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PREFAȚA 

Fiind învitat să daii o Istorie a Rominilor pentru cunos- 
cuta culegere de «Istorii ale Statelor europene» (Europăische 
Staatengeschichte), începută cu citeva decenii în urmă supt 
conducerea lui Heeren şi Ukert și continuată astăzi supt pri- 
vigherea profesorului K. I-amprecht din Leipzig, am înțeles, 
cum nici nu se putea altfel, să dai, nu catastifuri de Domni 
şi boieri, pomelnice de războaie şi anecdote din trecut, cu- 
sute bine saii răi între dinsele, ci icoana, cît se poate mai 
îmbielşugată și apropiată de adevăr, a vieţii poporului ro- 
mănesc din toate părțile și de la un capăt al duratei lui pănă 
la celalt. 

O grea sarcină, mult mai grea decit așternerea din uşor 
a unei nouă povestiri politice privitoare la Statele în care ni 
s'a alcătuit neamul. Pentru aceasta, există o bogată. culegere 
de documente străine, în care -se pot urmări în cele mai mici 
amănunte negocieri, frămîntări războinice, schimbări de per- 

soane pe tron şi în jurul lui. Cînd stă să caute însă cineva - 
obiceiuri. și datine, ştiri asupra traiului în sate, din care se 
alcătuieşte cea mai temeinică parte a trecutului nostru și de 
unde izvorește, prin muncă, puterea de bani și braţe care 

- mișcă toate strălucitoarele păpuși de la suprafață, atunci el se 
găsește de foarte multe ori nedumerit și; cînd vrea să scrie 
cunoscînd lucrurile, îi rămîne să facă ceia ce am îndeplinit 
— de şi în foarte slabă măsură pentru studii de amănunte — 
în aceste două volume de documente interne. 

Cel ce tipăreşte acest -volum a dat la lumină întăiii de 
acele materiale interne, scrise în romănește care aveati vre-o 
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însemnătate politică sai eraii în legătură cu un anume punct 

în cercetare!. În urma mai multor călătorii făcute în Ar- 

„deal, el a dat apoi regeste, extrase saii o ediție complectă 

a scrisorilor romănești păstrate în Archivele orașelor săsești, 

şi anume Brașovul și Bistriţa?. Dintre aceste scrisori, unele se 

raportă la anumite întîmplări de un interes mai mare, iar 

cele mai multe ai însușirea rară de a fi răvașe de ţerani, 

negustori, boieri, iar nu zapise. Prin urmare, în ele nu se află 

nici un element mort, stereotip, formal, același pretutindeni și 

de la o epocă la alta, ci ele cuprind ceia ce a văzut, ceia ce 

a gîndit și simţit în adevăr fiecare dintre acei ce aii scris 

sai pentru cari s'a izvodit scrisoarea. Alte materiale docu- 

mentare interne sînt cuprinse apoi în Documentele familiilor 

Callimachi şi Cantacuzino, pe care le-am publicat în 1902, 

rămînînd să continuă măcar pe cele d'intăiii. 

În aceste Szudi? şi documente, Sai cuprins și pănă acum 

destul acte interne. În volumul II, s'aii comunicat, în întregime 

sai ca regeste, o sumă de documente care privesc dezvol- 

tarea la noi a propagandei catolice, dar în același timp şi 

viața de obște pe moşiile ce se găsiaii în stăpinirea biseri- 

cilor, mănăstirilor, episcopiilor «latine» : acestea apar adesea 

ca niște proprietari în legătură cu interesele lor, ce nu se 

deosebesc de interesele. altor puternici ai pămintului romă- 

nesc. Volumul III înfățișează, pe lingă fragmente de cronici, 

şi hiriii de tot felul privitoare la aceia din boierii romiîni ai 

veacului ai XVIl-lea şi mai ales al XVIII-lea, cari ai avut 

gindiră și condeiii pentru tot neamul. În notele la Prefaţă ca 

şi în capitolele documentare ale vol. IV s'aii dat iarăși des: 

tule documente romănești din ţerile romine. | 

Volumele de față V și VI, sînt însă consacrate în deosebi 

acestei categorii de izvoare. Ele cuprind citeva documente 

întregi, unele și cu formulele lor, ce mi-aii părut interesante, 

şi un număr foarte mare de regeste. 

1 V. memoriile tipărite în 4z. Ac, Rom, de la vol. XVIII înnainte. 

2 Memoriile citate și Documente romăneşti din Archivele Bistrifer, 2 vol. 

in 120; Bucureşti, 1000, 
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În partea ii, cuprinzînd lucruri culese din Archivele Sf. 
Spiridon, de la Iaşi, se dă une-ori numai semnalarea docu- 
mentului, pe care, în scurtul timp ce-l aveam la îndămînă, nu 
l-am putut cerceta așa cum aș fi dorit, pentru ca el să-mi 
poată destăinui tot ceia ce cuprinde. În toate celelalte des- 
părţiri din această carte — și tot așa voiii face și în volumul 
ce va urmă —,am căutat să nu lipsesc regestul, alcătuit pe 
larg, de ori-ce putea fi vrednic de luare aminte în originalul 
pe care-l aveam supt ochi. Am lăsat la o parte tot ce e ste- 
reotip şi se găsește în ori-ce alt act din aceiași vreme, re- 
dactat cu un scop asămănător, și am cruțat cetitorului oste- 
neala străbaterii zădarnice a intorsăturilor de frasă îucreme- 
nite, am eliminat fără nici-o părere de răi toată partea ne 
caracteristică şi lipsită de ori ce interes. Dar am dat /afu/a 
actului, afacerea povestită în el, mai întins sati mai pe scurt, 
după însemnătatea ei, am cules atît numele istorice, cît şi cele 
neobișnuite, care pot să folosească cercetătorului istoric sai 
filologic, am adunat cu scumpătate elementele privitoare la 
viaţa generală a ţerii, notele de istorie culturală —a căror 
urmărire a şi fost scopul mieii de căpetenie —; n'am uitat 
cuvintele rare, formele puţin obişnuite și caracteristice. Mai 
mult decit atita nu se poate cere de la un om cuminte, care 
ştie să-și preţuiască timpul și nu crede că poate abusa de 
al altora, servindu-li inutilități, lăsindu-i pe ei să măture ce 
e zădarnic. | 

La urmă se vor da mai multe indice, pe care nu mă dai 
nici-odată în lățuri să le fac singur. Nu voiii da, fireşte, cu- 
prinsul documentelor care nu sînt dintre acelea pentru care 
o astfel de muncă și cheltuială de spaţiu poate fi folositoare; 
tot așa nu voii înşira toate numele, așa de multe, răspîndite : 
pe paginile celor două volume. Un întăii indice va da însă 
o listă cronologică generală a tuturor actelor, ce sînt împăr- 
țite în publicaţie după colecţiile din care fac parte: se va 
arăta și dacă e un document domnesc saii un zapis, precum 
şi din ce regiune e fie-care. Al doilea indice va cuprinde nu- 
mele de localități şi de familii. Iar cel de al treilea va pre- 
sinta toate numirile de instituţii și datine: în el se va da
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definiția fiecăreia și se va trimete la alte publicaţii unde se 

pot căpăta lămuriri de folos cu privire la acele instituţii şi 

datine; el va fi astfel cea d'intăiă încercare a unui gicfionar 

cultural al trecutului vomănesc. 

Pentru a-l face cît mai complect și pentru a putea îmbră- 

țişa întreaga viață a neamului nostru, de pretutindenea, 

am căutat să am documente din cit se poate mai multe re- 

giuni. | 

Pentru aceasta m'am adresat în genere proprietarilor de 

documente printr'o scrisoare apărută în ziarul <Epoca», ru- 

gîndu-i a-mi încredința pentru scurt timp vechile hirtii de 

moşie pe care le are, mai multe sai mai puține, mai vechi 

sai mai nouă, ori-ce proprietar romin. N'am izbutit așa, fie 

că scrisoarea nu s'a cetit, fie că lumea nu e încă la noi în 

starea de cultură trebuitoare ca să-și dea o mică osteneală 

pentru un folos general, de ordine intelectuală, și fără nict 

o răsplată personală. Adresîndu-mă însă fiecăruia în deosebi, 

am cîștigat mai mult. Mi s'aii încredințat mai multe colecţii 

bogate, din care am ales ce era mai bun pentru publicaţia 

mea. Numele acestor persoane îndatoritoare se găsesc în- 

naintea fiecărei despărţiri alcătuite din materialele lor. Tre- 

buie să adaug și aceia, pentru ca —în lipsa cetitorilor de 

astăzi — cetitorii de mîni să li fie recunoscători, că dd. C. 

Brăncoveanu, Al. Callimachi şi Barbu Știrbei ai luat asupra 

lor cheltuielile de tipărire a colilor ce cuprind acte din ar- 

chivele dumnealor; de aici n'a resultat că am fost plătit în- 

doit pentru aceste coli, ci că s'ai putut tipări cu atît mai 

multe coli decit acele prevăzute prin contractul miei cu Mi- 

nisteriul de Instrucţiune Publică. 
Volumul VI va începe cu actele moșiilor particulare ale 

M. S. Regelui. | 

De la volumul VII înnainte voii urmă cu documente mai 

mult externe. Ceia ce nu împiedecă însă că mai tărziu, adu- 

nînd materiale îndestulătoare, să mai daă vre-un volum ca 

aceste două. Materialul îl voii aduna însă de la particulari, 

căci, întru cît privește acel, foarte îmbielşugat, din Biblioteca 

Academiei Romine și din Archivele Statului, nădăjduiesc 
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că îndemnul, făcut de d. 1. Bogdan în prefața scrisorilor sla- 
vone către Braşoveni, de a se începe tipărirea unor docu- 
mente și regeste culese în acele deposite, nu va rămînea fără 
urmare din partea instituţiei ce este în măsură a suporta 
cheltuielile unei asemenea publicaţii !. 

N. lORGA. 

1 Cf. și Wote critice asupra. culegerilor de documente interne romăneşti, 
Socec, 1903.
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1. Sirzeava, 28 Decembre 6936 (1427). Alexandru-cel-Bun, 
a "Bigament. — Dădz, 1. 

"2. Suceava, 15 Iunie 6941 (1433). Ilie-Vodă. Pergament. — 
Piscani, LI, 1. — Cf. Uricariul, XVIII, pp. 502. 

| 3. Suceava, 24 lunie 6944 (1436). Ilie şi Ștefan- Vodă. Boieri: 
Roman, fiul lui Ilie, Jurje Fratovschi, Petru Hudici Vornic, 
Isaia, Mihai] Popșa, Stan Băirlici, Șteful [Jumărjatevici, frate- 
săi Măindru, Lazor și frate-săi Stanciul Postelnic, Duma 
Limbădulcevici şi. frâte-săi Mircea, Băloş Ciașnic, ... deaiiă 
Stolnic, Cozma Șandrovici, Făirea, Manoil Grăci.., Vitolt, 
Steţco Dvornicul, Boguș Nesteacovici și frate-său „+, Hodco 
Mamurinschi şi Yrate-său dAegnu, laco... Crătici, Stan Comisul. 
E dat pentru Petru Ungureanul, care și-a luat moșie la Cîmpii 
lui Dragoș. Se vorbeşte de Sea ovatuln. Pergament. — B/ă- 
Leșt, VII, 1. — Cf. Uricariul, XIV, Pp. 59:61. 

4. Vasluiă, 10 August 6950 (1442). Ilie şi Ștefan. — Da. 
meşti, IV, 1. 

5. Suceava (0 Gou.), 18 Maiu 6951 (1443). Ştefan-Vodă. 
Pergament. — Roșiești, VIII, 1. 

6. Iași, 22 Maiu 6984 (1476). Ștefan-Vodă. Pentru întărirea 
satului «Poprincani» către «Șteful Pitariul». — Popricaui, IV. 
— Cf. Uricariul, XIV, pp. 68-70. 

7. Suceava, 27 Maii 6388 (1480). Ștefan-Vodă. Pentru Iacuş 
Vistiernicul, fetele Anușca și Vasutea și nepoții (neno'rn) : Bu- 
Ciaţco şi lurie. — Jig. — Cf. Uricariul, XIV, pp. 70-a. 

8. Vaslui, 13 Mart 7005 (1497). Ştefan-Vodă. Pentru viu- 
zarea Puţenilor, ds Toader «Turcul» şi Armeanca, lui «Jurja 
Puţeanu»- (așa e scris numele pe V*), pentru 100 de «zloți tă- 
tăreşti». Pergament. — Roţiești, IV, 1. — Cf. Uricariul, XIV, 
PP. 724. - 

î”,
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9. Vasluii, 14 Mart 7010 (1502). Ștefan-Vodă. — Dumeşt, 

IV, 2. 

10. 22 Februar 7015 (1507): Bogdan-Vodă. Pentru un lurga. 

Pergament. — Roșiești, IX, 

11. Huși, 22 Mart 7015 (ise7) Bogdan- Vodă. Pergament. 

— Băceşti, V 

12. Huşi, 22 Mart 7043 (1535). Petru-Vodă. — Popricani, 

pis, — Cf. Doc. Bistrijei, |, p. XRIX |. 

13. Huși, 15 April 7054 (1546). Petru-Vodă. — Dumeșii, 

IV, 3. — Cf. Doc. Bistrifei, , p. zu. 

14. 23 Mart 7057 probabil 7097 (1549—1589). Petru-Vodă. 

Pentru Toader Jora, staroste de Tecuci. Pergament. — Pis- 

cani, |, 2. 

15. Huși, rii Mart 7062 (1554). Alexandru-Vodă. — Todi- 

reni, [5 32. 

16. lași, 20 Mart 7067 (1559). Alexandru-Vodă. Pentru Ciol- 

pan, ce cumpără o moșie cu «zloți tătărești=. — Bodeşii. V, 

1. — Cf. Doc. Bistriţei, |, p. LvI?, 
17. Birlad, 7071 (1563), ... 16. Lwn ROFBOAA renaph BEA 

MOAAABEKOH, EHSK CTaparo crean goekoaa, pentru Trif fiul lui 

Fetion, întărindu-i Dumeștii. Boieri: lon Moţoc, Mare-Să- 

veatnic, Spancioc Vornic, Dărman Căpitan, Avram și Moisei 

pîrcălabi de Hotin, Iaţco şi Seachil, pircălabi de Neamț, An- 

dreica și Nicoară, pircălabi de Roman, Brănoschii, Portar de 

Suceava, Boli Postelnic, Gavril Spătar, Ion Vistier, Mălată 

Ceaşnic, Ivăneaţe Stolnic, Pașco Comis. Serie Gavril. « Stroici 

iscal.» Pergament. Semnătură cu roșu, că în cel de la 9 

Maiui, facsimilat în planșa la Hurmuzaki, IL!. — Roșzeşti, 

XI, 1.— Cf. și Convorbiri literare, pe Mart 1902, Cronica. 

18. ași, 27 Mart 7082 (1574). «loan Voevoda snă Ştefan 

Voevoda». Pentru o confirmare lui Toader Bucium. Marturi : 

1 La 22 Iunie 7042 (1534), același Domn acordă o întăritură boierilor 

Murgoci și Simion Mogăldea (Dumei, Il, 1). 

2 Joid., 1: document pe pergament de la Petru Șchiopul, Huși . 

3 bu același pachet se află o diplomă a lui Petru-Vodă pentru «Ghiarghiţă» 

fiul lui Ciolpan, Se mai găsesc și mai multe acte privitoare la pârcălabul An- 

dreica, al aceluiași Petru Şchiopul. 
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Petru-Vodă fiul Domnului, Dumbravă Vornic de Țara-de-jos, 
loan Grumadz Vornic de Țara-de-sus, Cozma Murgu, Lupea 
Huru pircălab de Hotin, Toader pircălab de Neamţ, Ion Ca- 
raghiudzil pircălab de Roman, Eremia Portar de Suceava, 
Danciul și Eremia, pîrcălabi de Orhei, Mălai Pătru Postelnic, 
Gligorie Spătar, Iane Vistier, Bucium Ceașnic, Bilăi Stolnic, 
Nicoară Comis. Scrie Cristea Mustevici. 

Na “<a Și == ale Bo Spa ii Trip 
Buciumi, Is, — Cf. Hasdeii, Jon- Podă cel Cumplit, ed. |, 

Pp. 2334. - 
19. lași, 27 April 7085 (1577). Petru-Vodă. «Ion Golea 

V! L.og. ut». — Roșieşti, XI, 3. | Mi 
20. 29 Februar 7087 (1579). Gligorcea adeverează că e 

dator jupinului Grigorie, ginere-săi, cu 9.260 de aspri. Mar- 
turi: Teofan mitropolit al Sucevei şi Beldiman șoltuz, cu 12 
pîrgari». Slavon. — Commari, II 1. | 

21. lași, 12 Mart 7095 (1587). Petru-Vodă. Pentru vinzarea 
unei ocine dăruite w'r Iwana Rocaoal. Stroici, Mare-Logofăt. — 
Bucium, |, 6. . . 

22. 3 Mart 7096 (1588). Petru-Vodă îngăduie lui «Șiptilici» 
a-și aduce la slobozia lui „cpu HAH pun“. — Șeptelici, 1. 

23. „8 Tamara“, 17 lunie 7099 (1592). Petru-Vodă. Stroici 
Logofăt!i. — Todireni, Ibis, 1, 

24. lași, 7 August 7101 (1593). Aron-Vodă hotărește în 
favoarea lui Florea Vătaj, ce s'a plins pentru moșia lui <Ro- 
şiiacii». Slavon?. — Roșiești, XII, 3. 

1 Întun document nedatat (c. 1603) Moglădea Dvornic glotni, ilea Vel 
Şet., Năvrăpăscul jitniciar, Ureache prăcălab, “Toma Brut, Dumitru, Goia măr- 
turisesc pentru vinzarea satului Cirligi către Nicoară Logofătul (Bibl, Ac. Rom. 
9/uvi). Cf. Hurmuzaki, XI, p. LXXXIV, mw. ş. 

? Un înțeresant document de supt Petru Șchiopul e 'acela prin care «Cris. 
tea pircălab de Neamţ» şi fiii: Păcurar, Ionașco, Pâtrașco Vătah, Vasilie Vă. 

3
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25. lași, 31 lanuar. — Vînzarea- de ocină din partea lui 

Coste ot Buciumi lui Marco, lui Crăciun și '«Vlidoaei» de 

acolo, înnaintea lui Sava Vornic, Gheorghie Vornic și Paos 

Vornic de gloată. — Ga/beni, |, 2. — Cf. Iorga, Istoria lu: 

Mihai Viteazul, cap. 2. 

26. Sfirşitul secolului al XVI-lea (6 Februar). Vinzare de 

ocină înnaintea lui eMacsin Băncescu prăcălab ot Bacăii», 

«Ionașco Peaicul biv staroste ot Totruș», «Pătrașco Hotnog 

ot Polea-Dragoșea> (Cimpii lui Dragoș). Slavon. — Blăgești, 

DI2. 
27. Vasluiii, 14 Mart. — Domnul către pan Brut Postelnic. 

Să nu se «fălească» pentru satul Șepteliceni contra lui Şeptelici, 

că i se va pune amendă douăzeci de boil. — Șeptelici, 2.. 

28. După 1595. leremia-Vodă dă o moșie «Spătariului celui 

Mare lordachie». — Sănăufi, ÎI, 3. 

29. După 1595. leremia-Vodă pentru «Lambu Casapul».— 

Băşăni, |, 3.— Cf. Hurmuzaki, XI, p. 230. e 

30. 1598-9. leremia-Vodă. Marturi: Constantin-Vodă, fiu- 

săi, Simion Hatmanul, Gligorcea Vornic de "Țara-de-sus, 

Ghiorghie pircălab de Hotin, Albotă și Mănăilă ptrcălabi de 

Siret (enpnukuy), Prăjescul şi Dumitru pircălabi de Roman, 

Drăgan  Postelnicul, Busiioc și Ursul Medelnicer, Simion 

Vistier, Grigore Gavrilovici Stolnic. «Am scris ei Eremiia 

Băseanul, în Suceava, vito 7107, mesța —». Slavon. Perga- 

ment. Fără pecete, dar semnat de Domn. — Bădeana, L. 

31. C. 1600, 18 April. «Eu Costin» și alții din «Budzeani» 

vând ocină înnaintea «lui Gligorie t-aii fost şoltuz armenescu, 

tah, Drăgăilă din Brudurești, Jurgea din Brudureşti, popa Lazar din Ţăbănești 

şi mewiaui, arată că ai venit înnaintea lor Vartic și alții, n coySa nwue şi vind 

“moșia lor din Brudureşti lui “Toader ' Păhărnicel pentru «zloți tătăreşti». Scrie 

Stenco diac. Fără dată, Slavon (Bibl. Ac. Rom., 28/XIII). | 

1 La Ac. Rom., se păstrează un document de la Aron-Vodă, dat din Iaşi, 

fără an, lună și zi, prin care se întăresc Foreanii «cneaghinei lui Bîrlădeanul 

biv —>. Semnează Ştefan Vel Log., Stroici Log. şi Gavrilou ... (Î/LXXXYI). 

Pe acâst timp începe a se introduce obiceiul numelor de familie luate după 

„proprietăți sai locul de origine. Așa, un «Gligorie diiac ot Şcheai» iscălește 

«Gligorie Şcheian> 'saii «Gligorie Şcheianul» (Bibl. Ac, Rom., doc., 10/LVII, 

11/LVII). 
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și dennaintea lui Vasilie Grigii vătămanului de Papouţi și a 
lui Cr(ăjstin croitorul». — Orășani, II, 85. 

32. C. 1600. «Sora, fata lui Ion Chiţului den Popești» (Ho- 
ciung) vinde ocina ei. Marturi și «Comărtan den Căţelești». 
P. S. «Şi după ceia am mai datuii o vacă cu Buncul ală- 
turea». — Gaf/beni, Il, 1. 

33. D. 1600. «Cinstite părinte nostru, dumniata gupăne Lo- 
gofete, să fii dumniata sănătos. Rogu-mă lui Dumnădzăi și 
dumitale, de va fi cu voia dumitale, să mă trimeț dumniata 
să fiii şi un fitor dumitale, să-ţi slujescu dumitale ca şi alte 
slug a dumitale, că am rămas sărac de părinți și săntu neînsu- 
rat, și nu mă pot sprijini; de mă vei priimi dumneata, eii 
țoiă sluji dumitale cu sv[ăjnta dereptate și țoiui dărui du- 
mitale un loc de prisacă, .cu casa gata și zămnic, carele 
iaste la Costești lăngă Docolina. Ce va fi voia dumitale ; să 
fii dumneata sănătos ot Hristos ; amin. 

1 Mai mic și plecat de suptu talpele dumitalțe], Mărzia 
fetorul Hotnogului de Costești». — Ziscani, III, 1. 
"34. 20 April 7108 (1602 2). Ieremia-Vodă dăruiește lui pan 

Cărăiman Vel Ceașnic satul Vulpășeștii, pentru slujbele la 
Poartă, unde a luat «de la cinstitul Țar 40.000 de ughi spre 
ajutor împotriva acelui aorp$ ÎlHyaa RoeoA, venit «cu Unguri 
şi cu multe limbi». Cu banii, Caraiman își caută Domnul 
peste Cîmpii Dașovului «ey aaAnaneiwn semn. Pergament, 
Repetat la 13 Iunie (hirtie). — Vu/pășeşty, 1, 2. — Cf. Urechiă. 
Miron Costin, Opere complete, IL, pp. 580-2. | 

35. C. 1600. «Ses zapis ce s'ati făcut de naentea Ghincei 
șoltuzului și a 12 părgari ot trăg Agud șe a mulțe oameni 
buni şe bătrăni, cum aii venit Popăscul snă Vasţillie Popăs- 
cul, de nimeni nevoit, neci împresurat, ce de bună voia sa 
Șaii văndut partea sa de ocini den sat din Urechește, den 
partea de &os a trea parte, den partea tătăne-său lui Vasli[lie 
Popăscul, şe o aii văndut Cozmei de Copăcește, șe ai dat 
Cozma 16 tal. bani buni lișnie, de naentea celor ce mai sus 
scrie: a treia parte den partea lui Vasilie Popăscul, den sat, 
den Urechește, cu tot venetul, de cămpu și dentr'apă, șe den 

„ vatra satului, șe pe de cende de apa Totrușului, pănă unde
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agonge partea Bosenilor, den hutar în hutar; denaentea lui Ion 

Pa... den sat de Urechește, şe Lupul Buntul ot tam, șe 

Anghel tij, șe Simion Bota ot tam, Manasie de Copăcești, șe 

Păladei ot tam, şe Vasilie ot tam, șe Gligorie Toloșca tij ot 

tam șe... mare mărturie, că ne-am pus pecețile. 

Az siia pișem, caco znaet. 

Vieat 7109, Mart 28 dn. 

Pecete cu inscripția aproape neînțeleasă. — _ Urecheşti, 27. 

36. «+ Eu Bălan şi Nastasiia și Tudora, fetele Petrelui 

otLog (?) de Băcești, mărturisim noi cum de bună voia noastră 

nam văndut părțilțe] noastre de ocină, ce să va aleage acolo 

la sat la Băceștă, cu tot vinitul, diple) cămpu, şi din fanaț, 

şi din pădurile), dereptu șeasedzăt de talerțij, lu “Foader 

Aprodul din Mărmurea, denaintea lui Gheorghie Turcul din 

Cut, şi lui Ionașco Marmur din Gărcin[a), și lui Toader 

fetorul lui Marmur, şi Bogonosie din Gărcin[a], și a mulți 

oamin(i] bun[i]; şi mai mare credință ne-am pus și pecețil|e! 

să-s ştie. 

Iun. 10, let 7109. [Pun degetele: Gligorie Turcul, Ionașco 

martur, Toader Bogonosie». — Băcești, 6 

37. Illecron 3HAceET n ABa VropeRHă H AEA N9Tp. Adi Aln- 

pen wr goacer Xphant 34 cita Aa npHaano CE AHN Neuer 

ASHTSp CCA Bh RUE BICTUAPHHROM; AdT CE 3H4ET BAT. 

73păl, IA RA. 

+ 662 “pps. 2 motp. Yăooev îs oră Jprja pas; "oohijob 21. 

[Chitanţă către Miron din județul Hirlăii că a dat Vistierului 

pentru niște pecetluituri domnești, la 21 Iulie 7111, 662 de 

galbeni ungurești şi doi potronici]. — Buciumi, |, 7. 

38. Băitani, 3 lulie 7112 (1604). leremia-Vodă dă o în- 

tăritură lui Pătrașco Bașotă și lui Lupu. «<Orăș Hetman NA > 

Slavon. — Bodești, L, 16. — Cf. Urechiă, Miron Costin, |, 

p. 7. 
39. Fără dată. Vinzare către Gheorghe Bașotă Vistier. 

Între marturi, şi «Loma Cozea» ! din Porcești. — Porceşti, 3 

1 E forma primitivă a numelui boieresc Cuza. În 7113 (1604-35), supt lere- 

mia-Vodă se face o vînzare în satul Roşiori din Ținutul Neamţ ui Vasile Sluger 

— 
mo
me
n 

ca
sa
re
, 

ro
di
e 

aa
a:
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40. Fără dată. Ilea Udrea vinde jumătate din satul Porcești, 
partea ce a fost vindută de Costin Borcea lui «Cărăiman 
Paharnicul» și răscumpărată. Cumpăratorul e Gheorghe Bașotă, 
— Porcești, 1. 

41. Băitani, 30 Iulie 7112 (1604). Leremia-Vodă, pentru 
nepoții «bătrinului Colpan». «Solomon Vist. ucil». «Stroici 
Logf.» «Bădeanul» scrie. — Bodești, |, 17. 

42. Suceava, 2 April 7113 (1605). leremia-Vodă acordă o 
întăritură. Se pomenesc: «Sava Vel Hănsar, Pătrașco Pătur- 
niche hănsar, Scoarţeș Comis, Bașotă Aprod, Pop Purece». 
Stroici Log. — Bodești, |, 18. 

43. «<f Ei Drăgan Colpan mărturisescu cu cestu zapis al 
mei cumu am lăsat ca se plătiască nepotu-mei Bașotă 57 
galben[i] c-a rămas eă Iani Vistiar de la Ţinutul Totovei, şi 
i-am datu partea mea din sat din Bodești și din Dăncești, 
ce să va alege, cu tot venitul; [ilară de fetori mei nime să 
nu aibă a torce nice dinăoră întru viat; dinaintea nestor 
boiar[i] ce șa pus peceţile aicea într” acest zapis, ei în- 
Sumi amu scris şi me-a[m)] pusu peceatea: aceasta mărturi- 
sescu, 

7 Nicoar[ă] Logof., Ştefan Dvornic, Boul Vist., Voruntariul 
Vel Comis, ne-am pus petfejţile. 

7114. Ștefan Dvornic Boul Vist.» — Bodeș, I, 19. 
44. <ţ Semnubo az Boul Vistiiarnic i Solomon Vistiiarnic 

scriem și dăm ştire cu atastă carte a noastră cumu aii venit 
însuș Drăgan Colpan prăcălabul înaintea noastră și ati dzăs 
nepotu-săii lui Pătrașco Bașot|ă) să-l plătească di un rămășag 
ce ai rămas la Vistiiar de la Ținutul Tutovei, cindzet și șeapte 
de galbini, și să-i ție partea lui de ocină, cătă să va veni, 
din sat din Bodești și din Dăncești, toati, cu tot venitul ; și 
ai lăsat nic fetorii lui să n'aibă a întoarce. Și am scris noi 
acel rămășag pre Bașoti Vistiiar. Într' acea Bașot|i] după 

ginerele lui Stan și lui «Cozea» (Bibl. Ac. Rom., zas, 224, fo 12-3 Vo), În Țara- 
Romănească găsesc la 8 August 7117 (1662) un «Coze de Săcuent> (ăid., doc. 
77IUXX). Cînd Constantin Duca acordă, la 12 lunie 7207 (1699), diploma 
lui Dumitrașco Cuza biv Vel Stolnic (şi lui e Deadiul &-aă fostu Medelniciar-Mare») 
el îi zice «Cuzea» (;3id,, 221[(1V).
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moartea lui Colpan a dat știre fetorilor lui Volpan ca să-ș 

plătească rămășagul tătăne-săă la Vistiiar și să-ș ţie ocina, iar 

ei mai vrut să plătească, ce ai lăsat să plătească Başoti 

acel rămășag și să ţie ocina. Într acea Bașoti ai dat 57 

de galbini în Vistiiarlie) și ai istovit acel rămășag și, ca să 

n'aibă a-ş fate] şi direasele domneșt[i) pre-acea ocină din Bo- 

deştă și din Dănceşti cu tot venitul, pre mai mare credinţă ne-am 

pus și peceţile pre cest zapis al nostru. Eu Chiul am scris. 

Să să știe. Pis u las. 

Bani de sulgu ai fost, să să știe. [Cele două semnături 

şi două peceți.] 
“ Cu Grozava am fost cănd am dat aceșt[i] bani». — /6z., 20. 

45. laşi, 25 August 7114 (1606). Simion Movilă întărește 

o proprietate lui Miron sin Gligorie Clucer. Stroici Log. — 

Bodești, |, 25. 

46. Izvod de bani ce sai dat pre ocine și pre vii ; să-s ştie: 

+ 417 ug. Sai dat Șoldăneştilor, și lui Răcoviţă, și Stăncii, 

şi Ini Pisovschii pentru &umătate de Tribisăuţi, și pentru Băl- 

țătești, şi pentru a trie parte de Gurdești, căce că nu vrea să 

fac îi Bo&ocoae parte den ocină, că-i dzicea că este îndzăs- 

trită ; ce n'am vrut așia, ce li-am întorsu preţul  dzăstrelor 

înnapoi, şam întrat în ocină. La Cotnari: «dialul lui Vodă». 

«Fetorul popei de la Copăi». [Cifrele sînt scrise și în ara 

bice, scriitorul e poate Iordachi Cantacuzino, unul din gi- 

nerii lui Bucioc]. — Pogricani, Il, 60. 

47. Iași, 715 (1606). Mărturie de la Boul Vistier, Ște- 

fan Vornic, Voico Vistier, Băseanul uricar, Ionașco vătav 

de Vistierie, pentru că Crăstina Puretoae și fiul ei Simion vind 

ocină la Bodești lui Pătraşco Bașotă, pentru taleri de argint. 

. Semnătura, 

«+ Cu Grozava am fost cănd am dat acești bani 1.» 

48. Iaşi, 3 Mai 7115 (1607). Simion-Vodă întăreşte o po- 

sesiune lui «Nicanor biv Mitropolit» și călugărilor de la 

1 Urmează întărirea de la Simion-Vodă, lași, 15 Iunie 7115 (1607). Și 

aici se scrisese jos: «Cu Grozavaz, etc., dar se șterge. Stroici Log. semnează 

şi el. Vine apoi vinzarea, fără dată, a ocinei către Toma Postelnicul (no 26). 

I-o întărește Radu-Vodă, acestui al doilea Postelnic (13 Decembre 1625).



MATERIALE DE ISTOR'E CULPURALĂ Il 

Agapia. Stroici Vel Logofăt. — Chipereşti, UI, 4. — Cf. vol. 
HI din această publicaţie, p. 39 n. 1. 

49. lași, 29 Februar —. Constantin Movilă, pentru Bocioc 
Vel Ceaşnic, ce ţine Șeptilicianii. Supt iscălitura Domnului, 
e a lui Ureache Vel Dvornic. — Șeptelic?, 3. 

50. 14 Decembre 7117 (1608). Constantin Movilă, menţio: 
nind o mărturie a lui <Hilip Vel Vătav volost Bacă .. .». 
Stroici Logofăt. 

51. lași, 30 Mart 7117 (1609). Constantin Movilă, pentru 
Nicoară Vistierul. — Popricani, I, 3. 

52. laşi, 25 Octombre 7118 (1609). Pătrașco Vel Vornic 
de Țara-de-sus, Oriș Hatman, Chiriţa Vel Postelnic, Inpko 
Logofăt, Boul Vistier, Toader Dragot[ă] Vornic «glotni». 
Ghiorghi «prăcălab Orhei», întăresc cumpărătura lui Nicolae 
Prăjescul. Semnează şi Ignat Mamuleţ și Luca din Iaș, <Orăș», 
«Gheorghie Maroţi Logofet». Slavon. — Popricani, II, 47. 

53. lași, 10 August 7118 (1610). Constantin Movilă, pen- 
tru Arpintie Postelnic. Pătrașco Vel Logofăt. Domnul scrie cu 
mîna luă : pt D, e 

54. laşi, 25 Septembre 7119 (1610). Constantin Movilă 
pentru lonășeni pe Jijie, citînd un privilegiu <ot Ion Dispot 
Voevod»; se întăresc lui Nicoară Prijescul Vel Vist, Pătrașco 
Vel Log. — Popricani, II, 46. Cf. şi no 45. 

55. lași, 22 August 7i 19 (1611). Constantin Movilă, pentru 
Arpentie Postelnicul, Pătrașco Vel Logofăt. — Dădeşti, 3. 

56. Ionașco Mare-Păharnic, Pintelei pircălab de Cotnari, 
Feltin șoltuz și doisprezece pîrgari arată că a venit la ei 
«Ionașco Grigorcea cu nepoata sa, cu Eftimiia, fata lui Miron . 
Cluăariul ce, aii fost» și se piresc «cu semențiia lor [nepoate] : 
Tudosiia Ontoae din Sutav[a] și cu featejle ei Agafiia şi 
Mărica Mănoe», pentru o falce şi jumătate «în dealul Măndru; 
ce ai fost aceale vii a mătușei lor, a tuturor, Gripinei, că- 
lugăriței, dzicănd Todosiia Ontoae și cu featele ci că i 
să vine și lor parte dintr'aceale vii. Eftimia aduce zapis
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de la preuţ şi de la mulţi oameni buni din Sutav[aj». Lasă 

«cu limbă de moarte nepoților săi, lui Gligorie Clutariul și 

Soriei, şi fecorilor și nepoților, care zapis scrie cu prloclle- 

ciune, cine va strica tocmala ei Grăpinei călugăriței; iar Gli- 

gorie și Sora cu fetorii lor ca să fibă a cumănda și a griji 

la pogrebul ei și diati pre răndu prespre anul, și așijdere în 

toț anii să dea dintr aceale vii căte o gumătate de vin 

la besearecă la Arhaanghel în Sutavla], și căte un cal în toţ 

ani la Svetagora, la Dioniseaţe. Deci noi, vădzăndu acel 

zapis cu procletune mare ..., noi n'amu îndrăznit altă leage 

a mai faă[e], ce am lăsat pre aceaia; tocmală, ca să ție Efti- 

miia fata lui Miron, nepoata lui Gligorie și a Sorei, cum şi 

pănă acmu aii ținut moși ei și părinți ie, și ca să aibă griji adea- 

tiul mătușe-sa Gripinei călugăriţei, la besearecă la Stii Ar. 

hanghel în Sutav[a) şi la Dioniseaţe, la Staagora. Atasta scriem; 

și dai ştire cu castă carte a noastri»>. 7121, Septembre 30. 

Trei peceți şi semnătura lui Ionașco Vel Ciașnic !. — Cor. 

nari, III, 3. 

57. Fără dată, Vinzare de ocină «dumisale lui lordachie, 

fratele Tomei Postealnicul». Pomenit și «lanie, vătavul lui 

Pant Vistearnicul». — Bogești, IV, 1. 

58. Fără dată. Cumpărătură de la mănăstirea Pingărați ale 

lui Toma Cantacuzino. — Buciumi, |. 

59. lași, 13 Februar 7122 (1614). Ştefan-Vodă către Onciul 

fost staroste și vătămanul din Roşiiaci, pentru ca satul să 

şi plătească dabilele. Slavon. — Roșiești, XIL, 4- 

60. Jzvod de cheltuial[a], t-ail cheltuit Stolnicul Wiculachi 

pre moșiia Bouleni, vl' 7727: 

Pre viile socrăi meale în dzilelțe] Radului-Vod[ă] dat-am 

Niculai Vistearnicul doa bute de vin, şi am scos viile. 

Dreptu satul Căcăredzeanii am dat un vig de atlaz și un 

galbăn drept îspisoc. | 

Dat-am iară, drept Bulăești, 1 teascu dea argint, făcea preț 

1 Urmează (n9 3) întărirea lu! Alexandru Iliaș pentru Eftimia și soțul ci, 

Toma Mare-Sulger. Se citează pravila în favoarea lor. «Cristea Damiian» scrie, iar 

ca Vel Logofăt semnează Ghianghea. 

sP
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de 20 taleri bătute, și un cal, și un vig de adămască, Și lui 
Nebojatco 3 ug., drept ispisoc. 

Căndu m'am părăt cu frații Boului drept Moreani, am dat 
6 jderi și 4 ug. 

Cănd ai venit Gașpar-Vod(ă), dat-am tălmaciului Nicăi Pos- 
tealnicul o cabanițlă] cu blane de spinări de răs şi un șlic; 
făcea amăndoao preț de 18 ug. 

Căndu am scos Mihuleani de la Postelnicul Enachie, am 
dat Turcului celui mare ş coț de postav turcescu și 1 con, 
ca de 8 ug. 

Cănd m'am părăt cu Bohmoteștii pentru leporeni și i-am 
rămas, dat-am 10 ug. de aur, și lui Nebojateo 2 ug., pentru 
ispisoc, tij. Și am cumpărat coconilor postav fileandrăş ! 8 coți; 
fac 25 de zloț. 

Datam socrăi meale ş ug. de cheltuialță), cănd ati purces 
acasă; să-s știe, 

Vleat 7136. 
Cumpărat-am Boului o păreache de nădragi la Paști. 
Căndu am mersu la Țarigrad cu treab[ă] domnească, dat-am 

mamei împrumut 17 taleri bătuţi, la nevoia ei. 
Dat-am drept Stejereani și Corlătești 17 ug. întru mănule 

Lupului Cupariul. 
lar căndu am mărsu cu frații Boului la Iaș, toți, și ne-am 

părăt pentru Moreani și pentru Strămbi, am cheltuit la aș 
46 taleri bătute, 

În dzilele lui Barnovschii, cănd m'am părăt cu Spătariul 
Dumitru, cheltuit-am 12 zloț, şi lui Gavrila Vornicul un 
inel de aur de dzeat[e] galbeni. Dat-am Boului o șarvană a 
mea, cu ceprage și blănit(ă], ca de 18 ug. buni, cănd ai mersu în 
casă) la Barnovschie-Vod[ă]; iar şi i-am dat lui un frăn de-aramă 
ca de 2 ug, și 30 de potronici împrumut, și postav roşu de 
şea ca dle] 2 ug. și o cergă turcească loat(ă] în 2 ug. ; la nunta 
lui iarăș i-am dat 11 ug. împrumut lui; cumpăratu--am iară 
o păreache de gobote în 13 potronici. 

1 Un document slavon fără dată de an (Bibl. Ac. Rom., 40/XI; Iaşi, 14 
lunie) priveşte o vinzare în Pășcani pentru o dulamă sargenuux, za făelandrăș»,
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Făcut-am Bouiui iar o iapăngeă de caragiii drept 8 ug,, 

cănd aii murit Radul-Vod[ă]; dat-am Boului 15 talere, cai proşti, 

de ş'ai loat un cal; cănd am venit ei din Țara-Montenească, 

datu-i-am o dulam[ă] roșie, ș'o păreachea de nădragi, drept 

11 ug.; așijderele iar căndu am venit din "Ţara Muntenească 

datu-i-am lui împrumut nește blane de hulpe, drept 16 zloț, 

şi 12 zloţ bani gata. 
Dat-am la o sabie a lui, bani de lucru şi de argint, 2 ta- 

lere bătute. 

Cănd fometea, văndut-am un cal în "Țara Ungurească, la 

Lazar Iştioan, cal turcescu, drept 140 ug.,și am loat 

to: păne, și o ati adus Dăvideanii; dece am măncat tot 

împreună. 

+ În zilele Radului-Vod[ă] dat-am pentru Tălpălăești 2 voli 

cu 2 soboli, preţ 12 ug. Un grăunţu de mărgăritar am cum- 

părat cuconilor drept 3 ughi, de l-ai pus la orsagă. 

+ Fără de alte mărunțișuri, ce am făcut pentru dănșii.» — 

Frătești, 5. 

61. «ţ Eto az Nebojateco Uricar mărturisescu ceasti scri- 

soarea a mea cumu m'am tocmit cu Ion Hăngul Pit. printru 

hălăşteae ce avem în Jijia, şi el și ei; așea ni-am tocmit : 

să gonim în hăleșteul mii cu năvod ei, iară în hăleșteul 

Hângului cu voloace să nu gonim nici ei la noi, nici vecinii 

noștri a îmbe p...rechile, să o oprim unul pre altul și pre 

vecinii noştri; iară, de-a voi (2) să gonească Hăngul în hăleș- 

teul săi însuş, însă din gura părăului în gos. Și într'această 

tocmală aii fost Băseanul Uricarul, şi Costantin Uricariul, și 

Crstiian Spătarul din Rotompănești. Și ne-am pus și pecețile, 

să să ştie. Pis u las, Il! 7123, Ghen. 28». 

[Patru semnături şi peceți.] 

— Bășăui, |, 6. 

62. 16 anuar 7125 (1617). Radu-Vodă, pentru Dumitru 

Buhuș și sora lui (eserpu) Safta, fata (Ama) lui Cărăiman 

Ceașnic. Slavon. — Pu/pășeşti, 4 

63. 2 Mart 7126 (1618). Radu-Vodă întăreşte cumpărarea 

de către Dumitru Goi Vornic a unei ocine de la Micotici şi
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sora lui, Buica, fiii lui «Ursu Bărbuiui» biv Dvornic. « Gheanghea 

Logofăt». Nebojatco pisar !. — Blăgeșii, |, 1. 

64. Iaşi, 5 lunie 7127 (1619). Gașpar-Vodă hotărește în 

afacerea unui sătean, căruia altul îi plătise cisla; de nu o 

va da înnapoi, își va pierde moșia. — Dumești, WII, 1. 

65. 12 August 7127 (1619). «Noi Pătrașco Bașoti ot Bo- 

dești, i Donici Comișel ot Vărrop,i popa Ion ot tam, i Mie- 

răuţi diacul,i Zahariia diiacon ot tam», arată că Urita, fata 

lui cÂndreica Mierdariul», s'a tocmit cu frate-săi Nichita 

diacul, dîndu-i un pămînt pentru «doaodzeci de galbeni de 
aur». — Bodești, V, 15. 

66. lași,.10 Decembre 7130 (1621). Ştefan-Vodă întărește 

călugărilor de la. Războieni satul. Traducere. — Rdzozeni, 6. 

67. «Adăcă eu Ghincea şoltuzul și doispredzici  părgari 

scriem și mărturisim cum ai venit înnaintea noastră Lazar 

fetoriul Sascăei, nepotul lui Dragota Copat, de nime [ete 
și vinde] parte măne-sa, ce sai venit lui den sat den Uri- 

cheșt(i] .. şi decinde de api Totrușului...,tal., bani de ar- 
dzintu ..., denaintea lui Stanosie den Copaceșt şi lui Cos. 
tantin Bărlibaş de-acolea șia mulți oameni buni. [Și alții vînd.- 
Pis u trăg Agiud, vi: 7131, Martia 23 d.» — Cofofăneșii, 
La, 

68. 23 lulie 7131 (1623). Ștefan Tomșa dă o întăritură 
lui Manolachi Vel Vameș pentru Visterniceni. «Care aceste 
sate aii fost a lui Isac Balica Hatmanul, și li-ai prăpădit la 
a lui vicleșug, cănd s'aii legat el și cu alți boeri pribegi 
din țara leșască, cu multă oaste leșască și Cazat, cu săbii și 
focuri, ș'aii vinit asupra Domnii Mele şa pămîntului nostru, 
și mare război s'ai făcut cu Domniie ME la apa Jăjăi, și 
tot-puternicul Dumnezeă i-ai adus supt sabiia Domniei Mele, 
unde şi oasăle lor față sănt.» EI dase 600 de galbeni «la trebu- 
ința pămăntului».— Piszerniceni, II, 1.— Cf. vol, IV, pp. 272-3. 

69. 21 Decembre 7132 (1623). Radu-Vodă hotărește în 

1 Goe vinde apoi (la 4 lanuar 1628, supt Miron-Vodă) cumpărătura sa 
către mănăstirea Bunei-Vestiri (întărire și la 26 Novembre). /d;d, Semnează 
în actul acesta și Dumitrașco Ștefan, ca Logofăt.— La 25 Maiii 1632, Alexandru- 
Vodă dă o diploraă pentru «Candachia, cneaghina lui Goe biv Dvornic».
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privința unei încălcări la satul Războieni, «dat sfintei beserici 

de Mărie Sa Domnul Ștefan Voevod cel Bătriîn». Traducere.— 

Războieni, 7. 

70. 29 August 7132 (1624). Radu-Vodă întărește lui «Du- 

mitraşco Fulger diiacul, de Toderești», niște case în sat, ale 

lui Gheorghe fiul lui Ştefan Danco. «Pentru căce aii fugit 

Gheorghie din casele lui şi s'au lăsat Curteniia asupra slu- 

gei noastre ce mai sus scrie, Dumitrașco Fulger diiacul: ai 

plătit multe dăjdi curtenești pentru Gheorghe .. . și i-au perit 

multe bucate prentru dănsul». Deci îi dă voie «a-l trage iarăș 

napoi în satu în Todereşti, cu toate bucatele lui, ca să plă- 

tească dajded Domnii Meale». — CHilișoaia, |, 1. 

71. 27 Iunie 7133 (1625). Mai mulți oameni daii zapis că 

s'au tocmit înnaintea lor Gheorghe şi Fulger din Toderești 

«ca să radză den Curtenie pre Gheorghie ... şi să-i dea casa 

tătăni-săui lui Ștefan, cu parte de loc ce aii cumpăratu tată- 

săi Ștefan de la Cr[ăjste fetorul Anușcăi, în satu în Tode- 

reşti, den deres de la Gașpar-Vodă, și să-i mai dea şi o pu- 

tină de meare, derept 11 taleri, ce are la Iordachi. Deci de- 

acmu nainte să hie grije lui Fulger de ata Curtenie, iară 

Gheorghie să hie slobod; numai să plătească cisla țărănească>.— 

În declaraţia sa — 27 Octombre 7133 (1624) — Gheorghe 

spune «cum m'am rugat lui Dumitrașco diiac să ia Curtenie, 

numele tătăni-mieă, să-l plătească el, și ei să-i dai casa tă- 

tăni-miei, şi cu cătă ocină va hi..., şi să-i mai daiio putină 

de miiare, ce am la Iordachi, și ei să hii slobod și măntuit 

de Curtenie, și să le dea Dumitrașco. sama de Curtenia mea». 

Mărturi sînt «multe slugi domnești». — Chihișoaia, |, 10-1- 

72. Hirlăi, 7134 (1625-6). Dumitrașco Ștefan Vel Logofăt, 

Aslan Vel Vornic de ara-de-jos, Nicoară Vel Vornic de 

Țara-de-sus, Miron Barnovschie Hatman, Hrizia Vel Vis- 

tier !, Gorgan Vel Spătar, Gheorghe Bașotă Vel Medelnicer, 

Lupul vtori Logofăt, Toma vtori Postelnic, Arsenie treti Lo- 

gofăt n npouiny Boakp, arată ca Nechita Moţoc vinde moșia 

1 Hrizea Vel Ban se întimpină și la 2 Octombre 7146 (1637) (Bibl. Ac. 

Rom., 21/x1). Cf. vol. IV, tabla, 
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din Bacăi «lui dumisale lui pan Vistearnicul al treilea». 
Semnează: «Dumitrașco Ștefan Vel Logf.», "Ao4vyos Bopwxos 
[pecete ştearsă], <Hrizea Vel Vist.» [pecetea ștearsă], «Gorgan 
Vel Spăt.» ; şi iscălituri greceşti neinteligibile. — Se află şi 
întărirea cu aceiași dată, a lui Radu-Vodă 1. — Blăgeşti, IV, 
2. — Cf. no 65, 

73. 13 Decembre 7134 (1625). Radu-Vodă arată că Toma 
Postelnicul a înfățișat un zapis, cu data de Suceava, 15 Mart, 
de la Lupul Vel Logofăt, Tăutul Logofăt, Pătraşco Ciolpan ?, 
Dumitrașcu Bașotă, Dumitraşco Buhuș, Ionașco Prăjescul, 
că fata lui Albotă a vindut o vie în Cotnari, la dealul Las.- 
lăului. Semnează și Dumitrașco Șt[eflan V. Log.» — Cotnari, 
III, 5. 

74. Hirlăui, 25 Decembre 7134 (1625). «Nechita feciorul 
lui Moţoc î» vinde moșia sa la Ținutul Bacăului. — B/ăgeșt, 
VI, B. 

75. 13 lanuar 7134 (1626). Radu-Vodă. Se pomenește și 
«Ignat săbiiar ot Iaș %. — Chiliţoaia, |, 12. 

1 Domnul era atunci pe moarte ( 23 lanuar st. n. 1626). Între cei carii 
aduseră trupul, spre a fi îngropat la Bucureşti, Miron Costin numără pe Hrizea 
(p. 289). — Nichita avea un frate, Toader, 

2 întrun document nedatat (Bibl. Ac. Rom., 4/XXXI) figurează <Samoeli 
zeatu Gulpan calogher>. La urmă se înseamnă: n nucaa ma aan. en Ann Koc- 
TâNTHN BOEROAA Y tau. — În Condica Bărboiului (ms. la Bibl. Ac. Rom, p. 39) 
se cuprinde un act din 21 iulie 7i22 (1614), de la Balșe vtori Log., Ciolpan 
Post, Vasile Ureche, ș. a. 

% La 2 Februar 7168 (1660), Ștefăniță Lupu dă un privilegiu lui Neculai 
ful lui Dumitru Buhuș Vistierul, pentru o moșie ce acesta, avea de la Miron- 
Vodă. O hotărese Başotă biv Log,, Vasilie Banul Vist. şi /acoâ Mofoc (Bibl. 
Ac. Rom,, 51/xLv). 

* La 5 Decembre 7170 (1661), Duca-Vodă dă lui Dumitrașcu Murguleţ, 
«ci ne-i test vătav de sizezar?», voie a-și culege dijma (Bibl. Ac. Rom., 25 [11).— 
Pe la 1600, Miron lușevici, diac, dă un zapis, în care se pomenește un Macri 
Vel Armaş, un Tăutul, Dumitru Roșca, Avram Babici și un avătas za făzsar?o 
(26/2L1X). — Un selitrariă se întîmpină în 7178 (1670) (47/uvu). — La 20 
Decembre —, Crăciun din Pitușca dă partea-i din sat lui nau$ Aounu kannran 
pentru 5.000 de taleri. Marturi sînt mai mulți creştini «megiiași», parte din 
ei ostași: Dance din Pituşca, Lupul din Verpca, Marco de acolo, Gligorie 
hotuog din Săpoteni, Dumitru Aotnog din Gătești, Simion din Siţănești, n 

„wuuk Xsruor din Veprova, Leahul din Păulești, Lazor de acolo, Marco din | 

par ză Rap     66549. Vol. V.
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76. laşi, 16 April —. «Dumitrașco Ștefan Logofet» mărtu- 

risește că Dămiian din Cotnari și soția, Irina, «fata Zahariei 

de Sutava», vind o falce în dealul <Asenului dumisale ju- 

păneasei Mariicăi», pentru 100 de taleri, <într'o cărare cu viile 

dumisale». «Ca să-s scrie și la catastivul orașului.» Marturi: 

Arsenie Log., Dumitru Buhuș, Stratul «fetorul Mihăilescu- 

lui», «Fealtin din Neamţu și Ionașco Stejeran de acolo, şi 

Ghidul de Hociungi și lane ginerele Băbăţii de Iaşi». 

[Pecetea lui Ștefan, cu un cal peste un coif și: «D. $t».] 

— Cotnari, IUL, 16. 

77. laşi, 25 Mai 7135 (1627). Moise-Vodă, Pentru că 

Grama Stolnicul, şi soţia lui Anghelina, nepota lui Orăş Hat- 

manul, și Stratul Păharnicul, și Lupul Cupar, cu soția lui 

Irina, altă nepotă a lui Orăș, vînd o moșie lui Ghianghe 

Vornicul. Domnul semnează cu roș. Slavon. — Roșiei, 

XII, ş. 

78. laşi, 12 Iunie —. Mai mulți moșneni vînd lui Grama 

ocina lor pentru bani și pentru un cal «prețuit drept dzeace 

galbeni». Martur: Lupu Vornicul. — Roşiești, XII, 1. 

79. Iași, ii Decembre —. «Ei Grama Jitniceariul cel Mare» 

face o învoială cu «Apostol Cehan». Martur e «și Orăș». — 

Roșieşti, XI, 2. 

80. Fălciiti, 9 anuar [de la 1628). Vinzare de ocină către 

Toma Sulgear şi «sora» lui, Todosia, pentru «zloți tătăreşti». — 

Roșieşt, LL, 3. 

81. 6 Mart 7136 (1628). Lupul Talpă dă o parte de moșie 

lui Toma Sulgear și soției, «Iftimiia». — Bodești, ll, 

32. 25 Novembre 7137 (1628). Miron-Vodă, care “teară 

un zapis mărturisitor din partea lui «Toader Beldeman», 

aprod, și alţii. — Cf. Jsz. /iteraturii române, II, p. 88. 

83. laşi, 22 Mart 7137 (1629). Miron-Vodă ). Pentru Du- 

mitru Buhuș Vistier şi Prăjescul Postelnic. — Dăeşti, 3. 

84. Februar 7138 (1630). lorașco Bașotă, Vornic, cumpără 

Vărdzăreşti, Drigan din Săpoteani a6]axn). — La 31 Iulie 7186 (1678), cei 

Neculaiii i Vlad Czzzșul îi Necula s/zg/ar] dai un zapis pentru o datorie «că- 

Bitanulu» (26]xLIv). 
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un loc în Porcești. Dă doisprezece «galbeni», rămtne dator 
cu un număr de ctaleri» și «bani proşti». Va da în locul 
lor «eviti: boi și vaci, și păine». Urmează notă de ce sa 
dat: între altele: «un poloboc de miiare». Plata se face apoi 
de Toma Vel Sulger și, pe urmă, Postelnic. — Porcești, 20. 

85. lași, 8 Mart 7139 (1631) cAdecă au venit înnaintea 
Domniei Meale și înnaintea tuturor boierilor Domniei Meale 
Gheorghie fetorul răpousatului Dumitrașco Ștefan Log(olfătul 
și cu sluga noastră, cu Costantin Dracea, și așea ai dzis 
înnaintea Domniei Meale Constantin Dracea cum i-a uruit - 
răpousatul Dumitrașco Ștefan Logofătul ca să-i cumpere un 
sat lui, pentru slujba ce i-ai slujit cu mare dereptaate și 
pentru căci ai fost semenţiia sa; det n'aii apucat să-i dea, 
că€ i-ai scurtat Dumnedzău dzilele; iară Gheorghii așea ai 
mărturisit înnaintea Domniei Meale cum ai audzit şi el a- 
tunce, căndu i-ai guruit ; deci, pentru acela lucru vădzăndu 
Gheorghiţă, și ştiindu cătă slujbă i-ai slujit părintelui săi, 
nai vrut să lase în deșert guruita ce i-ai guruit, ci ai dat 
slugei noastre lui Costantin Dracei . gumătate de sat de în 
Goșmani, ce iaste în Ținutul Neamţului.» Confirmare la 8 Mart 

7139 (1631). — Români, 1, 21. — Cf. Tanoviceanu, în Arch. 
soc. şi. şi dit. din Iaşi, |, p. 84. 

36. 10 Maii 7139 (1631). Moise-Vodă. Pentru moșia lui 
Dumitrașco Fulger. «Și l-au plătit în patru ai de dajde cur- 
tenească 1; deci, ca-s aiba a o ţinea, nimica să n'aibă a să 
amesteca la acea casă, fări de sluga noastră».— Chilişoata, I, 
13. — Cf. n* 70. 

37. 8 Septembre 7140 (1631). Ștefan de Dolhești arată 
«cum ai înblatu fezorul miei Solomon la o slujbă la Ţinutul 

1 Și Armașii aveati o dajde deosebită. În documentul nedatat de la Ac. 
Rom., 222/V7I1, se înseamnă: 

«Armaş care nu ș'aii istovit banii de dajde lor, -aă ișăt la Ghenar, — 
Mart ş. 

2 ug. 5 pt. Vasile Hortolomei ot 'Țănutul Niamţului, 

3 ug. pl. Vasli]le Cracalie ot Cernăuţ. 
3 ug. pi. Vaslijle Cracalie, dajde &-aii eșit la Martia, cheltuiala Vis- te
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=
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Neamţului; deci ait cheltuitu den banii domnești 45 de gal- 

beni». Pentru a-l plăti, își zălogește moșia către Toma Vel 

Stolnic. — Bodeșt, |. 

88. 17 Februar 7140 [indreptat jos 7138: deci 1632 saii 

1630). Pătraşco Bașotă Logofăt, Gheorghi Bașotă Vistier, 

lurașco Bașotă Vornic «de gloată», Nichita şi Gheorghie di- 

acul dai un zapis «dumniialui fratele nostru jupănul lorda- 

chi (Cantacuzino ; v. n” 57]» pentru o parte din moşia Corni, 

pe care o vinde «fratelui nostru, jupănului Tomei Postelni- 

nicul». — Bodești, IV, 10. 

89. Suceava, 8 Mart 7140 (1632). Lupul Prăjescul Postel- 

nic arată că s'a învoit cu egumenul de la Războieni pentru 

satul cu acest nume: «care satu aii fostu mai de-ainte vreame 

a moşiloru noștri; după acea tămiplatu-s'aii părinţilor nostri 

-eșire în Ţara Leșească cu Costantin-Vodă, luat-aii Ștefan-Vodă 

Tomșea acel satu (la 10 Decembre 1621]... şi l-ai dat 

cestor părinți». Se hotărește ali da «trei sute de taleri, bani 

proști, și opt iape, și un armăsaru, şi patru boi învăţaţi, şi 

doi tineri tretini; banii le-amu dat toţi». — Războieni. 

go. Fără dată. «Ei Dumitrașco Prăjescul, precum m'am 

apucat să daii uricul și zapise ce să vor afla pre Roşiiaci, 

întru măna dumisali cumnatului Irimiiei Vornicul de Poartă; 

pentru căce iaste satul pre sama dumisale.» Semnătura. — 

Roșieșii, XI. | 

91. + »Dumneata frate cumătre Vistearnit|e] Buhuș, închinu- 

mă dumital(e] cu sănătate ; altă, dai știri dumital[e| că aii părăt 

la Vodă cel vătăman den cea slobodzie muntenească de lăngă 

Trăgul-Frumos, ai părăt pre dumneata și pre Grama, că le-aţi 

“cosit fânaţul lor, și ei acmu n'aă unde cosi; dece ai trimis 

Vodă un aprod să aprindză fănațăle toate, și a dumitalțe), şi 

a Gramei, și să fie aprodul tot acolea, cănd vor arde aceale 

fânaţă, și s'ai scărbit pe dumneavoastră foarte răi; aiasta 

-daă ştire dumital[e); şi să fii dumneata sănătos ot Hristos; 

amin, Av. 20. 

+ Ce veţi fi cosit dumneavoastră, din ceale hotare a 

tărgului ce vă S'aii dat dumilorvoastre, acealea făneţe aii 

zis Vod[ă] să le aprindză. 
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„ Brat vaș mlt,:: Lugu/ Prăzescul, , 
“ La dumnealui, la Vistearnicul Buhuș ca să se dea. »— 

Dădeşti. 
92. « Dumneata Vistearnice Buhuș, inchinămu-i -ne dumitalț e 

cu sănătate; alta: ne rugăm dumitalje] di cea bucățea de 
iarbă de la Dădești, de la area dumitalțe] cea veache, den: 
drum în sus, că dumital[ej încă îţi va agunge: poți să fa& 
dumneata o mie de stoguri, că n'am vrut să cosim pănă 
nu vom da știre dumitalle], și ne așteaptă oameni acolo pănă 
va vini un răspunsu de la dumneata. De-aceasta ne rugăm 
dumitalle); și să fii dumneata sănătos ot Hriste; amin. 

Mai mic fi&orul dumitale: Vasile, mă [înjchin dumitale; 
+ De la Vasilie Prăjescul pentru fân de la Dădești.» — 

Dădeşti. 

93. 10 Mart 7iqr (1633). Vasile- Vodă arată că mai mulți 
moșneni vind locuri și vii la Cotnari lui Toma Vel Stolnie 
pentru 150 de ughi. — Cornar:, III, 6. 

94. lași, 30 August 7141 (1633).— Moise-Vodă scutește 
pe locuitorii din Docolina de a da ceva «a oameni ce vor 
treatle] pe acolo, în sus sai în fos, ai sluga Domniii Meal[e) : 
au slugă boerescă, ati hie cine va fi, nemărui bucate sati 
băutură să nu dea, ce, cui va trebui, el să-și cumpere pre 
bani săi; numai cine va avea cartea D(ominii Meal[e], aceluia 
săi dea bucâte și, ci va trebui hrană, cum va scrie -cartea 
Domnie Meal[e), și Turci, și Tătarți], şi alți sol[i), pre ceia .să 
aibă a-i grijli] și a-i străjui; așijder[e] și voi globnit, și de- 
șugubinar(i), și glăcari, şi podvodari, întru nimic să nuă tra- 
geți boi loru la podvoade, nici caii de olac; și voi cămănari 

1 «Slugile domnești» jucaă un rol înseranat în tirguri și sate și eraii marturi 
căutaţi. Cînd fiul lui Marco ot Pășcani vinde moșia sa lui Pătrașcu Peaic, măr: 
turisesc pentru. el Ion ot Dumești, Condrea ot tam, popa Simion din Dăn- 
ghești, popa Bănița ot tam, Efrim ot tam, Leahul, Măteiii diiac ot Mircești 
și «mulți oameni buni și slugi Domnești». August 24. Slavon (Bibl. Ac. Rom, 
247|Zu1)-— Cînd Procop Hurduga' din Glodeani dă moșia sa lui Pătraşco Hilimon 
actul se face înnaintea lui Lazor Pah. din Glodeni, Oprea Ion din Dumeşti, 
Condrea ot tam, Pătraşco Peaicul, Ionașco din Dănghești, Ifrim, Lahul diiac, 
«şi înnaintea multor oameni buni, slugi domnești» (ibid, 264]x11).
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întru nemic să nui învăluiți de' camănă); așijderle] do- 

bitocul lor să nu să tragă printru alți oameni saii printru 

alte sate; numai printru capetele lor să dea cele va & biriul, 

căt Domniia Mea mam milostivit și am miluit pre credintos 

boiarinul Domnii Meal[e) ce mai sus scrie, cu acel sat, casă 

hie a lui cu tot venitul, și de camănlă] încă i-am ertat, căci 

țin băutură prentru solii ce trec; așijderi și voi, şoltuj de 

Vasluiii şi de Brălad, ce vor hi podvoade din sus, să le 

treaceţ la Brălad; ce vor hi din gos, să treaceţi la Vasluiii; 

iar Docoleani să hie în paz[e]. Ipac neu&nitem!. 

Sam gdnă veleal.» 

Pecete mică, roşie, fără inscripție. — Piscani, |, 3. 

95. «Adecă ei Irimiia de Docolina și Dănilă de acolea scriem 

cu cestii al nostru zapis precum am luat în chizeșiia noastră 

pre Păntelei și pre Dăniil, precum numai să margă cu totul 

ce vor avea în sat în Docolina, de unde ai fostu, și i-am luat 

de la dumnialui Părvul vătavul, din închisori, şi i-am luat să 

dăm sam[ă] noi de dăinjșii; și ei Ștefan Romășcanul am scris 

zapisul, ca se-s știe. Şi eu Păntelei și Dănil sintem chiziiași 

de Ionașco fetorul lui Pavălii. ș Dănz. f Jrimiia.» — Piscani, 

II, 7. 

96. 24 Mart — «Eftimie nepotul Lupului Borvinescul» face 

o vinzare. Marturi: «Gligorii ' vătămanul> de Docolina». 

«Şi mulți oameni buni, tineri şi bătrăni.» — Piscană, III, 1. 

97. lași, 14 August 7142 (1634) Pătrașco Bașotă, Mare- 

Logofăt, Ureche Vel Spătar şi alţii arată că «Condi biv mit- 

nic> face o vinzare lui lordachie Vistiearnic, la Popricani 

pe Jijie. Semnează Tauri Xa». * Ureche și Dumitrașco 

Jitnicerul. Slavon.— Pogricani, V, 1. 

1 Docolina era a lui Furtună Sulgearul, căruia-i fusese întărită de acest 

Domn la 5 Decembre 1631, «cum aii fost «date și mai de nainte vreame 

de răpoasata maica Dumniei Meale». O dăruise «și giupăneasei dumisale, 

Cărstinei» (Piscani, Îl, 3). 

2 Era fratele lui Vasile Lupu, deci un Grec, așa încît iscălitura lui gre- 

cească se înțelege. Dar supt un act grecesc din 1641 (14 Iunie), o chitanţă de 

negustor, iscălește: ț Aoţorgecns “Promo, wug=mpd să îvofizy (Bibl. Ac. 

Rom.. £37/LXVIII).
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98. «Izvod de urice și de zapisă, c-ai perit, a dumisale 
a Visternicului lordachie.» — Popricani, VI, 163. 

99. Mărturie pentru Popricani, în procesul urmașilor lui 
Iordachi Cantacuzino Vistiernicul cu mănăstirea Aron-Vodă. 
«Dona de Moimiaști, c-ai fost Vornic de Poartă, om bătrăn, 
acesta ai dat sam[ă] precum ţine minte de la Barnovschi- 
Vod[ă)». Era moară acolo : «a Condii Vamiașul» O drege lor- 
dachi, Morile staii pănă în Domnia lui Iliaș-Vodă Alexandru. 
«Simion căl[ăjraș la Cohoranul Tudolsie), căplijt[an).» «Frim 
Clate de Liiaști, tij pe Jijia», spune că Iordachi a avut mo- 
rile «păn ai cădzut în urgie la Ștefan-Vodţă] Gheorghie ; 
det, fiindu în urgie, au fost văndut acial hăleșteti Ștefan- 
Vodă] Ghiorghie unui Jidov, de l-ati tăiat, și ai stătut pustii 
păn la Ștefănițiă]-Vod[ă), și la Ștefânițtă)-Voa(ă] iară l-ai 
iazit lordache Vist.» — ro Novembre —, Popricani. Semnează 
Bejan Hudici, Vornic glotnii, și « Axintie Uricariul». — Popri- 
cati, N, 100. 

100. Altă mărturie pentru Popricani: «Ai fostu un pod 
făcut de dumnealui Vistearnicul Iordachie». — Popricani, V, 
95. 

IOI. <f Cinstite Post. Iordache. Să fie dumneta sănătos, 
Mă rog dumnetalle) pentru Dumnezăă şi pentru sufletul pă- 
rinților dumnetalfej, fă-ţ dumneta pomană pentru mine, de 
grăiaștle) Măriei Salle) lui Vod(ă] de mă scote de la at(a]stă 
slujbă, că iat[ă] că mă pripescu să mă gătescu de oaste, și eu 
săntu sărac și n'am nit car, ni& nimic; ci mă rog dumnetale], 
fâ-ț dumneta poman[ă) de grăiașt(e) de mă scoate, iar ei, căci 
vei osteni dumneta de mă vei scoate, iat[ă] că den parte mă 
de moșie-ți dăruescu dumnetal(e] şo de stănjen[i] de moșie; 
și pomana dumnetalje] nesăvrășită va fi. De atasta mă rog 
d|um]netal(e]; să fie dumneta sănțăjtos. 

Mai mic și plecatul dumnetalțe) 
— Dumești, VI, 20, Jancul.> 
102. Iunie 7143 (1635). Vasile-Vodă pentru <Conde Vame- 

șul>, care a vîndut Popricanii lui Iordachi Vistiernicul. — 
Romini, 1, 69. 

103. lași, 4 August 7143 (1635). Vasile-Vodă, pentru afe-
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gere de moșii la Bodești, lui «Toma Mare-Sulgear» 1. — 

Bodești, VL, ş. 

104. 4 August 7143 (1635). Vasile-Vodă, pentru o stăpinire 

de pămint. «Şi șa pus a sa fierăe la Vistearnicul Domnii 

Meale, 12 florinţi pentru atasta», — Bodești, VI, 4. 

105. Goești, 29 August 7143 (1635). Zapis, menţionind pe 

«Marco diac, slug Ureche». Slavon. — Bășeani, II, 7. 

106. Fără dată. Raport, pentru o hotărnicie, al lui Ștefan 

pîrcălab de Soroca, fâcut lui Ureche Vel Vornic, — Șepte- 

lici, 9. 

107. laşi, 20 Mart 7144 (1636). Vasile-Vodă, pentru ceda- 

rea Popricanilor de Conde «mitnicul» lui Iordachi, Mare- 

Vistier. — Popricani, VI». 

108. 30 Iunie 7144 (1636). Vasile-Vodă arată că Gheorghe 

-Preabică și soţia lui, Mărica, fata lui Albotă, vind o vie în 

dealul Laslăului lui Toma Mare-Sluger, și pentru o vacă cu 

vițel, preţuită patru ughi. Urmează zapisul vinzătorilor, din 

18 April 7142 (1634), către «Postelnicul Toma». Semnează 

în el şi Ghearghi& din Bodești. — Cornari, II, 18. 

109. lași, 3 Novembre 7145 (1636). Vasile-Vodă, pentru 

«Toader diiacul den Portari». «l-am giudecat dup[ă] leagea 

țărăi.» — Oncești, |, -2. 
110. 9 Novembre 7145 (1636). Mai mulți boieri măr- 

turisesc că Dracea vinde lui Gavriil Hatmanul pentru 200 

de galbeni pămîntul ce-l are dăruit «de fe&orii Logofătului 

[Dumitrașco Ștefan), de la Ghiorghiţă], și de la Gligorașco, 

și Vasilașco». — Romini, |, 27. 

III. lași, 3 Februar 7145 (1637). Vasile-Vodă întărește 

această vînzare a moșiei luate de Dracea de la fiii lui Dumi- 

! În pachet se află o sumă de acte privitoare la Toma: La ro Iunie 7145 

(1637) se dă confirmare lui Toma. — La 14 Maiă 7159 (1651), zapis al-lui 

«Andreiii Neamișul» către același “Toma, ca Vornic de “Ţara-de-sus, — La 14 

Iunie 7159 (1651), Vasile-Vodă mai dă o întăritură lui Toma, — La 16 Ia- 

nuar 7160 (1652), zapis pentru vînzare către el în același sat. — La 8 Mart 

7160 (1632), întărire de la Domn. — La 17 April 7168 (1660), altă întă- 

xire (nle 6-11), 
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trașco Ștefan; «Ghiorghiţă, i Vasilie, i Gligoraşco». Slavon. 
— Romiui, ], 20. 

112. lași, 30 Mart 7145 (1637). Vasile-Vodă, pentru Du: 
mitru Buhuș fost Vistier, căruia i se confirmă partea din Dă- 
dești a «lui Voruntar ce aii fost Comis». — Dădești, 6. 

113. laşi, 12 April.7145 (1637). Sofronia, jupăneasa «(o- 
golei», și fiii: «Costin Cog[ollea, dvornicul de Botoșani», Pă- 
trașco Ciogolea, pircălab de Hotin, și Miron Ciogolea, «şi fie- 
mea Tofana» își dai partea din Dădești lui Dumitru Buhuş, 
Vistier. Dădeşti, 7. — V. Doc. Bistriței, IL, pp. XIV-V, XXII şi 
tabla la Szudz și doc., IV. 

114.  Novembre 7146 (1637). «Theodosiia, g[o]sp[oljda 
eg im[ill[o]stiiu g[ojsp[oJdariă zemle moldavscoi», dă ocina 
ei «den seliștea Dădeştilor» «pre Sirca, mai sus de Tărgul- 
Frumos», lui Dumitru Buhuş Vistiernic. Marturi: Gavrilaș, 
Mare-L.ogofât, Savin, Mare-Vornic, lon «dvornie din casa 
Domniei Meale, și lonașco Bontăș, Dvornic de Portă 1, şi Du- 
mitru Roșca, şi Vișan, Dvornici de tărgu de laș». Semnează: 
«Gavriil Vel Logof.» şi «.... Vel Dvornic», «Ion Dvornie». 
Pecetea are legenda: 'Toaccia recno[taa] 2. Ma. — Dădești, 12, 

115. C. 1659. Toderașco Mare-Logofăt şi alţii certifică o 
cumpărătură a Tomei Vel Vornic, făcută și cu elei bătuţ, și 
doi boi, și dzeace stupi, și un răndu de haine de postav» 2. 
— Bodești, |, qi. 

116. lași, 17 Mart. C. 1659. «Toma Cata Cozino (sic), V. 
Dvornic dolnii zemli», arată că şi-a scos o moșie zălogită 
«fitoriul nostru Piţurlea, deregătoriul de Bodești». Semnează 
jos: <Az Toma Vornicul iscal.». Urmează alte vinzări către 
el, tot in Bodești. —- Bodești, 1, 3. 

117. lași, 8 August. De la 1659. «Toma Catacozind Vel 

1 Întrun zapis slavon de pe la 1600 — Brăești, «Ayg. 225, — al lui 
«Gligorie Babhrin, fiul lui lon Babhrin» figurează ca marturi popi! Bautis și 
Buda, din Tohileani, popa lonco din Brăiești, Yoonea din Cernăcești şi Toma 

„din Leveani>. Scrie «Lupiul> (Bibl. Ac. Rom. 267 /X111). 
2 La. 18 Inlie 7179 (1571), Toma « Catacozino», Vel Vornic de "Țara-de-jos, 

Duca Vel Vistier, Neculai Buhuș Vel Stolnic și alţii mărturisesc pentru o 
vînzare lui Iordachi Spărarul (Bibl. Ac. Rom., 30/LV1; traducere: 25|uXx1v).
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Dvornic dolnăi zemli i lordachie Vel Spat., Duca Vel Vistiiar» 

daii zapis Bisericanilor, pentru un loc din Cindești. — B/âgeri, 

IV, zr. 
118. A Tis 2ap0b55 

pob Guodoţias rjhozoiă £fă 
5 mană Lpriptos 5 Yăhrns 
mâ6, Amd ră sp. Gnod pe 

Bee 6 Mor? Bo:fdvăzs, ră 
dondata, năvqvra Gohâma val 

us pay Bou&vo ră 4prj365av- 

ov dz ră opio» riiv Loxohiva, 
mos vă atvat E146 ov, Xa, 

toovrac vă tije ao 6 ăppav 6 
x6umsos 6 Povprobvas vă ur 
E rd “popiov, Eotaoriwauey %ai 

ue Emhepoce âu&ya 6 ăpyoy O 
xuio06, XA ThSOV tv Ey vă 

“uptân rizorag, ora Gad Tăv 
Moisîj, Bosf6vâa, pre drd Tv 

Povpro5yz, xai sie rob|ro) &ptvz 
mă 2apdy GW.OhOȚOV WATEu.p0S- 

02 zbv ăfozioroy u.aprbpoy Tv 
drowdtolev "erpautvay, Tb 0- 

moiov m tdooa, val Tă ypbo6- 

Gov)oy val. ri u.ohoriav. 1039, 
Asxefpip 28. 

+ Atovbatos Tyyobu2vos uap- 
Tbp6). 

+ Msdenoc lepoufvapos 5% 
mie ovi rov Iipoy ... 

+ Tofpiid povay6c, mpony 

GTApĂ5TN<. 

Prin cea de față a mea 

mărturisire arăt eu, Popa 

Grigore psaltul, cum câ, din 

asprii ce-mi datoriă Moise 

Voevod, cele două sute 

cincizeci de lei, și-mi dăduse 

uricul moşiei Docolina, ca 

să fie a mea, și avind și 

dumnealui Comisul Furtună 

a face cu moşia, ne-am în- 

țeles, și mi-a plătit mie dum- 

nealui Comisul, și mai mult 

nu am să cer nimic, nici de 

la Moise Voevod, nici dela 

Furtună; și pentru aceasta 

sa făcut învoiala de faţă, 

înnaintea martorilor vrednici 

de credinţă ce se scriii mai 

jos; căruia i-am dat și uri- 

cul, și învoiala. 1639, De- 

cembre 28. 

“+ Dionisie, egumenul, măr- 

turisesc. 
+ Meletie, ieromonach din 

mănăstirea Ivirului. .. ț Ga- 

vriil monach proin (fost) sta- 

roste. 

[Semnătură turcească. 

[Pe V*:] Zapis pe Docolina de la popa Gliglolrie, și o 

hărtie de la Anniţa Hătmănias(a] pentru banii &-am dat 

pentru Praroniţa. — Piscani, II, 6. 

119. Suceava, 7149 (1640-1). Mărica Mănoae și sora ei
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Agahia, fetele Todosii Oncioaei din Suceava, nepoatele lui 
Gligorie Postelnicul și ale soţiei lui, Sora, arăta că ati vindut 
pămînturi în Logofeteani (Dorohoi) și Lopătinţi (Hotin) ş. a., 
ce le aveau de la Gligorie și Sora, «și ne-ai fost rămășiță 
de la ruda noastră Eftimiia, giupăneasa dumisale Tomei Stol- 
nicul cel Mare, şi dumisale i-au fost aceale ocine și vii de la 
părintele dumisale, de la Miron Cluceariul, și de la moşii du- 
misale, de la Gligorie Postelnicul». Vănzarea se face lui 
Toma pentru 125 galbeni «și un cal». Se cuprind și vii la 
Cotnari, în dealul Mindrului. Între marturi, și Gligorie Ureche, 
Spătar-Mare. — Sirbiz, V, 8. 

120. Tecuci, 4 April 7149 (1641). cAdecă noi Ghene Păr- 
călab și Ivașco Crăjăti», «și alți oameni buni, carii s'aii tămplat 
și megieș din pregiur, și șoltuzul cu 12 prăgari», fac o vănzare 
de moșie. — Cozmeşti, III, 2. 

121. lași, 23 Mart 7150 (1642). «Grozava, gupăneasa ră- 
păosatului Stratului, ce au fostu Păharnic, și Constantin (o- 
golea prăcălabul, și Pătrașco Vogolea Șetrariul cel Mare, şi 
Miron Cogolea și sora noastră Tofana> dai «fratelui nostru 

Buhușu ce ai fost Vistiiarnic», o moșie, «cu cinci fărtae de vie 

la Cotnari, ce sintu la Țombric, ce ni s'aii venit noao de 

părțiali din cumpărăturile semenţiei noastre, răpăosatului Ba- 
lica ce ai fostu Hatmanu». — Dădeșt, 13. 

122. laşi, 30 Mart 7150 (1642). «Mărica, giupăneasa răpo- 
satului I.upul Hăbășescul Vornic, și frații miei, Gheorghie Pră- 
jescul și Ion Prăjescul, Păharnic», vind ocină lui Dumitru 
Buhuș, Vistier. — Dădeși, 14. 

1 În ms, 234 al Ac. Rom., fo 64, 64V0-5, 65Vo-6, 66Vo.7, 169Vo, 181 
Vo-2, 183, se află mai multe documente privitoare la Hăbășescul, la soția 
lui Ioana (1657), la Grigore, Mare-Păharnic și apoi Hatman. — În Octombre 
7179 (1669), Duca-Vodă arată că cândrei Badiul din Cerlena> a făcut jalbă 
asupra lui «Alecsandru de Hotin», «c'aii neguţat o roab[ă] de la Petrovici, pre o 
nepoali a lui, dirept 5oo sute (sic) de lei, și ai făcut zapis Badiul Hăbășăs- 
cului Stolnicului, iari Hăbăşăscul ai făcut zapis lui Petrovici den Crăm», 
Apoi, «cumnatul roabei, Miron Cocoranuli, şi cu Zozontie, și cu Alecsandru de 
Hotin, s'aă dus la Cameniţă, la Petrovici, făr de ştirea Badiului, ş'aii neguțat 
roaba mai scumpu : şeapte sute a opt sute de lef» (Bibl. Ac. Rom. » 98/Lxxv).
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123. 12 Iunie 7150 (1642). «Eu Nechita Moţoc, fitorul 
lui Moţoc Vorniculi din Movileani», vinde ocina sa «din Cămpul 
lui Dragoș,. ce iaste în Ţinutul Bacăului». Serie Constantin 
Goştinarul. — Blăgești, II, 1. 

124. 2 Iulie 7150 (1642). Vasile-Vodă, pentru Constantin 
Neaniul Vornicul de gloată, căruia-i întărește ocina Todirești, 
căpătată «pentru un boi ce-ati cădzut a Neaniului într'o groapă 
a lui Danco, îar, cine să vă ține de ata ocină, să-i dt un 
boi boiarinului nostru. > Şi Să-ș ţie ocina». — Chilişoa:, 
I, 15. 

125. 5 Decembre 7151 (1642). Vasile-Vodă întărește vîn- 
zare de vie la Cotnari, în dealul «Lasliul», făcută lui Toma 
Vel Stolnic de Ursul din tirgul Sucevei, Urmează o mărturie 
din 8. Novembre, pentru același scop, a lui Gavrilaș Mare- 
Logofăt. — Cotnari, UI, 11-2, 

126. 30 Decembre 7151 (1642). Mai mulți moșneni din 
Galbeni, fac o vinzare în acest sat «dumisale lui Vasilie Vor. 
nicul din Răcăciuni și fămeei dumisa[le Irinii». Asistă și «vă- 
tămanul»> satului. — Galbeni, III, a. 

127. 9 Mart 7151 (1643). Grigore Ureche Vornic-Mare de 
Țara-de-jos, și nepotul săii, Neculai Ureche Spatar, și Nistor 
Balșe împart moșiile ce ai de la Nistor Ureche și soția lui 
Mitrofana !.— Pietrosul, |. | 

128. 26 Septembre 7152 (1644). Întăriri la Dumești și za- 
pise de vinzare pentru Iordachi Vistierul Cantacuzino. — 
Dumești, VIII. | 

129. 4 April 7152 (1644). Zapis că s'a vindut nişte pămînt 
lui Toma Mare-Stolnic. Jos: «Am luat, pentru părțile nostră 
de ocină de Lasloanii, gumătate di Volţineani, la Orheaiii» 
(de mina lui). — Bozeșz, II, 6. | 

130. 20 lunie 7152 (1644). Mărturișire de la Mitropolitul 

1 La 25 Februar 7144 (1636), în lași, dă un zapis < Vaslillie Balşe fecorul lui 
Gheorghi Balșe Logofătul, nepotul Bărlădeanului» (Bibl, Ac. Rom. 33/uxxxvD.— 
În ms. 334 al Ac. Rom,, p. 2, un «zapis vechiii, pe sărbii, de vănzare», al 
lui «Pătrașcu părcălab de Unguraș» mărturisește de vînzarea făcută de «Stanca, 
fata lui Balos bătrănul, sora lui Simion din Orășăni»,
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Varlaam pentru moșiile familiei Roșca. Dat «u Mitropolie».— 
Orâşeni, LL, q. 

131. lași, 5 Maiii 7153 (1645). Pătraşcu Bașotă Vel Lo. 
gofăt, Savin Prăjescul Vel Vornic de Țara-de-jos, Dumitrașco 
Şoldan Vel Vornic de Ţara-de-sus, Gheanghea biv Vel Lo- 
gofăt, Cehan biv Vornic, Cujbă biv Vornic, Ureache Vel 
Spătar, Iordachie Vel Vistier, Grama Vel Stolnic, Simion 
Gheuca Vel Medelnicer, Toma Vel Sulger, Dumitrașco Erali 
Vel Jitnicer, Ștefan Moimăscul Vel Pitar, Lupul Prăjescul 
Vel Clucer, Racoviţă Cehan vtori Logofăt, Petriceaico Ar- 
maș, Toderașco treti Logofăt, Dumitrașco Gheuca Vornic 
«glotni», Neaniul Vornic, Tănase Vornic, mărturisesc pentru 
o vinzare ce se face la Todireni «dumisale fratelui nostru, 
lui Gavril Hatmanul», cu preţul de 80 de taleri. — 7; odireni, 
I, 10. 

132. 28 Novembre 7154 (1645). Vasile-Vodă. Menţionat 
Gligorașco Ureache Vel Spătar. — Băşeni, |, 1ş, 

133. lași, 12 August 7155 (1647). Pătraşco Boldescu biv 
Armaș vinde moșia părintelui săti «Toader Boldescul ce aă 
fost Medelnicear, de la Pătră-Vodă», lui Toma Cantacuzino, 
Vornic de Țara-de-sus 1. — Ga/leni, Il, 3. 

134. lași, 21 April 7156 (1648). Zapis pentru o vinzare 
la “Ionășeni către Vistierul Iordachi. Semnează «Macri» şi 
«Nicolai snă Buhuş». — Popricaui, II, 48. 

135. Suceava, 3 lunie 7156 (1648). Vinzare de ocine în 
Lăzăşti și «la Cămpii lui Dragoș» către «Iordachie Marele- 
Vistiernic>. — Biăgeşti, Il, 3. 

136. 7156-9 (1648-51). Vînzări de păminturi la Domnești 
către Tordachi Marele-Vistier. — Dumești, IV. 

137. 3 Octombre 7157 — 7168 (1648-60). Vinzări de pă- 
minturi la Bășăni <dumisale Vistearnicului lordachie». Raport 
către el de la «Nicoară Dupniţi și Căzacul». Într'unul din 
zapise e martur «Vasilie Braşovan». — Bâșăn:, |, 1 3 şi urm. 

1 În același pachet se află şi zapisul vînzării, la 26 Mart 7160 (1652), 
unei ocine în satul Popeşti, al lui «Dumitrașco uricar>, către acelaşi Toma,
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138. 15 Mart 7157 (1649)..Uric Domnesc pentru Toma 

Cantacuzino. Pergament. — Porcești, 39. 

139. lonășeni, 18 April 7158 (1650). «Miron de Lozna, 

ginerele lui Ion Turcului»! din Stănești, și, cu fămeia mea, 

Tofana, nepoata Turcului», vind lui Gavrilaş Logofătul o 

parte din satul Stănești. — Sfănești, II, 1. 

140. 25 Maiii [c. 1650]. Vînzare către «Mihai neguțătoriul 

din trăg, din laş». La urmă: «Și at[asjtă tocmală s'aii 

făcut dennaintea porții Măriei Sale lui Vodă, şi noi toț Vor- 

nicii de Poartă fost-am dă faţă, căndu i-aii dat bani deplin». 
— Bășeani, II, sn. 

141, După 1650. Alegere de moșie, după o «carte de dzi». 

— Borușești, IL, 11. 

142. laşi, 20 lulie 7159 (1651). Vasile-Vodă arată că Tâmaș 

și sora lui Marghita, fiii Sorcăi din Cotnari, vind lui Toma 

«Catacozono», Vel Vornic de Ţara-de-sus, cu treizeci de lei 

bătuţi, niște vii la Cotnari, aflătoare între ale Vornicului. Se 

adaoge că fratele vînzătorilor, Giurgea, n'are parte la acele 

vii, dovedindu-se a fi om răi. Gavrilaş Vel Logofăt. — Cor- 

pari, III, 13. — Urmează zapisul (20 Iulie) al vinzătorilor, dat 

«<giupănului Tomei, Vornicului celui Mare de 'Țara-de-sus». 

Se vind «şiase fărtae de vie». Giurgea e dezmoștenit, «pen- 

tru căci l-ai plătit înmă noastri de multe răutăți ce aii 

făcutu 2, de ai fost de multe ori să pi€, de nu l-ar hi plătit». 

1 Pentru un cAgă Turcul» v. Condica Bărboiului la Ac. Rom, fo 6 Vo. 

La 17 Iulie 7169 (1661), găsim un astfel de cas de zlăfire. Antonie 

Colăcescul mărturisește ccum eii furat un boii, și m'aii prins de faţă, și era 

să m[ă] spăndzure; iar de unchi mei și de omenii mei n'aii vrut geme să 

mă plătescă de la curmeiii; deci eii, vădzănd că-s de perire, ei dat ocina 

din sat din Cernoeşte, un bătrân, cu hălăşteii în Pereschiiii, cu așo de făn 

şi cu săpături» lui «Gheorghiţă prăcălabului de Tutova» (Bibl. Ac. Rom. 

S7]uxvulj. — În 7185 (677-8), «Ştefan Corne, Vornicelul dumisale Vister- 

niculă Ursachie ot Liteni» arată: «Precum am făcut eii multă pagubă dumisal[e] 
lui Prodan Drăgușeșcului Medelnicerului, căndu fugii Petriceico-Vodă în Ţara 
Leşască, de am țănut cale la satu la Liteni, cu alții, și am jecuitu și o cuhne 
a fiilor dumisal[e] lui Prodan, și am luat multe de toate, preț de trei sute de 
lei, și am înnecatu și doo slugi a fiilor dumisale în Săretu; după cie ai 
trimis dumnelui ...un Armaş de m/aă prinsu și m'aii scos la Divanul Mării 

 



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 3i 

Marturi: Gligorașco Hăbăşescul Spătar, Neculai Buhuș Jic- 
nicer, Constantin Banteaş Căpitanul, Constantin Buhuş. — 
Cotnari, III, 13-4. 

143. Roman, 23 Decembre 7160 (1651). Vinzare către 
Toma Cantacuzino Vel Vornic de Țara-de-sus!. — Gal. 
beni, 2. 

144. 30 Mart 7160 (1652). Vinzare către «Toma Catacozino», 
Vel Vornic de Țara.de-sus, care plătise niște «dabile călără- 
șeşti 2». — Sării, IV, 73, 

145. laşi, 7 Novembre 7163 (1654). Vinzare către Toader 
Jora Sulger. Marturi: Bejan Balși de Albești, Costantin Balșu, 
Nacul Zbieri de Cernești, «Costantin Macrii, părcălabul de 
Hărlăi, și lonaşco Balșă, părcălabul de Dorohoii, și Mihalcea 
Mănescul şi Ștefan Stănescul». — Todireni, |, 12, 

146. 1-iă April 7163 (1655). Gheorghe Ştefan dă o întă- 
rire lui «Toma ce-ai fostu Vornic». — Porcești, 40. 

147. 19 anuar 7165 (1657). Sătenii și popa din Piscani 
dai un zapis pentru Apostol, care, împreună cu altul, e che 
zaş pentru un nepot: <cum de acmu înnainte să șadză în 
sat, în Docolina, necăiuri să nu-s mai duci; iară, de va 
mai îmbla să fugi din sat, să avem a da not samă de dăn- 
sul... și să aibî a lua bucatele noastre pentru dănsul». — 
Piscani, 1, 8. 

148. lași, 14 Mart 7165 (1657). Zapis pentru vinzare în 
sat la Olăneşti. Se menționează și <uricul strămoșului nostru 
lui Olan». Pe a doua foaie se vede: «7 30 del dat [în litere 

Sal[e] lui Dumitrașco-Vod[ă], și mi-ai dat Budeţul să mă spânzurțe]>, Stă- 
pînul săii se roagă a fi iertat, Îi aă partea sa din Căuieşti, cu care se plătește 
astfel pe calea stăruinților (Bibl. Ac. Rom., 132/xxxvn). 

1 Urmează altă vînzare, din Roman iarăși, 23 Decembre 7160 (651) (n 3). 
? În Sării, III, se află o vînzare din 28 Februar 71şI (1643) pentru 

< Toma Stolnicul cel Mare: şi zapisul respectiv (17 F ebruar), — În același pachet 1V, 4, actul din r-ii Iulie 7145 (1635), prin care Pătraşco Bașotă Vel Lo- gofăt mărturisește despre o vinzare către «frate-nostru Toma, Sulgeariul cel Mare». — Totîn Sării, V, 1, actul din 11 Mart 7148 (1640), prin care se face o vînzare aceluiași "Toma. Jos, și pecetea lui Șoldan, cu leul și inscripţia: 
« Dumitrașco Șoldan», 

3 La 24 August 7162 (1654), Gheorghe Ştefan întărește satul Căcăcenii hi Iordache fost Vistiernic (Bibl, Ac. Rom. 37/LRXXYI), 

 
ă



22 DOCUMENTELE SFÎNTULUI SPIRIDON 

latine] întăi. + 3 /ez (în litere latine] am mai dat lui Căbăraș 

anum[e)]». — Piscani, IL, 4. 

149. Buciuleşti, 20 Mart 7165 (1657). «Vasilie Hatmanul 

şi cu &upăneasa mea Irina şi cu cuconii noștri, cu Dumi- 

traşco, și cu alții ce va aleage Dumnedzăi dintru noi», vind 

moșia lor din «Rusii, ce iaste din Sos de tărgu de Totruș, 

cu vecini și cu tot venitul; care sat aii fost cumpărătură de 

părinții noștri», «slugei noastre, lui Savin c-ai fostu Cămlăjraș», 

pentru 400 de taleri. Marturi: Ştefan Boul «Vornicul>, «Da- 

bigea Vornicul>, Gligorașco Sărdariul, Nacul Stolnic, Ilie Pă- 

“harnic, Chiriac Sturdzea pircălab, Contăș Logofăt ş. a. — 

Rușii, | 

- 150. laşi, 11 Decembre 7166 (1657). Gheorghe Ştefan către 

«Iordachi &-au fost Vistiiarnic, ca să să aibă a-și ținia satul du- 

misale Popricanii, cu hăleșteu și cu tot venitul; numai căt va 

istovi Moșco Jidovul de vănat hăleşteul, și, dacă să va dezvăra, 

să să iă tot ce or hi bucatelfej Domniei Meale acolea, și să 

să mute la alt loc, iară dumnealui să-ș ţie satul, căce iaste 

dumisale dreaptă cumpărătură ; și destul l-am ţinut Domniia 

Mea pre sama noastră cu asupreală, căci să tămplas[e] vremile 

cu scărbă ; iară i-am fost făcut asupreală». — Popricani, V,90, 

151. lași, 8 anuar 7166 (1658). Gheorghe Ștefan întărește 

lui «Nacul &-aă fost Stolnic-Mare», jumătate din satul Onca- 

nii. — Orăzeni, IL, 5. 

152. Iași, 12 Iunie 7166 (1658). Gheorghe Ștefan întărește 

moșiile Ciogoleştilor. — Dădeșt, 17. 

153. 14 lulie 7166 (1658). Gheorghe Ghica arată că sai 

învoit lordachie Mare-Păharnic și Ion Prăjescul Mare-Postelnic, 

pentru un heleșteii făcut de primul în Popricani. «lar, deac'aii 

stătut Ștefan-Vodi la Domnie, i-ati tăiat iazul, și i-ai vănat 

și peaștele, şi i-ati străcat şi moril[e]». Acum, «dacă aii cădzut 

satul iarăș pre măna dumisale, el aă vrut să-și iezască hăleș- 

teul și să-ș tocmască și moril!e], cum ai fost mainte». Pră- 

jescul se împotrivește. Se înțeleg ca lordachie să iezească, 

avind o treime din folosul heleșteului. Cind va fi nevoie de 

dres, unul va da un car (s7c), altul două. «Iară, căndu-și va 

vîna în posturi peaști de văndzare», tot aceiași parte la
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cîştig ca mai sus: «şi din bani, și din peaște». Tot în în- 
țelegere, «să bagi în hăleştei năvod și mreaje». — Popri- 
cani, V, 2, 

154. laşi, 31 Maiă 7167 (1659). Gheorghe Ghica, pentru 
Neculai Buhuș biv Clucer, în proces «cu un vecin al săi... 

- din Docolina, dzicind boiarinul nostru că-i iaste dirept vecin 

din sat, din Docolina, precum simt şi cejalalți; iară acmu 
„ai fugit și s'au scris cilăraş la socru-săă Constantin Țiga- 
nul, și nu vine în sat; iar Vasilie ati dzis că nu iaste vecin, 
ce-i face năpaste. Deci Domniia Mea l-am cîutat la catastiv, 
şi nu l-am aflat călăraș, ce îmbli fără de ispravă fugind de 
la vecinîtate; deci l-am dat rîmas pre Vasilie ca să fie vecin... 
Să aibă a-l lua de grumadz, cu tot ce va avea el, și să-l 
duci în sat..., să fie depreuni cu alți vecini, la toate dă- 
rile». — Piscani, II, 9. 

155. lași, 10 Iunie 7167 (1659). Gheorghe Ghica dă de 
știre lui «Arpintie vornicelul de Muntiani, și la vătămanul, şi 
la toţ săteanii de-acolo», că «Domnii Meale s'au jăluit slugile 

noastre Miron Butoc și Nicolai Buhuș pre voi, dzicăndu 
înaintia Domnii Mealle] cum ș'aă fostu duși ei plugvrile 
la Dădești, să are, iară voi li-ați scos plugurile de-acolo şi 
l-aţi bătut plugarii». Ei își arată Zrease/e. «Iară voi, carel[e] 
va fi arat dintru voi pre locul lui, numai să daţi a dzea[cea], 
să nu mai faceţi cum aţi făcut, de-aț întrat cu tăriia voastră».— 
Dădeşti, 19. 

156. laşi, 18 Iulie 7167 (1659). Gheorghe Ghica întăreşte 
o ocină lui Miron Bucioc, Mare Sluger, și fratelui lui, Necu- 
lai Buhuș, biv Vel Clucer. — Dădeșă, 12, 

157. 20 lulie 7167 (1659). Gheorghe Ghica întărește Ionă- 

şenii lui Toderașco Prăjescul. — Popricani, IL, şI. 

158. laşi, 2 August 7167 (1659). Întărire a lui Gheorghe 
Ghica pentru o moșie. — Roșieşti, VII, 2, 

159. «lo Stefanu Voevoda... scriem Domniia Mia la sluga 
Domnii Miale la Laș luzbașt: dămu-ți știre, diaca vei vedia 
cartia Domnii Miale, iară tu să cauţi cei oameni din Popricani 
ce sintu a boiarinului nostru, a dumisale Iordachii Vistiarni- 
cul cel Mare, săi radzi de la catastiv, pentru că i-am dat Dom- 

66549. Vol. V. _ 3
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nia [Mia] să hie vecini îiarăș la loc. Aiasta scriem... U 
las, l' 7168, Dech. 13.» — Români, |, 72. 

160. lași, 3 Mart 7168 (1660). Ștefan-Vodă «vornicelului 
și vătămanului și tuturor săteanilor din sat din Docolina, să 
fie tari și putearnici cu cartea Domnii Miale a-s apăra să 
nu dea podvodzi și cai de olac, ori-cine va vini cu podvoade 
sai cu olăcării pre acolo; ce podvodzile ce le ar duce Vas- 
luianii în &os, să nu le iă pe de acolo în sat la dănșii, ce 
să le ducă pănă în Bărlad, și Bărlădeanii să le treaacă iarăș 
pănă în Vasluiii: cum nu le chirie, să poarte, să-ș agonisasci, 
să-ș plăteaască nevoile: așea și podvodzile să le ducă tărgo- 
veții din tărgă în tărgă, iară pre dănşii să nu-i dodeiască; 
așijderea și olăcarii şi alți măncători să îă cai de olac din 
tărgi în tărgă, iar pre dănșii să nui învăluiască; fâr numai 
carii vor avea cărţile Domnii Miale, scriind anume la dănşii, 
prea aceia să-i grijască precum or scrie cărțile; iară carii vor 
hi făr de cărțile Domnii Meale, ori-cine va hi și, de le-or face 
silă și asupreaală, pre unii ca ceia, să-i prindză și să-i aducă 
la Domniia Mea. Iară cine-i va învălui peste cartea Domnii 
Meale, de mare certare va fi de la Domniia Mea». — Ps- 
cani, Il, 10. 

161. 11 Octombre 7169 (1660), Zapis. Pecete cu vulturul 
a lui «Gheorghie Stati, 1658» () şi a lui <Hăncul Serdar>. — 
Dumeşti, |, 3. 

162. 3 Novembre 7169 (1660). Ștefan-Vodă arată că s'a 
făcut un împrumut cu zălog: «cincidze& de zloț... și un po- 
loboc de miiare de Cameniţ|a]». — Duet, III, 3. 

163. 26 April 7169 (1661). Vasile Boţul și Ștefan Ghiarghil 
vînd un loc la Blăgești «<dumisale Vistiarnicului Iordache». 
Marturi: Andrei Niamișul de Tătărași şi popa Covrig «din 
tărgul din Piiatră». — B/ăgeşii, VI, 3. 

164. laşi, 1-ii Mai 7169 (1661). Ştefan-Vodă, pentru «Ioz- 
dachie Marele-Vistiarnic» și «deregătoriul şi vătămanul săă 
din sat din Lăzeşti, ce iaste în Ținutul Bacăului cu a Trotu- 
șului», ca să poată lua oameni străini «dintr'alte țără : din 
Țara Turtască, și din Țara Leșască, și din "Ţara Ungurească, 
și din Țara Muntenească, şi dintr'alte părți, fie ce limbă vor
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fi». «Slobodzia» lor, scutirea de dări, va dură patru ani. «Și 
vor fi în pate) de dajde, şi de galbeni, şi de zloți, şi de 
taleri, și de lei, și de orţi, şi de iliș, şi de sulgii, și de lu- 
cru, şi de untu, şi de toate dările și angăriile căte sănt pe 
alți mişei a Domniei Meale ; așijderea și voi, staroste de 
acel Ţănut, şi globnici, şi deșugubinari, şi olăcari, şi podvo- 
dari, întru nimic să nu-i învăluiț.» — Blăgeşti, UL, 4. 

165. 17 lunie 7169 (1661). Toader Aprodul vinde la Bă- 
lășiani lui Iordachi Vistierul cinci <pămtnaturi din frunte..., 
în vatra satului». Marturi: Miron Costin «starostiia», Dumi- 
traşco Mălaii, Armaga neguțătoriul, Iacovachi vameș. Scrie 
Gorovei. Semnat: «Miron Costin bih Păh.». — Bâșenz, II, 30. 

166. Iași, 30 I[unie sai Iulie] 7169 (1661). Ștefan-Vodă 
«la slugile noastre, la olăcari, şi la podvodari, şi la contcari. ..: 
deaca veţ vedea cartea Domnii Meale, iară voi toți ca să 
aveţi a lăsa în pace satul Docolina de cai de olac, şi pod- 
vodzi, și de făn, și de grăunți de cai, și de alte miîncături 
a drumului, de toate, pentru căce sintii nește oameni îm. 
prăştiiați și săraci: păinile nu li s'aă făcut, nici făn ai avut 
de unde face; ce olăcarii și podvodatii să aibă a lua cai de 
olac şi podvoade din tărguri în tărguri, să aibă ai griji 
tărgurile de fân, şi de grăunțe de cai, şi de bucate de măncat, 
căce ei sinti și împrăștiiați din... și dai la toate dările cu 
țlajra. ..». Se adauge jos: <Pân la luna lui Szptevri. să fie 
un an în patle], iar de la Septevri în colo să dea ca și mainte, 
la toate». — Piscani, Il, 6. 

167. 12 Iulie 7169 (1661). «Costantin Meldiman (sic)> «am 
luat de la dumn[eajlui, de la Iordachi Marele-Vistiarnic, o sută 
şi treidzăci de oi, și am preţiit oia căte un galbăn, şi li-am 
dat gialepilor pentru Irimie fiorul lui Anton Pitariului, de 
am plătit partia lui de gorştină de oi de la Ținutul Bacăului». 
Marturi: Racoviță Mare-Logofât, Ilie Șeptelici Hatman, Da. 
bija Vel-Vornic de Țara-de-sus, Moţoc Vel Spătar. Iscălitura 
lui Dabija e deosebit de stingace: <«Dabijea Vel Vor.» — 
Blăgeşt, VI, 12. 

108. «... Ce-ai fost prăcălab, sănătat[e). Altă, facem știre 
dumitalle] că ni sai jeluit fesorul nostru Mihalcea de Copă-
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cen[i] pre Ionașco căpitanul, de aii dzis cum i-au luat mai mult 

la dajde, pre catastivul cel vechii, nu i-ai luat pre catastivul 

ce i-ai cisluit dumiiata ; pentru aceaia să aibi a socoti pre- 

cum să va hi tocmit, cănd i-ai cisluit să dia; de-i va hi luat 

mai mult, să-i dzici să-i dea înnapoi bani, că apoi ce folos va 

hi că-i va qa şi va avea și găltavlă]? Aşijdere iară, de nește bani 

ce ait dzis că aă dat unui argat a Mihalcei, ce l-ai mănat la 

oaste pre locul săi, acum îi ceare 20 de veadre de vin, — iarăși 

să-l lasă foarte în pace, să nu-i facă val; că n'ai avut el 

treabă cu argatul omului, Acasta scriem dumitalle]; să fii 

sănătos; ot Hristos, amin. U Ias, msța Av. 28. Răcovif Cehan 

Vel Logf. 
[Pe Ve:] Act de vinzare către Mihalce: 7169.—Urechești, 15. 

169. 1it Septembre 7170 (1661). Zapis al lui Gavril Porosco, 

pentru o parte din satul Vădiani, pe Jijia, în Ţinutul Iaşi: 

«care parte am fostu răscumpărat pre socru-imiii, pre Pătrașco 

Hăngul de la Tătari !, și mi-ai dat acia a şiasia parte de 

sat». O cedează lui Iordachi. Urmează și un act din 3 Sep- 

tembre și altele cu privire la această moșie. — Bășezi, III, 

4 6 şi urm. 

170. 7170 (1661-2). Vinzare către Toma Votnic-Mare 2.— 

Sării, VI, 62. 
171. 22 lanuar 7170 (1662). « Vasile Boe şi cu fămeaia mea 

Mărica, nepoată a lui Nechita Moţoc», fac o vînzare către 

«Iordachie Marele-Spătar și gupăneasa dumisale». — B/ă- 

geşii, IL, 2. 

1 La ro lunie 7178 (1670), un om din Mihuţeani declară că a făcut co 

mare greșeală» unor oameni aj lui Nicolae Racoviţă Hatman, «de le-am fostu 

furat patru boi, ci i-am fost dat unui Tătar; deci oamenii ş'aii prinsu boii de 

față la acel Tătar; deci Tătarul ai venit la mine și m'aăi puspre mine sodăș; 

deci aii vinit vreamea, după vina mea numai să peiii>. Se roagă, cu neamul 

săi, la Racoviţă, cca să mă înpace cu oamenii dumisale și să-m scoaț[ă] 

capul de la pierdzare»> ; pentru care-i dă o ocină (Bibl. Ac, Rom,, 147/X11Y). 

2 în același pachet se află un act de vinzare, cu data de 20 Maiii 7173 

(1665), de la «Prodan feciorul Ropceanului ce-ai fost Agă>. În pachetul VII 

(2), danie din 12 Septembre 7141 (1632) către Toma Vel Sulger și socrul 

săi Miron biv Clucer,
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172. 15 Februar 7170 (1662). «Adecă eii popa Ionașco de 

la Mitropolia din Sutavă și popa Gheorghie de la Preapo- 

dobna și popa Vasilii de la Văscrăsenie», mărturisesc pentru 

o vinzare ce se face lui Vasile «Sturdzea». Mai figurează ca 

marturi: <Pavăl din Botășeani și popa Mirăuţă din Botăşeani». 

— Buzeni, |, 3. 

173. 21 April 7170 (1662). Racoviţă Cehan Logofăt, Toma 
«Catacozuno» Vel Vornic de 'Ţara-de-jos, Ilie Șeptelici Vel 

Vornic de "Ţara-de-sus!, Nicolae Racoviţă Hatman, Iordachi 

Vel Spătar, Grigore Vel Ceaşnic, Toderaşco Biciom Vel Comis, 

Statie Vel Sulger, Toderașco Prijescul Vel Clucer, Hrisoscul 

Vel Jitnicer, Țira Vel Șătrar, Ionașco Vel Armaş, Andronic 

Vel Ușer, Postolachi Durac Agă, Rugina, Dumitraşco Roșca 

Vornic de gloată mărturisesc pentru o cumpărătură a lui 

Istratie-Vodă Dabija. — Pzscani, |, 2. 

174. lași, 14 lunie 7170 (1662). Istratie-Vodă Dabija arată că 

Eftimie Boţul biv pircălab se judecă cu <Andonie Blănariul, 

carele ține o nepoati de sor a lorgăi Postelnicul [Maria], 

pentru o jumătate din satul Oncani. Se presintă «o carte 

făcută de la Vasilie-Vodi, căndă aii fostu şedzăndu în Ţari- 

grad, scriindu ca să ție Andonie Blănariul cu giupăneasa sa 

toate satele Jorgii Postelnicul». Se spune și aici că <ai fost 

Iorga Postelnicul văr primarăi lui Vasilie-Vodă». Domnul so- 

coate «dupi obiceaiul ț[ăjrii că să mai vine cui ai datu Vasilie- 

Vodă în Domnie, decăt cu scrisori din Țarigrad, căndu n'a 

avut puteare să dea, din ţară, nimărui nimica». — Orâşeni, 

II, 6. 

175. «Adecă eii Ionașco Carăiman biv Comis, îi brat eg 

Gavriil Cărăiman, și Ghighie băiv Cuparul, snă eg Pavăl băiv 

Vel Jicniciar, i Toader băiv părcălab ot Gălaţi, i Dumitrașco 

Comşia Dvorcu (s/c) ot Rădeana, i snă eg Gligorie Comșia, i 

Ion Stolnic, i Ionașco snă Dracia, i Vasilie snă Gligorcia ot 

Şipoteani, i Andonie Hadămbul, i Ștefan snă Necula Andrei- 

1 Tărziă, în secolul al XVIII-lea, la 25 Februar 7257 (1749), Costin Şep- 

telică, fratele lui, Ștefan, și cumnata lor Catrina, ce caii ţinut-o fratele nostru 

loniţ|ă]», fac o vînzare cătră Lupul Balș Medelnicer (Bibl. Ac. Rom., 46/xx2v).
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şan, lonașco Grama, îi Năcuţa ot Rădeani, i Mihai Rusul 
tohodar, i Gheorghie Cerchiaz ot Cămară, Scriem şi mărtu- 
risim noi toț cu sufietile] noastre cum ai dat și ai dăruit 
dumnealui Vasilie Hatmanul al său direptu sat şi moșie, 
anume Rusii, la Trotuș, Năstasii Vorniceasei, fetei Gligorcii, 
pentru căt zi&[e] că i-aii fost și semenție. Alta, facem ştir[e] 
cum ne-aii spus noao dumnealui Hatmanul cum că ai fost 
făcut un zapis lui Savin, cănd au fost eșind din țară, să-lţie 
numai pănă că[n]du-l va dărui cui va hi voia; deci, de va 
scoate Savin acel zapis și să dzică cu acel zapis că ai cum: 
părat el acel sat, să nu i să creadză necăiurea, că noao așia 
ne-ai mărturisit dumnealui Hatmanul cum că nu i-ai dat 
dumisal[e] nici un ban, nici i l-ai văndut lui Savin. Pentr'a- 
cea noi mărturisim și, pentru mai mare credințe, cine am 
ştiut carte, ne-am și iscălit și peceţile ne-am pus. Za sie 
pișem. Pis u Zina, Țar(a) Ungurească, It 7169, msț. Dech. 3o. 
Az Ionașco Cărăman biv Comis iscal, Az Dumitraşco Comi- 
şial iscal. Andonie Hadămbul iscal, Az locșia iscal, Az 
Gheorghie Cer . . . Az Gheorghie,» ete. — Ruși, 2. 

176. Iași, 21 Ianuar 7172 (1664). Istratie-Vodă Dabija, 
pentru satul Gușmani. Fiii lui Gavril Hatmanul, «Radul şi 
Abaza», dai partea lor mănăstirii Agapia. Se chiamă la Di- 
van <Vaslillie c-ai fost Hatman, fetorul lui Dumitrașco Lo- 
gofet», şi «<Mogăldea &-au fost Păharnic, vărul lui Vasilie 
Hatmanul». Răzașii sînt învinși. — Romiui, |, 26. 

177. 26 April 7172 (1664). Zapis pentru o vinzare. Mar- 
turi: «< Vasilie Șetrăreanul, diaconul cel domnescu den Botă- 
şeani, și Ghiorghiţă fitorul lui Pavăl de acolo, şi Chirila cel 
bătrăn de acolo . . . şi Nicula de Băiceani, &-au fostu părcă- 
labu la Cotnari . . . Și eu, Lebăd[ă) neguţătorul de Bot[ă]- 
şeani, m'am prilejit și eu la aastă tocmeală». — Puzei, II, 4. 

178. lași, 5 Februar 7173 (1665). Istratie-Vodă Dabija către 
<gupăneasa Iordăchioae, Spătăroae, și dregătoriul dumisal[e| den 
satu den Popricani», pentru <a opri hălășteul căt este din sus 
de sat despre toţi răzeși, nime să n'aibă treabă a prinde peşte, 

! Istratie-Vodă confirmă însă satul lui Savin; Iași, 24 Maiă 717 (1663).
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nice cu năvod, nici cu mrejle), nici cu voloc, nici cu co- 
tețe». — Popricani, V, 91. 

179. Fără dată. «Săboriul de la sfțănjta mănăstire Besere- 
canie», «cu teneri, cu bătrăni», și bătrănie cei mai proști», vind 

locul lor de la Cimpii-lui-Dragoș «dumisale Spătăroi Iordă- 

chioi». Pecete cu inscripția: «Petat ot monastire Bisericani», 
— Blăgeșii, IV, 33. 

180. Fără dată. «Ghedeon episcop Radovschii și cu tot 

seborul de la Agapie» scrie către «fiica sufletască Stolni- 

cas[a] a răpăosatului Iordachie, Dumnedzăi se-l pomenască», 

pentru procesul dintre ea și mănăstire. «Că noi încă sîntem 

bucuroș se lipsască acele ce-s între noi, că nu ni-i nice de 

un folos ; ce ştim ca n'a mai fost mori, de căndui locul la 

acel loc, ce mai bine va hi căndi vom hi față se mărturisim, 

se aude şi din gură». — Popricani, V, 101. 

181. lași, 10 Mart 7173 (1665). Istratie-Vodă Dabija către 

«starostii de Trotuş», arătindu-li că Savin Cămărașul a cîșşti- 

gat procesul săi cu fiii lui Șandru, cari rămîn să plătească 

«cheltuiala», — Ruși, 4. 

182. <«G|o]sp[ojjda Nastasia, g(olspJojd[i]nu Io Duca Voe- 

vod bj. m[ilijojst. g[ojspiodalriu zemii moldavscoi, adecă 

Domniia Mia m'am mlil[ojstivit, din preună cu Măriia Sa 

Domnu miei, șam miluit pre al nostru credintos slugă și 

boiarin lani Hadămbul, Postelnicul, cu un sat, anume Pis- 

canii, în Ținutul Tutovei, cu vecinii și cu tot venitul; care 

sat ne iaste driaptă ocină și moșie de la răpăosatul Dabij|a]- 

Vod[ă), ziastre. Cu acesta l-am miluit, ca să-i hie de la noi 

driaptă ocină și moşie în viaci. H nam He Bhacr. U Ias, vito 

7174, Maiă 17.» Pecete cu legenda «PSenoA. HACTAcHA MA M:». 

Urmează întărirea lui Duca-Vodă, cu data de 7174, Iaşi. — 
Piscani, |, 3. 

183. lași, 18 Octombre 7175 (1666). «Postolachi de Do- 

colina» şi alții ieaă în chezășie pe un «vecin» fugar, «căci 

noi l-am loat din legătură». — Piscani, IL, 12. 

184. 27 lanuar 7175 (1667). Se vinde o moșie «lui Istra- 

tie Brah[ă), căpitanul». Mărturia «dumisale Agăi Albului şi



40 DOCUMENTELE SFÎNTULUI SPIRIDON 

Mirce căpitanul de dărăbani, Timofteii Murgul..., Istratie 
abăgerul.... şi izbaș Enachie». — Dumeșri, III, 4, 

185. 20 August 7175 (1667). «Dafina Doamna a răpousa- 
tului Evstratie Dabija Voevod, t-aă fostu Domnu ţ[ăjrăi Mol 
dovei», se tocmește cu Dumitrașco Roșca Vornic de gloată 
pentru un schimb de sate. Marturi: Vasile biv Vel Vornic, 
Toderașco lordachie Vistier-Mare, Manulachie Comis al doi- 
lea, Toader Ciocărlie Comis, Iane Hadămbul Postelnic, Alecsa 
Arapul, Dămiian « Vornicii din casă», Enachie Cr|ăjstea Vor- 
nic. Pecete cu bour. Jos, pecetea și semnătura Mitropolitului 
Dosoftei, — C/ilișoaia, |, 16. 

186. Iași, 12 Maiă 7176 (1668). Iliaș-Vodă Alexandru hotă- 
reşte în procesul dintre Constantin Buhușel ! biv Jitnicer, Va- 
silie Varnav, de o parte, și Dumitrașco Boul biv Jitnicer şi 
mănăstirea Agapia, de alta, pentru împresurare de moșie la 
Goşman, în partea «moșului lor, lui Simion Seachil de la 
Vărdzăreşti, fiind zapisul lui Gavril Hatmanul, perit, cănd 
ai jecuit Ungurii caasăle fitorilor lui Gavril Hatmanul, la 
Hotin». Procesul e cîștigat de cei d'intăiu. Dar se află zapi- 
sele «în ţiajraa leșasci», și, răscumpărindu-le Boul și călu- 
gării, ciștigă ei. — Romii, 1, 26. 

187. lunie 7176 (1668). Mărturie pentru un proces al lui 

Ursachie, Mare-Vistier, din părtea următorilor boieri : Solomon 

Bărlădianul Vel Log., Miron Costin Vel Vornic de Țara-de-jos, 

Vasilașco Vel Vornic de Țara-de-sus, Nicolai Răcoviță, Hat- 

man, Stamatie Vel Post., Toderașco lordachie Vel Spătar, 

Apostolachie Vel Ceașnic, Ilie Sturdzea Vel Stol., Alexandru 

Draco Vel Comis, Apostol Durac Vel Medelnicer, Alexandru 

Buhuș Vel Pitar, Lupașco Buhuș Vel Șetrar, Alexandru Ra- 

mandi Vel Ușar, Dumitrașco vtori Logofăt, Enachi vtori 

Ciaşnic, Contăș treti Log., Dumitrașco Coroșca, Silion, Roman, 
Ștefan Ghiarghiel, Ghiorghiţă, Ursul, Vornici de Poartă. Ur- 

1 În Bibl. Ac. Rom, 150/LXX, se află zapisul nedatat al «Mierlei> către 
Alexa Arapul Vornicul: se vorbeşte în el și de <o cupă de argint pentru 
o tah[ă) şi pentru două linguri și o șărvănt și o căldare de bereaz. 

2. O scrisoare a unui polcovnic de Zaporojeni, romănește şi polonește, se 
păstrează în Bibi. Ac. Rom., doc. 202|xH11. E datată «obuszy, 24 Maia 1663».
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mează hotărirea lui Iliaș-Vodă Alexandru, cu data de «7176» 
și «1668». Ursachie se judeca cu Toderașco Jora, vtori Me- 
delnicer, pentru Todereni. Cel d'intăiti spunea că are jumătate 
din sat «cumpărături de pe socru-săii Gavril Ghatmanul, apoi, 
cănd ai fost în dzilele lui Gheorghie Ștefan-Vodi, tămplăn- 
du-s[ă) fitorii lui Gavril Ghatmanul în urgie de spre Domnie, 
și fiindu ei lipsiți și din ț[ajri, s'au sculatu Toderașco Jora 
Medelniciariul şi a cumpăratu giumătate de satu de la nește 
răzasi». Se hotăreşte, «după liagia țărăi», a se îu/oarce banii.— 
Todireni, |, 18. 

188. Iaşi, 15 Maii 7176 (1668). Iliaș-Vodă Alexandru dă 
lui Toderașco Grama Câmăraș-Mare, «fesorul Gramei Stolnicul >, 
un loc lîngă Tirgu-Frumos, căpătat pentru că «ai fost dat 
Grama Stolnicul în dzilele lui Moisăi-Vodi 4 cai buni și doă 
sute de taleri de argint în triaaba ţirii». — Dăzești, 23. 

189. 4 Februar 7177 (1669). «Gavrila Tibărţă, ce a fost 
Cămăraș», dă un zapis pentru «satul Războiani, pre Valia- 
Albi, în Ținutul Niamţului». — Războieni, n 13. 

190. 12 Mart 7177 (1669). «Savin Năvrăpăscul Șoimariul ! 
şi cu femeia m& Rocsanda», fac o vinzare înnaintea lui «Ena- 
chie, diiacul Visternicului». — B/ăgeșt, III, 1. 

I9I. Iași, 9 April 7177 (1669).- Duca-Vodă, «la vătămanul 
şi la toţi sătianii din Piscani>: «să ştiţ că sinteţi dați pe sama 
boiarinului nostru ani Postelnicul al doile... Să aveți a-l as- 
culta ca de un stăpăn ce vă iaste, pecum vam și mai dzis 
Domaiia Mia, la toate triabele ce va da învățături, iar mai 
multu pe la alti ușe să nu vă ştii că mai îmblați». — Prs- 
cani, |, ş. 

192. lași, 18 Maii 7177 (1669). Vasilie Ciolpan și cumnată- 

i În ms. Ac, Rom, 234, p. 40,se află traducerea veche a unui act dinr 3 
Iunie 7090 (1582) privitor la alt șoimar: «lată aă venit înainte noastri sluga 
noastră Stănilă Șoimariul şi aii cumpărat de la Domnie Mă una siliști ce să 
numește Popeștii, ce aii fost de ocolul tărgului Romanului, și ai dat Domnii 
Meli doisprezăci cai, pe care i-ai prețăluit cinstiţi credincoșii boerii noştri 
Andrei Hat., și Stanii Vel Comis, şi Tancul Vel Uşăriă, drept doizăci și patru 
mii bani; pe care cai Domnie Mea, i-am triimis în trebuința Domnii Meli Ja 
Țarigrad, dinpreună cu birulz, 

  
.
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sa «Mariia Colpăneasa]», soția lui Gheorghe Ciolpan, vînd 

ocina lor «de pre moșu nostru Ghianghia L.ogofetul» slui 

Gavriliţ[ă] Marele-Spătar». — Roșiești, 6 

193. 22 Mart 7178 (1670). Duca-Vodă întărește lui Gavril 

Costachi moşiile: Roșieștii, Popeștii, Hănășenii, Broştenii, 

Lunganii, Boteştii, Spinenii, Bogeștii, viile de la Huși. Pascal 

Corlatovici uricar. Pergament. — Roşzești, X. 

194. 31 Mart 7178 (1670). Duca-Vodă, pentru un loc de 

prisacă al lui «Ștefan Păharnicul, ficorul Tomei» [Cantacu- 
zino) 1, — Galbeni, ş. 

195. laşi, ro Decembre 7179 (1671). Duca-Vodă evătăma- 

nului şi tuturora sătenilor den Docolina, spre aceaia ca 

să fie tari și puteraici cu cartia Domnii Meale a nu da cai 

de olac și bucate fiește-cui, numai a Turci şi a Tătari, cari 

ar fi cu treba Împărăție și cu treba Domnii Miale şi carii ar 

ave cărţi anume] să-i grijească, pre aceaia să-i grijească».— 

Piscani, IL, 13. 

196. rii Mai 7179 (1671). «Păpăluț ginerile Căzacului de. 
Mălăești», împrumută 150 «de lei bătuți» «de la dumnealui 

(sic) de la Alecsandra Iordăchioae Spătăroaia», pe unsprezece 

luni, cu zălog în Vădeni. — Bășeni, III, 8. 

197. Iași, 15 Novembre 7181 (1672). Ștefan-Vodă Petru 

către «vătămanul și toţi sătianii din sat, din Piscani, în i- 

nutul 'Tutovii» : - «deaaca veţi vedea cartia Domniei Meale, 

ari voi toţ să ascultați iarăși de călugării de la m[ăjn[ă]stire 

din Dialul-Mare, ce iaste zidită şi făcută de lani Hadămbul 

Postelnicul, precum ați ascultat și mai nainte, căci sinteț 

daț pe urmă de Duca-Vodă, și acum și de la Domniia Mia».— 

Piscani, 1, 6. 

198. 2 Februar 7181 (1673). Ştefan-Vodă Petru dă schitu- 

lui «ce esti în hotarul tărgului nostru Hărlăi, care schit 

S'aii făcut de părintele Zagavii și alți pravoslavnici creștini», 

un loc. Slavon. — Cofnari, |, 1. 

199. 22 Februar 7181 (1673). Ştefan-Vodă Petru. Dumi- 

trașco Boul vtori Log. aduce un zapis pentru cumpărătoare, 

1 No 6, din 17 Octombre 7207 (1698), privește pe Iordachi Toma.
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«de la singură măna răpoosatului Tălmaci, ce ai fost Păhar- 
nic-Mare, și de la gupăniasa lui, Iftimiia», cari vinduse satul 
ce-l aveai de la Ștefan Boul Vornic-Mare și de la soția sa, 
Roxanda, a lui Dumitrașco Boul. — Războieni, 15. 

200. 15 Novembre 7182 (1673). Vînzare către «Ștefan 
Mareș Vornicul». — Ureckeşti, 6. 

201. 30 April 7182 (1674). Ursachi Vel Vistier și Tode- 
rașco Jora — «Joria» — arată că, neputindu-se înțelege pănă 
atunci, «ni-am învoit noi în de noi amăndoi şi ni-am ales 
giudecători pe dumnialor Toderașco Vistiarnicul, Păladie 
Vistiarnicul, Todosie Dubăi Vistiarnicul, să şadză dumnea- 
lor dinpreună şi să socotiască să ne giudece, precum vor 
afla mai cu dreptul; şi, precum vor afla cu sufletele dumni- 
lor sale acești boiari, de aceaia să ne ţinem; iară carelțe] 
dintre noi nu s'ar ţinia de acela giudeț, să aibă a da hatal- 
mu 1000 ug. Domniii». —- fogiren?, 21. 

202. 5 Mai 7182 (1674). «Dumitrașco Cantacozono Voevod» 

«tuturor slujitorilor, căți veţi înbla cu toate slujbele Dom- 
nii Mial[e] la Ținutul Tutovei, pe cislă țărăniască, cu dajde, 
pentru sat, pentru Piscani, carii sintu a svintei mănăstiri 
Dialul-Mare, am socotit Domniia Mea și am pus să dea cu 
rapta doaidză€ și patru de galbeni într'un an, doisprădziace 
galbeni la Svlejti Dimitrie și doisprădziace galbeni la Sv(ejti 
Gheorghie, să dea bani la Cămara Domnii Meale; pentru 
aciae voi, dăjdeari țărănești, și voi ilişiari, și voi sulgiari, şi 
voi podvodari, și alți căţi veți înbla cu toate triabele Dom. 
nici Miale !, pe cisla dăjdii la acel Ținut, toți să aveţi a le 
da pace», — Piscaui, ], 7. 

203. 28 Ianuar 7183 (1675). Vinzare de pămînt «la măna 
dumisale Vornicului Gavriliţi 2. — Roșieşti, LX, 4. 

204. lași, Septembre 7183 (1674). Alexandru Buhuș Hat- 

" Între aceste orînduieli, ce nu se înscamnă aici, e și a tributului către Ta 
tari, pentru care se află din partea unui personagiu grecesc din Vistierie 
această chitanță, ca doc. 5o/xuv al Ac. Rom.: ș Patrudzăci şă doi de gal- 
bini și patrusprădzeaci potronici dat-aii Stratul Slug. lui Nicolai Murguleţ Lo- 
gofâtul din orănduial[a] balgibaşi, ot Bacăii, Lt 7191, Ap. 24. 

2 O altă vinzare către el, cEpureani», 24 Maiii 7186 (1678), formează no 3. 
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maa și «soțul» lui, Alexandra, dai zapis pentru moşia «Bidia- 

nul», al cărei hotar să fie «precum spun și direasele ce avem 

de Ja Nistor Ureache Vornicul, aceaste». Vinzarea se face 

de ei lui Vasile Gheucăi, Logofăt al treilea. În plată intră şi 

«doi cai, prețuiţi drept 45 lei». — Bâădeana, 3. 

205. 20 Februar 7184 (1676). Antonie-Vodă, pentru «un 

svăntu schitu ce iaste în hotarul tărgului nostru Hărlăului», 

Zagavia, ca să-și aibă locul de danie 1. — Cotnari, |, 2. 

206. Dărmănești, 27 Maiu 7187 (1679). «Cărstăna biv Clu- 

cearoae (pe pecete: «Cărstina») dă lui «Iordache, cuconul 

răpăosatului Iordachii c-ai fost Spătar... locul căt înneci 

heleşteul Poprincanul de pe ]ijiia». — Pogricană, I, 92. 

207. Iași, 19 lanuar 7188 (1680). Duca-Vodă către «părcă- 

labii de Fălciii» arătînduli că Gligorie de Frijeni se plinge 

contra lui Vasilie de Imiș și fratele lui, că a vindut ocina sa 

în Plotunești «boiarinului nostru, lui Căntemir Săridariul». 

Să se aleagă moşia. Miron Vel Logofăt. — Bumbata, Il. — 

Cf. Ghibănescu, în Arch. soc. și. și dit. din aşi, |. 

208. rii April 7188 (1680). Grozava, fata lui Isac de <Să- 

nihăti>, soția răposatului Constantin Cucoranul, dă zapis că 

s'a învoit cu «cumnaţii miei, anume Miron Cucoranul, și Va- 

silie Căzăcescul, şi Tudosii Țintă, și cu Costașco Căpitanul 

Turculeţ, și cu Trinca». După moartea soțului ei, ea a venit 

la Divanul lui Duca-Vodă, cerînd a i se lăsa, cum spusese 

el, «toată povăjie casăi, și din haine, și din arginturi». Mo- 

şiile se împart acum în două. Marturi: Dumitrașco, Tudosii 

Dubăă Vel Spătar, Iliaș Drăguţăscul Vel Armaș, Ion Stro- 

escul Căpitanul, Iordachi fratele lui, Miron Hăjdăi Căpitanul 

de dărăbani, Isac Goian Vornicul de Poartă, Cărstiian Că- 

pitanul de la Lăpușna, Nacul fratele lui, Ionașco Isar, Va- 

silie Cucoranul «Vătavul za Hatmanul». Copie din 7231 

(1722-3). — Staonicul, 2, 

209. lași, 13 Octombre 7189 (1681). Vinzare către «giu- 

pănul Ștefan Cerchezul Păharnicul» și soţia lui. Marturi: Ga- 

1 La 3 Iulie 7193 (168Ş), îi întărește acesta și Constantin-Vodă Cantemir 

(n* 3).
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vriliță Mare-Vornic de Ţara-de-jos, Velicico Costin Mare-Co- 

mis, «Cantimir Sărdariul», Vasilachi Gavriliţă Comis, Ursul 

Vornic de Poartă şi «az Cantemir biv Sărdar iscal.» 

a barHM ist Z 4 HA 
— Roşieşti, Va. 
210. Iaşi, 27 Octombre 7190 (1681). Duca-Vodă către «toţi 

oamenii carei aţi fostu lăcuitori la sat la Piscani..., ce sin- 

teţi a sv(in]tei mănăstiri... și pentru bogate nevoi v'ați îm- 

prădiiat (szc) ..., să viniți, să vă aședzaţi iarăș la sat la Pis- 

cani... Întrun an nimănui nemică nu viţi da... Să vă apu- 

caţi de pămăntu și de agonisită ... lar, după ce li să va 

înplia cisla cărții, îi vom tocmi Domniia Mia de vor da cu 

rupta mai pentru iușorul lor, nici bucatele lor pentru alții să 

nu le trăgeți». — Piscani, |, 8. 

211. 10 Februar 7191 (1683). «Alecsandra Iordăchioai Spă- 

tarului Iordachie» dă un zapis pentru 'Toderașco Mare- 

Vistier. — Popricani, II, 54. 

212. 10 Februar 7191 (1683). <Alicsandra Spătăroae ră- 

pousatului Iordachi Spătariul . . . pentru răndul fiului miei Ior- 

dachi, că din mila lui Dumn[ejdzăi alţi fii <t-am avut, i-am 

căs[ătorit], şi dăndu-lli] şi din odoart şi bani, precum vor 

arăta și izvodel[e) ciel[e] de împărțialță], t-ai luat; acum, 

viindu și vremea lui de căs[ăltorie, și fiindu și vremile mai 

grel|e| decăt întăiii, din odoari aii luat foarte foarte un lucru 

puţin, și din bani așeș niimici, precum vorarăta și izvodile] 

cial|e] din împărţalță): c-ai luat ceaia frați mai mari şi c-ai 

rămas acestuia». Îi dă Bășeanii și Popricanii, fără juvaiere. Să 

nu fie deci ceartă, și «carele o va scorni» să fie «triclet şi proc- 
let», — Semnează « Alecsandra» și Mitropolitul Dosoftei, Miron 

Vel Logofăt, Velicico Costin biv Comis. — Român, |, 71. 

213. 21 Mart 7191 (1683). «Corstăna, fata Gramei Stolnicului, 
nepoata lui Oroş Hatmanului, gupăniasa dumisal[e] răpoosa- 
tului Statie, ca ai fostu Culcer-Marle)», dă zapis Hatma- 
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nului Sandului [Buhuș] și soției lui Alexandra pentru ocinile 
ce-i vinde la Dădești și Hotoroşte. — Dădeși:, 26. 

214. 16. Septembre 7193 (1684). Un moșnean vinde pămîntul 
ce are cumnatului săi, negăsind pe altul, ca «să ne scutim 
capetele din fumete»: primeşte, în schimb, «doai-dzăt de 
lei şi cinci mirţi de mălai». — Coameşii, 16. 

215. 8 April 7193 (1685). Zapis al cAntimiei, femeaia lui Toa- 
der, ci-aii fostu Vornicel în Dumeşti>, pentru o vinzare de pămînt. 
Marturi: Alexandru Ramandi Vornic, Zosin Başotă Hatman, 
Ștefan Scărlat Vel Armaş <și alți boiari de Curte». — Da. 
meşti, II, 7. 
„216. 24 Mai 7193 (1685). Mai mulți boieri mărturisesc că 

Zosin Bașotă Hatmanul s'a plins pentru că i s'ai luat «dot 
brițiri de aur», ce fusese zălog de la dinsul «la fişorii lui 
Curtu din Piiatrâ». — Bodești, IV, 7. 

217. 18 Maii 7194 (1686). Constantin-Vodă judecă întrun 
proces pentru o moşie cumpărată «la fomeatia lui Ștefăniţ|ă]- 
Vod[ă]), fitorul răpăusatului Vasilie-Vod[ă)... Pănă ai vinit 
Dumitrașco-Vodţă] cu a doai Domnii aicia în țla]ri şi, fiind 
aeste răscoale, ati miîrs cu mulți oameni streini deatiarat... 
milaiă și de alte făini».—-- Dueştă, III, 18. 

218. «andrei Grohalschi. 
Scrisoarea me am dat cumnatului miei Miron Cucoranul 

că, tămplăndu-să între noi sfadă și marea găltav[ă), s'aă 
tămplat și m'ai calicit, și am fost la mareaș cheltuială pentru 
măna me cu care m'am hrănit, și din furtuna atasta calic de 
mănă am rămas. Fost-am la gudeţ Snetinului, şi pre noi așe 
ne-i nai (sic) aflat zudețul: să dă dumnelui cumnatul Miron 
Cncoranul o sută de lei şi să șadză 4 săptămăni la Halicit, 
la închisorea. După atasta tămplănduii-s' aice la Ispas cu 
dumnelui rohmistrul Costantin Turculeţu rohmistrul, și dum- 
nelui Toader B" (ssc) Vel Armaș, și dumnelui Pătrășcan Tăutul, 
şi Miron Cucor[onjanu, carea s'aă rugat de l-am ertat, și dum. 
nelui Ilie Abăza Postelnicul și dumnelui Sandul porușnicul, şi 
Sandul Volcinschi horănji la ei, ei, pentru închisore, ce ai 
agunsu gudețul să șadză cumnatul miei, cădzindu acești boeri, 
carei sintu mai sus scriș, cu rugăminte mar[e], ertat-am pe



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 4i 

cumnatul miei de ata închisorea, să nu șadză nici încăş 

peste sfăntul Postu, carea ne vine; așe am aședzat: la toate 

sfentele liturghii să șadză cu fața în &os şi să roge pre Dum- 

nedzăi pentru singele miei carie! fără vină l-ati vărsat; deci 

pentru castă făcut-a cumnatu-meii atastă scrisore, de acum 

să fie frăţie și viiaţă bună între noi, și acești boiari toţi s'a 

iscălit în tocmala nostră, să-s știe. Ispas, let 7196, Ghen. 

19.» Urmează căteva rînduri polone și iscăliturile. — Sfaonicul. 

219. 7 Novembre 7197 (1686). Constantin-Vodă (Cantemir), 

pentru «Toma neguţitoriul, epitropul Casăi Iorgăi vameșul și a 

Bupănesei lui, Lupa, fata lui Dumitraşco Fulger», în proces cu 

fiii lui Roșca. Dumitrașco ar fi vindut locul disputat Ale- 

xandrei, sora lui Iorga Postelnicul. — Chi/zeaza, |, 20. 

220. 12 Novembre 7198 (1690). Constantin-Vodă [Cantemir]. 

Apare la el «Toader Cărăiman Postialnicul, fisorul lui Io- 

nașco Cărăiman Comisul», cu Stratul lurașco, al doilea Me- 

delnicer, ginerele lui Savin, «ci-ai fostu Cămăraș la Oecnî». 

Arată un zapis al lui «Vasilie Caur, t-ai fostu Logofăt- 

Mare, cum la eşiria lor din țari, cu Gheorghie Ştefan-Vodă, 

în “Ţ(ajra Unguriască, prilegindu-și Ionașco Cărăiman Comisul, 

tatăl lui Toadir Postialnicul, cu Gheorghie Ștefan-Vodă și 

cu Vasilie Caur Logofătul, făcut-aii Vasilie Logofătul zapis de 
danie și de mluire lui Ionașco Cărăiman Comisul, fiinduii 

gupăneasa lui rudenie». Cellalt act îl arată Stratul lurașco. 

" Domnul ţine în samă că, «după ce aii vinit Vasilie Logofătul 

cu Ionașco Cărăiman Comisul din pribegie în țară», nu ţine 

satul nici el, nici Cărăiman. «Și ai trăitu el în țară 20 de 

ani, pără la săvărșirea lor, şi n'ai mai luat acelsat>, nici nu 

S'aii plins pentru aceasta. Deci se confirmă lui Iurașco.— 
Ruj? ş. 

«În Bibl. Ac. Rom. (120/XLV), avem alt act de la asemenea mercenari 

romini în Polonia, datat: Dumna, 7207 (1698): 
«Ei Costandin fecorul Iu Hagi Costandin dă în Țera-Muntenescă, ne- 

potul de sor lu Laţcar Goranul», dă zapis lui sLupașcu Murguleţ opnistru 
precum, întămplăndu-se cu dumnealui bade Laţcar Goranul a mergere în ţera 
moșchicescă la Hatmanul căzăceseu, cercănd slujbă și, trăgănd la Preda vără- 
săii, Păharnicul, care slujaște la Hatmanul dă acolo, dici, trecănd pă aici pă la 
Dumna, ni s'a întimplat masul pre nişte sate de la Dumna, ci mi... lui 
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221. <U Domnești, letu 7200 [1692], lun. 29 dăn». «Catrina 

a răpousatului Apostol Catargiul», dă un zapis lui Nicolai 

Moreanul, pomenind în elpe <lele! Alecsandra Spătăroe», pe 

«dumnealui ginerele Iordachi Cantacozino biv vel Stolnic, și 

dumnialui ginerele Sandulu Sturdze Postelnicul, și dumnealui 

Ion Iordachi Catacozino fiori Logofătul, şi Ilieşi săn Iordachi 

Catacozino, biv ftori Spătarii, și Ursachi Dimitrașco Postelnic». 

Scrie și semnează Ilie Catargiul vtori Postelnic. — Zrăzeșt?, 8. 

222. 7 lunie 7200 (1692). «lon Iordachi vtori Logofăt» dă 
un zapis pentru Ionășeni, «care sat îm iaste și mie danie 'de la 

dumneaei maica noastră Alexandra Iordăchioae» : l-a vîndut 

el lui «Neculai fiul dumisali Iordachie Ruset, Marele-Vis- 

ternic». — Popricani, Il, 35. 

223. lași, 31 Maiă 7201 (1693). Mihai Racoviţă dă un act pen- 

pocovnicului la Mizuce, măi[n]du la cămp, nu putem ști ce fel dă omâni aii 

vănit, și aii dat dă într'o pușcă, și aii ucis pă bade Laţcar Coranul, și altu 

nimic n'aii luat, fără o pereche dă dăsagi, carea în dăsagi ait fostu 1 rănd de 

haină și șaizeci dă lei. Așa știm și mărturisim cu sufletele nostre; deci noi, fiind 

striini într'aceste ţeră si[rjiină, am năzuit la Murguleţ, opnistrul, dă am dat veste 

dumnealui, fiindu creștin dă ai noștri». Nici el nu află, Se strigă moartea, E 

ingropat acolo. «2 cai aii rămas la dumnealui opnistru Murguleţ, şi o pereche 

dă sahadace co arcu galben, și o sabie ferecată la sahaidace; săntu'4 trumăbliți 

de argint și un răftișor purtat peste caașa; aii fostu poroca dumisale pocovni- 

cului Baranoţchie, care este mai mare aici, să ste la dumnelui la Murguleţ 

ohnistru aceste, pănă ne va aduce Dumnezăii dă la frații dumesale, să le 

luom ... Și am loat un cal roibu mară și un baemet negru unblător, pe care 

cai am mersu eii cu feciorul co Silion, cară aii fostu slugă Badii Laţcar, er 

un cal murgu și un cal ruibu, aceste cai e-m lostu luat noi noptea dă în 

stava lui Zaruţche pocovnecului de la Stetin, gădin că dor i-om pătrece, ci, 

dă vremă ce s'aii întlăpat înir'acesta fel, n'avem ce face.» 

Semnează și Costandin» fecorul Hagiului de la Boeşti, Silon, neștiind scrie, 

am pos degitul.» 

«Zapisul îw Kostanntin Czauszul pestro morte luy Laskar Czaranut,» 

Mai curios e actul (;4i7,, 5,1) din rii April 7191 (1683), încheiat de un 

dregător romin pe pămint străin, în Ucraina. E o vînzare către «Eni Hatmanul 

Draghinici» din partea «Todosiei Duducalca», înnaintea unor Ruși, în e Țicu- 

noveas, Marturi : Iștoc Clucer, pisară, horodi, sotnici, «Ivan Goguma șoltuz de 

"Țicunovea, cu toț căpitan». 

1 În ms. 234 al Ac, Rom., fe 164, se pomenește în secolul al XVil-lea un 

<Raţi Vatav», a cărui soție e calificată de clelea Raţoai»..
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tru Constantin Zbierea Logofet, Stamati Clucer, Gheorghe 
Costin și «Cogilnitanul Vornicul de Nicorești»!, ca să facă 
o hotarnică lui «Deadiul băiv Vel Spătariii». — Coznzești, 
III, 7. 

224. Glodeni, 11 April 7204 (1696). Monahul Ghelasie, tatăl 
lui Andronic și Ștefan «de Visterie», supărindu-se pe fiii săi, 
merge la Iordachi Stolnicul «Catacozino» și-i dă moșia. Fiii 
cer «că să-i ertu și-s nu amiastec singe strein între dănşi». 
EI îi iartă, dar Iordachi nu vrea să dea înnapoi zapisul. Vă- 
zindu-se «bătrăn de dzile și slab», monahul declară deci acest 
zapis nul. Semnează şi Mitropolitul. — Dumeșt, IV, 35. 

225. 19 August 7204 (1696). «lordachii Catacozino biv Vel 
Stolnic» declară că a vindut o moară <dumisale Cămărașului 
Andronic». Semnează «Iordachi K. Stol.». — La 21 se judecă 
pentru Slobozieni înnaintea lui Antioh-Vodă «Iordache Ca- 
tacozino t-aă fost Stolnic-Mare, fitorul răpoasatului Iordachi 
c-ai fost Vistiarnic-Mare». — Daumești, IL, 8-9. 

226. 17 Februar 7206 (1698). Antioh-Vodă arată cum s'a 
înfățişat Ilie Catargiul biv Vel Comis, ginerele lui Iordachi Ruset 
Vistier-Mare, și soţia lui, Safta, fiica lui Ruset, «nepoată de 
fiici răpoasatului Domn Dabijei-Vodă», și arată un zapis făcut 
supt Dabija pentru o cumpărătură de moșie la Piscani: satul 

„îi era zestre lui Iordachi și «giupăneasăi dumisale Mariei, 
fiica Dabijei- Vodă]». Domnul întărește posesia. — Prscan:, ], 9. 

227. Birlad, 10 Iunie 7206 (1698). Vasile Beșleaga vinde 

Serdarului Costachi «doi paș din partea mea din săliște, din 

Costești». — Piscani, III, 7. 
228. 4 Iulie 7208 (1700). Antioh-Vodă dă lui Macsut Vel Ușer 

o parte de loc «în hotarul domnescal tirgului Hărlăului», pe 
care loc îl hotăresc Alexandru Crupenschi, Vel Jicnicer, Du- 
mitrașco pircălabul de Tirgul-Frumos, Gavril Luca Postel- 

1 La 1767 găsim, de alt neam decit Kogălnicenii cunoscuţi, pe un Nicolae 
<Cog.», biv Vei Pit. (Bibl. Ac, Rom., ms. 783, p. 31). Tot la Academie (doc. 
120/LXXV1), se păstrează testamentul, cu data de 17 August 7258, al lui Vasile 
Cogălniceanu (Kogd=.) căpitan. De și are același nume și aceiași boierie cu 
tatăl lui Ienachi cronicarul, el e deosebit de acesta, căci are ca fii pe Lupu, 
Sandul, Catrina și Maria, 

66549. Vol. V. - : 4 
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nicul şi Ursul căpitanul de Ştefăneşti. — Cotnari, |, 4. — 

Copie. 

229. C. 1700. «Tofan monah, fisor Iorgăi Stolnicului și a 

Alecsandrii Stolnicesii, nepot lorgăi Post.», dă un zapis pentru 

vînzare «dumisale Marelui-Spătar Dedului», la Onceni, în 

Ținutul Tecuciului. «Ego P. Ioannes Battista Italus, praefectus 

missionariorum catholicorum ritus sui, praesens quod supra- 

dictus monachus Ordinis S. Basilii donaverit generoso R. 

Todero seu Dedulo de Radulest manu ipsius possessionem 

in loco. Ei dascal Steafan martiros». — Cozmeșii, 21. 

230. Iași, 30 lanuar 7210 (1702). «Iordache Ruset Visternic» 

dă «llianii Stolniciasii a răpăusatului Iordache Stolnicul» un 

zapis pentru lonășeni, pe care-l avea de la crăpăusatul Io- 

nițlă] Log, fiorul lui Toderașco Visternicul». — Popricani, 

II, 56. 

231. 31 lanuar 7213 (1705). lordachi Toma Cantacozino Vel 

Medelnicer dă de ştire lui Mihai Racoviţă pentru sate de 

la «mătuşea noastră Catrina  Hătmăniasa a răpăosatului 

Velicico, t-aii fost Hatman, partea moșului nostru “Tomei 

Cantacuzino, ci-aii fost Vornic-Marea și ni le-ai împărţit 

vărul nostru, dumnealui răpăosatul Vasile Catacuzino, &-ai 

fost Vornic-Marea de Țara-de-sus la dzilele Domnii Sale Ion 

Costantin Duca Voevod.» — Sîrâi, VII, 11. 

232. lași, 26 August 7216 (1708). Mihai Racoviţă către 

«Jliana Stolnitasa», pentru o schimbătură. 

233. 28 April 7217 (1709), «la Domniia a doa». Mihai Raco- 

viță, pentru «dumneai Iliana Stolnitasa răpousatului Iordache 

Catacozino &-ai fostu Stolnic-Mare». Iscălește: «Lupul Costache 

Vel Vornic, nefiindu Vel Logif.». — Blâgeși, VI, 22. 

234. 3 anuar 7227 (1719). Andrieș Răzmiriță dă un zapis 

vărului săi «precum, fiindu aciastă lipsă mare de păinia șii] 

eu neavănd nici-o putere, şi murind de foamea, cu femeia 

mea şi cu copchii mei și o sor'a mia, şi neavăndi deci să-m 

apuc, am vinit la dumnalui, fiindu-m omul meii, și am că- 

dzut cu multă rugăminte să nu-m las(e] să per; det şi dum- 

nealui, vădzindu-mă la atăta neputinţă, nu sai îndurat să 

mă las(ej să per de foamea, ci ai mărsu la Hagi-lsmail și
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me-ii luat zăci lei cu dobăndă, din dze&[e) lei 11 lei pe lună, 
şi me-i dat»; pentru care pune zălog ocina în Todirești. — 

Chilișoaia, 1, 26.— Zapisul pentru aceasta se află azi la Ac. Rom. 

E! poartă data de 7225 (1718), 30 Decembre. «Eu Gavril Leaca 

Postelnicul, nepotul Roșcăi &-ai fost Vistiarnic-Mare», vinde 

nepotului săii «Ilie de Visterie» jumătate din satul Slobodzie 

(Cirligătura). «Neavănd di cia mă mai apuca ca să-m unescu 

nevoia și viaţa, şi fiind și dator, că iarăș am fostu cădzut la 

dumnealui de mi-ai luat bani de la Turci, de am dat lane- 

voile meale». Avea soră: Safta Davidoaia, al cărei fiu se chema 

Ursachi. Partea vindută «s'aă îngrădit cu condeiul» în «<uricul 

cal bătrăn». Marturi: Mitropolitul Ghedeon, Gheorghe episcop 

de Roman, Calistru de Rădăuţi, Orestu de Huși. «Însă pentru doi 

vecini, anum[e| Goacăş și Andronachi, nu i-am vănzut, iară 

alţi vecini, ce i-ar afla dumnealui acestor doao sălești, să aibă 

a-i lua dumnealui de grumadzi, să-i stăpăniască ca pe niște ve- 

cini, că i-am văndut cu sat cu tot; să-s ştie». Mitropolitul 

semnează ast-fel: «Ghedeon Mitropolit Moldovlahiii». 

235. 3 Junie 7227 (1719). Familia Roșca dă zapis unui văr, 

«L-ai luat banii cu dobăndă, de la Turci ..., de-ș plătiia cu 

dajdele și nevoile lui .. . Străngăndu-l şi pe dumnealui negu- 

țitorii de bani», e silit a lua o moșie. — C/i/ișoaza, IL, 16. 

236. lași, ui! Maii 7230 (1722). Mihai Racoviţă întărește luj 

Gavril Miclescul o moşie la Oncani, pentru care el arată un 

zapis al Alexandrei Stolniceasa, sora Iorgăi., — Orâșeni, 1], 10. 

237. lași, 25 Mai 7230 (1722). Ilie Catargiul și Ștefan Rusăt 

daii mărturie pentru un proces. Se arată că un zapis «au perit 

de tălhari cănd ai lovit pe părintele lor, pe Zosin Hatinanul . . . 

Cenuşi, tatăl lui Ştefan, făcăndu un furtuşag de niști bani, și, 

prindzăndu-l, au fost cădzut la închisor[e], în temnița Suciavei ; 
apoi l-ai plătit Ştefan». — Bodeș?, I, 62. 

238. laşi, 30 Maiii 7230 (1722). Mai mulți boieri mărturisesc 
că Pătraşco Başotă biv Vel Stolnic și fratele lui, Toader Ba- 
șotă, biv Postelnic, fiii lui Zosin și nepoții lui Pătraşco Logo- 
fătul, ai arătat că «Sandului [fratele lor] i sai tîmplat moarte 
în ţara leșască, fiind holtei, şi dumnealor l-ati comîndat şi 

i-au plătit și datoriile lui; iar sora dumilor sali Ilinca, ră- 
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măind săraci de părinți, fată ficoari» iarăș dumnealor, aceşti 

frați, ai grijit-o, de o ai căsătorit-o și ai îndzăstrat-o ; și au 

murit și ia, şi copii n'aii avut». — Bodești, |, 63. 

239. 5 August 7230 (1722). Mihai Racoviţă întărește Ilenei 

Cantacuzino, văduva Stolnicului, Bășeanii : «care acel sati s'aii 

ales în parte durmisale de cătră fii dumisale, ca săi fie acel 

sat pentru comăndul dumisale, și încă și alt sat, anume din 

parte lui Iordache Med., de la Ținutul unde i-ar plăcia..., 

pentru zăstrele &-aii avut dumneaci de la părintele dumisale, 

Apostul Catargiul biv Vel Comis, și sai prăpădit la datoriile 

soţului săi, lui Iordachi Stolnicul; iar ginerile dumisale, Şăr- 

ban Boteanul», etc. — Bâășeni, |, 32. 

240. 11 Octombre 7231 (1722). «Ei Iliana Logofeatiasa ră- 

păosatului Neculai Costin, t-aii fostu Logofit-Mare, fata răpăo- 

satului Ducăi-Vodă», arată că fratele ei, Constantin-Vodă, fu- 

sese dator «lui Hagi-Osman, neguţitoriului de la Enichiii, 

şi-i scrisese ei a vinde ceva pentru plată. Scoate deci în vîn- 

zare șeisprezece fălci de vie la Cotnari, «la piscop». cAm 

aBunsu și la Mărie Sa Domnul nostru Io Mihai Racoviţă 

Voevod, şi li-am văndut Mării Sale, căte dzeci lei falce». Sem- 

nează “E)&yn Aoo6udoa şi mai mulți boieri!, — Cotuari, III, 13. 

241. 17 Mart 7231 (1723). Boierii Moldovei dai mărturie pen- 

tru o cumpărătură, de la Iordachi Toma, a lui Ilie Cantacuzino 

Vistierul. «Cănd aă cumpărat Ilie Vistiarnicul aceaste sate, ai 

fost Mărie Sa Mihai-Vodi mazil la Ţ|alrigrad; pre urmă, 

luînd Mărie Sa a doa Domniia, iară Ilie Vistiarnicul aă pri- 

begit în T[a]ra Munteniască și, temîndu-s[ă] că-i va întoarce 
Mărie Sa banii €-ai dat pre sate, fiind mai aproape rudianie 

„Mărie Sa lui Iordache Toma decit Ilie Vistiarnicul, între alte 
x i ponturi c-ai scris la Mărie Sa, pentru ca să să întoarcă să-ș 

1 La 22 Februar 7227 (1719), același Domn dă un ordin privitor la o jalbă 

a cElinei Logofetiasa a răposatului Nicolai pre oamenii de acolo dela Cruce 

[Ţinutul Putna), dzicăndu că i-ai băut o bute de vin cănd, era cătanele» (Bibl. 

Ac. Rom., 107/LVII). 

La 25 Mart 7185 (1677), Antonie-Vodă întărește o moșie lui Ioan Costin, 

fiul Marelui-Logofăt Miron (;did., 44/LxxY). Cf. fst. dit, rom, 1, p. 63; UL, 

pp. 48-9. -   
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vie în ț[ajri, ai pus și acestu pontu: ca să iscăliască Mărie 
Sa într'acel zapis a lui Iordache Toma, să nu-i întoarcă sa- 
tele; cia Mărie Sa n'aii avut cum face, făcînd atîte amiaste- 

cături în Ţ[aJra Munteniască Ilie Vistiarnicul, i-au adeverit 
pen scrisori, precum și satele acealei le va lisa, şi altele, căte 
i-au poftit, numai să se scoale să vie. Deci, viind Ilie Vis- 
tiarnicul, ai iscălit Mărie Sa și l-ai lăsat cu aceale sate, şi li-aii 
ţinut pănă ati muritu Ilie Vistiarnicul. Iară acmu, vinind Mâ- 
rie Sa Mihai-Vod!ă) şi cu a triia Domnie», cere judecată «la 
noi>. EL expune că, «fiind Ilie Vistiarnicul pribag în iara 

_ Munteniasci, Lai lăsat numai să vie, şi iarăș n'ai vrut Ilie 

să-s așiadze, cia iarăș sai dus în Tiajra Munteniască, cu 

pricina nunții c-aii făcut, și n'aui vrut să mai viia, ce ai ră- 

mas acolo, cu mare împotrivire Mării Sale lui Vodiî». Mihai 
dă banii ginpănesei lui Iiie. — Bodești, IL, 9. — V. st. di. 
roi., tabla. 

242.7 Novembre 7232 (1723). Marie Hănculiasa face o vîn- 
zare. Soţul ei fusese dator «la un neguțitor turcu, ce-i zic Cu- 
ciuc-Murtazi». Rudele nu vreai să ajute. «Deci, avăndu ei nişti 
odoară a mele la acest Turcu, pusă zălog pentru datorie mă, 

am făcut cum am putut, și i-am dat toţi bani». Dar nu dă 
zălogul, arătînd și alt zapis. E silită deci a vinde moșia sa 
către Domn. Copie. — Zodzreni, 1, 22. 

243. 15 Novembre 7232 (1723). Vînzare la Husăiani, în ținutul 
Dorohoi, «care acest satu ai fost a unchiului nostru Hăn- 

cului, ce ai fost căpitan de dărăbani, și a frățini-său, lui E. 

nachi». Pomenită și <mătușa noastră Mariia, pe care ai ținut 
unchiui nostru Hăncul, în zilele Mării Sale lui Vodă, la Dom- 
niia a doua». Copie. — Zodzreni, |, 23. 

244. laşi, 10 Mai 7232 (1724). Boierii moldoveni dai mărturie 
pentru pira fraților Păriii împotriva lui Gavril Miclescul Vornic, 
«că-i trăge la vecinătate și ci nu-s vecini dumisale, cia sintu 
vecini Mării Sale», după Toma Cantacuzino. Gavril arată «că, 
țiind pe maica dumisale Vasilie Logofătul şi, după moartea 
lui Vasilie Logofătului, iară Dumitrașco aurul, t-aă fost Lo- 
gofit-Mare, fitorul lui Vasilie Logofitului, au lipsit-o din satul 
tătîne-săi, din Hălăuciaști, cu diiata ce-i făcuse) tată-săi, şi, 
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neavînd nice vezetei pe cai, atuncia, ca să vie la Micliaști, 

atuncia au fost tatul acestor oameni, Tinasie Păriu, holteii, 

acolo, în Hălăuciaști, şi, întrebîndu-l cie fitor iaste, elai dat 

samă că iaste Ungurian, și aşia l-ai năimit pe cai, de aii 

vinit cu maică-sa la Micliaşti», Alţi marturi zic că el era ve- 

cinul lui Toma, după moartea căruia, «neavind cine să-i spre- 

jiniască pe oameni, sau răsipit toți în toatea părțile: unii 

în Ţara Unguriască, alţii printr'alte părți, alții pin ţară aicie, 

şi de atuncia s'aii răzleţit și Tănasie Părău, tatul acestora». 

Se decide să jure ei «la sfănta besearică»: merg, în adevăr, «la 

sv[ăjnta besearică domniasci, la Stăi Nicolae, după obiciaiii, 

cu Vornicii de Poarti, de aii gurat». Domnul hotărește în 

folosul vecinilor. — Bodeșt, IL, 67. 

245. lași, 16 Septembre 7233 (1724). Mihai-Vodă dă un zapis, 

împreună cu boierii săi: Dumitrașco Răcoviță Hatman, Ghior- 

ghie Mitropolitul, Ilie Catargiul Vel Log., Constantin Costache 

biv Spătar, lon Neculcia biv Hatman, Iordache Cantacozind 

Vel Vistier, Iordache Cantacozino biv Medelnicer-Mare și 

Nicolae Jora Postelnic. — Popricani, |, 41. 

246. 21 Octombre 7236 (1727). Grigore-Vodă Ghica, pentru 

«Silion, Curtian de Cămarlă], ot Tutova». — Băceșii, 13. 

247. 18 lunie 7239 (1731). Măriurie de la mai mulți oameni, 

între cari «Șerbul» Scărlat, nepot Rustocăi, copil în casă, 

pentru niște moșii la Cotnari. «La vremea cind ai fost stă- 

pînind Ursachi Vistiernicu... Ai luat brazda în cap și ai 

purces de aii arătat hotarul . . . Drumul cel mare a Cot- 

nariului, ce mergi la Roman, din satul Cărjoaii . . . Puţul 

Frăncului ... Feltin Dorcoș . . . Moiliţa Lupului Beșiţă, ci 

zici că ai fost vătăman în Corjăști, cînd stăpîne satul Ursachi 

Visternicu . . . Via Isăcescului , . . Făntăna Herăi». — Cor 

nari, IV, 1. 

248. «| Cu şiszet de galbin ungurești sintu dator dumisal[e) 

badii loi Neculai Ros[eltu, biv Vel Logţojfetu, și m'ai..., 

cum sint în țar[ă], să-i trimăt dumisale într'u(n) loc de ţarlă), și 

să-mi eii scrisoare ; și pentru credinţa amu iscâlit. U Brașăiă. 

Catrina Spat. 7240, Ap. 21.» — Pecete neagră, cu vul- 

turul. — Popricană, II, 59.



a
 

o
 

MATPERIALI: DE ISTORIE CULTURALĂ 

249. Milostiv(e) și luminate] Domnea, să fii Mărie Tas[ăjnătos. 

- Alta, facu știre Mări Tale) păntru răndul unor omenli] 

a dumisalje] lui Iordachi Păh., de Păşcan(i], ce s'aă sculat 

cu pără de l-ai sorfolcit la Divanul Mării Tailej, dzicănd că 

nu sint vecin(i]; de carle] lucru vei ști Mărie Ta că ei, ră- 

măind mic de părintfe], de tată, am crescut în casa dumisal|e] 

Iordăchioe Vistiernices(i] cei bătrăni; carle] mi-ai fostu mie 

moș(e) și lui Iordache iar moșe; și vărsta mă este de șeidzăc|i] 

de ai, și i-am apucat pe cei ominli] tot în sat, ete!. 7240, 

luni 10. Robul Mări Tale: Ion Neculce Vel Vornicu.» — 

Blăgeşti, VU, 4. 

250. 12 Mart 7241 (1733). «Ilinca Hatmănias[a) răposatului 

Dumitraşco Răcoviţă, ce aii fost Hatman», dă un zapis «părintelui 

chir Anton Mitropolit țărăi;. Semnează «Ilinca Cantacozino 

Hăt.» 2. — Popricani, |, 42. 

25 x. lași, 15 lanuar 7242 (1734). Către Andronic biv Cămăraș, 

pentru niște vite prinse. «Și acei oamini ar fi mărsu la casa 

lui mai în trecute dzille|, şi i-ar fi suduitu și fimeia, şi i-ar 

fi făcut mare ocariă], nefiind el acaslă), şi mai jăluit cum ar 

fi măncatu porcii lui Racleş niști pasări de la casa lui și ar 

fi măn: şi 11 clăi de grăi tot mascurii lui». — Bă 

cești, 16. 

252. 15 Julie 7243 (1736). Constantin Mavrocordatarată că, 

într'un proces, «a scris o carte la fratele nostru, Domniia Sa 

Grigorie-Vod[ă], di-ai chemat faț[ă] pe acia giupăniasă»: i-a 

venit și răspuns. — Dumești, IV, 43. 

253. 6 lulie 7245 (1737). «Ion Blănariul, ginerile Cărstii Blăna- 

riului din Iași», dă zapis lui « Costantin fitorul lui Timuș». Are 

«nevoia de triidzăci de lei, bani noi». Cere imprumut, «și 

1 V. restul în Arcă. soc, și. și dit. din ași, Il, p. 332, unde sa tipărit 

scrisoarea de d. I. Tanoviceanu, N'am copiat-o întreagă, socotind că, în acea 

ediţie, s'aii păstrat toate particularităţile de grafie ale originalului. Mai adaug 

că e scris, ca și alte acte ale lui Neculcea, pe o bandă lungăreaţă de 

hîrtie. Cronicarul, care scria foarte urit, cu litere mici, îndesate, lipsite de 

ori-ce eleganță, a făcut aici sforțări de caligrafie, 

2 Ilinca era fata Spătarului Mihai Cantacuzino, din Ţara-Romănească. — - 

Pentru pribegia soțului ei în Ardeal, v. duc. 110/LăxI1 al Academici Romine, 
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m'am apucat să-i daii la Săntă-Mărie Mare, banii făr dobăndă». 

«Maica» lui e «Paraschiva fata lui Enachi, fiorul Părvului 

Vătavului». — Z/rifeni, |, q. 

254. 15 April 1740. «Nicolae Con'. de Ros, biv V! Logf.> 

dă un zapis lui «Iordache Cantacozino biv Vel Spătar», pentru 

lonășeni. — Popricani, UI, 57. 
255. «N. Conte de Ros» către «fratele» săi; «Braşov, Maiu 

2 dn., k 1740». «Cu întorcere dumnei cumnatei Catrinei Spă- 
tăresei .. ., iat trimiț dum. prăjitore de cafe, așăzată bin[i]şor 
în cutie, Hamurile încă or veni negreșit, pentru cai nemţeşte, 

Ajutăndu Dumnezeu, peste cinci-șase zile vom să mergem la Sibii, 
să [ne] închinăm Măr. seninatului prințep, ce, acole fiindadunare 
mare, voi săli în tot chipul, ca doar și oi găsi mai pe plăcere și de 
ticnă. După acast(a] fac știre dum. că iat, inbulzindu-mă străm- 
tore vreamii, de vream|e] ce, cum să trăiaște pe aice și ce scum- 
petle] iaste, vei înțălege și den dum. cumnata, am văndut dum. 
unchiului Iordache Cantacozino Spăt. moșăe mea den lonășăni, 
pe apa Jăjiei, care ştii dum. că-mi iaste și mie danie, iar den 
neamul dumnelui mi-ai dat pe dănsa galbeni ungurești 100, 
care bani i-am și luat deplin şi tocma, dup[ă] cum arată za- 
pisul meii la măna dum.; însă, fiindu-că act moșăe (duplă] 
cum îm spuse dum. cumnata) ai fost făcut schimbu — Dum- 
nezeii să-l pomănească — tată nostru cu altă moșăe a dumne- 

„lui, și den pricina vreamilor ai rămas și păn acum scrisorile 
acei moșii la dumnevostră, acum dar să le căutați și să-i 
daț dumisale toatle] acele scrisori, de vreme că dumnelui 
iaste stăpăn acelei moșii, că nice sar fi căzut altul, fiind 
iar de la năamul dum. Ce dar vă pohtescu făr de alt cuvint 
sai prelungiri să-i daţi scrisorile, ca să nu mă supăr, de 
vreame ce i-am văndut-o cu tota voia mea, şi am luat și toţi 
banii. Contesa mea, cumnata dum., să închină dum. cu 
frățască dragoste, rugăndu-vă den cerii toatle) cele fericite; 
dum. cumnatei îi rugăm fericită sănfăjtate; pe nepoţilijca Zmă- 
răgdița dulce o sărutăm, și iar rugăm dum. de frățasca 
căutare, , 

P. S. lar, după frățasca imbrăşare. Ceia ce în trecutiejle 
zile cu frățeaască confidentie am scris dum. asupra halului
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meii, iar ţi le aduc aminte, și te rog să le socoteşti frățăşte 
şi creştinește, nedejduindu că nu mă veț socoti nice pe mine 
de tot înstreinat de cele părințeaşte, de mă cunoşteţi de 
frat[e, după cum și cu dreptate iaste și strămtorare halului 
meă trebue a vă pricinui /rafernam compassionem, Ca Să 
nuţ dai pricină de a întărta driapta Celui de sus. Și iartă 
de supărare și mă rog de răspunsu făr de zăbavă. Scumpete de 

pe aice și ce fel mă lupt, vei înțălege mai pe largu della) 
dumneii cumnata Spătăreasa. 

Cinstitului şi al mei preiiubit, dum. fratelui Costandin 
Rost, V! Vornic, cu căzuta cinste și fericită săn[ăltate. La Iași.» 
— Popricani, VI, 441. 

256. «Braşov, Av. 19 dn.,l' 1740.» «N. con! de Rost, biv VI 

Logf.», către soră-sa. A primit șeizeci de ughi, crămășița 

preţului de pe moșăe, care am văndut dum,, şi iat[ă] trimiţ 

dum. și zapisul. Contesa mea, cumnata dum., mulțumește 

forte de neuitare, și să închină cu frățăască dragoste; i du- 

misale nepotului Costandin ! îi rugăm fericită săn[ăltate, și 

mulţumescu de ciubuc; și mai rog şi de ceva tutun Zasză- 

Ehiubec ; şi dumnelui încă să-m poronciască ce ar pohti den- 

tr'acoce, şi voi face datoria. P.S. Soro, mă rog să nu mă uiţi 
cu vin roşii de Cotnari». «Cinstitei şi pr&-iubitei meale ca 
9 soru, dumneii verii Catrinei Pășcăniței, Cantacuzeni, cu că- 

zuta cinste, la Păşcani...» — Popricani, 1, 14. 

257.26 Octombre —. «Evdochie monah» către Ștefăniță Rusăt 
Vel Logof. (edum. veri»). Pentru moşia lonășești, «care ei 

am cumpărat-o de la dum: bade Niculai Logofăt, fratele 
dum :, căndu am fostu în Țara Unguriască, și mi-ai dat dum: 
și zapisul dumisal[e) cel de danii, și am adus şi carte de la 

bade Neculai». — Popricani, VI, 146. 

258.2 August 7249 (1741). Dania Orăşenilor de către Gri. 
gore Ghica. — Orâșani, II, 15. 

259.21 Octombre 7250 (1741). Constantin Mavrocordat con- 
firmă Popricanii <dumisale Catrinii Spătăroia răpăosatului Ior- 

1 O scrisoare către Domn, fâră dată, a Ink Kovsruyntvos Ilucydos Tex. 
(Romii, 1, 75).
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dachi Cantacozino Spatar». Să poată «lua de-a dzeace din 

păne, și din făneaţ, și din prisăă cu stupi, și din tot locul, cu 

tot venitul». — Română, |, 73. 

260. 12 Decembre 7251 (1742). Sandul Arapul dăun zapis 

«giupănesăi Catrinii Stol. a răpăusatului Iordachi Cantaco- 

zino». — Blăgești, IV, 37. 

261.13 lunie 7251 (1743). Toder Stirce Vornic de Poartă 

dă o mărturie: se vorbeşte de «o taină din Tărgul Păninii de 

unde ai perit>. — Flrzzenă, 15. 

262. 20 Octombre [7253] (1744). Raport către Domn din par- 

tea unor boieri însărcinați «ca să mergu la Cotnari» pentru 

a alege un loc «din hotarul acelui tărgu, carea a dăruit Mă- 

riia Ta lui Tăbărţă Jic. şi să lăsăm și tărgoveţilor pentru 

hrana lor». În hotărnicie: <estea destul că trecea peste Dum- 

brava-Roșiia». Urmează expunerea amănunţită a Vornicului 

Domnesc, ce fusese trimis, împreună cu Pilat Medeinicerul. 

Se adună, între alţi oameni: «și Feltin vătavul de viiari din 

Cotnari, şi Sava Negrul ot tam ..., şi Ianăș Ungurul ot tam»; 

ci arată care-i locul gos4oz. Se notează: «drumul părăsit», 

«via Rădăuţilor», cun drum părăsit ce să dzice drumul Ște- 

făneştilor>, «drumul cel mare ce merge prin Dumbrava Ro- 

şiia>, «hăleșteul lui Ureache». — Cofnar?, Il, 1, 2. 

263. 9 Iulie 7253 (1745). lon Nicolae-Vodă pentru un proces, 

relativ la Luceni, a lui «Ioniţă Loiz, zăt Sandului Mane, 

“carea acel Sandul Mane ati fost nepot Berdii, staroste de ne- 

guţitori». Se citează și o mărturie de la Axentie Uricar. — 

Luceni. 

264. 30 Octombre 7254 (1745). on Nicolae Mavrocordat «du- 

misale Spătăroai Catrinii a răpoosatului Iordache Cantacuzino», 

pentru satele Popricani, Uricani, lonășeni. — Popricani, VI, 147. 

265. 27 Iunie 7254 (1746). Ion Nicolae-Vodă, pentru Ion 

Aga. Se pomenește Mitropolitul Nichifor. — Popricani, |, 43. 

266. 13 Iunie 7256 (1748). Judecată. Se așează faţă în față 

numele părților supt dată: «lun. 13 d., l!7256»; apoi mai 

jos se arată ce sa cetit. Urmează decisia și semnăturile. — 

Staunic, 8. 

267. 31 August 7258 (1750). Jfozărituri de moșie. Pomenit :
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«Moiseiii Cucoranul biv Vel Pitar», care e în legătură de 

familie cu un anume Cracatiţă. — Sfavnzc, 9. 

268. 6 Iulie 7259 (1751). Constantin Racoviţă ordonă lui 

Tanasie, «biv Cămlălraș de izvoade», a merge la Cotnari să 

hotărească niște loc lui Ștefan Bosie, Cămăraș de izvoade. — 

Cotnari, 1, 3. 

269. 25 Octombre 7264 (1755). Matei Ghica vede hrisovul de 

la Grigore-Vodă «scriind că, viind tulburare Moscalilor asu- 

pra țării, după ce ai luat Hotinul și Măriia Sa ai lăsat 

căimăcan şi purtătoriii de grijă] de trebile țării pe răpousa- 

tul Sandul Sturdza Vel Logf., împreună cu alţi boeri, și po- 

gorăndu-s[ă] Mineh feltmarșal cu toate oștile moschicești pănă 

la Iași, apucatu-l-aii pe dum: cu mare strănsoare de mare 

somă de bani, ca să-i de şi pentru zaharelile de triaba oștii ; 

pănă şi eczăcuți, adică strajă, i-au pus la casă. ŞI, fiind dum- 

nialui învăluit în poroncile lui, nu sai putut căuta de ne- 

mică, ca să mistuiască dinnainte oștii; și i-ai luat toate bu- 

catili: epe, vaci, boi, oi și bani, încă şi casa la ţară, unde 

era şidere dumisale, i-au prădat, şi, nedăndii vreme părintelui 

Dumnii Mele ca să facă dumisali vr'o chivernisală pentru 

ace pagubă, precum cu dreptate să căde, de vreme că dum- 

nialui ai fost arătat driaptă slujbă Mării Sale şi țării, ai 
socotit Mărie Sa, că, fiind Gheorghie Isăcescul hain, și ai 

făcut multă stricăcune țării, și bani domnești încă ai luat 

din slujbe, şi s'au dus cu Moscalii», —îi dă satul Orășeni al 

acestuia, — Ordșeni, IL, 14. 

270. Roman, 25 Mart 7264 (1766). Constantin Racoviţă. «Și, 

viind Domnie Me de la Țara-Romăniască, iarăș cu Domnie 

țărăi Moldovii, şi conăcind în tărg, în Roman, ni-am înştiin- 

at» pentru locul de la Hărlăi, ce e domnesc: catăt cămpul, 

căt şi la pădure, și cu vaduri de mori în apa Bahluiului, și 

cu vatra tărgului, şi cu bisăricele cele de piatră». Le dă mă- 

năstirii de la Zagavia (9) 1. — Cotnari, | 5. 

1 La Bibl. Ac. Rom,, doc. 156/LxV, se păstrează scrisoarea, anterioară cu 

cîteva, luni, a lui Racoviţă către episcopul de Roman Ioanichie : «Noi, Costandin 

Mihail Țehan Racoviţă Voevoda, bj. m[ili[olst[iiă)] g[o]sploJă[a]ra zemla vla-
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271. 14 Octombre 7265 (1756). Constantin Racoviță către 

Toader Buhuș Postelnic şi Simion Cheșco, uricar, pentru ca ei 

să hotărească un loc la Hirlău de al lui Alexandru «Sturdze». — 

Cotnari, |, 6. 

272. 3 Novembre 7265 (1756). Mărturie pentru un hotar la 

Hiîrlăi. Domnul dase locul «sfintii mănăstiri Precistii, din tărgu 

din Roman, ce iaste zidită din temelie de Măriia Sa». Se po- 
menesc: «schitul Zagaveiului» și «Lupul şoltuzul de Hirlăi».— 

Cotnari, |, 7. 

273. 26 Novembre 7265 (1756). Constantin Racoviță dă Pre- 

cistei din Roman vatra tirgului Hirlăi. — Cotnari, |, 8-9. 

274. 20 Februar 7265 (1757). Constantin Racoviţă arată 

despre moșiile tatălui săi, «afară din moșiile t-ai afierosit Mărie 

Sa la svănta mari mănăjstire Sinae... Crămile cele de piatră 

de la Cotnatriii. Care moșii mai sus arătate ai fost dreptia 

Mării Sale răposatului fericitul întru pominire părintele nostru, 

de pe moșul Mării Sale Toma Cantacozino Vornicul . . ., după 

cum pe largu arată scrisorile vechi și hotarnicile ce sai 

hotărăt .. . la a triia Domniia Mării Sale, de Ștefan Luca 

Vist., și Stroici Spăt,, și Avxintii Uricarul, și Vasile Popa 

Uricarul». Constantin amintește că a întemeiat mănăstirile 

din Roman şi Focșani. Li dă moșiile rămase de la Mihai- 

Vodă !. — Copie. — S?70z7, VII, 14. 

275. I-iii anuar 7266 (1758). Ștefan Bosii, biv Vel Jicnicer, 

b[iscoi]. Cinstite și de Dumnezeii iubitoriule și al nostru întru Hristos duhov- 

nicescu părinte, Svinţiia Ta chir loanichie, episcop al svintei episcopii Roma- 

nului, cu fiiască căzută evlavie închinindu-ne, sărutăm deriapta Svinţii Tale. 

Carte Svinţii Tale, ce ni-ai trimis, am luat și, mai întăi, înțălegând pentru 

bună și fericită sănătate Svinţii Tale, ni-am bucurat foarte, mulțumind milosti- 

vului Dumnezeă; pentru care iarăș poftim pe Svinţiia Ta ca de a purure 

adeasă-ori să nu ne lipsască cărțile Svinţii Tale, ca să ne îuștiințăm pentru 

bună și fericită sănătate Svinţii Tale; și anii Svinţii Tale de la Dumnezeii 

să fie mulți și fericiți. Oct. 27, 1755. Al Svinţii Tale cu totul întru Hristos 

duhovnicesc fiiă : o Costandin Voevoda.— În Arch. Sf. Spiridon, Coznari, ], 

15, se află și o chitanță de la Joanichie de Roman pentru 600 de stupi căpătați 

în schimb pentru locul tirgului Hirlăii. 

1 De vatra Eîrlăului, dată celei d'intăii, se ocupă Domnul și la 23. Maiă 

7266 (758), 
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pentru o danie către Sf. Spiridon a locului din Cotnari, ce îi 
s'a dat de Constantin Racoviţă în schimb cu «o moșie a 
noastră, anume Tătăraşii, de lăngă tărgul Botoşenilor, ce 
s'aii dat de Mărie Sa mănăstirei sfintului ierarhu Nicolai, de 
lăngă Botoșani, fiind-că este zădită pe acel hotar de moșii 
a Tătărașilor». — Cotnari, II, Ş. 

276. 17 April 7266 [saii 7267] [1758 sat 1759). «Catrina Spă- 
[tăreajs[a]» către Mitropolitul Iacov, pentru niște locuri la Cotnari. 
« Dar sănt oameni mai bătrăni decăt mine la Cotnar, și or fi știind 
hotarăle, că în hotarul Cepleniţilor nu iaste numai o sălişte, 
ce sănt multe săliști, care le va arăta scrisorile ce sănt la 
fiă-meă Costantin. Iar pe mine, în carte cea de blăstăm mă 
rog, părinte, să nu mă pui, că miia, părinte, de acumu mo- 
șiia nu-m trebuia: miia îm(i] trebuia trei coţi de pă- 
mănt, unde mi i-a orăndui Dumnezăi. Și mă rog Sfinţii 
Tale, părinte, pe mine în carte cea de blăstăm să nu mă 
pui, că ei aştept de la Sfințiia Ta bl[ajgoslovenie, iar nu 
blăstăm . .. Că eu să știi Sfinţiia Ta şi adasta, că pentru 
voia fecorilor nu-m voii pune sufletul». — Cornari, II, 7. 

277. 24 April 7266 (1758). Scarlat Ghica ordonă o nouă 
cercetare pentru jalba lui Ștefan Bosie Jicnicerul. Călugării de 
la Suceviţa hotăresc «o bucată de loc ce ai acolo la Cot- 
nari>. — Cotnari, Il, 10. 

278. 23 lunie 7267 (1759). Mărturia, prin diiată, către un fii : 
«că pă toţ fisorii mei i-am înzăstrat cu celi ci mi-ai dat 
măna, și i-am căsătorit, cum și cu feti, iar asemire ; iar pe 
fiii-mei „Andriii nu l-am înzăstrat nici cu un cap di aţă, nici 
cu strai, nici cu viti, nu i-am dat, nici măcar un vițel; iar 
casăi ai muncit de-avaloma cu ceialalți fitori, cum şi, dacă 
Sai căsătorit, m'aii plătitu di la un Turcu din Huș, di pa- 
truzăci și trii di lei, și eă nu i-am mai dat înnapoi nici un 
ban; apoi, zăcăndu-mi unii și alții și, eă încă temăndu-mă 
de Dumnezău», îi dă ocină. Scris înnaintea preutului, Păhar: 
nicului Safta, lui «loniţă Mărzac» și lui «loan Beșliaga», pre- 
cum și a unui Stolnic. — Roșieșt, VII, 12, | 

279. 15 Mart 7270 (1762). Ioanichie, episcop de Roman, către 
loan Cantacuzino Vel Vistier. Constantin-Vodă Racoviţă a
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dat loc la Hirlăi, cîmpreună și vatra tărgului», către mănăs- 

tirea Precista din Roman. Aceasta face schimbătură cu boieri 

vecini. Pecete cu mitra, crucea şi legenda «lo k. Ep. Rm.» 

Ştefan Buhăescul Vel Comis scrie. — Cozuari, L, 14. 

280. 8 April 7271 (1763). «Egumenul Visarion ot Zagaveii» 

către egumenul de Sf. Spiridon, pentru o vinzare de vie. — 

Cotnari, VL, 15. 

281. 8 Decembre 1766. Grigore Alexandru Ghica dă un 

privilegiu mănăstirii Agapia. — Chiperești, |. 

282. 20 Mart 1774. Nişte boierinaşi serii către loan Canta 

Vel Vistier. Un fiii al lor face greșeli faţă de Vistier. «Pentru 

hatărul boierilor ai făcut milă şi li-au priimit iarăș supt mila 

dumisale, ca să fie la Vistiriis. De acum înnainte, ei se în- 

datoresc a da sama despre dinsul. — Bumbata, 20. 

283. 1774-7. Grigorie Ghica. «Văzănd Dumniia Mea că orașul 

acesta întru sine nu are api din destul ca să fie pentru în- 

destularea norodului, și fiind păn la atăta de isterisit orașul 

acesta de îndestularea apei..., avind Domnia Mea răvnă ca 

aceaia ca să împodobimii și să îmbogățimii atastă politie cu 

îndestularea de apă», cafară din apa ce sau adus la mănăs- 

tirea Svintului Spiridon, s'aii adus şi altă api, deosăbită, la 

svinta manăstire Golăe... Fiind trebuință ca să-s scoată haz- 

neaoa de la Golăe afară la uliţă» și nefiind loc, ci loc de 

casă cu pivniță de piatră al lui Panaite negustorul, «și pănă 

în Ulița cea Mare, ce merge la Tărgul Făinii», îl iea în schimb 

pentru moşia Bălţile, «fiind domniască şi pustie și nefiind 

dată nimărui, s'ai luat supt stăpănirea Domnii». Se întreabă 

oamenii din sat, între cari «Apostol Porcos, biv Stegariii>.— 

Slobozia Bălţilor. 

284. L-it Ianuar 1776. Grigorie Ghica. «Socotit-am şi aceasta 

ca să deşchidem și să facem și o fabrică de scos postajă, 

pentru ta mai multă eftinătate a lăcuitorilor ţării aceștie, și 

să rămăia şi un locru de pomenire pămănatului acestuia». 

Alege deci loc la Chiperești, «cu moară în Bahluii». Dă 

pentru sat mănăstirii Agapia două dugheni «în Tărgul de 

sus» şi o sută de lei pe an, de la Sfintul Spiridon. Pe care 

loc Dumniia M& nu puţină sumă de bani am cheltuit, de s'aii 

  

 



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 63 

făcut fabrica şi s'au gătit cu toate ciniile cele de trebuinţă, 
pentru lucrarea postavului, aducănd meșteri, oameni streini, 

dintr'alte părți de locuri, cu multă cheltuială», Afierosește fa- 

brica Sf. Spiridon, «cu toate ergaliile ei» şi acum, în noua 

Domnie, dă și un act solemn. — C/ipereștă, LI, 10. —V. Hur- 

muzaki, X, pp. XXXYI-vI. 

285. lanuar 1776. Grigoraș din Tălhărești vinde ocina sa, 

înlăturînd pretențiile unei rude: «să nui să ție în sam[ă), căci 

Chiriiac este făcut în curvie cu moașa noastră gupănias(a] lui 

Ionașco Căpitan din Curteni; după ce ai murit moșul nostru 

Ionașco, al optule an l-aă făcut pe dănsul, și Dumnezăi ştie 

că pe tatu nostru l-ai prădat șugubinari pentru fapta mai: 

că sa, de n'aii rămas cu nimic». — /irifeşti, 22. 

286. 22 Novembre 1776. Zapis către Iordache «Cantacozăno, 

biv Vel Stolnic, pentru satul Liești pe Jijie, căruia i se 

vinde pe «ulița Podului Vechii» o dughiană de «Iosaf Can- 
tacozănd». — Popricană, |, 17. 

287.7 Iunie 7288 (1780). Zapis. «S'aii făcut o moarte de om 

pe ace moşiia numită Turceștii: aii apucat Armașii pe acest 

mai sus numit Irimie Misaii și, ducăndu-l la Iaș, li-aă dat 

platnic ca să plătească moarte de om și, neavind bani ca să 

plătească, aii dat o parte de moşie» . — Oucești, ], 7. 

288. 19 Mart 1782. Testament al lui Sandul Ilie Catargiu biv 

Vel Stolnic. «De la călugărul Movila, pentru facerea de bine 

c-ai avut de la mine, trăgănd pentru dănsul multă supărare 

şi cheltuială, și puțin de nu m'am primejduit și cu urgie 

domniască, pentru o pricină c-ai avut el în vreamea Dom- 

niei răposatului Costandin-Vodă Racoviţă, și aii scăpat cu 

fuga, luînd 1 cal al meă și un iamarluc de postav, și am 

rămas eii în urgie, în locul lui». Pomenește și via lui de la 

Țifeşti, ce o are de la episcopul Leon de Roman. Menţionat 

şi fratele lui, Neculai. Are ca soție pe Catrina Donici și, din 

altă căsătorie, un fii, Filip. — V. Documentele Calhimackhi- 

or, tegeste de documente interne. 

289. 1783—1786. Locuitorii din Hirlăă arată ceai păţit de 

la Constantin-Vodă Racoviţă. Supt Alexandru Constantin 

Mavrocordat, vatra tirgului se vinde de Sf. Spiridon cunor
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Greci, şi acei Greci, supărăndu-să de adetii», fac jalbă la 

Iaşi. Se încheie o învoială cu toţi, «din vatra tărgului și din 

mahalale, să aibăa da la mănăstire căte zăce ocă tară curată 

pe tot anul, şi cu alti dar să nu fii supăraţi întru nimic, 

nici o odată, fără numai dijma cin țarină, din vii, livezi și 

stupi, dintr'altele ce vor face moşiia tărgului, să de deosebit». 

La 2 Decembre 1783, ei cer confirmare. «Fiind-că cei mai 

mulți din tărgoveţi de acolo să află în mare lipsă și sărăciia, 

trăind la un loc grei ca acela, li-aii căzut cu asuprială a 

da şi adetiă». Urmează un act din 2 Decembre. — Cotnari, 

, 18. 

290. 21 Novembre 1786. Epitropii Sf. Spiridon către mănă- 

stirea Zagavia, pentru moșia Hirlăului, unde şi schitul are două- 

zeci de «pămînturi» loc și douăsprezece fălci de fin: se face 

un schimb. « Asemine scrie și carte epitropilor. Amfilohi episcop 

Hotlinului]. Întradastă scrisoare sînt iscăliț Prea sfințit Mi. - 

tropolitu și epitropii Sf. Spiridon, di pi cari sai făcut şi hri- 

sov domnescii». — Cofnari, IL, 21. — Cf. Zi. Zif. ron, LL, 

tabla. 

291. 18 Novembre 1787. Declaraţie de la «călugărașii de la 

schitul Zagavii, ce esti în Ținut Hărlăului», pentru Jocurile 

de cîmp şi de pădure, ce schimbă. «Și, fiindă și noi lă- 

cuitori cu petrecire la acesti schit, văzind voinţa călugăra- 

şilor, m'am iscălit. Amfilohii episcop Hfojtlinului).» <Ei sta- 

rițul de la Zagavii, ermonah Daniil.» Semnează și cinci că- 

lugări. Confirmă Leon Mitropolitul. — Cotnari, Î, 20; 

202. 2 August 1787. Alexandru loan Ipsilanti către Iordachi 

Canand biv Vel Păharnic și Enacachi Calimah biv Vel 

Păharnic, ispravnici de Hirlăi. Pentru jaloba tirgoveților de 

acolo contra lui Gheorghe Meari-Acre, «ce are cumpărat ve: 

pitul moşiei cu anul, de. la Svăntul Spiridon, pentru că nu-i 

îngăduie să-ş pască vitele la imașul tărgului, care este în cur- 

meziș, etc., și s'ai scris... ca în imaşul tărgului, căte una- 

doao, ce vor fi pentru hrana casălor lor, să se pășunează, 

iar cei ce ati herghelii şi alte vite di neguţitorie, să-ş cum- 

pere imaș pe alte moșii». Epitropii arată că tirgoveții.. trec 

«din imaş şi în fănaţ». Să nu se admită aceasta.
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293. 25 August 1792. «După legătura păcei ce s'aii făcut 

între aceste doă Împărăţii: Rosie şi Poarta Othomanitască, 
fiind slobozi toţi de opştie a merge cu lăcuinţa unde vor voi, 

dup'ace voe, mergănd și eii cu toată famelie me, de m'am 

așăzat în țările Împărăteştii Măriri a Rasiei», un pribeag vinde 

la Sultan-Mezat, pentru 60.000 de lei, averea sa lui Constan- 

tin Caţichie Medelnicer și lui treti Comis Constantin Urechi. 
— Todireni, 39. 

294. 11 Maii 1793. Mărturie către un proin dichiii. «Fiind 

eii cu tatăl miei la adunat făn la delul lui Tătar şi așezănd di 

amizizi, au mai vinit cățva oameni de vorbă; spună însuși 

tatăl miei celorlanți omeni că, slujindu un fetor a Chiricii 

la Scărlătachi, ai fostu cherdut doi telegari, și temăndu-se 

că lor batie), aă fugit, și pe urmă ai găsit telegarii, şi Scăr- 

lătachi acmu stăpăneşte atăta moșie a Chiricii.» — Roșzeșr?, 
V, 20. . 

295. Dorohoi, 18 Februar 1797. Vin Costachi Ghica Hatma- 

nul şi Andrei Holban biv Vel Stolgic, epitropi al bisericii din 

Herţa, metoc al celei de la Curu-Ceșme de lîngă Constanti- 

nopol şi arată ce danii are: «o dughiană de scănduri pe 

roate mișcătoare... și altă casă, de școală, lăngă biserică, fă- 

cută iarăș cu banii bisăricii... Scrisoare lui Nicolai staros- 

tele de cibodari, cu toată briasla cibotarilor din Herţa |dă- 

ruite în 1704]... mortasăpiia tărgului Focșani.., căte doot- 

zeci şi patru bani de toată vita: cal, iapă, boii, vacă, ce să 

va vinde într'acel tărg; care venit, măcar că aii fost a vămi 

domneşti», s'a dat orașului, «mortasăpiia tărgului Tuzăra 

(sic) de la Ținutul Orheiului», dată tot de Mihai Suţu, a tîr- 
gului Chişinău, precum şi vatra tirgului Herţa, cu venitul pe 

vin, rachii, ete. — Pentru această biserică mai scrie lui Ale- 

xandru-Vodă Suţu mazilul Mihai-Vodă, văru-săă, la 12 No- 

vembre 1803. — Dorohoi. 

296. 2 Novembre 1803. Biserica de la Herţa fusese vindută 

de Mihai Suţu, ctitorul ei, la niște Armeni, ce vreau s'o vindă 

şi ei la Sultan-Mezat. Biserica din Curh-Ceşme o răscumpără, 

dănd 30.000 de lei. — Dorohoi, |, 29. 

66549. Vol. V. Ş
i
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|. Baia-Cotnari. 

1. 7090 (1591-2). Gurguman şoltuz i prăgari ot trăg 

Baea: Prăvii Crstea, Cozma Băloș, Gurgul, Ion Hutco, Ma- 

tos, Chircul Hanos, Ion Gokoș, «şi ceilalți pîrgari», pentru o 

vînzare în Petia-Mare. Fragment de pecete latină. — 172;xxxvII. 
2. 12 April 7179 (1671). <Anna Enășoae de Bae» cu fiii 

(unul: Ionos) arată că a vindut un loc «de vie, dealul pisco- 

pul, carea este pe lăngă Măriia Sa Vodă, le-am văndut Mării 

Sale Ducăi-Vodă». «Să fie Măriia Sa volnic a o scrie şi la 

catastivul orașului, precumu obiceaiul de vac.» «Hanos şol- 

tuzul de Cotnari, Ghiorghie star. ot tam, Frăncul tam, Mă- 

tieş Bărcuţă, Giurgea Capră, Pavăl star., Mătieş Iarvaș, 

Știfan Tudor. Pecete. «Noi am pus și pecetea tărgului Cot- 
nariului». 

+ Nicolaus Volfi. Georgius Wolff 

+ lohannes Wolff m. p. 

m(ajau propria. + Frynkul de 

Kotnary. 
Pecetea tirgului. — 78/vuur. 

II. Birlad. 

I. «Ei Ion Carapoton, șoltuz, i 12 prăgari și Matheiii Roşca 

negoțitorul și Enachi Goian şi Dinga și Crăciun Cudin 

și Dumitraşco lurga și alţi toț oamen[i] bun[i], trăgoveţ 

din trăgul Brăladului», pentru o vînzare de vad de moară în 

Ținatul Putnei, făcută «Nacului fegorului lui Iani, din trăg din 

Brălad>. Fac «zapis lui, Nacului, ca să fie lui de mare) 

mărturie pănă-ș va fatțe) alt zapis, de la Măriia Sa de la
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Vodi; şi pentru mai mare credinţă am pus petatea trăgului 

şi ale noastre în acest zapis.» Pecete cu soarele și: 'Tpră 

RPRAAA, e... — I2iLIV. 

2. «Scriem noi Bărtădeanii, anume ţăranii, căţi ami fost lă- 

cuitori în satul Săseşti, cum am avut tocmală cu dumnea- 

lui cu Postelnicul cel Mare anume Jorga, de i-am văndut un 

vad de moară den în apa Sereţelului, și loc pănă în casa 

lui Mitiri; de& dumnealui ai trimis pe credintos sluga du- 

misal[e], anume Toader starostea de neguţători, carelle] ati 

fost ispravnic la silitră, şi pe Gorghiţ|a], cum să străngem 

mulți omeni buni, şi den în sus și de în Şos.» Se măsoară 

cite «pămănturi» sînt, «şi se-aii neguţat dereptu 30 ugh(i]>. 

Se face înnaintea mai multor oameni şi popi «ot Focșeani», 

«Răduleşti», «Bidileşti» şi «Bodești». Șese peceți fără în- 

scripţie. — 167/LXX. 

III. Botoşani. 

«Adică eti, Andrii, gudile [de Ţigani) din Botoșanli], făcut-amit 

adevărată mărturie mea la măna dumitale coconă Macriiasă: mă 

inchin dumitale, ei Andrii &udile, pentru o copilă de aice de 

la dumneta, Anicăi A mblăsoei, acestui fecor, anu me Tanas[e),. 

care mi-eti dată voe şi cuconul Manolachi, ispranicii de Bo- 

toşenli], precumă la urmă s'or învoi stăpănii; şi pentru cre- 

dinţa ne-ami iscălit: ei Andrii gudele şi eii frate-săii Pavăl». 

Secolul al XIXI%. — 65/X11X- 

IV. Bucureşti. 

rit August 7177 (1669). «Dragotă judeţul den oraș den Bu- 

cureşti, cu 12 părgari, denpreună cu Gherghina, care au fost 

judeţ, şi cu preoți, i oroşani», dă o carte lui Radu Postelni- 

cul Dudescul, Neacșii și copiilor pentru un loc de casă dăruit lui 

de Antonie-Vodă. Matei-Vodă-l luase pentru Aslan Ceauş de la 

Culea Sirbul, fratele lui Dumitru Cămăraşul, «carie au fosti 

nepoții părintelui Ignatie Vlădica». Antonie-Vodă trimete «la. 

noi şi la bătrănii orașului, fiindu loc pustiii, necăutat». «Îm- 

pietresc» și «stănjănesc». «Unde aii fost făcut Culea case, și
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curte, şi grădini, așăjdere și Salam Cauşă.» «Uliţa care 

merge spre Bucuva..., gardul unde ai făcut casje| Dumitru 

vătaf de arigrădeani, Ghidemoc». «Neagul iuzbașa za dără- 

banţi». Semnează și un clisiarh, un măcelariii, Toma părgariul, 

Dragotă judeţul şi Gherghina «biv suidelț>.— Pecete cu cei doi 

sfinți tutelari. — 139/xu1v. — Cf. Ionnescu-Gion, Şsf. Bucureştz” 

lor, p. 730. 
V. Cernăuţi. 

«U Cerneuţ, vlet 7192, mes. Setv. 16 d.» «Ei Miron săn 

Lazor Cotujchi ot Cerneuţ» face o vinzare lui Nicolai Mur- 

guleţ. «Denainte goveţilor (sic), anum[e| Arsenii Cozman, bil 

şoltuz, și Ion Șoltuz şi Les şi Zăharie și Eremie săn Popii 

și Seman Robuleţco și Goga Părtu, şi Teodor Cuc şi Să- 

mion Vă|rlvarei, Andonii Perănta, Gligori Veriha, Dumitru Că- 

zac, Ştefa[n] Veveha, Toder:Răspop, Nicolă Săretiian, Vasăl 

Cizmar, Cărste Jăl. și alți omeni buni tărgoveț.» «Şi ei Ar- 

senie Volcinși mă am prilejit la castă cumpărătură.» «lon 

Durvan.» «Și ei Ion Miculeţco, șoltuz ot Cerneuţi, am scris 

zapis, să fie de bună credință.» — Pecetea Cernăuţilor. — 

55IXLV. 
VI. Chigheciul. 

35 Hanu, 12 Septembre. — Act dela «Murgul Vel Dvornic 

i Slăvilă Hatwman şi pîrcălab Suc. i Paţea Vornic, lie Vel] 

Spătar, Toader pircălab de Chigheciii». — 77/1XX11, 

VII. Cîmpulung (Moldeva). 

1. Iași, 5 Octombre 7189 (1681). Supt Duca.-Vccă prcces a 

lui Neculai Cocărlan Vornicul de tărgu, cu «Toaderaşco fiorul 

Nacului Stolnicul». Cel d'intăii spune «precum l-ai ziberit în 

Țara Ungureaască pentru tată-sâii Nacul, de i-aii luat 56 de oi 

cu miei, și de atunce săntu doi ani și nu-i mai scot bucatele 

de acolo». Ori să le scoată, ori să dea paguba. — 40/xv. 

2. Suceava, 19 Februar 7193 (1685). Ştefan Petru către Dumi- 

trașco Vornic de Cimpulung, pentru Ion Stroescul Jicnicerul : 

«iaco Domnie ME m'am milostivit şi l-am ertat de gre- 

şal|a] c-ai avut; deci iat că vă scriem Domnii ME, ce i-ai
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luat, să întorci tot înnapoi, ce i-ai luat: un cal, şi patru 

boi, și nește poloboce cu păne, și niști saci cu păne, c-ai 

luat de la Homor, şi o sabie, c-ai luat fetorii ţări a Gheor- 

ghiță Demleșiut(?), și o ipânge ; deci pentr'acesta lucru, 

dacă vei vede carte Domnii Melle], numaisă aibi a da tot 

înnapoi păn'trun cap de aţă, nimic să nui oprești, și, ce 

vei hi luat, ori de la slugile Stroescului, tot săi dai în- 

napoi. ..». — 206/1411. 

3. laşi, 31 Octombre 7225 (1716). La Mihai-Vodă se pre- 

sintă nişte oameni: «pe vreamia cănd era „Niamţii la Căa- 

pulungu... Oblicind că i-ai luat cai Niawmţii de la Cămpu- 

langu, s'au dus acolo ca doară șar scoate cai, şi nai vrut 

săi dia; şi a jăluit căpitanului de Niamţi pre Constantin 

Hoştinarul, pecum aii mărsu în tăriia lui şi-i mănăncă fânul; 

căpitanul aă trimis acolo și l-ai luat și pe dănsul, şi i-ai 

luat şi doi boi mari şi 3 gonitori şi o gonitoare şi iapă. Pe 

urmă, dacă s'aii dus Niamţii», Constantin se plinge înnaintea 

Domnului. — I48XVIII. 

4. 14 Decembre 1704. Fără început. Cercetare făcută de 

Buta Vornic de Poartă și Ștefan Milescul biv Vel Clucer, 

«fiindă Vornic de Cămpulă lungă». Vine și «Nuţulă Vătă- 

manulă de Cămpul Lungii». E un proces al lui Savin cu 

“Homorul. — Ms. Ii, f 2. 

VIII. Cîmpulungul muntean. 

Vinzare la Cimpulungul muntean, din 16 Mart 7169 (1661).— 

305/XXIX. 

IX. Cotnari. 

1. «Zapisele viilor ot Contea, ce sai cumpărat dela Arman 

de Cotnari.; Agopșa le vinde egumenului Macarie de Golia, 

-din Salonic. —- 59-60/vri. 

2. aAdecă eii Giurge Capră șoltuzul și Petre ce ai fostu 

pivnicer, tij Capră, şi Ștefan Pivnicerul şi Frăncul și Măteș 

Bărcuţă şi Hanos brat Frăncul şi Giurge părgar mare şi lon 

tij părgar mare . . . şi alți orășeni... . de tărgul Cotnarului.» 

Către Dumitrașco Vel Postelnic pentru îngrăditul viilor. «Dzurge
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Kapre soltusul 'de Kotnar m. propria» ... «Frynkul Alcner» 

«loanes Alciner m. p.» «Petre Kapre». 

X. Dorohoi. 

Șoldănești, 25 lunie — [1600—20]. «Dobăi Hotnog i Bercea 

Vatah i Gheorghie Spăt. ot Spătărești i Băcit ot Huș i Vasile 

ureadnic dorogoiuscoiu și mulţi oameni buni wr Kphcuh Ate- 

xstaui» arată că un Ion «Faraon ot Petiă Velicâ> dă moșia. 

sa lui «pan Pătraşco Velichi Dvornic», pentru 200 de taleri. 

[Pe V*:; Zapis pre 1 parte de Petiia ca Mare. 

XI. Fâlciii. 

24 August 7150 (1642). «Adecă ei Procop Negre și Sava 

nameastnic de Birlad i Toma Oriş vcit şi 12 prăgari din 

târgul Falcin (faauun) că înnaintea mea, și înnaintea tuturor 

oamenilor buni» Voica din Bogdăneşti a vindut partea ei 

de sat. Se plătesc talerii <înnaintea mea şi înnaintea multor 

oameni buni și bătrîni din Falcin, popa Țogoe şi Dumbră- 

vici și Comino și Grecul și Petrea și Dima și Căzan şi Puiul 

din Bogdăneşti și Alecsa și Miron şi Cristea». Vinzarea se 

face «Dumi hotnog>. Pun și «pecetea orașului» (nsuaT Rapoiu), 
«În Falcin», 24 August. Pecetea, pe ceară neagră, e cu totul 

ştearsă. Fa marchează însă pe hirtie și pare că poartă o cruce. 

Procop Negre are o „pecete cu Sf. Gheorghe şi npk. ur. —- 

24IXLVI. | 

XU. Hîrlâii. 

+ «lo Gheorghie Stefan Voevoda . .. la șoltuzul şi la păr- 

gări și la toț orășeanii de trăg deHărlăi ... să aveţa lăsa 

în pacfe] un viiar a părintelui... Anastasie eplijsc[olpul de 

Roman», spre a fi scutit. «In Roman !!'7162, Octomvrie 27.» 

XIII. laşi. 

1. 24 Maii 7193 (1685). «Constantin Canos> dă zapis «giu- 

pănului Savii cofetariului», ce dindu-i un pămînt «pentru multă 

pagubă ce e-m fostu făcut căndu aă trecut Tătarăi la Bec». 

„— 120jLXI, |
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2. Iaşi, 18 Ianuar —[c. 1600]. <Erro 43 cTeuke wpavki KS- 

new, W ano$» pentru un uikoaS «care este în tîrgul Iaşi». Pome- 

nită cneaghina Nastasiia «KhphY... Nică şi cu fiul ei: Du- 

mitraşco Buhuș». Marturi «Dumitraşco şi Vasilie, frații Lucăi 

Dovădu din khme...» Semnătură polonă şi pecete cu ceară 

roşie, 

(Pe V*:] Zapis de mărturie de la Stenco Arman, cum am 

plătit la măna lui hotal, pentru o pagubă ce i-ai făcut fraţii 

lui Lucăci, Dumitru și Vaslillie; în tărg, în laşi. — 199/XLVII. 

3. Zapis al lui «Mustafa Turcul poteovariul şi cu fămeia Mă- 

ghiula şi fetorul lor Dimu», ce vind o casă in laşi. Mai sem- 

nează Ală Potcovar, Cărste Armanu, Pavăl Staroste, trei căl- 

_dărari și un potcovar, un năsturariă. — Condica Bărboiului, 

p. 9: 
XIV. Lăpuşna. 

Către 1590. De la «Mihalcea și Costantin, mari vătaji de 

inut Lăpuşna, şi şoltuzul cu 12 prăgari, şi mulți oameni buni», 

pentru o vinzare. Locul e dat de la «Petru Voevod». «Drăghici 

fiul lui Arvat> participă; şi <naniS ToaArp Tueyan$, HpEBA4E». 

Trei peceți. Una arc crucea în mijloc și neusTe AHNSIDHN, 

Serie Nicoară Uricar. — 27; LXXIUI. 

XV. Orheiii. 

1, Către 1580. Vinzare «înnaintea lui Pantea şoltuzul ot 

Orhei și înnaintea a 12 pirgari». Turbori Vatag. — 144/LY. 

2. 12 Mart 7164 [1656]. Gheorghe Ștefan, pentru e Apos- 

tolachie parcalab Orheischi». Semnătura cu roşu. Pecete. — 

1 3O0/XXII. 

XVI. Roman. 

7136 (1627-8). «Adică ei Budaşo... trăg di Roman şi cu 

doisprădzeaci părgari şi oameni buni orașeani» daii o măr- 

turie. Pecete cu: «Sigilium Roman» ... — 15 USXXVI. 

XVII. Suceava. 

16 Mart — .Gheanghea Vel Spăt., Nechita..., Ionașco Tăbărţă, 

Dvornic ot Sutava, i Gheorghie Bașotă, i Lupul biv Cupar, î 
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Necula hotnog, i pop Onciul ot trăg Sutava, îi Zota cupeţ, 

Arbaş, Trandafir şi alți locuitori «din tîrgul Sucevei» arată 

că Necoară, fiul lui Gavriil Şeptelici, nepotul Marichii, vinde 

partea lui şi a surorei Naramdza din Văscăuţi, lui Vasilie 

Șeptelici, pentru 1000 de taleri. Scrie «Costantin Uricar».— 

76]x1. 

2. «Eă Onea șoltuzul de Sutavă cu 12 prăgari și cu toţi 

bătrănii trăgoveț și preuţii toț, anume popa Grama și popa 

Gheorghie şi popa Drăguş și popa Gonţul și popa Ionașco 

de Eţcani și popa Vasilie de Mitropolie Veache și alţi preuți, 

toț, Enachie ce ai fost șoltuz, Grigorie Cărăscul, și Chira, 

și Gheuca, Costantin ce ai fost șoltuz, și alți toți orășeani 

şi megiiaș den Șcheai, tot satul, şi den Tătăraș, și den Epo- 

tești, mărtorisim noi toţi de răndul unii groape ce să chiiamă 

Căldarea, ce îiaste în hotarul trăgului și într'a Areanilor, 

cum, de căndu săntem noi, într'acel oraş, toț ştim noi cu 

sufletele noastre că acea groapă Căldarea tot ai fost a mă- 

năstirei a lui Stii [lie Prorocă şi tot au făcut ei făn acolo, 

într'acel loc, de cănd ţin mulți omeni dintre bătrăni, tot ai 

cosit acel loc, călugării, și ai mărtorisit Eremia lulăș că aii 

fost fănar în dzilele Eremiei-Vodă în trei ai, de la Oraș Hat- 

manul, și ști hotarul foarte bine, şi ai spus înnaintea nostră 

că tot ai fost a călugărilor acea căldare de fânaţ, și o ati ținut 

ei pănă acum, iar Areanii n'ai avut acolea nicio treabă, De 

atasta mărturisim acastă adevărată scrisoare a nostră; și 

pre mai mare credință am pus și peciatea orașului, să fie 

călugărilor de mare credință. De atasta scriem; să-s ştie. U 

Suc., vi. 7147, Deh. 28 «Pecata Sacavscago.» — 63/LxXXXIV. 

3. Simion firul (s7c), lui Săhac Armanul de e<Sutavă» 

vinde zo vie în deal în Coccea» către Duca-Vodă. Marturi: 

«Gheorghie cel Bătrăn de Cotnariii. .., Hanos Șoltuzul», etc., 

« Maftei, părgarii mare... Și ei Petrea Pivniciariul am neguţat 

vie». Semnături romăneşti, Petre Pihnicer. Frynkul de Kot- 

naru. — 76/LVIII. 
XVIII. Tecuci. 

«Dumitru voit i 12 prăgarum ot trăg Tecuci», pentru o 

vînzare la Țigănești. Înnaintea lui « Statul starostea», popa Si-
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mion, Dumitrașco, Andreica «star.>, Manta, Chiriiac, Clăcea, 

Iapotă..., Pătrășcan, Standul. Pecetea tirgului: ştearsă; cu 

stele şi zigzaguri. — 69/X1. 

XIX. Vaslui, 

«Mărturie de la Vaslui, pentru Boza «lonaşco t-ati fost şol: 

tuz în Vaslui, și Luca Dzam(â!, și Iosif Săpunariul>.— 202/L5XXVI. 
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1. 16 Novembre 6941 (1433; sic). Ştefan-Vodă dă lui Hodco 

Costici pentru slujbe satul Vorona, «casăle Anuscinii și 

Hueţenii... Nenciul jude». Traducere. 
2. 6Mart 7005 (1497). Ştefan-Vodă, pentru Danciul Pogan, fiul 

lui Ion, nepotul lui Necoară Poganul. Traducere. Scris în 

Vaslui de <Dragotă Tăutulovici». 
3. Iaşi, 14 Decembre 7084 (1575). Petru- Vodă. Pentru lucșanii 

daţi odată de Ştefan cel Mare lui Groza Comisul, cari se vind 

acum lui lon Golăi Vel Logofăt, pentru «aspri tătărești». 

Cr[ăistea pisar. Pecete mică roşie. 
4. lași, 16 Mai 7004 (1586). Petru-Vodă. Pentru nişte Țigani 

lui Vartic, Mare-Vornic de Țara-de-jos, și soția, Nastasiia. 

Stroici Logofătul. 
5. laşi, 6 Octombre 7097 (1588). Petru-Vodă. Pentru Vasilie 

Medelnicerul. 
6. 20 Mart 7106 (1598). Luca Vătah vinde partea sa din Mic- 

lăuşani lui «sans cub Speo. Scris în Stolniceni. Slavon. 

7. Înnainte de 1600. «f Adecă cum ai venit Măriia, fata 

Macariţei, de ș'ai văndut a ei partea de ocină] den sat den 

Pogănești, de nimene nevoit[ă) și de nime 'npresurat|ăj, ce de-a 

sa buni voe p[a)ni Costantin &to bil părcălab, dereptu trei- 
dzăă de taleri bani buni, de naintea a mulți oameni bunliij. 

anum(e) Huruian den Boești, şi denaintia lui Ioniţă] den 

Iveşti, și denaintea popei lui Andronic, și denaintia lui Lazor, 

şi denaintia lui Mathteiă, şi denaintea Zavolui, şi denaintea 

Petrei, şi denaintea lui Lăzorit și denaintea Radului; ca să 

să ştii. Az Vasilie (?) iscal.». 
8. 1600-50. «Adecă eii Mihalcea Vornicul de Suzavia], şi Hancea 

Portarul, şi Dima ce ai fost Vornic, şi Eremiia Murguleţ, si 

popa Grigorie, și popa Grama, popii cei domnești, și popa 

Ștefan, şi popa Gonţul, și şoltuzul Mihai cu 12 prăgari, și alţi
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mulţi oamen[i] buni și bătrăni», mărturisesc pentru vînzarea 

Vălișeanilor de călugării de la Sf. Ilie. Satul e «mai dos de Podul 

Leloe, ce iaste în Ținutul Cărligăturii»: vinzarea se face 

<Roşcăi lui Gheorghie Vistearnicului dereptu o sută de stupi 

şi dereptu optu iape cu măndzi, și am socotit noi tot săboru 

că acea selişte n'au fost nice de un venit sflinjtei mănăstiri». 

Scrie «popa Manole... cu dzisa a tot săborul». Pecete cu 

omul cu lanţa și legenda: ț neuaTă cSuaRckare. 

9. Suceava, 9 lunie 7t1t (1603). Ieremia Movilă. Întărire 

pentru «Ghiorghie Vel Vătag Iascoi». 

10. Suceava, 18 Octombre 7114(1605). leremia Movilă. Pentru 

că Ghiorghi pîrcălab de Hotin a cumpărat pămînt în Păltiniș cu 

«zloți tătărești». Stroici Vel Logofăt. Nebojatco. Şi traducere. 

11. «ș Az pop Toader ot Romănești mărtirisescu însumi pre 

mene cu cest zapis al miei, de nimene înbiiat, nice de nimene 

împresurat, ce de bună voia mea, am văndut partea meadireaptă 

de ocină, cătă se va aleage din sat din Miclăuşeani, aceaia 

o am văndut lui Carpu diiac de-acolea, derept 25 taler[i], ca să 

hie lui ocină şi moșie cu tot venitul, și fitorilor săi, şi de- 

reasele &-am et avut, încă le-am dat la mănule lui. Și într' 

această tocmală au fost mulți oameni buni, anume Nechifor 

&-aii fost Armaş, etc. Şi pre mai mare credință ne-am pus şi 

peceţile de credinţă într” acest zapis, ca să-ş faci şi deres pre 

acea ocină, să să știe. Pis u as, Il! 7117, lulie 4. 

Az Nichifor biv Vel Vătah iazoiu volost. 

12. «3 Seubo măi popa Toaderi moa popadiia Frăsina ot 

Romăneşti, vnuca Șandroviă, mărturisim pre noi cu cestu zapis 

al nostru, de nime nevoiţi, nice îapresuraţ, ce de bună voia 

nostră am văndutii a riostră parte direaptă de ocini, de moșie 

și de cumpărătură, cătă să va aleage din sat din Miciăuşani, 

din direase bătrăne, ataia-m văndut lui Carpu diiac de-acolea 

derept 25 taleri), ca să-i fie lui ocint şi moșie, cu tot venitul, 

și fetorilor săi. Şi întra ataia tocmală ai fost mulți oameni 

buni, anume Nechifor &-aii fostu Armaş, și Nechifor &-aii fostu 

Vel Vătaf volost Iascoi, și Toader biv Șătrar, şi Ionașco Cujbă 

biv Căpitan, i Alivan Vătah, i Marco vătah, î Lupuldiiac ot 

Dumeani, i Păntea cupeţ ot las, Și pre mai mare credinţă



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 81 

ne-am pus și pecețile de credință într'acest zapis, ca să-ș facă 
şi direase pre ata ocinî; să să ştie, 

Pis u as, vlto 7116, lul. 4 dni.» 
13. laşi, 30 Novembre 7118 (1610), Constantin Movilă, 

Vinzare către boierul «Chiriţă Dumitrașco Vel Postelnic», fă- 
cută în «taleri de argint». «Vel Dvornic iscal.». 

14. laşi, 28 Iulie 7120 (1612). Ștefan-Vodă. Vine la el 
«Carpu diiac» și soţia Marica. Pomeniţi şi Alivan Vătah Și 
Marco Visternicul, Lupul Aprod ot Dumeşti, marturi pentru 
Miclăușeni. Slavon. « Voico Velichii Logofăt iscal». 

15. 18 lanuar 7123 (1615). Mai mulți boieri, pentru o cum- 
părătură a iui Nichifor Beldiman Mare-Logofăt, de la Suceviţa. 
Peceţi : «Peceat Mărzea Vel Dvornic» (iscălit). «Balșe Logofăt». 

16. 13 April 7127 (1619). «Cneaghina Crăstina părcăla- 
boaia», soţia răposatului panului Ghiorghie pircălabul de Hotin, 
dă ce și-a luat de la Gavril din Vișnovăţ și de la ai lui, la 
Paltiniș, «prietenului ei Tudorie prăcălab de Hotin», pentru 
500 de taleri. Marturi «Ghiorghie și Aluyuan, mitnici de Hotin, 
și popa Griga rpaackn, și popa Samson, şi Dumitru vătah 
pușcarilor: &iTak nSwkageku, şi Griga pușcar, şi unchiul lui, 
Foti, și un our cu 12 prăgari». «Ilue Srpnr yeTuneku». 

Peceţi: Kueruna Kpheriita. reeprii Toy KRăTapars. 0z05opns 
Amurzpioo cu leul. 

Ilcuer... uunckare, cu linii între două stele: 

— 

ÎL 

17. «Cneaghina Crăstina prăcălăboe» arată că a luat 5o de 
taleri de la Gligorie şi Bilava, fiii lui Gavrilă din Vișnoveţ, 
pentru satul Paltiniș. «Scris în Hotin.» Slavon. 

18. «Adecă ei cneaghina Crăstina prăcălăboaia mărturisesc 
însumi precum am luat 18 galbeni, carii fac 30 taleri, însă ta- 
lerul căte 12 potronici, și potronicul căte 9 maasnru 1, de la 
Gligorie fiul lui Gavril cel bătrîn din Vișnovăţ, pentru satul 

  

! Șalăii de mai tărzii. V, şi vol, precedent, tabla lucrurilor. Etimologia 
schilling mi-o suggerează d. |, Bogdan. 

66549. Vol, V. 6
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Paltiniș, care au ei să întoarcă toți banii pentru acel sat; 

ca să-s ştie. Şi pecete am pus. Scris în Iași, an 7125, 

Aug. 19. | 
„am Scris.» 

Pecete cu cruce latină. Și original slav. 

10. «j Eu M[ajriia Postelnitas(a), a răpăusatului Chiriţei 

Postelnicului Paleolog, mărturisescu ei cu tastă scrisore a me 

cum mi s'au tămplat a vini din Ţara Leşască a optulle) a 

după morte dumisalea a ăupănu-mei, a Postelnicului ; ae, 

dec'am vinit, eă am socotit dintru ce mi-ai fost prilejul, Gi-am 

miluit șam întărit s(fănjta mănăstirea anume Pobrata cu 

un sat anume Cocăneștii, ce-s în Ținutul Lăpuşnei, pentru 

sufletul duml[ijsalea a Bupănu-mei, a Postelnicului, și pentru 

sufletul mei; pentr” aceia nime să n'aibă a să mesteca, nime 

dintru fraţii dum(isalea a Bupănu-mei, nit de nepoţii dumi)- 

sale, nit de strein(i), nit de ruda me, nime dintru ai nostră 

să nu aibă asă mesteca... eci... să să mestecela acela sat 

ce mai sus scrii şi să strice dare t-am dat la sv[ănjta mănăs- 

tirea, să hie ncertat de Domnul Dumnjejdzăi și de Sv[ănjta 

Pri&sta, maica prea-curată ; și să hie proclet și triclet și anatema 

de toț oteț, și de toț ap[ojstlolli, și de toț svinţii a a Svin- 

ției Salea. Pentru mai marle! credinţam pus petate, ca să 

să știe. 

(Pecete cu coroana și vulturul imperial.) 

U as, vălto 7128, msța Ap. dni 24.» 

20. Știborani, 10 Iulie 7130 (1622). Zapis romănesc de vîn- 

zare din partea unor răzeși, «Eu Tecman diiacul Covurluianul 

am scris». 

21. Todireşti, 7134 [1625-1], «th AHh BB3HECEHi4». Nişte răzeși 

fac o vinzare de ocină «gupănului Căstiian nepotul Dabijei Vel 

Dvornic», pentru o sută «de lei bani gata». «Denaintea, dumisale 

Vornicului Dabăijii, și "Țuţuian starostile de Păunești, și Lu- 

pașco Eremiia, și Cerbul sluga Dvornicului.» Semnează «Da- 

bijea Vel Vornic». 

22. 6 August 7137 (1629). «Dinga voiuti 12 prăgari i văsih 

meșciani ot trăg Brţă]lad,i Lazu Şetrar, i Sturnian ot Boești, i Bog- 

dan Pitar ot Iveşti i Toader Romănescul>, pentru o vînzare. Sla-
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von. Pecetea cu trei pești şi trei stele, iar în mijloc soarele: 
NEUATh 'TpbTh EPRASA. 

23. lași, 7141 (1622-3). «Tudori prăcălab Hotinschii» arată că 
a vîndut un sat «dumiisale mai mare frate Vornicului Gavrilaş»: 
Păltinişul (Dorohoi). Marturi : Pilipovschii, Costantin Străcea, 
Hăjdeu, Costantin Drăgușescul, Isac Străcea, Gheiorghie Co. 
rateanul, Anghel, Visar, Ionașco Brăndzeanul. Scrie «Dumi- 
traşco Mihul». Semnează grecește «5 zzpam)4p.nos to Xorrvijov ». 
«Frim Hăjdeu» (pecete neinteligibilă), «Simion Pilipovschii», 
« Avram de Lucăceni», 

24. «Anul 7142 [1634], luna Maiă 14, catastih de obroace și 
mile» date de Vasile-Vodă la biserica Sf. Nicolae din Iași, 
Slavon. Cu iscălitura şi pecetea mică de inel, octogonală, cu 
cerneală neagră, 

25. laşi, 4 lanuar 7143 (1635). Vasile-Vodă, pentru Miron 
Ciogolea, ce face o cumpărătoare. 

26. lași, 25 Ianuar 7143 (1635). Vasile-Vodă. Se judecă «Hili- 
mon Zahul... cu Tudori ce au fost prăcălab la Hotin», pen- 
tru o moșie. Pătrașco Bașotă Log. 

27. 23 April 1638. Sinet al lui Mihalachi Panas Dimulcas 
către Isar pentru 144 lei, 4 potronici. — Doc. Docan la Ac. 
Rom. 

28. lași, 7150, «cîndu au îmblat aii de la Zidirea Lumiei>, 6 
August. Mai mulţi boiari arată că <gupîneașa Năstasiia So- 
lomoniasă» vinde case din Iaşi, cumpărate dela <Caracaș Aga», 
lui « Toderașco Vornicul cel Mare de Țara-de-gos», pentru 100 
de galbeni. «Filip Croitoriul și cu femeaia sa Țiganca den 
trăg den laș> vind altă casă lingă aceia. Semnături. 

29. Iaşi, 29 Octombre 7151 (1642). Vasile-Vodă, pentru că 
«Nastasia Solomoneasă» vinde casa ei din lași, de la Caracaș 
Aga, către Toderaşco Vel Vornic de Ţara-de-jos, pentru 
ughi. Slavon. Scris de <Șaidir». 

30. 20 Novembre 7158 (1649). «Noi Ivașco Crăjeii și fămeaia 
mia Nastasiia, fata Dabijei ce ai fost Păharnic», vind ocina la 
Sucmezei, Pomenit: «Eremia, unchiul nostru, fecor lui Nă- 
dăbaico Dvornic». Semnează <Nastasiia deașta Dabijea biv 
Caşnic».
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31. «Adecă eii șoltuzul și 12 prăgari și toţi orășeanii de 

trăg de Tecut» arată că s'a vindut ocină la Pogănești. «Pre 

mai mare credință noi ne-am pus pecetea oraşului, să să 

ştie. Pis u Tecuci, April 6 ic. 1650.» Pecetea cu un iepure: 

şi legenda: ++ neuaTre "Tone TeRSu *, 

32. 6 August 7158 (1650). «Stanca fămeaia Fratei izbașei» 

vinde ocină la Țigănești «popei lui Ștefan» pentru 15 «galbeni 

bani gata și doi boi și o vacă cu vițel și o sută și patrudzăci 

de viauri de vin şi cinci mierţă de grăi». Înnaintea egume- 

nului de Sf. Vineri, «popei lui Toader de la părintile Mitro- 

politul.. .. şi Dumitrașco fitorul popii de Bacăi». Pecetea Sf. 

Vineri, închinată la Muntele Sinai. 

33. <ţ Dabij(a] biv Vial Vornic, scriem la drăgătoriul şi la vă- 

tămanul și la toţ sătenii de Iugani. Dămu-v(ă) ştire că am stătut 

de faţ[ă] înnainte Măriei Salle) lui Vodă cu Vartic Vornicul 

şi cu Dumitrașco părcălabul de Soroca, de ne-m părăt pen- 

tru voi; det Măriia Sa Vod[ă] ai socotit, înpreunță] cu tot 

Svatul Măriei Sale, şi ai aflat să hii acel sat și voi a lui Du- 

mitrașco părcălabul, şi noi să răbdăm; pentr'acela lucru voi 

să aveţ a asculta de dumnealui Dumitrașco; ci eii n'am nici 

o treabă cu voi de-acmu înnainte. Atasta vă scriem. U las, 

Iulie 25. Dabijea biv Vornic.» | 

34. Răzăși fac o vînzare de ocină «gupănului Ivașco şi Supă- 

neasei sale Nastasie, vară-mea, featei Dabijei Păharnicului, 

drept cinci poloboace de miiare, prețuite dereptii şeapte gal- 

beni pe un poloboc>. E de pe la 1650. 

35. lași, 6 Maiă 7160(1652). «Gugea botnariul» vinde «un loc 

de case ce iaste pre uliţa tobotărească între casa dumisaale 

lui Solomon Bărlădeanul Marele-Clutar și între casa lui 

Gheorghie Vălcul Comis, şi să împreune și cu locul lui Ni- 

coriț[ă] ce ai fostu Hatman». ÎI vinde lui Solomon pentru 

patruzeci de «lei bătuți» Marturi : «Stamati Stolnic, şi Apostol 

1 Între documentele necatalogate ale Acadomiei se mai află o mărturie din 

7169 (1660-1) pentru o vinzare la Tecuci. Semnează: «Ignat șoltuzul ot Te- 

cuci, cu doisprezece părgari», și se pune epecetia tărgului Tecutului». Din Te- 

cuci dă un act Vartic, la 1591 (1/u1v).
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Sulgiariul, şi Andoca Pitariul, și Gheorghie Vilcul Comis, și 

Ghiorma Pivniciarul». Scrie «Dumitrașco Uricar». 

36. 4 Decembre 7162 (1653). «Ionașco fiorul Dumitrașco, 

nepotul lui Nădăbaico Vornicului de Tar(aj-de-zos», vinde 
ocină pentru 100 de ughi «lui Lupașco Armașului, lui Nădă- 

baico, văru-mneai»>. Marturi: «Pelin Sulgearul și lonașco 

Mălai și Ursu Bucium și Moţoc iuzbașia] și Eremie Paus și 

Aleacsandru Stegarul și Iura iuzbașia] de la Hotin şi David 

Drăgășăscul și Chirac fiorul lui Ionașco den Sănăhăi, de la 

Cernăuţi». Scrie «Prodan Drăgășăscul». 

37. lași, 9 Februar 7162 (1654). Gheorghe Ștefan întăreşte 

zapisul de cumpărătoare al lui «Lupașco Nădăbaico, al doile 
Armaș»: Pomenit: «Paos». 

38. lași, 18 Mart 7162 (1654). Gheorghe Ştefan-Vodă, pentru 

procesul lui Vasile Zavul și Neculai Furduiii cu Gheorghe 
biv Visternic pentru satul Păltiniș. Ei zic că l-a împresurat 
Gavrilaș. Ca în mărturia ce urmează. — Răcoviță Cehan Vel 
Logofăt. Scrie Dumitrașco. Splendidă pecete pe hirtie. 

39. lași, 18 Mart 7162 (1654). Mai mulți boieri mărturisesc 
că Vasilie Zavul şi Neculai Furduii, «nepoții lui Gavril din 
Ișnovăţ», se piresc cu «dumnealui fratele nostru Iordachi ce 
aă fost Vistiiarnie», pentru Păltiniș. Cei d'intăiu zic că e al 

lor, «şi l-ai luat Gavrilaș Logofătul cu mare înpresurătură». 

jordachi spune că «l-au cumpărat socrul dumisale Gavrilaş 
Logofătul de la Tudori ce ai fost Vameș». Iordachili-l oferă 
pentru 420 taleri. Ei, «vădzindu că le vin gudețul într'acest 
chip» şi n'aă bani, se împacă, primind 80 de taleri ce se 

dăduse Cristinei. Semnături : şi «Dabijea». 

40. Iași, 1" Septembre 7163 (1654). Privilegiu slavon, pe per- 
gament, al lui Gheorghe Ștefan. Scrie Dumitrașco. Ionașco 
Rusul Mare-lL.ogofât. 

41. lași, 12 Februar 7164 (1656). Gheorghe Ștefan, pentru mă- 

năstirea, «ce iaste suptu munte, pre izvorul măgurei Peonului», 

să fie cu 12 oameni poslușnici» «fără cislă și fără stăpăn și 

fără trăsură». 

42. lași, 17 Septembre 7165 (1656). «Adecă ei lordachie ce am 

fost Vistiiarnic-Mare» arată că a vîndut ocina «ce am avut de
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la Mariia fata lui Ionașco Stroi&: satul Tămășianii> «dumisale 

Dabijei Marele-Dvornic de Țara-de-sus», cu 450 de lei. Sem- 

nează Iordachie biv Vel Vistiernic. Pecete cu vulturul bi- 

cefal. 
"43. 26 Februar 7165 (1659). «Adecă noi Dabijea Vel Dvornic 

văișneai zemli,și Saia biv Pitar, Toader Ungureanul, şi Ştefan 

Moimăscul, părcălabii de Putna, și Ioniţă de Vitănești, şi Ghe- 

orghi Limbovici», pentru o vînzare în Țigănești, în «taleri». 

Martur și «Ghiorghiţă Vornicul de Oleșeşti»>. 

44. lași, 12 Mart 7165 (1657). Gheorghe Ştefan dă lui «Ştefan 

Boul Marele-Vornic de ara-de-zos» «podul lui Ştefan-Vodi 

Tomşei şi cu tot locul căt ai fost cumpărături lui Ștefan- 

Vodi, ca să faci dumnealui acolă pod și dugheane, cum ai fost 

şi nainte. Așijdere și pentr” un loc de cas(ă| de la capul acelui 

pod, ce l-am: fost dat Domniia Mea lui Enachie Căpitanul, căs 
n'am fost știut; acmu, deaca am cunoscut într'acesta chip, că 

să cade acel pod, și cu loc cu tot, să hie pre sama boiari- 

nului nostru ce mai sus scriem, luatu-saă și acela loc de 

pre măna lui Enachi Căpitanul, şi l-am dat să hie și acela 

loc tot pre măna dumisale Vornicului, cu pod cu tot; şi săi 

hie de la Domnia Mia direaptă dare, şi miluire, și uric, și în- 

tărituri». Scrie «Dumitru Veisia». Pecetea mică. 

45. Iași, 26 August 7165 (1657). «Ei Irimiia Nădăbaico cel 

bătrăn», cu fiii, Cozmiţă și Nastasia, fac vînzare la Sucmezei. Se 

vinde «giupănului Dabijii I)vornicului celui Mare de Țara-de- 

sus»: Pomenit <Farmachi ce ai fost Vornic». 

46. lași, 30 Iulie 7167 (1659). Gheorghe Ștefan, pentru ca 

«Ghiorghiţă Cugole» să-și iea «de a dzece den tot ce va fi pre 

hotarul său a Ionășeștilor, și din fân, și den păne, și den tot 

ce a hi pe cel hotar.» 

47. Cărniciani, 2 Septembre 7163 (1659). Gheorghe Ghica 

«Radului ce ai fost Pitar-Mare»>, pentru a ţinea ocina a doi 

moșneni la Corni şi aiurea, «pen' căci a fost amăndoi biho- 

lari dumlsaal|e], şi ai perit niaște bihole de la dinșăi, şi iar 

aii fugit, și seamă de bihori (s7c) n'aii dat». 

48. laşi, 8 Februar 7168 (1660). Nicolai Buhuș Vel Medelnicer: 

<scriii și mărturisesc singur pre mine cu astu adevărat zapis al
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mieii cum am luat împrumut de la dumnealui Duca Vistear- 
nicul cindzeci de galbeni de aur și cinci sute de lei bătuţi, 
pentru o nevoe a mea, însă cu o suti de lei din neşte dăjde 
la Tutova c-ai fostu asupra mea, să-l le istovăscu la dumnea- 
lui», puind zălog Tămășanii. Duca era al doilea Vistiernic. 
Satul e de la Iordachie. Se confirmă de Domn Ducăi la 20 
April 7169 (1661). 

49. laşi, 8 April 7169 (1661). Ştefan-Vodă. Vine «Oancia, gine- 
rele lui Toader Iachim» și pireşte pe «Pascal Cămirașul de lumini, 

fecorul lui Corlat Uricariul, pentru o besearect den Turbitești». 

50. «Stachiea Bărlădenița» vinde ocină <dumisale Vorniculu; 
Dabijăi direpiu 25 ughi bani gata, ca săi fie dumisale direaptă 
ocină şi moşăs, și Bupăneasăi dumisale Dafinei și cucoanei 
dumilor sale Măriuțăi, ș' altora carii le va dărui Dumnezăti». 
Marturi: «și Iane șoltuzul ot Agud». 

51. lași, 12 Mart7170 (1652). Mai mulți boieri arată că vin 

la Domn «dumnealui fratele nostru Ursachie Marile-Vameș, și 

giupăneasa dumisale Ilinca, și sora ei Măricuța, și Necolai Murguleţ 

şi femeaia lui Ileana, toţ fitorii lui Ghiorghie Hatmanul, veri 

premari răpausaţilor Radului &-aii fost Stolnic-Mare, şi lui 

Alexandru t-ati fost Păharnic, şi lui Necolai Abăza &-ai fost 

Sulgier, fitorii lui Gavril Hatmanul, toț nepoții lui Vasilie-Vodă», 
şi se pling «pentru multă datoriie ceai avut Radul Stolnicul' 
și frate săi Necolai Abăza, c-aii fost Sulgiar, și alți frați ai 
ler». Se vind «sate şi vii, a lor moșii..., și case în Iaș, și 
crame la Cotnar». Erau datorii și la ei. Și <dumisali fratelui 

nostru Ducăi Vistiiarnicul și lui Iamandi cu lei — bătuţ». 
Se dă pentru acești bani casele din Iași «pre ulița mare». 
Confirmă, ca rude. 

52. laşi, 20 April 7172 (1664). Evstratie-Vodă, pentru că 
« Andreiaş c-ai fostu Șetrar, fecorul lui Toderaşco, t-aii fostu 
Logofăt-Mare», vinde casele tatălui său «pre ulița strămbă în 
trăg în lași», către Miron Costin, Mare-Comis, cu 300 de lei. 
Pecetea roșă, ruptă. 

53. laşi, 20 lanuar 7173 (1665). Dabija-Vodă. Proces al 
fiilor «lui Enachi c-ai fost Vistiarnic». Pe a doua foaie: «C-ai 
cheltuit acești răzăși la păra acești moșii.
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„+ 8 lei bătuţi am luat de la doftor. 

-- 4 lei i-am cheltuit din banii noștri.» 

54. Iași, 24 April 7173 (1665). Vinzare către «Răzmiriţă de la 

Vistirie». Marturi : «popa Pătrașco protopopul de Iași, și dum- 

nealui Gorovei Logofătul de la Vistirie, și Nacul, şi Mihăilă», etc. 

55. laşi, 20 August 7174 (1668). «Ghiorghie Roșca, ce ai tostu 

Vistiiarnic», vinde un loc în bani «lui Solomon Vornicul cel 

Maare drept trei boi și drept trei vaaci». Marturi: Neculai 

Buhuș, Vel Logofăt, Miron Costin, Vornicul Țerii de-sus, Ne- 

culai Racoviţă Hatman, Stamatie Vel Postelnic, Toader Ior- 

dachie Vel Spătar, Postolachie Vel Păharnic, Ursachie Vel 

Vistier. «Mihuleţ uricar.» 

56. 29 Novembre 7176 (1667). Iliaș Alexandru, pentru mănăs 

tirea Hlincia. Se află «cum Matei... și Soriţa. .. le-ai fost pus 

de la Domnie în dzilele lui Vasiliie-Vodi un nume de dajde ţă- 

rănescu, la Miclăușiani, şi apoi ei pentru acel nume aii fost fugit 

din sat; deci dăbilarii, neavănd de la cine lua acel nume, ai luat 

de la Cărpoae Căpitinița o vacă cu vițăl și o cergă noai şi un co- 

joc, luat în trei lei, și doi păsle late și doi coasle] şi doi topoari, 

și apoi ati dat Cărpoae și o iapă; ceai ras numele». Dator- 

nicii pun la ea moşia zălog. Se aduc «oameni buni gurători 

să giure cum sintu părțile lor văndute de părinții lor». Se 

aduce <Andreiii de Trifeşti, aprod de tirgu». La gătirea de ju- 

rămînt, «ai ertat pre acești oameni să nu mai giure». 

57. Iași, 18 lunie 7176 (1668). Iliaș Alexandru-Vodă. Afacerea 

Cărpeştilor. «Și ai dzis că or dovedi pre giuritorii lui Toader 

şi a Buzescului cum aii giurat cu strimbul ; deci Domniia Mea 

am învățat pre... Solomon Birlădianul Logofătul-cel-Mare, de 

ai trimis de au luat dela giuritorii lui Toader și a Buzescului 

22 de boi haltalmu, şi i-ai dus pre toți aici la Domniia Mea, 

şi ş'aiit adus și aceaste fămei, oameni buni și bătrini, mărturii 

și giurători». Si «Dumitrașco iuzbașea, de Cărniciani.» «Deci 

Domniia Mea i-am giudecat dupi leaga ţării»: să jure la Sf. 

Neculai. «Mai apoi ei s'au lăsat şi nai vrut să giure.» «Şi 

tobotele pentru păra c-ai scornit al doile rind era să dea iale, 

10 lei bătuţi.» «Ș'ai pus și hertia, 12 Zloț, în vistiariul Domnii 

Miale, să-s știe ei tot satul.»
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38. 30 Septembre 7177 (1668), «Miron Costin Vel Dvornic dol- 

neai zemli» arată căa cumpărat pămint la Miclăușiani (lași) < dela 

Apostol Voroavi ginerele lui Carpu, şi de la fămeaia lui Alixandra, 

fata Antimiei, nepoata lui Carpu, și de la Vasilie fecorul Antimiei, 

frate Alixandrei, nepot lui Carpu», pentru patruzeci de lei. Îi în- 

torc banii «Buzescul și fămeaia lui Alixandra, fata lui Carpu 

diiacul, și Chiţana, fămeaia lui Toader, fata lui Carpu». Solo- 

mon Birlădianul Vel Logofăt, Nicolai Răcoviţă Hatman, Iiie 

Sturdzea Vel Stolnic, Alixandru Buhuș Vel Pitar, Contăș 

Logofăt, Roman, Ghiorghiţă, Ursul Veatreș, « Vorniciă porțăi». 

Semnături. 

59. laşi, 25 Februar 7177 (1669). Duca-Vodă, pentru «Ale- 

xandru Vulpe Săoariul». 

60. lași, 1!" Iunie 7179 (1670). «Adecă eii Iorga, fiorul răpău- 

satului Isar Jitnicer», vinde casele cu locul, cumpărate «de la 

Neculaiii Bărbiiarul. .., pre ulița c& mare, între casăle Nenu- 

lui și a lui Andreii ce au fostu Armaş, și într'a lui Dămiian 

Chibaie». Vinzare către « Gașpar Calie tasornicarul, Franțuzul», 

pentru /e2 âfuji. Marturi: Marele-Vornic Miron, Neculaiii 

Racoviţiă] Hatmanul, Ursachii biv Vistier, Păladii «ce au fost 

Stolnic-Marie]», Costantin Jora biv Vel Armaş, «și denainte du- 

misale Nenul ce au fost Logofât al doele, Goroveii Logofăt 

de Vistierie, Dumitrașco Prăjescul Cupar, Andrei biv Armaş, 

Dămiian Chihaie, Vasili sluga Hatmanului, Chinarschii Stă- 

nislav, pisar, Mihalco spicerul, popa Vasile de la Beserica- 

Albă și cu ginere-miă popa Gavril». «Ei Cărăiman Pitarul 

am scris.> «Gheorghe» semnează greceşte. Între marturi, și 

«Stanislaus Kienarski sec; Ill-mi prin. ter. Mold. m. pro- 

pria». , 

[Pe V*:] «1670, le 2"* de juin, jay achet€ ma maison pour 

180 lions monnoy d'argent, de Jorga, fils de Isar, neue de Our. 

sagui grand tresorier, et le prince Douca regnoict pour lors.» 

61.14 Iunie 7180 (1672). «Preotul Toader de la Stăi Neculai» 

«pentru niște drease a lui Carpu ce ai fostu Cipitan șipen- 

tru o zilojituri ce ai fostu la Cirpoaii ce aii fostu Căpitiniți. . . 

Dumnealui Logofătul Solomon Bărlideanul ai trimis pre Cos- 

tantin Grecul, vățavul dumisale». Jură şi «Calofir izbașea de
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Scumpiia» la Sf. Neculai, «pre sv[ă]n:aa evanghelie și pre 

cinstitaa cruce». «l-ai giurat de al doile răndu.» 

62. lași, 10 lulie 7184 (1676). Moșneni vind ocină la Glăviniaști 

lui «Toderașco lordachie Marele-Vistiarnic>. Marturi :-Ilie Mo- 

țoc Vel Medelniciar, Gligorie Cărlig Vornic de gloată, ş. a. 

63. lași, 23 lulie 7184(1676). «Adecă ei Gașpar Cal Franţuz» 

vinde casa din lași, a «popei Ursului, preutului cel domnesc, 

ce iaste la beseareca Mării Salle] lui Vodlă] pre poarti în Curte.» 

Semnează: Gaspard Caill€. 

64. lași, 20 lanuar 7185 (1677). «Adecă ei Gahiţa Păscăloae, 

5 am fostu stărăstoae de neguţtori de trăg de Iaş», arată că a 

vindut «a noastră dreaptă ocnă dumisaale lui Pătraşco neguț- 

toriul : o dugheani și cu cămari şi locul dugheanei, de lat 

noai coţi şi giumitate, carea am avut noi între dugheanele m(ă]: 

n[ă]stirii lui Barnovschi şi'ntre dugheanele Svlijntei Vineri, în 

tărgul cel mare, în uliţa rusască, aicea în trăg, în laşi... 

Însă, păn voi hi e vie, ce a hi chiriia acei dugheane, să o 

iati e, iară, deacă mă voii treace ei din lume, să hie du- 

gheana a dumisal[e) cu tot venitul, iar nime dintru călugări, 

sai nepoți de ai noștii, saii hini, sai fetori ai noştri de suflet, 

nime ca-s nu aibă a [să] amesteca și a strica şi a gălcevi 

pre atastă danie a noastră». Face zapisul «dinnaintea Svlinlții 

Saal[e] părintelui Dosoftei Mitropolitul şi dohovnicul nostru 

părintele Arsănie egumenul de Bărnova». Scrie «Leca Uricar». 

Marturi: Arsenie de Birnova (scrie grecește). Semnează: «Aga- 

hița Păscăloae». 

65. Iaşi, 29 Mart 7185 (1678). Antonie-Vodă, pentru biserica 

Sf. Nicolai a lui Ştefan cel Mare, care era «stricati de foc şi de 

ploi, de gos, din urzirea ei, păn sus, în virvu». «Am pus multi 

cheltuiali de o am tocmit, de gos păni sus, şi i-am tocmit 

clopotnița, și o am înfrîmșat cu toate podoabe, cum să cade 

desevirşit, şi i-am făcut zidiii și chilii prin pregiur, şi o am 

făcut şi atasta Scaun de Mitropolie, să fie inchinati Scaunului 

celui vechii, Mitropoliei de Susavi». Îi face şi venit de la «va: 

meșul mari la chirvisărie» și de la «Cămanariii-Mare». Per- 

gament. 

66. laşi, r-iălulie 7185 (1677). «Anna Logofetiasa a răpoosa-
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tului Solomon Bărlădianul ce ai fost Logofăt-Mare», vinde ca- 
sele din Iaşi, cu locul, «pre unde aii fost cu zăpladzi îngrădit, 
care casă li-am făcut din preuni cu răposatu &upănu-meii». 
Vinde «lui Ilie Sturdzăi Vornicului celui Mare şi &upîneasei 
dumisalei» pentru 425 de «lei bătuți». Marturi: Nicolaii Răco- 
viță biv Vel Logofăt, Gligorașco Ghianghea Vel Vornic, 
Gavriliță Costachi Hatman, Ion Răcoviţă Vel Spătar, Gligo- 
rașco Rusul biv Vel Spătar, Păladie biv Vistier, Tudosie 
Dubăi biv Vistier. «Și eu Contăş Stolnicul cel Mare am scris.» 

67. Iași, 13 Mart 7186 (1678). Schimb cu Toderașco Ior- 
dachi. Marturi mai mulți boieri. Alt schimb, — 10 Mart 
7184 (1676). Cirliz Vornic martur: pecetea cu un Vornic și 
inscripția: «Grigorașco Crălig Vornicii». 

68. Iaşi, 1o Februar 7187 (1679). « Maria fata lui Gligorie Hă- 
bțăjșescul c-ai fostu Hatman și gupăniase răpăosatului Dumit- 
rasco Prăjăscul», dă marturie pentru niște case «a &upunu. mieii 
lui Dumitrașco Prăjle|scul, ce sintu aici în rărgu în Iaș, pe Ulița 
Mare, între casele Iorgăi Postialnicul şi între casăli Nianului Lo- 
goflăjtul, care cas[e] mi li-aă dat danie gupănu-mieii la moartia 
lui». Le vinde pentru datorii către «dumnjea)lui unchiiaşul Chi- 
riiac Sturdza Păharnicul». Vinde deci «dumisale unchiiașul 
Chiriiac Sturdza Păharnicul și &upăneasăi dumisali Aniţăi, 
fata lui Isar». Marturi: «Svințiia Sa Dosithei Mitropolitul de 
Sucav[a), și părintele mieu Gligorie Hăbășescul, c-ai fostu Hat. 
man, și Gavril Costachi c-ai fost Hatman, și Ghiorghiţ Vel 
Armaș, şi Gavril Nianul biv Logofăt, și Ilie Pleșca t-aii fostu 
Căm(ăjraș, şi Ghiorghiț Vornicul de Poarti». 

69. lași, 7 anuar 7188(1680).«lordachie biv Vistiarnic», pentru 
Glăvineştii, lingă satele de boierie ale Ducăi. «ȘI, fiindu mai a- 
proape acestu satu Glăvăneștii să-l cumpere Măriia Sa, precum 
ne-aă și poroncit Măriia Sa în căteva rînduri, fiindu Domnu în 
Țlajra-Rominiaasct și trecîndu den oaste, de la Cahrin, în anul 
căndu aii fostu vltul 7183, și [nli-ai trimis Măriia Sa şi pe Cos- 
tantin Catacozeno Stolnicul cel Mare de TȚ[ajra-Rumiîneasci, 
înțălegăndu Măriia Sa că am cumpirat acela sat, să nu cum- 
părim noi acela sat Glăvineștii, căce că iaste mai aproape 
să-l cumpere Măriia Sa, fiind aproape lingă satele Mării Sale,
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lăngi Andriişiani și ltagi Berehoeşti; acum, daci ai adus ml[il- 

I[o]stivul Dumn[ejzii pre Maăriia Sa în Scaunul țării, mi-a-aă dat 

banii Măriia Sa, ş0o de lei, tam fostu dat noi pre acel satu.» 

Zapisele «nefiindu lăngi noi, ce fiind lăsate în 'Ția)ra-Romi- 

neaasci». 

70, lași, 12 Mart 7 188 (1630). «Toader Jordachie &am fostu 

Vistiiarnic» vinde mori la Glăvănești lui Duca-Vodă, ce-i 

restituie 5oo de lei cheltuiţi. Pentru lucrul lor va prețălui un 

boier. Se daă încă 150. 

71. 23 lulie 7188 (1680). «Adecă ei Ștefan Postialnicul 

serii și mărturisăscu cu cest zapis al meă cum ei mam toc- 

mit şi m'am aședzat cu Corlat Uricariul pentru neşte bucate și 

bani ce ati fost rămas a cumnată-mea la dăusul, carea i-au fost 

fămeae dumisale, acmu din toate bucatele și din bani m'am 

aședzat de nainte dumisale Postialnicului Catargiului, să-m dea 

145 de lei buni şi din viti 15 vaci şi5 iape, şi dzua s'aii pus 

de la Sti Ilie pănă la Lăsatul Săcului de Postul Mare ; iar atuncea 

la dzi 'să împlinească ce-i serie zapisul lui». Martor şi un 

«Pandrav Căpitanul». 

72. 7190 (1682; sic). «Pătrachie &-am fostu staroste» vinde o 

casă «în mahalaca Tălpălăriasci, lăngă casa dumisale lui Istratie 

starostelui de mișei, şi lăngă casa Norotoae», pentru «bani 

de argint, lei bătuţ». Martur «Gligorașco,. starostele de _tăl- 

pălari». 

73. lași, 14 lunie 7190 (1682). Un răzăş din Vitenești 

vinde ocină lui Zaharie Clucer. Marturi «și Lepădat Vornicul 

de Vrancia». «Az Lepădat Vor. iscal.» 

74. 8 Octombre 7191 (1682). «Cărstăna fata Gramei Stol- 

nicului, gupăniasa dumisale răpăosatului Statie ca au fostu Clu- 

cer», vinde casele cumpărate de Vistierul «Ghinea» de la «Goro- 

veiii». Se vinde «Nastasiei» Doamnei, pentru «lei, bani de 

argintu». Semnează și Miron Costin. 

75. laşi, 12 Octombre 7I9I (1682). «Anniţa Logofetiasa 

rrăpoosaatului Solomon Birlădianul, ce ai fostu Log!ojfit-Mare», 

vinde Nastasiei casele din lași. Semnează: «Anniţa». Pecete 

cu «Ânna». 

76. lași, 29 Octombre 719! (1682). «Adeci ei Safra Vor-
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nitasa a rîpăosatului Ilie Sturdzii c-ai fostu Vornic-Mare, și eii 

Safta Hăbășasca, şi eă Măricuţa Cluceroaia, și cu toţ fisorii noștri 
şi cu toţi nepoții noștri, anume Neculaiii și cu Toader și 

Ştefan şi Preda Postelnicul și Ioniţi și Sandul şi Toader, fi- 

torii dumisale lui Chiriiac Păharnicul, şi Antiohie ginerele 

Mării Sale Doamnii lui Gligorie-Vodi, caria iaste sorlă] lui 

Ilie Sturdzii Vornicului», vind casa din laşi, lingă Biserica 

Albă, şi «ferediae» către Doamna Nastasia. Mai mulţi boieri 

marturi, 

77. lași, Ii Octombre 7192 (1683). <«Ursachie & am fostu 

Vistiiarnic». dă Mitropoliei partea sa din satele «Iorgii Postial- 

nicul>. «Care parte aii fostu văndut Rusa fata Chiriiaţei, 

nepoata Iorgii Postialnicul, Neculcii Vistiiarnicul și, fiind cum- 

părat răi,i s'au întorsu banii Neculcii.» 

78. Iași, rii Octomb:e 7192 (1683). «Eă Alexandra Spătă- 

roaia răpăusatului Iordachie t-aui fostu Spătar-Mare», arată că a 

vîndut casele «pre Uliţa Mare, între Mitropolia Veiac(he) și între 

casăle Prăjăscului, în tărgu, în laş» «Mării Sale Doamnei Nasta- 

siei g[os]p[oljida Io Duca Voevoda», pentru «taleri bătuţi». Ea 

le avea cumpărate de la «Neculcea Vistiiarnicul», ce le luase «de 

Ja Alexandra Stolnitasa, sora răpiusatului Iorgii ce aii fostu 

Postialnic». Ea le căpătase «depreuni cu lorga Stolnicul de la... . 

nepoatele lui Filip Vistiarnicul». Vinde și <a treia parte den 

casile Iorgii Postialnicul..., partia Alexandrei, surorii orgii 

Postialnicul..., rămiindu-ne noai pentru dziastrile c-ai fostu 

dat Neculcii Vistiarnicul». «Deci noi, vădzind întru viiaţa 

noastră aciaste casă de piiatră orănduite de ai fostu temniți, 

şi Măriie Sa Doamna făcăndu Besearica Albi Mitropolie, am so- 

cotit mai bine să fie pomană Mării Sale la Sv[ă]nta Mitropolie 

ce să grăiaşte mai sus». Marturi: Neculai Racoviţ[ă] Logofăt, 

Toader Păladie Vel Spătar, Toader lordachie Vel Vistiar, 

Vasilie Costachie vtori Comis, Dumitrașco Cuzia biv Comis, 

Murguleţ, Pahomie Vornici de Poartă. Semnează întăi: <A- 

licsandra Spătăroia». | 

79. 26 lunie 7198 (1690). «Ana Logofătiasa răpoosatului So-. 

lomon Logofătul» vinde «case) din Iaş, carele am avut schim- 

bătur[ă] cu Doamna Ducăi-Vod[ă], c'un locu de cas[ă] ce mi
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i-au îngrădit la Besiarica Albi, carele-s făcute de. Gorovei», lui 

«]lie Abăza şi gupăniasii dumisali Saftei» pentru 75 de lei. 

Semnează «Anna răpoosatului Sol[ojmon Logţolfăt». Mai 

multe semnături. 

80. «Ana fămeia lui Baliţ, și cu fiică-mia Margarita, și cu Îlana, 

şi Catrina» vînd «lui Martin Ungurul» o falce de vie «pe 

dric». Semnează: «Dumitrașco Acroi, Johane Ferenfi fui 

paer.» (1), <lohannes Moldawski scripsi». 

81. «Eu Ghiorghie, şi soru-mea, cu Irina, şi cu nepoată noastră 

Anghelina, fata Măriii, nepoţii lui Filip Vistearnicului», vind 

«un loc de cas[ă], cu pivniţă de piatră, pre ulița ta mare, din 

sus de Mitropolitul, dumisale lorgăi ce ai fost Stolnic-Mare, 

cumnatul Postealnicului celui Mare, a lorgăi». Marturi: «părin- 

tele Svinţiia Sa Mitropolitul Varlaam, şi popa Vasilie de la 

Besearica Albă, și diiaconul "Toader zet popa Vasilie, și șol- 

tuzul Ghiorghie cu 12 părgari, și vătavul părintelui Ionașco 

Căpăţin(ă], și Necula Preameșter din Uliţa Mare, şi Toader 

cruitor ot tam». Se cumpără cu «lei bătuţ». Pecetea orașului, cu 

totul neclară, pare a represinta un cal. Legenda nedescifrabilă. 

82. Focşani, 28 Februar 7200(1692). Răzași vind vie cîn Păţăşti, 

pe apa Milcovului». Marturi: «preutul Ghiorghie ot Focșiani, 

preutul Mafteiă sn. eg ot, Năstasie Beliboi ot tam, Sava 

Pielmuș, Necula Pielmuș, Tudor dascal, Raducan t-aii fost 

şoltuz, Sava zet Sava Pielmuş, Ion croitor». — Și la 28 Februar, 

alt act. 

83. Iași, 24 Maii 7200(1692). «Eu Deadiul &-am fostu Spătar- 

Mare, denpreun[ă] cu soţul miei Trofana», vinde casă în Iași, 

«din deal de podul Hagioae» «lui Moisăi Marele-Căpitan de le- 

fecii>, pentru o sumă «de lei». Luase casa «de la Misail 

Cizmariul». 
84. 7 Iulie 7200 (1692). Vinzare de loc în laşi, «în tărgul 

Făninii, între Gligorașco staroste şi tre Irimie Vătavu». 

Marturi: «Vătavul Irimia, Gligorașco Starostea făclier, Ursan 

făclier domnescu», etc. 

85. lași, 23 Iunie 7201 (1693). Vinzare de casă în Tirgul 

«Făini» «dumisalle] Apostol Mihuleţ porușnicul». Marturi: un 

lipcan, un stegar. 
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86. «U Focșiani, 83 Februar 7202 (î694). Răzăși vind unui Piel- 
muș o vie «făcătoare», «în ogradă la Păţăști, din moșul nostru din 
Bejan şi Ghiruţa, care vie au fost zălojitiă] Manii Armanului» 
și răscumpărată. «Preutul Ghiorghie ot Focșiani, preutul Mafteii, 
fiiu-săă . .., Costantin, iar fiiu-său ... Ion Croitoriul .. . Simion 
Căpătan... Chighiaci și Alecsandru .., şi... ficorii lui Neculai 
Hoţul... Strătulat tăbăcar». 

87. 15 lunie 7203 (1705). «Doamna Anastasia, a fericitului 
răpoasatului Domn Ducăi-Vodi, ci-ati fostu Domnu țării Mol- 
dovei și Ucrainei, șarba lui Dumn(e]dzăti și închinătoare Svin- 
tei Troiță și Maicei Domnului Nostru, lui Isus Hristos», arată 
că, erăhnindu», ca alți donatori, a luat sama că «Sv(ă)nta Mi- 
tropolie cia bătrăntă) a ţărăi, din tărgu din Iaşi, ce au fost 
făcută de răposatul Domnu-Vod[ă), fiind mică, socotit-a m pen- 
tr'un țintirim de o besiarecă stricată, ce s'ai numit Besiareca 
Albă, unde ai fost hramul Sv[ăjntului Ioan, iarăș în tărgu în 
laș, aproape de Mitropoliie cia Veache, să facem pe acel țin- 
tirim de beserecă stricată altă Sv[ăJată Mitropolie țărăi, mai 
mare și mai deșchisă». Face «temeiu». <O am şi obărșit și 
o-m podobitu și oam îndzăstratu... cu veșminte, cu odoar[ă].> 
Pentru a lărgi cimitirul, iea de la Aniţa un loc. E lîngă «locul 
răpoasatului părintelui Domniei Noastre Dumitru Buhuș, ci-ati 
fostu Spătar-Mare». În schimb îi dă o casă grijită. «Socotit-am 
şi pentru locul casii a cinstitu răpoasatului părintelui nostru 
Dumitru Buhuș t-ai fostu Spătar-Mare, caril[e) ne era de îm- 
părțal[ă) fraţilor, ficorilor răpoasatului Dumitru Buhuș Spă- 
tariul, hiind oasăle fraților miei astrucate la acia svlăjntă rugă, 
a lui Miron Butoc, ci-aii fost Stolnic, şi a giupăniasăi dumi- 
sale Tudosca, șa cuconilor dumilorsale şa lui Neculai Bu- 
huș ci-aii fost Logofătu-Mare, și a fiică-sa Ilianii ci-au fostu 
Cămănăroe-Mare, şi altor cuconi a dumisale, și a Irinei Vor. 
niceasăi, șa Ursului fitor lui Buhuș»; se dă tot Mitropoliei. 
<Hiind voia putiarnicului Dumnțejdzăi de ni-ai schimbat din 
Scaunul țărăi Mold|o]vei șam mersu la Țarigrad şi, iarăș după mila Svinții Sale, aducăndu-ne Svlilaţiia Sa mai pre urmă în 
țară la pămăntul nostru, cu Domniia iubitu fiiului nostru 
Io Constantin Duca-Vodi», Îi dă și Piscanii, Ștefeanii, pe
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care Piscani «l-au fostu dat răpoasatul Domnu-miei Duca- 

Vodi săngur, fâr dz voia mia, de agiutor lui ani Hadămbul 

ci-aă fost Postialnic, şi-l ţinea mănăstiria ce-i făcută de ani 

Hadămbul». La7203 (1694-5) se împarte ea cu nepoata «Safta 

Catargioae, Visterniciasa lui Ilie Catargiul Vistiarnicul al 

doile, fata surorii mialțe] Doamnei Marii, de fiică răpoasatu- 

lui Dabijei-Vod[ă] șa maicei mealțe), Doamna Dafina». Citează 

pe «mătuşa mia Alexandra Armășoae», «drumul mare ce 

miarge la Budi». «Ileana fâmeaia lui Ștefan Roșca, fata lui 

Băsrab» (sai «Băsrabă»). Un «pribeag» face o vînzare «lui 

Cotnarschie pisariul leșesc, și, perind Cotnarschie pisariul de 

Timuș, ai cădzut acia prisacă pre sama Domniei, lui Ghiorghe 

Ștefan-Vodă», care o dă lui Grumadza (şi «Crumadza») Ar- 

mașul şi soţiei, «Alexandra, mătușe-mia». Ea se căsători după 

moartea lui cu «Necula Vistiarnicul», supt Dabija. 

Pecete cu boul și jos vulturul; deasupra coroană: rond 

ANACTACIE MABAĂ. 

38. 15 Mart 7204 (1696). Raport către Spătar şi Armaș de la 

«preoţii şi sătenii de Odobeşti», cărora li se ordonă pentru Domn 

a săvirși o plinire de vie în localitate. Fac aceasta «noi pre- 

oţii, împreun[ă) și cu săteni bătrăni», sati; «noi preoții îm- 

preunlă) cu săteni oameni buni și cu nemesnicii dumnilor 

voastre». Semnează trei popi, un «vătah za hănsari», doi «ne- 

mesnici», un «dascal» și un «diac». — Vinzare tot acolo, 

către un căpitan, cu asemenea marturi; 7210 (1702),. 23 

April. 

89. 25 Octombre 7205 (1696). Mitropolitul «Saava» vinde 

o casă în lași, lui Pascal. Semnat. Pecetea din 1691, cu Sf. 

Gheorghe. 

90. Iași, 28 Octombre 7205 (1696). Antioh-Vodă. Episcopii 

țerii şi clerul mănăstiresc şi boierii arată act de la Constantin 

Duca şi aiţii «pentru a lor drepți şerbi.țigani, de moșii şi de cum- 

părătură, şi de miluire, de pre la răpăosaţii Domni, cum că nui 

pot ţinea pentru dăjdile ce le pun asupra lor de la Domnie, a 

darea pre ani şi, ei fiiind sărace şi robi, nau de unde da, și 

deosăbi de la Hatmani îarăș le iati dăjdi și gloabe», Iartă de 

de dajdea domnească și hătmănească, de aducerea la Scaun. Cei
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ce «vor face șugubină cu ţigancile boerești saii călugărești sai 
și cu altor cariivor hi avăndu țigance, să fie volnic a-l globi 
şi a-l certa stăpănul Țiganului, iar Hatmanul să n'aibă triab[ă] 
la acialea». 

Actul lui Duca e din 7203 (1695), lunie 201, 
91. lași, 30 Iulie 7208 (1702). Antioh-Vodă către Sava «ar 

hiepiscopul, Mitropolitul Suciavii», şi un altul, care săiea sama 
mănăstirilor pentru avere. «Că aicea Domniia Mea înțălese-am 
precum într'aceste vremi nepăciuite multă scădiar[e) şi lipsă s'au 
făcut sv[ijntelor mănăstiri și svlijntelor besărici.» <Întrataste 
cumpliti vremi ai sosit de era suptu stăpănirea a streini și, 
ce aii vrut ei supt putiare lor, aciia au făcut. . ., căt puţin 
de nu s'aă stănsu de tot pomeniria fericiților Domni și altor 

1 În Mart următor, Antioh desființă văcăritul prin actul ce urmează şi care e și el păstrat, într'un exemplar, în Bibl. Ac, Rom. : «Io Antioh Costantin Voevoda 
bjiio milstiiu gospodar zemli moldavscoi, [De o parte și alta: RatptupXns Nas “Posuns E ovar vovzb hac ăzopmiverat, Facem şt[ilrea cu această carte 
a Domniei Mele tuturor căți să cade a ști, miluindu-ne Dumnezeiă cu Dom- 
nie ţărei și aducăndu-ne Svinţii Sa la Scaunul răpăosatului părintialui Dom- 
nici Mele, afiat-am Domnia Mia un obiceiii făcut nu de multă vremia, o. slujbă 
care să scotă pe vite de să lua bani, ce i să dzice văcărit, fâcut acest 
obiceiii de dumnialui fratele nostru Costantin Duca-Vodă, Carele socotindu și 
Domnie Mia că doară este vrun lucru să fie de folosul țărăi, fost-am 
scos și Domnie Mia acastă slujbă; iar pre urmă, vădzind Domnie Mia 
cum nu-i nici de un folos și nici de un adutoriii, saii de tocmiri, ce 
de mai mare stricăcune şi răsipă ţră[i] este, peutru atasta Întămplăndu-să 
aici Preasv[i)nţitul chir liacov Patriiarhul ci-aă fost a Țarigradului, chiamat-am 
Domnie ME pre Sv[iJuţiia Sa și pre Svli]nţiia Sa chir Sava Mitropolitul țărăi 
şi pre Sv(ijnţiia Sa Misail episcopul de Roman și prea Sv[i]aţiia Sa Lavrentie 
episcopul de Rădăuţi și pre Sv[i]nţiia Sa Varlaam epli]scopul de Huș, şi pre toți 
egumenii de pre la toate svintele mănăstiri, şi pre toţi boerii cei mari, și 
mazilii de pre la ţinuturi, și depreună cu toți am pus mare blăstăm pen- 

„tru agastă slujbă care-i mai sus pomenită : văcăritul, cum de acum înnainte să 
nu raai fie, nici în dzilele Domniet Mele, nici în dzilele altui frate, pre cine 
ară alege Dumnedzăi în urma noastră a fi Domnu țărăi noastre Moldovei, 
iară cine ar cutedza a călca și a face silă, ca să străce pomaua noastră și 
mila carea am făcut-o cătră toate svlinjtele mănăstiri și cătră toţi lăcuitorii şi 
săracii țărăi, ori Domnu ar fi să facă, cu nebăgare samă şi cu silă, ori boe- 
rii ar fi să svătuiască şi să îndemne, saii ce obraz ar fi, unul ca acela să fie 
blăstămat de Domnul Dumnedzeii ci-aii făcut ceriul și pămăntul şi de prea- 

66549. Vol. V. 
7
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creștini ctitori». Să li facă cizvod noii» şi să le aducă la Domn. 

Egumenii, «carelle] s'ar afa om harnic și om bun, să fie tot 

pre loc egumen, iar carilțe] s'ar afla om hiclen și făcător de 

rău, pre unii ca aciia, aciia la Domniia Mea săi aducă, şi s'or 

gudeca pre faptele lor cu ocna» Unii călugări iese din mă- 

năstire «şi s'au înstreinat pre la țiajră și şăd pre la nemurile 

lor şi pre la Curți boerești şi la prisaci boerești şi la odăi, 

şi mănăstirile] rămăn fâr de călugării] . . . Săi ia de grumazi 

şi, cu tot ce ar avea ei, și săi trimițlă) pre la mănăstiri, ca- 

rielle de unde ar hi fostu de postrigul săii. Aşijderea am în- 

ţeles Domniia Mea precum o sam[ă] de călugări îş ţin bucate 

osăbi de la m(ă)n[ăjstir[e] cu odăile lor, și- poartă grijiă) de bu- 

catele. lor, și dupl[ă] trebile lor îmblă, iar, ce ar hi de opştii 

a m(ăjnță]stirții], le las, de-s lipsăscu de tot; şaiu stricat cu totlul) 

podvigul călug(ălrescu și obiciaile ciale bun[e) a svinţilor pă-' 

rinţi strică, şi să fac călcători de leage cu totul.» Deci aceste 

bucate «să-s înhereazi și pri izvod să li dea pri sam(a| egu- 

menului în bucatele] m([ă)n[ălstiri». | 

g2. laşi, 7211 (1702-3). Constantin Duca-Vodă dă Glăvăneștii 

«dumisalțe] Tomii neguţitoriul . . -» fiindu noi datori dumisal'ej 

cu căţva banipentru niște negoți c-ai dat la Cămara Domnii 

Mialea pentru triaba noastri». Semnează: «Io Constantin Duca 

Voevod» şi jos, mic: “Ed&yn Toyyirta. 

93. Focşani, 17 lulie 7210 (1702). «Antimia preutiasa a răpo- 

satului preutului Vasi]le și cu fiiul mei preutul Vasilie şi cu fică- 

mă Măricuţa» fac o vinzare la Odobeşti «Cărstii Vel Căpli]- 

cinstită și precurata fiGoară Maica Svinţiei Sale și de patru svinţi evanghelisti 

şi de 14 vărhovnici apostoli și de 318 svinți părinţi, carii ai fost la săborul 

de la Nicheia, și de la noi încă să fie legat şi afurisit în veci, și să-i fie 

părăș şi toți svinţii de pre la toate hramurile a svintelor mănăstiri, a cărora 

slujba, atasta le închide ușile tuturor și le pustie. Pentru aasta, iubite frate, 

pre carele Dumnedzăii l-ar alege a fi Domnu ţărăi noastre, te poftim să te 

ferești de aceste mai sus pomenite blăstămuri, ce mai vărtos să aibi a întări 

şi a așădza, și pentru mai mare întărire făcutu-s'aii și altele, de sai dat pre 

la episcopi; şi unul s'aii pus la Visterie ţărăi, amin. 

U las, let 7206, Mart 1. | 

[Semnează Domnui și episcopii. Pecete cu chinovar.] Pisal Costantin Cos- 

tachi.
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tan, starostii de Putna»: <în dial la Odobeşti, în ograda Te- 
lului, alăture cu alte vii a dumisalle]». «Și noi, cănd am vrut 
să vindem acestu pogon de vie, ni-am întrebat toți răzeșii 
noștrii ca să-l cumpere, fiindu-ne şi noi grei și agiungăndu-ne 
nevoe, şi nime din răzeșii noștri nu s'aă aflat să cumpere, 
și lam văndutu dumisal[e).» Marturi: «Ilie Catargiul biv Vel 
Comis, Cărstiian Ve] Șătrar, Lucaci biv Clucer, ... şi de- 
nainte a mulţi boeri și neguțitori și oameni buni». 

94. laşi, 3 Septembre 7213 (1 705). Mihai Racoviţă către Căr. 
stiian biv Vel Armaş şi Vasile biv vtori Medelnicer. A venit Ilie 
Catargiul biv Vel Comis şi «Ambrind şi cu frate-său, fitorii lui 
Ilco», pentru vecini de la Siucmezei, «cumpăraţi de la socrul 
dumisalle), de răpăosatul Dabijia]-Vod[ă]». Ambrino spune 
că tatăl «vecinilor» a fost «pe lăngă Nădibaico Vornicul de 
au Slujit, iar vecin n'au fost». Citat «un om anumea Băldac, 
c-ai fost Vornicial în sat în Siucmezei». Să cerceteze, De 
va fi prescripţie de douăzeci de ani, să fie vecini. 

95. laşi, 7 lunie 7213(1705). Vinzare de case în Iași «pelăngă 
cas(a] dumisal[e] lui Pavăl Rugin[ă) Jitniceriul. . ., în Muntenim!e), 
lăngă țintirimul besericii lui Sft, Thteodor>, luate «de la To- 
fana giupănias(a) lui Tănas[e] părcălabul de Soroca, maica 
lui Moisie Serdariul». 

96. lași, 27 Iulie 7214 (1 706). Antioh-Vodă. Proces al lui Adam 
cu Ion Zlătariul, pentru «un loc de o dughianță), între dughi- 
anille) lui Barnovschii şi a Săntii Vineri, ce iaste pe ulița 
Tărgului de os, împotriva neguţitorilor>. Mărturia unei bă- 
trîne ce vorbește de răsplată prin «postav de un habacii». 
Mărturisesc «neguţitorii». 

97. 20 Novembre 7216 (1 797). Mihai Racoviţă. Pentru o moşie 
la Răcăciuni a lui Ilie Catargiul Vistiernic, «de socrul dumisale 
dumnalui cinstit şi credintos boiariulă Iordache Rusăt Vor- 
nicul, gineril[e] răpoasatului Dabijei- Vodă». 

98. Focșani, 27 April 7216 (1708). « Costantin Cocan» cu «so- 
ţul», fata popei Vasili, şi cu ginerele şi fata lui, vînd un pogon de 
vie «în dealul Odobeștilor, pre ulița Ciutini, lui Toader», pentru 
«lei bătuți». «Și, căndam văndut noi a noastră driaptă ocină 
şi moșii, mai nainte ne-am întrebat toți frați și razăși noştri
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ca să o sprijăniască, și nime nu s'aii aflat, făr de căt Ciîrs- 

tea biv Vel Jicnicer.» Marturi: «mulți preuţ şi oamini buni, 

bătrăni şi tineri, cari mai Sos sai și iscălit, cari au ştiut 

carte, iar, car[e) n'a știut, şa pus şi peceţil[e], cineș pre 

numel[e] săi; și noi încă, pentru mai mat|e] credința, ne am 

pus degetele, ca să ştie». Semnează «az Erei Gheuca ot be- 

seric[a] gi u Focşani, martur». Şi un <namesnic». 

99. lași, 15 Octombre 7223 (1714). Nicolae Mavrocordat «la 

lăcuitorii bătrăni şi tineri carii sănteț la Cornul lui Sas>. Egu- 

menul de la Pobrata arată actul de la Ştefan cel Mare, 30 Mart 

7008, «pentru neşte moşii ce are sflă)nta mănăstire Pobrata acolo. 

la Cornul lui Sas, anume Berejeanii şi Culuneștii, ce sint la 

TȚănutul Iașilor, pe apa Prutului». Sint încălcate de mulţi cari 

fac odăi şi se hrănesc pe ele, nedînd «de a dzeace». Să mărturi- 

sească ei lui Vel Logofăt. 

100. laşi, ii* lulie 7222 (1714). Nicolae Mavrocordat iartă 

dajdea pe Țigani, ce se luase în zădar, «la nevoe ţării fiind, şi țara 

acmu la mare greutate, ca o corabiia ce să afli la mijlocul 

Mării, cuprinsi din toate părțille] de valuri holburate şi fări 

liniște». Semnătura Dumnului. Semnează cu adausuri grecești 

Patriarchii de Alexandria şi Ierusalim. «Axintie Uricar.» 

101. lași, 7223 fără lună, dTropar? PNCTEA. Nicolae Mavro- 

cordat pentru Mitropolie. Zelul pentru mănăstiri și biserici a 

Domnilor vechi. «Iară de la o vreame încoace s'aii scornit şi 

acest obiciaiă de aii dat și mănăstirile la diri, de s'aii urmat 

și păni acum, la a doa Domniia a Domn:ci Miale, şi cu aceaia 

urmare şi, a doa, din prădzi ce s'aii întîmplat din zavistie 

diiavulului pre atasti săraci de țari au rămas o sami de mă- 

năstiri la mare răsipă şi pustiire». ÎL îndeamnă Samuil de Ale- 

xandria cu cei patru prelați ai săi: Ghedeon Mitropolitul, Sava 

episcopul de Roman, Calistru episcopul Rădăuților şi Orest 

de Huşi. «Macar că şi ţlajra noastri s'aii puţinat și la mare 

cumpin? şi slăbiciunia aă rămas, iară încăș şi cu dajdia ce să 

lua de pre la mănăstiri nai fost atita agutor ţării, nicie 

vr'o scădiarie pria mare nu iaste, de nu vor da mănăsti- 

rile] dajdea.» Citează și pe «prea-luminați părinții noştri : 

«Alexandru și Sultana». «Am scris ei Axintie Uricar.» Sem-
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nătura. Pecete octogonală cu vulturul și «| N di P. 
1710». 

102. 6 Mart 7226 (1718). « Adecă eu Aniţa Țiganca Sandului 
lui Blană, precum am luat eu în chizăşiia mia pe Evachii Țiganul, 
fecorul lui Gligoraș, cum, căndu l-ar întreba Sfințiia Sa părintili 
Mitropolitul, să-s afii față, iar, neaflăndu-să şi lipsindu el, să 
aibu eii a da sam(ă). Pentru credință mi-am pus degitul. 
T Aniţa Tiganca.» 

103. cU Nicorești», 8 Mart 7227 (1719). Vinzare de vie acolo 
<jupăneasii Mariii Stolnicesii», «din vie ta mare, ce n'ai rămas 
de la tată nostru Antonichie». Marturi: «fratele nostru pro- 
topopul Ion Bostan din Bărlad». Semnat și «ei Ștefan Gane 
Vornic ot slobodzi gâ ot Orhei». 

104. Suceava, 8 lanuar 7227 (1719). «Eu Vaslilliia Vişan, 
Țigan de Ţ|ajra-Romăniască», <tămplăndu-să în țlajra noastri 
mare străcăciuni de prădzi și de robii de Tătari şi de Turci, 
lipsit-am din țlajra noastră și am trecut în tara Muldovii, 
de lirica robii Tătarălor, şi, într'aceste vremi tămplăndu-sie) 
de ai dat Dumnedzei mari foamite în țlalra Muldovei, și tră- 
găndu noi mari greu şi multi lipsi de plîjnia, ce era piaste 
toț lăcuitorii ț[ăjrii, şineavănd de ce să ni apucim, ne am so- 
cotit să ni vindim, să fim mai bini robi de căt să fim piei- 
tori de foamia; cercatam pe la boeri: nimin nu S'au afiat 
să ni cumperi ca să ni scoatem capetili din foamete; că- 
dzut-am cu rugăminte duplă] dumnealui Chiriiacu, snă lui 
Abăza stiagariul g[os)p[o]dă, și ni-am văndut dumisali driapt—, 
ca săi fim driapţi robi dumisali şi cui s'ar alegi din săzda- 
nie dumisale... Denainte dumilorsali Vornicilor de tărgu de 
Sutav[ă]: Toader Bădilici Vornicul şi dumnealui Ilie Șiaptelici biv 
Stolnic, și denainte șoltuzului şi a tuturor tărgoveților de 
tărgu de Sutav(a].» 

, 
105. 3 lanuar 7228 (1720). «In nomine Sanctissimae Tri- 

nitatis et Iesu Chry». «Giurgi Martonoţehi, depreună cu fe- 
meia mea Marghita, fata lui Baltă, și dinpreună cu fitorii mie, 
anume Mihai şi Andor și Sava, şi cu fiică-me Manda şi Ca- 
trina>, vînd «dumisale o falce de viia. „. la dric, dumisale lui 
Martin». <Mi-em pus degetul și pecete tărgului» (lipsește).
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Semnaţi: lanoş, Colonia, Mihai Ţira, Dumitru Acroi. «Ego 

Lohanes Ferenci fui preses. Iohannes Moldawslzj scripsi manu.» 

106. 20 Iulie 7228 (1720). Enache Țiganul dă un zapis al săi 

«dumisale Todor Bădiliţă Vornicul de Sutavă», că vinde «o fată de 

Ţigan, anume Axiniia, carea, fiind săracă de părinţi și țiind-o la 

noi pe vreamia foameții, fiind mare lipsă de păni, căt era să peae 

copila de foame, deci noi cu multă nevoe am silit şi ni-am 

îndatorit la Turci de am luat bani pe miiare și am cumpărat 

mălai, de am scos-o din foamete și, pe urmă, apucăndu-mă Tur- 

cul pentru miiare, nam avut de unde săo daii şi am întrebat 

pe Svinţiia Sa, părintele Mitropolitul, ce voii să fac pentru 

miiare, că o ceare Turcul, şi eii n'am de unde o da; şi Sviațiia 

Sa mi-ai dzis ca să văndzu copila cui să va afla, să-m 

scoață zapisul mei cel de miiare dela Turcu. Aii făcut-o în 

sărăcii cu o slugă a Mitropolitului..., și muma copilei aii 

murit 1.» 

107. 20 Iulie 7228 (1720). Mitropolitul Ghedeon dă o Ţigancă 

«lui Toader Bădiliţă Vornicul de Su&avă»: «pentru căci şi dum- 

nealui mi-ati arătat multe slujbe, spre căte l-am poftit şi i-am 

dzis: nice la unele nu mi-ai eșit din cuvăntu», pentru «s0- 

coteala și omeniia dumisale». «Să-i fie şarbă și Ţigancă.» 

108. 28 August 7228 (1720). Toader Hăbăşăscul și Aniţa arată 

că vind un Țigan, care <mi-aii fost furatii niște hainia şi alte 

multe de toate, &-am avut mistuitia, într'o groaplă) în casa me 

în vremia cătanilor». Se menţionează «carte gospod de mi s'aii 

1 Une ori vînzarea se comunica Țiganului printr'un răvaş anume, precum 

e acesta (Bibl. Ac, Rom., 47|Lxv): sf loane Țigane, lată că-ţ fac știre precum 

te-m văndut părintelui igumenului de la Mănăstirea Săcului, chir Nicodim, cu 

toţ fetorii tăi, și i-m dat zapis la măna Sfinţii Sale, ca să vă stăpănească, 

Și, ori unde aş fi, să aibă a vă aduce unde îi va fi voia Sfinţii Sale, aîi la mă- 

păstire, at unde va vrea Sfinţiia Sa; și să aibi a te supune ca unui stăpăn. 

Adasta-ţ scrii, Octombre 23 dni, 7206. 

+ Xprorovăovhos îitapt-> 

Pentru liberarea Țiganilor, ea se făcea une oră, din felurite motive. Astfel, 

la $ Maiii 7248 (1740) un boier liberează, «iartă din robie», pe un Ţigan 

care voiă că ieie pe fata unui preot: «o copilă ce are din trupul Sfinţii Sale». 

E «slobod a să duce ver unde i-ar plăcă, ori el, văr fetorii lui, să fie oameni 

slobodzi>.
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prețăluit hainile melia înnaintea Vornicilor de Poartă». Fusese 

a Mitropolitului, care nu plătise paguba. El are drept a-l vinde. 

109. 14 April 7230 (1722). Mihai Racoviţă către «Sandul Că- 

pitanul, ziat lui Glizorie diiacul, şi la Ștefan Căpitanul de Ta- 

biră»: trimite pentru o hotărnicie pe «sluga noastră, pe Axintie 
Uricariul». 

110. ași, 6 Februar 7231 (1723). Procesul Mitropolitului Ghe- 

orghe cu Ion Balşe, biv Vel Vornic, pentru «nește vecini». 

Decide «ca să gure şesă oameni, şi ai adus Sfinţie Sa pă- 

rintele Mitropolitul și ai gurat 6 liude şi, necrezind dumnțeajlui 

Voraicul pre acei 6 oameni bătrăni, €-aii gurat, grăit-ai dum- 

njeallui Vornicul Mării Sale lui Vod[ă] ca să mai aducă Sfinţie 

Sa părintele Mitropolit și pre alți gurători; deci pe poronca 

Mării Sale lui Vod|ă] de iznoavă aii adus Sfinție Sa părintele 
Mitropolit 6 oameni bătrăni... și de iznoavă ai eşit la lu- 

minat Divanul Mării Sale lui Vod[ă], și Mărie Sa de iznov 

aă socotit şi ati Sudecat dinpreună cu tot Sfatul Mării Sale, 

ca să gure şi acești oameni, și ai mersu pe poronca Mării 

Sale lui Vou[ă] la sflăjnta beseric[ă] la S-ti Neculai; şi ati 

gurat tusșese precum săntu drepți vecini a Sf. Mitropolii». 

Vornicul de Poartă certifică şi «urătorii mai gos ș'ai pus 
degetele». 

111. 16 Iulie 7231 (1723). Măriurie a Mitropolitului Gheorghe 
pentru Văleșeni. Se dă carte de blestem pentru a-și afla ve- 
cinii cari «de la vreme răscoalelor, de căndu aii luat Leșii pe 
Duca-Vod[ă), s'a împrăștiet». 

112. 23 Octombre 7234 (1725). Mihai-Vodă pentru Țigani. 

Pomenește «jacuri de cătane și prădzi, robii». «Noi, ca să putem 
rădica poroncille] stăpănilor, și neavănd de unde mai lua și 
cu ce chivernaisi, iarăș sai ațițat şi s'aii urmat a-s lua acestu 
țigănărit..., nu că am pofitit să fie sai că n'am cunoscut a 
fi obiceit răi și că nu îiaste hulă a-l urmă, căci obiceile cele 
bune laud(ă| aduc şi trag după sine Dumnilor, ce de mare 
nevoe S'aii scos.» Leagă acum obiceiul. «Fără căt numai Ți- 
ganii cei domnești şi cei de toiag hătmănescu vor fi cu dajde 
lor, cum aă avut obicei», 

113. 15 Octombre 7235 (1726). <Mărguleț» ia de la « Vasilie]
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Cogălnitanol» 55 «vedre vin» ce va restitui «făr covinte mălte», 

“sau le va plăti. 

114. 28 Octombre —. L'zopmtos către « Vornic Ioan Gigărtul». 

S'a plins «dumnealui Căpitan Vasilie Cogălnitanul pe Andrii 

Murguleţ», pentru un loc la Baâbești, 

115. laşi, April 7235 (1727). < Adecă ei Fădor Rusul, morar de 

la Camenit[a], făcut-am zapisul mei la măna Sfinţii Sale părintelui 

Gheorghie Mitropolitului, precum, fiind iau om răi şi ucigaș 

de oameni, am ucis pe un om, şi Mărie Sa Gligorie-Vod!ă] 

m'aii prinsi și m'au dat Mărie Sa să mă omoar[e] şi pe mine, 

moarte pentru moarte; şi vădzăndu-mă iai că sint dat la per- 

dzarea,am grăit Sfinţii Sale părintelui Mitropolitului să mă scoaţă 

de la moarte și să fiii vecin. Mitropolii în veci, şi iau, şi copii mei; 

şi cătu rod s'ar mulți dentru mine şi dentru copii mei, tot 

a Mitropolii să fie; şi Sfinţie Sa ai grăit Mării Sale lui Vodlă] 

pentru mine, și m'aii dat Marie Sa Vodţă] Sfinţii Sale să fii 

vecin Mitropolii în vecă, precum mai sus scrie; şi pentru cre- 

dinţa am pus și degetul. 
Fedor Dușenco.» 

Întărire de la Domn la 2 Maii. 

116. Iulie 7238 (1730). « Vasiliţă sin Nacula» arată că dă Mitro- 

poiiei ocina sa din «Cutoia». Marturi: «Vlase starostia de 

curță)rari şi Ștefan zugravul cel domnescu şi Panainte ba- 

calul». 

117. Suceava, 25 Novembre 7242 (1734). «Dima ci-au fost 

nemesnic de Sutav(a] cănd ai fost Pisoschii Vornic>, dă o 

mărturie. Vinde «dumnea[lui] Pancul Vornicul den Botășeni». Și 

pecetea orașului. < Varlam Ursachi şoltuz.> Şi doi Armeni. 

118. Iaşi, 8 Octombre 7243 (1734): «Chiriac biv stegariii», 

pentru Vişan care, «la vreamea foameţii, mi s'aii dat mie drepți 

vecini, cu zapis ca să-i scot den foameate, precum era de să da 

mulți la unii și la alții, ca să-ş scoață capetele la o vreamea de 

foameate ca aceaia». Țiganca era a Mitropolitului. Din copii, iea 

unul. «lar după a mea viiaţă să fie Ştefan copil ţigan ertat 

de vecinătate . . ., şi să fie slobod unde î-ar şi voia să-s ducă»: 

119. 4 Mart 7243 (1735). « Noi Țiganii Mitropolii» mărturisesc
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că unul îi aparţine, fiind «și tată-săui triiză& de ani Bud[e] le 
Mitropolie în Sucav[a]». 

120. 10 Mart 7243 (1735). Costandin Rosăt şi Aniţa dau viile 
ce le ai «de dzeastre de la părintele nostru răpoosatul Bogdan 
Hatman». «Costandin Rosăt Hatman», «Aniţa Bogdan Hăt.». 

121. lași, 14 Mart 7243 (1735). «Martin Ungurul din tirgul 
Huşilor, împreună cu fameaia mea, cu Anna» «Sfinţii Sale chir 
Antonie arhieplijscopul Socevii și Mitropolitul a toat[ă] țara 
Moldovii» pentru trei pogoane ce-i vinde «la Sărincuța în dialul 
ce să chiamă Dric>. «Ei Coloca tărgovăț ot Huș. Neculai 
Răul tărgovăţ ot Huși». «Peceata Huşului.» -Istrate vătav de 
vierii gd. ot Huşi. Semnează și Varlaam episcop de Rădăuţi !, 
Teofil de Husi. 

122, lași, Mart 7244 (1735-6). Grigore Ghica. Scutește Mi- 
tropoliei «șeasă liude streini păscari» la Gălaţi. Ordonă și 
«părcălabilor de Gălaţi și tărgoveaţilor de Gălaţi» 2. 

1 Varlaam urmează lui Calistru, care-și dă demisie, face Baretisis prin acest act, păstrat azi în Bibl. Ac, Rom. (doc, S3/LXVIU): 
Smeritul Calistru cu mila lui Dumnedzăii episcopii Ridăuțului, 
Căutîndu și socotindu să pociiă cunoaște ce iaste omul și altă n'am socotit nice amă cunoscutii fâră cătă prav şi cenuși, și an: intrebat și de Eclisiistul și tot atastă socotială mi-aii adeveritu ; dreptu atasta am socotit să nu Mor, ce să înviedzu şi am socotitii să mă duc la pocaanie, fiindu cuprinsu de slăbiciune şi de ne- putinți, am închinată omoforulii pe sv[ă)ntulii preastol şi paterița îotru mînule prea-luminatului și de D[ujmnfeJdzeă încoruna:ului și prea-înnălțatului Domnu Grigorie Ghica cu mila lui Dumnezeii Domn țărăi Moldovei, cu ştirea şi bla- 

gosloveniia Sfinţii Sale părintelui Gheorghie Mitropolitului și a tot svinţitului 
săbor și cu voia a tot bilajgorodnicului sînatii al Mării Sale Domnului, și 
mila ini Dumnezeii s[4] fie cu toți ; și mă roga tot nărodului creştinescu pra- 
voslavnicu să mă iarte, şi Dumnezeii să iarte petoţi; amină. Vito 7236, Mai. 
Calistru episcop.» 

2 Privilegii se dădeaii şi, În general, «oamenilor străini» ce veniaii şi se 
așeza în ţară. E interesant actul ce urmează, dat la 2 April 7250 (1742) de 
reformatorul social Constantin Mavrocordat (Bibl. Ac. Rom,, 153/LXX1V): 
«Înştiințăndu-ne Domnie Mea că mulți din oameni streini dintr'alte părți de 
loc și cei ce ai fost de țara acasta și s'aii înstreinat dela pămăntul lor, înș- 
tiințăndu-se de aşădzare ce s'aiă făcut cu țara aGasta, s?ar fi poftind să vie să 
să așădzi aice în ţară, însă cu chip ca acesta ca să nu fie amestecați în cislă 
cu alții, ce singuri să-şi plătiască birul lor osăbit.» «Spre adaogere ţărăi», ii 
dă întăiii odi/nă, apoi, după soroc, clfert, de la — «şi tot birul lor vor da
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123. laşi, 10 Mart 7244 (1736). «Bogdan sin Bietei nemes- 

nic Armanul», «pentru un Ţigan anumea Nicolai. .., carea Ţi- 

gan au fost drepti şerbu a m[ă)n[ă]stirii Slatinei». Ucide «pre 

un frate al miea anume Agopșia şi, puindu-l Domniia în 

temniță şi scoţindu-l la Divan, ai vrut să-l piardză ca pre 

un ucigaș». ÎL dă, în Divan, Mitropoliei, cca să fie drepti 

şerbu în veaci, căci am socotit că [cu] moartea ce i să va face 

lui, moartea frăţine-mieui nu oi nai întoarce-o, iar dăruindu-l 

Sfintei Mitropolii..., și frate-mieii va avea oarece parte de 

pomenire». Marturi: «căţiva boiari mari al Divanului, și mai 

mici, şi cițva neguţitori armeni de ai noștri». 

124. 2 Mai 7244 (1736). Grigore Ghica trimite un Armaş 

la un Tigan «zet Gură-Gata» şi «la Neculai Ţiganul fratele 

Sandului giudele de la Botoşeani», pentru a-i- duce unde vrea 

Mitropolitul. « Nefiind obiceii: a să da giudzii gspd danii.» 

125. laşi, 17 Maiii 7247 (1739). «Toaddir Cuze» dă vii «gi- 

nerelui, Moisii Cucuranul Căm(ăJraşul». «Zestre de socrul 

dumisale, dea dumnialui fratele miei cel mai mare, dea 

dumnialui badea Miron Cuze, biv Vel Logofăt, carii acele vii 

sînt de la tatul nostru Dumitrașco Cuze c-ai fost Spatar- 

Mare.» Avea şi frate: «Velitco» : «fratelui.nostru lui Velitco». 

— De mina lui. | 

126. 6 Lulie 7249 (1741). Grigore Ghica, pentru nişte «mo- 

şeni», ale căror documente se pierd <acum la vreme tulbu- 

rării Muscalilor». 

127. lunie 7250 (1742). Zapis al lui «ieromonah Natanail 

Şeptelici, egumen ot sfânta mănăstire Rășca, dinpreună cu 

sora-m& Paraschiva.» 

128. lași, 3 April 7252 (1744). Nichifor Mitropolitul cum- 

pără de la Moisei Cucoranul Vel Pitar, din moștenirea so- 

cu patru ciferturi pe anu; însă carii vor fi casnici vor da de om căte 105 pa- 

rali, cari fac întrun an dzeace lei şi gium(ă „tati noi, iar holteii cu păriuţi vor 

da, la citert, de om căte 55 parale, care fac întrun an cinci lei și giumâtate. . . 

Aşăjdere şi holteii ce vor fi între dănșii, larâș numai cei ce vor fi de vărstă, 

cu musteţe, acie vor da, iar copilandri, cii carii n'a musteți, acia nu vor da 

nemică, nici să vor număra, .. Să maibă voc a să amesteca printr'alți lăcuitori, 

[ci] să-s așădză osăbit la silişti.»
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crului acestuia, «răposatul Cuzia Logofătul», trei pogoane, «tot 
întrun hat şi într'o ogradă» cu viile Mitropolitului. EI are vii 
și la Nicorești, «lăngă Pavăl Sobeţschii». Le schimbă cu cele 
de la Greci. «Pentru căci noao ne era cu greii a trepăda la 
Nicorești pentru doao pogoane pol.» Nici lui «nui da măna 
în doao părţi». 

129. 4 Maii 7255 (1747). Grigorie Ghica, pentru Misail 
egumenul de Pobrata și moșiile ei la Ținuturile Hirlăi şi Do- 
rohoi, între care «şi prisaca de la Rosăndzeaști, unde iaste 
m([ăjn[ăjstioara ce-i făcută de popa Zagaveiii». 

130. 25 April 7257 (1748). Lupul Anastase biv Vel Stol- 
nic arată că, cavănd o dughiană în ținterimul besăricii lui 
Sveti Neculaii, însă numai lemnul aceștii casă și dughiana, 
iar locul iaste a besăricii lui Sveti Neculai», i-o cumpără cu 
200 de lei Ioan Constantin-Vodă şi o dă bisericii. 

131. lași, 6 lunie 7257 (1749). «Iordache Seliam Cauș» 
arată că Constantin Mavrocordat i-a cumpărat o casă lîngă 
Curte, «la colțul ogrăzii &[o]s(pojd de spre erbărie glo]s[pojd», 
cu 40 de lei. O dă la Sf. Nicolae. El o luase de la « Cos- 
tantin Muntianul Logofeţăl». 

132. 24 lulie 7257 (1749). Vornicii de Poartă, între cari 
Ciolpan, hotăresc un loc de dughiană lui «lIstratie căpitan 
agescu di pe Podul Vechiu». 

133. 17 Mart 7260 (1752). Scrisoare «la măna Sandului 
gude ot Botşeni și Niţului fegorul Năramzăi, tij de la Bot: 
şăni», pentru o împărțeală de Tigani. Semnează Sandul 
Hăjdăi. | 

134. 3 April 7262 (1754). Tocmeală pentru bezmen de la 
«Aniţa croitorița» cu biserica Sf. Nicolae, la Paști. «<Aniţa croi- * 
torița am pus degitul.» 

135. 9 lunie7262 (1754). «Noi preoții și diiaconii căți ne aflăm 
slujind într'a&astă dată la sflăjnta beserică domniască Sfăntu 
Nicolae de lăngă Curte glo]s[po]d», arată prin zapisulce dai 
lui «Panaite Căpitanul de Arnăuţi» şi soției, «că, grăind dum- 
nalui Căpitanul Panaite Mării Sale Matei Ghica Voevoda 
pentru ca să-i de Măriia Sa voe să facă dughene pe locul 
glols[pojd, ce este slobod, alăture cu zidiul lui Stăiui Nicolae,
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adecă] din pod şi pănă în zid, și, de lungu, locul din pictorul 

de piatră al porţii lui Stăiu Nicolae 14 stănjini, pănă în 

colţul zidului de spre curte, şi 9 stănjini, din colțu spre Bah: 

luiă, pănă în părăul ce curge de la haznă». Se dă voie, «nu- 

mai să fie cu pozvoleanie de la noi preuţii». Se învoiesc în- 

naintea lui Vel Posteinic şi Vel Cămăraş a da cincisprezece 

lei pe an <bezmănui locului». Semnează «prot. u Iași», trei 

popi şi un diacon. 

136. ași, L5 lunie 7263 (1755). «lordachie Cantacozino biv Vel 

Logofăt adeverim cu atastă scrisoare a noastră că, avăndu tre- 

buință de căteva istorii de învățături, și alte ce ne-ai trebuit 

a le scoate di pre cărţile greceşti pre limba moldoviniască, 

am pohtit pre dumnalui Duca Sotiriovici tipograf, de le-aii 

scris şi le-ati tălmăcit, şi, la alte scrisori ce ne-ai trebuit, gre: 

cești, tot dumnalui ne-ai scris şi, căsătorindu-să în Moldova, 

noi lam cununat.» Îi dă Țigani. «Ca dintral mieă am dăruit; 

aşijderea şi frate-meu, Tuderașco, şi nepoţii mei, fiei frățini-mei, 

n'a triabă a să amesteca... Şi nici să cade a mai ceare 

parte nepoții mei, că şi lui Ioniţă nepotu-miei, şi lui Ilie li-am 

dăruitu din partea mea Țigani.» Semnătura: «lordach[i] Cant. 

Log.» ; pecete cu vulturul bicefal. Jos: «Costantin Stat. diac 

de Divan am seris>. Cf. Urechiă, în Ap. ge. Rom, X, p- 

223 şi (st. ff. rom. tabla. 

[Pe Ve:] «To spănna rod ăppovros usb horrofezov, to [eopryây, 

Karaxovtwod, îă mode vartebihobe 6200 ot Epăprioay. 1755.» 

137. 24 Luni 7263 (1755). «Aniţa domnița» dă vii «la Greci, 

Mitropoliei». Roagă a i se scrie de Iacov numele ei «și al 

soţu-mieii răpoosatul Toader Păladi biv Vel Vist.». Pecete cu 

coroană şi armele Moldovei. Semnează: aviriz Goyvijrea. 

138. 20 Iunie 7264 (1756). Anaforă pentru niște Ţigani ai 

Sturzeştilor, cari «aă fost daţ zestri lui Măteiii Fil[i]păscul Stol- 

nicul cel Mari din "Țara-Romăniască, ginerile lui Chiriiac Sturze 

ce ai fostu Spatar-Mari şi după moarte lui i-ai stăpănit și 

gineri-săiă Iordachi Caramălău, ci-au fostu Clucer-Mare, dar 

acmu, după socotiala ce-i avut cu niamul Hilipăscului, ati 

rămas iarăș la stăpănire - Vornicului Sturzii, după rănduiala 

niamului». Se cer dovezi. «Întăii ai arătat egumenul [de la
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Aron-Vodă] o, carte de la răposatul Sandul Sturze Logofătul 
şi de la Vasăle Buhăescul Medelnicear, scriind că, viind la 
giudecată un vichil a Radului Clucer, iar ginere Filipăscului, 
cu Anthim egumenul de Aron-Vodă», fac o transacţie. «ară 
numitul vichil al dum. Vornicului Sturzii ai arătat o carti 
de împărţală din I! 7202, de la răposatul Sava Mitropolitul 
şi de la toț boerii cei mari a ţărăi, ce âui fostu atunce, scriind 
precum sS'aă împărțit Mătei Filipăscul cu rudele sale Stur. 
zeștii, din moşii şi din Tigani.» 

139. 17 lanuar 7265 (1757). Mărturiea lui « Vartolomei ar- 
himandrit Putnăi». 

140. lași, 11 Ianuar 7265 (1757). Constantin Racoviţă. Pentru 
nişte Țigani ai Mitropoliei, «carii să hrănescu cu meșterșugurile 
lor în tărgu în Focşeni, unde acole le aste şi şidere», Să fie 
scutiţi «de &udzi domnești, şi de zudzi boiareşti, şi despre 
starostii de ţigani de Focşani, și dispre carei străngu lei de 
Țigan căsar și căte Bumătate de leu de holteiii, pentru 
plata lucrului Țiganilor ce lucriadză la grajdiul domnesc». 
«Și nici a gudeca pentru pricini mici şi gălcevi ţigăneşti nime 
să nu gudece, nici la grosuri şi la închisori să nu-i bage: 
nici starostei de Putna, nici alți zapcii stărostești, afară de 
cănd s'ar afla în furtiuşaguri și moarte de om; care aceste 
sint gudecăți de Divan.» 

141. 3 Mart 7265 (1757). Constantin Racoviţă. Mitropolitul se 
plinge de Ţigani ai săi cari «n'aă vrut să se supue cu ascul- 
tare Sfintii Mitropolii, &-ai mersu de sai pus masalagii 
gospod». 

142. 23 lunie 7269 (1761). Vornicii de Poartă către Domn. Aă 
mers la o dughiană a Sf. Nicolae, «ce şade un Jidov, anume 
Mindilă, dănd jalbă preuţii Mării Sale lui Vodă cum că este omi 
gălcevitor între mah(allagii». Află în dughiană «două dula- 
puri și poliţile şi jamurilțe] de la ferăști şi masa». Vor lăsa 
«soba și cuptiorul». Tot aşa «şi paturil[e) i laviţii[e]... Iar, 
căt pentru chirie ce cer[e] ca să-i de preuții înnapoi, s'au so- 
cotit ca să dea preuţii Jidovului 3 de, | 

143. 2 Iunie 1762. Domnul scuteşte de plată bucatele Mitro- 
poliei. Va lua pe an din vamă 160 de lei, la Crăciun și la
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Paşti. «Și încă, de vrem[e] ce sănt doao școale aicea în tărgă 

în laş, una gretască și alta slovenească, să fie datorii Mi. 

tropolitul cel după vremi a avea purtare de grijă şi necon- 

“tenită cercetare asupra dascalilor, ca să pue nevoinţă asupra 

ucenicilor să înveţă şi să-i pricopsască precum să cade, ca 

cei ce să vor face preoți dintre dănșii să fie pedepsiţi cu 

învăţătura la toată rănduiala bisearicii, dupe cum să cuvine; și, 

pentru ucenicii dela amăndoao şcoalele, cei carii să vor sili 

cu învăţătura și vor fi săraci, lipsiţi de trebuinţile lor, încă 

să aibă de grijă Mitropolitul a-i ocroti, a-i chivernisi de ce 

le va trebui: pre unii cu leafă, pe alții cu îmbrăcăminte și 

pre alții cu hrană, ca nu căndva pentru lipsa lor să las[e] 

învățătura». Serie «Nicolai Cam(ajrașul de izvoade». 

144. 4 Iunie 1762. Nepoata «popii Ursului» şi familia vind 

Mitropolitului Gavriil «un loc ce avem aici pe Ulița Mare, 

care loc merge în lungu spre Răsărit pănă în Uliţa ca Mare, 

iar în capătul dăspre Apus cu locul Mănioai, și din gos să 

hotărăște cu locul dascălului Evloghie, şi pe din sus cu a 

Mării Sale Domniţi Pălădoai ; care loc fiind trebuitoriii şcoali- 

lor ce s'aă fâcut acmu, dănd şi alți megiiaș locurile ce ai 

fost prin prezurul nostru», îl vind cu 550 de lei. «ar lemnul 

casii, ce avem pe acest loc, să ni-l luom.-» 

145. 28 April7271 (1763). Grigore Calimah pentru «cojoca” 

riul» Mitropoliei. 

146. 9 August 7271 (1763). Cercetare la <dugheana, la 

mahalao Broştenii, pe iaz, la capul podului spănzurătorii». 

147. 10 Octombre 1766. Samoil de Alexandria, pentru 6 

sbyeveoraros ăpyov yăzuavoc Eopistn Bashâxns Poosiros pentru 

folosul Bisericii celor Patruzeci de Sfinți, făcută de el în lași, 

148. 1i* Decembre 1766. Grigorie-Vodă Ghica. Pentru nişte 

ațigani ungureani şi țigani streini» ai răposatului Toader Pă- 

ladie Vistier. 

149. 17 Octombre 1774: Preţuire în afacerea unei dughene, 

de «căpitanul Dimitru de podari, împreună și cu calfa lui, şi 

cu tauş, cu Ispas». 

150. «Într'aceaste ani 1776, din poronca Preosfinţii Sale chiriu 

chir Gavriilă Mitropolitul Moldovii, am făcută condică de toți
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țiganii Mitropoliei Sucevii, şi s'au aflat sălașuri 65, după cum 
anumea arată întru acea condică, carea iaste în Sfinta Mitro. 
polia. 

Arhimandrit Vartolomii Mazeran.» 
15t. lanuar 1780. Constantin Racoviţă. Pentru preoți și 

diaconi, ce dădeau «căte o sumă de bani la slujba ajutorinții, 
cănd să scote asupra norodului . . ., și cei mai mulți din tagma 
preoțască neavănd putință de plătit, era ocărăți şi trași de 
cătră străngătorii de bani cu învăluiri şi închisori, cu vătămare 
cinstei lor». Să nu mai fie deci supăraţi. Promit în schimb a 
da «pe tot anul căte şasezeci bani la Sfănta Mitropolie», 
din cari se vor da 1.200 de lei anual «școlii din Țarigrad, pentru 
ucenicii ce sint la învățătură», după «deosăbit grecescu hrisov 
al Domnii Mele». 

152.lunie 1788. Manuil Ruset Voevod (semnătură grecească). 
Proclamaţie către cler și «boerilor d'ntăiă și al doilea, boerii 
părcălabi i starosti, căpitani, bulucbași, neguţători, orașani, 
mazăli, breslași, vornicei duprin sate şi toți lăcuitorii țării Mol- 
dovei». Sultanul, aflind «de amestecăturile ce s'au făcut aciia 
la Moldova și dă năvălirea neprietenilor, poate din nepurta- 
rea de grijă a oblăduitorului ce ai fost», îl face Domn, cu 
putere «ca să curățim țara de neprietinii Împărăţii». Amin- 
tește pentru a-i cîştiga «ordinei» sale, cum trăia «desfă- 
taţi în mile și în priveleghiuri împărătești», | 

153. 9 August 1797. Veniamin de Roman către Stolnicul 
Dimitrachi Miclescu. Se leapădă de amestecul într'o afacere. 
« Destule îmi sănt mie trebile eparhiei să le caut, pe lăngă 
care de acestea îmi sănt havalelile de prisosit, însă nu m'am 
Putut apăra de atastă, pentru că me-aă venit înnadins carte 
domnească ca să o cercetez». 

154. Viena, 15/27 Octombre 1834. Către dumnealui «dom- 
nul d. C. Pop». Bursierii romîni mulțămesc pentru sprijin și «slo- 
bozita voe de la ocîrmuirea locală spre a fi primiţi publică ascul- 
tători, să putem fi în stare a răspunde la ecsamene după da. 
torie». <Bucuroși am fost și am fia ni mărgini în soma nouă 
hotărită prin pontul întii al instrucțiilor noastre», dar cer a 
li se adăuga la 450 de florini pe an, alţi 250, «potrivit cu
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pontul din urmă al înstrucţiilor noastre». Semnează: T. 

Stamate, A. Costinescu, L. Filipescul, G. Zefirescul, A. Ve- 

lini, A. Fătul, 

155. «Scris prin Stamati.» 

Copie eines Decrets der k. k. Studienhofcommission an 
die Niederbsterreichische Regierung, ddo. 18 October 1834. 

Mit Bezug auf den hierortigen Erlass vom 4 luli 1. ]. Z. 
4952, erhălt die Regierung den Auftrag die Verfiigung zu 
treffen, dass die aus der Moldau gebiirtigen sechs Jiinglinge, 
welche sich hier den Studien zu widmen wiinschen, als ausser- 
ordentiiche Schiiler zugelassen und ihnen auch als solchen 
iiber die abzuliegenden Priifungen Zeugnisse mit dem den 
Auslăndern zukommenden Beisatze ertheilt werde. 

Die Gegenstânde welche dieselben hâren wollen, sind fol- 
gende: Theodor Stamaty mathematische Făcher und Physik. 

Anton Velini und Anastas Foto Rechts- und politische 
W issenschafren. 

Alexander Costinesco die ihm an der Universităt und 

am politechnischen Institut etwas angemessen scheinenden 
Lehrfăcher, welche seiner Bestimmung als Civil- und Milităr- 
Ingenieur entsprechen diirften. 

Constantin Zephiresco die technische und commerzielle 
Abtheilung des Politechnischen Instituts. 

Leon Philipesco Oekonomie und alle darauf Beziehung 
habende Wissenschaften. 

Die Regierung hat daher das Weitere an die betreffenden 

Studien, Vicidirectorate der Universităt und an die Direction 

des Politechnischen Iustituts zu erlassen.> 

156. Popp către Veniamin. Răspuns la scrisoarea din 25 

Octombre. «Scrisoaria cătră părintele Iconomu prescriindu-se 

în numele lui M? I.incourt, am trimis-o la Linevil». Trimete 

Mitropolitului, «ca prezidentul epitropii şcoalelor», actul pentru 

cei șese bursieri. «A lor purtare și silință la învățătură 

iaste vrednică de cheltuiala ce face Stăpiniria cu dinși și de 

alegeria lor la acel scopos»>. «Situaţia mia în atastă capitală 

-mi dă toate ușurările a fi de vre un folos patrii părinților 

miei; de acea năzuesc ca o datorie a mia a oferisi Priasfinţii
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Tale ale mele Slujbi la or-ce, spre binele opștesc Şi ameliora- ţia Moidavii>. Semnează Zenovi Pop. «Adresa mea iaste M? H. C. Popp. banquier ă Vienne.» 

66549. Vol, V.
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I. Secolul al XV-lea poate. Monahia Magdalina scrie pen- tru Micești: <Alăman ot Caracal, Caracal ot Dărmănești, Varnava . . . Vlaicul Stolnic ot Stănești.» — Bibl. Ac, Rom., 72/x1. 2. Pe un triodin secolul al XVI-lea : 
«T Cinstite capitane. Mă rog dumitale să scoţi dumneata pre robui dumitale Martin, că s'aă prinsu ; de să va mai îm. băta, să fie dator dumitale cu 200 de toegi; iar noi vom . ruga milostivului D. (sic) pentru bună săn[ăjtate dumitale purure; ot Hriste amin. 

î Rogător pentru bună sănfăjtate dumitale, ei, monah 
Pisavoii (!).» — La Ac. Rom. 

3. Începutul secolului al XVII-lea. «| Eu Mărăzea şi cu fă- 
mee mea Irina fata Dabijei Ceașnic, nepota lui Nădăbaico Vornicului, mărăturisim cu acest zapis al nostru cu(m], de nime siliț, nici asupriț, ce de bună voe nostră am văndut un Țigan, anumă Vasfillie, fătorul lui Mihail[ă) ţiganului, 
ce Sau vinit în parte nostră cănd am împărțit, și l-aam văndut Niculeai, fecioru lui Enachii de Vaslui, derept 22 de galben(i] bun[i), denainte Ducăi Comisul şi a lui Dumitrașco 
Fulger şi Vasfijlie de Buciumi şi Arpăntie tij; și ne-au dat bani deplăn, şi, păntru mărturie, am scris ei cu măna me: 
Mrăzea, se sea ştii. 

lo Dumitrașco Fulger. Az Mrăzea îscal, 
[Pecete, cu o pasăre şi alte embleme neinteligibile.] 
T Zapis de Țigani, pre Vasilie Țigan, sin Mihăilă, gineri 

lui Costin.» 
Bibl. Ac. Rom, LXXII1/28. 
4. Începutul secolului a] XVil-lea. «j Să se ştie că ai avut 

Drag(o]mir și jupăneas[a] lui Rada de Fiiani pără cu Stanciul
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Gădeei de în sat păntru moară, că ai ţinut Stanciul a 4 

parte de întracea mor[ăj zălog, dereptu i (sic) taler; dece ai 

venit amăndoi de s'aii părit naintea Cernicăev Mare-Dvornic 

păntru acea moară; dece Dvornicul i-ai dat ispravnic pe 

Paharnicul Preda cu 4 meghiiaș na im[e] Nan de Fiiaali] și 

Neagoe de Bădeani şi Şerban de Șerbăneşti şi Ivan de Co- 

făiani, şi popla] Dumitru de Trăglojviște. Dece amu căutat 

noi cu ale nostre suflete cum aii fost cu direptul, dece o 

amu dat acee:- moară lu Draglo]mir şi jupăneasei lui Radei, 

că le-ai fost -moșiia lor ; şi i-au plătit zălogul, acel taler, Stan- 

ciului, şi 5 as. i-ati dat de lucrul morei și de o piatră ; de- 

ce așea amu tocmit noi cu ale noastre suflete, să-și ție Dra- 

glojmir cu Rada jupăneas[a) lui. Mesţa Noev. 3 dni.» — Bibl. 

Ac. Rom., Documentele Ghenadie Enăceanu. 

5. 2 Novembre 7120 (1611). Radu-Vodă, pentru cjupăn 

Pani Vist., ca să fie volnic cu carte Domnii Meale să-ş ţie 

satul Lungi, partea jupăneasei Neagăi  Vornitas(a] Mitrei 

Vornic, pentru că o ati cumpărat deregătoriul Domniei M[eajle 

Panî Vist. de la jupăneasa Neaga Vornitasa încă în zilele 

răposatului Simion- Vodă; derept aceaia și voi, rumănilor, în 

vream[e] ce veţ vedea cartea Domnii Meale și slugile clin]sti- 

tului deregătoriului Domnii Meale, voi să ascultați ori de ce 

vă vor da învățătură». — Bibl. Ac. Rom., I12/LVIIr. 

6. 28 Iunie 7133 (1625). Mușat Clucerul ispravnicul Cra- 

iovei pentru Brăneşti, lui Drăghici Postelnicul de acolo, 

care, rămiind sărac, servește întăiii în Moldova. La întors 

se plinsese lui Ivaşco biv Vel Vornic, ispravnicul Cra- 

iovei. — Condica Mănăstirii Motru, la Bibl. Ac. Rom, 

p. 106, 

7. București, 29 Iulie 7141 (1633). Matei-Vodă, pentru 

«Vasilie Armașul den Stroești, den judeţul g” Jil». Scutire: 

şi de <bănișori de județ», «căt âii slujit Domnii Mealle! pre 

întralte ţără striine, tot cu dereptate, şi unde aii fost păsul 

1 La 17 Novembre 7122, Radu o întărește lui Vasilie al doilea Vistier, 

ginerele lui Pană (românește) (n0 13). — La 21 Octombre 7125 întărire de la 

Alexandru-Vodă «Catrinei fata a lui Pană Vistier, jupăneasa ce ali fost a lu
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și nevoia Domnii Meal[e] —. Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului 
Ghenadie de Rimnic. 

8. 2 Octombre 7146 (1637). Atestat de la Martin șoltuz 
și 12 pirgari din Birlad. Copie. — Bibl. Ac. Rom., 117/uY. 

9. Bucureşti, 2 Iulie 7152 (1644). Matei-Vodă. Pentru moşia 
Preajba. Moșnenii au piră, supt Radu Șerban-Vodă, la 7113, cu 
«Paraschiva fecior Barbului Cliu.». Paraschiva Postelnicul pre- 
tinde că tatăl săă a cumpărat moșie la Preajba. Șerban numește 
«şase boieri ca să cerceteze și să adevereaze cum ai fost 
Ccumpărătura». Se decide pentru moșneni. Dar Paraschiva 
«ai fost luat leage 12 boiari, preste acei 6 boiari, dinnaintea 
lui Șărban-Vod(ă), ca să calce pre acei 6 boiari». Dar «la 
zi şi la soroc... el nici cum n'aă putut să jure, ci ai ră- 
mas Paraschiva de leage și de judecată dinnaintea acelor 
12 boiari, cum ai fost rămas Și întăi acei de la șase boiari»,. 
Acum nepoții răposatului Paraschiva: «Stoica şi Drăghici 
și Barbul, feciorii Brăiloaei», cer judecată la Marele-Divan, 
«după pravila şi după leagea lui Dumnezei, împreună cu 
toţi cinstiţi boiari şi îndreptătorii Domnii Mele». Iar înving 
moşnenii. De şi moșneni, li se zice <aceşti oameni rumăni». 
Marturi : Barbu Ban, Dragomir Vornic, Radu Logofăt, 
Stroe Vistier, Preda Spatar, Dimitrașco Stolnic, Radu Co- 
mis, Drăguşin Paharnic, Constantin Vel Postelnic. | , 

Traducere de Radu protopopul Craiovei (1793). — Col. 
Tzigara-Samurcaş. 

10. 18 August 7153 (1645). «Eti Voica de în București, 
feorul lu Vişan di în Bacurești», sa vinde rumin lui Matei- 
Vodă înnaintea Divanului. — 'Bibl, Ac. Rom, 227/XX1. 

II. 12 Februar 7156 (1648). Ordin de la Matei- Vodă că- 
tre «megheiaș jurători»: «pentru Chitan carele l-ai crescut 
Salomiia : cănd l-au găsit în urma Tătarilor şi l-ai luat, știut-ai, 
al cui ai fostii sau de cine aii fosti lăpădat, aii n'a ştiut». — 
Bibl. Ac. Rom., 24/uvun!. 

Vasilie Vist.>, ia Răteşti şi Lungi, ete. — În 7233 proces cu «o nepoată a Mi- 
irce Vorniceasa, anume Neaga». — Din no 18 se vede că fata Vistieresei iea 
pe Trufandă Vistierul. 

1 Astfel se constată ruminia cuiva şi zdid,, în doc, 27, de la același Domn.
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12. C. 1650. Scrisoare a Vistierului Mălaii către fiul său 

Alexandru, pentru ce a dăruit el mănăstirii Radu-Vodă : «coţ 

de postav bun şi o dulamă de adămască neagră și cea ghiur- 

dea iar de adămască neagră, cu blane de jder». — Arch. 

Statului, Radu: Vodă, XLII, n” 26. 

13. «lon Robuleţco, șoltuzul dea Cernăuţi», către «<giup-- 

neasa Comisoia». «Şi dumnata se-ş aduş amintea, chindu au 

trimis Vasilia-Vod[ă] pe domnalui pe Comisul, Dumnezeii po: 

meaniasca, deci faaca o carita la Laov; det atunșe mam dus 

şi ei cu dumnalui. Iar, chindu ai fostu pe drum, mai jos dea 

Lujen /razt] şi ati început a grei pentru un zapis dea moşiia». 

Semnează, puind degetul: «Ei Ion». — Bibl. Ac. Rom, 

20/% XXIII. 

14. 11 Maiu 7160 (1652). Megiaşii din Orăviţa, «luaţi pre 

răvășale domnești de pirintele Vlădica Ștefan şi de Mihart 

Logofătul, fetorul lui loan Comis». — Ms. 610 din Bibl. Ac. 

Rom. 
15. 6 Iunie 7160 (1652). «Noi 12 boiari jurători», luaţi de 

moșnenii din Frăsinet, Șipăreşti, «cu veriilor> şi din Chiojd, 

Bășceanii, Veareş şi Pâtrălage, <adăvărăm pentru o parte 

den Frăsiwet şi den Proscă, moşiia lui Dumitru, moșul lor, 

cene iaste den fecor, şi cine iaste den feate, cum scrii ră- 

vaşăle Mării Sale Domnu nostru. Det noi am întrebat bă: 

trănii, și am aflat cum Belea şi Tanasie și Stoica şi cu alţi 

veri ai lor sănt toț den feate, iar fămeaie Micului, anume 

Dumitra, iaste den fetor, fată lu Neagoe, fetorul Stoicăi, 

şi iaste ia mai volnică ; det noi am întrat toț în bisearec[ă) 

și am jurat cu mănile pe s[vănjta evanghielie, cum am aflat 

pre Dumitra den fezor, iar alalți sănt den feate; și ai fost 

ispravnic la jurămănt Manole Voraicul.» Semnături și semne 

cu degetul. — În colecţia mea. 
16. 20 Septembre 7162 (1653). Matei-Vodă scuteşte de 

toate dările pe Mircea Vătav, ca «să fie vătah de plăiaş, să 

poarte grijlă] să păzească plaiurile de hoți şi de oameni răi 

şi de oameni birnic, să nu treac(ă] în ţara ungurească». Plă- 

iaşii să-l asculte și să păzească, oprind a trece choții saii 

oameni de bir». Cine nu va asculta, «bine să știe că pre unul
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ca acela, tocma acolo în plai voi trimite Domniia Mea, de-l voi spănzura ; nimic glum[ă! să nu vlă] pae». Să observe şi «toate slugilje] Domnii Mealje], veri-carie, de ce slujbă veţ umbla într'acest judeţ». — Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului Ghenadie de Rimnic. 
17. 14 Maiă 7:62 (1654). Constantina Șerban către «Cărstia iuz. de Roşii», pentru un Ţigan, ce a cumpărat «de la Gorgan şi de la frații lui, fegorii lui Drăg[ujșin Peh.», care Țigan fusesese al «Cărstii iuz» — Bibl. Ac. Rom , XXI/270. 
18. 5 Iulie 7162 (1654). Constantin Șerban acordă o scu- tice «ds bir, de taler, de găleata cu fân şi de lucru domnesc, și de altă slujbă şi mincături căte săntu peste an în țara Domnii Meale». — Arch. Statului, Briucoveni, XXV, 1, 19. Bucureşti, 25 anuar 7163 (1655). Constantin-Vodă. Boieri: Ghiorma Ban, Preda Vornic, Stroe Logofăt, Bunea Vistier, Pană Spătar, Ghierghi Clucer, Chirca Stolnic, Radu Comis, Hriza Păbarnic, Danciul Părâianul Postelnic, Udrişte Năsturel viorii Logofăt. — Bibl, Ac. Rom., Doc, Ghenadie Enăceanu. 

- 
20. 13 Maiu 7164 (1656). Constantin Șerban. Pentru oameni din Orbi, ce se judecă. Făcuse raport (fusese «socotitor |. mijlocul lor»): Danciul Vel Postelnic şi Stanciul Clucer. — Col. Țigara-Samurcaş. 
21. 10 Iunie 7164 (1656). Preda Vornicul către «priiati- nul L.oiz» pentru procesul dintre Mircea Armaşul şi «Pătru Armașul ot Drăgșani» cu «Mihalcea ce ai fost birarie de armășai pentru birul Mircii Armașul». — Bibl. Ac. Rom,, Doc. episcopului de Rimnic. 

| „22. 21 lulie 7164 (1656). Voie de judecată de Ja Stroe Cliuc., «ispravnicul Scaunului Craiovei». — Bibl. Ac. Rom,, Doc. episcopului de Rimnic, 
23. 11 Decembre (e. 7164 = 1656). «Dragot[ă] Postelnic ispravnicul Craiovei» dă «judecătorie megiiaș Bărcăi ot Stro- eşti». «De vor. jura săi spargă mora Mircii.» — Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului de Rimnic, 
24. 9 Decembre 7166 (1657). Vinzare la «Brilad», Marturi:
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«şoltuzul Ionașco cu 12 părgari de trăg de Brălad». Apoi, 

între alți marturi, «preutul cel domnescu». Pecetea orașului. 

— Bibl. Ac. Rom., 11uIY. 

25. Iaşi, 20 Februar 7166 (1658). Gheorghe Ştefan, pentru 

«Ramandi ce aii fostu Vistearnic, nepotul Chiriţei Postelnicul», 

ce arată «zapise de cumpărături de la Costantin-Vodi, cum 

ati cumpărat unchiu-săii Chiriţa Postelnicul tot satul Răgu- 

șianii». — Bibl. Ac. Rom., 57/LXXII. 

26. 20 Mart 7166 (1658). «Dumitru fişorul Costei de 

tărg de Totruş» vinde ocină pe Tazlău «Lecăi Cămărașu)lui» 

pe «galbeni». lanaintea <şoltuzului Ghiorghie Stoian şi cu 

părgarii lui» şi un «chihaia». «Daci eii Ghiorghie Şoltuzul, 

cu părgarii miei, decam vădzut tocmală de bună voe şi 

plată deplin, am pus pecete tărgului pe acestu zapis.» Pe- 

cetea cu ciocanul şi legenda: Pecete Trotușului. — Bibl. Ac. 

Rom., 10/L1V. 

27. 3 Maii 7168 (1660). «lonașcu Bănuţul izbașea» dă 

partea lui de ocină <dumisale Hatmanului» pentru « dzeace 

lei». Marturi: «căpitanul Dărdăr din Rădeni şi Simion ot Bu- 

nești şi Sirghie ot Poliţeni și Dănăil[ă] ot Obărșie». — Bibl. 

Ac. Rom., SILXXIY. 

28. 21 Iulie 7169 (1661). Dima Spătar, fiul lui Goran 

Logofăt de Olăneşti, şi soția Tudora, daii zapis lui Mareș Vel 

Vistier Citat socrul lui Goran: Manole Comis. Între marturi, 

şi Ion Stolnic de Corşori. — Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 

20. laşi, 21 Maii 7170 (1662). Istrate-Vodă către «păr- 

călabii de Hotin», pentru plingerile lui Irimia, ginerele lui 

Barbovschi. — Bibl. Ac. Rom,, IQ/XXXIII. 

30. Manul biv Vel Ban, Stroe Vel Vornic, Radul Logofăt 

Creţulescul, Radul Logofât Popescul, Mareş Mare-Vistier, 

Barbul căpitan fiul lui Danciul Postelnic, Arghir al Radului, 

Vornic Mihălcescul, Iorga Vameșul, Pana Logofătul, Mavranghil, 

ete., dati un zapis Alimăneștilor pentru a fi liberă de rumînie «de 

către toată rudenia Doamnei Ilinei şi de către toate rudenia 

Ghinei Vistierul», ca unii ce ai fost «oameni judeci». Se vîn- 

duse Doamnei lui Matei. Mihnea-Vodă, cîncă pănă nu era făcut 

hainie asupra Împărăției», primise răscumpărarea: «să dea bani la
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Domnie, să fie pentru nevoile țărei, ci se întîmplase atuncea, 
căci că era cumpărat acest sat iar pre bani domnești. Deci 
acest sat Alimăneștii, deacă ai venit la Curtea la Mihnea- 
Vodă, banii n'aă avut să dea să se răscumpăre de ruminie, 
ce ai umblat la toți boiarii ca să le dea bani; şi nime nu 
le-ai dat; ce au mers și la Ghinea Vestierul, de se-aii dat de 
bună voia lor să-i fie rumini cu toată moșia lor, și să dea 
bani Ghinea Vistierul la Mihnea-Vodă», dă 800 de ughi. «Deci 
tot atuncea la zilele Mihnii-Vodă: luat-ai Ghinea Vistierul 
şi cu Udrişte Spatarul toate ocnele şi vadurile de la Mihnea- 
Vodă și apoi ne-aii amestecat și pre noi în taină la Mihnea. 
Vodă, se fim cu dînşii soții, fără de voea noastră, la ocne 
şi la vadure. Şi, după ce” s'a așezat oamenii din noii și 
den Udrişte Spatar, şi den Ghinea Vistiarul, la ocne și la 
vadure, sculatu-s'au Udrişte Spatarul şi Ghinea Vistierul de 
aii luat den venitul ocnelor şi al vadurilor talere 14.176,:sde 
i-ai măncat, şi i-au făcut ei ce ati știut, precum chiar se ai 
dovedit, cănd s'au luat seama ocnelor și a vadurilor. Deci 
dintr'acest venit al ocnelor și al vadurilor, fost-aă rănduit 
Mihnea-Vodă la neşte Ovrei den Țarigrad, ce aii fost da- 
toare Domnia și ţara pungi 35. Însă Ovreii, anume Muceacin 
și Ibraim Cilibi, carii slujesc la Valedeaoa, muma Împăratului, 
şi neapucănd Ovreii să-şi ia banii de la ocnele, de la vadure, 
căci că aii fost Mihnea-Vodă hainie şi se sculase deucisese Turcii. 
lar, după ce ai venit Măria Sa Domnu nostru Io -Gligorie 
Ghica Voevod, trimis-ati acești boiari ce scrii mai sus ceaușiii 
cu hochim împăratesc, de ne-ai apucat cu strănsoare şi, am 
plătit Ovreilor toţi banii, talere 17.500, din casele noastre, şi apoi 
noi toți am mers înnaintea Mării Sale Domnu nostru și:a'tot 
Divanul de am cerşut judecata, că ce săntem noi vinovaţi să 
plătim datoria Ghini Vistierul, care ai luat de la ocne şi 
de la vadure cu Udrişte Spatarul, însă numai partea Ghini 
Vistierul ne-ai luat talere 7.088 ; și aă fost și jupăneasa Ghini 
Vistierul de faţă şi, văzănd şi ea atăta seamă de bani ce ai 
măncat bărbatul ei Ghinea Vistierul, nu se-aă băgat a plăti, 
ce de naintea a tot Divanul lepădatu-s'aii de toate datoriile 
Ghinii Vistierul şi de toate moșiile lui, ca să nu plătească
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această datorie. Apoi nici pre aceasta nu 0 am lăsat, ci 

o am primit de se-aii jurat cu miinele pre sfânta Evanghelie 

cum nu i-ai rămas nimic de la bărbatul ei Ghinea Vistierul, 

şi ne-ai fâcut şi zapis la măna noastră, cum să nu maiaibă 

treabă nimica cu de ale bărbatului ei Ghinei Vistierul, şi cu 

acest sat Alimăneştii, Derept aceia şi Măriia Sa Domnul nostru 

Io Gligorie Ghica Voevod, văzănd Măria Sa atăta peire și 

răutate de bani ce ne-ai căzut asupra noastră, milostivitu- 

s'au Măria Sa de ne-ai dat toate moșiile şi Țiganii Vistie- 

rului Ghini şi ne-ai dat şi pre acest sat Alimăneștii tot, cu 

tot hotarul şi cu toți rumănii, și ne-au făcut şi cartea Măriei 

Sale ca să se vinză pentru această datorie a Ovreilor și să 

se dea pentru partea Ghini Vistierul. Deci noi dat-am voe 

acestui sat Alimăneştii ca să se răscumpere de rumînie, şi au 

făcut cum ai putut de ne-aii dat la măinile noastre ughi 800 

bani gata, de s'aii dat în datoria Ovreilor». Scrie «eu Goran 

Logofătul Olănescul. Aprilie 11, în anul 1662».—Transcris după 

original, probabil în Arch. Statului, de Peşacov; copie în col. 

d-lui Gr. P. Olănescu. 

31. 15 April 7173 (1665). «Roman părcălab de Ştefâ- 

neșt[i] şi Lupul Perirateanul şi Comărtan de Adăşeni» arată 

că lia adus o carte domnească pentru s///fire «Darie hot- 

nogul de Neporova». — Bibl. Ac. Rom, 78:XLVIIL. 

32. rii Maii 7178 (1670). «Megiiaș adevle)ritori» dau o 

decisie. — Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului de Rimnic. 

33. Bucureşti, 13 Iunie 7178 (1670)- Antonie-Vodă «acestui 

om anume Radu Părcălabul, fetorul lu Draglojmir Cuciuc den 

Runcă ot s:d Gorjăi, şi cu toț fetorii lui..,., ca să fie de 

acum înnainte în pate] şi slobozi de rumănie de cătră cin- 

stita jup[ăjneasa Elina Postelniceasa, fata răpăosatului Şărban- 

Vodă, şi de cătră toţ coconii dumneaei şi de cătră tot nea- 

mul lor... pentru că acest om Radul fost-ai rumăn al ju. 

păneasei Elinei.. ., iar după aceaia, căndu au fostă acum în 

zilel[e] Domnii Mealle), iar juplă]neasa Elina, văzăndu pre Radul 

Părcălabul că să află cu multă slujbă direaptă şi nevoiaște 

pentru toa:e trebile casei dumneati, socotit-au și aii cugetat 

întru inima dumneaci cătră Dumnezeii de l-au ertat de rumă-
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nie. .., însă numai capetele lor, făr de moşie. ..». Pergament. — Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului Ghenadie de Rimnic, 34. 7178 (1669-70). Act relativ la un ţeran muntean, da- tor cu «niște bani pre meare, iar, cănd ai fost vreamea merii, bani nu i-am avut, ci n'aă apucat sai dau ai mearea au bani merii». Martur, un «vătah de plăiaş». 
35. 19 Februar 7179 (167 1). Diaconul Ghinea din tîrgul Rîmnic dă zapis carhiepiscopului» Varlaam «că, fiind eii legat la ca- tastihul haraciului bani 300 mai dinnainte vreme, încă de la alți episcopi, ear cănd aii fost acum în vremea Sfinţiei Sale, nepu- tăndu-m da haraciul și jumătate de la bir şi alte nevoi», dă un loc «din josul Țigăniei». «Însă mi-ai făcut birul haraciului și jumătatea birului, și cu năpăsti fâcutu-s'ai bani gata ughi 3th». Semnează: preoţi din oraș și Goran Logofăt Olănescul.— Arch. Statului, Episcopia Rimnicului, XXXIX, 17. 36. 7180 (1671-2). Diaconul Tănasie vinde lui Goran Lo- gofăt un loc în Rîmnic, «în Cămpul de jos, de unde um- blă podul». Martur şi Dobrotă pircălab de Budești. — Arch. Statului, Mitropolia Bucureşti, CLVIII, g. 

37. 1 Novembre 7180 (1671). Vînzare de Rumîn către «Postelnicul Cornea». Și «preţuitu-ne-m capul mic ne sr 6 și cel mare Sr 10.» 
38. 30 Mart 7181 (1673). Ştefan Petru îngăduie lui Teo. dosie episcop de Roman «ca să fie tare... a muta dzuoa tărgului, să nu fie Duminecă, ce să fie Marţi și Miercuri, cum au fost de vac; pentru care lucru vedem că vine măniia lui Dumn(ejdzăă asupra aceștii sărace de ţări, pentru une lu- cruri fără de leage ca aciastia, călcănd şi făcăndu-ne străini de poroncile lui Dumn[e]dzăă». — Bibl. Ac. Rom,, 89/LXI. 

39 31 Maiii 7181 (1673). Grigore Ghica schimbă cu Var. laam fost episcop de Rîmnic, acum Mitropolit, un loc la Cetă- țuie, unde Doamna Sa vrea să facă o mănăstire, la Fedele- ȘOi. — Arch. Statului, Episcopia Rimnicului, LII, 2x. 40. 10 Februar 7185 (1677). «De la Divanul Mării Salje) Domnu nostru lo Duca Voevod rănduit-au pre Dumitru care aii fost iuzbașlă] de Roș la Jăiul de sus..., și pre Ra-
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dul Roș de Streoști». pentru o vie luată, pentru că i-ati 

plătit partea lui de bir al haraciului și altelle], fiind sărac şi 

fagariti». — Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului de Rîmnic. 

41. laşi, 18 Novembre 7172 (1663). «Hadălbeiu Armanul, 

fiorul Cărstii din tărgu din Sutavă», arată pentru o vinzare la 

Cotnari către Duca Marele-Vistier. Marturi : «unchiu nostru 

Dziarechi din Cameniţă şi Necoară fetorul Bacșii din Su- 

davă», ete. — Bibl. Ac. Rom,, 58/LY1il. 

42. 19 Iulie 7190 (1682). Domnul către «voi carii umbla 

pentru oluc-hacul. . . De vreame ce veţ vedea atastă carte a 

Domnii Meale, iar voi să aveţ a lăsarea în paatle] de oluc- 

hac oi şi vite de vaci 30, care săntu ale priiatenului Domnii 

Meale Pater lanăș, nimic să nu le băntuiț; așijderea şi voao 

vameşilor, ori de la ce vadsă va întămpla a treace cu aceaste 

oi și vaci, ce scriu mai sus, să aveț a le lăsarea să treacă 

cu bun[â] paat[e] de răndul vămii».— Bibl. Ac. Rom., 84iLvunr. 

43. 30 Decembre 7193 (1684). «Dumitrașco Păharnic, is- 

pravnicul Scaunului Craiovii, ţii, Gherghi Armășăl», pentru 

un proces al unui «Roş ot Stroeşti» pentru o stricăciune la 

moșie. «V'ai judecat Vătaul Ivan cum să jurți] cu 6 omenli] 

bun(i], cum iaste locul tăi, iar, deca n'ai jurat, să-ţ iai omenii 

să vii să juri». — Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului Ghenadie 

de Rimnic. 

44. Cohalm, 25 Maiii 1685. Chitanţă din partea unor bo- 

ieri din Buzău: iuzbaşa Voina, Stan Voina, Staicul Păhar- 

nicul. — Arch. Cohalmului. 

45. 7104 (1685-6). «Adeclă) ei Calin Ganţa ot Racoviţlă)» 

dă zapis către «logofătul Simii Oifăjnescul>, că i-a dat acesta 

afeardelțe] de mălai 4 pre vreame fomeţii și bani gata 200 

pe 6zil|e] de arlăjtură unde îi va plăcea în cămpul Racoviștei». 

— Col, D-lui Gr. P. Olănescu. 

46. Din ziarul lui Constantin-Vodă Brincoveanu. De la 

7197 (1688). — «Oc. 2 d. Duminecă am fost la Goleşti.de 

prănzu, şi desară am mersu la vii. . 

Oc. 3 d. luni aii început a culeage la vii la Piteşti, și în- 

tratastă zi am trimis pe Vartolomei căl. la ordie, cu bani de 

cheltuială capichihaialelor.
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Oct. 6 d. joi, ai venit Stoian văt. de la ordie. 
Oct. 8 d. Sămbătă am trimis pe săn Ghidimoc cu 1.250 

U Hanului dar. 
Octombre 9 d. Duminecă, isprăvind viile de cules la Pi- 

teşti, și petrecănd o săptămăn(ă), den mila lui Dumnezău 
foarte bine ne-am întorsu iar în Tărgoviște și 

Oct. 10 d. Luni, am sosit iar în Tărgovişte. > 
Foaia de manuscris ce poartă pe dos acest ziar are pe 

față, într'o splendidă scrisoare : 
Gran Pescator de Chiaraval zice : 
Trebile unui prințip ce dă harat altuia mai mare, pentru 

folosul țării, mergu în stănga. 
Gran Catator de Lagoscuro zice: 
Întămplare negăndită mută fața lucrurilor.» 
47. 1689-94. Arătare de argumente intr'un proces. «Ilina, 

care ținea pă Istrate Logofăt, ai văndut la Goleseul ca să-s 
plătiască zestria nuroră-sii Marii, ce o prăpădise fii-său Ghi- 
nia, în viiaţa fiind; zapisul la leat 7201, Octomvrie. 

12 boieri decid în Maii 7213-1705, că «acel Mihul căpitanul 
cu ceilalți cetaș ai lui sănt clironomi drepţi... Şi oare, cănd 
făcia acei boeri judecata, nu să cădia să chieme și pă Ilinca, 
ca, de va avea ceva a răspunde și ia, să răspunză; ba ia 
naii fost de față la acia adunare a judecății, că, de ar fi 
fost, ar fi însemnat judecătorii şi vre un cuvănt ce ar fi 
eșit din gura ei. Ei întreb şi alta: Oare nu să cădia a, fi 
chiemat și Radul Golescul la acia judecată, că tot ar fi răs- 
puns și el vre un cuvănt, de vreme că, de cănd cumpărase 
moşiia și pănă la acia judecată, era 12 ani? Ba nici numitul 
boer n'ai fost de față, căci nu arată judecătorii de au grăit 
Golescul ceva la judecată, sai de ai tăcut, 

Și tot judecătorii zic că ai văzut poruncă domniască, 
întru care să coprindia să nu cumpere nimeni moșii de la ju- 
păniasa Ilinca, că, ori-carele va cumpăra, îş va pierde banii, 
căt acia jupăniasă Ilinca are să Stăpăniască moșiile bărbată- 
său i ale fii-său numai pănă va trăi, iar nu și cumpărătoriul 
după moartea ei. Prea bine; fie și așa; dar oare judecătorii, 
Cercetat-aii cu ce pricină ai văndut jupăniasa Ilinca. moşiia
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la Radul Golescul? Ba n'a cercetat nimic; că, de arfi cer- 
cetat, mai cu anevoe ar fi zis acest cuvănt ce-l zic; adecă 
Radul Golescul să-ş ia bani de unde i-ai dat, de vreme că 
Golescul n'aii cumpărat moșiia pă bani, cipă vite; care vite 
sai dat de jupăniasa Ilinca la noru-sa Maria, de i-ai plătit 
zestria ce o prăpădise fii-săi Ghinia, clironomul cel mare, în 
viiață fiindu. 

Judecătorii daniia Ghinii clironomului celui mare, care ai 
dat la Mitropolie, în viaţă fiind, o păzesc a fi neclătită. Iar 
de zestria care ai prăpădit-o, tot acest clironom, în viiaţă 
fiind, nici că vor să pomeniasc[ăj. Dentr'aciasta bine să cu- 
noaște, că nit [linca, nici Golescul n'a avut ştiinţă cănd 
S'ai făcut acia judecată», etc. E vorba deo «<jupăniasă Moi- 
sica», crudă lui Istrate Logofăt din Mănești». Ea fusese soţia 

lui Ghinea logofăt. «Mă rog, lăsaţ vorba pentru aciastă 
Moisică în urmă», ete. — Bibl. Ac. Rom., 3301. 

48. 4 Ianuar 7201 (1693). Constantin Brincoveanu, pen- 
tru «priiatenul nostru Pater lanoș, cum că aț fi mersu [voi oiarii 
ot sud Argeș] la oile dumnealui, şi i-aţ luat 30 de oi, zicănd 
să dea oerit, de care lucru dumnealui are cartea Domniii 

Mealle| pe 1000 de oi, să le scutească de oerit; şi voi bine 
ştiț, cănd s'au văndut oeriturile, atasta am răspunsu Domnie 
M[ea) ca cei ertaţ cu cărțisă nu dea oerit». — Bibl. Ac. Rom,, 
S9/uvul. 

49. 15 Iulie 7201 (1693). Constantin Brincoveanu, lui 
« Toader Pisariul», pentru moşia de la Perişani (Argeș). Va 
aduce <oamini străini Ungureni», 20 la număr. Ștefan Can- 
tacuzino vf. Logof. Foarte frumos document, cu splendidă 
pecete. — Bibl. Ac. Rom., 99/LvIar. 

50. 2 lanuar 1694. Radu Hrizea Vel Clucer, lenachie Văcă- 
rescul Vel Căpitan za Lefegii, Mihalcea Vel Stolnic, dai un 
act. — Arch. Statului, ZZorez, XXIII, 6. 

51. Traducerea pasului din 28 Septembre 1696 al Împăra- 
tului Leopold pentru un clopot. «De vreame ce arătătorii 
aceștiia ai noastre cărţi un clopot, în partea și în seama lumi- 
natului prinţepului Țărăi-Rumăneşti, cumpărat pentru treaba 
bisearicii în cinstea lui Sti. Costantin, de același prințep de
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iznoavă rădicată, de aicea pănă la Debrețin, şi de acols cu mijlocile aceluiaș prințep mai nainte fiind să-l ducă». — Bibl, 
Ac. Rom!, 

52. 21 Maii 7205 (1697), «iar de la nașt[elrea lui Hr. 
I 1697», pentru «Iane Vataful za aprozi». Menţionează și un act de la «răposatul unchiul Domnii Meal[e] Șerban 
Vod[ă]». , 

53. 5 Novembre 7208 (1699). Pătru Vel Căpitan dă «carte 
de judecată lui Neagoe Căpitan 'Topliceanul», care are <în- 
trebăciune de față] cu Nedelco Călărașul din Rămnic și 
cu Calin din Jădeani, pentru o parte de moșie ce zicea Nea- 
goe Căpitanul că are în hotarul Galbinilor», de zestre. Se - 
arată că mai are locuri de la «moșul lui ci ati fost dinpreun[ă] 
cu Andronic Căpitanul și, vănzăndu Andronic Căpitanul îm- 
preun[ă] cu Toia Căpitan tatul lui Neagoe Căpitan, acea 
parte de moșie lui Pană] Spătarul Filipescul». Se decide jurămînt. — Col. d-lui Gr. P. Olănescu. | 

54. 6 Iulie 7209 (1701). Constantin Brîncoveanu, pentru 
«o moșie de la Perişani ot sud Argiş, ce iaste a priiatenului Domnii Meal[e! Pater Ianoş». Domnul ordonă a nu se mai 
călca de vitele lui Modruz Martalogul. Către căpitanul de 
Lovişte, Vătavul și alți boieri. «Şi pentru altă cumpă- 
rător[ă] de moşie, ce va fi cumpărat boiariul Domnii Meal[e) 
Toader Pisariul de la unii și de la alții împrejuriul moșii 
Perişanilor»>. — Bibl, Ac. Rom., 97/uvrir, 

55. 18 Maiă 7208 (1700). «Simion din Țara Ungureasc[ă] 
din sat din Veștim, împreun[ă] cu frate-meiă Toma», dă zapis 
Simei Logofăt Olănescul, că acesta-și pusese proprietăţile 
zălog «dreptu bani taleri 18 pi! și mei găleat[e] 10; car[e] fac 
ferdelle] 40, di săntu acum anii 18 de cănd lă țănem zălog 
de paștem iarba». Acum dă iar zălog «aceaste merti&[e]» 
pentru alți 13 taleri, ce va plăti la Sf. Petru. Semnează Si. 
lion, Toma Marco, Quwpas Bipeooats uapupas și «Micleuș den 
Boița martir». — Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 

1 Originalul latin se păstrează în Arch, d-lui C. Basarab Brincoveanu, 
Pe v0: «originale passaport ces[are]o per la campana, 16962, 

66549. Vol. V. 9
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56. 4 Februar 7210 (1702). «Ei Radul snă Dragomir Păr- 

călabul dat-am scrisoarea mea dumlijsale jupănului Predei 

Spătarul ca să se știe că ai venit dumnealui cu un răvaș 

al măine-mea, de mi i-ati dati taleri 3, de ne-am plătit de 

birul Ali-Paşăi. 

Eă Radul snă Drag|ojmirii părcălab.» — Col. d-lui Gr. 

Olănescu. 

57. 22 Octombre 7212 (1703). «Radul Nedelcul Vel Că- 

pitan za Margine» dă «cartea noastră de judecată dumnealui 

lui Neagoe Căpitanul Topliceanul», ce a avut <întrebăciune 

de faţă ait înnaintea noastră cu moșnanii dela Gurguiaţi, ot 

sud Slam-Rimnic»!, Se ieaii «6 boiari la mijlocul lor» pentru 

alegere: «Robe Căpitanul cel mic, i Dumitrașco Căpitanul Bag- 

dat, i Iane Căpitanul Pătecanul .. ., i Gheorghiţă snt Robe Că- 

pitanul cel bătrăn». Semnează : «Radul Dudescul Vel Că- 

pitan». — Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 
58. 18  Februar 7212 (1704). Constantin Brincoveanu, 

pentru pămînt «lui Șain de la Baia-de-Aram[ă), gineril[e] Ne- 

culii Criteanul». — Bibl. Ac. Rom., 214/X11. 

59. 19 Septembre 7215 (1706). Constantin-Vodă, la «24 de 

boiari cari sănteț daț cu răvașul boiariului Domnii Meal[e] 

Bunea biv VI Comis, ispravnicul Scaunului Craiovei, lui Vlad» 

și altora pentru alegere de moşie «de cătră ceilalți moşneani 

de acoljo]». — Bibl. Ac. Rom. 

60. 16 Novembre 7214 (1705). Chiajna și fiul ei, Hera, şi fata 

Bălașa, dai zapis «jupănului David Corbea şi a jupăneasei 

dumnealui Ilinca» că le vinde niște vie cu «trei tocitori, co- 

sită, și trei hărdae în dealul Tohanilor .. ., pre hotariul ce stă- 

păneaște dumnealui Mihai Cantacuzino va Spătar». — Bibl. 
Ac, Rom., 238/x11. 

GI. 4 Decembre 7218 (1709). «Mirea ot Gherghiţă» dă zapis 

<jupănului Ștefan zet &aușului D[a)v|i]di»; «pentru un loc de 

liveade în dealul 'Tohanilor ..., care liveade o am fost dat 

și dumnealui taușului Davidă, iar, dupe ce sai pristăvit 

1 Aici un frate căpătase la cînfrăţire» cu fratele săii o parte de moșie și 

primise, la aceasta «frăție», un «cal cu rafturi» (aceiași colecţie).
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daușul Davidii, o ami datu dumnealui jupănului Ștefan». 
— Bibl. Ac. Rom., 239/x1. 

62. 10 Mart 7221 (1713). Constantin Brincoveanu. « Viindu-ne 
poruncă de la Îm părăţie ca să dăm banii haraciului acum în- 
nainte, la ce sănt trebile Împărăţii, și neavănd Domniia M[ea| cum 
face într'alt chip, am socotit împreună cu toţ boiarii Domnii Meale 
de s'aii face într'alt chip scos haraciul la toate breaslele, şi s'au 
scos şi la voi [Buzăii: vătașii de plaiui, ca să vă daţ bani haraciu- 
lui ce sănteţ legaţ, ce daţ la Vistierie, care face la voi ug: 22... 
Să fie tot bani vechi de argint, precum să dau la haraci, şi 
de acum pănă la 20 de zile ale lunii aceștiia să fie toț banii 
aice.» — Bibl. Ac. Rom., 199/xu1. 

63. 15 lulie7223 (1715), Ștefan Cantacuzino «tuturor preoților 
și Slujătorilor și țăranilor carei ai vii în dealurile, ce iaste 
„obiceaiul de dai vinerit domnescu ot sud Vălcea, i ot sud 
Argeș, ca s'aibă darea de acum nainte vinericiul la vineri. 
cearii domnești, de vadra domnească po bani 20, și poclonul 
de numelle) de preot și de slujlijtor po ban(i] 12, Și de bi- 
ruise pe banii) 30 părpătrul, de bute po bani] 12, și de putină 
po ban[i]6, precum ait fost obiceaiul încă mai denainte vream[e]. 
Pentru că aici înnaintea Domnii Meal(e] în Divan veniră 
mulți popi și slujitori și țărani dintr” aceaste 2 judeaț[e], cu 
mare jalbă, zicănd că mai denainte vream[e], la alți răposaţ 
Domni, ei aă dat vinericiul de vadra domnească tot căte bani 
29, pănă la nicarte răposatului unchiului Domnii Meal[e] Şărban- 
Vodă]. Iar, cănd aă fost în zilele răposatului Mării Salfe] 
lui Costandin-Vod[ă) Brăncoveanul, fiind Cornea Brăiloiul Pă- 
harnic-Mare, pentru multă supărare a lui, şi avănd treacere la 
Costandin-Vodă, au fost iăcut acest obiceaiii stricînd obiceaiul 
2l vechii din ceputul țărăi.» Ei arată că li se pierd viile și 

nu pot da. Și boierii mărturisesc aceasta. «Iar, pentru miia de 
veadre de vin, ce iaste obiceaiul de ia Vel Păharnic dintr 
aceaste 2 judeație!, așa s'ai socotit, să-i rănduiască vineri- 
cearii, să-i aducă vinul ai& în București, după] cum au fost 
obiceaiul cel vechii, și, mergănd omul dumnealui Vel Păhar- 
nic, să ia vin de unde-i va plăcea, și ei să-l aducă în Bucu- 
rești; iar care să va tocmi cu bună voia lui cu omul lui Vel
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Păharnic, să î-l plătească cu bani, după cum să va putea 

tocmi, așa să fie.» — Bibl. Ac. Rom., 48/11X. 

64. «Seubo smerennăii Ghedeon Miltjropolit, Gheorga- 
chii Ruset biv Vel Vornic, facem știre pentru satul Căcăceanii 

de la Ţinutul Dorohoiului, ce iaste din satele răpăosatului 

Miron Log[ojfătul, şi, rămăind datorii neplătite, şi a lui Miron 

Log|olfătul, şi a lui Neculai Log|oJfătul, mergea datornicii de-ș 

cearia să li plătiască de la casa lui Neculai Loglolfătul, ră- 

măind dumnealui moștinător pe urma părintelui său şi a fra- 

ţilor săi; de care lucru dumneaet Ilinca Logof|ejteasa, a ră- 

păosatului Neculai, vinit-aă de s'aii jăluit la Mărie Sa Vodlă), 

neavănd cuconi cu Log|olfătul Neculai, are diiată să nu să 

amestiâ[e] la moșiile dumisale, nici de datornici să nu aibă 

supăr, ce să ţii nepoţii şi rudele dumisale moșiile și să 

plătească datoriile. Pentru aceaia Mărie Sa Vod[ă] mi-ai po- 

roncit de am socotit căte datorii săotu şi de unde să vor 

plăti, şi am chemat pre Neculai Costin fecorul lui Ion Costin 

Hatmanul, și pre Miron Cuzia Loglojfătul, ginerele lui Ion 

Hatmanul, nepoți de frate răpăosatului Neculai Log[ofătul, 

şi li-am arătat diiata ce are Log[ojfeteasa lui Neculai Log[o]- 

fătul și datoriile, și dumnealor nu sai apucat, neavăndu pri- 

lej, să plătiască aceale datorii; ce să-s dea să-s văndză moșiile 

celor ce le vor cumpăra, să le ţie și să le moșteaniască. Pen- 

tru aceaia, fiind Miron Log[olfătul dator cu 724 lei lui Fran. 

goli, şi fiind dator Neculai Log[olfătul (dator) lui Hagi Niţii 

cu 430 lei, la carele este zălog un odor a Log|olfetesei, s'aă 

dat satul Căcăcianii cu tot venitul lui fecorului lui Frangoli, 

ca să-s văndză drept 1.124. Pentru aceaia am făcut atastă 

scrisoare a noastră la măna lui Pandeli, fezorul lui Frangoli, 

să aibă a-ș face și ispisoc de la Mărie Sa Vod[ă|, și săi 

dia şi scrisorile ce sint pre acel sat; îar, cine sar scula din 

nepoții Log|ojfătului Neculai, sai din fetorii lor, sai ne- 

poții lor, să străcia acastă socotial[ă] a noastră să fie de rămas. 

Însă, văndzind satul ciorul lui Frangoli cui s'ar afla, și de ar 

lua- mai mult de 724 lei,să aibă a-i da la mănul[e) dumlijsale 

Logţoifeteasăi lui Neculai Logofătul. Atasta scriem. U Ias,
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l! 7223, Av. 16. Ghedeon Mitropolit... Vor.». — Bibl. Ac. 
Rom., Doc. Docan. 

65. 20 Iunie 7224 (1715). Mihai Racoviţă. Vine «Pandeli 
ficorul lui Frangoli ce ati fost Vameș-Mare», şi se plinge că are 
de la Costinești «trei zapisă şi doaî pecetluituri de Miron 
Log(olfătul, scriind precum este datori lui Frangoli Săoariul 
cu optu sute și patru lei și trei pot, care cu acești bani 
i-au făcut bine Frangoli la nevoe lui, de 35 de ani, fără do- 
băndă, fără nimica... I-ai dat Neculai Costin Loglolfătul, 
pănă ai fost vii, numai 26 de lei și un zlot, că să apucasă 
el că-i va plăti datorie părintelii săi... Lai mai dat ŞI &u._ 
păniasa lui, dumnaci Iliana Logofetiasa, 50 de lei; iară șăpte 
sute şi 27 lei, 7 pot,, tot staii nedaţi.» Se caută pravila. «Căci, 
căte sate ș'au fost luat Miron Log(ojfâtul pentru plata dator- 
nicilor săi şi pentru comăndul săi, anume satul Davida 
la Orhei, pe Nistru, de spre Tighine, l-aă luat Turci, iar satul 
Coiceni, pe Prut, la Ţănțujt[ul) Eșălor, l-aă dat Neculai Log[ojfă- 
tul Tomii neguțătoriă drept 300 lei, pentru datorie sa, și au 
fost rămas numai un sat la Țănlujt[ul] Sorocii, anume Măteuţii.» 
Mai e Căcăcenii «și cu parte Balicăi ce este la Țăn[uj:(ul] 
Hărlăului, pre apa Jăjăi, şi satul Bărboșăi, la Țăn(ujtțul] Niam- 
țului; care aceste sate s'aii fost venit în parte lui Pătraşcu 
Costin, ce ai fost Log!ojfăt al treile»>, şi revin lui Nicolae, 
«căci să apucase el că a plăti datorie iui Frangole Vameșului ; 
și apoi satul Bărboșăi l-ati fost dat el de zăstre nepoatii sale, 
fetii lui Ion Costin ceai fost Hatman, mărităndu-o după Mi- 
ron fitorul Cuzăi Spătariului.» Cuza declară că va lua un echi- 
valent, cele două sate trebuind a se vinde, «să fie în sama 
dumisale jupăneasii Ilenii [a] Loglojfătului Niculai Logojfătul, să 
le vănză ca să-ș scoață odoarăle Domnii Sale ce sănt zălojăte 
drept 609 lei la Hagi Ismail Turcul.» «Și 80 de lei ce mai 
este dator Neculai Log[ojfătul și la domnelui Hagi Ememeh 
Turcul.» Cel de la Hirlăă se dă lui Pandele (copie). Boierii 
dai zapis pentru acelaşi lucru, la 21 Iunie 7224 (1716; 
original). — Bibl. Ac. Rom., Doc. Docan. ” 

66. 9 Septembre 7224(1715). «Socotiala &-ai avut Dabije Pă- 
harnitul cu Cărstiian Lămbovici pentru cfertul al  treile,
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ci-au străn[s] la Ţinutul Putnii, la Domnie Mării Sale lui 

Vod[ă] dintăi, la vălet 7209, precum arată sama mai os.» — 

Bibl. Ac. Rom., I47/uăVIII. 

67. 30 April 7224 (1716). Nicolae Mavrocordat pentru egu- 

menul de Argeș. Matei Basarab o află mănăstirea «veache, de 

nesocotiț ani, și stricată» și o împodobește. Avea și de la 

Partenie de Constantinopole, și de la Duca, Șărban şi Brăn- 

coveanu și Ștefan Cantacuzino scutirea. Întărește «așăzămăn- 

tul» și el, — Bibl. Ac. Rom., 20/x1. 

68. 20 Decembre 7225 (1716). Stanciul Guşuliţă de la 

Clocotici din Loviște dă zapis lui Radul Olănescul Logofăt, 

«că fiind plătit tatăl dumnealui Sima Logofăt Ol[ălnescul 

siliştea noastră de căteva dăjdi şi fiind-că i-aii luat şi doi cai, 

foarte cai buni: un cal Balot[ă] căpt., alt cal Bunea co- 

pilul :din casfă]; și noi nici cum nam mai venit la silişte, 

ce am fost tot fugiţi, și moșiia a ţinut-o dumnealui căpt. 

Andrei Scoreai, pănă la zilele lui Ștefan-Vodă, dat de Mă- 

riia S[a] Costandin-Vod[ăj.» N'ai bani a-i da. <«Viind acum 

în răzmirița acast[a) ei la moșiia Clocoticiul, dumnealui m'aă 

apucat și m'aui închis la dumnealui Lecman de la Goșani.» 

Cedează moșia, Să aibă însă voie încă trei zile a căuta banii 

«pă la moșneani».— Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 

69. «Den porunca Măriei Sale preazesului șia cinstitei ad- 

ministrație» se judecă un Craiovean cu un «Ungurean». Un 

tată fură pe fiică-sa de la bărbat şi o duce «la Ardealii, de 

ai spart cununiia fâr de judecată». Cellalt socru o caută 

«pănă la munte» și, priazind pe un fii al cuscrului, îl duce 

«la Scoreai Andreiaș, căpitanul de plai de la Polovragi». 

Aici e închis: <Ungureanul...; l-ai luat pă chizăşiia iui cu 

zapis și cu sorocii, că va aduce el pă nora lui Stan pănă 

în 5 săptămăni după Săntă-Mărie». Altfel, va restitui prinsul; 

«iar, de nu, să fie el în locul lui». Se poruncește a se urmă 

zapisul, rămiind ca un proces să înceapă între soți. «S'aii 

pus Stan Opriș la opreală, aicea la Craiova», «Tudor Birdei, 

judeţul ot Craiova, Pop Dimitrie, protopop ot Craiova. Popa 

Ioani eclisiare. Popa Stanciu ot Craiova.» — Protocollum ud. 

cale (1718-27) al Siliştei, în Archiva din Sibiiui ; adaus.
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70. 29 August 1717, Asigurare a generalului Stainville 
către Tismana că nu va fi supărată de cătane. — Bibl, Ac. 
Rom., 9/xxi. 

| 
71. 18 Iunie 1719. Consideraţii asupra Olteniei. Judeţele se 

împart în plasa de sus, de jos, de mijloc, de margine. «Boe- 
rones ab hominibus et subditis suis în eorumdem pagis.... 
dizma habebant ex tritico, hordeo, avena, millio, tritico turcico, 
pannico, foeno et leguminibus». La vin, se lua, una <a viginti 
urnis», la stupi, unul din douăzeci. Ruminii nu lucraii la 
zile fixe, «sed dum ipsis necessarii erant» ; cînd nu, «tantum 
otiose sedebant». În zilele de lucru, munciai, «fere saltem 
circa meridiem, et tunc quoque quasi coacti». 

«<lobbagyjones etiam sunt in hac provincia, a Valachis Ro- 
moni nominati, quos bo&rones ab avis et proavis suis in 
eodem statu invenerant et, ut privilegia ipsorum testantur, 
plurimi ex eis spontanee se vendiderant, alii vero tempore 
famis, alii dominantibus Vajvodis ob magnam solvendae 
contributionis summam sese qua veros subditos obligarunt,!> 

72. Protocolul administrației oltene, la Sibiiu, de la 1ş 
lunie 1719. 

Din «Protocollum guberniale Cancellariae Valachiae cae. 
sareo-austriacae», 1719 și urm. Propuneri din 1721 către Vir- 
mont. Să se cheme oamenii din păduri cin pagos ubi ec- 
clesiae sunt», să nu fie mai mare satul decit o sută de case, 
nică mai mic decit 25. Să nu se mai dea dijmă boierilor, «sed 
una die in quamlibet septimanam, omnibus et quibuscunque 
aliis laboribus et servitiis soluti, illis operari debeant ..., io- 
bagiones vero laboribus dominis suis praestandis modo in 
Transylvania recepto coercendo. Qui autem in pagis propriis 
adiacentibus habitant et satis terrae non habent ubi serant, 
sic in alienis serunt, hi, laboribus immunes, decimas sol- 
vant». 

Să se puie gornici pentru a săpă aramă, a păzi munţii, 
pentru a fi scăunaşi, vameși, cite doi oameni, plătiţi de el. 

1! La 1S$ Novembre 1720, boierii și clerul cer scuțirea de oierit ;'anec fiamus 
rusticis communes2,
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A se da contribuţii de ţeranii săraci și neliberi, 4 fl. pean; 

de ceilalți, 6. Provisii: la patru case, două care de fin și 

lemne. Fiece locuitor să dea şi o măsură de griu și una de 

iarbă. Să plătească deosebit, după puteri, sutașii și aleșii, 

Un Vornic de fiece judeţ, cu trei vătășei, doi comisari de 

judeţ. Un comisar suprem, în fine. Să se creeze călărași (Si- 

biiii, 12 Decembre 1721).— În răspuns, la 13, Virmont admite : 

două zile de lucru pe lună iarna, trei vara, la curte și pănă 

la două mile distanță. În schimb, să se poată da 5 groși 

pe zi de iarnă saii pe două de vară. <Subditi seu iobbagio- 

nes în Valachia praeter Zingaros nulli dantur; siquis vero 

nobilium tales se habere praetendat, ius acquisitum scripto 

producet». Cei ce lucrează în pămînt străin vor da dijma numai, 

dar să nu fie vagabonzi, supt pedeapsă de 200 fi. «Neque nume- 

rabuntur alii in provincia Valachia ordines praeter clerum, boja- 

rones, mercatores et communes contribuentes». — Listă de sate: 

Criva de sus, a lui Constantin-Vodă Brîncoveanu. Arcești, «al fe- 

telor Buicescului», cumpărat de Brincoveanu; Ștefan-Vodă Can- 

tacuzino-l dă lui Vintilă Bucșanul, ginerele Buicescului. Bete- 

jani: «Scimus a Getzo Klutserul, genitore principissae Mariae, 

Serbani Voivodae relictae viduae, pridem emptum et in dotem 

fliae suae datum»; usurpat de Brincoveanu. Comoștenii ai 

Brincoveanului, luaţi de Pivoda (1723; p. 36). — Tocmirea de 

guvern a doctorului Magrath (1724; p. 38). — Boierii se 

pling în 1725 că <nullum apud Augustam Imperialem Aulam 

rerum nostrarum publicarum sollicitatorem habemus» (p. 60). 

— În dijmărit se cuprind ca species: vinăriciul şi tutunăritul 

(îbid.). — Între hoţi «aliquos etiam e militia rasciana extitisse 

hussarones», «<alii praedones gusta, qui tempore belli milites 

extiterant» (p. 69). — Boierii se pling că sînt siliți a cum- 

păra sarea, ce o aveai odată în dar. Vama e prea mare: 

nu se face vinzare din ţară. E oprit a trece în Turcia griii, 

pășune, fîn (1ii Februar.1726; p. 70). — Administraţia anunţă 

moartea lui Nicolae Mavrocordat: acesta era crud și «quasi 

pro tyrano habitus sit», dar urmașul săi va fi poate «maiori 

blanditie în illos> și va da scutire de dare. «Veremur pro- 

fecto ne illuc profugiant», și anume : «ob celerem collectionem
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pro duobus annis impositae contributionis, una cum ojeriti 
et dismariti speciebus, annuatim consequenter praestandis», 
«monetarum defectus et devalvatio», «per contumaciam impe- 
ditum commercium», «magna in tota provincia pecorum lues» 
și trecerea ușoară peste Olt (p. 86). 

73. «Adec[ă] ei Vasilie monah, snă Cornei Brăiloiul Vel 
Ban, ot Drăgoiani, dat-am acesta al nostru zapis la sfânta mă- 
nlă'stire Thismana și la părintele egumen Athanasie și a tot 
săborul sfintei mănăstiri, ca să fie de bună și mare credință 
pintru că, fiind ei boluav şi temăndu-mă de moarte, fost-am 
mersii mai nainte vreame la sfănta mănăstire Thismana de 
m'amu călugărit, ca să fi şi eu acolo la sfănta mănăstire, 
inpreună cu alță părinți, şi, cănd m'am călugărit fost-am fă- 
găduit partea mea de moşie, cătă mi să va veni, de la pă- 
rinții mici, așijderea şi den dobitoace partea mea, tot cătă s'ari 
afla să fie a sfintei mănăstiri Thismeanii. Și, fiind eă multă 
vreame dup' aceaia la sfănta mănăstire, iar m'ani bolnăvită 
și, temăndu-mă de moarte, dat-am. la sfânta mănăstire ce am 
făgăduit: însă schitul de la Jupăneștă, cu moșiia căt[ă] să va 
afla, şi cu viia de acolă; şi iar amă mai dat moșiia mea de 
la Orbi toată, care mi-ai fost de 'npărțare, dată de taical 
mieii Banul Cornea, precum vor scrie și zapisăle dumnealui 
taicăi; însă moșiia afar' den rumăni; care moșie să hotăraște 
cu moșiia sfintei mănăstiri: Turcineştii-de-sus. Și viia de la 
Sălgăi, și alte dobitoace ce sare afla: oi, boi, rămători și 
alalte ce s'are mai afla. Aceastea toate le-amă dat la sfănta 
mănăstire Thismeana, ca să fie moșie ohabnică, iar noa de 
pomenire, și părinților noștrii în veaciă; iar după moartea 
noastră să ne îngroape la sta mănăstire şi să ne scrie la 
pomialnic. Iar cine den frații mici sai den rudeniile meale 
S'are scula a strica această pomană, să fie afurisit şi proclet 
de Vlădica Hristos și de 318 părință nm en nuKIa, și să aibă 
lăcaş într'un loc cu Iuda şi cu neînțeleptul Ariia; fierul, piiatra 
să putrezască, iar trupul acelua să nu mai putrezască. Drepti 
aceaia am pus și noi iscălitura mai jos, ca să-s creaaz[ă], şi 
mărturii care să vor iscăli mai jos. Noem. 17 Ann, AT 7213, 

ș Vasili iermonah sănii Cornea Vel Bani Brăiloiul,
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Zapisul lui Vasilie de danie Schitului.» — Col. Tzigara-Sa- 

murcaş. 

74. Craiova, 22 lunie 1719. Raport al boierilor olteni. 

Della Porta li ceruse a face «domus diversotias pro commo- 

ditate itinerantium». Ei promit: <quamvis homines, ob 

inopiam et famem exundationesque aquarum totaliter sint 

destituti». Scuse pentru cinci pungi de oierit rămase, din 

viaa lui Barbu Brăiloiu. <Ex inani sua phantasia male con- 

sumpsit et dissipavit, donando ex illis incolis et extraneis, 

ut de îpso bene loquerentur: habebat enim magnos fumos 

in capite». — Protocolul Cancelariei Oltene, din Sibiii, de la 

18 lunie 1719. 

75. 19 Octombre 1719. Boierii olteni, prin Gheorghe 

Cantacuzino, arată că principele Eugeniu a promis lui Radu 

Golescu şi Ilie Ştirbei că, nedind Ioan-Vodă veniturile lor, 

se vor lua ale boierilor de peste Olt, pănă la o înţelegere 

cu Poarta. <Ut auditur, Nicolaus Vajvoda bona nostra ibi- 

dem divisit et uni alterique donavit». Lămariri întinse des- 

pre Zricesimatores, despre vigiles <tempore Vajvodarum» : 

«manifestum sit extitisse martalogos in confiniis». Se afla 

atunci plăieși și vătafi, fiecare la muntele lui, plătiți din cîș- 

tig. Se obișnuia «ut quivis dominorum terrestrum pontes, 

fontes viasque regias în suo territorio restauret, insuper et 

securitatem publicam procuret», dar nu se izbutia: «quomodo 

enim posset bo&ro aliqnis bona sua tantopere devastata sil- 

visque abundantia ita custodire ut homines mali non  tran- 

seant per illa 2», Nici boierii nu stăteau la un loc. <Lex ta- 

men patriae huius est ut, si quidam a latronibus vita 

aliisque rebus priventur, duodecim circumiacentes pagi, inter 

quorum limites commissum est homicidium, etc., vel sistant 

malefactorem, vel vero damnificato refusionem praestent.» 

Pe negustori nu-i pot primi în gazdă boierii: «in pagis, non 

autem bo&ronum domibus diverti». Companiile lor le admit, 

dar negustorii să nu facă politică. <Lilla, mercator bulga- 

rus», citat ca exemplu, el care ţipă la deputaţie zilnic: «mox 

pro hac, mox pro alia... nec vult caput detegere coram 

saepe memorata deputatione». El are Chiproviceni: «sartores,
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pelliones, tonsores, hortulanos», şi se consideră ca boier. 
«Non detur ipsis facultas comparandi bona in provincia.» 
Rominii să nu fie primiți în companii. Loviștea să nu fie 
despărțită de restul provinciei. — Protocolul Cancelariei Ol- 
tene, în Sibiiii, de la 18 Iunie I7IQ 1. 

76. «i Scrisoarea noastră dă mărturisanie la măna dum- 
nealui căpitan Velisari, pentru că, fiind domnealui Căpitan 
aici la noi la Rușii dă Veade, îa zilele lui Ștefan-Vod[ă], i-ai 
venit dumnealui dajdea haraciului ca să o cisluiască din 
sud Telm. și după porăncă o ao cișluit şi nea-ao dat 
noao plăși să străngem bani; și, fiindă porănca domnească 
ca să trimiț cu matca o sumă de bani, s'a împrumutat 
domnealui la Cărstea Chiproviceanul dă tal. 300 cu zapisii, 
și nea aii rănduit domnealui pi noi străngători, ca săi dăm 
bani, și i-am dat, care cum arată în jos anume; dat-am ei 
Lăpădat iuz(bașa] din plasa mea tal. 170, dat-am eă Vlaicul 
i Bobii (?) din plasa noastră taler 90, dat-am eii Stoica iuz- 
bașa tal. 10, dat-am eu Ghiorghe ceaușul taler[i] 7 pol, i aă 
dat și dumnealui căp. Velisar tal. 20, cari fac peste tot 
bani daț la Cărstea taler 297 pol; care noi dă acești bani 
mărturisim naintea lui Dumnezeti și la toată judecată că 
i-am dat noi, Cărstii Chiproviceanul, din plășile noastre, răn- 
duiț de domnealui căp., și Cărstea noao nu ne-ai dat nici 
răvaș de sfat, nici zapisul nu l-ai sparti şi, fiind răzvale 
aii rămas zapisul la Cărstea şi, murind, să nu-s crează că 
bani ce-ai luat toț den măinile noastre; şi noi nea-am pus 
numele mai jos. Fev. 14, lt 7229. | 

i Lăpădat iuz: $ Eu Vlaicul. — Din colecția Tzigara-Sa- 
murcaș. 

77. «Noi preoții şi negustorii și orașanii din Rămnicu, carii 
mai jos ne vom pune numele și iscăliturile, dat-am atastă 
carte de mărturiseal[ă] Radului Căpt. Ol[ăJnescul, pentru 
că, fiind noi vecini cu dumnealor, șăzănd aproape unii de 
alții, și fiind aicea în oraș în toat(ă] vreamea cu dumnealor, 

î Lilla era căpitanul unei companii, și boierii se plingeaii şi în 1720 că li smomește Rumînii Găid,).
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am văzut cum trăescu Căpt. Radul cu Drăghici Căpt., uncu- 

său; că dumnalui Căpt. Drăghici să poartă tot cu pizmă și 

cu vrăjmășie asupra tuturor creștinilor, şi asupra nepotu-săii 

Radul Căpt., și nu de acum, ci de multă vreame, șă-i face 

multe asupreale și nedreptăţi și necazuri, iar nepotu-săii 

Radul nu-i face nimicu, ci să fereaște de el, și iar, nu numai 

cu nepotu-săii face atasta ci cu mulţi, că are multă vrăj- 

mășie asupra lui, și ar vrea să fie numai el, iar alții să-i fie 

toți supuşi. Căci că mai nainte, în zilele răpoosaţilor Dorani, 

era și alţi, şi toți ai lui supuşi, iar acum, în zilele preasfin- 

țitului și înnalțatului Împărat, socotim că s'au măntuit de 

dănsul; iar el tot munceaște să supuie neamul lui, şi multă 

vrăjmăşie face Radului Căpt. Şi nu pentru alt, ci căci-i 

veadea, și pe ci luptăndu-se cu nevoia, să să ţie între oameni, 

şi căci veade niştică moşie, vie, ce mai ai, căt le aă rămas 

neluat, iar de el. Și iar mărturisim pentru Udrea Logf. și 

'cu frate-săii Vladul, că sănt oameni răi și mărturisescu strămbu : 

atasta mărturisim. Decembre 28 dne, |! 7231. 

pop — Goran rămas. 

pop Necula rămas. 

pop Filip mart. 

ii Gheorghie sin Lambei mart. 

- Eu Chirca Gauș mart. 

+ Eu diiacon Pătru martur.> — Col. d-lui Gr. Olănescu. 

78. Protocol oltean, pe anii 7231 (1722) și urm, la 

Sibii, 

Ordin din partea generalului ca oamenii de la Polovraci 

să lucreze o zi pe săptămînă și să nu dea dijmă (p. 5). — 

Să se întoarcă «la sat» fugari (p. 6). — Vînzarea oieritului 

(p. 10). — Dare deosebită de la «moșneani» și «venetici» (p. 

11). — Pentru spargerea unui sat din 7zjlocul drumului (p. 

18). — Recomandare a județului din Caracăl (p. 21). — «Să 

dea iobagii căţi au venit aici în țară din Ţinutul Inedorei, 

dupe cum ai dat Doboli Ișfan și Gridi Balaş, trimișii de 

acolo» (13 Iunie 1733; p. 25).—- «Cel ce aă cumpărat slujba 

tutunăritul de la inșpectorat> (p. 32). — Numire de «vătaf de 

lăutari» (p. 35). — Pomeniţi o sută de dorobanţi din Craiova 
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(p. 45). — Fiind puţină zzzere, se rupe preţul prin guvern 
(p. 47). — «Posluşnici mănăstirești» (p. 49). — «Pentru oamenii 
cei care ai fugit de aici din țară în Banat și pentru oamenii 
care au venit din Banat»: să se scrie (p. 93). — Măsuri con- 
tra celor ce ascund bucatele : vinul în pivniţi, porci și stupi 
<în bălți păn în stufuri», ca să nu dea dijmărit. Pentru tu- 
tunul «leșesc» și cel c<rumănesc». — Pentru lumînări şi să- 
pun : înnainte de a se deschide o prăvălie, să se înscrie la 
<țeh». — Boieri fugari «răi odihniți, anume Mihai Ostroveanul 
i Barbul Bărsescul» (7234; p. 118). 

79. Din <Protocollum correspondentiarum caesareo-regiae 
administrationis Valachiae cis-alutanae», 1723 şi urm. 

Barbu Merișanu, <a tyranno barbarorum iugo liberatus» 
(p. 1). — «Nonnulli ex egenis, perterriti, iuxta Vornicorum 
relationem, ad partes transalutanam et transdanubianam pro- 
fugiendo se receperunt» (p. 3).— Un raport împarte pe boieri 
în trei: cei cex familia antiqua», «bo&renassy» şi «illi qui 
tempore Voivodarum separate contribuebant et nulla alia 
provinciae onera cum rusticis subire tenebantur>. Sînt scu- 
tiți de dijmărit și oierit cei d'intăii. Ceilalți dădeai oieritul 
«prioribus temporibus tertio duntaxat anno». Se decide, la 
17 Februar, ca să se dea de o dată numai această dare, iar 
ceilalți vor da oieritul și o dare deosebită, de ţerani, dar nu 
dijmăritul (p. 4). — Plingere contra interpretului Anton Zer- 
boni, care face scandal cu cătanele, intră în casa unui preot, 
îi rupe hainele, îi smulge barba şi vrea să-l închidă ; se cer 
de la negustori bani «ac tabacca» (p. 13). — Vin negustori 
de la Vidin, Nicopol, Rusciuc, Giurgiu, ce aduc <salsamen- 
taria esculenta» şi vin: li se iea 301 (p. 11). — Se observă 
și în Ardeal ca, la jurămîntul în biserică, să se dea preotu- 
lui cunus petâk». — Negoţul de turme, miere, unt, se face cu 
Turcia şi se aduc și bani de acolo mai mult (p. 20). — Afa- 
cerea moștenirii Mariei lui Șerban-Vodă. V. Genealogia Can- 
tacuzinilor, p. 271, nota 2. — Episcopul Damaschin, bolnav 
şi bătrin, cere a i se designa un urmaș. Se face, în persoana 
lui Ștefan de Govora, «ob perspicnam vitae castitatem, pie- 
tatem, modestiam ac in ritu suo eruditionem.» Dar va sta
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la Govora, cît va fi:sănătos Damaschin (21 Februar 1725: 

p. 39. Cerere la Împărat, 4 April, pp. 48-9). — Vin boieii 

munteni și cu martologi, «ex naturali saevitia» a lui Nicolae 

Mavrocordat, care-i reclamă (29 Octombre; p. 76). —- De se 

află un cadavru undeva şi satele vecine nu prind hoţul, vor 

da 150 de lei șugnbină (26 Mart 1726; p..114). — Pentru 

egumeni și mănăstiri: Srâneştii ai Buzeștilor «et a Maria 

Bani cuiusdam coniuge huiusque fratre Radule Postelnico, 

utpote prolibus Supremi Kiutscher Raduli Buzeskuli, patriar- 

chae Alexandriae dedicatum.» Arhanghel: de 300 de ani 

dat «a Vaivoda Vladulo boiaroni Opre Spathar eiusque fra- 

tribus, Radulo et Ivanco». Segarcea. Teritoriul era al lui 

Mihai Viteazul. Radu Şerban îl dă Scaunului din Alexandria. 

La 1614, patriarchul de acolo-l alipește Stăneștilor. «Ubi 

consequenter extructum est eiusdem nominis monasterium ab 

igumeno Parthenio anno 1680, continuatum vero ab eiusdem 

successore, Germano nominato, ante annos 25». La 1712, pa- 

triarchul Samuil supune Segarcei Stăneştii şi Arhanghelul. 

SFitian : făcută de Doamna Balaşa, în :1688, dedicată Sf. Pa- 

vel de la Atos. Bucovăţ: «a Bano Craiovensi Stepan ap- 

pellato fundatum et anno 1588 ab eiusdem filio Pervulo 

Klutscher monasterio cuidam in Graecia sito, S. Barlaami, 

dedicatum fuisse». Că/ui: act din 1678, de la Şerban-Vodă. 

Fundată de Radu Buzescul Banul şi dedicată Patriarchiei 

Constantinopolei. Supt Matei-Vodă, «consanguinei illius a 

nepte» ieaii mănăstirea. — Supt Grigorie-Vodă, Dosoftei de 

Ierusalim o reiea, 7infăreni : «olim hereditas Spatharii Mi- 

chaelis ex Kozofen eiusque fratris Dumitrasko Spinenul, capi- 

tanei»>, dată de văduva lui Mihai şi de Dumitrașco Patriar- 

chiei din Ierusalim. Cornea Brăiloiul o reface supt Brincoveanu 

(lista e din 3 August 1731; p. 104). — Porta, bolnav de o 

săptămînă de friguri rele, moare «hesternae diei secunda hora 

pomeridiana» (29 Februar 1732; p. 236). 

80. Într'o chestie de zestre judecă la 15 lunie 7231 (1723), 

Mitropolitul Daniil, < Radul Popescul Vel Vor., Iordache Cre- 

ţulescul Vel Log., Dumitrachie Ramadan Vel Spat.» 

31. 10 luni 7232 (1724). «ș Avut-aii întrebătune de față
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Radul Olănescul ispravnicul cu Vasilie Ungureanul, care iaste 
vătaf de tobani de la oile Mării Sale vițăcolonel Pivoda, în- 
naintea noastră pentru neşte bani cei zicea Vasilie Ungu- 
reanul că i-ai luat Radul în vreamea răzmirițăi, find Ra. 
dui căpt. de martalogi la Loviște piste Olt, dincolo, și, 
fiind oprit ca să nu treacă nimenea peste munte, ai fost 
trecut un coban de ai lui Vasilie peste munte, și, prinzănd 
Radul de veste că aii călcat porunca, i-ai fost luat pentru 
gloaba ti 15, şi iar s'au întorsu cu porunca Mării Sale secre.. 
tariu Ruj, de i-ai dat în măna lui, iar Vasilie Ungureanul 
zicea cum că nu i-ai luat i 15; dupe cum zicea Radul, ci zicea 
că i-ai luat taleri 21 şi 4 berbeci... Aă dat Radului leage 
să meargă să jure în sfânta bisearecă ..., şi, putănd jura, să 
aibă pace, şi, vrănd Radul să jure, iar Vasilie nu l-au lăsat 
să jure, ci au pofiit de i-au mai dat Radul taleri trei și s'au 
înpăcat. 

Gheorghie Cantacuzind. Radul Golescul. 
La porunca chesariceștii administrației. 
N. de Porta, |. Ştirbeai. Staico B|engescul]. — Col. a-lui 

Gr. P. Olănescu. 
82. 17 August 7232 (1724). «Copie scoasă din cuvănt în cuvănt 

după carte egumenului Nicodim Tizmăneanu cu pecetea sfintei 
mănăstiri şi cu tot săboru la măna Sfinţii Sale părintelui 
Dosithei Brăiloiul de schimbu moșii Orbii şi Saca. 

Nicodim egumenul sfintei și dumnezăeștii mănăstiri Tiz- 
mana, dinpreun[ă] cu tot soborul, care mai jos să vor iscăli 
anume —. Dat-am cartea nostră Sfinţii Sale părintelui Do- 
sitheii monah Brăiloiul sin Cornii Vel Ban, ca săi fie Sfinţii 
Sale de bună credință pentru că, poftindu-ne Sfinţii Sa pen- 
tru moșia Orbi ot sud Gorj, partea mănăstiri, căt ai rămas 
de danie de la răposat părintele Vasilie monah Brăiloiul, fratele 
Sfinții Sale, căt au stăpănit și Sfinţiia Sa, părintele Vasilie, ca 
să-i dăm Sfinţii Sale, mai avănd Sfințiia Sa moșie într' acest hotar, 
și fiind și aproape de satul Sfinţii Sale, de Vădeni, fiindu-i 
de trebuinţă ; deci noi tot soborul de obște ne-am sfătuit, 
fiind și sfânta mănăjstire lipsită de dobitoace din vreamea 
răzmiriţii, ne-am tocmit cu Sfinţiia Sa de i-am dat această
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parte de moșie din Orbi, și moşiia Saca de la cămpi ot 

sud Dolj, care moșiia Saca ai fost schimbat-o răposat Atha- 

nasie egumen cu dum. răposat Barbul Sărdarul, de aii dat 

moşiia Saca, ce s'ait zismai sus, pe moșiia Jupăneștii. Care 

moşie aii fost rămas de danie sfintei mănăstiri, iar de la ră- 

posatu părintele Vasilie, fratele Sfinţii Sale ; și Sfinţiia Sa 

părintele Dosithei ne-aii dat pe aceste 2 moșioare 3 iape cu 

mănţi bune și cu un armăsari bun. Deci, așăzăndu-ne cu 

Sfinţiia Sa, i-ai dat și scrisorile cele vechi la măna Sfinţii 

Sale, ca de acum înnainte să aibă astăpăni Sfinţiia Sa aceste 

moșioare cu bună pace, Sfinţiia Sa, şi coconi Sfinții Sale, şi 

nepoț, căț Dumnezăii îi va dărui păn în veacii. Și noi pentru 

mai adevărată întărire am pus pecetea mănăstirii și ne-am 

iscălit mai jos ca să-s crează, 

Nicodim egumen Tizmeni. 

loan Ermonah. 

Nicodim proegumen ot Tizmana. Calinic ermonabh eclisiiar[h) 

ot Tizmana. — Col. d-lui Tzigara-Samurcaș. 

83. ro Octombre 7234 (1725). Mărturie către Radul Olă- 

nescul că, caducăndu-ne aici naintea Mării Sale] beizadea ca 

să mărturisim pentru un copil de Ţigan», arată, cu cine e 

făcut. «Căci ei pop Ghinea l-am botezat copilul, și am cu- 

nunat pe Dumitra Țiganca cu Gheorghe, și d[e] atunăa, de la 

cununie, i-am spus lui Gheorghe Țigan să nu fie pricință), că 

Țiganca iaste grea cu Ţigan[ul] Vornicului Olănescul». 

84. Din «Protocollum dispositionum Valachiae Cisalutanae 

von 1726-31». 

Diploma, din 28 Octombre 1726, liberind pe Ban, în locul 

căruia vine un «praeses administrationis> : Schramm, cu un ac- 

tuarius, cancelistul Dobner, din Ardeal, ce ştie romănește. — 

«ludices aciurati Bulgarorum» (1727; p. 16). — Episcopul 

Ștefan arată, la 17 Februar 1727, că Mitropolitul a poruncit 

episcopului din Caransebeş a-l introduce, dar a nu-l sfinţi 

pănă nu se va întoarce el din Viena. Țara cere însă, sfințirea 

(pp. 23-4). — Consideraţii despre negoț, despre înlocuirea, 

proiectată a monedei. «Hinc nil aliud evehitur ad loca chris- 

tiana nisi aliqua exigua quantitas cerae Venetias et aliquot
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suum vel bovum seniorum e gregibus numerus Viennarm abi- 
gitur». Porcii şi griul n'aduc folos. Adevăratul folos vine de 
la «oves, vaccae, butyrum, caseus, mel, sevum, equi (qui, cum 
parvae valoris et staturae sint, non emuntur per d. officiales, 
sed tantum per Turcas), uti et inniores sues vel boves et 
bubali» : toate merg în Turcia, aducînd zloți vechi şi parale. 
Dar nu iese cît să se poate face negoț și plăti dările. Căci 
se aduc din Ţurcia și haine: escilicet varias sericeas mate- 
rias et telas albas atque coloratas, gossipium, pelles, hic loci 
non reperibiles, et alia similia. Merces enim veneticas ob 
earundem charum pretium pauci emunt>. Mai aduc de la 
Turci și «<oleum olivarum, caffe, oriza, amigdala, uvae passae, 
poma citronica, polipus, sapo praestantior, et plurima alia, 
quae terra ista non fert, comestibilia», N'ai cu ce duce vitele 
la vinzare, și «saepenumero hic pereunt ..., uti et mel non 
venditum  destruitur». «Mercatores, tamdiu durante contu 
maciae termino, perterrefiunt.» Banii ai în Oltenia valoare 
mai mare decit la Constantinopol: ducatul e astfel egal cu 
85 şi 100 de groși; nu e voie decia se exporta. Să se scadă: 
prețul monetelor rele turcești (20 Iulie 1728, p. 92 şi urm.).-— 
Lista banilor curenţi: «nummus, gresla, crucifer, polturac, para, 
grossus, septenarius», «qui hucusque vocabatur pitac et va- 
lebat 5 polturos, cuiuscumque fuerit imaginis, solum polonici, 
qui sustaky nominabantur, 4 faciebant poltures> ; «marianus, 
sic dictus krivak», «orth [turc și polon: unul e un şfert de 
lei vechii, cellalt de lei noi), tulth sive medii floreni» [tur- 
cești, imperiali, şi <aliorum principum»), floreni [im periali, 
francesi și turcești], taleri turcești noi, lei vechi (de 100 de 
crăițari), taleri imperiali, galbeni: venetici, «creminicenses, or-: 
dinarii» (îdi4.). ! — Inochentie episcopul va merge la Belgrad 

1 În Arch. de Stat din Buda, se află următoarele so coteli privitoare la bani 
romănești în raport cu cei din Ardeal, pe care le reproduc după o copie 
ce-mi comunică d, prof. G. Alexici: 

«Ducatorum, leonini et zlotonis valachici valor de facto currens, et ac- 
Comodatus valori in Valachia currentis. 

Unus nummus valachicus facit 11, nummum seu denarium transylvanicum; 
sic una poltura, quae apud nos tres nummos i. e, denarios facit, in Valachia 

66549. Vol, V. 10
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pentru sfințire la 15 August st. v. (29 Iulie 1728; pp. 98-9).— 

Explicări, din 23 Decembre 1728, pentru monede. Şi zrac- 

sesul spune că a văzut la Izlaz «magnam mellis et saebi 

quantitatem iacere absque quod eam 'Turcae emere velint». 

Bani împărăteşti nu vin, turcești nu pot veni. Să se prefacă 

maj bine banii la monetărie (p. 111 şi urm.).— La 17 lanuar 

1729, plîngere că «domini Bulgari» se întind în păminturi și 

păduri. — Plingere că va lipsi moneda mică, luindu-se para- 

lele (pp. 137-8). — Pentru farmacia lui Raimund de Magrath 

(1730; pp. 146-7). — Se arată că, după asediul Timişoarei. 

Barbu Brăiloiul aduce pe Imperiali în țară; Turcii şi Tatarii 

i ieati, după spusa fiului, Rudolf, turmele de peste Olt. Se 

unește la petiție şi Ștefan, fratele acestuia (pp. 147:8). — 

ad nummum valacmicum facit duos nummos valachicos. Unus sustâk scu 

duplex grossus, qui apud nos I2 denarios facit, apud Valachos non nisi 8 

nummos sive denarios valet et sic per consequens ratione aliarum monetarum 

faciendus computus, ita, ut ducatus, qui de facto apud nos valet fl. 5==40, 

computando per nummos valachicos, faceret 360. Cum autem in Valachia fa- 

ciunt nummos valachicos 350: hungaricales 5=—25, constat pretium inter nos 

currens superare valachicum cum nummis valachicis 10, decem, qui faciuut 

nostros den. 15. 

Leo, qui apud nos de facto hungaricales A. 2=—10 den. facit, computando 

per nummos valachicos faceret 140. Cum autem în Valachia faciunt nummos 

valachicos nonnisi 133, id est hungaricales 19912, constat precium leonini 

inter nos currens superare valachicum cum nummis valachicis 7, id est sep- 

tem, qui faciunt nostros deiarios : 10!/2. 

Zlot valachicus seu 'antiquus apud nos valet hungaricales A. 1.40 den,., qui, 

per nummos valachicos computati, faciunt nummos valachicos 9312. Cum au- 

tem in Valachia de facto faciunt non nisi 89 nummos valachicos, id est hun- 

garicales 132, constat pretium ziotonis valachici inter nos currens superaret 

valachicum pretium cum nummis valachicis 5!/2, id est hungaricis denariis 7!fa. 

Itague, si equalitas pretii deberet institui inter nos et Valachos in ducatis, 

leoninis et zlotonibus, deberent ducati reduci ad florenos hungaricales 5=—25, 

leonini ad florenos hungaricales 2, ubi nonnisi medius denarius superaret 

pretium valachicum; ziotones vero ad flor 1, den. 33 hungaricales, quo va- 

lore apud Valachos currit. Cum autem zlotones vajlachici sint duplicis spe- 

ciei, quarum altera sub se, quoad intrinsecum valorem, levis, altera melioris 

sortis contineat, rusticum autem plebis ingenium easdem distinguere non asse- 

quitur, zlot valachicus promiscue ad fl. 1.20 reduci commode posse iudi- 

catur.>
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«Alii autem duo ad sepulturam defunctae comitissae de Ro- 
setti invitati Hurezum nos contuleramus» (2 Iunie 1730; p. 
155). — Plîngere că-s prea mulți preoți. «<Quot enim popae 
fiunt, tot contribuentes a praestationibus altissime fatae Suae 
Maiestati debitis eximuntur.» Episcopul nu se supune a con- 
sulta guvernul la hirotonisiri (p. 158). — Pavlichieni la Izlaz 
şi Craiova (p. 182). — Turcii din Vidin, Rahova, Nicopol, 
ameninţă pentru că li se opreşte negoțul (p. 183). — Venise 
la Izlaz Turci pentru berbeci, cu 40-50 de pungi în zloți. 
Aflind că nu vine marfa, vreai să se întoarcă (p. 240). — 
La 24 lunie 1731, se trimete procesul-verbal de martori în 
reclamația de moșii ce aii făcut doi fii ai lui Ștefan-Vodă 
Cantacuzino (pp. 277-8).— 25 Iunie 1731. Plingere a contesei 
Bălăceanu, născută Cantacuzino, care are un fii tînăr și e în 
«inops senilis status». Se propune a i se da o pensie (p. 276). 

85. 30 lulie 7236 (1728). Din porunca dumnealor prea- 
cinstiților consiliiari Ilie Știrbei, ' Gligorașco Vlasto», se dă 
carte de judecată lui Radu Olănescu, «ce aii fost ispravnic», 

în judecată «cu părcălabul Ion Moroiul din Muereasca și cu 
toți săteani de acolo pentru dajdea și zahareaoa ce aii fost 
dat satul Muereasca la anul cu letul 7233: aşa aă fost jă- 
luit și cu memorialul... cum că... Radul.. .iaii fost îm- 
presurat cu dajdea și cu zaharcoao.... și le-ai luat şi nişte 
vite : boi, vaci, şi nişte vinuri, de le-ai fost văndut pentru bani». 
Se chiamă ei, «şi cu sindicii care ati străns banii şi zahareoa, 
şi ai adus și toate răvășalele... Și au venit și Radul îis- 
pravnicul cu vătășăii lui și cu catastihul..., și am luat 
sama . . . vitele [ce] el le-ai fost ținut gloabă, iar satul Mue- 
reasca ai venit la Sfinţiia Sa răposatul părintele Damaschin 
episcopul de le-ai fost văndut cu tocmeală și cu zapisul lor, 
care zapis l-aii scos părintele Dosithei, ispravnicul sfintei epis- 
copii, de l-am văzut». «Numai ce ai trecut mai mult lei 6, 

care acești bani i-ai fost dobăndă unor bani ce ai fost luat 
de la Neamţi, neputăndu-ş da ei banii la vreamea lor.» Ei nu 
cred. Se ordonă jurămiîntul la episcopie «pre sufletul lui şi 
pre casa lui și pre ce să roagă lui Dumnezeu». E liberat. 
Preda Zătrianul și Dosoftei semnează. «Din Rimnic.»
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86. 30 Iulie 7236 (1728). «Ei Bratul, judeţul de ai& din 

Rămaic, nepotul răposatului Sfinţiei Sale părintelui episcopului 

Damaschin», dă scrisoare lui Radu Căpitan Olănescul că s'a 

învrăjbit cu el fâră motiv, «mai mult de I[a| diiavolul», <um- 

blănd unul asupra altuia cu vrăjbi şi cu pări pe la Măriia 

Sa directorul, prin Sibii, și pe aici, prin Craiova, la Măriia Sa 

prezesul, precum și pe la dumnealor prea-cinstiţii consiliari. 

Cănd au fost acum mai pe urmă, viind dumnialor prea-cin- 

stiții consiliiari [lie Știrbei şi Gligorașco Viastd pentru treaba 

județului aici în Rămnic», se judecă înnaintea lor. «Era să 

ne pedepsească după faptele noastre; deci și noi, cunoscănd 

că mai bună iaste pacea și dragostea, pentru aceaia am că- 

zut amăndoi la pace, și la dumnealor..., să ne iarte; şi 

înnaintea multura, fiind mulți boiari de față, ne-am împăcat, 

şi ne-am sărutat unul cu altul.» Îi dă carte că va trăi frăţeşte 

cu el. Altfel, «să fii închinat gloabă galbeni 100». | 

Semnează: Șărban F[ăjre[ășanul), Preda Zătrean, Radu So- 

coteanul, Udrea Zătreanul, Liie Oteteleșanu, Barbu Bărseanu 

şi Părvul Logofăt Roșianul, 

87. Din «Catastih de conscripționul județului Vălcii de 

munte» (1720—30), etc., la Sibiiii, 

«Megiași», bicnici, mărginași, văduve, nevolnici, <camera- 

listi». «Oameni streini care aii venit de astoamnă de peste 

Dunăre ... Mortasăpii la Baia de Aramă îi la Cerneţi.» 

«Cară de 6 luni de iarnă», pentru ofițeri şi «comande», 

scutindu-se «slugile boerești, catanele, şi aleşii și satele de 

drum». «Calici, vătășăi, viiari, care lucrează viile împărătești.» 

Fuga de dajde, peste Dunăre: răspund vameșii. «Acest 

"răspunsu să li să dea: ai să șază unde aii șăzut [megiașii) 

și să-ş dea dajdea, după cum îiaste porunca, aii, daca nu, să 

știe că vor fi lipsiți de moșiile lor», ce se vor da la cine va 

plăti pentru ei. Oamenii «din drumuri», ce nu dati contribu- 

ţia, ci «drumul de forșpan» pe căile Sibiiului, Cerneţilor, 

Tirgu-Jiului, Caracălului. «Rănduiala de zaherea, şi de fân, 

și de leamne.» «Descreţion de grăi și porumbu, și de făn» 
pentru trupe. «Zaharea de vară, care sai așăzat pe numele 
oamenilor.» <Simbriile de un an» = 8.910 «florinți nemţești».
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«Birul ce s'aii scos să dea boerănașii și alții ce aii fost că- 
petenii de slujitori, i sutașii, pentru că dijmărit nu dai, numai 
cerit al treilea an.» «Orănduiala casălor de rănd.» «Bani 
de slugile boerești> fără avere personală. «Contribuţionul de 
tot anul.) Che/fuieli: «S'ai dat părintelui episcopului de la 
Sardichiia, pentru streinătatea Sfinții Sale, 108 fi... S'ai dat 
lu Antonie dascalul letinescu, să grijască casele de școală, 
fl. 30... Secretarului Deportei... Unui Neamţu tobaş, care 
ai bătut toba pentru lazaret. [Pentru dusul la Sibiiă al lui 
Dosoftei Brăiloiu și Constantin Strîmbeanul.] Lui Negoiţă și 
Barbu Săulescu, lui Ion Bibescu, «din birul lor la boetrănași 
„„„ Peste lei 50, ce s'au fost dat lu Leondari dascalul gre- 
cescu, din simbriia lui, i s'au mai dat acum încă fl. 83, crăi- 
țari 20... Căpitani, hotnogi, stegari... S'au dat pentru 
îmbrăcămintea gădei și pentru a muerei lui; însă pentru o 
dulamă gădei, şi cizme, şi nădragi, și un cojoc, și Țigăncii 
o dulamă și o păreache de cizme». Bani la Pietrari, «ce le-au 
luat catanele în silă, find în drum satul... Satelor ot sud 
Gorj, care i-ai bătut piatra și au fost astă vară soldații 
pentr'ănsele... La 4 canţelişti rumănești ,.. .». 

88. 23 lunie 7237 (1729). Ştefan Prășcovean arată că a pus 
pe Radu Olănescu a lua pentru el «galbini de aur» şo pe trei 
luni: «galbeni crăieşti». 

P.S. «Insă dentr acești galbeni ce scrii mai sus, ai fost 
zeat[e] carolini și holandezi.» Copie. 

89. Către «chesarocrăiasca administraţie», Radu Olănescul 
Vornic. «Pentru dumnealui județul Radul de la Ocnă.» «Eu dau 
dajde Împăratului, şi toate moșiile le-am lăsat peste Olt pentru 
slujba prea-milostivului stăpăn și 'n vreamea răzmeriţii, pre- 
Cum voi arăta cărțille] răposatului Mării Salle] Ștainvil ghe- 
n[ejralis.» — Decisie favorabilă : Craiova, 14 Maii 1734. Sal- 
hausen şi consilierii, 
90. Din Protocolul oltean pe anii 1733 și urm., la Sibiiu. 
Fug ţeranii «de prin satele de pe marginea Oltului» (p. 3). 

— Milostenie pentru Sf. Mormînt (p. 6). — Compania gre- 
cească și cea bulgărească: Grecii staii la Tîrgu-Jii și aiurea. 
Dacă nu se ţin «la 4 oraşe», vor fi supuși la «contribuţion»



15 DOCUMENTE MUNTENE Şi OLTENE DIN DEOSEBITE COLECŢII 

(p. 8). — Ordin către preoții din Craiova a ţinea liste de 

morți (p. 13). — Menţiune de imigranţi «din Banat și din 

partea turcească» (p. 30). — Menţiunea celor doisprezece 

vieri ai episcopului catolic Stanislavici la Sutești (p. 32). — 

Episcopul Damaschin de Rimnic iea bani de la mănăstiri 

pentru drumul ce a făcut la Belgrad (1733; p. 47). — Men- 

țiunea bolii episcopului (1734; p. 75)- — Bulgari şi moșneni 

la Brădiceni (p. 200). — «Ati răposat aici la Craiova, aseară, 

la ro zile ale acestii luni, după călindariul noă ..., părintele 

Inochentie.» Pănă la numirea, din Viena, a noului episcop, 

Ghenadie de Cozia va administra diocesa (11 Februar 1735; 

p. 208). — «Donum gratuitum» (p. 268). 

91. 27 Novembre 7243 (1734). «lordachie căpt. ot Lo- 

vişte» către Domn. Primise ordine pentru «fetorlul] unui Toader 

pisar Dindar de la Sibiiii, pe o moșie din Lovişte, ce să chiiamă 

Perişani». O luase Domnia, dar nu se află «la cătastiv moșiilor 

domnești». Află că cacei oameni ce şăd pă acea moşie, 

dai la o dajde ug. 7, şi săntu pleiaș». Avea şi «casă bună 

și alt dichis înprejuru casii, și iaste şi o roată de moară în 

cupe> și doi munţi. Pentru dijmă întreabă «pe un părcălăbiel 

de acolea, ce aii fostii mai naintea pe lăngă Toader Pisar, și 

pe săteani.> «Căt şai ţinut fitorul lui Toader Pisar, vitele 

acolea, nu le-ati lat nice o dijmă, ci i-ai clăcuit şi, după ce 

ş'au ridicat el vitele de acolea, de le-aii dus în ţara unguri- 

ască, nai mai avuti oameni nice o supetrare păn az, iar 

azi spun că aii mersu un Negoiţă, ce şade la oraș la Pitești, 

care iaste orănduit dupe moșiile domnești, şi le-ai luati 

tal. 7 pi.» — Bibl. Ac. Rom., 120/Lx1I1!. 

92. Din Protocolul oltean pe 1735 la Sibiiu: Pentru «cli- 

ronomia» lui Șerban Ştirbei (p. 1). — Privilegiul pentru Cli- 

1! La 30 April 1701, Împăratul, după cererea lui «devotissimus et perpetuus 

vasallus principis Valachiae Transalpinae deputatus Theodorus Ladislaus Din- 

dar», permite lui Brincoveanu a-și cumpăra casă și grădină în suburbiul Bra- 

şovului, unde află că şi-aii luat averi imobile şi eplures iam extranei, diversae 

nationis, homines, Graeci videlicet. Valachi et Hungari» (Arch. din Buda, Canc. 

Transylo., 1709, n% 9; după o copie de d. profesor G. Aletici). Cf. Iorga, 

Sate şi preoți din Ardeal, passiu.
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ment de Cozia, noul episcop de Rimnic. Se asigură de iu. 
birea. Împăratului pentru «neamul iliricescu», se recunoaște 
dreptul alegerii episcopilor și egumenilor: alesul e «confir- 
măluit» ; rămîne a fi sfințit de al «Besearecii Răsăritului 
ritului grecescu în țărăle noastre așăzat arhiepiscop și Mitro- 
polit». Fusese trei «candidaţi», dar pe Climent «clirul și no- 
rodul din preună, precum să cade, l-ai cerut» (Ii Octombre 
1735  p. 3).— Numirea lui Gherasim ca egumen de Tismana.— 
«Nemţii» din Craiova se supun Vornicilor și dajdei (p. 6).— 
Oameni din ţară, cari merg pentru lucru «la Șclavoniia» 
(p. 9). — «Podurile dupe uliţile Craiovei» (p. 10). — «Casăle 
de spiţieriia împărătească, care să face aici în Craiova» (4047. .— 
«Podurile ceale vechi» din Craiova (p. 10).— <Obroace, fer- 
deale, ocale şi cantare», pecetluite de inspector (2bia.), — Că- 
pitan și călărași, pentru a apuca (îdid.). — Opriţi mojicii, 
între cari şi dorobanţii, de a zmu0la Ja vînat, «nici cu ogari, 
nici cu puşci, nici cu nici un felii de măestrii» (p. 27). — 
«Contraband» pentru stupi ascunși: vor plăti vinovaţi şi +cu 
măna, cu colacul şi treapădul călărașului» (p. 27). — Boieri 
aduc oameai de peste Dunăre (p. 28). — Episcopul lua une 
ori poclon îndoit (p. 29). — Cind era cînghețal Oltului și 
Dunării», se dădea ordin ca stringerea «contribuţionului» să 
nu se facă «cu mara seciet pentru bani, ci foarte pe încet 
şi spre voia lor, ca blăndeațe să să ceară banii, iar pe satele 
din lăuntcu mai cu tărie să să apuce de bani, ca să să facă 
banii, iar, stricăndu-să ghiața, să să apuce unii ca şi alţiisă 
plătească contrebuţionul lor> (p. 32). — Un eclisiarh de Tis- 
mana e la arest, cu toate protestările mănăstirii: după cer- 
cetare, se va da episcopului spre judecată canonică (p. 34).— 
«Tirgu în Cerneţi» (î4:4.). — «La marginele Austriei» «lazaret 
saii contomație» de opt zile pentru «dobitoace> (p. 35). :— 
<Fleşarii nemţești» (p. 40). — Către Dositei Brăiloiu, pentru 
«datoriia ce au avut răposatul Cornea Brăiloiul la răposatul 
Barbul Sărdariul... Cum că ati ramas bani gata ai răposa- 
tului Cornei Brăiloiul la răposatul Barbul Sărdariul tal. 7.000, 
și, unde iaste suma banilor, zic că iaste cu altă slovă, şi suma 
stricată». În alt act, tot de la Brincoveanu, «scrie cum că sănt
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6.000 de lei la Barbul Sărdariul, ai Cornei Brăiloiul, şi arată 

acolo cum că Domniia n'a luat nimic de ale casei Barbului 

Brăiloiul pentru aceale 60.000 de lei». Trăiește încă cjupăneasa 

Cornei Brăiloiul». «Puncturile ce ai dat dumnealor fiii Bar- 

bului Sărdariul în potriva răposatului Cornei Brăiloiul... 

Sfinția Ta pe supt răposatul Brăiloiul ești fratele cel mai 

mare» (27 Februar 1736; p. 42). — Ştefan Brăiloiul împrumută 

pe episcopul Inochentie, «cănd aii fost la Beligrad, de s'a 

hirotonisit, cu galbeni de aur 49» (p. 44). — Climent cere pe 

eclisiarhul arestat, pentru a se canoui la o mănăstire. | se 

răspunde că «acest lucru iaste criminal» și că sa început 

instrucţia (p. 44 şi urm.), — Oprită trecerea în Banat fără 

pașoș (p. 47). — Oprit sunetul clopotelor noaptea (p. 50).— 

«Antonie Epis» participă la o cercetare (p. 54; cf. Engel, 

Gesch. der Watachey, p. 85).— Plîngeri de la Climent pen- 

tru judecăți şi gloabe bisericești usurpate de V ornici (p.55 

şi urm.). — Un om luat cu sila cîntre oameni cei lungi pen- 

tru slujba Craiului de Prusiia»: şi el-aii dus păn aproape de 

Timişoara prinsu şi cu sila». 1 se zice «David Lungul», e 

din Pirscov, fiul Bratului; cel ce-l ispitise e un Pătru Berariii, 

ce e pedepsit «cu bătae la Tărgul de afară, între vedearea 

tuturor» : el şi complicii capătă 100, 80 de bețe. «lar Zamfir 

Bărbiiariu, de vreame ce s'aii dovedit că l-aii chemat Pătru 

Berarii numai ca să rază pe haiducii acei lungă şi i-au dat 

Pătru Bărbiiariu 20 de zloți, de i-ai dus, de i-ai dat lungi. 

lor acelora şi cărciumariului, unde era ci în gazdă, iar nu iaste 

atinsu de altă vinovăție spre ajutoriii pentru luarea cu sila 

a lui David Lungul, — îi iaste destul pedeapsa arestului» (24 

April 1736; p. 57). — Oprit a se vinde de străini vin şi ra- 

chiă în bilciii (p. 62). — «Cazarmele dela Fometeşti» (p. 69). 

— «Pentru aducerea apei pe supt pămănt de la făntăna Pre- 

secii»> la Craiova (p. 70). — «Alexandru săn Matei Venețiianul, 

Bulgariul de la Brădiceani» (p. 79). — Proces pentru zestre între 

groful Şerban (?) Cantacuzino şi soacra, ejupăneasa Măriia»: 

căsătoria fusese făcută de Dositei, «cu dumneaei jupăneasa 

Marica, nora Sfinţii Sale» (pp. 78-9). —e Cumpania Bulgarilor 

de la Brădiceani, pentru o bătae ce sai făcut cu oamenii
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de acolo», în care se amestecă şi Vornicul -Radu Bujoranu 
(p. 82). — «Armașul de Țigani» (p. 83). — Sare cumpărată 
«din partea turcească» (p. 84). — «Cumpania de la Rogova» 
(p. 85). — Episcopul Climent e chemat pentru hirotonie (p. 
86). — «Mănăstiri patrierşești» (p. 95).— Se scrie episcopului 
Climent «să nu te mai tinzi la vinăricitia (p. 96). — «Com. 
pania, care vor să iasă de aici la Ardeal» (p. 99). — Cleric 
lăsat în pedeapsa episcopului, «pentru hatirul Sfinţiei Tale» 
(p. 111).— «Carte de slobozenie de rumănie» (îi). — Către 
Climent: «Sfinția Ta nu vei să plătești poștea și ştafeta aceaia 
ce s'aii trimis de aici la Sibii şi la Ocnă pentru moartea ră- 
posatului Sfinţiei Sale părintelui episcopului Inochentie» (p. 
115). — Pentru mergerea la Belgrad, ce se poruncise lui Cli- 
ment (p. 126). — Menţiunea răposatei Maria Bălăceanu (p. 
150). — «Jupăneasa Mariia a răposatului Cornei Brăiloiul» (p. 
159). — «Măcar că nu s'aii scris nemțăşte la dum. Vornicii, 
neavănd vreame» (p. 199).— «S'aii scris la toț boiarii din 
24 de familii: Fiind-că dumneata fără de nici-o pricină te-ai 
rădicat cu toată casa dumitale de ai fugit la munte, diri care 
fugă a dumneavoastră boiarilor de țară s'au spăimîntat ţara, 
de s'aii spart cu totul, de am rămas numai noi administraţia 
aici, singuri; din care să pricinuiaște, nu numaj pagubă și 
scădeare contrebuționului împărătescu, ce și mare prăpădenie 
și piiardere a toată economiia lăcuitorilor ; din care va să să 
facă mare lipsă și pagubă» (12 Iulie [1737]; sfîrşitul registrului, 
întrerupt la aceste cuvinte). 

93. 18 lanuar 7243 (1735). Constantin Mavrocordat, pentru 
«un satu anume Rerence de la Ținutul Cernăuţilor, care satu este 
discălecatu pe moșie sfintii m[ă)n[ăjstiri Slatinii, și acei oameni 
săteni sintu închinaţi la starostel|e] de Cernăuţi, şi, acum jă- 
luindu-ne . ... Varlaam Ursache egumenul şi cu tot săborul...,. 
dzicăndu că m(ăjn[ăjstire numai cătu ia dijmă de la acel satu, 
iar altă poslușanie nu fac m[ăjo(ăjstirii, ce facu agutoriu staros- 
telui. .. Măcariică atasta pricină am fostu și hotărăt-o Domniia 
Mea pentru oamenii ce şedu în sate pe moșiile m(ăJn[ăjstirilor, 
să fie supt ascultare m[ăJo(ăjstirii, să facă poslușanie m[ăjnă]s- 
tirii, iar să nu fie închinaţi pela boiarii», ete. —Bibl. Ac. Rom.
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94. Chitanţă de la Anton Marstaller Vornic, la 8 lanuar 

1735, pentru suma de 50.354 fl. renani şi 12 crăițari, culeşi 

de Radul Olănescul Vornic. Cf. Sfudiz și doc, LII, tabla, 

a: Marstaller. — Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 

95. «î Dat-am atastă cvitanție dumnealui Vornicului Radul 

Ollăjnescul, să fie de încredințare cum să să ştie că pentru 

zloț cinci sute după niște băcănii ce le-ai lăsat Măriia Sa dom- 

nul ghin[ăjralul de s'aii văndut la Rămnic, l-ai apucat acum 

Măriia Sa doamna ghinărărița dă i-aă dat toț deplin la măna 

mea: nici mai mult, nici mai puţăn. Cvitanţiia atasta să fie 

crezută. Dich. 11 1737. Ioannes Vilherm Hopmester.» Pecete 

roșă. — Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 

96. 20 lulie 1742. Mihai Racoviţă. Pentru a fi un singur 

conducător al parochiilor. Greceşte. — Bibl. Ac. Rom,., 1|uY. 

97. Din poronca Domnului nostru Io Costandin Neculae 

Voevod, |! 7250 [15 Iulie]. 

Judecată între Simion «Petre Giurgiuvanul ginerili lui Ion 

Tăutul cu cumnatu Dumlijtrașco Tăutul, fetoru lui lon Tăutul». 

Are zapis al socrilor (12 Ianuar 7232) pentru o moşie «din 

Cămpullungu rusăsc>, ce zălogise la «Turculias[a) Medelni- 

ceroae». Aceasta botează pe Maria, soţia lui Giurgiuvan. Dă 

zălogirea Mariei. Dumitrașco arată o diată din & Februar 

7242. — 135LIX. 

98. 11 August 7250 (1742). «Dumitru părcălabu dia Pău- 

șfe]ști Măghiiaş» și alții împrumută de la Vornicul Radu Olă- 

nescu «zloț noi 23», iar, ca dobindă, «să-i dăm fălci de făn 

11 pl, în livezile] dumnealui.» — Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 

99. Pentru <3 bucăţi de aur» aflate de un Țigan. ÎL ieaui 

Bujorenii și Drăghici Olănescul, fratele lui Radu. «S'ai fost 

vorbit între dănșii ca să nu mai spue nimănui ca saii găsit 

acel aur.» Află un Logofăt și iea «colac» de 5o de lei de la Radu. 

Gheorghe Cantacuzino «ai apucat pe acești 3 boiari... ca 

să-l ia de la dănșii, zicănd că iaste al Mării Sale». Mărturie 

«cum că Drăghici, la aurul ce aii fost dat Şărban-Vodă la 

frate-săi Tudosie, nu aii fost amestecat». Doamna-l dase 

lui Tudosie, «să î-l păstrează». — Col. d-lui Gr. P. Olă 

nescu.
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100. 8 August 7251 (1743). /ntrebăciune înnaintea boieri- 
lor din ordinul lui Mihai Racoviță. Radu Olănescu spune «că, 
fiind dat Măria Sa Doamna Mariia a Mării Sale răposa- 
tului Şărban-Vodă în măna unchiu-săii, lui Tudosie Olănescul, 
23 de bucăț de aur, ca să le păstreaze pănă va trimite 
să le iea, ai stătut la unchiu-său pentru aceste bucăţi de aur 
multă vreame, pănă în Domniia Mării Sale răposatului Ştefan- 
Vodă] Cantacuzină, iar, cănd aă fost atunci, trimițănd Mă- 
ria Sa Doamna Mariia ait în ţară, ai apucat pe Tudosie 
Logofăt pentru acest aur, și ai fost dat 20 de bucăţ de aur, 
iar pentru 3 bucăţi de aur ai fost dat seama că, fiind aorul 
în seama fraține-săi Simei, tatăl Radului, dela dănsul aă perit». 
Ea dă termin de o lună lui Tudosie, Drăghici și Pirvul Olă- 
neştii, «să meargă peste Olt la casa lor, să apuce pă ne- 
potu-săi Radul». Merg «cu om domnescu». Judecată la 
episcopul Damaschin. Se impune jurămînt. «lar Radu, nepo- 
tul lor, fost-au căzut cu rugăciune la dănșii ca să nu prii- 
mească unchii lui jurămănt, ci să-l ajutoreaze cu o sumă dă 
bani, ca el să plătească aorul». I se dai 100 de taleri: «lu- 
ăndu-să ţara dă peste Olt în stăpănirea Neamţilor și să- 
pănd niște Țigani» ai lui Șerban Bojoreanul, «ca să-ș facă 
bordeae în silişte în Olăneşti», află trei bucăţi de aur. — Col. 
d-lui Gr. P. Olănescu. 

IOI. 11 anuar 7252 (1744). loan Mavrocordat, pentru mănăsti- 
rea Slatina: «ai văndut orănda acelui sat unui Jidov de acolă 
din sat |Răreancea. Nu dă banii.] S'ai tocmit orănda satu- 
lui cu alt Jidov... Starostii de Cernăuţi peste voe și toc- 
mala lor au dat orănda iar în sama Jidovului celui d'intăi.» 
Bibl. Ac. Rom. 

102. 25 Decembre 7259 (1750). Constantin Racoviţă. Mi- 
tropolitul Iacov îi spune «cum că preoții dupre la bisearicile 
domnești i boiereşti pun pricină şi nu vor să dea la acești 
bani a poclonului cărjii, ce ai orănduit Sfințiia Sa ca să dea 
de tot preotul şi diiaconul din toată țara căte 4 lei, arătănd 
unii din preoți cum că au cărți gospod de scuteală».— Bibl. 
Ac. Rom., 66/uxv. 

103. 5 April 7252 (1744). «Iordache Muruz, Vel Ban al Scau-
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nului Craiovei», judecă într'o afacere de vin trecut pe la Boiţa. 

Ilie Zătreanul e în proces cu socrul săi Radu Olănescul, «zicănd 

că, la vreamea răzmiriţii trecute, fiind cu toţi şăzători la Ar- 

deal, pe țara Oltului, în satul Scoreaiul, și întorcăndu-se dum- 

nealui Radul Olănescul în Loviște...» — Col. Gr. P. Olă- 

nescu. 

104. 15 Septembre 7254 (1745). Testamentul lui Radu Olă- 

nescu. «Am dat văcărit la Mihai-Vodă pentru 4 bivoli şi pentru 

6 cai, ti 1op!; neavănd de cheltuială, am pus la Părvul băcan un 

tasornic zalog, și mi-aii dat ti 8 [ceasornicul făcea 50]. l-am făcut 

nunta de la mine [unui ginere), afară din dulceţuri, ce ai adus 

el: cu pita, cu vinul, cu vacă, cu oi, cu ce aii trebuit, cu pa- 

sări, cu vănaturi, cu toate ce au trebuit. L-am ţinut doi ani în 

casă, cu pită, cu vin, cu carne, cu slugi, cu cai, cu de aci, cu căt 

at trebuit în casă; n'aii cheltuit măcar doi bani; ci socotesc 

că va fi atasta dobinda banilor și cheltuiala a porcilor». Îi 

ține porcii în porumb. «lar el s'au întălnit cu niște Sasi, ci 

i-ai dat căte 4 zloți, şi i-ai adus pă Sasii aceia tocma aicea 

la Olăneşti... Și la bote[zul| copilii, pă ce s'au dat: la cafe 

oc. pl, ti 1, la zaharoc. 1, ti1,la condite oc.putipli bani 30, 

la şofran dram 2,t! pl, la piper oc.p', ti 1,la orez oc, bani 

40, la migdale oc. pi, bani 40, la untdelemn oc. p', bani 40, 

la stafide roșii i neagre i zmochine oc. 3, t 1, la carne de 

vacă oc. 15, oc. căte bani 14: pl,limba i rărunchi i mațe, 

bani 30, la 74 lămăi, bani 30, la ţiganii lăutari, ti 1, la bu- 

cătari, ti pl, i vaci 30; care să fact!0.» Şi ginerele Ilie-i iea fin 

şi stupi. «Din zilele Neamțului.» «Pănă nu didease iarna cea 

mare.» «6 vulpi ti 12..., 16 guși de vulpe, frumoase, ti! 16». 

« Miiare de ti 24 i bani 9.» «Pentru flintă ce am dat la Sinca 

în prăvălie, să o vănză.» Cu nora na luat zestre «căt iaste 

supt unghe: nici cărpe, nici haine, nimic, nimic; ce încă ei am 

dat așternutul cu totul, cu faţa plapomei de cutnie, care am 

dat numai pe fața plapomei îl 14; la veselie tot eii am cheltuit 

de I|a| mine». «Salbă de 100 de galbeni ungurești, şi i-am dat 

altă salbă de 20 de galbeni, și i-am făcut gheordie şi o tivilichie 

de coț 9, cotul căte zloți 15... şi la cacon, de blănitul lor, 

zloți 55, o chingă cu paftale de Țarigrad, zloţ 30... Cănd
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[diiaconul Pătru din Rămnic) aă vrut să fugă în ţara ungu- 
rească, zicănd să-ș ducă copii ... Cărți feal de fealiii: tasloave, 
moliftenic, o biblie, alte cărți de trebuință a besearicii, de 
toate; o fintă, un struț, un carabin, o sabie ferecată, un 
cal ungurescii..., o dulamă vearde de belacoasă..., 4 pă- 
rechi de cuțite de argint cu lingurile lor şi zeace linguri 
de argint. ..». «Ca să facă șindilă de cea groasă, ca. să învă. 
lească moara de la Rămnic.» «Bani nemţești. » 

Cercetată de cierei Flor., dascăl slv., 1757 (arabic)». — Col. 
Gr. P. Olănescu. | 

105. 1751. Grigore Ghica, «voă tuturor Rominilor, [şi] altor 
striini, Sași, Ungureni, carele lăcuiți în țara Ardealului și 
treceţi cu oile la pășune aice 'n țara Domnii Mele, uni ier- 
nindu-vă oile voastre și alți vărîndu-vă vara». Li arată că a 
venit la ei «Grigore scriitorul cel rumînesc al cetății Sibiului» 
cu carte «de spre partea cinstitului magistrat; și «carte de 
jalbă> de la ei. Anume că «oeritul cel obişnuit, care plătesc 
pămintenii [i] striini, încă și Turci, a fost «parale 5 de oaie», iar 
acum ai lor li-ar fi spus că Domnul a adăugat «alte» patru parale 
de oaie, <cum că am cere alt oirit, de vară». «Şi pentru aceasta 
cereţi întrebăciune, de este prin ştirea noastră aceastea, ati de 
nu este.» A răspuns către «magistrat». «Noi nu cerem a lua 
două oierituri, ci un oierit, după vechiul obiceiă.» Ela si. 
cat ce se înnoise de alții, «și au rămas după obiceiul cel 
vechiii, precum au fost la răposaţii Domni, moșii și strămoşii 
Domnii Mele». În prima lui Domnie, se dădeaat cinci parale; apoi 
se adăusesela zece. Ela dat ordin să fie oieritu! simplu, nu în- 
doit. Se va ţinea de ordin, «pănă cînd ne vațin& Domnul Dum- 
nezei în domnescul nostru Scaun al țerii aceștii». Așa,—și nu 
adaus! «Nu trebuiește așa, îndată voi după auzire mincinoasă 
să vă faceţi nălucire și spaimă; trebuieşte întăi să auziţi po 
xunca noastră, care se dă în scris, iară nu prin vorbe de- 
şarte; că Domniia Mea toate poruncile, cite le dă, în scris, de 
se cetesc întru auzul tutulor.» 1 s'a spus însă, «cum că de 
doi ani încoace sînt unii den Ardeleni carii își aduc oile la 
pășune în pămintul țerii vara, cînd ieste pășiune c& mai bună 
şi alişverișul cel mai de folos şi mai cu cîştig, de fac brînză,
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cașcaval și toate cele ce trebuiesc, aici, în pămîntul eri, și, 

toamna, la vremea oeritului, nu scoboară oile la baită, ad 

să le ţie pe munţi ţerii la finațe, ci, pentru ca să nu 

plătească oeritul, se întore oile în Ardeal, şi cu aceasta 

pricinuesc, nu numai paguba Cămării domneşti, ci si ce- 

loralalți Ungureni li se face nedreptate; pentru că cum va 

put& suferi Domniia Mea unii den voi Ardelenii, pentru că să 

coboară oile iarna la păşune în pămîntul ţerii, să plătească 

oeritul deplin, după obiceiul cel vechii, și alţii, carii îşi țin 

vitele la pășune vara, cînd ieste pășune ce mai bună, și mai 

cu bișug, şi mai de cîştig, să nu plătească oieritul, şi să în- 

şele Camara Domniei?» Pentru aceştia se dase ordin a li 

se scrie oile şi a da cinci «parale vechi». După plată, «să-s ia 

revaş de samă de la mîna orînduiţilor boieri, ca toamna, la 

vremea oieritului, să nu aibă altă supărare.» A trimis cu omil 

Sibiului pe «Gheorghie Logofâtul de taină, ca să să cetească 

porunca aceasta». Săi dea acestuia «în scris toate oile», dar 

numai cele ce mai plătit încă. «Să fie nesupărați și de vamă, 

care era obișnuit de le lua vama, și de oaie, și de cai». Astfel 

dînd acum cincisprezece «bani vechi», nu /2 zor face supărare 

oieri toamna. Pot fi aşteptaţi şi pănă în toamnă, dar să-și scrie 

oile, şi «să laaţ în chizăşie unul pe altul, legîndu-vă cu zapis 

şi cu chizăși». De nu vor da nici atunci, vor fi împliniți mai 

tărzii.» Jar, de nu se va găsi aceia, se va apuca alţii pentru 

dinşii de vor plăti.» «Să vie cu îndrăzneală şi cu bucurie.» — 

După o copie cu litere latine, în Protocollum sedis selisten- 

sis, 1750 și urm., p. 80 şi urm. 

106. 6 Mart 7259 (1751). «Seama dumisale Dumitrașco pă. 

i[alafi] i dumisale Iordache Balasache Peharnic, de bani cuniţii 

ot Ținut Putnii.» — Bibl. Ac. Rom., 88/LXxxvI. 

107. 23 Novembre 7263 (1755). Matei Ghica. «Pentru parte 

da mai aliasă, mai cinstită, adică orînduiala boerimii, neavănd 

nice o chivernisală, nici un venit spre staria și întemeiare ei». 

Trebuind a sta la Scaun, at boierii «mare nevoe». Fac datorii: cat 

cădzut multe niamuri vechi şi nici s'a mai rădicat>. Ai ve- 

nituri ori-unde aiurea boierii. Statornicește deci și el în Mol- 

dova. Logofătul: 3 lei de pungă la cumpărarea slujbelor, la
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protocălire. Stringîndu-se în credință, va lua din răsura strîn- 
gătorilor. Va lua şoo lei de la stărostia Cernăuţilor: «banii 
solăritului, după vechiul obiceiti» (s7c), la Sf. Dimitrie şi la sfirşital 
lui Decembre. Vornicul Ţerii-de-jos: «la vreme otacilor», ş pa- 
rale «de boul de negoțu» și 4 «de cal>; 3 de vacă, «pe vitele 
ce vor trece, în ceia parte». «Iară Vorniciia Bărladului şi şug- 
bini, gloabe, fiind un obiciaiii, un lucru urăt, s'au rădicat, şi 
de acmu să nu mai fie». Vornicul-Mare al Țerii-de-sus: «morta- 
sipiia Chișănăului». Hatmanul: «pocloanile sale» de la ori-ce «ca- 
pitănii». Postelnicul-Mare : «părcălăbiile», afară de Galaţi, care 
e a lui Vel Jitnicer și Vel Pitar, Spătarul: «de la ocnă», | 
para de drob, ca și Marele-Ban. Vistierul: o pungă «pe tfert, 
havaet». «La vremea văcăritului», 2 pungi. Banul: de la sare. 
Căminariul: <a Caminii». Pâharnicul: buţile ce vin în lași, 
cite un «leii noi», — scutiţi fiind boierii şi mazilii. Tot aşa: 
«din ortul stărostescu de la Putna» jumătate (împărțit cu al 
doilea Paharnic). Stolnicul: de pogonărit de tiutun, 11 ban 
(1 ban Vel Medeinicerul). Comisul: ca de obiceiu. Și Agia. 
Medelnicerul: 1 ban de pogonul de tutun. Clucerul: «folă- 
ritul», 2 galbeni de stînă, ciar cu 2 bani de măndzare». Sul. 
gerul: «de boii ce trec la Bosna» 5 parale, eși de rămătorii 
ce trec în ţara leșască sai în fara unguriască», 4 bani; <ori 
de la Țara-Rumăniască de vor fi, ori de aici den ţară». ]it- 
nicerul şi Pitarul, de la pircălabul de Galaţi: 1000 de lei pe 
an. Armaşul: 500 lei de la starostele de Cernăuţi. Șătra- 
rul: «de la otace». «Banii gramaticii de vamă». Logofătul 
al doilea: «1 galbăn de piatră la hotărătul moşiilor»>, Vis. 
tierul al doilea: din răsarile șfertului, și din «zăciuiala zlo- 
tașilor»: la 10 bani, 1/2. Păharnicul al doilea: din venitul celui 
mare. — Bibl. Ac. Rom., IixxxvIi. Copie «la comitetul Basa. 
rabiei», 1816, 323/x. 

108. 20 April 7264 (1756). Copie. Constantin Racoviţă iea 
măsuri contra vădrarilor ce ieaă « năpaste: la zeaci vedri dot». — 
Bibl. Ac. Rom, 36/Lxvr. 

109. 16 lanuar 1762. «Jăluim, Doamne, mili și bun[ă)tăți Mării 
Talle), noi preoți de sud Rom[ajoaţi, dup[ă] jalba ce am 
dat la. Măriia Ta în trecut[ă) vreame, la Octomvrie 9 zile,
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pentru greotatea dăjdii şi pentru năpțălştile ce am avut la 

Măriia Sa Scarlat Voevod, şi după jalba noastră Măriia Ta 

te-i milostivit de ne-ai ușurat, nu numai pre noi, cu toat[ă] 

tata preoțească... lar acum cearem la Măriia Ta un luminat 

răspunsii în dosul) răv[a]şului, arătănd supt peceata Mării Tale : 

sud Romănaţ sai așăzat la Vistirie la un civert, tal. atăt, 

și tal. de cătle] parale, şi răsulrlă căt, şi dobăndă căt, și 

treapăd căt, i costandi; și atastlă] luminare avănd la măna 

noastră nu vor putea să ne mai jăpuiască ca pănă acum... 

Noi preoții de plasa] de jos... Judeţul nostru iast[e] 2 plăși, 

şi am tras tot potrivă, de cănd ne-ai aşăzat părintele episcop 

la asta, dentăi la Măriia Sa Mihai Voevod, și am tras tot 

potrivă păn la Măriia Sa Scarlat Voevod, și, atunci făcăndu- 

să luare de sam([ă], şi părintele episcop fiind la prinsoare, și 

întămplăndu-să preoţii de plasla) de sus, ne-ai încărcat pe 

noi mai mult de căt plas[a] de sus cu tal. 45... Preoții de 

sud Rum. plas(a] Cămpului.» Domnul trimete la episcop. — 

Bibl. Ac. Rom., Doc. episcopului Ghe nadie de Rimnic. 

110. 27 Maii 1768. Alexandru Scarlat Ghica. «De vreame 

ce la judeţul Mehedinţilor, în munții mănăstirii Tismenii i ai 

Zvărnarilor, i ai Cloşanilor, i ai lui Hagi Costandin, care munţi 

fiind în pămăntul Țării-Rumănești, iaste obicei și să pogoară 

din lăuntru cu oile la acei munți, și le ţin vara la pășune, 

carii pentru păscutul erbii să așăza cu stăpănii acelor munți 

de-ș da adetul pășunii, dar, osibit de aceia, din vechime avea 

obicei şi plătea la ispravnicul judeţului obi&nuitul venit al is- 

prăvnicii; de suta de oi căte o oae, dar dela vre-o doi, trei 

ani încoace, cu pricină că acei streini nu-ș pogoară oile la 

ernatic în țară, ca să plătească oerit, s'aii fost zăticnit ca 

niă la pășune să nu fie volnici a și le ţinea. Det, cercetănd 

Domniia Mea întru această vreme, în căt ai fost opriţ, să 

văzu că, cu toată popreala lor, iar la ernatic nu le dă înde- 

mănă a şi le pogoră în ţară, de la carele nimic folos ţării nu 

să face: a fi popriţi, ci pagubă, atăt stăpănilor, căt şi la ve- 

nitu isprăvnicii. Dreptu aceia am socotit Domniia Mea ca, 

cu acest puţin venit ce sar strănge: la sută una, să fie în- 

chinat la sfănta şi ctitoriceasca noastră mănăstire Sfeti Spi-
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ridon. ..>. Ordin către ispravnic, căpitani și vătași de plai. 
Acestor din urmă şi plăieşilor li se poruncește «și pentru 
răndul hoților... ca, de care cumvaș aru simți că umblă jă- 
fuind pă acei streini, numai de căt să sară cu toții să-i prinză, 
ca să să pedepsească», 

ITI. 29 April 1778. «ţ Tudor Săpunar, pă care L-ai adus 
mărturie dumn. Vasile biv Vel Vameș, zice că în zilele 
Nemţilor, cănd învăța el carte la un Ștefan dascălul, eșind la 
osfeştanie cu episcopul Inochentie la acele livezi, au auzit, . .>. 
Col. Tzigara-Samurcaș. | 

112. "lodyrns 6 8 "Acppdipoy, 'lovhiov vovpeviă, către Mihail 
Luca Stolnicul. Îi scrii din Bucureşti Grigorie şi Daniil: 
Gy 6 păv oyohapyei îv roie Tpouparixois, 6 dă Ec rijy marpida (9), 
xxi xstdav &c zi Ebpommy Evodăterat. Pentru îndreptarea casei 
unde e școala. Ai ri Ezroxoziy îpsp6n 6 Tepiatuoc. E vorba 
de traducerea lui Virgil de Evghenie Bulgaris, de consulul Se- 
verin. I se dă o tabachere și 1000 de lei de Împărăteasa 
Rusiei, şi alta de Împărat. — Bibl. Ac. Rom., 29/x111. 

113. 1791. «Foia lui Gheorghiţă de lucrurile, ce le-ai adus 
din lăuntru» (prin Haţeg). 

I ceasornic 500 tal. 
1 butcă 550 32 
|Hamuri, <hățuri de lănă», zăbale.] — Col, Tzigara-Samurcaș. 
114. 26 Decembre 1792. Atestat de la preoții din Romanați, 

plasa de jos, către popa Florea, că, nemulțămiți de un pro: 
topop, l-ai cerut pe el de la protosinghel. E. cercetat «pentru 
învățătură i păntru altele». ÎL numește «ca să ne cerceteaz[e] 
şi ne facă dreptate fiecăruia». Dai actul contra celor «ce-s 
înfrățiț cu Pandele». Ă 

115. «Atestatii. Precum arătătoriul acestuia, anumea  în- 
cuviințatul cliric Filipi Ieremievici de la Tereblice, de la 
începutul cursurilor învățăturii acestor 3 ani trecuţi, adecă 
de la 1“ Octomvrie 790, pănă la sfărșitul lui Iulie 1793, 
întru atasta de aici al episcopeștii chesarocrăeştii Bucovini 
cliriciască școală ai petrecut și, precumiă toate examenurile 
acestor obicinuite cursuri, așa şi acest de pe urmă examen 
al acestor 3 ani bine aă făcut, precum și cu purtarea, darul 

56549. Vol, V. 
ul
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firii şi întru nărav cu cuviinţă s'au arătat, și prin aceste cătră 

priimire darului preoţiei la deșchiderea vre unii parofii spre 

alegerea iaste gătit. Cu atasta adeverim. 

In rezedenţie episcopiei noastre, la Cernăuţi, 3 luiii 793. 

Daniilă Vlahovici episcopă.» — Bibl. Ac. Rom., 69/x1. 

116. «Ce ati prinsi vinăriciul Mehedinți la leat 97 : 

vedre 

43.113 Cămpul-de-jos. 

67.887 Cămpul-de-sus. 

71.612 Blehnițile. 

75.982 Jilţurile. 

47.459 Dumbrăvile. 

58.040 Baia. 

60.068 Ocolu-de-jos, 

66.815 Ocolu-de-sus. 
13.932 Rămășițe de toate plăşile. 

504.908 

105.710 Să scad milele Govorii, Cozii î Tismeni. 

309.198. Rămăne mila Mărcuţ. 
Dolj, mila mănăstirilor: 

taleri 

1.550 Jitiianu, căt[e] bani 2. 

750 Şegarcea bani 2. 

406 Bucovăţu bani 2. 

200 Orezu bani 2. 

2.000 Școale pet mo (sic) bani 2. 
Romănaţi: 

750 Bistriţa bani 2. 

350 Mamul bani 2. 

1.200 Vlah-Serai bani 2. 

300 Cozia bani 2. 

250 Sfeti Spiridon, poporu leu, şi Racovița (?), căte 5 bani. 

Milile Vălt: 
taleri 

1.500 Mega Spileon, 103 poporu, po bani 5. 

6ş0 Orezu bani 2. 

550 Schitu Memul.
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190 Titirezu bani 2, 
180 Bistriţa bani 2. 

80 Cozia bani 2. 

250 Mănăstirea dintr'un lemn 2. 
50 Surpatele bani 2. 

150 Arnota bani 2, 
50 Govora bani 2. 

Mehedinţi : 
280 Cozia bani 2. 
250 Govora bani 2. 
130 Tismana. 

5.000 Mărcuţa, poporu, Celei (). 
Gorj : 

950 Şcola Qepasia 2. 

750 Bistrița 2. 

380 Polovragi 2. 
1.350 Vlah-Serai 52, poporu căte 2 bani, iar la Racoviţă şi 

Celei căte 3 bani. 
135 Tismana, 
350 Jitiianu 2.» — Bibl. Ac. Rom., 80/xxx1x. 

117. 23 Septembre 1798. Costachi Hatmanul cumpără de 
la Dumitrachi Turnavitul «o fabrică de fidea, cu ergalii de 
aramă și de lemnu», și o vinde Ruxandei, Doamna luj Han. 
gerli. — Bibl. Ac. Rom., ms. 260, f* 11r. 

118. 23 Septembre 1798. Hangerli dă c«vinăriciul şi părpă- 
rul> din mai multe moșii, eca un vinărici slobod domnescu, 
neînchinat nicăiri pănă acum». — Jdid,, fe 59 Ve. 

119. «Credin&os boerul Domnii Mele Ştefan Olănescu biv 
Vel Șătrar săn[ăjtate. Știind că slujbele tale s'au făcut cunos- 
cute Domnii Mele și te-au făcut vrednic a ciştiga milă și 
cinste de la Domniia Mea, iată dar, îutru răsplătirea sluj- 
belor şi a ostenelilor tale te cinstim cu paialăcu de Vei 
Clucer, poruncind Domniia Mea şi la dumnealui Vel Vistier de 
te-aă trecut la arhondologhiia Visterii în răndul Cluc[elrilor 
celor Mari, spre a fi cunoscut, trimeţindu-ț și domnescul nostru 
caftan, ca să-ț imbraci umerile credinții tale. Derept aceia scriem 
Domniia Mea cinstitului -și credintosului boerului Domnii
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Mele Ștefan Olănescule, biv Vel Clucer, după cum pănă acmu 

te-ai arătat cu slujbă plăcută Domnii Mele, aşa şi de acum 

înnainte, ca să-ţi înmulțești silinţa și credința, să dobăndești 

şi alte mili, mai mari, pentru care-ţi trimetem şi cest dom- 

nescu nostru sinet. Tolico pisah gpdstvomi. 1789, Avgust 23.» 

Pecete şi monogramă. — Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 

120. Numirea de Carageă a lui biv Vel Sărdar Olănescu 

la Vlașca. «În potrivă făcănd vre-o urmare, va cădea în 

urgie si pedeapsa Domnii Mele şi nu să va mai învrednici 

altă dată a mai întra în slujbă». Să-l asculte mazili, breslași, 

căpitani, slujitori. — Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 

121. lunie 1817. Pentru Constantin Olănescu, ispravnic de 

Dimboviţa, în locul lui Iancu Văcărescu. Să caute a stringe pe 

locuitori, a păzi dreptatea întru toate, «şi feriţi de orice nedrep- 

tăți şi jafuri», «si pă zapcii să nu îngăduiască a face vre o su- 

perare saii vre un jaf cătuşi de p' ţin lăcuitorilor, căci și pentru 

aceia însuş va avea a da seama». Col. d-lui Gr. P. Olănescu. 

122. Li Mart 1819. Vistieria către sameşul de Mehedinţi. Era 

«să facem arătare Măriei Sale lui Vodă să ţi să trimiţă cerce- 

tari şi, făcăndu-ţ cercetare, să întorci în starea locului, de la 

toate breslele, ce vei filuat, apoi să te aducă și aici, să te facă 

cea mai aspră pildă; dar din milostivire ţi să face trecere cu 

vederea, nevoind să te aducem în dreapte primejdii, ce ți sar 

fi căzut. Cum nu simți că aceste îndrăzniri sănt urmări a 

unui dăznădășduit, şi cum nu înțălegi, căt de mare şi neer- 

tată este greșala unuia care nu ascultă poruncile? Visteriia, 

voind să vă păzască de toată întămplarea, mai înnainte ai 

îngrijit a vă scrie cu cea mai strașnică poruncă să vă feriţi, 

şi însuţ, în potrivă urmănd, te-ai arătat nesupus și neascultă- 

torii şi, în vreme ce ai poruncă să nu ei nici un ban, — să iai 

așa sume, să dăzbraci săracii?! Eşti vrednic de toată osînda 

şi pedeapsa, şi singur te dovedeşti de jăfuitor şi asupritoriii.» 

Îndată «să întorci banii jăluitorului, fără a-l dogini sau a-i zice 

cel mai puţin cuvănt de mustrare, să liniştești şi pre alții 

ce-i vei fi asuprit asemenea; căci nu după multă vreme să 

vor trimite cercetători şi, dovedindu-te vinovat, nici o ertare 

să nu aștepți; și de acum părăsește-te cu totu de asemenea
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luare pe strămbătate.> În 15 zile, «să poftecsești aici la Visterie 
catagrafiile breslelor, căci întărzierea s'a cunoscut că din 
atasta curge pentru că te zăboveșşti tocmindu-te osebit cu 
fieștecarele și găsind pricini săneturilor ca să le faci reale, 
și supt acest cuvănt să jăfuești. Deci, de nu vei trimite la 
soroc catagrafiile, negreșit să aștepți mumbașir, acelaș şi 
cercetătorii, și te vei căi fără îndreptare». 

Către sameșul de Secuieni. Se află «că pănă în Sămbăta 
trecută ai urmat a luoa căte ti 6, parale 20 de un nume 
de breslaș, boer dă neam, boerănaş, măzăl și poste., și căte 
tl..3, parale 10, de rădicarea chipurilor unui scutelnic ; care 
ne-ai adus la dreaptă urgie asupra-ți». Erau să spuie lui Vodă. 
Tot așa pentru catagrafie. — Bibl. Ac. Rom., 57 și 57%y1. 

123. [1821.] Mărturia lui Ahmed pentru credința lui Con- 
stantin Ruset Bălănescu. — Bibl, Ac. -Rom., 284iLVI. 

124. 2 Maii 1822. Xupăţăa RKohrtora către lordachi 
Colfescu, «cu părintească dragoste», la Găeşti. «Să cade mai 
întăiă a gudeca nestătorniciia vremi, iar nu să-m faci cerere 
la lucru necuvintos; ei, că am văndut doao buți cu vin, ade- 
vărat este, dar nu numai că bani după celea am cheltuit petn 
țara nemţească, ci încă mai m'am şi împrumutat la această 
vreme; şi sănt boeri mari, și n'a de cheltuială, şi ai pungi 
cu bani dați cu dobăndă, și nu-i pot scoate acum, iar dum- 
niata, nu numai că-m faci cerere, ci te lauzi că o să vii cu 
gavaz la mine, să-ț daii bani, și să te Sudeci cu mine. Un cap 
de fâmeie la această vreme păn Turci, unde acum nici odată 
nu merge fămeile a se gudeca!» — Col. d-lui Gr. P. Olă- 
nescu. 

125: După 1822. «Suma cu care sănt văndute» niște moşii, 
în număr de 22, în valoare de 107.210 de lei. «7.100. Cetăţue 
i Zachie; d. Vornic Conache.» Pomenit şi <luminatul bezădă 
Iorgu». — Bibl. Ac. Rom, 3IXLYII. 

126. O văduvă a unui boier, ce voiă «să triacă Prutul să 
trăescă în Basarabiia», dar, oprit de datorii, moare, arată 
că, «după anu cernit> sau «anu negru», a prefăcut casele 
ci și a cumpărat «şi aceste mobile, care, fiind revoluție asta 
cu eteriia, trecănd eii, mai înnainte mi-au luat și mobilele aces-
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tia, şi cununăndu-mă cu Visternicul Catargiu, şi întorcăndu- 

mă la Moldova, li-ai dat dumnealui Vist. Catargiu cu ră- 

vaşul dumisale cuscră-mia cucoana Smărandi Bogdan, şi, mer: 

gănd fiiul miei Toderiţă acum piste Prut, ducăndu-să la 

dumniaci, şi cerănd mobilele, știindu-le dumniaei prea bine că 

săut a mele, fiind-că Visternicu sai mutat la mine, avăndu-ş 

calabalăcurile toate în Moldova», vrea să le reclame: prin 

cine? «Adicăti 3 paturi de modă cu mindirile lor şi cu patru 

perne, fiindu-m şi mie trebuitoare; acum de fieștecare pat 

2 canapele de culcat, de tisă: una a mia şi una a fii-mieii; 

2 mese de tisă: una mari şi una mică; 2 mindiruri mari, căte 

cu patru perni, însă pernile foarte mari, după mindiruri ; 12 

scaune di tisă cu jelțurile lor și cu citurile lor, însă acele 

cituri cam vechi, și la paturile di modă şi la scaune; 12 

scaune de lemn prost, negri, îmbrăcate cu piisă, di sofragirii. 

Mai am și altă cerere că, fiind ei în Basarabiia cu dumnealui 

Vist., ai înștiințat Mosiu Jan, omul dumisali, că ai trecut 

nişte lăeș ai miei de la Ţara Munteniască, adicăte Gata lui 

Măţă, care îi știie și Măriia Sa Vodă, că aii fost şi pe la 

Săucești, și au vrut să ei ţigani domnești; pe care țăgani 

i-am dat şi gineri-meii lui Lăţcărachi, tata 20 de familii, care, 

viind Vistierul Catargiu în Moldova cu mine, și facănd izvoadi 

țăganilor tuturora, fiind şi aceştiia cu a dumisali la un loc 

pe moşiile dumisale ... Cănd sai luat Codăeștii, au fugit 

aceşti ţăgani în Țara Munteniască, avănduii Brăncovanu în 

Țăgani lui... Aceste mobile fără dooă mii de lei nu li-am 

făcut.» — Bibl, Ac. Rom., 9I/ărvr.
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DIN ARCHIVA' DOMNULUI C. BASARAB BRÂNCOVEANU.



 



  

I. Tirgovişte, 8 August 6953 (1447; sic. 1446 2). «Vladul Voevod, Domnul Țărăi-Rumănești, fezloJrul marelui și prea- bunului creştin Vlad Voevod», mai multor moșneni, pentru Coteana. «lar după aceea venit-ati Taeîncoş (sic) şi Stan şi Colțea ei singuri înnaintea Domnii Sale de s'au înfrățit pre a lor bucate și dobitoace, şi pre otne, şi pre Țigani, și pre toate ale lor, ca să-s ști, să fie trei frați nedespărțiț». Ho. tare: «lacu Fătăciunii... Drumul Slatinii». Boieri: Tudor, Nanul, Stanciul, Pashalie, Radul Borcea, Dumitru Spatarul, Stoica Vistierul, Seman Stolnicul, Badea Comisul, Ştefan Lo- gofătul. Tirgovişte. — Traducere din secolul al XVIII-lea. 2. Bucureşti, 3 Maiui 7026 (1518). Io Basarab Voevod dă «featei jupănului Harvat Loglojfătul, jupăneasey Neacșii, și fetorilor ei, cîți Dumnezeu îi va dărui, ca să-i fie ei Brinco- veanii toţi, şi cu morile și cu viile: pentru că jumătate de Brîncoveani am. dat Domniia Mea jupăneasii Neacșii, fata ju- Pănului Harvat Logţojfătul, şi bărbatului ci, jupănului Dobrovoe părcălabul, iar altă jumătate de Brîncoveani o aă cumpărat jupăn Dobrovoe părcălabul de la Bran drept 3.000 aspri; și iar am dat Domniia Mea lor amănduror Baia toată, pentru că singur Domniia Mea am dat satele ce s'au zis mai sus de zeastre featei jupănului Harvat Loglojtătul, jupăneasii Neacşii, şi am milvit Domniia Mea și pre bărbatul ei, pe jupăn Dobrovoe părcâlabul, pentru slujba ce ati slujit Domaiei Meale, — iar după aceaia jupăn Dobrovoe părcălabul el ai socotit la moartea lui de ai dat partea lui de Ja Bae (Banc) - și partea jupăneasii Neacșii mănăstirii de la Tismeana, pen- tru sufletul lui; iar Domniia Mea am luat jumătate de Brăn- coveani, partea lui Dobrovoe părcălabul, de am dat-o jupă- neasii Neacșii pentru acea jumătate de Bae, ce au fost partea 
jupăneasii Neacșii, carea o ai dat-o Dobrovoe părcălabul
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mănăstirii de la Tismeana. Și iar să fie jupăneasii Neacşii 

casele de la Brăncoveani, că pentru aceale case Domniia 

Mea am dat fraților lui Dobrovoe un popor (nenop), ca să 

le scoaţă lor leamne de casă, şi încă le-am dat lor Domniia 

Mea aspri 1.500. lar după aceaia am dat Domniia Mea și 

aceale case jupăneasii Neacşii şi Brăncoveanii toţi cu morile 

si cu viile.» Marturi: Barbul Banul, Calotă Vornic, Harvat 

Logofăt, Dumitru Vistier, Radul Spătar, Drăghici Păharnic, 

Hamza Comis, Jitiian Stolnic, Badea şi Neagoe BEAHUH Noc- 

reannuat. Scrie Florea. Monogramă roşă şi pecete roşă ruptă. 

Hirtie. — Traducere din secolul al XVIII-lea. 

3. Tirgoviște (Aungnii rpaa), 30 Novembre 7029 (1521). «lo 

Basaraba Voevod şi Domn a toată ţara Ungrovlachiei, fiul 

bunului Basaraba Voevod», dă carte lui «jupan Horvat Mare- 

Logofăt (asroberS” şi fiilor lui» pentru moșia lor, la «Epoteşti»: 

partea lui Voico «usursa», în schimb pentru altă moşie, ce-l 

costase 1.200 de aspri, pe lingă cari se adauge o nouă plată. 

Boieri: Preda Ban, Calot[ă] biv Vornic, Udrea Mare- Vornic, 

Dimitru Vistier, Hamza Spatar, Drăghici Păharnic, Badica 

Comis, Jitiian Stolnic, Neagoe şi Danciul «Mari-Postelnici». 

Ispravnic: Udrea Mare-Vornic. Monograma ; pecete mică 

ruptă. Pergament. Pe dos: Euuc 34 ensrap. 

4. Tirgovişte, 10 lunie 7037 (1520). «Moisi Voevod și Domn 

a toată țara Ungrovlachiei, fiul prea-bunului, marelui Vladislav 

Voevod», către «boierul Domniei Mele, jupan Peia Portaru [neiia 

nopTaps]» «și soţia lui Neacșa, fata lor Calea, şi fiii», dîndu-i 

moșie, în «Epoteşti, partea lui «Gran evoanukS[a] Banoa». O pu- 

sese zălog «Stan Stolnic» pentru 2.500 de aspri «S XSnan XApBAT 

asr&e['r]», <în zilele răposatului Bas(a]rab Voevod», «pentru a 

se plăti de Preda Ran$>: cepe Gran CTOAHHK NAAOIUE S$ BEAHKO 

enrpEulenie, TARE XTEUIE NpEAA Ad TA BAFSBIi NO TAN CTOAHH- 

RSA, NOUTO pă, £€ CTAH XăBHA WERH ASAaAE MIBEAEE Bă». 

Boierii: Neagoe, Mare-Vornic, Theodor Vel Logofăt, Drago- 

1 «De s'a plătit Preda Banul, că aii căzut Stan Stolnic în mare greșală, în- 

căt era Preda Banul să piarză pă Stan Stolnic, pentru căci Stan ai prăpădit 

nişte haine ale Predii Banul» (traducerea dascălului Constantin ; 1779).
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mir Vistiiar, Radul Spătar, Stanco Peharnic, Drăghici Comis, 
Baa 143. Stolnic, Radul « Postelnicu». Badea Postelnic. Scrie Oprea. Monogramă cu roşu; pecetea ruptă, roșie. 

5. 27 Novembre 7079 (1570). Alexandru-Vodă «<jupăneasii 
Calei de la Brincoveani, cu fiii ei ciţi Dumnezei îi va dărui, 
ca să le fie lor satul Brincoveanii [ca mai jos, la 12 Decem- 
bre), balta Brăncoveanilor și din jos de cale, între Olturi, pînă 
unde ară cu plugurile. [Jurătorii ei] i-ai: dat jumătate de 
balta Brăncoveanilor, iar Tudor şi soru-sa Bădeasă de la Hotărani să ţie iar jumătate de balta Brăncoveaniior, iar la 
calea din jos, între Olturi, nimic ameastec să nu aibă Tudor 
şi soru-sa Bădeasă, ci să fie jupăneasii Calei balta Brinco- 
veanilor jumătate și calea din jos între Olturi toată, pentru 
că iaste a ei bătrină și dreaptă moșie, şi de baştină. Și aşa i-ai tocmit pre ei acei 12 boiari... înnaintea Domniei Meale, 
şi aşa ai rămas Tudor și cu soru-sa Bădeasă de leage din- 
naintea Domniei Meale.» Întăreşte, Boierii de la n! următor 
în altă ordine. Scrie Aaau BABAKH pam. Monogramă roşie şi pecete pe hirtie. — Traducere din secolul al XVIII-lea. 

6. Bucureşti, 12 Decembre 7079 (1570). Alexandru-Vodă 
«jupăneasii Calii de la Brăncoveani (SNAHENER Kaatk WT Bpnu- 
RoRkun), cu fecorii ei, ciți Dumnezeă îi va dărui, ca să-i fie 
ei satul Brăncoveanii tot, cu tot hotarul, pentru că iaste a ei 
bătrină şi dreaptă moşie de baştină; iar după aceaia jupăneasa, 
Calea iar aii avut piră înnaintea Domniei Meale cu Tudor 
şi cu soru-sa Bădeasă de la Văleani, pentru balta Brănco- 
veanilor, şi așa piră Tudor şi soru-sa Bădeasă înnaintea Dom- 
niei Meale pe jupăneasa Calea, cum că nu are ia nimic 
ameastec cu atastă mai sus zisă baltă a Brăncoveanilor, 
aceaia careu iaste împrejurul braniştii; încă dintre Olturi din 
jos de cale, pînă unde umblă plugurile Brăncoveanilor. Întru 
aceaia Domniia Mea am căutat şi am judecat cu toți cinstiți boiarii Domniei Meale după dreptate şi după leage; și am dat Domniia Mea jupăneasii Calii 6 boiari şi lui Tudor și surori-sii Bădeasii alți 6 boiari ; și aşa au adus jupăneasa “Calea pre acei 6 boiari înnaintea Domniei Meale de ai măr. turisit cu sufletele lor, cum că iaste balta Brăncoveanilor a
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jupăneasii Calii, toată aceaia carea iaste după braniște, și 

să să știe hotarul dintre Olturi, din jos, din cale, pănă unde 

ară plugurile Brăncoveanilor, iar Tudor şi soru-sa Bădeasă 

ei nu aii putut să aducă pre acei boiari înnaintea Domniei 

Meale, ci ai rămas de leage dinnaintea Domniei Meale.» 

I-o confirmă deci Calei. Boieri: Dragomir Vornic, Ivaşco 

Logofăt, Stan Spatar, Dumitru Vistier, Badea Stolnic, Mitrea 

Comis, Gonţea Păharnic, Stoica Postelnic. Scrie «Neagul mi- 

cul diacu». — După o traducere a lui <Luppu dasc. slove- 

nesc la şcoala domnească în București; la leat 7250» (ori- 

ginalul slav, pe hirtie, e păstrat). 

7. Tirgovişte, 30 Septembre 7081 (1573). Alexandru Mircea, 

pentru Manea din Slăvileşti. Tradus de « Costandin dascalu stov: 

la școala slov: la Stăi Gheorghie Vechii, u București», Origi- 

nal pe pergament. 

8. Bucureşti, 10 anuar 7090 (1582). Mihnea-Vodă, întărind 

unor moșneni satul Urzica. «Pentru că acest mai sus zis sat ai 

fost de baştină al Calei de la Brăncoveani, iar după aceaia 

Calea de la Brăncoveani au fost văndut pre acest mai sus 

zis satu acelor mai sus numiţi oameni drept 25.000 de aspri 

gata, încă din zilele răposatului părintelui Domniei Mele 

Alexandru Voevod; după aceaia acei mai sus ziși oameni 

de la Urzica ei ai avut pără înnaintea Domniei Meale cu 

călugării de la Coziia și de la Bistriţă, şi aşa pără călugării 

cum că nu ţin acești mai sus ziş oameni de la Urzica 

locul pe unde le-aii vândut lor jupăneasa Calea, ci ai îm- 

presurat locul mănăstirilor celor ce s'aii zis mai sus». Se 

dă sătenilor «leage 12 boiari şi hotarnic pe sluga Domniei 

Meale Stanăul Postelnicul». Ei ai hotărit, puind semne. Că- 

lugării piresc iar «că n'aă dat acei 12 boiari satul Urzicea- 

nilor, nici ştii ei de acei 12 boiari». Se dă iar satului «12 

boiari şi hotarnic pe sluga Domniei Meale anume Stoica Pos- 

telnicul». A treia pîră a călugărilor: «cum că nai pus acei 

12 boiari pietrele şi seamnile pe unde pusease acei 12 boiari 

dintăiti». Domnul li oferă a lua 24 de boieri. «lar după 

aceaia, schimbăndu-se igumenul şi ai pus pe Amfilofie să 

fie igumen la sfănta mănăstire la Coziia». Nouă piră de la



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 173 

Cozia: «cum că nu ţină acei mai sus ziș oameni... pe unde 
le-au vîndut lor Calea și cum că n'au pus acei 12 boiari 
seamnăle pe unde ai pus ceialalți 12 boiari d'intăiă». Domnul 
dă călugărilor 24 de boieri. Nu pot /ua lege, şi râmiu şi 
acum. Confirmă sătenilor. Boieri: Ivaşco Vornic, Ivan Lo- 
gofăt, Dumitru Spătar, Costandin Vistier, Radul Comis, Har- 
vat Stolnic, Gonţea Păharnic, Danciul Postelnic. Scrie Vlăcul. 
Monogramă cu roș. Pecete simplă. Pergament. — Traducere 
de «Lupp dasc. slov», 1753. 

9. București, 24 April 7090 (1582). Mihnea-Vodă confirmă 
unor răzăși moșia lor la Hrastul. Menţionat: Olariul, Moianul, 
Fueroae, Mărișoae, Mărșavul. Divanul: 1vaşco Vornic, Ivan 
Logofăt, Dumitru Spatar, Costandin Vistier, Harvat Stolnic, 
Gonţea Păharnic «un aanua». Scrie Vlăcul, Monogramă cu 
roşu și pecete peste hîrtie. Pergament. Slavon. | 

10. Tirgoviște, 20 Septembre 7094 (1585). Mihnea-Vodă, 
pentru Lupul și ceata lui -(usr), în care şi Îndelfejte, Ducul, 
Stănie, Bana, Măjina, Goia, Oprica, ce ai moșii în Ur- 
zica, «de la jupăneasa Mariia şi de la jupăneasa Calea şi 
de la Danciul Postelnic și de la Datco și de la Rădu- 
canul...., drept '25.000 de aspri». Se arată ciţi aspri a dat 
fiecare din cumpărători. «Şi iar săs știe ce au cheltuit 
acești oameni mai sus ziș pentru acestă moşie, avănd pără 
cu niște călugări, însă aspri 11.000.» Semnele: "Hu ASA 
cnc HhcHnSA, AhrSpa wE'kacaop, MrS(rs)pa cne kpSuk, KSaapkk 
che 'TSăeacp, nnekSa KpnuS. Boieri: Mitrea Vornic, Chesar Lo- 
gofăt, Pătru Spatar, Ion Stolnic, Mihalachi Comis, Radul 
Păharnic, Paraschiva Postelnic. Scrie «Slivoiti gram. ot Vă. 
leani». Monogramă cu roș. Pecete pe hirtie. Pergament. — 
Traducere de caz Lupp dascăl Slov.», 1753 (arabice), În 
dublu exemplar. 

II. 7 Iulie 7094 (1586). Mihnea-Vodă lui « Coșlov», pentru 
Coteana, cumpărată de la Colțea și Dragomir cu 1.200 de 
aspri, «însă 600 aspri —, iar 600 aspri de argint». Divanul. 
Ispravnic: Mitrea Vel Vornic. Scrie Danciul Logofăt. Tradus 
de dascălul <Luppu», «la școala domnească în Bucureşti». 

12. «În numele Tatălui şi al Fiiului şi al Sf[ăjatului Duhi,
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Troiță Sifijntă, amin. Ei Badea Peharnecul de Grădişte, im- 

preună cu aceşti boiari, anume Neadelco şi Panaet și Vădislav 

Logofătul şi Bârbuia și Pandazi Log(ojfătul, scris-am acest 

răvaș al nostru pentru tocmeala ce-am fost luaţi dinnaintea 

Domnului lo Mihail Voevod, de am aşăzat pe David Pos- 

telnicul şi pe jupăneasa Stanca din Brăncoveani preste toată 

datoriia, cătă are Danciul Dvornicul şi frate-său Radul Postel- 

nicul împreună. Și aşa singuri am adevărat noi, cum ca să 

întoarcă David Postelnicul 70.000 aspri jupăneasci Stancăi 

dintru atastă datorie ce are acești boiari frați amăndoi, iar 

după aceaia David Postelnicul să ţie jumătate din sate şi 

din mori şi din Ţigani şi din vii şi din tot venitul căt va 

fi să aibă de baştină Brăncovenii (Bpaukogeitini). Pentru că 

au plătit David Postelnicul aceşti 70.000 de aspri gata. Aşa 

singuri i-am aşăzat cu sufletele noastre, şi așa singuri am 

adeverit. Isus Hristos; amin. Sai scris în luna lui lu- 

nie 1ş dni, 1! 7105.» Tradus de. dascălul Luppu la 7250. 

Două peceţi negre, rotunde, neînţelese. Pe Vo, în scrisoarea 

secolului al XVII: Zapisul păntru judecata lu David Pos- 

telnicul păntru Brăncovean[i)». 

13. 5 Crprsnpn, 25 April 7106 (1598). Mihai-Vodă «sfin- 

tei şi dumnezeeștii Episcopii ce se numeşte Severin (ceRe- 

gianu), unde este hramul sfintului părintelui nostru ierarh şi 

făcătorul de minuni Nicolae al Miralichiei, ca să fie satul 

Hrastul cu toți vecinii, cu toată moșia, şi cu toate hotarele, 

ori cit se va alege, din toate părţile, adecă din cîmp, pă- 

dure şi apă; care acest sat ai fost al Domniei Mele: deci 

Domnia Mea l-am dăruit sfintei, dumnezeeștii episcopii, pre- 

cum mai sus am zis, ca să fie de moștenire sfintei şi dum- 

nezeeştii episcopii, spre pomenirea Domnici Mele în vecii 

vecilor.» Urmează blestemul solemn pentru cine ar strica da- 

nia. Dumitru Vornic, Radul Cliucer, Teodosie Logofăt, Stoica 

Vistiiar, Negrea Spatar, Radul Comis, Stroe Stolnic, Șerban 

Păharnic, Preda Postelnic. «Logofătul Manco.» Monogramă. 

Pecete pe hirtie. Pergament.— Tradus de M. Chefalov, inter- 

pret de romăneşte la «Secr. Valachii». 

14. Tîrgovişte, 6 Iunie 7106 (1598). Mihai-Vodă, lui Calotă
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biv Vel Ban, ca să ţie Coteana: toată partea lui < Taincoș 
Crănul», «pentru că iaste a lui bătrină şi dreaptă moşie, şi de 
baștină, pentru că ai dat şi ai închinat Tainăcoş Crănul 
toate părţile ]ui de moşie, însă jumătate de Coteana, jupînului 
Datco biv Vel Armaș, şi jupăneasei lui Calei, încă den zilele 
Radului Voevod Călugărul, pentru că ai fost furat Taincoş 
niște cai şi ai fost fur de faţă, apoi au vrut părişii să-l spîn- 
zure de faţă, iar Taincoș elaii căzut înnaintea jupănului Datco 
Armaş ca să-i scoaţă capul de la moarte şi să-i ție toată partea 
lui de moşie. Deci jupan Datco iși: «Deatco»>] Armaş el aă 
căzut înnaintea Radului Voevod cu mare rugăminte şiai cerşut 
capul lui Taincoş del[a] rea moarte, apoi Radul Voevod ai ertat 
capul lui Taincoș, pentru voia jupănului Datco Armaș, și aii 
scos capul lui Taincoş de la moarte cumplită ; iar eli-ai dat 
toată partea lui de moșie. Iar dupe aceaia, cănd ati fost în 
zilele lui Alexandru Voevod, iar jupăneasa Calea ia ai avut 
piră cu fecorii lui Taincoş Crănul, şi așa piră feciorii lui Tain- 
coş cum că n'aii închinat tatăl lor Taincoş acea moșie nici 
cum, ci ai luat-o jupănul Datco Armaş şi jupăneasa lui Calea 
în silă ; iar după aceaia Alexandru Voevod ati căutat și ai 
judecat dupe dreptate şi după legea lui Dumnezeu, și au dat 
fetorilor lui Taincoş leage 12 boieri, ca să jure cum că n'aă 
închinat tatăl lor Taincoş partea lui de moșie jupănului Datco 
Armaş și jupăneasci lui Calei, ci o ai luat ei în silă ; iar ei 
nici cum nu ai putut să stea cu legea la zi, și la soroc, ci 
aii rămas de leage dinnaintea lui Alexandru Voevod. lar după 
aceaia, căndu ai fost acum în zilele Domniei Meale, iar fe- 
torii Danciului Dvornic, anume Barbul și Mateiu, și cu fata 
Radului Postelnicul, anume Mariia, ei au văndut acea moşie, 
partea lui Taincoş toată, însă jumătate de Coteana slugii Dom- 
niei Meale lui Drăgoi Logofătul şi fraților lui, iar Stoica 
Chivăran şi Neagoe de la Alimănești, ei s'aă sculat și au zis 
cum că ai şi ei a treia parte din partea lui Taincoș Crănul 
și ai luat de la Drăgoii Logofătul —; iar după aceaia ai avut 
cinstitul boeriul Domniei Meale jupan Calotă biv Vel Ban 
piră înnaintea Domsiei Meale cu Stoica Chivăran şi cu 
frate-său Neagoe, și așa piră Stoica Chivăran şi frate-său
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Neagoe cum că ai fost cumpărat și ei moșie de la Ta- 

incoş: a treia parte, și aii zis cum că ai fost cumpărat ei 

mai nainte de la Taincoș Crănul. lar după aceaia Domniia 

Mea singur am căutat și am judecat după dreptate şi după 

legea lui Dumnezeă, împreună cu toți cinstiții boiarii Dom- 

niei Meale, și am adeverit Domniia Mea cum că ai cumpărat 

jupan Datco Armaş mai nainte, și am cetit Domniia Mea şi 

cartea răpoosatului Radului Voevod, de închinăciune, cum că 

ai fost închinat singur Taincoş toată partea lui de moşie, și 

singur Domniia Mea am văzut și la măna cinstitului boiarului 

Domniei Meale jupan Calotă Banul, mai veache cu' şase ani 

decit cartea Stoicăi şi a lui Neagoe, şi singur Domniia Mea 

am văzut și cartea răpoosatului Alexandru Voevod, de rămas, 

cum că aii rămas. Aşijderea ai rămas de leage și dennaintea 

Domniei Meale, şi aii rămas Stoica şi Neagoe de leage din 

Divanul Domniei Meale, și am scos pre Stoica și pre Neagul 

din Divanul Dominiei Meale, cu mare rușine, şi am scos — din 

cărțile Stoicăi, și așa s'au prinsu Stoica şi Neagoe dinnaintea 

Domniei Meale cum că nu are altă carte, fără numai cartea 

carea o aii scos înnaintea Domniei Meale. Deci şi Domniia 

Mea singur am dat cum că, de va mai scoate niscareva cărți, 

să nu să crează, că sănt mincinoase. Pentru aceaia am dat 

și Domniia Mea cinstitului boiariului Domniei Meale jupan 

Calotă biv Vel Ban, ca săi fie lui satul Coteana, jumătate, 

partea lui Taincoş toată, moşia ohabnică, lui și fegorilor 

lui. ..>. Marturii: Dumitru Vornic, Teodosie Logofăt, Stoi- 

chița Vistier, Negre Spatar, Stroe Stolnic, Radul Comis, Şăr- 

ban Paharnic, Preda Vel Postelnic. Ispravnic Teodosie. Scrie 
Teodor Logofătul. — Tradus de dascălul «Lupp> de ia școala 
domnească din Bucureşti. 

15. C. 1600. «ţ Să se știe cum veni Radul și Drăghici... 

de Slăvileşti la văru-săă Banul Bărbuza, de înfrățiră şi bă- 

gar[ă] pe Banul Bărbuza pre-le lor ocine, de bună voia lor, 
cu ştirea tuturor megiiașilor de pre jurul locului, ca să aibă 

milă de dumnealui și căutare pănă la moarte; iară Banul 

Barbuza el lui milui și le deade as. 5.000 gata.» Se arată 

cire «funi de frăţie» s'au dat.
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16. Tirgoviște, 6 April 7110 (1602). Simion Moghila, pen- 
tru Hreastul, dată ca de la el episcopiei. — Vornic, Dan Lo- 
gofăt, lanachi Spatar, Pan[ă] Vistier, Ştefan Comis, — Stol- 
nic, Gherghena Păharnic, Dumitrachi Postelnic. Scrie Stoica. 
Monogramă cu roș. Pecete pe hirtie. Pergament. 

17. 12 August 7110 (1602). «Radu Voevod şi Domn a 
a toată țara Ungrovlachiei» întărește satul Hreastul către - 
episcopia WY BApOUl PCAROMH wr pHBHHKb, menţionănd şi da- 
nia «cimeonS RosgeaS». Boieri: Preda Banul, Cernica Vornicul, 
Stoica Logofătul, Leca Spatarul, Nica Vistierul, = Comisul, 
Stroe Stolnicul, Costandin Păharnicul, Radu Cluceriul. Fără 
loc. Slavon. Monogramă roşie. Pecete pe hirtie. 

18. Tirgovişte, 28 Mart 7113 (1605). «lo Radul Voevod și Domn 
a toaiă Țara-Rumănească, nepotul marelui și prea-bunului bă- 
trănului Io Basarab Voevod», lui Stan de la Părdești. Boieri : 
Radul Clucerul Buzescu, Cernica Vel Vornicul, Stoica Vel 
Logofătul, Nica Vistierul, Mărzea Spătarul, Grigorie Comisul, 
Bărsan Stolnicul, Stanciul Paharnicul, Luca Vel Postelnicul. — 
Traducere de dascălul Gheorghe. — Și originalul slavon pe 
pergament. , 

19. 18 Novembre 7125 (1617). Alexandru-Vodă, pentru niște 
moșneni. Slavon. 

20. Tirgovişte, 19 Septem bre 7127 (1618). Gavriil Moghilă 
pentru mănăstirea Clococioc, «de lăngă Slatină» pentru jumătate 
din Ipotești. «Pentru că acel sat ce s'aă zis mai sus, Ipoteştii, 
jumătate de sat, aii fost bătrănă și dreaptă moșie, şi de baştină, 
a lui jupan Dumitru biv Vel Dvornic, apoi, cănd at fost 
în zilile răposatului Mihai-Vodă, iar jupan Dumitru Dvor- 
nic aii văndut această parte a sa de sat, ce s'aă zis mai sus, 
jumătate de sat, răposatului Mihai-Vodă, să-i fi dumniisale 
de baștină; dup' aceia Dumniia Sa Mihai-Vodă însuşi au 
dat-o şi ai închinat-o acastă jumătate de sat, și cu rumănii 
căț vor fi, la sfânta mănăstire a dumniisale, pre carele ai zi- 
dit-o şiaă înnălțat-o din temelia, ca să-s fie dumniisale vecinică 
pomenire; și tot ai ţinut sfânta mănăstire atastă jumătate de 
sat cu bună pace pănă în zilele Radului-Vodă fetorul lui Mihai- 
Vodă, iar apoi cănd aii fost atuncea, în zilele Radului-Vodă, 

65549. Vol. V., 12
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s'aă sculat un boer puternic anume Fotii (?) biv Vel Postel- 

nic, carele ai fost luat o jupăneasă din Brăncoveni, anume 

Stana, sora Predii Postelnicul, fegorul lui David Postelnicul; 

şi așa ati zis el atuncea cum ai fost cumpărat David 

Postelnicul atastă jumătate de sat de la jupan Dumitru 

Vornic în zilele lui Mihai-Vodă, iar nu ai fost cumpărat 

Mihai-Vodă ; apoi cu puterea lui nu aă avut cu cine să pă- 

rască, nici nimica, ci-aii luat acastă jumătate de sat în sila 

lui ; apoi de atunci păn acuma tot ati răbdat călugării de la 

sfănta mănăstire ; iar, cănd aă fost acum în zilele Domnii 

Meale, iar călugării din sfănta mănăstire şi părintele egumen 

Mihail, ei ai avut pără dinnaintea Domnii Meale cu Preda 

Postelnicul, fetorul lui David Postelnicul din Brăncoveni, și cu 

jupăneasa Stana, sora lui, pentru atastă jumătate de sat ce 

S'aii zis mai sus, din Ipotești. Și așa pără ei înnaintea Domnii 

Meale cum ai cumpărat tatul lor David Postelnicul atastă 

jumătate de sat de la jupan Dumitru Dvornic, iar Mihai- 

Vodă nu ai fost cumpărat:o, nici nu ai fost dat nici 

un ban lui jupan Dumitru Dvornic. Întru aceia părin- 

tele igumen Mihail el ai mărturisit dinnaintea Domnii Meale 

ca mulți boeri: întăi jup. Theodosie Vel Logofăt i ju: 

pan Nica biv Vel Logofăt îi jupan Stoica biv Vel 

Vistier i jupan Vlad Vel Paharnic i jupan Preda Vel Slu- 

geri Stoica Vel Comis, nepotjupănului Dumitru Vornic, ca- 

rele ati fost văndut atastă jumătate de sat lui Mihai Voevod, 

şi pre urmă aii dat-o la sfânta mănăstire, și încă mulţi boieri, 

mari şi mici, ai mărturisit înnaintea Domnii Meale cum 

n'a văndut Dumitru Vornic atastă jumătate de sat lui 

David Postelnicul, ci ai văndut lui Mihai-Vodă, și apoi dom- 

niiasa Mihai-Vodă ai dat atastă jumătate de sat la mănăs- 

tirea domniisale, cum s'ai zis mai sus, ca să-i fie vetnică 

pomenire; apoi ai rămas Preda Postelnicul și soru-sa juplă]- 

neasa Stana de lege şi de judecată dinnaintea Domnii Meale, 

cum mai mult amestec și treabă să nu aibă de acum în- 

nainte cu adastă moșie ce s'aii zis mai sus, jumătate de sat. 

Drept aceia am dat și Domniia Mea sfintii mănăstiri ca săi 

fie moşiia, ce s'aă zis mai sus, de baștină și ohabnică.» Boieri:
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Ianachi Ban, Ivașco Vornic, Teodosie Logofăt, Miclea Vistier, 
Lupul Spătar, Mihalachi Stolnic, Gheorghe Comis, Vlad Pă- 
harnic, Necula Postelnic, Teodosie ispravnic. Scrie «de grabă» 
Neagoe Logofăt în Tirgovişte. — Tradus «de Lupul dasc. 
slovenesc». 

21. 24 Mart 7127 (1619). Gavriil Moghila, pentru ră: 
zășii de Slăvileşti, a căror moşie fusese încălcată «de bo- 
iarii de Prădești». «Ai venit aicea la Curte de Ș'aii făcut 
cărți.> 

22. 30 Octombre 7129 (1620). Radu-Vodă către Șărban 
ot Slăvilești, pentru «megiiași Scriş pră răvașelea domneşti». 

23. Tîrgovişte, 20 lunie 7130 (1622). Radu-Vodă, pentru 
Mateiii Peharnic şi Preda Postelnic, fiii lui David Postelnic 
ot Brăncoveani, şi sora lor jupanița Stana, și cu fiii lor, «ciți 
Dumnezei îi va dărui». Pentru «Epoteşti» din Olt, jumătate, 
«pentru că iaste a lorii bătrănă și dreaptă moșie și de- baș- 
tină, şi din ceaialaltă jumătate de sat jumătate „.., însă toată 
partea lui Dumitru Dvornic, ori-căt[ă] să va aleage; pentru 
că atastă jumătate din jumătatea din Epotești o aii cum- 
părat David Post,, tatăl Predii Post. și al jupăneasii Sta- 
nii, de la Dumitru Dvornic încă din zilile răposatului Mihail 
Voevod drept 15.000 aspri gata, iar după aceaia, căndu 
au fost în zilile lui Șărban Voevod, ai avutu boiarii Dom.- 
niei Meale Mateiă Paharnic și Preda Postelnic, și sora lui 
Stana Dvorniceasa, pîră cu călugării de la mănăstirea de la 
Clocotov, unde iaste hramul Arhanghelului Mihail, pentru acea 
jumătate den jumătate din Epotești, carea este partea lui 
Dumitru Dvornic, şi așa ai pirit călugării de la Clocotov în- 
naintea lui Șărban Voevod, cum că aii cumpărat răpoosatul 
Mihai Voevod atastă jumătate din jumătatea din Epotești 
de la Dumitru Dvornic, de au miluit și ai închinat-o atastă 
moșie la mănăstire la Clocotov, și cum aii întorsu Dumitru 
Dvornie toți banii lui David Postelnie înnapoi, şi ai rămas 
partea lui Dumitru Dvornic pe măna lui Mihail Voevod, Iar 
după aceaia Șărban Voevod aii căutat și ai judecat, după 
dreptate și după leage, cu toți cinstiţi boiarii Domniei Sale, 

„Și bine ai adevărit Domniia Sa cum că ati cumpăratu
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atastă mai sus zisă parte din Epoteaști David Postelnic, 

tatăl Predii Postelnic și a jupăneasii Stanii, de la Dumitru 

Dvornic cu bani gata, şi cum că nai întorsu Dumitru 

Dvornie banii lui David Postelnic înnapoi, nici ati cumpă- 

rat-o Mihai-Vodă, nici aii avut călugării nici o treabă, și ai 

rămas călugării de la Clocotov de leage  dinnaintea lui 

Şărban Voevod. lar după aceaia, în zilile Domniei Meale, 

în Domniia d'intăi, iarăşi ai rădicat piră înnaintea Domniei 

Meale, călugării ce s'ai zis mai sus, şi iarăși pîră, ca şi înnaintea 

lui Şărban Voevod, şi iarăş ai rămas călugării de leage şi 

dinnaintea Domniei Meale. Așijderea şi în zilele lui Alexandru 

Voevod, și în zilele lui Gavriil Voevod, iarăși ai rădicat că- 

lugării pîră cu boiarii ce sai zis mâi sus, şi tot ati rămas călu- 

gării de leage dinnaintea acestor Domni ce saă zis mai 

sus. Iar, cănd aii fost acum în zilele Domniei Meale, în Dom- 

niia 4 doao în Țara-Rumănească, iar acești călugări de la 

mănăstirea ce s'aji zis mai sus, şi cu Stoica Spătariul fecio- 

rul lui Dumitru Dvornic, ei ati venit la piră înnaintea Dom- 

piei Meale cu Matei Paharnic şi cu Preda Postelnic și cu 

sora lui jupăneasa Stana, şi așa pîră călugării la Divanul 

Domniei Meale, cum că ai cumpărat Mihai-Vod[ă] atastă 

parte din Epotești, ce s'aii zis mai sus, de la Dumitru Dvor- 

nic, şi. o ai dat sfintei mănăstiri, și cum că ai întors Du- 

mitru Dvornic toți banii lui David Postelnicul înnapoi . . . Am 

găsit Domniia Mea cartea lui Nicola Voevod, și cartea lui 

Şărban Voevod, şi cartea Domniei Meale, din Domniia d'intăi, 

şi cartea lui Alexandru Voevod, și cartea lui Gavriil Voevod, 

de rămas, cum că totdeauna aii rămas călugării de leage; 

şi bine am adeverit Domniia Mea cum că aii cumpărat 

atastă parte ce s'aii zis mai sus din Epotești, jumătate din 

jumătate, David Postelnicul de la Dumitru Dvornic, şi călugării 

nici o treabă nu aă; şi ati rămas călugării de la Clocotov şi 

Stoica Spătariul de leage dinnaintea Domniei Meale, cum ca 

să dea Stoica Spatariul, fetorul lui Dumitru Dvornic, călu- 

gărilor altă moșie pentru moșie, iar cu partea lui Dumitru 

Dvornic nici un amestec să nu aibă.» Vintilă Vel Dvornic, 

Papa Vel Logofăt, Hrizea Vel Vistier, Necola Vel Spa: 
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tar, Vartolomei Vel Stolnic, Furtună Comis, lon Pahar- 
nic, Trufandă Vel Postelnic. Papa Vel Logofăt ispravnic. 
Scrie Şărban Logofăt în Tirgoviște. — Original slavon. Tra- 
ducere «de Lupp dasc. slovenesc la şcoala domnească, în 
București... 1753». — Originalul are monograma roșie şi 
pecetea, foarte bine păstrată, aplicată pe hirtie. 

24. 28 Septembre 7140 (1631). «Stanciul Logofăt de Do- 
broslăveani» și <Gago de Văleani» arată că ai vindut o mo- 
șie «jupăneasei Neacșei de Vlăduleani . . ., încă de în zilel(e) 
lui Alexandru Voevod lIliiaş, căndu ai fost cursul anilor 
7136». Marturi: «jupan Hriza Vel Dvornic, i jupan Papa Vel 
Logofăt i ot Fălcoi Pătru Logofăt şi frate-săui Negre, şi de Vă- 
leani Radul, i ot Roșiiani Preda, şi de Bălănești Vădislav>. 
«Pis Lepădat Logofăt u- Bucureşti.» 

25. Bucureşti, 29 Septembre 7140 (1631). Leon-Vodă, pen- 
tru jupăneasa Neacşa din Vlăduleani. Hriza Vornic, Papa 
Logofăt, Dumitrașco Vistier, Miho Spătar, Gheorghe Stol- 
nic, Buzinca Comis, Nedelco Păharnic, Dumitrașco Postelnic. 
Scrie «Stoica Gram.». Slavon. — Traducere a lui Constantin das- 
călul, 1779. , 

26. Tîrgovişte, 10 Maiii 7150 (1642). «Jupăneasa Anca de 
Vlăduleani» dă zapis lui Macsin, egumen de Hotărani, că, ne- 
avind, aproape de moartea ei, moștenitori, dă mănăstirii 
Țiganii, afară de «o 'Ţigancă bătrănlă), anume Muşa Ţi- 
ganca ..., care m'au căutat păn la moartea mea». Era vă- 
duva lui «Negre Lug.». Dă vitele și <«onealtele meale de în- 
cas(ă) și de afar[ă), toate». 

27. 15 Maiii 7150 (1642). «Ei jupăneas(a] Anca şi cu soru- 
mea Neacşa» dai zapis la mănăstirea Sf. Mihai din Hotărani 
— «şi au fost egumeni monah Maxin> — pentru o moșie, 
dăruită de pomenire: «să-s pomenească și aici și Sflăjntă- 
gura ... Și aii fostii mărturie căpitanul Radulă şi Barbă 
Albă ot Vlăduni și uncheașul Tudori şi Vladul ot Siceannul 
i snă eg pop Stroia». Semnează întăi «jupaniţa Neacşa biv 
Vist.» 

28. 21 August 7151 (1643). Matei-Vodă, pentru «jupăneasa 
Anca Cliucereasa, care au fost jupăneasă Radului Cliuc,,
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şi cu fetorii ci, Dumitraşcu și Popa», pentru moşie la lubă- 

neşti, cumpărată de la Neagoe fiul lui Tudor Logofăt de 

acolo. Marturi: Dragomir Ban, Dumitru Vornic, Radul Lo- 

gofăt, Stroe Vistier, Preda Spătar, Dumitraşco Stolnic, Ra- 

dul Comis, Marco Păharnic, Costandin Postelnic. Ispravnic 

Udrişte Năsturel, vtori Logofăt. «Şi am scris Soare Lo- 

gofăt, la Brăncoveani.> — Tradus de dascălul Costandin, 

la 1787. 

29. April 7154 (1646). Vinzare către <«Pan[ă] Post. ot 

Părdeşti». Marturi : «în saat în Şăgarce, unde săntu slug Mă- 

riei Sal[e] Domnu nostru și mărturii ,.. Ceușul Radlullu ot 

tam și ceușul Pătru ot Carleapeţ şi Gheguitu Stegar». 

30. 10 Mai 7154 (1646). Matei-Vodă, «juplăjneasei Ilenii 

Clutreasii ot Părdeşti», ca să estrăngă toți omenii de în 

Părdeşti judet, care undii va afla în ţara Domnii Mealle], 

veri în sat domnescii, veri boerescă, veri călug[ăjrescă, veri 

la uraş, veri la urdii..., să iai, să duc[ă] în Părdeşti să-și 

plătească birul lor, și să-i fie jup[ăjneasie Ilenii rumăni ohab- 

nic[i] în veac, ei și feciorii lor, pentru căce ai fugit și a 

doa ora, și şaă lăsat birul .asupra jup[ă]neasii Ilenii, de săntii 

3 ani de cănd îi plăteaști (sic). de birii; şi ai dat păn acum 

pentru birul lor ug. —, cum i-ami văzut Domnea Mea 

scriși tot pre catastih. Dereptii aceaia să-i fie rumăn[i] stă- 

t[ăJtor(i] în veac și de nimen(ij opreallă] să n'aib[ă]». Mono- 

grama; pecete cu chinovar. 

31. București, — 7156 (1647-8). «Ei Udrea Comisul, de 

preun[ă] cu jupăneasa mea, Alexandra, fata Petrei Cliuter și 

a jupăneasei Elinei», dă zapis cla mâna Domnie Ei jupăneasei 

Elinei socra-mea, care ati fostu jupăneasa Petrei Cliuterul, feto- 

rul lui Aslan Dvornic>, că, «căndu am luoati pe fi-sa Alixan- 

da datu-mi-ii în zăstre satul Hereșştii» (Ilfov), ce era zălogit 

la Ghinea Cojocarul, de Petrea. Plăteşte el zălogul, și nui 

se mai daii banii îndărăt. «Ce aii rămas soacră-mea în multă 

nevoe și datorie pentru socru-miii Petrea Cliucerul; nu mam 

indurat nici de ia, ce iar o am îngăduit, pănă sai tămplat 

vreme de ai luoat pre acestu boiarin, pre jupănul Pan(ă] Că- 

mărașul de la Căpreani». Vinde moșia acestuia şi plăteşte 
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ginerelui. Semnează: <Udrea Comisul mărturisescu zapisul 
miei» și dou3S BT RAOVT3apI. 

32. 3 Maii 7156 (1648). «Elina ot Părdești» vinde «boia- 
renu-miii Panie Căm(ăJrașul» o parte din moșia aceasta, ece- 
ai fostu mai denainte vreame megiișască, și cu rumăn|i] de 
acol[o]», pentru 210 ughi. «Însă văndutui-am domnealui 
această moşie și cu acești rumăni.._, şi cu partea de 
moşie, şi ale altora omen[i] de în Părdești, ce s'a jude- 
cit de cătră noi, de ş'aii dat părțile] lor de moşie de în 
Părdești noao, ş'aii luati birul, părțil|e) lor, de s'a dus cu 
iale, cum le scrii şi zapisil[e]...; iar aceşte rumăni ce scrii 
mai sus, tot le-am plătit birul atăta vreame și le plătim. și 
de acum înnainte; şi i-am văndutu dumnealui şi cu părțilțe] lor 
de bir, de-i plăteaşte dumnealui tot de în bir în bir». Se 
înseamnă birul lor: 25; 20, 30, 15, 60 (un cuncheaș» cu fiii), 
50 de bani de fiecare. Banii de cumpărătoare s'au dat e<gi- 
neri-mii Udricăi Comli]sul, pentru banii ce-a dat el Ghinii 
Cojlojcariul pentru satul Hereştii, carele) l-am dat zeastre 
fiii-mea Alexandri». Marturi: «jupăn Radul Vistiriul ot Far- 
caș i pan Ghinea Cluter ot Brăttăjsani și Pătru Logo]fță]tul 
ot Fălcoi i Drăgoi Logofăt ot Fălcoi i Preda Clucer ot Greci i 
Badea căpitan ot Comani». Semnează ea: «jupaniț[a] Elina», 
marturii citați şi eIpttqs Bsuaors, Pirivos Pobsrs, Subs lo, 
«Pis az Miho Logofăt ot Dobroslu.» 

33.14 anuar 7161 (1653). Mai mulți Rumini din Părdești arată 
«că noi am fostjudeci cu moșiile noastre; decii într'aceaia noi 
ne-am sculat de nea-am văndut toate părțile noastre de moșie 
den Părădeşti Petreai Clucer și jupăneasei Ilinei». «Şi ne-amii 
luat și parte noastră de bir, dă ne-aam dăspărţir de cătră alalți 
megiiaş, dă ami eșit cu bir.cu banji] 33 la Crăciun de Păru- 
scovii ; deciia noi întraceaia nam putut. să ne plătim birul 
nostru, G-am fugit în ţară, şi ai căzut birul nostru asupra lui 
Crăciun de Păriscovi; iar decie Crăciun S'ait dus nainte 
Domnu nostru, Io Mateiii Băs[ăjrab Voevodi, și ai întorsi birul 
nostru iar îndărăti, la urmă, la Părudești; şi aii căzut decie 

birul nostru asupra lui Pan[ă) Cămăraşul, dea l-ati plătit în 
2 ani, pănă au trimes oameni domnești, dă ne-ai cătat, dă
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ne-a aflat în ţară și ne-ai dus în București, în Divan nainte 

Domnu nostru Io Mateiu Băslăjrabi Voevoda.» Sînt osîn- 

diţi a da barii și, neputînd, mai primesc și alții, pentru a 

fi crumăni ohabnici». Scrie «Dumitrașco Logofăt ot Că- 

preani». Marturi: Barbul Stolnicul- ot Poian[i). Drăgoi căpi- 

tan. Ei Toma snă Crăciun ot Părşoveani. Ei Stantul Postel- 

nic Zătrleajnul. Eu Udrea ot Zătreni. Slug. Știrbeaiă. 

Danciul Logofăt Părăianul ot Mileștă. lani Păh. ot Spineni. 

Stanciul Stol. ot Dobroslăveani. Pătrașco Logft. ot Poiani. 

Ei Udrea ot Păraiani. Ei Mihai Log. ot Smărdeşteţi. Dan- 

ciul i brat Căm(ăjraș Udrişte. Stroe ot Comani». 

34. București, 27 Octombre 7163 (1653). Constantin-Vodă, 

pentru ruminii din Părdești. Ghiorma Ban, Preda Brăncoveanul 

Vornic, Stroe Fiera Logofăt, Bunea Vistier, Hriza Spătar, 

Ghierghie Clucer, Chirca Rudean(ulj Stolnic, Radul Mihală 

Comis, Pană Filipescul Vel Păharnic, Istratie Vel Post. Mo- 

nogramă; pecete pe hirtie. 

35. 18 Octobre 7164 (1654). «Negoiţlă] Postelniculot Văleani» 

arată că vinde «dumnealui jupăn Panli) Căâmăraşul» pămînt, 

«cănd ati fostă acum în zilele) Mării Salle] Domnu nostru 

Io Costandin Șărban Voivod». 

36. 4 Februar 7164 (1656). Moșneni din Slăvilești vind moșia 

lui «Pan(ă] Postelnicul ot Părdeşti». «Să am văndută în zălele 

lui Costandin-Vod[ă].» Marturi şi «Bărăbăteai ot tam, fi&orul 

lui Ramură». 

37. 15 April 7165 (1657). « Jupan Preda Vornicul scris-am 

cum să-s știe că mi-aii dat Pan Post. păntru Slăvileşti întrun 

răndu la Tărgovişteug. 14, întralt rănd ait acas[ă| la Brăn- 

coveni mi-ai dat ug. 100; păntru aceşti ban[i] să nu-s tragă 

Slăvileştii. Acast-am scris. lar răvaşul să fie de samlăl. Ap. 

15 d., |! 7165. Preda Vornicul. Mai adusu-mi-aii Frăncul de la 

Postealnicul Pan[ă], iar pentru Slăvileştă, ti 20. Preda Vor- 

nicul. [V*:] Răvașul Vornicului pentru Slăvileşti.» 

38. 16 April 7165 (1657). Moșneni vînd pămînt lui «Pan[ă) 

Post.» Matturi: un Comis, doi căpitani: unul «Badea căpitanul 

ot Huriz». Postelnicul era în Părdeşti, unde se scrie actul. 

39. 3 lunie 7165 (1657). «Adecă ei ermonah Nichifor, egu-
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menul ot Hotăran[i], și cu alți părinți călugărți], de împreun[ă)», 
dai un zapis lui Pană vt. Postelnic ot Părdești, pentru o 
vînzare de moșie. «lar dumnelui a dati vitțe| la mănăs- 
tire, însă capete 14 de vit[e] de vaii]. Și cea moşie ai fostă 
închinat[ă] la Hotăjran(i] de dumneaci jupăneasa Neacșa 
a jupănului Ivan Post. ot Vlădulean(i]... Am scris e popa 
Marin ot Fărcași cu măna mea.. “Prpanya d Njroieowpoc 
teponâvap0s.  "Metusijh iepdivar po. lepoâuizoy  Nradâm.os. 
Mai semnează: «Radul Vel Stolnic ot Farcaș. Danciul Pără- 
ianul biv Vel Postelnic. Ei Mihul Caap. Vălanul Ghino- 
vit. lo Nebi Vel Sluj. Sattu Sotnic. Mihai Cliut, Popa 
Ceaușul. Eu Stancul Postelnic ot Vărăţ. Radul Spatar ot Bil- 
ciureșt[i], ius Khoriipos. Pătrașco Poenar.> Pecetea mă- 
năstirii. 

49. 30 lunie 7166 (1658). «Mihai-Vodă.» «Jupănului Predii 
Brăncoveanul Vel Ban şi fetorilor lui, căţi Dumnezeii îi va 
da», pentru jumătate de sat din Drincea (Mehedinţi), din Co- 
moşteni («care sat iaste în judeţul Jiiului de jos»), din Nedeia 
(tot acolo), din Betejani (Romanați) și din «siliştea Brani- 
ților» (Romanați). «Pentru că aici înnaintea Domnii Meale la 
Divan venit-ai boerul Domnii Meale jup. Preda Banul 
de au spus cum, cănd aii fost el mic, iar Matei-Vodă, cănd 

era la casa lui, încă mai dinnainte vreame, fost-ati văndut 
niște sate, anume Periia, preste tot hotarul, și cu Tuzicreni (?) 
ot sud Meh,, și satul Recea, cu toţi rumănii, şi satul Cornă- 
țelul, cu toți rumănii, și satul Spinişorul, cu toți rumănii și cu 
morile, și at văndut şi silişte Megilor toată ; iar aceste sate, 
căte scrie mai sus, care le-ati văndut Matei-Vodă mai din- 
nainte vreame, n'au fost peste tot ale lui, ci ai fost numai 
pă jumătate, iar jumătate ai fost ale Predii Banului, și siliș- 
tea Dăeștilor iarăși ai fost a Predii Banului pre jumătate. 
Întraceia Domniia Mea am căutat şi am luat seama pre 
amăruntul, împreună cu toți cinstiții dregătorii Domnii Meale, 
și foarte bine am adevărat Domniia Mea cum că ai fost văn- 
dut Matei-Vodă şi părţile lui dintru acest satu ce scrii mai 
sus; drept aceia, dat-am Domniia Mea pentru acele părţi de 
sat și de siliște ce i le-ai fost văndut Matei-Vodă»: cele de
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la început. Divan: Barbul Vornic de Ţara-de-sus, Manul 

Vornic de 'Țara-de-jos, Costandin Logofăt, Părvul Vistier, — 

Spatar, Radul Clucer, Efstratie Postelnic, Badea Stolnic, 

Manta Comis. Gheorghe Paharnic. Uarişte Năsturel vt. Lo- 

gofăt. «Atastă copie am protocălit-o ei Dumitrache Logo- 

fătul dă taină după tălmăcirea hrisovului Mării Sale Mihai 

Radu Voevod, care sai scos de Lupul dascalul slovenesc. 

loan ... Vel Logofăt.» 

41. e Zed boiarii judecătorii și adevărătorăi ai lui Pătru 

Logofăt și fraţii lui ot Fălcoiii, şi ai lui Neagoe Păharnicul, 

şi frate-său Părvul Logofăt, şi Gheorghie, cu tata lor, şi Pană 

cu uncheașul Crătun Roș, şi cu nepotu-săă Costandin, ot sud 

Olt, — anume ot Ungurei Dobrin Căpitan, ot Greci Tudor Pă- 

harnic, i ot Puturoasa Staico Căpitan, ot Plăviceani Radul 

snă Fisănţii Sluger, ot Popănzăleşti Hamza Logofăt, i ot Greci 

Diicul Logofăt, —ca să caute aceşti 6 boiari să străngă acum 

de'ntăi, să ia siama forte pre amăruntul pentru o&na den Co- 

teana, închinatu-o-aii moşii lui Cră&un lu Calotă Armașul ot 

Brăncoveani, ai nu o ai închinat; are şi uncheașul Crăcun 

otnă în Cotena și cu nepoții lui, ai n'are; să le ia seama 

pre cărţile ceale bătrăne și pre zapise, cum va fi mai pre 

dereptat|e] ; și cum vor afla cu sufietel[e] lor, așa să-i judece; 

şi să Je fac[ă] scrisori la măinile lor; și zioa la Sti Ion. Is.v! Port. 

Pis Mai 23 dni, 7175. — Monogramă și pecete cu chinovar. 

42. 25 Maiii 7177 (1669). Boierii numiţi de Radu Leon fac 

raport. Fusese aleși «ca-s căutăm şi-s adăvărăm pentru ocina 

din Coteana: fost-aii închinat moşul lu Crăciun, Taincoș, ju- 

mătate de ocin[ă] lui Datco Armaș ot Brăncoveanii, ai n'aă 

închinat și au acești] megiiași din Coteana ocinlă! în Co- 

teana, ai n'aii>. Aleg, şi daii la «boiarii din Fălcoi», să ţie 

«jum[ăltate de sat den Coteana, care o ai cumpărat de la 

boiarii den Brăncoveanli] '>. 

43. 5 lunie 7177 (1609). «Ei Radul ot Fălcoi» dă zapis 

1 La 20 August 7106 (1598), Stanca şi David Postelnicul schimbă o danie 

către mănăstirea, Motrului, vinzind un sat îi Danciul Vornicul şi Radu Pos- 

telmicul (Bibl, Ac. Rom,, Condica mănăstirii Motru, p. 141),
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«lui Ivan ot Coteana», pentru vinzare de o «fune de moşie 
den Coteana». 

44. 20 Iulie 7180 (1672). «Popa Stroe ot Rămnic, nepotul 
lui Lumotă Loglojflăjtul ot Fălcoi», dă moșie «popei Măinei 
ot Slatină». ” 

45. 4 April 7185 (1677). «Noi boiarii de Fălcoi, care ne-am 
pus iscăliturile mai jos, scris-am acesta al nostru zapis .. . la 
măna dumnealui Costandin v! Logofăt Brăncoveanul. .., pentru 
jum(ăltate de o&nă den Coteana ot sud Oltu, care au fost 
de moșie a Brăncoveanilor, şi o ai cumpărat părinții noştri 
de la moşii dumnealui, de la Brăncoveani, mai de 'nainte 
vreame; iar acum, înțelegănd dumnealui cum că am îi văn- 
dut altora striini dentr'atastă ocnă, trasu-ne-a ca să ne în- 
trebăm la Divan; iar noi n'am vrut, ci ne-am tocmit cu dum- 
nealui cum noi dentru noi-ş vom să întoarcem banii acelor 
striini şi să ținem noi, Dereptu aceia am dat cest zapis al 
nostru la măna dumnealui, cum, care dentru noi ar vrea să 
vănză dentr'atast[ă] moșie, și n'am putea să cumpărăm dentru 
NOi-Ș, unul de la altul, să avem a vende dumnealui, că i se 
mai cade, că& ai fostu de moșie mai denaintre vreame a dum- 
nealui, iar, cănd am vinde noi altora striini, denatr'altă parte, 
făr de ştirea dumnealui, să fie volnie dumnealui să întoarcă 
banii acelora, şi să ție dumnealui moşiia. Şi mărturie boiarii 
carii vor fi iscălilt] mai jos :.. Neagoe Căpitan Fălcoianul: 

Fiind partea mea zălogți]tă, de nu voi răscumpăra eii sau nea- 
mul miei, să o ia dumnealui Logofăt Barbul. Logofăt Gheorghi 
Fălcoianul. Preda Logofăt Fălcoianul, Vlăcul Vel Dvornic măr- 
turie. Hriza Vel Vistier mărt, 1 Az Voicul. .. snă Neagoe Capt. 
de Fălcoiii. Staico Vel Peharnic mărt[ulrie. Bade Clut (9)... 
Vel Clut. mărt[ujrie. Mihai Drosul măr. Manta vt. Vist, mart, 
Papa Logft. za Vist. mart.» 

46. 10 August 7187 (1679). Șerban-Vodă, «ţie Ivane ot Co- 
teana. Cătră atasta îţ dau în. știre dumniiamea pentru că 
ai€ înnaintia dumnieimeale spus Vartolomei Fălcoianul, zi- 
căndi cum, fiind acea moșie Coteana a lor, a tuturor Făl- 
coianilor, iar tatal tăi Crăcun fost-aă făcut meșteșug de ai fostii cumpărat părțile rudeniilor lui, pre ascunsi, cu cu-
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vinte de jălojăl[ăi, şi cu acel cuvăntii o aț ţinut păn acum 

zălojit[ă] iar, cănd ati fostii la venirea Domniei dumneamealle], 

tu ai zis cum că şi partea lui iaste văndutlă] ţie de tată-seii 

Neagoe Căpitan, şi în pricea veastră ţi-ai eşit cuvântul min- 

cinos, cum partea lui s'au aflat nevăndut[ă) și, neavănd nici o 

treabă cu dănsa şă cum aceale părți ale rudeniilor lui ai zis 

tu că-ți săntii văndute, iar nu jălojite. Într'aia el, neîndurăn- 

du-sțe) de moșiille] rudeniei lui şi nesuferindu-te, țai aruncat 

toţ banii în casa ta, iar tu, ca un om tar[e] de cap, n'ai vrut 

să-ț iai ban[i], de carle) lucra, în vreame ce vei vedea cartea 

Dumniei Meale, iar tu să cauti să-ţ iai bani) dup[ă) obiceai, 

și să-i dai scrisorile, să-ș poat[ă] ţinea moșiia moșilor lui cu 

paatle], pentru că nu Lai întrebat cănd ai cumpărat, nici 

i-ai arătat zapisil[e]. Drept aceaia i se cade să-ţ dea banii şi 

să-ş ţie moşiia, pentru că aşa e porunca Dumniei Meale... 

lar, dă va fi lucrul întralt chip, să vii dă faț[ă].» Mono- 

gramă şi pecete cu : chinovar. 

47. 13 lanuar 7188 (1680). «Eu Matei fec|ojrul lui Paanlă] 

Clutțe]riul Părdescul» «dumnialui Barbul Peh. Urdărianul și 

jup[ă |niasii dumnialui Elinii», că i-a vîndut Slăvileştii (Roma- 

naţi) «şi cu 3 roate de moar[ă] în apa Oltului, și cu podul 

şi cu 10 caas[e] de rumăn(i)»: lanăş, Nistor, Arion, Drăghici 

Cimpoiariul, şi cu casel|e] şi cu toate dichiselle] casii»> şi 

Părdești, «toată parteia judetască», etc., pentru «ughi» «i go" 

(sic) optu sute». Semnează și «Ei lina Părdeasca» « Varlaam 

(2) Episcop mărturie», «Radul Năsturel Vel Ban... Badea 

Vornic, Hriza Vel Vor., Radul Vel Log. Creţlullescul, ... Vel 

Cliu. Coc[oJrăscul, Costandin Brăncoveanul Vel Post., Barbul 

Vel Vist., Curue Cluc,, Jordache Cămlăjraș Ca[n]t., Dumitrașco 

Vel Păh., Radul biv Vei Comli]s Știrbeaiii, Mihaicea Şăt., 

Barbul F[iji[i]şan Vel Comis, Tudur Şăr., Papa Logf. za Vist., 

az Radul Logft ot Grei, Preda Comis Brăt[ăjsanul, Diicul 

Vel Medl., Papa Pit... Părşcoven[u), az Vasilie Tat[o)mi- 

rescul, Părvul Farcaș. Şărban Vel Logft., Costandin Fili- 

pescul Vel Post., Preda Tomeanul, Preda Logţojfăt Coianul, 

Preda Striul (2), Preda Cluceru Ceplenu, Tudosie Comis, Voicu 

vt Portar.»
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48. 28 Februar 7188 (1680). Șărban-Vodă «Caplii, jupăneasa — 
lui Matei Post. Părdescul, fata juplă]neasii Brănduşii ot 
Meaţin ot sud Meh.», pentru satul Slăvileşti ş. a. [ca în zapis], 
vindute cu «t! 1.200, care să fac ug. 800». «Iar duplă) aceia, 
nu multă vreame trecăndu, jupăneas(a] Caplea, jup[ă]neas[a] lui 
Matei Post. Părdescul, ia, nendurăndu-s[e] de sat şi de munca 
ei ce ai fost muncit, făcănd şi unilțe) și altelțe) pre lăngă 
caas[ă], şi socotindu cum va eși den munca ei, n'a vrut 
să laas[e] cum să fie văndute precum le-a văndut bărbatul 
ei Matei Post.», ci are la Divan înzrebăciune şi Ziră, unde 
declară că «nu-s îndur[ă) de acel sat Slăvileștii, nici de munca 
ei, ca-s să laasle] să fie pre măinilțe] altora striini, nic va 
eși dăn caas|a] ei, ci iaste ia mai volnică a fa&[e] cum va putea 
dentr' ale ei zestre şi dentr' a ei agonesit[ă], şi va da toţ 
banii deplin». Se admite, dar fără a lua «banii altora» pentru 
plată. Ea «ai însemnat toț banii dintr'ale ei ce ai avut). 
Soţul nu se va amesteca la moșii, ca «pierdute pentru ale 
lui datorii;. Datornicii lui n'o vor putea urmări. Dar, la vîn- 
zare, iarăși către Urdăreanu să le vindă. Radul Năsturel Ban, 
Badea Vornic, Hriza Vornic, Radul Logofăt, Barbul Vistier, 
Mibai Spatar, Viadul Clucer, Costandin Brăncoveanul Postel- 
nic, Dumitrașco Păharnic, Alicsandru Stolnic, Barbul Comis, 
Șărban vi Logofăt. Serie Dumitrașco Log. În frunte, 
vulturul cu crucea, aurit, întrun medalion albastru cu steie 
de aur, și în cadru de aur ținut de doi îngeri, tot de aur. 
Parte din litere roșii și aurite. Monograma tot așa. Semnează 
Domnul : eo Șerban Voevoda» și «Şerban v!: Log. procitenno». 
Pergament. 

49. 23 April 7192 (1684). «Eu Vartolomei fetorul lu Neagoe 
Log[ojfătul ot Fălcoi scrii ...la măna d[uJmn[ea]lui Costan- 
din Brăncoveanul Vel Spătar cum ...am venit de.. „i-am 
văndut toată partea mea de moşie den Coteana ..., funi 23 
p!...-, fiindu-mi mie a&astă moşie vănzătoare și necăzăndu-se 
altora a o lua fără numai d[ujmn[ea]lui, căci că, avănd pă- 
rinții noștri legături cu zapis la măna d[ujmn[ea]lor cum, cănd 
se-ar face atastă moşie vănzătoare vre o dată, să nu fim vol- 
nici a o vindirea altora, fără numai iară la măna d[u]mn[ea]-
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loru să vie, pentru că iar a d[ujmn[eallor ai fost şi mai 

de nainte vreame». Preţul e de 120 de ughi. «Și am scris 

eu Radul Şufariul fecorul lui Gherghe Şufar.» Semnează: 

«Vartolfo]meii snă Neagoi Capt ot Fălcoi [pecete cu 

arme). Badea Vel Dvornic. Barbul Bădeanul Vel Logofăt. 

Gligorie Grădişteanul biv Vel Logofăt. Papa Vel Păharnic. 

Alixandru Vel Stolnic. Xrâtqs Brj5erpris- Barbul Fărcăşanul. 

Diicul Stolnie. Costandin Băiâ)ceanul Vel Armaş. Şărban 

Vel Armaş. Mihalcea Sluger. Stroe Vel Pitar. Radul Logofăt 

Izvoranul. Bunea Grădişteanul Vel Logofăt. Şerban Cant[acu- 

zino] Postelnic. Radu Prijbeanul. Părvul Capitan ot Pleşoi. 

Mateiii Cluer Corogărleanul. Barbul Bret[ă]sanul.» 

50. 25 Decembre 7193 (1684). <Adecă ei Tudor ... den 

Coteana scriim şi mărturisim . . - la măna dumnealui Costandin 

Brăncoveanul Vei Spătar... că ne-am tocmit... dă i-am 

văndut... partea noastră ... den Coteana... funi 24..., ce 

o aii cumpărat tată-nostru lvaan de la boiarii den Fălcoiu, 

şi alte funi.» leaii 140 de ughi. Pentru el «și coconii dumnealui, 

căț Dumnezeu îi va da». Marturi: «Vintilţă] biv Vel Spătar, 

Iordache Can: biv Vel Stoi., Barbal Fărcăşanul, Barbul . .. €) 

Şărban vt. Log. Radul Logft. Izvoranul, Pătrașco Clucr., 

Costandin Post. Corbeanul, Părvul vt. Post, Creţulescul, 

Gheorghe: Căpt. Fălcoianul, Vartolojmeiii ot Fălcoi, Radul 

Cliug., Radul capt. Pleşoianul, Stoi ot Coman (sic) şi Stati 

Vistierul». 

51. 17 lunie 7193 (1685). „Eu Stoica călțăjraşul ot Rușii 

dă Veade, fetorul lui Dumitru ot Coteana, serii ...la măna 

dumnealui Costandin Brăncovanul Vel Spăt.», pentru că-i vinde 

«2 funi de moşie în Coteana . . -, de la părinții mii, și, fiindu-m[i) 

mie vănzătoare, şi mai căzănduii-se dumvealuia o cumpăra», 

iea 5 ughi de funie. Pentru «dumnealui şi coconii dumnea- 

lui, căț Dumnezeii îi va da». «Şi am scris ei Radul Log. 

cu învățătura lui.» Semnează tot el, iar Călărașul pune de- 

getul. «Radul Log. Izvoranul mărturlie).» 

52. «Adecă eii Tudor, cu frate-miei Stati, fitorii lui Ivan de 

la Coteana, scriem... la măna Mării Sale] Domnu nostru lo 

Costandin Băs[ă]rab Voevod», că:i vind moşii acolo, unde:i 
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mai vînduse «mai dinainte vreame Mării Salle], încă din 
boerie». Era «moşie moşnească». Cu 5 ughi «funiia». «Și am 
scris eii Negoit[ă] Logofeţelul; și zisa și învăț[ăjtura lor.» 
Semnează: «Barbul Fărcășanul biv Vel Pitar... Costandin 
Corbeanul Vel Pitar... Papa Otetelișan Vel Căpitan za 
lef[eJcii . .. Matei Com[ă(neanul Vel Căpitan .. . Diicul Buicescul 
Vel Spătar... Pătru Zătreanul vt, Armaș ().» 

53. 5 Decembre 7204 (1695). «Ei Radul Păharnicul Străm- 
beanul, cu jupță]neasa mea Dospina, fata Radului Spătar, ne- 
poata lui Pătrașco Cliuterul Tomanul, dat-am acesta al nostru 
adevărat zapis... .]a cinstită măna Mării Sale Domnu nostru 
lo Costandin Bas(ajrab Voevod,...cum noi: „am  mersu 
la Măriia Sa de ne-am tocmit... de am văndut Mării Sale 
tot satul nostru Tomeanii ot sud Olt... și cu viia . .., moșie 
făr de rumăni..., de moştenire, de la părinţii noștri ..., noao 
tribuindu-ne bani la trebil[e] noastre, și mai căzăndu-i-se Mării 
Sale a cumpăra, că& că iaste pre lăngă alte moşii ale Mării 
Sale.» Vinde 1.743 de stînjeni, cu. 44 de bani fiecare. «Și am 
scris eii Mihai Log[olfeţel za Divan, Tărgovișteanul, cu învă- 
ț[ăjtura dumnealor.» Martură: « Radul Păharnicul Strămbenul; ei 
Dospina fat[a] Radului Spătar Tomanul; Cornea Vel Ban...; 
Diicul Rudeanul Vel Logofăt ...; Șerban Vel Vistiar. . „3 
Radul Izvoranul Vel Stolnic!... T Şerban Cantacuzino Vel 
Comis .... Barbul Fărcășanul biv Vel Pitar...  lanachi Văc[ă]res- 
cul Vel Ag[ă]... Bunea Grădișteanul Vel Armaș . . . Calot[ă] 
Logofet Belcinenul ... Pătru ot Bădeanul Vel Căpitan za dăr.» 

54. 7211 (1702-3). Nişte moșneni de la Sfinteşti dai zapis lui 
Brăncoveanu, că avind ej moșie lingă a lui, Ipoteștii, o vind 
cu 25 de bani stînjenul; în total 150 taleri, —-- Copie. 

55. 6 Septembre 7211 (1702). «Adecă ei Mateiu, dinpreună 
cu soru-mea Balașa, feorii jupăneasi Dospinii, fata Radului 

1 Între documentele dăruite Academiei Romîne de răp. episcop Ghenadie de Rîmnic, se află şi unul pe pergament, foarte stricat și rupt, de la Viad-Vodă 
pentru «Cernica ot Izvoari», căruia i se întărește nişte pămînt, pomenindu-se și maroSpa dkriu. Marturi:... Mare-Ban de Jiii, Drăghici Mare-Vornic, Dră- 
ghici Spătar, Radu Păharnic, Ghiuro Logofât. E scris, la Tirgoviște, de «Filcea». :
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Spătariul de la Tomeani, dat-am acest . .. zapis... Mării Sale 

Domnului nostru lo Costandin Basarab Voevod, cum să să 

ştii că, avănd noi o moșie.. „, Sfinteştii ot sud Olt, alăturea 

cu moşiia Mării Salle) Ipotești, însă stănjeni 70 . . .„ den matca 

Oltului ...», o vind, cu 25 bani stînjenul. Marturi: «Cornea 

Vel Ban, Diicul Rudeanul Vel Log., Şerban Cantacuzino Vel 

Păh., Radul Izvoranul Vel Stol., Costandin Vel Pit., Pătrașco 

Breaz[ojianul Vel Şăt., Șărban zii Vist.> 

56. 15 Mart 7212 (1704). «Ei Barbul biv Vel Păharnic 

denpreună cu fraţii miei Dumitrașco i Pană, feţorii Predii 

biv Vel Slugeariul Urdăreanul, şi eii Drăghici, împreună cu 

verii miei Necula i Ivăniş Cătunarii», şi «Cernăianii» dai za- 

pis «Mării Sale prea-luminatului nostru Domnu lo Costandin 

Băsărab Voevod», cedinduii partea lor de la Caplea în Slă- 

vileşti. Marturi: Stroe Vel Vornic, Diicul Rudeanul biv Vel 

Logofăt, Șerban Vel Logofăt, Șerban Vel Vistier, Costandin 

Știrbeiii Vel Clucer, Șerban Vel Stolnic, Gheorghie Castriot] 

Vel Comis, Costandin Vel Pit., Cernica Vel Arm., Pătraşco 

Brăz[olianul Vel Şăt., Radul Cantacuzind vtori Logofăt. 

57.0 razewbs prpozohirijs Oipypofha pis, Mnrpopns, TapĂ, 

ăppovos 2poa6zob Gupiți &pebwq zhmporoţinbeie ră wăro, 16ta, xeipt 

Ex& pasa. 

Adevărăm şi mărturisim cu atastă scrisoare a noastră 

carii ne vom iscăli mai jos, pentru niște bani şi alte ce ar 

fi bănuind Măria Sa Doamna a lui Șărban-Vod[ă], că ar fi 

rămas în urma morții Mării Sale şi, învredaicindu-sță] Măriia 

Sa răposatul Costandin-Vod[ă] cu Domniia, ar fi luat Măriia 

Sa acei bani şi altele, de le-ar fi băgat în casa Mării Sale, şi 

acum ar fi cerănd Doamna lui Șărban-Vod[ă] acești bani de 

la Măriia Sa Doamna Mlajriia a Mării Sale răposatului Cos- 

tandin-Vod[ă]. Pentru care noi așa ştim și mărturisim cum 

că în urma morţii lu Șărban-Vod[ă| ai venit un Cauş de la 

Poartă cu ferman împărătesc, cerşind de la Măriia Sa răpo- 

satul Costandin-Vod[ă] rămășițele ce rămăsaase Șărban-Vod[ă] 

din haraci, de nu le dedease deplin la Împărăţie, care aii 

fost rănduite ca să-s dea unor Iniceari ce păziia cetatea 

Cameniţii şi la alte oști, tal. 133.000, sai, de nui va da
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Doamna lu Șărban-Vod[ă] acești bani toți deplin, să o ră- 
dice cu casa Mării Sale, și cu toate ce ar avea, şi să o ducă la Poartă. Deci Măriia Sa răposatul Costandin-Vodă], după 
porunca împărătească chiemăndu-o de față dennaintea Cau- 
șului, şi arătăndu-i fermanul, aii întrebat-o ce răspunde la 
atasta: mai bucuroasă iaste să dea acești bani și să șaz[ă) aici în țară, au mai bine îi s'ar părea să o rădice Cauşul cu totul şi să o ducă la Poartă. Măriia Sa aii răspunsu că bu- 
Curoasă nu iaste ca să o ducă la Poartă, nici aceşti bani 
ce scrii mai sus nui are să-i dea. lar Măriia Sa, de ştie niscai bani undeva, de ai lui Șărban-Vod[ă], să trimiță să-i 
ia şi să-i dea Cauşului după poruncă, și să o măntuiască, 
Întraceiaş dar .Măriia Sa răposatul Costandin-Vod[ă], cercănd 
şi ispitind lucru, ar fi găsit aceşti bani puș bine, împreună 
și alte arginturi, şi, luăndu-i, i-ai dat în mâna Caușului, după 
poruncă, fiind şi Doamna lu Șărban-Vod[ă] de față, după 
cumu și fermanurile, fiind şi pănă în zi de astăz, arată și 
dovedesc; iar alte arginturi și haine ce s'a găsit atuncea; 
împreună cu banii, le-ai trimis Măriia Sa în urmă toate 
Doamnei lu Șărban-Vod[ă] la Brașov. Iar Măriia Sa răposatul 
Costandin-Vod[ă] nu știm ca-s fie luat de ale lu Şărban- 
Vodţă] și să fie băgat în casa Mării Sale: nici ban, nici sculă, 
nici alt cevaș, măcar că Iordache Cla]nt., fe&orul lu Șărban- 
Vodlă), ar fi luat o carte de mărturiseală de la măna ao 
seamă de boiari ce s'aii aflat în Ardeal, la Brașov, precum 
ai auzit și aă văzut că ai luat Măriia Sa răposatul Costan- 
din-Vod[ă] o seamă de bani de la Doamna lu Șărban-Vod[ă] 
și de la fiiu-săii în urma morții lu Șărban-Vod[ă) ; şi, adevărat, 
aii mărturisit şi aceia, că s'a luat banii, numai mai ade- 
verit, nici n'a dovedit, ce i-au făcut acei bani Costandin- 
Vod[ă]: în casa Mării Sale ai rămas, ai datu-i-aii pentru 
trebi împărătești. Iar acum, cercănd lucru mai pe amăruntul, 
noi așa am adeverit, precum și mai sus am scris, că banii 
i-ai luat Costandin-Vod[ă], dar i-ai dat cu porunca împă- 
rătească, după cumu am văzut și fermanurile împărăteşti care 
sănt la măna Mării Sale Doamnei Mfajriei. Drept aceaia, 
pentru bună şi mai adevărata, credință ne-am iscălit și ne-am 

66549. Vol. V. 
13
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pus peceţile mai jos, ca-s să crează. Ghen. 29 dni, |! 7227. 

Șle]rban Năsturel Vel Ban, Radlull Popesc[ul] biv: Vel Ban, 

Matei Fălcoianu Vel Vornic, Pană Negoescul Vel Logofăt, 

Grigorie Ha: Vel Vistier, Neagoe Toplliceanul] biv Vel Clu- 

cer, Mănăil biv Vel Clucer, Matei Creţulescul Vel Stolnic, 

Costandin Dud[escul] biv Vel Comis, Grigorie Greceanul Vei 

Sărdţajr, Vălcul Mog[ojșăscul biv Vel Sărdar, Matei Mogoșăscul 

biv Vel Sărdariă, Bărcă Coj[ăjscul Vel Medelnitar, Doni Daman 

Vel Sluger, Barbul Mărişan Vel Pitar, Ion Bedilescul Vel Șetrar. 

58. 8 Decembre 7213 (1704). «Dumitru, fetorul lui Ispas 

Portariul ot Urzicuţa», şi alții dai mosia lor lui Constantin- 

Vodă, cu 40 de bani stînjenul. Marturi: Costandin Știr[beiti) 

băiv V! Clucer, Radul Golescul biv Vel Comis, Pătru Obea- 

deanul, Costandin Postelnicul Izvoranul. — Și copie, din 1753, 

a dascălului Luppu. 

59. 7213 (1704:5)- «Sandul Uliiariul ot Urzicuţa» cu fiii 

vinde lui Constantin-Vodă moşia sa, cu 40 de bani stin- 

jenul. Marturi: Costandin Ştirbei, Radu Golescul, Pătru Obea- 

deanul, Stoica Bengescul, Costandin Postelnicul Izvoranul. 

60. sii Mast 7213 (1705). Sandul din Urzicuţa-și vinde 

moșia lui Constantin-Vodă, cu 40 de bani stînjenul. Marturi: 

Cornea Vel Ban, Costandin Vel Pitar, Matei Fălcoianul Vel 

Căpitan, Barbul Vel Vistier Brăt[ăjșanul, Vasţijlie Poenaru. — 

Și copie de dascălul Luppu, 1753: 

Gr. rii Mart 7213 (1705). «Dumitru fetorul lui Ispas Por- 

tariul ot Urzicuţa» şi verii (unul: Ghiorma) vinde moșia sa 

lui Constantin-Vodă, cu 40 de bani stînjenul. Marturi : Cornea 

Vel Ban, Costandin Vel Pitar, Barbul Vistier Brăt[ă]șanul. 

Vasilie Poenar. — Și copie, din 1753 â dascălului Luppu. 

62. 24 Octombre 7223 (1714). Ştefan Cantacuzino, pentru 

Mănăstirea dintr'un Lemn, intărindui nişte Țigani, un sat Şi 

o vie «în dealul Cocorăştilor» (Teleorman), date de <răpo- 

satul Costandin-Vodă Brăncoveanul». 

63. 15 Septembre 7217 (1708). «Dragul fetorul Tatului 

ot Urzicuţa» și nepotul dă zapis lui Constantin-Vodă pentru 

partea. sa de moşie ce-i vinde, cu 44 bani stînjenul. Marturi: 

Ianachi Văc[ălrescul Vel Păharnic, Costandin Vel Pitar, Pătru 
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Vel Armașul, Barbul Vistier Brăt[ălșanul. — Și copie, din 1753, a dascălului L.uppu. 
64. 9 Decembre 7220 (1711). «Mușat părcălabul, snă po- pei lui Voico din Urzicuţa, dat-am zapis al miei la măna 

Mării Sale luminatului Domnu Io Costandin Băs[ăjrabi Voe- 
vod», pentru că-i vinde partea sa din Urzicuța pentru 40 de 
taleri. Marturi : Șărban Buj[oreanul) Vel Vistier, Radul Du. 
descul Vel Paharnic, Paşco Breaz(olianul, Pătru Obeadea. 
nul Vei Armaș, Gligorie Băleanul Vel Sluger. — Și copie, din 1753, a dascălului Luppu. 

65. ui Decembre 7230 (1721). «Gavriilă Drăgănescul Vel 
Căpt. za Slatină» dă cartea sa unor oameni din Puturoasa, 
«pentru că, avind ei pricină cu Maăriia Sa Doamna Marica, 
pentru moșie Puturoasa, fiind aceștea moșneni și Măriia Sa 
răplojsatul Costandin-Vodă cumpărătorii, deci Măriia Sa Dom.- 
nul nostru lo Nicolae Alexandru- Vodă, jăluind popa Drăghici 
la luminat Divanul Măriei Sale și pentru partea lui de mo- 
şie, cum că s'ar fi împresurind, ne-ai poruncit noao cu o 
luminată carte a Măriei Sale, legată, viindu-ne şi o cinstită 
carte a Măriei Sale Doamnii Maricii, ca să căutăm și să ade- 
verim pentru 1.500 de stinjăni de moșie a Măriei Sale, ce o 
avut-o cumpărătoare, să alegemiă acea moșie de cătră popa 
Drăghici cu frații lui. Noi, după porunca Măriei Sale, am 
trimis acolo, la moşiia Puturoasa, pă Stan Sauşul ot Viişoară 
i pă Drăghici Caușul i pă Amza județ de Slatină îi pă Cirstea 
Logofăt ot Viişoară, de ai tras moşiia după obicaii pă trei 
locuri, fiind şi slugele Măriei Sale Doamnii Mari cîi la trasul 
moșie din preună, anume Dantul Părcălabul i Tarcul, fiind și 
toți vinzătorii de față.» Se fixează hotarele, se /ac semne. 
«În Cerul jăruit și dină Cerii la deali, păni tufe, pănă 
gîrnițele jăruite, și dini lacul cu perii la vale, păn în coada 
vălcelii Bodii, alăturea cu Vălceaoa ...; păn în răzorul cu 
zmircul .. .; la deal pieziș asupra Cotenii..., păn în lacul cu 
stejarul, dină lacă pă padină pănă în semne.» Semnăturile. 

«Copie întocma după cea adevărată; 853 Fev. 14.» 
66. 20 Iulie 7250 (1742). «Eu Costandin Basarab Brănco- veanul biv Vel Stolnic, carele nepot de fii sănti al ferici-
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tului întru pomenire Costandin Basarab B:. Voevod, mam 

îndemnat de am închinat şi am afierosit la sfănta mănăs- 

tire de aici din Bucureşti, unde să cinste[şte) şi să prăz- 

nueşte hramul Sfântului... Gheorghie, moșiia ce să cheamă 

Puturoasa din sud Olt, însă stănjinii 1.815, şi cu viile de 

acolo ..., care moşie îmi iaste şi mie din cele rămase de 

a fericitul întru pomenire moșul miei Costandin-Vodă Ba- 

sarabă ; la care sfăntu lăcaș, nu nurnai ctitor desăvărșit este, 

ci şi oasele fericiților întru pomenire moșilor și a tot neamul 

miti sănt astrucate acolo». E inchinată la Sfintul Mormînt. 

Dă deci moşie egumenului Antim. «Și, căndii sai făcut 

atastă danie, sai aflat aici în ţară și prea-fericitul patri- 

iachu al sfintei cetăț Ierusalimul, chir Parthenie». — Copie 

din 1835, 14 Februar. Semnează «Costandin B: Brăncoveanu, 

biv Vel Stolnic. Iordache Crețulescul Vel Dvornic mărturie». 

67. 423. 14 lunie 7251 (1743). «Costandin Basarab Brănco- 

veanul biv Vel Stolnic, fecoru Mării Sale Costandin beizedea, 

nepotu luminatului și prea-înnălțatului întru fericită pomenire 

răpăosatului Mării Sale Io Costandin Basarab Brăncoveanu 

Voevod», către «Hurezi» și egumenul Dionisie. « Învredni- 

clindu-mă şi pă mine Dumnezeii dă am venit și am văzut 

atastă sfăntă mănăstire, şi conoscănd starea ei și bună chi- 

vernisire şi păzind obiceaiurile ce S'aii dat de la prea-fericiţi 

ctitori, toate nezmintite și neclătite, atăta ceale biserecești 

dogme, căt şi cuviința părinţilor călugări», îi dă nişte Ţigani 

«dă casă». «Din Brăncoveani.» «Cost. Brănc. biv Vel Stol- 

[nije.» Pecete cu vulturul imperial, coroana și inițialele: C. 

B. B. V. Urmează lista, datată din 13 lunie. 

68. 20 April 1752. Proces la Grigorie Ghica între egu- 

menul de Mărgineni și Ruminii din Breaza, unde avea 

moşie şi Toma Creţulescul biv Vel Stolnic. Egumenul, zic 

Ruminii, ele leapădă păn case vin cu sila şi-i apucă del 

plăteaşte cu ce preț ii iaste voia și cum că-i supără și cu 

claca mai mult din căt iaste hotărăt de Domniia Mea ca să 

clăcuiască cei ce şăd pe moșii bosreşti și mănăstirești, ŞI 

cum că şi dijma din bucate le iaste mai mult din căt iaste 

obiceaiti de daii alții pe alte moșii». Se află de ispravnici 
: 
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pira falșă, şi trimit pe autori la Curte, unde se face o nouă 
judecată, de față și cu Mitropolitul. Egumenul fusese însăr. 
cinat de Matei Cantacuzino şi Toma Creţulescul a strînge 
şi venitul lor, «fiind moșiia davalma». Recunosc că «numai 
iau oprit sa nu vănză și ei vin», «după hotărărea tes- 
tamentului». Se constată că nici dijmă, nici clacă n'a făcut 
cei doi ani încoace, nici ai dat nimic». Sint iertați : va fi 
după /estameut. «Însă din toate semănăturile să-ș dea fiește- 
care dijma din zeace una, așijderea și din porumbu, fiind 
obiceaii de să dijmuiaşte cu pogonul, să aibă a lua de po-. 
gon căte 4 baniţi de porumbu, şi banița să fie de ocă 22; și 
să aibă a clăcui fieștecare dup[ă] obiceaiii căte 6 zile întrun 
an, şi cei ce sănt în partea numiţilor boiari, și cei ce sănt 
în partea măn(ăjstirii, căte 6 zile să clăcuiască; și cei ce au 
cărciume de vănd vin, aceia întăi să vănză căte o bute de 
vin al mănăstirii, apoi să aibă voe a vinde și el piste an; 
iar, pănă nu vinde întăi vinul mănăstirii, să nu fie volnic nici 
cum a vinde vinul lor, ori oamenii ce sănt pe partea mă- 
năstirii, ori cei ce sănt pă părţile boiarilor. Şi, de vreame ce 
moşiia mănăstirii iaste d'avalma cu a numiților boiari, unde 
dă măna mai mult egumenului de a căuta venitul dup[ă] 
toată moșiia, fiind aproape de mănăstire, să aibă egumenul 
voe ca să străngă dijma dup[ă) toată moșiia şi să-ș facă 
fieştecare claca dup[ă] cum scrie mai sus, căte 6 zile întrun 
an, și claca să o facă dup[ă] cum să arată în testamentul 
Domnii Meale 1». 

69. 15 Decembre 1752. Domnul către ispravnicii de Pra- 
hova, pentru că Ruminii din Breaza fac «pe vadurile mă- 
năstirii mori, pive şi dărste, și nici dijma dup[ă] obiceaiiă, 
ce, iaste adetul moșiei, nu vor să-ş dea». 

70. 8 Decembre 1753. Hotărnicie la Urzicuţa, pentru Cos- 
tandin Brăncoveanul Spătar. Semnează: Ion (2) Poenariul 
Sărdar, Dumitrașco Bărzanul, Sandul Pod[ojbniceanul, Barbu 
sin Baș Coce(?), Staico Golubeanu căpitan. 

71. I1 Februar 1754. Se aduce procesul dintre doi oameni 

—
 ! Şi în 1763 se aduce pentru vin o carte domnească printr'un copil de casă,
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de la Călinești, «fiind față şi Sfinţia Sa părintele Anthim 

episcop Buz :». «Pădure mereae.» «Aă curat ei pădurea... şi 

l-ai făcut munte limpede, dentră oi la pășune... Curatul 

muntelui .. . De cănd aii cumpărat Sfinţia Sa părintele episcop 

moşiia Breaza de I[a] dumnealui Șătrarul Costandin Filipescul.» 

Semnează Vornicul, un biv Vel Ban şi Logofătul (Ștefan 

Văcărescu). 

72. 11 Novembre 1780. Alegere de moșii pentru Ni- 

colae Brăncoveanu Vel Vistier. Semnează: c<Amza Jăianul 

Slug., Costandin Barat biv Vel Pit. ispravaic, Nicolae Gre- 

cean[u) biv Vel Clucr. za arie». 

73. 12 Novembre 1780. Alegere de moşie a lui Vei 

Vistier Nicolae Brăncoveanu, la Romanați. «Care moșii sănt 

cumpărate de Matei Postelnic Părdescul de la călugări ot 

mănăstirea Hotărani ; pe care aii făcut acest Părdescu casă 

mari și vii și bisearică, şi, la împărțala Mării Sale Costandin- 

Vodă răposatului, Basarab, ce ai făcut la 4 begzadeale, l-ai 

numit Părdeșştii, și de atunci pănă acum Sai stăpănit tot cu 

nume de Părdeşti». Se citează un «zapis de cumpărătoare a 

răposatului întru fericire Costan din-Vodă Basarab ot leatu 

7212, al nepoților jup. Caplei Părdeascăi, anume Barbul 

biv Vel Paharnic, împreună cu frați[i] lui, Dumitraşco și Pană, 

fetori Predei Urdoreanu biv Vel Paharnic, şi cu alți veri ai 

lor, cu care ai văndut satu Slăvileştilor>. Pomeniţi: «dum- 

nealui Clucer Nicolae Gretanul», «biv Vel Logofăt Manolache 

Brăncoveanu». «Moșia Jăgiliia.» «Şi sănt daţ [Sfinteșştii] de 

danie la mănăstire cu hrisovu Mării Sale răposatul întru 

fericire Costandin Vodă Basarab ot leatu 7197, cu 16 ani 

mai nainte de împărțala ce ai făcut Măriia Sa la 4 begza- 

deale.» «O carte de judecată a dumisale răposatului biv Vel 

Ban Antonachi ot leatu 7I51s: pentru judecată, lui Costan- 

din Brăncoveanu biv "Vel Stolnic «cu niște fămei», «arătănd 

vechilul dumisale răposatului pentru aceaste moșii trei zapisă 

de cumpărătură, adecă de Bihoreani i de Jăgălie, Pepolari, cum- 

părat de dumnealui Preda Vornic Brăncoveanu Vel Spăt., şi aii 

izgonit pe aceale femei dentr” aceaste moșii...; şi aceaste 3 

moșii, fiind amestecate în tot o stăpănie, la împărțala răpo-
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satului întru fericire Costandin-Vodă Basarab, s'aii făcut 4 
părţi pănă la Olt, și ati dat fieștecăruia begzadea partea sa.» 

74. 8 Decembre 1783. Hotărnicie la Urzicuţa, pentru Cos- 
tandin Brăncoveanu Vel Spătar. — Copie din 1818. 

75. 1* April 1792. Mihai Suţu, « Drepti aceaia socotit-am 
Domniia Mea și pentru dumnealui cinstitul şi credintos bo- 
iariul Domniei Meale, pan Manolache Brăncovean([u), Vel 
Logof. dă Țara-dă-sus, carele, fiind din slăvită familie dom- 
nească moşii şi strămoşii dumisale, vechi pămînteani ai țării 
aceștiia şi din vreadnică de laudă și cinste şi cu răvnă hier- 
binte pentru țară, şi, avindu deosebită greotate casa dum- 
nealui, însărcinat[a) cu familie dă fi, cu care l-ai mîngăiat 
Dumnezeu, iar mai vîrtos acum într'aciastă trecută vreame a 
răzmiriţii pătimindu multe pagube și datorii, am găsit cu cale 
a-i da un ajutoriă din patriia dumnealui, peatru care au 
pătimit», pentru a-i reface casa, «ce ai scăzutii şi sai dă- 
rămat din văpaia răzmiriții». Îi acordă «liude TVT XOVTA > 
(cuvîntul grecesc e scris de mîna Domnului). «Afară din 
catastișile Vistieriei, ce are arhondologhiia, scutiți și apărați 
de toate dăjdiile, zaherele, cheresteale, podvoade şi ori-ce 
orîndueli ar eși de la Vistieriia Domniei Meale în ţară, pe 
carii să-i aibă în ori-ce județ; dup[ă] cercetarea ce le vor 
face a. fi dup[ă] ponturi pe chipurile lor, să li să dea şi 
pecetluituri de la Vistieriia Domniei Meale». Îl scutește și 
«dă oerit, dă văcărit și căte vite dreapte va avea casa dum- 
nealui, vinărici, i dijmărit, dă dăjdii domnești, de zah[ejreale, 
mucarel, sai alte ajutoruri ce s'ar întămpla după vremi a 
eși pă veliții boiari». Marturi, fiii: loan, Grigorie şi Alexandru, 
şi boierii: Pană Filipescul Ban, Ianache Văcărescul Vistier, 
Dumitrașco Racoviţă Vornic de Țara-de-sus, — (sic), lanache 
Moruz, Vornic de Țara-de-jos, Manolache Creţulescul, Logofăt de 
Țara-de-jos, Alexandru Manu Spătar, Grigorie Suţu Postelnic, 
Alexandru Suțu Comis, Ioan Florescul Clucer, Teodorache u- 
liian& Paharnic, Drăghicean Otetelişan Stolnic, — Sluger, —, — 
(sic), Hagi Mihalachi Pitar. Scrie «Costandin dasc. slov. de la 
școala Domniei Meale cea slov. ot Stii Gheorghie Vechii». 

76. 20 Novembre 1798. Constantin Creţulescul Vornic
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dă partea sa din Breaza Doamnei Ruxanda <Hangeri». 

«Sineturile usebiților trei munţi mi să află răpuse încă din 

ceilaltă răzmiriță, cănd este știută de obşte întămplarea ce 

S'aii întămplatu casii noastre». 

77. Decembre 1798. Constantin Gheorghe Hangeri fixează 

datoriile Ruminilor din Breaza, ai Doamnei sale, «duplă] 

condica Divanului»: 12 zile de clacă pe an, «rănduri-rănduri, 

după] obicei», cite trei de fiecare anotimp, «iar holtei să 

nu-[s] supere». «Sai, neavănd de lucru şi va cere bani, să să 

învoiască cu isprăvnicel cum vor putea.» Nu se vor duce ia 

moşii depărtate. Ziua să fie întreagă. «Şi însuși casnicii cei 

vrednici de muncă să meaargă la lucru, iar să nu trimiţă copii 

sai să întărzăeze, nici să stea cu împotrivire a nu lucra treaba 

ce le va arăta.» «Nimeni din lăcuitori să nu fie volnic să vănză 

vinu şi rachiu pe moşie, făr de numai în zioa tărg[ullui, Du- 

mineca, unde să face tărg, sănt slobozi a vinde rachiii numai 

cu urmare dup[ă) domneasca noastră carte de slobozeniia 

tărgului acestuia . . . Pentru fânu, săli să deaa cosi cu dijmă 

pă trebuința vitelor ce vor avea fieşcare, iar cellalt tot să 

fie pă seaama casii Luminăţii Sale... .» V. n! următor. 

78. 17 lanuar 1799. Constantin Gheorghe-Vodă Hangerii 

pentru Nicolae Brăncovean[ul] Vel Vistier. Arată «cum că 

lăcuitorii ce sănt şăzători pe moşiile dumnealui ce le are 

întracel judeţ nu urmează a-ș face claca și a-ș da dijma 

după condica Divanului, cum şi vănzare di vin i rachiii 

fac făr de voia orănduitului om al dumisale .. . De nu vor 

fi avănd vre un așăzămănt de dăosebit obicei, care să-s fi urmat 

şi să-s fi păzit totdauna, să aveț a îndatori pă lăcuitori ca să. 

fie următori după condica Divanului, adecă lăcuitorii casnici 

cei vrednici de muncă să lucreze clacă stăpănului moșii căte 

doaosprezece zile întrun an, rănduri-rinduri, dup[ă)] obicei, 

precum în condică sânt rănduite, adecă : trei zile primăvara, 

trei zile vara, trei zile toamna şi trei zile iarna, iar nu de 

odată ; iar holtei să nu să supere, sai, neavănd stăpănire de 

lucru şi va cere bani, să aibă a lua de casă căte un zlot pă 

an ; îar, cănd nu va avea pe moşiia aceia ce şade, de lucru, 

să nu aibă volnicie stăpănul moșii a-i duce la ali[ă] moșie a
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sa mai departe, spre ai clăcui, făr de numai de va fi celaltă 
moșie aproape de aceia ce să află cu șăderea, ca doao sai 
mult trei ceasuri, să meargă să lucreze zilele ce-i sănt orăn- 
duite, iar la moșie mai depărtată să nu-i silească a-i duce. 
La, care atastă clacă să aibă lăcuitori a măneca dis de dimi- 
neață, apucănd zioa deplin. Şi însuș casnici cei vrednici de 
muncă să meargă la lucru, iar să nu trimiță copii sau să 
întărzieze, nici să stea cu împotrivire a nu lucra la treaba 
ce le va arăta, ci la însuș trebuinţa ce va avea stăpănul 
moșii să lucreaze zilele clăcii. Dar şi stăpănul moşii să nu-i 
supere mai mult peste zile ceale orinduite, nici la clacă, nici 
la strînsul dijmii să nu le facă nedreptate, ori mai mult a 
lua, ori a le alege bucatele; ci de rind, tot din bun și din 
prost, și la vremea cea orănduită să ia dijma. iar nu după 
ce va trece vremea ; și lăcuitori să nu întărziiaze a da dijmă 
ca cu trecerea de vreme să păgubească pe stăpăn. Nimeni 
din lăcuitori să nu fie volnic să vănză vin sau rachiti pe 
moșie, iar, cănd stăpînul nu va vrea să pue vin să vînză, 
atunci lăcuitori să-ș ia întăiii voe de la stăpin, și așa să vănză 
ei, dănd de bute căte ti 1, i căte o vadră de vin. Nici unul 
din lăcuitori să nu aibă voe a ținea băcănie, fără numai de 
să vor așăza cu stăpănul moșii. Pentru toate rodurile ce 
vor face, să aibă a da stăpănului moșii zecuială, afară numai 
din grădinile ce aii împrejur caselor lor, din care acelea nu 
aă a da nimic. Pentru grăi şi orz ce să seamăn[ă!, aii să 
dea din zece clăi una, numai să aibă datorie lăcuitori a cără 
dijma aceia cu însuşi carele lor la ariia stăpănului dup[ă |] obi- 
cei; iar cănd, saii din lenevire, sai din nebăgare de seamă, nu 
vor urmă după cum S'aii zis mai sus și-ș va rădica bucatele 
toate, atunci dumv. ispravnicilor, să aveț a face împlinire 
pentru fănul ce vor cosi, ori pe moşiie ce șăd, sai pe alta, 
să dea dijma dupe condică pentru porumbu, aii să dea de 
pogon căte patru banițe de porumbu grăunțe cu banița 
za ocă doaozeci și doao. Pentru stupi să dea de toată 
matca căte bani trei, iar pentru roi nu ai a da nimic. Pen- 
tru capre aii să dea de capră căte doi bani, atăt vara căt 
şi iarna. De la stănile ce vor fi pe atastă moșie, iar să ia
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stăpănul moșii duplă] așăzămăntul ce vor face, ori brănză sai 

bani. Della] perdelele ce vor fi de oi cu fâtăciunea pe moșie, 

iar să ia stăpănul moșii a toată perdeaoa căte un miel și 

căte ti unu. Și ali a şădea acolo delța| blagoveştenii şi păa 

la Sfăntu Gheorghie. Pentru rămători, măcar că n'aii a da 

stăpănului moșii, dar nici să-ș îndrăznească să-s bage rămă- 

tori în pădurile cele poprite, ci întăi să tocmească cu stă- 

pănul moșii, şi aşa să-i bage; iar care să v|a] îndrăzni făr 

de tocmeală săi bage, aceia să plătească preţ ce putea să ia 

stăpănul moșii del[a] alţii. Nici unul din lăcuitori nu are vol: 

nicie să vineze pește în heleşteu stăpănului moşii, iar, cănd 

va fi baltă pe moșie, cu Yo să vineze, și să dea zebială 

din zece peşti unul.» Se trimite prin Hristea Bulucbaşa. 

79. 25 Februar 1799: Se expune Domnului că sa cerut 

de la archimandritul Meletie, egumenul de Mărgineni, de 

către Hangerh, «o vie şi o casă ce le-ai avut la Țintea 

pe moșiia mănăstirei», din averea făcută zagt la moartea lui 

Dumitrache Turnavitul. | se oferă schimb, dar el refusă, 

spuind «că nu are voe de la părinţii de jos să facă schimburi». 

Chemat la București îi spune Nicolae Brăncoveanu, câ Mare- 

Logofăt, «că poruncă domnească este ca să dea negreşit locul 

vii și al casii și să priimească schimbu trei stănjăni de locu 

din Curtea Gospod cea veche». Domnul cere şi Breaza, ofe- 

rind Răteștii, în Vlaşca. Egumenul arață «că acea moşie este 

dată mănăstirii chear de ctitorii ce ai zidit-o; şi nu poate 

nimeni să o înstreineze dela mănăstire. Somat peste zece 

zile prin «dum. Pahr. Stanbul> a da cărţile de proprietate. 

Același răspuns. «l-ai zis Pahr. cum că de acelea este 

Domniia pliroforisită şi că poruncă este să iscălească zapisul 

de schimbu și că Domniia va adeveri acel schimbu și de 

părinţii Sinaiţi. Şi, Cuvioşiia Sa tot nevrănd nici a face schimbu, 

nici a iscăli, a dooă zi ait venit Ceauşul de aprozi dii po- 

runcă și, cerăndui cărțile moşii, i-ai zis că este oprit de a 

eşi afară pănă nu va săvărși schimbul ; pă urmă aii mai venit 

şi alt trimis de la Dumnealui Vel Log., zicăndu-i aseminea» 

și Stanciul. «De nevoe» iscăleşte. Moșia cedată avea peste 

3.000 de stinjeni și c<aducea venit mai mare de o mie de lei».
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Egumenul cere restituție ; el va da Răteştii, ce se va scrie în 
loc la averea mortului: «de nu să va arăta însă şi pentru aceiia vre o pără de aseminea silnicie». 

80. 25 Mart 1799. Anaforă. Ruminii din Breaza araţă 
că dădeait acestea: «ati avut obiceiii a vinde vin şi rachiii 
pe la casele lor, și da havaet de butea de vin căte «i doi, iar pentru rachii nu da nimic, și pentru dijma fânului 
căte bani 30 de car, i din porumb de un pogon căte ti IL pol, 
i pentru clacă de casă căte îi 1 pe an, iar din pometuri ce 
au pe moșii i de stupi, de rămlăjtori, de capre, de oi ni 
odată n'am dat nimic. Așijderea zic că, avănd mori, dărste 
și pive făcute pe aceste moşii cu cheltuiala lor, li s'aă luoat 
havaet pe an de roata de moară căte ti ş, de dărstă căte 
ti 6 și la pive căte ui 4. Şi cu acest așăzămănt, afiăndu-se la 
loc de munte, abia putea să-ş ție viiața. Iar, în anul trecut 
cumpărăndu-se aceste moşii de către răposatul Costandin- Vodă 
Hangerii, nu numai aceste obiceiuri toate li s'au stricat, 
oprindu-i ca vin și rachii să nu fie volnici a vinde şi su- 
puindui ca să clăcuiască 12 zile pe an, şi din pometuri să 
dee zecuiala, i de matca de stupi căte 4 parale pe an, i de 
capră și de rămătoru căte 10 bani pean, şi de la 20 de oi 
în sus primăvara căte un miel, şi căte ti unul; ci i-aii scos și 
din stăp[ăjoirea acelor Moti, pive și dărste făr de voe, arun- 
căndu-le bani pă dănsele» ispravnicul Iordache Cantacuzino. 
Cer cașăzămăntul ce l-ai avut dinceput.»  Arendașul invocă 
«condica Divanului unde sănt trecute dreptăţile stăpănilor de 
moșii ce ai asupra lăcuitorilor carii lăcuesc pe moșiile lor». 
Se observă că acestea-s valabile îz //zsă de obicei. — Dar 
Domnul decide «să nu cumva să vă împotriviți la datoriile 
moșii dup orănduialla] şi întocmirea ce ai făcut răposatu 
Domn, pănă să va hotără». 

81. 31 ulie 1799. Atestat al lui Alexandru-Vodă Moruzi 
pentru moşii rămase de la Hangeri, cumpărate de egumenul 
Meletie din Mărgineni, prin Scărlat Cîmpineanu, Vel Logofet 
de Țara-de.jos. 

82. 31 lulie 1709. Alexandru-Vodă Moruz către biv Vel Săr- darul Nicola Diiamantu Saigiul. Îi confirmă Breaza cu patru
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munţi, «pentru că, din înnaltă poruncă împărătească vînzindu- 

să la mezat toate acareturile răposatului Domn Costandin 

Hangeriu, ce după petrecaniia sa s'au făcut zapt la miriia 

împărătească, cu mumbaşăr împărătesc, trimis într'adins, pre: 

cum este ştiut de obște. .., sai făcut mezatul întiiă la stă- 

rostie după obiceiii în patruzeci de zile de rind, apoi în Di: 

vanul ţării, înnaintea tuturor dumnealor boerilor haleă și ma- 

" zăli, în două şi în trei rinduri, şi s'au înștiințat toți de obște; 

în ceale după urmă s'aii strigat şi faţă și in nainte Domnii Meale, 

la adunarea deplin». O iea Grigorie Brâncoveanul Vel L-ogo- 

făt de obiceiuri, cu 25.100 taleri, pentru Serdar însă. 

83. 19 lanuar 1800. «Stuparii» lui Vel Logofăt Brănco- 

veanu la Romanați arată că li se îngreuie munca. «Sănt 

orănduiț asupra-ne dooă mie și mai bine de mătci de stupi; 

îndoită şi întreită sumă, după cum am avut într'alți ani>. 

Ai cheltuieli mari, la ucisul stupilor, cu vase: «buţi, berbe- 

niță, hărdae, și cu dusul chirii la Bucureşti, ajungăndu-ne 

grea cheltuială, fiind săraci, neavănd boi şi care ca să du- 

cem cu carăle noastre... Întratastă vreme de lipsă şi să- 

răcie, în care ne aflăm, ne mirăm ce să facem». Răspunsul 

lui «Nicolae Vel Logt.»: «Datorie a voastră netăgăduită 

este numai de a face uleele toate, căte vor fi trebuintoase 

pentru stupii noștri, cum şi toamna după ucisul st pilor 

iarăși datoriia voastră este să ne aduceți mierea şi ceara 

aici la Curtea noastră în București, iar berbeniţile are să le 

facă Hristea Bulucbaşa cu bani, şi, la vremea vănzării mierii, 

are să-ș ia banii acestor berbeniţe; la buţi și hărdaie voi 

nică cum să nu vă amestecați, pentru că acestea odată să 

facu și sănt de ajunsu pe mulți ani> (12 Maiii). 

84. 18 anuar 1800. «Nicolae Vel Logot> (Brăncoveanu) 

cere a fi hotărnicit de Dinul Izvoranul. Se acordă la 20. 

Se iea și carte de blestem de la Mitropolit către episcopul 

de Argeş, Iosif (20 Ianuar). | 

85. «Hristea neguțătoriul» către Domn. AYEa «venitul 

podului şi a moșăi de la Ipotești pă apa Oltului, cumpă- 

rată de la dumnealui Vel Logofăt Brăncoveanu; și, cu răz 

vrătirile ce s'ai tămplat peste Olt, trecănd oștiri pe acolo,
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mi-ai măncat -peste o sută care fân şi bucatele ce am avut 
în multă vreme: trecănd cu mati oștiri i oameni domneşti i 
zaherele domnești, n'am luat nici o piată dă nicăiri, şi toți 
Sai obicnuit; şi cei ce trec cu zaharelile lor cu miziluri la 
ale lor trebuințe, numindu-le câ sănt trebi domnești, nu 
plătesc nimic. Milostive Doamne, pod să ține cu cheltuială, atăt 
la dregerea vaselor i Ja funii și plata la pod(ajri, care, în 
loc de a mă folosi cu ceva, nu numai bani ce am dat îi 
pierz cu tot, ci şi de la mine mai cheltuesc, și mă sting. 
Acest fel dă întămplare cu răzvrătire au fost şi la It 98, 
cănd, cunoscăndu-mi-să dreptăţile, eram ajutat de plătea şi 
cei cu mizilurile de ale lor trebuințe, şi zaherelile celelalte 
deplin, şi cele domnești zaherele plătea: de car trei parale, cu 
plată cuviingoasă... Să mi să dea un Arnăut vrednic de la 
ogeacurile Curţii, căruia să-i plătesc ei leafa; carele să cer- 
ceteze pă toț trecători, fiind atasta și trebuintoasă la nizam 
şi cei cu miziluri de ale lor trebuințe, cum şi zaherelile dă 
neguțătorie să-i îndatoreze a plăti trecătoarea; iar, pentru 
zahereaoa Domnească, ceia ce va fi mila Mării Tale, să ne 
face orăndaială, ca să poă ţinea podul.» 

Resoluţia e din 27 April 1801. «Iovo ici-ciolhodar, ce ești 
orinduit la Ipotești, ca de la cei ce trec în trebile lor, sai 
şi cu menziluri pentru ale lor trebuinţe, cum şi de la cei ce 
trec cu zaherele de neg[ulțtorie, sati alte povori de aliș- 
veriş lor, să dai ajutorul ce-i cuviinţos de a-ș lua obiânuitul 
adet al trecătorii, iar de la cei ce trec în trebi domnești 
sati de la [zajharele și alte trebuinţe domnești, supărare să 
nu li se facă.» 

86. 8 April 1802. Mihail Suţu, pentru <cinstitul și cre- 
dintos boerul Domnii Mele Nicolae Brăncoveanul Vel Ban, 
carele, trăgăndu-să dăn familie domnească, și dăn cele mai 
vechi neamuri ale țărăi, și dăn copilărie crescut fiind cu cre- | 
dință către prea-puternica și hrănitoarea noastră Împărăţie, şi 
către Domni cu multă sărguință și călduroasă răvnă aflăndu-să, 
precum l-am cunoscut Domniia Mea în trei oblăduiri ale noastre, 
ce pănă acum ni S'aii hărăzit dă la dumnezeiasca bunătate 
întracastă pravoslavnică țară, vărsăndu multe osteneli și su-
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dori pentru ţară, atăt aici în patriia sa, căt şi pă vremea 

căndu să afla petrecănd la împărăteasca ordie în Ruştuc, 

pentru împărăteşti slujbe, — toate acestea dovedite fiind şi dăn 

însuş vrednicul de închinătune împărătescu ferman ce-l are 

la mănă spre întărirea credintoaselor slujbe şi sadacat, şi 

fiindu ştiutu și Domnii Mele, — de aceia, spre oareș-care ușu- 

rare a greotăţii casii, a trebuintoaselor cheltueli şi datoriilor 

cu care întămplările vremilor l-ati însărcinat, poruncim prin 

domneasca noastră atasta carte, casa dumisale să fie dă a 

pururea cu totul nesupărată dă toate domneştile dăjdii, dă 

oerit, dă văcărit, căndu să va întămpla, dă dijmărit, dă vi- 

nărici, şi dă ori-ce alte dăosibite dări, care după vremi, tre- 

buinţă fiindu, să vor arunca pă veliţii boeri, — dumnealui şi 

dă acelea să fie dă a plujrțulrea slobodu şi nesupăratu. ŞI, 

fiind-că atăt cei mai dănaintea noastră luminaţi fraţi Domni, căt 

şi noi în celelalte Domnii alenoastre, pentru pustiirea ceai suferit 

moşăile și toată casa dumnealui pă vremea căndu fără de nici o 

dreptate s'aii trimis afară dăn patrie, am hărăzit dumnealui cu 

domneștile noastre cărți o sută de oameni scutiţi pentru rădi- 

carea şi întemeerea moşăilor şi casei dumnealui.» Confirmă. 

87. 24 Mart 1818. Hotărnicie pentru moșia Urzicuţa a 

lui Grigorașcu Brăncoveanu biv Vel Ban!. 

38. 25 Februar 1819. Biv Vel Banul Gheorghie Brăn- 

coveanu cere o hotărnicie la Ipotești şi moșiile cele şese ve- 

cine. Se admite la 26 Februar 1819. 

89. 19 April 1819. Ordin de hotărnicie de la «Ghe- 

orghii biv Vel Spat., caimacam Crăiovei» pentru «dumni 

biv Vel Ban Grigore Brăncoveanu» la Romanați. Şi pecetea 

cu vulturul bicefal şi coroana, avind literele [. p. G. $. K. a, şi 

data de 1819. 

90. 9 Octombre 1819. Brăncoveanu către —. Pentru 

două sate ce «sai spart... Și satu Raetu au început 

a-ș ascunde bucatele și a-ș face gătire de fugă, ne mai pu: 

1 Î i 
> - ._. 

Sint şi alte acte pentru această hotărnicie, Unul, din 26 Februar 1815, 

e de la <Nicolache Suţ biv Vel Spătaru Caim. Craiovei», cu pecetea: cik cu 

KM. Wp. 18172. 
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tănd a suferi încărcătura de liude ce la toate dăjdiile le 
face dumnealui Cămin(ajr Bibescu ... Te încredinţăz că ju- 
dețu sar fi spart de mult, dar îi ținte pănă acum pă lă- 
cuinți () bucatele ce le sînt răvărsate peste cămp, căci acum 
ai început a culege porumbul și la vii; iar, după ce:ș vor 
strănge bucatele şi le vor sibgurisii, cele mai multe din sat 
vor să fugă şi va să păgubească domneasca Vistierie multe 

lude, pănă a aduce satele la loc, și noi stăpănii moșiilor vom 

să cercăm simţitoare pagubă, căci nu încontenează de cănd 

S'ai făcut ispravnic pănă acmu la toate dăjdiile a încărca, 
încăt la unele sate ai îndoit ludele, și vorbește către toț că 

Satele pă iarnă nu pot fugi, și la Ghen(ajr i să împlinește anu 

isprăvnicii, şi va să să orănduiască alt ispravnic şi, lipsind 

din isprăvnicie ; nu va să ştie de oricesă va întămpla. Pen- 

tru numele lui Dumnezei, boieriule, ajută-ne la acestea liude, 

căci ni să pustiiesc moșiile, fiind-[că] omeane nu pot judeca 

cele cu cuviinţă.» 
91. 6 Iulie 1820. «loan Depalt[a], biv Vel Postelnicu, 

„ Caim. Craiovei», către Scarlat Dulo Vel Medelnicer, pentru a 

face o hotărnicie lui «dumnealui biv Vel Ban Grig(ojr[ie] Brănco- 

v(eajn[u]>. Semnătură și pecete cu coroană și Iw Ta km Bg. 

1820.» 

92. 1in Januar 1850. Hrisant arhimandrit Peneti din An- 

dros dă un munte bisericii grecești din Sibiiii. Făcuse şi un 

«pension de feate» în Brăila. 
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1. [Suceava), 8 Mart 699ş (1487). «Ştefan Voevod, pe satu 
Nimecnecii pe Bahluiă, carele îl numeşte apoi Vad» [notă 
din secolul al XIX-lea]. Pergamentul e cu totul spălat; abia 
se cunoaște data de loc. Pecetea, mare, e perfect păstrată. 

2. 6 April 6996 (14388). Ștefan-Vodă pentru femeia Lucăi 
Ecobescul și o nepoată, fata lui Lazor Prodănescul, ce schimbă 
moșie la «satul Grecii la Siret, supt tărgul Siretiului, care sat 
l-ai cumpărat tatăl lor Prodan de laal nostru Mitropolit Su- 
cevei Teoctist, dia dricul și diresul Mitropolitului, ce are de. 
la moșul nostru Alexandru-Vod[ă], iar Mitropolitul nostru 
Teoctist aă cumpărat iarăș pre acei bani Mitropolii noastre 
din Sutav(a] de la dum. Rotin alt sat, anume) Mihăeștii, la 
Brăviţăl; iar Domnie ME am dat Mătini, fetii lui Prodan, și 
ceelalte Mărini, fetii lui Lazor Prodan, pentru acel sat Grecii 
o seliște a noastră aproape de Nistru, anume Gromobitna, 
c-ai rămas noao ac& selişte de la Vălci și de la Bupăniasa 
lui Olga, din dresul moșului nostru Alexandru Voevod ; și 

" încă am mai dat pentru ace săliște Gromobitna 200 zloți 
tătărăşti». Domnul dă apoi Putnei, «unde este igumen ru- 
gătoriul nostru arhimandrit chir popa Paisie».— Traducere de 
pe la 1750. 

3. 5 lulie 70 — (15—). Ștefan-Vodă arată că MApIHKA AURA 
BoAAcpă H MSiun dă moșia sa pe care wrum sro BOAAWp AEWp- 
HHK Şi Muşa 4 kSne wr AAA PeBăatni creata BOEkoAji. Satul 
e Socii, Ha Repin ASmu'Tgn; se dă lui Andruşco pentru 140 «zloți 
tătărești», Divanul: Isac, Petru Vornic, Negrilă, Vasco, Gr..., 
Talaba pircălabi de Hotin, Coste și Condre pîrcălabi de Neamţ, 
Petru şi Toader pîrcălabi de Roman, Arbore Portar de Suceava, 
Hrana Spătar, Eremia Vist., Șarpe Post., Sacuian Ceașnic, 
Străcea Stol., .. .țelo . . . Pecete păstrată. 

4- 14 Mart 7040 (1532). Ștefan-Vodă (sic) către «Costi părcălab
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Sorocii şi frati-săii Tedor și Gurja păcurarul, fetorii Ma- 

__gicăi, fetii lui Mihail Peritschii, sora lui Costin și a lui Toa- 

der şi a Isaii, care ai slujit noao cu dreptate şi cu credinţă» : 

li dă satul «Perischiii, anume Toderești, unde ai fostii 

casa unchiului lor>, şi alte sate pe acolo. Marturi: fiul Bog- 

dan și boierii. «Sai tălmăcit de Euloghie dascal, it 7270, 

August 21 d.> 

5. lași, 24 Mart 7042 (1536). Petru-Vodă, pentru satele Jol- 

cășani, Tofieani şi Greatani, luat de la Luca Arburea 

Portar de Suceava pentru vicleşug supt Ştefan-Vodă. Marturi: 

fiul Bogdan, Huru Vornic, Totrușan, Scripea, Vlad, Toader 

pîrcălabi de Hotin, Dantul, Liu pîrcălabi de Neamţ, Zbiiarre 

şi Crătun pircălabi de Roman, Mihul Portar de Suceava, 

Dragşan Spătar, Glavan Vistier, Albota Postelnic, Popăscul 

Ceașnic, Colun Stolnic, Drazin Comis. lon Flocescul scrie. 

Pergament. 

6. laşi, 10 Iunie 7054 (1546)- Petru-Vodă. Pentru vinzarea 

satelor Umbrăreşti și Dumești. Menţionaţi : Danciul, Mușat. 

Marturi: fiii Iliaș, Ștefan, Constantin; Efrim Huru, Borcea Vor., 

Petru Crăncovici, Sturdzea şi Coste (), pircălabi de Hotin, 

Danciul Huru şi Miron, pîrcălabi de Neamț, Șandru şi Teampe» 

pircălabi de Roman, Petre Vartic Portar de Suceava, Jiuriia 

Spătar,...,  Hrăbor Postelnic, . . . aza, Pătrașco  Ceaşnic, 

Neagul Stolnic, Plaxe Comis. Pergament. Pecete ruptă. 

7. C. 1580. «Zde zapis caco cupitpil Malcot vatavol parte 

de ocință] a Nenuloi ot Selele, ce sî va veni.» Apoi în sla- 

voneşte. Marturi: «Micol ot Selești i Ion Borduhosul i Stan- 

ul Tiistreanu, Ion Michi ot tam, î Lazor ot Malcoceani, îi 

Dragoș tam, i Dumitru ot tam». Pecete mică rotundă, de o 

ceară brună. 

3. 3 Lunie... leremia Moghilă dă lui «Nicoară Donit bivşii 

prăcălab» moșia ce o cumpărase în Pituşca de la un Gavril, 

ce avea uric de la Iliiaș Voevod. «Stroit Vel Logft. u€. iscal.» 

«Băseanul pis.» Jos: «Abasta am găsit la Vasile Preda ot 

Lihneşti i am luat acu după pradă, în Domnie Mării Sale 

Theodor Voevoda». 

9. lași, 7100 (1592) (sc). leremia-Vodă pentru Plopeni, 
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Creţești, Spărieți, Răceşti cu episcopia de Huși). Boieri: fiul 
Constantin, Ureache Vornic de Țara-de-jos, Crstea Vornic de Țara-de-sus, Gheorghie pîrcălab de Hotin, Gheorghe şi Io- 
nașco pircălabi de Neamţ, ... şi Colpan, pircălabi de Roman, 
Orăş Hatman, Brănovschi, Veaveriţi Spătar, Ursu Medeluicer, 
Cărăiman Ceaşnic, Simion Stroici Vist., Gligorie Stol., Vorontar Comis. Serie Eremia Băseanul, Semnează Stroici. Pergament. I0. <Pavăl Albotă biv Jit.> arată că a vindut partea-i din Stăncești «de la Bogdan căpitanul» pentru 100 de clei bă- 
tuţi», și de la alții, lui «Dumitrașco ce aii fostu Vistearnic>, 
Marturi «Gavrilie şi cu tot săborul de la mănăstirea Domnei». 
Scrie cu mîna sa. Pecetea lui și a mănăstirii. + Taâpi iob- 
pevos uampăvy raba. 

11. «Pavăl Cocărlan și Darie sin Moisei, nepoții lui Frăţi- 
man ce-i fostu Păharnic», arată că vind partea lor din Plus- 
ceni, cumpăraţi de Frăţiman de la <nepota lui Dumitru 
Ivanatco, din sat din Plo&ceni»>, Stolnicului Sturdzii pentru 
60 de lei. 

12. «Procup Negra nameasnic i Anton voiut i 12 prăgari 
ot trăg Br[ăllad» arată că «cnighină Macsin îi Nicoară Spăt, i Movila ot Coican» fac vinzare în Ghermănești pentru 
taleri. Pun și pecetea orașului: cea cunoscută, cu cei trej 
pești, și alta cu Sf. Gheorghe, frumoasă. Pomenit Ieremia 
Movilă. Slavon. 

13. «Gavril și soru-mea Tudora, fitori Bălancei de Ploşceani» 
(Soroca), vind ocină în acest sat «dumisale lui Ilie Sturdzea 
Vel Stolnic», pentru 40 de lei bătuți. Marturi: « Leca biv păr- călab și Simion Răuleț şi Cocărlan biv căpitan şi Vasli]lie 
Cohoranul şi Irimincea Răuleţ și Toader a Drăgăi». 

14. «<Nepoţii Grigăi celui bătrăn de Stăncești» își daă 
ocina «Vornicului Pavăl», pentru «taleri bătuți». Marturi: 
< Vasilie Căpitanul și Paraschiva de lapotești și Pătraşcan i 
Dumitrașco și Gheorghiță de Cătămărești». 

15. lași, 23 Mart 7110 (1602). leremia-Vodă pentru «Io- 
naşco snă Petria, vnuc Văselina», ce-și vinde ocina din Stăn- 
cești lui «Toader Aprod» pentru 40 taleri, Pecete de ceară 
roșie, ruptă.
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16. Iași, 26 Novembre 7III (1602). leremia-Vodă arată 

că lonaşco fiul Petrii, nepotul de fii al Veselinei, și Odochiia, 

fata Grichezei, nepoata de fiică a aceleiaşi, vind în Stăn- 

ceşti lui Toader Aprod. Marturi: Lupul Stroic, Mare-Logo- 

făt. Scrie Nicoară. Pergament. Pecete atirnată, ruptă. Tra- 

ducere din 1801. 

17. laşi, 15 April 7115 (1607). Simion Moghilă arată că 

«Sava şi frate-săii Ştefan, și Dondăş şi Anton fiii Leani, ne- 

poţii Mărichi», ai vindut ocina lor pentru slujbă «de la bă- 

trînul Ştefan Voevod» lui «Toader Aprod». Confirmă. «Stroit 

Vel Logft. ut. iscal.» «Băseanul pis.» Pecete mică, rotundă 

pe hirtie, cu bourul. Slavon. Şi traducere din 1801. 

18. 8 Septembre 7i17 (1608). Constantin Movilă arată 

că «Ionașco Potlog diiac> a adus o mărturie de hotărnicie 

de la Pătraşco Mare-Vornic de Țara-de-sus, supt «răposatul 

părinte al Domniei Mele leremia Voevod», pentru moşia ce 

o avea de la unchiul săi «Miron Oașea» «la satul Stăncești 

noa, ESkoRuH'k, în ținutul Hârlăului, luat pe 500 de taleri de 

argint «încă în zilele lui Aron-Vodă, cănd aă avut nevoe 

şi au fost în temniță» (Bi AHH ApOHA BOEROAT, KhAA WH HAdA 

uegoat n EHA Bh 'TemuHu). Confirmă. Semnează Stroici Lo- 

gofăt. Pecete mică pe hîrtie, rotundă, cu bourul, avînd steaua 

între coarne, şi, de o parte și de alta, soarele și luna. Slavon. 

În colț: «Nebojatco». Pe Vo, contemporan: «ţ Ispisoc pre 

partea Avrămii ce i-am dat în Stăncești». 

19. laşi, 4 lanuar 7117 (1609). Constantin Moghilă arată 

că «Păntelei Haruţul, fiul lui Petru, nepotul de fii al lui 

Buzdugan», i-a declarat că şi-a vindut ocina din Stăncești 

lui «Toader Aprodu», pentru optzeci de taleri de argint. 

«Stroici Vel Logofăt iscal.» Slavon. Traducere din 1801. 

20. lași, 15 Maii 7117 (1609). Constantin Moghilă arată 

că a venit «Toader Bunița cu un zapis, de la Toma ureadnic 

ot Botăşani și de la loan şoltuz şi de la prăgarii lui de acolo 

şi de la Moşul și de la Ştefan și de la Condrea şi de la 

Hanco Arman şi de la Chirilă Arman şi de la Hrinco diiac 

şi de la Necula Vlah», că înnaintea lor «Luca fiul lui Gavril 

din Epureani și cu soția lui Anisiia, fata lui Ion Şetrar», ati 
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vîndut partea lui din Stăncești lui «Toader Buniţa diiac» 
pentru 500 taleri. Confirmă și el. «Stroici Vel Loglojfet ut.» 
Pecete mică, rotundă, pe hirtie, cu bourul,. Slavon. Traducere 
din 1801. | 

21. lași, 4 Februar 7118 (1610). «Mihail Trifan Cliucear şi 
Boul Visternic şi Vasilie Prăjescul Dvornic și Dragotă Dvor- 
nic glotnii și Bran Comis şi Gligorie Vel Șatrar și Ionașcu 
biv Spătar şi Andronic, diiac ot Merești», arată că niște oa- 
meni din Crăciuneni ai vindut partea lor lui Nicoară Pră- 
jescul Vel Vistier pentru şo de taleri. Și traducere din 1801. 
«Lupul Dragot[ă) Vornic am scris.» 

22. Suceava, 6 Iulie 7123 (1615). Ștefan-Vodă dă lui «Grama 
Uşear» satul [lișeștii, ce a fost al lui Stoian biv Ușear, «şi 
aii perită în viclenie, în vreme cănd el, împreună şi cu alți 
pribegi și cu Domnul lor, cu Costandin Voevod, sai fost 
rădicatii cu mulțime de Leș și de Căzaci, şi ai venit asupra 
noastră şi asupra țării Domnii Mele, cu foc și cu sabie, și 
mare războii au făcuti cu Domniia Me pe apa |ijiei; pre 
carii milostivul Dumnezeă pre toț i-ai dati supt sabie Domniii 
Mele, unde și oasele lor păn în zioa de astăz de față zac, 
spre vecinica mărturie». Semnează Domnul, cu roș. Pecetea 
mică ruptă. În colț: «Ionașco». Traducere din 1801, pe care 
am reprodus-o. 

23. 2 August 7124 (1616). Radu-Vodă dă lui «Cernat biv 
Logft. și Vasili biv Staroste, ginerii răpoosatului Crăstii 
Vornicu, și Schiva, fata Cărstii Vornicu, &upăneasa Dabijii 
Vornic», satele lui Crăstea «de baștină şi de cumpărătură», 
vii, ţigani. «Gheorghe Vel Logft.» «S'aă tălmăcit de Gheorghie 
Euloghi dascal; 1782 Noem. 18.» 

24. Alexandru Iliaș. Pentru satul Bălăceni dat lui Scherlet 
ot Zorileani și soției Măria. Pomenite cererile Vizirului şi 
Hanului. Divanul: Ionașco Cujbi Vor.,.... Conde şi Tudori 
pircălabi de Hotin, Manoli pircălab de Suceava.., Prăjescul 
pircălab de Roman, Dumitrașco Șoldan Spătar (2), Petrachi 
Celebi Ceaşnic, — Stolnic, Condilă Comis. Ionașco scrie. Per- 
gament. Slavon. Semnătura Domnului. 

25. 6 Mart 7131 (1623). Ștefan-Vodă lui Drăgan Vel Ar-
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maș, pentru Briţeani, în Ținutul Chigheciului, ce avea «de la 

Dătrănul Pătru-Vodă şi de la Ștefan-Vodă şi de la Alexan- 

dru-Vodă». «Care acel sat aii fost prăplădit cu asuprial[ă] 

de către Urechle] Vornic, și cu mult[ă) cheltuial[ă] ai scos 

de la dănsul, &-aii făcut ac cheltuialță] 250 ug. de aur ; car[e] şi 

ispisocel[e] ce scriă mai sus el singur de la robie păg[ă]nilor 

le-ai scos». Pomenit « Toder Răspop». — «Ispisoc dă rămas pe 

Gligoriaș Urech[e] pentru satul Briţcani și Negrileşti și Balta, 

Ge anel[e) și Șămăldoole (|), de la Miron Barnoschi-Vodlă], 

din văletul 7136, Mart 11. Scriind cum ai năpăstuit de față 

înnaintea Divanului Gligor[e) Urechle] pe Gabăr Căpitan și 

pe fior lui, Drăgan Armaș, și pre rădzeşii lor, dzăcănd că 

a ii fost cumpărătur(ă] tătăne-săi lui Ureche Vornic întracestlel 

sălăşt[e), şi în balta Genelţe|, de la Nistor Cărnescul (576) și 

de la Necula Galbănul și de la Cozmiţa Grecul şi de la 

Alecsa Băta; iar sluga noastră Gabăr și gup[ăjneasa lui și cu 

răzeșii lor sai lepădat cum maă văndut nici dumn. cei 

oameni ce scriii mai sus, ce le-aii fost cu asupralță] de cătră 

Urech|e] Vor. Drept aceia Domnia M& am gudecat duplă) 

legea țării să gurle] Gabăr cu 24 lud[e] cum nai văndut 

acei oameni ce scrii mai sus nici la cămp, nică la baltă ; și au 

urat 24 oameni în episcopie în Huş, precum sint scriş 

anume; și s'ai îndreptat și ş'aii pus și herie în Vist. ed. lar 

Gligor[e] Urech[e] aii rămas din toat[ă] &udecat[ă]; pentru 

acei, de acmu nimic (2) să să mai aibă a asupri pe Gabăr 

şi pe fitor lui, Drăgan, şi pe răzășii lor, nici cu o dovadă, şi 

nici odăoară în veci, peste adastă scrisa nostră.» Traducere. 

26. 12 April 7131 (1623). Ştefan-V odă către « Ghenghi lonaşcu, 

Vel Logofăt», ce a servit şi pe alți Domni: îi dă satul Măr- 

gucanii, întărit și de Alexandru Iliaș, «care acel sat au fostu 

dreptu domnescu suptu ascultare cu ocolul tărgului Bărla- 

dului, şi l-ai cumpărat pre dănsul de la Alixandru Ilieșu 

Voevod drept șes[e] cai buni și drept triă sute de galbini, 

carii acei bani şi acei cai s'au dat în treba ţării, unde am 

avut nevoe şi greutate». Şi alte cumpărături: de la «Tropo- 

teii ginerile Barbului .. . şi de la Zaharie ginerile Săsooia», 

ete, Traducere de pe la 1750. 
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27. Iași, 20 April 7134 (1626). Miron Barnovschi Moghilă “pentru «Toader Păh. ot Stăncești», dindui locul încălcat odinioară de satele «Rusii» și <Popovoţii». «Dumitrașco Ștefan Vel Logoft. u&.» «Stratilat.» Pecete de ceară roșie, ruptă. Slavon. Și traducere din 1801. 
28. <U Hărlăui», 23 Octombre 7139 (1630). Moise Movilă, pentru «Toader Aprod ot Stăncești», în judecată cu Rusii şi Popouţii relativ la un loc în hotarul Stănceştilor. Se decide pentru el, după cercetare de către «Cotărlă păhărnicel ot Epotești i Dumitrașco Pitărel ot tam i Ionașco Păhărnicel ot Orășeani». Slavon. Pecete mare... a lui Istratie Dabija lipită, fireşte, ulterior]. Semnătura Domnului. «Mănjea.» Slavon. 29. lași, 17 Iuvie 7139 (1631). Moise Movilă. <A avut dzi de faţlă) înnaintea Domnii Meale boiarinul nostru Apostol ce ai fost Postelnic, cu Malcajrie Hotnogul și cu Dumitru Oțel pentru o baltă din sat din Coteşti... Ce ai luat ho- tarnit pre Chicoș ce aă fost Comis şi pre Focea Uricariul, și le-aă fost dzua la Dumineca Mare.» Apoi cer «să mute dzua după Săntă-Mărie într'o săptămănă». Admis. «Ghianghea Vel Logofăt, ut. iscal.> «Sărbul.» Pecete cu chinovar. 30. 10 lulie 7139 (1631). Moise Movilă, pentru Mănăstirea Doamnei, «lăngă tărgul Botoșanii», «care ac& mănăstire esti mitocu Sfăntului Munte, la Mănăstire Ruși», căreia-i întărește satul Costești, <care acestu sat ai fost din vechi drept a nostru domnesc, supus cătră tărgul Botoșenilor>. Traducere din sec. al XVIII-lea. 

31. lași, 4 lulie 7140 (1632). Alexandru Iliaș Voevod, către «Salomiia cneaghinea Voruntari băiv Comis» şi fiii, pentru un zapis al lui Savin Prăjescul biv Hatman, fiul lui Ion Pră- jescul, și nepoții lui de fii : Lupul, Ionașco, fiii lui Nicoară Prăjescul biv Vistiernic, şi Sofroniia și Grozava, fetele Mariţii, și Dumitru Buhuș Logofăt şi Safta, fiii Nastasici, și Gheorghe şi Ion şi Măriica, fiii luj Ştefan Dvornic, și Mariica și Todosiia, fiii cErini», Ștefan Boul și Mariia, și Paraschiva și Safta, fiii Agafiei, cari, toți, și-au împărțit satele : Prisăcani, ce era zălog pentru 100 de ughi la Necoară biv Vistier, etc. Moare fratele lor Arpintie biv Postelnic, fără copii, lăsîndu-li jumă-
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tate din Voruntărești, în ţinutul Romanului. Confirmă şi el. 

Şi traducere din 1823. Semnează «Ghianghea Vel Logo- 

făt». «Crstea Damiian,» Pecete pe hîrtie. 

32. Iaşi, 11 Maii 7142 (1634). Vasile-Vodă întăreşte lui 

Crstea Chiosea Brăileanul satul Rușii, lingă tirgul Botășeani. 

Semnează Domnul. Pecete pe hîrtie. În colţ: «Mănjea». 

33. laşi, 24 Mart 7143 (1635). Vasile-Vodă pentru Toader 

Aprod, ce are Stănceştii, luaţi în parte de la «Păntelei Ha- 

ruțul» şi fratele lui, lonaşco, fii Petrei, nepoții de fi ai lui 

Buzdugan. «Pătraşco Başotă] Vel Logft.» Pecete de ceară 

ruptă. Slavon. 

34. Iași, 25 lulie 7143 (1635). «Lupul Prăjescul Clucear, i 

Lupul și Dumitrașco, fiboriă Ghiangheai, ce ai fost Logofăt, şi Lon 

Colpan, nepotul Ghiangheai>, se înţeleg pentru partea de 

«Sireţel» și Stolniceani şi Bulești, ce aii de la tată, «şi o falce 

de vie de la Iași», tot de la el, «pentru să plătim cu acei bani 

neşte zăloge ce aii fost pus zălog părintele nostru Ghianghea 

Logofătul la un neguţitor dreptă 190 ug. şi camăta sai 

făcut 100 ug. deusebit; şi aceale zăloage ai fost a lui Ion 

Colpan, date la părintele nostru ce mai sus scrie, săi le ţie; 

după cea s'aii svărşit tatăl lui lon Colpan, iar dumnealui pă- 

rintele nostru Ghianghea de mare nevoe el le-ii pus zălog». 

Numai Lupu Clucerul vrea să le iea moşiile pentru aceşti 

bani. Semnează și lon Colpan. «Cine va avea şi putearea», 

se adauge, «dintru frații noştri, să n'aibă a întorce aceaste 

sate». 

35. lași, 28 Novembre 7146 (1638). Vasile-Vodă dă «lui 

Bosuioc căpt. şi gupăneasăi sali Antimiei, fetei a lui Măn- 

dăii, nepoata lui Butnarii», moşia lor la Salce şi jumătate 

din Solotfeni, în Ținutul Lăpuşnei, «din uric ci-l aii — de la 

vechiul Alicsandru Voevodi». «Gavril Vel Logft.» — Tradus 

în 1800 «de polcovnicul Pavăl Detiţ ot Mitropolii». 

36. laşi, 7 lunie 7147 (1639). Vasile-Vodă dă «Cristei 

Brăileanul» moşia «Rusilor de la Bătăşeani», /ozărită de 

«Vasilie Banul, Medelnicearul cel Mare, şi cu Toderaşco Șoldan, 

Vornicul de Botășean[i), şi cu oameni buni, slugi domnești, 

şi cu tărgoveț de Botăşeani, anume Toader Buniţa din Stăn-  
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cești și Dumitrașco din Epotești, și Gligorie şoltuzul den Botășean[i], și Dumitru ce aă fost şoltuz, şi Ghiorghiţlă] de acolo și Pavăl, și popa Ionașco de la 'besearica Domnii Mealle], de la Curte din Botoșeani». Gavril Mitraș () Vel Lo- gofăt.> Pecete pe hîrtie. 
37. «Adecă eu Nacul Simionel părcălabul di țănutul Su. tavei şi Ștefan Murguleţi şi Toader Dohatchi și Nicoriţ[ă) Brah(ă) și Alexa şoltuzul di trăgul Sirătului cu ai săi 12 Părgari şi cu omini buni di acolea> mărturisesc că « Todosia &u- pănesa lui Toader Tăutul di Bălilești și Ionașco ginirele ei și Ghiorghie Machidon de Rudești și popa Vlasie de Bălileşti şi popa Onufrei de Grămeşti», au arătat că la moarte Toader «ai dat lui Pătrășcan cuconul Tăutului Logofătului, căci au fost nipot di văr primare și l-ai învăţat carte şi l-ai luat hii di suflet», o parte din moșie, «cum şi măndzul, ca să-l comănde». Se pune pecetea <tărgului». <U trăg Sireat, ms. Iul. 1, vi 7i51.» Pecetea cuprinde un sfînt și inscripția : «Stii Ion .. >, 

Adaus: «Ei Toadir șoltuz, fi&orul lui Pătrășcan, am dat dumisalie) Spăt. Păladi» parte din «Bălilești>. Semnează : <Toder Tăutul». 
38. 17 Mart 7152 (1644). «Chirica și Păcurar fetorii lui Petriman de Sărăţean[i] și Creţul ot tam», avînd pîră cu «To. | fana Costăchioae și cu fetorii ei» pentru Țigani, îi vind ei 

și fiilor: < Antiohie și lui Gavril și surorii lor Todosiei>, pen- îru 20 de «lei bătuți... și o iapă bună». Marturi: «Boul de Brlad, slug(ă] domnească, și Costantin Bujoranul». Vine apoi 
«și Ioniță Bantăş». Trei peceți. 

39. Suceava, rii Iulie 7153 (1645). Vasile-Vodă ela toţ slu- jitorii căţi veți îmbla cu toate slujbele Domniei Meale la Ţi- nutul Suceavei», «pentru răndul cestor Rusi anume Ioancea și ficorul lui Larion și Crătun și Simion și Andrei şi Gli- gorie și Gavrilcea și frate-său Vasilie, carii aă eșit acmu din țara leșască și s'au așădzat la seliște la Călinești, ce iaste a boiarenului nostru, a Tăutului Spătariul», să-i cruţe «de dajde și de zloți și de lei şi de taleri şi de orți și de alte dabile de toate, căte sănt pre alţi mișei în țara Domniei Mealfe)».
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Tot așa «şi alții carii vor vini», «pănă să vor împlea vrea- 

mea ai lor». Să știe, «voi părcălabi și globnici și olăcari şi 

podvodari şi deșugubinari de acel 'Țănut». Semnează Domnul. 

Pecete mică roşie, ruptă. 

40. lași, 29 Mart 7157 (1649). «Adecă ei Bogdan Căpi- 

tanul și cu femeaia mea Erina fata Avrămiei, hiiastra lui 

Toader Buniţei», arată că aii vindut «lui Pavăl dvornicul de 

gloa!lă]» o pătrime din Stăncești pentru 100 «de ei bătuţ». 

Martură : «Solomon Vistearnicul şi Cogolea Clucear și Nea- 

niul dvornicul de gloat[ă] și Bă[r]san Dvornic îi Tăban 

Dvornic îi Popăscu Dvornic îi Nacul Brut i Costantin ne- 

potul lui Macri». 

qi. laşi, 28 August 7164 (1656). Gheorghe Ștefan lui 

« Costachie Moţoc Vel Sulgiar vnuc Coste Băciuc Dvornic», 

pentru moşia din Crăni de la Ieremia şi Radu-Vodă, și al- 

tele ale lui Băciuc, şi Țigani şi vie la Cotnari, pe dealui Să- 

rata. Se pomenesc satele Gvudzeani şi Băbulești, ce ai fost 

partea Catrinei Visţiernicesei lui lordachie și nepotului de 

fi al lui Coste, Toderaşco Postelnic. «Ionașco Rusul Vel 

Logofătu.» «Dumitrașco.» Pecete pe hirtie. Slavon. 

42. Iaşi, 20 Septembre 7165 (1656). Gheorghe Ștefan că- 

tre «Pavăl &-ai fostu Mare-]itniciar», că i s'a plins «<tasti 

giupăniaasă săraci anume Ghilisteana pre neşte răziaș a ei 

den sat din Ruși, dzăcăndu înnaintia Domnii Mial[e) că s'au 

înpărțăt cu ocina t-aii avut acolia la Rusi și cu oamenii; 

deci ei nu i-au înpărțăt cu dreptul, ce i-ai dat vecini carei 

ati fostu fugiți, să-i străngă ia, şi ei ai luat carei săntu de 

fați». Să cerceteze. Pecete cu chinovar. 

43. 10 Mart 7169 (1661). «Lon ginerele lui Toader Buniţei 

den Stănceşti» dă «lui Dumitrașco Vistearnicului» părți din 

sat, «pentru căci dumnealui ne-ai folosit de multe nevoi 

carele săntu pre alți oameni în ţara Măriei Sale lui Vodă; 

deci petr'aceaia noi ne-am bucurat ca să ne sprejenimu pre 

lăngă dumnealui și să oblăduim în țar[ă] pre lăngă dum- 

nealui, iar ocina să fie a dumisale». Marturi: «Gavrilaş 

Prăescul și Toader Armaşul şi Căzacul Zbiiarea și Pătrăşcan 

de Orăşeani și Vasilie Groseaii, şoltuzul de Botășeani, și 
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“Tot. aşa «și alţii carii vor vini>, «pănă să vor. împlea vrea- 

mea ai lor». Să ştie, cvoi părcălabi și globnici. şi .olăcari şi 

podvodari şi deșugubinari de acel 'Țănut>. Semnează Domnul. 

Pecete mică roşie, ruptă. a aaa 

40. Iaşi, 29 Mart 7157 (1649). «Adecă ei Bogdan Căpi- 

tanul și cu femeaia mea Erina fata Avrămiei,. hiiastra lui 

Toader Buniţei», arată că au vîndut «lui Pavăl dvornicul de 

gloat(ăj» o pătrime din Stănceşti pentru 100 „de jei bătuţ». 

Marturi : «Solomon Vistearnicul şi Cogolea Clucear şi Nea-: 

niul -dvornicul de gloat[ă) şi Bă[r]san “Dvornic i 'Tăban 

Dvoraic î Popăscu Dvornic îi Nacul. Brut Costantia ne- 

“potul lui Macri»... 

"aq. lași, 28 August 7164 (1656). Gheorghe Ștefan Jui 

..«Costachie Moţoc Vel Sulgiar vnuc Coste Băciuc Dvornic», 

pentru moşia din Crăni de la leremia şi Radu-Vodă, si al- 

tele ale lui Băciuc, şi Țigani şi vie la Cotnari, pe dealul Să- 

rata. Se pomenesc satele Gvodzeani şi Băbuleşti, ce at fost 

partea Catrinei Vistiernicesei lui Iordachie și nepotului de 

fii al lui Coste, Toderașco Posteinic. «lonaşco Rusul : Vel 

Logofătu.» «Dumitrașco.» Pecete pe hîrtie. Slavon. 

- 42. laşi, 20 Septembre 7165 (1656). Gheorghe: Ştefan că- 

tre «Pavăl &-au fostu Mare-litaiciar», că i sa plins «dasti 

giupăniaasă săraci anum&:Ghilisteana pre nește răziaș a ei 

den sat din Ruși, dzăcăndu innaintia Domnii Miaiţe] că s'au 

înpărțăt cu ocina t-ai avut acolia la Rusi şi cu oamenii; 

deci ei nu î-aă înpărțăt cu dreptul, ce i-ai dat vecini carei 

ai fostu fugiţi, săi străngă, ia, şi ei au luat :carei săntu de 

faţi». Să cerceteze. Pecete cu chinovar. 

43. 10 Mart 7169 (1661). «lon ginerele lui Toader Buniţei - 

den Stăncești> dă «lui Dumitrașco Vistearnicului> părți din 

sat, pentru căci dumnealui ne-ai. folosit de multe nevoi 

carele săntu pre alți oameni în țara Măriei Sale lui Vodă; 

dec petr'aceaia noi ne-am bucurat ca să ne sprejenimu pre 

jăagă dumnealui și să oblăduim în ţar[ă) pre lăngă duim- 

peniai, tar ocina să fie a dumisale». Marturi: «Gâvrilaş 

Prăemai şi Toader Armaşul şi-Căzacul Zbiiarea şi Pătrășcan 

de ăgeaul şi Vasilie Groseaii, șoltuzal de Botăşeani, și 
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Adam și Cornea şi Ghiorghit[ă] a lui Pavăl și Vasilie a lui Oniţă şi popa Ionaşco de ia Curtea cea Domnească și popa Mirăuţă și mulți oameni buni; și pre mai mare mărturie am pus şi peceatea oraşului» : păunul și «Peceatea trăgu Botăș.>. Patru peceţi.: «Eu popa Mirăuţ am scris.» 
44. «<U tărgu Bot.>, 20 Mart 7169 (1661). «Eă Bră- escul» scrie <cum că mi-iai fost mie luat Ion fiorul lui Andronic patrudzeci de galbeni, și am dat și un cal unui Arman de Bot[olșeni pentru dănsul, cănd ai prebegit el în Țara Leşască». Îi iea partea din Stăncești. Apoi o vinde lui «Dumitrașco Visternicului». Marturi: «Ionașco Balşi şi Toader sluga) dumisal[e] lui Statii Jicniceriul». Balș semnează şi lingă <Gligorie Roșchip». 

45. 20 Mart 7169 (1661). «Eu Istrătulat fitorul lui Toader Țilincăi, nepotul lui Toader Buniţei, și cu soru-mea Anniţa» arată că ai vîndut a patra parte din Stăncești «lui Dumi- trașco Vistearnicului> cu 60 «lei bătuți». Marturi: «Vasilie Udrea de Orăşean[i) ŞI frate-său Adam, și Irimiica fetorul lui Dumitrașco de Epoteşti și Ghiorghiţă Tupinţă) de Oncani şi istratie Sluga dumisale lui Andronic Stolnicul, şi negoțul ne-aii fost în casa Savel a Danului, și ai tost şi Paraschiva de Epotești şi Pătrăşcan de Orășeani și mulți oameni buni, Şi au fost Vasilie şoltuzul de Botășeani și Ghiorghiţă a lui Pavăl și Adam și Cornea, și mulți oameni buni». Semnături, Pecete cu păunul și «Peceatea trăgu Botăș.». «Și zapisul au scris popa Mirăuţă de Botășeani.» 
46. 25 Maiu 7169 (1661). «Sion ginerele lui Toader Bu- niței» dă lui «Dumitrașco Vistearnicul» patru «vecini» din Stănceșşti, dintre care unul «Severin», altul «Vărdzar» : «văd. zănd eii că n'am nici o puterea de-a-i ținearea, ce să țăn alţii cu dănşii». Marturi: «popa Ionașco de la Curtea ţa Domnească de la Botășeani, și popa Mirăuţă, şi Gligorie şol- tuzul de Botășeani şi Ghiorghiț[ă] a lui Pavăl și Ionaşco a șoltuzului şi Adam și Cornea și Vicol şi alți trăgoveți și mulți oameni buni; şi spre mai mare mărturie am pus și pe- ceatea orașului» : cea cu păunul. Semnează: <lon zet Buniţa» și ceilalți.
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47. Fără dată. «Strătulat fiăorul lui Toader Țilincăi» arată, 

«cum m'aă agunsu nevoe și sărăcie, şi am rămas la lipsi 

mare întracestu an ce să tămplă fomete în țar[ă] pre toț 

creştin[i], neavăndu de ce ne apuca să ne scoatem sufletele 

dintr'atastă fomete» : vinde ocina-i din Stănceşti lui « Dumi- 

traşco ce aii fostu Vistearnic», pentru 60 de lei: «şi am luat 

doi cai şi dzece lei bani». Marturi egumenul de la Mănăstirea 

Doamnsi, şoltuzul nenumit, popa domnesc şi «popa Mirăuţul», 

Pecetea tirgului şi una cu un sfint, a Mănăstirii Doamnei. 

48. ir lunie 7170 (1662). «Sava fitorul lui Nicoarlă] de 

Cătămăreşti» arată că cam făcut pagubă de doi boi lui Va- 

silie Harhaz, şi boii s'aii preţăluit derept treidzeci de lei»: 

dă partea sa din sat, «ca să-m plătescu capul». Marturi : 

« Pătrăşcan de Orășeani, și David nemeasnicul cel armenescu 

de Botășeani, şi Gligoraşco şi Simion şi Jon, fitorii căpita- 

nului de Costineşti, şi Ghiorghiţă a lui Pavăl de Botășeani, 

şi Vasilie șoltuzul de Botăşeani, și Ivan şoltuzul cu 12 părgari, şi 

mulți oameni buni ; şi Sava a Danului den Tătăraşi; și zapisul 

au scris popa Mirăuţ de Botăşeani», puindu-se și «peceatea 

orașului Botășeanilor». «Şi dzua ai pus păn la Simpietru.> 

49. lași, 3 Februar 7175 (1667). Iliaș Alexandru Voevod 

dă lui <Anghelachie figorul Crstei Chiusei Brăileanul»> ocina 

ce a luat la Rusii, «mai sus de Botăşeani», «care sat ati fostu 

mai de de mult dreptu domnescu ascultăndu cătră ocolul tră- 

gului Botișanilor» ; încă de la «părintele lui Crstea Chiusea 

Brăileanul de la răpăosat părintele Domnii Meale Alexaandru- 

Vodă, pentru a lui dreapti slujbă și cu credinți ce i-ai fostu 

slujit în laturi streine, şi după aceaia ai fost datu el şi 250 

taleri de argintu la greutatea Domniei, de s'aii dat în triaba 

ţării». Pecete cu chinovar. Semnează Domnul şi «Dumitru 

Lecaa». 

5o. Hotin, 14 August 7181 (1673). Ştefan Petru-Vodă dă lui 

«Andronic Cerchiazul &-ai fostu Armaș-Mare, mai denainte 

vreame, altor Domni și ţărăi slujindu cu dreptate, şi la 

Poarti, pănă acmu și Domniei Meale, deci Domniia Mia, 

vădzindu mila noastră, miluitu-l-am întea noastră ț[ajră a Mol- 

dovei cu un sat anume Păpăuţii, în Ținutul Hărlăului, care
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sat au fostu dreptu domnescu de ocolul tărgului Botășanilor : Satul întreg, cu vecini şi cu tot veaitul>. ÎL dă şi « Bupă- niasăi dumisale Axanei şi săminţiei lor». Semnătură şi pe- cete mică, octogonală, cu chinovar. În colţ: Eftimie. 51. 1673. «Gligoraş Mustiaţi» iea în datorie «bani 120 lei bătuți de la dumnealui Supănul Ivan nemesnicul de la tărgul Sireatiului şi de la frate-său Iolba», puind zălog partea din Răgășăuţi pe Siret. Soroc <dzua Sfântului Ilie pro- rocul>. Cine va ataca zălogul, «să rămăia vinovat de gloabă la Domnie cu 20 ug. Şi eii Ionașco Brah chizeş, şi de bani, şi pentru Gligoraș Mustiaţă. Dat în anul 7181 goi dup[ă] Adormire Precistei» . Marturi: Toder Gricenco, Gherman, Apos: tol, Neculai Turcul, Ștefan Șoltuz. Armenește: <Nicol. Min- ună, Chircor Hangur, Agopșia Colotil. — Copie de pe la 1740-50. 
52. <Pis u Slimnic», 24 Februar 7185 (1677). «Eu Ștefan fitor lui Simion Bugăi ot Cătămărești», dă zapis, «precum că eii căzuiu la mare lipsă și sărăcie, că mă prădar(ă) Leșii şi Tătari și mă Tănir|ă] în căteva locuri, și eram un om de peri|e]; deci, avăndu eu un nepotu de soră], anume Toder Corfos, mă duș la dănșii ca-s nu mă las[e] să peiii la nevoe mia, că ei era neprădați ; iar ei, dacă mă duș la dănşii, mă luar[ă] în. batugocurță| şi nemic nu căutară) la nevoe me de mine]; deci, avăndu et nepotu de văr premarie], pre dum- nealui Gheorghii biv Armaş, sin Pavol Jicniceriul, m'am tras cum am putut păn la dumnelui în țara munteniască. Deci, dac[ă] mă vădzu dumnalui, i-ati parut bine, și matii socotitu cu de totu ce mi-ati trebuitu, ca pre un omu bolnave. Îi aă partea sa de ocină. «Să împarte în doi cu soru-mă cu Aniţa, înma lui Toder Corfos.» Marturi: «Dumitrașco Boul biv Logftu și dumnealui Savin Vrăncian și nepotu-mieă Apos- tol ficor[u] Tudosii și Iordachie brat eg și Nacul de la Mihoiă, nepotu-meiă, și Pătrășcan Tăutul, biv porcălab, şi văru-metă Sava, și Nicor ot Cotomorești, şi Miron Gucăran, și mulți boeri și fitori de boeri», «Şi ei Dumitrașco Boul biy Logft. Singur am scris.» Semnează: «Apostol vnuc Albotă» și ceilalți.
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53. lași, Ti Ianuar 7186 (1678). Antonie Rusăt întărește 

lui <Anghelache snă Cărstei Brăileanul și lui Cărstiian zăt 

Chiriac sn. Brăileanul» satul Rusii «de la Bătășeani», s/4/pz7 

de «Vasilie Banul &-aă fostu Medelniciar-Mare, şi cu Toderașcu 

Şoldan, Vornicul de Bătășeani, și cu oameni buni, slugi domnești, 

şi cu tărgoveții de Botăşeani, anumle] Toader Buniţa din 

Stănciaşti şi Dumitrașco din Epoteşti și Gligorie şoltuzul ot 

Botăşeani şi Dumitru G-aii fostu şoltuz și Ghiorghii de acolo 

şi Pavil, şi popa Ionașco de la besearica Domniei Meale de 

la Curtia din Botăşiani şi cu alți oameni buni». Întărește 

dania lui  Vasile-Vodă. «Necula Răcoviţ(ă] Vel Logoft.» 

«Jon.» Pecete mare de ceară, ruptă. 

54. 24 Iunie 7187 (1679). Duca-Vodă «lui Andronic Cer- 

chezul &-au. fostu Armaş», pentru Papouţi, «ce iaste din ccolul 

" tărgului Botășeanilor», dat de «Ștefan Petriceico-Vod[ă]». 

Semnătura Domnului şi pecete mică cu chinovar. 

55. 29 anuar 7201 (1693). «Sirghie Boboce» dă acăpi- 

tanului Dumitraşco Topolă» două pogoane «în deal la Hrubea». 

Marturi: «Ignat Mușină din Tecuc și lon Raţă șoltuzul și 

Ghiorghie Țugurlan şi Dumitru &-aă fostu vătav de hănsari 

şi Condre snă Furduiă de Unbrărești și Albul stegarui și 

Patrichie Ţaul şi Stretulat Cepraga c-ai fostru de Puţeani; 

şi eu Mitica am fostu de faţă, sor Sirghie, și Ştefan butnar, 

chehae».: «Și pecete tărgului»: cu iepurele. Scrie «Uzsul snă 

popii ot Necoreşti». 

56. 20 Septembre 7205 (1696). Antioh Cantemir pentru 

«Miron Spătariul, fitorul lui Andronic ce ai fost Vornic- 

Mare», ce arată privilegiul pentru Păpăuţi «de la răposatul 

Petriciaico-Vodă», «care sat aii fost dreptu domnescu de 

ocolul Botăşianilor». Semnătura și pecetea cu chinovar a Dom- 

nului, avind data de 1696. 

57. 17 Lunie 7207 (1699). «Adecă eii jupîneasa Arxana 

Vorniceasa de ţlajra Moldovei, care am fostu a răposatului 

Andronic ce ai fostu Vornie-Mare, împreună cu fieiii-mieă 

Miron Spătariul», arată lui «Costin Neaniul Vel Cap[ijtaan 

de margine de Ta]ra-Rumănească», «că noi de a noastră 

bună voe am venit în Ţ[alra.Rumănească la dumnealui, 
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trebuindu-ne bani de ni-am tocmit cu dumnealui, de i-am 
văndut un saat în tlajra Moldovei, în Ținutul Hărlăului, la oco- 
lul Botușanilor, anume Păpăuții, și cu toţ vecinii, care saat 
aii fostu a răposatului boiarinului mieii Andronic Vornicul, 
dat de danie de răposatul Ștefaan Petreceaico Voevod». 
Semnează : «Miron Spătariul, Arxana Vornicias[a] a răposa- 
tului Antronic Vornic». « Vasilie Spătar, Antiohie Jor[a] biv 
Hat. Az Ștefan Iliaș ) CL. Az Calistru Vornic. Costantin Dari 
mart. Costantin Zbiera Comis iscal.» 

57. <U Nistru», 4 Septembre 7208 (1699). Antioh-Vodă 
«dumisal[e) lui Vasilie Pleşca tretii Logofăt şi dregătoriului 
lui şi vătămanului de la sălişte de la —, ce iaste la Ţinu- 
tul —, să hie volniă cu cartea Dumnii Meale a chiema și a 
strănge oamen[i] streini din țiajra turtască și din tlajra mun- 
teniască şi din ția]ra lezască şi din partea căzăcască şi din- 
tralte părți de loc, și, or căt de mulţi are veni şi s'are 
aședza la ca săliște ce scrie mai sus, de la Domaiia Mea vor 
[avea] slobodzie în doi ai..., iară, după ce să va împlea 
cisla, căt știm, or veni la Domnia Mea și-i vom tocmi cu 
rupta pentru iuşorul lor, da vor da pe an la Visterie pe toc- 
mala lor, ear cu latra nu vor hi amestecaț». Îi ară «o 
Cărșmă cu băntură, ce va avea la cel Sat..., să hie în pace 
de camănă şi de bezmăn și de cepărie şi buiîr»>. «Părcălabi 
de la acel Ținut și globnici, în satul dumisal[e] să nu întraţi, 
nici trăsură la nimic să nu faceți.» Semnează Domnul şi 
«tretii Logo[făt]». Pecete octogonală, mică, cu chinovar. 

58. <Pavăl şi cu femeia m& Marie» vinde «lui Ivan Trin- 
cupul, Arman»>, «o dughenă cu cămarlă] cu tot, şi casa iaste 
în mijlocul tărgului Botăşeni, lăagă casa lui Acsintii Hăul, 
Arman, carii aă Cumpărat-o iar de la mama lui Pavăl, și din 
sus iaste alăture casla) lui Iordachi brat Pătru popelui, şi 
casa ari loc căt ține Streşșina, iar în dos căt serie uricul pă- 
riatelui pătrupopului Gavril»: dă 48 lei, «și bani noi», ciar 
cu cheltuiala s'a suitu 6 lei; şi, cănd am văndut, am întrebat 
tote rudele mele și, neag ingăndu putinţa pe dănșăi, m'ai 
pozvolit cu toți să văndzu cui a vre să cumpere; şi am văn- 
dut acestui neguţitor». Marturi: «mulți omini buni, tărgo- 

66549. Vol. V. 13
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veț .. ., și sai pus şi pecete tărgului».. Semnează : «Solomon», 

«Toder Blănar», «Pănteleiii staroste», «Apostol nemesnic», 

«Luca sin Mani», «oder Piti», «Iordachi  Borghele», 

«Toder Puiul», «Simion Stici», «Tanas Hag.», «lorda Pelin», 

«Toader nemesnicul ot Botășen de la Macri». Pecete ro- 

tundă cu arabescuri, supt care iscăleşte: «și ei Solomon 

şoltuz». 

59. C. 1709. «lon ginerele Buniţii» dă parteaii din Stăn- 

cești «lui Dumitrașco Vistiarnic, iară dumelui mai scosi 

den dajde curtenească și ţărănescă», dîndu-i şi «un cal sur 

de la Mărdzea, preţăluit dereptu şeasedzeci de lei». Marturi: 

«lonașco Postelnicul și Gavrilaş Brăescul și Ştefan Brăescul 

şi Gherman -de tărgul Sireatului şi Ghervasie de Putna». 

__60. Bucureşti, 20 Decembre 7210 (1701). «Miron Spătlalriul, 

fecorul răposatului Andronic ce ai fostu Vornic-Mare în 

țlalra Moldovei», dă lui «Costin biv V! Căp.» zapis pen- 

tru vinzarea Păpăuţiior. Garantează el pentru «Rumăni». 

Semnează «Vasilie Costachi Vornicul, Lupul Bogdan biv Jit., 

un biv Spătar, Ilie biv Vel Stolnic, [tie Clucerul biv Pă- 

harnic, Costantin Turcul V! Medelniciar». 

61. <U Botşeni, let 7211, 1 Sept». «Toader Albotă biv 

Vel Pitar cu femea mt Marie, cu fiii miei: lordachi, Cos: 

tantin, Şerban», arată că partea din Cătămăreşti, «care am 

dat şam. dăruit dumisale lui Costașco Pancul, Vornicului de 

Botăşeni, şi &upănesei dumisale, nepoatei mele», să le fie 

«danie». «Am scris siagur cu măna me.» Semnează Marele- 

Vornic, Neculai Donici Vel Log., un biv Vei Comis, Savin 

Vel Banu», Ştefan Sorotanul, «Pogor Căpitanul». 

62. Iaşi, 6 Octombre 7211 (1702). Constantin Duca Voe- 

vod arată că «Solomon porușnicul și cu fraţii săi, ficorii lui 

Andronic Izmani G-ai fost Agt, şi Gavrilaş cu fraţii sii, fe- 

torii lui A nghelichi, şi Ghiorghitlă), fitorul lui Cărstiian c-ai 

fost Vornic, şi Lon, fitorul lui Cornat, toț nepoț și strănepoți 

Cârstii Brăileanul», aduc act de la Vasile-Vodă, Antonie şi 

Duca-Vodă pentru satul Rușii «de ocolul Botășeanilor», stilpit 

de «Vasilie Banul &-ai fost Medelaiciar-Mare şi Toderaşco 

Șoldan V[ornic) de Botăşiani și cu oameni buni, slugi dom:
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nești, şi cu tărgoveţii de Botăşiani». Contrasemnează «Ag 
Nicolai Doni€, Vel Log.». 

63. Iaşi, 7urr (1703-4). Constantina Duca «dumisal[e] Tomei 
neguţitoriul», «pentru nişte părți de oâni din sat din Măn- 
dzăşti și din Gănguriaşti» (lași), «carle] părți de otnt sint. 
cumpărăturță] drepte răpăosatei maicei noastria Doamnei Nastasii ..., iar Neculii Visternicul și Supănias[ei] lui Ale- xandrii i-au fost cumpărătur[ă) de la Gligorii Brașovanul şi de la fâmeia lui Gaftona şi de la fitorii lor Andrei şi Tă- nas[e) şi Safta...; &-au fost danie Gaftonii de la răpăosatul 
Vasilie Voevoda, iar lui Vasilie Voevod i-ai fost cumpără. turță) de la Frâţiman Păharnicul». «Iar părţile] din sat din Gănguriaști .. . ai fost cumpărăturță] Neculii Visternicul şi Supăniasi lui Alexandrii de la Pascal şi de la frate-său Gli- gorle], fetorii lui Corlat &-ai fost Uricar, şi de la vărul lor Gavril, fitorul lui Dănăil... Fiind Domniia Mia dator cu cățva bani Tomii neguțitoriul pentru negoț c-ai dat la Că. mara Domnii Mialle] pentru triaba noastri», dă moşiile pentru 622 «lei bătuți.» Semnează el şi «EX&m Toywista». «Axinte Da.» (sic: dascălul?). Pecete mică, octogonală, cu chinovar. 64. 12 Decembre 7213 (1704). «luonașco Bilăi biv Cluţ. 

ficoriul lui Gligorașco Bilăi de Botășşinţi de Ja Horaeţi, ce-s 
la “Ținutul Sucevei», dă zapis «lui loan Păladii Marel(e]-Vister- nic», căi dă moşia de la tată, «Gligoraşco Bilăi, fioriul lui 
Bilăi și a Nastasii fata Cărstii Mihăilescul Uricariul», cum sa împărțit de «Dumitru Poni& și Gavril Tăutul şi Tudor Brahă]>. Sora Nastasiei era «Parasca», Viînzarea e și către 
Nastasia, soția lui Păladi. El n'are frate ori soră. Marturi : Antioh Jora Vel Log., Iordachi Rusăt Vel Vor., Lupul Bogdan Vel Vor., Lupul Costachi Hat., Manolachi Vel Post,, 
Ion Balşi Vel Stoln., Dumitrașco Răcoviță Vel Com., Cos: tantin treti Log.», şi Vornici glotnii : «Buta, Pilat, Bejan, Bu. hăescul>. «Cu măna mt am scris.» | 

6ş. 28 Februar 7215 (1707). «Prodan Corna& și cu gupăniasa me Anghelușe, fata Lecăi, şi cu fiiii-miei Ion şi giuerile nostru Ștefan Luca şi cu fata nostră Măriuţa», vind partea lor din Ruși «dumisale Căpitanului Pătrașcu și Supănesii dumisali
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Margăi». Marturi: Solomon Izmană ce au fostu Căpitan»; 

fratele lui, loniţă biv Medelnicer, alt frate, Ghiorghiţă, și «Vor- 

niceasa Crăstineasa», Gavril Anghelachi, popa Ion «de la 

beserica domnască» şi «potropopul Ghiorghit[ă]». 

66. 20 lunie 7216 (1708). Mihai Racoviţă lui «Neculai Buhuş 

biv Vel Ar[maș)» şi «Solomon Izman(ă) Căpitan», pentru a 

hotărnici la Stănciaştii lui Stroiă Spătarul»>. «Antiohie Jora 

Vel Logf.» Pecete cu chinovar. 

67. lași, 8 Maii 7218 (1709). Nicolae-Vodă către Manoli 

Vel Sulgiar, în proces cu o Sanda, ce vinduse un loc lui 

« Ştefan Dzărcul» : să arăte actul, cum î se cere; «căci nu în- 

țălegi de gudecata Divanului», femeia-și va păstra pănă atunci 

locul. «Veliţi boleri vă Divan.» Pecetea Domnului cu chinovar. 

683. laşi, 16 Iunie 7220 (1712). Nicolae Mavrocordat lui 

«Pătraşco Vel Căpitan de Hotin», că s'a plins «Ghiorghiţ[ă) 

Izmanlă), &-aii fostu Postelnic», cum că, «fiind ei 4 răziași în- 

trun sat, în Ruși, anum(e] Cornaci și Ghiorghiţlă] Postelnicul 

şi Stolnitasa lui Costantin Stolnic, care îţi iaste soacră, și An- 

ghelache», şi Vinzînd Cornaci partea sa ui Gheorghiţă, cu 

109 de lei, înnainte de plată cai fostu vinit un om dom- 

pescu şi aii luat pe Gheorghiţă de l-ai adus la Iaşi pentru 

o slujbă»: în lipsă, Stolniceasa dă banii pentru ea; «şi ntăi 

s'aii lepădat, de ai dzis că na cumpăra, ce au făcut meșter- 

şug de aii aşteptat păn aii neguțat-o». «De care lucru iată 

că-ți scriem, den vreamia că estia şi Ghiorghiţă] Postelnicul 

răziaş, şi întăi au fost moşiia neguţată de dănsul, așia am 

socotit şi am gudecat după leage țărăi, să aibă Ghiorghiţlă! 

a da pe um[ăjtate de bani Stolnicesăi și să fie şi el părtaș 

la ta parte.» «lar, neluîndu-ți banii, ţa da banii toți și vei 

lipsi dintrata parte, că iaste de dănsul neguţată.» Pecete 

cu chinovar. 

69. laşi, 28 lunie 7221 (1713). Nicolae-Vodă arată că i sa 

înfățișat «Necolaiii Arman, fesor lui Ivan Arman, ce ai fost 

namesnec la tărg Săretiului», arătînd zapisul prin catre Gri- 

goraș Mustaţi zălogia partea sa la Rugășăști (Suceava) pen- 

tru o datorie de 120 de lei lui «Ivan tatul lui Necolaiii şi 

unchiul lut Iolba». Acum un «Luscal» saă «Luţicalo» re- 
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clamă, ca rudă a lui Mustaţi, făcîndu-şi moară acolo. Se 
scrie să împiedece aceasta, «la Vasilie Ropcian căpt. şi îs- 
pravnic de tărg Siretiului». Acesta pune soroc de patru săp- 
tămini: nu se presintă <Luscald»; pierde. Și un Ilie Dracia 
pusese partea lui de acolo zălog «la Ivan Arman, namesnic, 
tatăl lui Necolaiis. — Copie autentificată din 1782. 

7O. 3 Iulie 7225 (1717). Mihai Racoviţă către «Pătrașco 
Zosin Stolnic şi Sandul Albotă Clucer», pentru nişte pămînt 
la Cătămăreşti, pentru care scriii «fetori Pancului tai fost 
Vornic la Bot[olşeni». Să cerceteze. «Vel Logf.» Pecete cu 
chinovar. 

71. 3 lulie 7225 (1717). Mihai Racoviță către Pătrașco 
Zosin Stolnic şi Sandul Albotă Clucez, pentru plingerea fă- 
cută de cfitori Pancului &-ai fostu Vornic la Botșeni», pen- 
tru păminturi «la Brăești, la săliște la Stăncești», avînd pro- 
ces cu «<Stroit Spătariul». «Vel Logft.» Pecete cu chinovar: 

72. Iaşi, 17 April 7226 (1718). «Noi Ion și cu Vasfi]lie 
și cu Sandul și Toader, fitorii lui Pătrășcan Tăutul», dai za- 
pis lui Vel Spăt., «pentru că, fiind noi datori di v'o IO ai 
lui Mohmut Turcul cu patrudzăci și doi de lei și un tult, Și 
luindu-ni nişti borfi şi altă &-aă mai găsit la noi, şi niavănd 
cu ca-l plăti, am cădzut cu rugăminte la dumn(eajiui V! Spăt. 
şi mi-ai fâcut așădzare cu acial Turc, şi încă, pentru voia 
dumisale, nici dobăndă nu ni-ai mai socotit, şi ni-ati mai er- 
tac și acei doi lei și un tult»: ei pun zălog, că vor plăti în 
toamnă, jumătate din Grămeşti. Semnează cu o scrisoare 
foarte nesigură. 

73. 10 Decembre 7227 (1718). O Țigancă cot Focșani» 
dă zapis lui <căpt. Andreaiii dea sarageale ot Focșani», că, 
«fiindu marea lipsă și grea fomeatea, şi văzăndu că perim dea 
fomea, ne-am sculat noi şi am văndutu un copil al nostru, 
anumea bun (?) Drumea, în iei 12, ca-s i fie dumnealui robu 
în veaci, neavăndu nici noi pea nimearea stăpănu ; iar, dea 
S'ar întămpla ca-s fugă), făcăndu-i dumnealui vre-o pagub[ă] 
din cas[ă), aă cineava să-s scolea cu vrea-o pricia[ă) pintru 
acistu copil, să avem a răspundea noi la acea judeacat[ă), și 
tot chiltuiala cea s'ar facea, și banii cea ne-aii dat, să avem
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a-i împlini cu dobăndă, şi măncarea lui să-i plătim un obroc 

cu căte i 6; și, căndu lam văndutu, sai prilejit căplijtani 

şi ţigani de-i noștri mărturie ... Ne-am pus numeali și degea- 

tile ...>. Semnează patru Țigani [prin alţii] și «Stan Căpt,, 

Sandul Căpt., Ion Micul Căpt,, Mihalce căpt.». 

74. 12 August 7227 (1719). Mihai Racoviţă. Vine <Pă- 

traşco Căpitanul» cu mărturie «de la Prodan Cornat ... cu 

peciaţile lor și altor oameni buni, anumea Solomon Izmani 

Vel Căpt., şi frate-său Ion lzmani biv Med,, și Gavril Anghe- 

lachi, şi Măriia Cărstiianeasă, și popa Isac de la beseareca 

gpod ot Botişiani, și Ghiorghiţ[ă) protopopul ot tam», pentru 

vinzare la Rusi lui Pătrașcu, «precum îi scrie și carte de la 

dumnealor boiarii cei mari c-aii fostu caimacami, lon Buhuş 

Logft. şi Iordachi Rusăt Vor. și Dumitrașcu Răcoviţ[ă] Co- 

mis>. Confirmă. Menţionat și «Ghiorghiţă Cărstiian Scobi- 

hornu, cumnatul lui, Pătraşcu Căpt.» «Sturzea Vel Vornic, ne- 

tămplăndu-s[ă) Vel Logofăt.» «Axintie Uricar.» Pecete pe hirtie. 

75. 12 August 7228 (1720). Mihai Racoviţă dă «Saftei a 

răpoosatului Costin Neaniul, &-aii fostu Vel Capitan de mar- 

ginia Țării-Ruminești», pentru Păpăuți. Dania lui «Ștefan 

Petră» era din 7181: fusese întărită de Duca şi Antioh. Sem- 

nătura Domnului și pecetea pe hirtie. 

76. 14 Octombre 7229 (1720). «Măle» cu soţia Grozava dă 

zapis <gupănului Ion Păladi Vel Spătla]r», că-i vinde vie, «cu 

loc de cram[ă|, căt s'ar întoarce carulu cu șes|e] boi». Se 

adauge și altă vinzare. Scrie «preutul Gavriil». 

77. laşi, 8 Decembre 7229 (1720). Mihai Racoviţă dă lui 

Adam snă Costaşco Pancul o întărire pentra Cătămărești: 

«Adam Pancul ispravaicul» are «gălăavi de spre răzîși> și cere 

«hotarnici». Se dau: <Costantin Zbiera biv fiori Logftu și 

Talpă biv Comis! și Alboti biv Cluc.» Ei adună vecini: «lorga 

Burghiali biv Vel Armaș și Stroi6 biv Spătar şi Toader Cal- 

1 Din această familie fusese și un Vornic de Cimpulung, cum se vede din- 

imun act de la 10 lunie 7150 (1642). «Adicăeii Balii și cu fimeia mea Agabhiia 

din sat din Isteşti» arată că, și-a vîndut moşia de acolo «dumnealui luraşcu 

Vătavul de la casa dumnealui Paharnicului>. Marturi: elonaşco Talpă Vornic 

di Cămpul lungu şi Neculaiii Vătav de la Casa dumnealui lui Gheorghe Hat- 
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maşul biv —şi Neagoit[ă) Ciudin biv Comis și Pătrașco biv Căp. 
şi Ghiorghiț Izman(ă) şi Ion Izman[ă) şi Vasilie Brăescul», 
etc. <Neagoiţ[ă] Ciudin» scoate cun izvod a moșu-săi, a lui 
Pavăl Alboti, &-ai fostu Jigniciar-Mare». Costașco avea şi loc 
la Stănceşti, luat «de la Toader Flondor c-ai fostu Armaş». 
«Din ispisoc ce li-ai arătat Toader Calmușul de la Sămeon 
Movila-Vod[ă].» Semnează «Ilie Catargiul Vel Logtu». Axintie 
Uricar. 

78. <U Hotin»,. 25 Iulie 7231 (1723).  cArauavrijs zpimy 
MeBehwrtepns, Peopirăras 2pony B Iopeăpns xorrirarpâlpacl, 
Ana Neculăias(a], Ștefan Mihai», care şi scrie actul,— arată că 
a venit «Nastasiia călugăriț[a]» plingîndu-se, «pecum aii prins-o 
într'un sat, — în Momăești, în Ținutul Cernăuţului, şi ai dus în 
Cernănţ închisor[e), pentru c'aii fost despărțit un om de la 
femei şi au fugit cu dăns, și aii luat căte ori-ci tati avut, păn 
a da ştire la episcopu, la Rădăuți, pentru c'ai călcat lege ; 
deci aşe s'au tămplat de au fugit din chisore și, fuginduri 
(sic), acel om anumţe) Petre cu călugăriţa depreun[ă), Petre 
iară s'au dus de ș'au luat femei, și călugărița încăș iară s'au 
dus de s'au călugărit şi, călugărindu-s(ă), aă venit de mi-au 
spus mii, și eii am scris la dumn(allui Comis Costantin cu 
poft[ă) ca să-i întorcă ; ci is'ai luat căpt. dumisale şi, dirept 
Dumn(e)zăi, și aş& dumnțeajlui aă trimăs omul dumisal[e] la 
mine! la Hotin și au socotit tot, şi s'aă. pus tot băneșt[e]: 
şi s'aii făcut optusprece lei ; doisprece lei aii dat starostil[e] 
și şăs lei aă dat nămesnicul de Momăești, pentru căci, căndu 
S'aă prins, ai fost şi nămesnicul, și ai fost rămas și la dăns 
doai vedre horincă și o lingură de argint... Și s'au fost luat 
călugăriții o căruță] cu doi cai, şi un cal ai murit, iar un cal 
cu căruţ[a] i sai dat... Și eu, Nastasii, făcăndu-mi-s(ă] plată, 
am pus cruce cu măn[a] me mai gos, ca-s fi aiastă mărturii 
de credință. Nastasie, primăscu atast[ă] mărturie» (cu mîna 
altuia). 

79. 16 Februar 7234 (1726). Mihai Racoviţă arată că sa 

manul și lorga di Niamţu şi Vasili Coroeriul ot Mitești și Gavril Lichii ot 
Părţinești și Gligori Bătcă ot Isteşti>., — Copie tărzie,
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pîrît «Ion Harhaz cu nepotu-săă Adam Pancul», pentru parte 

din Cătămăreşti, «precum să-i fie furat Pancul zapisăle acei 

moșii de la tată-săi Vasile Harhaz, şi ține moşie». Se obiec- 

tează «cum ata parte din Câtămăreşti ai fost dat-o Vasile 

Harhaz fetii sale Aniţii Păncules(i], înmei lui Adam, dzestre». 

E învins, «dat rămas», Harhaz. «Vel Logt.» Pecete cu chinovar. 

80. 1-ii lanuar 7235 (1727). «lzvod de zapis|e] ce ni-aui 

arătat dumnelui Spătariul Pălade» : la Rogoșeşti, cumpărat 

în parte «de la Neculai fisorul namiasnicului de tărgul Siria- 

tul», Grămeştii întregi (Suceava), Rudeşti: jumătate, «din Bă- 

lileşti o parte, ce ai cumpărat de la Tăutuleşti, şi parte de 

la Sandul Talpă; parte din «<Botăşinţi pe Horaest, de la Io- 

naşco Cap-de-ghindă Cluceriul, ficorul lui Gligoraşco Bilăi, 

nepot Nastasii, fata Mihăilescului Uricariul ... Eu Ghiorghitlă] 

Hermeziu am scos acestu izvod de pe diriasle] domnești». 

81. 2 lanuar 7235 (1727). Grigore-Vodă Ghica lui <Stroitu 

Spatarul şea la Albotă Cluc., șea la sluga noastră Dumitrașco 

Gafenco Ureacarul», să meargă la Rogoşâști şi Grămeşti, la 

Rudeşti, Bălealești şi Botoșinţa, la Călinești (toate în Su- 

ceava), ale lui «Paladi c-aii fost Spătar-Mare», şi să hotărească. 

— Copie din 1782. 

82. Iaşi, 1-ii Octombre 7238 (1729). Grigore-Vodă Ghica 

lui «Agafton săhastrul>, ce caii mersu în codrul ce este pe 

locul domnăscu la ocolul Botășenilor, și aă curăţăt pădure, şi 

Sai făcut mânăstioar[ă] cu chilii, şi s'aii pus pomeţi pe lăngă 

chilii». Supărat de călugării de la mănăstirea Doamnei. 

Domnul scrie la Vornicii de Botoșani: chiamă «tărgovețţi bă- 

trăni de Bot[olșani». 1 se dă și o «poeniţă», pe «loc domnesc», 

lingă «săhăstria» lui. Se menţionează «poiana lui Flaimoc». 

Pecete octogonală cu chinovar. În colţ: «Miron Gafenco». 

83. «U Botţilzeni», Mart 7239 (1731). «Hurmuzachi Vornicul 

de Botişeni» dă ştire că vin la el crăzeșii de Rusli], de la ocolul 

Botişenilor», și se pling de «Ursul Borşu ce ai fost prisăcar 

căți-va ani la Ionașco Isăcescul Med. în Eporeşti, şi ai măr- 

turisit ei cu sufletul lor, dzicănd că, duplă] ce sau făcut 

pace și ai descălecat oamenii cineş pe la locurile sale în 

Țara de sus,. aii mersu lonașco Isjejcescul Med. cu un om 
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bătrăn anume Pătrașco şi cu alt om, iarăş bătrăn, şi au luat pe Borșu, și laă dus de iai arătat pe unde să împretin[ă) hotarul Epoteștilor cu hotarul Rusilor, începăndu-s de 'ntaăi de la fântăna Brăiascăi, ce iaste lăngă drumul cel mare ce merge la Cucoreni, şi de acolo peste cămpu ..., şi la vale spre drumul cel mare ce merge la Dorohoi, pe din sus de pomii Arăpoiei, carei ai fost lângă drumul cel mare... La obărşie unii Jidovin[e]... Şi, căt au trăit Is[eJcescul, ai fost dijma pe locul Epoteştilor». Deci face mărturie după spusa lui. «Hur- 
muz Vornic.» 

84. 10 Iulie 7241 (1733). Hotărnicie din partea lui Cos- 
tantin Sălion biv Vel Medelnicer, lui Andrii Balș Spat. şi Grigori Cocorescu Vornic de Poartă, pentru Hriţeani, în Ți. 
nutul Sucevei, ai lui «Iorga Vamiș». Mai hotărnicise: Zbiera 
Log. şi Albotă Clucer, cu Talpă, supt Mihai-Voda a treia oară, fiind de față şi Negoiţă Ciudin, Pancu Postelnic și alți răzeşi.. Răzeşii aduc supt Grigore-Vodă altă hotărnicie, a lui Adam Luca Sulger şi «Hurmuzachi Crăste Cămărașu». «Soră-sa [a Iorgăi] Sultana Gafintasă.» Iorga cumpărase de la «Nicu- 
lesă, Iordăchioai, Marina sora lui lon Albotă». «Parte Di- nului, ginerile Grozavii, cumnat lorgăi Vamiş.» « Drumul Co- coranului.» «Parte lui Simion Pelin, nepotul Merlii, ci aă țănut-o Strătulat Dobrenchi.» «Parts lui Adam Pancu Post., ci sănt cumpărătură de la Sultana jupănesa lui Gavril Brăescu, ci aă fost Stolnic-Mare, parte ei șa surori-sa Alicsandra Ghergheloi, și di la Toader Flondor, ci ai fost Armaş-Mare, şi di la Antimiia Brahoai, fata lui Ion Albotă, şi di la Costantin Be- diman, di la Ion Negură, și di la Ilii ficoru lui lonaşcu Mus- taţă, şi din parte Mătinii sorla] lui lon Albotăs. Locul era în hotar cu Stănceştii. — Copie tărzie. 
85. laşi, 22 Iulie 7241 (1733). Constantin Mavrocordat, pentra < Agafton sâhastrul», întărindui privilegiul de la Gri. gore Ghica. Îi dă și doi scutelnici. 
86. 23 Novembre 7245 (1736). Grigore Ghica, pentru <pă- tintele Agafcon săhastru», ce mersese <în codrul ce iaste pe locul domnescu la ocolul Botoșenilor, și au curățit pădure şi aă făcut m[âJa(ăjstioară cu chilii, şi ai pus pomeați pe lingă
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chilii, şi, neputind să trăiască el la acel loc, avănd supărare 

de spre călugării de la Mlăjolăjstire Doamnei», în întăia Dom- 

nie, scrisese el «la Vornicii de Botoşeni»> pentru a cerceta: 

ei întreabă «tărgoveaţi bătrăni de Botoşeni» şi află că să- 

hăstria e «pe locul gospod». [ se dă şi o «poianiță», şi i se 

scutesc o sută de stupi. Nouă ordine către «boiari zlotași 

şi desiatneci». 

37. rii Februar 7246 (1738). Grigore Ghica arată că 

«Avram ginerile Herșului Jid. din Focşiani şi fămeia lui Ana, 

fata Herşului, nepoata lui Lazor orăndariul», vine «cu Mitrofan 

egumiînul de Mira şi cu Miron Dima pentru nişte loc de du- 

ghiani din tărgu din Focşeani, din bătrănul lui Butnarii, 

unde ati fostu casa lui Lazor orăndariul». Procesul ţinea din 

întăia Domnie. «Acel loc au fostu», se zice, «cumpărătură 

lui Lazor orăndariul de la niște moșiani de acolo, din satul 

Stoeștii, unde iaste acum tirgul Focşianii, cari moșeani s'a 

numit Nemţeanii ; ș'au făcut Lazor orăndariul casă şi pivniță 

pe acel loc, şati fostu locul îngrădit de dânsul, încă şi hotă- 

răt cu piiatre, și l-ai stăpănit moșul lor Lazor Orăndariul căt 

au trăit, și pe urmă și fitorul săă Herşul, pănă aii rămas zes- 

tre aceștii Jidoavce, featii Herșului ; fiind la 60 de ani 

de cănd l-ai cumpărat»: zapisele i s'aă pierdut, «cănd 

i-ai jăcait catanele, şi îatămplănda-să di-aă arsi şi tărgul 

Focşenii, în Domniia noastră.» Atunci se ridică procesul. 

Adversarii spun «cum Dima bătrănul aă avut cumpărătură 

acel bătrăn al lui Butnariii întreg de la Necula Limbovis, 

atăta din cămpu, căt şi din tirgu, din dugheane; din care 

bătrăn pe giumitate aii dat danie la mănăstire Mira», adu- 

cind și JZotărituri de la Rugină Şătrariul şi Buhuş Pâharnicui, 

«scriind într'amîndoai hotărăturile că sai împiîrţit satul în 

şiasă bătrăni, anume: Butnarii, şi Ciriaş, şi Nemţeanii, şi 

Hobjăleaștii, şi Dabijăștii, și Drăguşan . . . Fără 2 dughiani ce 

şau oprit Limbovit, de n'ai vindut, care dughiam aă rămas 

la o fată a lui Limbovit și, aflăndu-să ia în robie la Ţlajri- 

grad, acolo _li-aii vindut lui Angheluţă Armașul şi, după 

moarte lui Angheluţă, at rămas dughianile la cumnatu-săi 

Mărdarie Clucer, și de la Mărdarie cu giudecată li-aă răscum-  
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părat iară Miron Dima. Și scrie la hotărătura lui Buhuș cum S'ai aflat casa lui Lazor orăndariul pre Hliza, pe bătrănul lui Butaarii, și acei Nemţeani, vindzătorii lui Lazor orănda- riul, ai văndut răi, neavind ej triabă în bătrănul lui Butnar, căce bătrănul lor, a Nemţeanilor, S'ai ales osăbit.» Răzăşii nu se mulțămesc cu delimitarea lui Buhuş şi vin la Domnie, care li dă «carte de soroc, să viia cu toțăi, să să mai giu- dece cu Divanul, şi n'a mai vinit; apoi că şi zapisul mă- năstirei, c-ai avut de la Dima, n'au fostu la mina călugărilor de Mira, &-ai fostu la mănăstire Cotroceanii, în T[aJra-Romă- niască, dusi de Vlidica Cozma, &-au fostu la mănăstire Mira, de cănd l-ai luat pe dănsu Băsărab-Vodă de pe hotar şi l-aă dus de l-ai inchis la Znagov; așăjdere şi Dimii celui bătrăn i s'au tîmplat moarte, și, Miron rămiind copil mic, nici el n'aă putut să mai cerce să mai dezbată locul din dughiani pe hotărătura lui Buhuș; și adasta ai fostu pricina de n'aii luat chirie, iar de la ardere tărgului ai început a cerca şi a-ș cere locul.» La judecata din prima Domnie «li sai fostu dat locul, ș'ai lipsăt Jidovii dupe locul acesta». După șese ani, nouă judecată, în favorul lor, «de vreame G-ai stăpănit acel loc atițe ani şi nime chirie nu le-au luat». Miron și egumenul piresc și la « Domnia Sa Costandin-Vodi» : se face înţelegere, în lipsa Anei, a păstra «Jidovii» numai două dagheni. Acum Ana nu vrea să recunoască. Se orîp. dutesc la Sandul Sturdzea Vel Log. Acesta expune «cum Lazor orîndariul Jid. aii cumpărat acel loc de la acei Nem- feni, &-au fostu drepți moșeani acold, mat înnainte de hotă- rătura lui Buhuș ș'a lui Rugină, cind era locul neales şi ne- hotărăt, de nu să ştie a cărue parte unde va fi, şauă stăpănit Jidovul şi mai înnainte cu pace, nime chirie nu i-au luat ; și, mergănd Buhuș Păharnecul acold la Focşiani, cănd ai hotă- Tăt, ai avut puteri de chivernisală în măna lui, să poată face pe Nemţeani Butnariă sau pe Butnari să-l facă Nem- feani, de vreame ce văndusă unii din părțăle lor; şi acestor chiverniseale de îndreptare văndzării locului n'a urmat, să lămuriască pricinele, nici pe Jidov de pe locul acela nu l-aă scos, caii rămas Jidovul tot în stăpănirea locului, și de la
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hotărătură încoace pănă acmu, fiind şi de la hotărătura lui 

Buhuş Păh. 33 ani, şi nime nu l-ati mai scos, nici chirie i-au 

luat.» Domnul decide că ciaste cu dreptate Jidovii să rămiia 

buni moşiani și stăpănitori locului acelue, și de acmu innainte 

nime să nu-l poată clăti dia locul săi, ce să-l stăpăniască 

cu pace, ca alor driaptă moşiia, să facă pe dânsul dughene 

sati ce va vr&; însă căt ai ţănut casa za bătrănă și cu toată 

ograda casăi lui Lazor orăndariul, atăta loc să ţiia şi ei. Şi 

să le fie de la Domniia ME driaptă ocină şi moşiia şi uric 

de pără şi de întăritură, cu tot venitul lor, şi fezorilor lor şi 

nepoţălor, strănepoţălor, neclătit, nerușeit nici odănăoară în 

veci.» lar ceilalți vor lua loc de la Nemţeni. <Şi de atastă 

pără să nu să mai părască piste atastă carte a Domnii 

Meale.» «Sandul Sturdzea Vel Logftu. Tanasăe Logft. za 

taină am scris.» Pecete mare, cu chinovar. 

38. <U Rus», 21 Septembre 7240 (1731). «Maria Roşculias(a], 

fata lui Andronic Izman[ă], ce ai fost Agă», dă zapis nepotului 

Ion Izman[ă] Vel Căpitan», spuind «că, fiind noi patru fraţi, 

anume Solomon tatul nepotului Ion, şi loniţlă], și Gheor. 

ghiţia) și eu» li rămăsese satul «Mătienii ce iaste pe Jijie, 

la Ținutul Hărlăului», și a patra parte din Ruși. Fiind bol- 

navă, se sprijene la acest nepot, «și mi-ai dat și trei boi şi 

un cal, care s'ai prețăluit drept — lei», «şi dzece vedre de 

miere lui Umir Turcul din Botăşeni, care au fost datorii 

ginere-meă Nacul Goian». Îi dă partea din cele două moșii. 

Ginerii săi, «Ștefan Străjca Armaşul şi Vasile Cracalie», să 

nu se amestece, căci li-a dat «moșiile căte săntu di pe soţul 

mei Solomon Roșca». — Alecu Callimachi arată în 1821 

că a căpătat actul de la «dumnealui Costachi Pisoţchi 

Stolc.». 

89. 20 Octombre 7245 (1736). «leromonah Varlaam Ursachi, 

-proin egumen Rășcăi», dă zapis «vărului mei Scîrlătachi Cos- 

tachi Comis> că-i vinde jumătate din satul Bășăștii la -Fălciiă, 

«care moşie a mă este mie de la maică-me Mariia Stolc, 

Ursăchioae, iar maică-me este de la maică-sa Alexandra, fata 

lui Neculaiii Ureche Spat.> «Şi, pentru un zapis ce s'au făcut 

de danie lui Neculaiii Jorăi, să nu să ţie în samă.> Semnează
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şi <Sandul Sturza Vel Logft., Vasili Sturdza biv Vel Stolc.!, 
Gr. Spat. (9)». — Copie din 1820. 

90. lași, 27 Septembre 7249 (1740). Grigore Ghica către «Ion 
Izmană biv Vel Căpitan și Adam Pancul biv Post.», pentru 
a cerceta moșia din Cătămărești a lui < Gavril. Gherghel biv 
Vel Căpt.>, «care părți aă fost a unchiului săii Gheorghiță 
Cudin ce aă fost Ban-Mare, și i le împresoară Iorga Vameșul, 
și alți răzeși de Cătămărești». «Vel Log.» Pecete cu chinovar. 

91. 19 Decembre 7249 (1740). Grigore-Vodă arată că «Ma- 
nole neguţitoriul de Botoșeni» ar fi dat lui Costantin Tăutul 
«bani pe dzece stoguri de fân, 10 lei, ca să-i facă fănul la 
vreme, la velet 7246», «6 lei pe șesă vedre miiare tot atunce, 
2 vedre să de el şi 4 vedre frate-săui Ştefan, şi ş lei pol 
banis, «şi un cal, după rugăminte lui, dzicănd el că are să 
viia la Iași să să giudece pentru niște moșii, și i-ai prăpădit 
calul» ; zălog era partea din Rudești și Dubova, în Ținutul 
Sucevei. <«Astă vară, la Iunie, ai fost luat o cartea Domnii 
Mele, la Enache starostele de Cernăuţi, fiind Tăutul trăitor 
la Cernăuț:...n'aă avut cu cea implini de la Tăutul, cau 
Tămas la mufluzie». Cerea se vinde moşia. «Mărturisăndu-ne 
și toți boiarii cei mari că Tăutul ai rămas mufluz» ; i se dă 
carte de volnicie pentru vinzare. Pecete cu chinovar. 

1 Pe altă foaie a copiei se ailă un actdin 10 August 7143 (1735), prin care 
Vasile-Vodă arată că ai venit la el «chir Gavriil, ci ai fost episcop Roma- 
nului, și Gheorghii egumenul de la sfânta mănăstire Dragomirna, și Avramii 
stareţul, și Tudosăi Starețul, şi Ghelasii stareţul, și Orestii și Sărafit» şi ceilalți 
călugări de la Dragomirna, şi ai vindut satul Bărsăneștii, în “Ținutul Doro- 
hoiului, «care acel sat li-aii fost şi lor danii dea răposat Stroiâ Vel Logf., și 
l-aă văndut slugi noastre lui lonaşeu Cupar drept 350 taleri bătuți». — Tradu- 
cere de Evloghie Dascalu, 30 August 7271 (1763). 

În colecție se mai afli un act de la acest Domn, care-mi scăpase din ve- 
dere. La 2S Novembre 7147 (1638), Vasile-Vodă vorbeşte de «Bosuoe Căpitanu 
Şi Jupiniasa lui, Antimie, fata lui Mindăă biv Armaş, nepoata lui Vărnav>, ce 
vind partea lor din Solotfini în Ținutul Lăpușnei. — Traducere din ISIş. 

Peste doi-trei ani, în 7150 (16412), Popa Coste din Vladenii» ş. a, aşi cu 
dicheul Chiril de la sfinta Mitropolie» fac o mărturie. «Si începe hotaru! Că- 
lineştilor Ja Siretiă, unde ai fost vadul cel bătrîn, în zilele lui betru-Vodă cel 
Șchiopa. Copie adeverită de episcopul Varlaam de Rădăuţi, de Toader Balti 
Vornic și de Dimitrachi Sturza Vornic. — Copie nouă din 1513,
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g2. rit Februar 7249 (1741). <Eă Adam cupeţ sin nov: 

lui (1) Costandache cupeț din Eş», dă zapis «lui Gligoraș 

starostelui de &ocli» pentru că-i vinde vie «la Copoi». 

93. laşi, 2 Februar 7249 (1741). Grigore-Vodă lui «Pătrașco 

Catargiul biv Vel Pitar» şi lui «Ioniţă Pruncul», că s'a plins 

«Antiohie fiorul lui Nistor, nepot Corpăceștilor și strănepot 

lui Ionașco Logft. den Meleșcani, de la Tecutu», pentru 

un vad de moară. «Vel Logft.» Pecete rotundă, cu chi- 

novar. 
94. 30 Mart 7249 (1741). «Costaatin Costin Neniul, biv Vel 

Pah. al Ţărăi-Romănești» (sic), arată că a vindut «dumisali 

lui Necula Sulioti neguţtoriul din Iaşi...» viindu noi aice la 

Moldova ...,un sat anume Păpăuţii, cu vecini, ci este la Ţi- 

nutul Hărlăului, la ocolul Botoșenilor, drept patru sute lei 

bani gata». Vinde «cu ştire şi cu voe niamului nostru». Sem. 

pează: «Toadir Păladi Vel Vist., Alistarh Vel Ban, Iordachi 

Canta vt Log., Costandin Catargiu vtori Spat., Șărban 

Cant., Panait neguţtor». «Simion Cheșco Uricar am scris şi 

sint şi martur.» — Copie din 1787, legalisată în același an. 

95. ii lunie 7249 (174î). «Necula Silioti neguţtoriul» dă 

zapis «bupănului Manoli Varlam, neguţtoriul din lotoșeni», 

căii vinde Păpăuţii. Marturi: «Panait neguţtoriul, Costandin 

Osmachi, Dumitru Osmachi. Tănas Logft. de taină martur, 

și am scris zapisul». — Copie din 1782, legalisată în 1787. 

96. laşi, 6 Februar 7250 (1742). Constantin Mavrocordat 

către <Antioh Carag& Vornicul de Botoşeni, lia Vel Căpt. 

de Doroiă (sic), lon Izmană biv Vel Căpt.», pentru a merge 

la Popăuţi, spre a face hotărnicie lui «Necula neguţtoriul», 

ce are satul de la Costandin Costin. «Să daț și mărturie în 

sămne, şi să o treciț la potrocol, ca să i să facă şi întări- 

tură de la Domnia Mă.» — Copie din 1787, legalisată în ace- 

lași an. 

97. lași, 30 Iulie 7250 (1742). «Ghiorghie Grecul», c: soția 

Ana şi fiii: Dimitrachi, Iane şi Marie, vinde «dumisallej giu- 

pănului loanes neguţitorii arman din Eș» «cinci hirte vie 

bătrănă și gumătate de pogon vie tănără...,în dialul Cu- 

roiului, pe moșie sfintei mănăstiri Socolii», pentru 75 de lei. 
    a re e i
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Locul e între «viile lui Arsănie lemnar și între vie lui Va- s[iJlie Olariul». <Şi ei Simion Cheșco Uricar am scris cu 
dzisa şi cu voe lor, și sintu şi marturu.» «Și ei starița de 
Socola m'am tămplat.» « Vasli]le diiac de Divan, olar, răzaș.» 
«lar călugăriţile ca să aibă a-ș lua dijma din vie din &-a 
hi, din toat[e].» 

98. <Aplril)». — «Sturdzea Logftu» «Dum. Șet. Ioane Izmană şi dum. Neculi, Vornice de Botșeni .. . Viind acolo omul dum. Pit. Vasilie, cu carte Mării Sale lui Vodă), ce scrie la dum. ca să-i faceț dreptate, pentru niște stupi ce are datorie cu zapis la nişte oameni de Păpăuţ, pohtescu și eu pe dum. 
să i să isprăvască după dreptate ce va ave, să nu zăbăvască omu acolo ; că zapisul lor le-ţ vede dum. că scrie, neţiindu-s 
de cuvănt, să i să împliniască cu om gsd. Numai, ca să nu-s mai ciboțască, aii scris Măriia Sa Vod(ă] dumitale... A dumitale...» 

99. <U las, Mai 13.» «Sturdzea Logftu»> către «Manole 
cupețu». «Cele scrisă am înțăles pentru Păpăuţi, că tot nu s'au hotărăt de isprav[ă), rămăind pricină despre Stănceștii dumișale Ciuceriului Dumitrașco : iată s'au fâcut carte la Vornicii de Botășeni şi la căpt. Izmană să îndreptedze pri- cina și dintr'acolo, macar că şi Cluceriul s'a întămplat de 
față aice, cănd s'aă cetit carte ta domniască, şi can pricinuia dumoleallui că iaste lucru hotărăt mai de mult de cătră 
Stănceşti ; ce aă luat de la noi Tăspunsu că să cade să-s mai caute pricina, de vreme că jălueşti dumniata, că cu ata hotărătur[ă] de atunce s'ar fi făcut greşală; şi iată şi răvașul căpt. Izmauă, ce țau făcut la măna dumitale, iarăș ți l-am 
triimis ... Voitor de bine...» | 

100. Iaşi, 20 Mart 7251 (1743). eSturdzea Logftu» către «Io. niț[ă! Izman(ă)», ce-i 'scrisese pentru «hotărătura Păpăuţilor de 
câtră Stănceşti». Dar spusele venite de Ja «acei țărani de 
Coteşti» fac o nouă hotărnicie de nevoie. «Să îndreptaţi hotă- rătura, să hotărăți, pe unde s'a adeveri hotarul ce] drept, măcar că carte a de hotărăt iaste scrisă mai din în tre- 
cute dzile, şi căci s'au schimbat Vornicii aceia, nu-i atăta 
pricină ; te împreună dumn[eajta cu dumn[ea]lui Vornicul de B otășeni, și hotărăţi împreună și, cum veț îndrepta, dați măr-
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turie ; căci, de-s schimbă Vornicii, dar Vorn|nilciia rămîne. Şi, 

dispre tărgul Botăşenii, de mai iaste vr'un greș, să-l îndrep- 

taţi. Osăbit, înţălias-am că s'au cercat din poronca gsd. pri- 

cina între Volovăţu şi 'ntre Răpicine, ce are Manoli cu An- 

drieş, pentru hotar, şi pentru cumpărătur[a] ce ai cumpărat; 

ce dumnieajta, cum pentru hotar, aşt şi pentru cum)pără- 

tura ce aă cumpărat Andrieş căpt. în Răpiceni, ia sama.» 

or. loan Nicolae-Vodă «oamenilor de Păpăuţi, de la oco- 

lul Botoşenilor, carei aii arătat cărți de la toți Domnii ce 

sau rănduit în 53 ani; anume de la Domnia Sa Costantin 

Duca-Vodă, şi de la Antiohie-Vodiă], şi iarăş de la Costantin- 

Vodă] Duca, dintru a doa Domniia, şi de la Domniia Sa 

Mihai-Vod[â], și de la răpoosatul fericitul întru pomenire pă- 

tintele Domnii Mele, Măriia Sa Nicolae-Vodă.. ., si de la pre: 

iubit fratele Domnii Mele, Domniia Sa Constantin-Vod[ă] . . -- — 

scriind ca să fie apăraţi de vecinătate de cătră stăpinii sa- 

tului Păpăuții și dispre alții..., pentru căci ei au fostu dom- 

neşti, de ocolul Botoșenilor». Dă şi el întărire: «<nime să 

n'aibă nici o triabă cu dănșii, ce ei să fie de slujba poron- 

silor Domnii Mele ce sint la Botoşeni». . 

102. 19 Decembre 7252 (1743). loan Nicolae Mavrocordat, 

«dumnalor ispravnicilor de pe la Ținuturi», «pentru Manole 

neguțătoriul de Botoșeni, carele, înştiințăndu-vă, s'au găsăt în 

parte acelor Ținuturi vecini de sat de Păpăuţi, ce sint la 

ocolul Botoşeniior ; care moşiie cu vecini dede samă caii 

cumpărat-o de la Necula Silioti neguţitoriul, iară Neculei i-au 

fostu cumpărătură de la Costantin Costăn Neniul biv Vel 

Pah. al "Țărăi-Romăneşti, ... să chemați de față pe acei oa- 

meni, şi să luați sama»; de e drept, «săi aședze la baştina 

lor» ; de contestă ei, şi «vor avia chizeş că vor sta faţă, să 

le puneţi soroc şi săi trimiteţi să vie aice, să ste faţă înnainte 

Domnii Mzle, aducându-și față și dovadă t-or avia; şi să ne 

înștiinţaţi pe amănuntul și domniavoastră». Pecete mică, oc- 

togonală, cu chinovar. 

103. 18 Mart 7252 (1744). “Avăovăn TpoT. Popros Au 

păi Bâpwwos» (ambele semnături de aceiaşi mină) către 

Domn. Li-a adus cartea domnească « Manolii neguțtoriul di 
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aice din Botșani», cu poruncă «pentru niște vecini ce s'ar afla din Păpăuţi..,, cumpăraţi de Manolii». EI afiă, obliceşte pe trei: «on Păpăuţ, și unul Ursul, și unul Ștefan Cor- naci». Ei recunosc a fi «de baștină de Păpăuţi, şi toți pă- rinţii lor». EL își aduce actele Cerchezului. «Numai ar[ăJtao Şi oamenii de Păpăuț cărți de apărare de la acești Domni ce arătă că are şi Manolii>. Dar acesta aduce ordinul spe- cial pentru urmărirea de rumini, al lui Antioh-Vodă. Astfel: «găsind pe părinții acestor oameni, fiind aceștie pe acele „vremi copii, i-ai dus la casa lui, la sat, la Călugăreni» la Ținutul Niamţului, şi i-au așezat acolo... Și, dăndu jalobă la Antiohii-Vod[ă), li s'au făcut și lor carte gsd. di apărari ca-s nu-i tragă la vecin[ăJtate, și ai văndut Miron Spăt. atast[ă] moșie Păpăuț lui Costantin Neniul... Şi ai adus Manolii și 2 Oameni marturi.: pe 1 Pavăl Stan, și ai mărturisit cum că 
el aă fost copil și, slujind la acel Andronic Vor., și ştii cum 
i-ai adus cu Armaș Miron Spăt. şi e-i stăpănit; și ati mai 
adus șe al doile martur, pe Vaslijlii Nicorescul, care şede 
aici lăngă Păpăuţ, și au mărturisit cum Cai șezut părinții 
acestor oameni în Păpăuţ, și sint cuptoriştile şi livezile lor și 
păn astăz din săliște Păpăuţilor. Și am zis acestor marturi, 
pute-or gura pentru acești oameni că nu-s vecini; ei ai zis 
că n'or gura, și, pe dănșii întrebăndu-i, aă vro carte de giu- 
decat[ă], de rămas, saii de ertăciune, sai de răscumpărare, și i aă zis că alte cărți n'aii, făr căt aceste cărţi gsd. de apă. rare. Și, nevrănd să-s așeze aici, sai tras la luminat Diva- nul Mării Tale, și ş'au pus şi zi, cu voe de îmbe părțile, după Sti. Ilie, să vii la Eş; şi ș'aii dat ei şi chizeș, pe dum. 
căpt. Izmană.» 

104. 25 Novembre !7253 (1744). <Izman[ă] Șet.» către <dm. Vel Logft.». Pentru procesul lui Manoli cu locuitorii din Păpăuți: anul trecut, adusese «o luminat[ă) carte Mării Sal[e] Ini Vod[ă] 
aici la Andonachii, fiindu Vornic, ca-s li & sama, şi, dovedindu-s 
că-s vecini, să-i dea de grumaz; și nu l-ai hotărăt &udecata». 
Aduce pe cei doi bătrîni, «cari trăiesc și acum în Păpăuţ», ce fac mărturie. Pomenește și «mărturie lui Andonachi». P. S$. «Macar că dum. Manoli nu era gata în castă dată) de vinit 

66349. Vol. V. 
16
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la Eș, ce, viind astădzi cinst. răvaş dum. cu Antăș, îndat[ă] 

ai purces ; și mii ce-mi scrii dum.,am înțeles, şi oi purta de 

grijlă], macar că şi întăi, de m'ai arătat cineva că nam 

fost vrednic a sluj[i], dar Dumnedzăă știi ; şi aș pofti dovad[ă] 

la toate. Neculaiii Arman, ce ai arătat dum, ei toto nu l-oi 

lăsa.» 

105. + Dum: Manoli neguțitor, săn[âjtate îț poftesc de la 

milostivul Dumnăzău: alta, m 'ati spus copilul cel din caslă), 

Costantin, c'ai venit dum: la gazda me și nu m'ai găsăt și 

ai dzis ca să-ți fac ştire ce ţam mai isprăvit de la dum. 

Postelnicul. Ce vii şti că ei am grăit, și ai dzis dum. Vel 

Post. că ţ'or vini vecini la măn[ă) și satul, numai să de în- 

ştiinţare Mării Salle) lui Vod[ă]; ce dum. să te sălești să 

slujlejști dum. Postel., ori la ce ţa poronci, și săi iîmbli pe 

voi, că eu te-am arătat dum: că ești harnic și om de trabă. 

Alta, să- m înștiințați pentru boi dum. ce.i-aă cumpărat de 

la Pascal, cum sănt, buni, răi, și pentru 2 areţi burc (s76), ce 

am fost grăit cu dum., să-m cauţi să-m cumperi; numai să 

fii frumoşi, mari, și să-mi faci știre ca să trimit 1 Coban săi 

€; şi ce-i da dum. pe areți, oida ei dum. Numai să fie păr- 

neri (sic). Cu atasta; şi să fii dum. săn[ăjtos. De tot binele 

voitor dum: lo Rugină Vor. 

106. ş Decembre —. «Sturdzea Logftu» către «dum. 

nevoastră frate Spat, Andrei  Balşe, Șetrar Ioani Izmană». 

«Ce aice îmi spuse Manole...că în trecute dzile vai adus 

carte Mării Sale. ..ca să-i hotărăți moșiia Olovăţul și Răpi- 

cenii, ce are pricină cu Andriiaș Căpitanul». Fac lucrul, dar 

«pietre n'aț pus, mai născănd o pricină din pricina lui An- 

dreiaș cu Azăpanul (sic), care la urmă și ace pricină sai 

tăet de aice, de la giudecată». Să aleagă după aceasta și să 

și sfilpească «cu pietre». <Deosăbit de atasta, ne mai spuse 

Manole neguţtor că și pentru Păpăuți v'ai mai adus o carte 

de hotărăt, pentru pricina a o parte de loc din hotarul Pă- 

păuţilor, ce-i împresoară Cluceriul Calmășul, și iarăș nici triaba 

aceia n'aț căutat și stă pricina nealiasă. Ce, căt pentru acasta, 

aice aii arătat Stroi& Post. cum că, cănd sai văndut Stăn- 

ceștii, s'au dat și ispisoc, care scriia, în semne, hotarul 
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S:ănceștilor, precum și răvășele ati dat la măna lui Manole, care li vede dum:. Ce dumnavoastră trebuești să faceţi să scoată Dumitrașco Cluz. ispisocul acela, ca să vedeți acele semne, și să îndreptaț Păpăuţii, atăta de cătră Stănceșşti, căt și de cătră tărgu, să nu vie să mai jăluiască.., A dumnilor voastre .. .» 

107. 30 Novembre 7253 (1744). loan Mavrocordat pentru «părintele Agafton starețul», întărind vechiul privilegiu. 108. 21 Iunie 7253 (1745). Ioan Mavrocordat către <isprav- nicul de Ținutul Hărlăului... S'aă jăluit dumneai Paraschiva, fiica răpoosatului Alexandru Sturdze, dzicănă că are un sat Dolnicenii pe Bașei și nu să Supun oamenei ce șed pe acel loc, ca să-i facă slujbă. De care lucru poroncim dumitale să ci sama și, precum or fi alţi oameni carei șăd împregiur pe moșii a boiari, așă săi aşedzi și pre aceștie, să-i de t-a fi cu dreptul, și să-i şi împlinești, să nu ne mai vie jalobă, și să dai mărturie.» Pecete cu chinovar, 
109. 22 lunie 7253 (1745). Ei, loan Nicolae Voevod..., dat-am cartea Domnii Mele tuturor tărgoveților moldoveni şi armeni, jidovi și alții din Tărgul din sus, din orașul Botoşa- nilor, să fii volnici cu cartea Domnii Mele a-ș stăpăni fieşte. carele locurile ce au avut la Tărgul de sus.. -» la faţa locului, în sămnile și pre hotărniciia, după cum li-aă ales și li-aă stălpit ciustiț şi credincioș boerij noștri, dumnealor Iordache Canta. cuzind Hat. i Neculi Vornic de Botoșeni, și Izmană Șetrar. — Copie. 

I10. ț Facu ştire cu acastă Scrisorea a m& că, dăndu jalobă la Măriia Sa] Vodă ominii de Păpăuţ, că-i trage Manoli negu- ţitoriul, vecin de Păpăuți, Măriia Sa i-aă rănduit la mine, să le ei întăi iau sama, și, luindu-le sama, după dovădzile tau arătat Manoli, ispisoci domnești, aiave s'a cunoscut că săntu vecini; căci omenii nici o îndreptare alt n'a arătat, făr nişte cărți domnești, tot de apăratii, iar de vr'o judecat[ă) nimic n'ai arătat, și ati cădzut după Manoli să să răscumpere ; Şi, neputăndu-s tocmi, S'aă tras la Divan și, spuindu ei Mării Sale lui Vodă și eşindui și nainte Mării Sale, au poruncit Măria Sa și li s'au făcut şi dela Mărie Sa carte de apărarea,
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asămine cu alte cărţi ce ai arătat de la alți Domni, iar 

carte de gudecată nau dat Mărie Sa, că ai cunoscut că 

săntu vecini ; ci am dat lui Manoli atastă scrisore, căndu ar 

dzice iar la vro &udecată c'aii rămas pe Manoli de la Divan, 

să nu-s criadă. Let 7254, Dich. 4. Sturdzea V' Logftu. 

Ir. 2 April 7254 (1746). «Izman[ă] Șet.» arată Dom- 

nului cum a făcut hotărnicie la Cătămăreşti, unde avea mo- 

şie «Gavril Gherghel, t-aii fostu Căpitan-Mare, părțile unchiu- 

săi, lui Cudin Stolnicul». Asistă și «Adam Pancul Vel Pitar 

și Iorga Vameşul și Iordachi Gigătul, cumnatul Iorgăi Va- 

meşil, ginere Sultanii Gafencesi, nepoata Paraschivii Săcu- 

les[1]...>. Are Iorga Vameșul şi cu Gigătul și cu alții ai lor 

o parte de moşie, «care să numiaște a Paraschivii Săculesli], 

sora lui Gheorghi Cudin Stolnicul, o parte iarăș de moșie a 

lui Gheorghii Cudin Stol., altă parte iarăș de moșie a Aniţii 

Meicules(i], iar sor lui Cadin Stol,, toţ întrun chip; dar ai 

mai fostu o parte a Tudosiii, sororii lui Pavăl Albotă Jitai- 

ceariul, tatăl lui Gheorghii Cudin, den care parte sai aflat 

văndute doao părți Pancului Pit., de Beldiman și de Negură ; 

o parte tot din parte Tudosii s'au aflat văndută de Ilie Mus- 

tiați, fisorul lui Ionașco, Vameșului Ilorgăi; iar a patra parte 

dintr'atastaș parte a Tudosii aii rămas lui Solomon fitorul 

lui  Cordaţi, să-ş o stăpăniască ; iar aii mai fostu o a sias[a] 

parte din tot satul, cumpărată numai de Ghiorghii Cudin, 

de la Andreica din Merești. . .», Îi aleg să stăpinească fiecare 

«căt Îi sai vinit de pre batai lor, iar, în cumpărătură, cini 

pre căt aă cumpărat». «S'aii vinit lorgăi Vameșul și Gigătu- 

lui parte din sus, 4 odgoane, 6 stănjăni pol de moșie; și un 

odgon, 2 stănjăn[i] -aă cumpărat de la Ilie Mustiaţă, sai 

făcut 5 odgoane, 8 stănjăni pl toată partea lor... Și feto- 

rilor Meicăi», etc. Se stilpește partea Vameșului: <începăndu 

den hotarul Hrișcanilor pen codru, alăture cu hotarul Ipo- 

teștilor, la vale, păn în margine de la dial, la drumul cei pe 

din dial de casa Gigătului, am făcut buor întrun stejar, și 

de la buor în vale, la capul unui iaz, și pe supt iaz și la 

dial, în zaria dialului, s'a pus piatră, și de acolia la vale, 

peste părăul ce vini de la Cucoreani, și la dial, şi peste drum 
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într o moviliţă s'au pus altă piatră, şi del(a] movilă la vale păn în vălăao ce să chiam(ă) Brăiasca, şi vălăao în %os, din prajma 
moviliții în os, 5 odgoane stănjănți), — unde să preun[ă) cu 
parte lui Gavril Gherghel, şi întoarce iar la dial, la stălpul ce am pus peste drum, în muchea dialului, și la vale, peste părăul ce vine de la Cucoreani, și la dial păn în altă piatră, 
ce iaste în podiș, și de acol[o] la vale păn în părău, și matca, 
părăului ca adăncă, spre fundul văii, la codru ; și acolia am 
făcut buor într'un păr, după cum s'ai scris și în mărturiia 
ce am dat lui Gherghel, și de la buor prin codru la dial, păr în hotarul Hrișcanilor». 

112. 23 lunie 7255 (1747). «An. D.V! Logft., Ioniță Can- 
tacz. biv Hat., Costachi Razul Vel V*... V!: Vor, 1. Păladi Hat.» judecă între «Ioniţă Izmană, fiorul lui Ghiorghiţă 1z- mană», și «Ștefan Blebe blănarul, tatul Pănoai», pentru un iaz lingă Ruși, Anghelachi, «moșan» în Ruși, îl vinduse «Burghelii Armașului, cănd era Vornic la Botăşani și, după moarte Burghelii, scoţindu-l la vănzare fămeaia Burghelii, l-au Văndut lui Pană ginere lui Blebii, Grec om strein», fără a se întreba vecinii. Pe acel timp, Izmană era «copil, slujind pe la stăpăni, şi s'au căzut lui să-l cumpere, fiind moşian de baștină». c<Acel iaz au fost numai pentru adăpatul vitelor, iar Pană, după ce l-ai luat, ai suit iazul și l-a făcut de 

mori», înnecindu-i finațe, cum scrii «dumnelui Andrii Balşu Spat. și Pancul Pitariul». Se oferă Izmană a jura în biserică, că n'a știut; recunoaște și Blebe, şi «nu l-ai lasat să sur[ej>, Cum se arată de «părinţii de la Sfeate Neculai şi Vornicii de Poartă». «Am dat carte nostră.» | 
113. 29 Septembre 7256 (1747). Grigore-Vodă Ghica lui <lon Zosim Vel Șăt. și Ion Izmană biv Vel Șăt.», pentru plingerea lui «Manoli neguţitoriul», că ar fi împresurat la Pă- păuți de <dumnțeajlui Dumitrașco Calmășul Vel Ban cu ho. tarul Stănceștilor». Să cerceteze și să puie «semne, stălpi de piatră». «Vel Logftu.» Pecete cu chinovar, 

114. 13 April 7256 (1748). «Eu Zota Corneiii călugăr, fisorul lui Gligore Corneii şi a Gaftonii, nepoată Tăutului Logf.», arată că a dat «nepotului Costantin Păladi biv Vel Stol.»
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ocina de la «Botoșănţi» și «Bălileşti», unde are și frați 

«car[e] părți de moşie îm sănt și mie de baștină di p[e] tată- 

miei, Gligori[e) Gorneii, și di ple] mumă-mea, Gaftona». Mar- 

turi: «Marie Pălad|i] Vor.», «Toader Burnat»>. 

115.21 April7259 (1751). Constantin Racoviță către <A nanie 

Vornicul de Bot[ojșani]», Ioniţă Izmană biv Vel Șetrar, pen- 
tru cjalba lui Manole cupeţ din Botășani şi cu vechilul lui 

Ștefan din Eş» contra «dm. Banul Calmăș, zicăndu cum că 

astă iarnă i-ai măncat cu oile pe dm., 15 stoguri de fân în tărie 

dm,, și osebit i-ai măncat moșie lui Manole, anume Păpăuţii, 

şi dintr'aca pricină au rămas fănul nevăndut, şi el este om să rac». 

Să cate dacă e adevărat. «De să va dovedi cum că Manole ai, 

cosăt pe moșie dm. Banu Calmășului, pe Costești, fâr ştire dm. şi 

n'ai întrebat căndu aii întrat de ai cosăt, și aii avutu și ştire; 

cum să să nu cosască, — să împlinești lui Manole numai chel- 

tuiala, c-ai făcut la facire fânului, de la Banul Calmășul, iar 

fănul să rămăi măncat de vitele dum.; iar, desă va aflacum 

că Manole aii cosăt pe moșie lui, Pâpăuţii, să-i împlinești lui 

Manole, precum s'a dovidă cu adevărat că s'aii văndut fănut 

la vreme acia, pe acolo; că vechilul lui Manole s'aă apuca 

înnainte Divanului, cum că fănul este cu adevărat cosăt pe 

moșie lui Manole.» Pecete cu chinovar. «Cant. Vel Log.» 

116.8 Maiui—. «lenachi Costandachi Ban: către «Manolachi 

Costachi vt. Logf.» Se scusă pentru «cele şoo lei care am 

luat de la dum. și am dat prodosie la ajutorință.., Auzindu 

că sănt atăța tălhari în toate părţile», n'a trimis. «Numai 

me-ă părut foarte răii, bade Manolachi, că-m scrii dum. că, 

de nu voii triimite banii, îm vei triimete dum. boerănaș cu 

grele cibote, de va împlini baaii de la mine ; care frăție noastră 

care o avem nu socotim că voiii ave acest bănat de ladum;, 

căci, bade Manolachi, eii de cănd sănt, şi pănă într'acastă 

vreme, a nimănui bani sai ceva n'am măncat, ci tot cual 

mei m'am chiveraisit, mulțimesci lui Dum n[e]zăă». Va veni 

«piste ș, 6 zile», cu banii, «și mi rog...pentru vreo gazdă, 

unde vii socoti dm. ca să fie pentru mine». 2. S. Sărută 

mina «lelii Marii», «cu Tudosiica şi cu copii». 

117. lunie 7259 (1751). Constantin Racoviţă, pentru emă-
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năstirea Sf. Necolae, ce este la Botoșani, pe hotarul tăr- gului Botoşanii», căreia i s'a făcut hotarnică de «dumnealui Ioan Başotă biv Vel Șătr., Mihălachi Talpă biv Vel Căpt,, Ioniţă Sorocianul mazăl». Egumen era Antim. Ei întrebase «oameni buni, anume Chiriiac Botiul Curtian, și Toader Stihi Curtiau din Botoșani, i Costandin Cenuşă ot tam, Simion Stihi ot tam, Timuș Mărza biv șoltuz, i Costandin Mihai biv şoltuz, Ștefan diiaconul ot Tătăraşi, şi Ion diiaconul ot tam, Păpăuţ ot tam, Pavăl Stan ot tam, Gheorghie Paiul ot tam». Asistă și «Gherasăm diiaconul» de la mănăstire. «Drumul furilor.» «Drumul ce merge la Uriceni.» <Un drum ce vine de spre Jăjăe și merge la Botoșani.» «Drumul ce vie alături cu Păpăuții.» Hotarul fusese 26/44 şi de Vasăli Razul biv 
Vel Căminar. Dă mănăstirii și 24 sălașe de Tigani şi 20 
de poslușnici, iar, ca milă: din vamă, 100 de lei pe an, ori ar fi vama dată în credinţă, ori în cumpărătură», şi «dejma de pe tot hotarul tărgului Botoșani, ori-cine ce ar lucra pe locul gospod ..., den toată hrana ce va face pe locul tărgului, 
afară de hotarul Tătăraşălor, ce este dat cu loc cu tot sfintei 
mănăstiri». Vinul va fi scutit de vădrărit, o mie de oi de goștină, o mie de stupi de desetină, o sută de vaci de «vă- cărit sau coniță». — Copie. 

I18. 6 Septembre 7260 (1751). Iacob Mitropolitul dă o 
carte de blestem lui Manolachi Costachi Vel Vornic, ce are «o moșie piste Prut la Greceani, anume Vintileştii», care se împresura «de spre o samă de oameni». Cartea e făcută, după cerere, <asupra lui Vasfijle Huzun și asupra cui ar ști stăpănirea Vornicului Luppului și a lui Vicol Sărdariul pen- 
tru atasta mai sus numită moșie». 

119. 2 Septembre 7261 (1752). Matei Ghica pentru «mă- 
năstirea Sf. Neculai den Botoșani», ce are hrisov de la Constantin Racoviţă, care scrie că, «luînd... aminte pentru o sfăntă biserică de piatră ce ai fost zădită de luminatul ră- posat Domn Stefan Voevod cel bun la tărgul Botoșanii, care, după trecere vremilor rămăind descoperită și Surpată de zidiurile ei, au înnoit-o de iznoavă răpoosata maica Dom- nii Sale şi ai împodobit-o cu veşminte și cărge și alte
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odoară argintării bisericești, iar acum, vrănd Domniia Sa a 

aduce la mai bună şi înnaltă stare, aă pus-o în răndul mă- 

năstirilor şi ai mai înnoit cele surpate și ai îngrădit-o fă- 

cănd chilii și alte ce trebueşte, și aii împodobit-o cu toată 

podoaba ce sai căzut unui dumnezăescu lăcaș, atăt den 

lăuntru, căt și den afară, și ai înzăstrat-o cu moșăi şi țigani 

şi altele» : îi dă «satul Tătărășanii cu heleșteii şi cu mori, 

ce aii fost moșie domniască, den hotarul tărgului», o jumă- 

tate de sat, dată «lui Ştefan Bosie ot Visterie» de Ioan NIi- 

colae-Vodă, şi schimbată de el cu un loc «den hotarul dom- 

nescu a tărgului Cotnariului». Și douăzeci şi şepte salașe de 

Țigani, zece liuzi scutelnici, 100 de lei pe an de la Vama 

cea Mare, dijma hotarului Botoșanilor, scutire pentru vin şi 1000 

de stupi de desetină, 1000 de oi de goștină şi 100 «boi, vaci, 

cai», de vri-ce dare, — «ca den venitul acestor bucate şi mile 

să margă pe totanulagiutor la Sf. Patriarhie Antiohiei, unde 

este închinată atastă mănăstire». Confirmă. — Copie. 

120. 20 Octombre 7262 (1753). Matei-Vodă Ghica lui «Tu- 

dorachi biv Vel Pit[arju, Vornicul de Botăşeni, î Vasțillie 

Balșe biv vtori Logft., i Adam Pancul Pit[ajru şi Miron Go- 

rovei biv Căm[ăjraş», pentru plingerea lui «Manole neguţtoru 

de acolo din Botășeni>, contra lui «Anfimu egumenul de la 

Sfete Neculai de acolo de lăngă Botășeni», ealăture» cu mo- 

şia sa Păpăuţii. Cind îi sa făcut hotărnicia acum doisprezece 

ani, «locul mănăstirii lui Sfete Neculae, fiindu atunce bise: 

recă de miru, îl stăpăni& preuţii ce era la biserică... Dară 

apoi, după căţva ani, la Domnie Sa Ioan-Vodă, ai datu Dom- 

nie Sa Ioan-Vodă totu locul bisericii danie cu testamint lui 

Ștefan Bosie Cămărașu, și apoi Ștefan Bosie Căm[ălrașu ş'aii 

dus de iznoavă alți boeri hotarnici de șaii hotărăt moşie», 

fără conflict cu Manoli. « Dară acum, la Domnie Sa Costandin- 

Vodă Racoviţă, făcăndu D|o|mniia Sa pe Sfete Neculai. mă- 

năstire şi închinănd-o la sfânta patriarșie de Antiohie, ai 

luatu moșie lui Bosie ș'ai dat-o mănăstirii Domnii Sale...; 

şi, luîndu şi moşie tărgului din &osu, ai dat-o totu mănăsti- 

rei, și pe urmă ai luatu și moșie lui Manoli, și i-ai datu 

Domnie Sa... şoo lei pe moșie lui, șau dat-o lui Sfete Ne- 
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culai ; dară pe urmă s'a sculatu egumenul... . şi i-aă luatu .. ,, cei 500 lej înnapoi, și i-au lepădatu scrisorille), dzicăndu că- lugării că nu le trebue lor moșie Ii Manoli.» Apoi fac o nouă hotărnicie și-l scot a fi întrat în moşia lor. Îi ieai astfel «mai gumătate» din ce are. «Și el atunce n'a putut să mai dzică nimică, fiindu-că D[ojmnie ai trimis hotarnici șai hotărătu mănăstirii Domnii Safe)». Ordin al Domnului să se facă o nouă hotărnicie și de spre <moșie dumisal[e] Banului Calmășul, di spre Stăncești». 
121. 12 Mart 7262 (1754). Matei Ghica. <«Dat-am cartea Domnii Mele tuturor tărgoveților de Ja tărgul Botoșanilor, pentru locul tărgului Botoșanilor ce s'au dat mănăstirii Sf, Neculai, să fii volnici cu cartea Domnii Mele a să hrăni pe acel loc, să are şi, pe unde a fi loc de fănaţ, să facă fin, şi să-și păstoriască bucatele lor, să le ţii pe locul tărgului, şi cu alte chipuri de hrană ce vor fi avănd a-ş face, să-ș facă: iar alții streini, negungăndu-le lor loc să să hrăviască pe dănsul, să nu fie volnici a să hrăni pe locul tărgului ; ce ei să aibă a să hrăni pe tot locul târgului, după cum și în anii trecuţi s'a hrănit pe acel loc, şi ei încă după obicei să aibă a-ș da dejma mănăstirii din toate cele &-or face pe locul tărgului.> — Copie, 

122. 20 August 7262 (1754). «Tooader Tăutul, fegoru San- dului Tăutul», dă «zapis jupănului Dumitrașco Palade Hat- man», pentru a-i vinde o moşie în Rugășeşti, — Copie din 1782. 123. Iași, 22 Octombre 7262 (1754). Matei Ghica «dum- nialor Tudorachi biv Vel Pit(ar]u, Vornicul de Botășeni, i Vasli]lie Balşe, biv vtori Logft., i Adam Pancul Pit[arju, i Mi. ron Goroveii bivu Cămărașu». «Manoli neguţtor de acolo din Botăşeni> s'a plins asupra lui <Anfim egumenul de ia Sfete Neculae de acolo de lăngă Botășeni», pentru hotarele moșiei sale Păpăuţii. Să facă o hotărnicie. — V, Ja 20 Octombre 7262, la care dată se expune afacerea maj pe larg, în alt ordin domnesc către aceiași. ” 124. 4 Maiă 7263 (1755). Nişte oameni din «Socola ot Țănut Eșului» vîna «dumisale gupănului Manolachii Vel Vor-
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nic» ctrii hirte de vie ce avem în dialul Corniului», pentru 

15 «lei noi». Martur: «Ion Muntianul>. 

125. 18 Maiii 7263 (1755). Matei Ghica-Vodă către «dum- 

nealui Iordachi Cantacozino biv Vel Pah., gudecătoriă de ȚI- 

nutu Hărlăă î Dorohoiul, îi Păun biv Vel Med., ispravnic de 

Ţin[ujtu Hărlăului i Dorohoiul, i Adam Pancul biv vel Pit,, 

Miron Gorovei biv Vel Căm[ă]raș dă Ocnă»: i s'a plins «<Ma- 

noli neguţitoriul din Botoșani» pentru încălcările la Păpăuţi, 

de la călugări și de la Banul Calmășul. Trimișii din 7262 

«mai mersu, şi Păpăuţii lui stai şi pănă astăzi împresuraţi 

de 2 părți». Să meargă ei «fără de greș» pentru a hotări 

lucrul, de față cu egumenul şi cu «vichil din partea Bănesii 

Calmășului». «lasă hotarnicile vechi de a pururea sănt mai 

de socotit decăt cele noav.> — Copie legalisată în 1798. 

126. 4 Maiu 7264 (1756). «Hagi Lohan Arman, neguţtor 

din Iaşi», Gă zapis «giupănului Manolachi Vel Vornic», că-i 

vinde două pogoane «de vie păragină», «în dalul Coroiului, 

pe locul mănăstirii Socolii, intre Ioniţă fisorul lui Arsenie și 

între Vasăli Blănar, gineril[e) Olariului» ; care <aii fost a cum- 

natului mei, a lui Carabet Armașului». Semnează arme- 

nește. 

127. it utie 7264 (1756). Constantin Racoviţă către «Ivan 

Vornicu de Botoșeni i Ion Arbure Med.». «Manole neguţi- 

toriul din Botoşeni» se plinge că-l împresoră «Băniasa Marie 

Călmășoai» : începuse a lua căz? domnești «şi de la Domnia 

ME, din cela rănd, căndam fost Domnie Me aice la Scaunul 

acesta». Aceasta «încă pe cănd trăia Banul Calmășu» ; dar 

«n'a mai luat sfărșit, nevrănd Banul să-ş scoață scrisorile, 

puind și o pricină şi alta păr acum; cari mai pe urmă, din 

poronca Domnii Sale Matei-Vod[ă], fiind rănduiți cu gudecata 

la dm: Rad[u] Racfojv(i]ță, fiind Vel Logft., şi căutăndu-s[ă] 

gudecata între dănșii, dumnaci Băniasa aă răspunsu cum că 

Manole împresoară o bucată de loc de Stăncești cu hotarul 

Păpăuţilor și, neputăndu-i-s curma gudecata de-aici, s'au răn- 

duit la Păun Med., isprav,, și la Miron Goroveii, ca săi 

hotărască ; și păn acum iarăș n'aii luat fărşit, nevrănd Bă- 

niasa să-ş scoaţ[ă] scrisorile». Ei să i le ceară din noii şi să      
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privească şi starea Jocului, văzînd actele întăiii și apoi în- trebind pe bătrîni. Pecete cu chinovar. 
128. 16 Ianuar 7265 (1757). Ştefan Tăutul fecorul lui 10. niţă Tăutului din Rudești ot Ținutul Sucevii» «arată că a vindut moşia sa “de la tată-mieu Ioniţă Tăutul»  «dumisale jup. Dumitrașco Păladți] Vel Vist.», 
129. 1ii Novembre 7266 (1757). Scarlat Ghica «întărești pe locul tărgului Botoșănilor mănăstirii Sfăntului Neculai», hotărit de Ion Bașotă Sulger, Mihalachi Talpă căp. şi Ioniță Sorocianul mazil>, «cu tărgoveții de Botoşănii, anume Chiriiac Bătiul Curtian și Toader Stihi Curtian și Costandin — şi Simion Stihi, şi Timuș Mărza biy șoltuz, și Costandin Mihai biv șoltuz, i Ștefan diiaconu ot Tătăraşi, și Ionu diiaconu ot tam, şi Ionu Păpăuţul ot tam, și Pavăl Stan ot tam, și Gheorghi Paiul ot tam». «Drumul ce vine de la Curtești și mergi la Botoșăni, la un pod în margine, di spre tărgu; prin capul ia- zului.» Menţionat actul lui Mihai-Vodă din 7227. — Resumat mai tărziu, 

130. 2 lunie 7268 (1760). Ioan Teodor-Vodă către «Ni. colai Pit. i Mih(allache Talpă, biv Vel Căpt.», pentru jalba lui <Pancul Pitaru», ce avea moșie la Cătămărești, și cumpă.- rături de la «Solomon sin lordache Mustiaţă» şi «de la fi- Gorii Meicăi biv Armaş». Pecete din 1759, cu «lo lo VV,, 131. 7 August 1760. «Eu Ion Rotar, om de 96 ani, care, de căndu trăese în Grămeşti sântu 73 ani», și alții: Toader Tulistan, Vasile Măniga, Gavril Măniga, Nechita Bosungian, Ion Handrac, Ioa Buhăian, «Necolai Păstlărenco, om de 67 ani, care sănt de baştină în Grămești», mărturisesc Pentru «hotarul Rogoșăștilor ce să hotărăști cu Căndeștii»,. «Părintele Dosifteu, episcopul de Rădăuţi», trimisese cu carte de blestem pe «dechiul Svinţii Sale şi împreună cu alți că- lugări». <Fiindu Grigoraș Cărăuşul Vor. în Grămești, i-au poruncit dumn(ea)lui răpăosatul Spat. Ion Paladi ca să răsfi]- pască casăle, fiindu între hotar, în mijlocul poenii, şi li-au răsipit; care nici ei n'au pus pricină, și șa rădicat casăle de acolo şi li-ai mutatu pe hotar[ul] Căndeștilor.» «Piste cămpu și piste molniţă.» «Casa lui Veţsco în buza piscului,
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în dumbravă, care am apucat şi butuci de viia... În doljoc, 

unde ai fost prisaca lui Cornaci... Drumul ce vine de la 

Vlădeni.» Marturi: «preutul Ștefan, Ioniţ[ă] Cornei monah, 

Vasălfe] Buţco, Șteafan Stărce». Scrie « Costandin Cheșco ot 

Vist.» Mărturia şi-o întăresc înnaintea lui Lupu Balș biv Vel 

Vornic, Costandin Canand Pah., Costandin Cog. Stol., Petre 

Cheșco. 

132. 15 anuar 7269 (1761). «Lane Băcal ot Botășăni» dă 

zapis «Pitariului Neculai Pătrașco» că «i-am văndut casa 

m& din Botășeni, care cas[ă] este făcută de mănile mele și 

cu banii mei», pentru 30 de lei, cu cograda și grădina». 

Semnează ceii Deli Iane bical am pus degetul». «Ei Chiriiacu 

Logf. am scris zapisul cu dzisa lui Iane Bacal.» 

133. 20 Septembre 7271 (1762). «Tănasle] Melţe!ghi Vor. de 

Poriită», arată că a fost orînduit de «Manoiachi Costachi Vel 

Logofăt» a cerceta «moşăe mănăstirii Gălăţăi» în hotar cu 

«locul tărgului Iaş»: la mănăstire era egumen Procopie ar- 

himandrit ; asistă şi cel de la «Barnoschi» <şă Agapiian proin 

egumen de Sfeti Sava». Egumenul «ia bezmănă pe casă șă 

dejmueşti grădinile oaminilor». Arată act de danie de la 

Dumitraşcu Cantacuzăno din 22 lunie 7182 (1674), ce dădea şi 

o parte dinlocul tirgului, piind pe «Ioniţă Bantăş Vornecul 

de Portă şă cu șoltuzul de Eş şă cu 12 părgari, şă aii ales 

ac& bucată de loc>. Se văd «petrile pe șăsi, alăture cu oco- 

lul iarmarocului, păr în podul spănzurătorilor, di ceia parti 

pănă în apa Micolinii, iar piste iazii nu treci în vatra iazului 

domnescii». Locul se întărise de Antonie-Vodă, la 14 Mart 

7186 (1680), de Costandin-Vodă, la 29 August 7200 (1692). 

Pecete din 1718 a Vornicilor de Poartă: Pâ. a plolrţii]». 

Pe a doua foaie: «Ion Bantăș, diiac za Divan, am scris». 

134. 12 Decembre 7271 (1762). «Avwias zprjy Bop. Mr.» 

Nec[ulai Căpit. (?) (iar marturi: «loan protopop ot Bot[ă)zăni», 

Costandin Cenușă», «Solomon Albotă») arată că au primit 

prin călugării de la «schitul Agaftona» ordin domnesc de ai 

judeca cu «Costașco Bran şi cu Radul cel micu Căpt.» de la 

Curtești, ce ar fi împresurat locul schitului. Mărturiseşte şi 

«preutul Chiriiac Matraşe», Cenușă și Albotă «din Botlăjşăni,  
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şi Ştefan Costici di la Mănăstire Doamnei». «Drumul săpatu.» «Schitul Gaftonii.» «Păn în Crivăţ, unde să hotărăști-l cu moșie Costeştii.» — Copie legalisată în 1827. 
135. 29 Iulie 1765. Grigore Ghica lui «Toader Sălion Med., Costin Macreiă Jăc., Costandin Vărnav Med,, Gheorghe Carp Vel Căpt.», Pentru că «dumnleajei Vorniciasa Iliana, a răposatului Vor, Dumitrașcu Păladi», a cerut a fi ferită de <Sfinţia Sa părintele episcop de Rădăuţi», Ja Bălilești și Gră. mești. Să-i facă hotărnicie. — Copie din 1782. 

"136. 14 August 7273 (1765). «loan... «Med.» și un altul, fiind orînduiți de Domn a alege «moșiia dumisale Ileaniții Vorniceasii a răpoosatului Dumitraşco Păladii»>, la Grămești, în hotar și cu «locul tărgului Sireatiului», între răzăși se presintă «și Sfinţiia Sa părintele Dosiftei episcopul de Ră- dăuţi, fiind că au răspunsu că are parte a Corniiaștilor, daniia O parte din Bălilești, dată de Mătiia Sa Domnița a răpăo- satului Toader Păladii Vist. ; și, cerşind scrisori şi alte dovezi la dumnealui Manolachi Costachi Cliuceariul, ginerile dumisali răpăosatului Dumitrașco Păladi», — se aduc numai «mărturii ţărăneşti» şi o hotărnicie din 7232 (1723-4), a lui Stroi& Spătariul, Sandu Albotă Cliuceariul și Dumitraşco Gafenco Uricariul, ce lucrează și cu Toader și Vasilii Tăutul, Sandul Gomurtan şi Gavril Corneiă. Hotarul pleca «din vadul cu leaspezile, din Sireatii... Un dămbu lăngă neaște stuhușor... O bănh- nișoară cu puţineale lozii... Drumul cel ce mearge de la Grămești Ja tărgul Sireatiului... O văliugă .... Neşte lozi- șoare», Pe dos se înseamnă, în nemţeşte, că actul e a se șe- stitui lui «Pavel Konakj». 
137. 16 Februar 1766. Grigore Ghica lui «Manolachi biv Vel Stol., isprav. de Ținlujthul] Hărlăului». A arătat «dum. Stoln. Costandin Grecianu» că a avut «dum. niști dugheni acolo în tărgul Botoșanilor, cu locul lor; aproape de dughenile dum. ai cumpărat o cas[ă] cu locul ei, de la un Mihaiu Rus(u]». Să se /Zorărască prin «doi mazil[i], oameni de ispravă». Pe- cete cu chinovar. 
138. 22 August 7274 (1766). «Ștefan biv Vore, de Poartă, Neculaiii Pătrașco Pit., Andrei Hrănache> fac o hotarnică
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la Rusi, între Chiriiac Crăstiian și alți răzeși. Participă și 

Gheorghii lzmană, loan Anghelachi. <«Margine unii văiuți.» 

«Drumu cel mari, ce vine de spre Dorohoiii.» Aceste «casă 

şi așăzare», «răpoosatu Ioniță Nicșoiii». «Păr în matca Bo- 

toșani.» «Păn la un buclăiii ce este într'o văiugă (sz6), cari 

văiugă di spre Rus(i] şi dă în Botoșanca.» — Copie. 

139. 17 Iulie 1767. Grigore Callimachi către «dum. Costan- 

din Cogălnicianu biv Vel Stol. i Șet. Ion Izmană». Sa plins 

«dumnai Băniasa Marie, arătănd că moşiia Stănceștii. .. să 

împresoară de cătră Cătămăreştii, moșiia Panculni», cerind 

hotărîre. Să facă aceasta «în frica lui Dumnezău». Cine nu se 

va mulțămi, să vie la Curte. Pecete cu chinovar. 

140. 1ii Ianuar 1768. Costaşco Bran şi alți doi arată că, 

orînduiți de <«Pah. Costandin Canano, isprav. de inut. Hăr- 

lăului, i dm. Manoli Clu&., Vor. de Botășani», pentru a ho- 

tărnici Popouţii <a Irini Manoles[ij, negustoriț[ă] săracă», 

împresurată de «un Ursul i Ion diiacon din Cișm&, fedorii 

lui Ştefan diiacon ot Popouţ». «Sofroni şi Iftimi, egumeni de 

mănăstirii Doamnii>: aduc act din 72 —, pentru un proces 

între «Gafton egum. la Mănăst. Doamnii şi un Cozonac gi: 

nerile Ţicșii, moșul lui Ursachi şi a lui Ion diiacon... Pe acel 

zapis ... nu l-ai scos la median. nici ai pomenit vre o dată... 

Moşie Teișorii măn(ăjstirii Gălăţii». — Actul e întărit la 12 

Ianuar 1768, de <Canano Pah.> și «Manoli». 

141. 2 April 1774. «De la boerii Divanului Cnejii Mol- 

daviei> (semnează Lulpu] Balş Logft. și M. Chirilov) că- 

tre «dumnealor Vornicii de Botoșani, Costandin Crupeschi 

Pah. i Tanasă Gosan Pah. şi Mihălache Talp[ă) biv Vel Căpt.» 

«Aă dat jalbă o samă de tărgoveţii din Botoșani cum că 

de spre moşiia Păpăuţii, ce esti a mănăstirii Sf. Neculai din 

Botoșani, să împresoară moșiia Botoșanilor, unde lăcuesc ei, 

și de a pururea să supără, făcănd mănăstire călcare cu Pă- 

păuții, și cerănd ca să indrepteze hotarăle moșiilor». Să o 

facă. — Copie. 
142. Copie. Cu mila lui Dumnezăi, noi Grigori Alixandru 

Ghica Voevod, Domn țării Moldavvii. Facem știre printr'acest 

hrisov al Domniei Mele pentru tărgul Botoșanilor, carile din 
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vremi în vremi cu mila și bună rănduiali ce s'au urmat de cătră Domniia ME, ai mers şi merge spre întemeiare şi adăogire oamenilor, ci năzuiesc din părți streine, și să așază la numitul tărg  Botoșanii, fiind loc cu toată îndes- tulare hranii trebuintoasă şi cu lesnire a face agonisită și ori ce chip de neguţtorie. Drept aceia, aflăndu-să acolo la Botoșani un loc slobod, carele dintru început ai fost numit pentru adunare oamenilor ci să strănge la zi de tărg, țiindu-ş vitele ce avă di vănzare pe acel loc; acum, din adăogire şi înmulțire lăcuitorilor ar fi început unii a să întindi ca-s ia şi dintr'acel loc, şi cu atastă pricină a cuprinderii locului să dă o mari pricină de împedecare alișverișului ce să face la toate zilile de tărg, neavănd cei ce năzuesc cu vite de văn- zare, unde să le ţie; cari lucru nesuferind Domniia Mea, a face împedecare alișverişului lăcuitorilor, am poroncit credin- coși boerilor Domniei Mele, dumnealor Nanul biv Vel Portar i Manolachi Dimachi biy Vel Jitnicer, Vornicii de Botoşani, ca să măsuri acel loc, atăt în curmeziș, căt și în lungu ; şi, după poronca Domniei Mele măsurăndu-l, mi-au triimes măr- turie, atăt dumnealor Vornicii de Botoșani, căt şi de la frun- tașii tărgoveți di Botoșăni, prin care înștiințază că s'aii aflat latul locului din colțul gardului de sus a Visternicului al doile Costandin Gheuca și pănă în gardul lui Pavăl a Anii, una sută doizăci stănjăni &pod, întindire; și lungul locului, din margine drumului ce vine pintre dughenile ds. Visterni- cesăi Catrinii Catargioai Și pintre dughenile Stolnicesăr Co- gălniceniţii, pe din sus di cerdacul vămii Tărgului-Boilor, din margine drumului la vale spre Săcna, doi sute optu zeci stănj. gpod; care loc l-ai și hotărăt cu petri, fiind loc slo- bod şi fără pricină, Deci, pentru acist loc hotărăm să stia slo- bod și să fie numai pentru adunare celor ce vor veni la zi de tărg cu vite de Vănzare ; iar, de să va întinde oare-ciue, și ori cu ce pricină, ca să iă din locul acista, ci să arată cu măsura sa, deatori să fe tărgoveţii a arăta la Vornicii de Botoșăni, ci să vor tămpla la ace vreamea, și Vornicii, ca niști zabeţi şi dregători acelui oraș, să nu îngăduiască pe nime a lăsa să iă din locul acesta, măcar o palmă de loc; ci să
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fie oprit şi împedecat. Şi, ca să fie hotărăre atasta statornică 

şi nestrămutată, sai întărit și cu hrisovul acista al Domnii 

Mele, carile să stia la măna tirgoveţilor de Botoşăni. Acasta, 

înștiințăm,. Scrisu-s'ai hrisovul acista în oraşul Eșii, întru a 

doa Domnie a noastră, la al doile an, di Gheorghi Evloghi. 

Anii 1776, Mai 4. 

Grigori Ghica Voevod. - 

Hristodor Gl. proc. 

143. 7 lulie 1776. Grigore Ghica dă lui «Grigoraș Pancul 

Post.» o parte din moșia Stăncești, 

144. 15 Octombre 1776. Grigore Ghica lui «Nacol biv 

Vel Portar i Manolachi Dimachi biv Vel —, Vornicii de 

Botoșeni», pentru judecata lui «Iordachi, fesorul lui Manoli 

neguţtoriul de la Botoșeni, cu o samă de oamini de la sa- 

tul Cișmiaoa, de la ocolul Botoșenilor, arătănd numiții săteni 

cum că, măcar că ei să află trăitori în satul Ceșmiaoa, pe 

moșie mănăstirii Sfăntului Nicolai, dar păscutul bucatelor lor 

li-aii fost pe moșie lui Manoli, şi opriţi n'aiă fost», pănă acum. 

La Divan li se hotărește «ca să dă pe an 20 lei lui Manoli 
pentru păscutul bucatelor, cari bani ei i-ai și dat pe anul 

acesta, hotărăndu-li-să ca sâ aibă voe să-ș pască bucatele lor 

piste apa Sitnii păn în dial; iar acum fitorul lui Manoli îi 

oprește să nu treacă piste apa Sitnii, ce numai păr în apa 

Sitnii». lordachi spune că oamenii nu se ţin de învoiala fă- 

cută şi înnaintea cegumenului de Sfete Nicolai», care se află 

«acolo la Botoșeni, la casa lui». Să cerceteze și, dacă lor- 

dachi are dreptate, să se împiedece «țăranii». — Copie legali- 

sată din 1787. 
145. 22 Octombre 1776. Carte de judecată a lui Vasile 

Razu Vel Log., Dumitrașco Sturza Vel Vor., Lupul Cos- 

tachi, Costandin Pălade Vel Spat. și Iordachi Vel Clucer, 

pentru partea-i din Rugășăști, a lui, Iordachi fetor lui Manole 

neguțător din Botoșăni>, stăpinită acum de Ion Canta Vel 

Vornic. Iordachi aduce act «de la un Tăutul de la Cerțăuţi» 

(sic). | se Zotărise supt loan Teodor-Vodă de Lupul Balș 

Log., «fiind atunce Vel Vornic», de Constantin Canano biv 

Vel Pah., de Constantin Cogălniceanu biv Vel Stolnic și de 
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Petre Cheșco Şătrar. Manoli spune că nu știe de vre-o stă- 
pinire a tatălui săi, «nici el, de cănd s'au rădicat în văstră, 
n'aă stăpănit». Judecătorii cred că, locul aflindu-se în mijlo- 
cul moșiei lui Păladi, acesta se poate zrofimisi. Se observă 
că Păladi nu semnează în zapisul de înstrăinare a pămiîntu- 
lui, nici Manoli nu şi-a făcut act domnesc pe el. Se decide 
a se plăti datoria Tăutului de către Păladi, care va păstra 
locul. Iordachi însă, «neodihnindu-să, s'ati dus, nevrănd să-şi 
iă banii». — Copie din 1782, 

146. 19 Maiii 1779. Constantin Moruzi către Ianachi 
Canta biv Vel Ban, Manolachi Cuza biv Vel Pah., ispravnici 
ai Ținutului Sucevei, şi către Petre Cheșco biv Vel Șătrar. 
Ion Canta Vel Vornic a arătat «cum că de pe răposatul 
socrul dumisale, Dumitrașco Păladi Vornic, are aceste părți 
de moșii la satul Botoșănții în Ținutul Sucevii» «<moşiia 
atast[a] Botoșănţii, parte c& mai multă, să află în Cordon. 
Pentru atasta s'au scris al Domnii Mele osăbit|ă] carte cătră 
dumnalui Ghenăral —, ca din parte locului de acold să răn.- 
duiască pe alţii, pe cine va socoti, să-s hotărască moșie». . 

147. 19 Octombre 1784. «Costandin Stincescu Vore. 
de Poartă.» Fiind orînduit Pah. Ioniţă Canan5 «spre cer. 
cetare a tărguri și locuri domnești de pi la tărguri, atăta 
a celor ce sănt danii de luminații Domni, cu hrisov, căt și 
ceali ce nu sint date şi le stăpănesc unii şi alții fără de a 
avea hrisoave domnești, și fiind și et rănduit cu dumnialui 
Păharnic, şi, viind și aicea la tărgu Botoșanii, la cercetare ce 
am făcut tărgului Botoșenilor, între alte locuri ce sai găsit 
aicea în Botoșeni a mănăstirilor și a boierilor, s'aă găsit şi 
2 locuri a dumisale Pah. Ianacachi Calimah: însă un loc la 
Tărgul Noi, loc sterp, care acest loc îl: are dumnealui Pa- 
harnic dat de tărgoveţi, după cum aii fost obiceiii aicea la 
Botoșeni»>, de 20/13 stinjeni, «şi un loc, iarăși al dumisale. . N 
la mahalaoa Tărgului Vechii, pe cari loc sint casele dumi- 
sale; şi acest loc îl are dumnealui Paharnic o samă de cum- 
părătură, iar o samă este a dumisale, dăruit de dumnealui 
răposatul Vornic Andronachi; a cărue loc, scrisorile ce ari 
dumnealui pe loc nefiind la îndămănă, nu mi le-ai arătat»: 

66549. Vol. V. li
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î1 hotăreşte. O «piiatră disparte locul dumisale Paharnic de 

locul lui Avram Jidv... O piiatră hotar drept la mijloc ca- 

săi lui Ioniţă Ciulei Ţiganu... Marginea drumului ce mergi 

în tărg... Pi de napoia casăi șoltuzului... Drept mijloc 

casăi lui Ioniţă Ciulei Țigan... În drept casăi lui Neculai 

Blănariu». Adaus, cu mina lui Costandin: «-Osăbit să mai 

trage locu cumpărat de la Ciulei Ţiganu... Căr cuprinde 

dughenile i bordeiul, ce să zice a Sofroni lui lenachi Spinu. . -, 

22 stănjăni proști». 
148. 10 Maii 1788. Alexandru loan Mavrocordat. «Mă- 

năstire Svănta Vineri din orașul laşii avănd o moșie la Ţi- 

nutul Iașii, anume Zagarance, cu vad de pod şi cu pod îmblă- 

tor în apa Prutului», precum şi, aproape, alta, Vasile Onofrei biv 

vt. Vistier, — «arhimandritul şi egumenul de la mănăstire Fru- 

moasa i Svănta Vineri, chir Doroftei» îl împiedecă pe Vasile 

de a ţinea pod la această moşie, Mănzăleștii. Ca motive aduce 

întăiă paguba sa, «şi, al doile, că are hrisoave alle) vechilor 

Domni, pren care să arată că, pentru se nu fie drumuri multe 

şi lesni&oase trecători pentru oameni răi şi alte năvăliri, s'au 

aşezat ca se fie numai trei poduri, adică la Țuţora, la Za: 

garance şi la Ghermanu, dar nu și la alte locuri a Prutului». 

Se răsping argumentele, de Domn, în Divan, «fiind-că acele 

hrisoave vechi ce are mănăstire sănt făcute în vreme de 

atunce, cănd tămplările da pricină a se împuțina podurile, 

dar acum, din mila svăntului Dumnăzăi, cu totul lipsind 

acele tămplări, aă rămas şi hrisoavele cele vechi, care are 

mănăstire de oprire a podurilor, fără lucrare, şi șaiu făcut şi 

alții poduri îmblătoare, carii ai avut vaduri de pod în Prut». 

Semnătura Domnului şi pecete cu chinovar. 

149. 29 April 1791. «Manoli Far. Clu.» către biv Vel 

Banul Gavril Conachi. Îi mai scrisese «pentru o moşie ce ai 

dum. impregiurul tărgului Vasluii, dispre Racova» și pentru care 

Banul cerea arendă şo de lei. «Arh. Bani. Adu-ț dum. aminte, 

cănd o căutai cu oameni dum., că mai mult decăt 10, 15 

lei nu eșiia di pe atastă moșiia; iar şi acie bani iar cu pli- 

nitor să împli€, mai mult cu zăloagea de nimică, şi te su- 

părai și dum. cu luare venit[ujlui moșii, piste fiere.» Cere <a 
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mi-o vinde cu treizăci lei pe anul acesta... Ei, nu pentru 
ca să socotești dum. că poate vaii avă vr'un cășlig, și de 
aceia mă bucur, că nici este păn la atăta, ce numai că pentru 
trebuința me o eiii.» 

150. 30 Septembre 1792. Alexandru Moruzi, «pentru să- 
hăstrie Agaftonul»> : întărește vechile scutiri, de o sută de 
«stupi i sfini» şi doi scutelnici străini. «Întru cea d'intăi 
Domnie a noastră la Moldavie.; 

151. Bucureşti, 14 April 1704. Alexandru Constantin Voe.- 
vod, pentru «biserica de la Arnăut-Chioiă» a Sf. Arhan- 
gheli: îi confirmă pe an «căte ti dooă sute dela Domnie... A 
de la carvasaraoa domnească»: se vor face «rugăcuni întru 
slujbile lor pentru starea şi piiața Domnii Mele și pentru în- 
destularia aceştii pravoslavnice țări». — Sus, întărire de la 
Alexandru-Vodă «întru a doa Domnie», la 11 Maiă 1800. 

152. 27 lunie 1798. Alexandru-Vodă Callimachi. Dimitrachi 
Sălceanul biv Vel Jicnicer a cumpărat, la 30 Decembre 1796, 
a patra parte din «moşiia Rusii..., la Ținutul Botoşanii, de 
la socrul său Gheorghie Goian Căptn., cu tocmală drept patru 
mii optu sute cincizăci şi opt lei, bez de alți 660 lei, ce au 
plătit Slugeresii Băntăşoai, tot pentru pricina aceștii moşii». 
La 24 lanuar 1797 se scrie pentru «publicație» «cătră dum. 
pealor Vornicii de Botoșani, ca să pue să facă leguita publi- 
cație la stare locului și pretutindine pănă în şasă luni de 
zile, spre înştiinţare tuturor acelora ci dreptatea le va da pro- 
timisis a răscumpăra». Se aduce mărturie pentru aceasta, 
din 24 lunie 1797, de la «duml. Spatariul Matei Mil6..., 
fiind atuncea Ban și Vornic la Botoșani» : se vede actul de 
Iordachi Cantacuzind Vel Log. de Tara-de-jos. Confirmă și 
Domnul. Pecete cu chinovar, din 1793. 

153. 12 August 1798. «Andrii Corneii biv Vel Spăt.» 
arată că a fost 7inguit de «dumnealor boerii Vornici de 
Botoșani, Iordachi Bucșenescu biv Vel Pah., dum. Dimitrachi 
biv Vel Pah.», pentru a cerceta «la schitul Agaftonuli» «toate 
scrisorile, hrisoavi ce are». Avea schitul proces pentru moșie 
cu Lupul Tulincă şi fiii lui. Se aduce un act din 1i* Octombre 
7238 În” 82), de la Grigore Ghica, «de căndi s'a făcut acel
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schit, pe loc gospod», dindu-i-se «poeniţa». Apoi confirmarea 

din 1733, cele din 1736, 1744, 15 Octombre 1755, cea de 

la 7267, rii Februar, de la loan Callimachi ; cartea Divanului 

din 8 Mai 1774 |v. ni* 86, 107]. — Urmează întărirea, din 

12 Septembre, «de la Vornicia Botoșenilor»: «s'au întărit 

şi de cătră noi cercetare ce saii făcut, spre contenire pri- 

gonirilor de cătră amăndoi părţile; iar cari nu să va mulțămi, 

i Sali [pus] zi să margă la Divan, de unde li să va da ce de 

săvărşire hotărări». Semnează «lordache Bucș. Pahr.» 

154. 9 Iulie 1801. Vasili Scănteai arată că a primit acte 

«pe moșiia Unghenii, Găurenii și Corăştii a dumisali Post. 

Costachi Caragea», «de la dl. Vornic “Gavril Conachi». 

155. Izvod de cele ce am nevoe să-s cumpere de la Iași, 

părinte Palamon; 1814, Dechv. 30. 2 başlici de aba, 1 mă- 

nicar de postavi cu blană de vulpe...2 părechi de călţuni 

de abă, 5 conţuri de hărtii, 5 condei de trestii de mare la 

Ioniţă Prale psaltul.. .., 1 cuţitaș de condeii cu șăsă ascuţișuri, 

cu farfice în ceialalt capăt. .., 6 conțuri pănză pentru capace, 

40 dramuri de gugoşi pentru cernală ..., i sfeșnic de alamă 

cu mucări, 2 stecle de balsam, 1 cațaveică de postavii blănită 

cu lup, 1 tainic de aramă, o păreche de papuci, 3 co de 

muşama, 1 tasornic de sîn, să să driagă, 1 ocă de vutcă, 5 

ocă nevri..., 3 ocă cracatiță, 5 ocă moron murat cu oţet, 

3 lacherdă, 5o scumbrii..., 2 solniță de conu. 

156. «Jăluesc Înnălțimii Tali, noi, toţi lăcuitorii din tărg 

Botoşanii, pentru atăte supărări ci pătimim de spre Sfinţiia 

Sa arhimandritul Ionichentie, egumenul mănăstirii Sfăntului 

Neculai din Popăuţi.» Arată cum din bisezică sa făcut mă- 

năstirea. «Apoi, la vreme de bejenii strămoșii noștri pierzind 

hrisoavele moşiei tărgului», egumenul iea și restul acestei 

moșii, «cuprinzind şi o mulțime de casă împregurul tărgului ; 

rămăind numai vatra tărgului slobodă, în voia av& cu toții 

a sămăna și a cosă, luîndu-le din al zăcile, și casăli cele ci să 

cuprinsăse în hotarul mănăstirii i-aii supus mănăstirea supt 

bezman, fără voinţa lor; unde plătescu și astăzi. Şi la anul 

1803, asupriț fiind de cătră mănăstire, după jaloba ci am 

dat fericitului întru pomeniri Domn Alexandru Costandin 
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- schit, pe loc gospodz>, dindu-i-se «poeniţa». Apoi confirmarea 

“din 1733, cele din 1736, 1744, 15 Octombre 1755, cea de 

la 7267, ii! Februar, de la Ioan Callimachi ; cartea Divanului 

din 8 Maiă 1774 [v. n* 86, 107]. — Urmează întărirea, din 

“12 Septembre, «de la Vornicia „Botoşenilor» : «S'aă întărit 

şi de cătră noi cercetare ce 'S'aii făcut, spre contenire pri- 

- gonirilor de cătră amăndoi părţile; iar cari nu să va mulțămi, 

“i S'aii [pus] zi să margă la Divan, de unde li să va da ct de 

zăvărşire hotărări». Semnează «Iordache Bucș. Pahr.» 

154. 9 lulie 1801. Vasili Scănteai arată că a primit acte 

«pe moșiia Unghenii, Gâvrenii și Corăştii a dumisali Post. 

Costachi Caragea», «de la dl. Vornic Gavril Conachi». 

155. Izvod de cele ce am nevoe să-s cumpere de la laşi, 

părinte Palamon; 1814, Dechy. 30. 2 bașlici de aba, 1 mă- 

nicar de postavii cu blană de vulpe... 2 'părechi de călțuni 

de abă, 5 conţuri de hărtii, 5 condei de trestii de mare la 

Ioniţă Prale-psaltul . .., 1 cuţitaș de condeiu cu șăsă ascuţișuri, 

cu farfice În ceialalt capăt ..., 6 conțuri pănză pentru capace, 

"40 dramuri. de gugoși pentru cernală..., 1 sfeșnic de alamă 

cu mucări, 2 stecle de balsam, 1 cațaveică de postavă blănită 

cu lup, 1 Cainic de aramă, o păreche de papuci, 3 coţ de 

 muşama, 1 tasornic de sîn, să. să driagă, 1 ocă. de vutcă, 'S 

ocă nevri...,3 ocă cracatiţă, 5 ocă moron murat cu oţet, 

3 lacherdă, şo 'scumbrii ..., 2 solniță de cornu. 

156. «Jăluesc. Înnălțimii Tali, noi, toţi lăcuitorii din tărg | 

Botoşanii, pentru atăte supărări ci pătimim de spre Sfinţiia 

Sa arhimandritul Ionichentie, egumenul mănăstirii Sfăntului 

Neculai din Popăuţi.» Arată cum din biserică s'a făcut mă- 

năstirea. «Apoi, la vreme de bejenii strămoşii noștri pierzind 

hrisoavele moșiei târgului», egumenul îea şi restul: acestei 

moşii, «cuprinzind și o mulțime de casă împregurul tărgului ; 

_rămăind numai vatra -tărgului slobodă, în voia avă cu toții 

a simăna şi a cosă, luingu-le din al zăcile, și casăli cele ci să 

cuprinsăse în hotarul mănăstirii i-a: supus mănăstirea supt 

bezmaar, fâră voinţa lor; unde plătescu şi astăzi. Și la anul 

Boz, asupriț fiind de cătră mănăstire, după jaloba ci am 

dat fericitului întru pomeniri Domn Alexandru Costandin 
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Moruz Voevod, fost-am apropieţi cu anaforă înnainte Domnii 

Sali, de unde ni sai dat desăvărşit hotărări, ca mănăstire 

să nu aibă voi de a vinde moșie cuiva, nici vite de neguţi- 

torie să facă, nici făn de vănzari, nici vite streine să pri- 

mască în vitile mănăstirii, ci numai pentru trebuința mănăs- 

tirii; şi căt va prisosă, să fie pentru hrana a satilor mănăstirii, 

i noî a tărgoveţilor; și, unde să vor pășuna vitile mănăstirii 

i a satilor mănăstirii, acolă să-s pășunezi și a tărgoveţilor, 

fără nici o plată. Aşijdire, dugheni sai casă ci vor fi făcut 

pe locul mănăstirii cu bezman, să aibă a să urmă cu plata 

bezmanului asămine; iar, după aceia, vroind cariva de a luoa 

locu de casă de la mănăstire, să aibă a să învoi cum va 

pute. Acum mănăstire nu să ţine nici de unile. Întăi, moşiia 

o vinde în orăndă cu totul, şi orăndatorii vănd emașurile pe 

la neguţitori, şi Jăcuitorilor locu de hrană nu li-ai rămas, 

precum și iîmaşurile prin pregiurul tărgului, nu numai străm- 

tază cu arături lăcuitorii satilor mănăstirii, ce încă să pă- 

șuniazi și cu mutări de oi, de nu ari acum sărăcime unde 

să pășunezi căte o vacă ci ai pe la casălilor; şi preste toati 

aceste asupriri mai adaogi cu supărari și lăcuitorilor tărgo- 

veţi ci au casă pe locul mănăstirii: neurmănd hotărării giu- 

decăţii, vre să le străce așăzările, — că, de să străcă vre un 

gard cuiva, nu-l îngăduești de a-ș îngrădi locul săi, după 

cum îl ave din vechi; și, de va voi cariva ca să-ș vănză casa 

sa, le stă împrotivă, vrănd de a sui bezmanu și, lăsăndu-să 

cumpărătorii, la cei mulţi să răsăpăsc casăli, și rămăn saraci. 

La unii au rășluit locurile, la alții ai adaos bezmănu; pe 

alţii cu bătăi i-ai supus; ai închis tărgul împregiuru cu he- 

leștei şi cu velniţi, cerănd de la lăcuitori şi așăzari în scris 

de spre mănăstiri. La cari ci așăzari poati să aibă, cănd să 

află drept locul lor domnesc, și cu săla i-ai supus bezma- 

nului 2» Cer ordin «cătră dumnealor dregătorii Botoşanilor 

de aice şi cătră vre-o doi boeri din lăcuitori tot de aice», 

să cerceteze și să oprească de la abusuri pe egumen. Sem- 

nează «toată obştiia lăcuitorilor orașului Botoșanii». Pecete 

cu Sf. Gheorghe : «Sti Ghe.», avind în fund biserica sa. Legendă: 

«Pecetă tărgului Botoşani, afierosit la Sfeti Gheorghi. 1780».
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La 29 lanuar 1820, Domnul scrie la «dumnealui Iordache 

Rosăt Vel Vist.» ca să dea cercetarea «dumnealui Nicolai 

Dimache biv Vel Vornic..., dinpreună cu dumnealor Vor- 

nicii de Botoșani, în ființa și a igumenului de Pâpăuţ, Prea- 

Sfinţiia Sa părintele Inochentie Iliupoleos». Pecete cu chi- 

novar: «lo Mih. Voevod, 1819». 

157. 14 Iulie 1820. Mitropolitul Veniamin face stareță la 

Agafton, de unde predecesoarea «s'aii tras, din pricina slăbiciunii 

şi a neputinţii în care să află», pe aleasa maicilor de acolo, 

«shimonahie Magdalina Pisoţchi, care să află petrecind viiaţă 

încuviințată, după încredințarea ce mi-ai dat Prea-Cuv. Sa 

arhimandritul și igumen monastirii Coșula, chir Irinarh». 

158. laşi, 26 lulie 1820. «Supusul prea-ianaltei Împărăției 

austricești, lăcuitorii din tărgul Suceava, din Bucovina, Iani 

Pantazi», către Agenţie. Soţia sa, Elena, fiica lui Simeon 

Roman, «supus moldovenesc», fusese chemată la judecată 

pentru moșia de moştenire, Rusii: fratele lui Simeon, Toader, 

o vinduse Vornicului Aleco Callimachi. 

159. «Maicile de la schitul Agafton, Ţinutu Botoşanii», către 

Domn. S'ai mai plins pentru locul lor împresurat de Mă- 

năstirea Doamnei, «la hotărătura ce aii făcut Mărie Sa Doamna 

Calimahi moșiilor Măriei Sale». «S'au văndut de cătră stă- 

“pănire şi locul schitului, pe care fiind numai pădure, o strica 

cu totul, și, după jaloba ce am dat Înnălțimii Tale, s'a pus 

săcfestru pe locul acel de pricină pănă acum, la Sfăntul Di- 

mitrie, cînd să venim cu dovezile ce avem şi să să de ho- 

tărăre». Cer «să să înfâţişază în cercetare cu vechilii moșii- 

lor Mării Sale Doamnii Calimahi». — La 29 Octombre 1822, 

Domnul ordonă Vornicilor de Botoşani — fără nume — ca să 

oprească pe <orăndatorii» de la mănăstire de a lua locul 

schitului în stăpiînire. Cînd vor fi vechili din amîndouă păr- 

ţile, se va judeca. Pecete cu chinovar, din 1822. 

160. Samă de bani iratului podului tărgului Botoşani pe 

anul de la 1 Fevr. 823 și păr la i Fevr. 1824, cu aceia ce 

S'aii adunat în toamna anului 822 de la vasile ce aii întrat 

în tîrg; în care vremi aii fost casă dumnealui Anghelachi 

Climent, epitrop, și d. Pah. Vasăli Tăutul. 
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496 |. Venitul din toamna anului 822, cît s'aă putut aduna 
de la vasăle ce au întrat în tărg, după împregiurările de atunce, 
precum anumi Sai trecut în condica d. Anghelachi Climent. 

10.000 |. Iratul după hrisov, văndut cu contract dumisale 

Carabet Gligorovit pe anul acesta. 
250 |., 60 bani,ce s'au luatdela podarii ot Băiceni, pentru 

vremea ce mai lucrat în tirgu, precum iarăș anumi să arată 
în condica dumisale Anghelachi Climent. 

Scăderile... . 

2.575 |. Sai dat dumisale Tudurache Pisoschi, bani ce au 
fost dat asupra cumpărăturii acestui irat, cari bani s'au în- 
trebuințat la înnoire hrisovului prin d. Spat. Lupan, și după 
vănzare ce cu sporire a acestuiirat s'au întors dumisale banii 
înnapoi._[Plată în două termine: unal «cu rănduire cătră 
Avram Gambaş».] - 

361. 96b. Dobănda a go8 lei, de la 21 Mai şi păr la 20 
lule, pe vremea piste vadiaoa numărătoarii banilor. 

481. 60b. S'au dat prin Tudurache Băcal-Bașa, şi în urmă 
şi negustoriului ce ai mers la Eș cu trii jalobe din partea 
tărgului, pentru velniţă, pentru telalic şi pentru imam-chel- 

tuială. 

200. S'ai plătit bani lui Vărtan Antonaș, ce să luasă îm- 
prumut la facere hrisovului. 

61., 6ob. Pentru dot căzmale, ce sai făcut în lucrul dru- 
murilor. 

1:315]. S'au plătit pentru satul Băicenilor podari: ... Ec- 
saminiia întăi a surățăilor... Un stog fân, ce s'au plătit cu 
bitirm&.... Samişul de atunce, Sardr. Stefan Racliș. 

4801. Lefile ce s'aă dat slujitorilor în lucrul drumurilor... 
180]. S'ai dat d. Comis Ioan Tăutul pentru ca să facă 

hartă Tirgului Vitelor, pentru neimpresurare; cari, nefiind 

față, urmează a să cere sai dela fratile dumisale, dumnealui 

Pah. Vasile Tăutul, saii să va cere de la însuș, după întoar- 

cere de la Țarigrad. 

(Împrumuturi «la facere hrisovului»,] de la Spat. Costachi 
Roset, Hat. Manuil Manu, Post. Petrache Vărnav și Spat. 
Costache Lipan, cu sinet de la Ioan Gorghias.
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1411. Poșta dum. Spat. Alecu Sturza i a dum. Comis 

Ioan Tăutul, ce ai venit în pricina străcării velniţilor din 

tărg, după jaloba tirgului. 

[Totalul cheltuielilor e de ş.682,96, față de cîncărcătură», 

în suma de 10.746,60. Prisosul se va da lui Anghelachi 

Climent şi lui Carabet Gligorovit: «cusurul din 10.000 lei a 

contractului vănzării podăritului».] 

161. «Îndoelile și cuvintele de pretenții ce ari obștiia asupra 

condeilor arătate prin sama ce dă dumnealui Anghelache 

Climent, pe anul de la 1 Fevr. 823 şi pără la 1 Fevr. 824. 

2.5751. Condeiul de scădere ce să arată că saii plătit lui 

Tudurachi Pisoschi, cu cari s'aii împrumutat d. Spat. Lipan 

la facere hrisovului, — întrebăndu-s pe d. Spat. Lipan unde 

S'aii dat acești bani, ai răspuns că 2.000 lei au dat d. Vist. 

Petrachi Sturza rușfet, iar 575 lei în alte cheltueli a facerii 

hrisovului, cu plata poștii drumului Eșului; obștiia roagă pe 

d. Vornic Alecu Calimah să facă întrebare d. Vist. Petrachi 

de ai priimit acei bani 2.000 lei deplin. 
36, 96. Condeiul de dobăndă pe 908 lei plătiț piste va- 

diaoa numărătoarei banilor. Obştie zăce că, dacă banii aii 

fost în măna dumisale Anghelachi Climent, cu ce cuvănt să 

plătiască dobăndă? 

(Pentru fîn.! sai cunoscut ca niște scutelnici podari ai 

tărgului, lăsaţi în apărare despre toati havalelile ... Un stog 

fân nici o dată nu să plătești cu 000 lei. [Racleș arată totuși 

că s'a făcut stogul «în natură».] 

Condeiul ce să scade că ai dat d. Comis loan Tăutul 

pentru harta Tirgului Vitilor, obștiia zăce că, mai întăi, ni- 

mine n'aă cerut a să face acest feliii de hartă și, afară de 

atasta, nici să vede făcută ace hartă; apoi cu ce cuvănt sai 

dat banii?.. 

Pentru sama răpăosatului Spat. Iordachi Canta, de vremi 

ce s'aii săvărşit din viiaţă și nu încapi mai multă tălmăciri, 

obştiia lasă îndoelile de o parti, [dar să i se sigurefsască 

suma de 5.315 L., 69 b. asupra moștenirii.] 
162. Samă de banii iratului podurilor tirgului Botoșanilor 

pe anul de la 1 Fevr. 823 și pără la 1 Fevr. 824, cu venitul 
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ce sai scris şi în toamna anului 822 de Ja vasăie din tirg; 
cărora bani ai fost casă d. Anghelachi Climent. 

496 |. Venitul din toamna anului 822, cit sai adunat 
atunce pe vinul ce ati întrat în tărg. [Ca şi forma cealaltă, 
în rest.] Scăderile. [Mai pe scurt, ca în forma precedentă.) 

163. Copie. Visterie. Cătră cinst. Vorniciia de Botăşanii. 
Satul Băicenii, ce esti dat prin hrisov gpod a să scuti de 

havaleli, podari a casăi podurilor din tărgul Botoşanii, să 
Scrii dumneavoastră la facere fănului să nu să rănduiască, 
lăsăndu-i apăraț de havaleli și, de aț apucat a-l analoghisi cu 
celalț cosaș ai ținutului, să scrii dumneavoastră fănul acela 
să-l împrăştiaț, a să cosă de alţi havalegii. 1823, Iuli 18. 

Petrachi Sturza Vel Vist. 
164. Samă de banii venitului podului tirgului Botoșanii pe 

anul de la 1 Fevr. 824 şi pără la 1 Fever. 825; pe care 
vremi ai fost casă răpăosatul Spat. Iordache Canta, fiind 
epitrop cu d. Ban Ioana Brăniştanul. 

8.500 |. Vănzarea iratului podului pe anul acesta, bez 20 
stejări. 

516 1, 3 b. Pentru rîndurile de la podari, pe vremea ce 
n'a lucrat. 

241 |. Ce să cuvine a-i răspunde Laba Feibiş Jidovul pen- 
tru birul și havalelile vierilor ot Băiceni, ce i-ai plătit casa, 
și de la dînsul nu s'a luat, 

Scăderile. 

1.350 |., 54 b. Sai plătit &ferturile și havalelile pentru 
Băiceni: ... pe 13 chile orz a menzălului ..., pe 9 chile, 16 
dimerlii a magazalii Eșului..., pe trii stînj. lemni, a răn- 
duelii pentru beșliaga ..., doi cifert. cutiia mililor..., cibo- 
tile ocolașului. ., 

705. Lefile ce s'a plătit slujitorilor tirgului, însă: 345 |. 
liafa lui Angheli pe trei luni, căti 25 lei, și pe 9 luni, căti 
30 lei. 360. Liafa Logf. Alecsandru pe un an. 450 |. Piata 
de scos a 15 coșuri de piatră... 

100 heresteoarilor, pentru tăetul lemnilor de pod, prin 
măna lui Iani Vasiliu, pără la socotală. 

140; plata imașului pentru boi podariloriă.
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120, plata poștii pe 8 cai, dus la Eș şi intors,a boeriuiui 

răaduit în trebuinţa tărgului. 

835. Ce sau plătit bani împrumutaț la facere hrisovului 

de la Domnul Mihai Suţul Voevod [:De la ani Vasiliu, 

Ioan Gorghiias, Vasăle Moisa, Spat. Canta.] Totalul cheltuie- 

lilor e de 3.700 L., 54 b., față de un venit de 9.2571, 3b. 

Din prisos, cea mai mare parte <a rămas asupra răpăosa- 

tului Spat. Canta, după cît pănă acum s'aii putut afla soco- 

telile, urmănd atastă nelămurire pentru îndelungata boală a 

răpăosatului, ce i-aii adus şi sfărșitul la 15 Fevr.; pentru 

cari bani, după trecerea zililor plăngerii, în care să află casa 

răpăosatului, să va face lămurire şi punire la cali pentru 

plata lor cătră tărg». 

165. «Laba Faibiş, tirgoveți din Botoşani», arată că, «rădi- 

căndu-s[ă] asupra mea multe piri în multe pricini ale târgului 

către d-lui ce: Alecu Calimah, ce este eforos acolo însărcinat, 

după drept cuvănt ai urmat a să supăra dumnealui pe mine 

şi a mă cuncaşte ca pe un prihănitor şi pricinuitor de smin- 

tele». Se îndatoreşte ca, de acum, cluind măsuri şi cugetări 

cinstite şi patrioticeşti, să am a mă purta cu cinste şi cu 

durere pentru binile tirgului și a obștii, neabătindu-mă la nici 

un felii de zădărătură cu ră cugetare împotriva binelui tăr- 

gului, şi să mă arăt cu durere, întocma ca un adevărat tăr- 

goveţă, unde sănr născut şi crescut, şi unde îmi sănt acare- 

turile şi interesurile ; iar, cănd, din potrivă, voi urmă chipuri 

zădărătoare şi de smintială binelui tirgului, atunce ei să fii 

scos din numărul tărgoveților şi dipărtat şi din tărg, ca un 

neprielnic și fără credinţă cătră tărgu». Semnează evreeşte. 

166. Mart 1825. «Scarlat Miclescu Agă» către Alexandru Cal- 

limachi, mulțămindu-i pentru «<însoțitele duici luminate cărţi ale 

dumitale, lăudatului între patrioţi»: sa rugat pentru binele 

«preinnălțatului stăpăn». « Așa dar, făcăndu-să adunare în casa 

dum. Spat. Aleco Ralet, simpatriotului nostru, sai făcut şi 

alegire de epitropi buni, din negustorii cinstiț, siguri și raele, 

cu unul din boeri prezedent, dumnealui Spat. Costache Ro- 

s[e]t, alesul de dum: şi de tot bunul simpatriot. De o dată 

s'aii hotărăt ca să-s adune docomenturile risipite și să-s pue
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la lada tărgului, ce s'au încredinţat în măna dumisale Mano- lachi Iorga, ca la un cinstit bătrăn şi vechi tărgoveţ; apoi încheere socotelilor vechilor epitropi și împlinire rămășelni- cilor bani și rătăciț, afară de acii ce vor fi asupra celui în neputinţă de boală boeriă, ce au fost epitrop, păn la însănă- toșire dorită. Deci venim în atasta şi la adunare ce scriu că S'aă făcut a unora din Jidovii sudiţii, precum Bercu Lozi- sanul, şi alții asemene lui, cu pretenții că voescu a ști de sănt supuș încă a plăti pentru horilca lor, precum prin hri- sovul di Mihai Suţul Voevod, cu care ar fi însămnat. S'au înţeles că sint ajut[oJrii cei din Stăngă, pentru că în doi ani au plătit cu mulțemire lor, şi acum se îngrijescu de plată; şi, cine? acii striini supuș și de pe la orănzile satelor de pu- țină vreme adunaţ în Botoşani! Cărora, cu toate că nimine n'aii dat nici-un răspunsu cuprinzător de vreo tălmăcire lor, nevoind vechii tărgoveț nici a li da ascultare, dar înștiințez pe dm. ca să aibă privighiere, ca nu, ivindu-să cu vre o ce- 
rere, ci cu neadevărată arătare, adecă cu vre-o jalbă închi- puită de tot tărgul, să fii crezuț; ci dum., ca un lucrător de binele obştescu, să Sărguești a le să da cel de cuviință răs- punsu. lar ei am cinste a mă zice dumitale mai micu şi slugă.» 
Pe foaia de adresă: «Jidv. să gătesc de Eşi, puindu-i epistaţii la cale; proftamsăşti carte de lipii ?) cătră spițer, şi altă carte al Cămării cătră Jidv., şi carte di. .. pentru podari, ca să fii precum aii fostă toate...» 

167. 21 Mart 1825. « Vorniciia Botoșanilor» [semnează Scarlat Miclescu Agă și un altul, cu totul neinteligibil) către Logofeția cea Mare. Răspuns la «cartea Mării Sale» din 8 Mart: «că, după jaloba locuitorilor acestui tărg, prin care ai cerut cu ru- - găminte statornicire preveleghiurilor tărgului după luminatele hrisoave, rănduindu-s[e] eforos cu osăbită luminată carte gpod pe dumnealui Vornic Alecu Calimah, cu să fii asupra pur- tării de grijă celor trebuintoasă, de folos tirgului, și a cruțării preveleghiurilor întru nerășuire, să urmăm din partea noastră eczecutarisăre a trii ponturi, prin carte poronciti: întăi, în- 
puternicire tărgoveţilor vechi de a-$ răndui epitropi dintre dănșii pe aciia ce obştiia îi va alegi, din negustori cinstiţi,
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cu haractir, cu durere pentru tirg şi cu stare, ca să străngă 

cu neabatere la interes particular iraturile tărgului după hri- 

soave, cu care să să facă drumurile uliţilor şi cele ce după 

vremi să vor putea cuprinde, prin urmare din partea acelor 

epitropi, în tocma precum sai poroncit și s'aii hotărăt prie 

cartea către dumnealui Vornic, necutezănd mai mulț din 

boexii de aice, ce sănt șezători de puţănă vremi, a să ames- 

teca la iraturile tărgului şi la epitropie. Al doile, să să scoată 

docomenturile tărgului de la locurile şi persoanile unde să 

țin€ pănă acum, și să să dei îa măna tărgoveţilor; pe cari să 

aibă a le păză epitropii ce să vor răndui. Și, al triile, să să 

eczecutarisască pe epitropii ce au fost în acești doi ani tre- 

cuți, ca să dei socotială curată şi nevătămătoare de suflet, 

după carte de blăstăm, de tot venitul tărgulni: cît s'aii adunat, 

la ce s'aii întrebuințat, şi banii ce vor rămănea asupra acelor 

epitropi să să împlinească și să să dei în măna tirgoveţilor 

spre întrebuințare la celi de folos tirgului. Asămine și bina- 

lile ce s'a făcut în vremile aceste în piiaţa tirgului, toate să 

să răsăpască, ca să să deșchidă piiaţul, precum ai fost în 

vremea liniştirei. 

Toate aceste luindu-le la deplină înţălegire, tot într'o vremi 

şi cu venire mumbașiriului rănduit aice cu osăbită luminată 

volnicie gpod, îndată s'aii făcut obștiască adunare la casăle 

dumnealui Spat. Alecu Ralet și, după înnălțare de mulțămi- 

toare glasuri la Pronii şi rugătoare pentru îndelungare stră- 

luciților ani a Pr&-Înnălţatului nostru Domn și stăpîn, pre-lu- 

minatul Scaun al oblăduirii, sămnul acel de mulțămire, pentru 

milostivire ce ai răvărsat asupra acestui tirg, sai făcut mai 

întăi alegire de epitropi din cei mai aleș: pe dumnealui 

Spăt. Costache Roset din boeri, ca un povăţuitor, pe dum- 

nealor negustorii Manolache Iorga și Carabet Bolfos, taxil- 

dari banilor iratului şi ţiitori docomenturilor și a socotelii 

tărgului, pe Iani Vasiliu şi Stefan Goilav lucrători, și pe Tu- 

durache Băcal-Baş|a] şi Andronic Zahariia, ostenitori la tre- 

buinţile tărgului. Cărora dăndu-i-să instrucţiile poroncite 

asupra datoriilor cuviintoasă, li sai încredințat apoi şi do- 

comenturile tărgului, spre păstrare pără la împlinire anului 
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ce ati a să schimba. Apoi, luîndu-să şi socotelile iraturilor anului 823 de la dumnealui Anghelachi Climent, și a anului 824 de la casa răps, Spat. Iordachi Canta, s'au dat bilanu, 
anumi şi pre larg arătător de toati datoriile și luaturile pre- 
cum aii urmat, la măna volnicitului zapcii, ca, aducăndu-le la cinst. Logft., să să pliroforisască. Iar, pentru străcare bi. nalilor ce aii împresurat piiaţul Tărgului Vitilor, urmănd încă 
a să face cercetare, rămăind ca în urmă să să facă și lu- crarea, după poroncă, neputăndu-s aduce în săvărșire toati 
acum tot într'o vremi.» 

168. Botoșani, 14 Ianuar 1827. A. [. Xanobp'4ă5%s tarpbe 
către «pre-cinstiții dumnealor boeri i dumnealor neguţitori 
și toţi lăcuitorii botoșăneni de toată națiia». «Fiind-că ora- 
șul acesta Botoșanii s'ai mărit și lăcuitorii s'ai înmulțit, 
în căt să socotesc ca la doaăsprăzăce mii suflete, poate și mai mult, neapărată trebuință urmiază și de o al doile spi- 
țărie pentru agiutoriul şi înlesnire bolnavilor. Fieştecarile 
poate să giudece că, întrun așa mare oraș, cu neputinţă este 
numai o spițărie să poată mulțămi pe toți bolnavii. .., atăt 
pentru tărgoveţii de aice, căt și pentru tărgurile migieșite, 
precum Herţa, Dorohoiul, Hărlăul, și pentru cei ce șăd pe 
la moșii și aşăzări... Sînt pravile legiuite în toată Evropa 
că la patru mii de suflete să să facă neapărat o spiţărie ; cu 
căt mai vărtos aice la Botoșani, unde este mai mult de în- 
doit număr de lăcuitori, precum s'aă zis mai sus.. . doaă 
Și trei spițării. Și mai vărtos într'un asămine oraș, după pra- 
vile nu pot să fie doftoriile apalt... Dacă acum, căna nu 
sînt tocmai așa multe boale, şi bolnavi în destui de puţini, 
urmiază întărziere cu facire şi aduciria doftoriilor, ca de la 
O săngură spițărie ce este, în căt, pănă ce îș priimeşte bol- 
navul doftoriile, înnoptiază, după cum aud totdiauna tăngui- 
rile pătimașilor, oare ce ar pute fi cănd ar fi boale mai 
multe și osăbite., După cum este ştiut în tot tărgul că 
Puțin ai lipsit, din nebăgare de samă și graba lucrătorilor, a 
să apropiia de ușa mormintului doi cucoane, avînd spițăriul 
pus în doftoriile rînduite, în loc de un dram extract de nuci 
sade, cu adăogire un dram extract masalariţă, din care,
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după ce aă luat ce d'intăi rănduită măsură, îndată ai înce- 

put sămnile otrăvii ce are masalarița, adică ameţală, tremur, 

dureri cumplite, și altile încă; de nu m'aș fi întîmplat aice 

ca să întimpin răul, negreșit s'ar fi primejduit.» Îi roagă «să 

să adrisarisască, după canoanile şi pravelile politicești, cătră 

stăpînire», pentru a li se da a doua spiţerie, «cu aflare de 

spițerii vrednic, şi cu diplomă, și cu ştiinţă de botanică, hi- 

mică şi spițărie..., cu îndestui meșteri». «Pentru acasta dar 

să nu să lasă într: nebăgare de samă acest sfănt lucru, care 

priiveşte la folosul și măntniria niamului ominesc, și la însuş 

lauda şi slava orașului şi a lăcuitorilor de aice». E scris în 

stînga grecește. «De la Vornicie Botoșanii» se certifică exactă 

copia după original, «cari ai rămas la Epitropii tărgului» 

(23 lanuar 1827). Două semnături neînţelese. 

169. «Shimonahiia Magdalina, stariță sfintului schit Agaf- 

ton», cu «soborul maicelor», către Domn. Să iea ca model 

«pre cei mai de înnainte luminaţi Domni, iubitori de Dum: 

nezeii fiind, cu cele prea-frumoasă şi de Dumnezeu slăvitoare 

mănăstiri pămîntul acesta ai împodobit, pe acestea avăndu-le 

şi acum ca nişte vii, printr'ănsăle strigă și pre Dumnezei 

slavoslovesc, printrănsăle și acum pre cei ce pentru Dum- 

nezei 'la dănsele năzuesc, îi îmbrățoşază». Cer ca schitul, 

«unde acum nu puțin număr de maici întru numele Dom: 

nului sînt adunate» și ce e în judecată «pentru o mică păr- 

ticică de moşie» de 250 de fălci, — să fie împăcat cu cei 

ce-i pretind această avere. «Pe care loc în strălucitele Înnăl- 

țămei Voastre zile începăndu-să şi întemeindu-să mănăstire, 

după cum sau și pus în lucrare, cu adevărat ve&nică pome- 

nire și vesnic ctitor .. ., şi, fiind-că și Domnul Calimah, întru 

a căruia Domnie, cu chip că este domnesc, sai luat locul, 

este întru Dumnezeu adormit, iarăș ca un ctitor, împreună cu 

tot neamul, să va pomeni». — Se decide, la 14 lulie 1827, 

o nouă cercetare, aflindu-se acte noi. 

170. 17 August 1827. Botoșănenii: K. “Pwoossros, Ilie Ico- 

nom [pe un rînd], Manolachi Gheorghiu [pe al doilea, cu un 

Armeau], Vasili a Diiaconiţii, doi Armeni, către Aleco Calli- 

machi. Ai primit scrisoarea lui din 12, «cătră obştie de aice»
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și «cartea gospod ce s'au scris dumilorsale boerilor dregă. lori spre stăruire cătră împlinire celor cuprinsă a să cum. păra dot tulumbi şi celelalte unelti trebuintoasă spre întăm. pinare la întămplare de foc. Adeverind şi învoind sămnile 
plecării dumitali cet pline de Sărguință a aduce folosurile obşteşti a tărgului în înflorire, după căti pără acum s'au 
văzut, mărturisăm și noi mulțămirile şi cunoștința noastră dumitale. Către aasta, asupra celor îndemnătoare, la adu. 
nare ce s'au făcut în cănţălărie Vorhnicii, dănd hotărare noastră în unire ca fără mai multă îngăimare să cumpărăm patru tulumbi, împreună cu 12 săcali i celelalte unelti trebuintoasc, 
ni s'au înfățișat de odată nedumerire peutru oameni trebuinăoși spre întrebuințare tulumbilor şi a uneltilor.» Cer Domnului patruzeci de scutelnici «din tărzoveți, carii să fii tulumbagii, sacagii, căngeri, toporaș, hornari şi clopotari», ÎI roagă, «ca pe un efor al tărgului, să fii uneltitor din parte obştii a să împlini cerere noastră atasta pentru oameni..., și va ră- măn€ şi întru atasta tărgul mulțămitor dumitali. Și, osăbit, fiind-că podarii ce sănt lăsaţi din tărgoveți lipsesc în gu- mătate, fiind unii morți, fugiți şi ticăloși, să faci dumneata bunătate a mijloci ca să să dej Podari iarăș satul Băiceni, şi no ce cerem de 40 oameni în tărg, să fii din podarii cu- noscuț în tărg, supt apărare. Și a&asta va fi întru adevăr faptă întru tot prielnică, aducătoare de laude, și însuş a du- mitali. Şi săntem ai dumitale Slugi.» 
171. Orășenii din Botoșani către Domn, Ai primit scrisoarea lui din 10 August către «boerii Vornicii de Botoșani» pen: tru a lua măsuri de paza focului -prin etulumbi» şi alte <unelti. După însărcinare ce s'aă făcut dumisale Vel Vornic Alecu Calimah, eforului acestui tirg, a arăta stăruință, ce- tindu-să în adunare obștii aice», ai hotărit «să să facă cu cheltuiala noastră prin curamă tot cesă cuvine», pentru patru tulumbe, paisprezece sacale, Ş. c. Cer însă a se face scutelnici patruzeci de oameni din oraş, pentru a lucra la foc. Din is- călituri se înţeleg, după doi Postelnici, un”.K. “Pobooeros», «loan Cocota Serd.», Xanovpxiat, Georges Metz med. doctor, un Comis, un Sardar, D. Ksyr= Kapobtos, Enacachi Dragoş
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Camr., lordachi Carale, Ilie iconom, Vasile iconom, loniță (?) 

Giosan Stol., Costachi Ciornei, Neculai Davlidel], Manolachi 

Gheorghiu, Vasili a Diiaconiţii, Ioan Mitrovici, Dimitru Ni- 

culaiii, Grigori Hortopanu, Panaite săn Niculai a diiaconului, 

Ștefan Moga, Dumitru Eremiia, loan Vasiliu, Costandin Ca- 

raiani, Costandin lașanu, Dimitrache Braşovan, Nicola Apostol. 

Și Armeni și Evrei. «Din parte obştii sai pus şi pecete 

tărgului», ce represintă pe Sf. Gheorghe. 

172. 22 August 1827. «Cătră cinst. Visterie, Vornicie Boto- 

şanii.» A primit ordinul din 10 ale lunii pentru tulumbe și al- 

tele, «a cărora păstrare și întrebuințare cu chipul cuviintos să 

fii supt povăţuire dumnealui Vel Vornic Alecu Calimah, eforul 

acestui tărg... Sai adunat că mai rzultă parte la cănțălarii 

aceştii Vornicii, atăt din boeri, căt și din neguţitori», aii 

mulțămit și ai decis a se lua patru tulumbi, cerînd și scu- 

telnici pentru aceasta, dintre cari se vor face «şi privighitori 

în clopotnița ce esti în mijlocul tărgului». Semnează Pe- 

trachi ... Post. şi Neculai Grecian Vornic. 

(Pe ultima foaie :] «S'au făcut răspuns gospod, precum şi a 

Vist,, ca să să dei 20 liudfe], în trebuinţele tirgului; Sept. 4-> 

173. 22 August 1827. Petrachi Post. şi Neculai Grecian Vor- 

nic către Aleco Callimachi. Răspurs la un «pitac» allui pentru 

tulumbi şi celelalte, ce sînt a se lua «prin curamă». «Din aciasta 

cunoscăndu-să răvna și plecarea dumisale pentru binile acestui 

tărg, care sai şi mărturisăt de cătră tărgoveți, s'aii adunat” 

la cănțălărie ... și ai hotărăt întrun glas cu toțiică, nu doi 

tulumbi, ci patru vor cumpăra cu cheltuiala lor>, dar cer patru- 

zeci de scutelnici «din tărgoveți, ce ai fost podari», dintre 

cari «şi păzitori în clopotnița Ospenii, unde sait şi pus doi 

oameni». «De atasta rămăni ca dumneata, ca un efor și pa- 

triot, să mijloceşti împlinire aceştii cereri, ca să să facă de- 

săvărşit bineli, pentru acă şi a dumitali desăvărşită cunoștință 

din parte tărgului. Și săntem ai dumitali ca niște frați, slugi.» 

174. Tărgul Botoșănii. 

Ecstrucţie (sic) de închipuire epitropii acestui tîrg şi ur- 

mare ci ai să păzască după cuprindire hrisovului şi soco- 

tinţa obştiască ; 1827, Noemv. 15. 
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1. Alegire epitropilor ari să fie în cuprindire hrisovului, adică doi din boerii pămănteni şi cu lăcuinţile aice, doi din neguțitorii moldoveni și greci, doi din neguțitorii armeni, și doi din neguțitorii jidovi ; cari în adunare obștiască să vor alegi dă cătră toată obștie, pentru un an de zile. Iar urmare, cari ai să păzască, esti ca toți aleșii însărcinaţi epitropi să fie întru o uniri, împreună-începători şi săvărşitori la toate lucrările spre binile obștesc; nu să vor diosăbi la sfătuirile, închipuirile cele drepti mai mult unul decăt altul, şi nici unul va pute fi poroncitoriu, decăt împreună - închipuitori şi îm- preună toți și lucrători. Dar, pentru că fireşti să înțălegi că toată pornire căutatului trebuinţilor ari să curgă di la acei doi boeri însărcinați epitropi, aceștie amăndoi la toate di o potrivă vor fi sărguitori, avănd întru agiutoriă şi pe toți ceialanți însărcinaţi epitropi, şi la sfătuirile, închipuirile celor drepti, şi la toate săvărșirile lucrărilor, precum obștescul în- teres va ceri. Aceste însă numai întru celi cunoscute şi or- ganisite ; dar, fiind a să începi vre-o lucrare din noi, ace lu- crari să va închipui di cătră adunare obştiască, cum să să facă, şi apoi di cătră însărcinații epitropi să să pue întocmai în luctrari, și, la împlinire anului, făcăndu-să iarăş obștiască adunari, să facă mulțămire celor vechi epitropi după săr- guința şi vrednicie. Și tot atunce să aliagă obștie alți asămine închipuiţi epitropi, de toate națiile, pe cari să-i însărcinezi cu trebuințile tărgului pentru alt an de zile. 
2! Casa iratului veniturilor tărgului va fi încredințată la unul din neguţitori, acel mai cinstit şi mai de credință, sin: gur, cari să va socoti şi să va alegi di cătră toată obștie, Acest casierii va fi însărcinat ca să străngă toţi banii iratului tirgului, după cum să va pute vinde de cătră epitropi, și ori- ci alţi bani ai tărgului; și-i va da numai în cheltuelile lucră- rilor trebuinţăi tărgului, după anumi răvaşă, pentru ce tre.- buinţă; în cari ai să fii iscăliți toți rănduițăi epitropi, sau căți să vor găsă aice după vremi. Iar fără iscăliturile epitro- 

pilor, întru oniri, să nu fie slobod a da vre unul din casă, decăt numai lefile Slujbaşilor și alti mărunti cheltueli ci vor pute urmă, pentru cunoscute trebuinți a. tărgului. Și la îm- 
66549. Vol, V. 

18
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plinire anului, înnainte adunării obşteşti, împreună cu epitro- 

pii, ci vor fi pănă atunce, vor da samă anumi de toate lua- 

turile şi toate daturile, precum şi di toate lucrările adusă 

întru săvărşiri şi întru nesăvărşire. lar apoi la atastă casă 

vor fi încredinţati şi toati documenturile acestui tărg, întru 

ori-ci fel de pricini a tărgului; cari cu mari siguranție le va 

ave în păstrari bună însărcinatul casierii; şi nici un felii de 

scrisoare nu va slobozi din mănă decăt numai epitropilor 

însărcinaţi li va arăta spre lucrări după trebuinţă ; şi în adu- 

nare obstiască li va îacredinţa obştiei, la dare de samă, ată: 

acali după anumi izvod iscălit, cu cari li va priimi, căt și 

aceli ci după vremi să vor încredința. 

zi. Pecete tărgului, pentru paza bunilor orănduicli și drep- 

tilor lucrări, giumătati va sta în toată vreme la casieriul epi- 

tropiei şi giumătati la unul cinstit din neguțţitorii armeni, la 

cari obștești să va socoti. Și, în vremi, la ori-ci trebuinţă di a 

să pune pecete pe oră-ce ducument sai hărtie de trebuinţă, 

întăi vor iscăli epitropii rănduiți întru o unire, şi apoi casie- 

rial: undi pecete întru întregime, în fiinţa şi a neguţitoriului 

cărue îi va fi încredințată ace giumătati, o vor pune pe aceli 

dacumenturi sai hărtii, şi nici un fel de irat să nui să le- 

giuiască, nici să să iă pentru peceti, fără sfatul și socotinţa 

obştiască, decăt numai săngura oca de tară a bisăricii, 

Sfăntului Gheorghii di aice, după cum din în vechime aii 

urmat. 

ae. Epitropii însărcinaț după vremi vor av& cu liafă toc- 

miţi doi oameni vrednici alergători asupra săvărşirii a ori ci 

trăbuință a tărgului; cari vor avă şi pănă la 30 lei liafă pe 

lună unul, di la casă, iar n1 mai mult. Și, întru neagiuns, 

după trebuinţă, fiind a să tocmi şi alți oameni cu liafă, să 

va faci adunare obștiască, şi di cătră obştii să va hotări căţi 

oameni şi cu ci preț di liafă să să tocmască ; iar epitropii 

de la sine nu vor pute nici tocmi diosăbiți oameni, nici a 

spori lefile. 

5. Tot epitropul însărcinat din toată vreme, avănd datoria 

dpă hrisov ca să slujască tărgului un an de zile, fără nici 

o plată, în ori-ci mijlociri şi întrebuințări spre binile obștesc, 
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să va feri di tot particularnicul interes, sai vre o ceriri de 
plată pentru ostenială, — cari supt nici un cuvint esti ertată,— spre toată întemiere dreptilor lucrări. Căci, ori-cari va eși întru căt de puţin din toată cuprindere aceștii drepti alcă- 
tuiri, cari obşteşti s'au hotărât di cătră stăpăniri, — di cătră 
adunare obştiască va fi dipărtat din epitropie, şi să va în- sărcina pe altul în loc, vrednice şi din toată credința, ca să 
lipsască toată hula și nemulțămire de obştie. 

Petrachi Vărnav Post. Ioan Brăniștianu Pahr. Grigori Di- 
machi Stolc. 

Anghelachi Climent Com. Costachi Pisoţchi Stolc. Ștefă. nachi Racliș Sard. | 
Dumitru Sărgheviă. Gheorghi Cherescu Pahr. Costandin 

Popovit Sardr. 
Iordachi Negruţ. Ioan Cocotă Sărdar, 
Dumitrachi Oatu Stolnic. Costachi Teohari Pahr. Alestar Pisoschi Camr. Și alți mulți iscăliți din boeri şi neguțitori, 

  

Locul 

peceţii tăr- |, Copie. 
gului. 

  

175. <A, Calimah biv Vor.» către Domn. Prin Iancu Ca- 
nan6 Postelnic se arată <o jalubă a tîrgoveţilor de Botoşăni» 
contra epitropilor de acolo, ce sar atinge «și di iratn casăi 
în bavi, ci S'ar fi străns din iratul podurilor pără acum, măn- 
căndu-să și rășluindu-să acei bani... Ia pănă astăzi n'am 
avut nici o știință di atasta, ca un efor, și pentru filotimie 
me voesce încă mai lămurit a cerceta aceste». Să se trimeată 
cu carte de blestem Aga Scarlat Miclescu și Pah. Ioniţă 
Brănişteanu Spre a cerceta : «adică, întăi, dacă în curgere vremii 
ci am fost efor, s'a cunoscut vre o ră voință din parte me; al doile, căt venit s'aii strîns di cătră epitropi în curgire aceştii vremi 
și, al treile, ce lucruri sai lucrări S'ai făcut cu banii ci s'au 
Strins>. «În Sfârşit, ca pe un Domn Şi părinte, te rog ca să cercetezi şi lucrările mele, și să-m fii apărătorii cinstii ha- ractirului mei.» Canand să nu cerceteze fără «i. 

Resoluție: «Dumni. Vel Logft., să-s facă carte Domnii Mele
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la boierii cerșuți în coprindere jalbii ; 1827, Dechv. 20». Ur- 

mează ordinul, din aceiaşi zi, către cei doi: «întru care dum- 

nealui îș cunoaște plecările cele părtinitoare şi folositoare 

opştii și tărgului de acold, fără a fi mustrat de cugetul vre 

unii ştiinţă pentru vre o lucrare ohijduitoare a tărgului.. . 

Prin dosloşire adivărului pentru priintoasăle lucrări, să fie 

depărtat de toată închipuire acă prihănitoare, din parte opştii 

stărnită din învitări>. Pecete cu chinovar. 

176. 21 Decembre 1827. loan Sandu Sturdza către «dum: 

neata lancu Canand biv Vel Post.», ce arătase «o jalobă a 

tărgoveţilor din Botoșeni, ca să-s cercetezi epitropii ce ai fost 

rănduiț» ; î se dase a face e] cercetarea, «împreună cu cei întăi și 

fruntaş», şi văzînd <iraturile ci S'aii strănsu, cum s'a chel- 

tuit, asămine și zilele scutelnicilor ci ari acel oraș, cum s'aii 

întrebuințat şi la ce». | se anunţă că a cerut cîn urmă dum- 

nealui Vel Vornic Alecu Calimah, 'ci este eforul acelui 

tărg..., ca la acă cercetare să fii și dumnealor Aga Scarlat 

Miclescu i Pahr. loniţi Brănișteanu», ceia ce s'a făcut. Pecete 

cu chinovar. 

177. «Dimineaţa 827, scrisă în iatacul odăilor mele la ţară. 

Cucernici îconoame Ilii. Oblicind auzul meii di rezvrătire ce, 

prin zavistiia urmată di bătrăneţăle voastră, cătă ațățare di 

prigonire s'ar fi făcut în opștiia tărgului Botoșîn, m'am scîrbit 

pără la suflet, cînd Cucerniciia Ta te afli între cei dohov- 

nicești, şi mai ales astăz om cari, la trecere a fiiștii-cărui 

menunt, după vie dovadă ci-o cunoaștim, în a barbii albiață, 

că te tot urneşti cu pășşire în mormint. Apoi cum o așă 

neleguită faptă să cugeți norodului a arăta? Cati îț da da- 

rului tău căzuta cinste, avindu-te cunoscut ca o mădulari dintri 

cei sfinți ; și acum prin diiavoliceasca lucrari m'am înștiințat 

că pe mulți, şi mai ales pi o familie, i-ai adus cu totu undi 

săi vid dizbărnaț di lesa Răsăritului şi întrirmaț cu toții cu 

acei înfocari, ca păr la cei di pe urmă a lor răsufiare, giucind 

și cu sabiia, tot nu s'ar dostoi, ci și păr la al g-le neam, 

urmînd a lor săminție, în scris cimotie la cimotie să lasă spre 

a avă știință a faci răsplătiri la vr'o cătăva neamur... (sic). 

Giudecă-ţ omule virsta, cunoaști-ţ bătrănețăle, și sămțăști-te 
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dar în ce foc nistins te afli; ocară di astăzi pentru tine că tei mai purta în falnica lumi, întrestare și dureri di teai muta în mormînt! Căci..., di şi plodurile tale, după 
virsta 'n cari sînt, și mai ales ademeniţ prin un eşit din omeniri 
tirean ca nebuneşti să latri, datorie după dorul tăi te făce 
ca să-ț tragi pruncii di la o ni di om faptă, iar nu să te 
unești și Duhovniciia Ta dinpreună, Și dei Dumnezeu să-ş 
faci milă, căci, vai!, eu, străin și mireav, numai auzind mă îmbulzăsc lacrimile pentru păgăneasca Duhovnicie Tale faptă ; și osăbit și pentru aceia ce am privit din parte acei familie, — că și după vremi di ani cu a lor burzuluiri or să privighieză, sălindu-să a faci răi drept răsplătiri. Apoi, ah, bătrinule pă- 
rinte, scaldă-te în valurile lumii, căci mîntuiri nu-i. 

[V*:] Cătră cinstit dumnealui Păharnicu) Ianacachi Leon. 827. Piste drum di la Popovi&, 

Vere Ianacachi, ceteşti-o bini, 
S'ai idei în sîni, 

Ş'o cetești a toț 
A lui Adam strănepoţ ; 
În svirzit, so dat și popii, 
Să-3 dreagă snopii. 

Dumnezeule, ah, cinstea-i mari, 

Și ambiția tari! 

178. Cu frățască dragoste mă închin dumitale. Primind 
frăţăscul dumitale pitac din ş a următoarii, am înțăles toate 
celi însămnati în pricina hrisovului Botoşanilor. Deci, cu toate 
că ei, neștiind de intrigile urmate acolo, cu adivărat, după 
cererea ce s'ai făcut, poroncisăm de a să face acest hrisov, 
mai ales că numitul vechil făgădueşte a da Măriei Sale r15o 
galbeni, dar, îndată după priimirea pitacuiui dumitale, am 
oprit facerea lui pănă vei veni dumneata aice. Atita numai 
dumneata trebue a te îngriji, ca, întru venirea aice, să aibi 
gata, atit casornicul, căt şi acei 150 galbeni; şi cari din doaţ va voi a priimi Măriia Sa, aceia să va da. lar ei sînt acel întru curățănie al dumitale ca un frate i slugă: Ghica Vel 
Vist. 828, Ghenar 11,
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179. Am înţăles toati celi mie însămnate prin frățăsc 

răspunzători pitacul dumitale din 20 a următoarei asupra 

lucrărilor lăturalnice de acold în pricina hrisovului, și cu pă- 

rerea mt de răi grăbesc a arăta dumitale că, cu toate că 

prin pitacul mieă de mai înnainte am însămnat pentru suma 

de 150 4 saii tasornicul, dar aice, prin neştiința me, s'aii 

răsuflat vorbi din partea tărgului aceluia că să dă pănă la 

20 mii lei, — mai mult adecă și decit ceia ce dumneata 

îmi însămnez. 

Cu toati aceste, dumneta nu zăbovi de a veni cit mai cu: 

rînd aice, crezind că ei tot ceia ce-mi va atirna de putinţă 

voii lucra... 828, Ghen. 24. Ghica Vel Vist. 

180. Stăpîne. Am priimit cu -toată bucurie evghenicescul 

dum. pitac din 20 a următoarei lună, şi am înţăles cele cu- 

prinsă asupra vorbelor ce ar fi răsufiat un Serghievici cu 

Com. Anghelachi, lucrătorii adecă al înnoirii hrisovului Bo- 

toşanilor. Și, ca un luctu cu totul strein mie, eii am socotit - 

de cuviinţă, ca, ori viind dumneata la Eş, pănă cînd ei vor 

fi aice, sai şi, de vor apuca a să duce, săi aduc cu om dom- 

nesc, spre a fi întrebaţi în faţă, cum și în ce chip aii putut 

cuteza să zică vorbe ce, nu auzite, ce nici gîndite ai fost, 

ca, după o dovadă de niște asămene floncănituri, să-ș ei 

căzuta răsplătire, spre a să părăsi şi ei, și a să face pildă și 

altora ; de care ei nu mă voii vazghestisi, fiind fapt de 

cinste în mijloc. 

Iar apoi, pentru înnoire acelui hrisov, din parte mea n'aă 

fost în mijloc nimică altă, decit o însărcinare a dum. Vist. 

Roznovanu de aducere aminte Mării Sale lui Vodă pentru 

săvirşire înnoirii; pentru că, la dumnealui năzuind Botoşănenii 

pentru isprava aciasta, tot dum. ai şi mijlocit împlinire ce- 

rerii lor. Nimic altă nu-i mai mult, precum zic, de la mine 

decît singură] lucrare însărcinării ce mi sai făcut de cătră 

pomenitul boeriii, fără a le ameleța sai a tratarisi pentru 

cel mai mic enteres al miei, precum iarăș urma va dovedi. 

Şi așa, dorind grabnica venire a dum. aice, rămîn al dum. 

slugă supusă 1828, Ghenr. 25. 

Tordachi Drăghici, Vornic. 
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Eşti bunișor, mă ştii de mult, şi din mulți: tălmăcești bine 
cele scrisă den sus: totul este cum nii țara și tocmala: 
luaţi, măncaţ. Destulu ţi-i atătal, 

181. 28 lanuar 1828. Invitaţie de a veni pentru o afacere, 
de la «Ghica Vel Vist.». Repetat grecește în P. S. E «pentru 
pricina hrisovului». 

182. Adresă din partea unor locuitori din Botoșani: Alecu Cali- 
mah, Scarlat Miclescu Agă, Iordachi Mac. Spat. K. Pâoszres, Ior- 
dachi Fote Spat., Costandin Hagi Arburi, Toader Silion () Spat., 
către Domn, a cărui «bună plecare,durelnică cugetare și patrioti. 
cască răvnă prin sporire şi lucrare a tot binelui putincos» o laudă, 
mulțămind pentru «fericirea ci ați hărăzit tărgului nostru Boto- 
șanii .. .» atăt pentru folosul început di mai înnainte şi nestrămutat, 
şi pentru legiuire lui prin luminatul hrisov slobozit acum în căt 
urmă, adiveritor miluirilor cuprinsă printr'ănsul spre vecinică 
pomeniri>. Mai trebuie «o lămurire a chipurilor acelora, îm- 
pregiurul cărora să învărtești căștigare folosului acelui legiuit 
şi privileghiiat. ..; cari atasta să cuprinde în feliurime du- 
hurilor a cătiva persoane de acol, ci s'aă zmerduit din sa. 
movolnica lor amestecare la iraturile tărgului, cari, la 823 și 
82 4 desfundăndu-să, prin carte de blăstăm și boerănașu vol- 
nicit cu luminată poronca Înnălțimii Voastre, s'a împlinit o 
parte din suma de bani rășluiț>. Acum iar s'au apucat a «ca- 
tortosă pe epitropii aleş», după interesele lor, «ci sănt fără 
căpătăi» ; «care proecturi ai adus tărgul în neliniște și în 
nenorocire pentru vreme viitoare... Tot ci să face pentru 
tîrg trebue să fie cu obştiasca socotinţă a botoșănenilor boeri, 
iar nu să să alcătuiască de cu sară, de către doi, trii, aciia 
ci pe a doa zi să hotărăște... Nu săntem mulțămiț cu al- 
cătuirile ce iai închipuesc pe din afară, supt nume de bine, 
iar în sine supt interes particularnic.» Cer cca alegire de 
epitropi din boeri să să facă prin de iznoavă adunare şi 
schepsis a toată sistima boeriască de Botoșăni, cari atasta 
să să săvărşască prin înnadins diiac rănduit, și la ace adu- 
nare ci să va face, dacă vre unul din boeri nu va pute mergi 

1 La 28 lanuar, Aga-l grăbeşte a veni, «ca doar să va, pute face ceva».
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din încungiurare de boală sai altceva, să î să tară în scris 

socotinţa, nu numai pentru alegire de epitropi, căt și pentru 

toate trebuinţile tărgului ci să vor socoti de folos, de po- 

doabă şi de îndemănare la alijveriş şi vieţuire, — făcăndu-să 

socotință şi pentru pecete tărgului, în ce chip și la ce parte 

să ste păzătă; căci epitropii de acum fără o sălnică eczăcutari- 

sire ei nu să trag, ci mai vărios să îndiasă. Şi însuş acastă 

îndesătură dă dovadă a obrăzalnicului lor interes, fiind mai 

vărtos stăruința noastră ca persoane de protecţii streină, iar 

nu supusă stăpănirii locului, şi persoane fără căpătăi şi fără 

acareturi, sai venite de curând, să nu să socotiască de pa- 

trioți şi de tărgoveți, şi nici să să priimască la sfaturile tăr- 

gului...;, căci numai cu chipul acesta tărgul nostru va lua 

iarăş îndreptare la ci ave pănă acum, — precum sănt văzute 

pănă astăzi facire podurilor de piatră, săngura urmă a faci- 

rilor de bine ci aţ răvărsat... Şi, pe lângă azasta, fiind-că 

aceli persoane aii făcut șio instrucţie [n* 173), cari în fiinţa sa 

are materie de constitucție şi, ca o hărtie ci nu s'a găsăt de 

cuviință, nici s'au iscălit de: cătră toţi căţi cunosc datoriile 

supunirei către stăpănire, — să să cerceteză acă& constitucție «le 

cătră rănduitul diiac; şi, dacă va fi socotită de bună di cătră 

toți şi să vor iscăli cu toții, să rămăe în lucrare iai, iar, de 

nu, să să strice, ca nu, pe lăngă' acei nesocotiț iscăliț, să 

rămăi ca o prihană şi pentru toți căți îș cunosc mai bine 

datoriile supanirii lor.» — Persoana căreia i se scrie (cacum că 

Înnălțime Voastră din tasul ci Sfănta Pronie ai norocit patrie 

atasta cu încredințare oblăduirii ei»), Domnul adecă, pune hotă- 

rire sus: «Vel Post: va răndui din diecii di Divan spre cercetare 

şi doslosăre a totul, poroncindu-să acestor de acum epitropi 

să|s) tragă cu totul, neavănd înpărtăsăre a fi epitropi, cănd 

boerii, ce de tot cuvăntul sănt cu covărsăre lor, şi din acestia 

epitropii, ci sănt, în fiinţa cinovnicului şi a tuturor boerilor şi 

a neguţătorilor, să să facă alegire de cătră toți, fără să să 

amesticle] străinii; 828, Fev. 27». 

183. «A. Calimah Vornic» către Domn. «Asupra buiurdiului 

dat după jaluba noastră, a cățva din boeri, pentru pricinile 

de scandarăsăre şi de dihonie ce urmiază în tărgul Botoşănii, 

 



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 951 

precum prin jalubă s'a arătat, eu mă dizvălese cu plecă- 
ciune a arăta Înnălțimii Voastre că aceli scandalisări şi di- 
honii să pricinuese numai di cătră un Comis Anghelachi 
Climent, un Pisoțchi şi de frații Manolești, întimiindu-să doi 
dintr 'ănșii asupra sudeților. Cari acesti fapte şi urmări fiind. 
că nu pot într alt chip să conteniască, decăt cînd vor fi 
depărtaţi aceştie din toate amestecările, după cum s'aii păzit li- 
niște în acel tărg di la 1824, cănd aț avut bunătate și milosti- 
vire de s'aii lămurit cele de folos, după ci s'aii dovedit păgubi- 
toriii tărgului, mă rog ca și acum să vă milostiviți a poronci 
cele de cuviință dum. Vel Vist., spre îndreptare celor de 
folos, pentru vecinica pomenire.» — Resoluţie, cu mîna Dom.- 
nului: «Vist, Cătu pentru Anghelachi Climenti, carile și la ce 
d'intăi epitropie a sa s'aă arătatu interesatu, apoi şi tovarășii 
săi nu sănt din alegire celor mai întăi boeri şi neguțătorii], 
ci mai multu de la săne, unii ca acestie să fie depărtați, şi 
cu alegire tuturor să rănduiască alțăi; 828, Mart 3.2 

184. 7 Mart 1828. Ioan Sandu Sturdza-Vodă către «cins- 
tiți, credincioș boerii Domnii Meli, dumv. Vornici de Boto- 
șani>. cÎn trecuta lună, după arătarea ci ne-ai făcut unii 
din boerii acelui oraș, spre a să da driturile hărăziti, ci au 
avut tirgul Botoșanii şi prin alti hrisoavi, di la cei mai înnainti 
procatohi ai noștri, ca să alcătuiască un irat acelui oraş pen- 
tru facirea podurilor şi întocmirea uliților, n'am trecut cu yi- 
dere..., și la — a lunii lui Ghenari am şi slobozit hrisovul. . ., 
cu îndestuli privileghii..., cu prisosite ponturi, din celi ci ai 
fost mai îanainti ; întri cari esti și pontul cel hotărătoriă 
pentru epitropie, ca din toati stările să-ș aleagă pe fiişticare - 
an cite doi, precum din boeri, din neguțătorii creştini și ne- 
guțătorii jidovi. După cari acum, luînd înştiinţare că acei ci 
să află acum din partea boerilor aleş epitropi, supt chipuri 
di intrigi și pentru alti în parti folosuri, urmează după proec- 
turile numai a 4 sai a 5 persoani, adică a unui Comis An- 
ghelachi Climent, a unui Stolnic Costachi Pisoţehi şi a fra- 
ților Manolești, ci sint doi sudeţi, fără nici un drit, şi a alti 
persoani, cari nici moșii, nici casă, sau bină, ari în acel oraş, — 
din a cărora întămplari s'au rupt şi o hărtii folositoare pen-
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tru târg, ci să fâcusă mai înnainti, supt iscăliturile tirgove- 

ţilor, a căriia copie S'aă văzut şi di cătră însuşi dumnealui 

Vel Vist., — întinzăniu-să acum în sfîrşit, încît s'au văzut şi 

corespondenţie cu iscălitura unui Stolnie Sărghevit, ca din 

partea epitropii cătră domneasca noastră Vistierie, — lucru nici 

întrun chip ertat şi suferit, după ci în acel tîrg sînt alti 

persoane din boeri, ci meritârisăsc a fi aleș di epitropi, — 

deci, fiind-că Comisul Anghelachi Climent esti cunoscut din 

chipurile cele abă:ute ale sale încă la epitropiia sa din anul 

1823, cînd cu zapciu sai împlinit banii casăi tirgului ace- 

luie, diszoperiţ numai prin carte di blăstăm, precum și fraţii 

Manoleşti mărturisiț dintr'o jalobă ci s'au văzut asupra pur- 

tărilor lor ; — din cari aceste și mărturisite fiind haractiriurile 

lor, mai vărtos că, pe liugă hrisov, ei di la sine şaii făcut 

o istrucții [n 173), nu numai şi numai ca pentru toată vremea să 

urmeză pricină di neinvoiri și di dihonii, — cari nici într'un 

chip nu să socoteşti ertată — cu drept cuvînt s'ar fi cuvinit 

ca şi cu surgun să-s pedepsască unii ca aceştie ; dar, din 

bunătati, Domnie ME ai trecut cu videre acum di o dată. Și 

iată înnadins scrim şi poroncim dumneavoastră, cit pentru 

epitropii ci s'au ales dintri neguțătorii creştini, armeni și ji- 

dovi, nefiind nici o pretenţii, vor rămîn€ întru urmare datorii 

lor, iar, pentru cei dintri boeri, — în adunare a. celor mai întîi 

boeri, ci ai moșii şi lăcuință în acel oraș, precum dumnealui 

Vornic Alecu Calimah, dumnealui Vornic Costandin Miclescu, 

dumnealui Spat. Vasăli Crupeţschi, dumnealui Spat. Alecu 

Ralet, dumnealui Aga Scarlat Miclescu, dumnealui Spat. 

Costachi Rosit, dumnealui Spatar Teodor Silion, dumnealui 

Aga lancu Donici, dumnealui Spat. Iordachi Fote, şi alții ci 

mai sînt şăzători în acel oraş și ai moşii la acel Ţănut, dia 

boeri oamini cunoscuţi întru bunile cugetări; întru cari adu- 

nari vor faci dumnelor schepsis şi vor rîndui alți epitropi 

din parte dumilor sale, şi să va aşăza întru urmari cuprin- 

derea hrisovului, dipărtănd cu totul pi persoanili ci s'ai po- 

menit mai sus de a să amesteca în ceva di ali orașului, sait 

di a mai înfința adunări, sau obștești, sati în parte; cari s'ati 

dosloșit şi s'au dovedit că sînt numai spre adăugire neliniștii 
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tirgului și folosul persoanilor lor cu vremi, — ştiind cu hotăriri că, ce mai mică mișcari di vor mai faci, nu vor fi mai mult trecuți cu vedere, și puţin li va fi pedeapsa și izgonire din acel oraș. Și asămine şi pecete tirgului să să ei, și să să pui după vechiul obiceiii păstrată, întrebuințăndu-să precum s'aă urmat cînd nu era nici-ua felii di pricină. Aceste poroncim ; şi, din lucraria ci veț faci, să triimetiţ răspuns la dumnealui Vel Vis, 
185. <Întru o unire, mari și mici, boeri şi neguțitori, ca niști Tăzăș a tărgului Botoșănii, adunăndu-ne obșteşte, am stătut cu luare aminte a socoti pentru cele neapărat trebuitoare și de folos tărgului nostru, spre binele obștesc, Siguranție stă. rilor toate şi pentru s'avem lauda şi pomenire» : 1%) Pentru cas de foc, «tulumbe» și «opt sacale», «16 căngi şi 20 topoară» : <tărgul acesta esti dizbrăcat de toate aceste»; 20) Vistieria dase douăzeci de oameni «din tărgoveți» pentru paza de foc; să se mai iea alți douăzeci «cu liafă» : <tulumbagii, sa. cagii, hornari, clopotari şi toporaş»; 3%) «În mijlocul pliaţului tărgului să-s facă un havuz, în cari să-s aducă apă po oale, cari să-s versă într'ănsul prin o cișme făcută lăngă havuz, şi în toată vreme să fii havuzul plin de apă»; 4%) <Pliațul, ulițile și drumurile tărgului, pentru că din vremi în vremi acum ai agiunsii a să face (mai vărtos toamna și primăvara) o prăpastie a glodurilor, din care pricină de multe ori să închidi și tărgul, neputăndu-s aduce dupe afară producturile şi cele trebuincioasă Spre vănzare, şi, de și să aduc căte puțin, numai din ace pricină urmiază o Scumpete nesuferită, şi pătimești săracul norod o mare lipsă și multă nevoe, — Pentru aceia trebuința cere neapărat şi o driaptă închipuire a să face toate de piatră, cu căt să va pute mai în grabă, ca să lipsască nevoe şi să să aducă întru eftinătati toati, spre obştescu bine»; 5%) <Un spital, casă, odăi de rănd de cărămidă, încă- pătoare macar de 30 bolnavi, să să poată face pe loc slobod, unde să va socoti, ca să nu privască toati națiile pre săm- batrioții lor cei săraci perind fără căutari pe toate ulițile, — atasta fiind după toate datoriile ominirii şi pentru lauda şi pomenire de obștii»; 6%) «Ca să lipsască jacurile cari căpi- 

*
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tănie tărgului acestuia după vremi urmiază aice la tot noro: 

dul, cu toată cruzime, să-s poată cumpăra de la stăpănire 

căpitănie atasta, şi să fii a tărgului.» 

E nevoie a se face cît mai iute aceste puncte. «Toţ noi, 

obşteşti, împreună şi cu dumnealui Vel Vornic Alicsandru 

Calimah, eforul acistui tărg», ai aflat bine să se facă «din 

iraturile ci ari acest tărg», dar, fiind «la casă: numai <o 

foarte mică sumă», hotăresc «să dăm și noi fiiştecare (acastă 

dată numai) un agiutoriă de bani, spre înlesnire şi îndepli- 

nire lucrurilor acestora, iar altă dată nu săntem datori a 

mai da». Pentru uneltele de foc, ajutorul va fi, «analoghisit 

pe acareturi, adică căti cinci lei de toată binaoa mare, casă, 

dughiană, din tărg şi mahalale, cu toati celi cuprinsă în 

ograda lor, şi întru asămine căte doi lei de toată dughiana 

și casa de rînd; dăndu-s[e] acești bani numai de cătră 

tagma boeriască şi tagma neguţtoriască, de toate naţiile 

fără osăbire; iar ceialalţi lăcuitori și cei săraci i altor naţii 

să nu fie supăraţ la atastă dari». Penrru celelalte puncte, 

«să urmăm altă jărtfire de bani: numai acum să dă tot omul, 

mari şi mic, după stare, închipuind stările în n” de 20: cel 

de stare întăi să de 20 lei..., şi tot aşa pănă la unul singur». 

Banii se vor strînge «di cătră săngură fiişticari nație ; în care 

izvod vor fi iscăliţ și toți epitropii rănduiţ a tărgului; şi iarăș, 

fiişticari nație pentru toţi acesti bani sai hotărît a ave căti 

un casier, cari să aibă și căte un străngător de bani: adică 

tagma boeriască pe d. —, tagma neguţtorească creştină, cu 

lăcuitorii moldoveni, pe —, briasla Armenilor pe — şi briasla 

Jidovilor pe —». Casierii vor fi «de nație sa», puşi de aceasta. 

«Singuri iară îi vor cheltui numai în săvărşirile lucrurilor 

acestora, şi nu vor slubozi nici un ban din mănă fără răva- 

șele a toți epitropii rănduiți de tărg, adică să fii toţ epitropii 

iscăliţ întrun răvaş.» Se va da sama la cîte șese luni. «Fără a 

pute ceri vre o plată pentru osteniala, precum nici epitropii 

nu aii. Căpitănie tărgulvi să-s cumperi di cătră epitropii tăr- 

gului în toată vreme cu un preţ hotărăt, cu bani din iratul 

tărgului, pe tot anul; și, pentru neadăogire, precum aii umblat 

păr acum (dacă nu mai dos, după vremi), st-s întăriască şi 
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cu un hrisov (dacă s'a pute), a stăpănirii, și să să aleagă 
apoi di cătră obștii un drept şi neasupritor, pre cari să-l 
rănduiască căpitan tărgului, cu înscris cuprindire de condițăe : 
cum și ci ari să urmeze, ci are să iai din venitul căpităniei 
și ci are să de la casă, spre plata banilor dați pentru căpi- 
tănie, — ca să-s spănzure şi căpitănie tărgului di la tărg.» — 
Concept în dublu exemplar, fără iscălituri. 

186. «Stareţa schitului Agafton din Țint. Botoşanilor, îm- 
preună cu tot soborul», către Domn și «boerii obşteștii Adu- 
nări». Se pling de <orăndatorii sai stăpănitorii megieşitei 
moșii, numite Mănăstire Doamnii, a Doamnei Calimah, stră- 
căndu-ne pădure, luîndu-ne arăturile şi Sămănăturile, și alte 
multe băntueli suferind, încăt am rămas de perit». La 5 Novem- 
bre 1827, au avut proces la Divan cu vechilul vecinilor, Spăt. 
Iordachi Grigoriu, şi se hotărise a se păzi starea «din vechi», 
dindu-se şi ordin la <dregătorii "Țănutului». Plîngere pentru 
neobservare şi în Octombre trecut, și nouă cate. Dar dre- 
gătorii nu fac nimic, «ori prin hatăr, sai prin interesu». «Mi- 
lostive stăpăne și pre-cinstiț boeri, ai rămas să ne împrăștiem 
cari încotro ne vor duce ochii, dacă milostivire Preosfinții 
Voastre şi a dumneavoastră nu ne va umbri întru îndestu- 
lare dreptului nostru». Să vie «un înnadins cinovnic a Diva: 
nului» pentru cercetare. — Zăbovite din causa Crăciunului 
pănă la 15 lanuar 1820, cînd se va judeca (1828, 21 De- 
cembre). 

187. 8 Iunie 1829. Hotărire a Divanului, presidat de ge- 
neralul rus Jeltuhin, în privința moratoriului dat debitorilor 
din causa împrejurărilor de la 1821 şi scăderii ulterioare a 
valorii productelor și, deci, prețului moșiilor. O asemenea 
măsură se luase și în Decembre 1827, de «Domnul de 
mai înnainte, Sturza», pănă a nu se ocupa <provinția»., — 
Copie. 

188. 31 Maii 1831. «Agafia Starița» către —. «Trimit Pa. raclisul Sflijntului Haralambii, prescris pe cărticica cea tipă- rită, iaste a Pisoscheștilor. Mă rog pune la cale cu Zamă- Neagră, că tare ne supără cu imașul: închidi vitile şi le ține 
legate cu săptămănile, podul mi-eaă stricat, gardul ai pus pe
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moșie schitului, şi ai luat o bucată de pădure, şi taie din- 

tr'ănsa ; şi ei n'am ci să-i facii». 

189. Botoșani, 17 Mart 1838. «Babett Metz», «soţia 

răposatului doftor Meţ», cere lui Costachi Conachi Mare-Lo- 

gofăt a i se face «o pensie potrivită familiei mele» de trei 

copii, dintre cari cel mai mare are şepte ani, : 

[A daus:]4 April 7247 (1739). «Eii Cărstăna, tupăniasa lorgăi 

Burghele Armașul», cu fiii, dă zapis «lui Pană neguțitoriul». 

că i-a vindut «un iaz cu vad de moară în Sitna, în hotarul 

Rusilor», luat de la «Anghelache de Rus(i]». Semnează : «Ei 

Crăstăna Armășoce, şi ei fiii dumisale Iordachi am îiscălit>. 

«Neculai Pătrașcu, Pentre Bantăș, Sturdzea Vel Logftu, Iz- 

man(ă) biv Vel Căpt. Post. Miron Gorovei». 
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DOCUMENTE MUNTENE ŞI OLTENE 
DIN ARCHIVA D-LUI BARBU ŞTIRBEI,



 
 

 



I. F. d. Radu-Vodă [Paisie] <cinstitului boiariului Do mniei Mele, jupănului Datco Vel Armaș, şi cu fetorii lui, căți Dumne- zeii îi va dărui, ca săi fie lui Siliștea Băileştilor toată, și cu tot hotarul, pentru că iaste a lui bătrănă și dreaptă moşie de baștină, cumpărată de moșu-săti Harvat Log[olfătul încă din 
zilele răpoosatului Radului Voevod cel Frumos ; şi hotarăle să 
se știe: din Calea Mălaiului pănă la Capul Nisipului, și de acolea pănă la Rătunda şi pănă la Smerdeștețu, și pănă la 
Cămpul Dărvatiului . .. Staico Vel Dvornic, jupan Tatul Vel 
Loglojfăt, jupan Stroe Vel Spatar, Udrişte Vel Vist., Dra. 
gomir Vel Pah., Fătul Vel Stol., Badea Vel Comis. [Pe mar- 
gine:] Și întru aceastea [moșii] vănzare să nu să facă, ci să 
fie ale celor ce vor rămănea dintr'ănșii.» — Tradus de «Floru 
erei, dasc. siov.» Originalul e pierdut 1. 

2. 24 Novembre 7046 (1537). «lo Radul Voevod și Domn a 
toată țara Ungrovlachiei, fiă al marelui Radul Voevod», către 
Dan Peh., cu frații și fiii, şi Stan, cu aceiași, și Stoica, cu 
fiii, dîndu-li Ghiurileștii și Zgîndeștii. Aduc cărți «de la răp. 
părintele Domniei Mele, și de la Vlad Voevod, Călugărul, și 
de la Basarab Voevod, şi de la Radul Voevod și de la Moisei 
Voevod, și de la Vintilă Voevod, şi de la Vladu Voevod 
$ AaBaenora». Boieri: Șerban Vel Bav, Vintilă biv Vel Dvor., 
Staico Vel Dvor., Vlaicul Vel Log., Udriște Vist., Stroe 
Spat,, Dragul Stol,, Stro[e] Peh., Barbul Comis, Badea Post.— 
Monogramă. Pecete ruptă. 

3. 3 Novembre 7066 (1557). Pătrașco-Vodă lui Radul Vel 
Stolnic, cu frații și fiii lui, întărindu.li satul Băileştii, pănă 

1 Nişte Țigani ecari ati fost al lui Deatco Cluceru», strămoșul luf Stoica Marele-Logofăt, se pomenesc înir'un act al lui Radu Șerban din 7III (Car. toanele episcopului Ghenadie de Rimnic, în Bibl. Ac. Rom, VI, no 2). 

66549. Vol. V. 
19
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la paakS HcunSaSH și ceapă cap Acu SASH. Adusese cărți 

de la «răposatul Radul Voevod cel Frumos (kpacuaro), stră- 

moșul (nprAtAM) Domniei Mele». Îl avea «de la strămoşii 

lui, Neagoe şi Harvat Logofătul». Divanul: Socol Vel Vor,, 

Tudor Vel Log., Dragomir Vistier, Stanciul Spat., Radul 

Stol., Leplăjdat Păh., Vladul Comis, Cernica Vel Post. Serie 

« Vişul». — Pecete pe hîrtie, cusută cu mătasă roșie, mono: 

gramă. Traducere de «Floru ierei, dasc. slov.» 

4. Bucureşti, 2 August 7076 (1568). Alexandru-Vodă, pen- 

“tru satul Valea Lupului. Boieri: Dobromir Ban, Dragomir 

Vornic, Radu Log., Badea Vist., Stan Spat., Vlad Com, 

Ivaşco Stol., Gonţea Păh., Staico Post. Scrie Buta. — Tra- 

ducere din sec. al xviir-lea. 

5. 7 April 7079 (1571). Alexandru Voevod, lui Stanciul 

Post, pentru «Holubeşti». Șterse nume de Țigani şi, de-asupra: 

H ST NpEA, MEA BOEEOAA. Boieri: Dragomir Vel Vor,, Ivașco 

Vel Log., Stan Spat., Badea Stol., Dumitru Vist., Mitru 

Com., Gonţea Păh., Stoichiţa Vel Post.— Monogramă. Pecete. 

6. ş Septembre —. Alexandru-Vodă [Mircea] dă lui Stanciul 

Log. din Căzănești moşia sa. — Monogramă, pecete. 

7. București, 29 April 7100 (1592). Ștefan-Vodă lui Dobrişan 

Post. şi soției Dobra, pentru Hulubeşti. Iane Vel Ban, Mitrea 

Vel Vor., Dumitru Vel Log. Dan Vel Vist., Vasilie Vel Spăt., 

Radul Vel Com., Duca Vel Păh., Dima Vel Stol., lane Vel 

Post, Scrie «Voico gram.» — Monogramă și pecete. 

3. Bucureşti, 12 Septembre 7103 (1594). Mihai-Vodă dă lui 

Dobrişan și fratelui Tudoran parte de ocină din Hotobești. Proces 

cu Andreico Com. și Vladul Stolnic, încă de la Mihnea-Vodă. 

Boieri: Mitrea Vornic, Andrei Vel Log., Statachi Vist., Pani 

Comis, Sărbul Stol., Manta Păh., Tudor Vel Post. Scrie 

Galiş. — Monogramă. Pecete ruptă. 

9. Mart 7104 (1596). Mihai-Vodă, pentru Holubești. Boieri : 

Ivan Vel Vor., Chesar Vel Log., Radul Com., Negre Spat., 

Stroia Stol., Preda Vel Post., Ispravnic Ivan Vel Vor. Serie alt 

loan.— Pecete, monogramă și pe margine semnătura domnească. 

1 AM act de la Mihai, din 8 Iunie al aceluiaşi an 1596, în cartoanele epis: 

copului Ghenadie de Rimnic, la Ac. Rom., Îl, n 22. Acte din ro April şi 6 
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10. Tirgovişte, 3 Septembre 7106 (1597). Mihai-Voga, pentru 
jupaniţa Dobra, jupanița lui Dobrişan Post., «şi fiii 'ce va avea» : 
îi dă moșia din «Hulubeşti», cumpărată cu 14.000 de aspri. 

„ Boieri: Dumitru Vel Vor., Teodosie Vel Log. !, Negrea Spăt., 
Stoica Vist., Radul Com., Stroe Stol., Şerban Păh., Preda 
Vel Post. Scrie Stoica. — Pecete şi monogramă. 

II. [C. 1600]  Scris-amu eii Andreico de în Ogrăzean[i), 
să se știe cumu m'at găsit la munte, deci mi-ai luaţ toat[ă] 
marha, și mi-ai luat și cărțile de moşie ; ce așa am mărturisit 
și denaintea Divanului cum amu avut părlă] cu Dobrișan şi 
cu Tudoran păntru o parte de ocnă de la Hul[u]beșt(ij; deci 
ai avut nește cărţi la mene ca să le Spargu ; deci așa amu 
mărturisit, cumu mi le-eati luat atunce toate; deci așa să se 
ştie.» Pecete de ceară brună. 

12. [C. 1600.] Adecă eii Săman, i să sini,ot Cotruea, scriem 
acast al nostru zapis la măna Lupul[uli ot Corcova, cum să 
abii a dare Dicul boi 3, pitru un jurămnăt ce ai fost strămbu; 
iar, să nu voi da et acește trei boi păn Duminecă, ei să fii 
ei rămăn părcălajbuli Nicolei, fâr ni un cuvănt... lar, de 
nu va Dicul acești boi, iar noi să avema da moșiia Diicului, 
căt va ave. 

13. Jurătorii lui David, anume Neagoe de la Ișalniţiaj, 
și Ghiuca din Cruşţă, și Mira din Pieșoi și Eremie din Gio- 
roc, şi Mihai din TȚănțăreani, și Vlăsan din Livezi, şi Marco 
din Comavă, și Poine de Perieți (sic), şi Dumitru de Pr[o]- 

Iulie, din Srrăzeşti, 20 April 7105, cele de pe urmă pentru episcopia de Rim- 
nic, dindu-i moșia Cornetul în Voinigești, închinată de «boieri! din Drăgoeşti». 
le cunosc după cspii moderne în Col. d-lui Gr. P. Olănescu. La 14 Apnl 
7105 (1597), Mihai era în Argeș, S gapoui apr. și făcea o întărire unu Ne- 
cula Cupeţ de acolo, cu scrisul logofătului Buta, tot din Argeş (Arch, Statului, 
Cotroceni, LVII, 9; pergament). 

1 Teodosie Rudeanul fusese Vistier în 1596. La 15 lunie 1597, Mihat-Vodă 
îl face dar satui Băiași, ce-l cumpărase de la răzăși cu 12.000 de aspri. Face 
mărturie și fostul Logofăt Miroslav (copii necatalogate în Bibl. Ac, Rom.). La 
ii Septembre 7107 (1598), Teodosie capătă întărire pentru satele Slătioara, 
cumpărat cu 5.500 de aspri, Foleşti, cu 6.300, luat de la «cnezi», Popeşti «din 
Otăsăii», cu 4.500 (Cartoanele Ghenadie, II, no 24).
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roci (sic) |, şi Radul din Fălcoi 2, şi Cuciuc din Comanca [de aici 

în romănește), să juria cum dat Danciul Vorni[c) i Radul Post. 

satul Băiuleşti, ca să-i fac[ă] bin[e] să-l boerească, și nu l-ai 

fapt. Is. Dima Post. Pis msța Mai 26. Soroc na Sf. Dimi- 

trie. Vleat 7110 (1602). — Monograma domnească şi pecete 

ruptă. 

14. Tirgoviște, 24 Maii mi[rji (1603). Radu-Vodă «boerului 

Domnii Mele David Postelnic și Barbului Postelnic și lui 

Matei Postelnic, ca să le fie lor satul Băileștii tot, cu toate 

hotarăle, cum aii fost şi nainte vreme. După aceia, cănd ai 

fost în zilele lui Ștefan Voevod, iar jupăn Danciul, ce ai fost 

Mare-Dvornic, din Brăncoveani, el aii dat acest satu, ce s'au 

scris mai sus, jupînului Iane Banu, ca să aibă milă și cinste 

şi căutare, și să-i scoaţă lui dregătorie de la Ştefan Voevod. 

Apoi, de cănd aii luat jupan Iane biv Vel Ban al Craiovii 

acest sat mai sus zis, iar jupan Danciul Dvornic el nai 

avut nici milă, nici ciuste, nici căutare, nică dă cum, nici 

dregătorie de la Ştefan Voevod. lar după aceia, jupan Dan- 

ciului întămplăndu-i-să lui moarte, și murind, iar, după moartea 

Danciului Dvornic, intămplăndu-să lui moarte și jupănului lane 

Banu, după moartea jupanului Iane, iar Mihaiu Voevod, în 

Domniia Sa, făcăndu-să neam jupanului Iane Banu, cit ai 

stătut Domn Țării-Rumînești (a Alluyate BoekSAă 4 reNACTASE 

HS Ce Ch'TROPHA £€ POAHA XSNAH IdHEE sân), şi [fiind mare, pu- 

tearnic), şi aii luat tot satul mai sus zis, Băileşti, şi ai miluit 

pă sfănta şi dumnezeiască episcopie de Rîmnic, iar, lui Mihaiii- 

Vodţă] întămplindu-să tăere, ai perit în 'Țara-Ungurească şi 

ai murit; iar, după aceia David Postelnicu i Barbul Postelnic 

şi Mateiii Postelnic, ei ai văzutu cum că acest sat, ce s'au 

zis, Lai dat Mihaiii Voevod fără cale la sfinta episcopie, şi 

ai avut acești boeri, ce s'aii zis, piră înnaintea lui Simeon 

Voevod, cu părintele episcopul din Rămnic, pentru acest sat, 

ce s'aii zis; apoi nai avut părintele episcopu treabă, nici 

1 Numele în cursivă sînt date romăneşte de original, 

2 Tot el se afli, ca martur, lingă episcopul de Rimnic, Efcem, şi <Ma/teiii 

de Brăncoveani», întrun zapis al lui Dragomir, ce vinde la 7114 0 ocină în 

Hotărani (Cartoanele Ghenadie, II, n? 3). 
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lucru, pici de cum cu acest sat, nici mult, nici puţin, niei 
ai fost de moştenire acestor boeri mai sus ziși ; și n'ai avut 
upan Danciul de la acel Ștefan Voevod nici milă, nici dre- 

gătorie, nici cinste, nici un folos dă la jupăn Iane Vel Ban. 
lar, după aceia, Simeon Voevod el ai căutat și aă judecat după dreptate şi după legea lui Dumnezei, cu toți credin. 
cioşi Domnii Sale, şi au dat lege 12 bocri lui David Postelnic 
i Barbu Postelnic şi Mateiu Postelnic, să jure cum că n'aă 
avut jupan Danciul Dvornic nici o parte, nici căuţare, nici 
dregătorie, nici nimic de la Ștefan Voevod, Iar, după aceia, 
la yreme carele au adus David Postelnic i Barbul și Mateiii 
lege 12 boeri, iar Simeon Voevod, întămplindu-sa schimbare, 
Și aă eșit din pămînt, şi în urmă Domniia Mea am venit în 
pămînt și în Scaun ; și au venit David Postelnicu i Barbu Pos- 
telnic şi Mateiu Postelnie înpaintea Domnii Mele, împreună 
cu părintele episcopu din Rămnie, și ai spus și înnajntea 
Domnii Mele, şi înnaintea tuturor credintoșilor Domnii Mele, 
în Divanu Domnii Mele, cum că ai piră. lar Domniia Mea 
am lăsatu acea lege ce ai fost luat de la Simion Voevod 
David Postelnic i Barbul Postelnic i Matei Postelnic; și ai 
adus lege la zi şi Ja soroc la Divan, înnaintea Domnii Mele 
12 boeri, anume : Neagoe din Işalnițla), i Mihaiu ot Țănțăreani, 

i Ghioca ot Crusoţ,i Mirţa oț Pleșoi, i Irimie Log. ot Goroe, 
i Vlăsan de Livez (sic), i Marco ot Comani, îi Voinea ot 
Periiaţi, i Dumitru ot Prlojrog,i Radul ot Fălcoi, i Cuciuc ot 
Comanca, şi ai jurat înnaintea Domnii Mele cum că au fost dat jupan Danciul Dvornic satul mai sus zis lui jupan Iane 
Vel Ban, cum că să-i scoață lui dregătorie de la Ştefan 
Voevod; iar Danciul Dvornic el n'a avut nici dregătorie, 
nici căutare şi nici o dobindă. Drept aceia am dat şi Domniia 
Mea lui David Postelnic i Barbului Postelnie i Matei Postelnic 
satul Băileștii ce s'au zis, să le fie de moștenire, ca şi mai 
nainte, şi feciorilor lor, şi nepoților și strănepoților lor, și de 
Cătră nimini să nu să clătească, după zisa Domnii Mele. 
lată şi mărturii am pus Domniia Mea : jupan Radul Buzescul 
i jupan Preda Mare-Ban al Craiovei și jupan Cernica Vel 
Dvoraic și jupan Stoica Vel Logofăt şi Radul Vel Cliu, și
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Nica Vel Vist. şi Grigorie Com. și Leca Spat. şi Costandin 

Păh. şi Leca Vel Post. Ispravnic Stoica Vel Logofăt. Și am 

scris eu Pantazi Logf., la Scaunul Tărgoviştii, luna Maii 28, 

cursul leatului de la Adam pină acum, văleat 7101. Semnă- 

tura Domnului, monogramă și pecete. — Reproduc traducerea 

din 1828 a lui Dimitrie Logf. za Vest. 

15. Tirgoviște, 25 lunie 7111 (1603). Radu-Vodă «slugii 

Domniei Lui, lui David Post,, şi jupăneasii lui Mariei, şi Bar- 

bului și lui Matei Post., și feciorilor lor, căți Dumnezeă le vor 

dărui, —casă le fie satul. Băileștii tot, cu tot hotarul, dupre cum 

aii fost al lor și mai nainte vreame, de baștiră. După aceaia, 

cănd ai fost în zilele lui Io Ştefan Voevod, iar jupan Dan- 

ciul Dvornecul ot Brăncoveani, e] ai dat acest sat, care am 

zis mai sus, lui jupan Iane Vel Ban din Craiova, ca să aibă 

cinste şi socotinţă, şi să-i scoaţă lui dregătorie de la Ștefan 

Voevod. Deci jupăn Danciul Dvor. el ai fost numai cu satul 

dat, iar milă și cinste şi căutare pai avut nimic, nici nu i-au 

scos vre o boerie de la Ștefan-Vodă. Iar după aceaia jupă- 

nului Danciului îi s'aii întămplat moarte şi, după moartea. lui, 

Sati întămplat de ai murit și jupănul lane Vel Ban, şi aii 

rămas satul cel mai sus zis Băileștii, iar Mihai-Vodă el s'ai 

făcut rudă lui jupăn Iane Vel Ban, deacă ai stătut Domni 

în Țara-Ruminească (a MHXAHA ESEESAĂ Wii CBTEOPHA E 

pivAină XSnan TAHER... Și find stăpăn şi putearnec, aii 

luat satul Băileștii, şi l-au închinat sfintei Episcopii de la 

Rimnic. lar, după aceaia, sai apropiiat vreamea de sai în- 

tămplat și lui Mihail Voevod moarte în Ţara Ungurească. 

Apoi David Post. şi Barbul şi Matei Post., ei, văzănd cum că 

ai dat Mihail Voevod acel mai sis zis sat la sfănta Epis- 

copie fâr de cale și făr de dreptate, aă avut pără cu părin- 

tele episcopul de la Rămnicu, pentru acel mai sus zis sat, în 

zilele lui Simeon Mughilea Voevod, zicănd cum că n'are pă- 

rintele episcopul nici-o treabă şi nici-un ameastec, nici mult, 

nică puțin, cu satul Băileștii, ci l-ai luat în silă Mihail Voevod: 

căci jupan Danţul n'ai avut nici-o milă, nici-un folos şi nici- 

o boerie, nimic, de către jupan Iane Vel Ban. După aceaia 

Simeon Moghila Voevod aii judecat după dreptate și după
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leagea lui Dum :ezeă, cu toţi boiarii din Divanul Domniei Lui, 
și ai dat leage lui David Post. și Barbului şi lui Matei Post. 
12 boieri ca să jure cum că n'ai avut jupan Dantul Dvor. 
nic nici-o milă, nici-un folos şi nici-o boerie de la Ște- 
fan-Vodă ; şi aii avut acești boeri ce S'ai zis mai sus zi și 
soroc cu 12 boeri, ca să jure. Daci, întămplăndu-se lui Si. 
meon Moghila Voevod schimbare, de ai eșit din ţară, în 
urma lui am stătut Domniia Mea Domni în Scaun, în “Țara. 
Romănească. După aceaia David Post. şi Barbul şi Matei 
Post. ei ai adus leage deplin, 12 boiari la zi, şi la soroc, 
îonaintea Domniei Meale, de ai jurat; şi jurătorii anume: 
Neagoe din Ișalniţ(a), și Mihaiă din Țânţăreani, și Ghioca Log. 
ot Crușoţ, i Mirga ot Pleşoi, și Irimia Log., și Vlăsan din Li- 
vezi, și Marco din Comana, și Voine din Periiaţi, și Dumitru 
din Pr[ojroă, și Radul din Fălcoi, și Cuciuc din Comanca, și, 
ai jurat înnaintea Domniei Meale cu 12 boieri cum că au fost 
acest sat [dat] de Dantul Dvornic lui jupan Iane Vel Ban ; iar 
jupan Danâul n'a avut nicio milă, nici cinste, nici boerie, ca 
să-i scoaţă de la Ștefan-Vodă, — după cum le-ai fost toemeala. 
Drept aceaia aii rămas părintele episcopul de la Rimnic de 
leage și de judecată, şi aă dat Domniia Mea lui David Post. 
şi jupăneasii lui Mariei, şi Barbului şi lui Matei Post., ca să 
Je fie satul cel mai sus zis, Băileștii, lor moșie ohabnică ca 
şi mai nainte vreame, lor şi feciorilor lor, şi nepoților, şi stră- 
nepoților lor; și de nimenea să nu să clătească, după zisa 
Domniei Mele. Iată și mărturii aă pus Domniia Mea : pe jupan 
Radul Buzescul și jupan Preda Vel Ban și Cernica Vel Dvor. 
şi Stoica Vel Log. și Nica Vist., şi Radul Vel Cliuă. şi Leca 
Spat. şi Grigorie Com. şi Costandin Pah. şi Jivco Vel Ar. 
maș și Leca Vel Stratornic. Ispravnic Stoica Log. Scrie caz 
Pandazi». Semnături, monogramă şi pecete pe hirtie 1. — Perga.- 
ment. Traducere de Floru. 

1 La 1ş lanuar 7118 (1620), Radu-Vodă judecă între Calea fata lui Dan- 
cinl Vornicul din Brîncoveni și un Avram Post., fiul Logofătulut Borcea. Ca- 
lea ţinuse pe Calotă Banul, ce fusese căsătorit întăi cu mama lui Avram. La 
moartea lut Calotă, Avram caută Ja Calea zestrea mamei sale, și află într'v
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16. Tîrgovişte, 28 Novembre 7115 (1606). Radu-Vodă dă 

lui «jupan Radul Buzescul» satul Mostiştea. «Fiind-că acest 

de mai sus zis sat a fost de moștenire a jupaniţei Mariei, 

maici răposatului jupăn Radu Florescu Cliucerul ; apoi, după 

strămutarea răposatului jupan Radu Florescul Cliucerul din 

lume, iar jupaniţa Maria, maaica-sa, ea a dat, şi după rugă- 

&unile jupaniţei Stancăi, jupanița fiiului ei Radu Florescul 

Cliuceriul, pă acest sat pentru sufletul lui, a fi lui spre vet- 

nică pomenire, fiind-că a trăit bine jupaniţa Stanca cu răpo- 

satul jupan Radu Clucerul Florescul, și i-a făcut și carte... 

de moştenire, şi cu mate blestem. lar, după aceia, jupana 

Stanca ea a rămas în nimicie, şi n'a putut ţinea acest sat 

şi a să hrăni, şi na putut a-şi aduce venit diatr'acest sat, 

pentru depărtarea stării locului» : iea pentru el de la Buzescul. 

6ş.000 de aspri, înnaintea lui «jupan Bărcan Vel Stolnic i 

Badea ot Grădiște i Badea Post. ot Greci Stanciul Log. 

ot Cepari îi Prăvul Log. i Tudur Post. ot Rudleni]>. Dom- 

nul întărește. Divanul: Cernica Vel Vornic, Stoica Vel 

Log., Nica Vel Vist., Mrăzea Spat., Gligorie Vel Com., Băr- 

can Stol., Stanciul Păh.!, Leca Vel Post. Scrie Paraschiva 

Log. Semnătura Domnului, monogramă și pecete pe hirtie. 

Slavon. — Traducere din 1834 a lui Gheorghie Peşacov: am 

reprodus-o?. 

17. Tirgoviște, 20 Octombre 7116 (1607). Radu-Vodă, pen- 

tru «Preda Mare-Ban al Craiovei», dinduii «Breza» şi <Flo- 

reştii», şi un al treilea sat, cu numele şters. Marturi: «Radul 

Cliu. Buzescul, Cernica Vel Dvor., Stoica Vel Log., Nica... . €), 

Mrăze Spat., Bărcan Stol., Gligorie Com,, .. „Pah., Leca Vel 

salbă optzeci de galbeni lipsă. Calea-l împacă la judecată, dîndu- şeizeci (Arch. 

Statului, Brincoveni, LX, 8, original slav.) 

1 Un alt Stanciul, Logofăt, în Maiă 7I19 (16x1), ţinea pe «Tudora nepoata 

răposatului Mihail Voevod», şi avea satul Grămăticii (Cartoanele Ghenadie, 

VI, n 9). 

2 întrun hrisov de întărire al Domnului, din 12 fanuar 7115 (1607). pen- 

tru Stoica Log. și soţia lui Dochia. apar în Divan şi Radul Buzescul şi Marele- 

Bau Preda (Cartoanele Ghenadie, VI, n” 4).  
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Post. Oancea vi Log». — Monogramă și semnătura Domnului. Pecete ruptă. Pergament. Slavon., 
18. Tirgovişte, 283 Mart 7123 (1615). Radu-Vodă <jupaniții Catalinii Bănesii», întărindu-i: Corbenii, «pentru că a cumpărat Tăp. jupan Preda, fostul Mare-Postelnic, bărbatul jupaniții Cata- 

linii Bănesii, acastă de mai sus zisă jumătate de sat de la Stancul drept 7.000 aspri gata»: alte părți de acolo, luate 
de același, o vie, «fiind că atastă vie a fost zălojită în urmă la răp. jupăn Preda Post., care a și cumpărat-o atastă vie drept aspri gata 100 de la Dumitru, încă din vremea de mai nainte, în zilele răp. Mihail VV., cînd au fost cursul anului 7104; o altă parte din Corbeni, «încă de mai înnainte vreme, în zilele răp. Alexandru Voevod fiul lui Mirca Vvd»; partea 
din Berbești, luată de Preda cu 100 de aspri; alta, cumpă- 
rată de el «pe 12 boi, și încă l-au plătit şi de bir, ce a dat 
aspri de argint—»; alta, tot acolo, pentru care «văzut-am Dom- nie Mea și cartea răp. Alexandru Voevod de cumpărătură, cind a fost cursul anului 7083». Boerii: Ianachi Ban, Gheorghe 
V. Vor., Vintilă V. Log., Dedul V. Vist., Leca V. Spăt,, 
Mihalachi V. Stol., Bratul V. Com., Lupul V. Păh., Bărnad V. Post. Scrie Lepădat, —- Traducere din 1835, de Gh. Pe- 
şacov, 

19. Tîrgovişte, 11 Decembre 7128 (1619). Gavril-Vodă, 
fiul lui Simion Moghilă, dă «Hulobeștii> lui «jupan Tudoran 
Pit.» Boieri: Enache, «Mare-Ban de Ji», Ivaşco Vel Vor., Papa Vel Log., Stoica Vel Vist., Miho Vel Spat., Mihalache 
Vel Stol., Gligorie Vel. Com., Vlad Vel Peh., — Vel Post. Scrie Stantul. — Monogramă. Pecete. 

20. 21 lunie 7130 (1622). Radu-Vodă <jupăneasii Catalina 
Băneasa și cu feciori ei, căți Dumnezei le va dărui, ca să-i fie ei moșie la Cepturoaia; însă jumătate de funie, partea jupă- 
neasii Maricăi şi a Predei, din satu din Albești, fecioru Ba. 
dei Spătariii de la Sărata, şi din satu de la Hoboga iarăşi jumătate de funie»: dăduse pe aceste pămînturi 18.000 de aspri, 

1 Peste vre-un an, la 29 Septembre 7117 (1608), Marele-Logofăt nu mai e Stoica, ci Lupul (Cartoanele Ghenadie, VI, no ş),
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«Şi, cănd ai văndută jupăneasa Marica şi fegoru ei Preda Post., 

au întrebat pe toți fraţii ei: pe Radu Post.. şi Preda Slug. 

şi Stroie, vorii ca să o cumpere ei atastă moşie ce săi Zis 

mai sus, sai nu...; iară ei n'a vrut». Boieri: Vintilă Vel 

Vor., Papa Vel Log., Hriza Vel Vist., Nicolae Vel Spat,, 

Va rtolomei Stol:, Furtună Com., loniţă Păh.. Trufandă V. 

Post. Scrie Lepădat Log. în Tirgovişte. — Traducere 

de «popa Radu protopopu o: sud Dolj», 24 Novembre 

1784. 

2. Mart 7134 (3974). «Negoiţlă] snă Mihartii Păh. ot 

Sm ărdeşti» vinde «văru-mieii Vasţijlie Stăngăgacului» (sic) 

partea lui din Mostişte. «Însă moșie starpă, făr de rum(ăjnii.> 

Semnează iuzbaşi, ceauşi de prin sate, <jupăn Cola cupe. 

ot Bucţujreşti, Mihai Armaș ot tam». 

22. 17 Septembre 7149 (1640). Răzăşi vind vie la Găr- 

deşti «jupănului Ghinii Sluj.> 

23..5 lanuar 7150 (1642)- Preda Spat., nepotul Predei Banul 

ot Cepturoaia», dă zapis lui «Mihai soă jupan Dumitru vV 

Sluj. Filiiuşanul şi a surori-mea Caplei». Rămăsese din zes- 

trea făgăduită ei «1 rând de haine de sarasir, derept ug. 50; şi 

1 cunună de aur, derept ug. 40, şi brățări de aur, derept ug. 

20, şi trei îneale, derept ug. 9; şi 2 părechi de cercei, derept 

ug. 6», şi cinci ţigani, cşi leaglă]nul cu telle]garii, derept ug. 120». 

Dă în loc Floreştii din Dolj, primind şi un rest de 100 ug. 

Marturii: Dragomir Ban, Dumitru Dudescul Vel Vor., Radul 

Vel Log., Stroe Vel Vist., Preda Vel Spat,, Socol Vel Cliu& , 

Dumitrașco Vel Stol., Radul Vel Comis, Marco Vel băh,, 

Dumitrașco Cliui. Spineanul, Iacov Cliu. ot Cenaia. Mai 

semnează: Prăvul V! Căm(ă]raș, Drăguşin Vel Arm. Diicul 

Vel Ag[ă], Miyoc Aoyod&ue, .-. Kagartâe, Ghinea Sulj., Cos- 

tandin [Şerban], Udrişte Năsturel vt Log., Drăgoi Log» 

Gheorghie] Marele]-Pit., Cernat Vel Post., Bunea Vistiiar, 

Pceda 5ul., Danciul Log, Radul Cap., Barbul Cliu€. ot 

Frat[o]şt., Udrea Cliu&., Balica Păh., Iacov Clu&., Pătraşco 

Cliug. Pecetea lui Preda cu: «Pre-da Bu-ză.». 

24. 30 lanuar 7150 (1642). Un răzăş din Gărdești vinde via 

«dumnealui jupănului Ghinei Sluj.>. Marturi:: <jupănul lorga 
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neg[ulțătoriul i jupănul Tudor i juptaul lane neg[ulțătoriul, i Șărban Croitoriul». 
25. 8 Mart 7uşt (1643). Mai mulți răzeşi vind moşia lor la Săngureni în Vlașca «jupănu[luji Apostului». Marturi «de împrejurul locului, anume Gherghe Vistiiarul, carele iaste judec[ăjtoru în Scaunul în Buc[ujreşti..., Ghidul Comisul ot 

Popeșt(i], şi Chiriiacu Log!ojfătul ot Stoeneşti i snă Ştefan Lo. 
g[oifătul, şi Stănimir, şi Radul, şi Vladul Piecul ot Dărăștă, şi 
Furdui i brat Bugdan ot Călcești, i Dobre fetorul lu Dărjan 
ot tam, i Anghel ot Bucţulreşti, i fe&orul lui Ianache, şi Ivan 
ot Porubeni, fe&orul Rusului». Scrie «Stoica Logfojfâtul ot Băr- 
bătești», 

26. 26 Septembre 7154 (1645).« Viadul ot Căz(ăjneşti» se vinde 
«Neculei părcălabul», «în zilile creştin Maftei Voevod», ca 
«rumăn», pentru 12 ughi. Între marturi, «Hamza iuz., i Bă- 
la&>. Scrie «popa Matei ot Jirov». Iscălesc și «Dumitru sluj. 
ot Filiiaș. Guran Căpt.; az Vintii[ă] Post.». 

27. 14 lunie 7154 (1646). «Adecă noi acești 24 de boiari 
ce am fost luați hotarnici din Divan pre răvaşe domnești din- 
naintea Domnului nostru lo Matei Basarab Voevod de pă- 
rintele Efrem cu tot soborul de la sfânta mănăstire din Gura 
Motrului», la Scaești (Mehedinţi), fac raportul. — Copie. 

28: 2 Iulie 7154 (1646). Matei-Vodă lui «Manolie Portar», 
pentru a /otări la Gorgăneale, lingă Măneștii Radului- Vodă; 
«care o&nă... aii fâcut schimbu părintele Atanaşie cu Stoica 
Postelnicul cel orbu». 

29. București, 20 August 7154 (1646). Matei-Vodă întă- 
rește mănăstirii Radu-Vodă, unde e egumen Atanasie, moșia 
Gorgăneale, ce fusese a lui Stoica Pâh., fiul lui Vălcul Cluc. 
din Dragomirești : supt Radu-Vodă, Stoica vinde Hrizei Vornic 
o moșie în Cocani, Brobodeţ şi Dragomirești. Supt Matei, 
la moarte, Hrizea Vornicul lasă aceste moșii mânăstirii Radu- 
Vodă, «unde zac (c)oasele lui». Stoica face apoi schimbul. În 
zapis, sînt marturi: Șărban Vist. şi fiul Radu Spăt., Loizu 
Clucer, Stati negustor, ş. a. Divanul: Ghiorma Vel Ban, Dra. 
gomir Vel Vor., Radul Vel Log., Stroe Vist., Diicul Spar., 
Preda Cliuc., Barbul Stol., Radul Comis, Drăgușin Pah., Cos-
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tandin Post. Serie Dumitru Log. — Semnătură, monogramă 

şi pecete. 

30. 31 Maii 7155 (1647). «Miloș log. fetorul Badei de în 

Severineșt[i]», vinde Postelnicului Semen partea sa din Că- 

zănești, 

31. 14 Iulie 7157 (1649). «Vladul Post. de Dranoveţ» dă 

zapis «dumnealui Ghinei Clu.>, pentru ai vinde vie la Găr- 

deşti. Marturi doi Greci. 

32. 28 April 7158 (1650). «Megiiaşii ot Ghitureşti» dai o 

parte de moşie «serului ot Crai[o]va», care a plătit «pentru 

sat... năpăști 4 ani». Se pune şi pecetea Craiovei. Într'un 

cere dublu, o cruce, două stele şi «Craiov[a] oraş». 

33. 18 Maiu 71 58 (1650). Paisie patriarchul de lerusalim!. 

Înnaintea lui vine <jup[ă]neasla] Elinca Băneas(a] Radului 

Banul Buzescul, cu coclojaul ei, cu Matei, în braţe, cu mare 

jalbă și cu lăcrămoasă plăngere, cum, fiind o juplă]neasţă) 

rămas(ă] săracă de soţul ei.. sculat-se-aii niștle] boiari, nu- 

mele lor Goran Log. şi Radul iuz. Bărsescul, şi cu oamenii 

lor, Barbul Cucescul i Necula ot Răscăiaţ, cu cata lor, cu 

pără şi cu mare asupriciune . . . împresurăndu-i moșiile şi 

satel[e] și ţiganii . . -, văzăndu-o pre dinsa un cap de fămeae, 

neputănd a-ș căuta lucrul cu dinșii... De care lucru... 

facem leg[ă]tură patrierșască cu sabiia lu D[u]mn[ejzeii asupra 

acestor boiari ce scrii mai sus, cum, de vor fi luoat aceale 

moşii şi sate. şi ţigani cu cale şi cu dreptate, căzăndu-li-s a le 

luoare, ei să fie ertaț și blfa]gos[loviţ, şi să le fie de folos; 

iar, de vor fi luoat făr de dreptate și făc de leage, numai 

așa în silă și făr de cale, căt pot ei să fie procleţ şi anaf- 

tima și afurisiţ de Vladica Hs.» etc. 

Semnătura greacă şi pecetea patriarchului !. 

34. 22 Septembre 7160 (1652). <Todru Logf. ot Drăgoești, 

1 Un alt Paisie, de Constantinopol, fusese la noi în 1645; €l dă două 

acte : unul pentru dania făcută la mănăstirea Bradul, de Radul Comisul (Arch. 

Statului, Brad, XXVII, 1), îar altul pentru Snagov: o afurisenie asupra ini 

Matei Cocorescul, Gherghe, Ghinea, fratele acestuia Iani, Radu Șufarul și Pa- 

raschiva (Bibl. Ac Rom., doc. 158/xx ; semnează și Mitropolitul «Daniil al Ug.»). 
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împreun[ă] cu feă[ojrii mei, Chirca i Costandin», dă zapis lui 
«Necula prăc[ă]labul ot Glog[ojva, ot sudstvo Meh.», pentru 
ce-i vinde în Căzănești, <în zilele Mării Salle] D[ojmnu nostru 
1o Matei Bas[aJrab Voevod». Marturi : «jupan Buliga căpit.,î ot 
Cernaia Iacov căpit.,i ot Ollăjnești Goran Log, i ot Bărsești 
Vladu iuzbaș|a), i ot Medveajde Radul Cliuc., i ot Văgiulești 
Prăvul Log.» — Semnează toți. Pecetea lui Tudor. 

35. 9 Decembre 7160 (1652). Mai mulți răzăși din Găr- 
deşti vînd vie «dumnealui jupan Ghinea Vistiiar» : <Și cu 
căsoae și cu teascul și cu linul». 

36. 18 Iunie 7164 (1656). Constantin Șerban-Vodă lui «Ne- 
cula Glogoveanul V! Pit.>, ca să poată opri moșia Bărsești, «partea 
lu Tudor Log.», pentru partea din Căzăneşti, ce era de fapt 
a <Bănesii Buzeasca». — Pecete mică, rotundă, cu chinovar. 

37. 29 August 7164 (1656). Patru «megeș» arată boierilor 
Păiani pentru un Lepădat că «acesti Romăn (520) Lăpădat 
este rumnăn de moșie, de obrășiia, iar cu huniia nu havut 
nice o treb». 

38. 3 Februar 7169 (1661). Mai mulți răzeși, între cari 
<Gulie, Gratie, Ruhat, Tintea, “Țintea neșterul, Finat, Dragne, 
Dude, Datco», se vind rumiîni lui «Badea biv V! Post.», căruia-i 
daii părțile lor din Hulubești. Marturi: «Stroe Vel Dvornic», 
«Prodan Păh.>, «Preda Vi Ban», <loanichiia igumen ot Ji- 
tiiani», «Chirca Vist.» — Pe un alt act, cu aceiași dată și 
scop analog, semnează și «Ion Stol. ot Corşori». 

39. 9 Mart 7169 (1661). «Jupănasa Doichiia, fata Ghinei 
Păharnicului ot Mostişte», vinde «Niculei Clucerul[uji ot Stăce 
(sic)» şi fiului, «Niculei», partea ei din acest sat, și a verilor, 
Barbul şi «Mihartu». «Luamătă ug. 13, ca săi fie dumnei 
lui moşiia.> Marturi «Nicula Vătahul ot Orăviţi şi fii-sei Ștefan 
Log. ot tamu și Post. Dumitru a Neculi ot Izvoră şi Post. 
Dumitru Turculescu ot Sicurile și iuzbașa Prodea ot Ros- 
pova și Sava Roșulii ot Flămăda». 

40. 1! Octombre 7170 (1661). Fiii <uncheașului Vlaicului 
den Hul|ujbeşti, den județul Vlăşcii», dai zapis cBadei Clu- 
ciariului»>, că-i vind partea de moşie. 

41. 31 Octombre 7171 (1662). Radu Leon «jupăneasă
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Simă, care aii fost jupăneasă lui Semen Cliug. ot Glogova», 

că sai plins sătenii «cumui împresori», făcîndui rumiîni 

fâră drept, «ci sănt rumini den sat den Runcu, și te-ai so- 

rocit să vii cu ei d= faţlă] la Divan și, şăzăndu ei de Le-au 

așteptat atăta vreame, ca să vii de faţlă], şi nu ai vrut să 

vii... Namai decăt să vii... că apoi voii trimitțe! Dom- 

nia Msa de te vor adultje cu treapăd». Pecete mare cu 

chinovar. 

42. 18 Mart 7171 (1663). «Andrei Spăt.» dă zapis lui 

«Gorghii, frat[ej-meă», pentru moşia Strănba. 

43. Bicureşti, 28 April 7171 (1663). «Ghiorghe Vel Ban, 

; Stroe Vel Vornic, i Radul Crețlullescul Vei Logt.» dai zapis 

«Badii Vel Cliu&.», pentru 100 de stînjini la Holubeşti, cedaţi 

în urma unui împrumut de «Andrei Căpitanul, snă Agăi Nea- 

g(ullui». «Moşiia Badii Clug., ce se chiam[ă] laşii», luată «de 

la Paraschiva cih[oJdariul, și de la frate-săii Gheorghe Păhar- 

nic fetorii Agăi Neaglullui». Scrie <Radu Log:». 

44. 25 Mart 7173 (1665). Radu Leon către Badea Vel Pah., 

pentru 700 de stînjeni «la Ulubeşt(i]», Andrei Căpitanul cu fiii, 

Matei şi Radul, îi pusese zălog castă iarnă, în luna lui De: 

chevrie în 24 de zilje!, pe vream[e] ce am luoat Domniia Mea 

Domniia la Odriiii, de i-ai luoat bani de la un Turcu, pe 

chizășăia lui, taleri 103». — Monogramă, iscălitură şi pecete. 

45. rii April 7173 (1665). cAndreiii Spăt[alrul» dă zapis 

«Badii Vel Păh.» că i-a vindut 500 de stinjeni la Holubeşti. 

Marturi: « Gheorghie Băleanul Vel Ban», «Stroe Vel Dvornic», 

« Alexie Logft.>, «Iorga cojlolcarul», «Stantul Log.». 

46. 22 Maii 7173 (1665). «Gheorghie Băleanul Vel Ban, i 

Stroe Vel Dvor., i Radul Creţulescul Vel Log,, i Mariş Vel 

Vist., î Drăghici Vel Spăt., i Neagoe Vel Cliuc.», dai zapis 

«Badei Vel Peh.» că i-a vindut «Andrei Căpt.» ocină. 

47. 13 Octombre 7174 (1665). Şese boieri hotăresc niște 

vii după ordinul Domnului. Semnează: <eii Duma Spăt., în locul 

Părvului ot Vel Ocnă», «ei ani cup. ot Vel Ocnă», «Partos 

Ilța)a[ajâmpu», «eii pop Apostol, ei Stroe diaconul, Xrx6ns Nexw- 

as dr rm ora, ei Ifrim ot Rem[njic iiuz., Tanasie Păh. săn 

Cernescul».
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48. 20 Novembre 7174 (1665). «Andrii Spăt.» dă «Badei 
Vel Cluc.» zapis pentru un împrumut de 10 galbeni pănă la 
Crăciun. Martur «Pătraşco Clut. Bucșanul». 

49. 6 Maiii 7174 (1666). Radu Leon dă Badii biv Vel Peh. 
Hulubeştii în Vlașca, «însă din partea lui Andrei Spat., snă 
Agăi Neagului, stănjin[i] 306». Andrei îi pune zălog la Badea 
Peh., pentru treizeci de ughi luaţi «de la luna lui Avgust, den 
zioa de'ntăiă, păn la Sti. Dimitrie». «Toti-aă mutat zi dup[ă] zi, 
păn ce aii trecut 6 luni.» Se preţuiește stinj. 20 de bani. Boieri: 
Gherghe V. Ban, Mareş Vel Vor., Radul Vel Log., lanache 
Vel Vist., Drăghici Vel Spat., Neagoe Vel Clut,, Gheţea Vel 
Stol., Gheorghe Vel Com., Necula Vel Păh.. Șărban Vel Post. 
Scrie Dumitrașco Log. — Monogramă, iscălitură şi pecete. 

50. București, 16 April 7176 (1668). Radu-Voaă Leon, pentru 
«Mihart Păh., fetorul (oanei Comisul ot Zmărdășteț ot sud 
Mehdţ., și Barbul fegorul lui Stepan ot Babrova», dindu-li 
Mostiştea din Mehedinţi, și cu rumiînit [nume ca: Semen, 
Dorin, Fulga, Belul, Bogdan, Surul, Stan Copilu, Frăţilă, 
Bălanu, Lupulj. Unii se împart «cu Pătru Cămărașul, ginerile 
Paraschivii Pahr.». Mai departe, alții ca: Udrea Bălănescu, 
Zmădu. Partea Buzeştilor e cuprinsă: «lar, cănd ai fost în 
zilele răposatului Matei Voevod, dum. Radul Banul Buzescul 
el aii văndut aastă jumătate de sat... lui Coană Comisul 
din Zmărdăşteţ». Fusese şi un proces cu «Pătru Cămărașul, 
fecorul Dansului Post. Părăianu, carele ține o fată a Pa. 
raschivăi Pahr. Cocorăscul, fiind nepoată Buzeștilor, căruia i 
sai fost dat de zăstre ceilaltă jumătate de sat din Moștişte», 
Se făcuse hotărnicie de «Stoica al 2-lea Dvornic Şăntescul». 
Boieri : Gheorghe Vel Ban, Mareş Vel Vor., Radu Vel Log, 
lanache Vel Vist,, Șărban Vel Spăt., Neagoe Vel Cluc., Mi- 
haiu Vel Post., Balasache Vel Pah., Gheorghe Vel Stol., Papa 
Vel Comis. Scrie Dumitraşcu Log. — Copie modernă. 

51. 20 Septembre 7181 (1672). Nişte Țigani se bagă chiezaş 
că nu vor fugi alții: «iar, de va fi țigan răi și de va fugi 
undevaș», daii ei seama: «şi să-l aflăm, să-l aducem». 

52. 12 Iulie 7182 (1674). «Curuia biv VI Peh., i Costandin 
Brăncoveanul V! Post., și ei Stroe Cluc,. Leurdeanul» dau
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zapis «Barbului Fillijșanul Vel Sluj.» că-i vind «satul Mos- 

tiștea, partea lui Pătru Căm(ăjraşul jum(ăltate». Era al lui 

„Petru «de zeastre de la socru-săii Paraschiva Peh. și de la 

soacră-sa —, fata Banului Predei Buzescul; des, căndu ai 

fost acum..., iar Pătru Cămlălrașul el ai fostu luat o dij- 

mărie și ai fost rămas dentr'acel dijmărit să dea la Domnie 

d 455; deă laii apucat cu strănsoare ca să dea banii la 

Domnie ; de& el, neavăndu de unde da, ai venit la noi cu 

rug[ăjciune de am mersu de ne-am băgat chezaș la Husăin- 

Ag[a] Boșneagul, de i-am luat în chiezăşia noastra aceștli] 

bani... și i-am dat de s'au plătit de cătră Domnie». Moșia 

era pusă zălog la ei. Așteaptă <o lună preste zi; atunce aă 

trimis tal. 265, bani] 44, iar talțejre 214, 38, el nu i-ai tri- 

mis ; ci am mersu cu aceaste tal. 265 la Husăin-Agla] Boș- 

neagul, ca să-i îă și săi scrie în dosul zapisului. Iar el banii 

pi& de cum nu ati vrut săi iă, ce aii rămas petleltluit la 

noi, precum i-au şi trimis Pătru... şi ne-am rugat de i-ai 

mai pus zi preste o săptămănă» ; dar fără folos. Ieaii ei banii 

de la «Isuf.Ag[a]». Nouă cereri la Pătru. «lar el n'ai mai 

trimis nimic, ce ai fugit în Ţara Ungurească. Det, fiindu cu 

noi împreun[ă) chezaș şi Barbul Filfișan V! Slug,, și neîntăm- 

plăndu-ne noi a fi ait, fostu-l-aii apucat Isuf-Ag[a] pre dinsul, 

de i-ai plătit... Iar, duplă] ce am venit şi noi ai la Curte», 

li se cere de Barbul partea lor: dai partea din sat. Sem- 

nează : Costandin v' Post. Brăncoveanu» [pecete foarte fru- 

mos lucrată, dar neînțeleasă, cu literele : B. R....], Preda 

Vel Stol., Stroe Cliuâ. Leurdeanul [pecete cu ramuri), Paras- 

chiva ..., Dumitru Cap. ot Fratoștiț, Mihai Cliu&. Drosul 

mărt. 

53. 1-iă August 7183 (1675). «Andrii Spăt.» dă un zapis 

«Badei Vel Păh.» că s'a împrumutat de la el «cu 30 de gal- 

bin[i] păn la Simedru», puindu-și ocina zălog, «din Hollu]- 

beșt[i], din judeţul Vlășcei». Se adauge mărturisirea că za 

putut da banii la zi. 

54. București, 17 Iunie 7187 (1679).Şerban-Vodălui Costandin 

Brăncoveanu Vel Ag(ă], snă Papei Post., vnuc Predii Brănco- 

vanul, băiv Velichie Vornic, ca să hie satul Băileştii ot sud Dol-
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Jiului». Hotarele: «de spre Hrastul la Făntăna Tiganului.,, 
Făntăna lui Voico... La măgură, la Banaghiia ... La ulmii 
lu Rade, în capul Prilogilor..,, pănă în Grindul cel Mare... 
Pre unde ai aprinsu Preda Vornicul casele Urziceanilor, 
pren păru și pren copaci... Făntăna lui Dude... Făntăna 
lu Şărbu... Grindul cu Mirariul... Plopii lu Barac, la mă- 
gura acea mare den Seliştea Bălăcianilor, unde ati aprinsu 
Mateii-Vod[ă] casele... Grindul Belului... Valia Muşii... 
Făntăna Meliacăi». Nume de rumi ni : Simtion, Pădure, Pahonie, 
Peca, Dragomir Coţobăţ, Buțul, Gruia, Berindeaii, Gostil, 
Andronie, “Țondră, Eftenie, Gania, Mirea, Cilea, Cornea, Ianiu, 
Stan Sitea, Dragomir Moldoveanul 1, Armencia, Mirea Coe- 
nescul, Coin, Voilă, Zăoș, Grozav, Penca, Baia, Moldoveanul, 
Măuzia, Ariou, Nedea, Ispas, Tatul, Ghera, Măinea, Micul, 
Nistor, Nianciul, Frunteș, Lazar, Stăslav, Stan Belega, Stalia, 
Lepădat, Danco, Cerna Gostil, Simtioa Șslariul. «Pentru că 
acestu sat... fost-aii de moşie al Danâului Vornicul Brăn- 
coveanul de spre strămoşii lui, Craioveștii; care a fosta răpo- 
satului Matei Voevod, moșul Predei Vornecul Brăncoveanul, 
încă mai denainte vreame, den descălecata țărăi, de l-au ţi- 
nut şi l-ai stăpănit tot cu bună] pace, den Domnu în Domnu, 
pănă în zilele lu Ștefan Voevod. Iară atunce Danciul Vornicul, 
stremoșul boiarinului Domnii Meale Costandin Vel Agă, el 
atunce n'a avut ni o diregătorie de la Ștefan-Vod[ă]; deci, 
fiindu Jane Ban-Mare la Craiova, și avăndu voe la Ștefan- 
Vod[ăj», îi dă satul pentru boierie. <Mihaiu-Vod[ă) s'aii făcut 
rud[ă] lu Iane Banul, cănd aă stătu[t] a fi Domnu aiă în ţeară... 
Înteaceaia David Post., tatăl Predii Vor. Brăncoveanul, și cu 
răposatul Mateiii-Vod[ă), fe&fojrul Danciului Vornic, ce i-ai 
zis atunce Mateiii Post., şi cu Barbul Post., neamul Craio- 
veștilor ... Ati stătut Domnu moșul Domnii Meale Io Radul 
Voevod Șărban. Într'aceaia Radul-Vod(ă) Șerban fost-aă _trii- 
mis la Banul Preda Buz[ejscul, la Craiova, de aii fost jurat 
acol[o], denaintea Predei Banul... După moartea lui David 

1 Un «Bolea Moldoveanul» se întîmpină încă întrun document de la Radu 
Paisie, 17 April 7048 (1540); Cartoanele Ghenadie, II, no 1. 

66349. Vol. V. 
20
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Post. şi a Barbului Post., rămas-aii pre seama Predii Vornicul 

Brăncoveanul, moșul boiarinului Domnii Meal[e] Costandin 

Brăncoveanul Vel Aglă), și pre seama lui Mateiii Post., de 

l-ai ţinut amăndoi den doao, şi, dup[ă) ce ai dăruit Dumnezei 

pre Mateiii Post. cu Domniia Țărăi-Rum[ăjneşti, cât a fost 

în Domnie ani 22, ai ţinut acest sat Băileştii tot den doao, 

şi, nu numai acestu sat, ci şi toate satel[e] şi moşiile] ce aă 

avut de spre neamul lor Craioveştii, pănă s'aii tămplat răpo- 

satului Mateiii- Vod[ă] moarte, de ai murit în Domnie. Duplă) 

aceaia, în urma Domnii dumnealui ai stătut a: fi Domnu 

țărăi unchiul Domnii Meale), Costandin Șărban Voevod. Dec. 

atunce fost-aii făcut socoteal!ă] înpreunlă! cu preasflijnții pa- 

triiarşi, cu arhiereii țărăi și cu tot sv[ajtul boiarii țărăi innaintea 

lui Costandin-Vod[ă], pentru toate moşiile partea răposatului 

Mateiă-Vod[ă], și aă căzut a fi şi acest sat Băileştii, cu toț 

rumănii, pre siama Predii Vor... . fiindu nepot de nepoat[ă] 

de sora) răposatului Mateiii- Vod[ă]». Aşa e «pănă aii venit 

Mihnea-Vod[ă) Domnu țărăi. Dec, findu el cu multă vrăj- 

mășie asupra neamului boerescu, ai omorăt mulţi boiari, și 

ai omorăt şi pre Preda Vor. Brăncoveanul, şi ai ceput a 

răscumpăra satele şi a lua bani de pre la rumăni, făcăndu.-le 

cărți de slobozie și de judecie, să hie în pat[e] de rumlăjnie.» 

Așa face, pentru mulți bani, şi la Băilești. «ȘI, scriindu-le 

cartea, şi cu moșie, şi i-ai scris la slujbă: unii păhărnicei, alții 

la alte breasle, carii unde sai pohtit. Des, fiindu boiarinul 

Domnii Meal(e| Costandin Vel Ag[ă) şi cu frate-săi Barbul 

coconi mici, neputăndu-ș căuta de moşie», așa ţine pănă la a 

doua Domnie a lui Grigore-Vodă, cind frații ridică pără asupra 

rumiînilor. «Det și Gligorie-Vodă) fără dă ni& o dereptate 

at fost judecat, să fie în patle] rum[ă)nii de rum(ăjnie». 

«Și de atunce încoace tot ai fost ei la slujbă și în pate] 

de rum[ăjnie ; iară acum, dup[ă] ce ne dărui şi pre noi Dum- 

nezei a fi Domnu şi biruitoriu Țărăi-Rumăneşti» iar se plinge 

Constantin. Se văd acte şi se întreabă «pre toț boiarii Domnii 

Meal[e], şi pre cei mai bătrăni, şi pre cei mai tineri, cum ştii 

de acestu sat Băileștii. Ei toț sai sculat de ai mărturisit 

naintea Domnii Meal[e] în Divan, cum ştii şi ai pomenit 
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fiindu al boierilor den Brăncoveani, al Predii Vor., moșul boiarinului Domnii Meal[e) ..., fiindu-i de moșie den descă- licata țărăi, de spre neamul lui, Craioveştii.» Boieri : Neagoe Săcuianul Ban, Badea Vel Vornic, Radul Log., Hziza Vel Vist., Veniil[ă] Vel Spat., Cornia VI Clug., Stoia V! Post. Barbul Vel Penh,, Alixandru Vel Stol,, Dumitrașco Vel Com,., Șărban vt Log. Dumitrașco Log. scrie. — Semnătură, mono- gramă. ornamente de aur. 
55. București, 10 Decembre 7193 (1684). «Iordache snă Neculii Post. ot Coc[olrăştii Caplii», vinde «Mihului neguţ- toriul» moşia lui de Ja «Buc[ujreani, de pre apa Colintinii, dăn în judeţul Elh.», 200 de stînjăni, fiecare cu cite 88 de bani. 

Marturi: «Pătru Log., snă Mihalcei Post, ot  Potvalești», 
« Moisei sni Mihalci ot Po&val[ejşti», <Părvul snă Neicăi Spăt. ot Cocorăşti», «Dumitrașco fecorul Nicăi ot Coc[oJrăştii Caplii», «Mateiă Clur. Pirişan», «loawms  Kahryeoxav)oe papelo]pă 7 vobav», <pop Vasilie p: ot Colțea. Draglojmir ot Sti 
Gheorghie». 

56. Bucureşti, 24 Decembre 7193 (1684). <Părvul, denpre- un[ă) cu fraţii miei, anumw[e] Radul, care iaste la Moldova, i Dumitrașco, fet[oJrii Nicăi ot Coclojrăștii Caplii», vinde «lui Andrei neguţtoriul» partea-i din Bucuveani. Marturi unii din cei de la n! precedent. 
57. 22 Iunie 7194 (1636). «Mihul neguţtoriul» vinde lui «jupan Mihai Spătariul» partea-i din Bucoveani, cu 66 de bani stinjănul. Semnează «az Mihul cup[ejț», puind și o pecete străină. Marturi: « Negoiţ[ă) Log[o]flă)t Dediulescul», «Barbul 

ot Corbeani». 
58. 21 Maii 7195 (1687). «Badea snă Post, Neculii den Cocorăștii Caplii» dă zapis «dumnealui Spătariului Mihai și jupăneasii dumnealui, nepoatii meal[e) Margăi Spăt[ăJreasii», că, «fiind eă bolnav și slab, și neavănd nit un cocon den trupul 

micii», «de vreame ci Dumnezeu aşa i-au fostă voia și m'au 
Cumpătat, de n'a rămas den mene nec un rod», li dă partea din «moşie de la Colintina», la Bucuveani, «Pentru că şi eu 
de la dumnealor mult bine și multă căutare am avut la boala 
mea și la lipsa mea.» Martur și Iordachi, fiul Neculii Cocorăscu.
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59. 23 Decembre 7196 (1687). «Barbuli Post. ot Cuturoia, 

de împreun[ă) cu frate-miei Costantin, snă Matei Post. Bu- 

zescul», vinde lui « Vaslillie Corboreanul» partea sa din Mos- 

tiste. Semnează ambii, şi-şi pun pecețile, cu arabescuri neîn- 

țelese. 

60. 15 Iunie 7198 (1690). «Iordache Post,, fetorul Neculii 

Post. ot Cocorăștii Caplii», dă zapis lui Mihai Cantacuzino 

Spăt., că «avănd un frate mai inate, anume Badea, fiind ne- 

volnic, orbă, olog, tungu, plin de toată pedeapsa şi nevoia 

de la Dumnezei, neavănd nic o puteare a să hrăni, afăndu- 

se şi la mare lipsă, și de noi pi; o căutare nu avea, că şi 

noi slabi eramu, dumnealui, cu ce ai putut, laii căutat la 

lipsa şi la nevoia lui, pănă la săvărşaniia lui, neindurăndu-se 

de dănsul, fiind jupăneasa dumnealui nepoată noaoa». Badea 

li-a dat moşia, şi el confirmă, după ce i se mai daă 100 de 

taleri. Și acesta pune numai degetul. Marturi: «Barbul Făr- 

'cășanul, Matei Filipescul Stol., Preda Vel! Pit., Barbul Brăt. 

Văt. za zaproz (sic), Stroi ot Comana». 

61. 29 April 7200 (1692). «Matei Cliuci., snă Iancului Căp. de 

la Dobriceani», dă zapis «nașului Costandin, fe&lojrul lui Matei 

Post. Buzescul ot Cepturoaia», «că mi-ai fostu vîndut dum- 

nealui, împreună cu fratele) dumisal|e], naşul Barbul, o parte 

de moşie ce-s chiamă Grădiștea, ot sud Rom... încă den 

zilel[e] răposatului Şerban-Vodţă]». Acum Matei o revinde lui 

Costandin. Semnează şi «az Papa Ot[etelișeanu] v[ălt[av] za 

copi» și «Matei Pah. Poenariul». 

62. 9 Iunie 7201 (1693). «Orăşanii ot Bae de Aramiăj, 

anumle)] care vom iscăli mai jos», dai zapis «Post. Giurchi 

Corcoveanul» şi lui «Milco», că, «părăndu cinevaș la Mărie 

Sa Vod[ă] pă Drăghit Cătunariul că ar fi luat de la hoț 

cari au priasii astă tomnă, zloț 500 şi cesnic de zmaragdi 

şi 2 gadaralea rebii (s7c) și 3 rafturi şi 1 părechie dă bră- 

ţără dă aurii dă cele mari și păhari grivnea de argintii; deci, 

apucăndu-l Mărie Sa Vod[ă) pentru acestea, iar Drăghit plăn- 

găndu-să cum că nai luat acestea ..., fără căt ce aii luat 

au dat seama şi ai scris în foe, Mărie Sa Vod[ă], dăndu-i 

legea ca să jurea cu dumnelui Post. Giurca şi cu domnelui 
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jup. Milco», se află «om derept», şi orașul jură că e adevă- rată spusa lui: în cas contrar, «să avem a împlini noi cu capetel[e] şi casele nostrea». Semnează numai cu numele de botez, afară de «Lupul Glogfo]van». Unul iscăleşte greceşte. 63. 17 Maiă 7203 (1695). Doisprezece boieri hotarnici, luaţi «de dumnealui Costandin Post, Cepturoianul şi de Matej Cliuă, Dobriceanul, «şi de frații lui, şi de verii lui», la moşia Berbeștii, fixează hotarele. <O crivinlă] a Grădiştei, ce a fost în fundul Daei». Semnează: «Părvul Sluj. Pleşoian, Ivan Capt. Zătrenol, Oprea Culescul, Radul Vladoloviă ot Otetiliș, Gorgan, brat ego, ot Oteteliş, Costandin, brat eg., ot Oteteliş». 64. 4 Februar 7204 (1696). «Iane neguţtoriul, nepotul lui Andreii ot —», dă lui Mihai Cantacuzino Spăt. partea-i din Bucuveani. Semnează grecește. Marturi: Mibul Cup. şi alți doi Greci. 
65. 7 Februar 7204 (1696). «Neguiţă snă Mihart Pah. ot 

Smărdeşteţi» vinde «cumnată-miă lui Drăghi& Săulescul» ! partea din Mostişte, ce venia de la «Neagul Bașcoveanul». Marturi: «Costandin Logf., Vasil[e] Log,, Drăghi& Poenar, Mihai Bi. bescul». 

66. 17 Novembre 7208 (1699). «Tănasie Portariul, împreună cu frate-miei Radul, fetorii lui Cărstiian iuz. oț Mirilari», vind «Măriei Sale Radului bsizadă, snă răposatului Iliiaș Voevod», 
partea lor din Flocoșani, 1.183 de stînjeni, şi viile «care săntu pre lăngă mamina Siului>. Marturi: Cornea Vel Ban, Stroe Leurdean Vel Vornic, Diicul Rudeanul Vel Log,, Șerban Vel Vist., Mihai Cantacuzind Vel Spat., Bspyos Sas XAovr- Cridpms uăprqpas, Ianachi Văcărescul Vel Agă, Costandin Vel Pit., Bunea Grădişteanul Vel Arm., Matei Comăneanul Vel Căm. (?), Preda Prășcoveanul Vel Clu&., Dicul Buicescul, Ra- doul Post. Creţulescul, Iordache Creț(uJlescul. 

67. 5 Octombre 7212 (1703). «Conda snă lani Păh. ot 

1 În condicile de documente legate ale răp. episcop Ghenadie de Rimnic, IV, no 53, se află un zapis al lui Drăghici, prin care vinde o Țigancă lui Damaschin, episcop de Rimnic. Semnează și «Mihai sin Drăghi& Săulescul> (24 Iunie 7221-—1713),
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„ Padinţa), ot sud Meh.» vinde lui «Păh. Matei, snă Dumitrașco 

" Pit. Poenariul», -partea sa din Mostişte. | : 

68. 2 lulie 7214 (1706). «Drăghit Săulescul, dinpreun[ă)] cu 

juplă]neasa-mea Mara», vinde <cumnatu-mei lu Matei-Păh. 

Poenarul ..., ţiind noi doao surori, feate lu Dumitrasco Spi- 

neanul,  nepoat[e) de sorță] lu Mihart Păh. din Smărdeşteţ;... 

fiind ei însurat mai de nainte, și pe aceale vremii să întăm- 

-_ plasle] fetorilor lu Mihart de răsăpiră casa tătăni-săă.. -- şi, 

  

căzăndu-ni-s mie de' pe juplă)neasă-m a cumpăra mai bine 

ei, fost-am cumpărat, şi am şi răscumpărat moşii, ţăganii 

ce am putut». Apoi, «dup[ă]. ce s'au întămplat. de aă luat 

cumnatu-miei Matei pe cumnată-mea Mariia», se face proces, 

«înnaintea dumnealui Șărban biv Vel. Comis Pris[ă]ceanul, 

fiindu dumnealui judecătoriiti ai& la: Craiova». Se aecide «ca 

să-m întoarcă banii pe jum(ăjtate; și să țănem toate împreun[ă)». 

Nu se lasă Săulescul, ci merge, <căndi aă fost acum, fiind 

judecători ait la Scaunul Craiovei dumnealui Bunea biv Vel 

Comis Grădişteanul». Se dă. aceiași sentință: «să fim fraţ pe 

toate». Îi cedează deci pămîntul de la Mostişte cumnatului. 

Marturi: Vasilie Pah. Poenar, Pană Urduteanul, Barbul Poen., - 

Paanţă] Com. Mărgăritescul, Ion iuzbaş(ă) ot pod-Baniţlă). * 

„69. 5 August 7215 (1707). «Misail monahu, care m'am 

chemat.. pe numele mirenescu Mihu neguțtoru den Bucu- 

reșt[i, din mahalao Triehstlă (szc)>, vinde lui Mihai Cantaca- 

zino biv Vel Spăt. parteai. din ' Bucoveani. Scrie popa Ar- 

senie de la Trei-Sfetitele. . 

70. 15 Mart 7216 (1708). Şese hotarnici “luaţi de Calinic 

Calugătul și Drăghici Vătavul hotărnicesc. «Cerdac vamă- 

săacu.» Semnează între ei şi «Ion Jăganie ot Cocorăşti». 

7. 22 August 7218 (1710). Şese boieri, din partea «Cai- 

maeanilor», pentru un proces al lui Drăghici Cauş şi Statie 

van, ot Popești, la Căpţărești — mama lor era Stanca — 

“a + Stati Păh. snu Badii Pit., nepotul Neagăi Slug. ot Po- 

perii. Supt «Io Costandin Basarab Voivod». 

2.13 Mai 7219 (JI). Constantin-Vodă «juplă]neasei 

ilsauâs Coreoveancăl», fata lui Giurca Corcoveanului, . ce are 

pese cu unchiul, Batbul biv vt. Log. Trimiși la Mitropolitul  
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Antim şi la Radu Golescul Vel Vor., Toma Cantacozind 
Vel Spăt., Iordache Crețulescul Vel Păh,, Pătraşco Breazoi- 
anul Vel Sărdar. Ei li fac «socoteala» pentru moștenirea 
Giurcăi: «să nu să mai schimbe». Dacă va face Barbul, «atunce 
să-s pedepseaască cu mare pedeapsă, ca un om nebăgător de 
seaam[ă], ce nu să ține de socoteaal[ă] şi de judecată». — 
Semnătură tremurată. Pecete mică octogonală. 

73. 1 lo Costandin Voevod, bj. ml. gospodina zemle 
vlahscoe. 

+ Boiariului Domnii Meale Costandin Buzescu, săn[ăjtate, 
Cartea ce ai trimis, aă venit, și, ce scrii, am înţeles. Pentru bir 
ce ne scrii, că-ţ iastle] cu grei, şi te rogi să te mai ușurăm 
cevaș, dă acasta ni să pare că pă acești 20 de galbeni eşti 
cu nepotă-tăui Costandin; însă, ce se va putea, tot te vom 
mai uşura. Pentru nește Țigani dă la Mihai Post. Corbeanul, 
ce scrii, am înțeles. Dă care lucru dumneata zici că sănt ai 
dumitale, Mihai Pit. zice că sănt ai lui; ce noi pen scrisori, 
nefiind dă față, nu putem isprăvi; făr dă căt, dănd Dum- 
nezei să te mai scoli ceva;, vei veni într'acoacs, Şi-ţ vsi 
isprăvi. Ce, dă vor fi ai dumitale, ţi-i vei lua, iar, dă vor fi 
ai lui, şi-i va ţinea. Numai ne pare răi dă dumneata, căt ne 
scrii că eşti tot slab şi neputintos; ci, dănd Dumnezei să te 
mai scoli cevaș, să ca[n] vii într'acoace, că n'ai venit dă mult. 
Atasta, și fii săn[ă]tos. Mai 11 dni, l 7220.— Ve: Boiariului 
Domnii Meale Costandin Buzescul, cu săn[ăjtate să să dea. — 
Pecete roşie octogonală 1. 

1 Pe un exemplar din cunescutele calendare manuscripte ale Brîncoveanului, — 
astăzi în Bill. Ac. Rom,, gasii de curînd încă o foaie diu ziarul lu (Cf. 
pp. 126-7): 

«0 pigas zâv dpinditov Bzippgoc, xi "Is eboebeius bnepacatoris mal - 
Tâv Eregodiţuy î dvrinahos, 6 baounards Saw, â nepioaviis Anailzoc “Ie. 
posvh5ptov. 

Mari 16 4. Cu Neculae CălţăJrașul am scris la Post. i la Costandin Dii- | 
chiti, i părintele Irachias. 

Mart 24 d. Cu oma Gichi, cănd aii mersu, am scris la părintile Panaghiotatos, 
macarioiatos Hrisantu exaporiton, dascalul Spandonache, la Diichiti, trimițănd şi 

jup. lut Razv Țş FA TE m v „ «* să dea carte la macariotatas
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74. 29 April 7221 (1713). Constantin-Vodă lui Radul 

Strămbeanul «şi Căpitanul Dumitraşco Hobean, Drăghici 

Cătunarul, Vasile Cernăiane, Barbul Gălăşoianu», şi unui fiu 

de popă, pentru o afacere a Corcovenilor. Ivana se plin ge 

asupra unui Postelnic, «că o-ă dus la casa lui, dă-o pis la 

opreallă], şi ai fost bătăndu-o zioa tot de trei ori» pentru a 

vădi un zapis. EL «sai prinsu tare că nit cu palma nu o aii 

atinsu ..., ci ia ai zis şi ai năpăstuit ca o muere rea, — ca doar 

ar scăpa». Săvadă. — Frumoasă pecete octogonală cu chinovar. 

75. 18 Mart 7222 (1734). Constantin-Vodă lui «Costandin 

Cepturoianul»: i sa plăns c<Amza Părțălianul, brat eg, zicănd 

cum că, rămăind ei mici de părinţii lor, şi avănd şi moşăi aci 

lăngă tine, care moşăi să chiiam([ă] Curtișoara ; Grădiştea şi din 

Bărbeşti, şi aii mai venit astă toamnă de au jăluit, pentru 

acestă moșăi, și ţ-am făcut Domniia Mea şi altă poruncă, de 

vei fi avănd scrisori pe aceale moşăi, să le scoţ acolo de faţlă) 

înnaintea megiiașălor, iar tu nu te-ai uitat la porunca, Domnii 

Meale, că pă seamne, cum spun ci, n'ai nici o scrisoare ade- 

vărat[ă], ci unbli de stăpăneșt[i] moșăele oamenilor făr de nici o 

dreptate. De care lucru iată] că-ţ poruncescu Domniia Mea 

de a doa oar[ă] să cauț, de vei fi avănd zapise bune de cum- 

părță]toare de la părinţii lor, au de la ei, să le arăț, să le 

vaz[ă]; iar, peavănd zapise, să-i leş să-ș stăpăneaască moşăile€ 

părinților cu bun[ă] pace, pecum le-ai stăpănit și mai nainte. 

Că, de va mai veni să mai jăluiască cum că nu-l laș să-ș 

stăpăneaască moşăele părinților, să ştii că voi trimite Domniia 

Andiohias i părintele Iraclias; Ap. 23 d. Cănd sai dus Costandin Sus. la 

'Tarigrad, cu el am scris lut Diichit, trimiţăndu-i şi u 24 duel cafea i 

fir ; am trimis carte i unBelgher negru frumușăl 7 d a ASI 220 z3 

y Thy a Dam dragomanul. 

lu. 2 6. 

+ Ati purces de aici Neculai i Variholomeiii Căl., cu carit am scris la 

Slug. Cost. i la Vi Stol. i la Diichiti i pări: Iraclias i Domnitat lui Dum(i)- 

traşco-Vod[ă] îi Cost. Balepliul i Hagi-Cuzi ; timis-am cu ei şi z0 îl pentru 

mutpac la Cost. Slug. E din 1707, după vrista ce se dă Împăratului Iosif. 
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Mea un Armaş de le va aduce făr de voia ta, şi vei da și 
treapăd, și nu-ț va fi cu nici o cinste.» — Monogramă și pecete. 

76. Bucureşti, 18 April 7222 (1714). Ștefan Cantacuzino 
«Mantii V! Căpt. za lefegii şi frățțijne-săă Pătrului, snă Mantii 
Vistiiariul, și nepotu-săi Radului, fetorul lui Drăghit Vătaful», 
pentru niște prăvălii în Bucureşti, «ce săntu în Șălari», «de 
baştină». «lar, căndu at fost atunci, Măriia Sa Costandin- 
Vodă, cu un meșteșug ca acesta, fostaii pus pă Iorga Siu- 
geariul în spinare-le ca săi vănză lui aceaste prăv[ăllii şi cu 
pimniţa», cum şi vând, «pentru multă supărare». «Şi nu doar 
că o cumpăra Iorga Slugiariul să o stăpănească ei, ci, fiind 
pus de Mătiia Sa Costandin-Vodă, şi, vănzăndu-o Manta 
Căpt...., o au fostu luat Măriia Sa de la Iorga Slugeariul. 
Dup[ă] atasta, avănd măn[ăjstirea Comana o moşie ce-s chiamă 
Bărzeştii şi Popeștii ot sud Dămboviţă ..., şi fiindu pe lăngă 
hotarul moşii Mării Salje! de la Potlogi, și vrănd ca să ş mai 
înmulțiască moșiia și să o lățească, ai luatu aceaste moşii..., 
făr de voia părintelui Dionisie egumenul şi a tot săborul 
sfintii măn[ăjstiri, de ls-ai daosu la moșiia Potlogii..., şi 
au dat sf|i]ntii măn[ă ]stiri Comanii aceste prăv[ălii», de şi nu-i 
erai «nici de un folos». «Și, dăn voia şi porunca lui Dum- 
nezei mazilindu-se Măriia Sa Vodă Brăncoveanul, și miluindu-ne 
Dumnezeii pe noi cu Domnia și stăpănirea țării aceştiia», 
vine egumenul cu plingere: se află că purtarea lui Brinco- 
veanu e cun lucru fâr de cale, în silă şi făr de dreptate». 
Se restituie la toți ce avuse. Boieri: Costandin Știrbeai Ban, 
Bunea Vornic, Radul Dudescul Log., Radul Cauntacozino 
Pit., Sărban Bojoreanu Vist,, Pătraşco Brăzoianu Post., Nea. 
goe Toplitanu Stol., Statie Păn,, Drăghici Strămbeanul Med., 
Mihai Cantacozino Comis, Șărban Hierăscul Slug,, Șărban 
Greceanu Pitar. Const. Conţescul vt. Log. Scrie «Anghelachi 
snă Mihai Log. ot Tărgoviște». — Pecete acoperită. Mono- 
gramă și semnătură. 

77. 3 Maii 7223 (1715). Ștefan-Vodă, «voao 6 boiari, anum[e) 
Dumitrașco Mojrinjglavui i Matei Dobreceanul Pit. i Matei Di- 
culesculă — (576)... Aici naintea Domnii Meale, la Divan, în 
Văcărești, jălui Hamza Părăianul cum că are moșie împreună
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cu Costandin Ciupturiuianul, în hotarul Grădiştii şi al Ber 

beştilor și Curtișoară, şi-i împresoară Costandin Ciupturiuianul 

partea lui dintr'aceste moşii.» La sosirea aducătorulii, un 

vtori Portar, să facă a/egere după documente. Preda e în- 

vitat a-şi arăta și el cărțile. 

78. 3 lulie 7224 (1716). Vinzare la Bucoveni, «dumnea- 

lui jupănul Tomeai». — În 27 Maiii precedent, vinzare tot 

acolo «jupăn Tomeai, ginerile dumnealui Spătaru Mihai». 

Acesta dăduse satul ca «zeastre dumneaei coconii Safteai, fetei 

dumnealui». «Şi, căzănd dumnealui Spătar Mihai la urgie îm- 

părătească, nau apucat ca să nea dea banii.» — Altă vin: 

zare către Toma la 3 Lalie. — Cf. Genealogia Cantacuzinilor, 

ed. Iorga, p. 348. 

79. I-ii Februar 7226 (1718). «Gheorghie Cantacuzino» 

(marturi: «Radul Pop[ejsc[u] biv Vel Ban, Gligorie Băleanul, 

Radul Golescul, Ilie Ştirbeai») dă un zapis «nepotulni Mantii 

Cămpineanul şi nepotului Părvului, fratele dumisale, precum 

să-s ştie că, dăndu dumneaei mama, dipă moarte răposatu- 

lui tatului miei, la dumneaei mama Caliţa, muma dumnealor, 

o păreache dă desagi cu 6 galbeni ungurești, și alte lăzi și 

sepeate cu haine și scule şi arginturi, ca să le păstreze dum- 

neaei, iar Măriia Sa răposatul Costandin-Vodă Brăncoveanul, 

aflăndu de acele, că săntu la dumneaei, ai trimes cu mare 

înfricoşare dă le-aii luat toate, fâr dă pici o dreaptate, neavăndu 

nimic a ceare şi a lua de ale noastrea. Şi dumneaei mama 

Caliţa, văzăndu că nu le-ai putat ascunde, temăndu-se dă 

primejdie viiaţii, și văzăndu că în silă şi făr dă nici o dreap- 

tate l&-au luat Costandin-Vodă aceale toate de la dumneaei, 

ai cerșut cărți şi răvaşă de seaamă, ca să-s ştie că toate le-aii 

luat Costandin-Vodă. Şi, luăndu ei acele cărți şi răvaşă de la 

dumnealor, le-am dat acastă carte a mea, ca să-s ştie că de 

la dumnealor toate le-am luat, și eii sea-m cautu cu casa lui 

Costandin-Vodă, iar dumnealor să aibă bună pacea dă către 

noi,—că nimic la dumnealor n'aă rămas.» — Pecete roșă, octo: 

gonală cu vulturul bicefal, coroana şi TE p... — Caliţa 

Cimpineanu era fata lui Drăghici Cantacuzino, fratele lui 

Serban-Vodă. V. Genealogia Cantacusinilor, p. 108. 
y 
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80. Craiova, 14 Februar 7228 (1720). Administraţia dă carte lui «Costandin Strămbeanul deputatul», ce a avut proces cu Matei Brăiloiul Vornic de Jiul de sus, pentru 200 tal, I se împlinise acestuia nişte vaci, și dă și <un armăsariii, drept ti 50, şi un cal, drept ti zo». 
81. 15 Mart 7228 (1720). Ilie Știrbeai biv Vel Vist., Petre Obedeanul biv Vel Vor, Ghiorghiţă Socoteanul Comisariul, Costandin Poenariul Vornicul ot Dolj», puși de episcopul Da- maschin şi «Măriia Sa Ghiorghie Cantacuzins beizadeă» şi de ceilalți «boiari depotaţi», împart pe Dumitrașco şi Șerban, fiii lui Pană Urdăreanul Slug., «ce sintu făcuți cu jupăneasa Du- mitra fata Cornei Banul», — și surorile: Mariia, Andreiana, Zoiţa, «care feate săntiu făcute cu jupăneasa Safta», a doua soţie: fă- cuse întăi o încercare «Ioan arfimandritul, egumenul ot Hurezi», 82. 20 Februar 7230 (1722). «Nicola cojocariul Chiprovita- nul» dă zapis « Cornei Brăiloiul, snă Cornei Marele-Ban, pentru că, avănd ei aicea în Craiova, casă şi bordeai, făcute de mine aicea lângă părintele Dosoftei Brăiloiul, fratel[e) dumnealui, și lăngă porta dumnealui căpt. Staico Bengescul, Consiliiariu, şi lăngă dumnealui Post. Costandin Strămbeanul», — îi le vinde. Sem- nează şi fiii: «Mateia, Luca, Ivană», «D. mon. Brăiloiul», e Staico Ben[gesculj>, «C. Strănbeanul». 

83. 14 Mart 7230 (1722). «Jupănul Lilea» vinde lui Strim. beanu «locul... de casă de aici din Craiova». Semnează el, bulgărește, și <D. mon. Brăiloiul»>, «Staico Bengescul», «Co- Băleanul». «C. Argetoianul». 
84. 20 Iunie 7230 (1722). «Ilinca Corobăreanca», cu fiii: Dumitrașco şi Mihai, vindelui Constantin Postelnicul Strămbeanul partea ei din Mostişte. Marturi: «Savva EL egumen Strehai, Ma- tei Glogovean», «Milco Post.», «Costandin Brăiloiul», «Barbul Cernicanul, sănă Balicăi Spăt.», «Preda Capt. Cernicanul», 85. Craiova, 16 Ialie 7231 (1723). Diasă a lui Manta Cimpi- neanu. Pusese pe «părinte Stefană ipopsifios de ai iscălită la Ceaialaltă boalţă] a mia» 1: lăsase «casele din Bucureşti Dos- 

1 În cartoanele episcopului Ghenadie de Rîmnic, la Ac, Rom., 1V, p. 57, se păstrează actul din 15 Octombre 1726 pentru întărirea lui Ştefan ca epis- cop. Cf. lorga, 457. fi/. rom. Ip. 436n.1.
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pinei, pentru a-l griji». «ară acumiă, făcăndu-mi casle] în Cra- 

iova», le lasă pe acestea. Celelalte, să fie «ale lui Vasilie 

nepotul miei, Mogoșescu». «lară moşiia Cămpinei să rămăe 

frațilori miei.» <Frăține-mieii Părvul», Tiganii. Restul din 

«căștigul ce ami căștigat din mila lui Dumnezăii şi din mila 

prea-innălțatului nostru Împărati», îl lasă soției. Semnează: 

«popa loan ecliseariul de la bisearica cea mar[e)», < Ananiia 

egumenul Jitiianu, duhovnicul dumnealui», «D. Brăiloiul», <I[li]i 

Știrbeai», «G. Vlasto», «C. Strănbeanul», «lon Băleanul Vel 

Portar», «Costandin Obedeanul Vor.», «Şărban Fr Vor», 

«Costandin Argetoianul», «Milco Lup[olianu Vor.» — «La să- 

vărşirea mea, după ce am luat cinul călugăriei, auzind de 

părintele Ştefan Ippopsion de la Rămnic, cum că iaste şi Sfinţiia 

Sa spre săvărşire !, lasi pe Sfiinţia Sa părintele Dosoftei şi 

pe dumnealui Consileariul [lie în” locul părintelui Ștefan; 

Avgt. 8 d., It 7235. Eu Mihail ieroshimonah, stareţul şi d[u]- 

hovaicul Sfinţii Sal[e] părintelui Nicodim Câm., am scris cu 

învățătura Sfinţii Sale.» 

36. «Manta. Cămpineanul, id est: Manta Kempinanul», 

către generalui Tige. Știind «aequitatem et humanitatem, qui- 

bus optimum duarum provinciarum regimen stabilitur», face 

o plingere, arătind întăii că va fi veridic, ciuxta quod în 

augustissimi nostri Imperatoris servitio iuramentum depo- 

sui». «Inter eos boiarones qui, ex partibus turcicis exu- 

lantes, modesti et incogniti huc se transtulerunt, quidam 

Vassilia Mogossescul, elatus et ubique manifeste comparens, 

iniustum contra me processum in causa debiti tempore 

adhuc bellici tumultus contracti intentat, licet de  eius- 

modi debitis non exigendis ab Excellentissimo domino piae 

memoriae comite a Stainville deliberatum emanaverit, quod 

hucusque observatum fuit; quod autem mihi extremam afflic- 

tionem affert, coram publicis sessionibus, conventibus et 

conviviis mea hac in provecta aetate et exili valetudine meam 

famam criminationibus et conviciis audet dilacerare. Cum 

ile Coronae nobiscum foret, mutuo ab eodem thaleros 109, 

1 BL moare la 20 ale lunit (o. cd. €.). 
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datis obligatoriis, accepi. Subsequenter, Cut, caesareas partes et nostram sequi fortunam renuens, cis-alutanam se contulisset, a meo fratre Pervolo thaleros 200 pariter mutuo sumpsi, ex pecunia quam ad manus dicti mei fratris praetatus Mogossescol reliquerat.» Pirvu-i cere banii, prin negustorul «Pandasi» : dă 120; pentru rest să-i vîndă niște oi, «Deinceps, cum a praefato Mogossescul, requisitus a domino Benzescol, thaleros 500, quos ipsi debebat, recepissem, idque ad eius notitiam pervenisset, sponte sua me requisivit ut pro pretio dictorum thalerorum 500 domum bukurestiensem Propriam meam (ut apparet ex instrumento divisionis bonorum meam inter ma- trem et fratres a'que me factae) ipsi divenderem... Ex las eandem mihi instantiam per literas fecisset.» Venit în Ol- tenia, Mogoşescul cere acum cei 100 d'intăiă, 80 restul de la 
frate şi aceşti 500, cu edobinzi exorbitante». Ba mai cere 
şi un rest de 300, remaşi la fratele lui. Era pe atunci foarte bolnav. Guvernul face o învoială între ei, pe care Mogoşescul o rupe după douăsprezece zile, răzimat pe protecția rudei sale Șerban Grădișteanul, și-l insultă. Anexată învoiala. Manta e calificat de «supremus provinciae commissarius» (Craiova, 19 Februar 1727). ÎL scot dator pe Manta cu 680 de lei. — De Tige decide, la 20 lunie 1727, ca Mogoşescul să fie sfă- 
tuit a se ţinea de învoială, căci «res est notoria boierones et subditos Valachiae transalutanae ad exsolvenda huiatibus 
cisalutanis debita activa disponi hactenus non potuisse, adeoque 
iniustum videretur hos ultimo dictos adstringere, ut debita illis exsolvant passiva». 

87. 12 anuar 7237 (1729). Judecată a Brătășanilor: Cos- 
tandin, Preda, Diicul sin Șărban, Şătrariul Drăghici şi Fota, 
şi «care mai sănt Brătășanii», cu răzăși, pentru o vie la 
Gărdeşti. 

88. 18 Februar 7237 (1729). «Noi boiarii Brătășanii, anume», 
etc., vind vie la Gărdești «dumnealui vărului nostru Cos- 
tandin Strămbeanul Consiliiariul». 

89. 11 Iunie 7238 (1730). «Ilinca Corobăreanca, dinpreun[ă) 
cu fii-miei Dumitrașco și Mihai», zălogeșşte lui C. Străn- 
beanul C'orobăreanii. Avuse o datorie la acesta și, după
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multe termine prelungite, caă trimis la mine de mai adus 

zică Ja Craiova». Martur: Barbul Zătreanul Căpt. 

90. 17 Iunie 7238 (1730). «Foia de zestrile dum. jup[ă]neasei 

Predei Cepturoaiancăi.» «O cunună de aur», «un inel de aur 

cu zmaragdi albii s'aii îngropat cu el răposatul fiiul dumneaei»; 

«nasturi bătuț cu mărgăritar, cu zmarand în vărfu : sănt 

la dumnealui Șărban Știrbeai... Sucnă de tabin piersăcie», 

«mîneci de tulpan cu colțurile de fir, cu fluturi de argint po- 

leiț» la o ie. «Scoarţă de Țarigrad.» 

Q1. Craiova, 12 Septembre 1734. «Brăiloiul» dă un zapis 

«nepotului Costandin Strănbeanul, Com.», pentru o moară !. 

92. Craiova, 28 Decembre 1735. Administraţia imperială 

către «dumneavoastră 4 boiari, care sănteți luaţ de dum- 

nealor Radu şi lon Bengeştii, frați, fii răposatului dum : 

Staico Bengescu, și de vara dumnealor, juplăjneasa Mariia 

Băleanca, pe care o aă ținut dumnealui răpoosatul Ion Bă- 

leanul, ce au fost Consiliiari, ca să-i îndreptaţi pentru lucrurile 

de clironomie ceale părintești» : să caute «la Bengeşti» pro- 

cesul cu C. Strămbeanul, pentru zestrea fiicii lui. 

93. «Preda Buzasca» şi «Mariia Buzeascas către adminis- 

traţia olteană, în procesul cu Tismana. «Am văzut cărţile mă- 

1 În hiîetiile d-lui zigara-Samurcaş se află asupra Brăiloilor, pomeniţi şi în 

documentele noastre, o sumă de lămuriri, din care extragem aici notele ce 

urmează : 23 Ianuarie 7173 (1665): vinzare de munte de Matei Brăiloii şi 

«Costandin săn Odrea Brâiloiit>. 15 Mart 7193 (1685): vînzare de rumîn 

căre «dumnealui Cornea Post. Brăiloiul>, la Orbi. 13 Novembre 7197 (1688), 

martur «Drăghici Brăiloiul» (și. se pare: «Breahă> Briiloiii), 21 Iulie 7233 (1725), 

cdin Vădeanit» : judecată a lui Stanciu Bengescul între Yotea şi Barbu, fiii ră 

posatului Drăghici Brăiloiul și Stanciu și Barbu Brăiloiul, pentru acea moşie : 

se menţionează şi «Sfnţiia Sa părt. Dosihtei Brăiloiule. 24 Septembre 7251 

(1722): vînzare de moşie către același călugăr Brăiloiii. 23 Octombre 7232 

(1723): altă vînzare către el. La 29 lunie 7234 (1726): se vinde o parte din 

Turcineşui, de faţă cu Barbul şi Fota Brăiloii. 15 lunie 7249 (1741): vin- 

zare de Țigani din partea lui Diicul Brăiloiul (pecete cu leul, avînd sabia în 

mînă şi îniţialele: D. B. Jos «Ileana (3) Brăiloaica»). La 1767, Radu Brăiloiii 

biv Vel Pitar. La 20 Iulie «Barhul, sin Barbul Brăiloiul> îşi vinde munţii, 

«împreună cu mumă-mea Ancuţa şi cu soru-mea  Mariuţa». La 6 Mart pre- 

cedent vinde munţii și «Costandin Brăiloiul>. La 13 Octombre şi Matei Brăi- 

loiul. Cf. şi Genealogia Cantacuzinilor, p. 284 n. 3. 
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n[ă)stirei. Tismeanei, şi iaste dată acea moșie (Balta Vearde 
de jupăneasa Caplea Buzasca, de căndă ai veniti Șerban- 
Vodă de la Beci, încă findu Domniia la Cerneţ, şi ai fostii 
trăindă şi Cămărașul Pătru Milescu, care zică ei că au fosti 
zăstraș ; și, mergăndi Domniia la Bucureşti, l-ati trimis capi- 
chihaia la Țarigrade, şi, duplă) ce ai veniti de la Țarigradă, 
au murit... Să scoaţia) foaia de zeastre, dar să nu iă mo- 
şiia numai cu gura.» — Se pune resoluţie la 17 Februar 
1736. 

94. Craiova, 27 lunie 1736. C. Sirămbeanul către «che- 
saritasca administraţie». «Pentru gineri-mieă lon Beanges- 
cul, și ei auziiii că s'au însurat, — care să dea Dumneazeu 
să trăiască și să-i fie dă bucțulrie, măcar că sar fi căzut, 

"dup[ă] cum ne poruncește sfânta . pravilă, să jălească anul 
acel dă'ntăi dăplin, ca pe o soție a lui». Pentru pomenire, a 
cerut a se trimite găzirea la el, şi încă nu s'a făcut, «şi cu 
nădeajde dm: mi-ati rămas copila nepomeanită; ce va pri- 
ceape cu înnalta înțelepciune chesaritasca ad: ce dor ai avut 
dă soția lui cea dă'ntăi». Cere a nu se deschide o ladă cu 
zestre, ce se află la mănăstirea Polovraci. 

95. Decembre 7248 (1739). Constantin Nicolae-Vodă dă voie 
lui «Costandin Strănbean», să-și caute Țiganii ori-unde. — Pe 
cete octogonală cu chinovar. 

66. 2 Maiii 7248 (1740). Mai mulți boierinași, între cari şi Cos- 
tandin Dobriceanu, dai zapis «la măna dumnealui Costandin 
Știrbei. . , pentru moșiia Grădeșştii, care iaste lăngă Cepturoaia», 
că aii auzit, fiind vecini, «ca atastă moşie Grădiștea iaste de 
de mult a dumnealor Buzăştilor veache, tot Buzăştii au stă- 
pănit-o pănă acum, iar acum să scoală Părăianii zicănd cum 
că ar fi fost a lor mai denainte vreme, Noi de atasta măr. 
turisim cu sufletele noastre, înnainte lui Dumnezău şi înna- 
intea judecății, cum că Părăiani n'am pomenit noi, nici alți 
bătrîni, de căte 100 de ani, nu ne-ai spus ca să fi fost stă- 
pănitori Părăiani pă acel hotar, afar ce ştim s'aii sculat iar 
în zilele lui Ștefan-Vod[ă] Părăiani dă zicea cum că iaste acea 
moșie a dumnealor, și sai dus şi la Măriia Sa Ștefan-Vod[ă], 
și s'au judecat; și, de atuncea pănă acuma, am văzut tot pe
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Buzăști stăpănindu acea moşie, iar pe Părăiani nu i-am văzut 

stăpănind». 

97. 7 Maiii 7249 (1741). «Costandin Hargetoian, biv 3 

Logi, fiiul dumnealui răposatului Costandin Hargetoianul biv 

Vel Pit.», vinde «dumnealui neanii lui Costandin Știrbeai 

Post.» Gruia în Mehedinţi!: «partea mea de moșie şi partea 

dumneaei Spătăreasei Stăncăi . . .; care aceaste părți de moşie 

îmi sânt şi mie rămasă de la dumnealui răposatul moșu-mieii 

Mihai Cantacozind biv Vel Spătarit». Preţul e 40 de bani 

pe stînjăn. Semnează: «lon Bengescu» și «C. Arget., biv 3-ti 

Log.» 

98. 25 Februar 7250 (1742). «Neofit Mitropolitul Ungro- 

vlahiei» judecă un proces al «dumneaei jupăneasa Dospina 

Strămbeanca biv Vel Pit., ce ai fost mai nainte soţie râpo-" 

satului Mantii Cămpineanul», cu «cumnatele dumneaei, anume 

jupăneasa Ilinca i jupăneasa Chiajna, Cămpineancele». Acestea 

declară că Manta la facerea diatei «nu ai fost cu minţile 

întregi, nică şai fost în fire». Se constată pe ca întărirea 

de Damaschin de Rimnic «și de răpoosatul chir Stefan 

ipopsifios». Nu se aduc marturii fâgăduiți pentru nebunie. 

Trimite la ele pe archimandtitul Varlaam Aninoşanul. Aduc 

pe «jupăneasa Despa Vistereasa Ştirboica» : se trimite la ea 

«chir Calinic Mireon ..., fiindui şi duhovnic» ; şi ea-l declară 

sănătos pe Manta cînd a scris. Se mai trimite la ele și ecu- 

cearnicul prot. chir Emanuil»: nu mai ai marturi. Pierd 

procesul. 

99. 12 Februar 7251 (1743): <R. Bă. |Bengescuj, biv Văt. za 

aproz», Matei Milescul, Matei Vlădoianul, Părvul Ruşianul, 

arată că «din porunca dumnealui Antonache Caliiarh Vel Ban», 

S'ati judecat înnaintea lor «dumnealui Costandin Știrbeai Post. 

cu dumneaei jupăneasa Mariia Buzasca, mătuşa dum|neallui, 

pentru pricina unor moșii, anume Cepturoaia, Floreșştii şi Stre- 

jăștii, care moşii mai nainte vreame, la aşăzămăntul părinților 

1 Pe atunci Ban al Craiovei era Manolachi Lambrind, de la care s'a păs- 

trat un act anterior cu o zi documentului nostru. La 30 Mart 7252 (1744) e 

Iordachi Moruzi, «Muruz> (Cartoanele Ghenadie din Rîmnic, VII p. 145): 

4 
i 
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dum(neajlor, cănd s'a împărțit, așa s'a tocmit şi s'ati așăzat, 
ca să ție pentru Scaun și pentru temei dum(nea)lui Costan- 
din Știrbeai moșşiia Cepturoaia și dum[neajlui Costandin Bu- 
zăscul să ţie, iar pentru Scaun şi pentru temei, moşiia sau satul 
Floreștii od sud Dolj; iar moșiia Străjăștii ai r&mas dă fraț, 
după cum ati arătat dum[nea lui Costandin Știrbeai o foae . 
iscălită dă dumnealui Stroe Vel Dvornicul, Diicul Vel Logf,, 
Radul Vel Stolnic, lanache Văcărescul Vel Agă, care boiari 
ai fost orănduiț din porunca Mării Sale Costandin-Vodă Brăn- 
coveanul ca să-i împarță și să-i așază». Supt Nicolae Ma- 
vrocordat, «s'aii mutat dum(neajlui Costandin Buzăscul din 
Floreşti în Strejăști, şi ai rămas Floreştii dă fraț. Dar Cos- 
tandin Știrbeai, nefiind odihnit, zicănd că moșiia Strejăști iaste 
nai mare de căt Cepturoaia, ci căuta Costandin Ştirbeai, au 
să ţie Mariia Buzasca Florești, după împărțala acelor mai sus 
numiți boiari, și Strejăştii să rămăe dă fraţ, aă, dă vreme ce 
ai apucat de ai făcut Mariia Buzasca temei în Strejăști, şi 
nu poate sâ-ș mute din temeiul dumneaei, să să măsure mo- 
șiia Strejăștii cu moșiia Cepturoaia și, pă căt va treace mai 
mult în Strejăști şi i s'ar face partea dumnealui Costandin 
Ştirbeai, să aibă a da Mariia Buzasca moșia într'alt loc, ai 
din Oboga, aii din Bărbești, au din Florești. Măcar că Mariia 
Buzasca răspundea, de zicea culm| nu ș'aii căutat mai nainte 
vreame acest lucru; dar dum(neallui Costandin Știrbeai aii 
Tăspunsă că ș'ai căutat mai nainte, dar nu s'au putut is- 
Prăvi, că au dat răzmirița. Deci noi așa am socotit: să dea 
Mariia Buzasca altă moșie, trecănd în Strejăști moşie mai 
multă, — că așa am socotit că iaste cu dreptate. Iar, dă s'ar 
găsi vre un așăzămănt făcut de dumnei jupăneasa Preda 
Buzasca cu dumnealui Costandin Buzăscul, nepotul dumnei, 
pentru acastă pricină, în ce feal va fi acel așăzămănt, așa să ție.» 

100. «Foi de împărțeala Țiganilor, den căț țigani s'au găsit 
de ai dumnealui răpoosatului moșului miei Costandin Știr- 
beaii, biv Vel Ban, ce i-am împărțit cu dumneaei mama Despa 
Știrbeaica Vistereasa; fieştecare Ţigan anume, pecum arată 
în jos; Sept. 10 dni,, lt 7252.» Semnează ea și fiul Constantin. 

IOI. 20 August 7252 (1744). Popa Neofit din Cepturoaia 

66549. Vol. V. 21
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arată lui Costandin Știrbeai Post. «păcum 0 diiată care iera 

la dumnealui răposatul Şărban Știrbeai, de la părinţăi dumnea- 

lui, lăsată şi, pănă cănd ai datii răsăvelele (sic) acestea, ati fostii 

la dumnealui şi s'ai îngropati cu multe scrisori şi, diintr'a- 

ceaia, fiinîndii tot întru loci, într'o avscunzitoare, ai venit 

Turcii şi aii găsătii acea cunzătoarea, şi aă luati ce aii fostii 

acolo toti, şi toate scrisorile le-ai băgat în focii; numai s'aii 

găsăt o foae rupită din diiata aceaia, iar altă nu saă mai 

“găsăti nimică». 

102. Mart 7253 (1745). Cîmpineanu fiul, probabil, arată că 

a primit de la «dumnealui tata Costandin Strămbeanul» ce 

i-a lăsat în diată «răposata mama Dospina». 

103. Lii Octombre 7254 (1745). Testamentul «Dospinei 

Strămbeanca» (pecete cu doi porumbei și «Dp.», supt 0 co” 

roană). E <jupăneasa dumnealui jupan Costandin Strămbeanul 

biv Vel Pit.>, care trăia încă. De moare la Craiova, să fie 

dusă la Mănăstirea dintr'un Lemn, şi să îi se puie oasele «în 

tindă, de-a dreapta, unde şăd maicile». De moare însă la 

Bucureşti, s'o îngroape la Sf. Nicolae, unde îs și părinții. 

La 40 de zile, «să să îmbrace o fată de boerenaș săracă cu 

roche dă cutnie, cu gheordie de hatai de Sacăz, blănită cu 

pîntece dă săngeap, şi cu zagarale dă haneale dă sangeap, 

cui chingă, cu călțuni». Pentru pomeniri, lasă şi «locul cu 

casele den Buc[ujreşti, ce ai fost ale Priseceanului», «care 

umblă cu chirie». «La bisearica noastră den Buclujreşti, dă 

la Șălari, unde iaste hramul Sti Nicolae», 800 de taleri. cAm 

şi la dumnealui iubit soţul mieă Costandin Strămbean bani 

daţ imprumut, galbeni de aur 80, care fac t. 293, bani 40, şi» 

bani de argint, zloț 640, care fac i 450, —cu zapis, şi t! 300 

i.am dat făr zapis, dă şai dat la împrumutarea dumnealui.» 

«Nepoţii miei de frate: Iorga și Costandin.» «Nepotu-miei 

Mateiă Fălcoianul.» «Un înel dă ceale nemţeşti.» «Nepoatei 

Saftii Drugăneascăi» și fiilor Costandin şi Scarlat. <Mariuţii 

Buc[ujreascăi, nepoată-mea.» «Copiilor fii-mea Dumitranii, cei 

vitrege : Dinului și Ancuţei şi lui Drăghiă.» «Lealea Preda 

Buzeasca.» «Prăvăliia den Craiova, care am cumpărat-o de la 

Ivașco Log.» «O dulamă de canavăț îmblănită.» <Finului  
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Mihului o bivoliță cu pui.» <Nepotului miei Costandin, la Ssuroru-mea Mariei», <Ancuţii finii Stoicăi Berindoaicăi». «Sănt 6 linguri cu cuţitele lor şi 2 solnițe de argint.» Epitropi : Climent de Rămnic, care şi semnează, în foarte rea scrisoare, şi soţul, precum şi finul, Mihul biv VI Arm., «ca pă unul ce i-am cununat şi i-am botezat copii». 
Adaus. Să vorbească cu Sfinţiia Sa părintele Vlădica chir Neofit ot Buc[ulrești pentru cartea de afurisanie a patriiar. hului, ce ai fost făcut-o asupra mea Afenduli pentru ceale ce i-au fost luat răposatul soţul miei Manta Cămpineanul la vreamea răzmeriţii cei de'ntăiu, ca să să spargă acea carte, şi să si aducă blagoslovenie de la părintele patriarhul ; măcar dă s'ar și cheltui ceva, dar acest lucru jos să nu rămăe, — că la mine nau mai rămas decăt 8 diemănțeale, den care trei le-am dat la lealea Bălașa Bleajoianca, jup[ăjneasa lui Afenduli, iară 5 diamănțeale ai rămas; ce un diiamănţal dă acealea este făcut un ineluş ; ce să să dea inelușul acela, cum iaste, iar 4 diemănțeale să să plătească cu bani.» Face un paraclis la Bucureşti: «și, de va fi loc la ușa paraclisului, să zugrăvească pe dumnealui soțul miei Costandin Străm. bean şi pă mine, şi să mă zugrăvească cu copilul miei, anume Costandin Cămpineanul, care l-am făcut cu răposatul Manta Cămpineanul». 

104. 7 Novembre 7254 (1745). «Noi Caimacamii Scaunului Craiovei» : « Velisarie vătatul de pușcărie de la București», e trimis de «dumnealui Iosif, Vel Arm.>, pentru nişte «Țigance domnești», luate de Țiganii «boiarilor Buzăști». Merge «dum. nealui "Costandin Știrbeai Post., ce să trage den neamul Bu. zăştilor, și cu dumneaei jupăneasa Mariia Buzeasca, ce ai fost soție răposatului Costandin Buzescul Vornicul», și se plinge. Domnul restituie, prin «dumnealui Iordache ce iaste ispravnic, peste Țigani». <Vătașii de Țigani, anume Dumitru Burghiaoa ot Tărgovişte, Alexandru Vărnava ot Pitești, vătaful de ru dari, și vătaful Părvul Bărnescul ot tam.» Semnează patru boieri. 

105. 17 lulie 7254 (1746). «Mihai Ci, Văt[af) [za] Aplrozij»
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către «Milco vi Arm. ot Craiova», dinduii Răsipiţii, pentru 

o datorie. Martur: Părvul Cant. biv Vel Stolc. 1 

106. Octombre 7256 (1747). Vinzare către «jupănul Moscii 

Pană» a moşiei «ce am fost luat-o de la dumnealui biv Vel 

Văt. za aprozi Mihai Cantacoz[i]nd, pentru «datorie ce aii fost 

la dumnealui: ti 110», — la Răsipiţi. Semnează: «Eă Dumi- 

traşco snă Svia», «Dumitrana soțiia lui Milco Sfiia». 

107. t-ii Novembre 7256 (1747). Zapisul lui „Măs-s Ilăvo“ 

către C. Strămbeanu biv Vel Stolnic, pentru Răsipiţi, «de la 

Dumitrașco Sfiiai de la cumnată-sa Dumitrana». I-o cedează 

pentru banii daţi. Marturi: «Co. Băleanul biv Vel Stolnic, 

Radul Socoteanul biv şti Logft.» «Dum. biv Vel Șăt.», «Du- 

mitraşco Zătreanul biv şi Logft.», «Ion Bengescul», «M. 

Vladoianul», «Fota Vladoianul». 

108. L-iti lanuar 7256 (1748). «Stanca Spat., ceam fost ju- 

păneasa răposatului dumnealui Radului Cant. biv Vel Spat,, 

dinpreună cu fie-mea Safta Cant.>, dă zapis Stolnicului C. 

Strămbeanu, pentru partea din Răsipiți ce-i vinde: cu 40 de bani 

stinjenul, «care fac ti 16.419». Laambele: «Stanca Spat.» și 

«Safta Cant.», e aceiași pecete cu vulturul bicefal. Marturi: 

«Părvul Cant. biv Vel Stolc., Pr. biv Vel Stolc.» (sic), «Părvu 

Cantacuzino Vel Medr.>, «Mihai Cante. Vel Arm.», «Radul 

Cantez. 3-ti Postel.» 

109. 2 April 7257 (1749). Fiii lui Iordachi Pit. scrii pentru 

moşia Drănicul din Dolj, ce o zălogise tatăl lor la Pană Urdă- 

reanul, iar fiii lui o vind la «răposatul Ilie Ştirbeai», de la care 

trece la Strimbeanul. I-o cedează. Marturi: «G. Greceanul 

Vel Vor., Costandin Brănc. Vel Logtt., Barbul Văcărescul 

Vel Vist.», etc. 

110. 10 OctombreȚ7258 (1749). «Stanca Spat.» şi «Safta 

Cant.» (peceţi deosebite, cu vulturi bicefali). «Pentru moşiia 

Gruia i moștia Răsipiţii i moşiia de Ia] Mori, carii sănt peste 

Olt, aceste moșii, partea răposatului Spătariului Mihai, unchiu- 

mieii, împreună și cu alte moșii de acold, — viindu-să, la. împăr- 

1 CE, publicaţiile mele relative la Cantacuzini : întrun act din 7253 (car- 

toanele Ghenadie de Rimnic, vIl, p. 148) semnează ca mariur şi «Şerban 

Ct (Cantacuzino)sbiv Vel Pah.». 
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țeală, în partea nepotă-mieii Dinul Argintoianu», — acesta «Să-ş Stăpănească partea moșu-săă Mihai Spăt.». La Răsipiţi, Stanca declară că a vindut numai partea ci, și nu a Spătarului, adecă, acum, a lui Dinu. P. S. «lar, pentru moşiia Răsipiți, ei ştii că iaste hrisov numai parte socru-miei Costandin Stol.; ci, dovedindu-să în hrisov cum că iaste numai parte socru-mieii, nepot[u] Dinul să aibă a-ş căuta cu verii dum. nealui ; iar, de să va dovedi cum că iaste Şi parte dumnealui Mihai Spăt., atuncea nepotluj Dinul să aibă a-ș stăpăni parte dup[ă] cum îi scrie în foaia de împărțeaal[ă).» 
III. C. 1750. Hotărnicie a opt boiari «luați cu cartea dum- [nea]lui Ianache Hrisosculeos, Vel Ban al Scaunului Craiovei», la moșia «Orez» sati cUrez» din Rumanaţi. Se arată cărți de răscumpărare de la Buzești. — Copie. 
112. Craiova, 20 Februar 1750. « Avăndu pricin[ă] cu dumnea- lui nepotu-mieu Costandin Știrbeai pentru căte serie aicea mai jos, m'am așăzat cu dumnealui, ca să nu mai fie pricin[ă] şi găltav[ă) între noi: [Vor lua în jumătate din moșia, frăjească pănă acum, a Berbeștilor.] Din cămpu, iară pădurile, căte do. bitoace să vor băga pă moșie, să avem a lua Suhatul în doao, frățeşte. Așijderea și pă celalte moșăi, iară să avem a lua venitul în doao, păcum ai luat mai nainte părinții noştrii. Iară cari din noi să va întinde mai mult, să îă fără dă cale, fără dă judecat[a), fără dă dreptate, mai mult, să fie supt globa, de or-ce judecat[ă] vom merge, să iaslă] cu rușine, Iar, neplăcăndu-ne, au la o parte, ai la alta, să avem a ni lua hotarnici să ne îndrepte. Așijdirea şi pentru moșăia Floreștii, să avem a împărți venitul în doao; păcum și oameni din sat, să avem ai împărți în doao, ca să știe fiștie-cari om pă stă- pănu-săă, și ca să nu mai facem pricină între rumăni să să- chiri (s7c) că ai Jucrat dă la un stăpăn la altul... Craiova. Mariia Buzeasca. Barbul Zătrenul mart.» 

113. 1 Mai 7259 (1751). Hotărnicie la Oreviţa, Bolbo- şani, Gogoşii din Mehedinți, ale Mitropoliei. «Drumul Stră- hiei... Făntăna cu metaniile... Lacul cu țipirig ... S'au în- fierat 2 gărnițe, și s'au pus piatră... Poiana Faurului... 2 ărniți înfierate... În grind gol.» Semnează: Manole biv
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„Vel Arm., Costandin Brădescul, Radu Socoteanu biv 3 Logf., 

Fota Vlădoian, Barbul Portărescu, Stan Socoteanu, Matei 

Vlădfoianu].» 

114. 26 Octombre 1753. Constantin-Vodă Racoviţă lui Ştefan 

Prășcoveanul biv Vel Medl., Radul Socoteanul biv Vel Șăt., Du- 

mitraşco Zătreanul biv 3 Log., Părvul Roșiianu biv 3 Log. 

Costandin Ştirbei vel Sărd. se plănge «cum că ar fi mai mare 

hotarul Strejăștilor, care îl stăpănește mătușe-sa, de căt al 

Cepturoai, care îl ţine dumnealui, și cerăndu-vă la Domniia 

Mea ca să vă orănduim îndreptători». Să zragă hotarele și 

în lung şi în lat, să le facă masă şi să potrivească : «să ţie 

atăt o parte căt şi alta potrivăşi frățește». Şi pentru niște «Țigani, 

Jăeţi neîmpărțiți, să potriviți sălașile şi sufletile, ca să ţie atăt 

unul căt şi altul, frățește, pen doao». — Monogramă cu roșu, 

pecete cu chinovar. 

115. «Cheltuiala ce s'aii făcut la conacul dumnealui Turnagi- 

Baș[a]-Aga la Podul Balşilui, cum arată anume ; Ap. ui d. 

1755.» Şi «făclii de ară, lumănări de săi». «S'aă dat la Co- 

misul i la Stolc.>—Pecetea lui Știrbei. 

116. 15 April 1757. Nicolae Buzăscu și un frate al săi dai 

zapis lui Costandin Știrbeai biv Vel Stolnic că al doilea a «dat 

în arendă, în 2 ani, t! cinzăci tocma», partea sa din Berbești: 

25 se vor da după un an însă. Partea unuia din cei doi frați 

era lăsată pe sama celuilalt, pentru o datorie. 

117. 20 anuar 1760. «Toma Poenariul, săn răposatu- 

lui Vornicului Matei Poenariul», arată «dumnealui Ștefan 

Văcţă]rescu Vel Ban» că, «din 2 hotară de moșii, ce-s cheamă 

Mostiştea îi Țuţurul», a vîndut «la Sulilm]an Binbașla] ot Dii» 

pentru 250 de tal. «în arendă». «Și acum, fiind porunca prea- 

puternicii Împărății ca să iasă Turcii cu stăpănirea din pă- 

măntul "Țărăi-Rumăneşti, şi fiind şi deosăbitlă] luminată po- 

runca Mării Sale lui Vodiă], Domnului ţărăi, ca toț cei ce 

avem moşii date la Turci, să le răscumpărăm, ca să poată 

Turcii eşi din ţară, să nu mai găsească pricini cu ținearea 

moșiilor, şi apucăndu-mă dumnealui Vel Ban să dau acei 

bani, să-s răscumpere moșiia, — am pătimit multă vreame în 

închisoare, şi tot n'am putut face bani. Deci, duplă] porunca
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împărătească, și dup[ă] porunca domnească, mi s'au strigat 
aceaste moşii la mezatu, în Divanul Domnescu, ai€, în Craiova fiind de faţlăj toț Poenari, fraţii şi verii miei, precum și mul 
alții din boiari şi din neguțtori; şi nimeni nu s'au aflat să 
cumpere.» Se ocmește cu Banui însuşi, cu «tl. —>» (sic). Marturi şi «G. Poenaru Șat,, Marga Poenaru». — Văcărescu 
adauge, la 27 Ianuar, că le-a trecuț «dumnealui neanei Cos- 
tandin Strămbeanul, biv Vel Vist,. - fiind-că mai are dum- 
nealui moșii într'aceaste hotară». 

118. 28 lanuar 1760. «Ștefan Văclăjrescu Vel Ban al 
Craiovei», arată că Toma Poenariul, <săn răposatului Matei 
Vornicu Poenariul, ş'ai fost văndut» moșia «cu arendă la 
Suliman-Baş(a] Diianul, din Diiu». Ordin de la Poartă, «cu 
mare tărie, ca să lipsească Turcii cu totul cu stăpănirea din 
pămăntul țărăi», și de la Domn, iarăși cu mare tărie, ca 
toți pămănteani, ori boiari, ori mănăstiri, ori țărani, sai ori- 
cine ar fi, care vor avea moșii date supt stăpănirea Turcilor, 
să și le răscumpere, cu întoarcere de bani, să nu rămăe moşie 
supt stăpănire de Turc; Și, care nu va avea bani, să i să 
vănză moşiia, și, ori ce va avea, să-s dea bani Turcilor, celor 
ce vor fi țiind moșiile, — să lipsească Turcii cu totul din moșii, 
după porunca împărătească. Și, dup' acele porunci ce am 
avut, trimiţind noi în căte ş judeațele, de ai adus pă toţ cei 
cu moșiile date la Turci, ai adus și pă Toma»; care «s'a 
pus la opreală ca să-s nevoiască să facă bani și, pătimind 
multă vreame la închisoare, nici un ban n'aă putut să facă, 
nici altă nădejde nu ai avutde a face vre un ban». Mezatul 
moşiei și foczeala cu el, Banul: trece moşia aceasta lui 
Strămbeanu !. 

1 Ştefan Văcărescu era la 1748 Mare-Clucer. — Pentru îndreptarea hota- 
rului faţă de Turci şi scoaterea lor din hotarul țerii, e locul să comunicăm 
ştirile ce urmează : 

. La Bibl. Ac. Rom., 131/LAl, se afiă o traducere francesă a actului din 3 
Julie —, ai lui Antonie-Vodă, prin care dă 'Tismenei și egumenului Petronie 
mărturie pentru hotarele a două sate de spre Orșova. Turcii încălcase acolo, 
făcind vii, sate. Deli-Mirzac, Nazir ae Vozia, vrea să iea nişte bălți ale ţerii 
şi pămîntul de peste ele, Domnul scrie la Poartă pentru aceasta. Cu Teodosie
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119. $ Novembre 7270 (1761). «Hristea săn popa Chiriţa» 

vărului Rizăi Sul. Predei Comisariu de Ja Craiova». Îi cer 

actele: «că, dac[ă] nu vei da cărţile, să piiarde neamul nostru». 

120. Bucureşti, 23 lunie 1763. «Eii Hagi Chiriac uvaer- 

giii» arată că a luat de la Aga Geanoglu o cunună de aur cu 

pietre scumpe, a «Dumitranei Ştirboaicăi», pentru a o preţălui. 

«De la mine sai răpus ata cunună.» Dă în schimb «un 

ghiordan de aur... măcar că ata cunună fâsa mai mult». 

Marturi mai mulți boieri, între cari «Știrb[ei] Vel Clut.» 

121. 23 Novembre 1764. «Sătenii din Corcova i di la Vă- 

țuleştii» cer voie de la «dumneaei Stolnicesa cocoana Du.- 

mitrana, cocoana dumnealui răposatului Costandin Strămbeanu, 

nepoată a dumnealui Giurcăi Corcoveanu», a-și face vii pe 

moşia ei. Vor da c«adetul, însă zătuiala pămăntului şi a moșiii»> 

sati «dejiima pămăntului ..., precum este obiceiul şi pe mo- 

şiile căligăreşti». De nu, «să ne ia viile şi cu toate ale 

noastre». Semnează întăi cei trei popi, apoi «cizmariul: și 

„ceilalți. 

Mitropolitul şi boierii, el se opune. Trimişi Gherghe Băleanu, Gheorghe Vor- 

nicul, Radu Creţulescu Logofăt, Spătarul Şerban Cantacuzino şi alţii la Poartă, 

pentru a se plînge de încălcări. Aga Husein Selam-Ceauş vine cu ordin către 

cadiii de Rusciuc, Giurgiu, Orşova. Tot Gherghe, Vornicul Gheorghe şi 

Şerban merg cu Turcul la Orşova. Se pun pietre. Se duc pănă la Brăila, în- 

semnînd hotarele. 

La 1750, găsim o vinzare către «părintele Dărstorean, şi, Sfinţiia Sa ne- 

având voe a stăpăni moşie aici, în pămăntul țării, ait făcut-o vănzătoare> (Arch. 

Statului, Cotroceni, IX, 42). 

În 1766 (idid., III, 2) se face o hotărnicie la satul Pietre, «unde fiind 

orănduit dă la prea-puternica împărăție dumnealui prea-binstitu Turnagi-Baş(a] 

Memiş-Aga cu prea. înnălțat hatăşirif pentru îndreptare şi hotărărea hotarelor Țării- 

Rumăneşti, i a moșiilor de către Dunăre» : «care această hotărăre a hotarelor 

Ţării-Rumăneşti i a moșiilor de către Dunăre, S'aii fostu mal căutat și S'aii mai 

fost făcut încă în doo rinduri: la leat 1667 şi la |. 1717, dupe cum ne-am 

adeverit şi din prea-înnălțat hatişirif prea-puternicii Împărăţii, întru care arată ca 

şi scrisori sati găsit la chitucul Dr[ă]storului, drepte hotare ale ţări şi ale mo- 

şiilor păn în Dunăre, la aceste doo numite veleaturi, cănd la acea vreme ia- 

răş S'aii fostu asuprit numitele hotară dă către Dunăre şi dă către nazări Dărs- 

torului ; care şi acum, la cercetarea şi la hotărărea ce am făcut, iarăş asuprire 

Sai găsit» (20 April).
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122. 15 Decembre 1765. «Ion Brăi[loi] biv Vel Armaş» și un 
Postelnic dai Stolnicesei Dumitrana Ştirbei «un loc de casă 
aici în Craiova, între Curtea dumnealor şi între Curtea dum.- 
nealui Pah. Părşcoveanu», pentru biserica făcută de ea «ală- 
turea cu acest loc». 

123. 18 Septembre 1766. Doi boierinaşi arată că, după or- 
dinul, adus de Stan Lăcusteanul biv Log. za Vist., din partea 
lui Mihai Cantacuzino Vel Vist., au măsurat ]a Răsipiţi. 
«Dintr'” atastă sumă de stănjini stăpăneaşște dumneaei Stolnit, 
Dumitrana Știrboaica, cu un zapis al răposatei Spătăreasa 
Stanca, ot let 7256, Ghen., ce iaste dat la măna răp. Vist. 
Costandin Strănbeanu». 

124. 10 lulie 1767. Komdzos Po-mfivos arată către Dumi: 
trana Știrbei că a stricat logodna cu fiica ei, «din oare care 
pricini zăticnitoare». Pentru cheltuieli, ea îi dă, <prin vechilu 
ce ș'ai făcut dumneaci: Ştefan Prăşcovean, biv Vel Pah., gi- 
nerele dumisale», 600 tal. Semnează «Grigorie al Ug.», «G. 
Vel Vor.», «Costandin Dudescul Dvornic», «Părvul Vel Lgf.», 
«Mih. Vist.»; «... Vel Vist.>, «Gr. Bălea]a[u] Pah.». 

125. 1768. Vel Vist., «ca un frate», scrie Dumitranei 
Ştirbei, că i-a găsit bani de la negustori: căte t! 10 la pungă 
de lun[ă]:, — dacă vrea «cu atastă sinfonie». Să semneze za. 
pisul și <Dinul». 

126. 12 lanuar 1768. «Zamfir aprod», pentru o Țigancă a 
«dumneaei Saftei Rusătoaei, «luată de la dumnealui coconul 
Dinul Știrbeai biv Vel Șăt.». | 

127. 18 Februar 1768. «Dosoftei arh., igumen Dolg!olpfol]e», 
dă zapis lui Costandin Știrbei biv Vel Șăt., pentru nişte Ţi- 
gani. Martur și 6 Bairăyos Anpaoxry. 

128. 2 Januar 1773. «Matei Brăiloii săn Cornea Brăiloii» 
dă zapis «Stolniceasăi Dumitreanei Știrboaicei», pentru nişte 
Țigani. 

129. [1781.] «Barbul Ştirbeiu biv Vel Sărdr., din Craiova»,către 
Domn. Se plinge contra lui «Ilie Buzesc[u] biv Logf. za Vis- 
terie, că, moşii și părinții miei cu ai dumnealui fiind tot un 
neam, căte moșii și altele au avut, le-au împărţit frățește şi, 
căzănd moșiia Cepturoia Scaun şi cămin în partea părinților
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mici și moşiia Strejești în partea părinţilor dumnealui», Con- 

stantin, tatăl lui Barbu, începe proces. Răzmiriţa împiedecă 

a se ajunge la un capăt. Cere și el doi boieri pentru aceasta. 

Reclamă şi o <ocolnică a moșiilor noastre, întru care să copriadii 

toate moşiile şi Țigani», împrumutată de Constantin Mariei 

Buzeasca. «Și, dup[ă] ce Domnul Dumnezei au adus pe Măriia 

Ta în luminat Scaunul Mării Tale, şi viind şi ei de unde am 

fost, mi-am găsit moşiile coprinse» : cere ocolnica. Cellalt n'o 

dă, nici la ordinul de înfățișare al Caimacamilor: «Și, cănd 

bolnav să face, cănd trage la altă parte.» «Și mai vărtos 

dumnealui Caimacanul Grigori Razo în trei rănduri aă trimis 

catane, ca, or să vie să stăm faţă, sai să dea ocolnica; şi nici 

la Divan n'a venit nici ocolnica nu-m dă.» Și acum are 

nevoie, viind iarna la moșii, ca să le apere de încălcările 

egumenului de la Morunglav şi «sătenilor de Orezu». Să-l si- 

lească a da ocolnica la Bucureşti, sau săi se trimeată «bun- 

başir,» sa-l aducă «la Divan Craiovii, să stăm față», — La 14 

Decembre 1781, Domnul ordonă lui «Grigorie Razul, biv Vel 

Clucer, Caimacam Craiovii>, să aducă pe Ilie la judecata lui. 

130. 1782. «Barbu Știrbei Sărd.» către Domn, contra Şătrăresii 

Mariia Buzescu, a răp. Ilie Buzescu. Repetă plingerile ante- 

rioare. În ultima dată, se întimplă de se schimbă Caimaca- 

mul şi moare Buzescu. Știrbei pierde 500 de stînjeni la egumenul 

de Morunglavu şi cheltuielile de judecată. — Resoluţie din 12 

Iunie 1782: se ordonă a-l mulțămi, lui Ştefan Prăşcoveanu 

biv V. Vor,, lui Coste biv V. Stol,, Caimacamul Craiovei, 

şi la «dumv. ceilalți boeri ai Divanului de acolea». 

131. 30 Mart 1782. „Xe "loawns Arwarpiov“ către Du- 

mitrana Știrbei şi fiul ei Bărbucianu Știrbeai biv Vel Sărd.: 

a ţinut moşiile lor Mostiştea, Răsipiţii, Gruia «în arendă», și 

făcuse o moară fără voie. Se învoieşte în privința cei. 

132. Septembre 1782. «De la Divanul Craiovei.» Se ordonă 

lui Gheorghiţă Coţofeanu Eiv Vei Pitar, Ioniţă Otetelișanu 

biv Vel Șatr., lui Radu Băbeanu biv Vel Cluc. za Arie şi Vla- 

diță Tătoianu biv, Vel Cluc. za Arie, să refacă după ocolnică 

hotarnicia lui Barbu Știrbei cu egumenul Paisie de la Mo- 

runglavul.
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133. 3 Februar 1784. Proces al lui «Barbul Știrbei biv Vel 
Pah.», cu «Dumitru Corbul din sud. Dămb.», pentru venituri 
de moșie la Părvulești. — Semnează membrii Divanului. 

134. 30 Decembre 1784. Învoială pentru a, se face o moară 
pe Blacniţa, lui Barbal Știrbei Paharnic. 1 se vor da cite 4 
taleri pe an, «şi vin sai rachii să nu îndrăznim a vinde..., 
ci să să vănză boeresc». De se strămută sai vînd, nu pot 
trece altuia, «ci să rămăe boereasc[ă] ... Și, de va sta moara 
dină pricina nostră, să aibă dumnealui voe, ca unii stăpăni 
al moșii, să dea moara la altă mănă, să nu să păgubeasc[ă] 
de venitu pămăntului.» Scrie «Radu Logf. Lăcusteanu din 
sud Dolj.» — Sint și alte forme, și zapisul lui Știrbei. 

135. 26 August 1786. Hotărnicie din porunca lui « Costache 
Gherache biv Vel Post., Caimacam Craiovei», la Curtişoara, 
<a răp. jupăn Milco Stoenescu, fiind că chir Leon, fiiul răpo- 
satului jupăn Milco, ai văndut:o la Sfinţiia Sa părintele arh. 
Stefan, igm. Tisem[enei] . .. A cast[ă] moșie ai fost mai denainte 
împreunată cu a dum. biv Vel Clu&r Barbul Ştirbeai». Se 
făcuse delimitare întăi la cumpărarea de Stoenescu, în 1766. 
Se zrage acum și partea lui Știrbei. 

136. 11 Octombre 1793. Petiţia greacă a lui Nicolae Brin- 
coveanu Logofătul către Domn. Pah. Ivan Hagi Moscu a 
Cumpărat supt Mavrogheni două moşii, Flocoșanii și alta, tot 
în Olt, de la Dinul Crețulescul Vist., al doilea văr al 
Brîncoveanului. Se dase de zestre de Constantin Brîncoveanu 
Voevod Saftei, fiicii sale. Le vrea el cu protimisis. — Se or- 
donă lui Costache Ghica biv Vel Vornic și lui Vel Log. de 
Țara-de-jos a face raport. — Afacerea se continuă și în 1798. 

137. 27 Octombre 1793. Barbul Știrbei către «Gheorghe is- 
„ Prănicelul de la Mbstiște», pentru vinul ce se iea abusiv de 
un preot. «Și negreșit să isprăveşti triaba aceasta, că trimiţi 
de te aduce șiți dai dooă sute la falangă, şi te scoţi și din 
isprănicie De ce să-l îngăduești tu să între în hotarul nostru? 
lar, neputănd tu isprăvi triaba aceasta, să mă înștiinţezi, ca 
să trimiți să-l aducă aici pe popa, să-s pedepsască de Stinţiia 
Sa părintele episcop, ca unul ce nu-şi păzeşte rănduiala popii 
sale.» — Copie.
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138. 9 Septembre. — Un călugăr trimis «de părintele Co- 

ziianu», pentru «schimburi de Țigani ce aii avut dumneaei 

Slug. Știrbei în Țăgăniia sfintei mănăstiri». Soroc «la Sfeti 

Aranghel». 

139. 28 Maiii 1800. Plingere de împresurare la satul Mo- 

vile, a Sirdăresei Safta Otetelișanca şi a fiului Dincă. — Copie. 

140. Barbul Ştirbei Vistier către Domn. Un vecin al moşiei 

lui Pătulele are «o văcărie cu puţintele vite ale sale şi 3, 4 

bordeie, de adunări, oameni striini». Dă voie el a se paște 

la diasul, pentru 12 lei pe an. Acum sa făcut sat mare, cu 

peste şoo de vite, fără cai. Nu mai poate tolera. — Ordin 

pentru aceasta, la r-ii Maiii 1803, către Caimacamul Craiovei 

Costandin Carageă. — La 6 Iunie se face această învoială cu 

oamenii de acolo: li se scad trei zile de clacă de pe moșia 

lor şi le fac la Știrbei ca <havaetu pășăunii», păstrind și 

«livezile și locurile arătoare, ce le avem cu dijmă pă moșiia 

Pătulele». 

141. 29 Decembre 1804. Raport al administraţiei județului 

Mehedinţi pentru un proces de moșie al lui «Vel Ban Ma- 

nolache Brăncoveanul». 

142. 1805. Plingere a unui biv Ceauș Spătăresc către 

Domn, că i se încalcă moșia de la Bogăteşti de către isprăv- 

niceii din Buftea, pe care Manolachi Brincoveanu <aii dat-o 

zestre dumisale Spătarului Cantacozind»: «Spătarul Grigorie 

Cantacozind de la Moldova». 

143. 22 Septembre 1815. «Diiamandi Starosta» către 

Domn, pentru că, vinzindu-se la mezat Mostiștea, a Vor- 

nicesei Ecaterina Știrboaica, se strigă novă luni în București 

şi Craiova. lea moșia Hagi lane Costea, cu 23 de tal. stîn- 

jenul. Cere a se hotărî. — Domnul comunică dorința lui C.. 

Samurcaș, ispravnicul Craiovei, la 27 ale lunii. — La 11 De- 

cembre înştiinţează Samutrcaș pentru hotărnicie pe Dumitrache 

Bibescu, biv Vel Log,, ispravnicul Catincăi Știrbei, precum alt 

Bibescu, Stolnicul Ștefan, represinta pe Hagi Enuş (Iane). — În 

„aceiași zi, el adevereşte de primire (semnează «Dim. Bib.»). — 

Raport al lui Ștefan biv Polcovlnic], la 26 Februar. Se ce- 

ruse măsurarea, cu prilejul mezatului, de «starostia Bucu-
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reștilor». — La 20 Maiiă, Diamandi Starostele [de Bucureşti] face raportul final: Știrbei lăsase prin diată să se viadă un număr de moșii pentru pomenirea lui, și văduva împrumu- tase pentru acest scop bani, a căror întoarcere i se ceruse acum. De aici vine mezatul, în care cumpără cei 1.500 de stinjeni la Mostiște Hagi Iane Costea Petru, — Domnul con- firmă posesia la 8 Iunie. Urmează 0 plîngere a lui «Hagi Enuşi ot Craiova» : «Atastă moşiie fiind cu depărtare de Craiova şi aproape de marginea Dunări, și vremile tot îm- potrivă fiind, să cunoște că răp. n'aă mai mers să vază în 
ce stare să află, mai vărtos aflăndu-să şi multă vreme prin 
Țara Nemţască, apoi s'ai mutat cu șăderea aciia la Bucu- rești, şi lăcuitori, găsăind prilej, aă făcut morişti, pe o .ap- 
şoară ce să numește Blahniţa.» EI vrea să-i scoată. Din acte 
S'ar vedea că morile s'ati făcut <păndindă vreme cănd răp. lipsiia de aice prin Țara Nemţască, fugit fiind din pricina 
răzvrătirilor». — Se ordonă o cercetare, către Costachi Suțu 
biv Vel Spat., Caimacamul Craiovei, şi Divanul săi, la 16 
Octombre. — Plîngere pentru mori face și, la 27 lanuar 1827, 
noul proprietar, <Dimi[trie] Bib.[escu) biv Vel Dvorlnije». 

144. 1816. «Caltinca] Știr[bei]» [pecete cu «Ecr. Șt. Vrts. 
1814» şi coroană] arată că și-a primit banii pentru Mos- 
tiște de la «chir Hagi Enuș Co. Petru». — Confirmare din 
30 Novembre, «de la Vorniciia Obștirilor». 

145. 1826. Biv V. Vor. Dumitrache Bibescul cere «ai să în- 
tocmi dooă bălcuri, cu oboare de vite și tărg în toate Dumi- 
nicele, la satul Cepturoaia, moșiie dumisale ce o are». Isprav- 
nicii fac cercetare, dacă nu sînt alte bilciuri vechi la zilele 
ce cere.



 



VIU. 

CARTE DE PORUNCI ŞI SOCOTELI 
A LUI CONSTANTIN-VODĂ BRÎNCOVEANU, 

    
 



 



    

f Anatefter, care s'au făcut în Vistierie să să scrie toate dăjdile și orănduialele căte es în țară, la fieştecare cum și în ce chip es, şi alte obiceaiuri, vănzări de vămi şi de părcălăbii și de dijmărituri i oerituri, și de toate dăjdile și slujbele, precum să fac cărțile domneşti a fieștecăriia slujbă, după a ei obiceai şi rănduială, ca, să să poată ști fie-căndu ; care s'au făcut în zilele prea-luminatului nostru Domnu Io Costandin Băsărab Voevod, pă vreame ce aii fost Șerban Vistieriui-Mare, It 7203. Iordache Creţulescul V! Logf. 7203. Az Şerban Gretjeanul, Vel Vist. prott. 
Ii“ anuar 7203 (1695). Domnul, «părcălabilor de la tărgul Rămnicului i Buzăul... -- de-s ţiia părcălăbiia dintr'a- ceaste tărguri, împreunță) şi cu ceale 12 sate den prejurul tărgului, și cu judecata lor: să îă vamă de la tot omul, ori cine ce feal de bucate ar vinde „+. afar den cei 12 boiari mari ai Divanului, Carii-ș vor vinde de ale casii lor, să nu dea vam[ă]; iar, ce vor fi bucate de neguțătorie, să dea vaam[ă]. Și, pre care i-ar afla ascunzănd vama domnească, să aiblă) a le luarea vama îndoită ; ȘI pre care i-ar găsi vănzănă şi făcăndu-ș tărgu pe la casele lor, și de la unii ca aceia să aib[ă] a le luarea vama îndoită, dupță] obiceaii, și să le facă Și certare fieșştecăruia după] vina lui. Și să fie volneă slu- gile Domnii Meale părcălabii să caute pentru curvii Și pentru hoţii; și pre care i-ar afla în fapte reale, să-i globească şi să le facă certare...; iar carii ar fi de vină mare, să-i trimiță 

ai la Domnia Mea. Aşijderea să aibă a căuta... şi judecata 
celor 12 sate: cine ce judecăţi și întrebăciuni ar avea, să 
meargă la părcălabi săi judece și să le facă dreptate. Iar 
Căpitanul care ar fi, ai alţi dregători domnești, nimic să nu-s 
amestece în venitul părcălăbiei, nici în judecata lor.. că 

„rea scărbă și certare vor petreace . . .> 

66549. Vol, V. 
92
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ii Tanuar. Lui Lanachie Clucer, «să aibă a ţinea sără- 

rie şi cu vănzarea fierului ai% în orașul Domnii Meife] în 

Bucureşti, în Tărgovişte», prin oamenii ce va vrea. «Și cui 

ar trebui să cumpere sare şi fier, să meargă să cumpere dă 

la sărari, duplă] obicei, pecum ati cumpărat şi păn acum. 

[ar nimenți] dă[n) oraşani, ai den neguţători, ai den Turci, ai 

dăn boieri, ai dăn sluj., aii ce măcar fel dă oam[eni) ar fi.— să 

maibă voe aiă în Bucureşti, nit în Tărgoviștle), să vănză nici 

sare, nici fier.» De la cei ce vor face altfel, sărarii pot lua 

«tot pă seaam(a] domnească». 

“vii anuar. Către niște nenumiţi, «de să aibă a ţinearea 

vama Diiului i a Bistreţului i a Cerneţului .. ., cu toate Scau- 

nelfej şi cu satel[e], şi cu tot venitul şi cu toate bălțile, căte 

sănt supt ascultarea vameșşilor, şi cu judecata dup[ă] mar- 

gine». Se va lua vama pe «marfă», «vite» și «alte bucate», 

de la ori-cine, «măcar să fie Turcu, ver Ovreaii, ai Arbănaş, 

ai oameni de ţarță), boiar, ai rumăn, aii slujitor, aii măcar 

ce fel de oamen[i] ar fi... şi de la ceia ce-ș vănd păinea 

lor la Turci sai alte bucate». Se va lua vama îndoită pen- 

tru «meșteșuguri cu ficlenii», ever de la Turci, ver de la 

alții carii vor fatle] alte vaduri prentralte părți, de vor as- 

cunde vama domnească... Şi să aibă a judecarea vameşii 

pre tot omul, carii sănt supt ascultarea lor . . . Şi să nu fie 

volnit, ni& căpitan dup[ă] margine, ni& oamenii Banului, ni& 

părcălabii boereșt[i), nici potropop a să amestecarea în ju- 

decata și în ţinutul vameşilor, nic să ia vite de pripas, ce 

să le ducă la vameș, dup[ă] obiceaiii .. . Aşijderea poruncescu 

Domnia Mea și voao căpitanilor dup[ă] margine şi paznicilor 

să aveţ a oprirea, la ceia ce vor fi silnit şi tari de cap a nu-ș 

darea vama...» 

vii lanuar. Pentru «vama de la Coc[ă]neşti i Lichireşti», 

a «Gurgovului i a Olteaniţii». Ca și precedenta. «Cu marhă, 

și c[uj negoaţe, şi clu] vite.» <Ori fie Turcu, aii Ovreaii, ait 

Armeaan, ai Arbănaș, ai Grec, aii Sărbu, aii Ungurean.» 

«Afar[ă) den vama tut[ujnului, pentru că vama tut[ujnului 

S'aii văndut osebi.» 

Lit anuar. Pentru «vama ot varoș Floci». Ca și precedenta. 
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Ii“ lanuar. «Carte de vama —». Tot aşa. 
1!“ Novembre 7218 (50). «Goştinarilor, carii aă cumpărat slujba goștinăritului . . -» Să aibă a căutarea pentru toț rămă- torii cei striini, căț trec din Țara Ungureaască ai& în țară la jăru, și apoi iar îi due înnapoi, — să aibă a le luarea de râmător po ban 8, dup[ă] obitai... Și voao, schilearilor dup[ă la schile, să căutaţ cari rămători vor veni să treaacă pe acol[o Şi vor avea răvașul goşti narilor, și pă căț vor fi scriind în răvașul lor, să-i lăsaţ să treaacă cu pace ; iar cari nu vor avea ..., să-i apucaț să-ș dea goștinăritul..., că apoi veți plăti de la voi...» 

3 lanuar 7203. «Schilearilor de la Căineani!. .., săaibă a luarea. vam[a].» «Ai Ovreai, au Moldovean, ati Ungurean.» «Și să-i aibă a judeca pre tot omul den satile cari sănt supt ascultarea schilii.» «Și să păzească de curvii și de hoţii», etc, <Aşijderea și ție, căpitane de martalogi, și voao, martalogilor, voi încă să căutaţi, cănd var porunci schilearii pentru niscari oamini răi stănd împotriv[ă] a nu-ș da vaama, să s|ăjriți să-i apucaț să-ş dea vama... Și să aibă schilearii a puni de sat câte o bute de vin, să-l vănză, dup[ă] obiceaii, și să caute și pentru vite de pripas, unde sar afla, să li iă schilearii.. Și voao, tut[ujror satelor. -- Să aveț a ascultarea de toate de ce var da poruncă schilearii pentru paza plaiului și pentru alte trebi și porunci domnești . . .» 
3 anuar. «Carte de părcălăbie de la Ruşii de Veadei Zămnice.» <Că-s fie volnig.., de-s aibă a ținearea vama în- tr'acest tărgu în anul acista», de la «cine ce ar veni de în- tr'acest tărgu, veri de la boiari, ai de la siujlijtori, ai călfă]raş, 

1 Jată un ordin domnesc către aceşti «schileari», în legătură cu actele re- lative la Dindar, ce am tipărit în partea a IVa a acestui volum. «Mistiiu bjiiu Io Ştetan Voevod i gsdnii, pisah gvsmi voao schilearilor dela Căineani. Cătră acasta v[ă] fac Domniia Mea în ştire că pe acii vor veni 4 buţ cu vin ale jup[ă]nulut Toder pisariul Dindar, ca să treac[ă] în sus. Dez, viind acolo, iată că vă poruncescu Domniia Mea să căuta să daţ poruncă Căineanilor, să le sue pe Oltu în sus, pân la Boiţă, și să le lăsaţ să treacă cu pace, Și pentru vamă, nime să nu băntuiţ. Într'alt chip să nu faceţ; pentru că așa iaste porunca Domnii Meale. Tolico pisah gysdmi. Noem. 4 d., 722 32 (Bibl. Ac, Rom., doc. 105/LvIi1).
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aii dărbanți, aii scutealnici, aă popi, aii călug[ălri, ai țărani», 

etc. Și judecata. «lar căpt., iuzbaş şi alți oameni domnești 

să nu-s ameastic[e], şi, datorii și sfăz, cini ce ar avea, se-i puie 

la opreal[ă], să plătească cine cu ce ar fi dator... Să ia 

vaam[ă) şi de la ceale 12 sate den prejurul tărgului; măcar 

veri ce oam[eni) ar vinde întrascunsu pre la casăle] lor şi 

mar vinde la tărgu, dup[ă] obiceai, ce ar ascunde vama dom- 

nească, — să liiă vama îndoit şi să le facă ] și certare, și ceale 

12 sate să aibă a fazje] oborul tărgului... Să fie volni& păr- 

călabi a ţinearea 2 mortasin[i] de acol[o] din tărgu, să fie de 

treaba părcălăbiii ... Și să aibă a ţinea şi o cărtum(ă] în 

tărgu, pre seama părcălăbească, și cămănarii să n'aib[ă] treaab[ă] 

a-i faz[e] val de cămlăjnării. Așijderea și ție căpliltane și 

voao iuzbaș şi tut[ulror călfăjrașilor şi altor slugi ale Dom- 

nii Meale, carii veţ umbla cu olăcării, să aveț a vă feri de 

caii părcălabilor și de cai neguţtorilor carii vor veni în sol 

(sic), în tărgu, —să nu le luaţi cai de olac din obor, să spargiț 

tărgul; că apoi veţi petreace mare nevoe. Și răndașii carii 

păzescu de săptămănlă], să nu iă bucate din tărgu fâr de bani, 

nit de la slujlijtoră, nic de la ţărani...» 

F. d. Către un nenumit: «să aibă a luorea întracesti an 

dă la toți săpunarii care fac săpun și vănd săpunul, de să hră- 

nescu cu săpun, în toat[ă] țara Domnii Mealle), ver fie sutaș, * 

ai căm(ă)rășăl, ai dorbanț, aii căllăjraş, aii scutjelnici] călări i 

pedestri, ai seimeani, au leflegiii, a martalog, aii cazac, ai ca- 

tană, ati talpaș, ai măcar ce breasle și ce feal de om ar fi, 

ai de ţară, ai striin, şi ori în ce sat ar șăde, ai prin sate 

domneşti, ai boerești, ai călugărești, ai prin slobozii, ai 

prin orașă, ai fiind supuși pre lăngă niscareva boeri..., de 

nume po ti 1 p!, de pre cum ai luot și mai nainte, duplă] 

obiceiii ; însă banii făr de zeţuelă și făr de trepăd: bani 

drepţi... Și voao, căpitanilorii dupren tărguri, și părcălabilor 

dupren sate, pre unde să vor afla săpunari», —să ajute. 

F. d. «Carte de sărțăjrit al treilea an, cănd dai cu toții: 

I: 7200.» «Să-s serie săr[ăjritul pre la satele ot sud Rămnic i . 

ot sud Buzăi îi ot sud Sac, care ai obitaiii de dai sărlăjrit, 

pentru căt sănt ei slobozi de-ș iai ei sare den munţii aciia 
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de sare de acol[o]; de& să aibă a-s scrie pre toț oaminii.. ,, ai fie slujțijtori, ai birnit, a dărbanți, aă scutelnici călări i 
pedeștri, ai popi, diiaconi, călug|ăjri,: ai țigani.» «De num[e) 
po bani 44.» « Pentru că, fiind estimpu al treilea an, înnoirea 
Domnii, s'au soc|oltit să dea cu toţii, şi ertaţ și neertaţ.» 

[Adaus.] «Să aibă a scrie fumăsitul den hotariul Brăilei 
pănă în Turni, la gura Oltului; şi să iă fumăritul dă la totu 
omul, căți vor fi lăcuitori pe baltă, şi de la toți omenii cei ce 
le vor ajunge moșiile cu căpătăiul în baltă..., de pat (sic) po 
bani 272 (2), după obicei.» «A călăreț, ai saragele, ai 
martalogi, ai birnici, au armeni, ai chiproviceni, ai țigani.» 
«Afară numai din satele care vor avea hrisove domnești.» «Să 
iă şi măjăritul dă la ceia ce portă majă dă peștea sărat prin 
tărguri și prin sate, ori fie măjariii domnesiicu, ai boerescu,: 
aă călugărescu..., de Ja căți boi ar ave la car, dă boi po 
ug. 1, 20, după obiceiui, și de la ceia ce portă pește prospătii 
cu căruțe, pren tărguri i pren sate, să aibă a luorea de la car 
po bani 120; și de la ceia ce sară pește prospătii pen va- 
duri, să aibă a luorea ca de la prospătaşi.» Pizlenii vor da fumărit dublu. 

7203 (1694-5). «Să umble în toat[ă] țara..., să caute slujba oluc-hac[ullui, dupre la tot omul care fac neguţtorii de cumpără vite, aicea pre p ămănt[ul] ţărei..., și boiari cei mari, și ertaț cu cărți, şi făr de cărți. .., dup[ă] cum iaste obitaiul. Numai de vor fi niscarți] oi înpăr[ăjteşti cu firimane, şi le voi fac[e] și Domnia Mea cărţi iscălite, aceia să aibă pacle] precum îi va scrie 
Cartea ; și, pre care voi vrea Domnia Mea să-i ertu, le 'voi fat[e] pecetluituri, să li-s ție în seaam(ă). Iar alții să dea toț: 
însă de cal, de boi, de bivol, căte bani 24, și de oae, de capră, de răm[ăjior po ban 8, precum iaste obitaiul; măcar 
să fie șăhtor, ai coltor, cu vitel[e! lui, tot omul să aibă a darea 
oluc-hacul, ai măcar ce braslă va fi cu vite de suhaturi, au: 
odăiaș care vor fi pre margine, cari vor fi avănd vite de 
neguțtorie, toț să plăteaască... Și cine ar strănge vite aicea 
în țară şi să o vănză pren tărguri și pren dealuri, și care va 
adut[e] vite dupre în alte părți și le ţine aicea la suhat, și 
aceia să-ș dea erbăritul; iar nimin[e] să n'aibă voe a treace
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fiind neplătit>. Căpitanii, vameșii, schilearii, plăiașii şi mar- 

talogii de la margine vor păzi aceasta, cerînd «răvașul erba- 

rilor de platlă)». 

1-ii anuar 7203 (1695). Gherghița : pe acest izvod să-s facă 

cartea Rămicului i Buzăul. «Părcălabilor ...să aibă a ţinearea 

vama dentracest tărgu în anul acesta.» Forma obișnuită. 

I-ii lanuar. «Tărgoviștea.» 

» > «Piteştii i Slatina.» 

> »  «Cămpina î Văleanii.» 

> > «Buc[ulreștii.» Se adauge că împotrivitorul 

«toecma cu capul va plăti». 

» > «Focșanii.> 

» > « Odovoia.» | 

3 > <Q) Caracalul.» Numai începutul. 

5 lanuar. «Carte de gărdurărie ot Slam Rămnic i ot Buzăi.» 

«Să umble să caute slujba gărdurăritului dupre în dealul cu 

viil[e], să nu să fac[ă] niscare stric[ă]ciune, să-și fac[ă] fiește 

carele gardurile; iar, unde ar găsi niscare vraniţi sai păr- 

leazuri deșchise, să aibă a luarea de vranițlă] po bani 300, 

şi de părleaază po bani 50; şi de vite ce ar găsi pren vii, 

făcănd stric[ă)ciuni, să iă de bivol, po bani 40 să îă, şi de 

vite de boii, de cal, de vacă po bani 40, și de răm[ă]tor po 

bani 20, şi de groapa cu băștinile să aibă a luarea pe Ur, 

duplă] cum iaste obitaiul... Să aibă a păzi de hoț, de curvii, 

etc. lar pre care i-ar găsi în vină mai mare, să-i bagi un bu: 

tuci şi să-i trimiț la dumnealui (s6).» 

L-iii anuar. Gărdurăritul din Saac. «De groapă dă rachiu 

po bani 133.» Scutiţi cei doisprezece din Divan. «Şi să 

caute și de pimnițe sparte și dă gropi sparte, ce vor fi pre 

dealuri, şi de alte furtişaguri... laralcui vor fi, să-ș dea co- 

lacul dup(ă] obiceai, și să-ș iă bucatele . . ., şi să aibă a căutarea 

şi pentru păinil[e) ce sănt pre lăngă dealurți), de vite care 

vor strica, să I[e] plătească paguba ... Şi della] buţii[e] care 

să vor vinde în dealuri, să îă de bute po vad. 1.» Săi 

ajute «căpitanii ot Buzăi și din Rămnic, și oameni piscupești, 

şi părcălabii de prin sate boereşti, călugăreşti, şi alte slugi 

alle] Domnii Meal[e]». 
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F. d. «Carte de dijmărituri ..., ce s'aii rănduit la Tărgoviște, 
la leat 7204, Iul. 20 d.» «Să scrie dejmăritul la tot omul dintr” 
acest județ, și să iă dijmărit.» <Afar[ă) din boiarii mazili, bo- 
iarii aleș îi măn[ăjstirile ceale mari, sutașii, log|olfeţi za Divan, 
neguţtorii, jup[ă)neasel[e] sărace, căm[ă]rășăi, care va fi numele 
lui săngur, să dea la haraci ug. 50, și slujitorii, care va fi un 
num[e] săngur, la ug. 10, şi ertaţii cu cărți iscălite.» «ȘI slu- 
jlijtorii care vor fi cu birul lor mai jos de ug. 10, încă să 
dea; şi să aibe a le luarea de litră po bani 13; şi poclonul, 
de num[e), de slujlijtori po bani 12, şi de birnic po bani 30, 
după obiceaiii. Așijderea să aibă a luarea dijmărit şi de la 
Turcii cei ce nu vor fi avănd cărți Domnii Meal[e] de rup- 
toare să dea la haraci; şi cei ce vor fi avănd cărțil|e) Domnii 
Meal!e), încă, ce le va fi scriind în carte, să-ș scutească, iar, 
pre căt vor mai prisosi, de la unii ca aceaia să aibă a le luarea 
dijmărit, de litră po bani 8; iar carii din slujțijtoră aă din 
birnit i-ar găsi cu bucate ascunse», — îndoit. «Şi măna de slu- 
jiiJtori po bani 300 și de birnic po bani 66, dup[ă] obiceaiiă. 
Și, veri unde să vor afla niscai bucate dajnice, ascunse în 
bucatele celor ce nu daii»>, — vor da. 

22 lulie 7223 (1715).Dijmăritul din județul—. «Însă să lipsească 
obiceaiurile ceale reale, care aii fost mai nainte: să nu-s „Jă- 
fuiască nimic, ni& să-s prade, făr de direptate, — că Dombiia vinde 
slujbele, iar nu zulumurile ... Iar alte jafu ri, colat şi treapede, 
să lipsească.» Cel bănuit de fucare ascunse, «să-i dea lege să 
jure ca să-s îndirepteaze, iar să nu căznească cu bătăi, Și de 
la omul sărac, ce va avea numai o litră ati doo, și de sără- 
cie va fi ascunsu, aceluia să-i îă dijmăritul dirept. Şi de la care 
om va fi avănd o litră, ai măcar şi doo, să-ş plătească numai li- 
trele, iar poclon, saii de pui de găină, sai de oca de vin, sai 
de orz, să nui îă nimic. Așij[derea] și purcei cei mici, carii 
vor fi de o lună, să nu îă nimic, iar carii vorfide doo luni, 
ai de trei luni, să fac[ă] 2 unul. Și de la acei cu bucate mai 
multe, să iă de vin numai de nume oc. 1, iar, unde nu va fi vin, 
să iă bani, de oc. bani ş, iarde puide găină, saii de orz, să 
nu iă bani, numai, cu ce vor avea săraci, să-i îngrijască de 
măncare. Iar care dijmari să va tinde mai multe a face din
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aciastă poruncă, zulumuri săracilor», se vor pedepsi : <aii boiari 

să fie, au slug[ă]». 

16 Novembre 7206 (1697). Oieritul vindut la Tirgoviște. 

Scutiţi «boiarii cei mari», etc. [ca la dijmărit). Dar și eneguţă- 

torii bucureșteani, ibrăileani, .. . căpeteniile de slujfiltori». «De 

la slujitori, de oae pe bani 14, şi de la birnit po bani 15, şi de la 

Bărseani, de oae po bani 10... ., și poclonul să îă de la slujli]tori 

po bani 12, și de la birni& po bani 30.» Cei ce ascund, dai 

îndoit, «şi măna de slujlijtori po bani 300, iar de la birnic po 

bani 60». «Care oiari va lua mai mult diu cît scrie mai sus, 

să ştie că pe oiarul acela voi trimite Domnia Mea de: va 

spănzura acold în judeţ.» 

F. d. Lui «Alixandri Vel Coh..., să umble în orașul 

Domnii Meale în București și pe la ţară, să caute în toată ţara 

Dom. şi în toate tărgurile: la Cămpul iungu, la Pitești, la Tăr- 

goviște, la Filipești, la Ploeşti, la Urlaţi, la Buzăi, la Rămnic, 

la Focșani îi pen toate satile, să aibă a luoa coh[oldăritul, de 

cizmarii po ti 1, dup[ă] obiceaiii, — veri ce fel dă om ar fi, 

ai slugă boerească, ai călugărescă, aă țigan, afară din slu. 

jitori de Bucureaști.» 

vit Decembre 7206 (1697). «Nu s'aii scris.» «Viind vreame 

semii cei mari, sai scos seaam[ă] dup[3] obiceaiii la toat(ăj 

țara și la toate breaslele ...: la birni& seaam[a] pre siliști, ca și 

într'alți timpi, puindu-s pre fiește-care judeţ dup[ă] puteare 

[şters «ca să nu-s mai răslijpească săracii cu scrisoorea»]. Cît 

a îmbrăcat pe acel județ. Pune un boier «ispravnic ca-s cis- 

luiască şi să-s străngă banii... Să meargeț oameni de preste 

toate satele, să v(ă] străngeți la boiarliul! Domnii Meale . . ., ca 

să v[ă) fac[ă) cislă dreaptă, să nu-s plăngă nimeni cum că unii 

S'ai încărcat preste putinţă, iar alții s'aii pus pre uşor; că 

Domniia Mea aşa am poruncit boiarinului Domnii Meale, ca-s 

nu fac|ă] făţțăjrie sau voi veghiietă, ce-s fac[ă] cisle dereaptie], 

ca să dea cu toți, să nu-s scutească nimeni. Și, după ce-s va 

face cisla, să căutaţ să v|ă] daț bani, fiete-care sat precum se 

va aşeza la cislă..., ca săi trimiţță| aici la Vistieriia Domnii 

Meal[e] cum mai curănd și fâr[ă] de zăbav(ă], să-s dea unde  
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sănt trebile şi poruncil[e] împărătești. Și bani să vă daţ cu ze- 
ciuial[ă].» 

I-ii Decembre 7206 (1697). «Vooao tuturor slujlijtorilor... . 
Vindu vreame semii cei mari, sai scos... şi pre toate breas- lele... Ca-s nu fiţ amestecaţ cu țara, ce s'aii pus la voi osebi ca-s daț unei şi jum[âjtate; care faă[e! la căpităniia voastră ug... Să v(ă]străngeţ banii cu zetlujial(a) lor, să-i daţ la boiariul Domnii Meal(e] —, care iaste semaș ]a acel judeţ .. .» — « Vooao 
satelor carii sănateț cu rumtoare noao.., Viind vreamea, etc., S'aii scos şi la voi, să vlă] daț rumtoarea, voastră, carii sănteţ legaț la Vistieriia Domnie Meale, de daț la V! Seaam[ă] .. . Să v(a] daţ fiește-care sat toț banii deplin, precum scrie în foaia cea pecetluită la măna boiarinului ... semaș. . .» 

5 Decembre 7206 (1697). Pentru sărăritul întrun ju- deț, «care iai şi mănăuc[ă) sare din munte». 
1!“ anuar 7203 (1695). Pentru <a ţinearea cămijnări- tul» în Bucureşti, Scutiţi boierii de Divan, ce ati <a-ș scuti căte o piminiț[ă]». 
F. d. «Erbarilor..., să caute slujba oluc-hacului dupre la tot omul care face neguţtorie, dă cumpăr[ă] vită dupre Ppămăntul țărăi.» Fără nicio scutire, afară de cea pome- 

nită. 

21 Mart 7206 (1698). «Lui Hagi Vasilie lumănariul de ait den Buc[ujrești şi den Tărgoviște..., a ținearea lumănăriia domnească den Bucţujrești și den Tărgovişte, şi-s opreaască pre toț mătlellarii..., au fe dor[ojbanțu, ai lefțejgiă, au scut., aii slujlijtor, ai măt[ellar, au slugear, aii ovreaii, ai 
măcar ver-ce feal de om a hi... să nu vănză săul într'altă 
parte... ., făr numai [la] lumănărari domnești, și să-l plătească 
săul ocaoa po ban(i] 8.» Cine va călca, va fi golit și prădat. 
«Să fie în pate! şi 1o argaț lumănărari, carii sănt de lucreaaz[ă] 
la lum(ăjnăriia domnească, de bir sluj[i]torescu, de bir mărunt 
de țarță|, de miere cu cear[ă], de găleat[ă] cu făn, de cară 
de oaste, de fum, de zahțejreal[e], de Sursat, de birul lef|i]lor 
și al oştii, şi al vatlijlor şi al oilor, de poclon Hanţullui şi a 
Steaglullui, și de dăjdil[e] și orănduel[e]le ce să vor pune în tărgu pe neglulțători și pe mah(allale, de seama a doao şi a
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treia, de podvoade, de meiii și de conatle], de cai, de soli, și 

de alte dăjdi și măncături, căte vor fi peste anu... Făr căt 

numai să aib[ă] a-ș darea rumtoarea lor la vream[ea] harac[u]- 

lui, ug. 60, și la V! Seam[ă], ug. 60.» | 

23 April 1698. «Cartea preoţilor de la bisearica domnească 

den Buc[ujrești, pentru banii de mir, ce |i-s dă pre an.» 

«Popei Fotii Cliseariul, împreună cu alalți preoți şi diiaclolni 

i grămătiă carei săntu clirosul sf[ilntii biseariă de la Scaunul 

Domnii Mealţe] den Buclulrești», să iea pe an de la «vama 

tărgalui Buc[ulreştilor> 100 tal., la Sf. Gheorghe și Sf. Du- 

mitru, pe jumătate. «Pentru că, avănd preoții aceştea obiceaiii 

la toate zilelțe] mari şi la praznice, cănd miruia, dă li-s da 

bani de la Domnia Mea, și de la boiari, şi de la alți creştini», 

în loc, se introduce această pildă. Se dai ordine și «părcă- 

labilor de tărgu, carii veț fi pre ani — (sic), pre vama 

tărgului». Boieri: Cornea Brăiloiul Vel Ban, Stroe Leurdeanul 

“ Vel Vor., Diicul Rudeanul Vel Log., Mihai Cantacuzeno Vel 

Spat., Șerban Vel Vist., Vergo Vel Cluc., Dumitrache Ca- 

ramanlăul Vel Post., Scarlat Vel Păh., Radul Izvoranul Vel 

Stol., Radul Golescul Vel Comis, Iorga Vel Cluc., Costandin 

Vei Pitar, Scrie Isar logofeţelul. 

20 Maii 7206 (i698). «Tutoror preoţilor i diiaconilor carii 

sănt în eparhiia părintelui episculpullui de la Buzău, den trei 

judeaţe : dăn Săcuiani, den Buzăii şi den Slam Rămnic.» 

Preoţii sati plins «pentru răndul dajdilor, că, viindu-le adease, 

foarte le paas[ă], şi le iaste cu nevoe și pohtind ei ca să le 

fac[ă] Domniia Mea ruptoare, pre an». Şi Domnul admite, 

«ca-s nu fie supăraț în toată vreamea cu dăjdi în rănd cu 

țara», și le face 7umfoarea: «căte ug. 2.000», în patru ter- 

mine, «la Vel Seaamlă), la harat, la Seaama a doao şi 

toamna». Sînt scutiţi însă de «alte dăjdi şi orănduiale, căte 

ar mai eşi dă la Vistieriia Domnii Mealţe| preste an în 

țaară, pre silișt[i] şi pre oraș|e] ... Nici să-s tragă bucatele 

lor pentru dăjdile altora... Pentru oeritul, dijmăritul, vine- 

riciul, după obiceaii, să-și plătească cu bani... Și vineri- 

cearii... să n'aibă voe a le luarea buţ cu vin pentru vinericii, 

ci numai bani, nici să dea chiriia buțiijlor ceale de vinerit ; şi 
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poclonul dă nume po bani 12, mai mult nu». Se dă ordine 
«cislașilor» și altor agenţi. Și «preotease sărace, care ai ră- 
mas cu copii, dă-ș trag birul preoțescu». 

Notă: «<Asămene s'a făcut şi hrisovul Preasf[ijațitului părin- 
telui nostru chir Teodosie Mitropolitul țărăi ; însă pentru preoții din Bucureşti şi din Tărgovişt[e] şi preoții Sf[inţii Sal[e) din 9 judeaţe, să dea întrun an ug. 7.000». Ilarion de Rimnic fi- 
xează 2.800 pentru preoții lui. 

«Cartea de vinerigul dealului Tărgoviștii» ; r-ii Septembre 
7207 (1698). «Să scrie vineritul domnescu .. -- din 1Ovi de vin 
1 dup[ă] obiceai..., și poclonul, de nume pe bani 33.» Vor 
lua şi pripas cite 29 de bani, afară de bivoli, pentru cari se vor plăti 40,— fără de «stricăzunea a cui ar fiviia». Să aibă 
apoi și judecăţile obişnuite «pen deal». 

« Cartea vinăriciului dealului Piteştilor.» [26 Septembre 7207.] «lar preoții și diiaconii ... să aibă a-ș plătirea vinăriciul lor, 
de vadra domnească po ban[i] 22, şi poclonul, de nume po ban[i] 12... Și scrie și în hrisovul... care am făcut... la 
măna deleanilor de la Piteșt[i], pre așezămăntul ce-s scrie 
mai sus.> 

19 Februar 7217 (1709). «Cotarilor..., să umble... pre la toate tărguril[e], să scrie cot[ălriia de la tot omul, cine se va 
afla vănzăndu marfă cu cot», fără nici o excepție, «de nume po ban[i] 142; iar coljJocarii, măt[ăsarii să dea pre j|ujmătate... 
duplă) obiceai. Iar pre carii i-ar afla vănzăndu marfă cu cotul 
mai mic, ai ascunzăndu cotăriia ca-s nu-ș dea adetul, peuni 
ca aceia să-i globească cu măna bani] 300, și să-i fac[ă] certare.» 

17 lanuar 7210 (1702). «Slug(i] Domnii Mea(le), anum[e) 
— cantargiul..., să ţie cantariul domnescu de ai€ din 
orașul Domnii Mealfe], din Buc[ulrești ..., şi alt nimenji] să 
n'aib[ă] voe a fatie] alt căntar, nit a căatări ceva, făr căt 
numai cantaragiul . . .— la ori-ce om ar fi, ai neg[ulțător creștin, 
au Turcu, ai Armean, ai Jădov, ai: ţăran..., au miere, ai 
unt, ai tutun, aii fier, aă sare... S[ă] iă de 100 oc[ale] po 
bani] zeace, dup[ă] obicăai, și afarlă] din tărgu, unde să vorafla 
și chirigiii cei ce vor veni ai în tărgu cu marfă; și de vam[a] 
tutunlullui, încă-s aibă a căntări-o cu căntariul domnescu.»
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30 Novembre 7209 (1700). «Căpt. za slujlijtori — ot sud —: 

S'ati scos seama... Să v[ă] daț 3 biruri, măcar că nuațdat 

un bir şi jum[ăltate, iar estimpu, fiind un păs mare asupra 

țărăi, s'au mărit suma, și la birnit, și la voi, de cum aii fost 

an,—că am socotit Domnia Mea cas nu fiț amestecaţ cu ţara, 

că mai cu păs var fi fost; ci să v[ă] daţ voi birul osebi.» 

20 Iulie 7216 (1708). «Tutunarilor,... să scrie tutună- 

ritul de la tot omul, cineva f[i] pus tutun, aii boiarii mare, 

âu al doilea, ati neguţtoriii, ai sluj[i]torii, aii popă, ai diiacon, 

au călug[ă ru, aii Turcu, ai Armean, ai birnici, ati Țigan... Să 

dea dudulum po ti 4,și poclonul dă num(e] po bani 33, dup[ă] 

obitai... La birul tutun[ullui nu-s scuteaște niminea...> 

Ii Januar 7213 (1705). «Să aib[ă] a ţinerea vama tutunului 

într'acest an... ai pre la vadurile de pe margine și de pre 

la tărguri, şi afar[ă], de prin sate; și să aib[ă] a le luarea vam[a] 

de pre la toț neguţtorii carii vor cumpăra tutun, să facă ne- 

guţtorie, să-l ducă într'alte părți», de ori ce neam ar fi: «ai 

Tătari». «De ocla] po ban 1.» 

15 Februar 7207 (1699). «Carte dă erbăritu.» Pentru strin- 

gerea «<oluc-hacului». 

«Făr de căt numai ceia ce ai odăi pre margine, aceia, pre 

cătă vită le va scrie cărţile D[ojmnii Meal(e), pre atăta să li 

să ţie în seaam(ă), să nu dea», sau zife împărăteşti cu pecel- 

Iuiturile Domnului. «Însă de cal, de boi, de bivol po bani 

24, şi de oae, de capră, de rămător, po bani 8.» 

«Carei sănt stolnicei la Greaca..., să ție vama de acolo... 

într'acest an ..., de la tot omul care va văna peaşte în bălțile 

căte săntu în Ținutul Grecii, den sus de Băneasa și de la Sfrea- 

del în jos, păn la Clătești, unde dă gărla domnească în Du- 

năre, şi cu toate Scaunile.> «Și să pue Scaune pe la toate va 

durile, ca să păzească pentru venitul vămii, şi nimeni să nu fie 

volnici a pune vinuri pre la Scaune, să-s vănză, fâr de căt 

numai stolnicii și, căndu va fi vreamea de leasă, să aibă a 

scorni satele după lăngă baltă, să închiză gărla domnească şi să 

facă leasa, cu toate ce trebuescu. Aşijderea să pue să astupe 

şi privalurile de spre Dunăre.» Și drept de judecată. Sătenii 

să-i asculte «pentru treaba bălții».    
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25 Mart 7208 11700). «Starostii de neguţtori și tuturor ne- 
guţtorilor, căț sîntu scriş în catastiful Vistierii .. .» Cer <rumtoare pre an». Se acordă: «pre an ug. 4.000», în patru termine: 
la Vel Seamă, la haracii, la Sf, Gheorghe şi la Sf. Dumitru, «Numai banii haraciului să-i dea cu cusur, precum să dai banii la harat, iar alalț bani... să-i dea drepți și fâr de ze- 
cuial[ă].> Nu vor da deosebit <fetorii lor, ce vor avea nedăs- părțiți dăn casă, și calfele ce au pren prăvăliile lor, nici să li-s tragă bucatele lor pentru dăjdil[e] altora ce ar f pre silişti 
și pren tărguri». Să fie iertaţi «de dijmărit, de vineri, de oerit». 
«Aşijderea şi dăn calfel!e] lor, ce vor eşi bașcalii, cu prăvălii] [e] 
lor osebi, ai cu alte hrane, să fie volnic starostea și cu ne- guţtorii a-i pune la catastih la neg|ujțători cu bir, ca să-i ajute 
la rumtoare ...» 

11 Novembre 7209 (1700). «Goștinarilor cari a cumpărat slujba goștinăritul ..., [să] aibă a căutarea pentru toț rămători 
cii striini, căț trecu din Țara Ungurească aicea în țară, la 
jăr= : cîte 8 bani. [Cf. p. 339.] 

15 Dacembre 7220 (1711), «Chiorului, ginerele Cozimii 
zaraful»: va da numai la haraciă 1 ug., la adaosul karaciului 
altul, la Vel Seamă 1 ug. Fusese în slujbă la Doichiţa ră- 
posatului Istrati Florescul. 

8 anuar 7209 (1701). «Tuturor Brașoveanilor carii să hră- 
nescu cu negoț braș|o]venescu ait în tărgu, în Bucureşti, și pren- 
tr'alte tărguri și sate, cu prăv[ăllii, şi cu altă hrană», «măcar și șă- 
zători cu case». Şă fie scutiți «de bir sluj|ijtorescu şi de alte orăn- 
duiale ce-s pun pren țaară, de schimbul banilor, de fum, dă 
Prăvlăllii, de cotărie, de covoară, de răș, de păhară, de sursa- 
turi, de zah[elreale, de cară de oaste, de birul oştii, de birul 
lefilor, de seaama a treia, de poclonul Hanului şi a Sultani- 
lor, de cai împărătești și domnești, de rănduiala vacilor și a 
oilor, de podvoade, dă mertice, de conace, de cai de olac, de 
cătră starostea de neglulțători, de către județul de ait 
den București, de 'nprumutările și alte cheltuiale ce dai ne- 
guţtorii, și pentru orănduialel|e], căt şi satarale ce să pun ai€ 
în oraș, pre mah(allele, și prentr'alte tărguri și sate, și pentru 
alte toate dăjdi... Aducănd negoț braş|oJvenescu, și fiind avut
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ei rumtoare încă şi mai denainte, dă la alți răposaţi Domni, 

dă li se-aii stiut dajdea lor osebi de cătră alți neguţtori şi 

breasle, şi de cătră alaltă ţară, cu cărți domneşti de milă şi 

de așăzămănt. Încă şi Domnie Mea, după ce m'ai dăruit Dom- 

nul D[ujmn[e]zei cu Domniia țărăi, viind ei şi făcănd jalbă 

înnaintea Domnii Mealle| c:m că acold la Brașov, viind oștile 

nemțăști, i-au prădat şi i-aă sărăcit..., le-am fost făcut Dom- 

nie Mea rumtoare, dă să ştiia ce da ei întrun an, făcăndu-le 

şi hrisovul Domnii Mealle); și s'ai ținut acea rumtoare cătă: 

va vreame, iar, de la o' seaam(ă] dă vreame încoat[e], căzănd 

multe dăjdi pre această țară, nu i-a fi lăsat ca să-ș dea nu: 

mai rumtoarea ce le făcusăm Domnie Mea, ci pre cei ce să afla 

ait în oraș îi amesteca și la alte dăjdi ce-s punea ait pre 

oraş, și pre cei dupren tărguri și dupren sate, da cu ţara; şi, 

văzănd ei așa, venit-aă cu toţii», cerind o nouă crumtoare». Îi 

vede «oameni streini, de altă ţară, și trebuintoş de negoţul 

ce aduc în treaaba ţărăi.,. Să dea toț Brașoveanii întrun 

an (i 1000», în patru termine: la Vel Seamă, la haracii, la 

Seama a doua și la a treia. <Aşijderea, de se-ar întămpla, 

de mare nevoe, ca să mai ias(ă] niscai neguţtori dăn Șchiai 

cu casfejle lor, şi ar veni ai& în ţaară și aceia, făcănd ştiijre 

Domnii Meal[e], şi unde li se-ar porunci, ca să-ș așaze, să fie 

şi aceia, legaţi tot la această sumă... Ori pre cine l-a afla 

hrănindu-să ait în țara Domnii Meal[e] cu negoţ braș(ojvenescu, 

măcar ori-ce fel de om ar fi, pre toți să-i apuce să dea cu 

ei, dupre putearea lor.» 

10 lanuar 7209 (1701). Pentru lanachie Clucerul, care 

să aibă vinzarea sării și fierului: «să cumpere sare de la Oc- 

niț[ă), să vănză în Tărgovişte». 

30 Novembre 7210 (1702). Carte de gărdurărit: <a 

sutaș, aii opiaș». 

7216 (1707-8). Pentru vama de la Tirgul Jiiului şi «vara 

cerei». «Însă muntele din apa Oltețului păn în apa Vodiţăi.» «De 

bute cu mieare nescursă poti1, şi de oc[a) de tară po bani 2.» 

28 Iulie 7217 (1709). « Vinăricearilor care aț cumpărat vi: 

neri&ul den dealul Bucureştilor i Prundul i Curmătura ot sud EI. 

i Vlașca ..., a serie vinăritul. . . şi grădinile den București și pre 
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dealuri împrejurul Bucureștilor, la toate viile căte să vor fi 
făcut în zilele Domnii Meal[e], ver pre moşie domnească, ai 
a Vlădicăi, ai boerească, ai călugțăjrească ... Și poclon de 
la popi și de la diiaconi să iă, de nume] po ban[i] 12, și de la 
slujlijtoriă po ban[i] 15, și de la birnici de num[e| po bani 
30...; şi să aiblă] a lua... și părpărul de bute po banir2, 
şi de berbeniţ[ă] po bani 6, afară de sutaș și den neguţtorul 
care va ajungi numele lui singur la ug. 6, şi de cămăr(â]șelul 
care va ajunge numenel[e] singur la haraţ ug. 8, și den slu. 
jitorul care va ajunge numele lui singur la ug. 4». 

7203 (1704-5). Către «<căm[ăjraşul de la ocna Telega», 
«să aibă a fi căm(ăjraș şi purtător de grij|ă)». Să-l asculte coc. 
narii», «%oclăjnașii îi măglașii î dărbanții de la atastă ocnă». 
E pe un an. 

Pentru altă numire acolo. Menţionaţi și «vătașii». «Să aibă 
a cerceta pren toată ţara... unde ar găsi sare de furat, făr 
de răv[ăjșălul căm(ăjraşilor, să iă boii cu carul, cu toată sa- 
rea... ca să fie pre seama domnească; și pe acei oameni să-i 
pue în butuci... A cerca pre la ocnile ceale părăsite», de 
nu se taie sare sai se dășchide ocna. 

1! anuar 7217 (1709). «Cartea de vama Craiovii i de 
Străhaia.» Să caute în Mehedinți și Dolj pe cei ce vind «buca- 
tele pre la casăle lor, măcar ce marhă ar fi, şi nu ar aduce 
la tărguri să vănză». 

12 anuar 7220 (1712). <Saragelelor de la Cocţă]neşti, 
însă liude 30, afară de tauș, şi din steglarii] cari sănt supt 
ascultarea slugii Domnii Meal[ej] Curt căpt. de acolo.» Vor da 
pe an numai trei dăjdi. 

«Foiţă de așăzămăntu obiceaiurilor ceale ce aii avut să dea 
Șcheaii din Brașov vameșilor din Cămpina și dela Văleani și văta- 
șlijlor de plai, și altora... .> Pentru «vitel[e)] lor de oi și de ber- 
bec», la întors nu vor plăti nimic. «Pentru stănile lor ce pun pre 
munții, care cumpără după la boiari, de vor face tot caș- 
caval, iar nu brănză, acel cașcaval de-l vor vinde în tărguri, 
la Cămpina aii la Văleani, au măcar în ce tărgu, să-ș dea 
vama, iar de vor face tot brănză şi vor vrea să o ducă la 
casele lor în Țara Ungurească, pentru aceaia să nu dea vamă.
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Pentru turmile lor de oi, cănd vin prim[ă]vara de l|a] cămpu și 

trec la munte, ati avut obiceai de aii dat vameşălor căte un 

miel de turmă şi vameșii le-ai dat răvașă de șaii dus oile 

cu pace; ci, precum aii avut obiceai, așa să fie şi de acum 

nainte; și, pe căț cai vor avea la turmă, să dea de cal po bani 

2, că așa ait fost obiceaiul, | 

lar, de-s va întămpla vre unora dintr” aceștea de le vor fi 

oile șchiope saii beteage, ai vor fi apele mari, de nu le vor 

putea, trece în sus, şi li-s va întămpla a le tunde aic în țară, 

la Breaza ai la Comarnic, ai măcar ori unde s'ar întămpla; 

aseamenea, de vor vrea să o ducă la casel[e] lor în Țara Un- 

gurească, să dea vamă, de povara de cal bani 40, că așa a 

fost obiceaiul. Iar pentru pieile oilor celor ce le vor muri de 

iarnă ai6 în ţară, şi vor vrea să-ş le ducă la casele lor în 

Ţara Ungurească, de acelea să nu dea vamă; însă care vor fi 

din bucatele lor, iâr nu de la alții luate, făcănd meşteşuguri 

pentru ca să nu dea vamă, 

Așăjderea şi pentru cei ce ţin stăni în muntel[e] Buceaciu- 

lui şi în muntele lui Leaotă, în hotarul Dămboviţii, şi îş vor 

pogoră bucatele după la stăni, de le vor vinde, de aceale bu- 

cate, cum să vor tocmi cu neglulțătorii: de vor da vama cei 

ce cumpără, Şcheaii să aibă pace, iar, de nu vor da vamă 

cei ce cumpără, atunce să dea Scheaii vama; iar să nu 

ia vamă şi de la cei ce cumpără șă de la dănșii. Şi în 

ce județ să vor vinde aceale bucate, la tărgul acela ce 

va fi întracest județ să dea și vama. Numai Șcheaii să 

porte grijlă] să facă știre vameșiijlor, ca să știe de la cine 

va lua vama. 

Pentru buţilje] cu vin care-ș duc de la viile lor la Cămpina 

şi den Cămpina pus vinul pren burie, de-l duc în Țara Ungu- 

rească, să aibă a darea vamă numai de calul împovărat cu 

vin, căte 20 bani, iar de bute să nu dea nimic,..» 

I-iii lanuar 7221. (1713). Pentru erdari. «Așijderea să fie 

volniă a mearge pe la zah[ajnale, să caute căte vite să vor 

tăia şi nu vor plătite mai nainte de oluc-hac... Și să fie 

volniă să ia şi dup[ă] la măcelarii ce tae vite, de vănd pin 

tărguri domnești, și în Buc[ujrești și în Tărgovişte, şi prentr 
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alte tărguri, — dela aceia încă săiă oluh-hac...pentru că șă 
măcellăjrie să chiamă] negustorie.» IN 

29 lunie 7223 (1715). «Cartea pentru cheltuiala ce să dea 
beşleagăi, — cănd meaarge pe vremea bălcului la Cămpul luagu.» 
<Voao tuturor neguţtorilor, căț vă veţ afla cu prăvălii, la 
bălsu, la Cămpulungu, veri neguţtori creștini, ver Turci, ver 
Armeani, veri papiștaşi, veri Neaamţi, ver ovreai, aii măcar ver 
ce fel de om ar fi... Trimiţănd Domniia Mea pe Husein-Aga 
beşleaaga acold să fie de pază pentru gălcevi și zorbalăcuri ce 
să face, să poarte grija, şi, pe care den Turci i-ar găsi făcănd 
gălcevi și nebunii, să le facă certare şi să nu-i îngăduiască, 
să nu umble în voia lor; det, ca să nu umble şi el surda şi 
să cheltuiască de la dănsul, am socotit... să-i daţ toț de pră 
vălie căte bani 33, săi fie de osteneala lui și de cheltuială... 
Să nu mai facă sup[ăjrare săracilor, că destule nevoi sănt în 
spinarea lor... Poruncescu Domniia Mea și ţie județ de la 
Cămpul lung... să-i aduceț leaamne de foc și maldăr de cai..., 
și să-i daț un om să-i poarte grija, iar de altele-ş va cum- 
păra cu bani.,.> 

Catastișe. 
-„-50 de pungi, ce au venit poruncă de la Împărăția... 

20 Octomvrie 7205 (1696). 
Birul lui Noem., de un ban po ban[i] 266. 
Ploconul Hanului cel obicnuit, ce sai pus în toate ju- 

dețel(e] pre seliști, ca să dea cu toţi [afară de scutiți] ;» 
15 Novembre. 

Birul zaharealii, cea aii venit porăncă de la Împărățițe] să 
dăm; 23 Noemvrie. | 

Bir lui Dechm. Vel Seaam[ă], ce s'aii pus în toate judeaţeale, 
etc. Dech. 9. 

Birul chirestelei caicelor împărătești ...: la Căpitan-Pașa dă 
Dunăre, să-s fac(ă] 30 dă caice [pesiliști]; r-iă anuar 7205 (1697). 

Birul lui Ghenar, care s'ai pus pe galben. 
Birul șăicelor împărătești; 20 Ianuar. 
Un bir ce s'aii pus în toate judeţele; r-iii Fevruarie. 
Rănduiala untului împăr[ăjtescu ; r-iă Fevruarie. 
Birul lui Făvruari, s'a pus pe galbini, i a lui Mart. 

66349. Vol. V. 
23
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Birul haratului; 26 Fevruarie. 

Saam(a] a doao..., 30 lunie, 

Banii salaorilor; 1-ii Iulie. 

Rănduiala fânului; 21 Iulie. 

Un bir ce s'aii pus în toate judeaţele; 1-iii Avgust. 

Rănduiala găleți..., să fie păntru chieltuiala la jăcniți..., 

de 1 ug. po ug. 10 fiiştecare sat, să dă pre suma lui; 20 

Avgust. | 
Rănduiala boilor dă Belgrad..., de boii po ti 1, să fie 

pentru chieltuiala celor ce vor să ducță] boii la Belgrad ; 

3 Martie. 

Rănduiala carălor împărăteşti... la Beligrad,... fieștecare 

sat, precumu-l va ajunge cisla, şi carul să fie noi şi cu 4 boi și 

înscorțat şi învălit, şi cu chirigiii om de credință, și chirigiul 

să aib[ă] la car topor, sfreadel, cuţitoae; și cei ce vor facle] 

carul, să dea simbrie chirigiilor pe ce să va tocmi, deplin; şi 

să aibă a lua străngătorii de cat, pentru chieltuiala lor, po 

€ 1, iar mai mult nimică; și de acum păn la—,să-safle ca- 

răle la — negreșit; 16 Mart. 

Lipsa haraciului..., și poclonul, den 10 bani 1 ban; 10 

Aprilie. 

Birul cailor împărătești, ci s'aii scos pe birnici..,, și zăcuiala : 

den zeace bani un ban...; 1-ii Mai. 

Dajde ce sai pus păntru cheltuiala jăcniţi, [cu Zocloa] ; 

20 Maiii. 
Rănduiala căinepii, de ban de oţ. bani 33; 15 Septemvrie 7206. 

Rănduiala mierie..., să-s cumpere miere șă cară împără- 

tescă ..., să-s iă de ug. 1 po ug. 60; iar plăiașăi șă satele de 

drum să dea pă jumătate ; 20 Septemvrie. 

Birul datoriilor; 20 Octomvrie. 

Un bir ce s'aii scos pentru poclon Hanului cel obituit; 

IO Noemvrie. 

Rănduial[a] vacilor şi a. oilor, pentru cheltuial[a] Slujerii ; 

16 Noemvrie. 

Vel Seaama; 1-ii Dechemvrie. 

Bir ce s'ai scos păntru zahareao Cameniţei; 23 Dechemvrie. 

Birul şăicilor împărlăjtești; 15 Ianuarie.
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Rănduial[a] untului împărătescu; 25 Ianuarie. 
Rănduiala carălor dă Belgrad; 1o Fevruarie, 
Birul haractului; 25 Februarie. 

Lipsa haratului; 20 Martie. 
Birul cailor împărătești; 15 Aprilie. 
Birul capichehaial[ijlor de oaste: pre bir lui Ghen. de ug. 

& „pe ug. 2 pol; ce ai eșit la Mai 10. 
E: Boi de Belgrad; ro Maii. 

lar de la 4 judeaţe... s'au luat bani, de boi ti 10. 
Birul salaorilor; r-ii Iulie, 

Rănduiala vacilor şi a oilor ce s'aii pus pentru conacile Tă- 
tarălor ; 1-iă Iulie. 

lar judeţele acele ce aii dat bani: s'ai luoat de vac[ă] t 
6, dă oae tir, 

Birul lefilor; 20 Iulie. 

Birul datoriilor; 5 August. 

Rănduiala boilor de Belgrad; 10 August. 
Dajde ce s'au scos în toate judeațele; 1-iii Septembre 7207. 
Miiare, ai eșit pre bir[ul] lui Iulie. 

Rănduiala mierii și a cerii; 20 Septembre. 

Seaama a treia; 20 Octobre. 

Bir ce s'aă scos în toate judeaţile pentru chieltuiala Slu- 
gerii; 20 Novembre. 

Vel Seaamă; 10 Decembre. 

Birul mărunt de la Iulie ai umblat tot po ug.2pănă la 
Ghen.; iar de la Ghen. pe ug. 3; I-iă Ianuar. 

Untul împărătescu ; 25 Ianuar. 

Birul haracului; 1-ii anuar. 

; Lipsa haracului; 25 Februar. 
| Bir ce ai eşit pentru cheltuiala viilor domnești; 15 Maiii. 

Birul lefilor; 25 Mart. 

Birul carălor și de salaori carii sănt să-s trimiț[ă] la Came- 
niță; 1-ii April. 

Bir ce s'aii scos în toate judeaţealțe]; I-ii Maiu. 
Seaama a doao; I-iii. lunie. 

d
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  Bir ce s'a scos în 5 judeațle] ot preste Olt..., pentru          
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cheltuiala caselor domnești ce vor să-s faclă] la Scaunul 

Craiovei; 8 Iunie. 

Rănduiala vacilor şi a oilor, care s'au scos pentru chel- 

tuiala Slujerii; 25 lunie. 

Birul lui Iulie, ce s'au așezat galbenii pre bani; I-iiă Iulie. 

Birul leflor, ce s'aii scos la luna lui Iulie; 1-iă Iulie. 

Birul carălor Cameniţi; I-iii Iulie. 

Dajdea ce s'ai scos pentru banii merii; 20 August. 

Rănduiala boilor; 5 Septembre. 

Seaama a 3-a; Lii Octombre. 

Un bir pentru poclonul Hanului cel obiciuit; r-ii No- 

vembre 7208. 

Un bir ce s'aii pus păntru ploconul chehaialii Viziriului, 

care s'au pus acum chehaiănocă ..., de un ban, bani 10; 

10 Novembre. 

Vel Seaama ; I-iii Decembre. 

Un bir ce s'aii scos în toate judeţele; 1-iii lanuar. 

Rănduiala haraciului; — 7208. 

Lipsa haraciului; 20 Februar 7208. 

Birul lefilor; 20 Mart. 

Rănduiala banilor ce sai scos..., pentru banii ce s'au 

rănduit să-s dea la Temișoar[a]; 15 April. 

Chieltuiala la Jăcniță ati eșit pă birul lui Ghen., din bani, 
po bani 10. 

Seaama a doao; 1-iă Iunie. 

Un bir ce s'aii pus... pentru tainurile de carne carii să 
dai la Împărțălţie; 25 lunie. 

Dajde ce s'aii scos păntru bani miirii; 10 Iulie. 

Birul lefilor .. ., pentru lefile slujitorilor; 15 August. 

Seaama a treia; I-iii Septembre. 

Rănduiala mierei și a cerăi; 10 Octombre. 

Vel Seaama; 20 Novembre — 7209. 

Rănduiala haraciului; 1-iii Ianuar. 

Păntru sursat tainurilfor) împărăteşti; 7209. 

I-iă lanuar 7209. La armași, «să fie ispravnici și purtă- 

tori de grijlă] peste țiganii rudari, să-i pue să lucreaze la aur, 

cănd va fi la vream[e] peste vară, și să aducă aurul la vreame, .. .
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însă aur sleit dram. 600». Voie de «certare și bătae». «Şi carii 
den vătaș ar avea fetori mulți și mari, să aibă ai pune la 
bir, la scăndurță), ca să nu pease celoralalți săraci, și să aibă 
a punerea alți vătaș, carii vor fi cu capul, făr fegor.:. . Pre care 
Țigan l-ar afla vănzănd aur domnescu pre ascunsu ., ., a-i bate 
cu toiage, iar pre cumpărător să-l prade; pentru una dram 
de aur săi ia 6 dramuri domnești». Ordine «și voao județii]- 
lor şi voao oroșanillor de la Slatină, V! i Ocnă, i Rămnicul, 
i Argeșul, i Pitești», să urmărească pe rudari pentru datorii. 

Lipsa haraciului; 20 Ianuar. 
Birul lefilor; 20 Februar. 
Poctonul Hanului; 25 Februar. 
Seaama a doao; 20 April. 
Rumtoarea : orașele i satele, cu ruptoare ce s'aii scos să-și 

dea șfertul lor de Seaama cea mare; I-ii Octombre 7210. 
Ruptoarea orașelor, a satelor, ci s'a scos să-și de ruptoarea 

lor; 5 Decembre. 
Rumtoarea orașelor și a satelor; 4 Maiu 7210. 
Rănduial[a) rumtorii harac[ullui; 20 Octombre 7211. 
Rumtoarea orașelor şi a satelor birnicești ; 15 Iunie 7212. 
20 August 7212 (1704). Numire de «vătaf de plai», ca «să 

păzească foarte bine plaiul și să poarte grijlă] de hoți... 
Să fie în pace şi ertat, el și casa lui, şi toate bucatele lui 
ce va avea, de Vel Seaamă», etc.; «numai să aibă a darea 
la haracu birul vătășescu : ug. 10, iar alt nimic». 

30 Iunie 7208 (1700). Numire de «vătaf de căldărari, de 
ai& din Bucureşte, și în toate tărgurile căte sănt în ţara Dom.: 
a da poruncă tuturor căldărarilor, ver fie domnescu, veri 
boerescu, ori călugărescu, ai siimean, ai cazacu, at talpoș, 
aii oameni streini, ce vin dăntralte părți şi dăntr'altă țară 
cu marfă căldărărească ait în București și într'alte tărguri, 
să aibă a lua vătaful de samsana po ti1 pi, și de car po ug. 
2, dupe obiceai, precum scrie în cărţile domneşti ce are și 
de la alți Domni». Aceasta se face, caflăndu-se în toată 
vreame cu slujba în Curte Doinnii Meale, de direage vasele 
ce să stric[ă]; ci, ori-care ar sta înpotrivă», etc, 

Socoteala lui Vel Sluj. și a lui vt, Sluj. de un an..., de
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la Octomvrie 1 d. pănă la sfirşitul lui Septemvrie..., I! 7206, 

Octombre: 1981 12, 41; Novembre: 11151, 24; Decem- 

bre: 702 L*, 24; lanuar: 1779, 4; Februar: 553, 8 Mart, 

402, 23; April: 1606, 53; Maiii: 1924, 20; Iunie: 410, 26; 

Iulie: 2.040 1; August: 1221, 28; Septembre: 1921 1,58. 

«Datu-s'ai din oile de sursat... Din boi de Belgrad [de 

două ori]. Din conacelle| Tătarălor.» 
rii lanuar 7203 (1695). Pentru unul pe care <Vel Dvornic 

l-ai pus Vornicel în sud —», «să umble să caute slujba 

Vornicii dintr'acest județ, pre unde sar face hoţii și curvii, 

ai sfăzi, şi capete sparte, și alte gălcevi, să aibă a-i jude- 

carea și a îndrepta pe toţi, și să-i globească..., după cum 

iaste vechii obiceaiii al Vornicii ... Și pentru vite de pripas 

[şi «stupi»]. Ispravnicul dum. Vel Vornic, ce scrie mai sus 

„.. [Pripasul] ai fostu obiceaiul Vornicului celui Mare, de 

S'aii luat şi mai denainte vreame. lar oniul ce-ș va cunoaşte 

vita bine, care va fi de pripas, să-ș dea colacul: de cal po 

ti 1 pl, și de boi, de vacă, de bivol poti 1,iî de rămlă|- 

tor po bani 40, i de oaie, de stup pobani 12... Și pentru 

stricăciunele ce strică vitele la cămpu: la păini, la vii, la 

făneațe, la dumbrăvi ținute, sâ ispăşască dup[ă] obiceaii», 

luînd gloaba. «Şi, pre unde. sar găsi vite de furat... și 

acela om nu le-ar colăci, să îă vitele de la el.» 

Vel Seaam[ă] ce s'aii scos. 

Banii haracului; 10 lulie 7220 (1702). 

Vel Seaam[ă]; 1'* August 7212 (1704). 
Seaama a treia; 15 Maiii 7213 (1705). 
Satel[e] plăeșăști pre judeaţie), luni 20 d., 7198 (1690). La 

unele se pune un adaus: «Brebul cnez», «Brebul lui Matei Post.», 

<drumaş», «Tăntav[a] cărbunari», «viiari», vărniceari», «Bel- 

cireşti cnez», «but[najri», <Puchiianii Vel, î Puchiiani lui Vel 

Vist., Puchiani cenez», «dărvari»>, «lemnari», «Bogaţii cnez, 

viiari», «Şchiiai enez, viiari», «Valea Lungă, s'aă pus la plăiaș, 

cu porunca Mării Sal[e) lui Vod[ă]», «Nucșoarla], plasla] lui 

Vel Vornic», «Bădeanii cnez», Godeanii Vel îi cnez>, <Bog- 

dănești Vel, ai Arnutei», «Oteeștii toț»,
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Scutire pentru 10 vieri ai lui Costandin Postelnic Băleanul 
“ în viile de la Bădeani. ' 

26 Decembre 7222 (1713). «Sfinţilor Voastre părinţilor şi 
dumneavoastră boiarilor, căpitanilor, slujitorilor, preoții]lor, păr- 
călabilor, birnic[i]lor şi tuturor căț vă aflaţ lăcuitori pre pămăn- 
tul țărăi Domnii 'Meale] ot sud. —... Viind și vreame să-s 
scoală] Seama a doao, s'aii socotit de s'ati scos iar pre dobi- 
toce, dup[ă] cum aii eșit şi într'alţ timpi, că, pentru multe păsuri 
ce aii căzut asupra ţării, n'am putut găs[i] altă dajde mai 
cu dreptate și să ias[ă] și sumă de bani, ca-s putem face trebile 
și poruncile... Cine are mult, dă şi mai mult; cine are ma 
puțin, dă şi mai puţin, şi ajută cu toții după putință, cu 
dreptate. Dec, mai nainte eşia sumă mai mare, desă potea 
face trebile, iar de la o seamă de vreamea încoce, întăm- 
plăndu-se de aii perit vitele, s'aă micșorat suma, ce aă căzut 
țării sup[ărare cu dăjdile, și nic cu aceaia nu sai putut 
plini poruncile, ci s'a luat atăta sumă de bani cu dobăndă, 
de s'au plinit ce ai fost porunca, — care s'aii făcut datorie 
păn la 300 de pungi de bani, ce face numai dobănda acestor 
bani pre an: căte 50, 60 de pungi. De& Domniia Mea, vă- 
zănd atăta păs și greu ce ne iaste asupră, într'alt chip n'am 
avut cum face, ce am socotit cu toț boiarii Domnii Mealfe], 
ca-s daț să plătiț şi dobitot[elle şi-s daţ şi de nume. Pentru 
că şi mai nainte vreame, cănd să-s scotea seama a doo pă 

silişte, dă cu toți, iar, cănd s'aii scos pre dobitoce, dă numai 
cei ce avea vite, iar cei ce n'avea, nu dă; ce nu era cu 
dreptate ; iar acum s'ai pus să dea și de nume, însă de 
cal, de boi și de tot dobitocul po bani 44, precum s'aii 
dat şi întralţi timpi, iar pripas de estimpu, să-s soco- 
tească 2 O vită. Și să daț de tot numele vostru po bani 66, 
şi cei cu vite și cei fără vite, veri ce fel de om va fi, 
afară de veliții boiari i călugări, și din Turci i Ţig. i caliă: 
aceştea să nu dea nimic de numele) lor, — numai vitele să-ș 

plătească. lar alalți, şi mazili, etc. fustaș, căsători, păstori, 
striini, etc., să-ș plătească numel[e] lui, ca să-s poat[ă] face 
sumă mai mare, să putem da și pă unde vor fi poruncile), 
și să dăm și pă unde săntem datori... Să vă scrieț toate
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dobitocele ... şi pre toț oamenii... toate meșteşugurile; 
și * blestemăţiile să lăsaţ.» Altfel, se va da îndoit. «Şi pă 
unde vor face blestemăţii ca aceaste, să trimiță căpeteniile 
lor ai€ în butuc, ca să ia mare pedepsă... Pentru că atasta 
sai făcut pentru folosul şi ajutoriul ţerii, ca-s dea și de 

nume; iar de acumu înnainte nu vor mai eși dăjdii, pe nu- 

mele aceastea, ci vor fi tot precum aii dat şi păn acum...» 

20 Novembre 7233 (1714). Nicolae-Vodă «fumariului dăn 
orașul Domnii Meale dăn Bucureşti i dăn Tărgovişte ..., să 
scrie fumăritul ..., dă la căț oameni] să află lăcuitori într 
“aceaste orașe; însă la cei ce aii prăvălii şi facu neguţtorii 
şi la cei ce au pivnițe şi magazii, dă vănd vin, afară dăn 

veliții boier[i] i mănăstirile ceale mari: să aibă a-ș scuti căte 
o pivniță ..., ori ce fealii de neguțătorie ar face: ori ta- 
bac, ori cizmari... Dă v! pivniță pot! ș, şi de prăvălie 
mare po t 5, și dă pivnit[ă] mică pe u2 pi, şi dă la 
magazii iar po t 2 pi, şi de prăvălie mică iar poti 2 pi, 

și de la sluj[ijtorii cei ce ai prăvfăllii și vănd vinurți], po 
t 1, 33... Să aibă a-ș scuti și cliseariul dă la bisearica 

domnească o pivniţă, iar alalți toți, i diiaconi, i grămătiă, 

să dea cu toții.» 

Ii! Januar 7211 (1703). «Caarte de haraţ de Turci.» «Priia- 
tenului Domnii Meal[e] —. Cătră aceasta-ț facu Domniia Mea 

în ştir[e] că iat[ă] că, apropiindu-s[e) şi vreame haraciului şi 

păn la Ramazan atăta vreame mai rămas, iat că s'au scos 

haraciui la toate breaslele, și s'aii scos şi la dumneavoastră, 

ca să-ț dai împrumuta, ci eşti legat la Vistiriia Domnii Meal(e], 
de daţ la haraă ug. —, — dirept aceia, în vream[e] ce vei vedea 
această carte a Domnii Meal[e], și cu sluga Domnii Meal[e], 
anume —,iar dumneata numai de căt să cauţ să-ț dai toţ 

banii deplin în măna slugii Domnii Meal[e], să-i aducă aic, 
la Visteriia Domnii Meal(e] cum mai curăndu și făr de ză- 
bav[ă].» 

Rănduiala lui Mehter-Baș(a], ce li se dă postav pentru îm- 

brăcămintea taolelor dă Paști...; April 24, 7206 (1698). 

Postav roș, bucată 1, i coţ 3; însă bucata 128, și cei 3 

coț ti 3 pi; găitan, coț 100, pe ban4q,â" ti! 3, i nasturți] 36, 
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pe ban[i] 1: bani 36, i ibreşim, dram. 6, pe bani ş, î" bani 
30. | 

25 Decembre 7204 (1695). Aii adet 20 ţigani măturari domnești, 
să li-s deala Crăcun, de om, abă, po coț 16... Hărtie la Crătun, 
de-s dati la grăm[ălriă ... 35 t, orţi, la Măriia Sa] Vod[ă] în 
buz[u]nar în zioa de Crătun . ... La sluj.pre ipingeale, în zioa 
de Crătun ... În zioa de Sti. Vasilie, pre ipăungeal[e], la slu- 
jlijror(i], cănd ias[ă] Măriia Sla] Vodă de la besearic[ă]. 35 t 

S'ai dat iar în zioa de Sfeti Vasilie în buzănar la Măriia S[a] 
Vod[ă]. 10 zlaţ ungurești, za t! 22 pl, i orți,za ti 5, s'ai dat 
să pue în plăcintă în zioa de Sti Vasilie. 25 t! sai dat 
bacsișuril[e] celor ce sorcovescu pre Măriia S[a) Vod[ă]. 

Foiţ[ă] de vezeteii domneșt[i] şi de viglari i dărvari, carele 
li să dă abale de Paşte; Mart 15, |! 7203 (1695)...2 ve- 
zetei de la carăta domnească cu pet., ti 10, ca să-ș fac(ă] haine 
de Paşti. /Pig/arii sînt şese, cu un vătav.] Dărvarii abă; 
cei de la telegari... Iane gunoiariul. Radul vătav za legă- 
nari... 

Foaia de oamenii domneșt|i], care li să dai îmbrăcăminte : 
postavuri, bogasie i abale, de Paște; Mart 15, 7203 (1695). 

Părcălabul den slob[ojzie, postav tăftu, coţ 5. Părcălabul ot 
Văc[ăjreşt[i) ... . Părcălabul ot Copăceani . . . Părcălabul ot Cri- 
vina... Toma văt. za grădinari ot Buc[ujreşt[i]. Pătru văt. za 
grădinari ot Tărgoviștie). Bobea văt. za butari. Stanciul văt. 
za lemnari. 20 grădinari ot Buc[ulreșt|i]... 12 grădinari ot 
Tărgoveşte..., Cazan meşterul dă lemnari, care să află în Curte 
în toată] vreamea ... 1 lemnarii, care păzeaşte lemnăriia... 
Viiariul ce păzeaște viia den București, și gheţariul ce pă- 

zeaşte legnița... 4 zidari de Curte, 2 dogari de Curte, 20 

de Ţigani dărvari, cu vătaful lor. Radul văt.: meșterul ot făn- 

tănji]... Bogasiile ce-s dau iar dărvarilor ... Și la Țigancelțe] co- 

sătoare.., ce sănt 16... 2țigance spălătoare dela Cupărie, Post... 
2 “Ţigance spălătoare dă spre Doamna. La Fiseanţea meș- 
terul Post. Stoica meșt[ejrul ot Tărgoviște. Paraschiva Mo- 

doran. Bărbăteaii meșt[ejrul. 
I-iu lanuar 7210 (1702). Părcălabilor ot..., că iat că, apro- 

Piindu-să și vreame haraciului, s'a scos haraciul la o seaam[ă]
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de breasle şi s'ai scos și la voi, la părcălabi, ca să vlă] daţ 
rumtoarea ..., cu cusur de ug. 1 po bani 33. 

luni 4; E 7213 (1705), ai işit patru sute de salaori şi 50 
de carle], și ai ișit pă seaama a treaia, de un ug. un ortu... 

Datu-s'au [postave] la 6 paici..., pentru cheltuiala leaginilor. 
La 6 pait și la un mataragiă, și la 2 pait ai coconilor, de 
Paște, pentru tuzluci i vănări ug. 12 pi, 33, după obiceaiii... 
La spoitorii ce spoescu vaslelle de cuhnii... La 5 dărvari 
dă la povodnici și la un goniiariă... La bărejari s'ai dat 
pentru treaba mrejilor, sfoară supţire păpuș 400, i sfoară] 
groas[ă] păpuș 100, păpuşa po bani 3, i funiceale 40, po bani 
3, i hieru oc[ă] 3, po bani 25..., pentru doao mrej, să-s fac[ă]. 
O fotă dă mătase și tulpan, coţ 12. Ce-s dă la Vi(ăjd[ijea în 
zioa de Joi Mari şi la 10 păscari domneşti, 2 de la Cărstini 
și 2 dela Florești și 3 ot Tănganul... La pebhlivani, cănd joacă, 
I postav șaii, dar dă la Domnie, îi ti. N 

„ Rănduiala carălor dă darvari, car|e) carță] maldăr la po- 
vodnici domnești; Mai 18 d., l! 7204 (1696). Car, po lei 2 
p'; boul, pot 6 pl; coas[ă], po bani 66. 

Rănduiala cei iaste obiceiul or[ăișanilor dă la oraș, dă dau 
pre anu cojot|e] la vezetii și la comișăi; Septemvrie 25 d., 
I! 7205. Să li-s prinz[ă] în seaam(ă] la birul de Ste Gheorghie. 
Dai la vezitiii dă la V! Pit. cojocea 45. Și la comișăii 
dă la V! Com., cojoce 35. 

Rănduialja] de caftanele și de tafta şi tulpanul ce-s dai 

în zioa de Paşti și de Crăcun pre la boiari zvolearnici, dup[ă] 

obiai; Ap. 7 d., l'7205 (1697). VelSpăt., Vel Post. (50 fl), 

Vel Păh. (30), Vel Stol. (30), Vel Cup. (25). lanache Clug și 
«V! Şuf[ari» (20), Dumitrașco Stol., Petru Stol., Alexandru 
Stol. (15). «3 păh. de credință»: «taftă i tulpani pănză». «3 

feate de spre Doamna» (tot așa). <4 trămbitaş nemţăști taft[ă] 

coț 12. 6 trămbitaș ungurești, taft., coț 19.». 

Foiţă de vezitii domnești (7203; 1694). Dobre Tătarul i brat 

eg. Stoica Săp[uJnariul. Dimiian Moldoveanul. Dumitru Braşto]- 

veanul. Pătru Căm[ăjrașlu de fier. Dumitrașco văt. de leg[ă)nari. 

Comișeii domnești, carii sănt de paza Curţii, la grajdu 

și carii pe undle| să află șezlăltori (7208; 1700). 
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Hrisoavele dă miilla, ci li să dă pre la mănăstirile den ţara 
turcească și de laS[feJtagoră...; Ghen., It 7210(1692): Vatopedi, 
21.000 bani; Sf. loan Botezătorul de la Atos, 8.000; «Ca- 
pinul, hramul Sti Necolae», 3.000; «ce iaste făcută de Șiş- 
mon Crai» 6.000; - «Mănăstirii Prisuii», 4.000; Pandocrator, 
3.000; Sti Ion Răschi, 7.000 ; Patmul, 4.000; «la Pogo[nliani», 
3.000; ela Anadol, ce să chiam[ă] Sumela», 12.000; «Brodeţ, 
den tărgul ce să chiamă Policeanii, între Arghirocastro, fă- 
cută dă Pogonat Împărat», 9.000; «unui Vlădică pre num|e) 
Nictarie Sărbu», 6.000. «Ca-s vie al treile anu odată, să ii 
miijlă ; și ostenitorilor», 1.800 (de la 8 Ianuar 7210=1692). 
Sf. Mihai Sinadul, <în măgura Atonului», «care sfântul săi cap 
au izbăvit lăcustele», 6.000. «Halchi, den ostrovul Mării Albe; 
care iaste lăngă Țarigrad», 6.000. «Proti, den ostrovul Mării 
Albe». — «Dă la Ianina, ce o zice la Ostrov», 3.000. «Pa- 
naghiia Dorahani, lăngă Ianina», 4.000. «<Mileșăva», «unde 
răpaosă sf[ă)ntul trup a Stăi Savvei», 10.000. «Ispravnic Savva 
Ceaușul Spăt(ă)rescu.» « Studeniţa den țara sărbească», şi «vie- 
torilor»>, t! 491. [Milă Surpatelor, din Jicniţă, 150 de ocă de- 
grii, în 7216 (1707), Septembre 8.] 

6 lanuar 7235 (1727). Nicolae-Vodă dă «vama cerii în cre- 
dinţă ..., însă muntele și den apa Oltului încoace». Și de la miere. 
Vor da vamă și pentru ceedela «stupinele lor». «De bute cu 
miiare nescursă po t'1, și de ocla) de tară) po bani 2.» Cf. 
p. 355. 

Procesul, în 7204 (1696), Maiii 18, dintre sătenii și egumenul 
de la Slobozia lui lanache. Cei d'intăiti spun «cum că dă eg|ul- 
menulj den mănăstirje] oamenilor domneşti și împărăteșt[i) 
păine, orz, oi, unt, miiare şi de alte bucate măncătoare, şi aii 
fost luîndu bani de la săteani»: să nu mai fie. «Pentru vin 
și pentru rachiu carii vor bea oamenii domnești şi împăr[ă]- 
tești, să-l dea iar săteanii de la dinșii ..., nici să fie volniă 
săteanii a vinde nit vin, ni rachiă, pentru că așa scriii și căr- 
țille] altor Domni, să vănză numai eg|ujmenul, iar satul să 
nu vănză, numai căt vin vor bea călătorii ce unblă cu alte 
trebi împărțăltești: să aibe a le darea eg[ujmen[ul] vad. po 
ban 33, măcar de s'ar vinde căt de scumpu.
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lar pentru părcălab să pue eg[uJmenlul] rumăn să le fie 

părcălab, iar nu ţigan. 

lar pentru pod ziser[ă] săteanii cum că aiă și ei jum[ă]tate 

cu egumenul: (oameni buni arată contrariul). 

Iâr pentru dăjdil[e] satului, ce ai fost cisluindu eg|uJmenul 

mai nainte vreame, de acum înnainte să nu-i mai cisluiască 

ez|ujmen[ul], ce să-s cisluiască ei dentru diînșii, cum vor ști ei. 

lar pentru lucrul ce ai fost lucrănd săteanii la măn[ăjstir[e| 

mai denainte vream[e] mai mult, la hristoavel[e] părintelui 

nu scrie anum|e| căte zil[e] să lucreazlej, numai ce-i scrii 

cărțil|e] domnești de poruncă ca-s fie de posluşaniia măn[ăs- 

tirii şi-s lucreaz|e]; făr de căt sai găsit o carte a răposatului 

Matei-Vodă, de scrie să lucreaz[e] numai trei zil[e]; mai mult, 

nu: de scrie: | 7145, Ap.2d.; care sai găsitlă măna sătea- 

nilor. Iar eg[u)men[ul] zis[e] cum că ai găsit de la popla] 

Nastasie, den zilele Ducăi-Vod[ă], de au lucrat 5 zil[e]. Iar 

porunca Mării Sal[e] lui Vod[ă] așa au poruncit, să lucreaze 
numai aceale 3 zil|e], precum scrie în carte lui Matei-Vod[ă]: 

mai mult să nu lucreaze. 

lar pentru dijme, precum iai alți boiari și alte măn[ă stiri, 

așa să iă şi adasta. 

lar pentru mori, cănd se vorstrica, să aibe a le direagle] 

săteanii şi a le lucra, precum le-aii lucrat şi mai denainte 

vream(e].» 

Aşa decid cei c14 boiari carii au fost aici socotitori şi 

judecători, împreun[ă] cu dumnealui Costandin Vel Clut,, 
carii ai fost trimes de Măriia S[a] Domnu nostru». 

Adetul vămii schelii de la Căineani de povărăle şi de bu. 

catel[e], ce trec prin scal[ă], de ce marfă căte căt iaste să-s 

iă vam[ă]; carțe] s'ai scos după catastih schilie de la Duca- 

Vod[ă], la leatul 7184, şipovara dereaptă de oc[ă] 125; Ghen. 

1 d., * 7199 (1691). 

Povara, de aget. aaa. ban[i] 166. 

> » șofran, . . eu > 1.000, 

» > Tarigrad. . . . . . . . . . . . » 250, 

> > Odris. > 250. 

> >» Brusa, „cc. 2 166. 
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Povara de Sofiia . 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

>» 

> 

Tărnova . 

piperiu 

săftiiane . 

meșăni ,. 

postav supțire 

postav feld i brecleș. 
Singeapi . , 

bunbac prost. ..., 
Coropca de samuri . 
Povara de orez. 

? 

3 

a 

>» lămăi ... 

smochine. 

chivere. 

lănă. 

in i ci Pl) . 
sfoar[ă] . 

Strămturi, ..,, . 

un fier lat de plug . . 
grăi. cc. 

meiii, 

vin PD 

cal de cumpărat .. ... 
De un boi mare... PI 
De o vaclă] 
De oae. 

Și poclonul vameșilor, de turmă r mel 
De răm[ăjtori carți] vin în sară] la pășanle] 
De răm(ăltori gras 
Și poclon vameșilor, de cult un buslineu ; însă 

la 100 de sfi[ni]. 
Povar[ă] de procoveț . 

>» » mazăre . . - 

» »  oștreanguri, 
» » piei de miel . . ...... 

De omul calarțe] . . . ..... 
De omul pedestru. .., 

% 

> 

x 

> 

> 
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140. 

166. 

333. 
166. 

120. 

333. 
266. 

333. 
140. 

„600. 

80. 

80. 

80. 

140. 

50. 

23. 

33. 
166. 

6. 

12. 

25. 

60. 

25, 
200.
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“Povara de Veneţiia . 

> »  arnici 

> »  Rumel[e]. 
> > beate . . 

De un jder saă vulpe . - 

Povara de argint vii 

plumbu 

De un cop de rachiii 

De un cop de uleiii. 

De un lup 

3 > 

Povara de erbe de dohtorii 

> >  TOŞCOVE. 

> > oţel î. . 

» » săpun . . 

> >»  brănză. » 

> > 

>» > abă . 

> »  caplamal. 

>» > 

> > stafide. . 

» > scumpie . 

» >»  miiarle] . 

Butea de vin... . - 

De o coasă]. . . 

Povara de tămăe 

morun . 

peaște . 

De un procov ... . 

De un răsu. ... . » 

De cal turcescu. . 

Povara de cuțite 

văpseal[e] 
» »  anason. 

Oc[a] de cear[ă] 

Povara de seii , 

Ferdela de grăi. . . 

De o vidră. .. . .- 

> > 

> > 

> > 

tutun i lulea . 

pietre chihrebar. 

. 

> 

bă 

> 

PI 

> 

>» 

. 

„ b[anli 333. 
168. 

168. 

120. 

60. 

333. 
120. 

133. 

200. 

266. 

30. 

12. 

30. 

80. 

166. 

30. 

25. 

20. 

40. 

133. 

120. 

80. 

55. 

40. 
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De 2 seacerți] . ... .blani 1. 
De 2 dihori > IL. 
26 Octombre 7209 (1700). Milă de sare pentru mănăstirea 

Răncătovul. ” 
Li 7205 (1696-7). Adeturile măn[ă ]stirilor și ale besearicilor 

domnești, păntru hramurile praznicilor, ci li să dă bani și cară, 
făclii... Beseareca domnească ot Buc[ulrești.  Beseareca 
Doamnii. Beseareca domnească de la Tărgoviști. La Vihorăta. 
La măn[ălstirea dă călugăriți ot Bărbăteşti. La Răncăcov, 
călugăriţile. La Arhiimăndritul, hram Stii Petru i Pavlu. La mă- 
n[ă]stire la Turbaţi, cătugăriţile. La S[fetii Gheorghe cel Vechiiu. 
La beseareca Domnii ot Tărgovișt[e]. La Tănganul. La Plum.- 
buita. Măn[ăjstirea Ostrovul. [Nicolae-Vodă face milă la bi. 
serica din Gorgani, «den mahalao Mitropolii). 

Maslul Mărie Sal[e] lui Vod[ă], la Joi Mare, cui ce-s dă: la 
Vlădica, episcupi îi egumeni. Păr. Vlădica, 1 măhramă de 
sărmă. 4 episcupi 4 măhrame cu fir, 7 egumeni 7 măhrame 
de mijloc. Clesiarh domnescu, 1 măhramă. 2 popi de la be- 
seariclă), 2 —. 1 pop[ă] de la bisearic[a] Doamnei —. 2 diia- 
coni 2 mahrăm[i] proaste. 2 diiaconi ai Vlădicăi 2 măhrăm[i), 
3 grămlăltic psalți, po tip. 6 grămlătit mic, po ort 1. 1 
tulpan, coț ro la părintele) Vlădic[a), la umivenie. 1 fot[ă] de 
mătas[ă] —. 

Postavele ce să dai preoților i grămăticilor de la bisea.- 
ri[cile domnești din Tărgoviște la Săntă Mariia Mare, dup(ă] 
obiceaiă ; Av. 10 d., I! 7237 (1729). La bisearica cea mare. 
La bisearica Doamnei. La Sfânta Vineri. 

Rănduiala gălețți) . . . pentru cheltuial[a) Jitniței; 1 Septembre 
7205 (1696). 

Rănduială cănepii; 10 Septembre. 
Rănduiala vacilor și oilor... pentru cheltuial(a] Slujerii ; 

15 Septemvrie. 
Birul lui Oct. de 1 ban, po bani 266. 
Rănduiala mierii; 25 Septembre. 
1 birul mierii, iar de un ban po ug. 10. [Cf.p. 353 șinrm.] 
Vezetii domnești; Ap. 20, I! 7218 (1710). Viglarii dom- 

nești. Dărvarii domnești.
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26 Septembre 7239 (1730). Lui «vt. Spatar. . -» să-ș îa păr- 

păritul din sud Buzău, i din sud Slam Râmnic venitul dere- 

gătoriilor, de la toț căţ plătescu vinăriE domnescu ; însă de 

bute de vin căte bani 12 i de berbenița de stejar i de brad 

căte bani 6». 

Comişei domneşti; lulie 1 d., l! 7222 (1714)- 

Vezitiie domneşti; lulie 1 d., Il 722(2] (1714). 

Început de carte de gărdurărit. 

Li 7203 (1694-5). Darul şoimariului la purces|ul] lui. La 

Geagăngi-Baș|a] i 150. La Dogangi-Baș|a] t 100. Și 1 pos., 

1 atlaz, 1 pacea de samur, za U 60. La 7 șoimi ce nu-i ia, po 

ti 5... La 9 oameni ce duc şoimii, po U 5. La 4 oameni 

ai lui, 4 post. feleandreş. Pentru buzdugan[ul] ce aduc Mării 

Sal[e] lui Vod[ă], ti 50. 

[Repetat, cu ceva schimbări.) 

9 Novembre 7204 (1695). Rănduiala banilor ce sai dat 

de la Vistierie pentru lucrul vielor domneşti de la Pitești. 

Banii aprozilor celor fugiți, ce le sai luat bucatel[e]. 

(Tot așa pentru cele de la Tirgovişte.] 

Rănduiala cerii împărăteşti, anume Av. 24 d., |! 7215 

(1707). Slam Rămnic, oc. 85c. Buzăul, 550. Saaci Prah. 

oc. 1000. Ialomiţa 500. Elh. i Dămboviţa 1309. Vlaşca 700. 

Teleorman 450. Mușcel i Argeș 500. Olt 350. Romanați 500. 

Vălcea 600. Dolj î Gorj 700. Mehedinţi i Dolj 1600. 

Bani ce se dă Balgi-Bașăi, pentru cheltuiala cerăi; Oct. 

25, It 7215 (1696)... Pentru cosbe, pentru roșănă..., pen- 

tru rogojlini i lemne îi pentru fiertul cerăi. 

29 Septembre 7200 (1691). Rănduial[a] mierii şi a cerii 

împăr[ăjteşti, ce-s dă la Balgi-Bașa. 341 p. cant. miiare, po 

t 3. 9.000 oc. tar[ă], po bani 100. Navlonul, Darul balgi- 

baş. 1 pacea de samur. Darul lui Mutpac-Emin, 400. t 3i 

un post. șaft, 10 la mehteri. 

Rănduial[a] preoților domnești, de la tărgoveţi, carii li se 

daii postave la Uspeniia Bo[goroJa[i]țe, dup” obiceai; Avgust 

15, 7214 (1706). Ot beseareca domnească... Post. brecleș... 

Post. feld. 

Rănduiaala ale nunților domneşti: nunta lui Matei sin Gheor- 
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ghei Vornicul, ci sai făcut la Ghen. 22 d., It 7204 (1696)... 
Tahtă leşască păntru sovon... O terţinea de dămgovit... 
La spălatul măinelor ... La poleitul făcliilor ., . 

Rănduiala de nunta lui Istratie sin Stoian Vist., ce s'au 
făcut la Ghen. 25 d., l: 7204: 200ti zloți ci vor să-s dă la 
maslă], 50 t! olastră..., 15 ti orții şi bani mărunții, dă chiel- 
tlujial[ă) la nunu. 23 ti Ișlicul giineriul|uli, cu fringhii cu tot... 
3 ti bani mărunții, ce să aruncă în bisearic[ă] ... 6 ti un 
covor ci să așterne în besearic[ă). 

Răndluliala dă la nunta Ducăi Cupariul la Fv. 3 dl 
7204. 

Rănduiala nuntei lu Gligori Post. Vlădescul, ce i s'ai făcut 
la Fv. 6 d, Il! 7204. 

Rănduiala dă la nunta lu Iordachie Cauşul za aproz, ce s'au 
făcut la Fv. 9 d., It 7204. 

Rănduiala de nunta lui Pătrașco Post. Moldoveanul ; Iuli 
2 d., l! 7204 (1696). 

Darurile ce s'au rănduit să-s dea la nunta lui Mihai Gra- 
matic; Iulie 5 d., Ii 7210 (1702)... Zlaţ venetiă la spălat. 

Rănduial[a] de nunta Barbului, cocon dumnealui Șărban 
V! Vistiar: Ghen. 17, |! 721 (1703). 

Rănduialţa] de nunta coconului lui Pădure Pit. Creţ(ujles- 
cul; Ghen. 23 d., It ara. 

Rănduial[a| hainelor ce-s dai la Joi Mare mil[ă] de la Măriia 
Sla] Vod[ă] săracilor, de pre obiceaiu; Mart 24 d., Ii 7203 
(1695). 60 dulămi de abă: 40 voinicești, 20 femeeşti, po banfi] 
160... 40 de cămăș cu izmean[e), 20 de ii fămeești, 40 de 
ișlice. 

L! 7189 (1690), Septemvrie 8 d., rănduial[a] carălor de ha. 
rac, ce să daii după) în oraș, dup[ă] obiceai>; din Cimpulung, 
Pitești, Argiș, Rămnic, «Mal-Ocnă», cu cîte șese cai. <1 car 

„să plăteștle] cu banți] den Visterie»: 
L! 7202 (1694), Fevruarie 2, poclon Pașii] de la Dărstor, 

dup[ă] obitai. Ban[i] gat[a) Pașei. 2 post. șai și 2 atlaz[e]. 100 ti la 
Capigilar-Chiahai al Pașei, baali] gat(a]. Un post. și un atlaz, 
iar la capigilar-chiah. al Paș(i]. La 4 post. feld., ce s'a dat 
la 4 oameni ai lui Capigilar-Chihaias(i] al Paș(i]. roo ti, banţi] 

66549. Vol. V. 24
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gat|a] la Chihaia-Paș(a]. 1 post. şi 1 atlaz iar la Chiahaiao 

Paș(i]. 1 post. șai la omul Capegilar-Chiahaiasli]. / 

Lt 7204 (1695), Dech. 28 d., poclon Pașei de la Belgrad. 

[cam tot așa.] so ti Agăi ce aii venitaici, ban[i] gat[a]. 1 post., 

1 atlaz iar Ag[ăi]. 4qo ti la tauş de Lipcani, care mearge la 

Belgrad cu poclonelle). 150 t la 2 blane de vulpe de Moscu, 

care s'au trimes Pașei de; la Timișoar[a). 1 post., 1 atlaz, ce 

Sai dat la Tătar-Aglajsi al lui Ibraim-Pașei. 

L 7202 (1693-4). Rănduiala de zahareaoa ce-s dă lui Divan- 

Efendi de calea oștii, dup[ă] obiceaiii: orez, miiarea, stafide, 

zahar, cafea. 

Nartul acestor bucate. |Oca de orez 15 bani, de unt 30, 

de miere 12, de untdelemn 44, de măsline 25, de zahar 1 ti; 

«cafiao orţii 5», oca de stafide 20 b., enisișteao oc. po banii) 

33»). 
Ap. 20, It 7202 (1694). Zahareaoa ce-s dă Turcilor la Rama- 

zan[ul] lor, dup[ă) obiceai. Lui Bectaș-Efendi: Unt de vaclă), 

stafide mari şi mici. Lui Osman-Efendi cel mic, 

Lui Beșli-Agia]... Lui Cauș, pentru Ramazan... 

Lt ot roj. Hvo. 1673 (sic), Mai 24 d., darul lui Husein- 

Pașei, cănd ai venit Capigilar-Chiahaiasi cu cal la Măriia Sa 

Vod(ă). 500 ti Pași, și 1 cojoc de samur. 

Darul cadiului ot Necopoe, tremițăndu Mărie Salle) lui Vod[ă) 

I cal. 

1672 (sic), Mai 30. Darul Osman-Paşei serascherul, cănd ai 

venit pentru pod. 1 blan[ăj de samur Pașii), 1 post.,1 atlaz, 1 

belghiri. Chiahaialei lui. Meimar-Agăi. Divan-Efendi. Ispravnic 

podului, cel ce scrie leamnelle). 

Lt 7222 (1713), Noem. 16. Darul cel obiânuit, ce s'aă trimis 

la Măria Sa Hanul. 1000 t! bani gata... Blană... 3 post. şaiuri, 
2 atlaze... Pentru o dibă mumei Hanului. 250 ti bani gata 

la Agla] al Mării Sale Hanului... La haznadariul Hanului... La 

ezagiul Hanului . .. Capigibaşii Hanului... Tefterdariului Hanu- 

lui... . Chelergibașii Hanului... La Imbrohorul Hanului. 170 ti 
cheltuiala cuciei Hanului ... 4 cai pentru cucie... 300 t! bani 
gata lui Calgă Sultan. Cojoc de samur lui Calgă... Agăi lui 

Calgă ... Lui Ozu-beiu... Lui Or-beii. 100 t! gata, mărza-
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cului ce au venit pentru poclon... Un contoş ce s'aii făcut 
mărzacului, cu paceă de jder, cu zagarale de samur, cu ta- 
praze de fir... 2 post, felendreşi, 4 șifturi ce s'au dat la 
oamenii mărzacului ... Celor ce aii mersu cu poclonul... Ve 
zeteului ce aii mersu cu cuciia.., 

Darurile pehlivanilor. . .; Iunie 7» 7220 (1712). Celor de'n- 
tăi : 70 t! celui mai bătrăn, t! 40i un post. șaii un atlaz... 35 
t! celui de al doilea..., 10 ti! la cei de-al treilea... 3 ti lui 
ceauș (Colac. 2 ti la fetorul lui Colac... La Istodor... 8 
t la măscărit... 10 ti la mehteri. 

Darul pehlivanilor celor de al doilea, t-aă jucat Vineri, 
Iunie 9 d,, |! 7220 (1712). 130 t! celui mare... 30 ti la 
doi de ai doilea..., 25 ti la cel ce s'au lăsat den clopot- 
niță... 15 ti la 3 copii mai mici. 8 t! la măscărit. 

Plaiurile ce sănt obi&nuite de dat șoimi în toți anii pen- 
tru treaba Împărății. Slam Rămnic 4, Buzău ş, Saac 5, Pra- 
hova 4, Dămbovița 4, Mușcel 4, Argeș 4. 

3 Maiii 7237 (1729). Vătaș[i]lor de plai... şi... plăiașilor ot 
sud —..., pentru răndul şoimilor înpărătești, să căutaț. .. șoimii 
şi să-i aduceţi căndu vă va pune sluga] Domnii Meale zi, vătaf 
de șoimari..., însă să fie șoimii mari, frumoși, ca să poată treace 
la Înpărăţie, — să nu fie niscare şoimi mici. Așijderea ..., să 
apuce pre toț omenii carii vor fi șăzătoripre moșiele plăișăști și 
în sat plăeșăscu, negăsindu plăiașii, să apuce pre oameni care șăd 
acolo, ai să fie pop[ă], ai călugăr, ai diiacon, ori sluj[i]- 
tor, ori martalog, ai vănători domneşti, ai boireşti, ai do- 
rlojbanțu, ai Bărseani ..., să înplinească șoimii... 

Bacşişurile ce-s daii în zioa de S(fejti Vasilie pre la re- 
feturi; Ghen. 1 d., it 7209 (1701). 

Mehterii toț, 2 alai-tauş, Sangeactar, trănbitaș ungurești, 
toboş i surmag domnescu, trănbitaș i toboşi surmat ot steag 
cocon[ilor). Trănbiţaș i toboș îi surmaă ot V! Spăt. Paicii 
cu mat[aJragiul. 2 carătaș. 2 paici ai coconi[lor]. Vez[eJteilor. 
Com[i]șei. Lăutarii i cobzar[ii]. Capangii. Toboşar nemţești. To. 
b[olșar căz[ăjcești. Tob[olșar de talpoşi. Mas(a lagii. Tunarii. 
Fuştaș ot V! Divan. Țigani dărvar[i]. 2 surmat ot Vel Căp. za 
Siimean[i]. 2 cimpoiaș ot Cazaci. Surmat i toboș ot Cazat.
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Nălban-Baş|a). Stegariul cocon[i]tor. Fuştaș ot Doamna. Seizii. 

Țigancel[e) spăl[ătoar[e]. Țigancel[e] măturăreasfe). Beglarii. 

Copoiari. Ogărari. Pimnicearli). 

Bacși[şu)rile ce se dă in zioa de S[fe]tii Vasilii, pre la tooate 

steagurile și cănd iase Măriia Sa Vod[ă] den în bisearică, 

dimineața ; Ghen. 1 d.. l 7210 (1702). 

Steagariul ce portă steagul ţerăi, ti pi. 2 tuingii. 1 ste- 

garii dă la povodnici. 12 steaguri dă Cazacii. 1 stăgarii dă la 

coconi. 6 steguri dă Seimeani. 2 steaguri de fuştaşii. 3 steaguri 

dă catan[e]. 14 steguri de scutelnici. 6 steaguri (din 224-5) 

de scutelnici pădestri. 4 steguri Domnii. 5 steaguri za dor[o] 

banţii, 2 steaguri dă Nemţii. Steagul lui V! Spăt. Steagul 

lui V! Ag[ă). Steagul lui Vi Căp. za lef[ejcii. Steagul lui V! Căp. 

za Cazaci. Steagul lui V! Căpt. za dorlobanți]. Dobuşul ce bate 

doba cea mar[e]. Dobușul i surmatul lui V!: Căp. za Cazacei. 

Dobuşul î surmaţullui V. Căpitan za lefecii. Dobușul za dor. 

Bucătari ot V! Cuh[nie]. Bucătar dă la Neamţul. Zidari Domnii. 

Lemnari meşteri. Agapiie. Sacagiul. Copii ot V! Divan. Copii 

ot V! Spăt[ălrii. Copiii ot Mal-Spăt[ăjrii. Copii ot Spăltăjriia 

cea Vechi. Copiii cei mici. 

Bacşişuri ce-s daii pre la refeturi, cănd vine Măriia Sa) 

de la Tărgoviştle]; Noemvrie 16 d, lt 7210 (1701). Tu- 

narii. Canatgii. Lăutarii. Cobzarii. Gădea. 

Bacșișurile ce să dai cănd vine Măriia S[a) Vodă de la 

Tărgoviște pre la răfetură, Noem. 1 d., 17208 (1699). Surlariii 

tăulariă (sic). Sangeactariul. Alaiceauş. 

Bacşișuril[e] ce-s daă în zioa de Sti Vasilie îi Iordanul; 

Ghen. 1 d., It 7206 (1698). 2 halaiauș. 2 copiileaș strein[i], 

ti pl. 2 paici ai coconelor. 

Bacșișul ce-s daii în zioa de Boboteaz[ă). la seizul și la ve- 

z[ejtei î sacagii, şi la vezetei coconilor...; la toţ, ti 6pi, cu 

pecetluit; Ghen. 6 d,, It 7205 (1697). 

Lt7204(1695), Dechemvrie 24 d. Rănduial[a] de bani ce-s pun 

prea hărtii în ajunul Crătunului, de-s dai la Grăm[ăltit și la co- 

lindătorți], duplă] obiceai V' Vistiiar, vt. Vistiiar, 3 Vistiiar, 

Loglojfet za Vist., 2 arm[ălşei za Visterie ... 

Bacşişuril|e] ce-s daii pre la refeturi, cănd aii venit Măriia 
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Sa Vod[ă] de la oaste în Scaun..., Octomvrie29 d., 1! 7205 
(1696). 

Li 7204 (1696). Rănduial!a] de bani] ce să dati în zioa deaju- 
n(ul] Boboteazi pre la eg[ujmen[i] și la preoții], cănd mergu cu 
cruâ[ijle la Măriia S[a] Vod[ă]: 29 ti... 6 pu, lui Vel Vist. 
[ca mai sus apoi]. 

Bacşișuril[e] ce să dai în zioa de Iordan pre la sluj|itori], cănd 
zic cu surlel[e] pentru Măriia [Sa] Vod[ă]; Ghen. 6 d., 1! 7204. 

Rănduialţa] de bucatile ce să dai Mării Sale] Hanului, de 
oaste ; lulie 7 d., 1 7204. Ocă făclii, pol! 1, de la lum[ă]nă- 
rar[i]. Cant. pesmed albu... ot Clu. 4 p! cant. unt vac[ă] ot can- 
taragii, ot unt domnescu... Orez ot lanache Clu&.... Cafea 
ot Janache Clu&. Cașcaval ot V! Vistiiar. 

Făclii de Crăciun și Florii. 

Rănduiala izvodelor de dăjdile ce est[e] pest[e] an; Fău- 
rar IO d,, |! 7204. 

Rănduiala semii cei mari; Dechemvrie 15, |! 7204 (1695). 
Seaamaa doo; Ghen. 5 d, Il! 7204. Rănduiala untulțui] împă- 
rătescu; Ghen. 1 d., |! 7204. Rănduiala boilor de Belgrad ; 
Fevruarie 1 d. |! 7204. 

Rănduiala făcliiloră den zioa de Blagoveștenii, hramul bi- 
searicii de jos, și tot să dai și sus... Birul cailor înpăr[ă]- 
teșt[i] ; 15 Fevruarie 7204 (1696). Rănduiala făcliilor din luminata 
zi a Paștelor; Mart 28 d., 7233 (1725). Rănduiala carălor de 
Belgrad; Fevruarie 17 d., lt! 7204 (1696). Bitul haraciului; Mart 
20d., |' 7204. Rănduial[a] oilor împărăteșt[i] de sursat, ce s'aă dat 
la Casap-Baș(a], ce ai eșit la Mart 10, 1! 7204. Rănduial[a] 
oilor de sursat ce s'aii rănduit să-s dea pentru 10.000 
de oi, ce ai venit poruncă de la Împărțălție ca-s dăm la 
Casap-Baș|a], ce s'aii rănduit ca-s dea fiește-carel[e] care 
au avut oi la oerit, precum scrie în catastih; însă să fie 
berbe& mari), aleș, ca-s treacă la Casap-Baș(a]; și s'aii rănduit 
să-s iă de oae po bani] 3, ca-s fie pentru plat[a] %obanilor 
păn le vor dut[e) unde va f[i] porunc[a]; ce ai eşit la Mart 
8 d., l! 7204!. Rănduial(a] birului pentru lucrul viilor dom- 

1 Cf. Iorga, Socotelile Brașovului, p. 137.
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neşt[i]; 10 Mart 7204. Lipsa haraciului; 20 April 7204. Un 

bir ce s'ai pus în toate judeaţel[e] pe satele de bir; 1!“ Mai 

7204. Birţul] leffillor; 15 Maii 7204. Rănduiala boilor ; 30 

Mai 7204. Rănduiala birului al Casap-Başei ; ii* lunie 7204. 

Un bir ces'ai scos în toate județel[e]; 25 Iunie 7204 (1696). 

Birul lui luni, ial lui Av, i al lui Septemvrie, ce au 

eşăt de un ban po ug. 1 

Rănduial[a) salaorilor; 3 lulie 7204. Rănduiala vacilor i a 

oilor ce s'aii pus pentru conacelțe] Tătarilor; 15 Iulie 7204. 

Ipac, pentru vacil[e] aceaste, dupe unde s'ai luat bani, de la 

o sam[ă] de judeţe, de vacă poti5,idă oi pot 1, 33. 

i Ipac la conacul lui Șapaz-Gheri Sultan, ce au venit a 

do-ar[ă] iar, șă așa sai mai luoatu. Rănduiala fânului; 25 

Iulie 7204 (estogul de făn po ban[i] 75, iar plăiașii i satel[e) 

de drum să de pe jumătate, și poclonul de 10 bani 1 ban, ceai 

ișăt. . ., iar Căinenii, îi Titești, i Grăbleştii, i Boișoara ertaţi 

dă tot»]. Birul datoriilor; 5 August 7204. Pocloanelle] ha- 

rat|ullui ; 20 Septemvrie 7219 (1710). 

Să-s știi catarguril[e] de unde ce vin, Fevruarie 22 d, ll 

7205 (1696): Dragoslavele cătarge 15. Rucărul catarguri 15. 

Cămpulungul i Măţăulu catarguri 45. 

Rănduiala făcliilor dă la Dumineca Floriilor; Mart 18 d, 

7233 (1725). 
Rănd[ujiala făcliilor ce să fac dă praznicille] dă preste an; 

Ik 7208 (1699-700). 

Rănduiala făcliilor dăn în zioa de Sti Neculae, ce ai așezatu 

Vi Vistiiar la Tărgoviște; 6 Dechemvrie 7215 (1706)... Zioa 

dă Crăsun; 25 Dechemvrie 7215... Zioa de Sti Vasilie; 1 

Ianuarie 7215... Zioa de Bobotează; 6 Ghenarie 7215... Du- 

mineca Florilor (sic); 18 Martie 7230 (1722) ... Sămbăta Paș- 

telor... De Paște. Mărturisi-mă-voi înnainte. La Sta Troiță... 

La Sti Petru... La Săntă Mărie... La Sti Necolae... La 

Crăciun ... La Sti Vasilie... La Bobotează. 

(Pe legătură :] Să-s ştie că am scris eii Barbul Logofăt în- 

tracestu anatiftir, căndu era la dum. Vel Gram(altic, în zi- 

Jile pră-luminatului și înnălțatului Domnu Io Nicolae Voevod, la 

anul: Ghen. 4 d., 7237 (1729). 
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Acest anateftir iaste făcut den zile prea-luminatului Io Cos- 
tandin Băsărabă Voevod, ce arată întru sine obiceaiurile Țărăi- 
Rumănești ; |: 7203. 

| Să fie volnică sluga Mării Sale lui Vodă, să meaargă să 
aducă pe Răzmiriță Bărbiiarul de la gazda lui, să nu șază 
la casa lui, ci să vie la Curte să păzească... 
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I. Bistriţa. 

[1633.] 
1. Ei Petrea Diiacol scrii pace şi sănătate la Mărie Sa la 

Gaşpar birăul şe la tot Sfatol Domnei Sale. Altă, dau știre 
Domnelor Vostre, de răndul veștilor aveam veastea bonă: co 
mila loi Dumnedzei ca ai eșet Tătarai de ţară, că i-ai -tă- 
ietu Căzacei şi i-au loat robii de la dășei, şe au torsu înna- 
poi în țara leşască, șe s'aii aședzat totă țara pre la locore-șe, 
şe să trăgo toţ boiarii să iasă înnaintea lui: Vodă, cai 
porcesă de la Părăţei și ai trimis boere înnainti de ai dat 
ştire țerăi, că vine veasel de la Păratul Barnovschi-Vodă. Altă, 
da ștere Domnelor Vostre că vam mai tremis o carte, șe 
n'a veneto la voi. Altă, molțemăsci Domnelor Vostre de su- 
cotiţe, că m'ața sucotit la răolu mit. Şe sănt detoro de pre 
fănu ; ce vom nevoe, să pletim; să no vă bănoițe pre mene, că 
voi fi tot preiatinlo Domelor Vostrea în totă vreamea. De 
atasta dai știre Domnelor Vostre, i să hițe sănătoș. De la Hs., 
amin. 

7 Pisiu Dlăgoilpolea. 
Adresa romănească către Bistriţa. Pecete ruptă?. 

[e. 1640.] 
2. + Cinstiţi și al noștri ca niştea fra și meagieş di aproape, 

dumniata birăi şi dumiata haramiţaş dea cetate Bistriţi, 
dumilor voastre cu fericită sănătatea ne închinăm, Alta, facem 
ştiri dumilor voastrea că ne vini luminata poronca Mării 

1 Tipărită înnainte, după o copie greșită, ce mi se transmisese, în Doc, 
Bistrizer, 1, Pp. 4-5, n0 CLxY.
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Salea lui Vodă, cau înțăles Mărie Sa Vodă pentru hotarul 

Moldovi, că-l calcă oameni dumilor voastri cu bucatilea și 

cu măestrilea ; care Mărie Sa Vodă atasta nu o sufere, ce 

ni-aii poroncit noao să vă facem ştire dumilor voastre să 

vă daţ poroncă oamenilor dumilor voastre, să nu calce ho- 

tarul țării Moldovi. Căce hotarul îl știţ și dumiavoastră că, 

de undea să rupu apile spre dumiavoastră, a dumilor voas- 

tre esti, și dea unde să rumpu spre noi, al nostru este,— care 

este hotărit dea Ștefan-Vodă și dea alți Domni vechi, trecuţi, 

care este hrissoavire (sic) Dumnilor trecuţ pe obăcină. pe 

vîrvul munților; care să cunoaști și pănă în dzua dă astăz. 

Ce dumiavoastră daţ poroncă oamenilor dumilor voastre 

să nu calce hotarăle țării Moldovii, că Mărie Sa Vodă nu 

sufearea. Și poftesc pe dumnia voastră să avem răspunsu 

cărţi aceştie, ca să o trimitem, să înștiințăm pe Mărie Sa Vodă; 

iară carii n'ar înțălegea și s'ar aduce bucatilea pea munţi, să 

Je triată (sic) pe hotarul nostru, de unde să scurg] apile în- 

coaci, pren poroncă să le luîm, să le trimitem la Mărie Sa 

Vodă. Atasta facem ștlijre dumilor voastrea. Să fiț dumia- 

voastră săn[ăjtoși. Mai 31. 

+ A dumilor voastre ca niștea frați şi megieș di aproapea: 

Solomon Șetrariul, Vornicul de Cămpulung, și MihaJlachie 

Postelnecul, Vornicul de Cămpulungu, ca să rămînem și noi 

prietini și megieș cu dumiavoastră; numai şi dumiavoastră 

sa nu treciţ piste hotarțe], căci de Dumnlejdzăi este hotărit; 

ce dumiavoastră daț poroncă oamenilor dumilor voastre să 

nu triacă piste hotar, de vac. 

+ Cinstiţilor și al noștri ca niștea fraţ şi buni prietini și 

megieș di aproapea, dumisale birăului și dumisali haramiţa- 

şului dea cetatea Bistriţi, cu fericită sănătatea să-s dea 

dumisalea. 

Pecete neagră, ruptă. 
[c. 1684.) 

3. + La Măriile Vostre domnii de cetate Bistriţii şi la tot 

Svatul Măriilor Vostre cu tot[ă] sănătate ne închinăm noi Căm- 

pulungianii, cu tot satul, anume Petrea Hurghiș şi alţi oameni 

de acolo. Alta, iată] că ne scriser[ă] boiarii carei sintu lă- 
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saţi în locul Mării Sal[e) lui Vodlă], şi dzic așia că și Mă- 
riia Sa Vod[ă] acmu Dumenecă va fi şi Măriia Sa în Iaș ; deci 
ne scrii boiarii să trimitem la Măriile Vostre pentru rândul 
veștilor, să știm dintr'ata parte de loc. Det poftim pre Mă- 
riile Vostre pentru răndul veştilor despre oști: ce veți ști, să 
ne faceți șt|ijre cu o carte la noi și o carte la Mării Sa 
Vod[ă], și la boeri să ne scrieţi, să ştim ce răspunsu om da 
și noi înnapoi. Și, ce va fi poronca Măriilor Vostre, să ne 
scrieţi, că om fi nevoitori să slujim Măriilor Vostre. De iasta 
poftim pre Măriile Vostre. Să fiți Măriile Vostre săn[ăjtoş, 
împreună cu tot Svatul Măriilor Vostre, ot He — amin. 

1 Mai mic şi mai plecat a Măriilor Vostre ei Petre Hur- 
ghis ot Cămpulungu, cu săn[ăjtate mă 'nchin Măriilor Vostre. 

[V*:] Adresa romănească. Pecete brună, ruptă. 
A. 1681 die 25 7bris alatum ex Compolong, Post zu er- 

kiindigen. [E vorba de călătoria lui Duca-Vodă în Constan- 
tinopol; Călători, ambasadori, etc., p. 17.] 

1 Ei Gheorghe de Cipulugii scrii închiriciuri şi stritatea 
birăului de Bistriţi și Sfatoloi domnieie sale, de i-e dai știai 
de ridulu Ionașci de Simăordzu, că-i treamisă cartea Domnii 
de Ristriţi la muia[rea] lui Ionașci; moeria aii dzisi că n'o va 
vini la dăsă piri va custa. Dupi atasta acmu socru lu Ionașciă 
cu omiri de Cipulugu ai adusii ta..a Răminilor; mărăgîndu 
acasi, înrapoiă, ai mărsu sucru lui Ionașcu la Bode în Simu- 
gordzu şi ai chemato pre luonaşcii. Deci e-ii dzisi aşea: 
dupi fa-sa să no îmble mai multu; ce l-ai arătato diraintea 
de umerli], godele Aliibălu Cozima, popa Irimie Creţulu, 
preaotolu satului din [C]ipulugu, Ghiorghie aii Mosostoe și 
Văscano şi Platono. Și dămi știria doma[i] lor de Bistriţi, și 
să Vie sărîtoși într'ai moliății și buri, ca prietenii noșiitrii ceie 
borii. Aminii. 

Adasti cartea să să dă în mira birăului de Bistriţi !. 

1 Am avut prilejul să văd însumi această scrisoare, pe care am tipărit-o, 
după o copie greșită, în Doc. Bistrizei, LI, p. 1, n0 OLIx, Revisia n: “lui ur- 
mător din publicaţie azată că e vorba în el de un «Ștefan Rusul», și nu «Ro- 
bulz ; altfel, copia ce mi s'a dat din el, e bună.
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5. + Carabaș nu du Mihai ovile, dă nu du Mihai cu ten zavce 

frate Stefane, cumnatii a lui Mihai, fac tabanaş pe Dărgan 

păve veledi pas Andrii, i fetorii a dumitale este săn[ăltos, Mun- 

dan Andrii, veledi Măndan Mihai gașiţ, și ni șes sute de 

leai cer Tătarăi, fiăor a popii ceri cinci sute de ei Tătărai, 

Andriiii vele di Mundan Mihai /șters: patru site lei la Tăr- 

dzămanul, trii sute de talirți] şi cinci lei talirii],] şi cinia la 

Tărăzămanul, să-i fie de drum o dulamă de postav supțire. 

Şi, căndi îţ vini, să daț bani la Gheorghie Căpitanul, şi, unde 

sinti robii în sati, să cheamă că ne găs Terdzămanu biiaţ. 

+ La Tărgii la Sat-Mar[e) este aproape satul acela, că ne 

găs[i] /de a/ză mână] ; cini a vini, să aducă răvaşul la Ghiorghie 

Căptan la Iaș, acestu răvașu, să vie iar înnapoi toate la Eș, 

6. + Sănătate. Ioane a lui Gherasim Adocăi din Maer. Alta 

n'avem cătră dumnevoastră, fâr de căt am înțeles că veț eşi 

la munţi ; deci, de cum să scurs apele, să nu eșiț, că vet pă- 

gubi făr grăș, —că vor vini Turci şi Tătari și Simeni, şi vor 

prăda bucatele, ş'apoi voi să nu bănuiț. Debințe] voitorii, eu 

Simion Negrea, nemesnicul din Dorna: de aciasta să fie în 

ştir[e] la Maer, la Singhiuz, la Rodna. | 

Atasta în ştire să vă fie dumilor voastre, să nu vă pae 

şagă, că s'aii trecut de şuguire; precum scrie Negrea mai 

sus, foarte să înțelegeț, — că apoi să nu bănuiț. De bine 

voitoriii: 

Erei Mihail ot Dorna. 

[V*:] Dieses ist der Zeddel so der Vaszilla Popi aus Rodnaa 

auss dem Moldauer Zeldet, der der Negre auss Dorna 

Major geschicket, — aussgeschrieben. 

7. + Adecă eii Nistahie: a văinit Perte șăi alt Petre, de sai: 

rogat atăi omen[i] Nistahăie, șăi un ficut băine şi-ă lăă eră- 

tat pe Simion denainte godeloăi șăi al satoloăi şa  făitorăi- 

loră șăi pirăgarăilor, să hăie erătat de me[ne] șăi de Domidziii. 

8. Zgardă de 7 florinți şi cercei de 5 florinți. Apoi am în- 
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surat pe Grasin, i-am dat doi boi și un cal, 20 de oi cu 
miei și o cărlană. 

Și apoi am dat loani doi gungi tratinți] şi 8 oi cu miei 
şi o capră cu ed și o cărlană, și zgardă de 7 florinți. 

Și s'aii găsit în casă o căldare de 4 cupe, și fierăle plugului, 
şi un lanţi, şi car deplin, şi 4 lăzi: una de 52 de merţe și 
una de 60 şi una de 40 și una de 30, și o cadă de 4 mărieş,. 

Şi, căndii am luat pe Anuţa, am avut doao vaci, doi bani 
şi 30 de vite şi o iapă. Și apoi casa și grădina iaste a mt, 
moşie, și pre lucile cracului. Și am dat lui Ion fitorului doi 
boi și un cal și 20 de miori, și i-am dat un mănzi de 5 flo- 
rinți. Căndi aă murit Anuţa, ai rămas mie doi boi, trii vaci, 
o &unincă, trii gungi mănzaţi, un cal și o iapă şi —. 

[Șters: şi iarăși i-am dat 70 florinți vonaş lui Ion —]. 
Sai găsit în parte Anuţi 69 de florinți arginti, și moșie, 

fără marhă. 

Și în parte lui Ilieș iarăș, care aii făcut cu Anuţa, 60 de 
florinți. Și aă avut un loc la Simborză, a ei moșie, ca de 24 
de florinți, a ei bani, și, căndă am cumpărat locu de la Os- 
tapie, am dat 15 florinți: Bumătate bani i-am făcut cu Tu- 
dora și gumătate cu Anuţa; și iarăș am cum(păjrat cu Anuţa 
niște moine de la Ostacie, cu 5 florinţi. 

Și am zălogit 2 moine, doi florini; și am zălojit un loc 
cu 15 florinţi şi doi horgoști în Secătura Ruștorului, şi doao 
moine de la Bontoae, 4 florinţi, și doao moine de la Lupu 
Sasu, 2 florinți, şi o moină de la popa Vasile, dreptă 4 fo- 
rinți, și o moină în Prislop, de la Tofan a Băi, o merţe de 
grăi, şi doao moine de la Olarii, 6 mărieș, și o merțe de 
mălaii și una de hrișcă. 

Și, căndi m'am însurat de am luat pe Tudora, am avut 
o iapă și patru oi şi un lanţ, și apoi iară am cumpărat unu 
şi un oflăncă; şi am dat fetii cei mari, Irîni, dacă sai mă- 
ritat, o vacă și doi viței și patru oi cu miei, și zgardă ca de 
4 florinţi, şi cercei de ş florință. , 

Și apoi am măritat pe Pălaghiia: i-am dat o vacă cu o 
gunincă, și 8 oi cu miei, și o vătue. 

Eu Ilieş.
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Căndii am luat eii, Ilie, pe fata lui Constantin a Rănji. 

Ai avut cercei de 5 florinţi și zgardă de 4 florinți, și aii 

avut doi &ungi tretin[i], şi o vacă cu vițel mănzati, şi i s'au 

venit un loc pe Peningarea, de 3 care) de făn, și au luat fe- 

torii mueri mele de pe un loc 2, 2 florinți; şii s'aii venit 4 

moine, 2 în sus și 2 în &os, şi i sai venit o căldare dreptii 

4 florinți, din sculele casii, și o cărcee, și 2 cărlani dreptii 5 

şuștaci. 

Și am zălogit cu dănsa lunca lui Statevii, dreptii 7 florinți. 

Pentru dănsa 9o de florinţi gloabă. 
Şi am luat de pe un loc zăloșag a ei 10 florinți, și Ion 

Ureche, ginerile mei. 
Și ai luat Ion a Boșcoae un zlot de pe o moină. 

Iată ei Iliaș: ş'am dat parte ce sai venit muerilor mele : 

dai la fesori din toate căte simtii scrise și din căte cele am 

avut la casa mă: din toate a triia; i-am dat din casă în- 

torsură: aii prețuit derăgători 48 de florinți, şi s'ai venit lu 

Ion noao florinți, şi ai luat grajdu 8 florinți, și un florintii 

bani i-am dat; şi din locuri tot a triia, și din uneltele casi 

a triia ; şi s'au aşăzat înnainte noastră. Anume Isip Morariu 

şi Petre Lucoae şi Leontie Avraam, i Lupu lui llieș, și gi- 

neri lui Ilieș, Ion Ureche şi Ion a Todosii, și alți săteni, să 

m'aibă a cerca nice unul pănă după moarte lui llieș, a tătă- 

ne-seii. 
Căndi am luat pe Anuţa /șfers: aă avut baer de 12 flo- 

rinți, țintă de 6 florinți, bumbi de 5 florinți și 2 spinște, 

doi florinţi şi zgardă de patru mărieș). Şi au adus o gunincă 

cu vițel şi un boi, şi bou l-am văndut drepti 15 florinți, și 

am plătit o datorie la Orbănaș: 5 florinți. Am dat și iarăș 

am plătit nişte grăi: am dat 9 mărieși, 5 șuștaci ai mici, 

bani; și ati avut doi boi în Ilua în ernatec, și unulai perit, 

şi au dat omul acela 3 florini și piele &umătate pentru boi, 

şi ati adus o vurcă de fier și un cuţitoiii și o teacă blehuită. 

Și, căndă aii măritat fata ci, pe Maruţa, am dat un sofon 

dreptă 4 florinţi, și o cergă dreptii 3 florinți, şi am dat /șzers] 

o vacă cu vițel fetii, şi doi viței mănzaţi, şi la o botegune: 

un vițel, 
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Și am cumpărat cu dănsa un loc dela Gheorghieș, dreptă 
19 florinți și 6 potori, şi cumpărat un loci de la Zuzanu: 8 
florinți şi un mărieş, şi au eșit la casa lui Ilieşii, Isip Ometiță, 
Petre Lucoae, Liontie Avraam, Lupu lui Ilieșă, și au preţă- 
luit casa cu grădina și grajdu dreptu 48 de florinți. Ș'aii 
cheltuit în casa că din gos:6 florinți. 

9. Stăni ce ai fost pe locul Moldovii, pentru car[e) aii luat 
Domenii 30 oi. 

I stănă Petre Juganul ot Ragna. 
stănă Ștefan Mivovan, tij de acole.. 
stănă Apostol săn Juganul, iar de acol6. 
stănă Ștefan săn Nistor ot tam, tij. 
stănă Dorohoiă ot Ilova. 
stănă Toader Ionuţul ot Ilova. e
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6 stăni fac. 
[Pe copertă :] ș Cinstit și al mieu bun prietin, dumisal[e) 

hărămințașul de Bistriţ[ă), cu sănătat[e] să să dea. 
Pecete neagră cu coroană: K. T. 

10. c. 1750. Preiubitul nostru şi de neam bună lhane, 
Dumnezăă să-ți fie într'ajutor. 

Eu Gaciia Colţunoaia mă rog Mării Tale să-ți faci milă, să-mi 
faci dreptate, că acum este un an de căndă am rămas săracă 
de mumă-me: știe Dumnezăă cum am ținutu-o: de 9 ain'au 
lucratii nimica, că ai fosti bolnavă; și, dacă ai murit, nu 
mi-ai ajutat cumnații și surorile nemica, fără ei am cheltuit 
cu dănsa șepte florinți; și acum mi i-ai luat locurile cumnaţi, 
Și nu mi i-am arat nemica, —că n'am unde. Lon Prădan mă 
ucide: zice că nu s'a uita de Măriia Ta. 

2. Lemberg: Fundaţia Baworowski. 

I. Suceava, 12 Septembre 6972 [1463]. Ștefan-Vodă. Apare 
«părintele nostru Mitropolitul Sucevei, chir Teoctist, cu voia 
tuturor marilor mănăstiri ale noastre MOAAABCKUY, și cu toți că- 

66540. Vol. V, 
25
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lugării şi țircovnicii Mitropoliei noastre», și dă «lui pan Taacp$ 

IlpoaanS, pisariul nostru», <un sat al Mitropoliei», anume 

Grecii pe Siret, supt tîrgul Siretului, pentru «zloți turcești». 

Marturi: fiul Alexandru, «şi episcopul nostru chir Tarasie din 

Tirgul de jos, și egumenii: popa Teodor de Bistriţa, popa 

Ioasaf de Neamţ, popa Anastasii de Moldaviţa, popa Stahie 

de Pobrata», Duma Braevici, Manoilă, Stantulu, Vlaicul, Go- 

ian yorunekin, Crasuv ... Vornic, Coste Danovit, Toma Coinde 

(nota), Petru nonuu, daA E cara... kanuuk,Fodco Creștoviă, 

Isaia nemeukoin, Steţco Domocuş, Coste Orăiș, Radul Pasco, 

Ion Butum (), Șendrica, Buhuș, Radul Piscul ()... Spătariă. 

Iuga Vistearnic, Paţco. Ioan, Oană Preseacă, Neago Comis, 

Luca Stolnic, Mirta naockapo. Scrie Tăutul. Paisprezece pe- 

ceţi, cu șnururi albastre, din care trei păstrate. Pecetea Dom- 

nului cu șnur roş, mică. Pergament., 

2. Suceava, 6 April 6996 [1488], în ziua Sfintelor Paști. 

Ștefan-Vodă. Apare Mărina, femeia lui Luca <Ecobescul», fata 

lui Toader Prodan, și altă Mărina, «Henora t>, fata lui Lazar 

npoAbHeekSAS. Dai Domnului moşia Grecii pe Siret, supt 

tîrg. Pomeniţi Vlăcea şi cneaghina lui, Olga. Domnul dă moşia 

Putnei. Marturi : fiii Alexandru și Bogdan-Vlad; Zbiiarea, Neagu, 

Duma, Gangur, Dragoș, Vornic, Hărman, laţco Hudici, 

Dajbog, Șteful, pîrcălab de Hotin Micotă şi Reaţiș pircălabi 

de Neamţ, Andreica Cortorovschii, Groze Micotit pîrcălab, 

Ion Secară, pircălab de Roman, Clănăii Spătar, Boldor Vis- 

tier, Erimiia Postelnic, Andreica Ceașnic, Mătei Stolnic, Șandro 

Comisu. Pecete cu șnur. Pergament. — Boierii sînt tocmai acei 

din documentul datat 13 Novembre 6995, în dr. Orest Popescul, 

Citeva documente moldovene, fasc. I, Cernăuţi, 1895, p. 19. 

3. Suceava, 6998 [1490], Mart 12. Ștefan-Vodă. Vin la el 

Costea Murgot și nepotu-i de soră Gavril, fiul Negritii: şi 

vind satul Tominţii, pe Sireţel, lui Jura Șerbiciii. Martori, fiii 

Domnului: Alexandru și Bogdan-Vlad; Neagu, Duma, Gangur, 

Dragoș Vornic, Hrăman, laţeo Hudici, Dajbog, Şteful pir- 

călab de Hotin, Micotă şi Reaţeș, pircălabi de Roman, Andreica 

Cortorovschi, Groze pîrcălab de Orhei, Ion Secară pircălab de 

Roman, Clănăi Spătar, Boldor Vistier, Eremiia Postelnic, Ion 
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Frunteș Stolnic, Şandro Comis, etc. Serie Toader, diac. Pe- 
cete cu şnur roș. Pergament. — Cf. şi Uricariul, XVIII, p. 54. 

4. Suceava, 26 August 7011 (1503). Ștefan-Vodă, pentru 
Moldaviţa, unde-i egumen popa Ioasaf, întărindu-i două sate în 
Tinutul Sucevei: Provorotiia şi Oprișinţii, date de cun EPhAHUn 
Supt «strămoșul miei» Alexandru-Vodă. Marturi: fiul săă 
Bogdan ; Jurje Vornic, ȘŞteful, Toader, Negrilă pîrcălab de 
Hotin, Eremia, Dragoș pircălabi de Neamţ, Șandro pîrcălab 
de Roman, Luca Arbure, Portar Sucevei, Clănăui Spatar, Isac 
Visuiernic, Cozma Șarpe Postelnic, Moghilă Ceașnic, Frunteş 
Stol., Petrica Comis, etc. Scrie Tăutul Logofăt. Pecete cu 
şnur roș. Pergament. Scrie uricarul în criptogramă, jos, — 
După traducerea germană din protocoalele Comisiei funciare 
bucovinene, în prefacere modernă la Wickenhauser, Die Yr- 
hunden des Klosters Moldoiwviza, Viena, 1862, pp. 73-4. 

5. Hirlăi, 6 Octombre 7028 (1519). Ștefan-Vodă întăreşte 
episcopiei de Rădăuţi, unde e episcop Pahomie, satul Ră- 
dăuţii, dat de «predecesorii şi strămoșii săi», cu o moară, 
şi Marele-Coţmaniă, supt toate numele supr care se știe această 
moșie, şi Rogozna, dăruită de el însuși. Menţionat «pan Gru- 
madzea starost», «ulo TCABOAbhI Eh 34AUIE 4 encenie AVTEpU re- 
ABAMRI CTauHH». Adauge o proprietate în Cirligătură, cumpărată 
de Pahomie de la Pătru Vartic, supt Bogdan, tatăl Domnului. 
Marturi : fratele Petru ; Isac, Petru Vornic, Șandro, Negrilă, 
Vasco, Grincovit, Talaba pircălabi de Hotin, Coste și Condrea 

 pircălabi de Neamţ, Petrica şi Toader pîrcălabi de Roman, Luca 
Arbure Portar de Suceava, Hrana Spatar, Eremiia Vistier, 
Cozma Șarpe Postelnic, Săcuian Ceașnic, Străa Stolnic, Toma 
Căţelean (Knutakua) Comis. Scrie Dumitru Popoviă. Perga- 
ment. Pecete ruptă, cu șnur roş. —Cf. Uricariul, XVII, 
pp. 86-7. 

6. Suceava, 21 August 7028 (1520). Ștefan-Vodă, pentru 
Putna şi egumenul şi arhimandritul chir Acachie, întărind sa- 
tele: Jicov, Voitin, Manevți, Balosinești, Botășane, Vicşani, 
Mătcaleşti, Fratovţi, Climovţi, Ternavca, Greci supt Siret, 
Cozmin, Clitcovţi, Ostriţa, Ștubei, Sinești, Oni&cani, eanov 
GSkaT$ aeatani din hotarul Boeștilor, ș. a. și ce4o I9pIH NOKOHHHRK:
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Boieri: fiul Ştefan, Petru fratele Domnului ; Isac, Petru Vornic, 

Șandru, Negrilă, Vasco, Grincoviă, Talaba pircălab de Hotin, 

Coste și Condre pircălabi de Neamţ, Petrica și Toader pir- 

călabi de Roman, Luca Arbure Portar de Suceava, Hrana Spă- 

tar, Eremiia Vistiernic, Cozma Șarpe Postelnic, Săcuian 

Ceaşnic, Străta Stolnic, Toma Căţelean Comis, etc. Totrușan 

Logofăt. Pecete cu șnur roș. Pergament. 

7. Hirlăi, 7042 (1533-4). Petru-Vodă, pentru Moldaviţa, 

dindu-i: un loc la riul « Frumosul», «Figeţel», «Vrău Feredeu», 
«Măguri Bool», Deaia. Boieri: fiul Bogdan; Huru Vornic, 

Totrușan, Scripca, Vlad şi Toader, pîrcălabi de Hotin, Dan- 

ciul şi Licul pîrcălabi de Neamţ, Zbiiarea și Cratun pircălabi 

de Roman, Mihu Portar de Suceava, Dragșan Spatar, Glavan 

Vistier, Albotă Postelnic, Popăscul Ceașnic, Colun Stolnic, 

Dragsin Comis, Toader Logofăt. Scrie Gheorghie. Pecete 

cu şnur roș; ruptă. Pergament. — Nemţește în Wickenhau- 

ser, Moldowiza, pp. 79-81. Cf. Uricariul, XVIII, p. 120, şi 

mai ales Orest Popescul, p. 37. 

8. Scarlat Grigore- Vodă Ghica. După preambul, confirmă Put- 

nei, unde e egumen Benedict, daniile Domnilor anteriori, mai 

ales întărirea de la «Domniia Sa Costantin-Vod[ă] Raclojvitlă], 

din anul 7264, lun. 15, întru care..., după dovedzi, adevărate 

testamentur(i), pe obicaiii de milă ce au făcut acei mai înnainte 

luminaţ răpousaț Domni cu atastă sf[ă]ntă mănăstire» : Ștefan- 

Vodă, 7010, «întru care scria pentru toț preuţii căţi sintu trăitori 

pîn toate satelle] mănăstirii, în toată țara, ca să nu le ia 

dajde arhiereii, nici să-i giudece, fără numai toate ale lor să 

le caute egumenul ce va fi la Putna, şi să aibă a lua pe 

tot anul căte 150 drobi de sare din ocna domniască; 

întăreaște și stăpănireaști braniști, moşiia sfintei mănăstiri, în 

toate siamnile hotarului, de &ur împregur»; 2%) Ștefan cel Tinăr, 

din 7030, <întru care scrie pentru 3 măj de peaște mănăsti- 

rescu, să umble de doao ori întrun an la Dunăr[e] sai aiurea, 

pe care peaște să nu dea vamă nicăiuri, nici alte angării; și 

mai scrie pentru toate satele] mănăstirii din ţară, ca să nu 

între giudecătoru saii globnic pin sate, ce numai însuș egu- 

menul mănăstirii să le caute vinovăţiile și alte pricini ce or 
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ave ei»; 30) «De la răpousatul Domniia Sa Mihai-Vod[ăj, din 
anii 7216, întru care scrie pentru satul Cu&urul al mănăstirii 
Putnii, de la Ținutul Cernăuţilor, ca să-ș dea desiatina de 
stupi și de mascuri și goștina de oi la mănăstire, iar nu la 
Cămara domniască, ca să fie acel venit pentru cară, undelemnu 
şi tămăe; şi nici dispre globnici sai gudecători să nu să în- 
văluiască ca să-i gudece, fără numai egumenul să le caute gre- 
șialile lor». Scarlat Grigore-Vodă află « precum pre aceale vremi, 
adevărat, rănduialile așea era a să urmă, dar acmu, la vremile 
aceastea, într'alt chip sînt alcătuite obiciaiuril[e), cu alte otcăr- 
muiri și rănduiale întemeiate sflilntile mănăstiri cu hrisoa- 
velle) luminaţilor Domni, care otcărmuiri de pe urmă, după 
ceariria sfintii mănăstir[i] ce au cerut, în locul acelor mile 
dintăi, alte mailuiri, precum aă și alte mănăstiri: precum cu 
cale au găsit Domniia Sa Costandin-Vodă a nu rămănea 
numita mănăstire neînpărtinită de milile ce îi să cuvin, și în 
locul acelor mile din dzile bătrine au așădzat, hotărănd şi 
rînduindu ca totdiauna și în toată vreame să aibă si[ă]nta 
mănăstire acastă milă mai jos arătată», — şi el le confirmă. 
Putna va avea pe an 150 de drobi de sare din ocnă, «și bra- 
niștea (adică moșiia sf[ijntii mănăstiri) să fie stăpănită de pă- 
rinții călugări și apărată dispre toţ în toate hotarăl(e) bătrăne, 
cum sintu de vac, dar preuţii să fie supt stăpănirea arhie- 
reilor, după cum și săntu». La Galaţi să aibă unsprezece «liude 
strein[ij, păscari, cu vătavul lor», neplătind peștele lor cvama 
și părcălăbiia, atăta în Galaţ căt și pe la drumuri». <Aşijdirea 
și satel[e) sfintei mănăstiri să fie nesupărate și apărate pururea 
dispre toț gudecătorii și globnicii: alții nime să n'aibă a-i gu- 
deca fără numai egumenul, afară de moarte de om şi furtu- 
șaguri, cănd s'aru întămpla ; care aceste doao pricini să cuvin 
a să căuta cu Divanul. Aşijdirea, hotărămii şi poroncimi ca 
să aibă a să face la tîrgul Sireatiului pe toată săptămăna dzi de 
tărgu Marţea, după cum ai fostu şi mai înnainte, și vama şi morta- 
sipiia ce s'a face, miluim Domniia Mea să o ia sflăjnta mănăstire, 
ca să fie acestu venit pentru tară şi untdelemnu și tămăe de triaba 
bisericii ; iară vameșii şi mortasipii de Țara-de-sus nici de 
Cum să nu cutedză a ceare vamă sati mortasipie de la nime.
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Şi vitele] ce sar vinde la dzile de tirgu. Şi iarăşi o pivniţă) 

de piatră ce iaste în tîrgul Sireatului, cu locul ei împrezur, 

ce să numește pivnița Bugăniţii, de care ni-am înştiinţat 

Domniia Mia caii fostu a unui Arman, carile de o sută de 

ani ai lipsit de pre aceste locură și, lipsăndu Armanul, au stă- 

pănit pivnița aceaia şi răpousatul Calistru proin episcop Ra- 

dauţilor, căt ai fostu în viiațlă], şi cu daniia Domnii Salle] Cos- 

tandin-Vod[ă] Racoviţ|ă] s'au datu supt stăpănire sfintii mă- 

năstiri Putoii; care şi Domniia Mea asemenea am făcut milă .. . 

Care pivniţă să fie în pace de cămănă, de băzmăni, de ce: 

părit, de buor, de crășmărit şi de alte angării. Și iarăş vol- 

nicimi Domniia Mea pe sfțăjnta mănăstire Putna ca să ţie și 

orăndă la tărgul Sireatului, după rănduiala cum ţine şi sfjăjnta 

Mitropolie la Sutav(a], şi orănda atasta iarăș să fie în pace 

de camănă, de băzmăn, de cepărit, de buor, de crăşmărit 

şi de toate angăriile.» Benedict arată şi act «dela prea-iubit 

fratele Domnii Meale, Domniia Sa Matei Ghica-Vodă, din anul 

7263», ce dă la şo de vite scutirea de văcărit, la 1000 de 

oi cea de goștină, la 800 vedre de vin cea de vădrărit, la 

1000 de stupi cea de desetină, și douăzeci de coamini fără bir 

pentru poslușaniia sflijntii mănăstiri». Recomandaţie către ur- 

mași şi blestem. Masturi: fiii Domnului: Alexandru, Mihai, Ni- 

colae, Grigore, Gheorghie, și boierii: «loană Bogdanii, Marele 

Log., şi Lupul Balșii Vel Vornici de Ţara de gos, Vasilie 

Rusăt Vel Vornicii de Ţara-de-sus, Vasilie Razulu Hatman şi 

părcălabi Sucevii, Alexandru Vel Postelnic, Ioan Paladie Ma- 

relje)-Visternică, Filipii Catargiul Velu Spatară, Costantint 

Sturdzea Vel Ban, Nicolae Rusătu Vel Paharnici, Vasilie 

Costachi Vel Stolnici, Ianachie Velii Camanarii, Matei Ghica 

Velu Comis». Iași, 7266=—1758, I-iii April. Serie «Ioniţă Gra- 

maticul, săn Pavăl Cămăraşul>. Semnătura și pecetea lui Vodă. 

Aur la începuturi şi la numele Domnilor, ori la numărul da- 

niilor; podoabe în mai multe colori. Sus: bourul, cu lw SBR: 

T: TI: EE cu coroana, sabia și topuzul. Pergament. Jos: < Ma- 

nolachi Bog: g-ti Logf. prot.». 
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3. Varşovia: Biblioteca Zamoyski. 

[1538-15 ..]. 

ț Ei Albeiu de Tighinea scrii moltă veață și sănătate 
starosteloi de Rașcov: doniaiasta dai ştiri doimitale ca să 
ştiţi domneavostră, să no vă hee nece o grije, nece o teamă 
de nemică, ce să heţi forte co pace bonă de c[ăltră noi, cam 
audzit că vă teameţ: atăta doră de veţi bănoi pre noi, atăta 
căce cam măros de-a(m) lovit nește sate, de-am loat căți-va 
robi, prentro căce c'ai fost vina lor, căt c'ai pri[n]s neşte 
spahei de-ai noștri. Dec printr'acel locro s'a făcot aceasta. 
lară de c[ăltră noi bine să ştiţi, că vă simtem forte co priență 
bonă și ştim preetenşogol cel boni, şi vă semtem co totă inema 
şi co totă credinţa. De-aiasta vă dem ştiri ot glospod]i, amin. 
Şi în ca carte ce s'aii scris roseaşti, să cauţi com e scris: tot 
iaste de folos, cătră domneavostră, cu pace în totă vreamea, 
De-atasta să știeee. Și, altă, pohtesco pre domneata ca să-mi 
trimiți o pol[ojboc de herilcă, să-mi hie de Hanol, că iaste 
să vie spre la Tighinea, și ţi l-o voiii plăte co bani domitale, 

oi, dar forete te pohtesco să-mi trimiți corondo, pănă no 
vine Hanol. Și mă rog să-mi trimiţi pre cesto om al miii. 
Și să no mi-l zăbăvești. Și-ţi voii meai tremeate carte rosească 
domitale, de ver ști de tot. 

4. Stockholm: Archivele Statului. 

+ 1. Mistiiu bjiiu Io Costandin Nic: Vvd. i gsdnă, pisah 

gvsdmi voao sluj. i ţăranilor pă unde va veni Abdula-Ali 
Vezir Tătar i cu Suleiman-Agă), omul Mării Sal[e] Colceac- 
Paş(a], și cu doi curuiari sfețești, care ai venit de la ordie 
și mergii la Hotin la Măriia Sa Colceac-Paş(a], să l|e] daț den 
conac în conac noao cai dă olac şi 3 călăoz în ductoare, nu- 

mai păn la margini. Tolico pisah gvsdmi. Mai 7 d, lt 

7247 [1739]. 
9 cai şi 3 căllăoze.
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Pecete cu chinovar şi monogramă cu roșu. 

2. lo Grigorie Ghica Vvda, bj. mlsteiu gspdariu zemli mol- 

davscoi, dăm poruncă căpt. de pre la menziluri să daţi căte 

o căruță cu patru cai şi cu doi podvodari, și căte șeasă cai 

de călărie, şi căte doi surugii din conac în conac, la dumnea- 

lor solii [franțezi: șters] şi la Suleiman-Agasi a Mării Sale 

Pașii de Hotin, şi la un Vezir Tatar Agasi, mergăndeu toții 

depreună la Hotin. Acasta poruncim. 
14 7247, Mai 121. 

Pecete cu chinovar. 

5. Cluj: Biblioteca Museului Ardelean. 

Copia. Tot lucrul acesta s'a încredințat protopopului și 

tisturilor dea ţară, ca să-l așează și să-l întocmască între voi, 

cum vor şti mai bine, mai drept și mai dumnezeiaște despre 

amăndoavă părţile, ca să vă așăzaţi acolia pe iclejie, cum veț 

pute. Dară preotul nu poate fi fără casă preoțasche, că 

Mariia Sa groful îl ține de casă și sileaște să margă în casa 

băsărici ; ni6 noi înpotrivă a sta nu putem, neavăndă temei. 

Ci siliți, fiilor, cu toți, cu un gănd, cu o inimă și cu o dra- 

goastă, de să agutaț unul cu altul, și să întocmiț acolia pe 

iclejie, unde văţ fi supt sluteța (s7c) noastră, pănă cănd Dum- 

nezeii, carele puternic și de pietria-ș face fii, va răndui și 

de spre voi ceva mai bine. Blaj, dela Mitropolie, 13 Martie 

1778. 
Glhigorie Maer. 

[Din ms. lui Kirallyi Ferencz.) 

2. Copie. Să face înştiinţare tuturor cărora să cuvine a şti 

precumii că arătătoriul aceştia, cucernicul popa Ioan Vin- 

1 “Tot acolo se păstrează o scrisoare rusească a Ștefaniei Mihailova, ţiitoa- 

rea lui Giheorgbe Ștefan. ka începe ast-fel: 

la Shorara nu nesnana SAGA CTEANHAA AM XanasăHa N93cTanaa 9 aiSata aero 

emrean noa Bema monaanekst Saar cra N9AckghAaa n ISA, WEOpSHS patucă Bea- 

MOXHOCTH HA FINA MOErO MHASCTHROTO ECNSAMHHRIHA B'EAHată SASEA HA AaRNSE 

BAarsak'rean, etc. 

Semnează: Ştefana Mihailova. 

Adresa e; <A Sa Majeste le Serenissime roy de Suede». 
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tilă din Cinade, slăvita varmeghie a Belgradului de josi, 
fiind preoțăt de D[o]mnul Sofronie Chiriloviă episcopul Budi, 
așa noi acuma l-am așezat parohi deplin la satul Mării Sale - 
prea-luminatului D[ojmnului grofă Bamfi Ghiorghie, cu ştirea 
și îngăduința Mării Sale, şi rănduimu ca din tot venitul bi- 
săreci, în Jăuntru și afară, să aibă jumătate; ceialaltă jumă- 
tate să aibă popa Radul. Și poruncim aceşti doi preoții tot 
frățiaşte să slujască și frățiaşte să împarță și cu dragoste, 
după leagia lui Dumnezăii să trăiască. Aşişderea, numitul popa 
Ionă să poruncește să fie blăndu, să să fie smerit, să păzască 
pururea slujba lui D[ujmnezăii și a Beseareci sale, să fie as- 
cultătoriă noao şi protopopului săi, după a sa făgăduință; 
să nu fie gălcevitorii, să nu fie bețăvu, să nu facă nice un 
exesii, saii scandilă dăndu, ci mai vărtosu să fie pildă bună 
la toți. Iară, călcăndu atastă rănduială, să va lipsi de preo- 
țăe pănă căndi să va înderepta. Sai dat în Sibiiă, 17 
Septemvrie 1780 [cu arabice]. 

Joan Popovici, vicareşul neuntților, m. pe. 
[Pe V-:] Noi cei mai jos iscăliți dăm a&astă copie cui să 

cuvine, luoată de pe ateștațăia popi loanu dela Cinădie, suptu 
sufletele noastre, precum am aflat, din osie în osie, nimică 
lăsăndu, nice mai adăuogăndu. 

Onea diiacon Cergău-Mare. 
Costandin dascăl. 

6. Cernăuţi: Archiva Tribunalului şi a Delegației Țerii!. 

Suceava, ș August 6936 (1428). Alexandru-Vodă, Stanciul 
și Cirste capătă Bănila și Işeşti pentru slujbe. Masrturi: Mi- 
hail şi fiii, şi ceilalți boieri ai Moldovei. Scris din ordinul lui 
Neagoe Logofăt. — Cf. Uricariul, XVIII, pp. 1-2. 

Suceava, 23 Februar 6961 (1453). Alexandru- Vodă, pentru 
mănăstirea din Ițcani, unde e stareță Fevronia, ca să i se 

! Unde nu se înseamnă anume, documentele se păstrează numai, în tra- 
ducerea făcută la 1782 de Comisiunea de delimitare, în Archiva Tribunalului,
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scutească țeranii, «Ruși, Greci sai ce ar fi». Să nui supere 

Vornicii de Suceava, nici alţii. Marturi: Duma Vornic, Ma: 

noli, Stan[ciul], Coste pîrcălab și frateie lui, Petru, Baicean, 

Cosma Şandrovici, Duma Vistier, Petrica Postelnic, Jurja 

Comis. Serie «Sobrul>. — Cf. Uricariul, XVIII, pp. 2122; 

după care s'a corectat numele. 

Suceava, 13 August 6972 (1464). Ştefan-Vodă. Mindru și 

soţia și cumnatele lui, fetele lui «Vojniag», se pling contra 

boiarului «Misa» pentru Tirnauca. Acesta spune că o are de 

la «unchiii», Bera. Arată şi un act. «După obicei», se decide, 

cu boierii, să jure «Misa», cu popa Mihail, boierii Stan Ba- 

bici, Groza “Minovici şi Toderaş, înnaintea satului. Jură. Se 

confirmă. Scrie Roman. 

Suceava, 7 Maiii 6981 (1473). Ștefan-Vodă, pentru un Cirste. 

Menţionaţi: episcopul de Rădăuţi, Dragoș Uşer, Tarasie epis- 

copul de Roman («Mitropolit de jos»). Dania priveşte Ivaa- 

căuții, din “Ţinutul Cernăuţilor. Se aduc marturi fiii Domnului: 

Alexandru şi Petru. — Rupt. 

Suceava, 7 Maiii 6982(1474). Ştefan-Vodă, pentru « Misa»,care 

vinde Tirnauca cu 150 de galbeni tătăreşti Domnului. Dă şi actul 

de la «bătrânul» Alexandru-Vodă, bunicul lui Ștefan. Domnul 

dăruieşte moșia Putnei, unde e archimandrii loasaf egumenul. 

Suceava, 29 Maiii 6992 (1484). Ştefan-V odă, pentru Fedora și 

Nasta, nepoatele lui Curui, care dai un loc la «Breduzella» 

(Brădăţel?), lui Stanciul Aurar, pentru 50 de lei tătărești. 

Se luase de la Giurgi Rotompan și sora, <Malia». Marturi: 

fiii Domnului, Alexandru, Bogdan; Vlaicul pircălab de Or- 

heiu, fiul lui: Duma; Sbiera, Hrana Vornic, Iuga, N[elaga, 

Gangur, Herman, [Gherman], Oana pircalabi de « Belograd», 

Ivaşco, Maxin pîrcălabi de Chilia, Dajbog pircălab de Neamţ, 

Fete Gotcă, Dragoş, Micotă, pircălabi de «Novograd», Ştetu, 

de Hotin, Iaţeo Hudici, Dragoș Spatar, Kirakolla Vistier, 

Ieremia Postelnic, loan Ceaşnic, Petru Stolnic, Goza Comis, 

ete. — Cf. Uricariul, XVII, pp. 39-41. 

4 Mart 7015 [1507]. Bogdan-Vodă. «Maria, fiica Spătarului 

Albul, şi sora ei, fiii lui Lon și Nasta, fiii Sascinei, nepoată 

a Spătarului Albul, şi Dragna și sora ei, Anușca, fetele lui Giurgi, 
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și ruda lor Dolca, fiica Nastiniei, şi rudele ei, popa Ivancu şi fra- 
tele lui, Filimon, etc., toți nepoți ai Vistierului Onişor şi ai 
fratelui săii, lui Bisdega, vind Berindeșştii pe Costina lui Ga- 
vril Totruşanul Vistier, pentru 600 de zloți tătăreşti. Aveau 
acte, cei trei strămoși, de la Iliaș şi Ștefan-Vodă. Tautul Vel 
Logofăt. — Cf. Uricariul, XVIII, pp. 82-3. 

2 Februar 7016 [1508). Bogdan-Vodă dă din parte-i satul 
Telebesinţi lîngă Siret şi Trestieneţul, «supt codru», dăruit de 
ful lui «Breliche» (Birlicii) mănăstirii Neamţului, unde e egu- 
men Macarie. — Tradus de Axintie Uricarul la 1-iă Lulie 1722 
(7230). V. p. 387. 

5 lanuar 7059 (1551). Alexandru-Vodă, pentru 'Tudura și 
familia ei, ce-şi împart moşiile. — Tradus de Andrei Daş- 
covici, scriitor din Cernăuţi. 

Huşi, 7063 (1553), 7 Maii. Alexandru-Vodă. Fetco, cn sora lui 
Marușca, fiii Magdei, ruda lor Alexanâru şi fratele lui, Avram 
Banilovschi, sora acestuia, Fedca, fii lui Ioan Banilovschi, 
pentru Işești. Pomeniţi Danciul și Stanco Banilovschi. 

Fără dată (probabil 1584). Petru-Vodă (Șchiopul) dă lui Ilie 
diac Crimcovici un loc pustii anume cUngu.. .» «Wie die 
schlimmen Kosaken auf den Grund und Boden Unserer Herrlich- 
keit gekommen seyn und... în Gefangenschafft waren. . .» 
Condre Bucium Vornic de Țara-de.jos, Irimia Vornic de "Țara. 
de-sus..., Hotin, Ioan şi Criste pircălabi de la Neamţ..,, 
Brut Postelnic, Nadabaico Spatar, Sava Stolnic, Stan Comis. 

Suceava, 24 Februar 7090 (1582). Iancu-Vodă, pentru mă- 
năstirea Sf. |lie și Anastase egumen. 

Botoşani, 22 August 7090 (1582). Iancu- Vodă, Se daii două 
sate: Ilinița și Dracevița către Pobrata. «Der Schepenicze un- 
terthănig sind.» Călugării dau «100 Ducaten, da wir denen 
Tiircken schuldig gewesen; welche 100 Ducaten von dem 
Peter Vartikovics, gewesten Perkelab, dem heiligen Kloster 
geschencket waren»>. — Cf. Hurmuzaki, XI, p. un. 

17 August 7094 (1586). Albul Vornic de Suceava, în afa- 
cerea mănăstirii Slatina, pentru satul « Burhenistie» (Buruienești). 
Ordin de la Gheorghe Hatmanul, Portar de Suceava, a aduna 
bătrinii din oraş. Chiamă pe Gheorghe «Tabaika», Pană, Ni-
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colae Dobre, Gheorghe Grecu, Cirste Gelepul, Costin de Zaha- 

reşti, Ionașco uricar de Rotopănești, Mălaii de Horeţca, 

Șandru vătăman de Stupca, și alți vătămani, Ionașco vătăman 

de Ipotești, Gavril vătăman de Areni. Fixează hotarul. — 

Gheorghe Hatmanul e o cunoscută rudă a Domnului. V. 

Hurmuzaki, XI. 

20 Maii 7097 (1589). Petru-Vodă. Vine Drăgan cu fratele 

lui, Toader, şi loan Diacul cu surorile Ileana și Anuşca, fiii lui 

Irimia Barnovschi, cu plingere contra lui Onciul Vrîncian, 

aprod, pentru Cadubești (Ţ. Cernăuţi). Tatăl lor vinduse moşia 

lui Pâcurar Vei Vornic cu 1500 de zloți tătărești. Se pre: 

sintă şi Onciul şi sora lui, Marghita, fiii Anei, nepoata lui Onufrie 

Barboschi, Portar de Suceava, şi arată acte. — Păcurariii e 

Vornic supt loan-Vodă (Hasdeii, /oaz- Vodă, p. 224). Pentru 

Barbovschi, v. Uricariul, XVIII, p. 491; Doc. Bistriţei, 1, 

p. VII, nota 3. 

16 Marit 7099 (1591). Petru-Vodă, pentru Pepele diacul, 

«der Kămmerer ware». Îi dă satul «Dobowiz» (Ţ. Cernăuţi), 

care «unter der Gehorsam des Schippenitzer Antheil ist», 

rămas pustii. «Derweilen er unserer Casse Gutes gethan und 

mit 15.000 tiirckischen Ban ausgeholfen, da die Tiircken mit 

uns schlecht verfuhren, und hat dieses Geld den Tiircken 

gegeben zu Hiilfe unserer moldauischen Landen, da wir jenes 

viele unrechte Geld zu bezahlen gezwungen waren.» Marturi: 

fiul Ștefan ; cei trei episcopi, Gheorghe Mitropolitul, Agafton de 

Roman, Ghedeon de Rădăuți. — Copie întărită de Mitropolitul 

Gavriil, de Costachi Vel Logofăt și Depasti Vel Spătar. 

Iaşi, 8 Februar 7114 (1606). leremia-Vodă, pentru văduva 

Postelnicului Drăgan, cu zapis al lui Onciul Haliţchi diacul 

şi fiii: Toader Cazacul şi Dumitru, la Tereseni. Pomenită şi 

Nastasia, fata lui Petriman, nepoata lui Purece. — Alt act 

din 7117 (1609; sic), 12 August pentru aceasta al Domnului, 

cu boierii2. — Pentru Drăgan, v. Vricariul, XVIII, p. 510. 

1 De la Petru mai sînt acte din 7091 (1583), 6 lanuar, şi 20 lunie 7097 

(1589) pentru Suceviţa. Cf. Kozak, în Ari. fiir slavische Philologie, AI, 

pp. 200-2. Altele din 1-iă, 1 şi 28 Maiii 7092 (1584). 

2 De la leremia e și un document din iz Iulie 7105 (1597). 
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Iaşi, 7 lanuar 7116 (1608). Constantin Moghilă, pentru Po- 
brata, dindui Drăguşenii şi Dracenița. Scutiţi de staroste şi 
șugubinari. Călugării vor judeca numai, și-și vor lua plata. Iar 
pedeapsa se va face şi încasa de oamenii mănăstirii, 

laşi, 4 Novembre 7118 (1609). Constantin Moghilă, pen- 
tru un copil mort, găsit la Corlatele; e ucis de mă-sa 
şi îngropat. Se ordonă lui Petrașco Mare-Vornic să iea 50 
de boi ca pedeapsă. Dă Vistierul Boul bani, şi iea satul cu 
100 de galbeni. 

11 Iulie 7118 (1609). «Ştefan Șoltuz, cu 12 pirgari și oa- 
meni buni din tîrgul Siret», arată că s'a făcut o vînzare la 
Petrăuţi. 

7119 (1610-1). Constantin Moghilă. Pentru vinzare la Cor- 
lăteşti către Vistierul Teodor Boul, pentru 200 de lei. Pe- 
traşco Vel Logofăt. 

20 Septembre 7119 (1610). Ștefan Șoltuz de Bae, cu 12 
pîrgari, pentru o vinzare la Corlătești. Menţionat: Vistierul 
Nicolae. Boul. — Cf. p. 69. 

laşi, 24 August 7124 (1616). Radu-Vodă, pentru Iţcani. 
15 lanuar 7125 (1617). Radu-Vodă, pentru Antimia vă- - 

duva lui Dumitru Lenţa, biv staroste, cu fetele şi ful ei 
Miron, pentru că Tatarii li-ai ars documentele pentru satul 
«Hroscheuz» şi bisericile și. casa de la «Jorkeuz>. Con- 
firmă. 

12 Mart 7125 (1617). Radu-Vodă. Apare Ghenghe Vel 
Logofăt, cu ginerele lui, Constantin Roşca Vel Vistier, plîn- 
gindu-se că supt leremia-Vodă Gheorghe Pircălab, socrul lui 
leremia-Vodă: «Georgie Perkelab, Schwiegervatter des Fiirsten 
Jeremie», li-a luatsatele Coteleva, Sancăuţi, «Marschinizi», Șiș- 
căuți, la Prut, zisși Novoselița (Ț.Hotin). Supt Constantin-Vodă 
li restituie « Marschinizi» și Novoseliţa numai. Plingătorii le 
aveati de la străbun, Ivanco Mihăilaș: acte de la «bătrînul 
Voevod Alexandru și de Ja Petru-Vodă». Domnul restituie tot, 
pentru credință cin den Landesangelegenheiten, da wir von 
denen Tiircken angefochten worden und der Skender und 
Ibraim-Paschen, dann alle Agen mit denen tiirckischen Văl- 
ckern und mit denen Tartarn allhier in unser Land gewesen
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[1616], vier gute Pferde geschencket haben.» — Un alt act din 

aceiaşi zi, în Uricariul, X, pp. 14850. Pentru evenimente, 

Prefaţa la vol. IV din publicaţia de față. — Gheorghe (Cio- 

mîrtan] e pircălab de Neamţ supt Petru Schiopul. V. Hur- 

muzaki, XI, regeste. 

Suceava, 3 Ilie 7134 (1626). Fiii lui Mihăilescul pisar și 

sora lui Mihăilescul fac vinzare în. Ținutul Neamt şi la «Bo- 

tescheni» altor Mihăileşti. Semnează şi Gligorie, Ursu Ghenghe. 

Scrie Gligorie Ghenghe. 

8 Mart 7135 (1627). Toader al lui Zaharie Tăutul, cu soția, 

Nastasia, sora lui Turcul din Vilavcea, dă o carte de îm- 

părțire. 

Iaşi, 23 Mart 7135 (1627). Miron-Vodă schimbă cu Lupul 

Vel Vornic Ruşii (Ţ. Suceava) şi 300 de ughi pentru «Chindi- 

vani» (Ghindăoani?) «supt munte» şi Solomeneşti (Ţ. Neamt). 

Acestea se dai «dem durch uns selbsten neugestiffteten Bett- 

hause Hangu genannt». — V. Miron Costin, p. 290. 

20 Maiu 7136 (1628). Salomia, fata Magdalinei, nepoata lui 

Stănilă, cu fata Antimia, vinde Tureatca, ce o are de la Ni- 

coară din Botoșani. Dă moșiile lui Gavrilaș Vornic. Presenţi: 

Vel Logofătul Dumitrașco, Hatmanul Nicoară, biv Vel Vornicul 

Lupul, Vel Stolnicul Grama, Vel Vistierul Lupul, Vistierul 

Gheorghe, Vornicul Rotopan, Onciul, Iaraș (larali?) Vel Vătav 

de Dorohoi, Tăutul biv Vel Logofăt, Pitarul Rugină, Isac Stirce, 

Ştefan de Brăiești. Scrie Borilianul Uricar, la Botoșani. 

11 August 7136 (1628). Miron-Vodă, pentru Salomia. şi 

fata ei, soţia lui Dumitraşco Mihul diacul, la Tureatca, cum- 

părată de la «Boteschaner Nicoore». Pomenită: «Aftimia, 

fata lui Gavrilaş Matiaș, Vel Vornic al Țerii-de-sus». 

9 Maiii 7140 (1632). Alexandru Iliaș, cu Atanasie Mitro- 

polit, Dionisie episcop de Roman, episcopul de Rădăuţi, 

Mitrofan de Huși, — pentru Ițcani. 

25 Februar 7146 (1638). Contract de moșii între «Stol- 

nicul Grama, Nicolae Drăguș, Ionașco, fiul Cuparului, nepoţii 

Hatmanului Orăș», pentru Bainţi, Orășeni, etc. 

Iaşi, 10 Iunie 7146 (1638). Vasile-Vodă, pentru Nastasia, 

fata lui Nicolae Silitrarul, soția lui Grigore Ropceanul.  
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laşi, 2 Maiu 7149 (1641). Vasile-Vodă, pentru Strătulat şi 
Dumitrașco Dobrenchi și Toader Dohatco, strănepoţii lui 
Dumitraşco «Turedco». 

26 Maiii 7150 (1642). Nicolae biv Jitnicer, pentru Bahri- 
nești. Semnează Ilie Sturdza Vel Stolnic, Gligoraşco Ghenghe 
Vel Medeinicer, Petriceico Vel Clucer, Constantin Vel Sul- 
ger. Ionașco Balş biv pîrcălab, Dumitrașco Prăjescul, Todosie 
Dubăi, Ştefan Brăescul Vornic de Botoşani, ș. a. 

Cernăuţi, 20 Iunie 7150 (1642). Coste Grama cu fiii vinde 
o silişte nepotului săi, Lupu Stroescu, pentru 200 de galbeni, 
«Dela Troian pănă la Nistru.» Marturi: Andrei Talpă, Pin- 
tilii Barboţchi, Isac Cocoranul, Isac, «curierul domnesc din 
Cernăuţi», Popa Ignat, Gligorie diacon, Ștefan Unguran, 
«der Alexa Pircsu, mit 12 Burgern», Toader Goian. Serie 
Ionasco. 

laşi, 3 Decembre 7151 (1642). Vasile-Vodă, pentru leremia 
Murguleţ, ce aduce mărturie de la Gheorghe Ștefan treti 
Logofăt, Pavel Vornic de Poartă, Nacul Simion[el], Dumi- 
traşco de Călinești, etc., că Teremia Busuioc, al lui Busuioc 
biv Vel Spatar, la moartea lui, a dat înnaintea lor partea sa 
din Dărmănești (Suceava) lui Murguleţ, pentru pomenire. Ga- 
vrilaș Vel Logofăt. Petrașco. 

20 Februar 7151 (1643). Vasile-Vodă dă toate drep- 
turile în <Subranecz> lui Lupul Stroescul. — Toderașco 
Vel Logofăt. — Cf. Wickenhauser, Woronetz, la această 
dată. 

30 Mart 7151 (1643). Vasile-Vodă, Apare loan Ciolpan, 
pentru a vinde Lucaviţa (Ţ. Cernăuţi), ce o are de la bunicul săi, 
Ghenghe Logofătul, supt Radu-Vodă. O luase și acesta de la 
Gorce Volcinschi, Ionașco Dobrenchi uricar, etc. Se dă lui 
Isac Mironescul, Căpitan de «Senikeu» (Sănicău), pentru 150 
de ughi. 

12 lanuar 7152 (1644). Vasile-Vodă confirmă lui Bucium 
Vel Vornic Vişniţa, hotărită de Vasile Roşca şi Constantin 
Ciogole Vornic. 

15 Octombre 7154 (1646). Vasile-Vodă. Tăutul biv Logofăt 
aduce act de la Nacul pîrcălab de Suceava, Ştefan Murgu-
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leţ, Tudor Dohatchi, Nicoară Brahă, Alexa Șoltuz şi 12 juraţi 

de Siret, pentru că Isac, fiul lui Tudor, nepot al lui Tăutul 

Logofăt, face o orînduială pentru Bălileşti, la moartea lui. — 

Toderaşco Vel Logofăt. Dumitrașco. — Cf. Doc. Bistriţei, 

1, p. 833, nc. 

Suceava, 11 lunie 7154 (1646). Vasile-Vodă, pentru Anti: 

mia soţia lui Dumitraşco 'Tureatcă. 

Suceava, 6 Iulie 7154 (1646). Vasile-Vodă, pentru Gavrilce 

«Polski», Helce din Nihoreni, etc., Solomon țircovnicul din 

Botoșani, Pascal biv Șoltuz de Suceava — Toderaşco Vel 

Logofăt. 

Suceava, 13 Iulie 7155 (1647)... Vasile-Vodă. Vine Safta, 

soţia «des Scholtus>, cu fiul Andrieș şi fraţii: Ioachim, Miron, 

Nicolae, fiii lui Dumitraşco, şi vinde partea lor din Rugâșești, 

de la «<ihrem Gross-Vater Isac Balika Hatmann», lui Iordachi 

Vistier, soției și copiilor.. Toderașco Vel Logofăt. 

laşi, 22 lanuar 7156 (1648). Vasile-Vodă, pentru Coste 

Pitic, la Pleșeniţa. Pomeniţi: Isac Cocoran din Bănila, Toader 

Tăutul din Vilavce, etc., Isar fiul lui Grama din Călinești. 

Iaşi, 4 Mart 7156 (1648). Vasile-Vodă, pentru Dumitraşco 

din Călinești. Menţionat Ștefan Murguleț. 

Iași, 4 Iunie 7156 (1648). Vasile-Vodă confirmă lui Ga- 

vrilaș Matiaş biv Vel Logofăt satul Boliești, hotărît de Ilie 

Şeptelici, staroste de Cernăuţi, și de bătrinul Dumitrașco din 

Berheşti. Toderaşco Vel Logofăt. Dumitrașco. 

29 Iulie 7156 (1648). Vasile-Vodă, pentru Isar de Călinești, 

la Lucavăţ. Toderașco Vel Logofăt. 

Suceava, Iunie 7158 (1650). Vasile-Vodă lui Ioan Sămaca, 

pentru satul săii Voloca. — Copie romănească. Arch. Dele- 

gațiunii Ţerii. 

Suceava, 10 Iunie 7158 (1650). Vasile-Vodă pentru Vasile 

Lastiuca, la Costești: partea lui Paholce. — Cf. Doc. B- 

striței, Lp. 73» n LXXXV. | 
3 April 7159 (1651). Vasile-Vodă, pentru Dumitrașco Tu- 

reatcă. Menţionat: Ștefan Murguleţ. — Tradus de Gheorghe 

Evloghie. 

Iași, 14 April 7160 (1652). Vasile- Vodă, pentru mănăstirea
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Barnovschi. Actele călugărilor pentru moşii, de la Miron-Vodă, 
privesc: parte din Toporăuţii, ce o luase Domnul cu bani de la 
< Vatters-Brudera, gewesten Gross-Logofett Stroich» ; Șipotele, 
fost al lui Arbore (Îl iea Miron-Vodă ca Hatman, cu 1.070 de 
ughi, supt Radu Mihnea; Munteani pe Birlad, fost domnesc, 
legat de «tîrgul Vaslui»; parte din «Negrinze» (Hotin) (proces 
pentru el cu Ifrim Hasdei) şi dugheni și pivniță la Iași, 
eîn față cu chirvăsăria domnească». "Toate actele ard, «samt 
viellen Vermâgen und der Kirche aparamentis, zur Zeit als der 
Galga-Soltan mit den tartarischen Soldatenmacht, ingleichen 
der Kosaken-Hettman Bogdan Hmlniczky mit der [zajporosker 
Kriegsmacht angekommen, unser Land verheeret, gebliindert 
und vielle Menschen in Sclaverey forth geschleppet; darzu- 
mal haben diese unser Herrschafft von dem Fliissel bis an 
die Gebiirge verherret und aussgeraubet, zugleich auch das 
Markfiek Jass und Suczeva, wie auch die heiligen Metropo- 
liten-Sitz und Gebăude verbrennet [1650]; danach, alss unsere 
Herrschaffr so vielles Wehe-Klagen von unsern Vorbittern des 
ermelten heiligen Klosters ersehen hat, dass das heilige 
Kloster ohne Privilegien und Documenten verblieben seye», 
confirmă vechile danii. Marturi : Domnul, fiul: Ştefan ; Ghica 
Vel Vornic de Țara-de-jos, Gheorghe Hatman, Toma Vel 
Vornic Ţerii-de-sus, Iani și Moţoc pircălabi de Hotin, Miron 
Ciogole și Boţul pîrcălabi de Neamţ, Ianache Botezat. pîrcă- 
lab de Roman, Stamate Vel Postelnic, Constantin Ciogole 
Vel Spatar, Alexandru Vel Ceașnic, Iorgachi Vel Vistier, 
Petrașco Ciogole Vel Stolnic, «Grigie» Vel Comis. Scrie Du- 
mitrașco. — Tradus de Lopeisky, Suceava, 1782. — Cf. vol. 
IV, pp. CCCXXXIII-IV. 

lași, 22 Mart 7162 (1654). Gheorghe Ștefan, pentru Dra- 
gomirna (şi donații de la Anastase Crimcovici). — Și la 23 ale 
lunii, 

12 Octombre 7163 (1654). Testamentul lui Gheorghe Co- 
coranul, ce împarte moșiile între fii: Antimia, Adam, An- 
tioh, Apostol. Marturi: Isac Cocoranul, Petraşco Ţintă din 
Zamostia, Ieremia Tăutul din Vilavcea, Foca Tăutul, Vor- 
nicul Alexandru Drăguțescu din Milia. — Și originalul romin. 

56549. Vol. V. 26
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Iași, 3o Novembre 7163 (1655). Gheorghe Ștefan, pentru 

loan Sămaca, întărindu-i satul Voloca.— Arch. Deleg. Ţerii. 

15 Novembre 7165 (1656). Gheorghe Ștefan. Satul Ruși 

reclamă ca parte a sa pe Securiceni. Ordin către leremia 

Chircu, Portar de Suceava, a cerceta. Se chiamă vătămani Şi 

ţerani din sate. Se decide contra Ruşilor, ce dai la Că- 

mară doisprezece lei. Ionașco Rusul Vel Logofăt. Stră- 

tulat. 

Iași, 8 August 7167 (1659). Gheorghe Ghica. Apare «die 

Frau Safta, Tochter des Nyagoe, verwitibte Nicolae Urekin», 

cu fiica ei, Alexandra, şi daii moşia ce ai de la Nicolae 

Ureche: a treia parte din Toporăuți, călugărilor de la Barnovschi, 

pentru 700 de galbeni. Aveaii călugării două părți de la Bar- 

novschi-Vodă. Racoviţă Cehan Vel Logofăt. 

25 Iunie 7168 (1660). Ştefan-Vodă, «la Apostol părcălabul 

de Orheii, pentru că sa plins Vasile Drăghinici pre lo- 

nașco iuzbașe, zicănd că aii fost ei amăndoi soţie la mazilie, 

şi ai umblat Ionaşco iuzbașă cu alte -meșterșuguri, și acum 

Sai căutat Vasilie Drăghinici la Visterie, şi s'au aflat patru 

galbini a lui Ionașco iuzbaşe asupra a lui Vasilie Drăghi- 

nici». Să-i restituie. — Copie romănească. — Arch. Deleg. 

Țerii. 

Iaşi, 22 Iulie 7168 (1660). Ștefan-Vodă confirmă cercetarea 

făcută .la Rohozna de Iordachi Vel Vistier. 

Iaşi, 25 lulie 7168 (1660). Ștefan- Vodă. Apare Iordachi 

Vel Vistier și arată a fi căpătat de la Rugină Vornic de 

Poartă hotărnicia la Lenţeşti. Cehan Logofăt. 

3 Octombre 7170 (1661). Vinzare de moșie a lui «Luca, 

Enkel von der Tochter der Gaftoniae, Schwester des Manczul, 

sammt meiner Muhme Maria, Tochter des Manczul von Cser- 

noviz>, pentru Carapcii. 

laşi, 28 Ianuar 7173 (1665). Istrati-Vodă. Apar Savin, sta- 

roste de Cernăuţi, şi alţii, pentru nişte moșii. 

Iaşi, 19 Lunie 7173 (1665). Istrati-Vodă, pentru moşia Rușii, 

a lui Bejan Balş. 

10 lunie 7175 (1667). Act de la Ionașco Pilat, Căpitan: 

hotărnicie.
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3 Maiii 7178 (1670). Iorga, fiul lui Sima din tirgul Siretul, 
cu soția Axania, dai o prisacă supt Cetăţuie. 

IO April 7181 (1673). Ștefan Petru-Vodă. A luat Hliboca 
(Ţ. Suceava) de la Ursachi Vistier, cu 700 de lei, împrumut de 
la Apostol Catargiu Postelnicul. «Da wir ihme das in dem 
Soroker District gelegenes und von unserem verstorbenen 
Schwiegervater Georgie Katarschiu zum Heyrath-Guth iiber- 
kommenes Dorf Okienesesti verkaufet. > Acum dă lui Apostol 
Hliboca, cu actul de întărire de la Duca-Vodă. Vasile Gheuca 
treti Logofăt. 

Hotin, 8 Septembre 7182 (1673). Ștefan Petru-Vodă, pentru 
Dumitru biv Pitar. Andreneștiă şi Zureșştii din Mamorniță s'au 
plins de Vornicul Stroescul pentru moşie. Stroescul avea 
părți de la Dragotă. Proces de înnainte de Vasile-Vodă pănă la 
Dabija. Supt acesta, Ionașco și Andronic <Zure», după îndemnul 
răposatului Logofăt Buhuș, se înțeleg cu Stroescul. Acesta nu 
observă învoiala. Grigore Ghenghe Vel Logofăt.—V. pp. 222-3. 

21 April 7185 (1677). Antonie-Vodă dă cinci familii de 
scutelnici episcopului armean din Suceava. 

2 lanuar 7191 (1683). «Ego Saphta Sturzeoe, Mareschalca, 
defuncti Ilie Sturza Supremi Mareschalci relicta vidua», pen- 
tru o treime din Mesehenești (Roman), «post defunctum pa- 
rentem meum Petriczayko Supremum Mareschalcum in me 
devolutam». Avea parte și Isac al lui Ionașco Avram. O dă lui 
Alexandru Ilski Căpitan și soției lui, Maria : «patrono meo». 
Marturi: Dosoftei, Alexandru Buhuș Căpitan, «nepos meus», 
Savin Medelnicer-Mare, Gheorghe Postelnic. — Ștefan Petri- 
ceicu confirmă lui Alexandru Căpitan dania «<a sorore mea». — 
Arch. Deleg. Țerii. — V. vol. IV, p. 275. 

16 Iunie 7194 (1686). Constantin-Vodă. Gligorie biv Armaș, 
pircâlab de Neamţ, arată zapisul de danie al Paraschivei 
călugăriţii, soţia răposatului Ionașco Brahă. Marturi în zapis: 
Misail episcop de Radăuţi, egumenul Visarion de Agapia, 
Serafim fost episcop de Rădăuţi, egumenul Joan de Neamţ, egu- 
menul Ifrim de Secu, preotul Spiruţ de Cotnari, preotul 
Toader de Neamţ, Nicolae Hăbășescul, pîrcălab de Neamţ. Călu- 
gării dase lui Giigorie părţile de moşie ale Paraschivei la Vlădeni,
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etc. Toader Beldiman. — Confirmă Antioh-Vodă lui Grigorie 

Vel Căpitan și pîrcălab de Neamţ. — Și în primul act se 

spune că se făcuse dania, «weil er gegen ihren, der Calu- 

gerizae, Sohn giitig gewesen, der sein Vaterland Moldau ver- 

lassen, und sich in Pohlen wegen einem zustossenden Ubel 

gefliichtet, xornach er auch alldorten nicht ruhen konnte, 

sondern ausbrach und în seinem Vaterlande denen Innwoh- 

nern vielen Schaden verursachte». Osindit în Divan, Vasile 

al Paraschivei e scăpat prin rugăciunea lui Grigorie. Fata lui 

Grigorie iea pe Sandul Darie. 

Iaşi, 18 Lunie 7194 (1686). Constantin-Vodă. Apare Vasile Ba- 

inschi Serdar şi arată un zapis, împreună cu îlie Drăguțescul biv 

Serdar și staroste de Putna, de la care iea satul Milia (Cer- 

năuți) și un șfert din Putila, cu vecinii, — pentru 600 de 

lei. — Tudose Dubăii Vel Logofăt. — Zapisul e din Foc- 

şani, 28 April. Semnează în el: Ioan Stroescul biv Jitnicer, 

Mitre Vel Căpitan de graniță, Iordachi Stroescul biv Vornic 

de Cimpulung, Căpitanul Petraşco, Vasile Damian treti Lo- 

gofăt, Gheorghe Stircea biv Portar, Dumitrașco Hurmuz, 

Antohi biv Vel Pitar. Și soţia lui Drăguțescu: Safta. — Cf. 

Isi. lit. vom. |, p. 474; Neculce, p. 244; Doc. Bistriţei, 

pentru Stroescul. 

laşi, 31 Maii 7203 (1695). Anastasia Doamna, a Doamnei 

Dafina, pentru Bahrinesti (Suceava), cumpărat de Nicolae 

Vistier şi soţia lui, Alexandra, de la Grama Căminar, şi 

pentru părți în Pipircani (Soroca), de la Ramandi și fratele 

lui. Le dă Cetăţuii, unde e egumen Partenie. — V. mai 

sus, pp. 956. 

23 Februar 7206 (1698). «ani fiul lui Vasile din Snietin, 

cu frații mici Lufavezin şi Mihaile», arată că au vindut mo- 

şiile lor la Lucaveţ, Berhomete şi Păncești, şi a lui « Vasilko, 

Sohn des Gligori Kescseskul». 

Iaşi, 26 Iulie 7207 (1699). Antioh-Vodă, în procesul Șătra- 

rului Pavel Rugină pentru nişte poieni la Lucavăţ. Se cer- 

cetase de Pavel Ciocîrlan Mare-Păharnic şi de lenachi Vel 

Stolnic. — V. Zsz. Î£. rom. |, pp. 240, 399. 

2 April 7208 (1700) Cedare de moșie, pentru binefaceri,
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de către Gheorghe Isar către Medelnicerul Constantin Turcul. — 
Şi alt act de la același către acelaşi; 10 Iulie 1 709: «Medel- 
nicerul Constantin Turcul, rohmistrul». Presenţi: pîrcălabul 
Vasile Cocoranu, Gheorghieș biv Armaş, Axentie Pogor. — 
Alt act, menţionind pe răposatul Medelnicer Constantin 
Turcul, e din 20 anuar 7234 (1726). 

15 lulie 7208 (1700). Antioh-Vodă, pentru «Alexander 
Leach Capitaneus», ce a luat pe «bojari cuiusdam ex pro- 
vincia filiam». ea și moşii la rîul Tuţora, apoi emigrează și 
servește <apud hostes regni in Poloniam contra patriam, et 
aliquoties armatus in regnum invasit, multumque damnum, 
tam regno quam incolis, intulit», supt Constantin-Vodă, care-l 
aşteaptă în zădar să revie. Îi iea deci averea și o dă răposatului 
Mare-Logofăt Tudose Dubău. Apoi «Potentissimus Imperator 
omnibus emigrantibus âmnestiam est pollicitus>. Vine şi e ier- 
tat. — Arch. Deleg. Ţerii. 

28 August 7208 (1700). Dumitrașco Ursachi biv Vel Siuger, 
fiul Vistierului Ursachi, vinde o moșie lui Ioan Abăza Postelnic. 

laşi, 18 Octombre 7211 (1702). Constantin Duca-Vodă con- 
firmă Dobrovăţul și Grămeșştii lui Cîrstea Serdar, ce a servit 
țerii din copilărie. I se dăruise întăiii de Duca-Vodă. Gligoraş 
Jora, treti Logofăt. — V. ediția mea din Constantin Căpi- 
tanul, p. 206 nota 1. 

Iași, 14 Februar 7211 (1703). Nicolae Costin Hatman dă 
lui Milentie egumen de la Barnovschi Volcineţul, ce-l avuse, de 
la tatăl lor, fratele lui, Petrașco Logofăt, mort în Ţara-Romă- 
nească, fără copii. Moare și fratele cellalt, Ion Hatmanul, ce 
e îngropat la Barnovschi; «welches Kloster unsere Gross- 
vătter erbauet haben». Vor respecta aceasta și copiii, ce ar 
fi să-i dea Dumnezei. Blestem. — Traducere din 1782. — Con- 
firmă Constantin Duca, la 5 Maiii 1703. — Zs7. Jii. rom., l, 
pp. 63-4. — Publicat, în formă modernisată, la Wickenhauser, 
Bochotiu, p. 90. 

4 Mart 7212 (1704). Catrina Vistiereasa, fata răposatului 
Iordachi Cantacuzino biv Vel Vistier, cu fiul ei, loan biv 
Aga, şi cu'ginerele, Ştefan Luca biv Vistier, arată că, nea- 
vind bani la nunta fetei ei, s'a sfătuit cu rudele, și, cu toată
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împărțeala ce se făcuse, vinde satul Pohorlăuţi lui Constantin 

Turculeţ, singura rudă ce se oferă: «welcher von meinen Gros- 

Vatter Gavrillasch Logofeten, der dieses Dorf hinterlassen, 

herstammet». O avea moșia de la tată: lordachi Cantacu- 

zino, Vistier, și de la mama lui, Alexandra, fata lui Gavrilaș 

biv Vel Logofăt. Marturi: loan Neculce Vel Agă, [lie Ca- 

targiu biv Vel Comis, Ilie Cantacuzino Păharnic, Dumitraşco 

Cuza biv Vel Spătar, Sandal Sturdza Jitnicer, Dumitru Ur- 

sachi Stolnic, Ilie Vel Spătar, loan Paladie Vel Vistier, Lupu 

Vel Vistier. Scrie Savin Uricar. — Cf. mai sus, p. 45, n'212 

şi urm.; Genealogia Cantacuzinilor, ed. Iorga, p. 367 nota. 

Iaşi, 25 Mart 7212 (1704). Mihai-Vodă, pentru loan Avram 

Figarski şi Candachina, sora lui Miron Cocoranul, cu cum- 

natul ei Ioan Cocoranul, cu fiul Candachinei, cu Constantin 

Malai, ginerele lui Țintă, Aftimia, sora lui Miron Cocoranul, Ilie 

şi Tanase Ţintă, cumnați lui Malaii. Semnează și Ilie staroste 

de Cernăuţi. — V. mai sus, pp. 46-7, n* 218. 

Iași, 7 August 7212 (1704). Ileana, văduva lui Iordachi biv 

Vel Stolnic, cu fiul ei, Iordachi, dă Zastavna (Ţ. Cernăuţi), 

ce o are de la «părinţi», Iordachi Cantacuzino biv Vel Vis- 

tier, lui Constantin Turcul biv Vel Medelnicer, pentru 260 

de lei. Semnează și Safta Spătăreasa, Nicolae Costin biv 

Hatman, loan Neculce biv Vel Agă, Ilie Cantacuzino Şă- 

trar, Ștefan Luca al doilea Vistier, Antonie Jora Ve Lo- 

gofăt, Lupul Bogdan Vel Vornic. — V. mai sus, p. 50, 

n 232-3. Pentru Neculce, Ţsf. if. rom. |, p. 237. 

Orăşeni, 30 Maiii 7213 (1705), «în iarmaroc». Diaconul 

Bejan vinde o șesime din Budinți Medelnicerului Constantin 

Turcul, Scrie Darie, namesnic de Cernăuți. | 

22 Iulie 7213 (1705). Nicolae Costin, Vel Vornic de Țara- 

de-jos, face zapis lui Costaș Turcul biv Vel Medelnicer că-i 

dă partea din Boianciuc (Ţ. Cernăuţi), ce a fost «meinem 

Oheim, dem Jankul Gross-Armaschen», şi venită lui la împăr- 

ţeala făcută de Miron Costin. O dă lui Turcul «weil er auch 

unser Anverwandter ist, den meine Eltern auss der Taufe 

gehoben und unss vieles Gutes gethan, auch meinen Eltern 

Geld vorgestrecket>. Dania o face şi femeii și copiilor lui. 
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Marturi: loan Buhuș biv I.ogofăt, Lupul Costachi Vel Vornic 
de Țara-de-jos (sic), Lupul Bogdan Hatman, Ilie Cantacuzino 
Vel Spătar, Lupul Vel Vistier. Semnează şi Toma Canta- 
cuzino Vel Postelnic, Savin «Vătav zaprozi», Constantin 
Ciauru Postelnic. — Pentru Costin, /sf. /i/.-rom., |, p. 66, 
și mai sus, p. 50, n“ 231. | 
22 lanuar 7214 (1706). «<Mahomet Mir, fiul lui Olun>, 

vinde lui Ghedeon Mitropolitul moșia Areni, pentru 300 de 
lei. O avea zălog de la fiii lui Panaiotachi [Morona], biv Vel 
Postelnic. — V. Zsr. /i£, rom, L, p. 79. : 

12 April 7216 (1708). Mihai Racoviţă confirmă lui loan 
Abăza Vel Păharnic Dărmăneştii. | 

10 Maiii 7216 (1708). Mihai Racoviţă, pentru loan Paladie 
biv Vistier, ce are moșie la Orășeni ([. Cernăuţi), «an der 
Grântze des Landes, unter Snyatin». I-o încălcase alții. «Es 
pfegten alda Jahrmărckte gehalten zu werden, wobey der 
Kamenarij von allen Wiirthshăusern die Kamena, Peszmenul 
und Cseparia und anderley dergleichen abnehmen, zur Ur- 
sach gebend, dass Jahrmarkt gehalten wiirde; ingleichen 
pflegte ihme zu Jahrmarkts-Zeiten auch auf denen Grund 
oder Felder dieses Dorfes durch den sich versamleten Păbel 
grosser Schaden zu geschehen; dahero grosses Unrecht er- 
litte ...» Era un «testament» de la el, din prima Domnie ; 
«dass, nachdem alle Stădte dem Landesherrn alieinig sind, 
solle jedermăniglich, welche Schanck- oder Wirtshăuser un- 
terhalten, schuldig und verbunden sein, das Einkommen dem 
Landesfiirsten zu entrichten, auch niemand, weder der geist- 
liche, noch der Bojaren-Stand, weder die Kloster, noch sonsten 
jemand anderer davon exempt oder ausgeschlossen seyn; 
auf dem J.and hingegen ist festgesetzet worden, das ein 
jeder, wer er auch seye, die Einkiinfften von ihren Moschien 
abnehmen und geniessen kânnen, der Landes-Fiirst aber 
nichts daran zu suchen haben solle». Va lua de la fiece vas 
de vin la iarmaroc un leii. Domnia nu va cere nimic pentru 
vinul ce ar vinde el. Cei ce vin la iaramaroc îi vor da boierului 
«după obiceiii>. Pentru fiece dugheană vor da negustorii din 
țară 15 bani, iar cei «din Polonia, Ungaria, Turcia și alte
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părți» 30, «afară de obișnuitele venituri ale starostelui și că- 

pitanului». Ordin «către starostele și căpitanii acelui Ținut». 

Axintie Uricar. — V. mai sus, n” din 31 Maiii 1705. 

24 lulie 7216 (1708). Mihai-Vodă, pentru Iordachi Cara- 

manliul biv Clucer, ginerele lui Matei Filipescul biv Vel Stol- 

nic, din Țara-Romănească, pentru moștenirea de la acesta, 

ginere al lui Chiriac Sturdza biv Spatar. Arată şi carte de 

împărţire între el și cumnaţi: loan Sturdza Vel Păharnic, 

Sandul Cuparul și Dumitrașco, fiii lui Chiriac, cu alți cumnați, 

Ioan Buhuș biv Vel Logofăt, Manolachi biv Jitnicer și Gili- 

goraș Jora biv treti Logofăt, și cu fetele lui Chiriac: Maria, 

Anghelușa, Nastasia. Matei capătă trei sate: Burienești (Ro- 

man), Berhometele (Cernăuţi), Căzăneşti (Orhei). Iar, dacă 

nu-s libere, părți din altele. Se adauge lista Țiganilor daţi 

lui Matei şi fiilor. Se întărise toate de Constantin Duca. Se 

confirmă acum lui Iordachi. Savin Uricar. — Cf. prefața la 

ediția Cronicii lui Constantin Căpitanul, p. XIV. 

Mileşeuţi, 29 August 7217 (1709). Hotarnică a lui Calistru 

episcop de Rădăuţi, Constantin Sbiera al doilea Logofăt, 

Gavril Dobrenchi, Toderaşco Stircea. 

8 Iulie 7216 (1710). Ileana, soţia lui Savin Vel Ban, fata ră- 

posatului Vasile Ceaurul biv Vel Logofăt, dă jumătate din satul 

Mitken (Ţ. Cernăuţi) Marelui Schit din Ţara Leșească. — Pentru 

cel d'intăii Vasile Ceaurul, v. 7sz. 427. rozz., |, p. 217 şi notele. 

29 April 7222 (1714). «Ich Maria, vervittibte Dumitraschko 

Ursakin, des Gross-Stolnik», cu copiii, dă siliște mănăstirii 

Barnovschi. Marturi: loan Balș Vel Ban, Vasile Ceaurul biv 

Vel Stolnic. — Ceaurul e al doilea Vasile, revoltatul din 

1716. Cf. și mai sus, la data de 28 August 1700. 
lași, 5 August 7222 (1714). «Ich Catharina, verwittibte So- 

lomon Kostinin, des gewesten Gross-Klucsar, Tochter des 

Ursaki, gewesten Gross-Vestierniks», dă un şfert din Văs- 

căuți la mănăstirea Barnovschi. Tatăl ei o cumpărase de la 

Murguleţ. O dă ea lui Hrisant patriarch de Ierusalim. Sem- 

nează şi lon Balș Vel Ban, Constantin Costachi Vel Spatar. 

— Cf. Wickenhauser, Bochotia, p. 98. 

[Cernăuţi], 2 Decembre 7227 (1718). Mihalachi al lui Ar:  
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senie, cu femeia lui Tudosca, fata lui Simion Soss, vinde 
un loc. Marturi: Popa loan, Pavel Popa, Pavel Șoltuz, Si- 
mion Smoc, Simion fiul Călugărului, Gheorghie biv Şoltuz, 
loan ginerele Căpitanului, Constantin Hrom, etc. 

11 Maiui 7231 (1723). Maria Ursăchioaie, văduva lui Du- 
mitraşco biv Vel Stolnic, cu fiii ei: Vasile, Gheorghe și Toa- 
der, daii o moșie lui Iordachi Canta Vel Vistier. Avuse nevoie 
de bani la nunta fetei ei, Catrina. Vistierul Luca, un cumnat, 
îi dă banii. —V. şi la 29 April 1714. Cf. mai sus, P. 54, 
n” 245. 

Cernăuţi, 16 August 7231 (1723). Toader Armaşul, fiul lui 
Dămian, Toader Murguleţ, din Mihalcea, Ștefan Volcinschi, 
fial lui Stratulat, ginerele iui loan Stroescul biy Vel Jitnicer, 
arată că vind Lehăcenii, partea lor, de la Vasile Cracalie 
Armaş, ş. a. Marturi: Constantin biv Vel Comis, Miron Darie 
Serdar, Ursachi Isar, Lupul Tăutul, Zerza biv Pan (Ban), 
Manole Vameșul, Miron Tăutul din Lehăceni. 

16 lanuar 7232 (1724). Mihai-Vodă, pentru Rohozna, pe 
care o cere Toader Vel Căpitan de Coţman. 

3 Novembre7233 (1724). Mihai-Vodă, pentru Medelnicereasa 
Antimia, văduva lui Constantin Turcul biv Vel Medelnicer, 
care e în proces cu Gorăneștii pentru Putila. 

8 August 7232 (1724). «Eu Iordachi Cantacuzino biv Vel 
Medelnicer, fiul lui Iordachi Cantacuzino biv Stolnic», dă 
zapis egumenului Gherasim și mănăstirii lui Barnovschi, «weil 
meine Altern und Grossăltern în diesem Kloster liegen be- 
graben und mein Vatter Jordaki der Stolnic veranlasset hat, 
dass wir diesem Kloster geben eine Moschien». Da partea-i 
din Văscăuţi mănăstirii. Marturi: Ilie Catargiu Vel Logofăt, 
Darie Donici Vel Vornic, Dumitrașco Racoviţă Hatman, Ior- 
dachi Cantacuzino Vel Vistier, Constantin Costachi Vel Spa- 
tar, Macri Ban, Sandu Sturdza, Gligoraș Costachi treti Lo- 
gofăt. — V. mai sus, p. 54, ne 245. 

16 August 7232 (1724). Mitropolitul Gheorghe mărturiseşte 
pentru Maria, văduva lui Dumitrașco biv Vel Sulger, și sora 
ei, Safta, văduva lui Silion biv Vel Medelnicer, fratele Catrinei 
Balș; ce aii Rușii, la Ţ. Suceava. Dai moşia Mitropoliei. Ioan



, 
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Balş dăruise şi el Mitropoliei o parte din Tătărași, «lingă târgul 

Sucevei», pe care Iliaș-Vodă o hărăzise lui Ursachi Vei 

Vornic, iar acesta, cu o moară, o dăduse de zestre lui Balş. 

Schimbă Rușii cu Balș. Semnează și Toader Bădiliţă Vornic 

de Suceava. 

9 Iunie 7234 (1726). Hotarul Boianului de către Lehăceni 

şi mănăstirea Slatina. Semnează ieromonachul Macarie, dichiii 

de Suceava şi egumen de Slatina, Mihalachi Lucachi Pos- 

telnic, ieromonachul Gafton de Slatina, Dumitrachi biv Ar- 

maș, Dumitrașco Gafenco uricar, Gheorghe, cumnatul lui Kz- 

Herza, lon fiul lui Sandul, Ștefan Gligorce (9), Miron Tăutul, 

- Constantin Tăutul, Gavril Pavelachi, «Jeni Nizas», Gligore 

Vornic de “Toporăuți. 

25 Iulie 7234 (1726). Mihai-Vodă confirmă lui Iordachi 

Cantacuzino biv Vel Medelnicer o moșie la Ținutul Cernău- 

ților. — V. la 8 August 1724. 

11 Septembre 7235 (1726). Constantin Postelnicul, fiul lui 

lordachi biv Vel Postelnic Caramaniiul, dă zapis unchiului 

săi Iordachi biv Vel Clucer şi soției lui, Maria, fata lui loan 

Sturdza biv Vel Vornic. Dă Berhometele, ce are de la mamă, 

Maria, iar aceasta de la bunica lui, Saita, fata lui Chiriac 

Sturdza, biv Vel Spătar, ca zestre. Pune a se scrie actul, pentru 

că «es sich nun zugetragen, dass er Flucht in die Wailachey 

genohmen». Semnează Chiriac Sturdza Spatar, Sandul Sturdza 

Vel Ban, Alexandru Sturdza, Nicolae Brăiescu, Mihalachi 

Sturdza, Constantin Silion Logofăt, Constantin Hurmuzachi 

Medelnicer, Vasile Brăiescu, Mihalachi Hristoverghi, Andrei treti 

Spatar, Constautin Hristoverghi, Matei Hurmuzachi, Ioniţă 

Buzdugan, Constantin Diac. — V. la data de 24 Iulie 1708. 

Cf. Zs£. dat. rom., |, p. 493 nota 5. 

lași, 21 Decembre 7235 (1726). Grigore Ghica-Vodă, către 

Ioan Neculcea biv Hatman, pentru Boian (Ț. Cernăuţi). «Da 

er nach der Abreise deren Moscovitern ausser dem Land ge- 

wesen, so hat sich damahlen' der Lupul Kostaki gewester 

Gross-Vornik hervorgethan und zu Zeiten des Fiirsten Nico- 

lae Gelegenheit gefunden» ca să iea satul cu piri. Supt Mihai- 

Vodă, Neculce, întors, are proces cu Iordachi, Vel Stolnic,  
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fiul lui Lupu. 1 se restituie, aflindu-se «grosser Betrug» din 
partea Lupului. Erau spusele numai «falsche Beeintrăchti- 
gungen». Confirmă şi el. Vasile Buhăiescu. — Cf. Îsi. bit. 
rom., |, pp. 242-3. 

laşi, 12 Mart 7239 (1731). Zapis al lui Miron Gafenco Uri. 
car către Nicolae Talpă biv treti Comis. Întărit de Mitropo- 
litul. Antonie. Martur și Gavril Pilat, Vornic de Poartă. 

9 şi 10 Novembre 7240 (1731). Grigore Ghica-Vodă către 
Constantin Silion biv Vel Medelnicer, staroste de Cernăuţi, pentru Mihalachi mazilul. — Copie romănească. — Arch. De- 
put. eri. 

7241 (1732-3). Constantin Sbiera biv Vel Șătrar împarte 
moșiile la fiii săi: fata Ileana e căsătorită cu Ciudin Comisul 
(i se face parte în sat la Mereţei, luată de la Maria, ne- 
poata lui Dumitrașco Murguleţ) 1. 

7 Februar 7245 (1737). Gheorghe Pintei dă o poiană lui 
Ioanichie egumen de Horece. Marturi: Ştefan Vereha, Ni- 
colae Hupca, Costaş Futilă, Vasile Sluhaico, Ilie Lipcan, 
Vicol Umblătorul, Hilip, protopopul Costaşco. 

18 Mart 7245 (1737). Grigore Ghica întărește satul Pe. 
trăuți către Postelnicul Gheorghe Turcul 2. 

5 lanie 7245 (1737). Satul Bobeştii, în frunte cu Vornicul 
şi cu vătămanul, către Grigore Beldiman Vistier, pentru un 
mort ce s'a aflat în locul lor și pentru care se cere gloabă. 
Satul e al lui și el săi apere de această plată de 100 de 
ughi. 

- 
20 Mart 7246 (17338). Ilie Șeptelici Stolnic dă un zapis lui 

Șerban Cantacuzino Vel Stolnic pentru gropile Zahareştilor. 
— V. Docum. Bistriţei, la numele lui Șerban. 

I-iii Decembre 7248 (1739). Iordachi Cantacuzino biv Vel 
Vornic, pentru Suceviţa, în amintirea fiului săi și al soţiei 
sale Ecaterina, mort de ciumă la 23 de ani în Galaţi. —V. 
mai sus, pp. 56.7, n! 254-6. 

1 Constantin Sbiera Clucer e pomenit și la 15 Iunie 1706 şi la 1-ii De- 
cembre 1712, 

2 La 7 Mart 7250 (1742) se pomenește iar acest « Turculeţ>,
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18 Mart 7249 (1741). Grigore Ghica, pentru Putila, unde 

ai moşie Miron Gafenco și cu Mihai Micul biv Vornic de Cîm- 

pul-Lung rusesc, soţul Saftei, fiica Stolnicului Preda. 

2 April 7249 (1741). Grigore Ghica-Vodă. «Georgie Ur. 

sachi Zsitnicseru, der fiirwahr einer von denen vornehmsten 

Bojarn-Sohn und unser angenohmener an Kindstatt gewesen ist» 

şi i-a servit bine, moare tinăr. Domnul dă la moartea lui Bereuţii 

către mănăstirea lui Barnovschi, sfătuindu-se cu Mitropolitul 

Nichifor, Ghedeon de Roman, Varlaam de Rădăuţi, Teofil de Huşi. 

Boieri: Constantin Ruset Vel Vornic Ţerii-de-jos, Iordachi Ru- 

set al Ţerii-de-sus, Costachi Razul Hatman, lenachi Viasto Vel 

Postelnic, Andrei Ruset Vel Spatar, Aristarho Vel Ban, Mano- 

lachi Costachi Vel Păharnic, Toader Paladi Vel Vistier, Vasile 

Costachi Vel Stolnic, Grigore Costachi Vel Comis. Semnează 

şi Vasile Sturdza biv Vel Stolnic, Panaite Vel Agă, loan 

Cocoranul biv Vel Pitar, Vasile Buhăiescu biv Vel Logofăt, 

«Pantilie» biv Vel Armaş. 

5 Lunie 7249 (1741). Grigore Ghica-Vodă dă mănăstirii Fru- 

moasci, care «von allem seinem Guth durch die feindliche Mosch- 

kowiter, [Feinden) des Reichs, die mit ihrem Schwerte hieher 

eingedrungen, beraubt worden ist», satul Bereuţi, ce i se dase la 

moarte de Gheorghe Ursachi, care «war unter unseren Schuz ge- 

standen, derowegen wir selben auch zum Bojarn ernannt und be- 

gnădiget haben». Dă și pentru sufletul copiilor săi morți. Mar- 

turi : fiii, Scarlat și Matei; Constantin Ruset Vel Vornic Ţerii- 

de-jos, Iordachi Ruset Vel Vornic de Ţara-de-sus, Costachi Razu 

Hatman, lenachi Vlastăd Vel Postelnic, Andrei Ruset Vel Vor- 

nic, Aristarh Ban, Manolachi Costachi Stoinie, Toader Pa- 

ladie Vel Vistier, Grigore Costachi Vel Comis. Ștefan, fiul lui 

Vasile Buhăiescu, scrie. 

15 lulie 7249 (1741). Dumitrașco Bainschi Vătav se înţe- 

lege pentru hotarele Miliei, lingă Bănila, cu Gheorghe Turcul 

Postelnic, Miron Gafenco vtori Stolnic, Tănase Ţintă Căpitan 

şi Costaşco, nepoți de fată (Enfke/) ai lui Cocoranul. 

14 Maiii 7251 (1743). Adam Luca biv Vel Sluger dă lui 

Constantin Ciudin vtori Medelnicer, <Enkel» al săi, jumătate 

din Bunești, cumpăraţi de la Savin, ginerele lui Miron Hășdăi. 
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17 August 7251 (1743). Act de la lani, staroste de Cer- 
năuți. 

9 Septembre 7252 (1743). Nastasia fata lui Toader Malaiii 
biv Vel Medelnicer, văduva Postelnicului Ioniţă Casimir, dă 
ginerelui ei Nicolae Reftivan și fetei ei Ruxanda moșia, din 
«Chriaska» de zestre. Să nu se amestece fata Maria şi fiii 
Gligoraş, Constantin și lordachi. «Ich sie mit nichts sonsten 
unterstiitzen konnte, indem mich die Moscoviter ausgeraubet.» 

4 lunie 7252 (1744). Ioan Nicolae-Vodă către Constantin 
Alcaz biv vtori Sulger şi Constantin Coșotanul, pentru Ropcea 
(Ț. Siret), ce o ai de la socrul lor Soroceanul, 

lași, 7253 (1744-5). loan Nicolae-Vodă dă lui Ignatie epis- 
cop armean din Suceava braniştea episcopiei. 

11 lanuar 7253 (1745). Ştefan Vereha din Cernăuţi face 
danie mănăstirii Horecea şi lui Artimon, egumen. Martur: 
Vasile, fiul lui Voronca din Horece. 

22 anuar 7253 (1745). loan Nicolae-Vodă. Pentru Miron 
Gafenco, biv vtori Stolnic. Arată act de la Grigore Ghica 
pentru aceia că vărul săi («sein Văter») Rugină biv Vel 
Comis, «als er noch hier zu Land war», a trimes vechilul săi 
Ja Constantin Turcul Medelnicer. 

4 Novembre 7254 (1745). Dumitrașco Bainschii biv Vătav 
de Stolnicei dă ocina sa Bainţi (Ț. Sucevei) nepotului săi 
de soră Ion săn Medelnicerul Șărban Flondor. O avea de 
la tată-săii Vasile Bainschii, «ce-s trage de pe moșu Orăș, 
Hatmanu». Semnează și Andrei Potlog biv Vel Șătrar, Ma- 
nole Zamfir Vel Căpitan, Miron Gafenco Vel Stolnic. Scrie 
Sandu ira. Original romănesc. — V. la data de 15 Iulie 
I741. 

27 lanuar 7254 (1746). Învoială a Ruxandei fata lui Gheor. 
ghie Hăjdăi cu ginerele ei Lupul Tutuescu și fata ei, Catrina, 
pentru zestrea acestuia la Iordănești (Ţ. Suceava). Pomenește 
pe «sora mea Marinca... Tatu-miei Gheorghie Hăjdău». « Gavril 
nemesnic, martur.» Scrie «Ioniţă Banteş». ! 

24 lunie 7254 (1746). Ioan Nicolae Mavrocordat către Lo- 
renţ, staroste de Cernăuţi, pentru Manoli Zamfir, biv Vel Că. 
pitan. — Arch. Dep. Țerii. Copie romănească.
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4 Iulie 7254 (1746). Gavril Niculce biv Vel Medelnicer dă 

zapis lui Manole Varlam negustor din Botoșani. Neculce îi dă 

satul Prilipce și iea partea lui la «Siniheiă», de la socru, Ion 

Bere. Marturi: Sandul Sturdza Vel Logofăt, Ioan Neculce 

Spatar, Lupul biv Vel Stolnic, Nicolae Paladie treti Logofăt, 

Alexandru Neculce biv viori Paharnic. — Copie romănească. 

Cf. Îsz. fit. rom, |, p. 245 nota 5. 

Cernăuți, 3 August 7254 (1746). Gligore Diacon de Ple- 

şenița face contract cu Paharnicul Ioniţă Strișca pentru Ple- 

şenița. Semnează: Laurenti staroste de Cernăuţi, Silion biv 

Vel Jitnicer, Gavril Neculcea biv Vel Medelnicer, Gavril Mo- 

țoc, Sandu Tăutu, Stroescu Comis, Gheorghe Pirvu Vel Că- 

pitan, Gavril Volcinschi, Constantin Brahă, Gheorghe Mitescu, 

Vasile Cracalie, Ursachi Isar, Grigoraș Cracalie, Șerban Flon- 

dor Medelnicer, Vasilică Drăghinici, Vasile Dumici Căpitan, 

Constantin laneș, Miron Gafenco biv vtori Stolnic. Scrie Paladie. 

5 Octombre 7255 (1747). loan Mavrocordat către «dumne- 

lui Lorenţi starostele de Cernăuţi», pentru plingerea lui Ur- 

sache Isariă şi alții de la Stăneşti (Ţ. Cernăuţi), cu mărturie 

de la Gheorghe Părvul Căpitanul de Coţmani, pentru coa- 

menii ţărani ce trăescu cu case pe hotarul Stăneștilor»: ei 

nu dai nimic, «ce-i şi ocărăscu pe stăpăni». Gheorghe și Va- 

sile Budzilă Clucer chiamă «pe mojici». Mazilii arată «cărți 

domneşti și răvăşelele starostești ce li-aii arătat acești ma- 

zili de supunere acelor mojici ce șed pe locul mazililor». Decid 

a da pe patru ani, ciţi staii, cite 20 de parale. Confirmă. Pot 

«munci» pentru aceasta. — Original romănesc. Arch. Dep. 

Ţerii. 

27 Julie 7255 (1747). Grigore Ghica, după rugăciunea lui 

Iacob episcop de Rădăuţi, Dinul Cantacuzino Păharnic și 

a Vornicului Bădăluţă, acordă un privilegiu pentru călugărița 

Natalia. 

4 Decembre 7256 (1747). Grigore Ghica. În procesul lui 

Sandul Hăşdeiă, fiul lui Miron Hăşdei biv pircălab de Hotin, 

contra lui Andrei Balş Spătar şi Grigore Hăşdei, fiul lui 

Vasile Hășdei din Berlinţi. — Şi la 18 lunie 7272 (1764), Gri- 

gore Ghica judecă în acelaşi proces.  
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I-iu Septembre 7259 (1750). Constantin Racoviţă, pentru 
Constantin Sturdza biv Vel Stolnic. Arată festament de la 
Nicolae-Vodă, care i-a dat, pentru credință şi slujbă, «viel mehr 
aber weil Seine Hoheit bey dessen Copulation ihm beyge- 
Standen», un loc din hotarul tirgului Siretului, cu iaz. 

25 Mart 7259 (1751). loan și fratele lui, Toader, fiii lui Gli- 
goraș Ungureanul din Cernăuţi, daă zapis Căpitanului Manoli, 
comandant din Cernăuți și Coţman. Marturi: Popa Avacum, Istra- 
tie, Costaș Futilă, Gheorghe Verega, Vasile căpitan de Barani, 
Petru Cojocar, Dumitru fiul lui Mihailo. Ioan Dascălul scrie. 
— Manoilă Zamfir Căpitan adauge că a dat locul lui Gligo- 
raş Ungurean. Martur: Vasile Kulpensky, staroste. 

24 April 7259 (1751). Constantin Racoviţă. « Die moldauische 
und jiidische Biirgerschaft der Stadt Csernoviz» se pling, 
ca şi locuitorii din Horece, că ai dato Salzsteuer, de care-i 
scutise Domnii. «Und dass selbe [Privilegien] zu Zeiten dess 
Fiirsten Constantin Nicolae der verstorbene Nicolae Cons- 
tantin, biv Vel Schitnicser, dermahliger Csernovizer Staroste, 
von ihnen abgefordert.» Nu le mai dă. Confirmă, 

8 Iulie 7259 (1751). Hotarnica Boianului, ce e al lui Ilie 
Neculce Spatar și frații, fii ai răposatului Ioan biv Vel Vor- 
nic. Semnează: Vasile Buhăiescu biv Vel Medelnicer, hotar- 
nic, Gheorghe egumen de Putna, Calist eclesiarh de Putna, 
Macarie arhimandrit, ieromonahul Ghedeon, Teofan, 474, 
diaconul Irinarh. 

8 lunie 7261 (1753). Constantin Racoviţă, pentru Vasile 
Crupenschi, staroste de Cernăuţi, în procesul de moşie dintre 
Donici biv Vel Stolnie şi Toader Păunel. 

15 August 7261 (1753). Constantin Line Medelnicer Şi 
soţia lui vînd partea lor din Buneşti lui Ursachi Davidel. 

23 Novembre 7262 (1753). Matei Ghica, pentru sarea Cer- 
năuţenilor. , , 

20 August 7262 (1754). Toader Tăutul, al Sandului, vinde 
partea-i din Rugăşeşti lui Dumitrașco Paladi. 

16 Februar 1755. Constantin Racoviță către Andrei Pot- 
log Șătrar «et praefecto Kimpulung ruthenico», pentru ma- 
zilii Ureche. — Arch. Dep. Țerii.



416 DOCUMENTE ROMÂNEŞTI DIN ARCHIVE STRĂINE 

25 Mart 7263 (1755). lacob Mitropolitul arată că Jleana 

lui Irimia Jora Vel Căpitan dă unchiului ei Iordachi Canta: 

cuzino satul Miletinţi, pentru pomenire. — Confirmă Domnul 

la 15 Lulie 7264 (1756). — V. mai sus, p. 108 n* 136. 

25 lunie 7266 (1758). Scarlat-Vodă, către Ianachi [Millo] biv 

Vel Păharnic, staroste de Cernăuţi, și Grigoraş Stroescul Comis, 

pentru Gheorghe Simaca și loan Ghenghe, mazili, — Arch. 

Dep. Ţerii. — Cf Ze. 4, rom. IL, p. 492. 

30 lunie 7266 (1758). Scarlat Ghica întărește dania lui 

Grigore Ghica pentru partea din moștenirea lui Ursachi dată 

mănăstirii Barnovschi. — V. mai sus, p. 4121. 

20 Maiii 7270 (1762). Vasile Başotă Stolnic hotăreşte la 

Petrăuţi. 

16 Junie 7272 (1764). Grigore Ghica-Vodă, către «llasz», 

[Iliaș], staroste de Cernăuţi, pentru un mazil. — Arch. Dep. 

Ţerii. 

13 Maii 7273 (1765). «Negustorii de Cernăuţi și alţi oameni 

din Horece, toți proprietari ai pămiînturilor orașului», dati 

lui Artimon și mănăstirii carte pentru proprietăţi, de la losif 

Baran, Petraş lusipenco, Gavril fiul lui I. Podnar, Anădrei 

Șustic, Ioan Cernusca, Ioan Șustic, Ioan Pitei, loan Vereha, 

Gligoraș Holovea, Dimitrie Şustic, Alexandru diacon Pitei, 

Ștefan Piven, Vasile Sos din Ternafca, loan Vereha, Vasile 

Piven, Costaş, Vasile Voronca, Mihalachi fiul lui Tudosie Fu- 

tilă, Stefan fiul lui loan Futilă, Simion Futilă, Teodor Ho- 

lovea, Dumitru Sviret din Horece, Gligoraș Holovea din 

Horece, Costaș Piven din Horece, loan fiul lui Petru An- 

dreiaş, Petru Andireţ (sc), Mihălăceștii, Ştefan Volcinschi, etc. 

14 lunie 1765. Grigore Ghica-Vodă către Gheorghe, «sub- 

stitutus» staroste de Cernăuţi, pentru Sandul Onciul, mazil. — 

Arch. Dep. "Ţerii. 

3 lulie 1765. Grigore Ghica confirmă lui Lupul Stroici 

Postelnic satele Bahrineşti, «Majsien», Vaniţa, în parte. 

-iti Iulie 1766. Grigore Ghica-Vodă către Gheorghe biv Vel . 

1 Documentele relative la familia Callimachi apar în vol. al II-lea al pu- 

blicaţiei cu acest nume. 
,  
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Sulger şi Pandelachi biv Vornic, staroste de Cernăuţi, pentru 
mazilul Alexandru Vasilco. 

21 Februar 1771. Balş Logofăt, Vasile Razul, Ioniţă Can- 
tacuzino Vistier, Arghiri Ban anunță mazililor, ruptașilor, 
vornicilor și la toţi locuitorii Ținutului Cernăuţilor că Feld- 
mareșalul [Rumienţov) li-a făcut staroste pe Ilie Herescul. — 
Copie romănească: Arch. Dep. Țerii. 

lanuar 1772. Divanul către Ilie Herescul, staroste de Cer- 
năuţi, pentru scutire de la Feldmareșal. — /Zem, Jbid. | 

17 April 1772. Către Ilie Herescu, staroste de Cernăuți, 
de la Divan. Pentru Costachi Vlad, «rănduit zapciă la şchele 
asupra şăicilor împărăteşti, pe 3 luni de zile». — Idem, Ja. 

22 Mart 1773. «Către dum. părcălabii de Hotinu.» Pentru 
6 liude scutelnici, «ce ari Andriii Dașchevici pisariă ot Ho- 
tinu.» — Și la 18 Iulie 1774. — Jder, Jbia. 

2 lulie 1774. Mărturie pentru o plingere a lui Iordachi 
Manoli din Botoșani, ce are moșie la Prilipce (Ţ. Cernăuţi), 
încălcată de Vasile Vameșul și alţi vecini. 

[1776.] S'aui gudecat de față înnaintea noastră Sandu Racocea 
cu Manoli Tabără şi cu Iordachii Tumuzăiti pentru o părtice 
de moșii, ce zicea că ari baştină de la moşul lor Ionașco Racol- 
cea, la Jadova i la Stănești i la Ivancăuţi, şi, fiind faţ[ă) Manoli Ta. 
bără și Iordachi Tumuzăii, li s'ai luat sama cu amărunt pe 
scrisori și dovez ce aii avut, şi o parte și alta, și s'a găsăt 
cum că Sandul Racocea are un odgon parte lui de moșii de 
pe moșul săii Racocea la numitele sate, după cum mai sus 
arată, şi, după hotărărea gudecății, s'ai luat un odgon din 
parte lui Tabără şi s'au dat în stăpînirea Sandului Racocii şi 
al fratelui săi Andronachii. Deci, pe scrisori ce are, să aibă 
Racocea a-ș stăpîni acestu odgon de moșii ce i s'aii venit 
parte lui în Jadova și la alte doi sate de mai sus arătate, cu 
pace în veci. lar Tabără şi cu Iordachi Tumuzăiii hotărăt este 
de acum, să nu mai aibă a să mai amesteca la acel odgon 
a lui Racocii, ci s'a venit din trei odgoane și gumătate 
baştina lor. Și, după cum am socotit a fi cu cali și cu drep- 

„tate, am gudecat și li s'ai hotărăt, și am dat atastă carte de 

66349. Vol. V. Păi
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gudecată la măna Sandului Racocii și a lui Andronachi. 1776, Mai 

30. De la &udicătorie Cernăuţului. Șmidibauer Oberliitenant 

şi director. El. Schmidebauer Oberl. Ung. (sic). — Asupra 

lui Teodor, fiul lui Sandu și un inițiator al periodicelor ro- 

măneşti, v. Ţsf. if. rom. Il, p. 301, p. 341 nota 1. 

29 Octombre 1777. Grigore Ghica-Vodă către «dum. Nacul 

biv Vel Portar, Manolache Dimache biv Vel Jicnicer, Vornici de 

Botoșeni,» pentru Axentie Tiron din Prisicani (Ţ. Hirlău), 

căruia îi se ieaii, mergînd la un sat în '[. Suceava, doi cai, de 

«un Nichita Blănarii din tărgul Botoșenii, cu alți tovarăși 

ai lui..., zicănă că merge de olacii». Să cerceteze. — Ori- 

ginal romănesc. Arch. Dep. Ţerii. 
20 lanuar 7286 (1778). «Enachi Les, săn lui Andronachi 

Les, şi cu soru-me Gaftona şi cu fitorii ei Gavril și Costachi 

și Toader și Sandul», dai zapis «lui Ion Corne», pentru Lo- 

paniște. «Şi eii Sandul Racoce Vornic cu zisa lor am scris 

zapisul, să-s ştie.» 

11 Junie 1778. Generalul Enzenberg numește pe Vasile 

Jeremiewicz Căpitan, «welcher alle Wachen vom Dhnister an 

bis Dorna besuchen wird, um zu sehen, wo einige Wacht- 

hăuser und wo keine errichtet worden sind», ete. — Jder, /bid. 

25 Octombre 1778. Iordachi Cantacuzino biv Vel Spatar 

arată că la moartea fetei sale Zoița dă din moșiile ei nepotului 

lenachi: Delenii, Roșii, Oreștii, Paşcanii. Îi murise și gine- 

rele: Ilie Ruset Vel Paharnic, lăsînd o văduvă tinără: Maria. 

1 se dati acum satele ei. În loc: «Oschehlib», ce-l are de la 

tatăl său: Iordachi Marele-Logofăt, Maletinţi, de la mamă: 

«von meiner Mame» Ileana Sc/otain; Novacăuţi, Nilepeuţi. — 

Cf. mai sus, p. 63, n* 286. 

17 lulie 1779. Constantin Moruzi către lenachi Paharnic 

şi Vornicul Botoșanilor, spuindu-i că un Constantin Arapul, 

nobil cernăuțean, are moșie două părți la Perstești (Ţ. Boto- 

şani), pe care le încalcă Banul Virnav. 
12 Julie 1780. Constantin-Vodă Moruzi către Enzenberg. 

Răspunde la întrebările din 6 pentru mazili și ruptași. 

I. Trebuie a se recunoaște în Bucovina numai cei cuprinși 

în lista Vistieriei din 1768. 
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2. Trimete lista contribuţiei fiecăruia. 
3. Se întrebuințează mazilii pentru servicii ale Domnului şi Țerii, în ţară și pe aproape, fâră plată. Dacă e greii sai prea departe, li se dă o plată, potrivită cu împrejurarea, după 

ce fac slujba. 
4. Sa trimes, cum s'a zis, lista lor. 
«5%. Die Maszillen haben mit der Ehre des Bojaren-Stan- 

des keine Comparation und Gleichheit, hingegen aber werden 
solche hsher aestimirt als die Ruptaschen. 

6*. In betreffenden Staats-, sowie în jenen zum gemein- 
schaftlichen Besten des Landes abzuhandelnden, Angelegen- 
heiten, pflegen die Maszillen und Ruptaschen niemals beige- 
zogen, oder um ihren Rath befragt werden, dann der Landes- 
first thut in allen Angelegenheiten selbst sprechen. Erheischt 
es aber dennoch die Nothwendigkeit Raths sich einzuhollen, 
so wird mit dem Bojarnstand des Landes (welchen der 
Landesfiirst dazu fihrwăbhlt), die Berathschlagung geflogen.» 

7. Dacă-și dă mazilul darea («Tribut») după pecete, e în 
pace. De trebuie a i se cere o slujbă, Domnul scrie isprav- 
nicului, «womit er dieselben in der Reihe und nach Bestand 
commandire ... Wobhingegen die Isprawniks dieselben nicht 
wegen jedweden Verbrechen selbst abzustraffen befugt sind, 
sondern solche zum Fiirstlichen Dyvan abzuschiken haben.» 
Ruptaşii daă numai aceiaşi dare cu mazilii; «denen Distrikts- 
beamten aber sind sie in Allem unterworffen ». 

8. Mazilii prin moştenire sai favoarea Domnului sînt puși 
de Vistier în tabele pecetluite de Domn. Li se dă și cein 
schriftiiches Zeugnusss. În cas dubios, se face cercetare anume. 

«9%. Diejenigen so mit Diplomen versehen, deren Nobles 
wissend und bekannt sind, werden auch in ihrer Nobilitaet 
zukommenden Ehren gehalten. 

10%. Die geistlichen Diaconen und Kirchendiener zahlen 
niemalen eine Contribution an das Aerarium, ausser seyt 
einer kurzen Zeit her wurde denen Geistlichen und Diaconen 
auigetragen eine gewisse Abgabe des Jahrs hindurch einmal 
abzufiihren ; welches wir vor unbillig zu seyn erachtet und 
dahero diese, erst seit einiger Zeit hernach geahnete Ab.-
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gabe gănzlich aufgehoben und eingestelit haben.» — Arch. 

Dep. Ţerii. 

Cernăuţi, 2 August 1780. — <Relatio quam mihi intuitu 

quorundam individuorum dominus Magnus-Visternicus Iordaki 

(sic) de Balschs ad litteras requisionales I-mi d. generalis |. 

baronis de Enczenberg oretenus commisit.» Ilie Cirste e fâcut 

Şătrar «apud modernum principem Valachiae, pro tunc autem 

Magnum-Postelnicum penes illius temporis Moldaviae prin- 

cipem. q-to. Intuito Hereskul. Hereskul inter infimam classem 

status boiaronum considerantur (horum pater egit vatavicum 

vel commissarium apud eius temporis Metropolitam), qui eo 

magis qua tales aestimandi sint, quatenus etiam sunt posses- 

sionati iam ab antiquis temporibus. Horum unus actualis 

episcopus existit. Basi/ius balschs». Copie. — Pentru acest 

„Balș, v. Is. lit. rom., ll, pp. 21, 26, 505. 

15 lanuar 1782. Ilie Goian face cesiune ginerelui săi Antohii 

Teliman, pentru că, <încă în vreme stăpăairii Domnilor Mol- 

dovii din let 1758 plătindu-ne de multe dăjdi grele și alte 

angării domneşti și împărătești, etc.>. — Origival romănesc. 

24 lanuar 1782. Egumenul de la Barnovschi arată că, mă- 

năstirea avînd «la Cernăuţi, în Cordonu, căteva moșii afiero- 

site», Domnul îi ordonase a numi represiutant pentru deli- 

mitarea de «comisie», în 28 de zile. «Aflăndu-mă ei bolnav 

de patima damlalii», trimete în loc pe Costandie ieromo- 

nah. «Să margă...în Cordonu, la Sutavă.» — Original ro- 

mănesc. 

14 Februar 1782. Cercetare pentru mănăstirea Barnovschi. 

«Ein sicherer Ursaky, Bojar von einer grossen Familien, und 

Liebling des Fiirsten Gligori Ghika, der in seinen jungen Jahren 

gestorben, habe sein ganzes Vermbgen dem Fiirsten mit dem 

Bedingniss hinterlassen, dass er nach dem Tode fiir seine 

Seele sorgen soll; er Fiirst habe sich samt mit denen 4 

in der Moldau befindlichen Bischâffen berathschlagt und dem 

Kloster Barnowsky das, diesem Bojaren Ursaky zugehorig ge- 

wesene, Dorf Suczka geschickt.» V. mai sus, p. 412, n” 2. 

25 Februar, «calendar vechii», 1782. «Dosithei, episcop Bu- 

covinii», trimete la Comisia «de aice, de la episcopie Rădăuții», 
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pe ieromonahul Inochentie, cu actele Episcopiei. — Original 
romănesc. 

5 April 1782. «Gheorghi Beldiman Ban» e chemat pentru 
hotărîrea satului Bobeştii, la Comisie, «în Cordon». «Fiind 
că ei nam putut însum să merg în Cordon, aflăndu-mă 
ispravnic la Ținutul Iaşii, rănduit la poroncile gospod», face 
vechil pe «Nicolai biv Căpitan de la Mircești». — E tatăl 
poetului Beldiman. V. /sz. if. rom., IL, p. 88. 

3 lunie 1782. Cercetare. Pomenită Ilinca Mutinceasa [Costin] 
şi soţul ei, de nouăzeci de ani. 

8 Iunie 1782. Protocol. «Der jenseitige Edelmann Mathei 
Hurmosaki» are în Bucovina Cernauca. Se întreabă repre- 
sentantul lui, Vasile Ivonowitz. O luase de la Ștefan Luca 
Postelnic, «seinem Grossvater>. «Der Stephan Luka und 
Hurmosaky seyen geschwisterte Kinder.» «Er [Hurmosaki] sey 
erst seit der Pestzeit von hin abgegangen.» Al. Ilski arată 
că Luca o luase de la familia Sturdza, cu care e încă în 
proces, « Der Hurmosaki, welcher ein guter Redner, und măch. 
tiger als der Luka sey.» 

29 lunie 1782. Vasilie Neculce Stolnic și Gligorie Pitar, 
ispravnic, arată că li s'a poruncit «de la dumnealor veliții 
boiari caimacami ai Moldovii» să se presinte, fie și prin ve- 
chil, cu actele «moşii mele Boianul și a gumătate de satLe.- 
hăcenii, de la Ținut Cernăuţilor ot Cordon». Nu poate Vasile, 
«avănd trebuințile Ținutului Cărligăturii, la cari sint isprav- 
nic». În loc vine «dumoalui Capitanul Ion Mitesc[uJ». — Ori- 
ginal romănesc. — Cf. 757, /z. rom., |, p. 245, nota ş.: 

Protocol din 29 lulie 1782 pentru Boian. Îl are Vasile 
Neculce de la moartea tatălui săi «vor zwey Jahren». 

31 August 1782. Interogatoriu pentru Cernăuţi: Nicolae 
Grec, jude; Vasile Sasonti tirgoveţ, Gavril Holuscu, Ata- 
nase Costin, on Playdeu, loan «Zilnik», loan Sasonti, lenachi 
Bilous. Oraşul a fost peste Prut. I se schimbă așezarea pentru 
inundaţii. E ruinat de Tatari, pustiit. «Bis endlich der Fiirst 
Vasili, vor 300 Jahren vhngefăhr, die Stadt wieder hergestellt 
habe.» Face locul tirgului din moșiile vecine, şi pune pietre. 
Hrisov de la el, care <sey in den Zeiten der Russen ver-
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lohren gegangen» : ar fi ajuns la Dumitraş Tabără, care a 

murit și el. Domnii următori confirmă actul. «Ein gewisser 

Nicolay Costin, Schitnitscher und gewesener Starost von Cser- 

nowitz, habe einst die Schriften mit sich nach Jassy genommen, 

mit der Versicherung, selbe wieder zuriick zu schicken; allein 

sie seyen nie wieder zuriickgekommen.» Au numai act pentru 

scutirea de folărit a satului Roș, care e al oraşului şi al mă- 

năstirii Horece. Costin pomenește și un document de la 

Constantin Racoviţă. 

16 Novembre 1782. Gavriil Mitropolitul, Constantin Vel 

Logofăt, Nicolae Ruset Vel Vornic, Iordachi Cantacuzino Vel 

Vornic, Lascarachi Ruset Vel Vornic mărturisesc că satul Mi- 

tenii de pe Șomuz a fost vechii al Bogdăneştilor, adecă al ră- 

posatului Lupul Bogdan Hatman, ce-l luase de la Şeptelicești. 

La moartea lui Lupul, se împarte între fii: loan biv Vel 

Logofăt și Lupul biv Vel Stolnic. Partea lui loan trece la 

fată, Safta, soția Stolnicului lenachi; a Lupului către Safta, fiica 

lui, soţia lui Ioniță Bașotă. Actele sînt la mănăstirea Dancul. 

13 Mart 1783. Cercetarea lui Ioniță şi Dumitraş Sturdza 

şi Constantin Paladi pentru partea lor în Cimpulungul Rusesc. 

Sint. represintați de Ioniţă «Strischka». Ai jumătate de sat, 

Tatăl lor, Sandu Sturdza, o avea de la Safta «Gazikoja», 

cumpărată. Ai proces în 1765-8. Sandul Malaii posedă şi el 

paisprezece țerani. Ai parte și Manole Potlog, Ioniță Vol- 
cinschi, etc. . 

Cîmpulung, 19 lulie 1783. Cercetare de hotare la Cîmpu- 

lung. Apar «der Wornik Juonitza Theodoran, Simeon Budei, 

Theodor Sabia, und von Dorna der Wornik Philip Juga, Va- 

sili Juga, Juonitza Kirno, Illiasch Kerutza, Nistor Kandre, 

Grigori Pardeu». Declară ce aparține «dem Moldausch- 

Rimpulungu» : «<Kempulungu, die Stadt, Sadova, ein Dorf, 

Boscharita, ein Dorf, Fundu Moldovi, ein Dorf, Porschesku, 

ein Gebirg, worauf etliche zerstreute Hăuser stehen, Csoka- 

nestie an dem Fluss Pistritz, auch ein kleines Dărfiein, Vale- 

Puttni, an der Kimpulunger Grenze etliche Hăuser, welche 

von den daselbst fliessenden Bache Slobosie Putini den Namen 

haben; ein Theil von Dorna, biss an den Bach Kilie, Kan: 

D
E
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dreny, Schareny, Jakobeny; alle diese zerstreute Hiuser 
werden unter dem Namen Dorna begrifien und haben nur 
einen Richter. .. Die Boyana und Felder. ..» Semnează romă- 
nește: «Ion Todirian Vornicel, Simion Budăi, Toader Sabii, 
Filip Iuga, Vornicel ot Dorna, Vasile luga, Ion Cărnul, Ilieş 
Căruţ[ă], Nistor Candria, Grigor(i] Pardăi», şi comisia. — Pro- 
tocol din 14-26 Iulie şi 1-iti August 1783. Se vorbeşte şi de 
peripețiile munţilor ce ai aparținut Mariei Jitniceresei. Sem- 
nează: egumenul de Voroneț, «Paisie vechil Putnii, Venedictu 
Tbeodorovită, arhimandrit Moldoviţăi, Paisie vechil Homo- 
rulluli, Ioniță Todorian Vornicel, Toader Sabie ot Cimpu- 
lung, Toader Zbragne (2) ot Sadova, Ștefan Bedrule ot Po- 
jorita, Ioniţă Cărnu ot Dorna, Nicolae Cărnu ot Dorna, 
Dumitru Ungurean ot Fundu Moldovii, Ioniță Țiganea ot 
Cocăneşti, Nicolae Ugic ot Cocăneşti», şi comisia. 

8lulie 1784. Alexandru Constantin-Vodă [Mavrocordat], pen- 
tru Iordachi Luchi Păharnic și Petru Luchi vtori Jitnicer, căpi- 
tani de Cernăuţi, pentru Dimitrie Jian de acolo. — Original 
romănesc. Arch. Dep. Țerii. 

«Izvod de zestre ce am dat fiicăi mele Ilincuţii. .. 1784, Iuli 
11...» Semnează Maria Hurmuzachi şi Matei Hurmuzachi Me- 
delnicer. «1 siia de chehribar... 1 rochii albă alesetură.» 
Ginerele e Iordachi Iamandi. 

II lunie 1787. Alexandru Ipsilanti, pentru o «pricină între 
Costandin Manole cu frate-săui, Iordache Manole, cupeţ în Bo- 
toșani, pentru împărțire moșiilor, acareturilor, ce le-ai rămas 
de tatăl lor Manole şi de la maica lor.. .„ osăbit că o sor'a 
lor, anume Bălașa, aii măritat-o maica lor, cind tră€, cu zestre 
ce i sai căzut». O împărţire anterioară nu s'a executat. 
Trimeși la Divan. Acesta decide ca Păpăuţii şi <Prelipce din 
Cordon», «să o ţie în doao». Restul, <hotară, dughene și vii», 
«cum şi casele părințască (37c) a lor din tîrgul Botoşanii», să 
se despartă. C. Manoli va da partea fratelui săii în bani, — după 
hotărirea Divanului din 1ş Maii. Tot nemulțămit Constantin. 
Nouă judecată şi înnaintea Domnului: Constantin cerea pentru 
el toată moșia din Cordon. Domnul întărește hotărîrea Divanului. 
Aveaii și parte din Petrești (Ţ. Hirlăui), Doșești (T. Neamţ).
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«Dughene însă: una mare şi una mică din Botoşeni, cu 

locul lor, un loc din Botoşeni, din grădina lui Ioniţă șoltuzul 

de spre Căpitan Iani; ce este 8 stinjeni curmezișul.» «Casele 

părințești» «să să strige la mezat» și «să să protimisască 

Costantin Manoli». «Ruşii Izmănoaia.» «Zvinece Nacului.» 

Un şfert din «moşie Amedariul, în “Ținutul Sorocii», un șfert 

din «moșie Micovatij în Ţinutul Sorocii», jumătate «din vie 

de la Copoii..., cu locul cel sterp despre vie dum. Logo- 

fetesii Răzoaia, doao dughene mari din Botușani. ..» Lega- 

lisat de Departamentul Afacerilor Străine la 9 Novembre 

1814: Nicolae Stratilat Vel Vornic, Aga Andronachi Donici, 

Aga Aleco Gretan, Spatar Toader Balș, loan Racoviţă Spa- 

tar. — Copie romănească. 

4 Inlie 1789. Divanul face mărturie pentru Mitescul, după 

un raport de la Banul Vasile Neculcea, Banul Mihalache Jora, 

Ștefan Luca și Gheorghie Cogălnitanul Postelnicel. 

Octombre 1791. Mărturie de la «Carolus Mironowski, nobil» 

(din Bucovina). 

24 Decembre 1791 st. n. «Mironesa Mutincsasa», cu fiul ei 

«lordake Mutenco» [Costin], vind moşiă lor la Şipeniţ. 

22 lanuar 1792. «Izvod de zestre, care am să-i dau fiicii 

mele Catrinii și ginerelui mieu, Iordachi Costin Mutenco.»— 

Semnează Manoie Potlog. 

Cernăuţi, 8 Iulie 1792. Contract pentru Prilipce al lui 

«lordachii fon Manolii de la Botoşani», cu nepotul episcopu- 

lui Daniil Vlahovici, pentru Prilipce. — Copie romănească. 

“Cf. mai sus, pp. 161-2, n 115. 

Boian, 3 Februar 1704. «Sătenii din Boian2 adeverează 

că «Vasăle Tăutul» a fost « Vornic la noi în sat la Boian în 

zilele Moscalilor, la let 1771». — Copie romiănească. 

Cernăuţi, 7 April 1796. Întrebarea unei fete, Ilinca Brahă, 

care declarase la Judecătoria Siretului o vristă ce se constată 

prea mică, prin mărturia a doi mazili, dintre cari unul caii 

fost la boteăune ei». Răspunde «că, după obiceiul nostru 

moldovenescu, este pentru o fată carepăn la 24 ani nu ca- 

pătă bărbat, rușine şi urici:ne, și aș€, ca să mă ferescu de 

atasta şi ca la gudecătorie, unde la ace vreme multe părți 
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să afla, să nu mă rușinez, și norocul mei viitor să nu-l stric, 
am zis că sănt mai 'tinără decăt cu adevărul sănt... Îmi 
iai cuvăntul mei, ce am dat atunce numai din rușine, în- 
napoi, şi mărtutrisescu prin acasta precum că, după înştiinţare 
de la vărul meu adevărat, Toader Răus, mazil din Ițești în 
Bucovina, de 25 ani şi 2 luni sănt bătrănă; care, fiindu tre- 
buinţă, şi cu un gurămînt trupescu sănt gata a întări sai a 
marturisi, Și, pentru credință, neștiindu a serie, am pus sămnul 
sfintei cruci». 

[1806.] En numele Domnului. leu mai gios iscalit dau marturia aciasta adeverend prekum, fiind jeu preut den Calughera sci 
vekil mussii Barazilor en annul 1786, avend cerut della Dom- nialui Manolaki Kristoverdi en ce kip steponia mussia Vladici 
Catolicesk, au dat respons, che au fost comparate della un 
preut ungarest vekil, mussii pe o sutta de taleri. Acest en- 
trabăre lam fost fekut prin stiinzare ce am avut della Pa. 
volez Ianus den Schinen, rezes sci battrin de pisti o sutta 
de ai: adeke entru o zi, jessind della Biserica Barazilor, jel 
m'au spus che atteta jera battrin, che s'aducea aminte pe 
Vladika acel Catolicesc kare au locuit pe urma en Moldova, 
sci umblava embracat cu strâile albe, sci, fiind pre battrin, 
enkes en vreme de vara mergea en saina cu telpele captus- 
site de ciolân pe de supt telpilor, sci cu ses telegari. M'au 
fost aratend lokul undi jera Biserica acel doisprezece Baraz- 
zilor: ses umblava embracatz de alb, ci ses de straile niegre ; 
en lonka chiamia pen akmu a Barazzilor spre gura Nigelolui 
den sus, au fost manasteri, sci apa Bistrizi laveva surpat.» 
Menţionată delimitarea din 1777 şicea din 1804. «Jeu mai battrin 
de ket toz preunzi ungari de aice.> «La Farrovan, en zoa 11 
lanuar 1806, s. v. lol. Gioani Maftei, Parocho di Faroano, 
atesto quanto sopra; da sacerdote dă il mio giuramento. 
Ego Fr. loannes Franc. Gabriel Barbieri M. Co. scripsi.»— Lem- 
berg, Bibl. Ossolinski, ms. 3884, p. 68. 

I4 Maiăi 1810. «Maria Costachi Paharnitasa» face vechil 
pentru Zaharești (Ț. Suceava) pe « dumnealui Ghiorghie Lupu».— 
Copie romănească.
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Cernăuţi, 2 Maiu 1816. Contract între «loan Petrind» şi 

«chir Teodori Mustiaţă». 

Cernăuţi, 2 Februar 1816. «Contract de orăndă», între 

«Dum. Gheorghii Ion Stroici» şi patru frați: Manolachi, Pe- 

trachi, Mihalachi și Niculai «fon Stroici» și Ariton Miculi, 

pentru Bahrăneștii lui Antohi Stroici, etc. 

Cernăuţi, 23 Septembre 1816 st. n. «Contract de posesie. . . 

între dumnialui Căminar Grigorie Cananoii, dinpreună cu so- 

țiia sa. Porhirița, născută din Constantin Manoli Stolnic.. . .» 

Zestre: jumătate din Prilipce. Se vinde unui Polon. «Iordachi 

Ursachi martur». — Copie romănească. 

13 Novembre 1816. Hotărîre la Lemberg asupra cererii, 

basată pe un act din Iași, 29 Mart, pentru nobleța de mazil 

a lui Sandu Rakocze. — Cerere din 19 August (Lemberg) 

a lui «Alexandru săn Sandu Racoce, din Carapciă, pe Ce- 

remoș în Bucovina». 

[1817.] Departamentul Pricinilor Streine. După scriere prin 

jalbă ci ai făcut prin cinstita Aghenţii supusul austriacesc 

d-lui Alixandru Racoce, fiul lui Vasile Racoce, nepot lui lonașco 

Racoce, carile să află lăcuitor în satul Carapciul, pe Ciremuși 

în Bucovina, supt înnalta c. c. stăpînirea Austriei, ca să i să 

adiveriască stare și rînduiala niamului săi, cari din vechi 

ai avut aice în Moldova, —după a sa cerere făcăndu-să cer- 

cetari, s'au aflat că d-lui numitul Al. Racoce ai fost cunoscut 

în rănduiala mazililor de aice și moşinaș, atăt în moșiia 

Carapciul din Bucovina, cum și în alti moșii, precum 

să dovideşti din însuș mărturiile în scris, ci Sai văzut 

la măna sa; însă: o carte de giudecată de la giudecătorie 

Cernăuţului, din anul 1776, Mai, și altă mărturie de la dum- 

nealui Andrei Gafencu, din anii 1808, luni 27. Drept aceia, 

spre adeverinţa sa, i sai dat de la Dipartament acastă 

mărturie, spre încredințari, ca să fie cunoscut în rînduiaala 

moşinaşilor mazili. Eşii, 29 Mart 1816. Andronachi Donici 

Post. I. Neculce Spăt. Haret Spat. Constantin Carp Ca- 

minar. 

Revers. Mittelst welcher ausgefertigte Accont bestăttiget, 

dass er das Diplom zur Coll. Zahl 301, ex anno 816, von dem 
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hochl. Landstândischen Collegio richtig erhoben hat. Lemberg, 
den 5-ten Mărz 817. Theodor Rakocza, jud. translator.» 

9 Novembre 1820. 1. Apostolo Petrino, locuitor în Mol- 
dova, cere nobleța. — Arch. Del. Țerii. 

8 Septembre 1842. Se iea cunoștiință de hotărtrea impe- 
rială că Mihai Sturdza şi familia lui pot cumpăra moşii în Bu- 
covina, dar fără a căpăta drepturile unite cu ele, ci numai 
acel de a strînge veniturile lor. — /7z, 

[Adause.] 6 August 7167 (1659). «Safta, ce a fost măritată 
cu răposatul Nicolai Urechi, fata lui Negoie, cu fiică-sa Ale- 
xandra», dă partea-i din Toporăuți, lăsată de la el, mănăstirii 
Barnovschi. Marturi: Racoviţă Cehan Vel Logofăt, Ilie Şepte: 
lici Vel Vornic, Dabija Vel Vornic, Gligorie Hăbăşescul Hat- 
man, Stamati Vel Posteluic, Darie Vel Spătar, Iordachi Vel 
Păharnic, Ioniță Prăjescul Vel Vistier, Ursul Vel Stolnic, 
Nicolae Racoviţă Vel Comis, Hincul Serdar, Miron Ciogole 
Vel Medelnicer, Gligorie Vel Clucer, Bejan «Diefka» (Gheuca) 
Vel Pitar, Chiriac Sturdza Vel Jicnicer, Frătița Vel Armaş, 
Gheorghe Catargiu Șătrar, etc. Semnează. 

laşi, 10 Iunie 7176 (1668). Iliaș Alexandru-Vodă către Ilie 
Moţoc, pentru familia Roschip. 

25 Maii... Vasile Ruset Vel Vistier către Gheorghe Ar- 
maș, staroste de Cernăuţi, pentru leremia Tăutul, ruptaș, ca 
să-și dea acesta darea. La urmă: cEs ist dargethan wor- 
den, dass diese Familie von dem Gross-Kanzler Toutul, der 
das Land mit anderen vier grossen Bojarn den Tiirken un- 
terworfen hat, herstammet». 

23 Novembre 7266 (1757). Grigore Hasdeii hotărește pentru 
mănăstirea Putna satul Iordăneșşti. 

lași, 14 Decembre 7266 (1757). Vasile fiul lui Istratie 
Tăutul, cu frații lui, Ioan şi Gheorghe, daii zapis lui Lupul 
Balș Vornic al Țerii-de-jos, pentru Tureatca. Semnează: Radu 
Racoviţă Vel Logofăt, Ioan Bogdan Logofăt, Vasile Ruset 
Vel Vornic, Constantin Balș Vornic, Filip Catargiu Vel 
Spătar. ! 

1ii August 7266 (1758). Ștefan Tabără Căpitan, Constantin
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Volcinschi, Grigoraş Cracalie, din ordinul lui lenacachi sta- 

roste de Cernăuţi, hotăresc Svinecea de Cadubești. Vasile 

Zota represintă pe Constantin Cantacuzino biv Vel Păharnic. 

Menţionată hotarnica ce se află la Toader Volcinschi. Seni- 

nează şi Vasile Zota (cel de mai sus). 

20 Iulie 1764. Grigore Ghica pentru Doroșăuţi, lui Ștefan 

Iamandi Jitnicer. 
15 Mart 1765. Grigore Ghica dă lui Ștefan Luca Postelnic, 

fiul lui Mihalachi Luca, Cernauca. Fusese zălogită de Miha- 

lachi la Ştefăniţă Sturdza Panul. 
28 Maiă 1765. Grigore Ghica, pentru Ștefan, Mihai şi Ilie 

Vlaico şi sora lor Maria, soţia lui Ioniţă Tumurug, și vărul 

lor, Mihai Zezze, coboritorii lui Dimitrie Lezze, pentru Boian- 

ciuc, Costești, «Hroscheuz» (Ţ. Cernâuţi). Avuse proces cu 

Gheorghe “Tăutul Postelnic. Decisia se dă la 21 Iulie 1765, 

de Gheorghe biv Vel Sluger, atunci staroste de Cernăuţi. 

Se confirmă de Domn. - 
I-iu lunie 7273 (1765). Delimitare la Dărmăneşti, de Dosoftei 

episcop de Rădăuţi, Constantin Cogălniceanu biv Vel Stolnic, 

Petru Cheşco biv Vel Şătrar. 
15 lunie 1765. Grigore Ghica-Vodă, către Iordachi Canta- 

cuzino biv Vel Spătar, Constantin Canand biv Vel Păharnic, 

Constantin Cogălniceanu, biv Vel Stolnic, ispravnic de Suceava, 

pentru Dărmănești şi Petrăuţi. 

5 Angust 1765. Grigore Ghica, pentru Sandul Miclescul 

biv Vel Jitnicer și fratele iui, Gavril Miclescul Postelnic, în 

proces cu Petru Cheșco biv Vel Șătrar și rudele lui, pentru 

Zahareşti (Ţ. Suceava). Aveau Micleştii satul de la străbunul 

lor, Tudose Dubăi biv Vel Logofăt, şi de la bunic, Lo- 

gofătul Gavril Miclescu, ginerele lui Dubăi. 

22 Octombre 1765. Grigore Ghica-Vodă către Ilie Cîrste 

„biv Şătrar. După relaţia lui Constantin Cogălniceanu, e fiul 

lui la goştină, pentru a o strînge. 

25 lanuar 1766. Testamentul lui Mihalachi Cheşco. Lasă 

lui Constantin casele din Iași, satul Scoposeni (Ţ. Cirligă- 

tura), schimbat cu loniță Manole, și 116 din Berhomete și Panca, 

precum și Țigani. Fetei Nastasia, îi dă satul Ionești (Ţ. Suceava), 
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Ţigance, ce le are de la Păharnicul Vasile Buhăiescu, vii la 
Odobeşti, — afară de zestre, Fetei Ilinca : satul «Lajul» (Ţ. Ro- 
man), de la socrul săii, Constantin Tuduri, Jevertenii (Ţ. Do- 
rohoi), patru pogoane la Nicorești. Ilinca, «ein unmiindiges 
Mădel und bestăndig unpăsslich», e încredinţată lui Constantin, 
« Meinen Keller aber hier zu Jassi, in der Krummen Gassen», 
o boltă, un loc de boltă «in der Oberen Stadt», pogoane la 
Nicorești, herghelii, stupi, boi, vaci, le lasă lui Constantin. 
Pentru o reclamaţie de igani e mandatar vărul Petre. — Con. 
firmă Mitropolitul Gavriil, apoi: duhovnicul lui Cheşco, Dosoftei, 
Sandu Bosie, Gheorghe Hermeziu Pitar, popa Macarie de la 
Sf. Dumitru, «ei popa Gavril de la Sf. Nicolai cel domnesc». 
Semnează și Ștefan Hermeziu, diac domnesc. 

25 August 1766. Mihalachi și Constantin Cheșcu arată a 
fi luat 1.500 de lei cu 10% de la Hatmanul Ioan Cantacu- 
zino. Zălog: casele din Iași. 

30 August 1766. Hagiu Dimitri, fiul Serafimei, Zoiţa, fata 
ei, Toader Nacul, fiul Serafimei (Grigore Gorovei martur), mărtu- 
risesc pentru schitul Stavnicul (Ţ. Cîrligătura), făcut de «unser 
Grossvater» Constantin Cocoranul Medelnicer, «der als Ca- 
lugier Calistru hiess». De el se ține biserica din Nedieni. Îl 
închină la Sf. Spiridon din lași. Aveau fundațiile lui Coco- 
ranu și moșiile Bănila și Răstoaceşi o casă în lași, pe strada 
Hagioaiei. Restul averii se împarte între moștenitori : între cari 
și Dumitraşco Rali Sulger. — Marturi: Sofronie episcop 
de Irinopole, Vasile Ruset Vel Vornic, Manolachi Costachi 
Vel Vornic, Ioan Sturza Hatman, Dumitrașco Sturza Hat- 
man, Constantin Sturza Vornic, Vasile Vel Ban, loan Costachi 
Șătrar, Iordachi Hristoverghi Vel Ban, — Vel Stolnic. 

14 Octombre 1766. Grigore Ghica arată că Alexandru 
Neculce biv Vel Păharnic a presintat mărturie pentru diata, 
din 20 Februar 7265 (1757), a fratelui săi, Ilie biv Vel Spătar. 
Ilie mai trăiește după diată trei ani şi o lună. Lasă satul «Krej- 
înesesti» (Ţ. Dorohoi) la mănăstirea ce va alege Alexandru. 
Prevede ceva şi pentru soră, Ileana Stolniceasa, văduva lui 
Costin Stolnic. Ilie dă Boianul (Ț. Cernăuţi), jumătate, lui 
Vasile fiul lui Alexandru. Și cealaltă jumătate, pentru ai
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se plăti, de el saă Alexandru, datoriile. Țiganii se împart între 

frate şi soră. Satele «Gengesti» și «Lukecseni» ([. Soroca şi 

Hotin), via la Cotnari, — Ilenei. Datorii avea de 1.534 de 

lei la răposatul Filip Catargiu Vistier, la Hasan-Aga din 

Roman, la Mehmet din Cernăuţi, la Cîrste Armașul din Ca- 

menița. Plătindu-se, se împlinește și scrisa testamentului. Mar- 

turi: fii, Dimitrie, Alexandru şi Iacob, şi boierii Divanului. 

3 Decembre 1766. Coristantin Cheșco arată că a luat 1.000 

de lei de la Hatmanul loan Cantacuzino, pe un an, puind 

zălog Berhometele şi Panca. — V. şi la data de 25 August. 

9 anuar 1767. Grigore Ghica. Proces al oraşului Siret cu 

Putna pentru partea din pămîntul Siretului dată de Constantin 

Racoviță mănăstirii. S'a întins Putna şi iea dijmă de la gră- 

dini și fineţe, ete. Judecă Vel Vistierul. Egumenul arată actul 

lui Racoviţă. Se dase şi alt loc, de Constantin Sturdza. — 

Să nu se iea din moşia 24 ăzutru nimic. 

16 Mart 1767. Lupul Balș biv Vel Vornic, Constantin Balș 

Stolnie (marturi: Vasile Silion Postelnic, Mihalachi Stircea) 

daii zapis lui Ioniţă, fiul lui Pavel Virnav Medelnicer, că sa 

făcut schimb în satele Drăgușeni şi Peuleni (Ţ. Iaşi), Re- 

deni (tot acolo). 

18 Septembre 1769. Constantin Cheşcu arată că a împru- 

mutat de la Ioan Cantacuzino Vel Vistier 50 cfl.:, cu 10%. 

— V. și la 3 Decembre 1766.
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1. Bucureşti, 8 Iunie 7083 (1575). Alexandru-Vodă, pen- 
tru Neagu din Scărișoara (județul Romanați), ce a cumpărat 
moșia de la Aldea ș. a. Cumpărase și din Studenița lui [i- 
tian (Wwr crSAennua AH'PHian9R). Socoteala se face în «paș» 
(nau) şi aspri. Nume ca Bălan, Grăbas, Bărzea. Marturi: 
Dragomir biv Vel Vornic, Ivașco Vel Vornic, Neagoe Vel 
Logofăt, Stan Vel Spatar, Badea Vel Stolnic, Bratul Vel 
Comis, Mitrea Vel Vistier, Gonţea Vel Păharnic, Stoica Vel 
Postelnic. Ispravnic Neagoe Vel Logofăt. Scrie Stănil[a], aan 
Alias. Pecete pe hîrtie. Monogramă cu roșu. Pergament. — 
Şi traducere de Dimitrie Peșacov, 1858. 

2. Bucureşti, 14 Februar 7095 (1587). Mihnea-Vodă, pentru 
mănăstirea Sf. Troiţe, dîndui jumătate din Izlaz. Baneke 
CTE CEAO HBAABOA BHA ET 34 Aalto ASNAnHUEk MAprBu, 4 no- 
TEA MNOKSIHA AAA BCEROAA, TARE EET AGA NpERH AOVUIANHIEE 
KPCTHHERK POE IIOACRHHO WT7 H3A43, A NOTOMB NCRONHA EET 
NCUHTEHHOTA IIpAEHTEAI PEBAAMH ONaH ACEPOMHp BHBUIE Kean- 
RH [Ban] wr cr OnAHHIERA KpeTHHER CECPpO NOROHHOAter 
METPALIKE ROEROAA, WT BAR H WT BpaTiem cu, 34 0 acnpu. 
A nak Ad cer CPR MOHACTHph PeARamii WrkkoE ROAHEUL WT uo- 
TĂRIE, BANEKE CE ROAPIHILE BHAE COVT CATROPRE (56) WT KO nani 
ACBPOMIph EAHOA, dA CT BHA_AVkCTE WTKK RApOUL PCNACKOAI, 
ă EN TON CTpAnrk WTKE ACVNEȚII BHAW ECT AECTO AANOE CO roeR 
WT RADOI, TAXE IISKOVOHA ECT ACBpOMHp WT Hero aa dn acnpu 
POTORH, TAKE Rh TOM MIOROHHATO pOAITPEA PCABAMI IV 44rĂ4n- 
APO ROEROAA NHTAA £CT No ACBpPOMHBh BANOVAb WTO ECT KeA- 
TOBAA 110 TEX ROAEHHIIE, WH scT CRABAA Chec NpăRAS NpEA, reA- 
BMOY EpE EC KEATOBAA 0 acripn“. La învoiala cu cei 70.000 de 
aspri asistă și «părintele Vlădica Mihail 13: a noro chasunace 

! «Răposatul Vlădica Mihail» e pomenit într'un act slavon din 7 Mart 1592 
al patriarchului constantinopolitan Ieremia pentru moșiile Olteni și Bujoreni 

66549. Vol. V. 28
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£CT ACBBOAIBORD BAHOVA CRMpBITE NPH AHH HETPOR BOEROAA, TAK 

EC WVCTAA TEL KOAEHELE H Ec ROAMATE AOEPOMHACR BANCA $ 

POVE CHSEh EC, MHXAHA NCCTEANHKOȚA, Ă KhA, ECT BHA ChAA pH 

AHhI FEARAMH, Ă MUŞAIE CHR ACEPOMHPOR BANSA NARH:KE ch- 

ASVUNAECE ECT CAMpR'Th, TAK KA, ECT BHA Hă CRAIPRT EFO, WH EET 

Ada Ci KHIMEDEVEHR NOACRHHO WT CEAO H3Aa3OVA HI Cs RHIiEpeune 

ROAEMHILE H AMHPANH, T UEAEA...WT HAA, BAS rc ACBpOAtHp 

EHBUIE BEAHRH GAU, H AK AGA ECT AXR NCCTEANHRSA cerbi MOnăc- 

PHP WT Hâg, MT ETC 6ONAHNIA KHAdE ABE WEAEA 34 aru- 

Tanti, Hi cea XoAnkin neacRHHS, Ape AH He RET GHTH CTk 

MOHACTHph che MHpHo cie nca[ojenn[a] wm xonkun ni cite amn- 

PANH BHIUBEX Ad BW3HAAET ApOYCH Auiranu, ApSr ceao, H nerpu- 

Bă CĂ ECT ROCTH ro Bh POM TEA AVECTE, 11 HCNHCAA ECT Rh 

ceru nomkunk“. Confirmă Domnul pămînturile lui Dobromir 

către «mănăstirea sa»; A Bh TOA CHH ROBEE, PAAVA KOANICSA 

H CBE BPĂTIEM CH NPEAA N CTpOE, Ii ASMHTPS NOCPEAHHKOA WT 

BABRHHELIRI H Wnip'k NOCTEAHHKOVA, BRE NOpOAnIE ACEpoANI- 

poe Bano, Weckmian cor îi npuiman cS7 ben $ BERCA, 1 

H3ACAHAN CE CST S$ PCABOAHI KARE Ad HMAT II WHBÎH 17 ACEpO- 

MHp EANHOVA, A Eh "TOM TeARCANI WETARHKOM N9 SCPBOENIEA, PAX 
CVT AaAH WHH W'T HHXHOAS ACES ROAIS HI EE3 HH EANA CHAHOCTIE 

WTEI reAgamn ceru monacripl.“ Boieri: Iane, Vei Ban de 

(Arch. Stat., Bpiscozia Rimnic, NXXIV, no 15). Cumpărindu-le, el le lăsase 

bisericii Sf. Nicolae din Mira, de acolo. La 29 Decembre 1590 încă, epis- 

copul de kRîmnic era acum Efrem (act din Arch. Stat., copiat în colecția d-lui 

Gr. P. Olănescu). 

1 Iată traducerea, făcută de d. 1. Bogdan, a părților din originalul slavon 

reproduse în text: 

Căci acest sat Iziazul a fost de moștenire jupăniţei Marga, iar apoi a cum- 

părat Radul Voevod și a dat de zestre jupăniței Cîrstinei această jumătate din 

Izlaz ; iar apoi l-a cumpărat cinstitul boier al Domniei Mele jupin Dobromir, 

fost Mare-Ban, de la fiul jupăniţei Cirstina, sora răposatului Petrașco Voevod, 

de la Badea și de la frații lui, cu 70.000 de aspri, Și idrăşi să-i fie sfintei mă- 

năstiri a Domniei Mele nişte mori din Ciutărie, pentru că. aceste mori aii fost 

făcute de jupin Dobromir Banul, dar locul era din :spra oraşul domnesc ; iar 

în partea din spre Lupești a fost locul ini Dan fiul lui Guia din oraş, şi l-a 

cumpărat Dobromir de la el pentru 550 de aspri gata, Într'aceasta răposatul pă- 

rinte al domniei mele fo Alexandru Voevod l-a întrebat pe Dobromir Banul:  
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Craiova, Chisar Vel Logofăt, Ștefan Vel Logofăt, Petru Ve] Spătar, Miroslav Vel Vistier, Vintilă Vel Ştolnic, Radul Ve] Comis, Vladul Ve] Păharnic, Paraschiva Vel Postelnic. Per. gament. Monogramă și inițială cu aur. Ca scriitor se arată pe margine: «ei ermonah Mardarie»!. 
3. Cu mila lui Dumnezei Io Ștefan Voevod şi Domn a toată Țara-Romănească, fiul marelui şi prea-bunului Ioan Voevod, dă Domnia Mea această poroncă a Demniei Mele lui Dră. gulin cu frații săy: Popa Frate și Mateiu şi Bade şi Bade (sc) şi Lupul și Albul și Stoian şi Lepa şi Cople şi Alde şi Vruţul şi cu feciorii lui câți îi va da Dumnezei, ca să |i fie lor ocină în Scărișoari nişte Părți (uuyun Ara), toate cite le-au avut maj de 'nnainte; care li este veche și adevărată ocină din stră- moși. Însă ceilalți merhau din satul lor Scărişoari ai vîndut toate părţile lor de ocină, cite le-ai avut, cinstitului dregător al Domniei Mele, lui jupan Mihaiă Mare-Postelnic, de i s'au făcut aeunu (vecini). Iar Drăgulin și cu frate-săt Popa Frate ai avut paș (nau) 155 şi Mateiă paş 75 şi Bade paș 57 şi Bade paș 75 şi Lupul paș 125 şi Albul paș 100 și Stoian 

ce a cheltuit pentru acele mori ; el a zis cu dreptate înaintea DomnieY [Mele) că a cheltuit 70.000 de aspri. 
— lar după aceia sa întîmplat să moară Dobromir Banul, în zilele lui Petru Voevod, și ati rămas acele mori și toate bucăţile Banului Dobromir în mânile fiilor săi (sic) Mihail Postelnicul; iar, cînd a fost âcum în zilele Domniei Mele, lui Mihai fiul lui Dobromir Banul i se întîmplă și luy moarte, și, cînd era pe moarte, el a dat această mai sus zisă jumătate de sat, Izlazul, şi acele mai sus zise mori și ţigani, trei sălzşe..., de la tatăl săi Dobrumir fost Mare-Ban. Și iarăși a dat Mihai Postelnicul sfintei mănăstiri, de la mama sa jupăniia Vilae, dovă sălașe de ţigani şi jumătate de sat din Hodpeni ; iar, dacă nu-i va fi cu pace sfintei miînăstiri această jumătate de sat din Hodpeni şi acești ţigani mai sus numiţi, să-și iea alţi țigani, alt sat; și s'aii îngropat oasele lui în acel sfint Jăcaș, și s'a scris în sfintul pomelnic. 

— Dar într'aceasta fiul luj Buzea, Radul Comisul, și cu fraţii săi, Preda și Stroe, și Dumitru Postelnicul din Vilcăneşti, şi Oprea Postelnicul, toți rudenii de ale Banului Dobromir, s'a sculat şi aii venit cu toții la Domnia Mea și S'aă rugat de Domnia Mea, ca să aibă şi ei [ceva] de la Dobromir Banul; dar Domnia Mea am lăsat în acestea după toemeală ; și aii dat apoi ci, de bună voia lor, și făcă nict o siluire din partea Domnici Mele, sfintei mănăstiri, 1 Cf. M. Ionescu, Jsz, Cotrocenilor, p. 50 şi urm,
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paș 60 şi Lepa paș 55 () și Coplea 60 şi Aldea paș 55 şi 

Vruţul paș 70 și Moșul paş 65; şi i'au vrut nici de cum să 

vindă părțile lor de ocină ca să fie vecini, ca alți megiași 

(msrirauitu) ai lor, și de nimeni maii fost siliți. Ci am făcut 

Domnia Mea cartea Domniei Mele acestor oameni ce sînt 

mai sus scrişi, ca să fie în pace a-și ţinea și stăpini părţile 

lor de ocină. Și hotarul să se ştie, pe unde se lovesc cu satul 

Frăsinet, în virful cîmpului, și unde se lovesc cu Creţeşt[i] 

(cîteva cuvinte rase, apoi, şters: «Şi iarăşi să-i fie Popei Tri- 

fan un sălaș de Aţigani, anume Severin (GeRepun), pentru 

că-i este lui de moștenire. Şi iar a cumpărat popa Trifan o 

Aţigancă, cu numele de Voica, de la Anca din Studina, 

pentru 800 de aspri»). Drept aceia am dat şi Domnia Mea 

acestor oameni ce sînt mai sus scrişi, ca să li fie moşie ohab- 

nică, lor şi feciorilor lor, și nepoților, și strănepoților, şi de 

ori cine să fie nezăticniţi, după spusa Domniei Mele. lată 

dar şi marturi am pus Domnia Mea: pe jupan Danciul Vel 

Vornic, şi Dumitru Vel Logofăt, și Androniiu Vistier, şi 

Franța Spatar, și Dima Stolnic, şi Radul Comis, și Iliiaș 

Păharnic, și Mihaii Vel Postelnic. Şi Dumitru Vel Logofăt 

am isprăvit. Şi ei Neagul am scris în Scaunul cetăţii Bucu- 

reşti. Luna Dechemvrie, 11 zile, de la Adam pînă acum anul 

7200 [1591]. — Monogramă cu roșu. Pecete peste hirtie. Perga- 

ment. — După traducerea lui D. Peşacov din 18581. 

4. Tirgoviște, 28 Decembre 7125 (1616). Alexandru, fiul lui 

Iliaș, Domn al Ţerii-Romănești, ep BANAaHeHCRHAH CTpânaMmn, 

Mama ui Dnr[b]pamu Xepuer, dă Scărișoara moşnenilor, între 

cari «Bogdan și Mușteştii, Dobromir şi Suleștii, Găngeştii, 

Căprioreştii, Fierîștii, Hrana și Andrăeştii, Vlasan şi Oprea 

şi Beleț şi Măineştii şi Buşrenul» (cele mai multe nume sint 

şterse cu roşu și înlocuite, în aceiași coloare, cu «Papa Vel 

1 Acesta e întăiul Divan al lui Ștefan-Vodă. V. /sforia fu? Mihai Viteazul 

p. 64 şi urm. Al doilea, constatat prin documente din 6 Februar și 8 Mart 

1502 (Arch. Stat, Episcopia Rimnic, XXXIV), are în locul lui Franţa pe Va- 

sile, în locul lui Iliaș pe Duca, în locul lui Mihai pe ani. Al treilea, după 

Paști (mai sus, p. 290, n9 7), are ca Vornic pe Mitrea al lui Mihnea-Vodă, 

iar ca Vistier pe Dan. 

m
p
.
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Logofăt»>]. <Apoi, cînd a fost în zilele răposatului Mihail Vce- 
vod, iar acest sat mai sus zis a căzut în multe năpastii de 
biruri, și wa putut el să le plătească. Apoi după aceia Mihail 
Voevod, pentru aceste năpastii de bir ce a avut acest sat 
Scărișoara din căderea birului, iar Domnia Lui Singur a luat 
acest sat de mai sus zis pe seamă domnească, de a fost 
birnic fără voia sa. Apoi de atunci, în urma lui Mihail Voe- 
vod, pe cînd a venit Domn răposatul Simion Vcevcd aici 
în Țara-Romăn ească, cu schiptrul cblăduirii ţezii, de la cinstitul 
Împărat, iar acest sat Scărișoara, mai sus zis, ei ati venit cu 
toţii înnaintea Domniei Lui, de s'au plins pentru marea strim- 
toare ce au avut ei de către Mihail Voevod, și cum că sînt 
făcuţi birnici cu sila, fără voia lor, numai pentru niște vnă- 
pastii de biruri. Jar întru aceia răposatul Simion Voevod, 
Domnia Sa însuși a căutat şi a judecat pe dreptate, și după lege, 
şi cu toți cinstiții dregătorii Domniei Sale, și a luat aminte 
Domnia Lui toate numele acestor năpăstii de la Scărișoara, 
cit a fost trecut; apoi a luat singur Simion Voeved Domnia 
Sa de la acest sat Scărișoara 70.000 de aspri, toţi gata, birul 
acestor năpăstii, pe cît a fost trecut în zilele lui Mihail Voe- 
vod. Şi după aceia Domnia Lui Simion Vcevod a slobozit pe 
acei săteni din Scărişcara ca să fie iarăși cnezi (Eu'ri wru 
KHE3), cu ocinile lor, precum aii fost şi de mai înnainte vreme.» 
Aşa rămîn și supt Domnii ce urmează. Și el întăreşte cu 
blestem. Boieri: Dumitru Vel Ban, Crstea Vel Vornic, Neca 
Vel Logofăt, Stiriiano Vel Vistier (ernpnrane), Păruş Vel 
Spătar, Gorgan Vel Stolnic, Gligorie Vel Comis, Mrăzea Vel 
Păharnic, lani Vel Postelnic. Scrie Neagoe Logofăt. Semnă- 
fură. Monogramă cu roșu. Pergament. Traducere din 1858 
(D. Peșacov). 

5. 1626. Kvpi))oc îX2p 0205 dppteniononoc Kovoravrivovz6ăsug 
Neac “Poyins, ua oixobueyaăe zarpiăpi/ ns, Lepăouos 2âp s05 
Fânas 19 Tacpiip1s "Adstavâpstac, cu alți doi prelați, întă- 
resc mănăstirii Radu-Vodă Izlazul. Pergament!. 

1 La Arch. Statului, pachetul Pegarcea, se afă un număr de acte relative 
la darul mănăstirii Stănești către patriarchia de Alexandria supt Gavril Mo- 
vilă. La 28 Octombre 1622, Radu-Vodă scrie «satului Şăgarcea de în județul
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6. București, 5 lulie 7134 (1626). Alexandru Voevod, fiul lui 

Radu, «Domn a toată Țara-Romănească eipeie Hi 3ANAAHEHCKIHM 

crpannămu, Smaauu H Darapar Şepurr, dă mănăstirii Sf, Troiţa, 

«în cetatea, (kapow) Bucureşti», la care mănăstire e egumen 

Atanasie, satul Izlazul din judeţul Romanați, cu «vecinii» 

(uni). Satul fusese cumpărat în jumătate de bunicul Dom- 

nului, Mihnea Voevod, «de la răposatul Dobromir Banul», 

pentru 70.000 de aspri de argint. «lar cealaltă jumătate din 

Izlaz a fost dăruită de Mihaiu Postelnicul, fiul lui Dobromir 

Banul, la moartea lui, sfintei mănăstiri Sf. Troiță, pentru po- 

mana și îngroparea sa în pridvorul bisericii (Bi npHTRepa 

upk&$), în 7095 încă. Supt Mihai-Vodă se pustiește mănăsti- 

rea. Supt Radu-Vodă Șerban se iea satul de Radu Clucerul 

Buzescul, iar supt Alexandru, egumenul are proces cu Radul 

Postelnicul, fiul Buzescului. Menaţionată gonirea lui Radu Şerban 

de «Craiul Batăr Gabor» [Bâthory Gâbor] și cknaa cc EHA npHustA 

EAThp TABOp KpAal0 3A£ Rh BEAAE, "TEDE ECT H3EAAHA 9 ULEPEAN 

ROEROA, WT PCARIE: "TOPAA fc EHA BAPHIISA H pncoRSa». Se de- 

cide pentru mănăstire. Boieri: Papa Vel Vornic, Fiera biv 

Vel Logofăt, nenpannut Kpaar, Hriza Vel Logofăt, Trufandă 

Vel Vistier, Miho Vel Spătar, Vartolomi Vel Stolnic, Bratul 

Vel Comis, Apostol Vel Păharnic, Costandin Vel Postelnic. 

Scrie Lepădat Logofăt. Semnătură. Monogramă roşie. Pecete 

mare, cu șnur roș, albastru şi alb. Pergament. 

7. București, 27 April 7137 (1629). «Noi moșteanii satului 

Scărișoara ot sud Roman[a)ţ» se vînd Raurmâni «jupănului Ne- 

culii Vistiiarul 1, cu feţorii noștri și cu toate părţile noastre 

de ot[i]nă, și cu viile, și cu tot venitul, căt să va aleage de 

priste tot hotarul, şi de moșie și de cumpărătoare». Nume: 

Doljil, care iaste sloboziia cinstitului și prea-luminatul părintelui Chiril pa- 

triiarhulu, ce aii fost de la Alexandrie, ca să fie în pat[e] și slobod de toţ 

boiarii, și mari şi mici, și de slugile lor, și de toate slugile Domnii Meale, și 

de toț oamenii». Nime să nu se amestece. Amendă de 500 «de galbeni», şi 

«va avea certare cu 500 de toiages. Ordin către «tu Stanciule Postelnic de 

Dlăga» și către <Rumini> și ispravnicii lui. — Pentru relaţiile lui Chiril cu 

ţerile noastre, v. vol. IV și Zsz, Ziz. ron. în sec. al XVIII-lea. 

1 Pentru el, v. Prefaţa. 
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«Toinea, Janghiul, Soare, Voia, Romcea, Dade, Dan, Bolfe, 
Vălsan, Neanciul, Puia. «Păntru că acești oamenli] ce săntem 
mai sus scriș în acest zapis, toțam fostu judec, cu toate mo- 
șiile noastre.» Acum se vind de bună voie, <în zilele Domnu 
nostru creştin Alexandră Voevod, snă poc[olinag Iliiaș-Vod(ă]». 
De toți, se daii 54.000 de aspri. Cumpărătorul e Ivașco biv 
Vel Vornic. Marturi: Hrizea Vel Vornic, Vladul Vel Logo- 
fât, Trufanda Vel Vistier, Papa biv Vel Vornic, Mitro Vel 
Spătar, Ivaşco biv Vel Vornic, «Aslan Vornecul»!, Grigorie 
Comis, Diiamanii Vel Comis, Constantin Vel Păharnic, Du- 
nitrașco biv Vel Vistier, Dumitru Vel Vistier, Nedealco Vel 
Portar, Mușat biv vtori Vistier, Cănda Vel Armaş, «Mateiu biv Vel Ag[ă]», Dumitru Căpitanul, Buzinca biv Vel Vistier, 
Tudor Slugerul, Mihaiii Clucerul, de Coţofani, Staico Clucerul 
ut Comana; din Sănteşti Staico Vornicul, Radul Postelnicul, 
«fegorul Stoică biv Vel Logofăt», «Stroe Logofăt, fecorul 
Fieră Vel Logofăt». Scrie «Gheorghe Gram.». 

3. București, ş Mai 7137 (1629). Alexandru lliaş-Vodă, pen- 
tru mănăstirea Sf. Troiță, căreia-i dă Izlazul. Se face isto- 
ricul ca şi în actul de la Alexandru-Vodă, fiul lui Radu, 
vorbindu-se şi de niște cărți ale lui Radu Buzescul, <Kake 
eST S Bpamog, ua ceerpa cn, Sana MApia, ROPA cc Bia Rh 
npukrerao» («care-s la Braşov, la sora lui, jupaniţa Maria, cînd 
a fost în pribegie»). Pomenit și Vlădica Luca. Întăreşte și noul 
Domn. Marturi: Hriza Vel Vornic, Vladul Vel Logofăt, Tru- 
fanda Vel Vistier, Miho Vel Spătar, Dumitrachi Stolnic, Diia- 
mandi Comis, Costandin Păharnic, Condelo Vel Postelnic, 
Vladul Vel Logofăt. Serie Lăpădat. Semnătură. Monogramă 
cu roșu, Pecete mare, cu data: «7136» de ambele părți ale 
figurilor [adaus pe hirtia pecețţii; 1672]. În colţ, jos: Radul. 
Pe Vo: + /pp5w3obdâo 155 "Adezăvâpo» BonBoda, 705 veidav, 
înă, 2 "Ilohătq: moda mo, 

1 La 12 Decembre 1619 se pomenesc <jupănul Aslan, Marel[e]-Vist. și 
jupăneasa dumniilui, jupineasa Maria Cercheza, și coconul domniilor» (Arch, 
Stat., Cotroceni, VI, n 1), Act pentru el de la Radu-Vodă, Aslan fiind biv 
Vel Vistier; 14 Maiii 1622; ibid, n 3. — De aici se vede că Aslan, nepotul 
lui Petru-Vodă Șchiopul, luase pe ţiitoarea, acestuia (v, Hurmuzaki, X1),
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9. București, 25 Iulie 7137 (1629). Manolie, cu fiul săi Iordan, 

din Scărișoara, se vinde Rumiîn lui Necula Vistierul pentru 

"2.000 de aspri. «Pentru că eii Manolie fost-am tot judec cu 

fetorie miei şi cu toat[ă] partea mea de ocnă.» lea banii de 

la «Gligorie Comisul». Marturi cei pomeniţi în Octombre al 

aceluiaşi an. Pecetea, foarte frumoasă, a lui Mușat poartă pe 

Sf. Gheorghe. Pentru celelalte, v. la Octombre. 

10. 2 Octombre 7138 (1629). <Moșteanii satul de în Scări- 

şoar[a)» se vind lui Necula Vistierul. Nume ca: Dabui, Ghira. 

Fusese înnainte de aceasta «toț megiiaș, cu fisoriei lor şi cu 

toate moșiele lor», pănă se vind acum «în zilellej Domnu 

nostru lo Alexandru Voevod snă Ilăiaş Voevod». Marturi ca 

la documentul din 9 ale lunii, dar, pe lingă ei, Nedealco Vel 

Portar, Mușat Vel Slujer, Dumitru Vel Vistier, Para Logofăt. 

Stroi Logofăt serie. 
11. Bucureşti, 9 Octombre 7138 (1629). «Noi moșteanii sa- 

tului Scărişor(a]» se vind rumini lui Necula Vistier. Între ei: 

Biica, Bărbăteaiii, Jitea, Mogoş. leaiă banii «de în măna jupl[ă|- 

nului Glig|ojrie Comis». Marturi: Hriza Vel Vornic, Papa Vel 

Logofăt, Dumitrașco Vel Vistier, Trufandă Vistier, Ivașco 

Vornic, Sima Logofăt, Stanciul Armașul, Bunea Logofăt. 

Scrie Gherghi Gram. Semnează: Trufandă (are iscălitura: 

Tpowpayeos Bmorqapqs și pecetea: Tpobpayras Iloorehwnos, cu 

un cal). Sima iscălește: Xipac Acrofisrne. Pecetea lui Stanciul 
pare a fi un om cu arme și: Stantul Arm. Se mai cuprinde 

și iscălitura lui Neagul Vel Agfă], cu o pecete purtind crucea 

între doi lei şi literele: C și... Pecetea lui Hrizea e neinte- 

ligibilă, a lui Papa are inițialele [[. IL., a lui Ivaşco un om 

ce ucide un lei. — Cf., pentru Neagu, vol. IV, p. 0LxxxI. 

12. 23 Octombre 7139 (1630). Voica, cu fiii şi un nepot de 

fiă, din Scărișoara, se vind Rumini lui Necula Vistier: fu- 

_sese «judec, cu toatie] moșiile noastre ; şi eii Albul cu fii-miti 

Ştefan îi Stancu! tot am fost jude&». Se vind cu 20 de ughi. 

Marturi: Ivaşco Vornic, Gligorie Comis, Tatul Logofât, Sava 

Postelnic, ot Tărgoviştle], «Ghilghi părcălab de Studina i Oprea 

părcălab de Scărișoar[a]». 
13. 24 April 7138 (1630). <Vruţal», cu fiii, din Scărişoara, 
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se vînd Rumini lui Nicula Vistier. «Am fostu megiiaș cu 
toat[ă] moșiia noastră încă mai de nainte vreame.» Li se dai 
1.500 de bani. Marturi: Hriza Vel Vornic, Viadul Vel Lo. 
gofăt, Papa biv Vel Logofăt, Ivașco Vornic, Gligorie Comis, 
Muşat Vel Stolnic, Mitrea biv Vel Pitar, Dumitru vt. Vis. 
tier, lani Vistier, Bunea Logofăt. Scrie Ghilghi Logofăt. Sem- 
nături: și a lui Kowsroy: [lo-/apwnos, Mi/os marii, Costan- 
din vtor, Postelnic (viitorul Constantin Șerban), Mitre Pitar, 
Mate Ag(ă) (viitorul Domn). «Eu Radu Postelnic Năsturel, 
Danciul Logofăt Uscaţ», Saua AooBsrrs. — Vezi facsimilele celor 
două semnături ale viitorilor Domni. 

E re 

14. 18 April 7140 (1632). Vinzare către «jupănul Necula 
Vistier» a unui Vlad, cu fiii, din Scărișoara; care <am fostu 
judec cu toat[ă] moşiia mea, iar acum în zilel[e] Domnu nostru 
creştin Leon-Vod[a] iar eii m'am văndut Rumăn cu toț fetorii 
mei, derept ug. 10. Și aceșt[i] ban[i] i-am luoat din măna lui 
Bolf, Rumăn Vistiiarului, ca săi fii Rumăn în vea&; păntru 
că Bolfi el sai fost văndut Rumăn, cu toț fetorii lui, jupă- 
nului Neculii Vistier, şi ai luoat ban(i! deplin, de casa lui ; 
apoi aii făcut pre un fetor al lui frat|e], de ai luoat bani] 
a doara, iar 2.000 de ban[i). Ce, dec' ai vinit juplă]nul Ne- 
cula, Vistierul la sat, el ai aflat pre Bolfi itlen; ci l-aii pus 
să dea doo găliț. Iar Bolfi ai văzut că ai făcut răă și-i va 
fi greii, ci aii Iuoat ban[i] de la fitorul lui, Vălsan, și mi-ai 
dat mie, Vladul, ca să fii Rumăn jupânului Neculii Vistier 
în ve, și Bolfi iar aă rămas Rumăn, cu fetorii lui». Marturi:
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Gligorie Comis, Mitre Păharnic (?), Radu Postelnic, Danciu 

Logofăt. 
15. București, 3 Iulie. 7141 («1633»). Matei-Vodă, «nepot 

al prea-bunului, răposatului, bătrinului lo Băsărabă Vorvod», 

pentru «Giurca Cliucerul ot Medvăjde și Lupul ot Zăgaia, 

nepotul jupaniței Marinei, și frații lui, Radul din Ergheariţa, 

din judeţul Mehedinţi». Li dă pe Anca Țiganca, fiica Sorei, 

cumpărată aceasta de la boierii Spineani, cu 1000 de aspri. 

Boierii: Radul Buzescul Vel Ban, Ivașco Vel Vornic, Radul 

Nasturel Vel Logofăt, Gligorie Vel Vistier, Tudosie Vel 

Spatar, Mihai Coţofeanul Vel Stolnic, Buzinca Vel Comis, 

Vucina Vel Păharnic, Costandin Vel Postelnic. Scrie Lăpă- 

dat. Semnătură. Monogramă. Pecete pe hirtie. Pergament. 

16. București, 31 Mart 7146 (1638). « Vasilie Păharnic, fe- 

corul Predei Spatar, nepot de fetor Nicăi biv Vel Logiolfăt», 

dă «Necolei prăcălabul de Glogova: Corcova, cu 340 de ughi: 

«fac preste tot aspri 67.900». Marturi: cei din hrisovul de 

întărire [n următor] și «ot Fălcoi Pătru Slujer, i ot Prădeştii] 

Petrea Cliucer, i ot Severin Buliga Căpitan i Lepădat iuz,, i 

ot Jirov Manole Postelnic, i ot Bresniţă Mihaiii Postelnic, i ot 

Stăngăcea Nicola Postelnic, i ot Glogova Vintilă Postelnic». 

Urmează iscăliturile şi pecețile. 
17. București, 10 Maiu 7146 («1638»). Matei-Vodă, pentru 

«Necola prăcălabul ot Glogova», dindu-i satul Corcova (Me- 

hedinţi), pe care l-a cumpărat Nica biv Vel Logofât supt 

Mihai-Vodă. În el se cuprind părțile zise: Cordunul, Căr- 

ligul și cu <naa 34 BuHorpaay» (plaii de vie). Necola cum- 

pără, la rîndul săi, satul, wm ARopa reAgoAuH (de la Curtea 

Domniei Mele), de la Vasilie fiul lui Preda Spatar, nepotul 

de fiii al lui Nica, cu 76.000 de aspri. Zapisul de cumpără- 

tură îl iscălese Hriza biv Vel Ban, Teodosie Vel Ban, 

Gligorie Vel Logofăt, Dumitru Dudescul biv Vel Vistier, 

Preda Vel Spatar, Dumitru Filieşanul Vel Pitar, Dragomir 

Vel Armaş, Barbul Păharnic ot Brădeşti, Radul Căpitan 

de Fărcaş, sa uspesniu (de Roşii), Barbul de Poiană, Căpitan 

za Dărăbanţi, Preda Cliucerul de Ceaplia, Iacov Cliucerul de 

Cernaia, Tudoru Postelnic sAc Bi Kuura cir. Marturi: Hriza,



      

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 443 

Teodosie, — Vel Vornic, Gligorie Vel Logofăt, Radul Vel Vistier, Preda Vel Spatar, Buzinca Vel Clucer, Radul Vel Comis, Vasilie Vel Stolnic, Vucina Vel Păharnic, Costandin Vel Postelnic. Scrie Lepădat Logofăt. Semnătură, Monogramă cu roșu. Pecete. Pergament. — Şi traducere anonimă din se- colul al XVIII-lea. 
18. Bucureşti, 24 Decembre 7163 (1654). Constantin Șerban, pentru Necula vtori Clucer din Glogova și fiii lui: Semen Logofăt, Ivan Păharnic, pentru Corcova. Se înşiră Rumiînii, între cari: Bălac, Băluț, Păstrăvan, Giura, Măinea, Ianăș, Frăincul, Bătiia, Viădoiu, Pădure, Străţimir, Iancul, Sava. După întărirea de Matei-Vodă, cer la Divan să li se îngăduie a întoarce banii Frăţilă, Răducau si Samfira. Dar numele tatălui lor se află între Rumini în hrisovul lui Mihai-Vodă pentru Nica Logofătul. Acum, «după aceaia, cănd ai fost acum în zilele Domnii Meale, după ce ai dăruit Domnul Dumnezeu pe Domniia Mea; și cinstitul Împărat, cu Domniia și cu schiptru stăpănirii Țării- Ruminești, la Scaunul răpoosa- tului părintelui Domnii Meale Io Șărban-Vod!ă), Dumnezeii să-l odihnească», Vasile biv Vel Armaș pretinde că preţul de vînzare a fost mai mare decit cel ce a primit. Se aduc și săteni cu mărturie mincinoasă; care recunoscindu-se, Ni- cola-i iartă. Dar după opt luni revin cu pîră, «cu învățătura lui Lăpădat Căpiian cel orbu dă la Imoasa». «Și să dea lui Vasile Armaş mită ug. 200 și să zică Vasile Armaș la Divan Cum că nu i-ati văndut pă dănșii Rumăni dă bună voia lui, ci i-ai văndut dă siia Doamnei Ilenii.» Deci Vasile spune așa, «că ati fost văndut satul Corcova Doamnei Elenii dă silă, iar Doamna Elena au fost făcut schimbu cu Nicola Clu- cerul, dă ai fost luat dă la Nicola Clucerul alt sat și ai fest cumpărat Doamna Elena Nicolii Clucer satul Corcova dă la Vasile Armaș». Nicola arată actul «pecetluit cu pecetea lui și a moșu-săă Nica Logofăt şi a tătăni-său Predii Spă- tar». Întăreşte şi noul Domn. Boieri: Ghiorma Vel Ban, Preda Vel Vornic, Stroe Vel Logofăt, Bunea Vel Vistier, Hriza Vel Spătar, Ghiorghie Vel Clucer, Istratie Vel Postelnic, Chirca Vei Stolnic, Radul Vel Comis, Paană Vel Păharnic,
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Dantul Vel Sluger, Necula Vel Pitar. Scrie Preda Logofăt. 

Semnătură. Monogramă. Pecete pe hirtie. Pergament. 

19. 7 Octombre 7180 (1671). «Voinea, fetorlu Neacșului 

ot Scărișoar[ă]», vinde «vără-nieă lonă Logiojfăt, fetorul popei 

Vladului» de acolo, partea-i de moşie: «din tote funile, şi 

cu luncele, şi din crivinlă], şi toate împărțealele . . ., și cu știrea 

tuturor fraților mei de moșie, şi din sus şi din jos». Mar- 

turi: «Toni Logofăt, Stoian stegarul, Peia și Miho Postelnicul, 

şi Stoican». 

20. Bucureşti, 24 Mai 7180(«1672»). Grigore-Vodă, fiul răpo- 

satului Gheorghe Ghica, «siți]ntii și dumn[ejzieştii mănţăjstiri 

ce iaste a răposatului Radului Voevod, den josul orașului 

Domnii Mealţe] Bucţujreştii, unde iaste hram Sta Troiţlă]», şi 

egumenului: «Dionisie Arhimandritul», pentru Izlaz: «<şăzutul 

satului» şi anexele, «pre hotare bătrăne şi pre seamne». «Pentru 

că acesti satu Izlazul fost-au de moșie jupăneasii Margăi, moșa 

Predii Vornicul Brăncoveanul, iar apoi l-au fostii cumpărat 

Radul-Vod[ă) Călugțăjrul de la jup[ă]neasa Marga, și aii fostii dat 

dentr'aceasti satii jum[ăltate zeastre juplăjneasii Cr(ă jstinii, 

sora lu Pătrașco-Vod[ă], iar jum(ăltate de sat ai fostii rămas 

pre seaama Domnii. Dupre aceia, fetlolrii juplă]neasii Crlă]s- 

tinii, Badea şi cu fraţii lui, ei ai fosti văndutiă această ju- 

mfăjtate de sati Banului Dobromir, derept 70.000 de aspri. 

Apoi, cănd ai fostă în zilel[e) Mihnii-Vodţă], It! 7095, iotăm- 

platu-se-aă lui Mihai Postelnic, fe&[ojrul lu Dobromir Banul, 

moarte, şi, îngropăndu-se în sf[ă)nta mănță)stire Sta Troiţ[ă], 

fost-ati dat această jum([ă]tate de “sat, Izlaz, și cu Rum[ălnii, 

sfți]ntii măn[ăjstiri, pentru sufletul părinţilor lui, și pentru sufletul 

lui, şi s'au scris şi la sfăntul pomealnic pretată-săi Dobromir Banul 

şi pre mum[ă]-sa, jupăneasa Vilaei, şi Mihai Postelnic, și alte ru- 

denii ale lui, pentru pomeana.» Mihnea-Vodă dă restul, mănăsti- 

rii, «şi l-ai ținut la măn[ăstirea satul peste tot, den zilelle) 

Mihnii-Vod(ă), păn în zilelțe] lu Mihai-Vod[ă], căndu ai venit 

Sinan-Pașa cu Turcii în ţeară. Și, dupre le) ai stricat 

Sinan-Pașa măn[ă]stirea den temelie, de tot, atunce s'ai fostii 

risipit toate bucatelle] măn[ăjstirii, iar satel[e; mănăstirii și 

moşiile le-ai ţinut unii și alţii, cine ai putut. Așijderea şi 
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satul Izlazul lati fost luatii de l-au ținut boiarii den Brănco- 
veani şi Buzeștii, peste tot, păn în zilele] Radului Voevod 
Mihnea. Și, dupre île] ai venit Radul-Vodiă] cu Domniia 
aicea în ţeară și văzăndu măn[ăjstirea moșu-săii, lu Al[ijx(a]n- 
dru-Vod[ă], fet[ojrul Mircii-Vod[4], risipitlă] şi spartă de pă- 
gănii turci, înciputu-o-aii de o au rădicat și o au făcut den 
temeliia ei păn în săvărșit, şi ai căutat de moșii și de satele 
mănțăjstirii, de le-aii strănsu de la cine le-ati ținut făr de 
treab[ă], şi iar le-aă dat la sf[ă)ta mănjăjstire [v. no 2].» Așa și 
Izlazul. Dar supt Matei-Vodă, «s'au fosti sculat Preda Vornicul 
Brăncoveanul, nepotul lu Matei-Vod[ă], de aii fostii luat satul 
Izlazul, tot, de la măn(ăjstire, făr de cale şi făr de dereptate, 
în sila lui, şi l-ai ținut Preda Vornicul păn la Mihnea-Voa[ă], 
care au venit în urma lu Costandin-Vod[ăj. De atunce iar 
l-ai luat mănlăjstirea... Apoi, dupre ă[e] s'au dus Mibhnea- 
Vod[ă), avut-ai multă păr[ă) și gălceav[ă) căluglăjrii . . . cu 
jupăneasa Pâuna a Predei Vornicul Brăncoveanul ... lar dupre 
aceaia, cănd ai fosti în zilel[e] Domnii Meal(e], în Domniia 
de 'ntăiii, sau voitu şi s'aă împăcat jup[ă]neasa Păuna cu 
părintel[e] lochim, eg|uJmenul de la Sta Troiţ[ă)», luînd, fie. 
care, jumătate din sat (<jupăneasa Păuna cu nepoții ei»: 
«Barbul!! şi Costandin»): cine va începe piră, va pierde. și ce 
are. Domnul, la vederea zapisului, iscălit şi «de boiarii Di- 
vanului», întăreşte. Marturi: Ghiorghie Băleanul Vel Logofăt, 
Stroe biv Vel Vornic, Vintilă Bucșanul Vel Ban de Craiova, 
Neagoe Vel Vornic, Hriza Vel Vistier, Toader Sturzea Vel 
Spătar, Badea Bălăceanu Vel Clucer, Stroia Vel Postelnic, 
Cornia Vel Păharnic, Preda Poinarul Vel Stolnic, Matei Vel 
Comis, Papa Buicescul Vel Sluger, Staico Vel Pitar, Radul 
vtori Logofăt. Scrie Alexandru ot Săteani. Iscălitură. Mono- 
gramă roșă, împodobită cu verde. Pecete mare, cu data de 
«7180: 1677 [cu cifre arabe)», de-o parte şi alta a celor două 
figuri. În colț, jos: «Pro&. Ivașco Vel Logofăt». Pergament. 

21. 5 lunie 7184 (1676). Duca-Vodă, lui «Costandin vtori 

1 V, Doc. privitoare la Constantin- Vodă Brincoveanu, Bucureşti, 1901, p. 
170, nota 1.
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Logofăt Brăncoveanul !, snă Papei Postelnicul, nepotul Predii 

Vornecul Brăncoveanul, şi cu feălojrii lui, căți i-ar da Dum- 

nezeii, şi sflijntii şi dumnezieștii mănăstiri a Radului Voe- 

vod, den jos de Buc[ulrești, carea iaste sf[ăjntul hraam una 

fiindu nedespărţită Sf[â]nta Troiţlăj» (numele egumenului în 

alb), pentru Izlazul, «şi cu gărla ce se zit[e] Gărla Margăi, și 

den ședearea satului, de pretutindenilea». Între Rumini: Ne- 

cula al Bercii, Badea snă Mihil, Bercea, Stan al Velii, Stroe 

al lui Căcăţui, Mareșu, Cernica al Draghiei, Cernica al Bră- 

tuei, Dragomiraș, lova, Stoica al Mărzacului, Stroe al Cucii, 

Milea al Vrăjitoriului,. Stoilă, Lupul, Nica al Grecului, Stan 

al Lungului, Vladul Briceagă, lane Măţău, Stan Goaţlă], 

Dumitru Lămătescul, Stoica al Tihi, Stăniica, Stan Banul, 

Stoica 'Țăcălăii, Ion Coșcan, Vladimir, Stantul Firuș, Stoica 

Bogdănit, Ştărbu, Necula Bădăi, Badea ai Drăgușănoae. 

Constantin îl avea «despre moșie, despre moșu:săii Preda... 

Iară după aceia Rumănii dentr'acestu sat. . . şi ai fostu fugit 

den sat, preste Dunăre, de ai fostu şăz[ăjtori acolo, la Turci, 

ca nişte oameni răi şi ficleani; şi, șăzăndu ei acolo, la Turci, 

Sau fostu sfătuit cum vor treace dencoatle), să vie naintea 

Domnii Meal|e), să scape de rumănie, și, trecăndu, numai ce 

-aii venit naintea Domnii Meale, în Divanul cel Mare, de s'au 

părăt de faţ[ă] cu boiarinul Domnii Meal[e)... Și așa zicea 

Rumănii din Izlaz, cum că moșia a satului Izlazul iaste a 

boiarinului Domnii Mealje] ..., iară ei nu suntu Rumăni, fără 

numai ce aii șăzut în sat, în Izlaz». Brăncoveanul spune că 

mare cărți pentru sat, dar îi e moşie de la Preda și ştie că 

și Rumînii sînt ai lui. Se întreabă boierii. din Divan: ei dati 

dreptate lui Constantin, «și zicea cum că în zilel(e] altoru 

Domni bătrăni nu sau fostu scriindu Rumănii pre nume în 

cărți, iar tot i-au fost ținut boiarii Rumăni, măcari căt nu 

Sai fost scriindu pre numle| în cărți». De aceia se ridicase, 

țeranii cu piră, «că doar vor scăpa de rum(ajnie». «Dec[i] 

Domnia Mea datu-i-am de grumaz denaintea Domnii Meale 

den Divan, la măna boiarinului Domnii Meal(e]..., de le-ai 

1 V. mai sus, p. 187, no 45. 
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făcut și certare, cu porunca Domnii Mealle), dăndui pren 
tărgu, ca să nu mai rădit[e] altă dată pre stăpănul lor, şi 
pentru căt ai fost nişte oameni răi și ficleani, şi fugari pre la 
Turci, părăsindu-și birul și haras[u lu Împăratului ; şi acum 
s'aă scris tot pre num(e] în castă carte a Domnii Mealfe], 
ca să fie Rumăni boiarinului Domnii Meal[e)..., cum ati fost 
şi mai denainte vreame, dă la moș, dă la stremoș.» Boieri: 
Radul Nasturel Vel Ban de Craiova, Vălcul Vel Vornic, Șăr- 
ban «Catacoz(i]jno» Vel Logofăt, Hriza Vel Vistier, Lupul 
Vel Spatar, Cornia Vel Clucer, Iordache Vel Postelnic, Staico 
Vel Păharnic, Costandin Vel Stolnic, Vladul Vel Comis. Scrie 
Dumitraşco Logofăt. Iscălitură, Monogramă cu aur. Sus vul- 
turul și flori cu aur. Pergament. În colț, semnătura lui «Șerban 
Cantacuzind Vel Logofăt». Pergament. Pecete ruptă, 

22. <ţ Să-s știe Rumănii, boerei cum ținea din funea făr 
casta] că o țin: jumătate.» Se înșiră cei «din funea năcşască», 
«din funea grozască, 2 părți rumăneșt[i]», «din funea Viteazu- 
lui». Nume ca: Căzan, Nicul, Răncoiul, Bălaur, «Radul mic 
bătrăn», «Dan Căp[ojtescul», «Pătru Nicorescul». «Moșia Răio- 
sului, care o văndut Măldăreşti Predei Vornicului.» « Manea 
ce l-aii văndut Stroe Măldărescul din Rămeșt[i].» —- Pare a fi 
scris de Constantin Brîncoveanu. 

23. <Răscu[m]părător[e)] slujitorilor de moşie, de la Radul- 
Vod[ă]», cu însemnarea de bani și «<paș». «Moșicul», «Paica», 
«Mirence»,  «Leotă», «Drăgumin», « Drăghie», « Bodișan», 
«Matea», <Vladul Vujiha». La sfirșit: «Sluj[itori] i cnez paș 
2.403». — Pare o fi tot de mîna lui Brincoveanu. 

24. <Răscumpăr[ă]torj e) de la Radul-Vod(ă], cin[e] căț ban[i] 
ai dat şi căt paș ţine Rumănăii.» Seris de Constantin Brin- 
coveanu? Pe Ve, într'o scrisoare frumoasă: «Să-s știe moșia 
Rum[ăjnilor carii s'ai văndut Prediă Vornicul, cu părţile lor». 

25. 11 Novembre 7185 (1676). «Dara» și fiul ei Stan dai 
«părintelui Evthimie și fiu-său lu Stan Logofăt», partea lor 
din Scărișoară ; <dup[ă) ce căzum întru atastă grea urgie, deadem tot ce avum duplă) suflet și, neavănd cu ce plini, 
fost-am văindut» şi moșia, cu 1.633 de <«ban[i] gata». O aveai de la «Drăgan Sfatoghie». <«Nedăndu-ne răgaz părășii», mai
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ieati bani și pentru restul ce mai aveau, «S'aii făcut această 

tocmeal[ă) în sat, în Scărişoar(a], la casa Stoinei Vornicel», 

fiind marturi «oameni buni și bătrăni de ai satului». Sem- 

nează şi «uncheașul Lupul, Vornic», alţi Vornici, doi Ceauşi 

şi «Radul Roșul, snă Logofăt Ion». 

26. 29 Ianuar 7186 (1678). «Magdalina i Neaga, surorile 

lui Vasilie, împreună cu soţiia mea, Stanciul ot Scărișoaria]», 

vind lui Andronie partea lor de moșie, Iscălesc, din sat, un 

iuzbaşă, un Vornic, un Roș («Radul Roș ot tam»), «Radul 

brat Tuinei Vornic», «Drăgan viiarul» şi alt zar, «Voine 

Grămăticul», «Ganea». 

27. Bucureşti, 28 Maiii 7186 (1678). «Nicodim îier[o]monah, 

care mi i-ai fost numel[e] mirenescu Neagoe, fecorui lui 

Drăgan, nepot popei Badei den Scărişoarja]», vinde «părin- 

telui și unchiului nostru Evthimie ier[ojmonah» partea sa din 

moşie. Martur şi «Albul Ceauş». Semnează încă un ceauș și 

un <iuzjbașă!». 

28. 14 Octombre 7188 (1679). «Stoinea, fetorul lui Toder 

ot Scărișoar[ă]», dă zapis către «părintele Euthimie și fiii-său 

Stan Logofăt», vinzindu-i moşia de acolo. 

29. 7190 (1681-2). Şerban-Vodă, la «12 boiari, carii sănteț 

luaţ pre răvaşăle Domnii Meale de boiarinul Domnii Meale 

Costandin Brăncoveanul Vel Spătar și de slujlijtorii şi me- 

giiașii de la Scărișoară», pentru a se hotări moșia. Trimete 

și el un vtori Portar pentru aceasta. Pecete cu chinovar; 

monogram roșu. 
30. 9 Iunie 7190 (1682). Învoială între săteni din Scări- 

şoara. Iscălește și <eă Dumitru Stuplajreţul». 

31. II August 7190 (1682). Cei doisprezece de mai sus [n* 29] 

ai Brăncoveanului, slujitorilor și emegiiașilor birnec> : « Barbul 

Vistier Fărcăşanul, Vartolomei den Fălcoiul, Ghiorghe Lo- 

gofăt de acol[o], Zahariia de Preajba, Matei Fiseanţea den 

Ștejariul, Istratie den Izbiceani, Voinea Cauş de Zvorsca, 

Tanasie de Izbicean[i], Pătrașco Logofăt dă Berendei, Ma- 

noli de Bebi&, Chirca Logofăt de Bărseșt[i], Necula de la 

Caracaal», pentru căutarea Ruminilor de la Preda, <«moșul» lui 

Costandin, și a hotarelor. Eraii și vii acolo, ale lui, ale slu- 
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jitorilor și megiașilor, «înfundate»;. Se vor căuta şi hotarele 
«de spre Băbit și dle] spre Frăsinetul de cămpu». Pecete cu 
chinovar. Monogramă roşă, «Și zioa la Cărstov. Ispravnic — 
vtori Portar». — Dublu exemplar. 

32. Septembre 7191 (1682). «Sluj[i]torii din Scărișoara], 
împreună] cu Caimacanii ot tam, anum[e) lon Logofăt i popa 
Turnea i Andrei Albul Ceaușul cu frat[e]-miei Voinea, i Ion 
iuz. i Stancul, cu nepot[ul-miei Ion, i Voinea Bolfe i Andron[i], 
cu frat[e)-mieii Drăgan, i Mușat, cu fraț[i] miei Stoinea i Radul, 
i Stanciul Borcigoi i Danciul zet Stan î Stan sin Călug[ă]- 
rului» dai lui «Costandin Brăncoveanul Vel Spătar» «moşie 
și Rumăni» acolo, pentru a-și mintui viile la hotăritură, și, 
neavînd, ai da «vie pentru vie», cum sar fi cuvenit, așa-i 
dai «din sus, loc sterpi, făr de săliște, moșia cu rumăni,,., 
și i-am mai dat dumnealui loc împrejurul viii, ca să-ş mai 
lărgească, să nu fii viia infundatță], agru din vii, păn în drumul 
sării, funi 10, și din capul viii la cămpi iar funi 10, în lungi 
și în lată, pre din sus, din gardul viii funi 1 în sus», etc,, 
«şi funea iast[e] de paș 40». Marturi: boierii din documentul 
de la 15 Septembre și, pe lîngă dinșii: «Necula Cup. ot 
Caracal». 

33. «Să-s ştie ocina slujiijtorilor din Scărișoar[a] ce am ales 
precuin ai spus «i, fiindii cu toți de faț[ă], precum semneaz[ă) 
în jos anum[e], Septemvrie 10 ?) d., 7191 [1682).» În faţa să- 
tenilor se înseamnă pașii. Între ei: « Mușat i Stoinea i Radul 
Caimacani», un «Vornicel». Apoi: «să-s ştie ocina megiiaș(i]- 
lor de aicei, din Scărișoara], precum ati spus ei», ete.: «Ma. 
nea Bobescul>, «Vălsan al Paicăi», «Dum[i]tru Părdii», «Bă- 
laur al Popării>, «Fera Bou», «Andrei Armașul», «Ursu Leacii», 
<Albul Guţăi», «Pieptea», «Rana, verii Voinei». «Să-s ştie 
ocina Rum[ă)nilor dumnealui Costandin Brăncoveanul Vel 
Spătar, de la Scărişoar|aj». Nume ca: «Badea Sfatoghii», «Bă- 
dicea», «Dabul», «Neagoe Coroiul», «lordan», Taatul», <Ră- 
dana», cAlbul Văj», «Mecleuş», «Lupul Dudăi». Semnează 
cei doisprezece hotarnici. — Și copie din 1818. 

34. 14 Septembre 7191 (1682). Radul, fiul lui Şteful din 
Scărişoara, vinde partea sa de acolo lui «Costandin Spătar 

66549. Vol. V. 
29
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Brăncoveanul» : «paș 40, derept bani gata 49 p!>. Luase și el 
moşia «de la Vasiliia al Coroiului». Marturi: Barbul Vistier 
Fărcășanul, Pătrașco Logofăt dă Berindeai, Matei al Fiseanţei 
Logofăt, Voinea Zvortanul, Nacol ot Carabas (), Zayapias, 
Manolea ot Băbeni, Vartolomeii Fălcoian(ul). 

35. 15 Septembre 7161 (1682). Nicoar(ă] sin Drăgan al 
Grosului ot Scărișoar[a]» dă aceluiași partea sa din moșie: 
«moșie stearpă, făr de Rumăni». Marturi ca şi în celelalte 
documente cu aceiași dată, 

36. 15 Septembre 7191 (1682). «Nan, fegorul lui Nan ot 
Scărişoar[a]», își vinde partea de moșie aceluiași. Marturii 

celorlalte documente cu această dată, 

37. 15 Septembre 7191 (1682). «Pătru al Pistriţii ot Scă- 
rișoar[ă]» îşi vinde moşia de acolo lui «Costandin Vel Spătar 
Brăncoveanul» : «moșiia stearpă, făr de Rumăni»: 20 de paşi 
pentru 5 Za/eri. Lui, «și coconilor dumnealui». Semnează cei 

de la documentul precedent cu această dată. 
38. 15 Septembre 7191 (1682). «Nedelco sin Voichiian ot 

Scărișoar[a]» vinde moșia sa lui Constantin Brăncoveanul. 
lea banii de la Badea Logofăt. Marturii celorlalte acte cu 
această dată. 

39. 15 Septembre 7191 (1682). Un sătean din Scărișoara 
vinde lui «Costandin Vel Spatar Brăncoveanul» <«paş 54 
drepti bani gata t! 13 p! ..., moșie stearpă». Scrie <Varto- 
l|ojmei Fălcoians». Marturi: «Barbul Vistier Fărcășanul»>, «Pă- 
trașco Logofăt dă Berindeai, . .. Ceaușul din Huria, Gheorghe 
Fălcoianu, Voinea Zvărtanul, Manol|i] ot Băbit» și doi 
Greci. 

40. 16 Septembre 7191 (1692). Un locuitor din Scărișoara 
cedează partea lui de moșie lui Brăncoveanul. Aceiași mar- 
turi ca şi 'n documentul de la 15 Septembre. 

41. 16 Septembre 7191 (1682). <Noi acești 12 boiari ho- 
tarnici» hotăresc moșia Scărișoara. — Și două copii. 

42. 17 Septembre 7191 (1682). Un locuitor din Scărișoara 
face o vinzare în sat lui Brăncoveanul: «paș 10 și o viia, 

derept ug. 5». Marturii ca și în documentele din 15. 
43. 17 Septembre 7191 (1682). «Dan Cotofeai» din Scări- 
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şoara face vinzare în sat lui Brăncoveanul. Marturi ca şi în 
documentele de la rş. 

43. București, 6 Decembre 7191 (1682). Șerban-Vodă «cinstitu- 
lui și credintosului boiarinului Domnii Meale Costandin Brănco- 
veanul Vel Spatar și cu copii lui, căț Dumnezei i va dărui, 
ca săi fie lui ocnă în sat în Scărișoară ot sud Rom. toată 
partea moşu-săi Predii Vornicul, și cătă ai mai cumpărat 
dumnealui în urmă». Se înșiră Ruminii, între cari: Mirea, 
Mărin, Călţea, «fec[ojrii Bădicii», Mihil, Gărdu, Stoinea, Ro: 
man, Neagul, Ghincea, Dragul, Unchiaşul, Marco, Oanta, 
Ganea, Dragotă, Vruțul, Stan Fășei. Avea ca vecini «megiiaș 
și sluj[itori den Scărișoara)». Iea doisprezece boieri hotar. 
nici pentru a/egerea părţilor sale : Barbul Vistier Fărcăşanul, 
Vartolomei de Fălcoi, Gheorghie Logofăt ot tam, Zah[aJria 
ot Preajba, Matei fet[ojrul Fiseanţii ot Stejari, Istrate ot Iz- 
biceani, Voinea Ceauș ot Zworsca, Tănasie Logofăt ot Izbi- 
ciani, Pătrașco Logofăt ot Berindeai, Manolie ot Băbic, Ivancea 
Ceauşul ot Huria, Necula Techigiul ot Caracal, pe lingă ss- 
Pravnic : Radul vtori Portar. Ceilalţi proprietari nu voiesc a 
presinta alta decit «o foae scriind pre răscumpărătoarea lor 
de ocnă, cănd o ai răscumpărat ei de la Necula Vistier, 
care căț bani aă dat și cătă oână ţine». Ei «au făcut fune 
de stănjăni 40 și au tras moșia pren trei locuri, den hotar 
păn în hotar>; «la Olt», ela mijlocul moşii», «la capul ho: 
tarului de spre Frăsinetul de cămpu». Vecini erai şi «fe- 
tlo)rii lui Iordache Stolnicul». Po menit «drumul sării». Mar- 
turi: Radul Vel Ban, Badea Bălăceanul Vel Vornic, Gligorie 
Vel Logofăt, Barbul Milescul Vel Vistier, Stoian Vel Clucer, 
Ghinea Vel Postelnic, Statie Vel Păharnic, Iordache «Canta. 
cozinnd» Vel Stolnic, Papa Buicescul Vel Comis. Şerban vtori 
Logofăt ispravnic. Scrie «az Goran Stantoviă Logofăt Ola. 
nescul>. Pecete ruptă. Monogramă aurită. Pergament. — Şi 
copie din 1818. — V. facsimilele /ors texte. 

45. 15 Maii 7207 (1699). «Ion Țărebuţenul» dă zapis 
«uncheșului Cuman», luîndu-l în chizeșie. Marturi: «Stoica ot 
D' Vel Căm.», «Nicula Văt, za cărm.. (sic)». 

46. 25 Maiu 7208 (1700). «Preda Prşcoveanul Vel Medel-
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nicer» (în act chiar, «Părșcoveanul») dă zapis «la cinstita măna 

Mării Sale Radului beizadea»!, că «a dăruitu fiiului Mării Sale 

şi nepotului nostru — (sc) toată partea sa de moșie de la 

Scărişoară, cu viia ... şi cu Rumăni...» — Și copie din 1818. 

47. 20 lulie 7208 (1700). Vinzare la Scărișoara, cu învoirea 

tutulor «moștenilor>. «Şi amii scrisi eii popa Mușati cu zisa 

şi cu învățăitora], şi s'au dată la dămași oc[ă] rachiă 2, lic. 

X, şi oc[ă] 1 rachiii cu o paxie> (sic; saii: cărpaxie 2). 

43. 20 Mart 7209 (1701). «losif monah, carelle) m'aă chemat 

pre mirenie Ion Iuz(başa] ot Scărișoara], împreună cu frate- 

mieii Vladul Logio)f[ă]t», dai zapis <«Măriii Salle] Radului 

beizadă, snă răposatului Iliiaș Voevodii», că-i vind partea lor 

de moşie. Socoteala întinderii se face în pași: «pasul de 

palme 4». Se mai vînduse din moșie ceva «la Dumitru Dă- 

r[ăjbanţul... Care moşie mearge lungul din matca Oltului 

păn în hotarul Frăsinetului, precum mergu toate moșiille]; 

însă moşie stearpă, făr de Rumăni». leaii 66 de bani pe stîn- 

jen. Marturi şi un «popa Tuinea», un «Vladul Paicul». — Și 

copie din 1818. 
49. 11 Maii 7214 (1706). «Stan diiaconul, fetlojrul părin- 

telui Eftimie -ai fost egumen la măn[ăjstirea de la Găl- 

meaei>, dă zapis «la cinstită și luminată măna Mării Salle] 

Doamnii Stancăi», căreia-i vinde moşia sa în Scărișoara, <în: 

jugăndu-mă şi pă mine vreame de lipsă». Și «1 răzor de vii 

lucrătoare». Prețul e de 66 de bani pe stinjen; «care fac ti! 

50, bani 100», pentru tot. Martur şi «lordache Fiseanţea». 

— Şi copie din 1818. 

50. ri Maiii 7214 (1706). Un sătean din Scărişoara vinde 

moşia sa de acolo «Doamnei Stancăi»?, anume: «un rozor de 

vie în luncă». Mai avea ea pe aproape cumpărătură și «de 

la dumnealui Preda Medelniceariul Părșcoveanlul» [n” 46]. Ea 

voise «să-ș îngrădească cu gard acestea rozoarle! de vii». Is- 

călește și «Cărstea Vătau». — Copie din 1818. 

51. Bucureşti, 14 Februar 1760. Scarlat Ghica lui Costan: 

i Ginerele Brincoveanului, 

? Văduva lui Radu beizaqeă,
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din Strămbeanul biv Vel Vistier, «ca să aibă a ţinea trei 
preoți la bisearica dumisale de la Corcova ot sud Mehlel- 
dinți». Biserica, cu hramul Sf. Voevozi, e făcută de el «din 
temelie». După cerere, dă şi Domnul un «preveleghiu», iertînd 
pe cei trei preoţi «de toate dăjdiile şi orănduialile», precum şi 

de «<poclonul episcupescu». Se mai scutesc pentru biserică 
o sută de «stupi i rămători de dijmărit» ; 300 de vedre de 
vin ale ei nu vor da vinăriciă, pentru o sută de oi nu seva 
culege oieritul. Scutirile se mai cuprindeau și într'un act, din 
17 Octombre 1753, al lui Constantin Racoviţă. Marturii: fii 
Domnului, Alexandru, Mihail, Nicolae, Grigorie, Gheorghie 
[v. mai sus, p. 390); Costandin Dudescul Vel Vornic, Ștefan 
Văcărescul Vel Ban, Costandin Brăncoveanul Vel Logofăt, 
Dumitrașco Sturzea Vel Spatar, Mihai Cantacuzind Vel Vis- 
tier, Manolachie Geanet Vei Postelnie, N. Dudescul Vel 
Clucer, Nicolachie Vel Paharnic, Sandul Bucșănescul Vel 
Stolnic, Nicolae Brancoveanul Vel Comis, Ianachie Vel Sărdar, 
Ioniţă Căndescu Vel Medelnicer, lanachie Vel Sluger, loaniţă 
Guliiand Vel Pitar. Scrie «Andrei Logofăt za Divan». În colț, 
jos: «loan Văcărescul Vel Logofăt prottennomu». Iscălitură. 
Monogramă. Pecete mică octogonală. Podoabe colorate: sus 
un scut, cu coroana, armele amînduror ţerilor şi însemnele 
Domniei. 

52. 4 lulie 1764. Ştefan Racoviţă întărește o alegere a 
boierilor, făcută după cererea unor preoți din Scărișoara cu 
«cetașii lor», ce se plinsese de Nicolae Briîncoveanu biv Vel 
Clucer, represintat la «alegere» prin «Sandul biv Căpitan za 
lefțej&[ii]». Nicolae face să se arăte o hotărnicie din 7191 pentru 
domnescul săi strămoș. Mai cumpără de la fiii călugărului 
(cigumen») Eftimie, la 7214, «răposatul beizadea, ginerile 
Mării Sale Costandin-Vodă Brincov(eanul]». — Copie din 3 
April 1804. 

53. 6 April 7274 (1766). Vînzare la Scărișoara «Nicolei 
Mocan», «păn va fi veacul și pămăntul». 

54. 27 Decembre 1799. Ordin al lui Alexandru Moruzi 
către biv Vel Postelnic Nicolache, caimacam de Craiova, pen- 
tru cererea lui Vel Logofăt de Țara-de-sus Nicolae Brăncoveanu,
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de a se face o cercetare la Scărișoara. — Urmează copia cererii, 
din ro ale lunii. Brâncoveanu se plinge de «moșneni, ci, stăpă- 
nindu-să d'avalma cu dănșii, numai ei vănd vinul și rachiul al lor, 
ai și moară pe apa Olt[ujlui, și facu ce voescu, nefolosindu-să 
casa mea într'atăţea ani nici măcar cu un banu». Cere «teh- 

sil» ca ei să restituie ce au să dea după așezămiut. «Și, 
pentru de a nu să mai urmă această obrăznicie a lor și de 
acum înainte, să fie luminată poruncă de a să pune acols 
doao cărciume şi, căt căștig va eși de l|a] aceste doao căr- 
ciume, cum și ce să v|aj aduna dupe moară, vatră şi buca- 
tele cămpului, să-s împarță de acum înnainte pe din doao: 
să iă adecă acei moșneni jum[ăltate şi casa mea jum(ăjtate, 
păn la un banul». — A/egere acolo și în 1800, de Serdarul 
Nicolae. 

55. 5 Mart 1800. Plingerea moșnenilor din Scărișoara. Vi- 
tele lor pășteau pe o moșie vecină a lui Nicolae Brăncoveanu. 
După porunca Domnului, se duc vitele «la Craiova, și să ne 
îndatorăm de a plăti suhat pentru păștunea ce fac vit[ejle 
noastre; dar, ca să nu mai umblăm prin judecăț și să ne 
cheltuim, ne-am învoit cu dum. epistatul moșiilor dumn[eallui 
Vel Logofăt. .. în toțiani să arăm cu zece pluguri ale noastre 
într'o zi pă an, ori toamna saii primăvara, şi să avem a săcera 

acele bucate iarăș noi, iar la treeratu lor să nu avem a ne 
amesteca.» — Constantin e întărit la 5 Maiu de Serdarul 
Nicolae, se pare ispravnicul judeţului, şi se trece în «con- 
dica» lui. 

56. 8 Mart 1800. Învoiala sătenilor din Scărișoara cu epistatul 
lui Nicolae Brincoveanu: la două criîșme, se va împărţi cîș- 
tigul în două, <pă funii», «iar dijma de bucate să să străngă 
la un loc, să-s împarţă iarăși pă funii». De la moară vor da 
ei o mie de ocă de făină pe an, dintre care jumătate va fi 
mălaiă. Şi cheltuiala morii va fi asupra lor. — Actul e întărit 
de ispravnici. 

57. Nişte oameni de la «Slatina sud Olt» se pling contra unor 
moșneni de Scărișoara că, <rămăind săraci de părinți şi ne- 
vărsnici, ne-am pomenit crescuți în striinătate, apoi, băgăn- 
du-ne slugi pe la stăpăni, acești moșteni ne-au împresurat
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parte dă moșie cu totu». Cer Divanului a lise «alege». Seri. 
sorile li s'aă răspuns (răpus) «din vremea răzmiriților>. Cer 
deci «carte de blestem ca să ne arate bătrăni suma stănjinilor 
noștri». — Se dă ordinul cerut, la 12 Iulie 1809. Pecetea cu 
chinovar a Divanului. — Sătenii dai mărturia la 22 (2) Iulie, 
semnînd cu calificația «moșten», «moșteanu». 

58. 1815. Vinzare de părți din Scărișoara către Banul Grigorie 
saii Grigorașcu Brăncoveanul. — El cere alegerea lor la 1818. 
— Vechilul săi pentru aceasta e «Hagi Enuş». Caimacamul 
Craiovei e «Nicolache Suţ[u]». — Cu acest prilej, se mai fac 
vînzări. Popa loan, «duhovnicul» din Scărișoara, trimete pen- 
tru aceasta oamenii din sat cu răvașe de la el. — Hotărnicie 
din 12 lunie. 

59. București, 20 Octombre 1838. Sara Ilpocpuofăva Mra- 
vesa, evmuzvn Ilădoz, dă satul Preajba călugăriților de la Ză- 
gănești (Ilfov). Pecete cu Sf. Gheorghe şi vulturul bicefal.
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1. 20 Decembre 1789. «Fr. Fidelis Rocchi, Min[or] C[onven- 
tujalis, SS. Miss[ionum] Praefțectuis]», anunță parochilor săi că 
va face visitația în post. Papa i-a confirmat la 20 Iunie dreptul 
«administrandi sacramentum confirmationis in locis nobis 
subiectis». | 

2. lași, 15 Novembre 1796. «Quoniam benignitas Dei, immensa 
bonitate clementiae suae, nobis, licet immeritis, contulit ministe- 
rium supra Domini gregem în hac provincia Moldaviae congrega- 
tum», ordonă a se ţinea de parochi poveţele predecesorilor săi, 
«percelebris Ad. R. P.M. Martinotti anno 1778 exaratas» [sai : 
cemanatas»). Să ţie bisericile curate, să slujească, <etsi nullus 
adsit populorum concursus». «Ultra recensitos dies, aut de 
precepto aut ex devocione, ulla festa noa precipiant Patres. 
Quoad festa vero huius patriae, scilicet Ş. Georgii, S. Eliae, 
S. Mariae Magdalenae, Transfigurationis Domini ac S. De. 
metrii, sic erit premonere parochianos, non esse tales dies ab 
Ecclesia praeceptos. 6. Cum diebus festivis de precepto te- 
neantur omnes audire sacrum et vacare ab operibus servi- 
libus, ideo dictis diebus, et precipue dominicis, non permit- 
tant Patres suos parochianos laborare, nec vulgo c/aca, nisi 
urgentissima de causa. 7... Supradictis diebus concionem 
habeant ad populum, nec omittant post vesperas cathechisti- 
cam instructionem. 8. Ieiuniorum tempora ab ecclesia statuta 
clare et distincte manifestent populo, ad precavendam ambi- 
guitatem et confusionem. Tempore Adventus, pariter tenean- 
tur ieiunare diebus mercurii et veneris, propter abrogationem 
festoram; quibus temporibus licitum non est uti lacticiniis, 
ut nonnulii abutuntur, propter inveteratam et rigidam con- 
Suetudinem huius patriae, ne in scandalum et admirationerm 
inducantur, nedum Moldovani, sed etiam nostri ; quod si ali-
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quis habeat necessitatem vescendi, benigne parocus concedat... 

9. Ut valide baptizentur infantes tempore necessitatis, însi- 

nuabunt Patres omnibus, presertim obstetricibus, modum bap- 

tizandi, atque, si noverint rite esse baptizatos, supplebunt 

reliqua ... Ad precavendam autem profanationem baptismatis, 

absolute prohibemus ne schismaticorum aut hereticorum in- 

fantes ullo modo ad baptismos recipiantur, nisi altera pars 

sit catholica; sicut nec quisquam illorum ad officium patrini 

admittantur, prout iubet ecclesia, nec etiam ignorantes rudi- 

menta fidei atque orationes necessarias,necnon precepto paschali 

satisfecerint». Să nu-și iea unul altuia parochienii. Aprobă măsu- 

rile predecesorului săi cu privire la căsătorii. Se va oficia după 

rituale romanum şi strigontense. «15. Nullimodo permittant Pa- 

tres ut puellae aperto capite, sed velato propter Angelos (?), 

sicuti diebus ferialibus solent ambulare, ad ecclesiam diebus fes- 

tivis accedant, intelligentes etiam de sponsis, presertim dum sa- 

cram eucharistiam sunt sumpturae; quidquid reponant (?) non- 

nulli etiam ex Patribus, futilibus rationibus innixi. 16. Abusus 

omnes quos noverint Patres cum animarum discrimine ac re- 

ligionis dedecore esse, omni conatu studeant evellere, praecipue 

choreas nocte praecedenti ad copulationem, nocturnes coadu- 

nationes iuventutis utriusque sexus, vulgo ascezator [asezator], 

scandalosa tripudia festivis diebus, cum magno opprobrio chris- 

tianorum omnium, patrantes inhonesta acsi in lupanaribus es- 

sent; nec ulli permittant strophiola, vulgo paframma, imper- 

tire tempore nuptiarum, ad praecavendas rixas et dissentiones. 

Machina illa vulgo s4rzngiob [skrinziob], valde perniciosam 

animae et corpori, omnimode interdicant in pagis propriae 

iurisdictionis, ubi non sunt Moldovani; imo prohibeant abso- 

lute accessum etiam ad talem machinam alibi, curiositatis 

causa, omnimodo invisendam, quia exponunt se proximo pe- 

riculo, circumeundi solentes inventores, etiam vi aspicientes 

constringere, ad extorquendam pecuniam. 17. Item interdicta 

convivia quae antea fieri solebant post mortuorum sepulturam, 

vulgo comendar, nullo modo aut praetextu permittant Patres, 

imo non audeant nec ipsi, nec dascali ad talia intervenire, sub 

poenis transgressoribus a praedecessore statutis. 18. Quamvis
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inveteratae solemnitates, vulgo og ! aegro animo fuerint a 
praedecessoribus nostris toleratae, existimantes impossibile om- 
nino esse illas delere, tandem, omnipotenti Deo sint laudes, 
quod .jutique), cura et vigilantia zelantissimorum Patrum, om: 
nino sint aboleta absque ulla molestia et obtrectatione, ubique 
gratiam omnes agentes, praeter caupones et villicosi iniquitatis ; ; 
ne igitur reviviscat talis perniciosus abusus, praecipimus, sub 
poena indignationis omnipotentis Dei, ut nullo modo, nullo 
praetextu vel palliato colore audeant aboletas festivitates so- 
lemnizare, maxime si noverint mixta esse sacra profanis. De 
similibus enim festivitatibus Dominus per Esaias dicit: «so- 
lemnitates vestras odivit anima mea, facta sunt mihi molesta».. 
19. Quoniam muita est molestia hominis et vani sunt sensus 
eius super terram, rigorose precipimus ut totam sollicitudinem 
suam adhibeant Patres ad extirpandas, quantum fieri potest, 
superstitiones, vulgo zis/en/z, vanas observationes, Zafore [şi 
bobone], maleficia, farmaci, divinationes : aresci ? et similia ; ista 
enim sunt immediate contraria ordinaționi Dei; ideo Patres 
sepissime obiurgent ac invehantur, tam publice, quam private 
contra talia [nociva) peccata sicque facillime inducantur audien- 
tes ad eliminandam coram nimiam credulitatem quam habent 
de similibus deceptionibus. 10. Quam turpe et indecorum Reli- 
gioso et ecclesiastico viro negotiis secularibus se implicare, 
mercaturam agere, vel proxeneticam exercere, etc.» Se opreşte. 
II. Ca plată: «20 paral. annuatim ab unaquaque familia, 
unam metretam grani turcici, vel quid simile, ac unam ca- 
pitiam ubi foeni; ubi tandem non sit, determinatus locus pro 
falcatione; ab illis autem pagis qui non solent dare scutel.- 
nicum, adhuc 4 paral. exquirant pro formali salario. Pauperes 
ac viduas Patrum charitati committimus ; at vero, si volunt, 
medietatem possunt ; si non, hinc iuste exigere?. In illis autem 
locis ubi viget alia conventio, et approbata fuit a superioribus, 
iuxta conventionem exigant. Dascalis vero 10 paral., at non 

: Bilciă, 

2 Vrăji. 

5 În registrul din Faraoani: «possunt iure exigerea.
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aliud assignamus. 22. Pro qualibet sepultura, sive infantium, 

sive adultorum 30 paral.; si vero coemeterium sit procul a resi- 

dentia Patris, unum leoninum accipiant. Dascalis tamen 14 [și 

16]; atque pro officio defunctorum, vulgo exz/7a7, 30, si fuerit 

cantatum; si vero lectum, 15 paral. tribuant. 23. Missarum 

elemosina iuxta antiquam consuetudinem est 10 paralionum, si 

erit legenda, si vero erit cantanda, 20 tamea accipiant Patres, 

et 4 pro qualibet cantata (si possunt obtineri), — quos dascalis 

fideliter tradant, ipsos admonendo ut in sacro orent et ipsi 

iuxta intentionem offerentis. 24. În baptismate dabit com- 

pater 10 paraliones. Pater 9 accipiatur; unam dabit dascalo, 

si iste assistit. 25. Quilibet sponsus tenetur Patri benedicenti 

dare unum leoninum atque unum carrum lignorum aut loco 

ipsius 15 paraliones. Dascalo autem assistenti 10 paral. Pro 

qualibet autem fide extradenda accipiant. Patres 10 paral., 

comestibilia tanguam dona gratuita, non obligatoria accipi- 

antur. 26. Manutergium, tela vel strophiolum cruci appen: 

sum, dum mortuorum cadavera deferantur ad ecclesiam, sibi 

accipiant Patres, caventes a rixis et murmurationibus, în 

actuali praesertim functione. 27. Omnes candele que circa 

pheretrum apponuntur, nec non que pro baptismate vel bene- 

dictione post nuptias aut post puerperium ad Patrem spec- 

tant, illae vero quae pro missis et maioribus sollemnitatibus 

adferre solent, ad ecclesiam pertinebunt; quod si aliquis audeat 

istas pro se usurpare, tanquam reos de furto ecclesiastico illos 

declaramus. 28. Tertiam partem oblationum în benedictione 

domorum tempore Epiphaniae et solemnioribus diebus super 

altare, nec non in commemoratione omnium fidelium defunc- 

torum concedant Patres eorum dascalis,.. 30. Nos ipsi experti 

sumus quantas miserias et angustias patiuntur Patres propter 

ingratitudinem et tenacitatem populorum suorum, famulos 

aliaque gravamina ipsi invehere denegantium ; ideo districte 

mandamus îiurisdictionis nostrae omnibus catholicis, sub in- 

dignatione omnipotentis Dei, ut amorem et venerationem 

habeaut erga proprium pastorem atque servos... Commen- 

damus etiam Patribus ut omni humanitate, dulcedine et pro- 

bitate [și caffabilitate»] benevolentiam parochianorum suorum
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studeant sibi captare. ... Datum Iassii, ex nostra Residentia, 
die 17 novembris 1796. 

Frater Michael Sassano, Ord. M. C,, 
Missionum Moldaviae praefectus, manu propria. 

3. Cura nobis, licet immeritis, demandata supra Domini 
gregem in hac moldavica Provintia congregatum, postulat 
sedulo, etc. Cum autem comperuimus nonnullos cantores, oblitos 
officii ipsis concrediti, loco quod sint in servitium Ecclesie et 
edificationem populorum, sint in scandalum; ideo volumus 
principaliora debita ipsis ostendere simulque praecipere utexecu- 
tioni mandentur. .. 1. Teneantur omni die festivo ante Missam 
et ante vesperas, post secundum signum, coadunare pueros 
et ipsos instruere in orationibus et mysteriis fidei, ipsos in- 
terrogando et notando qui sunt solertiores et qui non solent 
convenire et notificare parocho et nobis tempore visitationis 
reddere strictam rationem. Post tertium signum recitabunt, 
alternante populo, clare et distincte: Pater Noster, Ave Maria, 
Credo in Deum, decem praecepta Dei, quinque praecepta 
Ecclesiae, septem sacramenta, septem peccata capitalia, quin- 
que res necessarias pro confessione sacramentali, quatuor 
praecepta pro sacra communione, quatuor novissima, quatuor 
peccata clamantia coram Deo, sex contra Spiritum Sanctum, ac- 
tus fidei, spei, caritatis et contritionis, et alias pias orationes; et 
ista omnia in Sottosiret (sic)!, Chalugere, Barat, Bacho, Presest, 
una vice moldavice, una vice ungarice. 2. Cantus retinebunt mol- 
davice, ubi usquedum fuit consuetum, in missa et in vesperis; 
alibi ungarice, sed devote et clare alternante populo. 3. În morte 
omnium adultorum cantabunt aut legent officium defunetorum 
latine in domo defuncti, devote et distincte, non interrupte et 
inter pocula, ut assolent aliqui, cum scandalo fidelium. Ubi 
autem est consuetum ungarice cantare, permittimus, et prae- 
sertim illis qui in filialibus ecclesiis sunt et in pagis ubi non 
Sunt ecclesiae. Dum solent assistere mensis, vulgo comendare, 
recitent orationes, ante et postea, sintque in exemplum, et 

1 La 1838, Arduini interpretează aceasta ca edistrictus siretensis».
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caveant ab ebrietatibus. 4. Ubi non sunt Patres, ipsi, statuta 

competenti hora, dato signo, omni die festivo, recitabunt 

orationes ut supra... 7. Dum Pater est vocatus ad aliquem 

infirmum, sollicite et ;psi eant, deferentes necessaria in sac- 

culo, vulgo zrajesta. .. 8. Pro decore sanctarum functionum, 

praesertim in residentiali ecclesia, instruant duos aut tres 

pueros, qui, induti, omni .die festivo inserviant Missae. 10. 

Unusquisque habeat apud se scriptas orationes moldavice, 

iuxta exemplare a nobis misso; sic, et non aliter recitabunt, 

ut inter omnes concordantia servetur, et ex ipso scripto le- 

gant, ne novas reforment... 17. Quoniam autem omnis labor 

optat praemium, ideo, pro eorum assistentia, ultra exemp- 

tionem ab omni tributo et angeriis, recipiant tempore Epipha- 

niae ab unaquaque familia 10 paraliones, a vidovis (s7c/)! ş, 

pro sepultura 15, pro officio vulgo Ezu/fare 30 paraliones, pro 

cantato, pro lecto 15, pro copulatione 15 paraliones, pro baptis- 

mate 1, pro missa cantata în feriali die 4 paraliones, pro lecta 

2, tertiam partem oblationum quae fieri solent dum benedi- 

cuntur domus die Mortuorum, eleemosinae die Paschatis, 

Nativitatis Domini et Sancti titularis Ecclesiae, vulgo dog 2, et 

aliae, siquae sunt a nobis approbatae... 18. Caveant a fre- 

quentia cauponae... Datum Iassi, 15 lunii 1804. 

F. Dominicus Brocani Min. Conventualis, 

Sacrarum Missionum Moldaviae Praefectus. 

5. Supplica data dai PP. Missionarj di Moldavia al loro 

P. Prefetto Domenico Brocani, presentatagli da due PP. com- 

missionati, cio& P. Berardi e Barbieri, il di 12 settembre 

1804 s. v. 
Molto Reverendo Padre Prefetto, 

Stante le provide disposizioni che, ad istanza dei popoli, 

V. P. M. R. hă procurate e stabilito nel! aumento dei pa- 

rochi e diminuzione dei popoli e lesorbitante accrescimento 

di tutti li generi in vitto e vestito, li PP. Missionarij, ora 

1 În registrul din Faraoani: cviduis>, 

2 Registrul din Faraoani: efolezo>
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privi anche dei sovvenimenti di Roma, non possono piu 
sussistere nel loro ministero. Pregano percid la P. V. M.R. 
di procurare l'aumento della sembria, eguale in tutti i popoli, 
di due piastre per famiglia, e di un giorno di clacca da ogni 
uomo per ajuto alla loro casa, e ridurre li soliti scutelnici 
tributarj in ogni popolo a soli tre, coi bovi, e questi nel vil- 
laggio della residenza dei PP., senza alcun loro aggravio di 
sembria ai servi di casa, o di fieno o di formentone, 
€, per ovviare ad ogni disturbo nella riscossione per parte 
dei parochi, di obbligare li Vornici, od un figlio di Chiesa, 
in mancanza dei Vornici, ad esigere tale sembria in due 
rate, per piu facilită dei villani, cio& nelle feste di Na- 
tale una piastra ed altra dopo la metă di Quaresima. Come 
pure pregano per ottenere la conferma in scritto degl' an- 
tichi privilegj di giudicare i loro parochiani in materia di co- 
scienza, senza dipendere delle ispravnicie, per non incontrare 
la taccia di trasgressori deg!' ordini sovrani, come di quando 
în quando vengono accusati da alcuni insubordinati. Ri- 
guardo agl' incerti di stola, restino le due piastre per li ma- 
trimonj, una per li morti piccoli e due per li morti grandi, 
non compresa la messa, nt la tassa del dascalo. Vede V. P. 
M. R. la giustizia di questa loro petizione, e percid sperano 
che si dară tutto limpegno di consolarli nell' atto che si 
protestano. 

Della P. V. M.R. 
Vallesaka, 9 Settembre 1804 s. v. 

U|milji[i]mi dev[otissijmi sudditi, Ii 
sottoscritti missionarj: Dal Seret: J 

Luigi Landi paroco di Allaoceste. 
. Giuseppe Berardi paroco di Tamasseno. 
Celestino Golini paroco di Saboano. 

. Francesco Barattani paroco di Recchetteno. 
Luigi Maffei M. C. paroco di Clesia. 

. Angelo Cantone paroco di Farroano. 
Remigio Silvestri paroco di Calughera. Pt
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F. Gio.-Franceşco Gabriele Barbieri, paroco di Vallesaka !. 
F. Raphael Macejowschi, Polono. 

6. Molto RR. Padri Padroni Colxi, 

Domenica 22 corente, dopo la messa, canteră ogni pa: 
rocho il Te Deum in ringraziamento al Sommo Idio per 
il restabilimento della chatolica religione, bon ordine nel Im- 
pero Galicano, per la conservazione del Summo Pontefice et 
esaltazione di Sua Maestă Neapoleone Bonaparte al trono 
di Francia, pregando Sua Divina Maestă per Paumento della 
chatolica religione, si in quelle parti, che in altre parti, estir- 
pazione del' eressie, pace e concordia fră tutti li potentati. A 
talle effeto si dirano dopo il Tedeum le preci solite nel ri- 
tuale 2ro gratiarum actione. Intanto, racomandandoci alle loro 
orazioni, nel nome del Signore li benediciamo. 

Del[lej) DD. Vostre MM. RR. 

Iassi, adi 9 genaro 180ș. 

Oss[ervandissi]mo. Servitore 
F. Domenico Brocani, M. Că, Prefletto]. 

7. «Farofalvae»> [Faraoani], 29 Ianuar 1805. Dominic Bro- 
cani fixează veniturile parochilor și cantorilor. 

8. lași, 4 Nove mbre 1809. «F. Aloysius Landi, Minor Con- 
ventualis, Prefectus Missionum et Vicarius Generalis, manu pro- 
pria», către parochi. Decide că, la această visitație, « misionarij 
Sirettenses în Siret, bystricienses in Bistricia debebunt una 
mecum per decem dies congregati esse (ubi, de loco, dicturus 
ero in prima ecclesia, iuxta itinerarium, que erit visitata), pro 
exercitiis spiritualibus». 

9. Decretum Visitationis. 

Quilibet parochus catholicorum în Moldavia, una cum libris 
matricibus ecelesie parochialis sue iurisdictionis, teneatur 
ostendere quotanis in sancta visitatione numerum et nomina 
conversorum ab heresi vel apostasia, signata separatim, in libro 

1 O satisfacţie prin creșterea simbriei se dă, în adevăr, de Brocani, la 2 
Februar 1804,
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quod est protocollum totius parochie, ad calcem, indicando 
annum, mensem et diem illorum conversionis et testes qui 
fuerunt presentes. Datum Grosofalve, 17 Februarj 1813. 

F. Ioseph Berardi, ex-provincialis et Prefectus. 
Cancellarius Andreas de Chieri, Parochus Klesiensis, 

secretarius assumptus. 
10. Iaşi, 10 Iulie 1820. «Fr. Innocentius M. Pamphili, Prae- 

fectus, Commissarius et delegatus generalis totius Missionis 
Moldaviae», anunță parochilor «nos... ad regimen totius Mis- 
sionis Moldaviae cum titulo Praefecti, ex decreto Sacrae Con- 
gregationis de Propaganda Fide, die 16-a maii anni currentis 
firmare, nobisque transmisso, iterum destinatos, necnon a Patre 
Reverendissimo Generali Ministro Ordinis nostri patentalibus 
literis, 26 iunii exaratis, Commissarii atque delegati generalis 
dignitate fuisse praeditos». 

II. 31 August 1829. Pamphili anunță parochilor apropiata 
sa visitaţie. 

12. Roma, 10 Octombre 1832. Fr. Iosif Paroni, «procurator 
generalis Sanctarum Mis|sionum)». Se decisese a se odihni. 
«post literarios evangelicosque quinquaginta et amplius anno- 
rum labores»: e septuagenar și servește de cincizeci și cinci 
de ani Ordinului Minorilor. Primind această nouă sarcină, dă 
recomandaţii generale misionarilor. 

13. 18 Octombre 1832. Fr. loan-Carol Magni arată că a 
fost trimes de la Roma ca «Moldaviae praefectus apostolicus» 
(era «minister provincialis et commissarius generalis totius 
Orientis Missionum Rom.»), pentru a reformă abusurile din 
Biserica Moldovei. În zădar a stăruit să fie cruțat de această 
grea misiune. Promite a fi iertător. 

14. 7 Novembre 1832. Magni anunţă că pleacă la 14 ale 
lunii în visitație amănunțită, arată itinerariul și cere a fi 
primit simplu. 

15. 25 Septembre (7 Octombre) 1833. Magni către parochi, 
anunţindu-li o hotărîre pontificală. 

16. Ajudeni, 10/22 Mart 1834 şi lași 2/14 Februar 1838. 
Circulare către clerul săii ale lui Ioan-Carol Magni, despre 
știri romane şi cu înstrucții. |
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17. lași, 30 lunie 1838. «Fr. Petrus Raphal Ardoini, visitator 

ap[ostollicus Moldaviae Missionum», anunță parochilor că a 

fost trimes, din calea spre Constantinopol, ca visitator, «ad 

tranquillitatem et pacem inter vos comparandam», cum nu 

fusese în stare Magni. 

18. «Baratii», 9 August 1838. Ardoini către parochi. «Quod 

multam, eamque vere christianam animorum docilitatem in 

vobis învenerimus, ob cuius influxum, suppressis, quae antea 
Missionem lacerabant, dissidiis, iterum pax inter apostolicos 

operarios enata et restituta est, superabundo perfundimur 

gaudio.» Recomandă: 2 «ÎInhibemus ad meritum salutaris 

obedientiae omnes cavillationes relatu ad linguas in hac Mis- 

sione necessarias, eritque valde reprehensibilis, et non solum 

animadversione, sed exilio utique a Missione dignus quicun- 

que aliquem ex ipsis dicteriis et scommatis impetere ausus 

fuerit, Certe potior unius linguae usus debet pendere a po- 

tiori populi indigentia. Tenemur parvulis panem spiritualem 

frangere, et quidem modo qui ipsis magis congruus sit et 

salutaris. Et, quemadmodum absurde ageret qui vellet gal- 

lice evangelizare cum qui unice germanice vel illyrice scire|i), 

ita etiam obtinet în quocunque alio casu, et speciatim in 

nostro, si vellent Missionarii valachice rudimenta fdei tradere 

populis qui tantum hungarice intelligunt.» Întărește deci mă- 

“surile din 1804 |n! 2], <ut videre est in codice iussa ma- 

iorum continente». Apoi adauge: cin reliquis parochiis, exclusa 

husiensi, omnia habentur semper hungarice. Eritque officium 

P. Praefecti «pro tempore» semper, in locis ubi lingua hun- 

garica praecipue viget, missionarium huius linguae gnarum 

constituere; et hoc praecipimus ut ad amussim servetur.» 

4* Să fie blinzi cu enoriașii: «nullus ergo deinceps iurisdic- 

tionem sibi arrogare praesumat quemcunque publica paena 

plectendi, aut verberandi, aut ad patibulum, cui vulgare nomen 

Tibba factum est, damnandi, aut multa pecuniaria feriendi, nisi 

ob aliquod enorme piaculum, petito prius, et obtento, P. 

Praefecti pro tempore consensu, Si quis autem mulierem sive 

puellam percutere attentaverit, scire debet se gravioribus 

animadvetrsionibus fore obnoxium : haec enim agendi ratio, prae-
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ter percussionis vitium, adiunctam habet magnam indecentiam 
atque immodestiam, praesertim in sacerdote. . . 50... Omnem 
cum mulieribus familiaritatem vitetis, ne pereat castitas. . .> 
Oprită vorba cu ele prea des, și cînd sînt singure. Confe- 
siunea în casă, adusă de greutatea timpului, să se facă numai 
cu ușa deschisă și «interposita inter ipsos et confitentes crate 
lignea, aut ad minus aliquo velamento longitudinis saltem 
duorum pedum... Postremo penitus improbamus pessimam 
consuetudinem, melius dicamus afusum, adhibendi foeminas 
pro servitio culinario, praesertim ubi culina constituit indi- 
visam residentiae sacerdotalis» : să aibă doar cel puțin cinci- 
zeci de ani. Să poarte cît mai mult haina Ordinului. Pentru 
subvenţia acordată Misiunii ungurești, se vor desface de la 
fiecare parochie anumite sume din cele acordate de Propa- 
gandă, Să nu se ceară prea aspru «simbriam». 

Wotă. Prin bunăvoința Monseniorului Dominie Jaquet, episcop catolic de 
lași, mi s'ait comunicat următoarele registre parochiale : 

1. «În nomine Christi lesu. Amen, Libri Metrices in unam collecti, perti- 
nentes ad parochiam calugherensem, cura, et attentione providi Ad Reverenai 
patris magnifici loseph Marie Martinotti, Ord. Min. Con. Monregalensis in 
Subaipinis, Provincie S. P. Francisci alumni, Missionum Moldavie Prefecti, 
necnon Îllmi ac Rmi Dominici Petri Karwosiecki, eiusdem Ordinis, Bakoviensis 
episcopi vicarii generalis, sumptibus vero parochianorum, anno reparate Salutis 
1780, bisexto, inchoandi describundique iuxta vetus calendarium Sancteque 
Romane Ecclesie formam ac ritum.> Sînt de notat însemnările de Visitaţii : 
1784: Fedele Rocchi, prefect și vicariii-general. 1789, 18 Februar: același. 
$ Mart 1790: același. 27 Mart 1701—. 4 Mart 1792—. 2 Mart 1795—.8 Fe- 
bruar 1797: Sassano, ce iscălește și ca evicarius generalis Ecclesie Baccorie». 
15 Februar 1798—. 18 Februar 1799, elLiber status abimarum parochiae ca- 
lugharensi, accurate conscriptus a Patre Dominico Brocani, actuali rectore eius- 
dem ecclesiae et adiacentium, hoc anno 1798, 3 Lanuarii.» «Status animarum 
parochiae Calugareasa, accurate conscriptus a P. Bonaventura Carenzi, ac- 
tuali rectore eiusdem Ecclesie et adiacentium, hoc anno 1780, die vero 5 
lanuarii». Întrun loc se înseamnă: «apostatarunt: Deus, etc.» ; în altul: 
<apostatavit>, 

Carte de morți, — Încă la 1790: cÂnno Dni 1790, die 8 ianuarii, Bacco- 
viae, Illustrissimus loannes Wolf, capitaneus regiminis infanteria ex Moravia, 
in C. S. M. aecclesiae (), animam Deo reddidit absque sacramentis, quia non 
me vocaverunt, cuiusque corpus die sequenti translatum ac sepultum est în loco 
coemeterio propenucim (sic) S. Andr[e]ae Apostoli, Calugherae, per meF, Vi- 
gnoli, parochum et procapellanum caesareum bacoviensis xenodochj. >
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La 1795: eAnno ut supra, tempore pestis, animam Deo reddiderunt [urmează 

nume, fără date de lună și zi]. Omnes no 74.» 

2. Parte din registrul botezaţilor pe 1775. Înseamnă la visitaţie numele 

săi, la 12 August 1776, «iuxta calendarium novum», «Dominicus ep(iscolpusz, 

puind și o pecete mare, din care se cunoaște numai: «Dominicus». În jos: 

«Fr. Helamus Hartman, Curiae Suae Ilustrissimae Dominationis Cancellarius, 

Missionarius ac Notarius Apostolicus, Minorita Polonus, m. pp.» De aici se 

trece la. anul 1777, tot aiuxta novum calendarium». Notă de visitaţie din Fe- 

bruar 1779 a lui cFr. loseph Maria Martinotti Ord, M. A., Missionura Mol- 

davie Prefectus», avind ca secretariii pe Fr. Filip Belingeri. Carenzi era paroch 

la Faraoani Ja 14 April 1779, și înseamnă un botez. Vin apoi căsătorii de la 

1773. Şi o listă de credincioși din Călugăra-Mărgineni, Baraţi, pe 1775. 

3. «Libri matrices parochiae Rechetenii, incepti anno Domini 1798.» Inspecţie, 

de la «FE. Vincentius Gatt, M. C., Prefectus, nec non dioecesis Baccoviensis vi- 

carius generaliss (Răchiteni, 16;.Februar 1800). Mai jos: «Fr. Remigius Sil- 

vestri, M. C., secretarius assumptus». Din 1802 st. v., epostridie ]dus Marti»: 

«F. Dominicus Brocani, M. C. M., Missionum Vice-Praefectus, F. loseph Berardi», 

martur. Din 1803, 24 Februar, Dominic Brocani, vice-prefect. Același la 18 

Mart 1804 şi 23 Februar 1505, 3 Mart 1806. La 6 Februar 1807, «E, Aloy- 

sius Landi, M. C, et Prefectus». Și la 26 Novembre 1807, la 19 Februar 

[1807]. La 23 Februar 1812 losif Berardi, care e şi la 24 Iunie 181 (?), 6 
Mart 1813, 18 Februar 1814; La 23 Novembre 1817: «Fr. loseph Bonaventura 

ep[isco]pus. F. Innocentius Maria Pamphily, secretarius>. În 1821: <F, Ioannes 

Philippus Paroni, episcopus Iloannis et Visitator Apostolicus> (Răchiteni, 20 

Mart), Pecetea sa, în care se intitulează şi «Mis. Mold. visit. aps.>, e pusă 

pe ceară galbenă. La 20 Octombre 1829, Panphilj, <commissarius generalis et 

Prefectus apostolicus», La 10 Decembre 1832: Carol Magni, «apostolicus vi- 

sitator ac Prefectus», Pecete, cu vulturul polon, al Misiunii. 

4. «Liber baptizatorum parochiae clesieasis, copulatorum mortuorumque, in- 

ceptus anno 1793, in Paschate.2 

5-6. Două registre din Faraoani, care merg de la 1780 pănă la 1830: din 

al doilea am scos unele din documentele cuprinse în această despărţire. E! le 

conţine mat pe toate, căci în celelalte registre se afla, mai mult, numai n! din 

9 anuar 1805. 

Documente şi studii privitoare la propaganda catolică s'a tipărit de d. Al. 

Tăpădatu, în Cozvorbiri literare pe 1902.
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I. Copie scoasă după hrisovul Mării Sale Basarab Voe- 
vod pentru ocolul de spre Apus al pămăntului Țării-Rumă- 
nești de spre Ţara Ardealului. 

Cu mila lui D[u ]mnezei: creștinul Basarab Voevodu și Domnu 
a tot pămălnjtul Ugrovlahiei, fezorul marelui şi prea-bunului ră- 
posatului Basarab Voevod, scriem Domniia Mea precum să să 
știe că ne-am tocmit cu fratele nostru lanoș Craiul Ardealului 
pentru hotarăle aces:or doao pămănturi, din munții plăetului 
[= pămăntului] rumănescu și din munții plăetului [= pămăntu- 
lui] Ardealului. Pentru aceia am făcut pace și frăţie și legătură 
cu mare blestem. Dirept atasta lanoș Craiul aă ales din 
neamișii Haţeg(ullui pre care i-ai trimis în munţi la hotar: 
întăiă, numitul Căndreş lanoş, și Cănda Laţco, și de Reche- 
tova Sărăcin Franţul, şi din Mujna Fraște Pătru și Mușstea 
Micreuș, și de Răul lui Băzan [== Bărbat] Iacov, și din Mă- 
ţesti Stanciul, și din Sătcile Iancul!. Pentru aceia și Domniia 
Mea încă am ales boiari din pămăntul rumănescu, prea nume: 
Stanciul Banul şi Neagoe Spătariul cu frate-săi Rad[u], şi din 
Crasna Stanciul Postelnic, şi din Bărăşti Radul Logofăt și 
Albul Postelnic cu fii.său Stoica, și din Rumăneşti Dan Pos- 
telnic, şi din Baia Socol Logofăt, și din Pol[o]vrag(i] Bran Pos- 
telnic. Pre carii trimițăndu-i Domniia Mea, și străngăndu-să 
cu toții în cămpul Jăiului, la Merișor, şi sfat făcănd,— cu cre- 
dință și mare blestem s'a legat și s'aă așăzat cum mai mult 
de acum înnainte aceste doao pămănturi gălceav[i] și răzmi- 
rițe şi hoţii sai prăzi şi jafuri să nu să mai facă, ci să fie 
cu mare pace şi frăție; iar cine s'ar rădica să facă găl- 
ceavă sai hoţii sai jafuri sau apucări saă alte răutăți, ori 
din partea pămăntului Ardealului, ori de aici din pămăntul 

1 V., pentru toți, Prefaţa,
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rumănescu, cu capul să plătească. Iar care om va găsi da- 

tornecul săi, să aibă a-i face dereaptă leage și judecată. 

Pentru aceia, și pentru oi, unde s'ar afla, la munţi saă într'alt 

loc, unde ar fi, să i să iea darea după leage, cu dreptate şi 

după obiceaii: şi de acum înnainte ni€ de cum altă gălceavă 

ati pricină să nu mai fie. Pentru aceia s'ai tocmit și hota- 

răle munților acestora doao pămănturi, precum să să știe: că 

din apa Oltului pănă la Rușava, de către pămăntul Ardea- 

lului şi pămăntul Ţării-Rumănești. Și am alesu și hotarăle 

munților 'Ţării-Rumănești de către munții Ardealului, pen: 

tru ca să-s ştie: Unde cură apa Fratova de către partea 

Răsăritului şiloviştea [=—loveştelin apa Oltului, iar, de spre partea 

Apusului, unde cură gărla Brudov, sai a Vadului, şi lovişte 

în apa Oltului, şi să străngu toate în genune: vadul unde iaste 

din sus de Căineani. Şi de acolea, pe gărla Vadului, pe la 

Obărşie, și păn[ă] la stălpul lui Neagţu), și tocma pen vadul 

Muntelui Negru. Şi de acolea tot pe vărfu, către partea Apu- 

sului, pănă la Muntele Voinescu, şi de acolea tot pe vărțul 

pănă la Piiatra Albă, şi de acolea tot pe vărf, pănă la vărfu 

muntelui lui Pătru, şi de acolea totpevărf pă[n] la Măgură, 

şi de acolo tot pă vărf pănă la dealul Banului, și de la dealu 

Banului tot pe vărf, pănă la munţii ce să cheamă Vărsătura 

Vadului, și de aciia pănă la munții ce să cheaamă Șăglăi, şi 

de aciia pănă la munţii ce să cheaamă Schirota şi Drăgă- 

'şanul şi Paltenul și Șoar[elcele, și munții ce să cheam[ă) Gal- 

beni Mi şi Galbeni Mari: acești munţi toț lovescu în apa 

Lăpușnescu. Și de la munții aceia iar pănă în munții ce să 

cheaamă Nedeia: pentru că aceşti munți lovescu în apa gărlii 

Șăsului. Şi iar pe gărla Șăsului pă 'n Măgură, și tocma pănă 

la munţii ce să cheaamă Groapa cea Mare a Nedeia, şi de 

acolea păn la munţii ce să cheaamă Cracul Scurtelor; apoi 

munții Scurtele, și de la acei munți ce să cheaamă Părăul, 

și munţii ce să cheaamă Branul, și iar munţii ce să cheaamă 

Nedeia, şi munţii ce să cheaamă Craiul Leurdelor, și mun- 

tele Morariul, și muntele Zahnevi, și muntele ce să cheaamă 

Tătilă, — pentru că acești munți lovescu în apa Gărlii Şăsului, 

Şi de aciia peste gărla Șăsului lovesc în Iazer, și di aciia es
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la vărful munților celor mari: Olanului, şi de aciia tot pe 
Vărfu păn la munții Olanului-Mic, și de aciia tot pe vărf, 
către partea Apusului, păn la munţii Pietrii-Albe, şi de aciia 
tot pă vărf, pă muntele ce să cheaamă Cracul Mihocului, şi 
muntele Cupenul; şi de acolea tot pe vărf pă muntele ce să 
cheamă al Craiului, și muntele ce să cheamă la Babe, și muntele 
Învăluit, şi muntele Bogdăneţul, şi cu muntele ce să cheamă 
Vlașco, și muntele Vlașculețul Mic, şi muntele ce să cheamă 
Vărfal Răi. Și de acolo tot pă vărf pănă la munții ce să cheaamă 
Pristopul în Piiatră, şi munții ce să cheaamă Răjiia. Și de 
acolo tot pă vărful munţilor ce să cheamă Striti, şi de acolo 
tot pă vărf pănă la Gărla-Albă. Pentru că într'acestea așa 
să tocmiră acești neamiși ai lui Ianoş Craiul, dinpreună cu 
boiarii Domnii Meale ce sânt numiț mai sus; carii ai pus 
hotarăl(e] seamne pren munți, și aii ales munții rumănești de 
către munții Ardealului, precum ai aflat și ai adevărat cu drep- 
tate,—ca să fie acastă tocmire şi acest așăzămănt nestrămutat 
și nestricat și făr de gălceavă in veaci. Pentru [care] și Domniia 
Mea mărturii am pus: jupan Preda Vel Ban Cralevschi, jupan 
Calotă Vel Dvornic i jupan Arvat Vel Logofăt i jupan Du- 
mitru Vel Vistier, jupan Radul Vel Spatar i jupan Drăghiă 
Vel Paharnic, Harvat Vel Comlijs i Jătiian Vel Stollnile i 
Bădica Vel Postelnic. Și ispravnic Arvat Vel Logofăt. 7022. 
— Fo. 59l. 

2. Tălmăcirea acestui suret turcescu pentru alegerea hasului 
Giurgiov și a hasului ot Cule. 

Alesul dintre Domni din neamul Mesii, Domnul Ţării-Ru- 
măneşti, Mihnea Voevod, triimițănd omul săi la luminata 
Poarta a Împărații Mele, cum că tată-săă, răposatul Alexandru. 
Vodă, fiind Domnu Țării-Rumăneşti, au fost triimis omul 
săi la pragul Porții Împărăţii Noastre pentru locurile ce sănt 
între cetățile Giurguv şi Hăiluchiti (Turnul) și între Țara- 
Rumănească, cum că scriitorul ot Nicopoe Caracadis, pănă a 
nu merge în faţa locului și pănă a nu cerceta de la Turcii 
cu bună știință și neinteresaţi, și pănă a nu orăndui și a să 

1 Asupra edițiilor acestui act şi cupriosului săii, v, Prefaţa,
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pune hotarăle la locurile ce să cuvin, făcănd caid (la con- 

dică) locurile ce s'aii stăpănit totdeauna din ceput de către 

raiaoa 'Ţării-Rumănești în hotarăle țării, nu s'aii contenit găl- 

cevurile. Și, înștiințănd că trebue a să cerceta și dă iznoavă 

a să căuta în fața locului spre a să pune hotară, și ducăn- 

du-să chear la faţa locului, din ceauşăi Împărătești Porţi, Piri 

Ceauș, duplă] coprinderea datului ferman la măna sa, cu ca- 

menii de credinţă, și de cei cu mai bună știință, și cu oa- 

menii Domnului Ţării-Rumănești, şi cu cadiul ot Cernavodă, 

Ahmet-Efendi, s'a ales și sai pus hotarăle pă la locurile 

ce s'aii găsit cu cale, puindu-să dup[ă] împărăteasca poruncă 

căte un semn. Și, pentru ca să să aleagă hotarăle Giurgov[ul- 

lui, mergănd acolo numitul Ceauș și vechilul lui Alexandru- 

Vodă Domnul Ţării-Rumănești, anume Ştefan, și Bebram sin 

Abdulă, îi Voivoda Bilam sin Casim, și Sinan sin Mustafa, i 

Mehmet sin Capă, și Biram sin losuf Rușciuclăi, şi Ali-Zati, şi 

Iahia sin Ali, și Hasan sin Ali, și Elias sin Piri, şi David sin 

Hazer, Giurgovenii, și alte obraze de credință şi cu bună 

ştiinţă, ai văzut că dăspre partea Răsăritului a numitei ce- 

tăți (Giurgovul), din potriva Dunării, începănd de la boazul 

Talambăcu (din gura gărlii ce să cheamă Glămbocelul), pintre 

stuful cu trestie, ișănd la movila ce să cheamă Chiucuc-Hă- 

sărlăcu, s'ai pus semnu, şi de acolo la movila ce să cheamă 

Beliclerbași, s'au pus alt semn, și dă acolo s'ai pus semnu pă 

o mică movilă ce iaste aproape, și, de acolo întorcăndu-să, 

au pus semne pre rănd, la iezerul ce să cheamă Chiriva. Și, 

din marginea acelor semne, saă pus semne pă drumul ce 

merge la Marotin, și de acolo s'ai pus semne pă locul ce 

s|ă] cheamă Suniia. Și peştile ce să vănează la numitul iezer 

Chiriva, sai ales a fi al Giurgov|ullui, şi Țara-Rum(â]nească 

să nu să amestece la peștile acelui iezer, iar locurile iezeru- 

lui Chiriva ce sănt dășarte dăspre partea Ţării-Rumănești, 

fiind iezerul aproape de satele Ţării-Rumănești, s'au lăsat lor 

spre pășune; şi, viind dobitoacele raelilor "Țării-Rumănești la 

acel iezer Chiriva, spre a le adăpa, să nu să supere de ni- 

mini. Și, întorcăndu-să de la semnile ce s'au pus la drumul 

cel mare care merge la Marotin și la locul ce să chiamă
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Șulni, s'aii pus semne pre rănd: la valea ce vine de la satul 
Cosova al Țării-Rumăneşti ; și locurile ale numitei văi ce sănt 
dăspre partea Țării-Rumănești sănt ale raelii Țării-Rumă- 
nești, iar locurile ce sănt dăspre partea Giurgov(ujlui, sănt ale 
lăcuitorilor ot Giurgov; și locurile amăndurora părților să nu 
să amestice unul cu altul, ci, cum s'aii stăpănit dinceput, 
așa să rămăe. Și iar s'ai pus semne la locul ce să îmbină 
(din numită valea Cosovii) cu drum[u) Banului, şi dă acolo 
S'aii pus semne în rănd, pă numitul drum al Banului, cum și 
la căpătăiu acestui drum. Apoi, din numitul drum al Banului 
întorcăndu-să spre Ului i Paraipani și Bicechiviii, s'au pus 
semne piste semnile cele mai dinnainte; şi de acolo s'aă pus 
semne la marginea iezerului ce să cheamă Mehri, şi dă acolo 
S'aii pus alte semne drept pănă la Dunăre. Și la numitu iezer 
peştile ce să vănează, s'au ales afial Giurgov[ullui. Așa p:e- 
cum s'au zis, s'aă orănduit hotarăle. 

Și, pentru ca să să aleagă și hotarăle cetății Hăiluchiul, s'a 
dus și acolo Piri Ceauş cu numitu vechilul Domnului, și, din 
Turcii ce ştiia pricina, Balichet Huda, și Mehmet Ceauș, i 
Mustafa, i Sinan, şi, din cetatea Hăiluchiului, Mustafă Chethudă 
și Casim-Aga, î Alichet-Hudi, şi Hasan sin Al, și Mustafă sin 
Mehmet, și Ahmet sin Ahmet, i alții; cari, începănd din 
valea satului Urluii, ce să înbină la apa Dunări, ocolind pă 
la marginea pădurii (dăspre Răsărit) al numitei văi, s'ai pus 
semne pănă la marginea ceilalte ape, ce să cheam[ă] Oltul, 
lăngă satul ce-s chiam(ă) Ciupelnița. S'au ales a fi locurile ce- 
tății Turnului după cum ai fost dinceput al hasului Împă- 
rătesc, şi s'aii pus semne din boazul ce să cheam[ă)] Rulunie, 
ce iaste în potriva numitei ape Oltul, şi dă acolo sai pus 
semne, de la valea ce iaste impotriva pădurii satului Polița, 
şi dă acolo alte semne la capul drumului sapat ce merge ia 
Dunăre, la drumul ce să chiamă Sarugectim, în pottiva nu- 
mitului sat; și dă acolo alte semne, pă drumul ce merge pă 
la drumul lui Torpan, pănă la Dunăre. 

Într'acest chip dup(ă] cum s'aii zis, s'ai orănduit hotarăle 
și, zicănd că sai făcut sigil, şi arătănd hoget cu iscălitura 
cadiului de Cernavodă Ahmet-Efendi și a naipului de Varna
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Mubăiudin, s'aii rugat să i să dea ocolnică (sicurnamea) după 

coprinderea acelui hoget. Arătănd că s'ai dat ocolnică îm- 

părătească în vremea lăcuitor[ullui în raiă, plin dă pomenire, 

răposatul părintele nostru, Sultan Selim-Han, a căruia să fie 

pomenirea cu repaos,— poruncim ca să-s păzească întocmai după 

coprinderea impărăteştii ocolnici, şi nimini nici dă cum să nu 

stea împotriva aceștiia, Iar, dă să va ispiti cinevaș, să să ză- 

ticnească de către judecătorii vremilor, şi încă, pentru cei ce 

nu să vor putea zăticni, să să facă arzu cu numele lor. Care 

acea ocolnică trimițăndu-o la pragul Împărăţii Mele, s'aii rugat 

ca dup[ă] aceia să-s învoiască și Împărăţiia Mea : cunoscăndu-o 

de adevărată, am dat acest prea-cinstit împărătesc, și am 

poruncit ca să-s energhisească dup[ă! împărăteasca ocolnică ce 

s'a milostivit de s'aii dat de la numitu răposatul părintele 

miei. Și nimini să nu stea împotriva aceia și aceștiiaș a noastre 

porunci, Așa să să ştie și să-s supune la împărătesc semnu.— 

S'au scris la începutul lui Rubiiul-Ahăr, leat 986.— Dă la Hs. 

leat 1785, iar al Turcilor întracest următor an să împlinește 

1200; care va să zică că, dă la această sicurnamea pănă iestimp, 

sănt trecuți ani 214. — Și copie a textului turcesc, Întărit 

de D. Palladi, «inginerul» «Comisiei» din 18311. — Fo 

273-4 
3. 6 Novembre 7088 (1579). Mihnea-Vodă, pentru «jupă- 

neasa Mușa» şi fiii ei, ca să li fie moșia lor în Runcul, în 

hotar cu «satul Fedeleștoi:. Pomenită «poiana Gherii». Moș- 

nenilor ce protestă, li se daă 12 boieri, dar nu pot să jure. 

— Fo 252. 

4. 7114 (1605-6). Radu-Vodă împarte la mai mulți boieri, între 

cari Ghinea Mustacu, Necula Vistier, Ghionea, Protovulea, 

Ghinea Parapa, Alexiță, părțile ce ei ai cumpărat din Stăn- 

cești (Prahova) de la «jupăneasa Frujăna, fata! lui Cărstiian 
Mindescul>. — Resumat pe f* 159. 

5. Tîrgovişte, 15 April 7114 (1606). Radu-Vodă, pentru satul 
Dușani, cumpărat și de la <jupăneasa Armeanca», <încă din 

zilele Mihnii Voevod». Se înseamnă locul: «din Crucișoară pănă 

  

1 Pentru lămuriri, v. Prefaţa,
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între Răuri>, «partea Radului Mehedințul>. Nume «Guguta, 
Balciul, Didea». Mănăstirea Purcarul avuse o parte din moşie, 
Boieri, ca şi la n 1 7» p. 206, dar Nica e în adevăr Vistier 
și Păharnic e Stanciul. — Fo 102. 

6.8 August 7119 (1611). Radu-Vodă dă lui Gherghe Capi- 
tanul satul Dădulești, «pentru slujbă dreaptă și credinosă 
ce ai slujăt Domnii Meale pre într'alte țări striine, cu multă 
osteneală şi cu sănge vărsat, Dreptu aceia și voi, Rumănilor, 
carii veți fi aceia în sat, în bas ce veţi vedea atastă carte a 
Domnii Meale, iar voi foarte să aveţi a asculta de oamenii 
a lui Gherghe Capitanul, de toate treabile, dă ce vă vor da 
învățătură... Msţa Avt 8 d,, 7119.» —F 145 Ve, 

7. 18 Novembre 7120 (1611). Radu-Vodă «slugii Domnii 
Meale, lui Gherghe biv Capitan, ca să fie volnic cu cartea Domnii 
Meale, dă să ţie satul Dăduleştii, tot, cu tot hotarul, și cu 
toți Rumănii, şi cu tot venitul. Pentru că acest sat ai fost 
domnescu; deci Șărban Voevod aă miluit pre Gherghe Ca- 
pitanul cu acest sat. Drept aceia și Domniia Mea m'am mi- 
lostivit şi am miluit pre Gherghe Căpitanul cu acel sat ce 
ieste mai sus scris. Drept aceia şi voi, Rumănilor, dă în vreame 
ce veţ vedea cartea Domnii Meale, iar voi să căutaţi de 
sluga Domnii Meale ce iaste mai sus scris, dă ce vă va da 
învățătură, .. Msţa Noemvrie 18 dni, 7120.» — Fo 145 Ve, 

8. «Leat 7120 (1611-2).» Radu-Vodă Mihnea, pentru «jupan 
Vasilie Vistier», întărindu-i Dăduleștii «și cu toț Rumănii», 
«pentru dreaptă şi credintoasă slujbă ce ai Slujăt, cănd au 
fost trebuinţa și păsul Domnii Meale». De de mult fusese satul 
împărțit între «Dumitru din Tărşor>, «Stoica Cupenţii», «Pă- 
dure Banul din Săcuiani» și doi oameni din «Lazuri». Mi- 
hai-Vodă cumpără satul cu. 10.000 de «aspri gata», o altă 
parte de moșie de la Stoica, iar lui Pădure şi oamenilor din 
Lazuri li dă 16.000 de aspri. Aceasta <încă de cănd aii fost 
Mihai-Vod[ă] Craii în țara Ardealului». Tatul, Pîrvul şi Pă- 
dure se pling acum «cum nu le-ati dat Mihai-Vod[ă] nici un 
ban pe moșiia lor; dar ei ai adus pe toți oroșanii din Tăr- 
şor, anume Mihai îi Nastea, Manea, Fătul, județul, i Petrica, 
Neag Cornei, de aii mărturisit înnaintea Domnii Meale cum
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ati dat Mihai Voevod toți banii Tatului și Părvului și lui Pă- 

dure Banul ot Săcuiani, și n'ai ei nic o treabă cu moşiia De- 

duleşti. Apoi aii rămas de leage Tatul și Părvul și Pădure. . .2 

Domnul întărește deci lui Vasile, cu blestem. Boieri. .. [lip- 

sesc] Nica Vel Logofăt, Dediul Vel Vistier,... Panait Vel Stel- 

nic, Bratul Vel Comis, Fota Vel Postelnic. Scrie— ot Să- 

veşti. — Traduş de «popa Florea, dascal slovenesc>. — F* 146. 
9. 27 Mart 7120 (1612). Radu-Vodă dă lui Ghinea satul Dădu- 

leştii, «de lăngă Stăncești», în parte, ce era de moștenire lui 

Stoica, Pădure și oamenii din Lazuri: aceștia îl vind cu 12.000 

de aspri lui Ghinea. — Tradus de popa Florea. —F* 147. 

10. Novembre 7124 (1615). Radu-Vodă, pentru Dădulești, sat 

domnesc, dat de el lui Vasile Vistier. Moșnenii fac piră <în- 

naintea Domnii Meale, în oraşul Tărguşorul». Vasile aduce 

marturi pe «toţi oroșanii din Tărgușor, anume Mihai cel Bă- 

trăn şi Fătul şi Manea Pelea și Nastea — şi încă mulți carii 

[nu] sănt scriș aicea». Peste doi ani, altă piră, ela Scaunul Tăr- 

goviștii», «în doao rănduri». «Apoi Domniia Mea am căutat 

la catastihul lui Mihai-Vod[ă], de satele de cumpărătoare, și 

am aflat Domniia Mea satul Dediuleştii văndut de Pădure 

Banul, 'Tatul, Părvul î Stoica i Dumitru lui Mihai-Vod[ă], pe 

bani gata, și incă iar aii venit Tărgușoreanii de ai mărturisit 

ca şi întăi». Boierii: lanache Vel Ban, Ghiorghe Vel Vornic, 

Vintilă Vel Logofăt, Dediul Vel Vistier, Leca Vel Spătar, 

Mihalache Vel Stolnic, Bratul Vel Comis, Lupul Vel Pahar- 

nic, Bernad Vel Postelnic. Scrie Vălcul Logofăt, la Tirgo- 

vişte. — Tradus de Popa Florea. —F* 147 V”. 
11. București, 20 lulie 71 34 (1626). Alexandru-Vodă întărește 

Dăduleștii «lu jupan Trufanda Vel Vistier și jupănesii dum- 

nealui, Marii Vistereas[i], fata răposatului Vasilie Vistier, ne- 
poata lu Pan(ă) Vistier». Din greșeală apoi Vasile e numit 

«uuchiul» lui Trufandă. Aici se pomenește și dania către 

«Gherghe Capitan de dorobanţi», din p artea lui «Șărban» și 

Radu-Vodă, care caii fost făcut lui şi carte de miluire cu inelul, 

făr de pecete». «Cănd aii fost în zilele Domnii Meale, după 

moartea părintelui Domnii Meale», Trufandă are piîră cu 

«Gherghe Capitanul și cu Sima din Tărșor»: acesta din urmă
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spunea, că şi-a răscumpărat partea de la Gherghe. Alexandru 
decide: «ci n'am vrut Domniia Mea ca să rămăe ni Gherghe 
Capitan așa în deșărt, ci singur lam miluit Domniia Mea cu 
10.000 de aspri gata», luindu-i însă «cărţile». Donaţia o face 
solemn lui Trufandă, «ce aii Slujăt părintelui Domnii Meale 
pănă la moarte şi aă adus și trupul răposatului părintelui 
Domnii Meale lo Radul Voevod din țara Moldovii aicea, cu 
mare cinste, de s'au îngropat». Boieri: Papa Vel Vornic, 
Fera Vel Logofăt, «ispravnicul Craiovei», Hrizea Vel Lo- 
gotăt, Mihul Vel Spatar, Vartolomei Vel Stolnic, Bratul Vel 
Comis, Apostul Vel Paharnic, Costandin Vel Postelnic. — 
Fo 148. 

12. 13 Mai 7141 (1633). Matei-Vodă dă lui Pădure Paharnic 
şi verilor lui: Mihai Postelnicul şi frații o parte din Dăduleşti. 
«Pentru că am fost dat Domniia Mea acest sat unor slug 
ale Domnii Meale, lu Stan iuzbaș(a] din Târşor, pentru că 
me-aii fost părut Domniei Meale că ai fost acel sat tot dom- 
nescu, carele l-ai fost ținut Necula Vistier; iar, cănd au fost 
acum, venit-aii acești boiari ce scrie mai sus, dă ne-ai spus 
şi sai jăluit înnaintea Domniei Meale cum nu ţin călăraşii 
jumătate de sat partea cea domnească, ci ţin satul peste tot, 
și partea a lor>. Decide ca de acum <călărașii să-ș ție ceia 
jumătate de sat, partea domnească, iar cu ceialaltă să n'aibă 
treabă». — F* 149 Ve. - 

13. «Adecă eii Şteful grămăticul, nepotul lui Voico Croitoriul, 
și cu jupăneasa mea Chiriiaca, scris-am acesta al nostru zapis, 
ca să fie de mare credință la măna jupănului Cerfului şi a 
jupănului Neculii, pentru că le-am văndut un loc de prăvălie, 
cu casa și cu pivniţa și cu locul porții, căt iaste, dreptu ug. 
130, bani gata, și l-am văndut de a noastră bună voe, cu 
știrea tuturor vecinilor, și din sus şi din jos, ca să le fie lor 
moșie, și lor şi coconilor și nepoților și strenepoţilor, și de 
aici înnainte să n'aibu ei ni o treabă, nic cu locul, ni& cu 
pivnița, ni& cu poarta, nis cu nimica. Și pentru credința me-am 
pus pecetea. Și la tocmeala noastră ai fost mărturii mulți 

1 V. Prefaţa. 

65543. Vol. V. . 31
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neguţători, anume Ghinea Mustaca, şi Jăpa, şi Ghinea Coţ, 

Sima Scutara, Pană Pepeno, Parasco Manumuzac, Dima Mu- 

zache, Protavole, Ghiorma lanule, şi de aicea înnainte să n'aibă 

din oameni miei ni o treabă, că i-am întrebat pre toţ; și 

pre acest zapis să-ş fac[ă] și carte domnească. Și aii fost 

mărturii şi popa Drăgoii, și diiaconul Calotă, şi popa Manta. 

Şi am scris eii Șteful pentru credința. Pis mța Mart 13 dn., 

1t 7142 [1634]. Ei popa Drăgoiii mart. Ei popa Manta mart. 

Ei diiacon Calotă mart.» —F* 149. 

14. «Scris-am eii județul Dragul de în Tărșor, cu 12 păr- 

gari şi cu mulți oameni bătrăni, anume Crăste şi uncheaș 

Fătul şi Albul și Dobrin şi Manole și Ion şi Vintilă şi Marin 

și Buze și Dumitran și Petrica și Gherghe Petrecescul, și ju- 

pănul Neagul de Negoești și Nastea, și din Stănceşti jupănul 

Nica şi Șteful și popla] Oprea, acești] oameni care săntem 

mai sus scriș, aşa am aflat și mărturisim cu ale noastre su- 

fete acestor boeri den Lazuri, anume Pădure Pah. cu verii lui, 

anume Nedelco şi Mihaiii şi Stoica și Preda, pentru că adastă 

jumătate de ocină dă în sat de în Dădulești nic o-ii văndut, 

ni& o ati schimbat, ce ai fost a lor de moșie. Și la aastă ju- 

decată am fost și Rad luzbaş|a]; și acești oameni buni măr- 

turisim toţi cu sufletele noastre, cum iaste atastă parte dreaptă, 

şi să fie pren măna acestor boiari. Pis msța lanuar 20, | 

7 144 [1636]. — Fo 1şo Ve 
15.10 April 7144 (1636). «luzbașa Chiulși iuzbaşa Stan ot Tăr- 

şor> daii zapis către Postelnicul Pădure, Preda, Mihai, Stoica, 

«cum să să ştie că ne-ai fost hărăzit Domnul nostru Matei- 

Vee[ă] o parte de ocină din Dădulești», pentru care avuse 

piră cu cei de mai sus. Domnul «ai scris o carte a Mării 

Sale la oroşani bătrăni și la împrejureani să adevereaze». In- 

tăresc și ci resultatul cercetării. — F* 150. 

16. 20 Mart 7154 (1646). «Adecă noi Dușanii, care aii fost 

văndut părinții noştrii oânile Barbului Logofăt ot Dușani, 

încă mai dinainte vreme, în zilele lui Alexandru Voevod și 

ale] lui Pătru-Vodă și alle] lui Mihnii-Vodă şi alțe] lui Șerban- 

Vodă, de nevoe şi de lipsă, anume Neag, fetorii Dușii, i Bal- 

mir, și alți megiiași din Dușani, toți.» Aii proces la Matei-
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Vodă înnaintea lui Dragomir Vel Vornic. «Ne-au ajuns 
legea să răbdăm de moșie sai să jurăm cu 12 boeri, să-i 
spargem cărțile... Ni s'a părut că nai nici dumnfea)lor 
cărți, şi pentru aceia ne-am sculat noi cu pără. Deci noi ne- 
am lăsat de lege.» — F* 102 Ve. 

17. 2 lunie 7156 (1648). Matei-Vodă, pentru Iordache Pos- 
telnic, fiul lui Trufandă Vistier, pentru Dediulești, «de lăngă 
Tărşor, în judeţul Prahova». Între Rumini, un văcar şi un 
zidar. Expune istoria moşiei. ear după moartea lui Trufanda 
Vistier, fiind fiiu-săi Iordache Postelnic cocon Mic, și tre- 
căndu peste Dunăre la Cernavodia), şi neavănd cine căuta de 
atastă moșie, aii rămas să fie satul Dediuleştii făr de stăpăn; iar Pădure părcălab de la Lazuri și cu nepoții lui de frate, 
Mihai, ei s'au apucat de acest sat... lar apoi, după ce aă 
venit Iordache Postelnic aici în țară, la Domniia Mea, iar 
Domniia Mea i-am dat dumnealui toate moșiile, căte ai avut aicea în țară.» Cetașii lui Pădure tăgăduiesc toate vinzările. 
Li se dă «leage 12 boiari, pe răvașă domnești». Nu pot jura ; 
și pierd, Boieri: Ghiorghie Vel Ban, Dragomir Vel Vornic, 
Radul Vel Logofăt, Stroe Vel Vistier, Diicul Vel Spatar, 
Preda Vel Clucer, Dumitru Fileșan[u] Vel Stolnic, Radul Vel 
Comis, Costandin Vel Postelnic, Drăguşin Vel Paharnic, Bu- nea Sluger. Scrie Mihalcea Logofăt, la Tirgovişte, — Fo IŞI. 

18. 12 Novembre 7159 (1650). Carte de la «doaoăzeci şi 
patru de boeri hotarnici», pentru «Radu Postelnic, fetoru lui 
Corcodel Stolnic». « Stanciu Mehedinţu.» «Mogoş Știrbul Lo- 
gofăt.» — F* 295. 

19. 20 lanuar 7161 (1653). Șese boieri sat aleși de Matei-Vodă 
pentru a hotărî pe Iordache vtori Postelnic, Ghinea Cojocarul, 
Pană sin Pareapii, Tănasie Logofăt, Pană Postelnic, Ghinea 
Cupeţul, Tudor Gănătoiul, la Dediulești. Pomenit: «crăngul 
Sasului». — Fo 1ş2 Ve, 

20. 24 Februar 7161 (1653). Matei-Vodă, pentru Iordache 
vt. Postelnic (fiul lui Trufandă), «de să-ș. ia pre un popă al 
lui, care iaste din sat din Stăncești, pentru că acest popă, 
fiind Rumăn de moşie lui Iordache Postelnic și s'aii fost toc- 
mit ca să dea popa lui Iordache Postelnic 2 Tigani ca să-s
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răscumpere el, cu fetorii lui, de rumănie... Popa n'aii dat 

nimic; drept aceia am dat atastă carte a Domnii Meale lui 

Iordache Postelnic, ca să ia pre acel popă ce scrie mai sus, 

să-l ducă într'alt sat, veri unde va vrea, și de către nimenea 

opreală să n'aibă.» —;F* 159 V*. 

21. 6 Mart 7161 (1653). «Ei popa Manea ot Stăncești 

scris-am acest zapis...la măna dumnealui jupan Iordache 

vt. Postelnic, cum să să ştie că m'amu prinsu să-i cumpăr 

dumnealui un Țigan și să-m erte fetorul de rumănie; și am pus 

zi pănă la Paște...» Marturi: Radu Armaş, Franţa, Pană 

Parepa, ete. — F* 160. 

22. C. 7166 (1657-38). Vinzare la Lipia (Buzăii), «înnaintea 

părintelui episcopului chir Serafim, episcop Buzăului». — F* 

213. — Şi întrun act de la 8 Decembre din acest an. — F 

213 Ve. 

23. 7167 (1658-9). Doi «moşteni» vind moșia lor la Bocșani, 

«multă puţină ce să află partea mea», <Aretii Grecului». — 

Fo 295 Ve. 

24. Știri despre schitul Fedeleștori, făcut de «marea şi 

dreptu-credintoasa şi blag[oJcestiva Doamna Mariia a marelui 

și blagocestivului Domnului nostru, al Ugrovlahiei, Io Grigorie 

Ghica Voevod», «întru aceia vreame sfințitorind și îndreptănd 

Scaunul Mitropolii a toată țara Ugrovlahiei bun păstorii 

Varlaam, prea-sfințitul Mitropolit; carele, fiindu nevoit cu a 

lui Dumnezeii puteare, porni pre blagocestiva Doamna către 

acestbun stat». Începe a se clădi.la 3olulie, Miercuri, 718 1(1673). 

1 se dă satul Goleşti, «de la juplăjneasa Neacșa și de la fe- 

torii ei» şi «vinăriciul domnescu» de acolo, «cu poclonul și cu 

părpărul». Apoi odoare: «o evanghelie tiparnică, ferecată 

peste tot cu argintu și poliită; trage argintul evanghelii, o 

scăndură, dram. 188, altă scăndură, dram. 200, călcăiul, cu 

vergelile cu tot, dram. 98», o cruce, un potir, un discos, «de 

argint, semnat Hs., mitutel, în mijloc cu savat>, «zveazdă și 

lingură de argintu frumoase, și copie de argintu>, o cadelniță 

şi trei candele, «cu zalile lor». «Părintele Varlaam» dă «din 

arginturi» : «o cadelniță, o cruce, o liturghie de Moscu, un 

ohtoih». Cheltuieli: «s'aii dat şi lui Theodosie Rudean|u] de
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o dată lei 8». Ce s'a dat la 30 Lulie, cînd s'a început zidul. 
«Tocmeala cărămizii fostu-s'aii făcut: mila căte bani 80, 
mii 10, Cărămida de la Jăblea, ce sati făcut pănă la 80.000; 
tocmeala căte 1 lei, fără cheltuiala adusului. Datu-s'aii la, 
Stoica, meșterul de zid, lei 10. Datu-s'aii lui Marin zidarul, 
întăiu lei 14 p!. Datu-s'au Logofătului Dragomir, întăi lei 23. 
Căndu s'au lăsat de zidit şi s'aă socotit cu zidarii, datu-li-s'aă ug. 
19. a 2 vărniceri ug. 10; lui Dragomir, deosebi], s'au dat lei ş. 
Datu-s'aii şi Jăbleanilor pentru lucru ug. 8, și iar Jăbleanilor lei ş 
p!. Rădăcineştilor, Scăuneștilor și Dol[ojfanilor, pentru strănsul 
pietrii de var, lei 10. Tocmeala pietrilor de la Albești: s'ati 
dat întăi de un răndu ug. 35 p!. Cu ce s'aă mai dat Stoicăi 
văt. de pietrari, şi iar la Stoica Văt., pă pietrile bisericii, ug, 
4 pl. Năemul la o seamă de pietri ce s'au adus, întăi și apoi, 
ug. 35. Sau dat iarăși pe buduri la vătași, și la alții a că- 
rora au fost buduri, ug. 22. Și iar li sai dat ug, 10, și li 
S'aii făcut istovul de pietri, iar lor le-ai fost să-și plinească 
pietrile pe căt le scrie în foița lor. Afară dintr aăastă sumă 
ce scrie, s'aă trimis pe Ștefan dichiul pentru cuiburi, să în- 
carce, să-i ducă la mănăstire, ug. 18. Și iar sati trimis Ștefan 
dichiul la Albeşti, tot pentru cuiburi, ug. 20, şiiarăș, viindu 
pietrari la Buc[ulreşti, li s'a dat ug. ş, deosebit dintralte 
tocmeale. La meșterii de lemnu, unuia lei 5 pi, altuia lei 6, 
și iar la altul ug. ș, şi iar la altul lei 3.— Locurice să află 
văndute de Rumănii din Golești, care nu I[i] s'a căzut lor 
să vănză, fiind ei Rumăni mănăstirii; nici cei ce ati cumpărat, 
să cumpere.» Nume ca: «Băștilă», «Geonoiul»>, <Uşurelul», 
«fetorii Tătulei Rumănul>, «Stan Păvălesc[u| mărar». Vii 
«pănă în scapăt». Țiganii, luaţi de Varlaam «de la jupăneasa 
Mihalcea ot Păușăști și de la fegorii ei. .., cu banii ce aii fostu 
dați de Doamna Mariia» : cinci sălașe == 420 i. «Țiganii carii 
săntu dăruiți de la Coziia... — Semnare pentru vinăriciul de 
la Golești, din anul dintăi, căndu ai început mănăstirea a lua 
vinări€: Isaiia calugărul ved. 17. Tudosie ved. 6,» etc. Şi 
trei cu calificația «Vist.». «Aici pentru care vină, lucru s'aă 
semnat să să ştie, că viile de la acești oameni ai căzut la 
măna unora și altora, den cei mai semeți, şi aii început a
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sta împotrivă ca să nu dea vinărici, și pentru acest lucru 
s'aii dat știre și la Domnie, și s'au făcut ispravă să dea toţi 
vinăricu, Să să știe moșiile și Rumăni ceai cumpărat părin. 
tele Varlaam Mitropolitul: ... toată moșiia satului Fedeleșoi- 
lor..., de la moșneanii de acolea, [cu] galbeni șasezeci..., 
şi le-ati hărăzit preste acești bani galbeni cinsprezeace . . ., 

insă moşie stearpă, făr de Rumăni...» — Şi de la «Radul 

Postelnic Rudeanul», se ieai Rumini, de la «Dumitrașco 
Rudeanul» apoi, de la «Diicul Rudeanul fesorul Diicului 
Pitar, nepot Predii Rudeanul, din Ruda». — Hotar la 
Voinigești, pe Olt: «vărful văilor Ungureanilor». «Și iar să 
fie sfintei mănăstiri de la Fedeleșcoi metoh de la Rămnic, 
și cu locul de sus de Moara de hărtie, care ai închinat Ru- 
deanii părintelui Varlaam și sfintei mănăstiri». «Tanasie dia- 
con|ul] părintelui Varlaam.» De la Radu Rudeanul, Varlaam 
iea moșie la Runcul: avea nepot, Radu, pe Dumitrașco. «Moșie 
din Ulmet.» «Parte Rudenească» și aici, și în Pioa. Radu era 
frate cu Vlad Păharnicul. Și un Dima Rudeanul. <Păshălin ot 
Voinigești.» Moşie a Rudenilor şi la Surpaţi. Săteanul «To- 
csoabă», Despa Rudeanca. Săteni ce «s'aii slobozit de rumănie». 
Clucerul Mihai Drosu. «Megiiaşii den Golești, carii s'au aflat 
moșneani.» «Albul s'aă mărturisit el însuși fără moșie, zicănd 
că, fiind Rumăn, s'aă răscumpărat fără moşie.» «Un codru de 
loc în față.» <Şărboiul.» «Feţele Grecilor.» «Ograda ce ai 
-văndut Stanciul.» «O livejoară.» « Valea Hogii.» «Pă din sus 
ieste Goran Logofăt.» «Locurile Pitiștenilor.> «În Mlăcile din 

sus.» «Muchea pripolului.» <În murgos, la coada sai obăr. 
șiia Trantului.» <Muchea Rugetului.» «Tanasie Sebeșteanul», 

<Tănăsuică». «În gura colnicului, unde urcă calea la viia 

Ghiormei.» « Codru Tarăgoaselor.» «Pre mlacă.» «Pănă în Hogeă, 
la hotar.» «Mănăstirea Trivalii de la oraș Pitești: . . . zapis 
al Băneasii lui Mareș, pe moșiia de la Groși şi de la Slă- 

tioare... Zapisu al lui Gheorghe croitorul din Pitești... Za- 

pisul Logofătului Neculii Cortofleş. .. Moșiia Tigveanii, partea 
Banului Gherghe Bălea[nu)...». «Cuciul Lăutarar (sic).> «Odăj- 
diile schitului de după turnu»: de <atlaz mușchii cu săngif 

de atlaz verde,...atlaz nărănzat...patrafil de sof. mohorăt,
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dvere de sof. cu vergi..., pocroveăoare... de taftă nărănzată, 
cu săngif de lastră albă..., poale de pănză de agem pestrițe ..., 
antimis cu moaște sfinţite... Cărți: un pentecostar de Lipof 
noi...2 

25. «Scrie Tudosie din Tismana la Radul Creţ[u]lescul şi 
la fiiă-săti Părvu, cu dor mare, pentru Vlădicie. 

Dumnealui Logofăt poate fi că nu va putea în toată vre- 
mea să ne scrie, iar dumneata nu pregeta, căci: ştie părin- 
tele, știe și fiiul. Şi ce voii să te mai învățu? Ce s'ar cădea 
pentru noi, nu pregeta, ce să strădueşti ca un fiii către pă: 
rintele săi, cum și părinții au de grijă fiilor săi, Și mila îm- 
păratului cerescu să umbreaze şi să păzească pe dumnea- 
voastră în toată vremea; amin. Av. 9 d., Lt 16741. 

Iaste foarte cu grei, că& foarte mă depărtai. 
Smerenii proin Ungrovlahiias, al dumitale părinte. 
Sfinţii Sale dascalului Gherman spăseanie și blagoslovenie?.> 

— F* 261. 

26. «Dintr'alt răvaș, de la Mărgineani. Cinstite părinte, în 
veci un om anume); despre o parte de loc, să știi Sfințiia Ta, 
nimeni n'aă mersu, și'm spuse acestu om, cun bucuriia ce 
aă fost, s'aii schimbat întru măbnire, că, în vremea G-ai aș- 
teptat, n'aii mersu nimeni, ni au avut răspunsu ni& cum, 

Al Sfinţii Tale rob: care ştii. 
Sărut dreapta Sfinţii Tale.» — F* 2618, 
27. 9 Decembre 7183 (1674). «Tănasie diiaconul ot Bujo- 

reani» vinde moșia sa la Olteani Mitropolitului Varlaam, 
Martur și «Goran Logofăt». — Fe 264. 

1 E din vremea cînd vestitul Mitropolit muntean Teodosie, scos de Gri- 
gore-Vodă Ghica, era surganit la Tismana, Cum se vede şi din nl precedent, 
ca și din Cronica lui Stoica Ludescu (Magazin, V, p. 12) şi din tipăriturile 
timpului (Bianu și Hodoș, Bid/iografia romînă, |, p. 217 şi urm,), locul lui 
era împlinit de Varlaam, Radu Creţulescu, cumnatul Cantacuzinilor, fusese unul 
din fruntașii Divanului lui Antonie-Vodă. Stoica Ludescu însuși era prins la 
Tismana, unde fusese ucis Gheorghe Vornicul (WMasazin, V, p. i). 

2 «Îneleptul celii dentru dascali alesi şi arhiereii Ghermano Nizisii (Nbesms)» 
din Prefaţa Bibliei de la 1688 (Bianu-Hodoş, p. 1, 286). Pe lingă aceasta, 
V: Îsi. hit. rom, |, p. 34 și n. 1. 

3 Poate e vre-unul dintre Cantacuzini care serie lui Teodosie ; saii Ludesca ?



483 CONDICA MĂNĂSTIRII PANTELIMON 

28. 15 Mart 7187 (1679). «Bogdan iuz. ot Buzău, za că. 

lărași», face vînzare de vie la Lipia, ce fusese a lui Dumitru 

Berdenie. Acesta fuge, «și ș'aii lăsat bani de harat și un 

cal împărătescu asupra noastră și, fugind el călăraş, multe 

nevoi ş'aii lăsat neplătite în spinarea noastră.» «Pănă în 

Chelmezei și pănă în teiul puos.> Martur și un căpitan. — 

Fo 213 Ve. 
29. 9 lulie 7195 (1687). «Stanca Logţojfeteasa, care am fost 

juplăjniasă lui Grigorie ce aă fostu Vel Logofăt, de la Al- 

bești, dinpreună cu fiul miei Matei», vinde «Sfinţii Sale pă- 

rintelui Varlaam ce ai fost Mitropolit), și la sfânta şi dum- 

nezeiasca mănăstire de lăngă orașul Piteştii ce să cheamă 

Trivalea, unde iaste hramul «Sfintei Troiţa» ?, satul «Zăvoiul de 

pe Călniște» (Vlașca), pentru nişte bani aiMitropolitului, luaţi de 

«la oarecine», de Grigore, și cheltuiţi. «Căci că şi adasta s'au 

socotit, că din mari și greale nevoi şi datorii ne-ai plătit, şi 

S'aii măntuit cu acești bani boiarinul mieii dumnealui Grigorie 

Logofăt» : n'a luat Mitropolitul dobindă. «Acest sat mi s'au 

dat mie pentru zestrile meale și pentru alte datorii.» Ea a 

mai scăzut «preţul satului, din căt sai fost socotit la jude- 

cata boiarilor». Semnează: «ei Stanca Logofeteasa. Ei Matei 

sin Grigorie Logofătul ot Grădiște. Şi am scris ei Iosaf ier[o|- 

monah ot sfănta mănăstire Argeș.» — Fo 265. 

30. 3 Novembre 7196 (1687). «Daniil monahul din sat din 

Țuţură» arată că, «în zilele Ducăi-Vod[ă)», merge la Varlaam 

Mitropolitul și închină partea sa din sat, «din judeţul Jăiulu 

de jos», la mănăstirea «Fedeleștorii». Pomenit: «Lupul Uliţă». 

— Fo 254. 

31. 26 April 7201 (1693). Patriarchul Dosoftei de Leru- 

salim face carte de blestem pentru Preda Spătarul, căruia i se 

atacă stăpînirea Stănceștilor (Prahova). — FE" 161 V". 

32. 8 August 7201 (1693). «Alexandru Vel Dvornic, i 

Diicul Vel Logofăt, i Matei Vel Vistier, i Radul Golescul Vel 

Ag[ă], ispravnicii Scaunului Bucureștilor», judecă pe Preda 

1 Îi scosese Şerban-Vodă Cantacuzino. 

2 V. N.1. Apostolescu, în Rez. z. îsf., arch. și fil., serie nouă, 1902, n9 1,
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Spătar Părșcoveanul de Vasilie Logofăt ot Stăncești. — Fo 
153 Ve. — Cf. Magazinul istoric, II, pp. 206-7. 

33. 13 Septembre 7204 (1695). Constantin-Vodă ordonă a 
se apuca Hamza Ialomiceanul, care făcuse o cumpărătură 
fără a plăti. Domnul maj scrisese odată, dar nu fusese as- 
cultat, Hamza «fiindu om tare de cap». Să dea și dobinda: 
«zecea a doi». — Fo 220 Ve, 

34. 20 April 7204 (1696). «Stoica Barbăindeal, zet popii 
lui Ioniţă ot Lipiia», face o vinzare. — Fo 221. 

35. 15 Maii 7204 (1696). «Hamza Ialomiceanul sin Radu- 
lui ot Căzăneșr(i]», face o vinzare de pădure, etc. la Lipia, 
«din lacul cu cărligile pănă în poiana Chelmeziului». Marturi: 
«David ot Năeni; fiul lui Voicilă, Neculae Căltujgăr»>, «Mănăilă 
Ochiotan», «Gherghe Goloiul», «Vlaicul sin Draghiia». — 
F* 221 Ve, 

36. 5 lunie 7205 (1697). «2 megiiași, care săntem luaţi în 
cartea dumnealui Mihai Vel Spătar», hotărese într'o ceartă 
pentru niște vii la Mocești, «den funie Corbului, şi a lui Al- 
bot[ă], și a [ui] Dumitru Drinii>. Lea pentru aceasta și «alți 
megiiași, bătrăni și tineri, megiiași din trei hotară». «Că 
iaste Drăghit diiaconul volnec, că iaste moșnean veachiă, den 
descălecătoare, și de izvodul viilor acestora, ce scrie mai sus; 
iar popa Lupul nit l-am pomenit moșnean, nit cumpărător 
într'acest hotar.» Oferă a mărturisi Şi <înnaintea altei jude- 
căți, mare». — Fo 223. 

37. 21 Iunie 7206 (1698). Vinzare în dealul Lipiei, din 
partea lui «Apostol slujțijtoriul». — Fo 221 Ve, 

38. «Mitrofan, bjiu mist. episcop .Buzevschii 1. Ţie, Ioane 
Tăruş, dămu-ţi în ştire, pentru că înnaintea noastră avu între- 
băciune Lăudat cu Drăghiă diiaconul; ci 'ntr'altu chip nu li 
să putu aleage judecata, fără căt iată că, fiindu şi tu într'a- 
castă gălceavă, să cauţi să te afli, de acum de Duminecă ce- 
ia Duminecă, împreună cu frate-tăi, să li să facă judecata 
şi îndreptare, să nu mai fie gălceavă între dănșii. Atasta. 
Octomvrie 2 d., l: 7207 [1698].» — Fo 223 Ve, 

1 Cunoscutul tipograf.
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39. 26 April 7207 (1699). «Eu Petrea, zet Sorii Coipăneasii>, 

vinde la Lipia, din «funea coipănească», primită de la soacră-sa. 

— FR” 222. 

40. 31 Mai 7208 (1700). Constantin-Vodă întărește a șesea 

parte din Stăncești lui Radul Golescul Vel Comis şi lui Preda 

Părșcoveanul Vel Medelnicer, coboritori din Necula Vistier. 

— Fo 169, 

41. LI Octombre 7209 (1700). Un sătean din Lipia dă zapis 

pentru un pogon de vie, care cme-aii fost și mie de răscumpă- 

rare de la Ivan Căldărarul, dreptu ti 11; ci, căzăndu-mi-să 

mie, am lepădat bani lui Ivan Căldărarul, și l-am ţinut eă». 

-— Fo 224. 

42. 15 Mart 7210 (1702). «Areta Grecul, împreună cu fe- 

zorii miei, anume Nan i Preda ot Bucșani», vind moşia lor 

de aici «dumnealui Șărban Comis, sin Părvul Vistier [Vlă- 

descu]», întrebînd şi pe «fraţii noştrii de moșie, și din sus 

şi din jos; pentru că să cădea dumnealui a cumpăra, că are 

dumnealui moșie la Bucşani din sus». — Fo 295 V* — La 

1-iii Decembre 7214 (1705), îi vind și moșneni, de față cu «Cos- 

tandin Ştirbei Vel Clucer»> şi «Papa Grecean». — E” 2960. — 

Și la 24 Mart 7215 (1707). — Jia. 

43. 22 Novembre 7214 (1705). Vinzare a lui Vasile dia 

Lipia, «sin popii Tihului». Cumperase via vindută, «de la 

Rămădans:. — Ko 228. 

44. 6 Iunie 7216 (1708). Constantin-Vodă la «4 boiari, 

anume Ștefan Paharnic i Mihai Părcălab ot Sărata i Dragomir 

Căpitan i Moisie Caușul», pentru o întrebăciune relativă la o 

proprietate în dealul Lipiei. — F* 225. 

45. 9 Octombre 7218 (1709). Vinzare la Lipia, de către 

Voinea Bătlăgel. — F* 225. 

46. 18 Mart 7220 (1712). Act de vinzare al lui Stan Coipan 

din Lipia. «Am scris ei Moise, sin Rad[u] mazălul.» — F* 

228 Ve. 

47. 8 Iulie 7222 (1714). Ştefan-Vodă întăreşte Dediuleștii 

şi Stănceștii lui «Costandin Postelnic Fierăscul, sin Șărban 

Fierăscu, biv Vel Sluger». Îi are de zestre de la soacră, Stanca 

Părşcoveanca,şi dela cumnat, Ştefan Postelnic. « Care moşii Măriia
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Sa Costandin-Vod[ă! Brăncoveanul, măritănd o fată a Barbu- 
lui Bălăceanul, care era făcută dintr'o sorlă] a Predii Prăş- coveanul, boiariul jupănesii Stancăi, şi ai fost crescut-o fii-sa Doamna Stanca, de ai dat-o dupa Ion[ijță Dedulescul Lo. gofăt za Visterie, — şi fiindu aceste moșii date zestre lui Cos- 
iandin Postelnic Fierăscul, după cum S'ai' zis mai sus; iar 
Costandin-Vod(4) sai pus, în silă și făr de ni o dreptate, de aii luat aceale moșii, neavănd nici o treabă, şi le-au dat zestre lui Ioniţă Logofăt Dsdulescţul], care au luat pe acea 
fată; şi aşa tot le-ati ţinut Ioniță Logofătul aceste moșii pănă 
cănd ai venit mazăliia lui Costandin-Vod[ă] !.» — Pentru Barbu Bălăceanu, v. /s7. 7. rom., L, Pp. 201, 203. —F* 163, 

48. 21 Septembre 7223 (1714). Iane fiul lui +Duminecă» 
face o vinzare la Lipia, «<jupănului Gligorie Vameșul». — 
F* 225 Ve. 

49. 30 Septembre 7226 (1717). Vinzare la Sorești (Buzeii), «în partea Balosului». — Fo z41. 
50. 13 lanuar 7227 (1719). Carte de la «boieri adevărători și hotarnici» (T. Buzău), între cari «Mihai Vernescul», «Ion 

părcălabul ot Tămburești!», <Antoa părcălabul ot Potoceni», 
«Necula părcălab», «Zota Călmășul ot Puţintei>, <Radul Cauş», 
«Sănbotin Căpitan ot Curtești», «Stoican Cauş». — Fe 243. 

51. 10 Novembre 7229 (1720). Dumitrașco arată despre 
cumnatu-săii Lefter că «mii-aă dat dumnealui ţi 204 pl, bani 
gata, să facem neguțătorie: afară din capete, să fim fraţi, aii 
pe paglulbă, au pe dobăndă; ce vom căștiga, să fie din doao, 
să împărţim cu dumnealui în doao; încă de ne-ar și mai 
trebui, să pue dumnealui bani. — Fe 245. 

52. 15 Novembre 7229 (1720). Carte de blestem a Mitro- 
politului Daniil. — Fo 163 Ve. | 

53. 25 Septembre 7232 (1723). Mitropolitul Daniil, Radul Po- 
pescul Vel Vornic (cronicarul), Mateiă Fălcoianul Vel Logofăt, 
Dumitrașco Ramadan Vel Spătar, Nicola Ruset Vel Clucer, 
Manolache Vel Paharnic, Drăghit Bălăceanul Vel Pitar judecă 

1 Moșia cronicarului Constantin Căpitanul Filipescu, V, Prefaţa la Cronica acestuia, ediţia din 1902,
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în favoarea stariței de la Turbatele, ce are moșie la Dușani 

(Ț. Vlașca). Menţionat și Bărcă Cojăscul Vel Medelnicer. Se 

chemase jurători supt Brincoveanu. — FE" 104. 

54. tii Septembre 7236 (1727). «Matei Postelnic sin Mihai 

Căpitan Fărcășanul» vinde moșia-i la Vărăști «dumnealui das- | 

calului lanache [Trapezonda]>. —F* 79. — În diata lui (f 

80 şi urm.) dascalul pomenește pe Grigore al Mirelor, Serafim 

al Heliopolei. Are sinete ale lui Radu și Toma Brăiloii (1757, 

26 Februar). Semnează: „loawizos p6var/os 6 Tpomnetobyros“. 

— Și la 7247 (1738-9), se mai face o vinzare «dascalului Ia- 

nache Ipomenă» (f£ 82). — La 9 lunie 7250 (1742) face în- 

voială cu Fărcăşanii «lanache Ipomena» (f* 82 V*)!. 

ş5. 28 Septembre 7237 (1728). Matei Postelnic Fărcăşanul 

face o vinzare de moşie către «dumneaei cocoana Aniţa Brăn- 

coveanca». — F*79. — La 7240 (1731-2), Matei vorbeşte față de 

Costandin Brâncoveanul Vel Stolnic de această vinzare către 

răposata mamă a acestuia?. 

56. 10 Mart 7245 (1737). «Ei Costandin Postelnic, sin Șărban 

biv Vel Clucer Vlădescul», vinde părțile-i din Bucșani «dumnea- 

lui Iordache Vistier ot Izvor» (Ştirbei). «Întrun vad iaste și 

moară făcută de un Hagi-Mustafă Giurguveanul, avănd eu 

această tocmeală cu acest Turc, ca să-m dea chiriia vadului, 

pentru căt ş'au făcut moară, pă an căte ti —, şi sănt cinci 

ani de cănd n'am luat nică un ban:...drept aceia am dat 

dumnealui voie ca să stăpănească și moara atasta ... Să mai 

dea dumnealui să plinească acea cheltuială ce ai făcut cu 

facerea morii şi să-l scoață den moară...» Marturi: Macarie 

egumen de Radu-Vodă și cel de Mihai-Vodă, Chiril. — F* 

297. 
57. 20 Maiii 7248 (1740). «Sofronie arhimandrit, epitropul 

episcupii Buzevschii», dă o carte de judecată. «Au pomenit 

culegăndu într'o toamnă de la răposatul Ioan-Vod[ă].» — 

Fo 231. 

1 Se pare că e fiul lui Gheorghe dascălul Eypomenas din Trapezunt (/sz. 

dit. rom. L, p. 59). 

2 Fărcăşanu e un traducător. V. Zsâ, if. rom., Î, p. 504 și urm.
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58. 6 Septembre 7253 (1744). Constantin Mavrocordat «lui 
Ianache dascalui, brat Costandin Creţul», pentru ca «să străngă 
la moșiia Vărăștii ot sud Ilh., la plasa Gherghiţii, oameni 
striini duprintr'alte părți striine, căţ ar putea de mulți, că, 
de vreame ce Domniia Mea am făcut milă pentru rănduiala 
cferturilor și am lăsat să fie pe an numai patru &ferturi, după 
hotărărea ce ai fost și mai înnainte, în Domniia mea ceia- 
laltă a Domnii Meale, fiește-care din striini far de ni un 
felii de sfiială să păzuiţ și să veniț, să vă aşăzaţ la moşiia 
ce scrie mai sus... Și mai mult de căt patru &ferturi pe an 
nu veţ da măcar + un ban, nic cu alte cheltuiali sai angarii, 
ori de către Visterie, ori de către boiarii ispravnic sai sluj- 
bași, sai de către slugile lor, saii de măncăturile părcălabilor 
şi ale sindiilor, ni& de cum nu veț fi supăraţi, măcar de un 
puii de găină, fără numai ce veţ da dajdea voastră, la 4 
cferturi. .. lar, pentru claca stăplă]nului celui cu moșiia, vă 
veţ tocmi căte zile să-i clăcuiţ pe an, şi la fiește-care vreame 
căte căte zile să clăcuiți, dănd și zapis de tocmeală la măna 
stăpănului de moșie. Dec, dar, ori-care ar năzui să vie cu 
totul în pămăntul țării, la mai sus zisa moșie, ori la ce vreame, 
să meargă la ispravnicul judeţului, să-ș îiă fiește-care peceți, 
pe amăna lor, făr de bani.» Li se va scădea șfertul de 
la sosire. 

59. 11 lunie 7254 (1746). Două zapise către «dumnealui 

Costandin Cărlova». — FE” 245 Ve. 
60. «În Divan, înnaintea Mării Sale prea-înnălțatului nostru 

Domnu lo Costandin Nicolae Voevod, fiind și noi de faţă. 

A. Ianache Dascalul Trapezunda cerea de la dumnealui Matei 

Fărcășanu biv Vel Șătrar t! 450, cu dobănda lor, zecea a 

doisprezece, cu doao zapise de lal' 7253 [1744-5]; care bani zicea 

cum că i-ai rămas din ti 2.000, după doao părți din moşiia 

Vărăști ot sud Iih. B. Dumnealui Şătrar Matei Fărcășanu da- 

toriia nu o aii tăgăduit, numai zicea cum că nu are acum ca 

să-i dea. C. Mai avănd Ianache Dascalul în hotarul de moşie 
al Mărăștilor încă o parte; D. Din Divan așa s'aii hotărăt 

ca să stăpănească dascalul lanache și celalte doao părţi ale 

Fărcășanului, ce îi le-aii văndut, pără cănd îi va da și acești
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U 450, cu dobănda lor păn acum. Septemvrie 3 d. 7255 

[1746].» — Fo 84. — V.n* 55. 

61. 15 Septembre 7258 (1749). Grigorie-Vodă dă vinăriciul 

domnesc mănăstirii «Fedeleştorii». «Și așa, împreună străn- 

găndu banii vinăriciului, ce iaste ca să plătească daznicii cei 

ce vor avea vii într'aceale dealuri, de o vadră de vin căte 

bani 4, și, poclonul, de nume să aibă a lua dintr'acei bani 

sfânta mănăstire de vadră căte bani 2», ca înnainte. Va lua 

și otaștina de la cei cu vii pe moșia ei: «din 20 de veadre 

de vin o vadră», «vin să îă, iar nu bani, — dupe cum să 

coprinde şi în testamentul ce am făcut Domniia Mea, atăt 

pentru orănduiala vinăriciului, căt şi pentru otaștină». — 

Fo ş7. 

62. 6 April 7259 (1751). Danie la spitalul Pantelimon, din 

partea lui Barbul Văcărescul Vel Ban, cu soția Ruxandra și 

fata Maria. Soția semnează: «Roxandra Rus|e]t>. — F* or. 

63. 3 Iulie 7259 (1751). Grigore Ghica, pentru schitul <Şăr- 

băneștii ([. Vilcea)», făcut «de Matei Morănglavul și de jupă- 

neasa lui Mariia»: ei îl fac mitoc la Panteleimon. 

64. 5 Septembre 7259 (1750). Judecată înnaintea Divanului 

a Vel Stolnicului Sandul Bucșănescul şi niște «oameni dupe 

Lotru», -din Voineasa și Mălaia, pentru <13 munți, după apa 

Lotrului; care munţi fiind coprinși de Sașii Sibiiului de 200 

şi mai mult de ani, in zilile Mării Sale răposatului Mihai- 

Vod[ă] Racoviţă, dumnealui Stollni]c[ul] Sandul, cu ajutoriii 
de către Domnie, și cu a dumisale cheltuială, mergănd, ai 

dovedit acei 13 munți ai țării noastre, pe apa Lotrului. Și, sco- 

țăndu-i de supt stăpănire streină, pentru trei munţi, anume 

Voinișăscul î Buceciul î Dobrunul, s'aă fost așăzat dumnealui 

Stolnicul cu săteanii ot Voineasa i Mălaia, ca, după ce să vor 

scoate, să-i stăp[ă]nească în doao; iar ceialalți zeace munţi 

să-i stăp[ănească numai dumnealui Stolnicul singur; dupe 

cum aşăzămăatul acesta l-ai făcut prin scrisoare la măna săte- 

nilor din Voineasa i din Mălaia, dupe apa Lotrului, la anul 

7252 [1743-4]. Dupe aceia, în zilile Mării Sale răposatului întru 

fericire părintelui Mării Sale Grigorie Ghica Voevod, în Domniia 

castă de acum de pe urmă, saii sculat săteni ot Voineasa
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i Mălaia și cu Neculae văt[afulj de plaiii, şi cu toț plăiașii ot 
Loviște sud Argeș, ca să îă munții supt a lor stăpănire. De 
unde Măriia Sa, luînd înştiinţare de pricina acestor munţi, 
au trimis de ai adus pe toți săteni de acolo, și, cu Divan 
cercetănd lucrul, fiindu faţă şi dumnealui Stolnecul Sandul, 
așa au găsit Măriia Sa cu cale, cum că acei munţi trebue să 
rămăe pre seama Domnii, fiind pămăntu al țării, și Domniia 
să-l dea cui va vrea: pentru lucru ca acesta, stăndu pămăntu 
al țării coprinsu cu stăpănire striină, şi nimeni în 200 de 
ani nu i-ai mai dovedit, rămăn a fi domnești. Și așa Măriia 
Sa i-ai dăruit Stol[niJe[ului] Sandului cu hrisov, pentru că& 
Sai arătat cu dorință de patriia sa, — nețiindu-i în seamă nici 
așăzămăntul acelor trei munți, arătănd că n'aă avut dumnealui 
voe a să așăza pentru acei trei munţi; şi așa ai dat și Măriia 
Sa şi hrisovul Mării Sale, la leat 7258 [1749-50], asupra aceștii 
pricini. Dar numiții Lotreani nu s'aii odihnit, ci la leat 1 754 
în Domniia Mării Sale Costandin-Vod[ă] Gehan, ai fost venit 
de faţă iarăşi la Divan, înnaintea Mării Sale.» Se restituie 
«aşăzămăntul»: «numai numiții oameni să aibă a da şi ci 
cheltuiala ce-i va ajunge pe jumătate la acei trei munți, du- 
misale Stol[niJcțului], fiindu-că dumnealui ai cheltuit pănă au 
dovedit și aii scos munţii». Ei dai şi acte pentru aceasta. 
Bucșănescul declară că «să ţine; numai Rumănii nu sai 
ținut... Şi, pentru că nu s'aă ținut ei de judecată, ci s'aă 
obrăzaicit de s'aă întinsu mai multu, şi cu Sstăpănirea și cu 
cheltuiala, — că n'aii plătit, — căuta și dumnealui, să nu să ţie 
de judecata Mării Sale Costandin-Vod[ă)», cerînd a se în- 
toarce la vechia danie a lui Grigore Ghica. Ei. ar fi luat 
venitul întreg pe cei trei munţi și ar fi încălcat și pe al celor- 
lalți. Erau vrednici să fie, deci, cu totul despoiați. După fă- 
găduiala lor, însă, de a se ținea de îndatoriri, Stolnicul îi 
iartă. — FO rqr Ve, 

65. 29 Septembre 7259 (1750). «Rizea Pitariul Bălăceanul, 
sin Matei vătaf za aproz Bălăceanul, împreună cu nepoții miei 
de frate, anume Nicolae i Ioniță Postelnic Bălăceanul i Matei 
Postelnic, și împreună cu vărul mieii, Ștefan sin Barbul Bălăceanul, 
biv Vel Clucer za Arie, și cu nepotul miei, Costandin Postelnic
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Băl[ăjceanul, nepotul dumnealui răposatului Drăghi€ biv Vel 

Pitar Băl[ă]ceanul», dai spitalului Panteleimon partea lor de 

la Doboești, ce o aveaii «de la răposata moașa noastră Chira 

Slugereasa Bălăceanca» și fusese împresurată de mănăstirea 

Radu-Vodă pănă supt Brîncoveanu: atunci crăposatul unchiul 

nostru Barbu Clucer Bălăceanul» capătă /ozărnicie. Se mai 

împresură odată înnainte de danie. Semnează și Barbul 

Văcărescu Vel Vistier, Drăghici Vel Sărdar, lanache biv Vel 

Sărdar. — Fo 64 Ve. 
66. r-ii Novembre 7259 (1750). Mitropolitul Neofit dă spi- 

talului Pantelimon satul Obileasca în lifov, fost a: mănăstirii 

Cernica. «Care atastă mănăstioară Cernica zidindu-o de de mult 

oarecarele răposat, anume Cernica Vel Vornec, ai zidit-o 

Stavropighion, cu tocmeală să dea pe an la Bisearica cea 

Mare! 2.000 de bani, iar alt nimic mai mult. Dar, după ce 

ai trecut cătăva vreame la mijloc, din întămplările vreamilor, 

fiind-că ai ajunsu acastă mănăstioară la foarte mare scăpă- 

tăciune, încăt au fost lipsită și de preot a slujă sfănta litur- 

ghie, ai venit. nepoții numitului ctitor la fericitul Mitropo- 

litul Ungrovlahiei, ce era pe acea vreame chir Theodosie, şi 

ai închinat acastă mănăstioară la sfănta Mitropolie..., pe 

vremea pururea pomenitului Șărban-Vod[ă], ce domniiă atuncea, 

fiind iscăliț în carte de închinăciune și boiarii după aceale 

vremi, — întru carii iaste și pururea pomenitul Costandin-Vod(ă) 

Brăncoveanul, fiind atuncea Vel Spăt[ar].» Samuil, patriarchul 

Alexandriei, «după ce venise aici în Țara-Rumănească», do- 

bindeşte cesiunea Cernicăi de la Ieremia, patriarchul de 

Constantinopol: «nu știm cum şi în ce feliii>, fără a cercefa 

«ni& pre Domnul, nit pre arhiereul locului ţării de ait>; ea 

nu era, însă închinată, cum dovedește un act de la patriarchul 

constantinopolitan Timoftei. Se capătă de țară anularea ce- 

siunii din partea actualului patriarch, Chiril. Rămin a se da 

cei 2.000 de bani, pentru «școala elinească la Țarigrad». — 

F* 60. — Întăreşte Domnul la 5 Decembre 1750. 

67. 4 Decembre 7259 (1750). Grigore-Vodă Ghica dă spi- 

1 Din Constantinopol.
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talului Pantelimon balta Grecii. «Într'azastă mai sus zisă 
baltă alte năvoade streine nis de cum voe să n'aibă a vina 
peașiele, ni năvoade din Ținuturile turcești, nit din ţară, ale 
băltăreţilor, ni& ale nimănui... Nic măcar coteațe a pune, 
fără numai cotecearii cei puş de iconomul.» Să nu se mai 
amestece «nit vameși, nici stolnici, nici ispravnici al jude- 
țului». Balta ajungea şi pe moșia Mitropoliei, care avea dreptul 
de a lua «pe an doao măji de peaşte sărat»: se păstrează 
aceasta. Boieri: Costantin Dudescul Vel Spătar, Costandin 
Năsturel Vel Vornic, Ianachie Hrisoscoleul Vel Ban, Cos- 
tandin Brăncoveanul Vel Logofăt, Barbul Văcărescul Vel 
Vistier, Ștefan Văcărescul Vel Cliucer, Grigorașco Ghica Vel 
Postelnic, Gheorghie Vel Păharnic, Nicolachie Ruseti Vel 
Comis, Nicolae Dudescul Vel Stolnic, lanacache Vel Slugear, 
Stauro Vel Pitar. —F* 43. 

68. 25 Septembre 7260 (1751). Vinzare de vie <în dealul 
Negovanilor, lângă mănăstirea Șcheaul ot sud Saac», către 
Ștefan Văcărescul Vel Vistier. — F” 207. — Ștefan o dă 
la Panteleimon, la 15 Februar 1752. Marturi: «Ecaterina 
Văcăreasca», «Mariia Văcăreasca», «loan Văcărescul», Bar- 
bul Văcărescul Vel Ban, Costandin Dudescu Vel Vornic, 
Costandin Năsturel Fierăscul biv Vel Vornic, Costandin Brăn- 
coveanul Vel Logofăt. Erai acolo și «case de șăzut, şindrilite». 
— Fo 207 Ve, 

„69. 1-iă Mart 7260 (1752). Părvu, Mihai ! și Ilinca Canta- 
cuzino daii spitalului Pantelimon schitul lor Lespezii (Prahova), 
«care schit iaste zidit din temelie de răposatul moșul nostru 
Părvul Cantacuzino Vel Stolnic». Semnează și Barbul Văcă- 
rescu Vel Ban, Costandin Dudescu Vel Vornic, Costandin 
Brăncoveanu Vel Logofăt. —F* 19ş. 

70. 19 Maiii 7260 (1752). Vinzare la Păpeni în Ialomiţa, 
din partea lui Pană Filipescu biv Vel Șat.2. — F* go.: 

71. 30 Maiii 7260 (1752). «Costandin Năsturel Ferăscul Vel 

1 Autorul Genealogiet şi compilației tradusă grecește și apoi tipărită cu 
cheltuiala fraţilor "Tunuslii. 

2 V. Prefaţa la Cronica lui Constantin Căpitanul. 

66549. Vol, Y. 32
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Dvornic» dă Dediuleştii la spitalul Pantelimon, şi în numele 

răp. sale soții, Anuţa. —F* 165. 

72. 6 August 7260 (1752). <Însemnarea locurilor ce s'au 

ales să să pue pietrile de hotar la mah[allalile după moșiia 

domnească aici în București»: «Uliţa Tabacilor», «Podul Ver- 

gului», «casa Dimei Lefeciul», «Drăghis Văt. de călărași», 

«podul cel mare al Tărgului de afară», «moșiia Fundenilor, 

a dum. Spatar Dudescul», «oborul Tărgului de-afară», «casa 
lui Matei Puşcașul>, «drumul ce vine de la Mărcuță», egră- 

dioa Barbului Socareciul», <drumul sării, prin gropile de unde 

iai pămăntu de oale», «Costea Cazacul», <Vladul Calicul», 

«drumul cel mare». Se dai spitalului Pantelimon mahalalele : 

Delea, popa Nan, popa Soare, Lipscanii, a Hagiului, a Olteni- 

lor, a lui Lucat, a Sf. Pantelimon, a Iancului, a Ceaușului 

Radul, a Olarilor, a popii Drăgușăn: locurile domnești. — 

F” 109. 

73. 2 anuar 1753. «Hagi Tănase, împreună cu lorga to- 

varășul] miei, Giurguveni», face o danie de moșie spitalului 

Panteleimon. —F* 136. 

74. 11 Mart 7262 (1754). «Mariia, fata răposatului Drago- 

mir Cocărdii, ce am fost soție întăi lui Ioniţă Căpitanul Părs- 

coveanul» şi cu «soțul miei de a doa, Zahariia Moraitul 

Cupeţul», fiind ea fără copii cu acesta, dai spitalului Pante- 

leimon moșia lor. Aceasta ca mulțămire pentru că Matei-Vodă 

Ghica «nu ne-ai lăsat să fim în răndul ţării, şi sau milosti- 

vit de ne-aii ertat ca să nu plătim vinări€ şi dijmărit, încă 

şi văcăritul ce ni s'aii făcut la vitișoarele ce ținem pentru 

chiverniseala vieţii, ni le-ai ertat>. Avea acea moșie ca 

moștenire de la fiul întăiului bărbat. Pentru danie e iertat 

cupețul «și de dajde, ca să fie de tot nedajnec şi nesupărat 

de nimic». Semnează «Zahariia Moraet Dogagioglu». — F* 222. 

75. 17 Mart 7262 (1754). Matei Cantacozino biv Vel Pa- 

harnic dă partea lui din Florești spitalului Pantelimon, pe 

bani. Marturi: Iordache Cant. biv Vel Paharnic, Toma Cant, 

Ştefan Văcărescul Logofăt 1. — Fol. 70. 

3 Sint fiii lu! beizadeă Iordachi, V. Despre Cantacuzini, p. CUI.
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76. 6 Mai 7263 (1753), Costandin Brăncoveanul Vel Lo- 
gofăt și Ștefan Văcărescul Vel Vistier /orărese moșia Obi- 
leasca de Flioreștii-de-sus, pe cari «Rocsandra Cantacozinas 1 
îi are de la «răposatul Șerban-Vod[ă] Cant[aJcoz[i]no, socrul 
dumnei». Fusese numiţi de Domn pentru aceasta: «dreptu 
24 de boiari, adică unul drept căte 12». Rocsandra e repre- 
sintată prin ginerele ei, «dumnealui lanache2». Mitropolitul arată 
o mărturie de <imprejureani» din 7186 (1677-83), supt Duca-Vodă, 
cind Obileasca era reclamată de «un episcop de la bisearica 
Grecilor»: ei mersese și cu «portărel». În această hotarnică se 
pomenia și «brăgăriia Dudescului». Se arată apoi hotarnica din 
7208 (1699-700), după cererea lui Serafim, egumen de Cernica. 
Acum se trage moșia de îznoavă. Află <v cruce de piiatră 
mai noao, din zilele Mării Sale răposatului Nicolae-Vod!4]», 
«podul Săcşorilor, din drumul Bucure ştilor», «crucea răpo- 
satului Matei-V od[ă]», «drumul cel mare al podului Pa. 
sării». 

77. 15 Octombre 7264 (1755). «Manciul vătaful za măcelari 
ot mah. Bateştii, fecorul Mihului robului», face o danie la 
spitalul Panteleimon. 

78. 8 lanuar 7264 (1756). Danie la Spitalul Panteleimon, 
din partea lui Nicola Baro din «Vel Ocne». Marturi și «Cos- 
tandin județ ot Vel Ocnă». Scrie preotul de la «biserica 
domnească». — F* 183. — Apoi altă danie de la «Petri sin 
Radul, judeţul de la Vel Ocne» (8 Ianuar 1753). 

79. 25 Mart 7264 (1756). Testament din Ținutul Buzăului. 
Datorii: «la Turcul care îi zic: În Buestru», ela Dima abagiul 
ot Ploeşti>, «la Stantul băcanul ot tam», «la Braș(o]vean ce 
am luat in pentru casă și cămăș ţiganilor», etc. « Frate-mieti 
ce iaste in Țara Căzăcească...să n'aibă a face soţiei meale 
supărare» : va lua «un conteș albastru supțire fără blană, o 
saiă de bogasiii negră verde, o păreache de pistoale, 2 fuzii». 
— FE" 176 Ve. 

"80. L-iii Mart 7265 (1757). Vinzare către spitalul Panteleimon 

1 Văduva lui Gheorghe beizadeă, 

2 Cimpulungeanul, Serdar. Genealogia Cantacusinilor, ed, Iorga, p. 285.
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din partea Mariei Corbeanca, foasta soţie a lui Costandin 

Corbeanul biv Vel Sluger. — F* 95. 

81. 25 Maiii 1759. Scarlat-Vodă Ghica. Pentru mănăsti- 

rea Fedeleșoiii, zidită de întăiul Grigore Ghica: ieromo- 

'nachul Ioanichie, econom, o ruinează, lăsînd să încalce «ve- 

cinii împrejureani». Raportează despre aceasta Sandul Buc- 

şănescul Vel Stolnic, ispravnic al Sf. Panteleimon. Se întreabă 

cu carte de blestem pe bătrini, între cari «Stan județului», 

Menţionate și «crucea Vlădicăi Varlaam», «Gruiul Cailor», 

«pănă în Bozuşii», cun codru de loci ceiaste în capul moşii 

Voinigeștii», «la plute pănă în Olt», «supt obreajie», «de-asupra 
treaptului». — E* 49. 

82. «Izvodul cărţii ce s'au scris den partea dumnealor veii- 

ților boeri către dumnealui Memiş-Aga, Turnagi-Bașa-A ga, 

ce aii fost rănduit dela] slăvită Poartă cu hatihumaium al 

prea-puternicului nestru Împărat Sultan Mustafă, ca să în- 

drepteze hotarăle ţării, pă toată marginea de la Adacalesă 

pănă în Brăilă, oblăduind țara Măriia Sa Ştefan Mihaiu Ra- 

coviţă Voevod, cu întăia Domnie, la anul d'intăiu: 1764.» 

-După jalbă ce am dat la numitul prag», a fost orănduit 

Turnagi-Bașa «ca să îndreptezi toate huduturile țării. Cum 

şi dumitale, la împreunarea ce am avut, am jăluit și am spus 

că, mai ales pentru ca si nu cădem vinovaţi cu neînştiințare 

de călcarea chelerului împărătesc. de către vecini, am fost 

năzuit cu acea jalbă la prea-puternicii stăpăni, și dă la Prea- . 

Puterniciia Sa îndată au ișit acea slăvită poruncă, prin hati- 

humaium, și pă dum. meemur ca să ne îndreptezi toate ho- 

tarăle pe semnile cele vechi și bătrăne, cum aii fost din 

baştină, de cănd sai făcut țara |marajfet la stăpănirea Îm- 

părăţii Sale». Laude, pentru persoana lui, «agă ales» şi în- 

țelept. «De această dată te afli dumna. în partea Brăilii. lar 

acum ne veniră unii din igumenii şi din alţi pămănteni ce 

sănt cu moșăi în partea locului, și ne spuseră că le-ai rămas . 

moșăile iar împresurate, nevoind Dumneata a merge, ca să 
dâscoperi și să le îndreptezi. Pentru care, despre o patrie, 

nam crezut, dăspre alta, iarăși mult ne mirăm,. pentru care 
sfărşăt să fie dumlital]a atastă stinghireală, — că la poruncile
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împărăteşti noi așa ştim că să cuprinde: de la Adacalesă pănă 
în Ibrăilă să îndrepteze, adăogănd a zice încă: pănă şi din 
apă să-s descopere, și ostroavele cele ce din vărsăturile Du- 
Dării să vor fi făcut dup(ă) vremi, să să lipească iarăș dă 
Pămăntul ţării și supt stăpănirea Domnului nostru... Să nu 
ne lași pămăntul împresurat și pă noi întru măhnire, căci 
aceasta iaste o treabă care nu să poate face totdeauna, ci 
duplă) impărăteștile porunci, şi, precum ieşti dumnjeajta rănduit 
la această treabă, să te silești ca să ni să aleagă pămăntul 
țării. , 

++ Înştiinţăm dumitale mai întâii pentru hotarăle din us- 
cat, ot sud Slam Rămnic, ce sănt jur-împrejur cazalii dă 
Brăilă, carii huduturi s'aă înnoit în zilile Domnului Costandin- 
Vodă Brăncoveanul, iarăşi cu poruncă și cu marafetul a doi 
cadii, dă la Silistra i ot Giurgov, și cu mumbașir-agă împă- 
tătesc, capigi-baș|ă], și despre partea țării vechil dum(neajlui 
Mihaiu Cantacuzino biv Vel Spatlajr, cănd atunci sai ales 
și s'au încheiat, împietrit și cu semne, cum și cartea de ho- 
tărnicie să află la unii din pămănteni, ce sănt cu moșii în 
partea locului, la Slam-Rămnic ; pe carii i-am pornit să-s afle 
dă faţă înnaintea dumitale. Dup[ă! care hotarnică îată în- 
semnăm și noi dumitale că să începe semnile din malul Si. 
ret|u]lui, unde iaste o movilă... ., şi din movilă la Bălcevea s'au 
pus piatră, şi dă acolo la Zadea, la podul Ladii, s'au făcut 

- movilă, şi dă acolo pă luncă în coada Turluiului.. „şi pă 
drumul cel vechii .. ., şi dinnaintea hodăi lui Sarhoş-Ali-Celebi, 
în musie (s7c), dăspre amiazăzi „. ., şi pă drumul Baldovineştilor 
din deal..., și în locul bisericii din Baldovineşti .. ., sila Mo- 
vilile de la Gemenile. .., și la hodaia lui Sară-Suleiman, în 
coastele satului ..., şi în potriva hodăi lui Ioch&.. -» Și în po- 
triva Tunşilor din Criviţ!a].. ,, şi în coasta Iencii, dă spre Mo- 
vila Dulce... Și siliștea lui Siriec iaste toată rumănească şi 
pă locul ţării. Şi în potriva hodăi Emirului ias:e o movilă ce 
să chiamă Leșănatul... Şi la lvănel..., şi lăngă movila Tăm- 
plullui..., și la hodaia Vezirului sânt cinci gorgane : şi toate 
pă pămănatul țării, și vechi hotară...„una. ..în mijlocul curții 
hodăi Vezirului, i la movila Calului... Iar de acolo înnainte
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să cheamă Nisipurile, unde să numește la Ciulichi, și merge 

pă locul ce să chean.ă a Racinilor..., la satul ce să cheamă 

Boul..., pănă dă în malul și matca Dunării. Și pă aceste 

semne și hotară dup[ă] uscat știm că sănt acum cătevaș ci- 

fiice ale unora din dumnealor Turcii Ibrailii, și oamenii dum- 

nealor s'ai întinsu peste numitele hotară, și șa fost făcut 

case și îngrădituri pă pămăntul țării. Așijderea, și oameni 

din hodaia Vezirului, nepăzindu aceste vechi hotară, s'au în- 

tinsu și ei în pămăntul țării, făcăndu-și ca la 3.000 „dă case, 

cum și însuț dumneata le vei vedea, și nu s'aii îndăstulat cu 

atăt, ci încă în hodae ai numai căte o casă, ca să să poată 

numi om dă hodaia Vezirului, iar în țară au poezit de aii 

coprinsu în trei județe: Rămnicul, Buzăii și Ial(o]m[ița], cale 

de căte 7 ceasuri jur-imprejur, făcăndu-şi osebit case cu da- 

muri, unde lăcuesc cu familiile și cu tot avutul lor, puind pri- 

cină că sânt în ţară numai pentru hrana pămăntului, încăt 

nu-i putem alege sai a-i cunoaște: cari sănt Vizireni și carii 

sănt oameni dă ţară. Duplă] asasta mai înştiințăm dumitale 

că, acolo unde să sfărșăsc semnile și hotarăle din preajma 

cazalii Brăilii, pănă în matca Dunării din sus, adecă pă pă- 

măntul țării, sănt trei sate, între Dunăre și între bălțile ţării, 

din cari Stoineştii şi Frecăuţii, acele pămănturi era slobode 

şi moşie a mănăstirii Văcăreștii, care să cheamă Berteasca, 

şi, pă vremea ce au stătut Domn mai sus pomenitul Costan- 

din-Vodă Brăncoveanul, cu voinţa Mării Sale sai fost dat 

sătenilor odae Chioii dupeste. Dunăre, să le fie numai pentru 

păşunea dobitoacelor. Iar dă doi trei ani în coace, străngănd 

oamenii de ţară, i-au făcut sate, și i-ai numit pă unii Stoe- 

neştii, cari îi stăpănește subaș ot Daia-chioii, și pă alții 

Frecăuţii, cari îi stăpăneşte Voivoda ot Dăeni, şi cu puţin mai 

jos, tot între acele bălți, la Ostrovulce-s chiam[ă] Măcuroia, 

pă moşiia Pecineaga i Bălbanii a măn[ăjstirii Arhimandritul, 

iaste alt sat, făcut ca de zece ani, și să stăpăneşte de dum- 

nealui Ibrail-Nazără; și pănă acolo iaste Dunărea hotar cu 

"Ţara-Rumânească.» Cer dărimarea caselor și alegerea hota- 

elor. Să se «alipească iar la pămăntul ţârii» și patru ostroave : 

«al Predii, al lui David, al lui Izmene-Rele i Botul».
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«Din sus, iaste județul Ialomiţii, care dă cu căpătăiu lui 
tot pă matca Dunări; în care sănt pe margine aceste moşii»: 
ale Sf. Ioan din București, mănăstirea Slobozia lui Ienachi, . 
Cotrocenii, Cășcioarele, ale boerilor Brătăşani, Banului Cre- 
tulescu «și megieșăști», a mănăstirii Colţii, a mănăstirii Ar. 
gesul, a Banului Dudescu, «Tămbureştii Brăncoveanului», a 
mănăstirii Plumbuita, a mănăstirii Dealul, a episcopiei Bu- 
zăului, a Radului-Vodă, a Banului Creţulescu, iar a Vorni- 
cului Racoviţă, a Vornicului Pirvu Cantacuzino și iar a Colţii, 

Ilfov, «care iar dă cu capul tot în matca Dunării». . Pro- 
prietari: Radu-Vodă, mănăstirea Sneagov, măn. Sf. Gheorghe, 
măn. Mihai-Vodă, Dumitrachi Ruset, Viforăta, Banul Dudescu, 
Costandin Tăușan, Vistierul Mihaiti Cantacuzino, Costandin 
Bălăceanu Șătrar, «Olteniţa Vistierului Mihaiu Măgureanul i a 
lui Mihaii Popesc!u] Clucer», mănăstirea Pantelimon, Mihai 
Clucerul Popescu, mănăstirea Cotroceni, « Crăngul Iudei, al 
Marii Popeascâi». 

Vlașca, <pe care stă şi hasul Giurgov(ullui». Proprietari: 
Mitropolia, mănăstirea Mislea, lanache Mardagiu, Vornicul 
Racoviţă, mănăstirea Sf. Gheorghe, Cotroceni (un ostrov luat 
de Silistra-Nazără), mănăstirea Lipnicul, mănăstirea Sf. Loan, 
Sf. Gheorghe, «Marotinul lui Theodorache. părcălabul», Daia 
a Căşcioarelor (Giurgiuvenii fac «leasă>). « Avem drumul Ba- 
nului, știut de oameni bătrăni.» Mai departe: Serdarul Nicolae 
Obedeanu, Nicolae Brătășanu, «doftorul Dumitru», Radul Mo- 
troc, Stolnicul Ștefanache, mănăstirea Colţii, «Stăneştii călăra- 
șilor ot Odivoe», Paharnic Iorgache: «la care moşie cela ce 
iaste stăpăn ciflăcului Flămănda, din has, făcănd cășărie peste 
hotar, în ţară, acum face şi acel pămănt iar ca dă Flămănda; 
iar hotarul îl ştie și însuş dumnealui Sărdaru Nicolae Obe- 
dean, ce-l avem rănduit lăngă dumneata» ; Sf. Panteleimon, 
Radu-Vodă: «s'aă întins Ismail-Aga robul lui Bostan-Oglu, 
peste drumul Banului, în ţară, de ș'aă făcut case în sat, şi 
de acolo mult încoace, în ţară, aii coprins niște livezi de.făn, 
de le cosește însuș dumnealui Bostan-Oglu, și nu dă nimului 
nimic»; mănăstirea Găiseni: «iaste împresurată dă Hagi- 
Hasan Ciflic-Chehaiasăi, făcănd și sămănături apururea peste



504 CONDICA MĂNĂȘTIRIL PANTELIMON 

hotar, la deal»; Banul Herăscu, Cotrocenii şi Domnița Ba- 

lașa. 

Teleorman. Proprietari: Ioniţă Bălăceanu, mănăstirea Co- 

mana, Paharnicul Nicolache («viile Șăștoviliilor»; «josul bahcelii 

lui Bostan-Oglu>), «moșiia Judecii a Medi. Gheorghe», iar 

Banul Herăscu (egrinduri»). «Sai pus dumnealui ghium- 

brucciu ot Siștov și ai tras oameni din satul numitului boe- 

rului Fierăscul, și i-au sălașluit acolo, începănd a-l și numi 

acel ostrov Geancustaran»; Cotrocenii, Banul Costandin 

Creţulescul (citate «<condicile ţării»). La Chichineţ, în ostrov, 

e usurpare a celor din Șiștov. «S'ai pus un Hasan-Bașia] Mu- 

taful 1 ot Săştov şi ai înfipt nişte sălcii în chip de hotar, și 

stăpănește el acel codru de loc, încă îl și numeşte de moșie 

a lui.» Altă moşie a Banului Creţulescu. «Din grădiştea co- 

pacilor și pănă în grădiștea plopilor.» Proprietari: Stolnicul 

Ştefanache, Radu Guliand, Comis Radu Slătineanul, iar Banul 

Crețulescu, Văcăreștii, Bujoreanul («pă lăngă Suraia pănă în 

Troian, şi acolo să sfârşăsc moșăile ce le avem pă margine 

la acel judeţ»). 
Olt: «pă care stă și hasul ot Cule, care să înjugă, și dă 

jur împrejur ne hotărăm în uscat, și avem hotar bătrăn și 

vechii drumul ce-i zic iar al Banului; care dăosibeşte pă- 

măntul țării dă al hasului, şi iaste moşiia Șărgaceoa... Pă 

lăngă satul Hodaia, ce iaste ciflic a lui Ibraim-Agheş, Tufec- 

ci-Oglu. .. În paalile dealului iaste o biserică ... Groapa vii... 

În mijlocul dealului să împreună moșiia Șăgarcea cu moșiia 

Putineiul Stolnicului Nic[ollae Știrbeii, unde să ajunge și 

moșiia Smeia a mănăstirii Vacăreștilor... De la vre-o trei 

ani încoacea s'aii şi întinsu dumnealor, dă ai impresuratu, 

trecănd peste drumul Banului, dă s'au făcut case... O bise- 

rică ce iaste pă pămăntul ţării au încunjurat-o cu case lăcui- 

torii din Carale, sat dăn has, dă aii rămas biserica la mijloc.» 

Notă la urmă: «Cu măzăliia Mării Sale Ștefan Mihaiii Raco- 

viță Voevod ţării nu i-au rămas sinet din partea numitului 

! Mutaveli,
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Agă. Dumitrache vt. Logofătu și epitrop mănăstirii Stii Pan- 
teleimon 1». — F* 274 V* şi urm. 

83. 2 August 1766. Scarlat-Vodă scuteşte niște vii de 
«Slujbașii vinăriceri, fiind-că acel popor însumi Domniia 
Mea cu hrisov l-am afierosit sfintei mănăstiri [Panteleimon)]». 
— Fo 278... 

84. 4 Ianuar 7275 (1767). Costandin biv vtori Comis 
arată că i sa plătit în sfirșit de epitropul spitalului Pante- 
leimon suma datorită pentru o cumpărătură făcută de Grigore- 
Vodă. Costandin era ginerele lui Grigorie Grecean[u] biv Vel 
Vornic. — Fe 77. 

85. 15 Septembre 1767. Hrisovul lui Alexandru Ghica 
pentru Panteleimon. Marturi: Fiul Grigorie şi boierii: Ia- 
nache Hrisoscoleul Vel Ban, Dumitrașco Racoviţă Vel Dvor- 
nic de "Țara-de-sus, Nicolae Dudescul Vel Dvornic de "Țara- 
de-jos, Dimitrachi Ghica Vel Spatar, Părvul Cantacozind Vel 
Logofăt, Badea, Știrbei Vel Vistier, Ianache Vel Postelnic, 
lanachie Văcărescul Vel Clucer, Mateii Creţulescul Vel Pă- 
harnic, lanachi Muruz Vel Comis, Iordache Caragea Vel 
Stolnic, — Vel Pitar. Scrie «popa Florea, dascalul de la şcoala 
domnească ot Sf. Gheorghie cel Vechii». — Fo 406 Ve. 

86. 1785. «Stan unchiaș, sin Ion torcător>, arată că tatăl 
săi, «Tărșorean», «avea case aprpape de hotar, şi lăngă casă 
avea și ogradă; care ogradă o lungise tată-mieu puţintel 
și pă moșiia Herăscului, și vinea un Leica isprănicelu He. 
răsc[ullui și lua tătăne-mieii dijmă căt i să făct partea lui, .. 

! E Dumitrachi Varlam, cronicarul. V. Lorga, /st. fit.rom., UI, p. 108 și urm. 
Întrun act din Novembre 1772 (fol. 280), el e, în adevăr, calificat de «Li- 
mitrache biv Vel Medelnicer cpitropuls. La :-iă Maiti 1700 e nuzait «epitropui 
biv Vel Stolnic Dimitrache». — be fo 327 se spune, după hrisnvul pentru 
Panteleimon al lui Alexandru Ghica: eAcest hrisov a] Măriei Sale răposatului 
Alexandru Ghica Voevod, ce iaste întărit de Măriia Sa Alexandru-Vodă Ipsi- 
lant i dă Măriia Sa Mihaiii-Vodă Suţul, din Domniile dintăiii, i dă Măriia Sa 
Nicolae-Vodă Mavrogheni, găsindu-se netrecat într'această condică a mănăstirii 
Sfântului Panteleimon în epitropiia Cluc[eJrului Dimitrache, duplâ] moartea 
dumnealui s'aiă trecut, în epitropiia dumnealui Vornicul loan Florescul, de mine; 
1799, Mart: Dimitrache Logofăts. Cf, şi vol. III, p. 69 şi urm.
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Bătătura morii Tărşorean[ullui cei vechi, și păn bătătura Simii 

Sitarul, .. Spre nemiezi, pă un drum vechii». — F* 154. 

87. 28 Februar 1785. «Stan sin Nica dogar», fiul isprăv- 

nicelului de pe <Deduleasca», arată hotarele. «Drumul sării.» 

«Unchi-miei Sima Sitarul.» — F* 154. 

88. 20 Novembre 1785. «Stan mătăsar> face mărturie 

pentru «Deduleasca», de la «Banu Herăscluj», trecută la 

spitalul Pantelimon. E  <înjugată» cu alta. <Muchea unui 

privăluș.» «<Ograda unui Ion torcătoriului.» «Lăngă Cărămi- 

dării.» «Drumuleţ vechii ce vine de lia] mănăstirea Tărșoru- 

lui.» «Ei fiind dinceputul miei vechii Tărşorean, în vreme 

cănd era moşiia slobodă, o stăpăneam noi Tărşoreni, şi pentru 

aceia ştii pă unde stăpăneam noi și pă unde stăpănea Banu 

Herăscu.» Marturi: un Grec, un pircălab, un căpitan. — 

F* 154. 

89. 28 Mart 1793. Alexandru Moruzi, «pentru fumări- 

tul dupeste Olt, care iaste inila ospitalurilor (sic) ot Sti Pan- 

teleimon», Se iea, <atăt în orașul Craiovei, căt şi în tăr- 

gurile şi oraşăle din cinci județe», <afară din Stănta Mitro- 

polie, episcopiile, mănăstirile cele mari, şi afară din dumnealor 

veliţii boeri; care iaste vechii obiceii dă a scuti căte o piv- 

niță, și afară din cei ce vor avea prăvălii saii cărgume. Să 

aibă a lua fumăritu însă, dă prăvălie sai cărcumă mare, pe 

€ 5 pli bani 6, i dă prăvălie sai dă cărciumă dă a doao 

mănă pe ti 2, 96, şi dă prăvălie sai cărciumă mai mică po , 

ti 1 îi bani 48, dup[ă] obicei, iar mai mult nu,căsă va pe- 

depsi ; iar căți sudiți ai streinilor Curți țin cu chirii prăvălii, 

fumăritul acelor prăvălii să şi-l iă fumarul dă la stăpănul pră- 

văliilor.» — F* 281. 

90. Pe la 1794. «Aicea să însemnară popoarăle cu dealu- 

rile lor i numele celor ce aii vii deşchise întraceste dea- 

luri, pănă acam, la k 95, şi ai plătit vinăritu la mănăstire, 

cum în gos arată... Poporu Coteștii: cei din dealul Calicul, 

adică Radul Beteagul, etc. Cei din dealul Goleştii dă sus... 

Cei din dealul Siuţii. ..» — Fo 284 Ve. 

91. «Predoslovie către iubitorii de Hs. creștini, încă şi is- 

torie pe scurt pentru zidirea a acestui sfânt schitu Lespezile, 

4
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sud Prah[o]v(a], la cursul anilor 1687.» Se zidește de Părvul 
Cantacuzino Vel Spatar. În 1788, «s'aii abătut o seamă de 
oști turcești pe Praova, și s'au suitu dintre dinşi şi Ja schitu, 
şi ai prăpăditu ce au fost totu, și altu ceva nu ai rămas, fără numai zidurile pustii şi sfăntul jărtfelnic, pănă în temelie răsipitu, şi de toate sfintele slujbe lipsitu, pănă la anul 1793», cînd stareţul Savva începe a-l reface. «Iar la anul 1798, lulie 
I, Silitu fiind eă, mult păcătosul, de fericiți ctitori, de dumnea- 
lui coconul Dinul Cantacozino Vel Paharnic și de dumnea- 
lui Iordachi Cantacuzino Vel Paharnic! și de dumnealui 
Ioann Florescul Vel Dvornic, epitropul, ca iarăș să viu la 
schitu, fiind-că eii mă dusesem la mănăstirea mea, ce să nu- 
meşte Neamţul, la Moldova», află tot stricat. «S'aii scris 
acastă predoslovie la anul 1799, Mart 1, de mine, zmeritul Sava, starețul acestui schitu.» 

1 V. Despre Cantacuziut, PP. CLVII-VIII,
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1. Citeva documente mai mult ardelene de la un prieten din Dej. 

1. ef Mistieiu bjieiu Io Radul Leon Voevod i gspdn. 
Pişem gsdvmi voo sluj[ijtorilor şi voao ţeranilor. Cătră atasta 
fac în știre Dumnii Mea, pre unde se vor tămpla a veni cești 
3 Unguri cu 4 cai, oamenii lu Crai, viindu de la Odrii, și 
să meargă în Ţara Ungurească, să aveț a-i grijli] de bucate. 
Și-s aveț a-i lăsa să treaclă] cu patle). 1 sam re& gdvmi. Pis 
lun 9, lt 7176 [1668].» 
Monograma și pecetea mică pentagonală, cu vulturul cu 

cruce 'n plisc, între soare și lună. Pe Vo: <Ado fel velises! 
valo czedulâk es Nyolak az osztozasben. Nro. 5.9. 

2. «Milostiv[e] şi lumlijnate Doamne, să fi Măriia Ta s(ă)- 
nătos. ț Jăluescu Mării Tali pe un om, un Guran, că, fiind 
el păcurariti cu mine, și aii tăet pe 2 păcurari bărsăneşti 
de la un munte din Măiuruș, cumpărănd acel munte depreun[ă) 
cu acei Bărsani, și ai fugit în Țara Ungurescă, și aii venit 
Bărsanii, şi ne-i luat 66 oi pentru fapta acelui Ioan Păcurar, 
şi ne-ă mai luat și 1 iapă cu străjnic, tot pentru ac& pri: 
cinlă], şi acum el șed[e] în Ţara Ungurască, și eii am rămas 
sărac pentru dănsul. Mă rog Mării Tale deo lumfijnatiă) 
carte a Mării Tale la Domnul de Țara Ungurască ca să-m 
fac[ă] dreptat[e! cu acel Ion, să-m împlinască, să nu rămăiii 
săracu. Robul Mării Talfe] Mihilă Călbaz din Bistriţă, ot 
Tinutul Sucevii 1.» 

3. «Noi birău în treba Ia pă mii diri os Birii de mijloc, sca 
(sic?) din Scaunul di Cucul de sus din Săntumaș, Tămaş Ianuş, 
om slobod, însă din Scaunul Giurgeului, di Aifalo, Ceto Mi- 

! Acest rind e adaus de altă mînă. Scrisoarea e foarte îngrijită. Nici-o adresă, de și a doua foaie e liberă,
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hai, om slobod, dăm ştire cui i să cade, 1726, Sevte. 23 

dnii, ne vine noo înnainte un Molduvan, Vasilie Giucuvanul 

este numele, la cinstită Curte dumisale &upănului Apafi Șan- 

dăr: au început Vasile Gicovanul a să ruga la gupănul Apafi 

Şandăr să nu-l les[e)] nici pe dănslul], nici pe Știfan Cucoş. 

Zis jupănul Apafi Şandăr: ei într'acie nu m'oi băga, că acei 

o trebă mare, tu-s atămeşti aice, iar măne-poimăne vei merge 

în Moldova pentru atăta cătare ce cată; apoi să cazii în gru- 

mazii mii. După acie Vasile Gicovanul a căzut în genuche și 

ati rădicat mănule în sus, şi iară aii început a-s ruga și a să 

gura și a săruta pole Supănului, lui Apafi Șandăr, cum că nu 

l-a lăsa de smijnjteală, el a hi pentru Ștefan Cucoș chizeș, 

că pentru dănsul or hi alt menii şi pentru 1.000 de florinţi. 

Giupănul Apafi Şandăr i sai făcut milă şi ai dat măna ci, 

unul, alaltul, ş'amăndoi cu gupănul Apafi Şandăr, și cu birăi, 

făcură tocmală înnainte dumnilor sale, pentru Ștefan Cucoş: 

de n'a melr]ge la gudecată, să pote prinde pe Gicovanul ori 

malrjha lui; el s'au arătat și sai apucat de grumaz și aii 

zis: să-l ferescă Dumnezeii de una ca acie, și, ce are, încă 

să & dumnelui tote, căci lucru, înnainte birăilor, aşă s'aii is- 

prăvit. Pentru acie scrisori nostră cu tot o tărim, și sufletele 

nustre, și o -pecetluim. 

Tămaş lanuş [pecete]. Ceto Mihai. 

Cum suis veris originalibus fideliter comparatae et exinde 

translatae.» 

4. ş «Mărturiia întăi: precum să;s știe cu adevărat precum 

zupănul Abafi Laslo ai fostii prins pre Ștefan Cocoş şi l-ati 

fosti pus în gros la &udeţu, și ar fi fosti prinsu și pre Va- 

sile Vicovanul, de nu i-ar fi pus pentru dănsul Abafi Șandor, 

şi i-ar fi spăndzuratiă pre amăndoi, iar dumnealui Abafi Șan- 

dor din grosul vornicilor l-ai scos. 

Şi iar să-s știe precum și a doao-ră Supănul Apafi Şandor 

la scos dăn grosul Vornicilor, cum că i-aă fostă aflatu gu- 

de lei, şi s'a apucat cu marle] ăurămăntu Ștefan Cocoş 

înnaintea Supănului Abafi Şandor cum că nu va fi păgubaş 

dumnealui de spre dănsul, iar Abafi Șandor sai apucată,
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cu toată moșiia şi vecini dumisale, precum nu va fugi Ştefan 
Cocoş. Și Ștefan Cocoş ai fugit, şi &udecători vor să pli- 
nească din moșiile și vecini dumisale pentru acele 200 şi 
cindzeci de lei; iar Abafi Șandor mult ai îmblat şi aii chiel- 
tuit pentru Ştefan Cocoş și pentru Vasile Vicovanul, 

Mărturiia întăi: Cosma, martor, boerinaș, om de cindzăci 
și patru de ai, pus și Suratii și cercată, ati mărturisit cu 
adevărată cum că gupănul Abafi Laslo l-ai fostii prinsu pre 
Ștefan Cocoş și l-aii pus în gros la Vornic, şi de acolo iar 
l-aă scos Abafi Șandor pre Ștefan Cocoș, pre chiejăşiia du- 
misale, și ei Cosma martor l-am luat în chiejășie pre Abafi 
Șandor, şi Abafi Șandor s'aii zălojit toată moșiia şi vecini 
dumisale precum, de ar fugi Ștefan Cocoş, să-i iati moșiile și 
vecini, lăudăndu-să Abafi Laslo pe mine cum că, dă nu voi 
aduce pre tălharii de față, mi-ai pune ștriangul în grumadzi 
miei «şi, de mi-ei da și unsacde banți], tot te voi spăndzura, 
nefiind tălhariul față». Și iar știă cu adevarat că și a doao 
gudecată l-ai aflat iar spre închisoare, și Abafi Şandor l-ati 
luat iară în chiejășie dereptii 200 și cindzeci de lei, să pli- 
nească de la dumnealui, de va fugi tălhariul Ștefan Cocoş; 
iar Ștefan Cocoş s'aii apucat că, de ar rămănea păgubaş 
Abafi Șandor, să plinească de la dănsul, dela Ștefan Cocoş: 
Și iar mărturisăscu că, de n'ar fi îmblati şi de n'ar fi chiel- 
tuit Abafi Șandorii, tot l-a fi spăndzurat. 

A doao mărturie: Neculae Gheorghie, boerănaș, om de 
40 de ani, chiemat, gurat și cercat, mărturisășt[e) precum at 
mărturisit Cosma Martonii, toate cuvintele, «şi ei n'am fostii 
chijeș, pentru dănsul, ei am fost vătâman, și ati fost şi la 
casa mea Ștefan Cocoş». 

Mărturiia a treia : birăă Petră, om de 40 şi 6 de ani, chiemat, 
gurat și cercat, mărturisăscu precum mărtutiseaşte a doao 
mărturie, Neculae Gheorghie, și eii am fostii Părgarii și l-am 
păzit la casa vătămanului șepte dzile pe Ștefan Cocoş. Aceste 
trei mărturii săntii den Cucul den sus, dentr'un sat: Ianefalăă, 

Mărturiia a patra, Neculae Catăă, om de 30 şi 6 de ani, 
den Cucul den sus, den satii den Sănti-Tamaș, chiemat, gurat 
și cercat, mărturisăscu precum mărturisăscu și cei de'ntăi, 

66549. Vol. V. 33
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Mărturiia a cincia: lon Curcăi, boerănaș, om de cincdzăc 

de ani, den Cucul den sus, den satii den Săntii-Domocoș, 

chiemat, gurată și cercatii, am audzit așia: precum Abafi 

Laslo l-aii fostă pus în gros pe Ștefan Cocoş, iar Abafi Șan- 

dor ai chieltuit multă şi l-ai scos pre Ştefan Cocoş. 

Mărturiia a şiase: Boito Benedec, boerănaș, om de 40 de 

ai, den Cucul den sus, den sati den Săntii-Domocoş, măr- 

turisăscă precum mărturiseaște și al cincia mărturie. 

Mărturiia a şeptea: Gheorghie Boroș, boerănaș, om de 40 

şi 2 de ani, chiemat, jurat și cercat, mărturisăscu ca a cincia 

mărturie. 

Mărturiia a opta: Matiaş Bodor, boiar, om de 40 și 1 de 

ani, den Cucul den susu, den satii den Danfalăui, chiemat, 

urat și cercat, ştii cu adevărat cum că Abafi Laslo ai pă 

rătu pre Ştefan Cocoș, şi aii fostii și în temnița Mării Sale 

lui Pătchi David, în Ciceu; de acolo l-ai adus la casa de 

gudecată în Sepsiz, şi pe mine m'ai pus chiejeș pentru 200 

şi cincidzeă de lei Abafi Şandor, pentru Ștefan Cocoș; atuncia 

îl căuta spre moarte în gudecată pre Ștefan Cocoş. Acolo 

m'am lepădat ei de chiejăşie, și sau pus în locul miei chie- 

jăş Toma Bălaș, del[a] sat de Vecarsu; și știu cu adăvărat 

cum că Abafi Șandor ai ostenit multii și ai chieltuită pentru 

Ştefan Cocoş. 

Giudecata ce i-ai făcut în Septviz, în 18 dzile ale lui Martie, 

la leat 1727 (ș43k3). Giupănul Abafi Lazlo den Săatii-Tămaș, 

ca un boer şi părător, întăi ai părătu la gudecată un om 

prinsu den Moldova, anume pre Ștefan Cocoș, care ai fostii 

suptu măna dumisale lui Abafi Șandru: trecănd cu alț Ru- 

măn[i] pe denainte porţi lui Abafi Laslo, acestu Ștefan Cocoș 

ai bătut pe Abafi Laslo, și l-aă. datu de păru, şi l-ai călcat 

cu pidoarele pănă l-aii amestecat în sănge, şi l-ai făcut și 

beţiv. 

Pentru acestu lucru sai făcut &udecată, și ati mărturisit 

cu mărturii adevărații Abafi Laslo, şi... închinat gloabă 

20 și ş de lei: iar, fiind boerii, o sută de lei, afară din bătaie, 

numai căce aii sărit asupra lui; iară, pentru durerea şi chiel- 

tuiala și rușinea, precum au rădicalt] cu sufletul lui.
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Ş. « Parie. — Adecă eu Miro[n] din Bicazu, şi cu toţi oameni din Bicaz, care maj 8os ne vom numi, făcut-am măr- turiia noastră la măna lui Toader Gărbea din Țara Ungu- rească, precum să-s ştie că, avănd no[i] gudecată innai[o)tea dumnisale Spătar Alista[rjhi, dipreună cu Toader Gărbea, Pentru niște datorie ce-i eram noi datori lui Toader Gărbea ; pentru care pricină au adus carte de la D[ojmnie, la d[ujm- nealui Spăstar (sic) Aristahi, ca să ne Sudece, și, luîn(d) dumnealui sama, s'a aflat datorie, că, perindu-ne 84 de oi, -am început a le căuta, și, vind a treaia zi la oile lui Toader Gărbea, ne-am cunoscut oile noastre în oi(le) lui și, ceră|n]du ca să ne [dea) oile, el n'auă vrut să ni le dea, și acum, la gudecată, dăndu-ni-l[e) duninealui Spătar Arista[r]h, ca să ne plătească acele oi, 84, cu pripaşi lor, de 9 ani, şi l-am pus la închisoarea: au căzut lugămi[njte la noi ca să ne împăcăm. ȘI, priimi[ajdu şi noi, ca să ne împăcăm, ne-ai lăsatu el 80 de lei din datoriia ce-i eram noi datori pentru act 84 de oi. ȘI, pentru ca să să știe că ne-am împăcat şi ne-a|m| așădzat noi între noi, am dat atastă mărturie a noastră la măna lui Toader Gărbea, precum că, or noi de ne-am maj scula la v'o „Budecată, or el, pentru atastă pricină, să fie de rușine și să nu să ție în samă la nice o Budecată. Iară, pentru alt ban, ce aii avutu datorie dreaptă la Toader Țifuii din Găcina şi la Anton Sofian, i-aă plinit toți deplin. Și, pentru ca să să știe că ne-am așăzat noi între noi, am dat mărturiia noastră la măna lu Toader Gărbea, și, pentru ca să-s crează, noi am pus și degetele. 
Eu Miron ot Bicazu. 7241 [1732], 
Eu Bontea Vătăman. Noemvrie 10. 
Ei Gligoraș snă Miron. 

ez]
 

Qi
 

Ion Muteanu.» 

6. «Necula Turcul. — Întrebarea d'intăi. Ştii adevărat, cănd 
ai eşit din Moldova de ai venit cu șăzutul aici în Cuc, n'aă 
avut nimic, ai fost vecin din strămoși la dumnealui cinstitulul (sic) şi de mare neam Apafi Șandru ; din Moldova venind, l-aă 
pus dumnealui scutar; suptu măna dumnealui s'aii îmbogățit;
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din dajdea împărătească încă l-ai scutit dumnealui jupănut 

Apafi Șandru; i-aii ernat toate vitele cu fănul dumisale du- 

mea[lui] jupănu Apafi Şandru? 

A 2 întrebare: cine știe avănd multă pagubă, cu alţi stă- 

păni dinpreună, și n'ai plătit nimărui? 

A 3 întrebare. D'atasta cine știe, că i-au furat oi şi capre 

multe, cum întru acestii anu 1754, mănănddu-le în Moldova, 

și pe alți i-au șălat? 

A 4 întrebare: dar alta tălhărie spue cine ştie? 

Mărturiia d'intăi: nemiş din Gucul de sus, din Săn-lămă, 

Uoc Peter, 61 de ani, întrebăndul, l-ai gurat, ai mărturisit 

aşa: Știu adevărat, cănd au eșit din Mold[o]va, n'aii avut 

nimic; a&asta încă ştiit că, la dumnealui fiind, așa l-ai slujit 

şi tată-săui, Dumitru Turcul. Adastă încă ştii, că l-au pus dum- 

nealui scutar; apoi ş'aii făcut vite: pănă atuncea p'aii avut nămic. 

Atasta încă ştii, că totdeauna l-aii scutit de dajde, fiindu-i 

scutar. Atasta încă știi, că, și iarna şi vară, tot întrun loc 

au fostu cu ale dumnisale. A 2. Atasta încă știi, că multă 

pagubă ai avut dumnealui, cu alți stăpăni dinpreună; și l-ai 

chemat la samă, și nu ai ştiut a da seamă. A 3. Atasta 

încă ştiu, că capre multe aii mănat, dar nu ştiii căte ai fostu. 

A 2 mărturie, tot din Scaunul atasta, Frenţi Petrea, omu 

de 48 ani, l-am urat, precum cel d'intăi, din toate. Atasta 

încă știi că ati eșit din Moldova, și iar ai întrat. 

A 3 mărturie, tot din Scaunul atasta, din sat din Săn- 

Tămaș, Şichet Imbrea, 63 de ani. Eă nu ştii: avut-ai v'o 

vită aii nu, că eii nu le-am prea cunoscut pe N[i]colae Turcu, 

dar pe tată-săii, pe Dumitru Turcul, l-am cunoscut că totdea- 

una l-ai (la) slujăt; atasta încă știii, că el la dumnealui Apafi 

Șandru i-ati mănat capre multe; dar nu ştii cătă samă atu 

fost. Adasta încă am auzit, că dumnealui Apafi Șandru ai 

avut multă pagubă, cu alții dinpreună, și n'a dat sama. 

A 4 mărt|ujrie, tot din Scaunul atasta, din Săn-Lămaş, 

Gherghel Gabor, om de 59 deani, mărturiseşte aşa: atasta 

ştii, cănd ai eşit Neculae Turcu din Moldova, n'aii avut 

nimic, ci ai începult] a sluji prin munţi; ce ai slujit și ce 

nai slujit, nu ştiii; și ai venit în urmă la dumnealui Supănu
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Apafi Şandru, şi aşa au început a-ș spori vitele. Atasta încă 
Ştiu că, vite ce ai avut, tootu cu ale dumealui le-aă ţinut, 
și iarna şi vara. Atasta încă am auzit, că multă pagubă ai 
avut, dinpreună cu a[ljți stăpăni, și samă n'a dat nimuruj, 
A 3 întrebare: în am auzit că aii mănat capre multe, ale 
dumnealui Apafi Șandru; dar nu ştii căte aii fostă: n'am văzut, 

A 5 mărturie: Gavril al lui Gherghel Gabor, mai mic, om 
«de 36 de ani, mărturisește așa tooti ca și a patra mărturie, 
de toate. 

A 6 mărturie: Bărbaș Șandru, omu de 63 de ani, mărtu- 
risește așa: Fi nu știi, cănd ai venit din Moldova, avut-a 
ceva, aii nai avut; dar știi că lau pus dumnealui Apafi 
Sandru Scutar;, așa ai ceputa să luoa înnainte; dar ce ati avut 
şi ce nu, nu ştii. Acasta încă știi, că tot sup măna dum- 
nealui ai fostu, şi tată-său încă l-aă slujit. Adasta încă şti[ă) 
că i-au mănat capre multe, dar căte ai fostu, nu știi. 

A 7 mărturie: Toader al lui Barbu, mai mare omu, 68, 
mărturiseşte așa: N'a văzut, cănd au eșit din Moldova, avut-au 
v'o vită ali] nu, că ei nu l-am văzut cu ochi, pănă nu l-aă 
adus dumnealui de l-ati pus batu: acolo s'au deșteptat; știi 
că de acolo ai fostii vecini. Atastă încă am auzit, că ai mănat 
capre multe ale dumnealui Apafi Șandru. 

A 8 mărturi[e|: Stan al lui Barbu, om de 33 de ani, măr- 
tarisește așa ca și -a şapt[ea] mărturie, de toate. 

A 9 mărturie, din Cuc, din Sănt-Dumucuş, Șimo Gabor, 
n. om, mărturisește așa: ei știu cănd aii venit Neculae Turcu, 
nai avut nemic; așa încă şti[ă] că au fost vecin dumnisale 
Apafi Șandru. Acasta încă știi, că l-ai pus dumnealui scutar, 
și așa au inceput a să looa înnailnjte. Alta, încă ştii că, la 
samă, cănd a vrut gupănul să dea seamă, n'a dat seamă, 
nici n'a plătit nimurui nici un potor. A 3, acasta ştii că 
a mănat capre multe, dar nu știi căte ati fost. 

A 10: Gheorghe Butunoiii, omu 38 ani, aşa mărturisește 
<a cel din sus. 

A 1: mărturie, om de 34, Șimo Dumitru, mărturisește ca 
cel de al 9. 

A 12 mălrjturie: a lu Mihaiii Ion, omu de 40 de ani, măr- 

bă
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turisește: că am auzit de alți, cănd au eşit din Moldova, pe 

nume “Turcul, atulnjci nai avut nemic, numai âii început a 

sluji pe dumnealui gupănu Apafi Șandru: așa s'aă îmbogățit. 

Aîncă ştii că de acolo ai fost vecin, și pe tată-săi l-am 

apucat a sluji; la dumnealui am auzit că i-ai mănat vite 

multe. 

A 13 mărturie, din Sănt-Dumocuș, Petrea Cojocariii, om 

41 de ani, mărturisește ca şi cel de al 12. 

A 14 mă[r]turie, Bărâbaş Bucur, din Snttă-Tămaş, om 

36 ani, mărturisește: ştiii, cănd a venit Necula Turcul 

din Moldova, nemică n'aă avut; acasta încă ştii că ati fostu 

vecin de uric la dumnealui Apafi Şandru. Aftasta încă ştii 

că vitele le-ai erna[t) tot dumnealui cu fănul dumnisale. 

Acasta încă știi, că au [a]vut dumnealui Apafi Şandru multă 

pagubă întru acest anu 1753, și la ceialalţi stăpăni ai avut 

multă pagubă; la nimenea nici o samă n'ai dat, nici n'a 

plătit. Adasta încă știi, că au mănat capre multe, dar nu 

ştii căte au fost. | 

A 15 mălrjturie: Dumitru a lu Trifan din Sănt-Dumocuș, 

om de 43 de ani: ei știii, cănd aii eșit din Moldova Neculae 

Turcul, cănd aii din (szc) nu știu să fie avut vo vită ai ba; 

în urmă aii slujit la Palei; acolo încă nu i-a plătit nemic; 

apoi dumnealui Apafi Şandru l-a dus înlăuntru, și l-ai pus. 

la oi; acolo aii dobăndit ce aii dobăndi[t], ştiu că tot acolo 

au sluji|t]; acasta încă am auzit de la stăpăni care ai fostu 

cu dumnealui, stăpăni dumnealor stăpăni, încă ai avult! pa- 

gubă multă, samă n'a putut luoa, ni[€] dumnealui, nici stă- 

păni. Atasta încă am auzit, că ai mănat capre multe ale 

jupănului Apafi Șandru, 

Acești oameni] mai sus scriș cu Surămăntu suflețeşte air 

mărturisit, 

Nemiş di Cucul de sus: Betea IÎmjbrea, din Săntă-Tamaș, 

gurat Scaunului. 

Din Cuc, din Săn-Tămaș, Tomaș Frenți, &ura[t! al sa- 
tului.
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II. Documente particulare comunicate de d. Gr.. P. Olănescu. 

I. București, 8 Ianuar, şi «della] Adam curărea anilor, 
văleat 7135» (1627). Alexandru-Vodă, pentru <jupăn Ivaşco ce 
ai fosti Dvornic-Mare», dindu-i moșia «în Tohan, însă partea 
lu Mihilă Armaș». lvașco o cumpărase «derept un cal bun». 
Marturi la cumpărare fusese: «jupan Grigorie Comis, şi de 
I[a] Bălean[i] Ivașco, şi Stroe Spătar, fecorul Hierăi Logofăt, 
şi de la Bucșan[i] Staico Postelnic[ul], şi Badea Postelniclul), 
şi Vasilie Postelnicu)». Boieri: Papa Vel Vornic, Hrizea Vel 
Logofăt, Dumitrașco Vel Vistier, Mihul Vel Spătar, Bertolomei 
Vel Stolnic, Pavlach[i] Vel Comis, Apostol Vel Păharnic, Cos- 
standin Vel Postelnic. Scrie Stancul Logofăt. — Traducere 
din secolul al XVII-lea încă. — Pe V*, o însemnare tur- 
cească |, 

2. 14 April 7167 (1659). «lo Mihail Radul Voevod», «ţie, 
Predo Paharnic i Luţea Postelnic», «pentru că aicea, naintea 
Domnie Meale, spus-aă sluga Domnie Mealțe) Pătrașco Clus., 
pentru moșiia ce-s chiiam(ă] Făntănealelțe] și Boziianii, cum, 
ce iaste venitul şi dijma dupre aceale moșie, luoaț tot voi, 
iar lui nui daț nimic, şi are şi el moşii ca Și voi». «Să îm- 
părțiț venitul și dijma ce va [i] dupre aceale moșii, împreună 
cu el, ce i se va cădea partea lui.» 

3. 10 lunie 7178 (1670). Doisprezece boieri, «pre răvașul 
Domno nostru Io Antonie Voevod», așteaptă părțile o săp- 
tămină: dau singurului ce se înfățișează, 

4. «Scrisoarea noastră la măna dumnealui Pătrașco Capitan, 
cum să-s știe că, pentru moșiia de la Făntăneaalje), ne-m 
tocmit cu dumnelui, cănd va fi la vrem[e] dej mii dupre moșie, 
păn nu va ven[i] feciorul dumnelui, să nu-s străngă dijma; ce 
să o străngă tooat[ă] la un loc feciorul dumnelui. Det să-s 
străngă părtașie, ce, cinle] căt i s[ă] va veni], pre căt va 
ave moșie, să-ș îă. Și s'au făcut atastă scrisoare dennainte 
celor 12 boiarli] cari ai fost luaţ să o hotărască moșiia , . . 

1 Care se explică prin faptul că actele aii fost în mîna boierulu! turcit 
Cozliceanu. V, mai departe,
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lunie 10 dn., | 7178 11670]. Preda Capitan, Dumitru Pă: 

harnic.» 

ş. 22 Maiu 7185 (1677). «Adec(ă| ei Ivașco Peharnic, fe- 

torul lu Pătru Slugeariul ot Băleani, scris-am acesta al miei 

zapis ca să fie de bun|ă] credinţă la măna dumnealui unchiu- 

miei Gherghe Banul Băleanul, cum să-s știe că am mersu 

eu de bun(ă) voia mea la dumnealui, de m'am tocmit cu dum: 

nealui dă i-am văndut toatlă] partea mea de moșie dăn To- 

hani, ot sud Saac, care am avut cu dumnealui de'npărţeal[ă], 

în doao, şi aii căzut aceaastă moșie în partea mea, de cătră. 

ceialalţi frați, că iai ai luoat alte moșie într'alte părţi; pentru 

că acestă moşie iaste de la tatu nostru, Pătru Slugeariul.> 

lea 8.900 de aspri. Să fie a lui Gherghe și a «fetorilor dum- 

nealui>. Vinzarea se face şi «cu știrea fraţiloru miei». 

Scrie «Iorga Logofătul». Semnează: «Ivașco Păharnic ot Băâ- 

lean[i] (pecete cu trei spice de gri și: «Pătr.. .»), Neagoe 

Săcuianul Vornecul, mărtorie», «S[ojcul de Băleani, măr- 

turie>, <az Radul Logofăt martor Omariul» (sî6). — Pe V*: 

«Zapisul lu Ivașco văru-mieii, za partea lui ot Tohani, ce ne-aii 

văndut». 

6. 14 Mart 7195 (1687). Şerban-Vodă nunmiește șese «boiari 

adevărătoră ai boiarinului Domnii Mealle) Iordache Vel Spatar» 

la Albești (Judeţul Prahova). . 

7. 14 Maiii 7201 (1693). Boierii din Togzeani vind «dum- 

nealui jupăn Mihului neguțătoriii ot București» partea ce ai 

din Tohani de la <Gligorie Postelnic Băleanul», de la care 

avea altă parte și Mihul. 

3. 12 April 7201 (1693). «Gligorie Postelnicul Băleanul» 

vinde din moşia sa la Tohani Togozeanilor. Marturi: «Radlujl 

Hrizlea] Vel Clucer za Arie, mărt[uJrie. Cernica Şterbeai, biv 

Vel Armaș, mărturii». 

9. 11 Mart 7202 (1694). «Mihul Neguţătoriul> arată că 

Mihai Cantacuzino Vel Spătar l-a împrumutat cu 700 de 

taleri, «de m'am hrănit cu dănşii, fără de dobăndă, pănă în 

2 ai». Îi dă în loc via sa la Tohani, «po ti 20» pogonul, 

afară de o sumă în bani. Îi dă şi emoșiia ce să chiamă 

Tocozeani, carle] iaste tot amestecată într'atastă moşie ce
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am luoat de la Gligorie Logofăt, dreptu ti 1şo». Marturi: 
«Barbul Urd[ăjreanul biv Vel Păharnic», «Mihalcea Căndescul 

"V+ Stolnic», «Vălcul Postelnic>, «Toma C: [Cantacuzino] vt,. 
Logofăt, Mănăil[ă] Vel Căpitan za Leffegii]». Pe Vo: «zapisul 
Mihului cup., pre viile de la Tohani». 

10. 30 Mai 7203 (1695). «lvaşco Băleanul, înpreun[ă] cu 
nepoto-mieii Gligorie Postelnic Băleanul», dai zapis «megii- 
aşălor ot Tohani», între cari şi un. preot (intre nume și: 
« Dușman»), pentru vînzarea a 150 de stînjăni, ce aveaii «de la 
moș, de la stremoș». Pe moșie mai dăruise ceva Şi lui «Mihai 
Postelnic Corbeanul». Tot restul va fi al «moșneanilor». Sem- 
nează : «Ivaşco sin Pătru Ceaușul Băleanul», <Gligorie Pos.. . 
telnic, snă Ivașco Clucerul Băleanul». 

11. 4 anuar 7206 (1698). Vinzare în dealul Tohanilor către 
<jupănul Mihai Cantacuzino Vel Spatar». Marturi: Mănăilă Căpi- 
tanul, trei alți Căpitani, « Costandin Arbănaș ot Buz[ău)», etc. 

12. 5 lulie 7208 (1700). Constantin-Vodă chiamă la jude- 
cată pentru «o moșie de la Făntăneale», reclamată de <cre- 
dintosul boiarinul Domnie Meal[e] Enachie Vel Aglă]», pe 
«logofătul Calot[ă] ot —>. «Că boiarinul Domnii Meal[e] zice 
că iast[e] a lui, iar tu zici că este a ta.» Monogramă. Pe- 
cete mică, octogonală, 

„13. 29 Ianuar 7209 (1701). <Barbul Brătă]şanul vt. Vistiar», 
«fegorul Mihului Pitar», dă «dumnealui taicăi lu Mihai Can- 
tacozino Vel Spătar» zapis pentru vinzarea moșiei «de la 
Tooane, carle) iaste în județul Săcuianilor...; car[e] moșie 
ne iaste și noao de la moșul nostru Socul Clius,, fiind dum. 
nealui cumpărător mai denainte vreame, tot într'acest otar, și 
căzăndu-i-se dumnealui să cumpere». Pe Ve: <Zapisul nepo- 
tului Barbului pre moșiia dă la Tohani». 

14. Iiă Mart 1756. Kzăhiwxos pyrpuavăpiruc, Trpobuzvos Ilo- 
“nivas («care iaste făcută de dumnealui Toma Cantacozind 
Vel Spătar») schimbă moșie pentru oi și porci. Pecete c 
Sf. Gheorghe și legendă ilegibilă. 

15. 6 Septembre 7273 (1764). Ştefan Racoviţă, pentru Radul 
Văcărescul Vel Vornic, dîndu-i Tohanii, ce ai fost ai lui 
Mihai Cantacuzino Spătarul. <Un anu iaste de căndu au
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venitu ferman de la prea-puterneca Împărăţie şi tefter pentru 

toate moşiile şi morile... şi ori-ce ai avut dumnealui Meh- 

met Agă aici in ţară, partea neamului dumisale |Mehmetu- 

Agăi Cozliceanul), dă la strămoșă-săi Mihai Spatharul Canta. 

cuzind, şi de la moşu-săii Toma Vataful, și cu mumbașăr îm- 

părătescu și cu vechil dăspre partea dumnealui Mehmet Agăi, 

ca să să afle și să să dovedească toate păn la un cap dă 

aţă, şi, veri suptu a cui stăpănire vor fi, ori zălojite, ori date 

zestre, ori văndute, ori dăruite, de veri-cine, dă la Spatar 

Mihai încoace, toate să să îiă pe seama dumisale Mehmet- 

Agăi, şi să să vănză prin ştirea dumisale Cadi-Efendii. .. Amu 

pus dă s'au strigat la mezatu în Divan, în trei luri de plin. 

Încă şi căte s'aii dovedit văndute mai denainte, de neamul 

dumnealui Mehmet-Agăi, și de: însuş dumnealui, nu le-amu 

lăsat cu acelu prețu, ci, după porunca prea-puternicii Împă- 

rății, şi acelea s'aii strigat la mezatu și, veri-căți bani ai eșitu 

mai multu peste vănzarea d'intăii, de au vrut să dea acel 

prisos cel ce stăpănea moșiia, peste banii ce era cumpărată, 

ati rămas moșiia suptu stăpănirea aceluia; iară, care n'a vrutu 

să dea acelu prisos, i saii-luatu moșiia de suptu stăpănirea 

lui și i s'a întorsu banii înnapoi, și prisosul ai rămas 

în sporiul dumnealui Mehmet-Agăi, și moșiia aceia sai 

datu suptu stăpănirea acelui ce au artorisit preţul macar 

numai cu un ban mai multu.» Tot așa și pentru moşiile 

date de zestre. Cumpărătorii capătă hoget de la mum- 

bașir, «şi elamu dela dumnealui cadiul>. Se trimete catastif 

de toate lui Mehmet-Aga. Văcărescu cumpără Tohanii lui 

Mihai Spătarul: ci-am datu și Domniia Mea acestu cinstitu 

hrisov al Domnii Mele ca să stăpănească atastă moșie, şi cu 

viile cele ce săntu păragină, cu bună pace şi dă nimeni ne- 

clătit, dup[ă] porunca prea-puternicii Împărăţii, şi nimeni de 

acum înnainte să nu aibă voe a întoarce bani, sai a răscum- 

păra vie saă moșie, nici cu pricină dă rudă, nici de vecin, 

saii cui să cade, sai măcar cu veri-ce alt felii dă pricină va 

pune, nici cum acolo să aibă voe a porni nici-un felii dă 

pără; că, de aii avutu vre o pricină, trebuia să o fi arătat 

întrun anu, de cănd s'aii început a să căuta acest [lucru,
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şi mai vărtos în trei luni dă cănd să face mezat, dă s'au 
văndutu în vileagu și în Divan, înnaintea a tot norodjul] ce S'aii întămplat adunatu.» Marturi: Fiii Domnului, Mihai şi 
Costandin, Toma Crețulescul Vel Ban, Dumitrașco Racoviţă 
Vel Vornic de Țara-de-sus, Radul Văcărescu Vel Vornic de Tara-de-jos, Costandin Căndescu Vel Logofăt, Aftanasie Ip- 
silant Vel Spatar, Mihai Cantacuzino Vel Vistier, Toma Ra- 
fail Vel Postelnic, Ioniță Guliiand Vel Cliucer, Dimitrachi 
Fotachi Vel Paharnic, Iordachi Caragea Vel Stolnic, Ianachi 
Roseti Vel Comis, Mihalachi Vel Pitar, Monogramă. Iscăli- 
tură domnească. Pecete în capsa. 

16. <Adiclă) noi sătenii de la Tohani sud Saac, cari mai jos ne vom iscăli, dat-am zapis[ul] nostru la cinstită măna dumi[sale) Rad[u) Văclărescul] Vel Vornec, precum să să știe că, cumpărăndu dum(nealui] moșiia Tohani, și noi aflăndu-ne 
șăzători pe atastă moșie, şi neavăudu altă] stăpănărie, cu toţii am venit de am căzut și ne-am rugat dă dum[nealui] dă ne-ai luat asupra dumisale, și să ne numim satul dumlisale]. Deci dum[nealui] să aibă a ne căuta cu ceia ce va da dumisale măna, la păsurile noastre. Și noi să avem a da dă om căte o mie de haraci pe an, scoțăndu-i la viile dumțisale], ori la ce vie ne va porunci. Pentru că așa ne-am așăzat cu dum[nea.- lui], dă a noastră bună voe. Și pentru mai adevărată credință ne-am pus numele mai jos, ca să să crează, Ap. 17 d. 
1765.» 

17. X-iă lunie 1766. Nicolae Dudescul Vel Logofăt vinde vii în Valea-Largă «dumi[sale] fratelui Iordache Mavrodin biv Vel Vistier» și soției lui, Maria. Semnează şi Zoirta Kyo 
xobGvi. — La 15 Septembre 1769, Mavrodin arată că, «cu turburarea acestor vremi dă răzmiriță», schimbă viile cu «dum- nealui Vel Vameş Chiriță Stefani», luînd de la el «24 pă- rechi samuri buni, într'ales, pă plăceare-m[i']». 

18. 13 April 1767. Alexandru Ghica, la « doisprăzece boiari», luaţi prin răvaşul săi, pentru a cerceta la Tohani, unde sînt 
«birnici și mazăli ; care arată dum[nealui] Domnii Mele că nu-ş 
daii adetul moșii, zicănd că ar fi avănd şi unii dintr'ănșii 
Stăpănire». Pretind «că ai și ei căminuri înfundate», ce tre-
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buie «a să izbrăni cu hotărnicie». Marele-Portar semnează în 

grecește. 

19. 20 Septembre 1769. Grigore Alexandru Ghica întărește 

lui Ştefan Vel Vameș nişte vii în Valea-Largă, «ot sud Saac», 

pe care «Neculae Dudesc[u] Vel Vor[nije» le vînduse <du- 

misale Iordache Mavrodin biv Vel Vistier» : la 15 Septembre 

1769, acesta le schimbă cu Ștefan, «de ai luat pe dănsele 

24 perechi samuri buni, într'ales». Monogramă. Pecete cu 

armele aminduror ţerilor. 

20. 12 August 1777. Alexandru Ipsilanti acordă Vornicesei 

Vineţeana, la Tohani, drepturile însemnate pe pp. 20092, n* 

78. «lar, pentru vitele ce vor avea dă treaba casilor lor, de 

suhat să nu să supere... Pentru vreo rămăşiţă din vremea 

răzmiriţii, să nu să supere lăcuitorii.» Monogramă și pecete 

cu roşu. 
21. 15 Octobre 1778. Un sătean din Tohani arată că sa 

învoit cu Vorniceasa Veniţeana «ca săi dai ti 2 pă anu, 

pentru claca mea». — Și un al doilea face tot aşa. 

22. 12 Novembre 1814. Cerere a lui Barbu Văcărescu Vel 

Vornic. «În sud Sac. am o moşie Tohanii, cu doao sate pe 

dînsa: unul Tohanii si altul Pierşenarii; acest din urmă sat 

să lăcueşte mai tot de Ungureni, de multă vreme, avînd toţi 

coprinsuti și cele trebuintoase cu îndestulare.; Ei, avind dată 

mai totdeauna această moşie în arendă, şi arendașii neavînd 

trebuinţă de clacă, lua bani de I[a] aînșii. Dar, pentru ca să 

nu să facă obiceiii, rog pă Îunălțimea Ta ca să supue legilor 

pămîntului şi canoanilor condicii luminat[u lui Divan a-m clăcui 

cîte zile doaoăsprezece pă an, după cum sai supus și alţii 

asemenea acestora, pă alte moșii, la acest obiceiii al pămîn- 

tului, de clacă. Căci, într'alt chip, nu numai că nu mă folo- 

sesc cu locuinţa lor pă moşie, ci mai vărtos pag[ulbă am, și 

mai de folos îmi este a să rădica după moșie și a merge 

unde vor vrea, decit să lăcuiască pămîntul, fără a mă folosi 

de l[a] ei.» — Se ordonă a se cerceta dacă nu e «vre un 

deosebit așşăzămănt în scris». 

23. 23 April 1815. eAdecă noi mazăli, clăcași, după moșăia 

dumisale Vel Dvor[nije Barbul Văcărescul, Tohani din sud  
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Saac, adeverim cu acest zapis al nostru precum să-s știie că 

neam hotărit a clăcui cîte zile dooăsprezece pă an, dar, 

fiindcă noi ne aflăm oameni de apur[uri) supăraţi de slujbe, 

neavînd nici cară, —să avem a da po tloptpe tot anul, de 

fiecarile om, — și dum[nealui] cu acești bani să puie oameni în 

trebuința clăci; în(să] acești bani să avem ai răspunde toamna, 

pe toți într'un căștiă; iar nu de dooă ori pe an.» 

MI. Documente din colecția d-lui C. C. Arion. 

1. «ţ [1601-11]. Adecă ei Manea, fetorul lu Stan de Comăneștii 

di în Cricov, mărturisescu cu acest zapis al mieii cum m'am 

văndut cu a patra parte de otnă, de preste tot hotarul, şi 

de în apă, şi de în pădure, și de în şederea satului, di în 

hotar păn în hotar, și de în cap pănă în cap, —pentrucî 

m'am văndut ei cu fetorii miei, cu toat(ă] moșiia mea, ju- 

pan[ullui Gherghe Spătariul, să-i fii Rumăn, dereptu 2.000 de 

bani gata; căce am fost căzut într'o pradă binească, că am 

spartu capul unui om. De n'am avut cu ce plăti hătalmu; 

det m'am văndut de m'am plătit și scos jupan Gherghe 

Spătar și de bir, şi mi-iati cumpirat și un cojoc. Mărtorii ati 

fostu atunce la tomeala noastră și la vănzarea mea jupan 

Neagomir Nanoră și Văicil Bălțescul și fiu-săi Dragomir și 

Stoica, iarăș de îm Bălțești, și de în Vai de el Stan şi Cos- 

tantin și Bodea și Teatin, și de în Drăg(ăjneşt[i] Radul Ne- 

bunul și Stoica i Moș Tiică, și Dragul i Radul i Bărseanul, 

și de în Podeani Stoica, și de în Mehedinţi Barbul şi Du- 

mitru și Tudor ot Răteștii], Tudor și Laţco și Ratea; noi cu 

ale noastre suflljiate mărturisiii= toţ că am băut la aldămaș, 

și am văzut banii numfă]răndu-se, şi luîndu-i Manea, ca-s fie 

Rumăn, el și fecorii lui, în veaci, jupan[ullui Gherghe Spătar. 

Și iarăș, dup[ă] ce m'am văndut ei Manea, care mai sus scrii, 

venit-ai și vă[rju-miei Stan Lungul, fecorul lui Drag[ojmir 

unchiu-miei, di în sat di Conlă)nești, de se-ai văndut iarăşi, 

să fie Rumăn jupan[ullui Gherghe Spătariul, iar cu a patra 

parte de o&nă de preste tot hotarul, ca ș(ij mene, și de în



526 DOCUMENTE DIVERSE. II. 

cămpu și de îm pădure şi de în api şi de seaciurele runcului, 

și de în ședearea satului ; şi se-aii văndut de-a lui bună] voe, 

dereptu 2.000 de ban[i) gata. Și l-ai scos și pre Stan I-ungul 

de bir, şi iau cumpărat nădragi și com[ăjaac, și i-ai dat și 

un porc(u] de prăsiiță]. Derepl[t] aciia mărturisim no[i], cu căte 

mirturii săntu aicea scris[e], cum să ţie jupan Gherghe ju- 

m[ăjiate de în sat di în Comlăjnești, de priste tot hotar[ul], 

și cu tot venitul. Și la vănza[rea] lu Stan Lungul mărturie ati 

fostu: Micul lu Stepan de Căl[ujgăreani și loan Băca de Că- 

lug|ăjreani, și Manea și (Chlirtop şi Neagul Băhăi și Sim-Ni- 

coară și Dobre Șuchiia de Călug[ăJreani, şi Manolie Grecul 

de D[altcoi, şi Cocan și Dragul i Radu şi Boica şi Sarul di 

în Șchiiai, și Vlaad Popei. Acesștea toţ aii băut aldămaș, și 

banii, i-ai numărat Micul lu Stepan de Căl[ulgăreani, și al- 

dămaș se-ai dat la amănoi cumpărătorile: vin 9 ved. de .vin, 

căte 30 ban[i]. Pis az pop Stan. Fostu aasta tocmealță] în 
zilele lui Șerban Voevoda.» 

2, 22 Novembre 7140 (1631). Leon-Vodă, lui Calotă Postel. 

nic şi fratele lui: Stanciul din Boziiani, partea din sat luată 

de la Bărcanu, fiul lui Drăghici. — Boierii ca la p. 181, n” 25. 

Duinitru grămlătic). Pecete. Slavon. 

3. 3 anuar 7140 (1632). Patru boieri vind moșie la niște 

«megiiaş» de la Bozieni: «stănjănul căte cinci galben[i]». — 

Patru peceţi, cu animale, și numele boierilor pe două din ele. 

4. «Pis msţa Mai 10 d., |. 7140 [1632]» (adaus). «Calot[ă] 

Postelnic ot Boziani» cumpără ocină de la «Necșa fata lu 

Coman de în Veareșii», cu «800 as. gatla]. Și se-ai cu[m)- 

plălrat acestă otnă în zilele /Ragu/ui Voevod; şters] lu Ma- 
teiii Voevod, căndu ai venit de [a] "Țarigrat Domnu.» În- 
tre marturi: <Păișiă ot Crăngul». «Pis pop[a] Dumitru.» 

5. București, 13 Decemvrie 7141 (1632). «Staico Postelnic 

ot Bucşan[i]» vinde «văru-mie, lu Calot[ăj Postelnic ot Bo- 
ziian[i]», niște pămînt la Bozieni, plătit în «galben[i). Între 

marturi, şi «lon Dărlă]ban». 

6. 3 lanuar 7141 (1633). Vinzare de «jiumătate de ocină» 

la Boziani, «cu tot venitul și cu tot vinări[ciulj». Jos: c<eii 

popla] Dumitru, că pecete n'am avut».
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7. București, 13 Maiă 7144 (1636). Matei-Vodă întărește 
la nişte «megiiaș» din Boziani, în «judeţul Săcuianilor», moşia 
ce aii cumpărat. Marturi: Hrizea Ban, Ivașco Vornic, Gri- 
gorie Logofăt, Dumitru Vistier, Preda Spatar, Vasilache Stol- 
nic, Buzinca Comis, Vucina Paharnic, Costandin Postelnic. 
Scrie Soare Logofăt. — Traducere de după 1650. 

8. 27 Maiă 7148 (1640). «Staico din Bucșani, dimpreuniă| 
cu fie-miii Nica», vind moșie la Bozieni. Pomenit «Dan Ghioa». 

9. 10 Mart 7155 (1647). «Mirica Paharnic ot Boteani» dă zapis 
«cumnatu-miei Radului Logofăt Dudescul», pentru viile de 
la Boziani, vindute cu aspri. Marturi: «Stroe Ve] Vistiiar», 
«Negul Spatar», «Necula Logofăt ot Țigănești». 

10. 20 August 7155 (1647). «Lep[ăjdat Călfă raşul, nepot 
popei lu Vișan ot Săcșori, ot sudstvo Elh.» dă zapis « Stoicăi 
Logofăt, nepot lu Seman judeţ,ot Săcșori» că-i vinde «jumjă tate 
de fune de o&nă den Săcşori» cu 1000 de bani. Martur: 
«văru-miei popa Nancul». 

II. I1 lanuar 7158 (1648). «Bărcan Ceușul» arată că i s'aă 
împrumutat de Calotă din Boziani 16 ughi. Neavînd să plă- 
tească, va da 18 stînjeni de moșie. 

12. 3 Decembre 7160 (1651). <Eu Calotă Vornicul, și dăn- 
preună cu fecorii miei; Pătrașco Postelnic ot Bucșani i Preda 
Comis, cu frații miei, Bărcan Cauş, i Luţă Postelnic sin Stan- 
cul, cu fraţii miei, i Dragomir Postelnic, cu frații miei», se în- 
voiesc pentru a-și alege moșia, și de Radul Logofăt Dudescul, 
«şi dăspre Radul Postelnic, fetorul lui Șerban Vistiiar». — 
Copie. 

13. Bucureşti, 30 Maiu 7166 (1658). «Vladul Spatar, fetorul 
Badei Postelnic ot Bucșani», vinde «lu Bărcan părcălab za Curte 
și fiii săii lu Staico Logofăt ot Bucșani» «acuma, în zilel[e] Mării 
Sal[e] Domnu nostru Io Mihnea Voevod», <1ş de (sc) stănjăni 
de moşie din sat de la Boziiani ot sud Sac», «za ug. 30»; «cu 
știrea fraților mie». <«Nemenilea n'a vrut să cumpere» din 
rude. — Pecetea lui Vlad poartă: « Vladul». Semnează şi «Preda 
Logofăt», «Petrașco Clucer Bucșanul>. 

14. 4 August 7168 (1660). Gheorghe-Vodă Ghica «ţie 
Simo Roșul ot Buzeii>, că s'a plins la el «Stantul Roșul ot
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Bozeian[i], zicănd cum că i-ai luat neşt[e] bucat[e) și neșt[e| 

inealțe| şi banii, nefiindu-ţ nimica vinovat». Nu venise, de şi 

păgubaşul îl sorocise la Divan. Îl chiamă iar. «Că apoi, daca 

nu vei veni, bine să ştii că te vor aduce cu treapăd». 

15. 30 Iunie 7177 (1669) și 22 Novembre 7183 (1674). 

Vinzare de moșie, «den parte megieșască», «den cin păn în 

cin». Martur şi un «iz[bașă)». 

16. 15 Mart 7187 (1679). «Simion Călugărul din Boziani» 

împarte averea. lui fiilor şi fetelor. În ea: cun zăbun scurtu,. 

şi ghiordiia cea de postav albastră, cafltjanul miii, şi o abăoară 

de postav, de pănză, și mease, și de măhrămi să împarță 

featele căte treale; pilota, plapoma; grăul ce iaste în groapă, 

grăul de în cănpu». 

17. 18 Maii 7188 (1680). Vintilă Vornicul pune zălog «pre 

un Rumăn al nostru dăn Bozeianți], anum[e] Pătru, cu fezorei 

lui, şi 15 stănjăn(i] dă ocen[ă] dă în satu dăn Bozeian[i] ... ., 

derept ug. 20», «pănă la Sfete Dumetre. Dece, dă va pute 

da Rumănul aceştie ban[i] ce sănt mai sus scriş, elu va fie 

slobod dă Preda Căpliltanul; iar, de nu va pute să de aceștie 

carei ne i-ai datu noo Căpetanul Preda, iar noi la ze să ne 

tocmem cu Preda Căpetanul: dăi va mai fale], să ne mai de, 

saii să mai dăm noi dumnelui, precum să va preţui.» Se 

adauge: «neputăndu da Rumănul bane la zi, am tocmit de 

ne-ii mai dat ug. 3, să fie stător cu moșii». 

18. 11 Iuiie 7194 (1686). Vinzare la Bozieni. Între marturi : 

«Radul dascal ot Ploeşti, de la băsearica domnească», şi cei 

Radul părcălabul Fuiorea». | 

19. 22 Mart 7205 (1697). «Luţea snă Luţiiă iuzbașa ot Bo- 

ziiani» face o vînzare «Neculii Vel Coh[ojdar ot Boziiani». 

20. 20 Mart 7213 (1705). «i Theodosie Mitropolitul: fă- 

căndu-le groznică afurisanie, așa ati mărturi[t] înnaintea noastră 

cum. scrie mai jos.» « Şerban Vel Logofăt|martur!, Monah Iacov, 

Dumitru Păharnic» arată lui « Drăgușin Vistier Merişan, fratelle) 

lui Staico biv Vel Paharnic», că, «fiind fost cumpărat Staico 

Paharnic neşte moșie la sat în Boziiani, ot sud Saac, stănj. 

45, de la Radul Logofăt Bilcirescul, fetorul lui Şerban Vis- 

tier, încă mai denainte vreame, și atastă moşie ai fost văndut
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şi cu toate viile lui den dealul Teișului, şi ai ţinut tot cu 
bun(ă) pace păn cănd s'aă întănplat de ai pribegit dumnealor 
în țara Moldovei, și, fiind în pribegie ani 8, de aici din țară, 
le-ai perit toate cărţile și zapiselle] căte ai avut, de toate 
moșiile, şi, întămplăndu-să frăţine-săii, lui Staico Paharnic, 
moarte, Drăguşin Vistier n'a avut cu ce stăpăni acastă moșie 
şi viile.> Iacob şi Dumitru sînt aduși pentru mărturie, şi 
adeveresc. 

21. 7 Mai 7213 (1705). «Drăgşin Vistier, fratel[e] lui Staico 
biv Vel Peharnic Merișanul», dă zapis lui « Ventilță) Paharnic, 
snă Socol Med[ejlniceariul», pentru vînzare de moșie. Sem- 
nează «Drăgșăn Vistier Merişanul» şi «Costandin Postelnic 
Bucșanul»>. 

22. 19 Octombre 1763. Vînzare către «dumniei cocoana 
Stanca biv Vel Stolniceas[a)». 

23. 1.3 lulie 1800. «Săteni ot satul Fintinelile, Ungureni din- 
tr'acest județu Saacu», se pling Domnului «că, ei fiind oameni 
streini, din Țara Ungurească, la eșirea loru aici în țară, cînd 
au eșit din lăuntru, nemerind într'acest judeţ, pe moșiia unii 
Marii Șătrăresii Giurgiuchioaei, i-ar fi tras de i-ai așăzat şi 
pă moșiia ci Fîntînelile, tocmindu-să mai întîi pentru havaetul 
moșii prin zapis, adică: întîi pentru clacă a-i face cîte 6 zile pă 
an, însă două primăvara, i dooă vara, și dooă toamna, ase- 

menea și din dijma bucatelor: din zece una, cum și din fin, 
larăși asemenea, cum și moșiie cîtă le va trebui satului, adecă 
izlaz de fin să le dea, și deosibit să-ș facă şi vii pă moşiie, 
şi să dea de pogon cite parale dooăzăci, însă de viie rodi- 
toare, şi de nume po parale patru, dar din pomi sai din 

coprinsul viilor să nu le iă. Asemenea și pentru odăi de oi 
să dea numai cite 6 miei pă an, de totsatul.» Acum Dumi- 
trachi Giurgeaca, fiul ei, calcă învoiala: «căci și de toată 
casa le iă cîte un miel primăvara, cum și la coprinsurile viilor 
şi la pomi le face tot vii lucrătoare și ia de tot pogonul 

cite talr. unul, cum şi delniţile de fin ce le ai curăţit de oi, 

de mărăcini, ptritul le-ar fi luat și le-ai dat altora streini, de 

le-aii aratu.» Conrupe pe cei doi oameni cu așăzămîntul, de-l 
Zăinuiesc. Trimeșii Domnului întreabă pe proprietar, care tă- 

66549. Vol. V. 34
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păduiește tot. I se cere în zădar actul. Se dă dreptate să- 

tenilor, hotărîndu-li-se îndatoriri după «pravilniceasca condică». 

«Să îndatorează (Giurgeaca], păntru locuri de fineţe, ca să le 

dea cu îndăstulare, ca unora ce sînt clăcași, şi ei să-i dea 

din cinci copițe una, precum să urmează la toţi stăpini cei 

ce ai moșii, cum şi izlazurile pe pășune.» Pentru vii, un «zlot» 

de pogon, ca și pentru «pomi în obragii». Pentru <o jumă- 

tate sau o Gozvirte», partea de analogon din zlot. «lar la 

aceilaltă obrajiie, ce va fi, a vii, și vor fi sămănături pă dinsa, 

să aibă a-și luoa dijma, iar nu plată de bani.» Pentru miei, 

— «din cinzeci oi un miel, iar, dă va fi stînă statornică, să aibă 

a luoa brînză sai bani, precum hotăraște pravilniceasca con” 

dică». Proprietarul face apel. 

24. 3 Mart 1805. Ordin către «dumv. mazililor i birnicitor 

ce mai jos sănteț arătaţ>: s'a plins un mazil ce avea la ei 

<o sfoară de moșie... Pă care parte de moşie a lui avănd 

voi vii, nu vaţ fi supuind a-i da otaștina, cum și nişte pă- 

răgini, ce ar fi tot pă partea lui de moşie, le-aţ fi cumpărănd 

voi între voi, unii de la alții, fără de a nu-i face nici o în- 

trebătune.> Să vie la judecată, 

25. 6 lulie 1820. Hotărnicie pentru «Paharnicul Manolache 

Coridatefs». 

IV. Citeva documente din colecţia d-lui Al. Callimachi. 

1. <Un suret di pe ispisocul din 6920 [1412], Aprilie 3, 

a Domnului Alicsandru Voevod, pren cari ispisoc să arată 

cum aă miluit pe adevărată şi credintoasă sluga Domniei 

Sale Coman săn Galiș în pămăntul Moldovii un loc pustiiii, 

să-ș facă lui un sat podmi (sc/ Bașeii, și hotarul acelui sat: 
pe undi aii umblat întăi Bașşeul, la o fântănă, iar di la fân- 

tănă drept la codru, și de la acea făntănă [de] vale, pe părăul 

Bașeului, pănă în părăul albu, iar de la părăul alb în sus la 

codru, — arătănd că acesta esti a lui tot hotarul și că ai fost 

hotarnici Giurge Fratovschii și Tobuciii.> — Într'un act din 15 

Octombre 1804, pentru moșia Comănești (jud. Dorohoi). — 

Citat şi la 20 Decembre 1777: «încredințat cu iscălitura popi
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lui Toader di la Măndreşti», — Se păstrează și suretul însuși: 
<o săliște pustie, să ș'o îngrădiască el șie ac sălişte, cu uric 
și cu toate veniturile». Marturi «fetorii noştri —» ; boieri: 
Stan, Mihailaş, Ioan Vornic de Suceava, Vlad și fratele lui 
Cărste, Jurje Fratovschi, Ionașco Jumătate, Brăescul, — 
Vlad «Necre Vore.», Șendre, Bratul Straoviă, «Vel: Ciu.», 
«Itșină», —, Stan Bărlici, Stoian Posteinic, <Olecșăn», Stan 
Vistiernicul. 

2. Fără dată. <Eu Iosipu deregătoriul în Vlăscani, ce am 
fost deregătoriă și la Hrinovţi, şi Maximii vătăman, cu toți 
sătenii și frații, iarăş din Hrinovţi, și alți mulţi oameni buni, 
și bătrăni și tineri, facem înștiinţare precum aă venit înnainte 
noastră» niște oameni din Comănești, făcînd o vinzare. — 
S'aă tălmăcit de Euloghie dascal, 1765, Mai 24.» 

3. «Eu Toader Moghila» face mărturie că cînnainte noastră» 
se face o vinzare a moșiei lui Berchet, de ginerele acestuia, 
către «Coman feforu lui Berchet drept şo taleri». — Tradus 
la 24 Mai 1765, de < Euloghie dascal». 

4. <S'aă scris în Bașăi, I! 7113 [1605], Mart 8. Ei Toader 
Moghila facem înştiinţare precum au venit înnainte noastră 
Marunta fata lui Toaderi din Comănești, de nime silită nici 
asuprită, ş'ai văndut partea sa de ocină, din sat, din Comă- 
neşti, căt[ă] să va aleage, parte sa din sat și din cănpiă, 
Şi cu loc de moară în Başeii, — aceaia ati văndută slugii noastre 
lui Coman Berchetă diiacă, drept treizăci. taler|i) bătuți. 
Deci, văzind și noi a lor bună învoială şi |tojemală şi plat[ă] 
deplin, şi noi așijderea i-am făcut lor şi de la noi acestă 
zapis. Și la atastă tocmală ai fost Guga Vel Vătah și Avra- 
dăm, şi alți oameni buni. Deci pe acest zapis al nostru ca 
să aibă a-ș face și dres g[ospojd.» Tradus de Euloghie dascal, 
la 12 Octombre 1764. 

5. 16 April 7r21 (1613). «Gheorghi Balș Vel Logofăt» arată 
că Grigore diac din Comănești a făcut o învoială de moșie. 
Martur și «Lupul Balș Sulger și Dumitru Botrocos, diiac». 
«Deâ carea răzăș dintru dănșii ar străca aciastă tocmială, acela 
să aibă a da gloabă 12 boi la poarta g[o]spod, şi lui Grigori
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să întoarcă aceşti bani de mai sus scris (sîc)». — Dublă tra- 

ducere. ! 

6. 7 Octombre 7224 (1615). Alexandru Iliaş. Vine la el 

«Onciul fetor lui luraşco şi giupăniasa lui Anghelina, fata 

lui Vasăle Oarăș ce aii fost Hatman, cu un zapis de măr- 

turii de la Botici deregători ot Dorohoii şi de la Lazor biv 

Pitar şi de la Gligori a lui Mitrofan Șoltuz şi cu 12 părgarți) 

din tărgu din Dorohoiii, şi de la Cărstea bătrănul şi Costin 

Cepişca şi Grigorii Hotar şi Cozma bătrănul și Dumbravă şi 

Pavăl și Malic și Stratul şi Macsăn, şi de la alţi oameni buni 

de acold, şi Andreica vătăman de Cobăla, și Onciul vătăman 

de Măgură, și Buţurca vătăman de Păscari, şi Vasăle vătăman 

de Buhaice», ce ai /ozărit la Șăndriceni (Ţin. Hirlăti), «care 

aii fost supt ascultare de cătră ocolul Dorohoiului». — Tra- 

ducere din secolui al XVIII-lea. 

7. 31 Maiu 7127 (1619). Gaşpar-Vodă, pentru «Coman Ber- 

chet diiac», care a adus «zapisul» lui «Toader Movillă] Pos- 

telnic» pentru Comănești, și altele (şi acel de la ureadnic și 

vătăman). Întărește. — Suret. Şi copie. 

8. Fără dată. «Gociul de Loziani» vinde ocina sa de la 

Cobăla (Ţin. Hirlăi), cumpărată de la e«giupăniasa Todosia 

Hătmăniasa lui Nicoriţă Hatmanul», ce o avea dăruită de 

Miron-Vodă, — lui Dumitraşco Postelnicul, pentru o datorie. 

Marturi: Ștefan Bou Vornic de Țara-de-jos, Dabija de Ţara- 

de sus, Ilie Șeptelici Postelnic, Solomon Bărlădianu Vistier, 

Coste Moţoc Sulger, Ion Prăjăscul Vistier, Neculai Buhuș 

logofăt al treilea, Gavrilaş Brăescul, Todirașco Prăjăscul Clu- 

cer al doile, Eremiia Cărcu Portar de Suceava, Dumitrașco 

Dragoșiascul părcălab de Suceava, Rugină Vornic, Macri păr- 

călab. Adauge și dania lui de la «răposatul Ștefan-Vodă 

Tomșia». — Traducere din 1826. — Și alt act, scris în Pri- 

lipca, de față și cu «Gherman din tărgul Siretului» (tot tra- 

ducere din 1826). — Actul domnesc de întărire, al lui Gheorghe 

Ștefan, e din 12 Mart 7165 (idem). — La15 August 7173 

(1665) Istratie-Vodă ordonă lui <Andriian părcălabul de Su- 

ciavva» a face hotărnicie la Cobăla (7dem). — Raportul lui e 

din 16 Octombre 7177 (sic!; idem).



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 533 

9. I-iu Septembre 7138 (1629), «Pălajca și Antemiia, fetele 
Manei de Comănești, de Țănutul Dor[oh[oliului», dati partea 
lor de moșie, «Stălpită de cătră alţi fraţi» : aceasta o fac 
Pentru că <plod dintru noi n'am avut;. Vinzarea se face 
«<ginerului nostru, lu Isac de Sinahăii, și surorii nostre Anti- 
miei, fetei lui Berchet... În datul nostru aceşt(i] ocine ce mai 
sus scrie, aii fostu slugă domnești şi oamin[i] buni megiiaș.» 
Marturi: «Anghel din Mamurinți, și Andriian de acolea, şi 
Pănteliii Barbovschii din Beceșt[i], şi Ionașcu Herţea, și An- 
dreiaș Talpă din Stroeşti, şi Dumitru Lehacinschii de Gădi- 
nești>. Ei numesc pe Antimia lui Berchet: <giupăneasa» lui 
Isac. Scrie Barbovschii (foarte caligrafic). — Şi copie. 

10. Fără dată. Moise Moghilă dă la cal nostru credincios 
boeriii Pătraşcu Costin Spatar aceste sate, den drepti ali meli 
moșii, dispre părinții noștri, dispre Movelești, anumi satul 
Hudeștii, spre Bașăi, unde ai fost curțili moșilor Domnii 
Meli, cu bălți di peşti la Prut, şi cu poiani ci să chiamă Ba. 
ranca, și cu Novasăliţi, Preruda, — așăjdire Şi cu alt sat, ci nu 
să poate ceti, fiind încurcati slovili, dicăt la un loc samănă 
a arăta di Mateuţi la Soroca,— pentru a lui driaptă slujbă ci 
ni Slujăști, şi ni-ai dat și bani gata, noi suti di taleri buni, 
Pentru aceia nime din frații mei saă din ruda noastră să n'aibă 
a să amesteca sai a strica; da și vănzare Domnie Meli ori 
în ce vreme să fii neclătită, —să fii Spatarului în veci drepti 
moșii și cumpărături. ..» Iscălitura. «La Domnia di apoi dat-am 
Domniia ME şi toti uricili.» — Traducere din secolul al XVIII-lea. 

II. lași, 20 anuar 7142 (1634). cAdecă ei Ontul Iuraș- 
covit i Hăjdău Frim» arată că «Isac de Sinihău şi cu NIi- 
colai den Ghereni şi cu Meica de Vicoleani» ai venit «cu 
cinstită cartea Mării Sallej lui Vod[ă], și cu o slugă a Lo- 
glojfătului celui Mar[e] Pătrașco Bașot[ă], ca să le socotim 
în seliștia Comăneștilor pentru niște stălpi ce ai fost mutaţ 
den loc». Isac se găsește asuprit cu 12 «pași», Pus iar stil- 
pul «la locul cel bătrăn». Martur și «Golăi aprodul de Bo- 
bești», «şi diaconul de Bașăi, cu vătămanul) de acolo». Așa 
se face împărţeala «cu ceelalți răzeși». Semnează: «Ifrim Hăj- 
deii» și cellalt. Ambele peceți n'ai nici un sens..
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12. 12 lunie 7158 (1650). Vasile-Vodă, pentr Antimia și 

ginerele ei Ștefan Rugină. — Traducere. 

13. Suceava, 13 Iunie 7158 (1650). Vasile-Vodă lui «Va- 

silie de Mlinăuţi», să facă hotărnicie la Comăneşti: «partea 

de ocinlă| de acolo...,ce o aii văndutu Pilipovţeştii Stecleş- 

tilor; dică acmu acea parte iase la văndzare: dice să soco- 

teştă; cine va fi de acel moș, acela să încapă a cumpăra, iar 

alţii să nu cumpere înnaintea lui, pentru căce aii dzăs Isăcoe 

de Sinihăă că i-ai fostu ei moş». Pecete cu chinovar. 

14. 14 August 7162 (4654). Vinzare la Comănești către 

Pătraşco Berchet. Între marturi, «popa Păntelei de Bașei.... 

şi gheconul (rekenSa) Dumitru de Bașei și Vasilie Qilce de 

Nehorenli] şi Corcodel de Hudești». Scrie preotul citat. Sem- 

nează şi «diaconul Dumitru». — Şi copie. 

15. Iaşi, 5 Decembre 7174 (1665). Duca-Vodă către «<Ru- 

gință) tai fostu Șetrar», ca să hotărnicească la Prilipea şi 

Sauciniţa. Eraă ale lui «Dumitrașco (?) t-aii fost Vistieri» și <a 

Brăescului». Buhuș Vel Logofăt. Pecete cu chinovar. 

16. 25 Novembre 7194 (1685). «Pătraşco Berchet» îşi dă 

ocina nepotului Crăstiian, «pentru că la bătrăneţiljej mele 

m'aă grijit d|ujmnialui păn la moarte me, și dup[ă] moarte 

m& să mă comănde d[ujm[njialui, precum l-a îndura D(u]m- 

nfe]dzăti». Martur: «loan preotul de la bis[e]rica Roșcăi, car[e] 

mi-ai fost şi dohodnic, şi Simion ce ţine pe Brăndușe»>. 

17. 30 Maii 7228 (1720). Hotarnica Cobilei, după cererea 

<tărgoveţilor din Doroh|oi]», ce se pling de «Stroici Spatar 

pentru o bucată de loc din hotarul] tărgului, ce le împre- 

soară cu hotarul Cobălii». Se chiamă «Dumitrașco Gafenco 

uricar, şi Albotă Cluceriul, şi Toader Buliandră, ispravnic de 

Doroh(oi], și cu toţ tărgoveţii». Fiind neînțelegere, şi lipsind 

acte, «am socotit şi li-am zis: lăsa-s'ar să giure oameni bă- 

trăni, şi să margă cu brazda în cap pe unde mergu hotarăle; 

şi ai priimit Stroici Spătar să giure Dorohoieni. Deci am 

socotit și am ales șasă oamini din Dorohoiii, anume Ștefan 

Dăriescu şi Costandin Săruenco, Gheorghii Guţuc și Pătrașco 

şi Andrieș, [li și Gheuca, şiaii giurat acești oameni în bise- 

rică, şi ai purces cu brazda în cap, și ai pus un stălpu de
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piatră în culme dealului; de acold a purces la vale», etc. 
— Copie din 1819. 

18. 10 Iulie 7233 (1725). Mihai Racoviţă către «Stroig 
Spătar», pentru ca esă-şi apere oamenii săi ce are la Prilipca, 
despre vornicii de Dor|o]hoi, pentru une şi alte gălcevi ce 
ar ave acei vameni, să n'aibă a-s amesteca la dănșii. . ., nici 
să-i globască, ce stăpănul lor Stroici să-i certe pentru unile 
ca acele; iar, de sar tămpla să-s facă între acei oameni 
mescareva fapt care este să-s globască de la Scaun, atunce 
părcălabii de Ţinutul Hărlăului vor cerca acele, căci Prilipca 
este de Hărlăii şi nici mai înnainte vreme n'aii fost de ocolul 
tărgului Dor[ojhoiului. Deci să aibă a să apăra, întru nemic 
să nu să amestice Vornicii la acei oameni, căci şi mai în- 
nainte vreme n'ai fost obicei să-s amestice Vornicii pin sate, 
la alte globe, făr numai şugubinele şi morți, unde s'ai 
tămplat, la acele ati avut triabă ; iar la alte, la nimic. [Auto- graf:) Afar[ă) din ce este obiceiul, să nu știi că luați căt de 
puțin mai mult; cănd a vlenli să jăluiască cineva că i-ați 
luat căt de puţin afar[ă] din obicei, om trimete de vor aduci, 
și pe uliți v'oi da. Pecete mică octogonală, cu chinovar. 

19. 10 Septembre 7244 (1735). Un răzăș din <Sănfi]hăa» 
vinde ocină lui «Ion Gorovei Vel Căpitan de Dorohoui». — 
Copie. 

20. 10 Septembre 7244 (1735). Vinzare la Comăneşti, pen- 
tru «30 de vedre de mlilere, cari ai luat de la Ali Turcul». 

21. L-ii August 7246 (1738). Grigore Ghica-Vodă, pentru 
Prilipca, lui « Dumitrașco Stroici biv Postelnic, fitoru lui Stroici 
Vel Spatariul, nepotu lui Dumitrașco Visternicul». Sturza 
Vel Logofăt. — Copie din 1819. 

22. «Li! 7252 [1744], lunie 3. Împărțire ce ș'aii făcutu fi- 
corii răposatului Stroisu Spatarul de moșii și de vecini ce 
li-ai rămas de la părinți.» Scrie Simion Cheșco, uricar. 

23. 21 lulie 7262 (1754). Matei Ghica poruncește lui Păun 
biv Vel Pitar, ispravnic de Dorohoi, și alții să hotărească Hu- 
deştii lui Ilii Costachi biv Vel Stolnic, ce-l are «de pre socrul 
d|umisalle Mihălachi Sturza biv Vel Paharnic..., care sat și 
Paharnicului Sturzi i-au fost dupe Buhușăştis. Fusese hotărit
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şi de Mihălachi Pilat Medelnicer. Vecin era, la Comănești, 

Ioniţă Iamandi biv Vel Jitnicer. — Copie din 1824. 

24. 20 Mart 7264 (1756). Hotărnicie în cearta de moșie 

dintre «dumnealui Jitnicer loan Iamandi» și «Păharnicul 

Ilii Costachi», la Conceşti. — Copie. 

25. 4 Octombre 7268 (1759). Hotărnicia moșiei Sauciniţa, 

a lui Ioniță Arbore Medelnicer, Toader Isăcescu Medelnicer 

şi Alexandru Medelnicer, «<cumnaţii lui Ioniţă Arbure Me- 

delnicer», «de cătră Prilipca, moşie lui Ili Stroici». «Drumul 

cel mare a Dorohoiului, ci mergi la Botoşăni, și tot alăture 

pe din sus de drumul Verbii, pănă în capul unui iaz ci să 

numești în hotarnică: iazu popii lui Finic; care îl arată în 

hotarnică că acest iaz li iaste frățăscu acestor doă sate... . la- 

zul ce zice Ioniţă Arbure iaste un broscarii, iar iazul ci arată 

Stroici, mai samănă a tovărășie, că iaste mai mărișor... O 

moviliţă ce-i zic movila Vlădicăi lui Gheorghii, în care movilă 

iaste o piiatră a Verbiei, şi acolo într'acea piiatră să închei 

hotarul Sauciniţilor.> Semnează: Mihalache Sturza Vel Vor- 

nic. — Copie din 1819. 

26. 20 Decembre 1776. Anaforă în procesul lui «Ilie Stroici 

Postelnic cu nepoții săi Antohii și Ștefan, Dumitrașco], fe- 

torii Lupului Stroici». Mai fusese un Dumitrașco, fratele lui 

Ilie. Moşii la Cobăla şi Prilipca. 

27. 5 lunie 1790. Raport pentru hotărnicie la Cobăla către 

Tancul Racoviţă Spatar și Teodoraşcu Balș Clucer. 

28. 20 Octombre 1805. Hotărnicie la Trestiana, «moşie 

dumisali Spatar Ioan Sturza..., ce este dată zăstre de la 

socrul dumisali Neculai Ruset Vel Logofăt». În hotar, la 

Broscăuţi: Vornicul Costandin Balş şi Gh. Cuciuc. Sînt de 

față : <Onofrii, Costandin Șoltuzăi, Ghiorghii Oltianu ot Do- 

rohoi», etc. 

29. 12 Iulie 1816. «... Vel Căpitan» către «cuconul loniţă 

Sturza biv Vel Postelnic» !: trimete 1.500 de lei din datorie. 

larmarocul a fost răi și n'a desfăcut tot ce a dus. «Cucone, 

Grecul de la Broscăuţi în lipsa m& de acas[ă] acumu ai mai 

1 Viitorul Domn din 1822-S.
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întratu încă cu patruzăci prăjlilni de falce spre Criva, şi au 
începutu a faci șanţu»: a făcut să intervie ispravnicii. Pen. 

„tru cumpărări de cai și niște cosaşi, 
30. 23 lulie 1816. Hotărnicie a lui <Balș Logofăt» către 

Trestiana şi Broscăuţi. În cursul ei se Spune: <Atunce iara 
Dorohoiu loc domnesc». 

31. 23 Octombre 1825. Ioan Sandu Sturdza poruncește a 
se /otări «moșia Trestiana a prea-luminatei noastre Doamne 
de... Cobăla supulsullui rusăsce Gheorghie Cuciucu». — Pe- 
cete cu chinovar. — Judecată a Doamnei, Ecaterina, la 1 5 
April 1828. 

V. Documente din colecţia d-lui căpitan Gh. Vâsescu!. 

I. Concești, 1-ii anuar 7152 (1644). Vinzare de moşie la 
Bobești de către «strănepoata a lui Ivașco Bobin», către <An- 
dreica Diiaconul»>, cu «lei bătuţ și un stup». Între marturi, 
un :Grozul>. Se adauge în slavonește că plata s'a făcut «în 
zilele lui Vasiliia Voevod». 

2. După 15 lunie 7152 (1644). Diaconul Andreica din Bo- 
beşti întoarce < Logofătului [Petrașco) Cogolei» cincisprezece lei 
și-și iea înnapoi moșia. Marturi : «aprodu Costantin de Iaşşi», 
«lorist călugărul de la mănăstirea lui Toder 2, şi vătămanul 
Ştefan de Bașo, și Bileţchii den sloboţie a dumisal[e] Logo- 
fătului». 

3. lași, 24 Decembre 7154 (1645). Vasile-Vodă «lui David 
de Zăluceani», ca să-şi ţie Cuzlăul: «ca să] fie tare și pu- 
ternic a lua dzeacea de pre partea sa, și din păne, și din fân, 
și din tot venitul ce va hi pe partea lui». Pecete cu chinovar. 

4. laşi, 17 April 7159 (1651). Vasile-Vodă întărește lui 
«Avraam ot Lucăceni» a opta parte din Horodiște, după acte 
de la <răpoosatul Gașpar Voevod> și mai vechi chiar: o cum- 

1 Cf, și Un mănunchiii de documente, în Convorbiri literare pe 1900 ; Cer 
dintăiă ant din Domnia lut Vasile Lupu, Regeste, şi Doc, Bistriţei, LI, Pre- 
faţa, Ă 

2 Movilă: Todireni, lîngă Burdujeni,
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părase de la «Gavril Beaşină, fiorul Solomiii, nepotul Buh- 

toae>, cu «taleri de argint». Gavrilaș Vel Logofăt. Ionașco. 

Traducere din 1787, de Andrei Daşchevit, Cernăuţi. — Şi 

copie a originalului slavon, de același. — Pecete peste hirtie 

în original. 
ş. 27 Maiu 7168 (1660). «Ștefan Voevod, bjiiu mistiiu 

gspdară zemle moldavscoi», către «Toader t-aii fost staroste», 

pentru plingerea lui « David de Zalucea», ce sa jăluit «pre 

Manea de Ivancăuţi, dzăcănd c'ai avut moşie depreună la 

sat la Cuzlăi ; acmu sai sculat Manea şa cumpăraat de 

“iznoavă o parte de la altu răziaș de-acolo, și nai dat știre 

şi lui Davidu căndu ait cumpărat, să fie iar frățeaște, &-ati 

cumpărat făr ştirea lui Davidu». De este așa, «să socoteşti 

să-i întoarcă Davidu ţumataate de căţi bani va fi dat Manea, 

şi să ţie iar frățeaşte». Pecete cu chinovar, cu legenda: «Io 

Ștefan Voevoda, bjiiu mlstiiu [gspdar zemli moldavscoi]». 

6. laşi, 15 Iulie 7169 (1661). Ştefan-Vodă, fiul răposatului 

Vasilie-Vodă, arată că «lordachie Marile-Vistiiarnic> a înfă- 

țișat «un zapis de. mărturie, făcut de boiarenul nostru, de 

Andriiaş &-ai fost Medelniciar-Mare, fitorul lui Toderașco &-aă 

fost Log[ojfăt-Mare»> !, ce-i vinde moșia sa: «un saat întreg cu 

vecini, anume Crănicianii pre apa Prutului, în Țănutul Do- 

rohoiului, care saat ai fost cumpărătură de părinții lui de la 

sv[ănjtaa mănăstire de la Todiriani, de lăngă Sucav(aj, unde 

iaste hramul Pantocrator», precum şi locurile cumpărate «de 

la Măricuţa şi de la sora ei, de la Anca, fiatele lui Gligori 

Holouca de Cuzlăi, și de la Agafiţa şi Grăpina și Iliianaa 

şi fratele lor Dumitru, fi&orii Catrinii, nepoți de sor[ă] lui 

Gligorie Holoucăi> : iea 4.500 «lei bătuți». Dimitre (0) Cehan 

Vel Logofăt. Scrie Tiron. — Pecete cu: «Io Ştefan Vasilie Voe- 

vodi i gospodar zjejmle moldavscoli] ; 7160», şi, de-o parte şi 

de alta a coroanei: <16...», Sabia și buzduganul se află de 

ambe părțile capului de bour cu steaua ; jos, soarele și luna. 

7. Iaşi, 15 anuar 7178 (1670). Vinzare la Cuzlăii <dumi- 

1 Era ginerele lui Gavril Hatmanul, fratele lui Vasiie Lupu. Vi vol, 16, 

p. 33. nota 1,
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sali lui Dumitrașco Marel[e)-Pitar, dirept o sut[ă] de lei bă. 
tuţi..., părțile fraţilor noștri, lui Ilie Lehăceschi și a lui Ion 
brat Ilie, șia lui Cracalie». Marturi: « Abaza ftori Visternic și 
Vasilaşco Ureache biv Spătar și Ionașco ftori Armaş şi Stro- 
escul și Ion sn. Stroescul biv Armaş ...şi Nacul brat Du- 
rașco». Iscăleşte încă: « Gligolașco Ghiianghi», semnat apoi 
și <az Gligoraşco Ghenghe Vel Medelnicer» (mai frumos). 

8. laşi, 7188 (1679-80). «Dumitrașco Marel(e)-Pitar» arată că 
«S'aii sculat dumnealui Toader Joria Sulgiariul, și au dzis că 
i-s moșiilțe] dumisal[e], și m'ati gălcevit tare, ce eii, deacă am 
vădzut gălcevindu tar[e] dumnialui, ei mi-am luatu bani de 
la dumnialui: o sutt lei, și un cal pentru cal, și doispre- 
zeci lei ce am plătit datorii pentru Vasile săhăidăcariul ce 
am fostu datu eii pre aciale cumpărături (în Horodişte)». 
Marturi: «dumnealui Gligorașco Ghianghia Vel Medelnicear 
și dumnealui Petriceaico Vel Clucear şi dumnialui Contiș Vel 
Sulgiar și [Ionașco] Balşu [ftori] Log(oifătul și Dubai păr- 
călabul». 

9. 2 Iulie 7235 (1727). Grigore Ghica-Vodă poruncește lui 
«Toader Stărce Vornicul de Poartă, și slugile noastre losup 
Căpitanul şi Gigătul Căpitanul», să cerceteze la Horodişte 
partea cumpărată de +Hermeziu», de la Irimiia Jora. Să 
stringă din satele vecine «oamini buni din sus și din gos, 
megiiaș de prin pregur şi răziaș». Pecete mare cu chinovar. 

10. <U Cuzlăi», 30 Iulie 7235 (1727). Hotarnică la Cuz- 
lăi, pentru părțile «lui Todor Vel Căplijtan șia lui Ghiorghii 
Hermezău Clucer şa lui Toder Sorotanul 'Postelnie șa lui 
Toder Stărce Vornicul de Poartă şa lui Pătraşco Căpitanul, 
și pe urmă ne vini și un răvaş de la Miron Cuze cum are 
din gumlăjtate de sat docă părți, ş'o parte are Simion Șă- 
trariul», Unii «să țin că ai moșie pe baștină și zapisă n'ai, 
puind pricină că li-ai perit zapisăli; tau lăsat la mila Mării 
Tali: precum vii gudeca Măriea Ta, aşe va fi... Am început 
din apa Prutului din gos, de unde ai fostu moara lui Da- 
videl ..., la obărşie unii rupturi... De cum mergi drumul 
Botășenilor. .. Peste matca văi şi la dial pe podiş.» Iscăleşte 
și <Ghiorghii Chihai, Toder... pop (?) Chihai». — Pe Ve: Be-
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weiss der Untersuchung von Kusleu, wodurch die Grănze 

von dieser Seite bestimmt werden kann». 

11. Horodişte, 30 lulie 7235 (1727). Hotărnicie în acest sat. 

Ghiorghiţ(ă] Hermezău își cumpărase partea de la <Erimiica 

Jore, fitorul lui Toder Jorăi». Hotăresc această moșie «de 

spre hotarul Crăinicilor (sc), dumisali Hatmanului Ion 1... Un 

stălpu de piatră vechii, unde este pricină, c'aii fostu scos de 

oari-cin[e] din pămănt, mai denainte vreme, ş'apoi l-ai pus 

dumn[eajlui Ion Hatmanul unde i-ai fostu voe dumisali, făr 

nici o poruncă, care acmu vini stălpul pe din sus de un 

şăpot, ce este în pădure, de cură din stăncă... La o făntănă 

cu budăi... Pănă în drumul ce vine de la Hotin şi merge 

la Botășeni... Mai din &os de vadu lui Turcilor (sic), la unde 

ai fost casa lui Hermezău». 

12. 6 Iunie 7260 (1752). Hotarnicia la Cuzlăui. E de faţă 

«Vasilie Sorotanul, pre carele l-ai făcut vechil toți frații lui, 

Ioniţă Sorotanul și Mihălache Sorotanul, fitorii lui Toader 

Sorotanul biv Postelnic, ginerile lui Davidel; așijdere ai vinit 

şi Ion Moşanul cu fizoarii săi Vasilie şi Tănasie; care și Ion 

Moşanul este iarăș ginere lui Davidel; și de pe acel Davidel 

“trag ci zestre a patra parte den Bumătate de sat de Cuzlăi, 

den parte de sus». Iscăleşte: «Vasilie Grosul Cămpulungan, 

tau săpat de am îngropat hotarăle», «vornicelul de Horo- 

dişte», etc., «oamenii ce sai tămplat la hotărăt>. — Copie 

de Dașchevici, din 1787. 

13.:31 Mart 7265 (1757). Scarlat Ghica-Vodă către trei 

boierinași, că s'a judecat «Ioniţă Cuze biv Vel Pitariui» cu «ne- 

„potii lui Davidel de Zaluci». 

14. Li April 7266 (1758). Hotarnică la Cuzlăi. «Partea 

Sandului Davidel, moşul Sorocineştilor, și verilor lor ..., parti 

dumnealui Ioniţă Cuzia biv Vel Pitar, zeastre dată de la socrul 

dumnealui, de la Toader Răşcanul Pit[ar|; iar Pitariului 

Toader i-aii fost de pe moșu:sei Manea, și Manii iar i-au fost 

cumpărătură veache, și mai cumpărănd Toader Pit. şi alte 

părţi din Căzlăti.» — Şi copie din 1826. 

1 Neculce, probabil.



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 541 

15. 17 Maiui 7268 (1760). Carte hotarnică de la Costachi 
Luca. Se judecă «dumnealui Ioniţă Cuza biv Vel Stolnic, 
înnainte dumisale Ștefan Ruset, Vel Logofăt, cu Ioniţă Soro- 
tanul, fiind vechil de spre parte lui Negoiță Fliondor și a 
frațălor lui, Vasăli și Tănasă, nepoțăi lui Davidel de Zalucie, 
pentru satul Cuzlău, cari iasti la Țănultull Dorohoiului, în 
malul Prutului, care moșii esti dată di zăstri dumisali Stolnie 
Cuzăi de socrul săi Toader Rașcanul biv Vel Jitnicer». Cuza 
nu e mulțămit cu hotărnicia lui Ștefan Popăscul Vornic de 
Poartă. Asistă nepoţii lui Davidel acum, «şi Gheorghii zăt lor». <Un bătrăn» din patru de la Cuzlăii e al «Jicnicer[ului] 
Ștefan Hermezău, carile.... hotarnec mai înnainte pi Tanasă 
Măcărescul Cămăraș de izvodi»: Hermeziu are și Horodiștea, 
Pomenit «drumul ce vini de la Zalucia», «drumul cel mari, „ci vini de la Păltinești .. . și mergi la Crasnaleuca», «drumul ci vini de la Rădăuţi şi mergi la Bașăi». Iscălesc mai mulţi 
Vornici de sate, « Postolachi cheptenar>, «Ursul comăndat ot 
tam», <Onofrei săn croitor», «Toader Popiștaș ot Ivancăuţi», 
— Se întărește la 29 Iunie 7271 (1763). Iscălesc « Vasăli Ră. 
moșcanu, Tănasă Moșanu nepoț lui Davidel, Costandin Găndul 
biv Vel Șatrar». La 19 Septembre 7268 (1759), se judecă 
la Domnie Ștefan Rosăt Vel Logofăt cu Ioniţă Cuza biv Vel 
Stolnic și cu nepoții lui Davidel, «<fetori Aniţăi». Se porun- 
cește cercetare. — La 18 Februar 7268 (1760), se repetă po- 
runca. — Copii din 1827. 

16. 16 Iunie 7263 (1760). loan Teodor-Vodă către «dum, 
Ioniţ[ă] Zosin biv Vel Sulge)r, loniţi Iamandi Jic., giudecă- 
tori de Hărlăă i Dorohoiă», pentru « Tănas[e] i Vasile, ne- 
poții lui Alexandru Davidel, și alți fraţi a lor», în proces cu 
«Stolnicul Ioniţă Cuze pentru satul Cuzlăul ot Dorohoi». Să 
aleagă partea fiecăruia, și de părțile «Hermezăului». Pecete 
cu chinovar. 

17. Liu lulie 7285 (1777). «Tănasă Moşanul di la Cuz. 
lăă, mazăl, nepot di sor lui Ursachi Davidel», vinde Lu- 
pului Balș Vel Vornic partea sa din Hudești. — Copie din 
1826. 

18. «Sortes domini Schatrar Petsi Keschko, quae ipsi în me. -
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dietate pagi Horodiste, et sortes in pago Kuzleu dimensae 

sunt anno 1783.» 

19. Maii 1788. «Ştefan Hermeziu ot Vistierie» arată că a 

împrumutat de la «Petre Cheșco biv Vel Șatrar» 1000 de 

lei: trecînd <ani la mijloc», «s'aă făcut dobănda banilor cap 

la cap>. Avea datorie și la «Panaite Fote Lipţeanu». Pentru 

aceşti 2.500 de lei, își vinde moștenirea de la strămoș, Gheor- 

ghiță. Pomenește pe verii săi, «<fitorii răpoosatului Grigoraș 

Hermeziu Postelnic.» Iscăleşte și fratele lui, Grigoraş, și 

(soţia! lui, Nastasăia. 

20. 5 lulie 1811. Mărturie că Aniţa, fata lui Alexandru 

Davidel, a fost măritată cu Iordachi Flondor, cu care are pe 

Negoiță și Ilinca, măritată cu Ilschi; apoi cu Ioan Moşanul, 

cu care are pe Vasile, Tănase și Safta. — Copie nouă. 

21. 10 Ianuar 1813. Scarlat-Vodă hotărește în procesul 

pentru Cuzlăi dintre Ioniță Moșanu, biv Vornic de Poartă, 

şi Arghirie Cuza Banul, care-i iea partea la 1810. Se dăduse 

cercetarea lui Mihalachi Costachi Spatar, dar acesta e bolnav: 

deci merge Ioniță Murguleţ vt. Paharnic. — Moșanul înseamnă 

jos că mai are frați, pe Andrii şi Miron. 

22. 31 Maii 1847. Hotărire a Divanului apelativ iscălită și 

de M[anolachi] Drăghici, [cronicarul]. 

VI. Documentele moşiei Şerpeniţa (vechiul Şipinţi) din Ţinutul Dorohoi. 

1. 31 anuar 7147 (1639). Vasile-Vodă, pentru vînzarea de 

un anume «Goleat> a satului «Șipenţii din Ţinutul Doro- 

hoiului, de pe Prut, de la vatra satului și de la cîmp», lui 

«Andrei Plantos», cu 300 de lei. Dă și altele, «iar alte do- 

cumenturi, el [Goleat] au zis că nu are, de vreme ce. s'a 

pierdut pe vremea Tatarilor și altor neamuri... Gavrilaş Vei 

Logofăt». «S'ai tradus intocma după orighinalul sîrbesc prin 

Eutimie Murgul, doctor a pravililor și profesor a filosofiei și 

a dreptului naturii 1.» 

t Cf. voi, IV. p. Cur, nota 2.
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2. 22 Iunie 7273 (1765). «Andreiă Donicii» dă zapis lui «Baş Costi Avraam» că a luat de la el 410 «lei noi», puin- 
du-și amanet moșiile. 

3. 15 Octombre 1776. Grigorie Ghica ordonă lui Sandul Iii biv Vel Stolnic și Ioniţă Hermeziu biv vt. Cămăraș, is- pravnici de Dorohoi, a hotărnici Șipinţii. 
4. 23 April 1777. «Ei Alicsandra Cluciriasa răpousatulu; Andrei Donic, fiica lui Toader Buhuș», arată că a luat 100 de lei de la Toader Manoli, puind amanet moşia Șipinţii, ce o are «de pe părinții miei»: cvenitul moșiei pentru bașul, 

banilor». Îi iartă și «că ai pășunat bucatele dumisale atastă 
moșie». 

5. 15 lunie 1785. Alexandru Ioan-Vodă Mavrocordat către Costandin Balş biv Vel Paharnic și Toma Iamandi biv Vel Sulger pentru a se Jotăruici de spre Toader Manole moșia «<Șepinţii» a lui Șerban Buhuș Paharnic: «c-ar fi fost a su- rorii sale și, vănzind-o unui Toader Manoli..., dumnealui ai răscumpărat-o». Pecete de ceară în afară. 
6. 29 lulie 1786. Neinteligibil către «Crucereasa Alexandra» pentru moșia pomenită. «Dum. Paharnic Șerban, fratele du- mitale. » 

7: 29 Mart 1791. Un unchii al lui Matei Donici cere a i se da și de el, ca și de «dumnealui bade Șărbanu Buhuş Paharnic», să fie moşia Ceplița (s76), pe care o ținea pănă atunci, în parte, cun țăranu de Gioseni 0)», în parte Toader Manoli. <Eă n'oi căuta numai al meiă folos, ce şi a dumitale avănd toată durerea, ca o rudeaniia.» 
8. 10 April 1791. Toader Manoli Sulger către Matei, pen- tru vinzarea în arendă a moșiei. — La 1790 el scrie: «în anul ce au fost bejănii, nici cu ochii nu am văzut moșia du- mitale, și am dat răpousatii maicii dumitale 34 lei». 
9. 14 lunie 1801. <Angheluşa Manoli Sulgereasa» către 

«Măteiu Donici, la satu Iznovățu, la Orhei». S'a făcut /Zoza.- 
răre de Paharnicul Thodoraș Balși și Sulger[ul] Ioan Tăutul 
la moşia Leveni, în hotar cu «Șăpiniţăi, la cari m'ai făcut 
vechilă ; nedăndu-mi nici-o scrisoare de ali moșiai... De ve.- 
chilă cum mă lepădu, după cum m'am și lepădat înnainte
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dumisali boeri, şi, a înştiința, te-am înștiințat. .. Atăt moșiile 

meli, căt și moșiia dumitali Șăpinițăi, ce o am de la dum- 

neata cumpărată cu anu, eii pe toati le am vănduti cu anu 

dumisali Carmlina)rii] Ioniţi Bașotă... Vei şti că cu zorlo (sc) 

mi l-a luat din mănă părintili protosinghelul al sfintei Mitro- 

polii, şi încă era să să întămple între noi mari pricină, ză- 

căndu-m[i] cătiva cuvinti în potrivă, cari nu pot să ță li mai 

scriti.> — În Mart din același an se trimet lui Matei nişte 

bani de 5 “lepan6hewc Iprjrâptos. — «Vinzarea venitului» se 

face către Anghelușa la 23 April 1797. 

10. În 1804, <Mateii Donit Stolnic» se plinge că aren- 

dașul moșiei sale, cun Petrachi Manoli», ru se ţine de «con- 

dract>. «Să-s facă volnicii dă om domnescu, să-mi împliniască 

banii.» 

Ir. 3 Februar 1809. «Costandin Zota și Neculai Borboros, 

vichilii duimisali Spatar Șarban Canano>, cumpără venitul 

moșiei «Şipinţii» de la Matei Donici, cu 500 de lei pe an. — 

În 1810, el se arată gata a o lua încă pe trei ani, cu bani 

plătiți înnainte, dar un Armmean oferă peste o mie de lei pe 

an (mai multe scrisori ale lui Şărban către Matei, carei e 

«ca un frate»: una € pecetluită cu o frumoasă camee). — Și în 

1808 se vede că Şerban ţine «moșioara», ce-i e aproape: dădea 

însă atunci numai 300 de lei. El spune în acest an că me- 

giaşii obișnuise a încălca: zăbovind «cu pornire epilor», «am 

găsătu moșie în giumătate luată cu potci, de spre megieși», 

pe care le-a «zvărlit>. «Mai multu de doi suhaturi nu săntu; 

arătură nui, de cosăt nuiil» — În :1806, Șerban trimete «po- 

liţă ca săi ei dumnealui banii di la cumpărătorii moșii mele 

Vasăenii». Îi spune însă că «moșioara» nu face nici 300 de 

lei pe an, «că mai mult decăt un suhat de boi bun, nui; şi 

pentru acela mă bucur, că altă nui. Şi, fiindu-că ei de pri- 

măvară îmi hotărescu moşie: Budeștii, dacă vei socoti, să vii 

şi dumneata, ca să faci tocmală cu hotarnicii &-or fi la mini, 

şi să hotărăști și dumitali.» — În altă scrisoare, din 1806,el 

vorbeşte de «negustorii ci țăn moşie: în Vasăenii». «În cre: 

dinţa lui Dumnezău ..., că mai multu decăt un imaş nu esti, 

şi acela cu cătă supărari îl apăr di parte Turcii (sic), și de
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une megieșii»>. «Am scos pe dumnealui Postelnic Matei Negel 
hotarnic la moșie me& Budeștii.., Și, di-i voi dumneata, dum- 
nealui Postelnic esti bun hotarnicu; măcar că c& maj multă 
pricină poate să aibi dumneata cu moşie Mitropolii, și măcar 
că-i frate cu Preosfințăe Sa, dar, la dreptate ce va cunoaști, 
să nu fil dumneata nici la o îndoială, că nu-i om de acie adivărul să-l întunice, că nu puțini moșii aii hotărăt pe aice 
toată vara trecută; și cumu-i socoti dumneata» (19 Mart).— 
Și la 22 Ianuar 1806, Șerban arată «că mai multu decăt un 
imaș de o cireadă de boi nu-i... Hotărănd-o, aș socotesc 
că Sar mai lărgi.» Îi zice: «veri Matei». — La 1804, vor- 
bește de «Sărbii ci ţăn moşia me Vasăenii: apoi ii, ca niști 
varvari, n'o urmat săi dei dumnealui». — În 1803, Şerban 
spune lui Matei: co moșie a dumitali, ce o ai la malul Pru- 
tului di pi Buhușăști, ci o ai văndută la Manoleşti cu anul)» : 
e gata a o lua el, «cu preţul ce veţ pute face cu dumnealui 
Spatar Manolachi Donici, fiindu-mi dumnealui vichilul miei». 
«Dta poţi ca să scrii o carte iconomicoasă lui Manoli, cum 
că ai schimbat cu mine, cu Văsăenii.» — Într'o scrisoare ur- 
mătoare: Vechii arendaşi nu plătesc. Manolachi îi scrie «cum 
că să pun stăpăniri, dar, fâră a nu faci aşezare cu stăpăn, 
nu poc să pun stăpăniri». <Mloşie Vâsăenii, ce am acolo 
la Orheiii.» «Poftescu cu un &as mai înnainte să faci răs- 
punsu.» 

12. 25 lanuar 1824. <Ancuţa Doniă» şi «Costandin Do- 
nic> dai «vechilimiia» lui «Aga Costandin Lazu, boer din 
Moldaviia», ca să li vîndă «prin sultan-mezat» moşia «Şer- 
pinții». Întărită de «giudecătoriia polititască a oblastii Basa- 
rabiei»: pecete cu vulturul rusesc şi: «Pecete giudecătoriei 
politicești a Basarabiei». — Alta cam așa la 29 Octombre 
1823. 

13. 6 Maii 1824. Pe basa acestei vechi/inele «pe hărtie 
harbovoae» (timbrată), Vornicia de aprozi ordonă a se striga 
moșia de «dumnealui Nicolai Telial-Bașa». Ancuţa Donici 
avea și o moșie în Ținutul Orheiului: Brăneștii. Pentru moşia - 
din Moldova oferă 16.000 de lei Vel Logofătul Costantin Ca. 
targiu şi 16.500 Vel Postelnicul Lascarachi Sturza. — To- 

66543. Vol. V. 
25
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tuși o iea Catargiu, care o dă «în orândă» lui Mihali Cracalii; 

contra plăţii neregulate a căruia se jeluiește în 1825. 

14. 17 Februar 1828. Catargiu vinde Șipinţii cu 32.000 de lei 

lui Costachi Botezat: dă sine: pentru o parte din plată. 

15. 18 Februar 1828. loan Sandu Sturdza către Mihălachi 

Mavrodin, biv Vel Stolnic, ca să hotărnicească moșia «Şăr- 

pinţii», a lui «Costandin Catargiu Vel Logofăt al Ţării-de-gios». 

16. 8 Februar 1829. «Cat[argiu] Logofăt» face plingere 

pentru că «dumneaei Paharniceasa Catinca Manoli cu moşiia 

sa Hriţăni» îi împresoară «Şărpinţii». 

17. lași, 9 Mart 1829. Acelaşi se îndatoreşte a da actele <Șir- 

pinţilor», cei s'aii încredințat de C. Lazo, «adusă de peste Prut». 

13. 18 Mart—. «Catinca Ciomărtaneasla]» arată lui Matei 

Donici Stolnic că nu-i poate da «risovul» ce cere prin «<ră- 

vaş», de oare ce «boeriul ei» e dus «la Eşi; și eii nu pot să 

ştii scrisorile dumisale». 

VII. Cileva documente privitoare la moşia Cătina (Buzăi). 

1. C. 1690. «Calin sauşul ot Băşciani» vinde lui «Lo- 

gofât Matei ot Padeani» partea sa din Frăsinet. Marturi: 

Nedelco Mişinescul, Şolomon Vătaful de vănători, Antonie 

eg[ulmenul ot Aluniș, și alţii. , 

2. 12 Octombre 7227 (1718). «Ilie V[ăjt[av]» către <«jupănul 

Nica ot Buzău». «Jupăne Nico, săn[ăjtatțe]. Alt nu am at 

lungi mai mult, că nu poă, că mi-e răi la cap; făr căt iat[ă] 

că veni Radul Tăicuţul, de zice cum că-ș vinde partea de 

moşie din Frăsinet, o jum[ăltate de moș..., că iast| e] moșie 

buață] și nu are nit o găltav[ă)... De atast[a] avuseiii a-t 

scrie dumliltal[e], — că mai mult nu poc, că mi-e răi la cap.» 

3. «Foiţa de stăjnilor (szc) ce s'a alesu dumnealui jupănului 

Caloian sin jupăn Nicăi cupeţul ot Buzăi, din hotarul Frăsi- 

netului; cumpărătoare ce am avut cu zapise de la Mateiu 

Podeanul i de la alți moșneni... Fevruarie 23, lt 7249... 

O jumătat[e] de moș.» - 

4. 23 Februar 7249 (1741). Stinjenii de la Frăsinet, cum- 

părați de <cocon[ujl Caloian sin jupăn Nicăi cupeţul ot Bu-
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ză». Iscălesc : <P. Mihai prot[opop)», «Mateii iz. ot Pod[e]ni» cĂrăra fuse 105 Bodo. 
5. 1781. Patru țerani dai zapis lui <Postelnic Iane» că au luat de la el ş taleri, «de am plătit treapădiul] nostru, şi să străngem dupe moșie, să-i dăm dumnealui cu mulțumită ; iar, nestrăngănd, să implinim de la Noi», 
6. 22 Ianuar 1782. Se face înştiinţare de judecătorul Saacului, Care a judecat pe Iane cu niște moșneni în privința unui vad de moară, să meargă să prețuiască materialul, ce se va res- titui moșnenilor. E adresată așa: «Logofete Răducane i Lo- gofete Dumitrașco Toh(ă]nene i preote pop lanache i căl[u)- glă]re Stoico Băşcene, i Vladule Lungene». 
7. 24 lunie 1782. «Manea ot Cătină, Neag, Oprea, unchiiaș Isar», cumpără venitul Cătinei. «Nea am așăzat cu dumnealui să dăm porumbu, chila Brăilii, de ocă 240, cu preț po tl.6; însă, dănd Dumnezei să fie bişug de bucate, să-l dăm cu preț ce va umbla, iar, de va fi mai Scumpu, tot cu acest feli să il dăm: tl. 6.» Vor drege la moară: <hiiară, roate, fusuri, cocuri și toate măruntaele... Și am luoat de la dumnealui şi o bute devin, cu tocmeală: vad[ra] căte parale 22 Și, mă- Surăndu-să cu cot[ul], aii eșit ved|re] 185; ertătune ved[re) 3, şi rămăn de plată vedire] 182.» 

8. 26 lunie 1785. «Dumitru sin Ion Căprarul, împreun[ă] cu soţiia mea Ivana», dă zapis Postelnicului lanică, cu privire la «0 livede de pomi: pruni, nuci, meri, pusă de tată-miei, căndu au fosti stupari la răposatul jupănul Nica, moșul dumlisale].. ., pă moșiia dumitale dela Cătina, sud. Sac, ce-i zice Frăsinet», 
— ce-i dă pentru <o vacă cu vițel, prețuindu-o t! 20». Mai departe, se scrie: «livadă». «Tată-mieă Ion Căpraru.» 

9. 24 Iunie 1795. «Oprea Păsăroiul» şi «Neagul Lunjean» arată că ai cumpărat de la Slugerul Iane «venitul moșii du- misale Cătina .. ., a treia parte..., cu moara, cu cărciuma, 
drept ti 62..., într'acest an... Făneţile aceștii moşii în ti 38... Şi să avem purtare de grijă a drege moara Şi căr- 
ciuma, să nu să părăduiască.»



548 DOCUMENTE DIVERSE. VIII. 

VII. Citeva documente dintr'o colecție privată din Bucureşti. 

1. Bucureşti, 12 Iunie 7096 (1588). Mihnea-Vodă, pentru Dan 

vtori Vistier, întărindui moşia ce are la Ostra, «partea lui 

Căzan Stolnecul și a frăţine-său Badii și Predii, partea lor din 

sus toată, stănjini — 150». Traducere de dascălul Lupp. 

2. 8 Mai 7127 (1619). Gavriil Moghilă, pentru Gherghe Cliu. 

cer, în privința unor cumpărături. Una e de la «fetorul Ba- 

licei, anume Piiali Turcul». 

3. 4 Maiu 7131 (1623). «Noi ce am fost megiiași den Ostra, 

pre nume Suma și Stan și Neagoe dorobanţul și Lupul și 

Cr(ăjstea fetor[ul] lu Dumitru Grecul», etc., dai zapis lui Aslan 

biv Vel Vistier, pentru vinzarea lor, pe «galbeni». 

4. 12 Mai 7137 (1629). Alexandru-Vodă Iliaș, pentru mă- 

năstirea Sf. Ioan, întărindu-i moșia Ostra. «lar după aceaia, 

cînd aă fost în zilele răpoosatului Radului Voevod, după 

moartea jupănului Dan Vistiiariul, iar jupăneasa lui, Vlada, 

şi cu nepotul lui, Tatul», vind lui Gherghe Clucerul satul. 

«Și cu ştirea tuturor ginerilor ei, anume jupan Lupul Peh. 

i jupan Gaşpar Armașul.» În a doua Domnie, se închină mă- 

năstirea la Locurile Sfinte din Orient. — Traducere de das- 

călul Lupp. | 

5. 13 Mai 7141 (1633). Matei-Vodă, pentru Petru Slugear. 

Cu Divan. Text slavon. | 

6. 28 Maiu 7143 (1635). Matei Basarab, pentru Petru Slu- 

geariul, la Ostra, partea luată de la Preda Cherbeleţ din Cre- 

ţeşti, «din zilele lui Alexandru Voevod, fetorul răpoosatului 

Radului Voevod, înnaintea Tătarălor». Apoi se iveşte o piră. 

«S'au pirit de faţă, la satul Domniei Meale, la Brincoveani.> —- 

Text slavon şi traducere de Lupp, dascălul slavonesc. 

7. Tîrgovişte, 22 Iulie 7 146 (1638). « Petrea Slugear,snă Aslan 

Vornicul, împreun[ă) cu jupăneasa mea, cu Elina», dă zapis «ju- 

plă]nului Ghinii cojocar»> şi lui «Cr[ăjstie Vameş» pentru că li 

vinde satul Ostra (Olt). Marturi: Teodosie Vel Ban, ș. a. 

3. 6 Mart 7161 (1653). «Adec[ă] eii jupăn Dragomir Vel Vornic 

las atast[ă) a mea învăţ[ăltur[ă] la vreamea de petrecaniia mea, 

cum să se ştie, cănd m'am împreunat cu jupăneasa mea lina
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Vornitasa, n'am avut nic Rumăni, ni€ Ţigani, nit moşie, ci am 
căştigat amăndoi dănpreun(ă), den mila Măriei Sale lu Vod[ă].» 
Îi lasă Runcul, Păscăeştii, Ostra, Albota, Acesta «fostu-se-ati 
cumpărat pre banii ei, car!e] i-aii fost dat Măriia Sa Vod[ă], 
încă cănd am fost ei la Ţiajrigrad». Danii și la mănăstirile sale, 
şi la cea «de la Lipov, care am făcut». Semnează și «duhov- 
nicul mieii, prepop Gherghie». «Şi să fie ispravnic pătintel[e] 
<piijscupul Ignatie, păn se vor fale] toate pomeanel|e)». 

9. 22 August 7162 (1654). Stroe Vel Logofăt, pentru o vie 
de la Ostra: mărturie. 

10. 1655. «Jupăneasa lina» a lui Dragomir, ce se măritase din 
noii, cu Stroe, «Întămplăndu-ni-se fug[ă) şi pribegie aiă în țeara 
ungurească, în cetatea Brașovului, pentru zavistiia dorobanilor 
şi a seimeanilor, carii se-aii rădicat asupra a tot neamul boerescu 
cu mare vrăjmăşie; pentru care mulţi dăn boiari au şi perit, iar 
alții au scăpat ait în cetatea Brașovului, iar alții, în Moldova şi 
în țara turcească, — cari pre unde ai pututi. Dec şi pre noi 
ferindu-ne Dumnedzăi, am scăpat ai& în cetatea Brașovului, 
denpreună cu boiariul miei, Stroe Logofătul, şi cu coconii 
dumnelui, numai cu trupurile ; iar alt, mult-puţin, ce am avut 
eu şi boiariul miei Stroe Logofăt, ne-au luat tot și ne-au jăfuit, 
şi den Bucureşti, și de pre la casele noastre de ia ţară : nimic 
nu ne-au rămas. Deacii ai mă ajunse vreamea petreacerii 
mele dentr'această lume, şi, nefiindu boiariul miei Stroe Lo- 
gofăt aic, căt că au fost mersu cu Măriia Sa Craii, și den- 
preun[ă) cu alți boiari carii ai fost pribeagi ait în țara ungu- 
rească, în ţară cu oști, iat[ă] lăsăm cu a mea învățătură, cum 
să aibă coconii boiariului miei Stroe Logofăt a lua ban[i] îm- 
prumut, de unde vor putea afla, să mă grijască acum la pe- 
trecaniia mea... Duhovnicul miei, părintelțe) popa Gherghie, 
de ait de la bisearica Șchielor... Păntru că dăn ţară niţ 
cum ban[i] n'am scăpat, ce, căt am fostait, am trăit tot den 
mila Maăriei Salle] lui Craii.» «Nepotu-iniei Papei un răndu dă 
haine, să-i fie nevestei, căndu se va însura ... Ale surorilor meale, 
ale Calei și ale Stancăi... Şi mărturii încă să fie părintele 
Vlădica Ignatie şi Stolnicul Dumitrașco Filipescul și dum- 
nealui jupănul Mihai Herman, Vel Judeţ den cetatea Brașo-
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vului, şi jupănul Pavai Vel Vameș, şi jupănul Ţimen Vel Părgar, 
şi jupănul Clin Gherghie boltaşul, și duhomnicul miei, popa 
Gherghie, şi alți oameni bun[i] den Șchiai.» Semnează : Vladica 
Ignatie, Protopop Vasilie, Pop Gherghie, Pătru Marce, Mi- 
chael Herrmann, Dumitrașco Filipescul. 

11. 15 Decembre 7164 (1655). Calea şi Stanca, surorile «jup[ă]- 
neasii Eleni Loglojfetesei», dati zapis lui Stroe Logofăt, cum 
natul lor, pentru moștenirea Ilinei. 

IX. Documente de la deosebite persoane. 

1. Hirlău, 17 Ianuar7025 (1517). Bogdan-Vodă, pentru «Taţea, 
fata (Acuka) lui pan Drăman, nepoata (ovuovaa) lui Caliian (ka- 
AHliaua) şi ruda (naemeunua) ei, Sofiica, fata Marenii (aapeunna), 
jupăueasa (kukruuk) lui Petriman (nerpnatansa), nepoata 
Taţei (ovyhoyka 'Taunna) și ruda ei Nastea și sora ei Marena 
și Urăta (ovpnrra) și Sofiica și Badeanca, și fratele ei Ion, şi 
sluga noastră Dumșagrad (ASauarpaaa) și fratele lui, Vaniul 
(Bania), și surorile lui, Neagşa şi Nastea, fiii Vasutcei (Ba- 
cevyrunnu), și ruda lor Tudora, fata Anuștii (anoyinunna), ju- 
păneasa (kwkruna) lui Mănjină (mnnknna), și nepotul ei de 
soră (escrpuuun) Petrica şi surorile lui .Sofiica şi Tudora și 

Marena şi Urăta, toți, fiii lui Ivanco Hanco (MRaHRA Yaue), și 

toți nepoții lui Caliian». Ei-și-aii vîndut ocina, satul Soloneţ, 

«și cu moara pe Soloneţ», cu uric de la Ștefan, tatăl Dom- 
nului, cu 1.680 de «zloți tătărești», boierului Luca Arbure, 
Portar de Suceava. Uricul vorbia și de satele Cosacevţi, 
Trincinţi, Strijacovţi, pe care Ștefan se tocmește «Aa npu- 

CASXalTR Kh HAulEMOV PpaăS Ri Goponk»: acum Eremiia, fiul 
Neagăi (Hkrnun), nepotul bătrinului Iwaana, dă moșiai «la Prut 
CA, AfpehaMu, unde ai fost vatamani Calimani și lachim ș 
Lucat», tot lui Arbure, pentru 100 de zloți tătărești. «Pe care 
sat l-a fost cumpărat boierul nostru credincios Sacuiianti 
Cașnic de la sluga noastră, de la Isaico (neana), fiul lui 
Ivanco Tudor, nepotul lui Dan Caşnicul», pentru satul Cor- 
dareani. Marturi: fiii Domnului, Ștefan și Petru; Petru Vor-
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nic, Șandru, Negrilă, Cozma, Gri[ncovis], Tilabi (TRA4EX), 
pircălab de Hotin, Coste, [Conjdre, pîrcălabi de Neamţ, Pe- 

„trica, Toader, pircălab, de Novograd, (Hrana) Spătar, Eremiia 
Vistier, Sacuian Ceașnic, Străce Stolnic, Toma Căţelean Comis, 
Totrușan Logofăt. Scrie Dumșa Cozmovit. Pergament. Sla- 
von. Pecete mare, cu şnur roș. 

2. Bucureşti, 7090 (1591) [luna ștearsă; anul îndreptat]. Mihnea- 
Vodă, pentru Radul Logofăt, dindu-i ocină la Corneșani şi 
Răţoi, cumpărată de la Stoica și Neagoie pentru 2.500 [de 
aspri], precum și «partea lui Galeș, dată de bună voie (ns- 
KAOHHA), «pentru că a plătit acea ocină de bir 6 ani, şi Galeș 
nu i-a putut plăti»: Îi dă şi Aţigani: unul «Zahariia ot Pur- 
cariu», altul Hinca, al treilea Rădit, cumpărat de la «Hamza 
fiul lui Benga». Boieri ca la documentul de pe p. 173. Per- 
gament. Pecete peste hirtie. . 

3. lași, 13 April 7149 (1641). Vasile-Vodă, pentru «sluga 
noastră Eremiia Murguleţ și frații lui, Andreiă şi Ștefan şi 
Ipatie», cărora li se întărește «satul anume Todereştii, pe apa 
Soloneţului, care este în Ținutul Sucevei», ce-l aă de la 
«strămoșul lor Tutrușanul I.ogofăt, de la bătrinul Stefan 
Voevod și de la Petru Voevod». Arată cumpărăturile urmate, 
la care ieaii parte oameni din Părhăuți, Bosiioc, biv Spătar, 
Ion Brahă, Isac Balica Hatman. Martori: Ioan fiul Domnului, 
Savin Prăjesculii Vel Vornic de Țara-de-jos, Dumitrașco Șol- 
dan Vel Vornic de Țara-de-sus, Gavril Hatman, Dumitru 
Buhuș și Pătrașco Ciogolea, pircălabi de Hotin, — pircălab 
de Neamţ, — pircălab de Roman, Gligorie Ureache Spătar, 
Apostol Catargiulii Postelnic, Ghorghie Ciaşnic, Iordachie 
Vistier, Grama Stolnic, Dumitrașco Comis. Pătraşco Başotă 
Vel Logofăt. Scrie Ionașco Mănjea. Iscălitura cu chinovar a 
Domnului: «lo Vasilie Voevoda». Slavon. Pergament. Pecete 
mare, atirnată cu un șnur albastru-roşu. 

4. Alexandru-Vodă Ipsilanti. Ajungînd în Scaun și «ca, mai 
nainte de zidirea tuturoră, beznime de neorindueli aflîndă în 
lăuntru în orașii, pentru nestăpînirea trecuțilori ani, și întunearecti 
întru Divanurile judecăților, pentru lipsa luminii pravilelori, şi 
mulțime nespusă de nedreptăți între alișverișuri (pentru acealeași
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mai sus numite pricini) găsindi, — cu tot denadinsul ne-am silitii 

ca şi alăcuitorilorii oblăduire să o tocmimii, fieştecăruia hotă- 

rindu-i căzuta sa datorie, și a Divanurilor nepovăţuire să o lumi- 

nămi, cu pravilele, — că înşine noi cu mare osirdie; le-amii tocmiti, | 

şi neclintirea cumpenii dreptăţii cătră toți cei ce să neguțăto- 

rescii prin orînduitul nartii a fieștecăruia hotărindi.> Acum 

ajunge la ale sufletului. «Că, măcară de și oblăduimu mică 

stăpinire, dar ne silimu în tot chipul ca după urmarea aceii 

mai mari deciti toate stăpinirile să povățuimi, căci de la 

atasta ami luatii și fiinţa și stăpînirea oblăduirii ami priimiti... 
Deci din hrisoavele ce s'aii arătati Domniei Meale pentru 

toate sf[ijntele mănăstiri . . ., văzîndi orînduialele ceale în multe 

chipuri tocmite și neurmate», le restituie în vigoare. Începe 

cu «obștejitii»>, adevăratele mănăstiri; crede şi el, «ca acei 

ce oateșcumii sîntem mai luminaţi cu învățătură, dupre măsura 

d|ujmnezeeștii luminării ceii întru ştiinţă (căruia înţelepciunea 

cea de sus a ne împărtăși ne-ai învrednicitii)», că trebuie a lua 

ce e bun din vechile așezăminte. Întărește, adăugind pe 

alocurea, 7z2/2/e. «De acumii înnainte, de toate cearerile 

şi dăjdiile şi angarealile, oră în ce feal adecă ar fi, să fie de 

pururea și în totii chipul nesupărate și slobode, —afară nu- 
mai de banii. cei orinduiți prin osebitul hrisovul Domniei 

Noastre spre trebuința folosului celui de obște al şcoale- 

lor, — că atastă dare sfăntă mai alesii mănăstirilor cu- 

viintoasă o amii socotiti.» Pentru rest, se ieaii următoarele 

măsuri: 

1. «Chinoviiarhul, adecă natalnicul obștejitiei», să aibă grijă 

de toţi, de hrana comună, «şi cu aseameneaș îmbrăcăminte 

să se îmbrace». Să dea el exemplu de viață bună; «și lingă 

cealelalte să aibă și știința d[ujmnezeeştelor Scripturi», ca să 

poată predică zilnic. Sau să aibă un bun ajutor. 

2. Să fie un skeuophylax, «adecă păzitorii de vase», «bă- 

trîni cu virsta și căruntă cu mintea, şi printi multă cercare 

credintos cunoscuti și alesii fiindii de toți». Va îngriji de toată 

averea în scule și bani, «Şi să aibă purtare de grijă ca cărțile, 

scrisorile și hrisoavele să se cerceteaze desii, ca nu cumva, 

din treacere cu vedearea, să se strice de molii saii de șoa-
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reci... Odată într'o săptămină a le cerceta toate.» Ajutor: <așăzati la minte, întregii la fire şi statornică». 
3. Apoi un iconom: «nu streini, nici venetici, ci să fie și acesta dintru postrigul cel adevăratu al: mănăstirii». Va da catastf pe lună skeuophylaxului. Inspecţia o va face «<arhiereul locului», 
4. «<Fiindii-că întru anii cei trecuţi din împrumutările ceale făr de socoteală aii ajunsă mănăstirile la greale datorii», e oprit împrumutul, afară de mare nevoie, cu «zapis al obștiei» și voia <arhiereului». Iscălitura egumenului n'ajunge. Să nu se vindă «nici veniturile moșiilor pe doi ani şi pe trei, ci numai 

într'un an, şi atasta iarăși cîndă ară căștiga dintru vînzarea moşiei folos mare mănăstirea ; că, deciti a să face vinzarea cu scădeare, mai de folosii iaste părinții mănăstirii să stringă 
veniturile și să se folosească mănăstirea cu acel căștig din 
roduri, decitii cumpărătorii. Nici să aibă volnicie mănăstirile de acumii înnainte moșii a mai cumpăra, ci mai virtosii a le griji ceale ce ai, şi să se dreagă ceale stricate ale mănăstirii.» 5. <Capul tuturor realelor, schimbarea cea deasă a igume- nilor.., şi mai alesu a schevofilacului. . ., şi nu mai puțină și a iconomului.» Sa fie deci « neschimbaţi și nemișcați între toată 
viiaţa lorii, ca o tărie și temelie a toate bune orîndueli ce 
să cuvine mănăstirilori». Pentru greșeli, să-i schimbe numai arhiereul. 

6. Cei cari doresc a intra în comunitate, «să fie ispitiţi 
Cu cercarea cuviintoasă, de vin adecă cu gindă de spăsenie, 
de sîntă întregi la minte, iari nu cumvași, din vre o întîim- 
plare, smintiți; să cuvine ca să fie întrebati cela ce vine la călugărie şi dinii ce treaptă iaste, că, de va fi vre un robi 
și au fugit de la stăpînul săi, sau ostașii și ş'ar fi lăsată orînduiala sa, pre unii ca aceștea mai bine iaste, prin învă- 
țătură folosindu-i, a-i trimete iarăşi înnapoi la stăpinii. lori... Iară, de va fi vre unulu din cei însurați, şi va veni la călu- gărie, acesta să nu fie priimită nici de cumi, — că unii ca aceştea nu sinti stăpini trupuriloră sale, ci, ca aceia ce sînții de o dată uniți de la Dumnezei, nu mai pot ca să se dis- 

-părțească, fără numai cu învoiala soțiilorii sale, și aăasta nu
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fără de ştirea arhiereului locului. larii, de s'ar întîmpla să vie 

cineva la călugărie, fiindi văduvi cu copii mici, pre acesta să 

cuvine să-lă îndeamne mai multii spre creaşterea copiilori lui 

decît spre călugărie. Căci călugăriia o ai slobozit D[u]m- 

nezei la cei ce o poftesci din bună voia lor, iarii dragostea 

cea cătră aproapele săi o aii poruncitii cu denadinsuli, și 

cine-i poate a fi mai aproape decită copii săi? Să se soco- 

tească și virsta celoră ce vin la călugărie, că nu să cuvine 

pre cei foarte tineri a-i priimi, pentru ca să nu pricinuiască 

scandilă obştimei, dinii prostimea minţii, copilărindu-să întru iu- 

crurile ceale de osîrdie şi cuvioase, sai şi cu alte chipuri po- 

ticnire să fie celorii ce să nevoescii, vicleanul meșteșugindu-o 

virsta tinereaţelorii spre alunecare.» 

- 7. Călugării să lase «toată încurcarea alișverișurilor care 

ai avuti în viiața cea mai denainte, tăindu-o, ca prinii o 

diiată de moarte bine să-și orînduiască toate ale sale, împăr- 

țindu averea sa la părinți și la rudenii, saii şi altora cui s'ară 

părea cu cuviință, iară rămășițele averiloră închinîndu-le mă- 

năstirii întru carea să învrednicesciă tunderii>. Să nu se mai 

poată lua îndărăt, nici de călugărul însuși. EI să se sature «cu 

mîncarea cea proastă şi lesne cîștigată a obștii» și «îmbră- 

cămintele ceale sărăcești şi lesne cumpărate... Și să nu cîr- 

tească nici pentru a hranei, nici pentru a înbrăcămintei 

prostime cela ce odată s'aii lepădati de lume şi de ceale 

lumești.» Numai la boală, «mîncare mai bună și răpaos mai 

de odihnă, să fie căutat întru bolnița cea de obşte». 

8. «Pentru călugării carii să triimitii în poslușanie»: «să aibă 

adeverinţă de drumii a năstavnicului». 

9. Să nu se mute de la o mănăstire la alta: nemulțămirile 

cu «mai marii lor» le vor judeca archiereii. 

10. «Întrarea de partea femeiască întru chinovii (măcari și 

cu pricine de evlavie) nu iaste lucru făr de primejdie, ci incă 

"şi mireanii nu să cade a da pricină de sminteală prin mă- 

năstiri, cu cîntece lumești saii cu necuvioase fapte să smin- 

tească și să turbure buna rănduială a părințilori.» Călătorii 

să: stea cuviincios, «vre o zi saii vre o noapte», fără să facă
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<firoseală sai supărare saă pagubă, nici a lua ceva cu sine, ci să dea cu milă». 
Regulele acestea se vor aplica la toate mănăstirile. Se gin- dește și la acele către care sînt închinate cele muntene. A consultat pe Mitropolitul Grigorie și scrierile unui Vasile, Teodor Studitul, Efrem Sirianul ş, c. |. Marturi: fiii Costandin și Dimitrașco; ispravnic Alexandru Vel Gramatic. Scrie Fi- laret arhimandritul. 1776, Maiu. 
«Din porunca şi cu plata ostenealii Sfh]aţii Sale părintelui arhimandritul igumenu sfintei şi d[ujmnezeeştii mănăstiri Bis- triţii, chirio chiru Samuil, amu scos atastă copie de pre tipar, ei prea-smeritul între ierodiiaconi, Naumă din sflăjata mănăstire Hurezii ; îy z= 1786, Vezreufpio» 26. 
5. Jalbă a lui «Ivan unchiaș Popescul din sud Saac>: se plinge de «Bucur ce ai fost părcălab la satul Calvini sud Buzăti» care «multă vreme îm tot bătea capul și-m sta de zalam» să-i vindă o vie. «Și eii neputăndu mă îndura, avănnd fetor, în răzmirița Nemţilor eșind poruncă de la răpt. Mavrogheni- Vodă ca să facă catane de ţară, şi numitul aflăndu-să într'a- cea vreme părcălab, din pizma ce avea pentru viie asupră-m[i], cu toatle] că eti nu eram vrednic de a fi catană, fiind un om bătrăn, neputintos, iar el umblănd cu tot dinadinsul a mă face catană, am fugit de frică, dăndu-mă într'o parte. Și el, neavănd alt ce să facă, mi-aă luat din argea o fată mare ce aveam, legată; pe care băgăndu-o în fiară, ai început a o bate, aducănduii căculă i nădragi să o facă cătană, precum ştie și satul, zicănnd ca, daca îi voiă vinde via, să ot lase. De care caznă și patimă a fii-mii simțind, am eșit la maidan, şi fâr de voia mea cu silnicie m'au făcut de i-am văndut 4 pogoane vie numai în t! 79.» Cere ca ispravnicii să-l îngăduie a da banii îndărăt: «că este cu păcat să mă sărăcească de viie cu acest fel de urmare, că ei, ticălos, i-am dat-o de frică, căci era să trimiță pe fiică-mea cătană la Turci ; lucru ce nu S'aii mai pomenit». Arată și ce marturi să se aducă, «fiind cetaș cu Bucur». — Ordinul domnesc, al luj Alexandru Mo- ruzi, e din 21 Novembre 1799.
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6. Însemnare de cele ceam datei răposatului popi Savin, 

de la treizeci de ani încoce...; 1801, Ghe[na)r 4. 

3.000 (de mii) de şăndrilă întăia, întăii miia pe ti 2, 

bani 40; adusă cu chiriia mea în satu Scăenilor... După 

aceia i-am dat o sanie încheiată, de tie 1212... 4boh- 

cealăcuri de cămăș, cu totu tacămu lor... Încă 400 peş- 

chire de obraz curate, ca de om ce era Sfinţiia Sa... 5 șăr- 

vete de masă... 20 ocă lumănări de seii de la zahană, fiind 

ei neguţător în acea vreme; 40 de cașcavale, căte 1 ocă și 

jum(ătalt[e] talr... 60 de buturi de pastramă de capră, răn- 

d[ujri-rănduri, din zahană... Și aii dat şi răposatlul] o şama- 

lagea soţii mele, de taleri 1312... Maă îndulcitu cu gura 

Sfinţii Sale răposat[ullui, şi me-aă arat moșăea mea... și nici 

de acolă nici o dijmă nu me-aii dai... Olivede de pruni, tot pă mo- 

şăia mea .. ., şi nică o dijmă nu me-aii datu. (Îi dă loc de şopron 

pentru vase. Şi sinfoniia așa ai fost răposat|ullui cu mine, 

cum că să-m dea clacă ca de o casă, după cum şi ceelalți clă- 

cași. Și pentru acel șopron de clacă avănd pă un Drăghi- 

cean săzătorii pă moşiia Sfinţii Sale și, din măniia Sfinții 

Sale, &-o fi avut cu omu acela, mi l-ai dat de me-ai clăcuitu 

3 ani, iar încolo săntu păgubaș. [i măglisește cu moștenire.) 

Şi, la morte lovindu-lu lăngorea, zăuşăt aiiimuritu, şi nu m'ai 

împărtășăt cu nimică.» 

X. Documente privitoare la satul Petreşti (judeţul Roman) !. 

1. 14 Septembre 6994 (1485). Ștefan-Vodă. Vin la el 

Oana şi fratele și sora lui, şi un nepot, «toț, fiori lui 

Ştefan Cerlin», și vind ocina lor la Poeni, «unde este casa 

lui Ștefan Cerlin, împregur cu toate poenile şi coturile»>, lui 

Duma Clucer şi fratelui acestuia, «Petre Brudur», cu 260 de «zloți 

tătăreşti». Marturi: fiii Domnului, Alexandru şi Bogdan-Vlad; 

boieri neînşirați. — Copie din secolul al XVIII-lea, după o 

traducere, 

2. 20 April 7084 (1576); Petru-Vodă. Vine înnaintea lui 

1 După originalele afătoare la d. 'atos (Roman).
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Sava Pivnicerii și alții, şi-şi vînd partea din Ștefânești (Ţin. 
Roman) lui Toader, slugă domnească, pentru 300 de zloți 
tătărești. Boierii nu sint arătaţi. — Traducere legalisată în 1846. 

3. 10 Iunie 1800. Constantin Ipsilanti dă porunci pentru 
o plingere a lui «Leon fiiul răpjojsatului Stolnic Lupul Nacul», 
ce are moșie la Petrești (Ţin. Roman). Pecete cu bourul între 
palme și data de 1799. 

4. 15 lulie 1801. Hotarnica Petreștilor (Ţin. Roman). «Pă- 
rău Ghilelor», «Poiana Neştiuta», «s'au făcut buor întrun 
fag, în buza unui pisc», «piscul Vizuniilor», «s'ai făcut mo- 
vilă piste piatră», <în capul Erugăi», «s'au făcut cruci în 
teiii>, <un drum vechi, unde să numește: la opt tei», <într'un 
carpăn cu o bolfă», «Severeni», «gura părăului curat, undi 
dă în albie», «văduţul drumului», «părău grădinilor», «poiana 
grădinilor», «piscul ce să numește Obezile», <obărşia săngeru- 
lui», «poiana Muscheriţa», <părăul Răgoazălor», «trecăndu 
piste o aşezătură», «într'un fagu betiagu»>, <drumul ce vini 
di la piscul Obezălor şi mergi la Cetate Mari», cobărșie 
Homorăş|ullui», «gărla cetățălor», <buore vechi», «unde să 
numeşti la Cetati Mari», «o săcătură cu poeniță», «care să- 
cătură esti făcută de un Andronic răzăș de Tansa», «alăture 
cu bordeiul lui Andronic», «piscul cu potica», «pisc les», «răul 
Căzacul», «în dreptul pravilii ci esti di spre apus». Se aduc 
ca informatori: «Gheorghi Vornic, un bătrăn, Ștefan Dudu- 
man, Constandin Mocan, Pricopii Iftodii, Acsintii Şelar, An- 
tohi Ghiuş şi Neculaiii Cioarsi din Goești». <Un piscușor», 
«un piscu înnalt, ce să numește capul călugăraș|ujlui», «drumul 
Zniamănului», «merii lui Măţă», co poeniță ce să numeşte a 
buorilor»>. Satul Brăești e al Bănesei Maria Sturzoaie, care și 
locueşte acolo. «Sâlivăstru Budance Vornic de Oţăleni», 
«Ștefan Berjul», «Andrii Benţa», «Lupul butnar». <Deosăbit 
Pavăl Bulai ai mai mărturisit cum că înnainte Moscalilor 
cei d'intăi vinie Cămpulungeni cu oile, de făct perdeli pe din 
coaci de părău Teiosului, și pentru adetiul locului să tocmi& 
cu răzăşii de Petrești, iar piste părău Teiosului nu trece.» În 
actele arătate: Pleşuleţ; «fiorul Grecii», «Muşcheriul», « Simion 
fustaș» (7203=1695, 8 Iulie), «Paraschiva Goroviiasă, fiica
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răposatului Miron Gorovei, biv Vel Șetrar, și cu fii săi» 

(12 Februar 1783). «Făcăndu-să obraţuri, s'aii venit în parte 

răzăşilor, de la trii obrațuri 465 stănjăni, 3 palme»; <loniță 

Ţărul din Căprăcioai», «on loan Iorga». «Poeniţa ce să nu- 

mește Dumbrăvina», «poenița ce să numește tărlele lui Măn- 

dilă», «<poenița unde ai fost odăile unor Munteni», «piscu 

bejăniilor», «capul hlizăi». 
5. 12 -Decembre 1817. Plingere, a răzășilor din Poesile 

Oancii (Ţin. Roman), pentru un «Dumitrachi Băibăruc, ci-i zic și 

Beioviă», care se bagă răză;, cu ajutorul unuia din ei, «făcăndu-i 

rudenie» ; ceia ce se dovedește prin punere supt blestem. 

6. 1819. Răzășii de la Poenile Oancii se pling că «unii din 

răzăși noștri lăturași» cer hotărnicie pe vremea lucrului la cîmp. 

Se însărcinează cu cercetarea Vasăle Bucur, Vornic de Poartă. 

7. 19 April 1820. «Răzășii din parte apusului» de la Poe- 

nile-Oancii, ca și cei «din parte răsăritului», arată «că, viind 

gineri di 10 ani un lon bazădt, (că,) fiind scrisorile în măna 

socru-săii, și murind socru-săi, și rămăind în măna lui, și apu- 

căndu-să tot di răzvrătiri cu răzăşii, întăiui cu Vornicul Lefter 

şi, neisprăvind nimică, s'a apucat și di un bătrăn Buhle și 

di un bătrăn Caprace, ca să-i scoată din moșii, şi, neispră- 

vind nimică cu apusănii, sai apucat și cu răsărițănii». 

8. 5 April 1821. Răzăşii de pe Vechii-Ștefăneşti (Poenile 

Oncii) se învoiesc cu Vornicul Vasăli Tine, «ca să ne măsori 

moşie, şi să ne o împărțască pe fiiştecari neam, după spița 

sa», dinduii 300 de lei la sfirșit, «cu mulțămită». 

XI. Acte relative mai ales la Domnia lui loan Sandu Sturdza! 

1. «În Leov, 2 Martie 1804.» «Kundmachung vom E. E. 

gallizischen Landesgubernium: pentru deschideria unii fun- 

daţii la şcoală în Cepreviţa (Koprzywnica), a «sinodului Ţis- 

tarțienzilor». (Cistercienilor): burse pentru elevi. 

2. 20 Februar 1823. Domnul, către Costachi Șăndre. Să 
se unească cu ispravnicii de Fălciii pentru a îndemna pe 

1 După originalele aflățoare la d. dr. George Popovici,
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toţi la lucrul harnic al cîmpului, întrebuințind ca ajutor și 
un mazilo-ruptaș la cinci sate. «Pentru ca nimeni să nu ră- 
măi fără sămănături cu îndestulare.» «Căci ca niști patrioți 
aveţi a da samă.» 

3. 30 lunie 1823. Vistieria, către același. Noi ordin pentru 
a se face poterași. Să fie de faţă la cercetarea hoţilor, «care 
să să facă cu mare pătrundere, ca să nu să întămple a să 
pedepsi vre un nevinovat, fără dreptate». «Pentru. crătmile 
și bordeile ci sănt prin păduri și prin locuri sănguratici, undi 
petrecu oameni răzlăţiți de sate», Domnul a poruncit de la 
6 Mai «dumilorsali dregătorilor ca să rănduiască înnadinși 
oameni, să le strici toate aceste, şi pe acei ce vor fi lăcuind 
acolo, să-i lăcuiască prin sate, și să-i dia prin chizășii». Să 
vadă ce s'a făcut și să dea știre. Căpitanul Lazăr va veni 
cu el. N'are de ce mai zăbovi. 

4. 16 Novembre 1823. Vistieria, către același. E bine că 
urmărește pe hoţi. «Iar, pentru asuprelile ci arăţi că fac sluj- 
bașii vădrari lăcuitorilor, dovezile ci vei fi avănd, să mergi 
să li arăţi la dumnealor dregătorii Țănutului, căci o așa înștiin- 
țare, neavănd dovadă, apoi să înțălege că urmiază numai din 
pizmă și intrigă. Și, luînd de la dumnalor dregătorii în scris 
dovedire, să o trimiţi la Visterii, și să va puni la cale.» 

5. 25 Februar 1824. Domnul, către același. « Datoriia ne- 
apărată a fiiașticăruia den patrioți iaste a îmbrăţoșă și a nu 
cruța osteniali pentru tot ce priiveşti către binele obştiei Şi 
fericire a patriei; iară una den celi întăi mijlociri care aduc 
nişte asămine dorite fărșituri, iaste act cu sălință lucrare a 
pămăntului de cătră lăcuitori, și îndemnare cătră dănşii întru 
acasta urmiazi a fi ceva din celi întăi şi mai neapărate pa- 
trioticești trebuinți.» Va fi ajutat de ispravnici, și la ocoaie 
de <postelnicei ertați şi alte trepte, căte doi», și de «mazăli. 
ruptași iruptea Visteriei, și slujitori a Țănutului», cîte unul la patru-cinci sate. <Să înfrănezi după cuviință pe acei leniși sai neințălegători şi îndărăptaici .. ., îngrijindu-să încă şi pentru facire și încheiare gardurilor la țarini.» Să se lucreze «mai. 
mult decăt în toate alte vremi». Să tot dea știri la Vistierie. 
Să facă și co lămurită și pre-adevărată catagrafie, cuprinză-
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toare: fiiaște-care sat cătă somă de tot feliul de păne ai să- 

mănat», semnind-o el şi «dregătorii». 

6. 16 Mart 1824. Domnul, către același, reînnoind porunca, 

«cu poşta trecută..., ca pe lăcuitorii acelui Ținut, căți vor 

fi lipsiţi de sămănța trebuintoasă de grăii și popușoi, să să 

înlesniască cu împărtășăre de la acei ce vor fi avănd cu pri- 

sosănță păne pentru sămănță». Acum venise <înnadins ja- 

loba...., cu cerire întru atasta din parte lăcuitorilor». Se va da 

sămința iasă, <făcăndu-să o driaptă ruptoare de preţul a 

fiiaşticăruia soii de păne, precum să va fi politicind în parte 

aceia». Se vor lua zapise, și la toamnă se vor da bani, «sai 

să le răspundă iarăș păine în natură, din păine noa». «Și 

pe aceia din lăcuitori, care nu vor fi avănd boi, să-i săliți și 

să-i supuneţi, și fără voia lor, a să uni întru lucrare pămăn- 

tului cu acei ce vor fiavănd plugurile lor, pentru ca să poată 

a lua sămbră; precum și pe acei cu plugurile să-i îndatoriți 

a priimi să să alcătuiască întru acest fel de unire, însămbriu- 

luindu-să așa unii cu alții; fiind dum. știut cu desăvărșită 

încredințare că, nu numai pentru un sat oarecarile de ale 

acelui "Țănut, ce şi pentru unul singur dentre lăcuitori, care 

prin nepriveghere și neîngrijire dumn. a rămăne fără îndestu- 

lare de arături şi sămănături, aveţi a vă învinovăți și a da 

grei răspuns.» Să răspundă de primire. 

7. 31 anuar 1825. loan Sandu Sturdza înștiințează pe 

Costachi Șândrescu că, hotărindu-se tuturor breslilor, slu- 

jători a Țănuturilor şi a Curţii i căpităniilor și altor posturi 

să li să dei pecetluituri pe față, precum s'au urmat din în- 

vechime», se trimet la Ținutul Fălciiului 164 pentru slujitorii 

isprăvniciei, 33 pentru ai «Căpitănii margini Leovii», pe care 

să le împartă el, luînd de la fiecare «havaetul» de 5 lei, 

care se va trimete «madegiului acestor bresli». 

8. 25 Octombre 1825. Vistieria către «dumnalui Paharnicul 

Costachi Șăndrescu, la Fălciiii». «Te însărciniazi și asupra 

potirii acelui Țin[ujt, ce s'a poruncit a să alcătui cu Ca- 

pitanul Lazăr, pentru prindire făcătorilor de răle talhari... 

Să eşi împreună cu numitul..., cu oameni tirgoveți și neferi 

de la di beșliaga Ținutului», să prinda pe caceşti inrăutăţiţi». 
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1. Documente din archivele instituţiei Sf. Spiridon din laşi. 

Sf. Spiridon din lași nu eo mănăstire veche, și spitalul care e legat de această mare și bogată mănăstire nu putea să fie nici el decit noă. Pe amindoi ia produs epoca fana- riotă: pănă atunci marele Spiridon, dătătorul de sănătate, nu era un sfint cu nume mare printre Romini, iar bolniţile de bolnavi nu formau spitale în adevăratul înţeles al cuvin- tului. La Sînmitreni, «unde este hramul marelui mucenic Di. mitrie», se aflaii călugări cari îngrijiai pe drumețul obosit, pe călătorul căzut de loviturile hoţilor sai pe ostașul rinit pe un cîmp de luptă din vecinătatea, pe acel timp tulburată de frămîntările mulţilor Domni și ale nebunilor ce-i ajutaii să se frămînte !. Cind se vorbeşte în Cartea de învățătură a lui Vasile Lupu de pedeapsa pe care trebuie să o primească tatăl ce-și trimete fiul întrun spital, în loc să-l caute acasă, cu toată grija părintească, aceasta nu înseamnă că erau spi- tale la noi, ci numai că ele se aflase în lumea bizantină unde se hotărise legile pe care acuma le tălmăcise pentru Vasile- Vodă Logofătul Evstratie, cunoscătorul de elinește. Cînd, pe la 1638, un străjăr din Suceava fu rînit de niște oameni din Ținutul Bistriţei, cari băuse prea mult, la «gazdă» sai «la o casă de om bun», și străbăteaii cetatea la vreme de noapte «cu săbii și cu corduri și cu toporă», jertfa hărțăgoșilor be- țivi fu căutată acasă de un «bărbiiariă», căruia vinovații îi Plătiră pentru aceasta <3 zloți și jumătate», precum şi «o 

1 Arch. îsi, | p. 104.
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fotă și o năframă», mai potrivite, de sigur, pentru « muiarea 

bărbiiariului» decît pentru învățatul ei consorte?. 

Pe la sfirşitul secolului al XVII-lea se întemeiă cel d'intăiii 

spital romănesc, în București: Colțea. Ctitorul e același ca şi 

al Sinai: cel mai cucernic dintre fraţii Cantacuzini, Spătarul 

Mihai, căruia Dumnezeii nui. îngădui o moarte pașnică, de 

oare ce trebui să-și plece gitul supt securea gealatului împă- 

rătesc la Adrianopol. Dacă frate-săii, învățatul Stolnic Cons- 

tantin, călătorise în «Europa», el, Mihai, întovărăşise pe 

bătrina lui mamă, Doamna Elina, care mersese pentru a se 

pregăti de apropiatul ei sfirșit la Locurile Sfinte și la Mun- 

tele Sinai. La 26 April 1682 aceşti cucernici drumeţi de de- 

parte intrau în lerusalim, unde voise să-și petreacă odată 

Paștile lîngă Mormintul Domnului ?. După 1688, cănd nepotul 

săi Constantin Brîncoveanu luă locul lui Şerban-Vodă, altul 

dintre Cantacuzini, Mihai Spătarul, întemeit la Bucureşti mica 

biserică împrejmuită de chilii a Trei-lerarchilor, care luă. nu- 

mele de Colțea după boierul ce avuse întăiii terenul. După 

1702 el adause aici o școală de cîntări, un adăpost pentru 

sărmani și un spital, o bolniță pentru acei bolnavi, mai mult 

străini, ce n'aveai un acoperemînt al lor supt care să zacă: 

o mare nenorocire, mai ales după socotința timpului. Opt ne- 

gustori ai «cetății de Scaun» şi doi boieri mari eraii aşezaţi 

ca epitropi prin așezămiîntul ctitorului, ce s'a pierdut. 

Pe urmele lui Mihai s'a luat apoi luminatul Domn mun- 

tean Grigore Ghica, a cărui mamă, dintre fetele lui Nicolae 

Mavrocordat, se pricepuse la medicină. Lingă București el 

clădi la 1735 mănăstirea Sfintului Panteleimon, «doftorului 

celui fără arginţi», şi lăsă ca din venituri să se ţie o a doua 

bolniță pentru bolnavii săraci şi fără de rude &. 

Fraţii Constantin și Ștefan Racoviţă, fiii unui părinte care 

nu s'a deosebit prin nimic decit printr'un mare noroc și multe 

1 Doc. Bistriţei, |, pp. 65-7. 

2 N, Despre Cantacuzini, p. CXSXIL. 

* Găleșescu, Eforia spitalelor civile din Bucuresti, 1900, cap. 1 ȘI 2.
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Domnii, făcînd să se zidească frumoasa mănăstire a celuilalt 
Sfint tămăduitor, Sf. Spiridon, ai dat Moldovei, în clădirile 
alipite pe lingă dinsa, cel d'intăii spital, care vine însă al 
treilea ca dată dintre cele fundate în ţerile romine. Constan- 
tin-Vodă, care era un om dat la băutură peste toate marge 
nile cuviinţii, se putea socoti că-și răscumpără întru citva acest 
păcat prin rivna-i pentru cele sfinte: el îşi arăta însă această 
rîvnă mai mult prin închinarea de mănăstiri gata făcute, decit 
prin dotarea cu bani, pe cari nuii i-ar fi dat epitropii săi 
greci din Țarigrad, a unor clădiri nouă. 

O bucată de vreme, Sf. Spiridon a fost o biserică la modă, 
foarte dese ori cercetată de fruntașii boierimii. Grigore 
Alexandru Ghica, un Domn ce doria să lase urme binefăcă- 
toare ale cirmuirii sale, a adus apă şi aici, prin ţevile puse 
de suiulgiii săi, ţevi ce se opriai la cişmeaua cea frumoasă 
d'innaintea porţii, lingă care-și veșnici numele prin ver- 
suri grecești și turcești, Trupul lui ciuntit își găsi odihna 
în cuprinsul bisericii, supt o piatră pe care se amintia în 
vorbe acoperite sfirșitul <înnainte de vreme» al acestui 
bun cîrmuitor?. Și nemîngiiata Doamnă a lui Grigore- 
Vodă Calimah dăduse tot aici pămîntului rămășițile stro- 
Pite cu dureroase lacrimi de mamă ale singurului ei copil, 
micul Voevod loan î. Mai tărziă, vestitul dragoman Panaiodor, 
amestecat în negociaţiile de pace dintre Ruși și Turci la 
1774, fu îngropat aici, la sfirșitul unei lungi cariere, bogată în- 
răsplătiri, la 1790, pe vremea cind stăpînul Moldovei era ge. 
neralul Potemchin, favoritul Împărătesei Ecaterina £. După 

! Pentru clădirea mănăstirii, v. Cronica lui Canta, Letopisife, LU, p. 188: 
«În zilele acestui Domn aii început a zidi mănăstirea Sfintului Spiridon în 
orașul Iașului», 

* CE, pentru cişmea, lenachi Kogălniceanu, in Lelopisițe, UL, p. 2şa; 
Cauta, ibid, p. 192 şi inscripția greacă din Dossios, Stud; greco-române, fasc, 
MI-I, pp. 66-7. Pentru mormiînt, Dossios, pp. 62-3, unde însă trebuia de 
cetit: «I-iii Novembre», nu 1ciii Septembre 1777, dată la care Domnul nu 
fusese încă omorit. ” 

3 Dossios, pp. 63-4. 
* Jdid., pp. 65-6, unde iarăși data de 17092 (ni nu poate fi admisă, 

odată ce răposatul luase parte la alcătuirea tratatului din 1774. V. și articolul
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restatornicirea Domniei de la Împăratul turcesc, vedem iarăși 

Sfintul Spiridon mai dese-ori visitată decit celelalte biserici 

de Mihai-Vodă Suţul, şi această situație privilegiată îi ră- 

mine şi mai tărziii: Ion Sandu Sturdza, Domnul de ţară de 

la 1822, cinstia tot așa de mult biserica spitalului celui mare 

al Moldovei 2. 
Organisarea spitalului nu se deosebia de a instituţiilor de 

acelaşi fel din “Ţara-Romănească. Averea era alcătuită din 

moșii și dughene dăruite de particulari fără moștenitori sai 

cu prea multe proprietăţi și cu o deosebită grijă pentru su- 

fletul lor în viața veșnică de după mormint, şi apoi din pri- 

vilegii ale Domniei, privilegii pe care toți Domnii le întăriră 

pe rînd şi pe care adesea ori mari prelați ai Răsăritului 

le luară supt ocrotirea autorităţii de care se bucurai. Astfel, 

Sf. Spiridon, tămăduitorul fără plată, îşi avea partea lui din 
«venitul cantariului> la un număr de tîrguri, din produsul 

vămilor, din al cuniţii și unor anumite drepturi mai mărunte 

ale Scaunului; Vistieria îi scutia atiția oameni, atiţia /zz, 

cîţi erau de nevoie pentru multele slujbe de făcut pe lîngă 

bolnavi; trunchiurile de carne, cîrciumele mănăstirii pu erati 

supărate de nimeni dintre stringătorii de dăjdi; un privilegiu 

de berărie pentru dr. Herlitz, odinioară «gerahul>, medicul 

spitalului, apoi pentru urmașa sa în fabricarea acestei băuturi, 

ce se dădea şi bolnavilor, pănă la o oarecare citime, «Tu- 

dora Miliroea», văduva lui «Miler» 3; «doftorul> de la spital 

nu era supus, precum eraii ceilalți, medicului orașului, <po- 

litiei». Epitropii, aleşi dintre boieri, aveai întreaga stăpinire 

asupra zestrei mănăstirii, şi, Sf. Spiridon fiind stavropighie, 

adecă supusă de-a dreptul Patriarchiei, Bisericii celei Mari 

din Constantinopol, egumenul, ce stătea în fruntea celorlalți 

preoți, nu era trimes de Mitropolitul țerii, ci se alegea de 

mieii Uu Mitropolit de altă dată. Filaret ai II-lea, în Convorbiri I:1erare 

pe 1900; Doc. și cercetări, |, p. 164; Literatură și artă romînă, V, p 751. 

1 Documente și cercetări asupra istorici fnanciate şi economice a printipa- 

felor romîne, L, p. 71. 

2 fdid., pp. 132-3: 

3 Cf, și Hurmuzaki, X, p. 39, nota 1.
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zișii epitropi printre prelaţii, greci și romîni, Zartibus, ce se găsiau pe acel timp în ţerile noastre, și astfel el era în- dreptăţit să poarte la strălucitoarea slujbă a hramului sai a serbătorilor celor mari mitra împodobită cu pietre scumpe a Vlădicilor.: De mănăstire erai alipite ca mitoace, prin voinţa Domnilor binefăcători, alte mănăstiri din țară, tot fundaţii de-ale lui Constantin Racoviță: Precista de la Roman, mă- năstirea proorocului Samuil din Focșani, schituri ca acel pre.- făcut în piatră, din «codrul Iașului», zis și schitul lui Tăriţă, după intemeietorul lui, schit pentru care epitropii din vremuri avură mult de lucru împotriva oamenilor din Tirgu-Frumos 1, biserici ca acea din Bodeştii Neamţului 2. 

Ca temeiuri pentru stăpînirea multelor sale moșii, Instituția Sf. Spiridon posedă un foarte mare număr de documente vechi. Ele sînt păstrate cu o deosebită îngrijire, în pachete cu cuprinsul inventoriat. Cu grei sar putea conserva mai bine actele unei averi mari, . 
Nu astăzi întăiui se întrebuințează aceste documente ale Sf. Spiridon. În afară de cercetători ocasionali și de V. A. Urechiă, care căuta şi aici lămuriri asupra Costineștilor, d. I. Tanoviceanu le-a văzut pe toate, scoțind din ele ceia. ce i se părea de nevoie pentru listele de dregători moldovenești ce pregătește. Acest cercetător le-a mai întrebuințat și pentru monografiile istorice, escelente supt raportul genealogic, ce a tipărit în deosebite reviste și a dat chiar la lumină pe citeva dintre dinsele. 
Din partea mea, străbătind pachetele, am ales ce avea mai mult interes pentru istoria culturală și daii în cea d'intăiti despărțire a volumului de față resultatul secerișului miei, 

Note. La n 18. Un document de la Iloan-Vodă, neîntre- buințat pănă acum. e cel dat în facsimile, original și tradu- 

1 V, şi Documentele familiei Callimachi, 1, p. 310; P. 594, no 52. Cf, şi Canta, în Zeropisițe, LII, p. 187; Ienachi Kogălniceanu, ;t;., pp. 228-9, * V, Uricariul, L, p. 74 şi urma.; cf. p. 117 și urm, — Un budget al Sf. Spiridon e analisat de d. I, Tanoviceanu, în ze, sec. și. şi dit, VI, p. 430 şi urm.
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cere, în I. G. Sbiera, Familia Sbiera, Cernăuţi, 1899, pp. 

50-53. Boierii din 1573 ai lui loan nu sînt tocmai cei din 

anul următor. Dar iscălitura e tot aceia. 

La p. 5, nota 1. Ureche pircălab e Grigore: astfel avem 

pe la 1603 întăia lui pomenire. | 

La p. 6, nota 1. Acest document de la Aron-Vodă oferă 

înteres și prin aceia că, pentru motive necunoscute; s'au adaus, 

nu după multă vreme, numele lui Stroici, a cărui iscălitură 

e imitată însă destul de stingacii, şi al lui «Gavrilou. . .», 

care e scris cu litere latine. Adăugitorul a întrebuințat o 

cerneală mai neagră. Că e vorba de o întercalare, se vede 

din faptul că, în timpul Domniei lui Aron-Vodă, Stroici n'a 

văzut Moldova, necum să între în Divanul unui Domn pe 

care-l va fi judecat ca pe un urit tiran. 

La n” 33. Acest act'e cel dintăii din cele privitoare la 

Docolina, pe care le resum saă le tipăresc aici. Docolina e 

locul unde, în 1577, Petru Șchiopul fu bătut de loan Potcoavă, 

Domnul Cazacilor şi ţeranilor (Hurmuzaki, XI, p. XXXV). Satul 

mai e însemnat și prin aceia că el se afla în drumul ce ducea 

către granița Dunării, aşa încit situația-i față de Vistierie, 

ce-l cruța în multe, nu era cea obișnuită. Mai tărziu însă 

drumul Galaţilor trecu pe aiurea (Condica de obiceiuri a lui 

Gheorgachi, p. 330). Cf. şi Uricariul, XVIIL, pp. 49-50. 

La n“ 34. Căutarea lui leremia-Vodă de credinciosul săi 

boier nu s'a putut întîmpla decit după cucerirea Moldovei 

de Mihai Viteazul şi pănă la sosirea biruitoare a lui Zamoyski, 

aducînd cu dinsul şi pe Movilă (Maiii-Septembre 1600). Deci 

data trebuie de cetit 1601 sati 1602. În privința lui Caraiman 

v., din lucrurile de curînd tipărite, vol. IV, pp. 2756, pre- 

cum și în alte locuri, arătate în tablă. EI, Caraiman Aga, 

merse, un agent pentru călătorii îndrăzneţe, în 1599 la Car- 

dinalul Andrei Bâthory, ajuns principe al Ardealului, cu 

Ceaușul ce trebuia să-i conducă solii la Marele-Vizir Ibrahim. 

Cu acești soli el veni apoi, în Novembre, la Constantinopol, 

unde primi ca răsplată un caftan de la «Împăratul» (Hurmu-
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zaki, XII, p. 497, n“ DCOXCVvIII). Pentru c<țara Ladianului= 
Silesia», v. IL. Bogdan, Doc. și regeste privitoare la relaţiile 
făriz- Rumineşt cu Braşovul şi Ungaria, p. 179). Cimpii 
Daşovului = ai Oczakowului sînt cunoscutele cîmpii tătărești 
de la stinga Nistrului: «bialogrodenses campi». 

La n” 35. Popăscul e un nume de familie ce nu se află 
aici întăiași dată. Comisul lui Petru Șchiopul ca Domn în 
Moldova, la 1579, se chema Popăscul. V. Hurmuzaki, XI, 
p. XLIV și Regestele, 

La n” 41. Pentru Trifan Ciolpan, ce joacă un rol supt 
Petru Rareș, v. Ureche, în Letopisițe, |, p. 197. O cobori: 
toare a lui ajunse soția lui Toma Cantacuzino. V. Despre 
Cantacuzini, p. viu, Socrul lui Toma s'ar fi chemat (v. Tanovi- 
ceanu în Arc/. soc. şi. și dit. din aşi, III, p. 19) Grigore 
Ciolpan, așa încît e altul decit Drăgan Ciolpan de la ne 43, 
unchiul lui Bașotă. Alți doi Ciolpani la n" 1g2. Cit despre 
Başotă — Gheorghe cu numele de botez, fiă al Pivnicerului din 
1559 (Hurmuzaki, XI, p. 903), — încă pe cind era Căminar, 
el îndeplini misiuni în Ardeal (v. vol. IV, pp. LxxvI, CXXIv). 
Una alt Başotă trehuie să fie acel «seigneur Botochan», pretins 
frate, poate rudă, al Doamnei lui Ieremia, care fu înfipt în 
țapă de răzbunarea lui Ștefan Tomșevici la întăia. sa venire 
în Moldova, — după Joppecourt (Papiu, Zesaur, 1], p. 22). 
Pentru Ciolpăneşti, v. și tabla la vol IV; Su as. 2st. Rom, 
în sec.al XVIIlea, pp. 52-3 (loan Ciolpan). 

La n” 43. Actul se poate dată lesne. Dumitrașco Boul a 
fost în dregătorie supt Movilești, al căror om de casă, pănă 
la primejdia morții, era. Supt Ștefan Tomşevici el fu unul 
dintre răsculați; fugar la Munteni, Radu-Vodă Mihnea] dădu 
Turcilor, cari crezură că trebuie a-l încredința spre pedeapsă 
Domnului trădat; în cale însă, ceaușii îl taiară, îngropîndu-l, 
apoi în apele Siretului, — la 1616 (Miron Costin, pp. 264-5; 
cf. vol. IV, tabla). Nicoară e poate același cu Nicoriţă, ce 
se luptă împotriva Turcilor în oastea lui Gratiani (ibid). Vo- 
runtar era un Italian, cu adevăratul nume Verotari, <Vero-
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tare Comis» de la 1606, din Divanul lui leremia-Vodă (Hur- 

muzaki, XI, Regeste, p. 908). Prin căsătorie, el era înrudit 

cu boierimea de ţară, așa încit, ca Vel Vornic, el poate să 

participe în 1641-2 la împărţirea celor cincizeci de moşii lă- 

sate de neamul stins al Balicilor (vol. IV, p. 273, nota 1): 

„ Ştefan Vornicul, în sfîrșit, e acela, care comandă trupele mol- 

dovenești în expediţia făcută în Ardeal la 1605 (Socofelz/e 

Braşovului, p. 13: «der Wornik Steffen, auch ein Obrister 

im Molner Lager»). 

La n" 44. Actul de mărturie e dat de Boul şi de Vistierul 

Solomon pentru fiii lui Drăgan Ciolpan, mort acum. Pentru 

un alt Vistier Solomon, v. Hurmuzaki, XI, p. xuvu. V. şi 

n” 41. «Solomon» s'a chemat mai în urmă și Logofătul Birlă- 

deanul. 

La n” 45. «Miron sin Gligorie Clucer» e fiul iui Grigore 

Ciolpan Clucerul, deci cumnatul de mai tărziu al Tomei Can- 

tacuzino. V. și observaţia de la n” 41. Actul e privitor tot 

la moșia Ciolpăneștilor: Bodeștii. 

La n* 46. Bucioc a miîntuit tras în țapă de Turci la 1620. 

Deci documentul e de dată mai tărzie. «Şoldăneștii» sînt 

Dumitrașco și tatăl săii Petraşcu. Racoviţă e Racoviţă Cehan, 

ce era al doilea Logofăt la 1637 (Bibl. Ac. Rom., doc. 101;V). 

«Stăncii» e greșit pentru «Stărcii». Pisovschi era și el ginere 

al bătrînului Șoldan, ca și Racoviţă, soțul Tofanei, Constantin 

Stircea al Anghelinei, amîndouă fetele lui Petrașcu Șoldan. 

Altă fată, Candachia, a luat pe Costea Bucioc: acestei Can- 

dachii nu voiaii să-i dea partea fraţii și cumnaţii. Alte două 

fete s'ai măritat apoi cu un «Toader» şi un Dumitrașco Vel 

Vornicul. V. Tanoviceanu, 7. c., p. 27, —tot după actele Po- 
pricanilor. Iordachi Cantacuzino era, ca și Vasile-Vodă, și ca 

şi Vistiernicul Mălai, ginere al «Bociocoaei» și, restituind, cum 

vedem, zestrea soacră-sa rudelor, el putu să-și capete partea 

în moșiile de moștenire: <intrâ în ocină». 

La n* 47. Băseanul Utricar e cunoscutul scriitor al uricelor 

lui Petru Șchiopul: Ieremia Băseanul.
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Jbid, nota. Toma al doilea Postelnic, care cumpără moşie la Bodești, e Toma Cantacuzino. V. Tanoviteanu, 7, £, p. 18. 

La n” 51. Nicoară Vistierul e Nicoară Prăjescul. V. Tano- viceanu, în Arc. soc. șz şi ML, IL, p. 339. 

La n* 53. Tot acest Arpintie pare să fie cel pomenit în- tr'un act romănese de la Hatmanul Orăş, V. Iorga, Doc. privit. la Petru Șchiopul și Mihai Viteazul, p. 58. Cf. și n“ şş. 
La n* 56. Acesta e, de sigur, cel mai vechii act cunoscut 

pănă acuma, relativ la Cotnari. Miron Clucerul, fiul lui Gri- ore €, cum am mai arătat, Ciolpan. Mănăstirea de la Atos e mănăstirea Dionisatului: și această danie la «Svetagora» are interes. Eftimia, fata răposatului Miron Ciolpan din act 
pare a fi viitoarea soţie a lui Toma Cantacuzino, şi nu o ne- poată a ei, omonimă. Cf. Tanoviceanu, 7, e. p. 19. 

La n“ 57. Pare a fi d'innainte de 1631, cînd Iordachi Can. tacuzino ajunse Mare-Vistier (Tanoviceanu, 7, c. p. 19). Pană Vistierul e cel muntean (v. vol. IV, tabla, la « Vistieri»: Pană). 
La ne 60. Cheltuielile fucep de la «7127», dar ele se ur. mează pănă după Barnovschi-Vodă, pănă supt Vasile Lupu deci. Unele persoane sînt cunoscute: astfel, pe lîngă Boul, Nebo. jateo, un uricar de la începutul veacului (v. lista dată de d. Ghi- bănescu, la sfirşitul vol. XVIII din Uricani), Gavrilaș Vorni- 

cul. Scriitorul acestor rînduri, însemnate pentru istoria culturală, pare a fi Nicolachi Catargiu. EI, «Nicolae», era Stolnic în adevăr supt Radu Mihnea la 1618 (rc. îst, 1, pp. 191-2, ne 340). 
La n” 6r. Pentru Arsenie fiul lui Alexe Nebojateo, v. n! pre- 

cedent. E cunoscut şi Ieremia Băseanul, dar nu Uticarul Constantin. Spătarul Cristian din Rotompănești sai Rotom- pan, a fost Vornic de Cimpulung (Doc. Brst., I, pp. 27, 28, 45), ca biv Spătar, şi avem scrisori de la dinsul, care rămîn acuma a fi datate după 1615 (admisesem întăi : 1604-19). Îl mai găsim pănă la 1629 ca Vornic (Zdid.).
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La n“ 62. Relaţia de înrudire între aceste două personagii: 

Dumitru Buhuș și Safta Cărăiman e aceia dintre frați vitregi. 

Dumitru sau Dumitrașco se mai întilnește și în alte acte 

(v. vol. IV, tabla). La 1634 el era pircălab de Hotin (Bibl. 

Ac. Rom., doc. 5r/xxxvii). Văduva lui Procopie Cărăiman 

Ceașnicul se chema Nastasia, și ea avea și o fată, Măricuţa (val. 

IV, p. 276, nota 1). V. şi p. 74,n'2 de sus, şi nota relativă. 

La n“ 63. De la o «giupăneasă Goioae» (poate Candachia) 

face Vasile-Vodă o cumpărătură la 9 Maii 1635 (Bibl. Ac. 

Rom., 299lv; Studii as. ist. Rom. în sec. XVII-lea, | p. 

51). Un alt Goe, <magistro di Camera supremo», Mare-Pos- 

telnic al lui Gașpar-Vodă Gratiani, fu acel boier care omori 

în fugă pe Domnul săi, la 1620 (v. Manuscripte din biblio- 

feci străine, |, p. 49). Alexandru Iliaș, urmașul asasinatului, 

răsplăti pe ucigaș prin tăiarea capului (îbid., pp. 50-1). Cf. 

încă Miron Costin, p. 273: ciară trupurile le-ai aruncat în 

eşitoare» ; Hurmuzaki-Bogdan, III, p. 66: ar fi fost întăi 

frînți de mini și picioare și apoi aruncați supt ghiaţa unui rii. 

La no 65. Se știe că în Suceava există biserica, foarte 

veche în originea ei, a Mirăuţilor. V. S. FI. Marian, Sf. Joan 

cel Noi, Bucureşti, 1895. 

La n” 68. Biruinţa lui Tomșa împotriva lui Constantin Movilă, 

călăuzit şi de Balica, e pomenită şi în alte acte de la acest 

Ştefan-Vodă Tomșa. Așa în Arch. romănească, |, pp. 54-5; pentru 

satul Brăiești al Balicăi: «pe cănd însuși Balica au perit, cănd 

au fost venit cu oşti leșești asupra lui Ștefan Voevod, şi care 

război s'ai făcut pe apa Jijiei şi în drumul Sasul [Cornul 

lui Sas), la vii, pe Prut» (Gașpar-Vodă, după un hrisov al 

lui Tomşevici). În Uricariul, V, pp. 221-2, pentru Vistierni- 

ceni şi alte două sate: «Când sau rădicat cu Domnul lor, 

Constantin Voevod, și cu multă mulțime de Leşi și Cazaci, 

asupra Domniei Mele și, făcănd mare războiă cu dănșii pe 

apa Jiji», etc. (9 April 1623; reprodus după Foaia pentru 

minte, ete. din 1845). Ci. Hurmuzaki, XI, p. xulv. Pentru 

luptă chiar, vol. IV, Prefaţa, pp. CI-1: ea se dădu la 19
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Iulie 1612. — «Manolachi Vameșul» trebuie să fie acelaşi cu 
«Manea, fost Mare-Vameș» din 1604 (Doc. Bistr., II, P- XLVII). 

La n* 75. Documentul e interesant pentru că e dat toc- 
mai în ziua morții Domnului, 

La n* 76. Stratul e fiul cunoscutului scriitor de hrisoave 
<Cirstea Mihăilescul». Cf. Hurmuzaki, XI, p. XXIX. 

La n” 77. Pentru Grama, un însemnat boier moldovean 
al timpului, v. vol. IV, tabla și n” 213. O notiță asupra lui 
Orăş, am dat în Doc. priv. la Petru Șchiopul şi Mihu Put, 
p. 58. — Cetește: Miron, nu Moise-Vodă. 

La n” 81 și urm. Toma, pomenit dese ori după aceasta, în 
deosebite boierii, e Toma Cantacuzino. 

La n' 85. E cel mai vechii act pomenind pe Gheorghe Ștefan, viitorul Domn al Moldovei. Încă în 1638, el n'avea 
nici-o dregătorie (v. vol. IV, pp. CCAYIII, nota 2). Dar în 
1039, Februar, el era acum treti Postelnic (Tanoviceanu, 
în Arch. soc. şi. şi ai. din Iași, |, p. 83). Abia la 1648, 
el se ridică la Spătărie (vol. IV, P. COXXIV și nota 1). Dintr'o 
Scrisoare a lui Vasile-Vodă către Ioan Kemâny, dată la sfir- 
șitul Memoriilor acestuia (v. Șincai, III, pp. 72-3), se vede că 
Gheorghe fusese în 1647 Stolnic, după ce trecuse, pe la 1645, 
și prin Sulgeria cea Mare (Tanoviceanu, 7. c.). Ca Sulger, el 
urmase lui Toma Cantacuzino. Acesta ajunsese, cum se vede 
din n” 87, Vel Stolnic. Apoi supt Vasile Lupu, încă de la 
1637, Toma se întoarce la Sulgerie (Szudii as. îsi. Rom. 
în sec. al XVILlea, |, Pp. 52-3). 

La n” 89. Tatăl lui Lupul Prăjescu e Nicoară, Marele- 
Vistier pe care l-am întilnit mai sus. După șepte ani de la 
data documentului nostru, la 1639, Lupu Prăjescu avu o mi- 
siune de pace în Ardeal (vol. IV. PP”. CC-1, 214). S'ar putea ca Lupul <Cărăscul», al cărui nume se află pe o piatră mor- 
mintală a Bisericii Sf. Nicolae din Suceava, întemeiată de 
Nicoară Prăjescu, cînd eta Vistiernic, să fe tocmai acest 
“Lupu Prăjescu (Melchisedec, în Az. de. Rom, VII, pp. 277-8).
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Melchisedec dă și în studiul săi despre inscripţia de la Răz- 

boieni, îbid., p. 194 si urm., ştiri despre Prăjești, după do- 

cumentele schitului Războienilor, aflătoare tocmai în Arch. 

Sf. Spiridon. Din ele se vede că Dumitrașcu Prăjescu trăia 

încă pe la 1668 (7. c., p. 194).— Cit despre Vistierul Buhuș, el 

precedase, în Iunie 1639, pe Lupu Prăjescu ca sol la Râk6czy 

L-iă (vol. IV, p. 213; cf.p. oxovi, nota 1). Fiul lui trebuie să fie 

Alexandru (v. tabla de la /s£. 427. 7om.), iar un alt fii Lo- 

gofătul cel Mare Nicolae Buhuș de la 1665 (ibid, p. 274, n” 

OVI), şi un fiii al lui Sandu ar fi apoi Hatmanul loan de 

pe vremea lui Dimitrie Cantemir (vol. III, pp. 42-3). V. şi 

mai sus, la n“ 62 (cînd Dumitrașco Buhuș era numai pircălab . 

de Hotin). Un alt Buhuș, Dumitrașco, calificat de «văr pri- 

mare» al tînărului Duca-Vodă, căpătă într'un rînd de la acesta 

misiunea de a omori pe pribeagul moldovean Bogdan (N. 

Costin, p. 45; Neculce, p. 271). Lupaşco Buhuș, căsătorit 

cu fata lui Iordachi Cantacuzino Vistiernicul, Safta, apare 

încă de la 1667: el nu mai era în viață la 1712 (v. tablele 

31. lit. romîne, la numele său). După Hatmanul și Logofătul 

loan, apare în al XVIII-lea veac un al treilea Hatman dintre 

Buhușşești: Gheorghe (Bibl. Ac. Rom., doc. XLVII/152). Bu- 

hușeștii toți ai fost oameni neastimpărați, destul de ageri 

pentru a putea să-și mulțămească ambiția prin înnălțarea la 

culmile scării boierești. Ca şi bătrinul Dumitru, scoboritorul său 

Ioan a început cu drumuri peste munți, la generalul Heissler, 

cu care avea înțelegeri tăinuite Cantemir-Vodă. Ei erai în- 

rudiți și împrieteniți cu Uzecheştii. Grigore Ureche, croni- 

carul, stătu în Divanul lui Vasile Lupu alături de Vistierul 

Dumitru Buhuş, iar nepotul lui Grigore, Nicolae Ureche, îşi 

mărită fata după Alexandru Buhuș (Arch. soc. și. şi dit. din 

Iași, IX, p. 234). În privința lui Grigore, Miron Costin căpătă 

lămuriri de la Nicolae Buhuș, probabil fratele acestui Ale- 

xandru (Letopisife, 1, p. 4). Se ştie că Istratie Dabija, ce 

a fost și Domn al Moldovei, a avut de nevastă pe o vă- 

duvă a «lui Buhuș» (Neculce, pp. 192-3), ce se vedea fi 

Dumitrașco, din n! 87, p. 95. Eaa fost şi mama lui Lupaşco, 

de care începe a se vorbi în cronici încă de supt Domnia
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lui Eustratie-Vodă, și a Anastasiei, soția lui Duca, viitorul Voevod moldovenesc. Alexandru sai Sandu apare ca un uneltitor în potriva Domniei lui Antonie Roset: el trebuie să fie fratele mai mic al lui Lupaşco (Alexandru era încă la 1668 — Arch, 1. c., — abia Pitar-Mare). S'ar putea deci sta. bili această genealogie : 

Dumitrașco Buhuș 
Dj 

== Nicolae Lupașco Sandu-Alexandra (v. Anastasia-Duca 
n! 192, 213) fata lui 

Nic. Ureche 
Sa 

Di > 

Dumitraşco Ioan Constantin-Vodă 
2 

Gheorghe. 

Din n' 87, p. 95, se mai vede că Dumitru Buhuș avuse o fată, Tudosca, măritată cu cu Miron fiul lui Bucioc, o alta Ileana, o a treia Irina şi încă un fiă: Ursul. 
Pentru înrudirea Buhușeştilor cu Cantacuzinii din Moldova și cu cei munteni (Constantin Stolnicul pare a fi luat pe o fată a lui Sandu Buhuș, Maria), v. Despre Cantacuziu!), Pp. CĂVIII-IX. — Buhușești din al XVIII-lea veac sint pomeniți mai departe, în despărțirea a XIII-a, la actele moșiei Șerpenița. Du- mitrașco, începătorul familiei, e citat şi maj departe, la n! 112. 
La n* g7. Grigore Ureche era de mult timp Mare-Spătar la această dată de 1634 (v. Urechiă, în introducerea la Gidei, Studiu asupra cronicariloy old. din sec. X VII-lea : Pp. XI-10). Gavril Hatmanul, cu iscălitura, grecească, e fratele lui Vasile- Vodă: i se zicea și Gavrilașco, şi el era mai mare decit Gheorghe, cellalt frate al Lupului (Saudi: as. 2st. Rom, |, p. 17; undei se dă și iscălitura. în facsimile), Vasile-și începuse în acest an Domnia, pusese Logofăt pe Toderașco Ianovici, pe Şoldan îl făcuse iarăși Vornic-Mare, pe cind pe cițiva din boierii predecesorului său Moise-i sluțise sau îi trimesese la ţară: așa pe Ionașco Gheanghea cel bătrin, pe Franguli și pe Tăutul (îi), acel Tăutul care e pomenit la n“ 73,
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supt Radu Mihnea, în ultimele-i zile, cînd Vasile Lupu în- 

suşi era numai vtori Logofăt, iar Toma Cantacuzino își în- 

cepea cariera ca vtori Postelnic. În sfirşit, nici Condea, «Condi», 

fostul Vameş, nu e un necunoscut: în Doc. Bistriței el e 

pomenit la 21 Februar 1623 ca Vameș (|, p.42, n" LV), îs- 

călitura lui 4id., pp. 78-9, n” oviii. Cf. Il, p. 2, ne CLXI. În 

1618 el fusese biv Cămăraș (Arch. îst., L*, p. 191). 

La n* 99. Iordachi Cantacuzino a fost «în urgie» la Gheorghe 

Ştefan, ca unul ce fusese sfetnicul lui Vasile Lupu : îl scoase 

de la moarte frate-săii Constantin. V. Tanoviceanu, în Arch. 

soc. și. şi lit., UL, p. 20 şi urm. 

La n* rol. Cîndva, Iordachi Cantacuzino, atît de multă 

vreme Vistiernic, pănă ce la bătrineţe i se scăzu situaţia, a 

fost şi Mare-Postelnic: v. vol. IV, p. 343, unde un act din 

1650 îi dă calificaţia de biv Vel Postelnic. La 1652 el era 

însă iarăși Vistiernic-Mare (Arch. zst., [2, p. 191). 

La n” 108. Pentru Alboteştii din a doua jumătate a seco- 

lului al XVI-lea: Petru și Gorcea, v. Hurmuzaki, XI, p. 

xxx; Uricariul, II, ed. a 2-a, pp. 2536-61. 

La ne 1ro-rI1. Din acest act se descopere încă un frate 

al lui Gheorghe Ștefan-Vodă: Gligorașco. Cellalt frate, Va- 

sile, era cunoscut. E Vasile Hatmanul de mai tărziii, căruia-i 

scrie Domnul din pribegie (v. și vol, IV, pp. COXOV, 44 275; 

nota 1), Vasile Ceaurul (v. și vol. IV, p. 112, nota 1). Mo- 

şiile lui, confiscate de Ștefan Lupu, fură restituite de Dabija. 

Fiul său, numit Dumitrașco, în amintirea bunicului săi, Ma- 

rele-L.ogofăt Dumitrașco Ștefan, își mărită în Decembre 1696 

o fată, «tînără și frumoasă», după Antioh-Vodă Cantemir (v. 

Zst. lit. ron, Lp. 175). Constantin Duca îl făcu, la bătri- 

nețe, Mare-Logofăt, dregătorie în care şi muri (Neculce, pp. 

248, 255). Dar nu bătrineţele-i aduseră sfirșitul, ci asămănarea 

cu unchiul săti Gheorghe-Vodă, iubitorul de jupănese: «muri 

cumu-i mai răii»>, spune sfătosul moșneag Neculce, «în dub, 

frenţit», și aceasta pentru că el sfătui pe tînărul Domn să 

scoată dajdea blestemată a văcăritului, după răul exemplu
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al Muntenilor. <Și i se istovi şi casa lui, şi trii ficiori ce au 
avut ..., şi moșiile lui căzură la miîni străine», adauge croni- carul. În adevăr, fiul săă Vasile se lăsă ademenit de Nemţi 
supt Mihai Racoviţă, pe a cărui soră o ţinea, se visă «grof» 
şi Vodă și, după neizbinda încercării lui, avereai fu confis- cată (v. 5. it. rom, |, pp. 217 și notele, 229, 478). Se 
poate ca jupăneasa Catrina Ceaureasa, ce pribegise prin “Țara- Românească pe la 1682 (Uricariul, XIV, p. 331), să fie vă- duva lui Giigorașco: ea face o cesiune întăiului Vasile. Deci 
neamul Ceaureștilor s'ar înfățișa astfel : 

Dumitrașco, fiul lui Ștefan Ceaurul 

LS = 
Gheorghiță Vasile  Gligorașco — Catrina. 

Dumitrașco 

Da 
Doamna lui Vasile — Maria Stolniceasa, sora lui 
Antioh-Vodă. Mihai Racoviţă. 

Că Vasile era fiul lui Dumitrașco, se vede din afirmaţia 
lui Mustea (Letopisiţ, UL, p. 34), că el, Vasile, era cumnatul 
lui Antioh Cantemir, soţul fetei lui Dumitrașco. — V. şi n* 
244, apoi p. 408, n“ 4 (unde se vede o fată a întăiului Va- 
sile Ceaurul, măritată cu Savin Banul). 

La n* 118. Știmcă Moise-Vodă trăi încă mult timp după 
1639. În 1634, el sărutase mîna regelui Poloniei, oaspetele 
săi, în dieta de la Lemberg (v. Hurmuzaki-Bogdan, II, p. 
612, n” ooLxxvii). Încă la apariția cărții lui Okolski: Orbzs 
Polonus, în 1641 adecă, Moise «se bucura» în Rusia, la «Wi- 
elkooczy>, de încetarea primejdiilor în care multă vreme i 
se purtase viaţa (v. Papiu, II, p. 149). Afară de moșia aceasta 
rusească, Wielkie-Oczy, el mai avea una în Podlachia. Ultima 
dată e vorba de dinsul la 1660, cind retrage un deposit de 
la Stavropighia din Lemberg (Hurmuzaki-Bogdan, III, pp. 
72-3; 75-6). La 1664, acest deposit era ridicat, după 
moartea Domnului fugar, de vară-sa Ana Movilă Potocki 

66549. Vol. V. 
37
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(ibid, p. 77, n? xuvn). Ana însăşi, vestită în analele Polo- 

nici, muri la 1666 (Papiu, /. c.). 

La no 126. Vasile Vornicul din Răcăciuni trebuie să fie, 

neapărat, fratele, pomenit la n” 111, al lui Gheorghe Ştefan, 

care era în Răcăciuni, «la satul lui» (Miron Costin, p. 337). 

La n” 127. Știri nouă despre familia Urecheştilor se cu. 

prind în articolul d-lui Eugen de Barwinski, publicat în 

Prinos lui D. A. Sturdea (1903). Neculai Ureche era fiul lui 

Vasile, iar acesta al bătrînului Nestor. Acest Nicolae face o 

vinzare de case în Iaşi la 30 April 1648 (Gidei, Studiu asupra 

cronicarilor noldoveni din secolul A VII, Bucureşti, 1898, p. 

xiv, nota 14). Pentru împărțirea averii lui Nestor Ureche, 

v. articolul miei Uz mănunchii de documente, în Cony. At, 

pe 1900. Nestor «Balșe» parea fi numit după Nestor Ureche, 

care i-ar fi bunic după mamă: numele trebuie cetit, cred, 

Nestor Bafişte, ca într'o condică a Mitropoliei din Iași, ce 

cuprinde asupră-i un act din 5 August 1665 (Gidei, /. c., nota 

16) sai întrun document din 1645, unde semnează şi lati- 

neşte: «Nestor Baltysta» (Arch. soc. şt. şi dit. din Iaşi, |, p. 108). 

O altă fată a lui Nestor, Nastasia, fu căsătorită cu Isac Balica, 

după moartea căruia ea mai trăi cîtva timp, stingîndu-se apoi în 

Polonia pe vremea de pribegie în această țară a tatălui ei 

(Barwiriski, 7. c.). Bătrinul Balica, tatăl iui Isaia, ţinuse pe 

o soră a Movileştilor, a lui Ieremia și Simion, așa încît 

familiile Movilă şi Ureche erai și ele înrudite. Cf. şi Arch. 

1st., DI, p. 128. Peirea lui Isac Balica în lupta de la Cornu-lui- 

Sas (1612) făcu din Nastasia o văduvă. «Ileana Logofeteasa», 

altă soră a lui leremia-Vodă, poate să fie, nu Elisaveta, mama 

lui Miron Barnovschi, cum s'a propus (cf. Uricarzal, XVIII, 

p. 387, nota 3; Doc. Bistr., LI, p. v, nota 1), ci soţia lui 

Vasile Stroici Logofătul, altă jertfă a luptei acesteia nenoro- 

cite (Miron Costin, p. 262). Între cei uciși atunci de ostaşii 

lui Ștefan Tomșa, se înseamnă şi «Chiriţă Postelnicul», Du- 

mitrachi Chiriţă Paleologul, a cărui soție Maricuţa e calificată 

de <mătuşă» a lui Constantin Movilă, întrun act al acestuia
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(Arch. îst., |, p. 70). Așa încit s'ar ajunge la această soco- teală genealogică : 

Nistor Ureche Șcheauca Movilă-Balica 

Isac Balica Hatmanul-Anastasia 

La n” 150. Pe locul acestui sat se dăduse una din luptele lui Timuș, sprijinitorul socrului săi Vasile-Vodă, cu usurpatorul 
Gheorghe Ștefan. 

La n” 151. Despre acest Nacu, care a mai fost pîrcălab de 
Suceava și Vornic” de Cimpulung, se pot afla multe știri în 
Documentele Bistrifei. 

La n* 165. E interesant pentru începuturile carierii lui Miron 
Costin, în adevăr fost Păharnic și viitor Pircălab. 

La n” 167. Dabija e viitorul Domn al Moldovei. V. vol. IV, 
p. 340. 

La n” 174. E vorba de șederea lui Vasile-Vodă la Constan- 
tinopol, ca mazil, pănă la moarteaii, întîmplată de puţină 
vreme la data documentului. 

La n 175. Aceşti boieri fugiseră împreună cu Gheorghe Ște- 
fan, care în Decembre 1660 plecase acum din Viena, unde ceruse 
voie să se așeze deocamdată în Ungaria, dar el se afla încă în 
Statele Casei de Austria (cf. Hurmuzaki, IX; Studii şi doc., 
II, p. 427; IV, p. cocon). Ultimele știri din acest an despre 
Domnul pribeag sînt din Iunie. Îndată după aceasta, fostul 
Domn muntean, Constantin Șerban, începu să-și gătească o 
năvălire în Moldova, care se făcu în cea d'intăiă lună chiar 
din anul următor, fără ca Domnul din această țară, tînărul 
Ștefan Lupu, să poată fi ținut mult timp dincolo de graniţă. 
S'ar putea crede că boierii ce dai mărturia noastră încunjurai 
pe acest noii stăpînitor «de la creștini». Însă la 14 April 1661 
era încă «în țara nemţească, la Sena», Vasile Hatmanul, «mai 
mic frate» lui Gheorghe Ștefan (Arch. ist, |, p. 109). «Zina» 
ar părea să fie Jivna, Jina din Ardeal, lingă Dobra, care
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Jină se chiamă în ungurește Sinna, în săseşte Schinna : dar aici: 

era «ţara ungurească», și nu cnemţească». Toţi marturii 

actului sînt boierinaşi, de și unii, ca Ionașco și Gavril Cărăi- 

man, ai un nume. Dintre ei se deosebesc, ca nişte chipuri mai 

cunoscute: “Toader, fostul pircălab de Galaţi, în care se poate 

vedea acela din care, împotriva lui Cantemir bătrînul, alt boieri- 

naş cu noroc, Briîncoveanu, Voevodul din București, voiă să 

facă un noii Domn moldovean: un «fost neguțător, om chipeș 

de fire, deară, mai răi, și mai spurcat, și mai varvar, și mai 

tiran nu era alt om pre acele vremi în țară; că, de ar fi fost 

acela Domn la Moldova», sar fi stirpit în nu mai puţin de 

«două-trei luni» boierimea toată (Neculce, p. 267). Ionașco 

fiul lui Dracea. poate fi pus în legătură cu Constantin Dracea, 

căruia Gheorghe Ştefan şi fraţii săi îi fac o danie, la 1631 

(n* 85). EL va fi fost chiar fiul lui Constantin, precum Ștefan 

fiul lui Nicolae Andrieșan din documentul de aici e același 

cu «Ştefan ficiorul lui Andrieșanu», care întovărăși pe Gheorghe 

Ștefan în surgunul săi, îngrijindu-l cu credință pănă la moarte 

(vol. IV, pp. 11i-2). Cînd ne gindim că Toader Ungureanul, 

altă slugă, mai puţin credincioasă însă, a lui Gheorghe-Vodă, 

a căpătat, la întoarcerea-i în ţară locul de pircălab la Trotuș, 

se capătă o indicație către altă identificare a lui Toader pir- 

călab de Galaţi. Vasile Ceaurul, fratele fostului Domn, era, 

în rătăcirile acestuia, alături de dinsul, și numai supt Ev- 

stratie Dabija, înlocuitorul mortului Ștefan-Vodă Lupu, el 

avu îndrăzneala să se întoarcă: atunci i se dădură și satele 

înnapoi (vol. IV, p. 345). Deci sar putea ca Domnul însuși 

să fi fost prin Jina. La iscălituri aș ceti: «Comşa», nu «Co- 

mişial» şi «lonașco», nu «locșia». 

La n* 176. Acești fii ai lui Gavril Hatmanul, deci nepoți 

de frate ai lui Vasile-Vodă, nu se află amindoi în genealo- 

gia din vol. II, p. 31; ei figurează însă întrun act din Mart 

1662 (vol. IV, p.coLvini, nota 1). În 1664, ei erai «periţi» de 

mult. Vasile Hatmanul e personagiul de la n” 126, Vasile 

Ceaurul. E interesant că se fixează aici relaţia de înrudire 

dintre Mogildea,' conspiratorul contra lui Vasile Lupu, şi
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Gheorghe Ștefan: Miron Costin greșeşte, făcîindu-l unchiu 
(saii poate e un bătrin Mogilde acesta, tată al celui ce fu 
Păharnic supt Gheorghe-Vodă; vol. IV, p. 44; cf. Miron 
Costin, p. 325). Mogilde conspiratorul fu dus legat de tunuri pănă la adăpostul din Hotin al Lupului scos din domneasca 
lui tainiţă. Cf. Tanoviceanu, în Arch. soc. şi. şi d, IL, pp. 
340-2. Alt conspirator, Pătraşco Ciogolea, era (vol. IV, 
P. CuXLIV) cumnatul pretendentului. Dsci întreaga afacere era 
o intrigă de familie. 

La n'* 178-9. Iordăchioaia Spătăroaia de la 1665 e văduva 
lui Iordachi Cantacuzino, Spătar în ultimul timp al vieții sale. 
D. Tanoviceanu se răzima (Arch. soc. şi. şi lit, UI, p. 19) 
pentru a găsi data apropiată a morții lui Iordachi pe înlo- 
cuirea lui ca Mare-Spătar în 1664 de fiul săi, "Toderaşco 
Iordachi, pănă atunce Comis. Faptul că în 1665 «lordăchioaia» 
apare în numele ci în daravere de drept, întărește această 
părere. Ea era (1417., p. 28) a doua soție a Spătarului, fata 
lui Gavrilaș Matiiaş, şi-i adusese ca zestre și satul Todirești, 
fost Ungureni, în Ținutul Fălciiii. Numele ei era Alexandra 
(v. n'* 196, 211-2). Din potrivă, la n 180 nu mai e vorba de 
această «lordăchioaie», ci de a răposatului Iordachi al II-lea, 
Scolnicul, începătorul ramurei Pășcăneştilor (Genealogia Can- 
facuziiilor, p. 47). 

La n* 181. Cămărașul Savin e acela pentru care se dă 
mărturia de la n” 175. Dabija-Vodă a murit la 11 Septembre 
st. v. următor (Urechiă, în Rev. z. 2sţ,, arch. și fil, VI: 
planșe la întăia fasciculă). Supt Duca-Vodă a treia oară, Savin, 
pe atunci fost Medelnicer, fug de răul Domnului (Nicolae 
Costin, p. 23). 

La n” 182. lani Hadimbul a păstrat şi mai pe urmă o 
deosebită trecere la Duca-Vodă. Cînd acesta închise trei ju- 
pănese văduve pentru «hirtii», pentru dăjdii, legîndu-le de 
tunuri, «la puşti», și ţiindu-le noaptea în casarma, în codăile» 
Seimenilor, el interveni, într'un graii ce nu se poate repro- 
duce, din causa alusiilor la defectul săi fisic, pentru dinsele,
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spuind și aceia că și pe diînsul poruncise Duca, la o mînie 

de om strașnic, să-l înnece în Bahlui, moarte, în adevăr, de 

«hadimb>, de care scăpă prin îngăduirea Armașului (Nicolae 

Costin, p. 23). Găsim pe lani, ca Postelnic, și în n* 185, ca 

Postelnic al doilea (v. n” 191). 

La n” 185. Doamna lui Dabija-Vodă se numește Dafina şi 

în inscripţia soțului ei, Însă în acte solemne i se dă şi nu- 

mele de Ecaterina (v. vol. III, p. coLviir, nota 1). Știri despre 

dinsa se mai dai în izvoarele arătate în sf. 27. rom. L, p. 

124, nota 3. Din document se mai vede că data la care 

Dosoftei a luat Mitropolia trebuie simţitor coborită în urmă. 

La n” 186. Un Seachil, Nicolae, era cumnatul lui Gheorghe 

Ștefan, țiind pe sora nevestei acestuia (vol. IV, p. ccxVvIIr, 

nota 1; p. 00XXIV, nota 1). La începutul secolului al XVII-lea, 

găsim pe Marele-Cămăraș Seachil (Hurmuzaki, XI, p. 906). 

E pomenit și în 1610 (Arch. ist. L!, pp. 22-3). Xecuirea de 

<Unguri» a caselor lui Ștefăniță, Radu şi Abăza, fiii lui Gavril 

Hatmanul, s'a făcut în 1653, după ce Vasile Lupu a părăsit 

cetatea. Cf. şi în resumatulunui act din 1671 : «ai perit dresele la 

Hotin, cănd primineala lui Vasile-V odă» (Uricariul, XVI, p. 359). 

La n 187. Vestitul bogătaș şi Mare-Vistier Ursachi avea 

de ce să se amestece în moștenirea fiilor lui Gavril Hatma- 

nul, fiindu-li ecumnat». Genealogia înfăţişată de Ştefan Ghindă 

(vol. III, p. 31) nu greşește făcînd din Ursachi ginerele ade- 

vărat al celuilalt frate al lui Vasile-Vodă: Gheorghe Hat- 

manul (cf. și p. 87, n” 51), dar pe atunci, cum se poate 

vedea și mai bine din cap. I al vol. VI, «socri» eraii și frații 

şi alte rude ale celor autentici, precum <fraţi» erai și verii 

şi cumnaţii, «părinți» unchii şi mătușele (Hurmuzaki, II*, pp. 

667-8, n” px). După Ghindă, soţia lui Ursachi se chema 

Ilenca; şi iarăși constatăm (v. 7. c.), că știrea e adevărată; 

a doua soție a lui Ursachi se numia Alexandra, și pe aceasta 

o găsim încă în viață la 1704 (Uricariul, XVI, pp. 359-60). 

Greşită trebuie să fie însă data zapisului privitor la «Ur- 

sachie Visternicul cel Mari», tipărit în Uricariul, LX, p.
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493: trebuie să fie, neapărat, 7171, nu 7Izi. Încă din 
1664, Decembre, Ursachi din actul nostru e Mare-Clucer 
(zid, XVI, p. 338) şi cumpără moşii din ale familiei lui 
Vasile Lupu. În secolul al XVIII-lea, o Serafima Ursăchioaia, 
care nu e văduva Vistierului, are doi fii: pe Gheorghe şi pe 
Varlaam, ce se face egumen la Slatina (dig, Pp. 341-2). La 
1673 încă, Vistiernicul n'avea copii, și, la o cumpărătură a lui, 
vorbindu-se de o transmisie a ei prin moștenire, se spune: 
«fitoriidumisale, de-i va dărui Dumnezăi căndi-va» (2did., p. 
345 drch. soc. şi. şi Mit. din laşi, p. 501). Neimplinindu-i-se 
dorinţa, el își luă un e«fiastru», Dumitrașco, care ajunse și 
Stolnic-Mare (Uricariul, XVI, pp. 359-60): el se insură cu 
o Maria (p. 360). Cf. st. fit. rom, |, p. 107, notar, precum 
şi p. 106 şi urm. Pirîș al Domnilor, Ursachi avu să îndure 
strașnice chinuri de la Duca-Vodă în a treia Domnie (v. Nicolae 
Costin şi Neculce). Varlaam Ursachi era fiul lui Dumitrașco 
(vol. III, p. 44), așa încît e de admis că Maria, care, soţie a lui 
Dumitrașco, nu era însă mama călugărului, să fi fosta doua soție 
a celui d'intăii, sai, mai probabil decit atita, că şi Maria se 
călugărise, luînd numele de Serafima. Varlaam zice lui loan 
Neculce cunchiii> : de bună samă din causa depărtatei înrudiri 
a cronicarului cu neamul lui Vasile Lupu. — Pentru familia Jora, 
v. întăia parte a volumului următor. Cf. și n” 201. 

La n 188. Alt Grama, Ionașcu, poate un frate, la ne 175. 

La n” 192. Gavriliţă Costachi Marele-Spătar era, la ori- 
ginea strălucitei sale cariere, un fiii de boierinaş din Ținutul Tu- 
tovei. V. partea I-ii din vol VI. Cf. şi n 103. Uricariul de 
la acest din urmă n', Pascal Corlatovici, e fiul altui uricar, 
Corlat. 

La n” 194. Ștefan Păharnicul, fiul lui Toma Cantacuzino, 
e menționat și în Tanoviceanu, ArcZ. soc. ȘI. Şi dit. din laşi, 
INI, p. 18. 

La n” 197. Despre clădirea mănăstirii din Dealul-Mare 
(Tutova) de Iani Hadimbul, v. şi Nicolae Costin, p. 22: <un
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hadîmb [eunuc], ce-i zicea Iane, carele ai făcut mănăstirea 

la Dealul-Mare». 

La n” 199. Tălmaciii figurează și în socotelile lui Gheorghe 

Ștefan (vol. IV, p. 267). Încă la 1670, el, «Ionașco Tălmaci»>, Vel 

Păharnic. se află printre marturii unui act al văduvei acestui 

Domn /îfid., p. 275, n% 208). El conduse trupele lui Gheorghe 

Ștefan, cînd acesta încercă, în 1658, să iea înnapoi Moldova 

pierdută (Miron Costin, pp. 358-9): Păhărnicia lui o avea de 

la Gheorghe-Vodă, şi mai tărzii el trăi ca mazil. Un altul, 

Vasile Tălmaciă, a fost cu cîtva timp înnainte dregător de 

Cimpulung (Doc. Bistriței, |, p. 14, n” XVI), după ce avuse 

locul de gorștinar în Ținutul Sucevei (îdiz., p. 15, n* XVIII). 

Dumitrașco Boul, acesta de-al doilea (v. mai sus, nota la n* 43), 

trebuie să fi fost fiul lui Ștefan Boul și al Roxandei, și fra- 

tele lui Pătraşco Boul Spătar (cf. Doc. Bistr., IL, pp. XXII 11). 

La n” 201. Asupra lui Toderașco Iordachi, v. și mai sus, 

și Documentele Cantacuzinilor. Tudosie Dubăi e cronicarul. 

Păladie Vistierul e Toader Păladie. Cf. Tanoviceanu, în A7c/. 

soc. și. și lit. din Iaşi, |, p. 57 şi urm.; Il, pp. 18839; Ghi- 

bănescu, 774,, |, p. 394 şi partea Iiii din vol. VI. 

La p. 43, nota 1. Această chitanţă se află, cu citeva gre- 

şeli, și în Arch. 7st., UL, p. 259. 

La n 203. Vornicul Gavriliţă e Costachi. 

La n” 206. E vorba de cel de-al doilea Iordachi Canta- 

cuzino. V. nota la n 178-9, şi mai departe, n! 212. 

La n” 208. Pentru neamul Cocorenilor, v. Doc. Bistriţei, 

II, pp. xx1v-v. Cariera de viteaz a lui Turculeț am schițat-o 

îdid., pp. XXXIIII. Locurile ce-l privesc în cronici se pot 

găsi şi prin tabla la /sz. Zi£. rom. în secolul ai XVIII-lea. 

Iată însă un raport inedit din Varşovia, 10 April 1689, re- 

lativ la Turculeţ (ms. it. 325 din Biblioteca Regală Publică 

din Miinchen, f* 28): «Hieri venne quă îl capitan Turcul, di 

nazione Vallaco, serve all' obbedienza del generale di cam- 

pagna Potoski, castellano di Craccovia. Scorreva con 100 de'
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suoi di Sniatino verso il Budziak, quando, Scoperta per le nevi la pista di alcuni cavalli, si divisero in due squadre, per meglio Sseguitar la traccia, e toces a lui di trovare in rasa campagna 57 Turchi vicini a Stepanove, lo aspettarono di pie fermo. Attaccatigli con vigore, rimasero sul campo 37, quattro fugirono e 16 ne hă condotti priggioni, fră quali P'Agă di Kaminietz, che mori poi dalle sue ferite. Passava questo a Costantinopoli con ordine del presidio, ad esponere la ne- cessită estrema in che era ridotto; mă, oltre 102 talleri, che havevano essi Turchi, hă presa loro una quantită di lettere del Bassă,— che si stanno traducendo... Tre hore doppo, a tre giornate da Kaminiez, verso Budziack, incontrați infinită di carri, che se ne tornarono vuoti de Kaminietz, si rese padrone di sopra 500 bovi.» | 

La n” 209. Toţi sînt boieri din Țara-de-jos sai înrudiți pe acolo. Ștefan Cerchezul e un credincios de mai tărziu al lui Cantemir-Vodă bătrinul. V. Zsz, di. rom., |, pp. 315, 333. Alte acte cu privire la el se dai în partea L-ii a vol. VI, unde şi altă iscălitură, încă mai Sstingace, a simplului Cantemir. 

La n” 213. Cărstăna Cluceroaia e aceiași ca şi cea de la n” 206. Ea era fiica lui Grama, boierul din vremea lui Va- sile Lupu (v. vol. IV, tabla). 

La n” 215. Stefan Scărlat sau Scărlet era un răzăş din Țara-de-jos, coboritor din Cristea Vornicul-cel-Mare de Ja în ceputul secolului al XVII-lea. V. p. 215, n” 25 şi partea Liu 
din vol. VI. 

La n 216. Zosin Bașotă fu Hatmanul luj Dumitrașco.Vodă Cantacuzino, şi a lăsat o amintire ridiculă, V. Zsz. 4, 7o., 
I, p. 272. 

La n“ 218. V. şi n%208 și, pentru acești luptători moldo- veni în rîndurile Polonilor, cap. II din vol. ] al Doczmentelor familiei Callimachi. 

La n” 219. Iorga Postelnicul era vărul lui Vasile Lupu; asupra lui și surorilor lui, v. vol, III, p. 32 şi IV, P. 339.
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La n” 220. Toader Cărăiman era fiul lui lonaşco de la 

n 175. Aici se spune anume, citindu-se mărturia de la acest 

din urmă număr, că la «Zina» nemțească sai ungurească se 

afla şi Gheorghe Ştefan şi frate-săii Vasile, adăugindu-se 

că mama lui Toader Cărăiman era rudă cu acest frate 

domnesc şi că lonaşco a urmat la întoarcere pe Vasile Hat- 

manul. 

La p. 47, nota 1. Eni Drăghinici, un Grec, fusese făcut 

de Duca-Vodă Hatman al Ucrainei, ce i se încredințase de 

Turci cu prilejul călătoriei sale la Constantinopol. V. lorga, 

Călători, ambasadori şi misionari, PP: 16.7; N. Costin,-p. 

21: «un nemesnic al săi, anume Lane, ce era Postelnic al 

doile» «Mustea», p. 20: «Ene Drăghinici, om prost şi neiu- 

văţat ; carele nu era harnic de slujbă» ; «Varianta», p. 78: 

«lane Drăghinici, Grec fiind, ştia limba și obiceile rusești, 

că era om slujit; şi polcovnici ai pus din căpeteniile căză- 

ceşti» ; Neculce, p. 215: «Eni Gredinevici, om slujit, știind 

și limba căzăcească, de neamul lui Grec fiind». « Țicunovca> 

e de ceia parte a Nistrului, în față cu vechia Sorocă moldo- 

venească. 

La n* 221. Domnești e satul unde a fost prins Duca-Vodă 

în serbătorile Crăciunului din anul 1683: el ajunse apoi al 

lui Iordachi Rusăt (An. Ac. Rom., XVII, p. 197 şi urm.). — 

Apostol Catargiu cel d'intăii a avut o lungă carieră boie- 

rească, pornind de la pircălăbia Hotinului (vezi și partea iii 

din vol. VID. La Academia Romină se păstrează şi o foto- 

grafie după diploma sa de indigenat polon. Încă în 1619, ca 

Postelnie muntean, el încheia un tratat între Gavril Movilă 

și Bethlen (în Az. Ac. Row, XXII, partea administrativă, 

pp. 133-41). Cel de-al doilea, a cărui văduvă dă zapisul nostru, 

primeşte donații încă supt Constantin Cantemir, fiind fost 

Comis (vol. IV, p. 275, nota 1). Ca Vel Comis al lui Ștefan 

Petriceicu, venit Domn «de la Leşi», fugi el în Polonia, îm- 

preună cu acesta, la 1684 (Neculce, p. 224).— «Lelea» Catri- 

nei Catargiu era Alexandra Spătăroaia, văduva lui Iordachi 

Jiu Cantacuzino (testamentul ce am publicat în Doc. Canta-
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cuzinilor, p. L19 şi urm., şi care menţionează pe o «Alexan- 
dra», nu poate fi, cum am crezut, de la soţul acesteia, ci de 
la altul, care era socrul lui Vasile Costachi), pentru că Ior- 
dachi al II-lea, ful acesteia, luase pe fata Catrinei Catargiu. 
Însemnatul boier Ilie Catargiu, care fu închis și bătut supt 
Nicolae Mavrocordat, care iscăli proclamația lui Dimitrie Can- 
temir către țară, pare să-i fie fiu ; el ajunse apoi Mare-Logofăt, 
după ce fusese, încă mai de rault, Mare-Visternic.— «Ion Ior- 
dachi Cantacuzino» era fratele lui Iordachi al Il-lea sai or. 
dăchiță (Neculce, p. 255), ca și «llieși săn Iordachi», numit 
lingă el (v. Gez. Cantacuzinilor, p. 46): acești trei fii ai 
lăsat posteritate, pe cînd Toderașco Iordachi, născut din 
altă căsătorie a tatălui săi, aceia cu Catrina Bucioc (Tano- 
viceanu, în ArcA. soc. şt. şz dit., IML, p. 27), n'a dat alți ur- 
mași decît pe Ioniță Logofătul, mort încă din 1702 (v. n! 
230). loan n'a jucat nici-un rol. Dimpotrivă, fratele săi Ilie 
saii Iliaș s'a amestecat necontenit, cu folos și cu pagubă, în 
uneltirile și dezbaterile timpului. Făcu întăi politică în par- 
tida Cantemireștilor, supt care se trezise ca boier: Constantin 
Duca-Vodă, venind a doua oară în Scaun, trebui să-l ispi- 
tească din pribegia lui în Polonia. Era Stolnic, cînd părăsi 
din noii ţara, trecînd, data aceasta, la Munteni, cari nu-l dă- 
dură înnapoi, ca pe alți pribegi, mai puţin compromiși. Cînd 
porni o solie de boieri la Poartă pentru a cere un noi Domn 
— care se alese a fi Mihai Racoviţă —, Ilie făcea parte 
dintrinsa. La căderea lui Mihai-Vodă, fugi de frică să nu 
dea ochii cu Duca. Antioh-Vodă Cantemir îl recunoscu de 
călăuz, pe dinsul și pe Grecul Panaiotachi Morona, în noua 
sa stăpinire. De aceia fu prigonit de Racoviţă, întețit și de 
un rival, Iordachi Ruset, cînd iarăși Scaunul încăpu un noii 
oblăduitor. Nicolae Mavrocordat l-ar fi pus şi pe dinsul la 
închisoare pentru că prigonise pe Greci, dar moartea-l scăpă 
de o suferință şi o rușine, ce atinse pe alții din cei mari ai 
Moldovei: făcut Vistier atunce, în 1709, de Nicolae-Vodă, 
<eșind de la Curte s'au războlit, și pănă la săptămînă aă şi 
murit (Neculce, p. 296). Cf, cu îndreptările cuprinse mai 
sus, /sf. iz. rom, la numele săi. Între boieri, el nu era tocmai
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iubit, pentru mîndria lui trufașă — «cel tare și mare, perifan», 

scrie Neculce —, cît și pentru firea-i şireată, — Dimitrie Can- 

temir îl introduce între animalele boiereşti ale /szoriei zero- 

ghifice ca «miîţă sălbatecă». El era, ni spune Neculcea, și 

«cumnatul» acestui cronicar. — V. şi n” 221, pentru loan 

Iordachi. 

La n” 221. Iordache Rusăt era cel mai mare fii al Cu- 

pariului celui bătrin, şi de mult timp el conducea afacerile Mol- 

dovei. Şeful Cupăreștilor, familiei și partidului, el servi întăiă 

pe Duca-Vodă, ca Domn moldovean sai muntean, fără deo- 

sebire, nefiind, ca un «Grec Țarigrădean», acasă la el nici 

întrunul din principate. Urit de moarte de Șerban Canta- 

cuzino, care căută să-l și omoare, el trebui să fie înlăturat 

la început de Constantin Cantemir, numit în Moldova prin 

stăruinţile Domnului din Bucureşti. Îndată însă, Constantin- 

Vodă trebui să alerge la serviciile acestui «înţelept» în ale 

Vistieriei ; ceia ce aduse ruperea relaţiilor prietenești cu Şer- 

ban. La moartea bătriînului Cantemir, Iordachi făcu să se 

dea Domnia beizadelei Dimitrie şi, cînd, peste citeva zile, 

acesta fu scos, el pribegi. Eladuce Domnia lui Antioh-Vodă, 

fratele lui Dimitrie. Supt Constantin Duca a doua oară, el 

se înțelege. cu Brincoveanu, pănă atunci un duşman, şi ciş- 

tigă tuiurile pentru Mihai Racoviţă. Dezgustat de acesta, 

el ridică în spinarea sa de schimbător de Domni pe Antioh. 

Acesta însă se înțelege mai bine cu Ilie Cantacuzino, şi, deci, 

cade. Însă Nicolae Mavrocordat îl închide după cîtva timp, 

se gîndeşte să-l ucidă, să-i taie limba: abia la numirea lui 

Dimitrie Cantemir în 1710, el ieşi din beciurile domneşti. 

Nici cu acesta nu se înțelese el bine și, cu toate că jurase 

după tratatul cu Rușii, el fu închis la Soroca. Cel ce trăise 

cu atîta răsunet, muri apoi în întunerec. Puterea, lăcomia 

şi neastimpărul săi trezise multă ură împotriva lui și, supt 

condeiul unora, el apărea ca «matca răutăţilor». «Grecul» era 

înrudit cu cele mai mari familii ale ţerilor noastre. <Giupă- 

neasa lui Iordachi», spune un compilator, era «vară pri: 

mară lui Mihalachi» Racoviţă (Zefopisife, II, p. 274, nota):
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ea era, în adevăr, o fată a bătrînei Dabijoaia, o soră a 
Doamnei Anastasia a lui Duca-Vodă. Se numia Maria, şi era numai o fată de adopție a lu: Dabija, o fiastră (Iorga, 
Despre Cantacuzini, pp. XXI, C&xIX, nota I). O fată a lui 
Iordachi fu măritată cu Constantin Costachi Comisul, fiul lui 
Vasilie sau Vasilașco şi nepotul de fiii al lui Gavriliţă Costachi. Ilie Catargiu luă pe Safta, fata lui Iordachi (v. n* 226). Ni- 
colae, fiul, de care e vorba în documentul nostru, al lui Ior- 
dachi, se însură cu Ancuţa, fata lui Constantin-Vodă Brinco- 
veanu (/sf 47. rom. |, pp. 195-8), 

La n*223. Pentru Constantin Zbierea, care fu, în 1718-19, 
Vornic de Cimpulung, împreună cu Vasile Ciudin, v. 1. G. 
Sbiera, Familia Sbiera, p. 72. Dediul Spătarul fugi la Po- loni supt Nicolae Mavrocordat, în întăia Domnie (Nicolae 
Costin, p. 85, Neculce, P. 297). El fusese Serdar, și era pre- 
țuit ca com viteaz și de treabă» (« Mustea», p. 22); era un 
om al Buhușeștilor. Din n* 229, se vede că numele săi de 
baștină era: din Rădulești. Fata lui, Ana, se mărită cu Mihai- 
Vodă Racoviţă. : 

La n“ 228. Maxut începu ca rob al Dragomanului Panaio- 
tachi Nikussios: intrînd în slujba Cantemireştilor, el fu cel 
mai desăvirşit credincios al lor. Dimitrie-Vodă făcu pe acest Postelnic capichehaiaua sa la Constantinopol ; inchis la Varna, el fu liberat de Nicolae Mavrocordat (v. 57. Zit. rom., la nu- 
mele săi). 

„La n“ 220, Iorga Postelnicul e vărul lui Vasile Lupu (v. 
nota la n” 187). Cf. vol. IV, p. 340; de unde se vede că 
Alexandra, sora acestuia, s'a măritat cu Iorga Stclnicul. — Nu- 
mele acestui prefect al Misiunii catolice din Moldova trebuie 
adaus la cele din vol. I-II, p. XLIV. 

La n” 230. Ileana Stolniceasa e văduva lui Iordachi Can- 
tacuzinu al II-lea (Pășcanul). Tabla genealogică a Păşcăneş- 
tilor e adausă la p. 46 din ediția Genealogie: Cantacuzini lor, 
pe care am dat-o: Cu acest prilej observ că prin aceasta nouă publicaţie a mea se înlăturase o greșală, pe care o fă-
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cusem în Isi. if. rom. propuind, cu toată mărturisirea unei 

nesiguranțe ce nu se putea înlătura, biografia şi genealogia 

ipotetică a cronicarului loan Canta. Totuși d. LI. Tanovi- 

ceanu s'a grăbit, cu o vădită rea-voință, să amestece o po- 

lemică asupra acestui punct —pe care am păstrat-o cu sfin- 

ţenie, suprimînd numai laudele — întrun articol despre alt 

subiect, pe care îl cerusem pentru o publicație festivă. 

Tot în această Genealogie, tipărită cu aproape un an în- 

nainte de articolul d-lui Tanoviceanu, se arată (p. 50), că 

ua frate al lui Iordachi Deleanu Cantacuzino a avut pe 

Ioniţă, adecă cronicarul nostru. Cu aceasta sper să fi mers 

înnaintea unei nouă rectificări binevoitoare a cunoscutului 

genealogist. 

La n* 231. lordachi Toma, pomenit și pe p. 42, la nota 

1, e, cred, fiul lui Ștefăniță Păharnicul (v. şi mai sus, nota 194). 

Schița genealogică, tipărită de d. 1. Tanoviceanu, în Arc: 

soc. şt. şi dit. din Iaşi, II, p. 189, arată că Hătmăneasa Ca- 

trina a lui Velicico Costin, fiică a lui Toma Cantacuzino, fiind 

soră, atit cu Ştefan, tatăl lui Iordachi Toma, cît și cu Nas- 

tasia, soție a lui loan și mamă a lui Mihai Racoviţă, li venia 

mătuşă lui Iordachi și Mihai. Vasilaşco Cantacuzino trebuie 

să fie fiul altui fecior al Tomei: în cea d'intăii Domnie a lui 

Constantin Duca, el figurează ca Vel Spătar (Neculce, p. 

255). Pentru o misiune a lui în TȚara-Romănească, v. Con- 

dica Vistieriei lui Brîncoveanu, ed. Aricescu, p. 165. 

La n” 233. Lupul Costachi era, ca şi Vasile şi Solomon, 

unul din fiii lui Gavriliţă. V. /s£. 7. rom. LL, p. 399- Încă 

supt Constantin Cantemir, el unelteşte contra Domnilor. Mai 

pe urmă, Constantin Duca, la a doua mazilie, îl iea cu sine 

la Constantinopol. Supt Nicolae Mavrocordat, el pribegeşte 

în 1710. La răscoala lui Dimitrie Cantemir, el stringe oaste 

şi provisii, dar nu se mişcă din lagărul săă dela Bursuci, 

în 'Țara-de-jos, de unde i se trăgea neamul. E închis la 

Varna şi liberat, după stăruința Brincoveanului mai ales. Ser. 

veşte pe Nicolae Mavrocordat, care-l împărtășește din moşiile, 

confiscate, ale lui Neculce. Crudul Mare-Vizir Gin-Ali pune,
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în sfirșit, să-l taie, în 1716, pentru intrigi cu Rușii. Locurile 
citate din cronici, în /s7. 57, ro, 

Lă n* 234. Familia Roşca ajunge la însemnătate și o pierde între 1600 și 1650. Roșca Vosrnicul (vol. IV, p. 112, nota), 
apoi Vistiernicul, se chema Vasile (Studii as. ist. Rom., I, p. 
52). El face parte din generația care a dat pe Gheorghe 
Ștefan, pe Istrati Dabija, generație premergătoare față de aceia a lui Gavriliţă si Iordachi Ruset, După 1700, ea decade în răzășie (v. n” 23 ş). 

La n” 236. Micleştii se ridică la o situaţie în boieria mare 
abia după 1700. Gavril fu Mare-Păharnic în a doua Domnie 
a tinărului Duca (Neculce, p. 269). El se sprijini la începutul carierei sale pe faptul că (v. n” 244) mamă-sa a fost căsăto- 
rită a doua oară cu Vasile Ceaurul, fratele lui Gheorghe 
Ștefan, 

La n* 237. Pentru Zosin Başotă Hatmanul, un om cu multe 
pățanii de Hatman bicisnic, v. mai sus, nota la n” 216. Din 
n” următor se desface genealogia familiei astfel : Pătrașco Ba- 
șotă e cunoscutul Logofăt, care împlini și o misiune în Ar- 
deal (vol. IV, p. uxxvn). Gheorghe Bașotă, sol moldovean 
la Bethlen în 1616, pare a-i fi frate (Socotelile Braşovului, 
P. 39). Fiul celui d'intăiui e Zosin, de la care pornesc : alt 
Pătrașco, Toader și Sandu, precum și o fată, Ilinca, rămasă 
nemăritată, Cel d'intăiu fusese numit Stolnic de Constantin 
Duca, în Domnia a doua (Neculce, p. 269). 

La n! 242-3. Hincul, de care e vorba aici, nu e cel vestit, 
cu «Vodă vrea, dar Hiîncul ba», revoltatul contra lui Duca- 
Vodă în a doua Domnie, în 1671. În momentul cînd se ri. 
dică asupra Grecilor, el era Serdar: după cîtva timp de 
pribegie, Duca-l chemă însă înnapoi, făcîndul Stolnic-Mare 
(Letopisiţe, Ul, p. 102). Cel din document e, cum se vede, un simplu căpitan de dărăbani. 

La n* 244. Mihai Racoviţă era, cum am maj spus, fiul unei 
fete a lui Toma Cantacuzino. 

La n” 245. Dumitrașco Racoviţă, căsătorit cu, Ilinca, fata
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lui Mihai Cantacuzino, Spătarul muntean (v. n” 250), şi tatăl lui 

Radu Racoviţă (v. Uricariul, XVI, p. 358 şi urm.; keo. Z. îst. 

arch. şi filol., V, pp. 170:3; Arch, soc. și. și di. din Iaşi, 

VI, pp. 342-3), era unicul frate în viață al lui Mihai- Vodă. Alţi 

doi fii ai lui Dumitrașco: Dumitraşco II şi Ioniţă, ai trecut în 

ţara mamei lor (Gen. Cantacuzinilor, pp. 346-7). Cei doi lor- 

dachi Cantacuzino de aici nu sînt cei bine cunoscuți pănă 

acum : Vistierul, fost Comis, Deleanul, era fiul lui loan Cantacu- 

zino, fiă al întăiului Iordachi: el ținea pe sora lui Mihai-Vodă, — 

altă soră fiind măritată cu Stolnicul Costandachi, iar o a treia 

cu loan Paladi. Al doilea Iordachi, fostul Medelnicer, e fiul lui 

Iordachi al Il-lea sai lordăchiţă, un Pășcaz, văr cu Deleanul. 

Cf. Gen. Cant., pp. 46-9 şi Neculce, p. 350. Cf. șip. 591. — 

Constantin Costachi avea și un frate, al doilea Gavril (Neculce, 

p. 369). Cf. şi Gen. Cant, p. 47. Pentru moartea lui Cons- 

tantin, nepotul lui Gavriliţă, v. Neculce, p. 386. Mai exista 

pe atunci şi un Toader Costachi, Stolnic în. cea d'intăii 

Domnie a lui Grigore Matei Ghica (Neculce, p. 369). 

La n” 248. O Catrină Cantacuzino (că trebuie să fie Can- 

tacuzină, arată pecetea), care e şi «cumnata» lui Nicolae Roset, 

s'ar părea că este soția lui Iordachi, fiul lui lordachi Deleanul, 

care era, spune Genealogia Cantacuzinilor (p. 49), « Ruseteasă» 

Dar v. nota la n“ 249. Din documentul nostru se vede că 

Nicolae Ruset, pribeag la Brașov pentru prigoniri politice, 

nu se întoarse decît după 21 April 1732. V. Îsf. 774. rome 

I, pp. 197-8. Pentru contele Nicolae Roset, mai vezi n! 254-6. 

La n” 249. Iordachi Păharnicul din Pășcani e fostul Me- 

delnicer din n” 245. Ca Spătar, se gătia de fugă la Tatari pe 

acest timp, și încăpu în închisoarea lui Grigore-Vodă Ghica 

(Neculce, p. 369). El era soțul Catrinei, cum se vede și din 

n: 259-60, 264: de și Catrina Pășcănița e numită de Roset 

cînd «cumnată», cînd «vară», cînd «soră», iar Iordachi e 

«unchii» (v. n 2546). Constantin Mavrocordat îl făcu Ban (Ne- 

culce, p. 376; dar cf. p. 364). La 1741 el nu mai era în viaţă. 

La n” 252. Verii Grigore Ghica și Constantin Mavrocor- 

dat trăiai în foarte bune relaţii încă. Grigore găsise lui
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Constantin o logodnică, pe Ecaterina, fata lui -Constantin 
Ruset Vornicul (Neculce, pp. 370-1). Nunta se ţăcu la 12 
Novembre 1732 (îh;d.). Acesta era, cum se vede din n! 25ș- 
7, fratele lui Nicolae și al lui Ștefăniță (v. şi Studii şi doc., 
T-II, p. 65). Pentru alți doi Rusetești: Iordachi Cilibiul, fiul 
lui Lascarachi și nepotul de frate al lui Iordachi L-ii, şi 
Mihalachi, v. Neculce, p. 376. Ștefăniță avu drept fii pe un 
alt Iordachi: al III-lea (Neculce, p. 416). Cf. Stud şi doc, 
I-II, p. 1şr. 

La n“ 256. Și de aici se vede că din căsătoria Catrinei cu 
Tordachi Cantacuzino al Il. s'a născut un fii, Constantin 
(v. şi n! 276); pentru care vezi Gep. Cant., p. 48. Monahul 
«Evdochie», care vorbeşte și el de «badea» Nicolae Roset, 
pare a fi acel frate a lui Constantin care s'a chemat în mi- 
renie Ioan (7477.). 

La p. 269. Sandu -Sturdza, probabil fiul lui Ioan, care 
uneiti supt Constantin Duca și suferi închisoare de la Nicolae 
Mavrocordat, nepot de fii al lui Chiriac, frate cu lie, pu- 
ternicul boier din al XVII-lea veac, care era să fie Domn, 
dacă ar fi vrut, — fu printre boierii ce întovărășiră în Rusia 
pe Dimitrie Cantemir. Întors, el fu înnălţat sus de tot între 
ceilalţi boieri de Grigore Matei Ghica, al cărui tată se născuse 
din căsătoria lui Grigore I-iă Ghica-Vodă cu Maria, fata Vis- 
tiernicului Matiaș Sturdza (Amiras, P. 155), — așa încît Vodă 
și sfetnicul lui erai coareșce» rude. Trecerea lui Sturdza con- 
tinuă și supt fiii și urmașii ocrotitorului şi rubedeniei sale. 
Nici Domnul rival, Constantin Mavrocordat, nu-l lăsă la o 
parte. Neculce-l zugrăvește (p. 373) ca pe un <om viclean, 
și închis la inima lui, și lacom». Pare să fi murit în Domnia 
lui Matei Ghica (Letopzsițe, II, p. 227). Pe acest timp, apar 
alți doi Sturdzești: Coostantin şi Dumitrașco. V. și Genea- 
logia publicată de Mihai-Vodă Sturdza. 

La n” 274. Mănăstirile pomenite sînt: Precista din Roman 
şi Sf. Samuil din Focșani. V. mai sus, p. 567. 

La n. 275. Mănăstirea Sf. Nicolae de lingă Botoșani e a 

66549 Vol. ş. 38
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Păpăuților; pentru care v. mai jos, partea a VI" din acest 

volum. 

La n” 279. loan Cantacuzino Vistierul era fiul lui Iordachi 

Deleanu și ţinea pe Zoiţa, sora lui Grigore Alexandru-Vodă 

Ghica. Gen. Caut., p. 49. Pentru omonimul său, fiul lui Toa- 

der şi nepotul de frate al lui Iordachi, v. nota la n” 230. 

Tot de el e vorba la n” 282. 

La n 283-4. Cf. Hurmuzaki, X, p. XXXVI şi urm. 

La n* 286. Acest Iordachi Cantacuzino e fiul lui Constantin 

(v. nota la n* 256). Ioasaf Cantacuzino pare a fi mai curînd 

Ioan cel călugărit, fiul lui Iordachi al III-lea, decit Evdochie 

de la no 257. V. Gen. Caunt., p. 48. 

La n” 288. Sandul e fiul cunoscutului boier Ilie Catargiu. 

Fiul lui Filip Catargiu, el însuși fiii al Sandului, a fost ginerele 

lui Grigore Ghica decapitatul (Gen. Cant, p. 404). Actul 

privitor la Catargieşști se află în Doc. Ca//imachilor, LI, pe p. 

520, ca n” 220, 

La n! 290-1. Amfilohie de Hotin e cel d'intăiu prelucrător 

de cărţi științifice în ţerile noastre. V. Zs7. /z7. roza. Il, p. 388. 

Prin actul acesta căpătăm lămuriri asupra mănăstirei lui Za- 

gavie, lingă Hirlăii, unde și-a strecurat el în singurătate bă- 

trîneţele. 

La n” 292. Pentru Ienacachi Callimachi și vărul săi lor 

dachi Canand, v. Doc. Callimachilor. 

La n” 293. Pentru Constantin Ureche, v. notele date de 

V. A. Urechiă în Gideiă, 7. c., p. xv, nota 18. Abia la 

1834, Iordachi și Alecu Ureche din Tirgu-Neamţ reclamă, 

fără succes, după cit se vede, moştenirea strămoșului lor 

Nestor Ureche. Răposatul V. A. Urechiă era, cred, fiul lui 

Alecu Ureche. 

|]. Documente relative la oraşe. 

La Baia-Cotnati, n” 1. E interesantă forma romănească de 

nume Giurgiuman, a şoltuzului din Baia, care, dintr'o familie
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nemțească, săsească, se iscălia în scrisori către Bistriţa din Ardeal, ca în acea din 8 Iunie 1570 (copie în Bibl. Ac. Rom.), Gheorghe Kirschner, «comite» al orașului (v. și Doc, Bistriţei, |, p. LXx1). Cristea e un <prăvii> pirgar, un cîntăii» pîrgar. E păcat că nu se poate de loc înțelege pecetea latină a tîr- ului. Despre Baia şi despre celelalte orașe și tirguri noastre, vorbesc pe larg în «Istoria Rominilor> ce anunț prefață. 

ale 

în 

La-n” 2. Atit Gheorghe, cît și Nicolae Wolf ai trecut apoi în Țara-Romănească: unul dintre ei se așeză în Cîmpulung, iar cellalt fu și secretar domnesc. V. vol. I-II, tabla. Cf. Zsz, lit. rom. IL, P. 41 și nota 2. 
Iată acum două scrisori germane din Baia, din multele ce Sar putea da: 

Grws wnd Gwnst solt Yyr wyssin won dyr Moldin, Wayser Her der Rigter zu Nesin, von dyr Moldin, fon dim Her Hanschin Growin, mit sont dim ganscin Schtul, wnt mir dwn euch zu wyssin vy das Ynsyr Mitwoner mit jrim Mitvoair, mit dim Nomin Emryg won Woldryf, hon Kof scholgt, wnd sy hon sig mit enandyr forengyt; so ist onsyr Mitwonir, myt dem Nomin Petry Dobry, schuldyg geblybin jrim Mit: wonir Emrygin won Woldryft 9 hondyrt Fenig 'wnt 60 Fenig. Want mir dwn eyg zu wyssin Wy das sy seyg gestedig, hobin mit enandyr for vas etligyn Bayl halbin, so hobin mir is gelossin of Byschay for din Maytair wnd for din Messeyr, dy sy dy Bayl gemagt hot. Wnt was Petry Dobry of Emrigin geret hot, das hot sig Emryg gor geregt gymagt. Do mit seyt Got befollin, Wayssir Her, dir Rigtyr zu Nesin. 
[Pe Vo:] Dyr Bryf zukimt dim Waysim Herin zu Nesin, Her Wincensin,— Bistriţa, Stadtarehiv. 

Wnseren Gross czwvoran, erssamen Herren vnd guten Geuirin Gic) 
vnt Nachpar, etcetera, Nach dem myr eyrin Bryft emphanin vnt auch ver- nomyn habin fon Eyr Herschof, Waysyr Her, dyr Rigter in Nesin, mit sot yrim gancin Rot, mir gebin eich zu forssten, wy das sig der Emrig Mertin fon Woldrof ist komin mit onsyrim Mytwonir Petry Dobry: sy sein komin for onsyrin Sstul wnt sy hobin sig foregynt mitt enandyr; so ist dyr Petry schuldyg geblybin dim Emryg Mertia fon Woldrof 7 hondyrt. Fenig on 2 Fenig. Wat wydyron hobin Sy es gelossin, bedin Telin, of Endrys Bendykin zu Woldrof wnt of Matys Webyrin, zum Got, 2 hondyrt Fenig halbin ibyr dy 7 honâyrt Fenig, dy her im schuldig ist, sy hobin sy es gelossin of dy 2 Man, zu Byschagnis wy das dy 2 Man in werdin bykenen mit eyrin Selin: wen Petre sot, her hot dim
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Emrig gebin dy 2 hondyrt Fenig for dy selbygin 2 Leytin. Dormyt 

seyt Got beffollin, Wayssyr Her dyr Rigtyr zu Nesin, mit sorat irin gancin 

Rot zu Nesin. 

Dyr Bryf ist ausgen in on dim Sontag Okaly, in dir Fasten. 

[Pe Vo:] Dyr Bryf zukimt dim Waysin Herin dim Rigtyr zu Nesin, 

mit somt dim gancim Rot. — /âid. 

La 8 II. Birlad. Acte birlădene se mai dai, ici şi colo, în 

acest volum, dar mai multe în partea L-iii din cel următor; 

cîteva se cuprind şi în Papadopol-Calimah, Aorză zsforică 

despre Birlad (Birlad, 1889). Cele mai vechi acte din Birlad 

nu întrec sfirșitul secolului al XVI-lea, cu toate că oraşul e 

vechiă, se află pomenit în secolul al XV-lea și a fost găsit 
poate de întăii «descălecători». Astăzi «diploma birlădeană» 

a fost depărtată în domeniul fantasiei (v. |. Bogdan, în Az. 

Ac. Rom, XI, p. 65 şi urm.). Puternice motive istorice se 

unesc cu inconsecvenţele de formă pentru a dovedi fără pu- 

tința unei îndoieli serioase falsitatea acestui fabricat al unei 

epoce de tot nouă. E bine să se mai arate citeva pentru a 

scăpa definitiv de această stafie rusească. 

Întăiu, se brodeşte că diploma concedată de Ivanco Rotis- 

lavovici, principe rutean și stăpînitor al Birladului, negusto- 

rilor din Mesembria, la 20 Mai 1134, cade tocmai în vremea 

cînd, după un desăvirșit cunoscător al geografiei istorice a 

peninsulei balcanice, d. C. Jirecek (Das Fiirstenthum Bulga- 

rien, p. 528), «nu se aude nimic» despre Mesembria, care 

nu e măcar cunoscută geografului arab Idrisi. În paginile ce 

Jiregek însuşi consacră Mesembriei, nu se spune deci nici-un 

cuvint despre diploma tipărită de d. Hasdei. 

Drumul de negoț al Moldovei, coborind spre Marea-Neagră 

mărfuri «localnice, ungurești, rusești și cehești (polone)», nu 

exista, și nu putea să existe, pe vremea stăpinirii triburilor 

turco-mongolice, în secolul al XII-lea. El a fost stabilit după 

întărirea orașelor galițiene prin influxuri germane şi armenești în 

al XIV-lea veac. Atunci încep a trece prin văile riurilor noastre 

mărfuri din obirșia arătată în diploma lui Ivanco (Bogdan, 

Documente şi vegeste, passim). Pănă atunci însă, n'a fost la 

noi decit viața patriarchală în sate, şi jafuri.
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Mesembria nu era măcar o Ragusă, şi negoțul pe care-l făcea era cu totul local. Nu Puteai veni Mesembrioți în așa de mare număr, încît să fie de nevoie un privilegiu deosebit pentru dinșii, în care să se specifice şi în ce loc anume sînt a se plăti vămile de import și export. Comerţul ce ar fi făcut Me. sembria cu Moldova, ar fi fost prin mijlocitori italieni, dar nici aceia nu luaseră încă lar! 34 în stăpinire Marea-Neagră. În privilegiul dat de Împăratul Alexie al III-lea Veneţienilor la 1199, se pomenește în tot circuitul de coaste al Mării. Negre un singur port deschis acestora: Anchial (Heyd, Ze colonie commerciali deghi Italiani nel medio evo, Il, Veneţia, 1868, p. 2; cf. zbid., |, p. 82), vecin cu Mesembria, Galaţii, portul la Dunăre al Statului lui Ivanco, nu apare înnainte de secolul al XVI-lea, Pe vremea fiilor lui Alexandru- cel-Bun, la împărțirea dintre dinșii, nu se cunosc aici decît «morile Covurluiului» (Chs/ia și Cetatea-Albă, P. 94). 

Însă iată un alt vechiii act dat în Birlad, acela al lui Iuga Cotriatovici Voevod, «cneaz litvan, Sospodar al ţerii moldo- Venești», care, «din Birlad», la 3 lunie 6882, răsplătește pe «sluga sa credincioasă pan lacșa Litavor», pentru Slujbe îm- potriva Tatarilor, în lupta de la <Vlădici pe Nistru», dîndu-i «satul anume Zubrăuţii». Acest act din 1374 mi se pare falș pentru următoarele motive,—care nu s'ar putea înlătura decît prin presintarea unei reproduceri fotografice a presupusului original. 
, Șupt raportul împrejurărilor publicării, bănuielile se îngră- mădesc. În «Foiţa de istorie și literatură» pe care o edita cz tere cirilice la Iași, în 1860, d. Hasdeu tipăreşte copia cu litere latine a diplomei lui Iuga. Originalul s'ar fi aflind în «Biblioteca comitelui Swidzinski» la Chiev, de unde l-ar fi copiat Alexandru Hasdeu, tatăl editorului, același în hiîrtiile Căruia a găsit d, Hasdeu diploma altui Rus stăpîn pe pă- mîntul țerii noastre, Ivanco de la Haliciă. Actul e foarte Scurt, citeva şiruri, și nu ni putem închipui ce grabă ex- traordinară ar fi împiedecat pe Al. Hasdeii, care Scria tot așa de lesne cu litere cirilice ca și cu Caractere latine,
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de a copiă acesta citeva şiruri în scriptură cirilică. Chiar 

dacă o asemenea grabă sar putea îndreptăți, nu putem în- 

ţelege cum de nu i-a rămas nimic în minte copiatorului despre 

aspectul exterior al documentului, care, pentru extrema lui 

raritate, merita să fie descris în cele mai mici amănunte; d. 

Hasdei, meticulosul editor al «Cuventelor den bătrăni», tre- 

buia, neapărat, să fi cerut astfel de lămuriri, chiar dacă 

ele nu sar fi trimes odată cu copia. Ce se întimplă 

însă? Trec treisprezece ani de zile, și d. Hasdeu nu 

întreabă, nu cercetează, —în viaţa părintelui săi, ori pe 

urmă. În «Istoria critică», ediția întăiii, ediţia a doua (aici 

la p. 89), diploma rarisimă, vrednică de a fi studiată cu 

cea mai mare amănunțime, a lui Iuga Litvanul, apare într'o 

notă, tot cu litere latine, şi tot fără nici o explicaţie decit 

că se află la Chiev, în biblioteca arătată şi a mai apărut 

odată în revista din lași. Acum cîtva timp, am scris direc- 

torului Archivelor din Chiev să binevoiască a mă informa 

asupra acestei prețioase mărturii din trecutul Moldovei, și pănă 

astăzi nam primit nici-un răspuns. luga nu e numai un 

Domn moldovean, a cărui stăpinire, foarte puțin întemeiată 

şi absolut efemeră, e adeverită de cronicile ţerii sale de 

origină, ci şi un îns2mnat factor în istoria Rusiei-Mici de pe 

acea vreme: nici din altă parte însă, nu s'a descris sai ti- 

părit în litere cirilice originalul misterios. Se pare, în adevăr, 

că «Biblioteca comitelui Swidzinski» în Chiev e mai neabor- 

dabilă decit peştera unui balaur din povești. 

Forma actului a fost judecată de un om foarte competent 

în această privință, d. dr. George Popovici, cel mai bun cu- 

noscător al vechiului drept romîn, ca neatacabilă, întru toate 

explicabilă prin puţinele diplome moldoveneşti sau rutene ale 

timpului. Se ştie că din această epocă mai avem numai două 

acte de la Roman-Vodă și două de la Iuga, prodecesorul lui 

Alexandru-cel-Bun. Alăturînd diploma lui luga de aceste 

patru acte constatăm următoarele deosebiri, dintre care unele 

se explică de d. Popovici, iar altele rămîn nelămurite și după 

aceste explicaţii, ce se razimă pe cea mai deplină cunoaștere 

a faptelor în discuţie.
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Roman se întitulează «mare, de-sine-stăpînitor, cu mila lui 
Dumnezei Domn io Roman Voevod, oblăduitor al țerii Mol- 
dovei de la munți pănă la mare» (Arch. ist, 11, p. 18), sai, 
peste cîteva luni, tot în acest an 1 392: «mare, de-sine-stă- 
pînitor Domn (Şi aici roenoAHnh) eii Roman Voevod, al ţerii 
Moldovei de la munţi pănă la țermul mării> (Rev. p. 7st., 
arch şifil., VI, p. 366). luga e «cu mila lui Dumnezei io (noi) 
Iuga, Domn ţerii Moldovei» (Arch. rom, l, p. 14; kez. 2. 
25. arch. şi fil., IN, p. 714). lurg Litvanul își zice «cu mila 
lui Dumnezeă eu (my) cneaz litvan lurg Coriatovici Voevod, 
Domn (gospodar, nu fospodiu) al ţerii Moldovei». lurg pu: 
tea să vie însă de undeii plăcea, dar nu în calitate de cneaz 
litvan putea dărui și împărți la noi. E adevărat că alt Co. 
riatovici, Alexandru, începe (Popovici, 7. c.) prin calitatea sa 
de «cneaz litvan»> ca să mîntuie cu adausul de «gospodar al 
țerii Podoliei», dar în legăturile ei cu lurg, Moldova nu pu- 
tea fi asimilată cu Podolia, ce aparținea după a// drept Ca- 
sei Coriatovicilor. 

d) Faptul că Iuga face danie «cu boierii săi», ar fi într'un 
act mai tărziii o probă patentă de falsitate. Dar d. Popo- 
vici atrage atenţia cu dreptate asupra actului al doilea de la 
Roman, ce cuprinde și el acest adaus. 

c) Se urmează apoi cam ca în acestactde la Roman pănă 
se ajunge la persoana și calitatea celui ce primeşte donația, 
lacșa Litavor (s'a propus şi Litovoi) e namestnic de Cetatea- 
Albă. Ne gindim îndată la titulatura lui Roman, stăpînitor 
păvă la «Mare», la «țermurile Mării». Însă, la începutul seco- 
lului al XV-lea încă, Moldovenii n'aveaă Cetatea. Albă, care 
era genovesă pănă la 1410 (Chi/ia şi Cetatea- Albă, p. 57: măr- 
turia, incontestabilă, a unui notar al Republicii genovese, ce-i 
înşiră coloniile pe care nu ştim cine le putea cunoaște, dacă 
era în stare să se înșele şi cineva într'o astfel de situație). 
Nu știu dacă cnezii litvani puncaii namestnici — Ivanco pu- 
nea «Voevozi» în diploma cea falşă — ;la noi însă ei se află 
numai, ca la Birlad pe urmă (v. vol. VI, partea I-ii), în orașe 
neîntărite, pe cînd în cetăţi stai, de la început, pircălabi, și 
Rusul Iurg nu putea cîrmui rusește Moldova.
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d) În cele patru diplome de țară ce avem, nu se arată 
slujba anume pentru care se răsplătește un «credincios» al 
Domnului. La dreptul vorbind, nici mai tărziă nu se prea în- 
tîlnesc asemenea specificări, de şi ele se fac în anumite casuri, 

de slujbe neobișnuite. Iuga lămurește însă pe «oamenii buni>— 
o particularitate de formă a diplomelor anterioare lui Alexan- 
dru cel Bun, notează d. Popovici, — că «Litavor» a bătut pe 
Tatari la Vlădiciu, 

2) Pentru această ispravă i se dă satul Zăbrăuţi. După nu- 
mele lui vine un <ey» (la), care anunță fixarea hotarelor, în- 
dispensabilă pe un timp cînd hărți nu erai, şi oamenii rivniaă 
tocmai ca și astăzi la pămîntul aproapelui. Toate celelalte 
patru diplome dati asemenea hotare, hărți în cuvinte, în locul 

celor în semne. Aici însă... o soartă fatală a făcut să se rupă 
hîrtia, Pentru două-trei cuvinte o asemenea nenorocire, ţiind 
seamă de venerabila virstă a actului, s'ar explica, dar se în- 

tîmplă, spre culmea soartei rele, că lunga, circumstanţiata de- 

limitare, ce ţine rînduri întregi de obiceiii, — lipsește oază; 

că lacuna s'a întins pănă la ultimul nume proprii, şoarecele 

vinovat fiind un mare amator de nomenclaturi geografice; 

J) Apoi se dă «credinţa Domniei Mele şi a boierilor mol- 

dovenești». În ambele diplome ale lui Roman, aceștia se în- 

şiră, numele lor fiind un mijloc de control pentru autentici: 
tatea unei cărf? domnești; din ale lui Iuga, acel din A7c/. 

on. are boierii, de şi e păstrat numai în traducere ; dacă la 

al doilea ei lipsesc, explicația o cunosc cercetătorii de acte 

vechi; foarte adesea ori traducătorii din secolul al XVIII-lea 

suprimaii numele boierilor: probe se pot găsi și în aceste 

două volume. Dar actul Litvanului e în original, şi nici măcar 

puncte nu ni arată pasagiul unui șoarece fatal, rozător de 

nume boierești. Deci: unde sînt boierii Măriei Sale lurg, care 

fusese totuşi «chemat» de dinșii? 
£) Un <«lvan» ar fi primit, ni se spune apoi în textul ac- 

tului, misiunea de a pune spre întărire pecetea domnească, 

despre care n'avem nici-o /ămurire. Însă obiceiul de a se 

pune pecetea prin Logofăt e mai noi, şi nu-l aflăm în nici-una
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din cele patru diplome sigure. Apoi, cînd e să fie numele boie- rului cu pecetea, intervin punctele : şoarecele fatal ! 4) Nu se cuprinde înainte de aceasta, de și aici nu sînt puncte, formula obișnuită de întărire, care nu lipsește nici într'unul din cele Patru acte menţionate. 7 La urmă se dă data: «Birlad», fără să se alăture califi- cația obișnuită de «Scaunul nostru», «orașul nostru», «ceta- tea noastră», ca în actele, cu sfirşit păstrat, ale lu Roman. J) Scriitorul actului se notează: e aţco. Acesta însă nu era pe vremea lui Roman, și-l aflăm numai supt Iuga odată, și supt Alexandru-cel-Bun, adesea: după o lacună de vre-o douăzeci și cinci de ani, 
k) Să se adauge acum că lupte cu Tatarii, robiți, ca Tătărași, 

pe acest timp, că astfel de: ciocniri la Nistru se întîmplă abia 

să răsară tocmai la Birlad, — și se va vedea cită credință merită diploma din 1 374. Dacă originalul ei ar apărea vre-odată, ar fi doar unul din rarele casuri cînd neverosimilul e adevărat. Pănă atunci o Privim ca opera dibace a unui om familiarisat Cu vechile noastre urice și cunoscînd poate unele diplome litvane 1, 

La no 1, Șoltuzul Carapoton își mai zice și Carapotona : de la dînsul avem o mărturie, datată, în partea L-iii a vol. VI Și alta în Vricariul, II, pp. 263-4 2. 

La n* 2. Data Zapisului se fixează aproximativ prin pomenirea Postelnicului Iorga, vărul lui Vasile Lupu. 

Din Birlad se mai dau acte în acest volum mai jos: Fălciiă (p. 73), de la nameastnicul Procop Negre, care apare și în vol. VI, partea I-iii ; Documentele Mitropoliei din Iași, n* 32, de la voiutul (Șoltuzul) Binga, din 1629; Documentele Boto- șanilor, n” 12, de la Procop Negre iarăși. Pecetea Birladului 

! Greutatea adevărată stă în admiterea unui falșificator atît de bine pregătit, . 2 Reprodusă în Papadopol-Calimah, 7. e, Pp. 34-5.
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se află reprodusă în Papadopol-Calimah, 7. c. şi în încercarea 

de sigilografie romănească a lui V. A. Urechiă: ea e foarte 

grosolană, cu două cercuri concentrice, peştii făcuţi ca niște 

pite, şi litere mari, strimbe. 

La: Botoşani. E o cerere pentru o căsătorie țigănească. La 

numirea unui jude i se dădeaii pe samă, cu «izvod», sălaşele. 

O astfel de numire a unui jude am tipărit în Doc. Ca//ima- 

chilor, — o complinire neapărată la aceste volume, —Î, p. 529. 

La: București. Radu Postelnic Dudescu era fiul lui Dimi- 

trie sati Dimitrașco, Vistierul — din 1631, — ce se luptă în 1632 

contra lui Matei Basarab, în oastea moldovenească a lui Radu 

Alexandrovici (Const. Căpitanul, p. 115 ;un Petru Dudescul : 

«Dedeskul» sol al lui Leon-Vodă în Ardeal la 1631; Soc. 

Braş., p. 71), avea o soră, Ilinca (Doc. Cantacuzinilor, p. 95, 

ne xxxv). El era pe la 1677 simplu Căpitan (id, p. 9% 

n XXXIX ; p. 99, n XLIII), şi nu merse mai departe : la 1680, 

Neacșa, soţia sa, fata lui Gherghe Băleanu (Const. Căpi- 

tanul, p. 186), era văduvă. Lăsase doi copii: Radu și Gheor- 

ghe (îdid., p. 100, n? XLV). Ea poartă mai multe procese 

în afacerea moștenirii ei și a lor: dar, dintre copii, la 

1687 nu mai trăia decit Radu, Răducanu, tot nevristnic (zBzd,, 

p. 110, n; p. 111 LI). La 1692, Radu acesta era Spă- 

tar şi continuă procesele (7did., pp. 1545; n LXvI-vII). La 

1696, el era însurat și avea copii (p. 166, n uxxu). În 1699, 

Al aflăm Postelnic (4bid., p. 249, n” XX), apoi Păharnic (st, 

Hit. rom. |, p. 154 nota!). În 1714, el mersela Constantino- 

pol (Doc. Cant. p. 176, n* LXXVI; cf. Țsf. Piz. rom. L, p. 210, 

nota 4: ca piriş al lui Brîncoveanu). Soţia sa era o Can- 

tacuzină, Maria, fata lui Constantin Stolnicul; de aceia fiul 

său Constantin se numeşte la 1717: «contele Dudescu Can- 

tacuzino» (alți doi fii, Ștefan şi Ioan, dispărură răpede ; o fată, 

Maria, luă pe Constantin Notară; Gez. Cant., p. 320), pri- 

begind după ce Ștefan-Vodă, unchiul săi, și, puțin după diînsul, 

tatăl său Radu perise omoriți de Turci, la mazilia din 1716 

(Doc. Cant, p. 177; n LXXVUL; Vol. III, p. 26). Cred că e 

acelaşi cu Constantin Dudescul din. 1746, căruia i se dedică
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de Chesarie Daponte Kimos Xapizoy (v. şi ifid, p. 212). Ni- colae Dudescu Vornicul e fiul lui Constantin (2427, pp. 255, 
257). Cel d'intăiu se amestecă mult în luptele boiereşti de pe la 1750 (Gen. Cant. Pp. 122-5, 129-32), tîrînd în ele și pe 
acest fii al săi. Mare-Ban, el avea ambiția să conducă țara, 
«poruncind Domnilor cum să domnească» (pp. 1336, 138-40). După venirea lui Ştefan Racoviţă, care ştia să şi spînzure, . «Dudescu cel bătrin» se făcu călugăr (47, pp. 140- I), din 
«baş-boier» ce fusese (p. 148). 

EL moare în 1766 (id, p. 320). Între documentele neca- talogate ale Academiei Romiîne, găsesc o «foiţă de ceale ce am să-m dea dumnealui cumnatul Costandin Dudescul Vel 
Ban, cum arată în jos; Mai 14 d., lt 7256 [1748].» Iscălesc: Ştefan Văc[ărescu] Vel Cluc. şi Costandin Dudescu Vel Ban. 
Tot acolo, 45/XII, e o scrisoare de afaceri a lui Ștefan Mișu către 
Nicolăiță Dudescu. Ca doc, I00/XII, se află scrisoarea lui K, 
A.— Constantin Dudescu, prin care recomandă acestui fiii al săă 
să se poarte bine în dregătoria de vtori Postelnic ce i-a dat 
Domnul, pentru meritele lui Constantin însuşi. 

Soţia lui era Maria, fata lui Antioh Cantemir (72id, pp. 
286-7, 320). O fată a lui, Zoița, avu o furtunoasă carieră 
Giid.). În războiul din 1768, Nicolae se dădu de partea Ru- 
ilor (7b/d., p. 186). Fata lui Dudescu, pomenită de lady Cra- 
ven în călătoria sa ( Voyage en Crime, pp. 417-20), se 
mărită cu Scarlat, al doilea fii a] Banului Dumitrachi Ghica 
(Gen. Caut., p. 405). Avem o scrisoare iscălităc Saftizza Du- 
deska», din care Scrisoare, scrisă în franțuzeşte, se vede că 
ea, Săftița, era în relaţii cu lumea consulară din Bucureşti : 
Agentul austriac şi consulul frances (Îsi. fit. rom., Ul, p. 32). 
Cf. și Îs£. Ji£. rom, mai ales I, pp. 446-7, și tabla la vol, 
III-IV. Un ultim Dudescu, Constantia, Marele-Logofăt, fu unul 
dintre cei d'intăii călători în Apus și un mare cheltuitor, 
cum se cuvine pentru un încheietor de neam (v. Hurmuzaki, 
X, p. 134; p. 517 şi nota 1; Pp. 549-50). El lăsă numai o 
fată, măritată cu maiorul greco-rus Cariboglu (7di4.). La reîn- 
noirea Domniei pămîntene, el trăia încă, de și «decrepit» 
(7did., pp. 153-4, ne cov): damblagiă și ruinat (pp. 220-1, n“
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coxoii). El avea și altă soră, Elena, care-i făcu greutăți la chel- 
tuielile de tinereță (7222. pp. 552-3). — Din document se mai 

vede originea  transdanubiană a Mitropolitului Ignatie (încă 

de pe vremea lui Matei Basarab). Trebuie să-l identificăm 

deci cu «popa Ignatie Sirbul din Necopoie», care negoci€ cu 

Abaza-Pașa pentru urcarea în Scaun a lui Matei-Vodă (Lu- 

descu, în Mag. zstoric, IV, p. 314). Mai tărziă, aflăm la Rim- 

nic pe alt Ignatie; la 13 lanuar 1664, Grigore Ghica vor- 

bește întrun privilegiu de «piscupia de la Rămnicul de sus 

și părintele piscupul Egnatie Grecul» (Cartoanele Episcopului 

Ghenadie, în Bibl. Ac. Rom, I; pergament; el mai func- 

ționa încă supt Antonie-Vodă, la 20 Mart 1665; zb:4,). 

La: Cernăuţi. Actul se află, cu mai multe deosebiri și în 

Arch. îst., UL, p. 257. Comparindu-l cu originalul, afară de 

amănunte ortografice, ca «cijmar», nu «cizmar», mi se pare 

că trebuie cetit «Volcinschi», «Avram» și «Micuţenco». Acte 

cernăuţene cuprinzind locuitori din aceleași familii se dati mai 

jos, în cap. IX. 

La: Chigheciul. Actul are o mare însemnătate, din causa 

vechimii lui, înainte de 1574, şi din causa celor ce-l dai. În 

adevăr, Murgul și Slăvilă sînt boerii ce ai trădat pe lon-Vodă 

cel Cumplit. V. Hurmuzaki, XI, p. xxvI. Lăsind la o parte 

ce zice D. Cantemir în Descriptio, Chigheciul era pe acest 

timp un Ţinut (Hurmuzaki, XI, pp. 219, 228), și totuși, cas 

unic, din causa vecinătăţii cu Turcii din raiă, el era ocîr- 

muit de un dregător militar, de un pircălab. Un alt pircălab 

de Chighecii se pomenește în vol. VI, partea I-iii. Cf. şi Urz- 

cartul, XVIII, p. 392. 

La: Cîmpulung (Moldova), n* 1. Pentru Năculești, a se 

vedea tabla PDocumentelor Bistriţei, 

La n” 2. Pentru neamul Stroieștilor, Cimpulungeni de baș- 

tină, încă din al XVI-lea veac, v. PDoc. Bistrzfz, Il, pp. XXIII. 

La n” 3. Pentru această ocupaţie austriacă la Cimpulung, 

v. Doc. Callimachilor, |, pp. XXXVIU-VIII. 

La n” 4. Acest Milescu Vornic de Cîmpulung nu e cu-
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noscut de aiurea. El n'avea a face cu familia mai strînsă a lui Nicolae Milescu, Scriitorul, care avea un fii Maxim (An. Ac, Rom., seria I-iă, XI, p. 51). Mileşti eraă pe atunci și în Țara. Romănească, dar fără nici-o legătură cu cei din Moldova). La 1-iă Iulie 7201 (1693), se dă un act de către «Staico fe- corul lui Pătru Cliuc. Milescul, împreun[ă] cu jupță]neasa mea Păuna, fata Predei Log. Fălcoianul» (Cartoanele Episco. pului Ghenadie, la Bibl, Ac. Rom, 1, 128). Pentru moartea acestuia, pe cînd era capuchehaie la Contantinopol, v. mai jos, P. 319, n* 93. Aceştia erai din seminția lui Barbu Milescu Banul, pribeag la Poloni pe cînd Duca-Vodă ţinea principatul (Const. Căpitanul, P. 193). Supt Şerban Cantacuzino, el în- cheie un tractat în Ardeal (Mon. Com. Trans, XVII, Pp. 341-4, n” xov). 

La: Cimpulungul muntean, Cf. vol. I-II, P: 273 și urm. 
La: Cotnari. Cf. și pe p. 69. 

La n* 2. Ioan Alciner din Cotnari făcea daruri de varză Iesuiţilor din Iași la 1679 (vol. I-II, p. 58). Pentru familia lui, v. tabla de la vol. citat. Mai vezi z%/d., p. 9ş, nota 2. 
La: Dorohoi. Șoltuzi de Dorohoi sînt pomeniți mai departe, p. 536, n* 28. Pentru Petia cea Mare, v. Baia-Cotnari, no 1 (p. 69) şi vol. IV, pP. 342. Pătrașco Vornicul trebuie să fie cel din 1609 (v. Uricariul, XVIII, p. 476; mai sus, p. 11, n52). 
La: Fălciiă, Procop Negre a ocupat deci foarte mult timp namestiicia de Birlad. V. p. 213, n* 12. Toma Oriș n'are nici. o legătură cu familia boierească a Orăşilor. Una dregător de Fălciiii figurează ca martur și întrun document din vol VI, partea I-iă. Cf. și Arch. soc, ȘI. și d, |, p. 305. 
În Țara-Romănească juca un rol orașul de pescari Floci, la- gura Ialomiței, menţionat încă din secolul al XV-lea (Bogdan, Documente şi regeste, Pp. 23, 121). La 7125 (1616-7), într'un zapis, pe care «Stănislav, fratele lu Iacov Post.», îl dă «lui Aldi- mir Pitar», iscălește ca martor «Costandin ot varoș Floci». La 7126 (1617-8), în alt zapis, pentru același Aldimir, se află întări-
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tura lui «Radul jud[e]ţul de oraș de Floci» (Arch. Statului, Co- 

roceni, XXXV, 3, 4). Supt Şerban Cantacuzino se vorbeşte 

de «vama orașului Flocii» (îbid., 5). lată şi, în numele dregă- 

torilor locului, un act scris la Floci (2277,, 1): 

1 Ispisahom mij hranite sudțal și cu 12 părgari și toţi bătrănii, 

ot varoş ot Floci, scris-am și mărturisim cu atast[ă] carte nostri 

acestui om anume Radui și cu feameae lui, Neagole, cum să se 

ştie că aii cumpărat o vie de la Crste fetorul lui Mușat înclă] 

mai dennainte vreamțe), cănd aii fost leatul 7106, derept preţ bani gatah 

2.000 de aspri turcești, și se-aii cumpărat acea vie pre banii babei Radului. 

a îi Neagole, că aii văndut 2 iape a lei Neagole, aduse dela casa ei, și 

ati avut şi carte făcut(ă] de atunce, de la Radul Judeţul, și ai mărtu- 

risit însuș Radul Judeţ și Radul Stănislăviel înnainte nostră ; ci Je-aă 

perit cartea, de râotăț, Și ai cumpărat baba Neagole pre ale el bucate 

de la tată-săii aduse, şi să fie volnic[ă] baba Neagole să dea aceia vie 

cui va vrea ia să o lase; pentru că este vie cumpărată pre ale ei bu- 

cate. Şi iar aii cumpărat baba Neagole, și cu feg[ojrul ei Pascul, un 

loc de casă], de la Neacșul și ae la muerea lui, Dumitra, locul Gaftei 

fata lut Caru ţreovnicul, derept bani gat[a] 500, — să fie lor moşie în 

vecie. Şi mărturie anum[e] Radul biv sud. i Radul Stănislăviel; şi a fost 

atunce mărturie anume), Dobromir, i Drăgsin, i Buda, şi Stan Mitţi]tel, 

i Pătru Sulinariii, i Fiera, i brat eg Stoen, i Dumitru Log, i Andreiii, 

i Andonie, î Ventil[ă] Logft,, îi mal Vintilţă]. Derept aceae am făcut 

cartea nostră, să fie la măna babei Neagole și la măna Pascului, de 

mare credință. Pis az Ventil(ă) Logit., msța Mai $ d.; vit 7145 (1637) 

Pecete cu un peşte între patru puncte. — Arch. Statului, Cofroceni, 

XXVII, I. ” 

La: Hirlăi. O scrisoare: a lui Gheorghe Ștefan e datată din 

«lagărul la Moldova», în ziua de 18 Octombre 1653 (vol. 

IV, p. couiii, nota 1). Din vremea lui Radu Mihnea, care-şi 

avuse reşedinţa în Hirlăă, unde și muri (v. Miron Costin și 

Soc. Braşovului, p. 62: «într'o cetate, în Hrălăii»), tîrgul fu- 

sese lăsat în părăsire. Dar Miron-Vodă, Moise Movilă dai 

încă acte din Hirlăă. V. vol. VI, p. 1; Doc. Bistr., L, pp: 

XCIII-IV. 

La: Iași, n“ 1. Tatarii trecură spre Viena în 1683. 

La n 2. Nastasia trebuie să fi fosto «Cărăi|măjneasă», și 

anume acea din 1610, văduva Păharnicului Procop Cărăiman 

(v. vol. IV, p. 276, nota 1). Deci fiul ci Dumitrașco Buhuș
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îi e ginere sai, mai curînd, fii din altă căsătorie. Ea avu un fiii, Vasile, și o altă fată Măricuţa (2:q.). V. şi mai Sus, p. 14, n” 62 și nota respectivă. Cei doi martori sînt din «Căme[niță)». 
Cu privire la Iași, afară de acte cuprinse în partea a III-a, ce urmează, mai găsesc între nouăle documente sosite la Academie pe cel ce urmează: 

laşi, 7152 (1643), Octombre. <Adecă eii Safta, fata lui Apostol G-aii fost Pitari», vinde nişte case caicea în tărgu, Jăngă casele Hăbă- : - şăscului, pre uliţa strărată», puse zălog la Hăbășescul pentru 300 de galbeni. Pentru răscumpărare, iea bani de la «Seachil Stolnicul». Mar- turi: <dumiialui Lon Dobje și Vasilie Tăbărță, Vornicii Măriet Sale Doamnei, și Dumitru Stolnicul, și Dumitrașco Coadă Stolnicul, şi Cio- ? 3 
golea şi Moţoc, Vornicii de gloată», 

Ceva mai tărziă e următorul Zapis ieșan: 
Iași, Mart 7179 (1671). «Anna Ambrosoae» vinde o <hucatt de loc de cas[ă] din casa lui Gavril bărariul la vale, pre lăngă locul dumisale lui Enachi Vornicul», acestui din urmă. <Și'n tocmela noastră ai fost vecini de aproape, anum[e] Andreuș și Mihalcia, şi Gligorie, şi Vasil[ile, şi Glava, și Ion Vântul, și Gavril darăbanul, şi preotul Bejan, și Gavril bărariul, și Necula bărar, și Gheorghiţă Duvalmul, și Sava, și Dumi- traşco, și Nicolai Groasa, şi Vasfi]lie Meleștan, și Gavril Drăgăuic, şi alţi mulți oameni buni, și bătrăni și tineri», — lași, Arch. Statului. 

La p. 73. Zapisul din Dorohoi (p. 73) menţionează pe un Hușan. Avem însă un act din Huşi chiar, la Bibl. Ac. Rom,, 

| | 

doc. 128/xLr11. 

Țonţa şi Drăgan, fit lui Dumitru, vînd ocina lor în Gledeani, <dumi- sali lui Alexandri Păharnicul», cu 10 galbeni. Marturi: Gavril Zbărcea șoltuzul, și Mihil, şi Iliaș, și Buta, și Luca€, și Beneti, şi mulți oameni buni şi bătrănia. «La Huș, 7158 [1650] Mart 24.» Pecete cu Crucea peste niște semne și ; cluş, 

La: Lăpuşna. Toader <«Gcehan», Cehan, e începătorul nea- mului Racoviţeștilor, fără îndoială. In 1641-2 apare un Apos- tol Cehan, care era fiul lui Petrea Cehan și avea, pe lingă fete, şi doi fii, Nicola şi Gheorghe, ce se întîlnesc pănă după 7215 (1706-7), căzuţi în sărăcie, Aceasta e ramura 7ă- zășească a Cehanilor. Cea boierească pornește, fără îndoială, tot de la strămoșul Toader din veacul al XVI-lea. Pe vre-
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mea 'lui Petrea Cehan, un Răcoviţă Cehan, își începea cariera 

de boier ca al doilea Logofăt în 1637 (Sud? as. st. Rom, 

p. 52): în 1662 el era Marele-Logofăt al Moldovei (Urica- 

riul, XXIII, p. 259). Cu soţia sa, Tofana (A7c4. soc. şi. şi 

dit. din ași, |, p. 121), el avu pe loan Racoviţă, ce era 

Mare-Păharnic în 7193 (1684-5), şi luă de nevastă pe Nastasia 

fata lui Toma Cantacuzino. Ioan își zise loan Răcoviţă (mai 

tărziă numai: Racoviţă; și Mihai-Vodă întrebuințează forma d'in- 

tăi). Fiul mai mare al acestuia, Mihalachi, era la 7198 (1689-99), 

cînd tatăl săă nu mai trăia, vtori Comis. V. Uricariul, XVI, 

p. 299 şi urm. Din această hotărîre domnească din secolul 

al XVIII-lea (1778) între ramura lui Mihai-Vodă și a frăține- 

său Dumitrașco Hatmanul (v. mai sus, p. 593), se vede cum 
Cehanii-Racoviţă ati cumpărat pe încetul, dînd bani împru- 

mut, moșiile rămase în stăpînirea Racoviţeștilor răzăși. — Uri- 

cariul Nicoară se întilnește (Uricariur, XVIII, p. 530) între 

1608 și 1622. 

La: Orheiii. Pentru întemeiarea acestei pîrcălăbii, v. Hur- 

muzaki, XI, p. xarx și Con. fi. pe 1900: «Un mănun- 

chii de documente». Să fie Apostolachi un Catargiu? 

La: Roman. Un alt act orășenesc din Roman e dat de 

Hunfalvy, Die Rumânen und kre Auspriiche, p. 129, nota 3. 

La Suceava, n” 1. Alt Tăbărţă în actul întăiii din cele adause 

mai sus, cu privire la Iași. Gheorghe Bașotă împlinește în 1616 

o misiune în Ardeal (Soc. Braș., p. 39). Zapisul aduce, de altmin- 

trelea, la 12 Iulie z6z0, o carte domnească, tipărită în Arc/z. zst., 

III, pp. 206-7. D. Hasdeii dă în întregime și actul nostru, pe pp. 

205-6. În Arch. 7sî., se poate urmări şi restul afacerii. Ma- 

ricuța Șeptelici, mama lui Gavril, se măritase cu Zaharia Pi- 

tarul din Dersca (p. 20). Vasile era fratele ei. El ajunse 

Hatman, se pierdu în lupta lui Gașpar-Vodă cu Polonii, şi lăsă 

doi fii: Iliaș şi Gheorghiță. V. Doc. Bszr,, IL, pp. XII-ril. 

La n” 2. Areni e locul unde a fost omorit Despot, la ie- 

şirea lui din Suceava: «afară den cetate, mai sus de Suceavă, 

la Areni» (Ureche, p. 217). V. și mai jos, p. 407, n“ 2.
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La n“ 3. Zapisul e de aceiași dată cu acel de pe p. 69, I, 2. Gheorghe starostele («cel Bătrăn»), șoltuzul Hanos, Frin- cul se află în amîndouă astele. 
V. şi pp. 79-80, n“ 8. Un zapis relativ la Suceava se dă în parte în Doc. Callimachilor, 1, p. 299. Înfățișez aici două scrisori fără dată, de pe la 1600, pornite spre străinătate de la șoltuzul Sucevei: 

1. Soli Deo gloria, et cetera, 
S. Meinenn Grues, sambtt Wunschunck alles Guetts, etcetera. Ersamer wnd weiser Herr Richter, mitt samtt dem Weisenn Herren Herr An- dreas wnd dem Porkolabenn : wen das ich herenn das Eur Weisheit allesambdt gesundt seydt, das ist mir ein grosse Freydt zu herenn. Gott sey Lob vnd Danck gesacht. Ich wer auch noch in einem zimligen Ge- 

sindt, etcetera, 

Ersamer wnd Weiser Herr Richter, mitt sambit dem Weisenn Herren Herr Andreas! Ich wollt Euer Weisheit gar fleisig gebettenn habenn, wie guette Weisenn Herren wnd Freindt, Euer Weisheit woll so woll' thuen wnd wollt de Knechtt mitt Namen Jacob, den der Herr Wailttenn hatt lossean fenn, bis fon wegenn der Ross halbenn die er entfyrdt hatt, das ir in wollt fragenn mitt wess seinem Wiessen wnd Willen das er die Ross entfyrdt hatt, — den der Herz Wallttenn, der beschuldigtt mich darmitt als wer es mitt meinem Wiessen wnd Willenn geschenn; wnd er meindt auch gleich als wer ich Burg fiir in wordenn, derweill er zu mir 'auf der Herberig ist geuest, Das wieder roit ich, Weiser Herr Richter, den ich geb gar fillenn fromen Leydenn Herberig ; aber ich weis nicht was ein Jederer fir im hatt, Derhalben bitt ich Eure Weis- heit, allesambtt, wie Weisen Herren, Eure Weisheit woilt in doch fra- gen fir dem Ersamen Ratt; das virat Eure Weisheit doch sein Antfordt herenn, was er ein wirdt bekenenan; das wollt mir Eure Weisheit non- ander wiederumb schreibenn zuruck ; den ich weis mich vnschuldig darann: den der Herr Wallttenn wollt auff mir den selbigenn Schaden suchenn, wnd den selbigen Schadenn kan ich im nicht bezallen, — den ich gar nichcz vmb die Sach weis, Ersamen Herren wnd Weiser Herr Richter, Eure Weisheit gebyett mitt (iz) wierumb zu dienenn: ich wollt vageschwardt (sic) sein Eurer Weisheit zu dienen, nun wnd allezeidt, Mitt diessem beffellen ich Eure Weisheit in den Schutez des Herren. Ausgangen den 28. Aprilis Tag. 

Ich Herr Andreas Accesman 
— wonen auf der Zuschaffa —, Euer 

Weisheit Freindt allezeidt, 
(Pe Vo:] An den Weyssenn THerren, Herr Richter in der kineghligenn 

Statt Nessenn, zu ewgner Handt, , 

66549. Vol. V. 
39
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2, Holtig walo zolgalatunkatt ayanliunk kegyelmeteknek minth bizo- 

dalmas zomszed vraymnak, az vristentul kyuanwnk kegyelmeteknek mind 

lelky es testi mind hozzu es bodog elctett meg adatnj. 

“Thouabba tuttara adgiunk ti kegyelmeteknek mind feientkynt mint 

zomzed bizodalmas vraymnak hogy a mely emberek kegyelmeteknel 

tharthoztatua wadnak melliekrul az my vrunk eo nagysaga Ieremia 

Wayda iria kegyelmeteknek, azon kypen mis az my vrunk leuele mel- 

ley keoniorgwnk thouab ualo zomzedsagos baratsagirth nag keonieor- 

pisuel kyrwnk kegyelmeteket, kegyelmetek czielekeggyk touab ualo 

baratsagert bocziassa el wkett. Ilog ha kegyelmetek az my baratsagun- 

kirth meg czielekeztek mis  hasonlo dolgokban nagiub baratsagot 

adossok uagiunk meg czielekedni azkegyelmetek keducirth, mert my mind 

az egiz Szwczwaiak az my lelkwnkuel tudgiunk es bizonyeziunk, hog 

ezek az emberek semy gonos jarasba nem jarnak, hanem izaz aros em- 

berek uadnak. Az vristen eltessen kegyelmeteketh mintio egessegben. 

Keolt Szwczyuan, anno Domini 28% de noie (sic). 

Kegielmes walazt wariunk kegyelmetektul. 

: Zwezyuay fw biro mind az tizenketh 

polgarokal mind az my thanalcziaual 

az kegyelmetek mindenben mindenkor io 

akaro zomzed baraty, 

[Pe Vo:) Ez leuei adassek aztiztelendeo Beztreczey fw bironak mind 

az tizenketh polgarokal egietemben mind az egiz thanalezianak mine- 

kwnk bizodalmas zomzed vraymnak tizteletes kezeben. 

Adecă : 

Vă rog să vă gindiţi la slujba noastră, ca pe nişte Domni vecini 

credincioși; vă dorim de la Dumnezeii să vă dea viaţă sufletească și tru- 

pească, lungă și fericită. 

După aceia vă dăm de ştire la toți, ca Domnilor noștri vecini cre- 

dincioși, că, despre oamenii cari sînt opriți la Domnia Voastră, despre 

cari vă scrie Măria Sa Domnul nostru leremia-Vodă, aşa vă rugăm noi 

și Domnul nostru, pentru prietenia mai departe dintre noi, să li dați 

drumul, Dacă Domnia Voastră veţi face aceasta pentru prietenia noas- 

tră, și noi sîntem datori în lucruri asemenea cu prietenie și mai mare, 

după placul Dumneavoastră, — căci noi toți din Suceava știm cu sufletul 

nostru şi adeverim, că oamenii aceștia nu umblă în nici-un lucru răi, 

ci sînt negustori adevăraţi. Dumnezeii să vă ţină sănătoși. 

Suceava, 28 Novembre (9), Aşteptăm răspuns de la Dumneavoastră. 

Judele din Suceava cu doisprezece cetățeni şi toți .pirgarii, binevoi- 

torii Dumneavoastră în toate, şi totdeauna, prietenii buni, vecini 1. 

1 Amindouă actele se află, ca și cele pentru Baia, în Arch. din Bistriţa 

(Ardeal). Le reproduc după copiile din Bibl, Ac. Rom.
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La: Tecuci. Actul e de pe la 1600. Țigănești e moșia ce a fost mai tirziii a poetului Conachi. Un zapis al Tecu- cenilor și la p. 84, n“ 3r. 

La: Vaslui. Zapisul e din secolul al XVII-lea. 

III. Documente ale Mitropoliei din laşi. 

Unele din aceste documente s'au dat și în /sforia Mitropo- liei, de d. C, Erbiceanu, Reproducerea lor, după alt sistem, nu ni s'a părut însă cu totul nefolositoare. Dar cele ce se retipă- resc, sînt numai foarte puține din cele multe ce se cuprind în această despărțire. 

La n“ 1. Data de 16 Novembre 1432, ce ar resulta după sistemul cronologic al lui r-iă Septembre ca început al anu- lui, e imposibilă. Încă în luna lui Iunie 1433, Ilie era Dom.- nul Moldovei, și nu Ştefan. V. Chilia şi Cetatea-Altă, p. 92. 
La n” 2. Pentru familia Pogan în Maramureș, v. Doc, Bstr., |, pp. 1-2, nl I-II p. 24, n xxxr; Sate și preoți, Pp. 138-9. Scriitorul e fiul Uricariului Tăutul din 6972 (Uric, XVIII, p. 527). 

La no 3. Grozea Comisul se întîmpină între 1478 și 1484 (Uricariul, XVIII, p. 524). loan Golăi e un cunoscut per- Sonagiu, asupra căruia y. Hurmuzaki, XI, tabla, și documentul publicat de d. Sbiera (v. pp. 507-8). Pentru el se scrie o foarte frumoasă carte religioasă, păstrată astăzi în mănăstirea <Go- lăii» saă Goliei, din lași, 

La n 4. Pentru Iurașco, fiul lui Petru Vartic, v. Hurmu- zaki, XI, pp. xxIx-xxx și nota 1. EI era mort la data de Maiă 1586; un frate al lui, Ionașco, murise încă din 1583: acesta din urmă fără urmaşi (Arch. st, |, P. 144 și nota; Hurmuzaki, XI, p. 900). Ionașco poate să fie pircălabul de Hotin din 1584 (ib:d., p. 899). Deosebit de dinșii, poate un frate, e Vartic Marele-Vornic (zd., pp, 899, 9or; mai jos, p. 84, nota 1; un Vartic “nemeș» pe p. 901); în Mai îl maj
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aflăm ca Vornic şi în Uricariul, XVIII, pp. 206-8, dar nu în 

Decembre următor, cînd în locu-i vine Bucium (427, p. 215). 

EI va fi fost fratele precedenţilor. 

La n” 8. Popa Gonţul din Suceava se află şi în Doc. Brstr., 

1, p. 22, n* xxvI. Mai pe urmă, pe la 1638, Hancea. însuși 

ajunse Votnic la Suceava (v. o scrisoare a lui, cu iscăli- 

tura în facsimile, 27., pp. 67-8, n” LXXXIX). leremia Murgu- 

leţ era mort în 1650, dar trăia încă la 1646. Asupra fami- 

lei, v. nota mea din Doc. Bistr., ÎL, p. XVI. Pentru Gheor- 

ghe Roşca, v. mai sus, p. 592. 

La n” 10. Gheorghe pircălab de Hotin nu mai trăia la 1619. 

V. mai departe, n! 16-8. 

La n” 12. Ionașco Cujbă ajunse apoi Vornic (Uricariu/, 

XVIII, p. 477). 

La n” 13. Despre Dumitrașco Paleologul, zis Chiriţă, a 

mai fost vorba la p. 578. El întovărășise întăiă pe Simion 

Movilă, cumnatul săi, în Țara-Romănească. Aici îl vedem 

cumpărînd de la Neaga, văduva cunoscutului boier al Mirceşti- 

lor, Mitrea Vornicul, o parte din Grozăvești; vînzătoarea-i dă 

următorul act în romănește, care se păstrează în Arch. Sta- 

tului, Cozrocezi, |: 

Siubo az Nea[ga), eneaghi[na] pan Mitrea Dvornic, scriă și mărturii fac 

cu cest răvaş al meii cum la neavoia mea și la greu şi în robie ce am 

fost, Mării Sa Domnu nostru Io Simion Mogbila Voevoda, bjiiu malstiiu 

gspârii zemli vlașcoi, m(i]i[oJstivitu-s'aii de m'aii miluit şi mi-iii turnat giu- 

mătatea de sat din în Grozăveaşti, ci-l văndusem lu Mihaiii Voevod, ca să-m 

plăteascu din măna păgânilor. Întru acii se-ăi aflat giupănul Dumitrachi 

Chiriţ[4] Marelea-Postealnic, dea ai datu pentru minea 200 de galbeni, 

și galbănul cătă diriptu 120 de aspri, și m'aii scos de la măna Turcilor. 

Pentru aăaia datu-i-am ata giumătatea de sat ci maă sus iastea scrisu, anume 

din Urozăveaști, ce să va alege din în vatra, satului, și din cămpu, și 

din întrat, şi di în vaduri di moară, ca să-i fi neclătită năodin[ioară în] 

veacii, e cinea se va ispiti după moartea me să-l părască, să fie...tit 

şi proclet și năertat de stii oteţ; chintru căci că... pă am întreabatu 

nepoți, Preda Stolnicul, și altă rudeanie, și nime n'aă vrut să-m scum- 

pțe)re. Mărturii punem pan Dumitru Dvornic, i pan Dan Vel Log,,i pan 

Pant Vis., i Ştefan Com., îi Crstea Armaş, pan Dragul Dvornic, i Voico
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Vist., i Peapeale Log., i Simion Pitar, i Andreaico Com,, i Vladul Log., i Trifan) Sulger, procii boleari &roi da znaet; și într'altu chip să nu fii 
pre zisa mea. Dan Logfet (pecete cu vultur Și au), Theodosie Log. (pecete cu leii), Pepelea Logf. (pecete cu semiluna și ne. ..'7e), Pan...e VI. Vistearii și Agă (două peceți), Pis az Vlad, u Trăg[o)vişt[e], msța 
Dechevrăi, 4 ni. 

Întărirea lui Simion-Vodă pentru «Dumitrachi Chiriţă Vel 
Post.» vine la 5 Maiui 1601 (zid, ne TD). În Decembre ur. 
mător, i se face confirmarea, ce se dă mai jos în regest și 
extrase (același pachet): 

14 Decembre 7110 (1601). Simion-Voaă, pentru Chiriţă Dumitrache V. Post., întărindu-i Grozăvești), partea jupănesci Neagăi a lui Mitrea biv V. Vornic, «lar, după aceaia, i s'aă întămplat jup. Mitrii Dvornicul pierzare de către Mihail Voevod, și ai rămas jup. Neaga săracă.» Vinde moșia lui Mihai-Vodă, care dă «bani domnești din Vistierie, precum și pre alte sate. Apoi aii pierdut toate satele şi moșiile cu vicleniia lui de către cinstitul Împărat, şi ş'aii pus lu! și capul. ar întru aceaia ju- păneasa Neaga Vorniceasa aii căzut la robie, în mîinile păgănilor Turci, şi multă nevoe aii tras, pănă cănd ai eșit dintru acea limbă păgănă, 
cu multă chezășie, pe mulți bani, ca Să-ş vănză iar bucatele şi moșiile și sculele şi ferecăturile, pentru datoriia Turcilor.> Îi dă Domnul a- 
ceastă parte de moșie. «Întru aceaia, jupăneasa Neaga Vorniceasa ia ai 
avut multă nevoe şi datorie pe capul ei, și nu ai putut să să răscum- 
pere de datorie şi de robie de către Turci, nici de cum>, ci vinde satul pentru 100 de galbeni, «de sa răscumpărat din robiia Turcilora. 
«Rudenia» ei, mai ales Preda Stolnicul, refusă a o ajuta. «Însă galbenul 
căte bani 120.2 Boieri: Dumitru V. Vor., Dan V. Log., Pană Vist,, 
Ianache Spat., Ștefan Com., Preda Stolnicul, Gheorghie Păh., Chiriţa 
Dumitrachi V, Post. — Traducere de Lupp, 7249 (1740-1). 

La n* 14. Voico, care nu e un venetic, ci figurează între 
boieri și mai înnainte, a fost cel d'intăiă Mare-Logofăt al lui 
Ștefan Tomşa. Îl aflăm și în August următor (Arch. zst, li, 
p. 135). După el Domnul pune pe Nichifor Beldiman, și apoi 
îl taie pe acesta, neînlocuindu-l. V. Uricariul, XVIII, p. 452; 
Îsi. Hi. vom. LU, pp. 87-8. V. şi n! următor, 

La n” 1ş. Pentru -presenţa lui Mirza ca Vornic în Divanul 
lui Ştefan-Vodă, v. Miron Costin, p. 262: «Se prilejise atun- 
cea și niște slujitori de a lui Mihai- Vodă, căpitanii lui cei 
vestiți, neputind trăi după moartea lui Mihai-Vodă în Țara Ungu-
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rească (sic), chemaţi prin cărți, de Ștefan-Vodă, anume Mirzea 

şi Geţia și Racia, cu cițiva oameni». Există la Bibl. Ac. 

Rom. și un act de la Mirza, în Moldova (v. mai departe, p. 

117, n0 3). El trecu în această ţară după căderea, în 1611, 

a lui Radu-Vodă Șerban. Balșe Logofăt e Gheorghe (Urzca- 

riul, Î. c.).—E interesantă această pază prin Greci a Hoti- 

nului amenințat de Poloni, de la cari abia fusese recăpătat, 

după o îndoită ocupaţie. Cf. Călători, ambasadori şi misto- 

nari, p. 9: dar unul din acești Greci, Gheorghe Kataratos, 

soțul Cristinei, servise, cum am văzut (p. 80, n” 9), în aceiași 

calitate și pe Ieremia Movilă. V. şi p. 6, n* 30. 1 se mai 

zicea şi Izlozeanu, și încă din 1599 el făcea darul unei evan- 

ghelii, scrise din porunca lui şi a Cristinei, bisericii Ador- 

mirea Maicii Domnului din Hotin (Melhisedec, în An. Ac. 

Rom., VII, pp. 223-5; Rev. p. îst., arch. şi fil., IL, p. 266). 

Cît priveşte pecetea, ce am schițat, constat cu cea mai 

mare mirare, că ea se află la sfîrşitul memoriului lui V. A. 

Urechiă asupra lui Alexandru Ipsilanti (Ap. Ac. Rom., XII, 

p. 1190) cu explicația neașteptată: en” 35, Sigiliu de Portar 

în secol, XVIII». —Un act municipal din Hotin (1603), în 

Uricariul, |, pp. 157-8. 

La n” IQ. Maria sai Măricuţa e mâtușa lui Constantin: 

Vodă Movilă de care am mai vorbit, la p. 578. Fii ai lui 

Constantin Paleologul poate, negustor ca şi Mihai Cantacu- 

zino Şaitan-Oglu, — Alexandru, Dumitrachi și Pavel Paleologii 

avură un însemnat rost în ţerile noastre și în afacerile orien- 

tale. Cf. Hurmuzaki, XI, p. 426, nota 1 și Iorga, Despre 

Cantacuzini, la expunerea carierii lui Șaitanoglu. Dumitrachi 

peri în 1612 la Cornul-lui-Sas (cf. Hurmuzaki, 7. c.). Actul 

de față vorbește despre fraţii și nepoții lui Dumitrachi, și 

întărește ipotesa de înrudire arătată mai sus. Văduva sa 

stătu pe lingă Movileștii fugari în Polonia pănă la 1620, cînd 

se întoarse, supt Gaşpar Gratiani. 

La n” 21. Nu trebuie să se confunde acest Dabija cu omo- 

nimul săi de mai tîrziu. Documentul poartă în adevăr această 

dată. Dar mai jos, p. 84, n“ 33, pare a fi vorba de cellalt
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Dabija, judecînd după scrisoare și menţiunea unui pircălab la Soroca, de către Cazaci. 

La n“ 23. V. mai sus, n” 16. Gavrilaş Vornicul e Gavrilaş Mateiaș. Pentru neamul Pilipovschilor, v. Hurmuzaki, XI, p. 902. V. şi în urmă, ne 26, pentru Tudori. 

La n“ 28. Nastasia era văduva lui Solomon cel din secolul al XVII-lea, Pentru Toderaşco Ianovici, v. Doc, Bistr., tabla, 

La n* 30. Pentru acest Dabija, cf. n” 21: e pomenit şi la n” 34. Un Nădăbaico joacă un rol în veacul al XVI-lea (Hur- muzaki, XI, p. 1v şi nota 3). Altul merge în Ardeal la 1616 (Soc. Braş., p. 39: «Nadebajcko»). V. încă, mai jos, p. 85, n“ 36. Cf. şi Uricariul, XVIII, p. 488: pircălab în 1617. Pentru Todosia, fata celui de-al doilea, Suzi as. ist, Rom., p. 53 (anul 1636). 

La n” 3ş. Nicoriţă Hatmanul îndemnase pe Gașpar Gratiani la lupta lui nebunească împotriva Turcilor (vol. IV, p. 183). EI fusese Armașul lui Tomșa (Miron Costin, p. 263). 

La n* 36. Ieremia «Paus», Paos, era, cred, fiul acelui boier ce fu ucis pentru necredință supt Aron-Vodă (v. /sforia du? Mihai Viteazul, p: 73, nota 3). Cf. şin!37. Cu el odată a fost osîndit și Vornicul Birlădeanu, a cărui văduvă e po- menită întrun act tot de la Aron (mai sus p. 6, nota 1), databil deci, cei mai curînd, din 1592: la 8 Mai 1592, Birlă- deanu era încă în viaţă (Hurmuzaki, XI, P. 904). V. și Oră- șanu, Cronicarii Moldoveni, pp. 34 şi urm., 42-3; Uricariul, l, p. 159. — Un Vistier Mălai scrie fiului săi un răvaş păs- trat la Arch. Statului, Rady- Vodă, xi, n” 24. Acesta era ginere al lui Bucioc și cumnat cu Vasile Lupu (v. nota la p. 10, n” 46). 

La n” 39. Tudori, fostul Vameș, e şi fostul pîrcălab, și Cristina, soţia celuilalt pircălab grec, Gheorghe. V. şi n%26. Iordachi Cantacuzino a ținut întăiă pe fata lui Gavrilaș Mateiaş. 
La n* 42. Dabija e Domnul de mai tirziă, un mare cum-
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părător de moşii, ca și Iordachi Cantacuzino, care-i vinde, 

de astă dată, V. şi vol. IV, p. 340. Una dintre cele d'intăii 

cumpărături ale lui Iordachi, făcută împreună cu fratele săi 

Toma, e aceia pe care o pomenește zapisul următor (Bibl. 

Ac. Rom., 59/xL): 

+ Adecă ei Dumitru şi Rusul, fezorii Antimiei, nepoţii Frăsinei, din sat 

din Cucuteani, mărturisim cum am văndut partea noastră de ocină din 

Cucuteani, a patra parte, şi într'acea parte aii fost 7 case, și dintr'acele 

şapte case amu văndut 4 case giupănului “Tomei Post. și fratelui dumi- 

sal[e] pan lordachie, derept so de taleri bătuţi, cu tot venitul, și cu par- 

tea de vii în țarină, şi le-am văndut de bună voia noastră, dinainte a 

pan Gheorghie Vist., Pătrașco Bașotă Logofet, Dumitrașco Șoldan Ştol- 

nic, lonașco Bașoti Vornic, Gheorghie Boţul, și alți oameni buni, me- 

giiaş, Și pre mai mare credinţă ne-am pus și peceţile noastre, să să 

ştie. Vlto 7139 [1630], Sept. 22. 

Semnează cei doi Bașotă şi «Gheorghie Başotă Vist.», şi pisarul. 

lonaşco Stroici era fiul lui Luca Stroici şi al Păscălinei 

(Hurmuzaki, XI, p. 909). Fratele săi Vasile fu ucis în urma 

luptei de la Cornu-lui-Sas (M. Costin, pp. 262-3). Pentru cei 

d'intăiă Stroici, v. Hurmuzaki, XI, tabla. Pentru descendența 

răzăşească a familiei, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, 

cind ea a ajuns iarăşi la proprietatea mare și la influenţa 

politică, v. mai departe, Documentele Callimachi, în cap. XIII. 

La n” 43. Toader Ungureanul a fost pomenit și mai sus, 

p. 580. Moimăștii se întîmpină numai în veacul al XVII-lea 

ca, boieri. « Moimăscul» avea moșie la Cucuteni (v. Doc. Can- 

tacuzinilor, p. 119). | 

La n” 44. Ștefan Boul era fiul lui Boul Vistierul și cum- 

natul lui Gheorghe-Vodă Ștefan, care ţinea pe Safta Boului. 

Pe de altă parte, Boul Banul (fiul Vistierului >) era, spune 

cronica munteană, «cumnatul» lui Leon-Vodă, fiul lui Ştefan 

Tomșa (Magazin, IV, p. 313), deci Boul ținea pe o fată a 

lui Ştefan-Vodă (nunta trebuie să se fi făcut —v. și vol. VI, 
p. CLăIV, — supt Leon-Vodă, care dădu Bănia munteană lui 

Boul, pentru că, supt Ştefan Tomșa, bătrinul Boul înteți o 

răscoală şi peri prin răzbunarea Domnului; M. Costin, p. 265). 

Nu S'ar putea ca Boul Banul și Ştefan Boul să fie aceiași
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persoană, pentru că acesta din urmă era încă în 1638 abia fost Clucer. Neanuul Boeştilor se înfăţişează astfel, după do- cumentele resumate în vol. IV, pp. coxviur Şi COXXIV, notele: 

Boul Vistierul — Agahia 
OS Aniţa — Paraschiva Maria Stol- Safta — Boul Banul Ștefan Pătraşco  — Seachii niceasa, Gheorghe  — sora lui Boul, Ciogolea.  Stolnicul, Ștefan. Ștefan 

Torașa, 
Drepturile lui Ştefan Boul asupra moștenirii celui de-al doilea Tomșa veniată din căsătoria lui Banul Boul. Numele de Ștefan pe care-l poartă acesta, e al Domnului ce omo- rise totuși pe Boul Vistierul. 
La n“ 45. Pentru Ieremia Nădăbaico, «cel bătrîn» față de Lupașco Armașul Nădăbaico, v. şi mai sus, n! 36-7. 
La n 47. Radu Pitarul, un Muntean, adus prin vre-o re laţie de înrudire în Moldova (cf. vol IV, pp. 220-1), fu ca- puchehaie al lui Gheorghe Ghica, în Domnia lui moldovenească (did, p. 340). 

La n” 48. Vistiernicul Duca e viitorul Domn. Asupra lui Nicolae Buhuș, v. mai sus, nota la n“ 89 din cap. |. 

La n 5o. Cf. mai sus, ne 29. Pentru familia lui Dabija- Vodă, v. mai sus, p. 582. 

La n* şr. Prin acest act se întregește genealogia fraţilor lui Vasile Lupu; cf. mai sus, p. 40, n” 187 și nota respec- tivă. Nu trebuie de confundat Stolnicul Radu, fiul lui Gheorghe 
Hatmanul, cu Pitarul Radu de la ne 47. În numele îndoit al lui Nicolae Abăza aș vedea o amintire a bunelor relații dintre Vasile-Vodă și puternicul Pașă dunărean Abaza. Mai pe urmă se găsesc alți Abăzești în Moldova: anume ]lie Abăza, pribeag la Poloni și, apoi, împreună cu Dimitrie Can. temir, la Ruși. V. 757. 777, ron, IL, PP. 240, 399. Cf. Neculce, P. 332. Un Abăza Clucer supt Antonie Ruset, — tatăl lui Ilie (N. Costin, p. 14). Un Abăza stegar la 1719, mai jos, p. I0I.
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La n 52. E Andreiaș lanovici. 

La n 57. Solomon Birladeanul, deosebit de Solomon Vor- 

nicul, moare în 1680 (Melchisedec, Notzze ist, și arch. p. 116 

şi urm.). 

La n” ş8. Voroavă ca nume de familie se mai întimpină. 

V. şi vol. LI, pp. 103-4, 107: Anton Voroavă Ungurul, 

din Iași. 

La n* 60. Ar resulta din acest act că Ursachi Vistierul 

era frate cu vestitul negustor moldovean Isar, din vremea 

lui Vasile Lupu. O fată a lui Isar, Aniţa, luă pe Chiriac 

Sturdza (v. mai jos, n” 68). Un Andronic Isar, nepotul lui 

Lupașco Murguleţ, în Arch. îst., III, p. 277, an. 1719. Dintre 

marturi, Stanislai Kienarski se afla tot ca secretariii domnesc 

pentru străinătate și în 1679 (vol. LII, p. 57). 

La n* 61. Calofir e un nume grecesc. Un Laskaris Ka- 

lopheros joacă un rol în secolul al XIV-lea (v. Iorga, Pz- 

lippe de Mezidres, la acest nume). De la un Kalopher își 

trage numele tîrgul Calofer în Bulgaria (Jiretek, Fiirstent/hum 

Bulgarien, p. 438; v. şi nota). Calofirescu saii Calomfirescu, 

eroul din vremea lui Mihai Viteazul (v. Hurmuzaki, XII, ta- 

bla), pornia din Calomfirești, dar şi la originea acestui sat 

trebuie să fie un intemeietor boieresc grec. 

La n” 63. Cf. mai sus, n” 60. 

La n* 64. Păscăloaia pare să fie soția lui Pascal Corlato- 

vici de la n” 49. Pentru repararea bisericii Sf. Nicolae de 

Antonie-Vodă, v. M. Costin, p. 14; Neculce, p. 210. 

La n 66. Cf. mai sus, n” şo. 

La n” 67. Toderaşco Iordachi e Cantacuzino, fiul din în- 

tăia căsătorie al Vistiernicului Iordachi. V. și mai sus, n” 62.. 

La n 68. Un Vornic Hăbăşescu murise acum la 16458 

(vol. IV, p. ccxxrv, nota 1), dar îi trăia Vorniceasa. Fiul 
lor e Grigore, care comandă ca Serdar trupele moldoveneşti
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trimese în Polonia, lui Râk6czy al II-lea (Miron Costin), și luptă în 1659 încă, în potriva năvălitorului Constantin Șerban (Miron Costin, p. 362 și urm.), ca Hatman. În 1670, el ocupă Vornicia (vol. IV, PP: 274-5, n* ov). Soţia lui se chema Safta (mai jos, ni 76). În anul 1665, un Hăbăşescu Șătrar (vol. IV, p. 274» n“ cvin). Un Toader Hăbășescu, însurat cu Aniţa, în n! 108. —Cit despre Dumitraşco Prăjescul, ginerele lui, el fusese Cupar, şi era fiul lui Grigorașco, nepotul lui Lupu (Tanoviceanu, în Arch. soc. şt, șz fit, II, p. 342). 
La n” 69. Acest Iordachi, fost Vistiernic, venit din Țara- Romănească, e Ruset. Pentru expediţia din Cehrin la 1677 (7185 şi nu 7183), v. Const. Căpitanul, ed. Iorga, p. 192. Deci Constantin Stolnicul Cantacuzino întovărăși pe Duca. Vodă și în această d'intăiu expediție contra Cehrinului. Cf, Îsi. Miz. rom. |, P. 159. Încă în 1678, Duca se așeză în Scau- nul din Iași, 

La n“ 70. Vezi ni 62, 67. 

La n” 71. Postelnicui Catargiu e al doilea Apostol. Pentru Corlat Uricarul, v. mai sus, pp. 49, 64. 
La n 74. Pentru Cirstina lui Grama, v. mai sus, p. 585. 
La n” 76. Pentru Sturdzești, v. maţ sus, p. 592. Din actul nostru resultă că [lie Sturdza, căsătorit cu Safta (avind, aceasta, de surori-cuzzaze pe Safta Hăbășescu și pe Mă- Ticuța Cluceroaia), și Chiriac, fi ai lui Mătiaș, erai frați, și se află documentar și numele copiilor fiecăruia. Doamna lui Grigore-Vodă (acesta murise), Maria Sturdza, fata lui Mătiaș, avea o fată măritată cu Antiohie (Jora, credem). 

La n“ 77. Pentru Cheraţa, sora lui Iorga Postelnicul, v. vol. III, p. 32. Neculce Vistiernicul e tatăl lui Ioan Neculce cronicarul: el era «nepot de vară primare» lui Vasile Lupu (24). V. şi ni următor. 

La n” 78. Pentru Alexandra, văduva lui Iordachi Canta- cuzino I-iă, v. mai sus, p. 581. Zestrele date lui Neculcea
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Vistiernicul se explică prin aceia că mama lui Neculce croni. 

carul era o fată a lui Iordachi: loan Neculce zice Alexan- 

drei: «moașă». El a trăit în casa ci. V. mai sus, p. 55, 

n” 249. Cf. mai departe, pp. 405:6 (documentul din 1704). 

La n” 8I. Vinzarea aceasta, de pe timpul Mitropolitului 

Varlaam încă, e acea la care se raportă n! 78. 

La n” 83. Pentru Spătarul Dediul, v. mai sus, nota la n 

223, p. 589. Moisăi, Marele-Căpitan de Lefegii, e acel Serdar, 

trecut la Leşi, care omori de hatirul lui Constantin-Vodă Duca 

pe un Agă turc în laşi și care pribegi mai mult timp peste 

hotar. Cf. cronicile moldovenești: locurile arătate în /sî. /z7. 

7o., şi Memoriile lui Radu Popescu, în Magazin, V, p. 148. 

Din n! 95, p. 99, aflăm şi numele părinților lui. 

La n* 85. Acest Mihuleţ e, de sigur, cel ce merse la Țarul 

înnainte de campania din 1711 (Tanoviceanu, în A7c/. soc. 

și. şi dit. din Iaşi, IN, p. 344). Ele deosebit de Mihuţenco 

dela p. 71. Cf. Doc. Callimachi, |, p. XSXIV. 

La n” 85. Cf. cu n” 82. 

La n* 87. Asupra șederii la Constantinopol a Doamnei 

Nastasia Duca și intrigilor ei amoroase de bătrineţă, v. 157. 

lit. vom. L, p. 345; Neculce, p. 223. Pentru Iani Hadimbul 

şi mănăstirea lui de la Dealu-Mare, mai sus, pp. 581-2. Pentru 

Ilie Catargiu, p. 587 și mai jos, n“ 97. Pentru dublul nume: 

Dafina şi Ecaterina, al Doamnei Dabijoaia, p. 582. Pentru uci- 

derea lui Kotnarski de Timuş, v. Acre şi fragmente, L, pp. 

200, 212, 220, 221. Acest «pisar leşăsc» era, de sigur, un 

«Frinc> din Cotnarii noștri (v. vol. I-II, p. 86). Alexandra, 

soția lui Grumedza și a lui Necula Vistiernicul, era o soră 

a Dafinei Doamna sai a lui Buhuș. Pecetea ea se ceti: 

POcnOKAA anacracus MOAAOBAayicker: Duca-Vodă domnise, în 

adevăr, şi întrun principat și în cellalt. 

La n* 89. Mitropolitul Sava, înlocuitorul lui Dosoftei, fugar, 

e scos prin 1701-2, pentru motive politice, şi înlocuit cu Mi-
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sail. V. /s%5 2, rom. |, p. 348. V,, pentru el, și n! 9I și p. 97; nota 1. 

La p. 97, nota 1. Legături de văcărit în Țara-Romănească se mai daii în Teulescu, Archiva română, 1860. Constantin Costachi, iscălit aici ca Logofăt, e nepotul de frate al Lupului Costachi şi nepotul de fiă al lui Gavriliţă. 
La n 91. Pentru măsuri reformatoare ale clerului, mai yezi Urechiă, în Au. Ac, Rom, X, p. 251 și urm. (20 Septembre 1626); vol. IV din colecţia aceasta, PP- 343-5 (de la Gheorghe Ghica înnainte). Un act de la Nicolae Mavrocordat, mai jos, PP. 100-1. O măsură a lui Alexandru Ipsilanti pentru mănăs- tirile muntene, în cap. XIII din acest volum. 

La n” 9ş. Pavel Rugină e un tovarăș de rătăcire al lui Ilie Abăza (mai sus, p. 617; v. Zi. 1. rom, I, pp. 240, 399). Tatăl său, Rugină, era Vornic de gloată la 1662 (vol. 1V, P. COLVIII, nota 1). 

La n“ 99. Interesant pentru menţiunea Cornului-lui-Sas, unde s'a dat lupta din 1612 între Ștefan Tomșa și Constantin Movilă. De aici se vede că acest «Corn» nu era un sat, ci cu- prindea mai multe, un întreg unghii al Prutului, în Nordul Ținutului Iaşi. Cf. vol. IV, pp. ci, coxrvi. 
La n* 104. Jafurile de care fuge Țiganul muntean Vişan, sînt cele pricinuite de războiul turco-german. Pentru Șeptili- cești, v. și mai sus. 

La n” 105. Cred că acest act e din Huși. 

La n” 106. Cf. ne 104, 107. loan Balș e socrul lui Dinu, fiul lui Constantin-Vodă Brîncoveanu (Neculce, p. 287). 
La n” rr. Duca-Vodă a fost prins de Poloni la 1683. 
La n” 112. Pentru jafurile catanelor, v. Zsz, /z4, ron, |, la analisa, în deosebiţii cronicari, a Domniei a treia a luj 

Mihai Racoviţă. 

La n* 113-4. Asupra acestui Vasile Cagălniceanu Căpi-
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tanul, deosebit de ceilalți, rudele cronicarului, v. și mai sus, 

p. 49, nota 1. 

La n” 117. Varlaam Ursachi şoltuzul de Suceava parea fi 

deosebit de călugărul din 1743 (vol. III, pp. 445). V. și mai 

sus, p. 583. Pentru Pancul, v. partea a V* din acest volum: 

actele privitoare la Botoșani. Pisoschi e coboritor din ginerele 

lui Șoldan bătrînul: Pisovschi. V. nota la n“ 46 din cap. 1». 

La n” 120. Bogdan Hatmanul, ginerele bătrînului Cantemir- 

Vodă, avuse cu Domnița fata lui Cantemir- Vodă (Aniţa?), 
pe Aniţa, care iea pe Constantin, fiul lui Iordachi Ruset. V. 

și mai sus. 

La n” 121. Cf. n 105. Și acolo pare că trebuie a se ceti 
«Coloca», nu «Colonia». — Succesor al lui Gheorghie, Mitropo- 

litul Antonie, un om învăţat, a primit în lași pe Rușii lui 

Minnich ; pentru care Grigore Ghica l-a făcut să fie înlocuit 

prin Nichifor. V. Zsz. fir. rom. Î, p. 244, nota 3; pp. 431-2. 

El muri în Rusia, unde-și cătă adăpostul, luînd eparchia de 

Cernigov, apoi cea de Bialogorod (Neculce, p. 413). Acola 

ar fi de căutat în privinţa lui. 

La n 105, nota 1. Găsesc că actul de demisie al lui Ca- 

listru de Rădăuţi a mai fost tipărit de d. Hasdeii, în rarisima 

sa /oiţă din Iași. 

La p. 125. V. genealogia Cuzeștilor de I. Tanoviceanu, 

în Xenopol, Domnia lui Cuza- Vodă, |, p. 16. 

La p. 127. lată o scrisoare nemţțească a călugărilor de la 

Rășca, îndreptată către Sașii din Bistriţa Ardealului. E da- 

tabilă pe la 1600. 

Unsern frendlichen Gruss un Dinst vist vonn uns alleczeitt, 

Numhafiticher, Weisser Herr Richter, mitt sampt dem Weissen Raht 

auss der kinichell Sthatt Nâssen. Mir bitten als voll, Weissen Herren, 

es sein vonn vnserm Kloster mitt Nomen Rischia Czegonen gefluen : 

vo sie gefonden werden, czu Eihr Nonhafitichen Veisset, das sie sollen 

gegeben werden, und ihr sollt gelauben das mir disse vnserm Leitt ge- 

sant haben, mitt Nomen Solim vnd Janiell, vom Kloster Rischia, auss
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dem Kloster auss der Molden. Hiemitt Gott befollen. Eihre guette Frendt, die Michen auss dem Kloster Rizka, auss der Molden, bitten gar | fleissich. 
[Pe Vo:] Disser Briff czukom dem Nonbafitigen Veissen Roth czu Nassen, czu egen Fenden, — Arch. Bistriţei ; copie în Bibl. Ac, Rom, 

La n” 128. Pentru Mitropolitul Nichifor, socrul lui Lupu Aga şi Serdarul, v. Zsz, Zzz, 7om., Î. c. 
La ne 131. Alt Seliam Ceauș, pe p. 71, nor. 
La n” 133. Judele e cel [/gânesc de la Botoșani, ca şi în n” 124 sai la p. 70, III. 

La n“ 136. Iordachi Cantacuzino e Deleanul, cumnatul lui Mihai Racoviţă. V. mai sus, PP. 590-1. Frate-săă, Toderașco, e tatăl cronicarului Ioan Canta. Cf. și Gen. Caut., pp. 49-50. 
La n“ 137. Aniţa nu e văduva remăritată a lui Constantin: Ruset de la ne 120, ajunsă din noi văduvă după căsătoria nouă cu Toader Paladi, asupra căruia, v. Arc4. soc. ȘI. și dit, Zu Iaşi, |, p. 1 şi urm. și mai jos, n“ 148, —cio fată a lui Antioh- Vodă. Paladi avu o fată Maria (îb:d., p. 557). — Pe acest timp, dintre Rusetești nu se mai vorbește în cronici decit de Vasile Cilibiul (Ienachi Cogălniceanu, Pp. 223, 225; v. şi aici, no 147) și de Nicolachi (Cogălniceanu, p. 225). Un Andrieș apare şi dispare puţin înnâinte (Neculce, p. 416), precum şi Ștefăniță şi Iordachi III, tată şi fiă (did). Constantin, socrul lui Conşstantin Mavrocordat —, soția lui fiind viță de Domn, el merita să fie socru domnesc —, se mai întîmpină lîngă Andrieș și Iordachi II Cilibiul, în cea d'intăiii Domnie a lui Constantin-Vodă (did, p. 377), cînd acum Toader Paladi era Vel « Vistiernic> și conducea toate (zbid., p. 377). — Pentru «Domnița Pălădoai» V. și n 144. 

La n” 138. Pentru înrudirea lui Matei Filipescul, fratele lui Constantin Căpitanul, cu Sturdzeștii, v. Cron. lut Const, Căpitanul, ed. Iorga, Prefaţa. 

La n” 139. Acest Vartolomeiă e Măzăreanul, asupra că- ruia, v. Îs7, /zz, rom, |, p. 535. V. şi mai jos, n 150. Mitro- politul «Gavrilă: e Gavril Callimachi.
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La n” 144. Dascălul Evloghie e Gheorghe Evloghie sai 

«Euloghi», de la școala domnească, vestitul tălmăcitor de 

«cărți sîrbești» ale trecutului. 

La n” gr. Citeşte Constantin Morauzz, 

La n* 152. Proclamaţia din 12 lunie a lui Manoli Giani 

Ruset, Domn al războiului, fost Domn muntean în aseme- 

nea împrejurări, se mai află și în Urechiă, /s7. Rom,, III, 

pp. 166-70, cu facsimilele iscăliturii. 

La n” 153. Pentru episcopia de Roman a lui Veniamin 

Costachi, v. Îsz. fii. rom, ||, p. 400. 

La n 156. Pentru Lincourt, dascăl și industriaș frances 

din Iași, dus la Luncville cu fiii lui Mihai-Vodă Sturdza, v. 

Hurmuzaki, X, pp. 5359-60. El plecase abia, la rii Septembre 

1834. — Zenobie C. Popp nu e un necunoscut în istoria cul- 

turii noastre: el fu elevul, în București, al lui Lambros Pho- 

tiades, şi tipări, la Viena, în 1804, Metrica acestuia (/st. ft. 

rom., ÎL, p. 40). 

1V. Documente mai ales muntene şi oitene din deosebite colecţii. 

La n” 1. Numele Alăman se întîmpină și astăzi în Răşinari. 

V. Literatură şi artă rom. IN, p. 401 şi urm. Oraşul Ca- 

racăl își datorește, fără îndoială, numele unui Caracăl, ca 

acesta de aici. 

La n” 3. Pentru Mirza, luptătorul muntean trecut în slujba 

lui Ştefan Tomșa, v. mai sus pp. 613-4. Tot așa pentru Nădă- 

baico [it și pentru Dabija Iii, pp. 614-5. Comisul Duca e viitorul 

Vistiernic și Domn. Pentru acest Arpintie, v. partea Ii, n” 53 

şi nota respectivă. Pentru diacul Dumitrașco Fulger, partea 

Ţii, ne 71. 

La n” 4. Cernica e Știrbei, care era pe vremea lui Mihai 

Viteazul Postelnic. V. scrisoarea acestuia către comisarii im- 

periali, din Octombre 1600, «în castris ad fluvium Telesin
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positis», în Hurmuzaki, XII: <Postea misimus [ad Domina- tiones Vestras) Poztelnikum nomine Stirbey». EL ajunge Vor- nic-Mare supt Radu-Vodă Șerban. V., d. ex., documentul acestuia din Cartoanele Episcopului Ghenadie, la Ac. Rom., VI, 2. În pachetul Cozroceni XC din Arch. Statului, 6, se află următorul act relativ la o cumpărătură a Cernicăi; din care se vede și numele soției lui, 

6 Mai iun (1603). Radu-Vodă, pentru Cernica Vel Vornic şi soția, Cneajna, la Cărstinești, partea jupănesei Neagăi <Dvornidasa, Mitroaes. Ea o dase celor doi soți. Supt Mihai-Vodă, Miroslav Logofătul o iea de la Cernica, fiind aproape de satul săi Tatarul, și aruacă Jui Cernica 3.000 de aspri. Ei recapătă satul și-l dai mănăstirii de la Brănești. —Slavon, 
Și supt Radu Șerban, el împlinește o misiune în Ardeal (Soc. Braș., p. IO: <Wornik Chernika»; 1604). La 1625 apare numai văduva luj: 

27 April 7133 (1625). <Jupăneasa Cheajua a jupănului Cernicăi biv Vel Dvornic, şi Calea, şi Neacșa, featele jupănului Cernicăt Vornicul», «jupănului Dumitru Du 
XC, 7. 

dai 
descul vtor Vistiiar» Crăstieneștii, — Cotroceni, 

Ea era din Cirstieneștii Vilcei, şi în acest sat — ajuns apoi al lui Știrbei — «din sus de mănăstirea din Argeș», se făcu la 1611 sfatul de războii al boierilor veniţi din Ardeal, după peirea lui Mihai-Vodă; acolo se uniră și Buzeștii, proclamînd cu toţii pe Radu Șerban (Magazin, IV, p. 302). 
La n” ş. Pentru Neaga, văduva lui Mitrea Vornicul, v. no 4 și, mai sus, în aceste note, pp. 612-3. «Pana Greco, camarier» al lui Radu Șerban, trase cu flinta și nemeri pe Craiul Moise Szkely în lupta de lingă Brașov din 1603 (vol. IV, p. 121). Mai târzii, în IOI1, el duce pe nişte Turci la Brașov (Soc. Braj., p. 25: «Vister Pana»). 
La n* 6. Banul Craiovei era adesea înlocuit prin ispravnic (de unde Caimacamul de mai tirziu), 

La n 7. Matei-Vodă se gîndeşte la vremile lui de rătăcire în Ardeal. 

La n” 9. De la această Brăiloaie începe neamul Brăiloilor, 
66549. Vol, V. 

40
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despre care v. şi mai departe, în acest capitol. Cu privire la 

Radu Comisul, ce iscălește ca martor, în Iunie 1645 patriar- 

chul Paisie de Ierusalim întăreşte mănăstirii Bradul o danie 

de la 5 &văotâraros ăpyuv Kâpusoc 6b Exhaumporitov obevtăs 

“Pdy3ovhoc (Arch. Stat., Brad, xxvn, IT). 

La n” 10. Altă vînzare de pămînt către Matei-Vodă, Bu- 

curești, 16 August 7152 (1644), Bibl. Ac. Rom., 228/xXX1. 

La 12 Novembre 7154 (1645), în Tîrgovişte, vin sătenii din 

Bălănești (Argeș). de se vind Domnului: « Venit-am de ne-am 

văndut Mării Sale Domnu nostru Io Mateiii Bas[ajrab Voevod». 

Marturi: Diicul V. Spat., Preda Brăncovenul, Drăguşin V. 

Păh., Ghiorma V. Slug., Socol Cluc., Costandin V. Post. 

Bunea V....stiar, Iiyvas (2) Bnocdplms] (î2id., 47]Lx1x)- 

La n 11. Prada cea mare a Tatarilor, de care se vorbeşte 

totdeauna pe urmă, e cea din 1624. V. vol. IV, p. CLI și urm.; 

Const. Căpitanul, p. 109, nota 2. «Cit aii rămas păn' astăzi 

tot pămîntul acela pustiit», serie Ludescu saii izvorul săă (Ma- 

gazin, IV, p. 311); «căt sai pustiit multe sate, — ce pănă 

acum să văd» (Const. Căpitanul, /. c.). 

La n” 12. Pentru Mălaiii, v. mai sus, în note, p. 570. 

La n” 13. E interesantă limba acestui act. În Cernăuţi pe 

vremea lui Robuleţco se vorbia prost de tot romănește. La 

începutul Domniei sale, Vasile-Vodă a avut de Comis pe un 

Dumitraşco (v. cap. XIII). «Comisul» e pomenit însă, fără 

alt nume, de Gheorghe Ștefan (vol. IV, p. 54 n* 4). 

La n 17. La 20 Maiii 7158 (1650), zapis pentru Drăgușin 

biv Vel Păharnic. Marturii sînt iarăşi ostași: Vasilachi iuz., 

Dragomir îiuz. ot Sărata, Elefteru Ceaușul, Stan Boiuc pir- 

călabul. — «În cetate în București», la 30 Mart 7163 (1655), 

<Gorgan Clut., și fraţii lui Necula şi Fotia, fiii lui Drăgușin 

Păh. de Deleni», vind «fratelui» lor Mihaiii Vel Căm., pe ughi, 

ocină la Gurguiaţi. Pentru jumătate din ea: cei m'am înfrățit 

eii, Gorgan, cu frate-mieii Mihaiii Cămăraș, în sfănta besearică» 

(copii de documente din Arch. Statului, în colecția d-lui Gr. 

P. Olănescu),
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La n* 19. Stolnicul Chirca trecu apoi ca Ban, și avem un act din 22 Maii 7164 (1656), dat de «Chirca Vel Ban Cra- levschi» (Cartoanele Episcopului Ghenadie, la Ac. Rom., VI, 70). Pentru marea ucidere a boierilor în acest an, 1653, de ostașii răsculați, v. cap. XIII, documente dintr'o colecție pri- vată; vol. IV, p. coLxu şi urm. şi actul ce urmează: 

30 Maiii 7164 (1656). «Eii Udrea Comisul, fitorul Hrizit Vornicul, împre- un[ă] cu jupăneas(a] mea, Alexandra», dă zapis lui Alexandru Post, pen- tru Herești. «L-ai ţinut dumnialui cu bun[ă] paz[e] păne acum, în zilele Domnu nostru Io Costandin Șărban Voevod, pănă s'aii sculat hoţie asupra boiarilor, de i-aii tăiat şă i-ai jăhuit, șe ati jăhuit șă cas[a] dumnealui Banului Ghiormei, — Dumnezău-l pomenească,> — Arch, Sta- tului, Cotroceni, VI, 3 

Asupra persoanelor din el, v. Lzz. şi artă romină, IV, 
pp. 406-7. 

La n” 20. Încă un act Privitor la satul Orbii s'a dat în Const. Căpitanul, p. 139, nota 1. Un altul se află în Ștefu- lescu, Zirgu-Yiă, pp. 72-3. 

La n!* 22-3. Din Cartoanele Ghenadie mai mult, la Bibl. Ac. Rom., culeg următoarele notițe privitoare la Banii şi is- pravnicii de Craiova; 
La 23 Iulie 71 77 (1699), Mareș Banul cel Mare al Craiovei, întărește o moșie «acestui om, anume», etc, Iscăleşte: «Mareş Vel Ban». Pecete mare, pe hirtie, cu: <. .. jupăn 7I7..» (D. — La 8 Iulie 7180 (1672), act de la «Vladul Spăt., isprav- nicul Scaunului Craiovei» (ibid). — La 22 Octombre 7184 (1675), «Manea Stolnic, ispravnicul Scaunului Craiovei», serie către «boiarii Măriei Salle] lui Vodlă)», pentru egumenul de la Strimba (2id).— La 23 Iunie 7185 (1677), Duca-Vodă scrie lui Radul Vel Ban de Craiova (did). — La 27 Maiu 7189 (1681), ordin de hotărnicie de la <«lane Căpitanul, îs- pravnicul Scaunului Craiovi», (Arch. Statului, Brîncovenă, XI, 136). 

1 V. și p. 439, nota 1,
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La 30 Mart 7152 (1744), «Iordache Moruz, Vel Ban al 

Scaunului Craiovei», chiamă la judecată niște hoţi (carton 

Ghenadie VII, 145). —La 6 Maii 7249 (1741), act de la 

« Manolache Lambrină Vel Ban al Scaunului Craiovei». 

La n“ 25. Despre Alexandru Ramandi, fii al acestui Ra- 

mandi nepot al lui Dumitrachi (fiul unei surori a lui), Ne- 

culce are păreri foarte rele, numindu-l: «sumeţ, mindru, ne- 

bun, lacom» (p. 212; cf. 57. /z7. 7om., |. p. 474, nota 3). 

Alexandru avu trecere mare supt Antonie Ruset: el şi soţia 

lui Maria trăia încă la 1690; fost Postelnic, el ajunse la ur- 

mă Vornic (Arch, soc. şi. și dit. IL, pp. 415:6). 

La n* 26. Încă un act al Trotușului, în Uricariul, XVIII, 

pp. 211-2. 

La n* 28. Din copiile de documente din Arch. Statului, 

culese de d. Gr. P. Olănescu cu privire la familia sa, dai 

aceste știri relative la Gorani: Un Goran apare ca martor la 

21 anuar 7126 (1618), cînd se face o vinzare de ţerani pe 

ughi și costande. Tot așa la.26 April 7140 (1632). La 23 

April 1648, un Pirvul Log. de Olăneşti. La 25 April 1649, 

iar Goran și Vladul ciuz|bașaj» din Brăsăşti. —La 1656, 

apar Pîrvu şi Stroe Olăneştii: Goran era frate cu Stroe și 

ambii erai fiii Logofătului Stanciul. Un Dumitru L.ogofăt din 

Olăneşti la 1669. Goran al II-lea scrie actul lui Șerban-Vodă 

pe care-l dăm în facsimile. Însemnări de ale lui Matei, fiul 

lui, din Căzănești, în Manuscripte din Bibi. străine, |, pp: 

51-35. După el, un Vlad Căzănescul (2422.. V. și mai departe, 

Cf. Genealogia, de curînd apărută (ca tabloi), a familiei, ge- 

nealogie redactată de d. Gr. P. Olănescu. — Un iuzbașă din 

Corşoti, în vol. IV, p. 35. 

La n“ 29. Barbovschii apar încă de supt Rareș (v. Doc. 

Bistr., |, p. xXx; II, p. VII, nota 3). Aici e vorba, cred, 

de «Bărboiul» de supt Tomșa (Miron Costin, p. 263). EI fu 

pus în țapă și fiul lui, spînzurat (dz, p. 204). 

La n” 31. Cf. şi Un mănunchiă de documente, în Conv. bit. 

pe 1900, p. 617.
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La n 33. V, în genere, Doc. Cantacuzini lor, pentru acte privitoare la Elina lui Constantin Cantacuzino Postelnicul. 

"La n“ 35. Varlaam înlocuise prin voinţa lui Grigore Ghica, întors în Domnie, pe Teodosie, Partisanul Cantacuzinilor. Dar aceasta se înțîmplâ abia în 1672. În anul precedent, Varlaam era numai <archiepiscop» la Riwnie. În privinţa episcopilor de Rimnic, iată cîteva din lucrurile nouă, ce se pot culege în Cartoanele Ghenadie : 
La rr Octombre 7137 (1628), <Theofil eplilscop», acel ce a pus să se scrie cronograful lui Moxa, judecă, împreună cu unsprezece boieri, pe Logofătul Paraschiva, pentru nişte i. gani (VI, 23). —La 2 August 7154 (1646), Ignatie din Rim.- nic (Sîrbul) hotăreşte tot într'o afacere de acest fel pentru Vornicul Iordachi (îdid., 56). Pentru Ignatie, v. şi mai sus, p. 604. La 8 lanuar 7177 (1669), danie dela Radu-Vodă Leon pentru episcopul Serafim ; la 2 Mart 7182 (1674), pentru Ște- fan, de la Duca-Vodă. Ștefan iscăleşte și la 24 Mart 7190 (1682). La 20 Septembre 7207 (1699), rugtoare pentru preoții din cinci județe, ai lui Ilarion de Rimnic (1). V. pentru această «ruptoare» «Anatefterul» lui Brincoveanu, mai de- parte. Numirea lui Varlaam se făcu, după pomelnicul Mitro- poliei, la Bibl. Ac. Rom. (Căndii era dela începutul lumii cursulă anilor 7205 [1696-7)..., prefăcutu-s'aă şi S'aă înnoită acestii pomeanecă cu bună scrisoare şi izvozeală pre carte noao...la sf[ăjnta... Mitropolie de la Tărgovişte. ..: carea iaste din temelie zidită și înnălțată de... Io Neagoe Voevod Basarab»), în ziua de 24 Decembre 7I81 (1672)1. — La 2 

1 Pănă la el se dă, după numele patriarchului constantinepolitan Dionisie, lîngă data de 23 Septerabre 7205 (1697), această listă qe Mitropoliţi ; Antim cel d'intăiă, Atanasie, Teodor, Maxim, Macarie, Varlaam, Anania, Simion, Efrem, Mitrofan, - Daniil, Evtimie, Serafim, Mihail «cel d'intăi», Nichifor, Mihail «cel de al doilea», Evlimie, leremia, Luca, Anastasie, Grigore, Teofil, Stefan (7156), Ignatie, Teodosie (21 Maiă 7176==1668), Dionisie (24 Iunie 7150= 1642), Varlaam (v. în text), Antim «cel de al doilea» (28 Ianuar 7216==1708; ci. Îsi. lt, rom. I, p. 422). În secolul al XVIII-lea se duce mai departe şirul: Mitrofan II, etc,, Filaret II, (1792 aă priimit păstoriia Ungrovlahiei, şi la 1794 sai pristăvită, mai nainte făcăndu Tăpuirr stg),
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Februar 7193 (1685), se face o vinzare de Țigani, către schi: 

tul de la Cetate, fundat de Mitropolitul Teodosie, din partea 

unor «cupeţi ot Vel Ocna». Iscălesc, ca marturi: cerei Gli- 

gorie, Necula judeţ» (Cartoanele Ghenadie). 

La n* 39. Acte relative la mănăstirea Fedeleșoiui a Doamnei 

Maria Ghica, se dai în capitolul XII, p. 484, n” 24. 

La n” 41. D. Gr. Buicliu a editat acum cîțiva ani cronici 

ale Armenilor din Camenița, dăruind un exemplar și Acade- 

miei Romine. O traducere sai prelucrare a lor, întru cît ne 

privesc, ar trebui făcută de cineva cunoscător al limbii. 

Domnii figurează apoi, astfel: «lo Radulii VV. Negrulii (acesta aii înnălțat 

Tismana), Dan, Mircea (acesta aii făcutii Coziia), lo Mihaili VV., lo Vladuli, 

To Radul, lo Neagoe i gospojda Despina i snă ihii Theodosie VV. (acesta ai 

făcut Argeșulii și aă mutat și Mitropoliia în Tărgoviște), Radul, Vintilă, Pă- 

traşco, Alexandru VV, i gospojda Ecaterina, lo Dimitrie Voevod (|), lo Mi- 

hail VV. i gospojda Staniica i mati ego Theodora i snii ih Nicola VV.. lo 

Șerban VV. i gospojda Elena i deașteră ego Anca i mati ego Mariia i să 

ihă Ioan VV., lo Simeon VYV. i gospojda Mariia i Sadii ihii Mihail, io Ra- 

dulii VV. i gospojda Arghiri, lo Alexandru VV. i gospojda Elena i oteţii ego 

Niaşii, lo Leonii VV., Io Mathei VV. i gospojda Elena, io Costandin VV.i 

gospojda Balaşa (acesta aii făcut besearica ce iaste Mitropolie în București), 

lo Ghica VV. (acesta aii făcut să fie Mitropolie în București), io Gligorie VV. 

i gospojda Maria i sii îhii Joan VV, lo Raduli VV. i gospojda Luchie i 

sm ihii Jo Ștefan VV., lo Antonie VV. i snii ego Neagoe i jupanița ego 

Chiajna, lo Duca VV. i gospojda Nastasiia i Gadi ihii, lo Șerban VV. Ba- 

sarabă i gospojda Mariia i sn ihii Gheorghie Vod, gospojda Elena, gospojda 

Maria, gospojda Zmaragiida, gospojda Casand[r]a, gospojda Balașa. Leat 7197 

(1688), Oct. 29 d., Io Costantină VV. Basarabii i gospojda Mariia i snii ihă 

Costandinii Vod, Ștefanii Vod, Raduli Vod, Matthei Vod, i gospojda Stanca, 

gospojda Maria, gospojda Ilinca, gospojda Safta, gospojda Ancuţa, gospojda Ba- 

lașa, gospojda Zmaragda. Se mai înseamnă daruri, ca «mineae lunovnice tiparnice 

de Moscii>. Apoi «rod. Matthei Voevod: Danciulii, Staniica, Barbulă, Părvuli, 

Neagoslava, Marga, Mariia, Datco, Peia, Deatiico, Calea, Barbulii, Vălsani, 

Radulă, Preda, Păuna, Papa, Ana, Stanca, Barbulii, Costandinii, Marica». Apoi 

cei ce fac daruri la Luciiani, Oreaviţă, Bolboșani. Urmează: Tudosie Ban de 

Craiova și ai săi, ce hărăzesc Drăgăneștii ; Fotoaia, Cursus, Mogoșești, Sparţi, 

Săcuiani, via la Aninoasa le dă Fota (mai avea Mitropolia stăpînire la Să- 

teani şi Băteești, la Loloești); unul care a «ținut cu păine Mitropoliia multă 

vreame». În sfirșit: Ivașco Băleanul și Safta. La urmă: <Aceştea sănt zugravi 

carii ai zugrăvit sf[ă)nta Mitropolie la a. 7216 (1707-8]: Costandin, Preda, 

Lamba, Marin, loachim, Nicula, Radul».
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La n“ 42. Pentru Pater lanoş, v. Zsz. fi4, romn., |, p. 61, 
nota 7 și recentul articol al d-lui Al. Lăpădatu, în Prinos du D. A. Sturdea, p. 301 și urm. Cf. n! 48, sa. 

La n* 46. Această parte din însemnările pe calendare ale lui Constantin-Vodă Brincoveanu (v. Odobescu, în Rezista Romină, |, p. 657 şi urm.) e din 1698. Vodă fusese la mă- 
năstirea dela Hurez; de acolo merse, spune și Cronica ofi- 
cială (Magasiu, II, p. 341), la Piteşti, unde-i sosi fiul Mariei 
Duca, fiica moartă în depărtare. Brincoveanu nu înseamnă 
însă trimeterea la Poartă, de acolo, din Piteşti, a unei solii de plingere pentru cererile prea mari ale Turcilor. Și Gre- ceanu, cropicarul Curţii, fixează la 9 Octombre sosirea în Tirgoviște, unde intrarea se făcu abia a doua zi. Pentru 
ciuma, ce era în București, întorsul fu zăbovit pănă la 6 De- cembre (Magazin, 1. c.). Foaia are însemnătate și pentru că 
din acest an nu se cunoșteaii astfel de însemnări domnești. 
Ce e pe Ve, trebuie să fie pagina /of/etului novel, calenda- 
rului, 

La n* 47. Acest Golescu e din a doua familie cu acest 
nume (pentru cea d'intăiă, v. Hurmuzaki, XI, tabla). Ultimul 
Golescu din cei vechi, Ivaşco, lasă o fată, Vișa (pe lingă alta, care ar fi fost, după Bălcescu, soția lui Preda Brincoveanu; v. şi Const. Căpitanul, p. 133, nota i: Stana e sora lui Preda). Vișa 
se mărită după Stroe Leurdeanu. Acesta avu cu dînsa (el luă 
mai tîrziă pe văduva Banului Dragomir, v. mai departe, p. 549, 
n” 10), un fiii Matei, numit după un frate al lui Stroe, mort în 
războiul cu Polonii, şi Matei luă numele de familie al mamei lui 
(v. Bălcescu, în Magazin, |, p. 389, nota 7). Fiul lui Matei Co- 
misul Golescu din Leurdeni e acest Radu, care ajunse pănă la 
Logofeţia cea Mare, În războiul turco-german deschis în 17 16, 
el ajutâ pe Imperiali, şi numele lui se întîmpină adese ori în 
corespondenţa austriacă înnainte și după anexarea Olteniei 
(v. Doc. Caut, pp. 96-7, 110-1, ne ua, ru; p. 176). El figurează 
ca martur în josul testamentului lui Constantin Căpitanul 
Filipescu, şi i se lăsă ceva de către Radu Creţulescu (âiz., 
pp. 164-5). Ţinea pe fata negustorului Tamara (Gez. Caut.
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p. 113, nota 3). Dintre cele trei fete ale sale, una se mărită 
în familia Bălăceanu, alta cu un Pirscoveanu, iar din a treia, 
soția unvi Știrbei, pornește ramura ce a dat în secolul 
nostru pe Iordachi, culegătorul de proverbe, pe Dinu, că- 
lătorul în Apus, pănă în Elveţia, şi pe Goleştii de la 1848 
(v. Bălcescu, 7. c.). Asupra Goleștilor a tipărit studii d. Ilie 
Nicolescu, în Mora Rev. Rom. şi Rez. p. ist, arch. şi dit, 
pe 1902-3. — Pentru moștenirea lui Istratie Logofătul, v. un 

Zacrir grec, în Bibl. Ac. Rom., 206-7/X[. 

La n* 49. Toader Pisariul ar părea să fie Toader Corbea, 

traducătorul în versuri al Psaltirii; el nu era la Ruși decît 
în 1720 (Îst: it. rom., |, p. 436). Dar din n! 91 se vede că 
acest “Toader era cunoscutul Dindar, amestecat în afacerile 

Unirii. 

La n” 50. Radu Hrizea e Radu Popescul, fiul Hrizii Vis- 

tierul (alt Hrizea, Postelnic și fii al lui Gheorghe Vis- 

tierul, la 26 August 7167 (1659), în Arch. Statului, Brâz- 

coveni, ÎL, 1), și cronicarul lui Nicolae Mavrocordat. La cele | 

spuse despre dinsul în /sz. /z/. 7om., mai putem adăugi ur- 

mătoarele: La 8 Septembre 7173 (1664), apare Radul Po- 

pescu Vel Ban, omonimul scriitorului (Arch. Statului, B7âz- 

coveni, Ul, 7). La 8 Octombre 7202 (1693), întrun proces 

pentru moşia Ghitioara (Condica Hurezului, în Bibl. Ac. Rom,, 

p. 43): «Care moșie aii fost a Hrizii Vist., pentru că, fiind 

Hrizea Vist. dator Procăi Cămărașul tl. 960, şi fiind datoriii 

și la alții multă datorie, — dec, fetorii Hrizii Vist. lepădăndu-se 

de moşii și de Țigani: rumăni și de altele, de toate ce aii 

fost ale tătune-săi, Hrizii Vist., s'a dat datornicilor, de aii 

făcut curamă». Într un act din 13 Mart 7204 (1696) se nu- 

mesc «fetorii Hrizii Vist., Radul Clu&. i Gheorghiţă Post.» ; 

ei iscălesc: «Radul Hrizea Vel Clu&. za arie mart., Gheorghie 

Post. mart.» (7877). Cf. 757. dit. vom. l, pp. 151-2. Mama 

lui Radu se chema Maria (Doc. Cant, p. 10, n x1v). Pentru 

Ienachi Văcărescu, cumnatul lui Brincoveanu, v. sf. Bf. rom, 

Î, p. 201; Gen. Caut, p. 364. 

La n” 52. lani poate fi Ienachi Văcărescu, dar de sigur p g



  

MATERIALE DE ISTORIR CULTURALĂ 633 

el: e identic cu Iani Vătavul ce merge la Constantinopol în 1699 (însemnările Brincoveanului, în Re, Romină, |, p. 672). 
La n 53. Pană Spătarul Filipescu e tatăl lui Constantin Căpitanul. Neagoe Topliceanu merge supt Ștefan Cantacuzino în misiune la Brăila, împreună cu Radu Popescu (vol. II], p. 23). Pentru familia lui, v. vol. IV, PP. 79-80 (n* Lxxrv). EI e pomenit și zdid., p. 85, notar. Din actul nostru se află și numele tatălui săă: Toia. Cf. și n! şz. 
La n* şș. Din < Veștim», Vestem, pornise și Mitropolitul Teodosie. 

La n* 58. Pe atunci era la Bucureşti un « Gheorghie dof. torul» Criteanul (din: Creta): La 2 Septembre 7194 (1683), diaconii Dragomir și Pătru vind «dumnealui jupănului Gheor- ghe doftorului Criteanul» o moşie la Glodeni. La 28 April 7199 (1691), se vorbeşte de Ccumpărătoarea lui «unde să chiiamă Glodeni i Vai-de-et» (Arch. Statului, S/oozia lu? Je. nachi, Condica, fe 425). La ro April 7200 (1692), «popa Vasile, egumenul de la Apostolache», arată că Dragomir dia- conul și un nepot îi vind moşie la Glodeni (p. 426). Domnul ii confirmă la 26 (£ 426 Ve.7). EI, «Gheorghie dohtorul Cri- teanul, împreună cu fiiu-miei Costandin Paharnic», o trece egumenului Anastasie de la Slobozia-lui-lenachi (f* 427), pe 200 de florini şi un cal, Semnează: Tecppos iazpâ;, Kgq(o)- ztavâs, luînd de martur și pe Qzodopic xonerăvac PirnozoNirns («Costandin Pahc.> e iscălitura, romănească, a fiului). Ambii fac o vinzare la «Glodeanca» şi «Bereasca» la 30 Mart 7202 (1694): actul e iscălit şi de cAlixandru Vel Log., Cornea Vel Pahc,, Părvan şt Vist., 6 frpobuzvos rod Ttuiob Ilpo3pâuov rod &y Potoyiov, Po6Bs0c, Costd, Pah. Bolişteanu» (£ 427 V*-8). Un Bolișteanu era pribeag supt Duca-Vodă (Const. Căpitanul, p. 193). Asupra lui Gheorghe doftorul se păstrează acte în Slo- bozia-lui-Ienachi, XV; din anii 7199-7202: într'unul semnează și «Costin V* Capt,, Hriza Logft. Popescul» (20 Iunie 7199 = 1691). 

“La n 59. Bunea e Bunea Grădișteanu, Vornicul lui Ştefan-
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Vodă Cantacuzino (Soc. Sibiiului, p. 20, nota). O Grădiş- 

teancă, văduva lui Grigore, și fiul ei Matei la 1686, în vol. 

IV, pp. 64-5. Grigore însuşi era fiul altui Bunea, Vistierul 

(Doc. Caut, pp. 10, n xiv). Un Grădișteanu e și Vilcul din 

1670-2 (ibid, pp. 246-7): fii al lui Bunea, el fu omorit de 

Şerban-Vodă (Magazin, V, p. 39), fiind tras în ţeapă. Încă la 

1599, 6 Decembre aflăm în oastea lui Mihai- Viteazul un 

«Badea din Grădişte», Stolnic (Hurmuzaki, XI, la această dată; 

Doc. Bistr., |, pp. 3-4 n” 1V). 

La n 60. David Corbea e adese ori pomenit în st. 77. 

vom.: v. tabla, şi în Soc. Braşovului. Cf. și Documente pri- 

vitoare. la Coustantin- Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1901, 

p. 8 (Ceaușul David, «General-Adjutant» al lui Mihai Canta: 

cuzino, în 1698). Din acest n' și cel următor se află numele 

soţiei sale și al unui nepot, precum și anul aproximativ al 

morții lui David. 

La n* 64. Pentru Nicolae Costin, familia și afacerile lui, 

v. Îsi. Îzi. rom. |. 

La n” 6ş. Luarea satului Davida «de spre Tighina» se face 

de către Turci pentru a-l cuprinde în raiaua cetăţii. Cuza 

Spătarul e Dimitrie. V. mai sus, p. 622. 

La n* 66. Pentru alt Lămbovici, v. mai sus, p. 86, n'43. 

La n“ 68. Pentru Olăneșştii din vremea ocupației austriace, 

v. Studii şi doc., I-L, p. 452-3. Cf. şi tabla volumelor acestora 

şi tabloul genealogic tipărit de d. Gr. P. Olănescu (Socec, 

1903). 

La n* 70. Cf. tesa d-lui O. Lugoșianu asupra Olteniei supt 

Austriaci şi Jacubenz, Die cis-a/utanische IValachei unter 

Paiserhicher Verwaltung (1717-1739), extras din «Mittheilungen 

des Kriegs-Archivs» (din Viena). D. Căpitan Jacubenz dă și 

acte inedite, și cercetarea sa, foarte clară, se razimă pe în- 

trebuinţarea bogatului material ce se află în Arch. de Război 

din Viena, şi din care numai o parte s'a tipărit in Hurmu- 

zaki, IV.
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La p. 136. Gheţea Clucerul, un Bulgar, e pomenit şi în cronicile noastre (v. 57, Zz7, 702. şi volumele mele despre Cantacuzini). Șerban-Vodă avea și un cumnat, pe fiul lui Gheţea, Stoian Comisul (Doc. Caut, p. 122). Pivoda e ofi- țerul austriac ce prinde în București pe Nicolae Mavrocordat. 
La n” 74. Un raport al acestui Nicolae de Porta, redactat încă din 1697, l-am dat în Documente geografice, 1 (extras din Buletinul Soc. Geografice, trira. IV, 1889), p. 20 și urm. 
La n” 75. Pentru Radu Golescu, v. mai sus, pp. 631-2. Ilie Știrbei făcu parte din tabăra pribegilor la Nemţi și viitorilor cîrmuitori ai Olteniei anexate. 

La n 93. Pentru Varlaam Ursachi, v. mai sus, p. 622, 

La n 97. Pentru Tăutuleşti, v. mai departe, cap. IX. 
la n” 100. Pentru Tudosie Olănescul, v. vol. I-II, Pp. 

229:30, n v; p. 449, nm; p. 454. 
La n* 104. Penteu vestitul caligraf, traducător și dascăl de slavonește popa Florea, v. Iorga, Manuscriptele mănăstirii Cernica (extras din Biserica ortodoză pe 1902), p. 14, n“ 88. 
La n* 106. Iordachi Balasachi pare să fie o rudă a vesti- tului Balasachi, boierul și ajutătorul în stoarceri al lui Radu.- Vodă Leon din Țara-Romăncască, După Genealogia Canta- cuzinilor, acest dușman al familiei ar fi fost totuși soțul Floricăi, o fată a lui Constantin Postelnicul, avind cu dinsa și doi fii: Constantin și Radu (p. 81). Tot din Gen. Caut. se. află despre frații de la Constantinopol ai lui Balasachi. 
La n 107. Actul e tipărit în întregime de Codrescu, în Uricartul, UI, P. 273 şi urm. 

- La n 111, cÎn zilele Nemţilor» se mai zicea în Oltenia Și: <pănă cănd ai luat Nemţii Oltul» (inedit). 
La n* 112. Pentru rostul vestitului Evghenie Bulgaris la noi (el trecu apoi în Rusia), v. Zs7. dz, rom., tabla și Conv, di. pe 1gor: Un Mitropolii de altă dată.
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La n* 116. Astfel de statistici se mai dai în doc. 149/x1i, 

152/xu, 286/x ale Ac. Rom. Cf. Iorga, Documente şi cerce- 

ări asupra istoriei financiare şi economice a principatelor ro- 
mâne, |, București 1902. 

La n* 117. Titlul manuscriptului e: Kodmf îv 6 zeprăyerat 
cr x 2 Y x A 7 a 2 7 

6ha ră ovyera vai, ha mahată rpiumara Tâv îv Bahagig met 

psvov povixloy 7 ăĂoy dmapetiuy mie Exaumporărns 85uyns 

năsns Obipofiăayias, “Potavăpnc Lina; 1798 (în interior se 
scrie: “Potâvâpa Xawtepi). 

La n” 120. lancu Văcărescu e al patrulea poet din această 
familie. 

La n” 125. Beizadeă Iorgu era unul din fiii lui loan Sandu 
Sturdza. 

La p. 141, n 78. La 5 Mart 7202 (1694), Hrizea și cu 

frate-său Apostolachi, fiii lui Dumitrașco Clucer ot Murgești, 

și Constantin fiul lui Tudosie Spătar Bărsescul, apar în ca- 

litate de ctitori ai mănăstirii Flămînda (Bibl. Ac. Rom, 
Condica Hurezului?). 

La pp. 140-1. Pentru episcopul Ștefan de Rîmnic (15 Oc- 

tombre 1726-20 August 1727), v. Stinghe, /s/. bestr. din 

Schei, pp. 85, 87-8. — Patriarchul de Alexandria, căruia i se 

închinară Stăneștii, e Chiril Luccari, de care se va mai vorbi 

în acest volum. Patriarchul Samuil de Alexandria stătu în 

ţară la începutul secolului al XVIII-lea. — Banul Stepan aduse 

steagul lui Petru-Vodă de la Poartă în 1559; ful lui, Pîrvu, 

se însură cu o rudă a Domnului (Iorga, Contribuţii Ja ist. 

Munteniei, p. 7). Pentru Călui, v. Odobescu, în Ap. Ac. Rom., 

seria ], x. — La 10 Februar 7208 (1700), «Stanca Coţofeanca» . 

și fiica ei Maria dăruiesc un Ţigan schitului lui Teodosie 

Mitropolitul (Cartoanele Episcopului Ghenadie, la Ac. Rom, 
IV, 1; cf. mai sus; p. 630). h 

La p. 142. Pentru Iordachi Crețulescu, v. Gen. Caut, p. 

371 şi urm.: el ţinea pe Domnița Safta a lui Constantin 

Brîncoveanu. Pentru Ramadani, înrudiți cu Cantacuzinii, z447., 

pp. 360, 374, 391. Văduva lui Dumitrachi se măritâ cu Ioan
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Nicolae Mavrocordat ; fata lui Ramadan e mama Hrisosco- leilor de mai tărziă, trecuţi, în parte, în Rusia. Fiul lui Con- Stantin e acela care-și luă nevastă dintre Cantacuzini (Doc. Caut., pp. 251-2, no Xxvn). | 
La p. 147. E vorba de loan Bălăceanu, omorit apoi de urci, în cursul războiului următor. V. vol. III, PP. 59-60. La n“ 85, Grigore Vlastd e ginerele lui Șerban Cantacu- zino, pe a cărui fată Bălașa o luase În căsătorie încă de mai multă vreme. În Cartoanele Ghenadie, VII, 148, se află ur- mătorul act: din 7253 (1744-5) relativ la moștenirea Balașei: 7253. Divanul Craiovey judecă pe «Șărban sin Dumitrașco Cernăian ot sud Doljii>, care «cerea de la casa Doamnei Balașii, ce ai ținut-o dum- nealut răposatul Gligorie Vlasto, 170 de forinţi nemţești, arătăndu-n zapis al DoamneY Bălașii.. . la anul 1731... Balași, măritată de ceaia parte, la Moldova, 

e și un 
-; și, fiind Mariia, fata Doamnei 
S'aii întrebat dumnialui văru-săii Matei Cantajcuzino vt, Postelnic pentru adast[ă] datorie, Şiram arătat şi zapisul, și dumnealui a răspunsu că zapisul iaste bun, și pentru atastă datorie ştie că nu Sali plătit», 1 se qă Stăneştii din sud, Vălcea «care ai fost a Doamnei Bălașit>. G. Greă, Vel Ban, B. Văc. Vel Logof., Şerban Ct. biv Va Paharnic. 

La n” 86. Socotenii au fost rude ale altuy episcop de Rim- nic, Grigore (vol. LII, p. 455, n xvun), 
La n” 88. Mai tărziii boierii munteni din partidul naţional cerură pe acest Prășcoveanu, atunci, la 1774, un bătrîn dre- gător, ca Domn. 

La p. 152. Pentru Romini servind ca soldaţi în <ţara Bran- diburgului» (către 1763), v. Bălcescu, Zs4, Rom. sub Mihaii. Vodă Vitteul, p. 626, nota 2. «Lungii> se căutau, cum se ştie, pentru garda regelui Frederic-Wilhelm 1-i al Prusiei, În Giasnuikul din Seraievo, pe 1902 (p. 369 și urm.) s'au tipărit studii relative la Bosniaci ce ai fost luați pentru războaiele Saxoniei pe aceiași vreme. Bosniaci în armatele Prusiană și danesă ; Wissenschaftliche Mirtheilungen aus Bos. ien und der Herzegowina, VUI (1902), p. 145 Și urm. 
La p. 153. Maria Bălăceanu era Văduva lui Constantin - Aga. Cf. vol, III, pp. 27-8.
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V. Documente muntene din Archiva domnului C. Basarab Brăncoveanu. 

La n” 1. Data trebuie schimbată, pentru că, în August 1447, 

Vlad Dracul nu mai era în viață (v. vol. III, p. XLvIII). 

Dintre boierii aduşi ca marturi, întilnim întrun act din 1439 

(Arch. îst., Li, p. 85) pe Tudor, Nanul, Stoica, Radul Borcea, 

Stanciul Xonoa, Ștefan Log., Dumitru, Seman (Semen), Badea. 

Autenticitatea actului nostru e deci în afară de ori-ce îndo- 

ială. În colecția d-lui M. Vlădescu, profesor universitar, se 

află alt document de la Vlad, cu literele scrise din noi, pe 

de-asupra, 

Ia n 2. Unactinedit din 1519 al lui Neagoe, în Const. Că- 

pitanul, p. 49, nota 3. — Din actul din vol. nostru reiese această 

genealogie: Harvat Logofătul, ce se întîmpină încă de supt 

Radul cel Frumos (v. p. 298, nota 1), are de fată pe Neacșa, 

ce ţine pe Dobrovoe; ei sînt proprietari ai satului Brincoveni 

la începutul secolului al XVI-lea (Harvat are însă și o descen- 

dență masculină: la 1557 apare un Radu Vel Stolnic, cu fraţi 

şi fii, ce se coboria din «Neagoe» și din «Harvat Logofătul»; 

mai jos, pp. 289-90, n* 4). La 1518, Dobrovoe murise, 

dar Horvat (Harvat) trăia încă şi la 1520 (v. n* 3). Neacşa 

se pare că se mărită din noii cu Peia Portarul, cu care are 

o fată, Calea. Aceasta apare în n“ 5, la 1570, supt numele 

de Calea de la Brincoveni. Peia și Calea se întimpină și în 

pomelnicul Mitropoliei din Tirgoviște, între începătorii nea- 

mului lui Matei-Vodă Basarab (v. mai sus, p. 630, nota). 

Aici figurează, între numele lui Peia şi al ei, un <Datco», de 

care actul nostru nu vorbeşte nimic și care nu poate fi cel 

vechiii, de la începutul secolului, pe care iarăși îl cuprinde 

pomelnicul (cf. Const. Căpitanul, p. 43 şi nota 1). Acest 

Datco (David) fu Mare-Armaș supt Radu Paisie (v. şi p. 290, 

n” 1), perind, probabil, supt urmașul acestuia, Mircea Cio- 

banul, într'unul din marile măceluri ale boierilor. Calea avu 

cu Datco doi fii: Danciul şi Radu, cari pribegiră în Ardeal 

supt vre unul dintre Mircești: în Novembre 1582, Mihnea. Vodă 

trimetea pe Radu Comisul, tatăl favoritului săii, Ivaşco din 

Golești, pentru ca, asigurinduii prin jurămint, să aducă pe



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 639 

cei doi tineri boieri din Brîncoveni. Solul de împăcare și cu pribegii sosiră încă în Decembre la Braşov, de unde-și ur- mară drumul mai departe (cf. Bogdan, Documente Ș? regeste, p. 287 —însă la p. 306 pare să fie vorba de altă Cale, fiul acesteia, Stoican, nefiind pomenit printre boierii din Brinco- veni —, Hurmuzaki, XI, p- 825). Atrag atenţia şi asupra a. dausului «şi Danciul», fără dregătorie, în lista marturilor unui act domnesc din 24 April 1582; a* 9, p. 173. Dar încurcă. turile aduse de numirea lui Petru Cercel în locul lui Mihnea și întoarcerea peste puțin a acestui din urmă aruncară în pribegie pe Danciul şi Radu, dintre cari cel mai mare ajun- sese Postelnic, apoi Armaș, ca şi tatăl săi, iar cellalt, zis și Răducanu, rămăsese Postelnic. Ei se așezară la Tălmaciu, unde, după obiceiul pribegilor noștri, își Cumpăraseră pă- mint. Căzînd însă în datorii, iarăși ca de obicei, pribegii noștri, ei fură siliți a-și vinde, la 7 Mart 1588, așezarea lor cunoscutului jude săsesc, Albert Huet din Sibiiu (Hurmuzaki, XI, p. 882, nota 1). Danciul e, firește, deosebit de acela care se află în fruntea Divanului luj Petru Cercel, dar și el ajunse Mare- Vornic, în scurta Domnie a lui Ștefan Surdul. În 1595, el face parte din solia ce merge în Ardeal pentru a încheia tratatul de supunere și umilință, prin care Mihai-Vodă ajunge ispravnicul Craiului Sigismund Bâthory: el moare acolo, și e îngropat în noua biserică romănească din Bălgrad. Cf. cu Tocilescu, Doamna Stanca, ed. a 2-a, p. 21, nota 33, regestul ce urmează: 

Mihai-Vodă face o danie Stancăi Doamnei pentru satul Pieruia. Era moștenirea lui Danciul Vornic şi soţiei, Stancăi, Moare Danciul «în Țara Ungurească» : n'are pe nimeni lingă el, şi nici bani de îngropare, Se milostivește Doamna Stanca și-l îngroapă «la biserică în Belgrad», cu cheltuiala ei, Stanca,  Vorniceasa luă, îi dă pentru aceasta satul, Iar Doamna Stanca-l dăruieşte lut Oprea Postelnicul, «pentru drepte şi cre- dincioase slujbe ce i-a slujit, şi în streine ţeri>, 
Boierii: Dumitru Vornic, 'Tudosie Log., Stoica Post,, — Spătar, — Comis, Stroe Stol,, Preda Postelnic. 
30 Iunie 7105 (1597). 
— Original și traducere modernă, în Arch. Statului, SeAiful de un iemn, XVILL, 1. CE, Zsf. du Mihai Viteazul, p. 66, nota 2,
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Faptul că Danciul a fost îngropat la Bălgrad de Doamna 

Stanca a lui Mihai Viteazul se explică prin aceia că, înnainte 

de lupta hotăritoare cu Turcii, Mihai își adăposti familia în 

Ardeal. V. Walter, în Papiu, Î, p. 27: «uxore, liberis aliisque 

rebus carioribus in... Sabinowam |Sibiiu] ante hostis ad- 

ventum dimissis». 

Din n” 12 se vede că datoria ceo aveaii Danciul și Radu, 

— despre care nu ni se spune nimic— a fost plătită în parte 

de David Postelnicul, un fii mai mare, credem, al lui Dan- 

ciu, și că pentru aceasta, ca despăgubire, David a luat ju- 

mătate din satul de Scaun al Brîncovenilor (cf. și p. 305). 

Danciul lăsă încă doi fii, Barbul şi Matei (v. nl 14), care 

e viitorul Matei-Vodă din Brincoveni, ce şi-a zis, după soco- 

teli genealogice mai mult sai mai puțin încurcate, Matei Ba- 

sarab (cf. și Tocilescu, în Aa. Ac. Rom., VIII, p. 206). La 

ei trebuie să se adaoge, ca pogoritoare din același Danciul, 

o fată, cea de-a doua Calea, în privința căreia lămurește 

întăi actul ce urmează în regest (Sckiful de un lemu, XVIII, 

n” 2): 

28 Decembre 7112 (1603). Radu-Vodă [Șerban]. Către Calea din 

Brincoveni și fiii ce va fi să aibă, pentru satul Piruea (jud. Mehedinţi), 

moștenit de la tatăl ei, Danciul biv Vel Vornic. Acesta moare sărac 

«în ţară străină». Doamna Stanca «s'a îutimplat acoloa. Cheltuiește la 

îngropare S.00o de aspri. Calea, în urma reclamaţii ce face, căpătă 

satul zălog. ÎL ţine așa pănă la întorsul Doamnei. Apoi aceasta cere 

banii. Calea-i trimite «de olac>. O află «moartă de ciumă». Chel- 

tuiește Balea Spătarul la moartea Stancăi. Astfel, Calea a răscumpărat 

satul. Era de față: Efrem episcopul de Rimnic, cVistiiar Radu vt Cep- 

turoe», «Panaiot de la Ocnoh>, «Borcioiul», «Ianăș Comis», «Popla] 

Stan clisiiar», şi «tot soborul din Sfinta Episcopie», și «mulți orășani 

oameni buni». Și <înnaintea maicii Doamnei Stanchi, arume Marie 

călugărița 1, și înnaintea Doamnei Floricăi». Preda Ban, Radu biv Vel 

Clucer, Cernica Mare-Vornic, Stoica Mare-Logofăt, Florea feciorul Ra- 

dului Mare-Clucer, Leca Mare-Spătar, Raț Giurgiu Mare-Comis, Nica 

Mare-Vistier, Leca Mare-Postelnic. — Original slavon şi traducere mo- 

dernă. 

Apoi, la 15 lanuar 7118 (1610), vedem pe Calea dezbătind 

1 În romăneşte.
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înnaintea lui Radu-Vodă Șerban un alt proces, privitor acesta 
la satul Brincoveni chiar. Din acest act se lămurește și ames- 
tecul lui Calotă Banul! într'o afacere care S'ar părea că tre- 
buie să-i fie străină: contestaţiile de stăpînire dintre copiii 
lui Danciul din Brîncoveni, ce nu mai trăia la 1598, și răzășii 
satului lor de baștină. El, Calotă, luase pe văduva lui Dan. 
ciul, Stanca. Dar ţinuse întăia oară pe altă văduvă, a lui Borcea 
Logofătul, cu al căruia fi, Avram, se judecă jupănița Calea 
pentru moștenirea lui Calotă. Iată un regest al actului, mai 
complect decît acel de la pP- 295, nota 1. 

Radu-Vodă, Calei, fata lui jupin Danciul Vornicul din Brincoveni, 
pentru procesul ei cu Avram Postelnicul, fiul lui Borcea Logofătul. A- 
cesta spune «că, pe vremea care a fost ţinut jupînul Calotă Banul pe 
mumă-sa soţie, — i s'a întirmplat moarte ; așa dar, la urmă, jup. Calotă 
Banul a luat pe jupăneasa Calea . -„ dar n'a trecut multă vreme și s'a 
întîmplat moarte și luf jupînul Calotă Banul». | se iea ei averea de 
rudele el. Și Avram cercetează sculele mamei lui: îi lipsesc optzeci de 
galbeni la o salbă, Se dat la urmă şeizeci, 

Radu Clucerul Buzescul, Cernica Vornicul, Lupul Vel Logofăt, Nica 
Vistier, Mrăzea Spatar, Bărcan Stolnic, Gligorie Comis, Stanciul Pa- . 
harnic, Leca Postelnic. Scrie Neagoe. 

Slavon. Pergament. Traducere din 1860.— Arch. Statului, Brîncoveni, 
IX, 8. 

Aici se mîntuie lămuririle ce am cu privire la Calea. Fra- 
ţii ei mai mici apar în revendicări de moșii alăturea cu cel 
mare, David, care avea de soţie pe Maria (v. mai departe, 
p- 292 și urm.), 

Din n“ 20, pp. 177-8şi no 23; pp. 179-80, se vede că David 
Postelnicul a avut pe alt Matei din Brincoveni, pe un al doilea 
fiii, bine cunoscut, Preda, tatăl lui Papa și bunul lui Constantin- 
Vodă Brincoveanu, și pe o fată Stana, care se măritâ după un 
Fotie fost Mare-Postelnic supt Radu Mihnea. În adevăr, găsim 
pe Fote ca Postelnic între 10 Maiă I6r1 (înnainte de în- 
toarcerea ofensivă a lui Radu Şerban) (Cart. Ghenadie, VI, 
9) şi între 16 April 1613 (2bid., II, 11), cînd iocul lui e luat 

1 V., pentru el, și Arch. îst, |, p. 123. 

66549. Vol. V. 
41
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de Brănad (Bernard Borisi, numit încă din 1612; vol. IV, 

pp. OVI-vII). Ambii soți și o fată, întăia soție a lui Stroe 

Leurdeanu, în 1631; vol. IV, p. ouxrir, nota 2. Cf. Const. 

Căpitanul, p. 133, nota 1 (= Bibl. Ac. Rom., doc. 102/zL). 

Mai jos se mai înfățișează acte ce privesc pe Matei [| din 

Brîncoveni, pe timpul cind se ridica printre boierii cei mici. 

El se mai află fără nici o boierie, ca martur în documentul 

resumat mai jos (Bibl. Ac. Rom., Cartoanele Episcopului 

Ghenadie, II, 3): 

7114 (1605-60). Dragomir vinde ocină la Hotărani. Marturi : epărintele 

eplijscopul Efrem de în Rămnic și egumenul de Bistriţ[a] și Postealnicul 

Mihil de Văleani și popa Dragul și Stanciul, iară de Văleani, și Log(o]- 

fătul Drăgoiii cu fraţii-ş, anume Vladislav și Lumot[ă], și Balul de 

Fălcoti, și Peh. Nicola de Roșiian[ii], şi Mafteiă de Brăncoveani». Pe- 

cete mică, ruptă. 

La n 5-6, pp. 171-2. Divanurile lui Alexandru Mircea nu 

prea etraii statornice la această vreme. Înnainte cu cîteva 

luni, la r-iă Maii 1570, într'o confirmare pentru Vlaicul Clu- 

„cerul ot Runtani, se dă acest Divan: Neagoe Vel Vornic, 

Ioan Vel Logofăt, Bratul Vel Vistier, Stan Spatar, Mitrea 

Comis, Badea Stolnic, Gonţea Păh., Stoichiţă Postelnic (scrie 

Vladul) (colecția d-lui Gr. P. Olănescu). Încă în Septembre 

aflăm tot acest Sfat, dar și de aiurea se vede că el nu 

mai funcționă în Novembre (Hurmuzaki, XI, p. 891). La 7 

lunie 7079 (1571), întărire pentru Poeni, e tot noul Divan 

(aceiași colecție: scrie «Colo»). În Iunie 7082 încă (1574), 

nu e altă schimbare decit înlocuirea lui Ivașco prin Neagoe 

(ibid. : scrie Șerban). V. și Hurmuzaki, XI, p. 893. 

La n” 10, p. 173. Într'o întărire, din același an, a aceluiași 

Domn, pentru Stana lui Drăgușin Banul, Divanul apare, în 

Novembre, schimbat: Paraschiva e Vistier, Mihalachi Stol- 

nic, Radul Comis, lani Postelnic, iar Păharnic Gherghe (Co- 

lecţia Gr. P. Olănescu: scrie Ștefan). Cf. și Hurmuzaki, XI, 

p. 900. Se vede deci că și pe atunci remanierile ministeriale 

obişnuiaii a se face «la toamnă». 

La n* 12. Pentru Badea din Grădişte, v. Doc, Bistriţei,
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I, pp. 3-4, n* VI, și Hurmuzaki, XI, la data de 6 Decembre 1599; mai tărziă el fu Păharnic și Căpitan de Făgăraș. Pan. tazi Logofătul e acel ce a întovărășit, în Februar 1600, pe Trimesul împărătesc Carlo Magno, ce se întorcea, la Curte; și Mihai-Vodă-i scria numele tot: <Pandazi» (Doc. re/ative ia Petru Șchiopul și Mihai Viteazul, p. 45). 

La n” 13. În Arch. Statului (copie în colecția d-lui Gr. P. Olănescu), se află un act din 29 Decembre 7999 (1590), prin care aceleiași <episcopii a Noului Severin» i se întăresc, epis- cop fiind Efrem, Voinigeștii, cu siliștea satului și Rumiînii>, ce fusese debaștină ai jupănesei Sorii, soţia lui Udriște Postelnicul, de Drăgoiești, și al lui Radu Postelnic, Socol Comis şi Stan- ciul Logofăt, de Zătreni; e vorba și de Vlădaia, soția lui Firtat Vornicul. La 7 Mart 7100 (1591), Ieremia, patriarch de Constantinopol, jură pe hotarnicii, doisprezece la număr, aleşi «înnaintea Domnului Ștefan-Vodă>, pentru a delimita moșiile Olteni şi Bujoreni, cumpărate de «răposatul Vlădica Mihail» și lăsate episcopiei Sf. Nicolae. La urmă scrie pa- triarchul: & pai Maprig, îvăos trns, Cf., pentru petrecerea lui leremia la noi, «Dorotei de Monembasia», Brfhtov ioroprusv, la Sfirşit. Cf. și mai Sus, p. 433 şi nota 1. Un alt act de la Ieremia, în Bibl. Ac. Rom., 311 (Maiă 1 581). La 20 April 7105 (1597), din «Străjeşti», supt episcopul Teofil, Mihai-Vodă întăreşte aceleiași episcopii Cornetul în Voinigești, închinat de cboierii din Drăgoiești» (Arch. Statului, copie în colecția Gr. P., Olănescu). Boierii sînt aceiași ca și la n! nostru I4, saă la n' 10 de pe p. 291. 

La n! 20, 23. Dumitru Vornicul servi pe Mihai Viteazul și, trădîndu-şi Sstăpînul, fu omorit. V. Scurtă îsi. a lui Mihai Viteazul, pp. 49-50. 

La n” za. Despre acest Udrea Și soţia lui a mai fost vorba și mai sus, p. 627. Aslan Vornicul era nepotul lui Petru Șchiopul: din căsătoria lui cu Maria Cerchesa, țiitoarea de odinioară a acestui Voevod (v. Hurmuzaki, XI: tabla), se născu Petre Clucerul, care iea pe Ileana, apoi soția lui
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Pană Postelnic din Părdeşti (v. nl 29, 30). Cf. mai jos, p. 

439 şi nota 1. Într'o ultimă călătorie la Veneţia, am izbutit 

a găsi testamentul verei lui Aslan, Maria, fata lui Petru: 

Vodă: ” 

In nomine Dei aeterni, amen; anno ab jncarnatione Domini nostri 

Thesu Christi millesimo sexcentesimo nouo, indictione septima, die vero 

decimo nono maij, Dti (sic). Volendo disponer del mio, jo, Maria, fiola 

della bona memoria delPlllustrissimo signor Pietro Vaivoda di Mol- 

davia et consorte in secondo matrimonio del Clarissimo signor Polo 

Minio, del Clarissimo signor Sipion, mentre che mi attrovo sana, per 

gratia del signor Iddio, della mente, senso, intelletto et corpo, doven- 

domi partir con detto mio consorte per il viaggio della Zeflalonia, dove 

egli & destinato consegliero, perd a tal efletto ho fatto chiamar et venir 

a me Federico Figolini, notario veneto, in casa dell' habitatione del 

magnifico signor Constantin di Medici, mio zenero, in contră di Santo 

Antonino, dove hora mi attrovo, et quello hd pregato scriva questo 

mio testamento et che, occorrendo la morte mia, lo publichi, compischi 

et colzzi, con le clausule consuete all'uso de questa cittă. Primo, rac- 

comando Panema mia a Iddio, alla gloriosissima Vergene Maria et a 

tutta la Corte del Cielo; el corpo mio voglio, se mancare în questa 

cittă, sij sepulto nella, chiesa di Maffio di Murano, nell'arca della q. 

Marietta Perotta, mia ameda, con quelia manco spesa che pareră alli mei 

commissarij, et mancar de fuori (2) in quel modo et come vorră mio ma- 

rito, Et voglio che siino dati ducati cinque alle dette madre de San Maffio, 

che dicano del ben per l'anima mia, Lasso a Pavona, mia figliola, un 

letto fornito, con la sua cechiera (7) d'oro,. una de quelle che dormo 

dentro, et a Saffira, mia fiola, lasso una delle mie vesture, una delle 

mie carpette, quelle che pareră a lor, et il mio cento de ambrachar 

semplice, senza oro, et tutti li mei baccari. A mie [figliuolje Rosana et 

Isabella. lasso tre camese per una et sie pareche et uno paro de len- 

zuoli per una. A Madonna Sultana lasso la mia peiizza ct due delle 

mie camese, A Madonna Anzola, madre de Piero, lasso ducati tre. Alla 

mia muta de casa lasso ducați 30 per una volta et ducati dieci al! 

anno sino la viveră, et il suo letto, che la dorme. A Lugretia, che 

il hora mi serve, lasso ducati cinque al suo maritar. Il resto veramente 

delle mia dote, dimessoia et de tutto il mio, et cid che mi aspetta et 

potesse aspettar per cadaun modo et via, si al presente, come nell' avenir, 

lasso et voglio che sij del lodato, et la metă miei fioli carissimi, quali 

instituisco heredi et residuarij universali del tutto, egualmente, fră di 

loro; et, morendo uno, vadi nell' altri, et, mancando tutti dui senza 

fioli, în tal caso voglio che "1 tutto sij delle sudette quattro mie figliole 

nominate di sopra. Commessarii et essecutori di questo mio testamento 

et ultima voluntă lasso et voglio che siino il Cl. signor Sipion Minio,
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mio suocero, et il sudetto signor Constantin di Medici, mio genero ; 
quali prego che mandino ad esecutione la mia voluntă et habbino 
carico d'investir il mio cautione (sic) della mia eredită: et in particular voglio che sij investito il danaro che hd da scoder dalla Maiestă dell” 
Imperatore, et da altri, subito che il danaro predetto seră stato scorso. 
lterum lasso alli sudetti mei commissarii una coppa d'arzento per uno, 
de valuta de ducati quindeci Puna, Et, jnterogata dal medesimo de 
tutti ]i luochi pij, et in particolar della Casa de poveri vergognosi et 
rescatto de schiavi, resposi: lasso ducati cinque per uno alli Iuochi pij 
infranominati : cioă, monache greche, rescatto de schiavi et Casa de 
poveri vergognosi. Et lasso al notario+ducati vinti, în segno d'amor. Pre- 
terea, etc. (sic). 

T lo Marco-Antonio di Avanzio, di m. Giulio di Avanzio, Etor 
(si), olim al insegnia ail San-Bartolomio, a San-Fantolino, fui testi- 
monio giurato et pregato, et fazio fede del legato delli ducati venti 
lasciati al sudetto nodaro. 

T lo Zanantonio de Gieronimo Giavau, spizier hala insegnia del Dose, 
ha San-Zuane Bragola, fai testimonio giurato et pregato, et fazio fede 
del legato deli ducati vinti, lasati hal sudeto nodaro. 

Immediate sottoseritto il sudetto testamento, nanti che partisse il 
sudetto nodaro, hd pregato esso nodaro che lui scrivi la presente nota, 
per la quale dico che, se io faccessi altro testamento fuori di questa 
cittă, et che non vi fussero queste parole dentro, cioă Aiatrias (sie), vo- 
glio che sij de niun valore, come se fatto non fusse, Con che il sudetto 
mio testamento sij essequito în tutto aspeto, et sortir debbia il suo de- 
bito effetto, Si questi, etc, (sc). 

T lo Marco-Antomo sopradetto fui testimonio, ut supra, giurato et 
pregato. 

i Jo Zanantonio sopradito fui testimonio, ut supra, giurato et pregato. 
[Pe Vo:] 1609, die 19 Maij, testamentum domine s. Marie, uxoris 

domini s, Pauli Minio, Clarissimi s. Scipionis, de quo requisitus fui ego, 
Federicus Figulinus, notarius. 

Bas. Max. CD. 
(Veneţia, Arc, di State, 7 estamenti,) 

La n* 32. Cu privire la Radu Vistierul Fărcășanul, observ 
că, la 23 Septembre 7128 (1619), un «Dragomir fetorul 
Armașului Pătru ot Fărcășani» dă un zapis pentru o ȚŢi- 
gancă «jupănesei Evdochiei Vistiereasa» (văduva lui Stoica). 
El pomenește și pe frate-săii Drăghici (Cartoanele Ghenadie, 
VII, 17). Radu era pribeag în Ardeal, cu Constantin Șerban, 
la 1659 (vol. IV, p. 57, n* LIII). V. şi n! 30. Ele acela care 
prinsese și pe Hrizea-Vodă (cronicile muntene). Pentru satul
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Brătăşani, el e dat de Matei-Vodă, la zo April 7141 (1633; Tir- 

goviște), către mănăstirea Brincoveni, înnălțată de « moșul şi 

tatăl săi»; — în act se vorbește și de Ghinea Slugerul (din actul 

nostru), care e în hotar. Divanul nu samănă însă cu acela de pe 

p. 442, n“ 15 (3 lulie 1633), nici cu acela, mai tîrziii, din Doc. 

Cantacuzinilor, pp. 7-8, n* x. EL e alcătuit din Vasilie Vel Ban, 

Hriza Vel Vornic, Gligorie Vel Logofăt, Radu Vel Vistier, 

Preda Vel Spătar, Dragomir Vel Clucer, Socol Vel Stolnic, 

Radul Vel Comis, Vucina.Vel Păharnic, Constantin Vel Postelnic. 

Scrie Soare (pergament slavon, în col. d-lui Gr. P. Olănescu). 

La începutul Domniei lui Matei-Vodă, Domnul nu era încun- 
jurat statornic de aceiași oameni. La 28 April 7142 (1634; 

București), cînd face o danie mănăstirii Cislău, boierii sînt ca 

acei din Decembre (Doc. Cant., Î. c.), numai cit Tudosie e 

Vel Logofât şi Gligorie, Marele-Logofăt de peste puțin timp, 

Vel Vistier, în locul lui Dumitru, care dispare (pergament 

slavon, scris de Lepădat Logofăt; col. d-lui Gr. P. Olănescu). 

Între Divanul din 21 August 7151 (pp. 181-2, n* 28) şi cel 

din 27 Maiă 7150 (1642; Tîrgovişte: scutire a satului Șopăr- 

liga de ruminie față de Elina, fiica lui Pătraşco-Vodă, nepoata 

lui Mihat-Viteazul, care Domn și cumpărase satul), nu e nici 

o deosebire, afară de faptul că se adăugă și «Socol ot Cor- 

nățeani Vel Cliug.», şi că se dai nume de familie la cei mai 

mulți boieri: Dumitru Dudescul Vornic, Stroe Fiera Vel Vis- 

tier, Dumitrașco Filipescul Vel Stolnic, Radul Mihalta Vel 

Comis, Marco Dannoviciii Vel Păharnic (col. d-lui Gr. P. 

Olănescu). 

La n” 37. Preda Brincoveanu, al cărui fiii fusese ucis de 

Seimeni, era să cadă și el în curînd prin omor, jertfă a lui 

Mihnea al III-lea. Cf. și n! 40; Const. Căpitanul, p. 113 (=Mea- 

gazin, IV, p. 349). 

La n” 39. Danciul Părăianul fugise în Ardeal pe vremea 

tiraniei Seimenilor (vol. IV, p. 35), împreună și cu Preda 

Brâncoveanu. El fu omorît de Mihnea-Vodă, ca și Radu Făr- 

cășanu (Magazin, IV, p. 351),
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La n” 40. Domnul e Mihnea al Ill-lea. Peste cîteva săp- tămini, în August, el făcea să se. ucidă Preda, 

La n” 41. E o confusie: Datco din Brincoveni a fost Ar- maș, iar Calotă soțul văduvei lui, Bax. V. n” 14. Cf. n“ 42, unde se vorbeşte, cum trebuie, de Datco, 

La n” 45. Viitorul Constantin-Vodă Brincoveanul era la începutul carierei lui, În 1679, el ajunge Agă (v. n“ 54, pp. 304-6). Cf. pp. 444-6, n 2o: pentru el şi fratele săi Barbu, pentru Păuna văduva lui Preda Vornicul Brîncoveanu, cel omorît de Mihnea, și pentru o străbună de pe mamă a acestuia, jupăneasa Marga (Marga era din Caracăl și avu un fiii, Matei; Hurmuzaki, XI, p. X). La n” 48, din 1680, îl vedem Postelnic, la n* 49, din 1684, Spătar. Din Logofeţie, el trecu apoi în Scaun. 

La n” 47. Pentru Istrati, fiul acestui Urdăreanu, v. vol, IV, p. 85, nota I; cf. aici, mai jos, n 73. În biserica Mihai- Vodă din Bucureşti se află mormîntul lui «Preda Urdăreanu care aii fost Slugeru-Mare» (mort la 3 Februar 7180): piatra e pusă de acest Barbu Vel Păharnic, supt Șerban-Vodă Can- tacuzino (comunicare a d-lui Iuliu Tuducescu). Între iscălituri, la Constantin Filipescu, trebuie cetit «vt, Postelnic.» Cf. Cro- nica lui Const. Căpitanul Filipescu, p. xrv. 

La n* 53. Un Constantin Strîmbeanu fu secretariul luj Cons- tantin Brincoveanu (Zs4. 447, 7om., L, p. 39, nota 2). V. asupra lui o sumă de acte în capit. Documente Știrbei. 

La n“ ş7. Pe timpul cît Turcii stăteau în Camenița, ceta- tea era hrănită de Domnii noștri. La data mărturiei din 1719, Iordachi Cantacuzino, fiul lui Şerban-Vodă, nu era încă 
Ban al Olteniei: numirea se făcu abia la 22 Februar din acest an (Jacubenz, p. 185 şi urm.). 

„La n* 65. Doamna Marica a lui Constantin Brîncoveanu se întorsese în ţară supt loan-Vodă Mavrocordat. V. Îst. li. - 704, tabla.
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La n” 68. Toma Creţulescu era fiul lui Iordachi, nepotul 

de fată al lui Constantin-Vodă Brincoveanu și văr prin soția 

sa, o Rusetească, cu Constantin-Vodă Mavrocordat (Gen. 

Cant., p. 376). 

La n* 72. Într'o danie de Ţigani către Cotroceni (22 Iunie 

7240 = 1732; Arch. Statului, Cozroceni, XAXIV, 33), iscălesc: 

«Janache Vel Căm., Zmaragda Vel Căm., Păuna Vorniceasa 

Grecenca». V. şi n” 73, 

La n* 75. Manolachi Brincoveanu era fiul lui Constantin 

și fratele lui Nicolae. 

La n” 76. Pentru Doamna Ruxanda Hangerii, v. mai 

sus, p. 636. 

La n” 80. Pentru Iordachi Cantacuzino, v. Despre Canta- 

CUSINĂ, PP. OLVII-VIII. 

„La n” 82. Grigore Brincoveanu era fiul lui Manolachi. V. /s?. 

zi. vom., LL, p. 40 şi nota 5. 

La n” 88. Citeşte: Grigorie, nu «Gheorghie». 

La n“ 9. Caimacanul «Depalta» e, cum se vede din pecete, 
<Tipaldo», acel ce a fost învinuit de otrăvirea în 1821 a lui 

Alexandru-Vodă Suţu. V. Hurmuzaki, X, la tablă, supt nu- 

mele de <Tibaldo». 

VI. Documente relative mai ales la Botoşani şi împrejurimi, 

din colecţia d-lui Al. Callimachi, 

La n” 3. Documentul e interesant pentru că dă știri asupra 

familiei lui Boldur Vornicul, ce se opreşte la fata acestuia și 

a Muşei: Marica. Data i se poate fixă fără greutate. Trebuie 
să fie 5 lulie 1şIg; boierii sînt tocmai aceia dela p. 387, 

n” 5. Deci în locurile punctate trebuie cetit: Grincovici și 

Căţelean Comis. 

La n* 4. Din mărturia fiului Bogdan se vede că actul nu
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poate fi decit dela Ștefan-cel-Mare, și mențiunea pîrcălabului 
de Soroca supt acest Domn nu e lipsită de însemnătate: ca 
adese ori în traducerile din sec. al XVIII-lea, numele boierilor 
nu se dai, 

La n“ ş. Cf. actul de pe p. 388, n 7. 
La n* 6. Se știe că Arbure a fost tăiat supt Ștefăniță, 

împreună cu fiii săi. O cumpărătură a lui se dă la cap. XIII. 

La n* 7. Numele celui de-al doilea pîrcălab de Hotin tre- 
buie să fie Moghilă. V. Uicariul, XVIII, p. 122. 

La n” 8. Acest d'intăiii Donici: fiul lui Done, nu se afă : 
pircălab în actele din acest timp pănă la 30 April 1593, 
supt Aron; apoi el reapare, tot la Roman, dar cu alt coleg, 
la 1596, 1597. «Nicula» de mai tărziă e altul, V. Uricariul, 
XVIII, p. 230, pp. 487-8. 

La n” 9. După sap scriitorul a uitat să adauge și zecile, 
precum n'a pus luna și ziua. La 1592 nu domniă leremia, 
şi au exista o episcopie de Huşi. Afară de lipsa lui Chiriţa 
(Paleologul) și presența în plus a lui Brănovschi şi Ursu, 
afară de ocuparea locului de Păharnic de către Cărăiman și 
nu de [Apostol] Catargiul, Divanul e întru toate asemenea 
aceluia pe care-l dă un act din 1607 al lui Simion, fratele 
și succesorul lui leremia-Vodă (Uyzcariu/, XVIII, pp. 2547). 
Deci actul nostru e din cel din urmă timp al Domniei aces- 
tuia. Locul punctat între boieri e de întregit: Cristea, 

La n* 10. Mănăstirea Doamnei se chema de un timp Pă- 
păuții lîngă Botoşani. Orașul era mai de mult al Doamnei, 
înnainte ca mănăstirea clădită în 1496 de Ştefan-cel-Mare 
să-și fi schimbat vechiul nume (Papadopol-Calimah, în 47. 
Ac. Rom., VIII, p. 125: inscripția ctitorului). 

Pănă în vremea lui Petru Rareş, Botoșanii, sati, în gtaiii 
vechiii, și în graiul popular de astăzi chiar, Botășenii!, mic 

1 Un Lupan Botăş e pomenit la începutul secolului al XVII-lea (Uricariul, XVIII, p. 409).
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tirguşor, așezat la o parte de marile drumuri de negoț ce 

străbăteaă Moldova, legind Polonia cu Orieatul, nu e po- 

menit decit atunci cînd urgia Tatarilor îl arde: mai tărziu 

focul mistuitor pentru casele-i de lemn și săracele-i bordeie 

fu adus şi de vecinii creştini dela Răsărit, Polonii, în lup- 

tele lor cu Bogdan Orbul la începutul veacului al XVII-lea.!. 

Clădirea bisericii Sf. Neculai în marginea tîrgului de Ștefan- 

cel-Mare, înnainte de războiul cu Polonii, a fost cel mai 

mare eveniment — jafurile eraă ceva obișnuit, zilnic, pentru 

«Botășenii» din al XV-lea veac. 

O biserică domnească presupunea totdeauna lîngă dinsa 

și un adăpost pentru Domnul, veșnic la războiu sai pe drum, 

care venia să se închine în ctitoria sa. În umbra zidurilor, 

foarte înnalte pentru acel timp, ale bisericii, se tupilati case 

de piatră, care în modestia lor trainică întreceai totuși cu 

mult casele și boltele negustorilor și tigoveţilor. Aşa trebuie 

să fi făcut Ștefan și în acest unghiii de ţară al Botoșanilor, 

fără ca totuşi Curțile de aici să se poată asămăna măcar cu 

acele, nu tocmai depărtate, din valea Bahluiului, la Hirlăi, 

unde mai dese ori se ținea Scaun : judecăţi, tabere și ospețe. 

Petru Rareş însă, pe un timp cînd fara-şi căuta o nouă 

capitală, mai aproape de locurile de unde venia acuma pu- 

terea, îndrăgi tirgul Botoşanilor, de și ei n'avea nici apă, 

nici munte în preajma-i, nici drumul cel mare al bogățiilor 

lumii. O scrisoare a lui către locuitorii. Bistriţei din Ardeal 

e datată din <oppidum Botusan» la 23 Iunie 1528, puţin 

timp după ce el luase puterea; în anul următor îl găsim 

iarăşi, în vară, în conacul de supt biserica marelui săii pă- 

rinte; apoi în 1530, în toiul iernei, —înnainte de lupte sai 

după diînsele. În postul anului 1531, el se gătește de Paşti 

aice, şi cu cîteva săptămini înnainte de moartea lui, în Iulie 

1546, îl aflăm iarăși la Botoșani2. | 

Soția a doua a lui Petru Rareș era fata Despotului Joan, 

1 Menţiunile din cronici sînt culese în Papadopol-Calimah, pp. 97-83, 167- 

e uşor a le raportă astăzi la originalele slavone tipărite de d. [. Bogdan, 

Doc. Bistr., |, pp- XVII, XRUI, XXVII, XXIX, XIII.
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un nenorocit pretendent dintr'un mare neam, ruda acelei Doamne Despina, care făcuse din bărbatul ei întemeietorul de veșnică amintire al mănăstirii de «Curte» din Argeș. Vrînd să-i lase, după moartea lui, toate înlesnirile vrednice de numele ei și de numele lui, Petru-Vodă-i încredință, după cit se pare, Botoșanii, ca să-şi culeagă de aici veniturile pentru traiul ce văduvă. Banii adunați de la puţinii negustori străini și localnici — totuși de pe acest timp trebuie să fie așezarea bilciului, iarmarocului de graniță față de Poloni la Botoșani ! — îi întrecură cheltuielile cu mult, Din prisos, ea înnălţă, ca soție a «răposatului» Petru-Vodă, biserica Sfintului Gheorghe, pe numele strămoșului ei, luptătorul cu Turcii 2, Mai pe urmă ea puse din notă meșterii la lucru ca să dea biserica «Ospeniei», Adormirii Precistei, sfirșită la 1ş August 1552 3. Tocmai după două săptămîni de la ziua cînd soborul de preoţi și călugări sfinția noua Biserică a Doamnei, mini pripite de ucigaș puneau“ în pămînt, fără nici un sobor de îngropare, trupul tânărului Voevod Ștefan, în zilele căruia hărăzia Domnului bătrina Elena lăcașurile de închinare din tîrgul săi al Botoșanilor £. Peste Puțin domai în Moldova, după nenorociţii fii ai Elenei, unul: un lepădat de lege, cellalt: un desfrînat, ce peri de mina celor din jurul lui, un ginere, nu tocmai dorit, nici iubit, cruntul Alexandru Lăpuş- neanu, soțul IDomniţei Ruxanda. Alexandru veni şi el în Botoșani, la 1552 și 1557. 
La cea din urmă dată, Elena nu mai era în viață, dar ea nu fu înmormîntată în vre una din bisericile-i botoșănene: 

1 Arch, îsi, |, p. 172. 
2 Inscripţia la Papadopol-Calimah, p. 129. Data de Octombre 7049 (1540) trebuie să fie însă răi cetită sati răi săpată, Pe acea vreme Petru-Vodă trăia ca prisonier de Stat în Ardeal, lîngă Elena și copiii săi, şi nu era erăposatul» Petru. 

3 Zid, p. 134. 
* Data morții lui e de iii Septembre în epitaf și tot de riă Septembre va fi fost în originalul povestirii lut Iftimie. Apoi, în copie, s'a scris a=30 pentru a— 1; Bogdan, Crez. mol, pp. 168, 282 și Doc, Bistr,, |, PP. XLIX-L. Cf. Ureche, pp. 208-10,
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Lăpușneanu începu, precum și era de așteptat, stringîndu-și 

de git soacra, care ridicase Domn pe Ioan-Vodă Joldea!; i 

se făcu apoi loc în pămînt, după obiceiul timpului, în gropniţa 

care cuprinde oasele lui Petru-Vodă, la Pobrata?. 

În aceiași epocă, o însemnată luptă se dădu în preajma 

Botoșanilor, la Verbia, pe Jijia: aceia în care veneticul Ioan- 

Vodă Despotul învinse pe Lăpuşneanu 5. Sigismund Bâthory, 

pîndind Ardealul în 1601, se oploşi cîtva timp în Botoşani, 
a cărei stăpină era acum Doamna Elisabeta, care ştia mai 

bine decît soțul ei, blajinul leremia-Vodă, să urmărească și 

să păstreze puterea £. In veacul următor găsim pe Vasile 

Lupu, care străbătea țara în fiecare an de cîteva ori, şi în 

această «civitas» a stăpinirii sale?. 

În aceasta se resumă istoria politică a Botoșanilor. Cit 

privește viața orășănească, decăderea Sucevei şi a Hirlăului, 

strămutarea capitalei în Iași, îndreptarea negoțului moldove- 

nesc pe drumul Galaţului, toate acestea contribuiră la creș- 

terea putinţelor de cîştig, deci şi la adunarea în acest centru 

comercial a unei mai numeroase populații. Mulţi dintre acești 

negustori eraii oameni de ţară, cițiva fură, de la o vreme 

încoace, Greci; dar cei mai bogaţi dintre Botoșănenii vechi 

eraii Armenii, sosiți, odată cu norocul, din oraşele așezate 

mai spre miazănoapte, unde ei <descălecase» întăi din Ga- 

liţia. Numai de prin a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 

prinseră a «descăleca», din acelaşi izvor și pe aceiași cale, 

aceia cari astăzi aii majoritatea locuitorilor și supremaţia eco- 

nomică în Botoșani: Evreii, veniți să pecetluiască prin bi- 

ruința lor vădită ruina şi decăderea noastră. 

Din al XVII-lea și al XVIII-lea veac s'ai tipărit pănă acum 

1 Cronica moldo-polonă, în Bogdan, Croz. mold, p. 182; Cronice inedite, 

pp. 131-2. Cf. Arc. îst., |, p. 126, nota. 

2 Cf. cartea Mitropolitului Grigori€ în Arc. îsf., 12, p. 22 şi catastihul lui 

Alexandru Lăpuşneanu, în care se pomeneşte și pomana pentru Elena, la 22 

August 1567; idiz., p. 126, nota €, 

3 V, Hurmuzaki, XI, p. 58. 

* Hurmuzaki-Bogdan, II, pp. 22-3, n0 XIIt. 

5 Cf. Doc. Bistr., |, p. Xov și vol. IV, p. CXCVI.
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numai două acte botoşănene: unul, o mărturie de la 1670, în Arcâ. istorică, I?, p. 126; cellalt, o scrisoare către Bistri- țenii din Ardeal, în Doc. Bis, ză, II, p. 200. În volumul de faţă se dă un mare număr de documente, din oraş sai din împrejurimi, pe care o întimplare fericită le-a păstrat în bo- gata Archivă a unei familii, așezată de două veacuri în apro- piare de Botoșani şi necontenit amestecată în afacerile Boto- șanilor, cărora li-a dat întăia organisare înnainte de Regula. mentul Organic, ce chemă la viață comunele noastre orășe.- nești. Botoșănenii de astăzi, dacă au tragere de inimă pentru trecutul lor, datoresc aceste pagini, ce-l luminează, d-lui A], 
Callimachi, 

Pentru a ne întoarce însă la mănăstirea Doamnei, veacul al XVIII-lea, dacă el nu prea dădu ctitori domnești pentru mănăstiri și biserici nouă, aduse însemnate schimbări în situația celor ce fusese întemeiate de alţii mai mari, în vremuri mai bune. Se căuta de către oblăduitorii noştri îndurarea lui Dumnezei prin închinarea la Locurile Sfinte a multor lăca- șuri din țară, cărora, pentru a se îndreptăți acest fel de con- fiscare, li se făcea vre-o reparație ieftenă. Mihai Racoviţă, Care-și trăgea neamul din altă parte a țerii, <înnoi» astfel 
biserica Ospeniei !, Fiul săii, Constantin, un bisericos beţiv, înnălță în Iaşi frumoasa mănăstire a Sf. Spiridon, drese Precista 
din Roman, clădi din temelii, se pare, mănăstirea de lemn a proorocului Samuil la Focșani (v. mai sus, p. 567), şi-şi veşnici măcar astfel numele. În 1753, muri Doamna lui, Sultana, la care Constantin-Vodă, care nu bea poate pe atunci, ţinea foarte mult. EI porunci să se facă o pompoasă îngropare tova- 
rășei sale de viață și de Domnie, puse pe un dascăi de elinește 
să alcătuiască pentru mormîntul din mănăstirea Golia a iu- 
bitei Doamne Sultana un epitaf în versuri?, pedepsi pe bietul 
medic, Pisani, care nu era vinovat decit foarte Puțin, saii de loc, pentru această nenorocire3. 

1 Papadopol-Calimah, Pp. 134-5. 
2 Dossios, Szudii greco-romîne, I-III, lași, 1902, p. 55, 
* Asupra acestor prigoniri suferite de Pisani se află un număr de Scrisor
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În acelaşi timp însă, se spune că el prefăcu biserica Păpăuţi- 

lor, o veche biserică, în mănăstire nouă, îi dădu călugări, un 

egumen, un stăpin al acestuia, în Patriarchul de Antiochia, 

și ceva moșii, schimbate sai luate cu hapca din locul de 

finaţ al Botoșanilor, pe temeiul teoriei nouă că ocoalele târ- 

gurilor, fiind domnești, se pot dărui și schimba de către 

Domnul din fiece clipă!. În amintirea Doamnei Sultana, noua 

chinovie se numi Mănăstirea Doamnei. 

Cercetind însă mai bine, se vede că și aici avem a face 

în ms. Czartoryski 620 din Cracovia, p. 505 și urm. F. Lenș Slugerul scrie, 

din Iași, la 14/25 Mai 1753, lui Giuliani, în Polonia, între altele și despre 

arestarea medicului, pentru moartea Doamnei, întîmplată «le 15 dâcembre der- 

pier», <La princesse ne s'est alitte que dix jours avant sa mort>, dar moar- 

tea-i era sigură cu mult înnainte. Pisani dăduse asigurări de însănătoșire, puin- 

du-și și capul — numai să fie ascultat; dar n'a fost. «Ce qui provient d'une 

mence secrette du Postelnico, un des ministres grecs de S$. A., conjointement 

avec le medecin grec, beau-frăre du susdit, qui ont voulu, par jalousie, le 

perdre entiărement>. Doctorul ar putea fi reclamat de ministrul saxo-polon 

Briihl. — Pe p. 509, scrisoarea lui Giuseppe-Antonio Pisani către același: 

«Dal decimo ottavo di decembre dell' anno scorso mi misero in un forno 

a pane et aqua, ed hanno tentato di darmi il veleno: 10 (sic) il giorno 

primo di giugno, scambid principato il principe, e parti li 27 del medesimo 

giugno per Buchereste, e :mi bă mandato avanti incatenato, volendo che mori, 

A Foxan, confine della Moldavia, mi 8 riescito di parlare ad un Moldovano: 

questo si hă trattenuto ai confini e lo h5 fatto sapere a Matteo, principe ora 

di Moldavia e che era dragomano alla Porta; ma il medesimo non hă voluto 

misticarsi e ci hă consegnati al principe nostro; il quale ci conduce ad una 

inevitabil morte. Ho perdito tutto il mio; non s6 doue dio (şic), mente per lo 

spazio di sette mesi non hd parlato ad alcuno e non h5 veduto il sole, nă 

lume, La causa & perchă & morta la principessa, tisica. Altro rimedio non ci & 

che una lettera di Sua Maiestă il ră al Visire a Constantinopoli, ed altre a 

Mgr. lambasciatore di Francia; altrimenti bisogna morire. Addio, forsi per 

Yultima volta, e rissolvete di tutto presto fare ; addio (fără dată). 

Pe p. 525, Giuseppe Michaud, segretario di Sua Altezza Prencipe di Mol- 

Gavia», către Giuliani (lași, 24 lulie 1753), trimețind precedenta. 

Pe pp. 527-8. Linchou scrie către un <M-r Bianconi»: cUn docteur ne 

devoit en aucune fagon repondre de la vie de ses malades... On la conduit 

jusques icy dans un carrosse couvert et aux fers, et il est ă present enferme, 

comme auparavant.> Să-l reclame cineva; București = Se 1753. — Cf. și 

Îsi. dit. rom, Il, p. 18, nota ş. i 

1 Ioniță Canta, pp. 186-7. Cf. Papadopol-Calimah, p. 127, 
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numai cu 0 7eînnoire, în stilul secolului al XVIII-lea. În ade- văr, actul nostru, iscălit de un egumen dela «Mănăstirea Doamnei», e evident din veacul al XVII-lea. Mai mult: «Du- mitrașco ce ai fost Vistearnic> nu e altul decit «Dumitrașco biv Vistearnic», Vornic de Botoșani, în 1670, înnaintea că- Tuia se face vinzarea constatată prin actul, citat, din Arch. istorică. În Sfirşit, încă de la 1631 (n* 30), Moise Movilă vorbește de Mănăstirea Doamnei, adăugînd că e închinată la mănăstirea Rossikon din Atos. Explicaţia a fi poate aceia că «Mănăstirea Doamnei» pomenește în numele ej pe aceiaşi Doamnă, amintită prin numele de «Biserica Doamnei a Os- penici», adecă pe Elena Rareș. 

La n” 11. Actul trebuie să fie destul de tărzii. Un Cio- cîrlan Vel Vornic se întimpină supt Constantin Duca, în a doua Domnie (Letopisife, p. 28). Sturdza Stolnicul e Iliaș, din a doua jumătate a secolului al XVII-lea. V. şi no 13, unde Căpitanul Cioctrlan e, de sigur, Pavel. Cf. și n 14. 
La n” 12. V. mai sus, p. 601. 

La n” 15. Cu Toader Bunița Aprodul începe istoria Stăn- ceştilor. V. ni următoare. 

La ne 18. Pătrașco a fost colegul de Vornicie al lui Nestor Ureche (Uricariul, XVIII, p. 475). 

La n? 20. Zoma ureadnicul domnesc şi Joan șoltuzul des- chid lista dregătorilor de Botoșani cunoscuți pănă acum. 
La n” 21. Pentru Prăjești şi Boiești, . v. cap. | și notele 

de acolo. 

La n” 22. E vorba de lupta de la Cornul-lui-Sas, în 1612, V. mai sus, pp. 572-3. 

La n” 23. Pentru Vornicul Cristea, v. vol, VI, cap. 1. Pen- tru cel d'intăiii Vornic Dabija, pp. 614-5. 

La n” 24. Pentru Scherletești, v. același capitol I din vol, VI (actele Zorlenilor). Actul e, de Sigur, din ultima Domnie
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a lui Alexandru Iliaș, care a fost înlocuit apoi prin Moise 

Movilă a doua oară. Ionașco Cujbă era, în adevăr, Vornic 

la 26 Maii 1632 (Uricariul, XVI, p. 12), pe cînd în 1631, 

supt Moise-Vodă întăia oară, era cu totul alt Divan Arch. 

îsi, | p. 70). 

. 

La n” 85. Cartea noastră de judecată pomenește o hotă- 

fire din 11 Mart 7136 (1628) a lui Miron Barnovschi. Aceasta 

a fost publicată de d. G. Ghibănescu, în Arch. soc. şi. și 

lit. din Iaşi, UL, pp. 180-2 (= Uricariul, XVII, pp. 392-3). 

Trebuie de cetit deci «Geamăna», nu Geanele, ca la 

traducător. Cf, şi 7fid., IL, pp. 378-81. Virgula dintre Dră- 

gan şi «fetor[i]» trebuie suprimată: între adversarii lui 

Grigore Ureche era, de o parte, Gabăr, de alta feciorii 

lui Drăgan, pentru cari se va fi dat (nu pentru el, mort 

pe acest timp) şi actul. Traducerea ce am întrebuințat era 

rea şi avea lipsuri. — Astăzi găsim pe Gligorașco Ureche 

în Polonia încă la 1616, lîngă tatăl săii (Barwinski, în Prnos 

lui D. A. Sturdea, p. 203). EL venise însă în Moldova, cînd 

Alexandru Movilă ocupă, pentru cîteva luni, țara, şi împlini 

pentru acest foarte tînăr stăpin o misiune în Ardeal la 1615 

(vol. IV, p. 0x31 și nota 1). 

La n 27. «Popovoţii», «Popovţii» sînt Păpăuții. 

La n 31. Peatru Vorontar (Verotari), v. mai sus, pp. 569.70. 

La n 31. Acest act fixează mai multe genealogii: loan 

Prăjescul are pe Savin; acesta pe Nicoară, de la care vin 

Lupul şi Ionașco (dintr'un studiu al d-lui Tanoviceanu se 

vede apoi că Lupu are un fiii, Grigorașco, iar acesta pe un 

Dumitrașco; Arch. soc. şi. și lit. din Iași, UL, p. 342). De 

Dumitru Buhuș şi sora sa vitregă, Safta Caraiman, s'a mai 

vorbit (v., d.ex., p. 14 n” 02şi nota respectivă). Și Arpintie 

e pomenit mai sus, p. 571. 

La n” 34. Pentru lonaşco Gheanghea, v. Tanoviceanu, /. c.: 

pentru scoaterea lui din boierie, Iorga, Siudii as. ist. Rom, 

pp. 16-7. Lupu Prăjescu ţinea pe Safta lui Gheanghea (Ta-
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noviceanu, 7. c.). De sigur că altă fată luase pe un Ciolpan, avind pe Ion, «nepotul lui Gheanghea» pomenit aici, 
La n 35. «Vechiul [erapu] Alexandru Voevod» e Lăpuş- neanu, față de Alexandrii din secolul al XVII-lea, Coconul și Iliaș. 

La no 36. V. mai sus, n” 32 și mai jos, no 53. Zoderaşco Șoldan e cel dintăii Vornic de Botoșani ce cunoaștem. Vornicii erau ai Domnului, ai «Porții» — ce făceaii cercetări locale —, ai Doamnei, «de spre Doamna», ai Curții (vornicei) Şi ai Scaunelor Domnești, Astfel, ca Vornici din ultima ca- tegorie, găsim pe Vornicii de Suceava, de Botoșani, ai reșe- dinţii Domnului şi reședinţii, izvorului de venituri al Doamnejt,— Acest Șoldan poate să fie fiul lui Dumitrașco, cunoscutul mare boier și rudă a lui Vasile Lupu. În 1637, Vornicul de Botoșani era Cosi Ciosolea (v. mai sus, p. 25, n“ 113), Deci pe atunci încă nu era decit 2 Vornic la Botoşani, ca și unicul Vornie din Suceava (v., d. ex, Doc. Bistriței, I Pp. 67-8, no LXZXIX), 
Tot așa Domitru și Gligorie sînt dintre cei d întăiă șoltuzi ai Botoșanilor. E interesantă și pomenirea preotului de la «Biserica Domniei Mele», de la «Curte» (deci residența dom- nească exista la Botoșani şi în al XVII-lea veac). Gavrilaș Mateiaş e Logofătul ce iscăleşte, 

bă 

La n“ 37. Nacul apare ca pircălab Ze Tinut la Suceava şi în scrisorile tipărite în Doc. Bistriței, 1, Pp. 76-7, n“ cm; P- 77, n" cv; p. 83, n oxx. Tatăl săi, Simionel, se întâl. nește la începutul secolului al XVII-lea ca Vornic de Cimpu- lung (Doc. Bistr., |, pp. 15-6, n'* xvIur-rx). Data aproximativă ce fixasem acestor răvașe, se adeverește deci prin actul de față. — O Scrisoare căre şoltuzul de Siret, 772, 1, p.1, nor. <Bălileștii» sînt Bălineștii, cu biserica bătrînului Tăutu. (v. art. Bălinești, în Magnum Etymologicum). Grămeștii (numiți 
1 Un <Vistiernic al Doamnei» se întîlnește, o singură dată, în secolul al XV-lea (Chilia și Ceratea- Albă, p. 99 şi nota 4). Un Vornic de Tirgoviște funcţionează în Ţara-Romănească, 

66549. Vol, V. 
42



658 NOTE EXPLICATIVE LA DOCUMENTE 

de la Grama) erai moșia Tăutuleștilor (v. z2id,, II, p. 25, n” covr; 

p. 51, n* coLvi; Orest Popescul, p. 32). Pătrășcan Tăutu ajunse 

apoi Vornic de Cimpulung (v. Doc. Bistr., tabla, p. 124; v. și 

aici, n* ş2). Siretul se pare că întrebuința ca și, întîmplător, alte 

orașe, pecetea bisericii sale de căpetenie. Mai tirziti şi Boto- 

șanii schimbă vechiul păun (v. și Papadopol-Calimah, p. 94) 

cu Sf. Gheorghe al uneia din bisericile Elenei Rareș (v. 

planşele noastre la acest capitol). — Notiţa de la sfîrșit dă nu- 

mele celui de-al doilea dintre şoltuzii de Siret cunoscuţi pănă 

acum. Un al treilea, ce se intitulează numai «nemesnic», la 

n” șI. Tot acolo al patrulea: șoltuzul Ştefan. Al cincilea e 

«nemesnicul» Ivan, un Armean, de la n“ 69. — Spătarul Păladi 

e unul dintre Pălădeștii secolului al XVII-lea. 

La n” 38. Păcurar a fost numele unui Vornic al lui lon- 

Vodă cel Cumplit. O luptă a lui Ștefan Tomșevici cu boerii 

lui se dădu «de laturea tirgului [Iași], de-asupra fintinei lui 

Păcurar> (Miron Costin, p. 264). De aici numele mahalalei 

de astăzi a Păcurarilor (mai bine: Păcurarului). Creţul era 

un nume, nu o poreclă: unul dintre cei ce, după moartea 

lui Ioan-Vodă cel Cumplit, s'aii înfățișat ca fiind acest eroic 

Domn, se chema cu numele lui adevărat Creţul (v. Hurmu- 

zaki, XI, pp. XXXII-I1; -unde se arată că el e deosebit de 

loan Potcoavă). Tofana Costăchioaia, văduva lui Costachi, e 

mama lui Gavriliţă, a unui alt fiii și a unei fete măritate 

cu Jora (v. vol. VI, cap. 1); ei se află, de altmintrelea, tus- 

trei pomeniţi și în zapisul acesta din 1644. — Boul era, ca şi 

Ursul, Lupul, un nume de botez. — Pentru Bujoreni, răzăși din 

Țara-de-jos, v. vol. VI, cap. |. 

La n“ 39. Cf. n* 37. Tăutu Spătarul trebuie să fie Pătraşco. 

La n” 40. «Băsan» ar putea fi și «Băseanul»: avem un uricar 

cu acest nume, Ieremia. E de notat și numele lui Nacul 

Brut, coboritorui familiei albanese din al XVI-lea veac. Un 

Toma «Brut» se întilnește puţin după 1600 (Hurmuzaki, XI, 

p. LXXXIV, nota 5). 

La n* qr. Catrina lui Iordachi Vistiernicul Cantacuzino e
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cea d'intăii soţie a acestui Vistier. Ea era fata lui Costea Bucioc. După actul domnesc resumat aici, trebuie să admitem că, în afară de o soră măritată cu Vistierul Mălai, ea a mai avut una care luă pe un Moţoc, avind cu dinsul pe Costachi Moţoc din 1656. Moţoc tatăl poate să fi fost Nicoară (Arcp. st, I!, p. 71). V. ştiri genealogice asupra Moţoceștilor din al XVII-lea veac, 744, I?, pp. 20-1. Acest Moţoc nu e însă cel pomenit de Neculce, p. 216: în Neculce e vorba de Ilie Moţoc (cf. N. Costin, p. 23). Un Gheorghiţă Moţoc la 1704, în Doc. Calliw., 1, P. 4, n* 3. — Din cartea domnească de faţă se mai întărește părerea, ce am exprimat mai sus, că Toderașco Iordachi era fiul lui Iordachi Cantacuzino cu Ca. trina. Mai tărziu, Iordachi luă o a doua soție: Alexandra, 
La n“ 43. Dumitrașco Vistiernicul ajunse apoi, cum am văzut, Vornic de Botoșani. Din lista marturilor, se vede că, dacă Pătrăşcan Tăutul era un «Siretean», colegul săi în Vornicia Cimpulungului, Toader Armașul, venise din Botoșani. Acest Toader era însă fiul lui Nacu Simionel (v. Doc. Bis- îrijei, Il, tabla, p. 123; v. însă «Toader Fliondor Vel Armaş» supt Duca-Vodă a treia oară; Neculce, p. 21 5; așa încît ar fi de deosebit în lista Vornicilor de Cimpulung: Toader Cu. cerul, Nacu şi Toader Armaşul, Fliondor). Vasile Groseatiii e al treilea șoltuz de Botoșani (v. mai sus, no 26). EL apare şi la n“ 45. Popa Ionașco e tot cel de la no 43. Popa Mirăuţă se află apoi și în nle 46, 47, 48. 

La n 44. <Brăescul» de aici e «Gavrilaş Brăescul» de la n! precedent. — Pentru Roschipești, se mai dai acte în Dec. Cathimachilor, |. 

La n” 47. Același coboritor al lui Toader Aprodul dă actul de supt ne 45. 

La n“ 48. Vechii tîrgoveţi ai Botoșanilor se împărțiai în Romini și Armeni: «tîrgoveţii rumăni și armeani de trăg de Botoșeani» (Arcă, îs, I2, p. 21). În Suceava, unde Armenii eraii încă mai vechi și mai mulți, ei aveai un şoltuz al lor: <şoltuzul armenesc de tărg de Suceava» (Arc, ist, I', pp.
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139-40). Cum se vede din zapisul nostru, și în Botoșani Ar- 

menii își aveaii «nemeasnicul» lor. Din zapis se mai vede că 

Vasile şoltuzul avu de urmaș pe Ivan (Joan). 

La n 49. Pentru Cristea Brăileanul, v. n* 32 și mai jos, 

n” 53. 

La n“ şo. Domnul era la Hotin în tabără, pe timpul răz- 

boiului. turco-polon. 

La n“ 52. Prada de Leși şi Tatari era un lucru obișnuit 

în războiul turco-polon de pe atunci. Gheorghiţă era fiul lui 

Pavăl de la n 42. V. şi N. Costin, p. 23; Neculce, p. 219. 

«Mihoiă» e Sin-Mihăi, «Sinihăă». 

La n” 54. V. mai sus, n” 50, mai jos, p. 54. 

La n” 55. Alt zapis făcut în Tecuci, afară de cel de pe 

pp. 75:6, e publicat în Arch. soc. şt. şi dit. din Iaşi, |, p. 378. 

La n” 56. Cf. cu n” 54 și, pentru actul de la Petriceico, 

cu n! 50. El, Miron, apare cu mamă-sa în n! 57. Pentru 

Costin Neaniul, v. /s£. 2£. rom., tabla, pp. 49:50. EI era fiul 

lui Gavril Neniul Stolnicul (N. Costin, p. 23). Fiul lui Costin 

e Constantin din veacul al XVIII-lea. Cf. și Iorga, Co/ectia 

de folk-lore a Ministeriulul de Înstrucție, p. 26. 

La n” 57. Causa pentru care Domnul era la «Nistru», e în- 

cheiarea păcii între Turci și Poloni şi evacuarea, «deșertarea» 

Cameniţei de cei d'intăiă, Ai purces Antioh-Vodă la Came- 

niță în luna lui Iunie, zi întăii..., și ati zăbovit 3 luni acolo, 

pănă o aii deșertat, și aii dat-o pe mina Leșilor, în luna 

lui Septemvrie în 12 zile, Marţi, veleatul 7208» (N. Costin, 

p. 44). Protocolul amănunţit al evacuării, în Hurmuzaki-Bog- 

dan, III, p. 236 și urm. 

La n ş8. Apare încă un şoltuz: „So/omon și doi «nemes- p Ş 
nici>, dintre cari unul de la un boier vecin cu orașul. 

La n” 59. Data se poate precisă și mai bine; e între 1661 

şi 1670, precum se vede după personagii, ce se întilnesc și 

în n! 43 şi urm.
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La n 60. Cf. cun 57. Constantin Turculeţ nu se întor- sese în țară după încheiarea păcii, ci trecuse la Munteni. Zapisul are o mare însemnătate pentru că el dă întreaga listă a pribegilor, Cf. 757, Î8. om, Lp. 347 şi urm. Al doilea Ilie, e Țifescul. 

La n“ 6r. Pentru Albotești și Pănculești, v. ştiri în Doc. Callimachilor, 1, cap. |, 

La n* 62. Delimitarea e aceia de la n“ 36. 
La n* 63. Pentru familia lui Corlat, v. p. 92, ne 71. Sem- nătura grecească a Domniței Elena Duca, apoi soţia lui Ni- colae Costin, şi la P. 98, n“ g2, 

La n” 64. Pentru Bilăi, începătorul neamului, v. Hurmu- zaki, XI, tabla. Pentru  feluriţi alţii, Doe, Bisrr., II, PP. XI şi 146. Bilăi cel de-al doilea, Vornicul de Cimpulung, luase deci pe fata Uricariului Mihăilescul. Cf. şi zbid,, |, p. 25 şi urm. De lael pornesc Gligoraşco şi Ionașco. Buhăi- eștii se ridicară la boierie în secolul al XVIII-lea, pe la mijloc. 
La n” 6ş. Ştefan Luca nu pare să fie Vistiernicul, sfet- nicul lui Dimitrie Cantemir, cumnatul lui Neculce. Biserica Domnească e, firește, cea din Botoşani, și tot de acolo e şi protopopul. 

La n” 68. La Hotin nu eraii Vel Căpitani, în vechile tim- puri, ci pîrcălabi. În spa 3» cetatea fu pierdută pentru Mol- dova (v. Chira şi Cetatea. Albă, p. 246). 
La n“ 69. Se pare că de pe la 1700 şoltuzul de Siret fu înlocuit cu un căpitan și ispravnic. Pentru Ropceni, v. tabla la Doc. Ca/limachi. 

La n“ 70. Pentru neamul Zosineştilor (Bașotești), v. mai Sus, pp. 592-3. De însemnat Pancul ca Vornic de Botoșani (tot numai unul). Scoţind din închisoarea de la Varna pe Mau, în 1712 încă, Nicolae Mavrocordat îl puse Vornic de Boto- şani (Axintie Uricariul, p. 1 37). Pe acest timp însă, Vornicii de Botoșani erai doi (Doc. Bistrizei, II, p. 100).
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La n” 71. Cf., pentru Pătrășcan Tăutul, a cărui descendență 

se dă aici, mai sus, n” 52. Vei Spătarul trebuie să fie loan 

Păladi, precum se vede din adausul la n 37. Cf. şi n“ 76. 

La n 74. Cf. cu n], p. s din Doc. Callimachi, IL. 

La n” 75. Cf. n 60. 

La p. 230, nota 1. Pe loan Talpă saii lonaşco îl aflăm ca 

Vornic în Cimpulung și la 1639. V. Doc. Bistriței, |, p- 

XOVII, 

La n” 77. Pentru Constantin Zbiera, v. mai sus, p. 589. 

Raportul de hotărnicie, care provoacă dania, se află în Doc. 

Callimachi, LI, pp. 5-6, n 6. 

La n 78. Hotinul era acum o cetate turcească. V. și n% 

68, dar în acest serhat, ca și în celelalte, Domnii Moldovei 

îşi ţineau represintanţi, capuchehaiele. Aici ca și la Constan- 

tinopol, ei eraii aleși dintre Greci. În ms. Czartoryski 605, p. 

300, se cuprinde un raport grecesc al capuchehaielelor țari- 

grădene, — printre care și acest Diamandi — căruia-i facem 

loc aice, pentru raritatea mai mult decît pentru insemnătatea 

lui : 

"EBvdotwrane, Biohârure nui mepioayesrute abheyra ris Mo)- 

dop.movyBavias, my Spohâeny aus dovhuds npwoxbvoduev nul &a- 

nătopev rhy dettăy sas Xeipav, deupevor xbproy răv oby za rqv 

Smăpavoy adcoă pnripa vă oxănot wat vă dimpqhărr Ev retea, 

sbzoxsia, poxponmpăpevav xut ham papă. Ti obrob baia ip 

&pevopey pâxpi mod văv. "AMo mapuxohhâpev mbfevra Ore vă 

Năferai zhy eidmatv ste măs obpupopts brod pag Botwvifrony 1 îy- 

duâorms rs 2napuybherev rod AARE XAXLLĂSG cG da vă pus 

îinăpovy rhy ebyaptornavy sis mă dhiţov mohhijv 6nod vă Enpenev! 

Ema, nuțevapupey x pete dă vă hăBopev rmv zuadry  X&py, 

pâs ămoxpiSinav Br vă Exopev Thy &vapovijv, Ernra etnuțay vai 

îxmrbpdosav dixec ros paxavels mut pus Bolocuv sis wovCobpu'ţa ră 

(pmpobu (iz) mă dmobabpevov, ai ste cd pzăvoy, 6 dimovs, 

xi mi vă cas păponev, mbltvru, moMimăpoveneve, mă mapa năvo, 6S 

mâcov îfipevsav rai 5w6 dăvarob pas, xal, pihv mhekovras d Enov- 

păvtos Dede rhy mtabrv ddenoxprstay, înpobprntev î Xăpre mob, vai 

sâpt. mod văv Betmpr 5 negată, emhos pas, mai Ene pi Băgtri ră 

tuba uni ăvapiSpures npopâpes pă Bead sbânxodyros Ey nrâsapsv,
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p5voy "1 rpis mapapixpiv cu 00, fre Ozooâws uni 6 ves 
pov 6 aaontihs unui d Ssfusrds 6 og pupupar("ns xl 6 pobrs Eurvay 
si6 md prăytov: debrepoy do dp.05 Boone câş TpuGxbyoăpe'y 
mai, adrod God valpyerty mihc robreg mipus Zhempoobvas, xăperty 
Xa "7)S Gepâs pay SXemposbymyv md en căs îjdehev: gura us, 
5 Oas, ani pihv pâs ărioscev muvrehds 2emvods, mal 6 xs. fjuâv 
*Insobs Xprsrds de npsâtoy ris ebăbtov desznyns Tu Oeorâxov 
ai ăet mpfitvov Mapins vă cas ră dyrtaprn dă, mal 388 sie TV 
pEovouy Cuohy nai sie my Baathetay cv oăpayâv 6uod ue Bhhcv 
ră ripov cas ăpxuovrenii apel ta dc Dve mal dud 7% paxapură pus 
pritpăs cas mky corxwpnbitaruy Voxîy pubmora no5 siznv nui Enovi 

Atut”, îv penvi) Abţoberov „E, 
ără Kwvsrevrvovnădăy, 
“0 Tagapixp0 Gus dodo Qzoocws ari Aaprawîis ooartits, ad 

Before vro papupantiis Topât-ns, at Mixâns, T4yroTs sis ne Gprs- 
pobs ns. 

1 T& 5yohordrg, beocebecrirp ul pețahonperearânw adbtyr xa. 
oiepâw nds Mohăo6haxius, xopiw, xbpie lodywg propie Dorea 
Bo-ngâva, îpwGxbymrâs !. — Ms. 605, p. 300. 

La n” 80. Pentru Bilăi, v. no 24 şi nota respectivă. 

La n” 83. Plurmuzachi Vornicul de Botoșani nu era Chi- 
riță Manolachi, adus în Moldova de Nicolae Mavzucordat (v. 
Îst. dit, ron, |, p. 399; Neculce, p. 341), ci Cămăraşul Hur- 
muzachi Crăste, pomenit în n* 84. Pentru Ionașco Isăcescu, 

„V. Doc. Bistriţei, LL, pp. x, XXxIv; Doc, Callimachi, |, p. 
433, nota 1. 

La n” 84. Constantin Bediman nu e din neamul Beldima- 
nilor (cf. Jsz. 4. rom. Il, p. 88). Bedimanii ai rămas apoi 
în Basarabia, de unde se întoarse pe la 1850-60 unul care 
ținu pe sora bunicului miei, Aga Costachi Iorga. 

La n” 85. Cf. n“ 82 și n! următor, 

La n“ 87. Pentru Limbovici, v. mai sus (cf. tabla). 

La p. 235. Pe vremea lui Brîncoveanu nu lipsiaui în Țara- 
Romănească pribegi moldoveni și, pe lingă ei, cum vedem 

! “Tot aici se mai află, pe pp. 200-1, o scrisoare banală a lui < Kovyorayrivog Indâns> către Francisc Giuliani (ăzd Xventvo, 1740, 'luviiav 2). — Pe p. 407, chitanță a lui < Mavohduns “Aspac> către că emvjbp tfovimăv». Pomenit “Avyriogos Kopântu» (fără, dată). 

e
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din acest act, şi Moldoveni prinşi pentru răzbunare. La 4 
Maiii 7211 (1703), se vinde Cotrocenilor un Țigan, de către 
«lordachie sin Apostul căpt. ot Trotuș» (Arch. Statului, Co- 
froceni, p. LII, 9). 

La n” 89. Pentru Varlaam Ursachi, v. mai sus, p. 583. De 
aici se vede că Maria lui Dumitrașco, fiul Vistiernicului Ur- 
sachi, era fata Alexandrei lui Nicolae Ureche : ştim însă (Ta- 
noviceanu, în Arch. soc. și. şi dit, IX, p. 234) că această 
Alexandra luă pe Alexandru Buhuș. 

La n* 90. Cf. Doc. Callimachi, |, pp. 7-9. 

La n* 91. Asupra lui Manole negustorul, v. Doc. Ca//ima- 
chilor, Il; mai departe, p. 417 și, în cap. XIII, documentele 
moșiei Șerpeniţa. — lenachi starostele de Cernăuţi e lenaca- 
chi Milo (/s7. 27. rom., II, p. 492). 

La n“ 94. V. mai sus, p. 660. La marturi: Teodor Paladi 
era un boier învăţat, ca şi fratele săi Constantin. Mai multe 
scrisori dela ei se cuprind în ms. Czartoryski 619. Anume: 

. Pp. 85-7. Iaşi, 23 lulie s. n. 1740. <Constantinus Palladi> 
către Giuliani. Mulţămeşte pentru el și fratele săi Nicolae (?), 
cărora li se trimesese o scrisoare. Mai cere «el noto balsamo».: 
Nu-i poate trimete cafeă, neavînd de cea bună. «Passando 
il cichino per tre piastre ed una slotta». E pomenit și cil 
nostro Îll-mo signor fratello Gran-Thesoriere». 

2. P. 89. Aceiași dată. Scrisoare de civilităţi către același, 
de la «Theodorus Palladi». 

3. Pp. 99-100. Iași, 20 Novembre st. v. 1740. Constantin 
Paladi către același. Civiiităţi. În 2. S.: «Li nostri inchini 
all Illma Madamoiselle, la quale riveriscono /Illmi suoi pa- 
renti e tutta generosissima parentella». 

La 3 Maiă 1740, 'A. Kaparţăs anunță lui Giuliani că a 
sosit la Iași, de unde va pleca pentru misiunea ce i s'a dat. 
În 2 $. grec, despre drum şi afaceri, se pomenește și 6 
swăp Ilad4ân (pp. 65-6). — Cf. Tanoviceanu, în Arch. soc. 
şt. şi dit. din Iași, |, p. 51 şi urm.
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La n“ 96. Antioh Carageă Vornicul de Botoşani e cel pomenit pănă acuma de două ori, la pp. 663 și 664. În ms. Czartoryski 69, pp. 499-500, se află o scrisoare a lui, iscă- lită <Antiocho Caraza», către Giuliani; Ortachioi, 1 5 Octom- bre st. v. 1743. În dojeneşte, cam înțepat, că nu-i mai dă vechile dovezi de prietenie. Amestecă citații turcești. Răs- punsul să-l adreseze <alla casa del suo signor socero». În ms. 621, pp. 334-5,”A. Kapartăs scrie, radi 1755, 28 di otto- bre», lui Giuliani, pentru întorsul solului polon la Poartă și găzduirea lui: «cio4 la gran casa che € sopra la strada, dove habito io, e le altre quatro, che sono indrio di questa casa; le quali sono commodissime, avendo le due detțe Case quatro camere e le altre due, tre, e tutte quatro în un cor- tile». În indicele, contemporan, al culegerii, Scrisoarea se dă ca: «lettre du staroste de Czarnowiec au mâme». 
La n” 98. Deci încă din 1743 era alt Vornic: Wecula la Botoșani. Pentru acesta, v. și n“ og, 

La n 99. Dumitrașco Clucerul e Calmășul, fratele lui Ioan-Vodă Callimachi. EI fusese însuși Vornic de Botoșani, în 1738 (v. Doc. Callimachi, WI, PP. 8-9, n* 13). 

La n“ 103. Andonachi Vornicul de Botoșani se află şi în- trun act din Maiă al aceluiași an (Doc. Cailimachi, II, p. 9, n” 14). Cf. şi mai departe, n* 104. 

La ne 109. Acum apar întăiași dată, la 1745, şi fîrgoveţii Jidovi ai Botoșanilor, cari eraii să cucerească apoi orașul. 
La n” 11. Pentru «feciorii Meicăi», v. Doc Callimachi, 

II, cap. IV. 

La n* 112. Logofătul e Andrei Donici. Burghele Armaşul a trebuit să fie Vornic de Botoșani la începutul secolului. Il aflăm ca biv Vel Armaș în 1720 (Doc. Callimachi, LU, p. 
5, n" 5). 

La n* 115. Anania Vornic de Botoșani urmează lui An- donachi și Dimitrachi. Cf. și n” 134.
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La n* 116. Pentru Manolachi Costachi, v. Doc. Callimachi, 

I și Prefaţa. 

La n 117. Hotarnica pomenită e resumată în Doc. Cal: 

Zimachi, UL, pp. 15-06, n* 32.— Pentru Vasile Razu, v. 2274, 

vol. |. În ms. Czartoryski 621, p. 193, se află o scrisoare 

francesă, către Giuliani, a lui Grigore Razu, cu acest cuprins: 

Monsieur, 

Ce matin il est arriv€ un tchohadar du Zaim-Agha de Constantinople, 

avec un ferman fitabend au Pacha et au Zaim-Agha; jespere qu'il sera 

selon nos souhaits, et demain ă bon revoir. J'ay lhonneur d'estre par- 

faitement, 

Monsieur, Votre tr&s-humble 

et tr&s-obeissant serviteur: Gregoire Razo. 

De Hotin, le 23 decembre 1755. 

Cf. Iorga, Călători, ambasadori și misionari, p. 30 şi urm. 

La n" 119. V. mai sus, p. 649 și urm. Cf. Papadopol-Cali- 

mah, p. 127, care citează acte de acelaşi fel de la Domnii 

Grigore Ghica și Constantin Racoviţă. 

La n“ 120. Deci lui Anania îi urmează ca Vornic de Bo- 

toșani 7udorachi. V. şi n” 123. De şoltuz nu se mai vorbeşte 

mult de la 1700 încoace, aici ca şi în restul orașelor și tîr- 

gurilor Moldovei. Dar în 1751, un Timuș Mărza, un Costan- 

din Mihai, foşti şoltuzi (n 117, 129). Menţiunea şoltuzului 

de laşi, la n” 133. «loan-Vodă» e loan Nicolae Mavrocordat. 

| La n* 122. Sandu Tăutu, tatăl lui Toader, era şi el fiul 

lui Pătrășcan. V. n* 72. 

La n“ 125. Judecătoria şi isprăvnicia de Ținuturi erai dre- 

gătorii nouă, introduse de Constantin Mavrocordat. V. Neculce, 

pp. 416-7. Unele din vechile “Ținuturi, părindu-se prea mici, 

fură reunite deocamdată supt un singur funcționar adminis- 

trativ și judecătoresc: astfel, Ținuturile Dorohoiului, pănă 

atunci o căpitănie, și Hirlăului, din care făcea parte tirgul 

Botoșanilor cu ocolul lui. 

La n” 126. Manolachi Vornicul e Manolachi Costachi. El 

nu fu înnălțat deci la această treaptă abia supt Ioan Teodor
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Callimachi, cum scrie Ienachi Cogălniceanu, p. 235. Cf. şi 
mai sus, n“ 116. 

La n” 127. /van urmează ca Vornic de Botoşani lui Tu- 
dorachi, Maria Călmăşoaia e văduva lui Dumitrașco Calmă- 
șul. Cf. și Doc. Callimachi, II, p. 21, n* 47. 

La n” 128. Cf. mai sus, n” 122 și nota, 

La n* 129. Cf. n* 117 şi n” 74. 

La n” 131. Dumitrașco Păladi, de a cărui văduvă se vor- 
bește aici, era frate cu Toader și Constantin. V. Tanoviceanu, 
Î. c. Cf. şi n! următor. Pentru «Domnița» soția lui Toader, 
v. mai sus, p. 108, n“ 137. Era fata lui Antioh Cantemir (v. 
Gen. Caut., p. 419). Din act se mai vede că Manolachi Cos- 
tachi nu ţinea pe o fată a lui Ion: Pălade, ci a lui Dumi- 
trașco, fiul lui Ion, ceia ce se potrivește, de altfel, mai bine 
cu cariera tărzie a acestui boier. O altă fată a luf Dumitrașco 
iea pe loan Canta Vel Vor. (cronicarul?). Sandu Sturdza era 
şi el un ginere pălădesc. Un loan Paladi biv Vel Logofăt 
făcu parte din deputaţia în Rusia și muri la Nijni-Novgorod 
(Gen. Cantacuzinilor, p. 181 şi nota I). 

La n” 140. Manoli Clucerul urmează ca, Vornic de Bo- 
toșani lui /vaz, dar între ei trebuie pus Răducanul biv V. 
Păharnic din 1757 (Doc Callimachi, IL, p. 23, ne 49). 

La n” 141. Ca Vornic de Botoșani supt ocupația rusească 
figurează deci Constantin Crupeuschi şi Tanase Gihosau. 

Într'o listă rusească a Ținuturilor moldovenești (Bibl. 
din Găttingen, col. Asch, ms. 243) se dai, pe lîngă însem- 
narea stațiilor de poștă şi a distanțelor, numele tuturor isprav- 
nicilor de pe la aceste Ținuturi în 1770; și anume: 

Suceava: Iordachi Baraş (sc; Balș) Păharnic, Neamţ : loan 
Razu Stolnic, Iordachi Darii Spatar. Roman: Șerban Buhuș 
Căpitan,— Jora. Bacău: Constantin Paladi Păharnic, Manolachi 
Hristoverghi Medelnicer. Putna: Costin Catargiu Clucer, Ne- 
culai Ruset. Tecuci: Constantin Negre vtori Păharnic, Gheor-



668 NOTE EXPLICATIVE LA DOCUMENTE 

ghe Costandachi, al treilea Postelnic. Covurlui: Costin Negre, 

vtori Păharnic, Foti. Tutova: Manolachi Bogdan Ban, Ior- 

dachi Depea (9) Șătrar. Vaslui: Vasilachi Medelnicer, Sandul 

Miclescul Șătrar. Fălciiu: Vasile Adam Jicnicer, Iancu Gre- 

ceanu Armaș. Lăpuşna-Orheii: Constantin Răşcanu Păhar- 

nic, Constantin Donici Stolnic. Soroca: Dari Donici Păhar- 

nic, Carp Postelnic. Hotin: Ștefan Sturza Ban, Mihai Sturza. 

Cernăuţi: Ilăp (Hilip) Jerescul (Herescul), diac de Vistierie. 

Dorohoi. Mihalachi Costachi vtori «Spitar» (Pitar), lacomi 

Șătrar. Hiîrlăă : Neculai Aslan Șătrar, Hurmuzachi «Postelni- 

cei> (sic). Botoșani: Constantin Virnav Medelnicer, lordachi 

Lazu, - Postelnicei. Cîrligătura: Sandu Ilăp Pitar, Jora Postel- 

nic. Iași: Vasile Costachi Ban. Greceni: Căpitan Ștefan 

«Budjacă», Căpitan Antohi Coroiu («Corui»). Codru: —. 

Cîmpulungul moldovenesc: Vasile Balş Stolnic. Cimpulungul 

rusesc : Mihalachi Stîrcea. Vrancea: Gavril Stamatin. Toţi 

trei, Vornici. 

La n” 142. La restabilirea Domniei, Vornici fură numiţi 

la Botoşani Wanul biv Vel Portar şi Manolachi Dimachi 

bi Vel Fiinicer. Cf. şi n 144; Doc. Callimachi, IL, p. 53; 

n” 76. «Stolniceasa Cogălniceniţa» e văduva lui Vasile, fra- 

tele mai mare al cronicarului lenachi: Stolnicul fusese is- 

pravnic al Ținuturilor Dorohoi şi Hirlăi (757. /z7. rom. |, p. 

482). Peste cițiva ani de la hrisovul nostru, Safta Cogălnice- 

nița-şi însoară la 1780 fiul, loan, cu Smaranda Bantăș (vol. 

III, p. 66; cf. Doc. Callimachi, IL, p. 35, n” 77), celebrin-. 

du-se nunta la Mănăstirea Doamnei. Al cincilea copil fu Ilie, 

tatăl lui Mihai Kogălniceanu (7&14.). — Pentru cuprinderea 

hrisovului v. pe cel din 1768, în Doc. Câ/limachi, Il, pp. 

32-4. 

La n” 145. Hotărnicia pomenită aici se dă în Doc. Calh- 

machi, IL, pp. 26-7, n” şş. 

La n 149. O astfel de scrisoare se află și în actele Zor- 

lenilor: vol. VI, partea 1. 

La n” 152. Matei Milo Vornicul de Botoșani e cel care
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a făcut şi cîteva versuri, satirice şi lăudătoare (Îsi di. rom., IL, pp. 492-3). 

La n” 1ş3. Lui Miloii urmează ca Vornici de Botoşani Jordachi Bucșănescu, amestecat apoi în evenimentele de la 1821 (v. Hurmuzaki, X, tabla), şi Păzarnicul Dimitrachi. 
La n“ 159. Peste citeva luni, Mihai Suţu, Domnul de atunci al Moldovei, acordă Botoșănenilor, după cererea orășenilor, un fel de cartă municipală, cuprinzind concesii de venituri prin Care ei puteai să-și întemeieze în sens mai modern tîrgul. Actul, foarte preţios, se află astăzi în stăpînirea d-lui Pogor, funcționar la Creditul Urban din lași. D. Gh. Ghibănescu, 

de ani aproape, un mare număr de documente privitoare la istoria noastră şi care adună mai ales materiale pentru o istorie a Iașilor, avea copiat şi acest hrisov al Botoșanilor într'una din cele patru condici de transcripții, cuprinzînd la 2.000 de acte, ce a înjghebat pănă acum. D-lui a avut bunăvoința să mi-l comunice : 

Cu mila lut Dumnezeă Noi Mihail Grigore Suţu Voevod, Domn 
Țării Moldaviei. 

Pretutindenea orașele și politiile aă întemeiat cinstea şi fericirea no- rodului, căci acestea a fo st pururea locașurile, unde s'aă sălășluit în- vățăturile, meșteșugurile, legăturile negoțătoriei, și, dinpreună cu aceste, şi bogăţia şi tot felul de înlesniri aducătoare de binele viețuirei şi po- Văţuitoare către starea aceia plăcută a fericiri i. Domnia Mea, iubitoare fiind de a ne sirgui întru toate cele ce privesc spre folosul și buna starea Pămîntului acestuia, luat- 
jalba obștei lăcuitorilor 
alte stări, 

am aminte la arătarea ce i Sai făcut prin 
din tirgul Botoșanii, boeri, neguțători şi din că acest tîrg se află şi pănă acum fără poduri pe ulițele sale, din care pricină toată obştea tîrgoveţilor se află în cea mai mare strîm- torare de nevoe și întru pătimire, afară din putință di a să ma! suferi şi di a să mai putea iconomisi, Căci, afară de greutatea aceia a umble- tului de a nu putea străbate une ori nici cu sufletul de la un loc la altul, și de sminteala şi zăticnirea ce li se face prin aceasta, și lor şi lăcuitorilor din afară, întru ale alişverişului, și, osăbit di vătămarea, și primejdia ce li să întîmplă de-apururea în dobitoace, apoi cele mai de multe ori și îndestularea tirgului despre cele trebuincioase ale petrecerii, precum lemne, zahirele şi alte asăminea lucruri, vine cu totul în seă- dere, iar une ori şi în cea de istov împuţinare și lipsă, neputind lăcui-
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torii să străbată în tirg ca să aducă lucruri de aceste, şi mai vîrtos în 

vremile de ploi, primăvara și toamna, cînd toate ulițele tirgului să nă- 

ruesc și să fac de istov neumblate! Asupra căreia arătări de jalobă ne-aii 

făcut ohştească cerere și rugăminte ca să se facă şi tirgului acestuia 

o punere la cale, alcătuindu-i-să adică o cutie de oareşcare venit, şi 

fâcîndu-i-se și o aşezare de privilegii în temeiul hrisoavelor și a căr- 

ţilor domnești ce le are tirgul de la luminaţi Domni, cei de mai 

înainte, pentru ca prin acest ajutor să se poată înlesni a îndrepta uli- 

ţele tirgului și a se zidica nevoia şi pătimirea întru care se află, alcă- 

tuindu-și poduri saii şosele, după trebuinţa, următoare. Și dar Domnia 

Mea, cu milostivire asupra acestei obşteşti arătări de jalobe, și cu bună 

voință asupra cererei și rugămintei ce ne-ai făcut, care o am găsit a 

fi, nu numai cu cale și cu toată dreptatea lor, și cao trebuință neapă- 

rată pentru acest tîrg, care, după întinderea lui, este al doilea politie a 

țării acesteia, și care, după tot cuvîntul, se cuvine a fi adus în starea 

cea mai îndemănatecă, spre odihna norodului locuitor într' însul, — iată 

prin acest al nostru domnesc hrisov întocmai după cererea lor, înlocuin- 

du-le mai întăi toate legiuirile şi privilegiile cupriase prin hrisoavele și 

cărţile ce le aii tirgoveţii asupra târgului acestuia, care este dat veșnică 

a fi irosire tîrgoveţilor, spre a fi pururea şi în veci tirg slobod, îi le- 

giuim şi această alcătuire de venit, care să-l aibă pentru totdeuna sta- 

tornic și nestrămutat, după cum mai jos se arată, adică: 

iii, Două parale să se ia de la carăle încărcate ce vor intra în tirg 

cu ori-ce fel de marfă, de tot giugul, iar de la căruțele cu cai căte două 

parale de tot calul. 

plea, Zece parale să se ia de toată vadra cu horilcă și rachiii ce va 

intra în tîrg pentru vinzare, luîndu-se această plată de la vânzători, iar, 

fiind în transit, să se ia numai cite două parale de jug. 

alea, Zece parale să se ia de toată vadra de păcură saii dohot, ce se 

va vinde acolo în tîrg, și acest alișveriș să fie slobod a-l urmă ori-cine, 

plătind venitul hotărît la cutia tirgului. 

qlea. Doi let de toată butea, şi unul leii de tot polobocul cu vin ce 

va intra în tîrg spre vindut, să se ia la cutia târgului. Și întru tot 

acest venitul vătăjii de harabagii, ce este a fi irosit şcoalei acolo din 

Botoşani 1, nu are a se păgubi întru nimica și cît de puțin. 

glea, Zece parale să se ia de toată vadra de rachiii saii horilcă ce va 

eși de la velniţele lucrătoare acolo în tirg, şi afară de cfitul legiuit ; iar 

pentru aceia ce se va ridica de acole și se va duce în alte părți, să 

nu se ia acest venit. 

6lea. Să aibă a scuti Casa podurilor un sat din cele mai în apropiere 

de tîrg, cuprinzător de optzeci gospodari, ca să fie pentru Întocmirea 

ulițelor şi pentru lucrul podurilor orașului; cari să-și plătească numai 

1 Pentru care, v, Vricariul, II, p. 56 şi urm.; LV, p. 157 și urm. 

,
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birul, dimpreună cu legiuita răsură, iar de havalele şi despre ori-ce altă 
dare să fie întru tot slobozi şi întru apărare, | 

7lea. Lăcuitorii birnici ai mabhalalelor, precum şi scutelnicii de acole, 
ori a cui o fi, să aibă a lucra fiștecare cîte cinci zile pe an în trebuința 
uliţelor orașului; cei ce vor avea cară cu boi, cu carăle, iar cei fără de 
cară, cu trupul numai, fără să ia vro plată pentru lucrul acestor zile, 

8lea, Carăle și salahorii ce vor trebui spre îndreptarea uiiţilor și lucrul 
şoselelor, să se dea de inut, prin D-lor dregătorii, luîndu-se cu ana- 
loghie cea după cuviință, şi cu săptămîna, şi epitropia. podurilor să le 
plătească cîte unul leii de un salahor cu carul în doi boi, și cîte 
donăzeci parale de un salahor fără car, pe zi. Acest ajntor însă de 
salahori și cară să se dea numai în vremea pănă ce se va sfirși lucrul 
şoselelor, iar nu mai mult. 

Acestea fiind veniturile și priviieghiile hotărite, spre a le avea Casa 
podurilor din tîrgul pomenit al Botoşanilor, hotărim ca să se alcătuiască 
şi o Casă obștească, de şase persoane alese din partea obștei, din care 
doi vor fi din boerii şăzători în Botoșani, doi din neguţitorii frun- 
tași, moldoveni sa greci, şi doi din fruntașii oameni. Care, sub nume 
de epitropi, să fie îndatoriţi de a stringe veniturile si a fi lucrători spre 
facerea şoselelor, precum și altor întîmplătoare trebuințe a târgului, şi 
la împlinirea anului să facă samă lămurită de venitul ce s'aii strîns, și 
de toate cheituelele urmate, și în ce trebuință anume, Care samă să se 
caute de obștie, și să se iscălească, de se va, găsi fără pricină. Ortn- 
duiţii epitropi acestei să fie cu purtare de grijă și pentru alte tre- 
buinţe ale orașului, precum pentru căsăpii, munmgerii, pitării şi cele ase- 
minca, ca să fie pururea întru îndestularea tirgului, și să nu să prici- 
nuiască tirgoveţilor vro asuprire în preţul acestor lucruri; adică epi- 
tropii să fie slobozi a găsi mușterii spre ţinerea acestor lucruri ; şi a 
alcătui tocmală cu dînșii pentru preţ, pe cît vor putea mai ușor. Iar 
contracturele tocmelei să ia închierea lor în Vornicie, unde aii să se ia 
acele contracturi iscălite de contractieri, şi să se dea și contractierilor 
asemenea contracturi iscălite de epitropi şi de D-lor Vornici. Așișderea 
și pentru pricini de locuri de case şi dugheni, epitropii să fie slobozi 
a face cercetările cuviincioase, și a desbate acele pricini, și, după acele 
cercetări, fiind bune şi adevărate, să se facă și lucrarea cuviincioasă din 
partea dregătorilor, spre a nu întra adică unii în locul altora, sai în 
locurile ulițelor şi a medianurilor slobode, şi alte asemenea pricini. Iar 
în vînzări saii schimburi de case, dugheni și ori-ce alta, epitropii vor 
iscăli numai ca nişte marturi, punînd şi pecetea tirgului; care pecete a 
să stea în toată vremea la epitropi, și, în urma zapiselor acelor vinzări 
sai schimburi, le vor întări şi Dumnealor dregătorii, 

Aceşti epitropi vor fi în slujbă numai în curgerea de un an, fără să 
primiască vr'o plată, şi la împlinirea fiștecărui an să se rînduiască alții, 
iarăși de către obștie, în acestași număr de șese, și tot după rinduiala
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arătată, pentru ca să slujească pe rînd, și nu numai unii, întru această 

trebuinţă de folosul a toată obștea tirgului, 

Spre aceasta dar s'aii dat acest al nostru domnesc hrisov, întărit cu 

a noastră domnească iscălitură și pecete, pentru ca să se păzească și 

să se urmeze toate aceste de mai sus legiuite întocmai, pe deplin şi 

fără cea mai puţină abatere din potrivă. lar pre luminaţii Domni fraţii 

noştri, cari din pronia cerească se vor orîndui în urma. noastră oblă- 

duitorii pămîntului acestuia, poftim, nu numai să nu strămute saiă să se 

clintească ceva din această cu legiuire hotărită, ci mai vîrtos, ca pentru 

un lucru ce este de obștească trebuință, să unească și a Domniilor Sale 

întărituri de înstatornicire, și să adaugă cele după cuviință spre mai 

bună sporire a stării acestui tîrg, și pentru a Domniilor Sale veșnică 

laudă și pururea nemuritoare pomenire. 

S'ai scris la Scaunul Domniei Mele, în orașul Eşii, întru cea d'intiiii 

Domnie a noastră la Moldavia, în anul al doilea. 

Noi Mihai Grigore Sum Voevod, 

La leat 1820, Dechemvrie 15. 

S'aii trecut în condica Vistierii de hrisoave 

[indescifrabil). 

[Pecetea.] 

La p. 263. E vorba aici de loan Tăutu cel bătrin. Pen- 

tru Ionică Tăutu, care s'a deosebit— ni spun contemporanii 

— printre alcătuitorii de pamflete şi proiecte politice, v. și ms. 

din Bibl. Ac. Rom,, p. 53. — Pentru toate aceste dezbateri 

privitoare la organisarea Botoșanilor, v. și documentele, din 

același timp, ce se dai în Doc. Ca//imachilor, II, cap. 1. 

La p. 268. Negustorul Manolachi Iorga sai Manolachi al 

lui Iorga (Lewpyiov în iscălitura sa) a fost tatăl bunicului mici, 

Costachi Iorga. Fratele bunului, Iancu Iorga din Iași, păs- 

trează încă marea icoană îmbrăcată cu argint închinată 

Maicei Domnului de Iorga bătrînul, tatăl lui Manolachi şi 

răsstrăbunul mieii, prin aceste două linii grecești: Afnore râv 

ăâvowy rod 0s05, Lewpyiov [= Iorga], Atnarepiwe Hai TV TEXVA 

adrây, 1776, Aex. Manolachi Iorga a fost însurat cu Zoița 

Costea. V. și nl 166, 170. 

La n” 171. La dr. Caruzo se afla originalul rarisimului act 

de la luga-Vodă, pe care Mihai Kogălniceanu l-a tipărit în 

Arch. românească, |.
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După acordarea de câtre Mihai Suţu a unei epitropii pen- tru veniturile menite îmbunătăţirii stradelor, «podurilor» ora- șului, se alese pentru a dispune de mica Vistierie orășenească un boierinaș, Anghelachi Climent, care căpătă. și întărirea hrisovuluj, după tulburările de la 1821, din partea noului Domn, Ioan Sturdza, — întărire ce nu ni s'a păstrat. Admi- nistrația lui ținu pănă în 1824, dar cobștia» nu se declară de loc mulțămită cu felul cum împărțise el la nevoi Şi cruş- feturile», neapărate pentru acel timp, sumele strînse. 1 se dădu ca urmaș Spatarul Iordachi Canta, care era ajutat de Banul Ioan Brănișteanul: el nu fu însă casier, «casă», decît un an de zile, pănă la 1-iă Februar 1825, fiind-că muri, lăsînd socotelile încurcate. Eforul, «eforos>, Alecu Calli. machi, nepot și văr al Domnilor Moldovei, mai era apoi supărat și de zgomotoasa oposiţie, pe care o făceai la plata dăjdilor Evreii botoșăneni, conduși de un elocvent bărbat, care se numia Leiba sai Laba Faibiș: acesta termină însă făcînd declaraţia solemnă că de acum înnainte, ca unul ce este <născut și crescut» în Botoșani, va fi, cu tot talentul săă oratoric și ziaristie (fără putință de manitestare, din ne- norocire), un simplu «patriot», fără gălăgie, 
În Mart 1825, Domuul Porunci să se recunoască de efor, «eforos», Alecu Callimachi, să se aleagă noi epitropi, să se stringă actele și să se încheie socotelile, mult dezbătute, ale trecutului; în sfirșit, să se facă în mijlocul orașului loc în- destulător pentru o piață, sai «un piiaţ». Deci, supt îngri- jirea lui Scarlat Miclescu Aga, Vornic de Botoșani — în lipsa lui Callimachi —, se făcu o întrunire la alt boier din Boto- șani, Alecu Ralet, şi aici se aleseră noii epitropi, dintre ne- gustori nesupuși unei protecţii străine, razele şi nu sudiţi, dîndu-li-se ca «prezedent» pe boierul Costachi Roset, Mano- lachi Iorga era să Strîngă, «ca un cinstit bătrăn și vechi tăr- goveţ», «docomenturile răsipite» ale orașului. Ca taxildar și păstrător al Archivei, i se alipi un Armean, Garabet Bolfos ; un Romina, lani Vasiliu, și alt Armean, Ștefan Goilav, erati numiți epitropi «lucrători», iar calitatea de «<ostenitori la tre- buinţile tărgului» era dată lui Tudurache Băcal-Bașa, sta- 

66549. Vol. V. 
43
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rostea băcanilor adecă, şi lui Andronic Zaharia. Sorocu 

cîrmuirii lor era de un an. 
În 1827, Sfatul epitropilor era astfel alcătuit: «prezedent» 

era tot Roset, Manolachi lorga se întimpină iarăşi, dar, pe 

lingă trei Armeni, găsim pe Ilie Iconomul, un preot bătrîn, 

foarte dușmănit prin pamflete de adversarii săi politici, și pe 

Vasile a Diaconiţii. Această epitropie, fară îndemnul eforului și 

al Cîrmuirii, se arăta darnică de a aduce în adevăr imbună- 

tăţiri orașului, care avea pe atunci o populație de cel puțin 

12.000 de locuitori și vedea prosperitatea crescîndui. În acest 

an 1827, se încuviință de acești «consilieri comunali» ai tim- 

pului cumpărarea de pompe pentru foc: «tulumbe», de sa- 

cale, înființarea unui corp de scutelnici, care să poată fi în- 

trebuinţat la casuri de incendiu: «tulumbagii, sacagii, căngeri, 

toporași, hornari și clopotari»>, fără a uita pe păzitorii aşezaţi 

în clopotnița Ospeniei și pe cari i-am apucat și ei, soldați 

de artilerie acum, trimbițind semnalele de pe înnălțimea ace- 

luiași vechii turn al Doamnei Elena Rareș. Ei cerură mijlo- 

cirea lui Alecu Callimachi, pentru ca să li se dea iarăși pe 

samă satul vecin, ai Băicenilor, de unde să-și poată lua mă- 

turătorii și reparatorii podurilor. O adunare generală, a tu- 

turor stărilor de locuitori; «răzăși» tirgoveţi, își arătase încă 

înnainte de întrebarea venită de la Domnie în privinţa tu- 

lumbelor și sacalelor, dorința de a înzestra cit se poate mai 

bine tirgul cu aceste mijloace de asigurare faţă de cel mai 

mare duşman al vechilor noastre tîrguri, ce dispăreaii din 

cînd în cînd într'o limbă de pară. Gîndul lor mergea însă 

și mai departe, și pentru întăia oară locuitorii unui oraș ro- 

mănesc, dintr'un principat sai dintr'altul, simțiaii nevoia 

de a-și avea un frumos «pliaţ» central, ca în Bucovina înve- 

cinată, de a împodobi «pliațul> însuși cu un c<havuz», de 

a înlătura «prăpastia glodurilor», care opria adesea, pri- 

măvara și toamna, mersul obişnuit al afacerilor, prin înlo- 

cuirea lemnului din «poduri», cu piatră. Ei își mai arătau 

dorinţa de a se întemeia, din cărămidă trainică, un spital pentru 

cel puţin treizeci de bolnavi, ca să nu piară, ca pănă acum, 

bolnavii săraci, de toate «naţiile», pe strade. În sfirșit, pentru
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a înlătura jacurile legate încă, și într'o astfel de epocă mai bună, cînd guverna un Domn patriarhal și blind, încunjurat de boierinași ce aveai pe buze cuvîntul de «patrie», de or- ganisația și moravurile administrative ale noastre, — orășenii fruntași cari țineau epitropia se gîndiaui la răscumpărarea “Căpităniei, poliției am zice noi astăzi, de la Statul nesățios pentru cei mari și cei mici ai săi !. Străbunii noștri, ai Botoșănenilor ce am rămas la, Botoșani, sat ne-am răzlețit de acolo, erai în Stare să facă şi «jărtâri de bani», să primească a li se «analoghisi»> pe <acareturi»>, a li se im- pune proporţional pe imobile, dări neobișnuite. Pentru maj multă Siguranță că banii aceștia nu vor fi luați decît în suma hotărită și nu vor căpăta decit întrebuințarea  folo- sitoare interesului tuturora, fiecare nație, «creștină», ere- tică sai păgiînă, Romini, Armeni și Jidovi, aveai voia de a împlini «analogul», cotisația, prin agenţii săi... naţionali, prin ceia ce erai odinioară la bresle — Evreii și Armenii erai și aici o breaslă, ca și croitorii saă cismarii — «ceaușii». «Un casier» va fi pus de fiecare din cele trei c<nații», şi ei nu vor deschide casa încredințată lor decit în puterea unui Tăvaș iscălit de toţi epitropii, ce-și vor da sama de două ori pe an. Să adăugim, pentru a căpăta o ideie şi mai înnaltă de acești tîrgoveți moldoveni de la 1827, că leafa nu era cunoscută pentru epitropi și casieri, cari nu eraă slujbași și simbriaşi, ci părinți desinteresați ai obștii. 
Totuşi, dacă nu pofta de a-și creşte veniturile, mindria de a sta în frunte, făcea pe mulţi să dorească epitropia: anume, învinşii de la 1824 nu se îndurat să rămiie de din afară. Partidul era alcătuit din oameni ce nu erai nici negustori aşezaţi de multă vreme în Botoşani, nică vechi boieri aj Țerii- de-sus, ci mai mult căftăniţi ai ultimelor vremi de prefacere şi parvenire şi capitalişti cari aveati și moșii ținute în arendă şi bani de împrumutat și-și asigurase averea și persoana luînd protecţia austriacă, fiind de multe ori Bucovineni de drept şi Moldoveni de locuință. Ei se adunară și alcătuiră în No- 

1V. pp. 283-5, no 185.
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vembre 1827 o cecstrucţie de închipuire a epitropiei» potri- 

vit cu litera hrisovului şi cu «socotința» grupării, pe care o 

dădeai, fireşte, ca «obştească>. 

Proiectul e vrednic de luare aminte: el e liberal, egalitar 

în ceia ce privește <naţiile», ca și în ceia ce priveşte stările 

sociale. Epitropii vor fi, nu șepte, ca pănă atunci, ci opt, şi 

anume luaţi și dintre Evrei, ca în fericita Bucovină, unde-şi 

aveaii «orînzile» frații Manoli, conducătorii partidei. Deci: 

doi boieri, doi negustori creștini — adecă, se explică, «mol- 

doveni și greci» —, doi Armeni și doi «Jidovi». Ei nu vor 

avea nici un «prezedent», de și, în teorie, iniţiativa era să 

pornească tot de la boieri. Epitropii nu se vor îndeletnici 

decît cu amănuntele lucrurilor hotărite în principiu, <organi- 

site», de <adunarea obștească>, mai largă decit corpul elec- 

toral de astăzi al comunei. Aceasta va fi chemată de cite 

ori va fi ceva noii de statornicit, și înnaintea ei, după anul 

lor de slujbă, epitropii vor veni să-și dea seamă. Casierul va 

fi unul, negustor, fără specificare de «nație», ales și răspun- 

zător la capătul anului. El nu va da nimic, în afară de chel: 

tuielile zilnice, fără împuternicire de la toţi epitropii. Tot în 

asemenea condiții, i se var da pe samă documentele, dar 

din pecetea tirgului numai jumătate, cealaltă jumătate aflindu-se 

în păstrarea unui negustor armean anume ales pentru aceasta, 

Nici slujbași noi nu se vor putea pune fără stringerea adu- 

nării. Iscăliturile lămuresc asupra compunerii partidului: e 

Anghelachi Climent mazilital, Racliş, tot din vechia epitropie, 

doi Pisoschești, probabil din boerii «Pisovschi» de la începutul 

secolului al XVillea, un Herescu, rudă cu Mitropolitul 

bucovinean, de origine boierească foarte nouă, un Petrachi 

Virnav, neam al traducătorului din franțuzeşte şi grecește ?, 

Păharnicul Ioan Brănișteanu, poate din altă seminţie decit 

acea cu care sai stins mai dăunăzi Brăniştenii ce aveai 

moşie în județul Roman, lîngă Mircești lui Vasile Alecsandri, 

Dimachi, rudă cu un Vornic de Botoșani din veacul al XVIII-lea, 

boierinași, ca Negruţ, Căcotă, Teohari, Oatu, Popovici şi ne- 

1 V. p. 420. 

2 fot. lit, rom., LL, p. 432, nota 1; p. 439, nota 1.
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gustorul Sirghevici. «Manoleştii» puneaii lucrurile la cale, ca 
niște oameni bogaţi şi cu trecere, dar nu iscăliai, Proiectul 
era făcut poate pentru mai tîrziă, dar chiar de atunci porni 
către Cîrmuire o plingere împotriva epitropilor, cari ar fi făcut 
cu banii <obştei» ceia ce făcuse pe vremea oblăduirii oame- 
nilor lui Anghelachi Climent. Postelnicul Iancu Canans, fiul 
lui Şerban şi nepotul de fiii al Mariei Callimachi, — un tînăr 
ce învățase la Berlin — duse jalba la Vodă, şi Domnu-i dădu 
sarcina de a cerceta. Vărul său de al treilea, Alecu Callimachi, 
se simți însă jignit, ca efor, și ceru ca în adevăr să se facă 
o cercetare, dar la ea să participe și alți doi boieri din par- 
tea locului: Brănișteanu, pe care nu-l va fi știut că s'a iscălit 
în jalbă, şi Aga Scarlat Miclescu. Ioan-Vodă încuviință aceasta, 
și cei trei cercetători trebuiau să înceapă ceia ce se zice 
astăzi «anchetă», în unire cu «cei întăi şi fruntași» ai ora- 
șului, 

Se începuse pe atunci stăruințile pentru înnoirea hrisovului, 
peșcheșul destinat Domnului fiind o sută cinzeci de galbeni 
saii un ceasornic, «care din doai va voi a priimi Mătiia Sa». Agitaţia partidei de oposiție pornise chiar din apropiarea 
sorocului de întărirea constituţiei orăşeneşti. Callimachi înce- 
puse stăruinţile, prin Vistierul Ghica, și la Vornicul Iordachi 
Drăghici, mîna dreaptă a Sstăpinitorului, se credea că Sar fi 
îndreptat, în schimb, autorii plingerii și proiectului de refor- 
mă; ceia ce fu contestat de Iordachi, care califică spusele lui Sirghevici și Anghelachi drept simple «floncănituri», vred- 
nice de o grabnică şi aspră probozire. 

Callimachi, care se afla la moşia sa de la Stăncești, era 
poftit de Ghica să vie la Iași, peniru a se înţelege împreună, 
ce e de făcut față de lupta dușmanilor lui. EI veni prin Fe- 
bruar, și hrisovul, în care se schimbase punctul de căpetenie 
privitor la corpul de alegători, primindu-se alegerea a cite 
doi epitropi de fiece nație, fu iscălit de Domn în aceiași lună, 
lăsîndu-se data de Ianuar însă!, Alegerea, de vreme ce se 
amesteca acum și Jidovii, dădu însă un resultat favorabil 

i P. 279, no 182.
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autorilor planului de reorganisare din 1827. La 27 Februar 

boierii din Botoșani mulțămiai pentru îndurarea domnească, 

cerînd, în același timp, să nu se ţie în samă «proectele» înșelă- 

toare ale nemulțămiţilor. Ba, mai mult, să se săvirșască o refor- 

mă în sensul invers, dînd dreptul de alegere numai la «sisti- 

ma boesiască de Botoșăni», care să poată vota și în lipsă, 

prin răvaș. După cererea lor, Domnul învoi să se trimeată 

un diac, care să vadă și ce e cu econstitucția» în potriva 

căreia se plingeau boierii: el casâ alegerea și hotărî să se 

facă o alta, în toată forma, la care să iea parte și boierii, 

cei mai îndrituiţi la conducerea afacerilor. 

Peste cîteva zile, Alecu Callimachi precisă lucrurile, nu- 

mind pe cei ce pusese la cale demonstrația: Climent, cum 

Pisoţehi», și Manoleștii, cari. ar fi lucrînd mai ales prin su- 

diți: Evrei și Armeni. Încă odată, Vodă stricâ alegerea luf 

Climent, și pentru purtările lui rele din trecut. Apoi, prin 

porunca de la 7 Mart, el osîndi aspru purtarea eforilor răz- 

vrătitori, aminti mîncătoriile lor din trecut, și hotărt ca epi- 

tropii boieri să fie aleși din noii, și anume dintre boierii, în- 

cepînd cu Alecu Callimachi, aie căror nume se însemna în 

poruncă, fiind aceștia «oamini cunoscuţi întru bunele cuge- 

tări». Pentru viitor, oposiția era astimpărată, puindu-se în- 

naintea ochilor ce ar pîndi schimbări, priveliștea puțin plă- 

cută a «izgonirii din oraş». 

Îndată după aceasta, Ruşii trecură Prutul. «Vechiul regim», 

în care-și găsise un loc unic organisația municipală a Boto- 

șanilor, dispăru, şi Regulamentul Organic dădu alte forme 

vieții orașelor. 

VII. Documente muntene şi oltene din Archiva d-lui Barbu Ştirbei. 

La n 3. Numele de Cernica e purtat de doi membri af 

familiei Știrbei: cel de supt Radu Șerban, despre care am 

vorbit mai sus, pp. 624-5, şi un altul, de supt Brincoveanu, 
care va fi pomenit mai departe. S'ar părea deci că și acest 

Cernica Postelnicul de la 1557, boierul lui Pătrașco cel Bun,
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tatăl lui Mihai Viteazul, pe care Mihai l-a servit Postelnicul 
Cernica Știrbei din 1600, era tot un Știrbei. Acest Cernica 
din 1557 pare să fie Cernica de la Izvoare, care capătă o 
întărire de la unul din Vlazii întăiei jumătăți a secolului 
al XVI-lea, al V-lea sai al VI-lea (mai sus, p. 191, nota 1): 
în adevăr, Izvoarele eraă una din moșiile de căpetenie ale 
Ştirbeilor. EI iea Postelnicia de la ani (v. Hurmuzaki, XI, 
p. 888). 

La n” 4. Documentul e important prin aceia că e unul 
dintre cele d'intăiă ale lui Alexandru Mircea, Cf. Hurmuzaki, 
XI, pp. 890.1. 

La n” 5. La Holubești își puse Mihai lagărul în Ianuar 
1595 contra Tatarilor (Walter, în Papiu, î, p. 18). Adausul 
înseamnă că actul s'a presintat apoi lui Ștefan Surdul; dar 
prin aceste citeva cuvinte adause nu s'a cruțat cheltuiala cu 
un noii hrisov, căci întîlnim mai departe, ca n 7, întărirea 
acordată de acest Domn, 

La n* 7. Cf., pentru lămuriri privitoare la Divanele lui 
Ştefan-Vodă, mai departe, pp. 435-6, n 3 și nota respectivă, 

La n” 10. În actul din Argeș al lui Mihai-Vodă (v. p. 290, 
nota 1), boierii sînt tocmai aceiași, ca și în acest n". 

La p. 291, nota 1. E interesant că la dăruirea unui sat 
către Teodosie Logofătul el nu mai figurează printre marturi, 
și se aduce azzze Pentru aceasta Miroslav, un «biv Log.», 
pentru a-i lua locul în Divan. Ia 25 Februar 1598 găsim 
același Sfat ca și aici (Arch. Stat., Cotroceni, X, I). În ace- 
lași pachet se află un act de la Mihai, în care aflăm aproape 
Divanul de la ne 8, afară numai că Pangratie e Vistier, în 
locul lui Statachi, Dimitrachi Spătar și Coci Mare-Postelnic. 
Acesta e întăiu/ Divan al lui Mihai (cf. Zsi. Zui Mihai Vi 
Zeasul, pp. 101-3): după el vine cel de la ne 8, alcătuit în 
toamna anului 1594 și, la urmă, marele Divan de luptă, din 
1597-9. În adevăr, aceiaşi boieri se întimpină, d. e., la 1-iă Septembre 1598 (Tîrgovişte), cu deosebire că aici stă în 
frunte și Banul: Udrea.
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Cu privire la Rudeni cunoaștem un întreg șir de docu- 

mente, care daii foarte însemnate lămuriri asupra lor şi asu- 

pra istoriei generale a ţerii. Astfel, la 13 Ianuar 7107 (1599), 

Tudosie Vel Logofăt, Părvul Log., Iștvan Log., Tudor Log,, 

«și cu nepoții noștri Dragomir i Chisar», daii lui Stoica Vel 

Vistier (v. mai departe; cf. și p. 289, nota 1) satul Balta, 
pentru preţul de 20.000 de aspri (scrie Manole; traducere 

din Craiova, 1793. — Cartoanele Ghenadie, II, 23). — La 15 

Septembre 7163 (1654), judecată a doisprezece boieri şi 

megiași, chemaţi de «boiarii de Ruden[i]». «În zilile Mih- 

nii-Vod[ă], căndu ai fost leatul 7076 (1568-9!), fiindu bo- 

iarii dăn Vlădenli!, dăn Slăvitești, împreun[ă] şi cu Turcin..., 

pribegi pentru frica Mihnii-Vod(ă], pe acia vreme s'ai ridicat 

Theodosie Rudeanul Log[ojfăt-Marle] (|), şi, iubindu-l Dom- 

niia atăt de multu, fostu-i-ai dăruit moşiia Pleşoi.> Se arată 

apoi că pribegii s'aă întors la 7103 (1594-5) (ibid, VI, 67). — 

Mai complect încă în declarația de la 14 Septembre 7160 (1651) 

a -lui «Radul Postealnicul și cu frate-mieii Vladul Păharnicul și 

cu vărul nostru Dumitrașco Cluceariul Murgescul», către «me- - 

giiașii din Pleşoi»: «că în zilele Mihnii-Vod[ă], ră[di]căndu-să 

strămoşu nostru 'Theodosie Logofăt-Mare, pe acea vreame 

întămplăndu-se) pribegie boiarilor din Vlădeani i din Slăvi- 

tești, însă lui Tudor Vel Logofăt îi văru-săii, lui Arsenie Săr- 

daru, fost-aii dăruit Domniia strămoșului nostru biv Vel Lo- 

gofăt Theodosie toate moșiele Vlădeanilor și ale Slăviteştiloru, 

însă Pleşoi și Gărdeștii îi Galigiul, şi avăndu și Turcin, moșul 

acestor megiiaşi, pe lăngă boiari Vlădeani i Slăviteştii, moșie 

în Pleşoi..., stănjini 150, şi, rădicăndu strămoșul nostru o 

mănăstire ce să chiiamă Flămănda, s'a fostii întămplat de ai 

pus zidul pe acastă chingă de moșie a lor. Iar, căndu ai 

fostu în zilele lui Mihaii-Vod[ă], viindu boiarii Vlădeani i Slă- 

viteștii, Tudor Vel Logofăt i Arsenie Vel Sărdari, din pribe- 

gie, împreună și cu Turcin», aă pîră între ei, şi pierd, Mănăs- 

tirea rămîne pustie. Theodosie face schimb cu Turcin, și-i dă 

în schimb jumătate din Dobrești. Acum se află actul de la 

Mihnea și se cer hotarnici, — fără folos (7hzd, VI, 66). — La
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30 Iulie 7196 (1688), Șerban-Vodă dă un act mănăstirii Flă- minda (indicație pierdută). 
La 23 August 7207 (1699) «ctitorii sf. mănăstiri Flămănda. , , care iaste făcută şi miluită de Theodosie Logofătul și de Vladu, frate-săii, Ru denii, dintru care ne îragem seminție și neam de acel Sânge, noi toți, care ne iscălim mai jos: Hrizea și frate-mieă Apostolache, feăorii lui Dumitrașco Clucer Rudeanul, i Vladu i Socol, fezorii Vladului Paharnicul Rudeanol, i Costandin fetorul lui Theodosie Căpt, Rudeanul, i Mihai fe- dorul Radului Postelnicul Rudeanul, și alţii toţi care ne vom iscăli mai jos», o închină către episcopia de Rîmnic. Semnează Diicul Rudea- nul Vel Logofăt, Hrizea sin Dumitrașco Murgescul Căpt., Apostolache Murgescul sin Dumitrașco Cluceru] (documente necatalogate, în Bibl. Ac. Rom.). 

La n” 13. La 29 Septembre 7117 (1608; Tirgoviște), Radu- Vodă întăreşte lui Mircea Armașul și soției lui, Neacșa, da- nia ce ai la Işalniţa de la văduva lui Neagoe Postelnicul, bătrina Neacșa, reunind Și Întărirea pentru Fratoștiţa, Ple- șoiul (v. nota precedentă) și Șerbăneşti, care stat de cumpă- rătură lui Mircea. Boierii sînt cei de la no 7 7; dar Vel Lo- gofăt nu mai e Stoica, ci Lupu (v. şi P. 297, nota 1), Vis- tiernic e ... chi și Stanciul Vel Pitar (dig. 7). 
La n! 13 și urm. Vezi cap. Doc. Brăncoveanu şi notele respective. 

La n” 14. Din 7114 (= 1602-3), se păstrează (cf. și p. 289, nota 1), actul prin care Radu Șerban dă lui Stoica Vel Lo- gofăt nişte Țigani «cumpăraţi de la an ere popa Stan ot Cerneţi și de la fratele lui, jupăn Srăbul Stolnicul, încă din zi. lele răp. Mihai Voevod»: supt Mihai-Vodă mor amindoi fraţii, Și Ţiganii ajung la nepoți: Necula și Radul, cari-i dati lui Mircea Armașul din Fratoştiţa. Divanul e curios alcătuit, și arată că hrisovul trebuie datat din timpul campaniei arde- lene a lui Radu. EI cuprinde pe Radul Buzescu] biv Vel Clu- cer, Preda Ban, Dimitru Vornic, Miroslav Logofăt, Cernica Vel Vornic, Stoica Vel Logofăt, Leca Spătar, Nica Vistier, Raț Ghinrghiu Comis (deci nu încă Ban; cf. Col. lui Traian, 1883, pp. 235-7), Costandin Păharnic (scrie Irimia Logofătul; pergament slavon) (Cart. Ghenadie, VI, 2). 
La 12 lanuar 7115 (1607), Stoica primia de la Radu-Vogă
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(împreună cu jupăneasa lui, Dochiia) o întărire pentru niște 

Țigani (did, n* 4. Divanul ca la n* 16, dar cuprinzînd uumai 

pe cei doi Buzești, Cernica, Mărzea, Nica, Bărcan, Gligorie, 

Stanciul ; cf. p. 296, nota 2). Pentru moartea lui Stoica, v. 

nota penultimă. La 15 lulie 7125 tocmai (1617), <jupaniția] 

Dochia Vistiereasa» (Stoica fusese mult timp Vistier în Di- 

vanul cel mare al lui Mihai-Vodă şi el redevenise Vistier 

supt Gavril Movilă ; v. n” 19 şi nota respectivă) dăruiește o 

moşie mănăstirii Strimba, pomenind și pe mama ei, Maria. 

Sînt vrednici de menţiune marturii: Nica Logofătul și soția-i 

Păuna, Teodosie Logofătul și fratele lui, Prăvul, și Tudor şi 

fiul lui, Vlad Spatarul “(familia Rudeanu de atunci asupra că- 

reia, v. mai sus, p. 680), apoi s/ugi/e Dochiei: vătavi, lo- 

gofeți, postelnici. Scrie «Stoica Tărătan Log.» (Cartoanele 

Ghenadie, VII, p. 14). 

La n 16. Un Florescu, al cărui nume de Radu se dă aici, 

apare în acte străine la 1604 (v. Hurmuzaki, IV, p. 404, n? 

ccexuvit). Numele acesta, mențiunea numai a mamei (şi fără 

calificativ luat de la dregătoria unui soț, mort, al acesteia) 

par că ni arată nelegitimitatea nașterii lui Radu. Dar se poate 

ca el să-și fi luat numele de la satul Florești (v. și n” 17). 

Al: Florescu e «Florescul Paharnicul», fiul lui Socol Cornă- 

țeanul, între 1654-7 (Const. Căpitanul, ed. Iorga, p. 129, 

nota 1). Un șir de Floreşti pleacă de la Andronachi Vistierul 

Caliareh-Florescu, din Chios ( Gen. Cant., p. 375), în secolul 

al XVIII-lea. 

La n” 18. Același Divan se află și întrun act din 19 Maiii 

(tot Tirgovişte); scrie același Logofăt, dar îngrijeşte Paras- 

chiva ca vtori Logofăt (Cartoanele Ghenadie, VI,'13; e re- 

lativ la închinarea mănăstirii Stănești către Patriarchia de 

Alexandria ; v. mai jos, p. 437, nota 1). Aceiaşi boieri sînt 

cuprinși în Sfatul de la 24 Octombre 7123 (1614), — cînd (din 

Tirgovişte), Radu dă satul Șopirliga unor moșneni: Mihai- 

Vodă îl luase «cu multe năpăști de biruri», pentru 12.000 

de aspri; acum, moșnenii restituie suma, — dar la această dată 

Vornic era încă Grecul Cristea. Lupu Păharnicul din toate
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aceste acte e Mehedinţeanul, acel care zori, cu pribegi şi hai- duci unguri, pe Alexandru-Vodă Iliaș în 1618, şi peri în țapă. Această năvălire a lui ASnSA neX. cc Ssrrpp['k]u e pomenită de Alexandru-Vodă într'o nouă Domnie, la 28 Octombre 7137 (1628), cînd dă lui Papa biv Vel Vornic o despăgubire pentru ce i sa luat atunci, în 1618: haine, scule şi altele (Arch. Statului. Cotroceni, UI, I). 
De la Alexandru lliaş avem un act (Arch. Statului, Brad, XĂVI, 1) datat din tabăra pe apa Putnei, $ TĂEAp 10 &oAn nSTHEE, 25 Iulie 7125 (1617): prin el se dă lui «jupăn Con- standin Celebiul, ginerele jupănului Scărlet gtramaticul», satul Obediţi, care «au fost sat domnescu, cumpărat de răposatul Mihai-Vodă pre bani de la Visteriia Domnii Mealje)». Acum însă, «cănd aii fost acum, în zilele Domnii Meal[ej, pre vremea cănd am mersu Domniia Mea cu oastea la Schindăr-Pașă, pân tlajra Moldovei, căna am fost Domniia Mea pe apa Putnii cu tabăra», Domnul vinde satul cu 360 de ughi, — «pentru nevoia Domnii Mealle] și pentru greutatea țărăi şi pentru multă cheltuială) ce sai întămplat Domnii Mealje), cu oastea». Boierii sînt şi cei din alt act al aceluiași, din col. Gr. P. Olănescu (16 Iunie 7125), prin care se face o întărire lui «Stanciu», pentru o moșie pierdută prin «deașu- gubină»>. Ei sînt: Dumitru Ban, Crstea Vor., Nica Log., Stiriano Vist., Paruș sau Păruș Spăt., Gorgan Stol., Gligorie Comis, Mrăzea Pah., Ianiu saă lanachi Post. Cf. Constantin Căpitanul, p. 105, nota 1: alt Divan, puțin schimbat (1618). 

La n* 19. Nici la 13 Mart 7128 (1620; act din Tirgovişte pentu Stoica Vist. și Dochia) nu era Postelnic. Acum Comis e însă Buzinca (Cartoanele Ghenadie, VII, 21). 

La n” 23. Lui «Preda Spăt. din Cepturoaia, nepotul Predei Banul Buzescu din Cepturoia», î se acordă un mare hrisov de întărire ce a fost publicat de curind, în 7iperimea Ro- mină, |, p. 89 și urm. Cf. și A. Ac, Rom., seria veche, IX și Col. lui Taia, 1872, p. 291. 

La n 2ş. Gheorghe Vistierul e Gheorghe Carida din
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Trikke, care a ajutat alcătuirea Pravilei celei mari și a fost 

ucis în 1655 de soldaţi, în răscoală. 

La n* 29. Se pare că Hrizea Vornicul murise încă de la 

1642 (v. Lit. şi artă romînă, IN, p. 403). 

La ne 34. Acest <jupăn Buliga», Căpitan, peri în lupta de 

la Finta (Ștefulescu, Ziswmana, ed. a 2", pp. 103-4 şi nota); 

un altul întemeiă, cu un frate Gal săii, schitul Buliga (Toci- 

lescu, în An. An. Rom. VIII). Buliga Căpitanul comandă 

în lupta de la Şoplea, din 1655, ca Vel Agă, tunurile pre- 

tendentului Hrizea, care-l despicâ, pentru că ghiulelele nu 

loviaii bine (Const. Căpitanul, pp. 134:5). 

La n” 35. Pentru Vistierul Ghinea, v. mai sus, pp. 122-4, 

n 30. 

Ia n* 44. Pentru numirea lui Radu Leon, v. Iorga, Soc. 

Braşovului, p. 106; Despre Cantacusini, p. LXXXIL. 

La n* şo. Pentru Danciu Părăianu, v. mai sus, p. 646. 

La n” 305. Pentru sfîrşitul Craioveșştilor și acest Barbu, 

apoi Ban, înrudit cu Brincovenii, v. Doc. Cantacuzinilor, 

PP. LVU-VIII. 

La p. 307, n 54. Ceteşte între boierii marturi: Coruia, 

nu «Cornia». - 

La n” 57. Încă o vinzare de moşie către Mihai Spătarul 

Cantacuzino, marele cumpărător din acest timp (8 Maii 

7219 = 1711), în Arch. Statului, Brad, XĂVI, 11. 

La n* 59. Ciuturoaia e Cepturoaia, leagănul Buzeștilor: acest 

nume e și astăzi întrebuințat în partea locului. Pentru Matei 

Buzescu și mamă-sa, Elinca a lui Radu Banul, v. mai sus, 

n” 33. Cf. şi nl 61, 63, 73 și facsimilele acestui ultim n'. 

La n* 65. E cea d'intăii menţiune, cunoscută mie, a Bi- 

beştilor. V. și mai sus, p. 149, n* 87 (Ion Bibescu). Și pen- 

tru Săuleşti, ' Barbu Săulescu, v. zid. Cf. și mai departe, 

n” 68, 

La n” 66. Radu Iliaș iea pe o fată a lui Constantin-Vodă
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Brîncoveanu. Nunta se fâcu la 6 Novembre 1692. V. Zs4, 
di. rom, 1, pp. 342-3; Cronicile muntene, p. 31. 

La n* 73. Mihai, fratele Banului Vintilă Corbeanul și al 
lui Dumitrașco, fu amestecat înnainte de aceasta într'o con- 
juraţie împotriva Brîncoveanului. V. Zs7. 47, rom. |, pp. 342-3; 
Cronicile muntene, p. 31. 

La p. 311, nota 1. Dosoftei de Ierusalim fu îndreptătorul 
ortodoxiei și oaspetele multă vreme al lui Brincoveanu. Diichiti 
e povestitorul campaniei din Morea (Arc/. rominească, ID): 
el pregăti și căderea lui Brîncoveanu (Îst. lit. rom. L, p. 186). 
E vorba apoi de Mitropolitul Heracleii şi de Hrisant, nepotul 
patriarchului Dosoftei. Marele dascăl al Fanarului, Spando- 
nachi, e menționat în /st. Îi. rom, |, pp. 33; 44. Domnița 
lui Dimitrie Cantacuzino, fost Domn al Moldovei, se chema 
Elena. V. 22. p. 256, nota 3.— Altă însemnare a lui Brin- 
coveanu, mai sus, pp. 126:7, n* 46. 

La n 75. Amza e acelaşi nume cu Hamza, pe care l-ai 
purtat boieri romîni în secolul al XVI-lea. V. Hurmuzaki, 
XI. Cf. și n! 77. 

La n” 77. Constantin Cepturoianul e Buzescu de la Cep- 
turoaja. 

La n” 79. Un Cimpineanu, Vasile, fu omorit de Seimeni la 
1655. De la acest Căpitan se pogoară apoi acest neam. 
După acest Manta Cimpineanu, ce trăi în Oltenia supt Nemți, 
alt Cîmpineanu ieși înnaintea altor Nemţi ce intrati în Ţara- 
Romănească la 1788 (Doc. Cantacuzinilor, p. 313). Acesta 
poate să fie Scarlat sau Constantin, fii ai lui Pantazi şi ne- 
poți ai lui Manta. Manta ţinea pe Caliţa (diminutiv de la 
Calea), fata lui Drăghici Cantacuzino, iar soţia lui Pantazi 
era o principesă, fata lui Constantin Cantemir beizadeă, ne- 
poata de fii a lui Antioh-Vodă. V. Gay, Cantacuzinilor, lo- 
curile arătate în tablă. Din actul nostru mai aflăm și pe 
Pirvu, frate al lui Manta. Drăghici și Şerban-Vodă Cantacu- 
zino fiind frați, reiese că, în adevăr, Calița era vara lui



686 NOTE EXPLICATIVE LA DOCUMENTE 

beizadeă Iordachi, fiul lui Șerban, iar fiii ei rămîn nepoți de 

vară beizadeiei. 

La n” 81. De la Cernica Știrbei pănă la acest Ilie, trăind 

în Oltenia Austriacilor, dezvoltarea neamului Știrbeilor se 

înfățișează astfel: 

La 1653 găsim un Clucer Știrbei (mai sus, p. 184, n” 33). 

După cincisprezece ani, o văduvă, Maria, și doi fii, Andronic 

şi Cernica, precum se vede dintr'un act de la 24 Maiii 7176 

(1668), cuprins în Condica Horezului (la Academia Ro- 

mină, p. 40). 

Pe același timp alt Cernica Știrbei era Mare-Vornic, iar 

un Radu Ştirbei, Logofăt. Radu e un boier foarte bine 

cunoscut: el iscălește și supt actul de fundaţie al școlii din 

Cîmpulung, la 8 Ianuar 1669, împreună cu ceilalți boieri 

ce mersese la lenişer pentru a-şi cere ca Domn pe An- 

tonie-Vodă din Popești (Cron. lui Const. Căpitanul, p. 160, 

nota 2). ÎL vedem cumpărînd de la Elina Cantacuzino, bă- 

trîna Postelniceasă, o moșie, pe care o dă pe urmă înnapoi, 

primindu-și banii ce plătise (Doc. Cantacuzinilor, pp. 95-6, 

n” XXXVI). El făcea parte din tagma dușmanilor familiei 

pe care o conducea Elina, și cronicile-l pomenesc adesea. 

În acte inedite, îl găsim la 28 Decembre 7188 (1679), supt 

noul Domn Șerban Cantacuzino, ca Vistier, unul din mulţii 

raliați ai acestei temute Domnii cantacuzinești (Arch. Statului, 

Cotroceni, X, 13). Şi în anul următor (Octombre) găsim pe 

Știrbei Vistierul (2fsd., n* 18. Dai la 15 Decembre 1679, iscăleşte 

«az Radul biv Vel Co[mis!, Știrbeaiti»). Radu e martur și la 

vînzarea de moșie din 24 Mai 7176 (1668), în actul pentru 

care el iscăleşte: «Radu Log. Știrbeiii» (Condica Hurezului, 

în Bibl. Ac. Rom.). 

La 10 Mart 1689, «Cernica Şterbeai Vel :Arm.» vinde 

Cotrocenilor niște Ţigani: «și la măna părintelui egumenul 

Dionisie de mănlăjstirea Micşuneștii, a dumnealui răposatului 

tatei, lui Dumitrașco Sărdariul, cum să-s ştie că, lăsănd 

dumneaci mama lDospina Sărdăreasa, la vreame de petre- 

caniia ci, la mănăstirea dumnealor, ce scrie mai sus, niște
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Ţigani», etc. (Arch. Statului, Cotroceni, XXXIV, 22), La 1691-2, aflăm doi Știrbei tineri: Constantin, Comis, apoi Clucer, și Armașul Cernica (același cu fiul Mariei din Izvor) (Doc. 
Caut., pp. 153-4, n* LXV). Mai târzii, «Cernica biv Vel Armaş, împreună cu jupăneasa mea Mariia și cu feăorii 
mei Drăghit vt. Spatar şi Tudori i Șărban», vînd moșie la 
Sărariul, în sud Saacii, rămasă de la strămoșul nostru Cer. nica Vornicul [din vremea lui Radu Șerban]... Fiind [ei] tot ispravnic la atastă sfintă mănăstire [Cernica, întemeiată de Vornicul pomenit)». Semnează «Cernica biv Vel Armaș Ştir- beaiti, Mariia Armăşoae, Drăghici vt. Spătar], Tudor, Șărban». La rii Iunie 7204 (1696), Brîncoveanu dă către mănăstirea sa, Hurezul, cocna (sic) satului [Aniniș]..., cât aă fost par- tea Hrizii biv Vel Vist, (Popescu) și a Dantului Pah., feto- 
rul Neagului Com[i]s din Buești, și a jupăneasii lui, Chiajnei, fata Paraschivei Post., nepoata Cernicăi Vornicul» [e vorba de Paraschiva Cocorăscul, ce ținea pe o rudă a Buzeştilor ; mai sus, p. 303, n* 50). În 1696, Constantin Știrbei, om «cam lung de unghii», ca şi Cernica, avuse o judecată pentru mincătorii înnaintea lui Brincoveanu (v. Memoriile lui Radu Popescu). Peste citva timp, și Constantin şi Cernica făcură parte dintr'o conspirație în potriva Domnului (v. Zsz. 4. 
rom., |, p. 308)1. 

Ca fost Armaş se mai întimpină Cernica și la ri April 1604 (Arch. Statului, Briucoveni, III, 20). Constantin, fratele lui Radu (Xenopol, VI, p. 419, nota 1), avu mai mult noroc. El ajunse Ban (răvașe de judecată de la «Constandin Știr. biai Vel Ban» la 14 Maii 1707 și 8 Iulie 1708 încă, în Car- toanele Ghenadie, IV, 27 și 3 5), şi luă parte la sfăruirea care aduse Domnia lui Ștefan Cantacuzino, în 1714. EL merse apoi cu Radu Dudescu, la Constantinopol, pentru a grăbi sfirșitul Brîncoveanului, — o răzbunare cu lung soroc (cf. Memoriile lui Radu Popescu, în Magazin, V, p. 177 şi Cro. nica oficială a aceluiaşi, 744, IV, p. 30. Cf, Soc. Szbiiului, 

! În Condica Hurezului mai apare, la 1696, un «Dragomir fedorul Cernicăi Vornicul ot Scăioși»,
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p. 19, nota 1). El scăpă de peirea răsplătitoare care atinse 

peste doi ani pe Dudescu și pe întreg neamul Cantacuzinilor. 

Dar rostul lui mare între boieri se încheie (cf. și Ştefulescu, 

Tirgu-Yii, pp. 93, 96 şi urm.), Bănia fiind luată de alt Radu, 

un duşman, Radu Popescu, cronicarul. Consilierul Ilie Ştirbei 

al Olteniei austriace, «ein in alien Stiicken tauglicher Mann» 

(Hurmuzaki, VI; v.. și tabla analitică a volumului), pare 

săi fi fost fiii. Pentru moartea lui Ilie, v. n” 109. 

Din neamul lui Cernica, Tudor luă pe o fată a lui Matei 

Filipescu, fratele lui Constantin Căpitanul (Cronica acestuia, 

ed. mea, p. XIV). Şerban, fratele lui, apare la n 9o. Cons- 

tantin din 1740 (n 96, 97, 98) cată să fie fiul unuia din cei doi, 

al lui Drăghici sai Tudor, și al Despei Vistiereasa. El era 

privit ca nepot de Maria Buzeasca (v. n 99, 112), și numia 

pe Banul Știrbei din 1714-6 «moș», bunic. Că nu-i era tată 

Șerban, se vede din n! 101. Soţia lui Constantin e Dumi- 

trana de la n! 120-1. O fată a Dumitranei, la n” 124, unde 

se arată ca ginere al ei pentru altă fată, Ștefan Prășcoveanu. 

Fiii ei sînt Dinu și Barbu (n* 125 și urm.), sai Bărbuceanu 

(n 131). Acesta e însurat cu Ecaterina saii Catinca. El nu 

mai trăia la 1815 (n 143). În al XVIII-lea secol joacă un 

mare rol, pe la 1760, Badea Știrbei Drăgănescu, Vistier, 

și fiul lui, Nicolae (v. Gez. Cantacuzinilor, passim). CE. st. 

dit. rom. IL, p. 18. Safta «Drugăneasca» și fiii ei sînt men- 

ționați în ni 103. Descendenţa acestor Drăgăneşti se poate 

urmări prin Hurmuzaki, X (v. p. 689). loan Ştirbei, Vornic 

în 1824, care scrie, din Brașov, la 28 Mart (fusese în țară 

la Septembre 1822) lui Constantin Samurcaș, pentru un sipet 

cu lucruri (colecţia Tzigara-Samurcaș), e Ioniţă Drăgănescu. 

Cf. și Hurmuzaki, X, p. 553. Bărbuceanu adoptă pe Barbu, 

botezat probabil de el, fiul lui Dumitrachi Bibescu (v. n” 143). 

La n!* 81-2. Deci Cornea Banul din vremea Brincoveanului 

are ca fii pe cei doi călugări, Vasile și Dosoftei (acesta moare 

în 1747; v. Ştefulescu, Zzswana, pp. 117-8, 160) şi pe al doi- 

lea Cornea (cf. și Ștefulescu, Zirgu-Y:4, p. 89), şi o fată 

Dumitra, măritată cu Pană Urdăreanul. O fată a lui Do-
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softei, Stanca, iea pe Constantin Obedeanu (Ștefulescu, 7. c.); 
un fii al lui, Toma, ține pe Marica, fata lui Gheorghe 
Cantacuzino beizadeă Banul, şi apoi pe o anume Chiraţa, 
fata lui Mihai Vameșul, un Grec (v. Ge. Cantacuzinilor, 
p. 280 și nota). V. și mai sus, p. 137, n 73; PP. 1434, 
n” 82. Un alt fii al bătrinului Cornea era Barbu, în- 
demnător contra lui Nicolae Mavrocordat, pribeagul la Nemţi, 
care cai crepat și sau dus la dracul» (Radu Popescu, în 
Magazin, IV, pp. 48, 55 şi 109). V., pentru Barbu Serdarul, 
și vol. I-II, pp. 228-9, 448 (în 1718, cînd el conducea aface- 
rile oltene). Pe la 1734 un Constantin Brăiloiii e Comis mun- 
tean, apoi Ban (;4id., p. 291, n” xLaur; pp. 301-2, ne LXIV). 
Pentru Brăiloii mai noi, v. Hurmuzaki, X, pp. 621-3. Cf. mai 
sus, pp. 625-6 și alte lămuriri mai departe, p. 318, nota 1; nk 
122, 128. 

La n” 83. Pentru Bulgarul Lilla, v. şi mai sus, p. 139 și 
nota 1. 

La n* 86. V. n' precedent. 

La n* 9o. Maria era văduva lui Constantin Buzescu. V. mai 
sus, și n” 104. Maria Buzescu și la n“ 93. Un Constantin 
Buzescu, la n“ 99. El era nepotul Predei. Nicolae Buzescu Şi 
un frate, lic, la n'* 116, 129. Ilie are de soție pe Maria (n* 130). 

La n“ 93. Întorsul lui Șerban Cantacuzino de la Viena e 
în 1684. D. M. Săulescu îmi vorbeşte de o danie făcută de 
acest Domn unui Săulescu ce ar fi fost la asediul Vienei; ea 
S'ar afla astăzi între hirtiile depuse la Creditul Rural de un 
văr al d-sale. Pentru Milescu, v. mai sus, p. 605. 

La n 103. Pentru începutul bisericii Șelarilor, v. Ionnescu- 
Gion, storia Bucureştilor, p. 205. Cf. Gen. Cant, p. III. 

La n” 104. Afenduli e capuchehaiaua din Bender, care a 
scris aici un opuscul despre Carol al XII-lea. — V. /s7, 7. 
rom. Î, p. 38, nota 1; p. 469 și nota 3. A 

- La n” 105. Mihai Cantacuzino, ce-și începe astfel cariera, 
e scriitorul cunoscut. Cf. /sz. J7. rom., II, pp. 119-20. Pîrvu 

66543. Vol. V. 44
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e fratele lui Mihai. Pentru Șerban din notă, v. Doc. Cant, 

p. 252, n” XXIx; Despre Cantacuzini, pp. OLIIL-IV. 

La n” 108. Acest act e să se compare cu acela din Doc. 

Cantacuzinilor, pp. 231-2, n” XXVII. Radu Cantacuzino era 

fratele lui Ştefan-Vodă (v. epitaful 074. p. 333, n* Iv). Cf. 
Despre Cantacuzini, p. oxuv. Safta, fiica Stancăi, fusese mă- 

ritată cu Barbu Văcărescu (Gen. Caut., pp. 324-5), apoi cu 

Logofătul Negel, în sfirşit, cu un Grec, Pantazi (7624.). În 

act iscălese cei trei frați: Pîrvu, Mihai și Răducanu Canta- 

cuzinii, şi alt Pîrvu, pentru care v. Despre Cantacuzinii, p. 

cLIv. Cf., pentru ambele femei, n” 110. O fată a Spătarului 

Mihai Cantacuzino luase pe Serdarul Constantin Argintoianu, 

tatăl lui Dinu (Gen. Caut., pp. 349-50). 

La p. 327, nota 1. Hrisovul lui Antonie-Vodă se află și 

în Uricariul, IV, p. 363 şi urm.: e din 1669. Pentru hotă- 

ritul ţerii de către Turcii din raiele, v. mai jos, p. 473 şi 

urm. 

La n” 125. Vistierul era Mihai Cantacuzino. V. /sî. /22, 

7om., ÎL, p. 121. 

La n” 136. Mama lui Dinu Creţulescu era o fată a lui 

Brîncoveanu-Vodă. 

La n” 142. Manolachi Brincoveanu fusese şi el însurat cu 

o Moldoveancă, Zoiţa Sturdza (Gen. Caut., p. 349). 

VIII. Carte de porunci şi socoteli a lui Constantin-Vodă Brîncoveanu. 

Tot capitolul e de comparat cu condica tipărită de Ari- 

cescu în Rezista /storică a Archivelor, 1 (1873). Condica 

noastră a venit la Academia Romină între manuscriptele ce 

se păstrai la Seminariul Central. Ea se alcătuiește din două 

părți: una dă porunci domnești din anul însemnat în titlu, 

adăugindu-se apoi, pe foile rămase goale, alte porunci mai 

tărzii, pănă și din Domnia lui Nicolae Mavrocordat; alta în“ 

fățișează încasări şi cheltuieli de ale Vistieriei din aceiași
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ani ca şi în Condica, mergînd de la 1694 pănă la 1704, pe 
care a dato la lumină Aricescu. Deosebirea între aceste 
două registre de însemnări financiare e că aici se înseamnă 
numai titlurile, «condeiele» cheltuielilor, pe cind dincolo se 
intră foarte pe larg — de aici neobișnuitele proporţii ale vo- 
lumului —în cele mai mici amănunte de încasare. Pe lîngă 
aceasta, în Condica tipărită se cuprinde și lista complectă a 
sumelor ieşite din Vistierie, pe cînd dincoace avem a face 

- iarăși. numai cu însemnări scurte ale Vistierului, Această deo- 
sebire se vede, de altmintrelea, şi din titlu: registrul nostru 
nu €, la dreptul vorbind, o condică, întreagă și îngrijită, ci 
numai un memento, un manual, un azatefter!, pentru dăjdile 
«aruncate» și orînduielile ce le întovărășesc, arătindu-se şi 

felul cum ele trebuie să se «scoată» și să se stringă. E, în- 

tr'un cuvînt, cel mai vechii manual al funcţionarului fiscal. 
Mai adaug că în Anazefter se înseamnă cheltuielile obișnuite : 

lefi, bacșișuri ale Curţii, care lipsesc în condica oficială, unde 

în schimb se notează toate cheltuielile afară din obiceiii. În 
sfirşit, socotelele de față merg mai departe decit cele cu- 
prinse în Condică. 

La p. 338. lanachi Clucerul e Văcărescu. — Pentru orașul 
Floci, v. mai sus, pp. 605-6. V. și la p. 350. 

La p. 339, nota 1. Pentru Dindar, v. mai sus, p. 632. 

La p. 340. Pircălabi eraă și la Tirgoviște pe acest timp, 
ca și în celelalte orașe. La 15 Mai 7224 (1716), Barbul Gre- 
ceanul biv Vel Stolnic afierosește către biserica Grecilor un 
loc luat de la «lanache părcălabul Tărgovișteanul» (Arch. 
Statului, Broz, XXIX, 10). Dar aici era și un Vornic de 

Scaun (v., pentru asemenea Vornici în Moldova, mai sus, p. 

657). La 4 August 7214 (1706), dă o moşie Cotrocenilor 
«Gligorie Băleanul, Vornic Scaunului Tărgoviștii» (1444, Co- 
Zroceni, VII, 48). 

1 Cf. Radu Popescu. Cronica, p. 141: cAnatefierurile ale anilor trecuți >,
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La p. 348. Pentru vinatul peștelui în bălți, v. porunca din 

12 lanuar 7186 (1678) a lui Duca-Vodă către satul Flocoşii, 

«ori slujitori, ori ţărani, ori Roşi, ver-ce oameni veți fi lă- 

cuitori în prejurul heleșteului lui Pană Pah[arnijc=. Acesta: 

spune «cum că vați pus dă șădeți în spinarea heleșteului, 

și-l vănaţi în toată vremea, şi furiș, şi fățiș», înfăţişind şi o 

carte de la Vălcul biv Vel Vornic Cei prinşi cu aceasta vor 

fi aduși, ca «niște hoți, aici, să petreacă nevoe, ca niște oa- 

meni răi și neascultători a porunca Domnii Mele» (ms. 260 

la Ac. Rom,, f* 42 V*). La 13 Decembre 1632, Matei-Vodă 

scrie «năvodarilor care vinaţi pește în balta sf. mănăstiri de 

la Sf. Troiță, aciia în baltă» (Bibl. Ac. Rom., doc. 18/41). La 

30 Octombre precedent, el liberase «satul Chiseleţul și cu 

balta lor, carele este al sf. mănăstiri de la Sf. Troiţa», «de 

către stolnici și de către vameși de la Cornăţelu [fost oraş: 

«orașul Cornățel»: 16 Dec. 1631; zâ4,, doc. 6S/XLII]... 

Nici să vineze girla». Dreptul acesta-l va avea numai mănăs- 

tirea și pîrcălabul pus de dînsa: «să aibă a judecarea și a:i 

globirea, cum ai fost şi mai de 'nnainte vreme» (copii cu 

litere latine). Cf. şi doc. 17/XI (tot aşa). 

La p. 349. V., pentru Istrati Florescul, [lie Nicolescu, în 

Rev. Romină, IV şi aici, mai sus, p. 632. 

La p. 359. Constantin Băleanu, fiul lui Grigore, purta nu- 
mele Brincoveanului; el îi fusese dat de Domnița Ilinca, fata 

acestuia, la botez. Mai tîrziii, Constantin Postelnicul luă pe 

Domnița Smaragda, sora Ilincăi. V., pentru el și întreaga lui 

familie, Cronicile muntene, p. 36 şi urm, ÎSf, dif. rom, pas- 

sim. Astăzi d. G. Gr. Cantacuzino posedă cea mai mare 

parte din Archiva Bălenilor. Cf. și Documente privitoare la 

Constantin- Vodă Brîncoveanu, p. 170 (pentru nunta Smaragdei). 

La p. 360. Îndreaptă în. parantesă c€1I714», prin 1724. 

Porunca e din a doua Domnie a lui Nicolae Mavrocordat. 

La p. 363. Vlădica de Pogoniana stătea în ţară, în rindu- 

rile clericilor miluiți de cucernicul și darnicul Constantin- 

Vodă. El era duhovnicul Saftei lui Constantin Stolnicul Can-
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tacuzino. Am tipărit în Operele /uz Constantin Stoluicul, pp. 

XXXIII-IV, după originalul, ce se păstrează în Arch. Statului, 

o scrisoare a Saftei către dinsul. Acum mai pot adăoga unele 
lămuriri. La 14 Februar 7211 (1703), se face o vinzare către 

«părintele Eftimie, episcupul de la Bogoniani, carle]. iaste 

aici, la bes[ejrica Gred[illor, în Buc[uJrești» ; marturi: Leopos 

706% orăposras şi Istrati Croitorui. Altă vinzare către el la 

26 Decembre precedent; martur fiind Lhq6pns unanime 
(Arch. Statului, Braz, XXIX, 7, 8). —De pe acest timp se 
păstrează în cartonul PDocumenti greci din Archivele vene- 

ţiene un mare număr de scrisori pornite din Iași și din Bu- 

cureşti către Pano Glyky şi Pano Strati, așezați în Veneţia. 

Ele se întind între anii 1696 şi 1699, vin de la Spiru Pano, 

afară de două, care sint iscălite de Nicolae Pappa, adresate 

fiind lui Nicola Caraiani, cunoscat şi din alte locuri (Hurmu- 

zaki, IX? şi Esarcu, în Rev. p. st, arch. şi fil, an 1, vol. 

Îl. p. 145 şi urm.)!. Se mai pomenesc xp Nivos din Sibiiă, 

xdp Lioprns armpos rob Kaumpdsa, din București, vărul 7dp 

Mâvos, Domnul însuşi: 6 Exhaunpârarâs pas, Se cere din Ve- 

neția: mătasă, (ozpăwynaa, se trimet baloturi de lină, etc. 

Scrisorile, pe care le-am străbătut:pe toate, nu merită nici pub- 

licarea, nici o mențiune mai întînsă. Cf. și vol. IV, pp.76-9. 

Cf. însă şi p. 85, nota 1. — În Arch. Statului, Braz, XXIX, 

4-5, se văd vinzări, din 1693, către «Mihaiu gramaticul ot 

anina». — La 1691, se afla în București şi o cafenea turcească, 

ținută de un Seimen împărătesc (1id., Cotroceni, XXX, 1-2), 
Jbid. Actele Sloboziei lui lenachi se află la. Arch. Statului. 

O parte din ele, în Prefaţa mea la ediția lui: Constantin Că- 
pitanul. - 

La p. 364. Coastantin Vel Clucer! e Știrbei (v. “Soc. Si- 

biiului, p.. 19, nota), V, şi mai sus, p. 687. 

La p. 369. Pîrvu Vistierul Vlădescu, ucis de Mihnea-Vodă, 
lasă un fii: Șerban Pirvulovici, care era Comis în 1688 

(Doc. Cantacusinilor, p. 111, 09 Lui). La 1691-2, el apare ca 

4 

! Și o scrisoare de la un zaraf către Caraiani,
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biv Vel Postelnic (7247. pp. 153-4, n” uxv). El mersese la 

Viena în solia cea mai mare și cea din urmă a lui Şerban- 

Vodă Cantacuzino (Gen. Cant., p. 250, nota 1). Cf. tabla la 

Constantin Căpitanul. Grigore trebuie să fi fost fiul lui Șer- 

ban acesta. Pentru Pătrașco Moldoveanul, cf. /s£. /2£. 7omz., 

I, p. 337, nota 4. Se întărește prin acest loc din Anatefter 

că Pătrașco era, în adevăr, un pribeag. 
Barbu, fiul lui Șerban Vistierul, e Greceanu. Sora lui Barbu, 

Păuna, era soția lui Ștefan Cantacuzino, viitorul Domn (/s7. 

zi. vom., |, p. 181, nota 2). În mare favoare supt acest 

Ștefan-Vodă, Barbu o păstră și supt Nicolae Mavrocordat : fra- 

tele Doamnei, lanachi, luă pe o fată a lui, Smaranda (ibid., 

p. 194). Cf. și zâid., p. 210, nota 4. El înnaintă pănă la 

Stolnicia-cea-Mare. Se știe că tatăl lui Șerban și al lui Radu 

Greceanu, cronicarul, era Tudor Şătrarul din Greci (v. şi 

Doc. Cant, p. 244, n” xvI). Înnainte de dînsul (vol. IV, p. 

CLxvIIL) găsim pe Drăghici și Fotea, fiii 'lui Papa Greceanu, 

ce cade în -lupta prin care Matei-Vodă, un dușman pentru 

dînsul, își stabili tronul. Tatăl lui Papa cel mort în 1632 

perise numai cu puţin înnainte, omorit de Leon-Vodă (Ma- 

fazinul istoric, IV, p. 313: «Preda Floricoiul din Greci»). 

El ţinea pe Florica, fata lui Mihai Viteazul. Șerban din Dom- 

nia lui Brincoveanu era și el un ginere de Domn, fiind soțul 

Domniţii Ilinca. 
Șerban mai avu un fii, pe Drăghicean; iar fiul acestuia, 

e Scarlat de pe la 1770 (Gen. Cantacuzinilor). Pe acelaşi 

timp mai găsim pe un Bănică Greceanu (747. p. 347). 

Un omonim al lui Barbu din Anatefter se însura cu fata 

lui Pîrvu Drăghicean Cantacuzino. El nu mai trăia, în Sep- 

tembre 7208 (1699), cînd «jupăneasa Păuna Pătroianca, care 

am fost jupăneasă răposatului Barbului Pătroianul biv Vel 

Dvornic», face o danie Cotrocenilor (Arch. Statului, Cozro- 

ceni, UNUI, 4). Numele de Pătroianu, după moșia de Scaun, 

fusese luat tocmai pentru a stabili o deosebire. Acest Barbu 

ar fi, după Genealogia Cantacuzinilor, unchiul celuilalt, 

Pădure Creţulescu e tatăl lui Matei (Geu. Cantacuzinilor, 

p. 373).
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La p. 373. La 10 Maii 7181 (1673), se vinde un sat lui 

«Tudosie gelepului împărătescii» (Cartoanele Ghenadie, I). 

IX. Documente romăneşti din Archive străine. 

La n“ 2, p. 379. De la Vornicul Solomon de Cimpulung 

Sa păstrat un răvaș, tipărit în Doc. Bistrifei, |, pp. 756, 

n* ci, și altul 247, II, p. 65, n* cuxvir. Mihalache Vornicul 

nu e însă pomenit aiurea. 

La n” ş, p. 382. E de pe vremea expediției lui Mihai Ra- 

coviță în Ardeal, 1717. Foarte rău scris, răvașul nu se poate 

ceti altfel decit cum îl dăm. 

La n“ 6. Poate să fie din acest timp. Pentru familia Ne- 

gre, v. Doc. Bistrifei, Il, pp. 289, 33. 

La p. 385. Cu privire la Cimpulung și Dorna, am mai gă- 

sit în ultima mea călătorie la Bistriţa aceste trei scrisori: 

O mărturie a Ciîmpulungenilor, redactată în latinește : 

Popa Vazila Rodnae legit literas, domino bistriciensi, iudici primario 

et magistratui sonantes, dato Compologa et Doina, 10-a maij 750. 

Salutem plurimam dominis circumspectis liberae civitatis bistriciensis, 

praeprimis generoso et circumspecto domino iudici primario, et deperti- 

nentiae inspectori, reliquisque dominis, titulis suis dignissimis, Percepi 

persecutionem ibidem cuiusdam 'Tanasi Teloniatoris Rodnensis, prop- 

ter exitum huc Moldaviam absque licentia domini Tricesimatoris et Ma- 

gistratus; quod nemo sic approbare potest. Solummodo unica vice in- 

vestigans equos, qm inde deperditi erant, et tune temporis etiam ha- 

buerat passuales a domino Tricesimatore et commendante, et tunc semel, 

et ultra, vel saepius, hic fuisse, non inaudivimus, Iterato nos Compolon- 

genses et Dornenses confirmamus fide nostra mediante eidem, frequentius 

Moldaviae haud fuisse, siquidem etiam nec fuisset, et neque frumentum, 

multo minus quaedam pecora aut induxisset, vel eduxisset, absque duobus 

bobus lonici Sandro, qui indultu domini Tricesimatoris inducti erant, per- 

soluta tamen Tricesima, uti moris erat. De quibus certiorem facimus et 

confirmamus, Compolongenses et Dornenses testes ; praeprimis ego: Ivon 

a Ivini, Grigori a lugi, Lupul Molejas, Constantin a Nekulij, Dumitro 

Pizdelle, Iuon Vatamanull et reliquis pagensibus, Ionica Sandor, Petre 

Deaku, Gavrilu J.akatusn, luon Orsaui, luon 'Todoranul, Gorgica Zmur=- 

cilla, David Zid5, Compolongenses.
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alta, a călugărilor de Moldaviţa, către vameșul de 

Rodna: 

'Traductionis de anno 747 copia: 

'Tanasi Teloniator ex Radna etalii incolae eiusdem loci, salutem a Deo 

optamus. Aliud mihi ad Dominaciones Vestras non suppetit, quam noti- 

ficare ratione montis Szuhordul, quemn vos hucusque depasci curastis 

citra omnem accordam. Hinc, cum nos pro aliis praeteritis annis, quibus 

a vobis absque conventione et scitu nostro depascebantur, contentati 

sumus anno praeterito, si deinceps indigetis monte nosiro, venistis et 

conveniatis de eo nubiscum, ne amplius habeamus differentias; si autem 

nolueritis ad ineundam accordam venire, 'nostros montes in bona pace 

permittitote. 

Hoc significamus, et bene valeant, Iş=to mai). 

Iuon Igumenus 

ex Moldavicza, et totus clerus. 

o scrisoare domnească: 

Magnifici et spectabiles domini, 

Georgiul Czikovanul, incoia campolongensis, subditus Moldaviae prin- 

cipatus, cui regendo, divina favente clementia, princeps sum praepositus, 

supplici libello ante tribunal meum mihi exposuit, ipsi ante duos quasi 

annos hinc in Transylvaniam ad comitatum thordensem, cum animali- 

bus et aliis rebus vendendis, profectum fuisse, et illa bona ipsi propria, 

cum tunc nulla vendendi esset occasio, bona fide diversis hominibus tra- 

didisse ac in eorum manibus, ut ipsi reddant rationem, una cum pecuniis, 

reliquisse, uti videre est ex inserta his litteris specificatione, Ab illo au- 

tem tempore, quamvis fuit facta instantia tempore principis antecessoris 

mei, illa bona sua non potuisse recuperare, Quapropter vicinali modo a 

Dominationibus Vestris serio requiro ut eadem, uti constituti ad exer- 

cendam iustitiam in illo comitatu, curare velint, quo supplex subditus 

meus ius suum secundum aequitatem -consequatur, et bona sua ad in- 

tegrum ipsi extradantur, ne casu contrario ob damnum subdito meo 

illatum ad supremum principatus Transilvaniae tribunal appellare, vel 

iure talionis uti cogar. Interea Qivinae protectioni easdem commendans, 

vicinali amicitia maneo 

Dominationum Vestrarum 

benevolus amicus: 

1. Matheus Gica, 

Iassiis, 16 augusti 753 s. v. , Voevoda Moldaviae. 

P.S. Ex mea quoque parte incolis Transilvaniae semper iustitiam ad-” 

ministrari curavi ac deinceps curabo. 

Magvificis. et spectabilibus dominis, supremo iudici, vicecomiti, vice- 

- iudici comitatus bistriciensis, — 

in, vel Transilvania: ibi, ubi.
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La p. 391. Scrisoarea are aspectul foarte vechiu. E așter- 

nută pe o bucată de hirtie lustroasă, vărgată, groasă, de 

fabricaţie orientală, de un condeiă bun, cu cerneală cam 

ștearsă. Bei încep să fie la Tighinea de la cucerirea lui So- 

liman cel Mare (1538), dar, dacă avem cîteva nume de ale 

lor, între ele (cf. Hurmuzaki, XI; CAz/ia și Cetatea- Aidă), 

nu găsim pe Ali, ceia ce ni-ar permite o datare mai pre- 

cisă. La epoca lui Mihai Viteazul nu trebuie să ne gîndim: 

atunci begul era Ahmed, nu Ali, şi el, avind și Chilia, rîv- 

nind zărfi din Moldova măcar, purta titlul de Sangeac, avea 

o situaţie de Pașă (Cha, p. 212). Totuși ne putem opri la 

o dată, din alt motiv decît vremea cînd a guvernat Ali în 

Tighinea. Se vorbeşte, în adevăr, de o apropiată sosire, si- 

gură, a Hanului. Însă acesta nu veni prin aceste părți nici 

măcar cu prilejul luptei din 1574 contra lui loan-Vodă cel 

Cumplit (v. Hurmuzaki, XI, pp. xxv-vn. Dar în 1587, în 

toiul atacurilor de Cazaci, împotriva raielei tighinene ca și a 

celorlalte, Hanul Islam-Ghirai veni la Tighinea, unde-l prinse 

și moartea (v. Chilia şi Cetatea- Albă, p. 204). Deci, acest 

vechiii monument de limbă romănească e din 1587. — Raş- 

covul ajunse mai tărziă un apanagiu căzăcesc pentru Dom- 

nița Ruxandra, văduva lui Timuș (vol. IV, p. ccoviii, nota 

8), după ce jucase un rol în luptele dintre Poloni și Turci 

(îbid., pp. CXXX, CeL). 

La p. 390-1 (Documente din Stockholm). Asemenea pașa- 

poarte, mai vezi în vol. IV, pp. 60-1, n” vii și aici, mai 

departe, p. ŞI, nr. 

La pp. 392:3 (Documente din Cluj). Alte documente din 
această legătură de hirtii slavone și romăneşti s'au tipărit 

sai resumat în vol. IV, partea Iiii, sai în notele la ediția 

lui Constantin Căpitanul. Ele mi-aii fost semnalate de d. prof. 

Ferenczy Zoltân, director al Bibliotecii Universităţii din Buda- 

pesta. — Pentru Grigore Maior (Maier) și vicariul Popovici 

de Hondol, v. /sî. Zz£. rom., la numele lor. 

La p. 393, Cernăuţi, n“ 1. Bănila ajunse pe urmă a fami- 
liei 'Turculeţ.
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La p. 304, n* 3. Acest episcop de Rădăuţi e, fără îndoială, cel 

d'intăii cunoscut: Ioanichie (Melhisedec, în 47. Ac. Rore., VII, 

p. 267; menţionat aici în 1480). Cf. Uricarzul, XVIII, p. 58 

și urm. -— No. 5. Un boier muntean din secolul al XVII-lea, 

supt Şerban Cantacuzino, se chiamă Curuia. 

La p. 395, n 5. De apropiat numele diacului Crimeovici 

și al Mitropolitului Anastasie Crimcovici de la începutul se- 

“colului următor. — La n” 7. Pentru Varticovici, v. mai sus, 

pp. 611-2. 

La p. 396, n” 3. Cererea cea mare de bani a Turcilor s'a 

făcut, de sigur, cind Petru Șchiopul şi-a răscumpărat Domnia 

căpătînd coregenţa fiului, Ștefan. V. Hurmuzaki, XI, p. LXX. 

La p. 397, n*3. Pentru şoltuzii de Siret, v.mai sus, p. 658. 

Cf. pp. 399-400. — No. 4. Numele de Teodor al lui Boul e 

introdus printr'o traducere greșită. V. mai sus, pp. 616.7. V. 

și n! următor. —No. 7. E interesant pentru că dă numele 

socrului lui leremia-Vodă, care ar fi pircălabul Gheorghe de 

Hotin. V., însă, Okolski, în Papiu, II, p. 147: «Habuit în 

coniugem ex Palatinatu Transilvaniae filiam ex senatoribus 

primi de familia Ciamartorum (Czomortâny), Elizabeth». Se 

poate însă ca leremia să fi fost de două ori însurat. 

La p. 398, n 2. Pentru ncamul lui Cristea Mihăilescul, v. 

Și mai sus. 

La p. 399, n” 1. Pentru Dobrenchi, v. Doc. Cal/limachilor, 

I, p. 433, nota 1, n* 1. — No. 6. Pentru boierii din Lucaveţ, 

v. Doc. Bistr,, |, pp. 19-20, n” XXIII. 

La p. 401, n 3. Nu înțelegem ce sa putut traduce cu: 

unchii de pe tată în fixarea relaţiei de înrudire dintre Luca 

Stroici şi Miron-Vodă Barnovschi. Dar înrudirea era strînsă, 

şi ea resultă şi din aceia că în testamentul săi (Arc4. zst,, 

12, p. 189), Miron se îngrijește de orfana rămasă pe urma 

lui Ionașco Stroici. Însă Ionașco era fiul Păscălinei și al lui 

Luca (Hurmuzaki, XI, p. 909). 

La p. 402, n” 3. Pentru altă fată a lui Nicolae Ureche,
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fratele lui Grigore, v. mai sus, p.575.-—No. 4. Apostol e 

Catargiu (v. mai sus, p. 586 și p. 403, nota 2). Acest Dră- 

ghinici trebuie să fie rudă cu Eni, ce a fost Hatman al Ucrai- 

nei, în numele lui Duca-Vodă (v. mai sus, p. 586). 

La p. 403, n“ 5. Pentru Ilie Sturdza, soţul Saftei, v. mai 

sus, p. 619. — No. 6. Pentru Hăbășești, v. mai sus, pp. 618-9. 

La p. 404, n* 3. Nicolae Vistierul e Buhuș. — No. 5. Pen- 

tru familia Rugină, v. p. 62. 

La pp. 404-6. Pentru Turculeţ, v. mai sus, pp. 5845. 

La p. 405, n” 3. Pentru Ursachi, v. pp. 582-3 şi pentru 

Abăza, p. 617. 

La pp. 405-6. Actul din 1704 e extrem de important, de 

oare ce Catrina, fata lui Iordachi Cantacuzino I-ii, și a Ale- 

xandrei lui Gavrilaș Matiaş (pe p. 406, rindul 5 de sus, 
trebuie a se ceti cei», nu «lui»), văduva unui Vistier, mama 

unui Agă loan și a unei fete măritate cu Ștefan Luca, e 

Catinca Neculce, mama cronicarului. 

La p. 407, n* 2. Cf. numărul precedent şi mai sus, p.75. 

La p. 408, n” 2. V. şi mai sus, pp. 108-9, n* 138; mai 

jos, p. 410, n 4. — No. 5. Pentru Ursachi, v. mai sus, pp. 
582-3. Tot așa pentru n! următor și pentru n*2 depe p.409. 

La p. 410, n”2, pare că trebuiea se ceti Ursachi Vel Vzs- 

fiernic. Mai v. p. 412, n 2, 3; p. 420, n5. 

La p. 409, n* 2. Sar părea că Maria lui Dumitraşco Ur- 

sachi era o soră a lui Neculce și a nevestei lui Ștefan Luca. 

Dar aceasta din urmă se chema și ea Maria; așa încît cum- 

năția pare să fie de veri. V. si mai sus, la pp. 405 6. Din do- 

cumentul tipărit în Gen. Canfacuzinilor, p. 366, nota 2, se 

vede că altă soră, Sanda, luase pe Done Vistierul muntean 

(mama lui lenachi Văcărescu fiind o fată a lui Done, resultă 

că acești doi fruntași scriitori ai secolului al XVIII-lea erati 

înrudiţi). — No. 6. Acest Iordachi e al treilea (v. mai sus, p. 

591). Tot ele și cel de la p. 410, n” 3.
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La p. 410, n? 4. Pentru Hurmuzăchești, v. mai sus, p. 663, 

și p. 421, n 4; p. 423, n 3. Semnătura lui Chiriac Sturdza 

Spătarul trebuie să fie răi cetită de traducător, El e, de 

fapt, bunul Caramanliului. 

La p. 411, n” ş. Cf. Cernăuţenii de pe p. 71 și p. 413, 

n” 5; p. 415, n02; p. 416, n 6; p. 421, n 7.—No.9. 

Pentru Iordachi III Cantacuzinc, v. şi mai sus, 

La pp. 418-20. Cf. Tanoviceanu în Prinosu/ Sturdza, p. 414. 

La p. 422, n* 2. V. testamentul lui loan Bogdan, tipărit 

de d. I. Tanoviceanu, în Voua Revista Română, L.. No. 4. V. 

Documentele Callimachi, |, cap. 1; vol. VI, cap. 1. 

La p. 423, n* 4. V. Documentele Botoșanilor. Logofeteasa 

Răzoaia a rămas în amintirea Botoșănenilor. Un refus se 

exprima şi astăzi figurat prin «din gardul Răzoaii», al unei 

vii ce trebuia să fi fost deci foarte bine păzită. 

La p. 425, n” 2. Cf. vol. I-II și aici, cap. XI. 

La p. 426, n!* 4-5. Cf. mai sus, pp. 417-8. 

La p. 427, n” 4. Cf. mai sus, p. 402, n 3. 

La p. 428, n” 7. Pentru Miclești, v. mai sus, pp. 53-4, 

1” 244. Deci Micleasca de acolo era fata cronicarului Dubăi. 

La p. 430, n“ 3. Pentru Siret, v. mai sus, p. 698. 

X. Documente muntene din colecția d-lui Emanuil Bibescu. 

La n 1. Divanul e tocmai acela din documentul analisa 

în Hurmuzaki, XI, p. 893, n“ 2. i 

La n” 2. Actul are un interes fiind-că arată întăii exis- 

tența unei surori a lui Petrașco cel Bun, jupăneasa Cîrstina 
dînd și numele unuia din fiii ei, Badea, apoi pentru că zes- 

trea acesteia se dă de Radu Paisie, așa încît descendența 

lui Petrașco din acesta devine acum sigură. — Dobromir 
Banul a fost tăiat de Petru Cercel (Magasin istoric, IV, p. 

276). Mihai fiul acestuia, muri însă de moarte bună. — Se
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mai dă și genealogia Buzeștilor, pentru care v. /sforia luă. 
Mihai Piteasul. 

Cu privire la familia lui Mihai Viteazul, se mai pot adăugi 
următoarele : 

Pentru fica sa Florica: 

Tirgovişte, 20 Maiii 7120 (1612). Radu-Vodă dă lui Preda Postelnicul 

şi soţie! lui, Florica, fata, răposatului Mihail Voevod, satul Pleşovul de 

sus şi de ios, Menţionaţi: Stan Păcurar, Şerbu. Boierit ca la p. 480, 

n9 9, dar: Vintilă: Vel Vornic, Crăstea Spatar, Lupul Paharnic; Neagoe 

scrie. — Pergament. Slavon. — Bibi. Ac. Rom.; Cartoanele Ghenadie, 

VI, 10. 

. Pentru o nepoată, Tudora: 
Bucureşti, ro Maiii 7119 (1611). Radu-Vodă, <Stanciului I.ogofăt şi 

jupăneasit lui, Tudorii, nepoata răposatului Mihail Voevod, şi cu fetorir 

"lor, căți Dumnezei le va dărui», pentru satele Grămăticit, Dobrosloveanii, 

ce fusese «oameni sloboz, iar, cănd aii fost în zilele răposatului Mihail 

Voivod, e! s'aă văndut toţ răposatului Mihail Voevod, să fie rumăni; 

dup(ă) aceaia răposatul Mihail Voevod, el ai dat şi ai miluit cu 

aceaste sate ce s'ai zis mal sus, pe nepoată-sa, jupăneasa Tudora şi pe 

bărbatul ei Stanciul Logofăt. Vintilă Vel Vornic, Cernica Logofăt, Stoica 

Vistier, Cărstea Spatar, «Pa[naliot> Stolnic, Coci Comis, Stanciul Pa- 

harnic, Foti Vel Postelnic. Scrie Neagoe. — Bibl. Ac. Rom.; Cartoane 

Ghenadie, VI, 9. 

Pentru Marula, altă fată: 
1. 18 April 7120 (1612). Radu-Vodă. Pentru satele Studina de mijloc 

şi de jos, Crușovul, date de Mihai mame! lui. La ieşirea din țară, «atunci 

răposatul Mihail Voevod Domnia Sa însuşi şi-a luat seama pentru maica 

Domnie! Sale, Doamna Teofana, de a lăsat-o la această sfântă mănăs- 

tire de mal sus zisă, si se odihnească ca călugăriță, aci, pentru mul- 

tele -nenorociri, cati eraii atunci într'această ţară, și robit. Proces supt 

Radu . Şerban. «Apoi, după aceia, cînd ai fost stînd acel şase boieri 

de mai sus zişi să vie aici la Scaunul Domniei lut Radul Voevod Şer- 

ban, atunci s'aii întîmplat ţării schimbare, de a eșit Radul Voevod Şer- 

ban din ţară, şi ai venit aici în ţară Unguri cu Bator Gabor, Craiul 

Ardealului, de aii robit şi aii jăfuit toată țara» (Arch. Statului, Cozia, 

XXIV, 6; traducere modernă). . 

2. 23 Decembre 7125 (1616). Alexandru Iliaș. Pentru același proces. 

«Şi după aceia s'a întîmplat moartea monahiei Teofanei, în zilele Ra- 

dului Voevod Şerban, de a murit.» Teofana lasă satele Floricăi şi lui 

Preda Postelnicul. Dar se ridică cMarula, fiica 'Tndoaret din Tirguşor», 

care «se făcea că este fiică a răposatului Mihail Voevod, făcută cu maică- 

sa, Tudora», Ea aduce şi o care cu rea pectte, în care se cuprinde în-
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datorirea ca satele să-i fie lăsate ei, «Încă după aceaia aii întrebat în- 

suși părintele Vlădica Luca Mitropolitul pă Tudoara, maica Marulil: De 

cînă a născut pe fiea-sa Marula, şi cîţi ani are? Iar ea singură, Tu- 

doara, cu a sa gută, a zis cum 'că are fiica sa Marula, de cind a năs- 

cut-o, şeptesprezece ani. lar la urmă se găsește scris în această carte 

cursul anilor nouăsprezece ani de cînd s'a scris această carte: apoi a 

stătut cartea wat bătrănă cu dot ant dectt Marula, fiica Tudoarei, de 

cînd s'a născut». Bărbatul Masrulei era <Socol Paharnicul». Se hotăreşte 

pentru Florica. «Pentru că a fost miluit Mihail Voevod pă maica-sa 

Tudoara cu alte sate și moșii, şi cu chelciuc şi cu scule, și cu haine, 

și încă miluiri a avut de către răposatul Mihail Voevod.» 

3. Ioiii April 1635. Matei Basarab, mănăstirii Cozia, pentru Frăsinet, 

«Încă pre cînda fost Domnia Lui Mare-Agă și Mare-Stolnic>, Mihai a 

cumpărat moșia. «lar, cînd s'aii întîmplat vremea Domnului Mihail Voe- 

vod din Domnia a eși, şi s'a săvirşit în “Ţara Ungurească, dar maica 

sa, Doamna Tudoara, ea a rămas în sfinta mănăstire Cozia, luînd asu- 

pra sa chip monaşicesc, și prenumiadu-se Teofana monahia.> Fac înscris 

pentru Fr?sinet şi Stanca Doamna şi Florica, La urmă, se spune că 

întăreşte și el, Matei, acum, ccînd a binevoit Dumnezeii a-mi da Dom- 

nia şi schiptrul de a stăpîni Ţara-Romănească, şi am șăzut pe Scaunul 

răposaţilor moşi ai Domniei Mele». 

4. Bucureşti, 18 August 7162 (1654). Confirmare din partea lui Con- 

stantin Şerban. 

5. București, ro ianuar 7163 (1655). Constantin Şerban, pentru o 

usurpare în paguba Coziej, <în hotarul Frăsinetului>, făcută de ajupă- 

neasa Ivana..., în zilele răposatului Mateli]j-Vod(a], căt ait avut voe 

şi puteare,—că i-ai fostu în cas[ă]». Călugării văd «că iaste o jupăneasă 

putearnică>, şi «s'a temut a scoate cărţile la Divan». Deci ea ţine 

moşia «6, 7 ant>. La moarte, o lasă evăru-săii, lu Dumitru Măncul». 

Acesta spune acum că cai fostu de moșie a jupăneasii Ivanei, şi n'aik 

fostu văndută fu Mihai-Vodjă], de cînd aii fostu Domnia lui Stolnic- 

Mare, şi, neavindu ni&-o carte, numai ce părăia den gură». Călugării 

aduc zapisul <Doamnei Tudorei..., pentru căt s'aii călugărit la mă- 

năstire, şi s'aii îngrupat în sv(ăjnta mănăstire», 

6. Tîrgovişte, 18 April 7164 (1656). Constantin Şerban, pentru satul 

Studeniţa, cumpărat de Mihat-Vodă, «de cînd a fost Domnia Sa, din 

boerie, Mare-Agă şi Mase-Stolnic, şi al fost dat Domnia Lui acest sat 

Studeniţa maicet sale Doamnei Tudorei, ce s'o prenumit monahie Teo- 

fana». Ea dă satul, Coziei, cunde zac oasele ei». Dar el e luat supt 

Leon-Vodă de Necula Vistierul, «fiind .,. puternic pe acea vreme». El 

moare supt Matei-Vodă, «lar Domnia Sa Matei Voevod ai fost trimes 

la birnicii [birarii] de a fost luat banii lut Necula Vistiernicul de la 

dinșii pe seama Domniei>, şi-i dă mănăstirii. «Si s'a plins şi de 

Dumitrașco Postelnicul, fiiul lui Necula Vistierul», 

Toate în Cozia, XXIV. S'ati reprodus traducerile originalelor slavone. 
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La n 4. Papa Vel Logofăt e Greceanu. Cf. p. 694. 

La n” 6. Mănăstirea Sf. Troiță sai Radu-Vodă fusese în- 

temeiată de Alexandru-Vodă, care-i dăduse satele Mănești, 

unde se petrecuse o luptă a Mirceștilor, Lupeștii, cumpărat 

de la Caplea din Periș (sat de treisprezece case), cu vama de 

la Fitioară ; Marotinul, cumpărat de la Vintilă din Cornăţeni, 

fiul lui Staicu Clucerul;, Cheseletul e cumpărat apoi de Mih- 

nea de la Staico fiul lui Fudor Logofătul din Orbești, ca şi 

Obileștii, cumpărătură de la Stan V. Spătar (altă parte din 

sat o dăruiește Dragomir biv Vornic), Hodivoaia, vindută de 

Elena din Văcărești, căreia-i era de baștină, lui Stan Spă- 

tarul şi de acesta lui Mihnea; Izvoranii, cumpăraţi de la Cazan 

Stolnicul; în sfîrșit, Grecii, ai mănăstirii Tinganul, care-i 

schimbă cu Plătăreștii lui Ivașco biv Vel Vornic, de la carei 

iea, cu 60.000 de aspri, iarăși Alexandru-Vodă, Acesta arăta 

în donația sa că Măneştii, pe Colintina, îi sînt ge baştină 

«de la moșul miei Mihnea Voevod» (cf. şi Hurmuzaki, XI, 

p. 891: Ak4). Din aceste două acte, şi mai ales din ultimul, 

ar resulta că Alexandru era în adevăr fiul lui Mircea fu/ 
lui Mihnea, şi că «frăția» cu Petru Șchiopul nu era decit 
o frăție de veri (actele de donaţie din 15 Maii 7085 şi 14 
Maiă, 31 August 7088, în Arch. Statului; le întrebuințăm 

după copiile legalisate din Archiva familiei Știrbei). 

La n* 7. Pentru Necula Vistierul, v. şi mai jos, p. 709. La 
13 Septembre 7140 (1631), din Bucureşti, Leon-Vodă acordă 
o întărire pentru satul Pleașovul-de-sus și de jos al lui «Ivan 
fiul lui Mateii Lă/inu/ din Bosna-Săraiii». Satul fusese dă- 
ruit de Mihai-Vodă fiicei lui, Floricăi. Matei fusese darua 
la Preda, soțul acesteia, și la fiul lui, Mihai Postelnicul, cari 
i-l dăruiesc apoi (marturi: Hriza Ban, Papa Logofătul, Du- 
mitrașco Vistiernicul, Miho Spătarul, Gherghe Stolnicul, Bu- 
zinca Comisul, Nedelco Păharnicul (Cartoanele Ghenadie, VI, 
27). — La 22 ale lunii, Domnul dă Pleașovul lui Necula Vis- 
tiernicul, cu aceste lămuriri: no Bp'kae ERAA ECT IPHUIEA Npu- 
Ekrii WT npe3 NA Che EOHCKS H Che EBAHEIS HAA, PECACAM, 
d NTpS EHCT., 37 npeAcR caS., Wu &e WEp'ETAA N9 IWEAH Ah=
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unSa $ Rapakaa. Fiind pribegii peste munţi, moare însă Io- 

van. Se pomenește în act și un Pavel «Lătinul» din Sofia 

(ibid, 28). În fine, se dă pentru Pleșoiul și un al treilea act, 

la 26 Septembre (zâ:2., 29). — Cf. mai jos, n“ 9 și urm. — 

La 3 Mart 7140 (1632), din Tirgoviște, Leon-Vodă hotăreşte 

pentru mănăstirea Radailui-Vodă, cu privire la «un loc din 

josă de orașul Bucureștilor, ce este lingă mănăstire, unde 

este palanga, care o ai fost făcut Sinan-Paşa în zilele lui 

Mihai-Vodă, încă de la crucea lui Ișvan de sus, de unde 

ține palanga în jos, în calea Văcăreștilor, pănă în ho- 

tarul Grecilor, şi din calea Văcăreștilor în jos, pănă în Dim- 

boviță, și din palangă în jos, iară pănă în Diîmboviță». Acum, 

«jupan Necula, biv V. Vistier», face o moară, înnecînd astfel 

via mănăstirii, via domnească, morile domnești şi călugărești. 

Atanasie, egumenul de la Radu-Vouă, se plinge. Merge Că- 

pitanul «și cu dorobanţi, de aii tăeat zăgazul morii». Necula 

şi-l ridică iarăși. Atunci, merge însuși Domnul, cu boierii, şi 

chiamă oameni bătrini, între cari Manta diaconul, Dumitru 

Răznea judeţul şi pirgarii. Ei spun «cum că ai mersu însuși 

Radul-Vodă, de ai hotărît acel loc...,de la crucea lui Iş- 

van, merge pe drum în jos, pănă la podul lui Șerban-Vodă», 

apoi «pănă la heleșteul lui Șerban-Vodă». Morile erai «aproape 

de casa lui» (Necula Vistier) (copie cu litere latine, în Bibl. 
Ac. Rom., 16/x1, după o traducere). 

La n* ri. Pentru Trufandă, v. mai jos, pp. 480-1, n 11. 

În Iunie 7138 (1630), Leon-Vodă îngăduie lui «Gherghe de 

în Zorilești» a lua «dijmă și de grăi și meiu, de la Rumănii 

lui Trufandă și de la toți oamenii carii vor fi arat pe moșiia 

lui în Zorilești, şi dă nimenea opreală să n'aibă, naintea 

cărții Domnii Meale». Dă voie «cine va mai ara de acum 

înnainte neîntrebat pre moşia lui, să-l tragă pre acela om de 

păr ()> (Arch. Statului, Dizzrzn lemn, XVII, 2). 

La n” 13. Însemnătatea mărturiei lui Matei Aga stă şi 

într'aceia că, peste puțin după data actului, la 17-9 Octombre, 

el pribegi în Ardeal, de unde se întoarse ca Matei-Vodă 

(Magazinul istoric, IV, p. 311; vol IV din colecția noastră,
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pp. 19:20). Dumitru Filișanul Slugerul, care întovărăși pe 
Matei în fugă, e acela căruia acesta, ajuns Domn, îi întărește, 
la 4 Ianuar 7154 (1644; Tirgovişte), satul Pirăea, care-i fusese 
«de moștenire de la părinții Domniei Mele, de mai nainte 
vreme». Supt Gavril Movilă, la 7128 (1619-20), fiind Matei 
boier, el vinde lui Dumitru cele două părţi ale sale din sat, 
pentru 32.000 de aspri. Acum vecini? lui se risipesc, și prin 
satele lui Vodă (pergament slavon; Arch. Statului, Sc/âtul 
de un lemn, XVIII). CE. mai sus, p. 292, nota 2. La 10 Maii 
7119 (1611), Radu-Vodă acordă o întărire lui Mitru Comisul, 
în Frăsinetul din cîmp, cumpărat de la Radu Post,, şi de 
la Anca. Marturi la tocmeală sînt: Preda Post. din Greci, 
«Panaiot Banul din Hotărani» şi «Mateiii Păharnicul din Brăn- 
coveni> (i6id., Cozia, pachetul citat, doc. 6 bis). 

La n* 47. La facerea hrisovului și hotărniciei prealabile, 
urmaă alte cheltuieli. Pe un zapis, supt Moise-Vodă, 24 Oc- 
tombre 7140 (1631), ele se înseamnă astfel: «Socotitu-saii 
și cheltuiala ce s'aii făcut pănă a scoate act bucată de loc: 
4 ug. Logofătului celui Mari, 13 zloți, 2 bărbănți dat|e] ho- 
tarnici, cînd ai hotărăt Fote Uricarul» (Bibl. Ac. Rom., 86/ 
XLII; traducere). 

La n'* 46, 48, 49, 50, 52. Pentru Radu Iliaș, soțul Stancăi 
Brincoveanu, v. și mai sus. 

La n“ şi. Pentru Strimbeni, v. mai sus, Documentele Știrbei, 

La n” 53. Compară cu expresia moldovenească: «cit e 
hăul și vovicul» (= nici-o dată), 

La n” 58. V. pp. 332-3, n! 1434. 

XI. Giteva documente din registre de parochii catolice moldovene. 

Biblioteca Seminariului Catolic din București are citeva 
cărți foarte rare, precum «Katekizmul» din 1780 (Buda), în 
ambele forme: «csel mare... pentru aenvaecaetura tuturora 

66549. Vol. V. 45
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krestino-katolicsilor» și «tinerilor a krestino-katolicsilor» (cf. 

Ist. hr. rom., IL, p. 282, uota 2), şi Prima Principia latinae 

gramatices, de acelaşi, precum și Gramatica lui Tempea. Pe 

cea d'intăiii se înseamnă: «Chri|sjtoforus Muneskul, anno 

Domini 1780, die 28 ulii», pe Principia: «loann Ruset, 

Constantin Nikolau BB. Thodor Ord. D. B. M. Religios:», 

pe cealaltă: pruni 1797. 

Dar se află acolo — pe lingă un exemplar al Cronicii lui 

Dumitrachi Varlaam — și un manuscript de Evanghelie și 

Epistolii, scris la 1749, înnaintea propunerilor de nouă or- 

tografie ale școlii naționaliste, cu litere latine, de parochul 

catolic Ilie Gryfiski din Cimpulung (v. vol. LII, p. 306, 

n” LXXII). lată titlul întreg, care poate da și o ideie de sis- 

temul pe care-l adoptă Gryffski: 
Euangelia şi epistole, szau czitaniile, la duminecsile, si la praznicse 

preszte tot anul, enke si munka luj Iszosz Hirisztosz ; kare szau skrisz 

pren Szfentul Matthaei, Szfentul Joon Evangeliszti, dupe rendujala Misza- 

luluj Aposztolicseszk remleneszk. 

Skrisze pren Fratele si Pater Ilie Gryfiski od Bukurescti, Rendiiluj 

aluj Szfentul Francseszko, Fraczilor Cselor maj micsi Provincziej od Bul- 

gariae. 

. En anul dela nascterea Domnuluy nosziru Iszosz Hirisztosz, M.DCC.XLIX, 

en Czara Rumeneaszka, la Kempulung. 

La n” 6. V. vol. III, p. 339. 

La n“ 7. Şi în Țara-Romănească exista un sat Faraoani 

(azi: Faraoana; jud. Rîmnicul-Sărat), sau Faraoni: Petru 

Șchiopul dă o hotărire cu privire la el, din Bucureşti, la 23 

Maii 7070 (1562; Col. d-lui Gr. P. Olănescu; pergament 
slavon: Divanul ca în Hurmuzaki, XI, p. 889, dar Păharnic 

e Balomir). Pentru Ungurii din Faraoani, v. hrisovul din 1803 

în Uricariul, XVIII, pp. 362-3. 

XII. Extrase dintr'o condică a mănăstirii Sf. Pantelimon comunicată 

de răp. Colonel Mihail Ghica. 

La n* 1. Din acest actexistă următoarele versiuni, tipărite 

toate de d. N. Densușianu în Hurmuzaki, II?, p. 334 și urm.
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1. Acea copiată de egumenul Mihail din Cozia și întărită 

cu pecetea mănăstirii. Mihail intitulează copia sa farze, şi spune 

că actul a fost comunicat «dumnealor boiarilor sud G[orj), 

să poată afla sămnele munților la hotarul Ardealului, cei ce 

ai de moștenire munți». Cuvintul «parie>, după latinescul 

«paria», copie, ne trimete la epoca dominației germane în 

Oltenia. Copia trebuie să fie, în adevăr, din această vreme, 

cu toate că în actele tipărite pănă acum nu găsim decit pe 

egumenii Anania și Ghenadie (Hurmuzaki, VI, pp. 237, 318, 

418, 420). | 

2. Aceia ce s'a luat după copia aflătoare în Condica Tis- 

menei. Guvernul oltean, vrind să hotărească starea moșiilor 

din provincia încredinţată îngrijirii sale, a trimes «parii» de 

acestea, nu numai la boieri, ci și la mănăstirile ce aveaii 

moșii în munte. 

3. Aceia ce se cuprinde întrun manuscript al Descrierii 

Țerii-Romănești, de Banul Mihai Cantacuzino, manuscript 

aflător în posesiunea canonicului Cipariu, iar astăzi păstrat, 

de sigur, în Biblioteca Cipariu din Blaj. Aici actul ni se dă 

după copia ajunsă în mîna vre unuia dintre Cantacuzini. 
4. Traducerea grecească ce se dă în ediţia grecească a 

operei menționate: “lsropia ris Bhayias, tipărită la Viena pe 

socoteala fraților Tunusti. 

5. Un resumat latin, de dată mult mai nouă, dat de o 

colecție litografiată de documente relative la Rominii din 

Ardeal, 

Nu poate fi vorba de mai multe forme ale preţiosului act 

de delimitare, cel mai vechii pe care-l avem supt ochi pănă 

astăzi. La început a fost un original slavon — corespunzător 

altuia latin, pentru Ardeal —, care s'a pierdut saii n'a fost 

scos încă la iveală. După dinsul s'a făcut copia, reprodusă 

în mai multe exemplare, de la începutul secolului al XVIII-lea. 

Ea se înfățișa, pănă acum, mai bine în versiunea 1, luată 

de-a dreptul după traducerea primitivă. Copia noastră se află 

în Condica Pantelimonului, copiată aici după o formă lega.- 

Jisată ca aceia, de supt 1, din causa venirii în proprietatea 

mănăstirii a unor pămînturi, despre care se vorbește în n*
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64, păminturi smulse prin judecată de la Sașii de peste hotar 
de către unii moșneni din părțile Lotrului. 

Deosebiri între singurele două versiuni bune: cea scrisă 
de Mihail Cozianul și aceasta, nu sînt multe. Am arătat în 
parentese unde e să se îndrepte forma reprodusă aici. Mai 
adaug două îndreptări, care se impun: Din comparaţia do- 
cumentului de hotărnicie cu hrisovul lui Neagoe Basarab, 
dat mai sus, pp. 169-70, n“ 2, se vede că adevăratul nume 
al Comisului nu e Harvat ca și al Logofătului, ci Hamza. 
Data apare, din toate celelalte versiuni, a fi 9 lulie (odată 
e scris: Iunie, confusie posibilă) 7028 (1520). Comparaţia cu 
actul din 1518, menţionat puţin mai sus, şi cu unul dia I5I9, 
resumat în ediţia ce am dat din Constantin Căpitanul, p. 49, 
nota 4, arată iarăși că aceasta e dată exactă: în cele trei 
locuri boierii sînt aproape aceiași. 

Numele nemeșilor trimeși de «Craiul» ardelean se întim- 
pină în documente” contemporane, sai măcar ale familiei lor. 
Aşa, la 1439, loan Chendi și Chendi fiul lui Chendi; în 1453 
Căndreș şi Sărăcin (Hurmuzaki, II3, p. 20, n” xv). O genea- 
logie a lor pănă la 1519, 26247, p. 314, n* 229. Una Nicolae 
de «Maczesd» la 1493 (î6i4,, pp. 350-1), iar Stanciul nostru, 
la 1501, zâ24, p. 487. Un «Michael de Zechel» (Sătcel, Să- 
cel), în 1496, îâ;7., p. 379, n” cocaxxrv. Cf. şi, în genere, 
p. 90. 

O delimitare de spre partea Bistriței (1593) am tipărit-o 
în Doc. geografice (extras din «Buletinul geografic» pe 1899), 
pp. 6-7. Cf. zid, p. 9 și urm. Dezbaterea dintre Riîşnoveni 
și boierii din Mărgineni pentru muntele Baiul, 27, p. 15 şi 
urm. O hotăritură între Țara-Romănească şi Moldova, tot 
acolo, p. 29 și urm. Cf. Urechiă, /sz. Rom., IV, p. 37, nota. 
O. delimitare dintre Ardeal și Moldova, 1804, cu «bouri> la 
hotare, Uricariul, IV, p. 90 şi urm. Hotărnicii de graniță 
muntene de către Ardeal, în Teulescu, Archiva Romana. O 
condică, în care se cuprindeau actele din Teulescu, a fost 
oferită acum în urmă spre cumpărare d-lui Creţulescu de 
fostul ziarist d. Basarabescu,
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- La n” 2. Ștefan, Trimesul lui Mihnea, pare să fie fiul lui 
Pîrvu, despre care se vorbește în actele timpului. În condică 
se află şi o copie a originalului turcesc. 

La n” 4. Ghinea Parepa e pomenit și în Socotelile Bra: 
şovului. 

La n” 6. La 8 August 1611, Radu-Vodă Șerban, de și în- 
vingător al lui Gabriel Bâthory, - rătăcia cu oastea dintr'un 
loc în altul. În Septembre el fu înlocuit cu un alt Radu, 
care dă n* 7. Cf. vol. IV, pp. xovr-vur. 

La n* 8. «Crăia» lui Mihai-Vodă în Ardeal e pomenită și 
în actul din Tirgovişte, 19 August 7118 (1610), prin care 
Radu întărește lui Gherghe Comisul satul Tălpașul, ce-i fu- 
sese dat de Mihai-Vodă, “rep se noua $ ADAEACKOE 3EMae 
Kpaa (Cartoanele Ghenadie, VI, Cf. Soc. Sirul, p. 18, 
nota 1. 

La n” 8 și urm. lubita lui Mihai Viteazul, Tudora, era tot 
o Tirșoreancă. 

La n” 11. Pentru aducerea, în 1626, a trupului Radului- 
Vodă din Moldova, v. Soc. Brașovului, p. 62. Cf. Miron 
Costin, p. 289, care pomenește, în adevăr, pe Trufandă între 
petrecătorii mortuliii. Mai v. Civeute den bătrâni, |, p. 243. 

La n” 12. Pentru Necula Vistier, v. mai sus, p.703. Pentru 
situaţia călărașilor, e lămuritor un act al lui Leon-Vodă (Bu- 
cureşti, 28 April 7140 = 1632), pentru un Rumin al mănăs- 
tirii Snagov, care «se-aii scris călăraș» supt Alexandru Co- 
conul. Descoperindu-se acum, «ati mersu de se-ai închinat 
Rumăn...., cum săntu și frăţie lui, și cum ai fost și părinții 
lui; ce ai fost umblat cu înșătăciuni, ca să scape de rumănie 
cu călărăşiia» (Bibl. Ac. Rom., doc. 107/xX). 

La n” 17. Cf. pentru Trufandă și ne 11, 

La n* 22. Serafim fu episcop supt Constantin Șerban și 
Mihnea al III-lea (vol. IV, p. couxxxrz).
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“La n“ 24. Pentru Neacșa din Golești, v. mai sus, pp. 731-2- 

Pentru Rudeni, p. 680. 

La p. 486. Numele Tocsoba e şi al unui boier din sec. al 

XV-lea, pomenit Bogdan, Docum. și regeste; 

La n* 25. Pentru Creţuleşti, v. Gen. Cantacuzinilor, anexe : 

La s* 27. Pentru Goran, v. mai sus, p. 451, n 44. | 

La n“ 29. Pentru Grădişteni, v. pp. 633-4- 

La n! 33, 35. Găsim și în Moldova supt Petru Rareș un 

Hamza Roman (Roman Hamză). V, Urzcariul, |, pp. 149-50; 

XVIII, p. 105. V. și n“ 35. 

La n“ 35. Năeni e unuldin locurile de luptă ale lui Mihai 

Viteazul cu Polonii în toamna anului 1600. 

La n* 36. Mihai Spătarul e Cantacuzino. 

La n” 40. Preda, soțul Stancăi, e tatăl cunoscutului boier 

Ştefan Părscoveanu (Prășcoveanu) din secolul al XVIII-lea. 

V. și n* 47. O soră a lui Preda iea pe Barbu Bălăceanu. 

V. ibid. Un Ioniţă Părscoveanu, la n” 74 (nu pare a fi din 

aceiași familie). Pentru Necula Vistier, v. mai sus, p. 709. 

La n” 42. Pentru Vlădești, v. mai sus, pp. 693-4, și mai 

jos, n 56. 

La n” 47. Fierăștii munteni se coboară din Fiera isprav- 

nicul Craiovei (v. și documentul muntean din 1626, în Uzz- 

cariul, XVIII, p. 371), fost Mare-Logofăt. De la el pleacă 

Stroe Spătar, un fii (v. p. 519, n” 1), Uriil saii Udriște, 

Radu, — Năstureii, — Şerban și Constantin din actul nostru, 

Banul Herăscul (și Radu cel diintăiii fusese Mare-Ban, al 

lui Duca-Vodă; Bibl. Ac. Rom., 119/uXIX), şi mai tărzii 
Costachi (v. Sua și doc., I-II, p. 461, n xx). Afară de 

cei doi din veacul al XVIll-lea, ceilalți Herești nu s'au ri- 

dicat la o mare însemnătate pănă aproape în zilele noastre. 

Cf. lonnescu-Gion, în Rez. Nouă, UI, p. 1 şi urm. Utiil a fost 

"un cunoscut scriitor. Radu, «zeat Urăil» (Doc. Caut., p. 96,
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n XxxvI), «feciorul lui Udriște Logofătul Năsturel ot Fie- 
răști» (îbid., p. 240), pănă ce ajunse la Serdărie, pe la 1672 

(Bănia-i veni la sfirşit), stătu multă vreme ca al doilea Lo- 

gofăt, alcătuitorul de hrisoave muntean. La 1679, el însă 

terminase cariera, fiind biv Vel Ban (2%4., pp. 2478, n“ xv): 

Șerban Cantacuzino îl sili să lase ceva din ce căpătase de la 

Duca (îhid.). V., în genere, tablele la Gez. Cant. şi Doc. 

Cant.; Sate şi preoti, p. 77 şi nota 2. Şerban din docu- 

mentul nostru era «feciorul Banului», și Şerban-Vodă ceru 

şi pentru dinsul de la Nemţi titlul de conte (Gez. Caut, p. 

219), care se și căpătă. Pentru fiul săi Constantin, v. și, mai 

jos, n” 71 (și soția lui, Anuţa). Alţi Herăști ai trecut în 

Rusia (zid, p. 341). Toma Cantacuzino Spătarul luă pe 

fata unui Duca din Vai-de-ei, ginerele «Herescului» (Șerban) 

(2did., pp. 352-3). Fratele soției lui Toma, Matei, își zise tot 

Herescu, și el fu începătorul Hereștilor expatriați. Pentru 

originea italiană ce-și atribuia familia, v. 727, p. 413. Cf. și 

Cron. lui Constantin Căpitanul, p. 160, nota 2; p. 170; vol. 

IV, p. 85, nota 1; mai departe, n” 88. 

La n” 49. Balos, Baloș, nu e alt ceva decit ungurescul Ba- 

lass. Balşii moldoveni par a porni din Vrancea. 

La n“ 50. Calmășul era numele cel vechiii al familiei Cal- 

limachi. 

La n” 53. Pentru Bărcă Cojescu, v. vol. IV, p. 341. Sora 

lui Bărcă a fost soţia lui lenachi iii Văcărescu (Gez. Caut,, 

p. 364). 

La n* 54-5. La începutul neamului găsim pe Radu Făr- 

căşanul Stolnicul din 1659, un pribeag (vol. IV, p. 57, n* 

LI0). Mihai Căpitanul i-ar fi deci fiii, iar Matei, nepot. Cf. și 

n” 60. Pentru Brăiloi, v. mai sus, pp. 625:6; Ştefulescu, 

Tirgu-Yii, pp. 135-7, 159, 175, 211. 

La n” 55. Aniţa Brincoveanu e mama lui Constantin. E 

fiica lui loan Balș, din Moldova. V. mai sus, p. 621. 

La n” 56. Mi s'a spus că Izvorenii ar fi o ramură a Știr-
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beilor. Doi Izvoreni, Barbu şi Radu, la 1691-2 (Doc. Cant, 

p. 154, n LXVI). Din Gen, Cant, (p. 108), se vede că un 

Izvoranu a luat pe Maria, fata lui Drăghici Cantacuzino, 

lăsînd doi fii, Pîrvu și Șerban. 

La n? 58. Cf. n sq, 60. 

La n” 60. În acest act avem o judecată după modelul in- 
trodus de Constantin Mavrocordat. 

La n* Gr. Cf. mai sus, la n” 24, mai jos, n“ 8. 

La n* 62. Roxandra Roset, soția lui Barbu Văcărescu, e 

numită <Luxandra» în Gez. Caut, p. 365. Era sora lui Cons- 

tantin Roset şi mătușa Doamnei lui Constantin Mavrocordat. 

Pentru întăia soție a lui Barbu, v. mai sus. 

La n 64. Bucșăneștii vin din Bărcan, al cărui fiu a fost 

Staico; unul la începutul, cellalt la sfîrșitul secolului al 

XVII-lea. V. Constantin Căpitanul, tabla; Doc. Cart, p. 165 

(văduva lui Staico). Li se zicea, după moșie, și Merișani. V. 

și mai departe, cap. xiur. Un Pătraşco Bucșanul la 1672 

(Doc. Caut., p. 96, n” xxxvI). Preda Bucșanul e cam pe âce- 

lași timp Vornic-Mare, iar Vintilă, Logofăt de Vistierie (;/d,, 

pp. 242, 249-50). Cf. şi Gen. Cant, p. 207; mai jos, p. 519, 
n” 1. Toţi Bucșanii se mai află dese ori pomeniţi pe p. 519 

şi urm. -— Pentru Bucșăneștii din Moldova, v. Hurmuzaki, X, 

tabla. 

La n* 65. Din acest act se desface o întregire la. genea- 

logia Bălăcenilor. Matei Bălăceanu, care e ctinoscut (v. Cron. 

muntene, p. 89, nota 2), are deci pe IHrizea (Rizea) și pe un 

alt fii (Pătrașco; arborele genealogic din Magnum Etymo- 

Zocicum, p. 2981), de la: care vin Nicolae, Ioniță, Matei. Bar- 

bu Bălăceanu e însă un frate al lui Matei I: el are un fii, 

Ștefan. Matei mai are un frate, Drăghici, bunicul lui Con- 

stantin, care represintă, în linie masculină, familia mai tărziiă 

(v. vol. IV, p. 65). În secolul al XVIllea aflăm și pe un 
Badea Bălăceanu (Doc. Cant, p. 69, n” XxvIII; p. 99, n* 
XUIII), care e tatăl lui Constantin Aga, ginerele lui Șerban- 

Vodă; fiul lui Constantin e Ioniță, care nu lasă decit fete
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(Cronicile muntene, L. c.). După arborele citat, Matei, Barbu 
şi Drăghici sînt fiii lui Pătraşco, frate al lui Badea. Acest 
arbore genealogic, redactat după spusele unui fiii al lui, Hrizea 
al nostru, se dovedește a fi, deci, riguros exact, 

La n* 68. Ștefan Văcărescu e fratele lui Barbu de la ne . 
62. Ecaterina Donea (v. mai sus, p. 699) e soția lui. Maria 
şi Ioan fiii, V. și vol. III, p. 76 şi urm. 

La n” 69. Pirvu și Mihai Cantacuzino sînt frați, Ilinca e 
fata fratelui lor Constantin Canta, trecut în Moldova. Ea a 
fost mama poetului Conachi. 

La n” 80. Pentru Corbenii din secolul al XVIllea, v. 
și mai sus. 

La n* 82. V. mai sus, n“ 2 și p. 327, şi nota 1. 

XIII. Documente diverse. 

La n* 3. Pentru Gicovanul, v. mai sus, p. 696. 

La p. 519, nota 1. Întăiul Cozliceanu, Toma, fiul lui Hri- 

sant Cămărașul, din Chios, a luat pe a patra fată a lui 

Mihai Spătarul Cantacuzino. Fiică-sa a fost soția celui de al 

doilea Constantin Brăncoveanu, mama lui Nicolae şi Mano- 

lachi Brîncovenii. Fiul lui Toma Ii, al doilea Toma, are un 

copil, pe care-l crește Brincovenița: el se însoară cu o Gre- 

ceancă. Apoi își lasă nevasta, și ajunge ca Mehmed Boiar- 

zade, zaim turcesc (Gen. Caut., pp. 349, 410). 

La n* 2. Alt act din cele rate, ale lui Mihnea al III-lea, 

pe pp. 122-4, n“ 30, 

La n” ş. Ati existat în același timp doi Băleni cu numele 

de Ivașco, veri: cel mai cunoscut era fiul lui Gheorghe 

Banul, cellalt, al lui Pătru Sulgerul, fratele lui Gheorghe. Cel 

d'intăiii scrie notița ce termină actul nostru. Din el se mai 

află existența unui Socol Băleanu. — Ivaşco al II-lea, «ficiorul
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Ceauşului» se insură în Moldova cu Safta, fiica lui Nacu 

- Murguleţ (vol. IV, p. 21). Pentru moartea celui d'intăii, v. 

Const. Căpitanul, p. 211, nota 1. Grigore, fiul acestuia, nu- 

meşte «unchii» pe Ivașco «sin Pătru Ceaușul Băleanu». 

(Magnum Etymologicum, p. 3045). Unchiul dă un zapis cu 

nepotul la n” 10. | 

La n” 6. Iordachi Spătarul, «boierul Domniei Sale» lui 

Şerban-Vodă, nu e altul decit fratele cel mai mic al Domnului. 

La n“ 7. Un mare capitalist de la sfîrșitul secolului al 

XVII-lea, Mihul mai e pomenit şi la p. 310, n* 69. El mintui 

în călugărie (4%i4.), ca puţini mari capitalişti. V. și n” 9. 

La n* 8. Radu Hrizea e Popescu, cronicarul. V. /sz. /z7. 

roni., |, pp. 151-2. Pentru Știrbei, v. mai sus, Doc. Ştirbei. 

La n” 9. Pentru Mihălceşti, v. Prefaţa la Const. Căpitanul. 

La n” 10. Pentru Mihai Corbeanu, v. și mai sus (cf. tabla). 

La n” 12. lenachi Aga e Văcărescu. V. și pp. 632-3. 

„La n“ 13. Din Genealogia Cantacuzinilor nu se vede prin 

ce legătură de familie Barbu Brătășanu era nepotul lui Mihai 

Spătarul Cantacuzino, nici în ce chip Socol Cornăţeanul 

venia «moş» lui Barbu. Brătășanu figurează ca martur în 

testamentul lui Const. Căpitanul (Doc. Caaut., p. 164, n LXX). 

La n” 15. Radu Văcărescu era frate cu Ştefan. V. mai sus, 

p. 713. Cf. și n” 16. 

La n” 17. Zoiţa Cantacuzino iscălește în zapisul lui Nicolae 

Dudescu, fiindu-i soră (Gen. Caunt., p. 286 şi urm.). Ea se 

mărită la urmă cu un Turc (îid.). Pentru Dudești, v. mai 

sus, pp. 602-4. 

„La n* 19. Veneţiana Văcărescu e văduva lui Radu: era 

din familia Ruset. V. Gen. Cant., pp. 368-9 şi /st. d2/. rom,, 

la numele ei. Cf. n 20, 21. 

La n” 22. Barbu Văcărescu arată să fie un fii al lui Radu 

şi Veneţianei. Cf. și n” 23,
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La n“ 1, p. 525. Gheorghe Spătarul e poate Comisul din 

documentul lui Radu-Vodă Șerban de la 19 August 7118 (1610) 

(Cartoanele Ghenadie, VI, 6). Lui Radu Şerban i se zicea 

de contemporani Şerban-Vodă. V. și Arch. zst, I?, p. 26. 

La n* 4. Întăii s'a pomenit în act Radu-Vodă Alexan- 

drovici, bătut de Matei-Vodă, însă Domn de drept pănă la 
întărirea în Constantinopol a învingătorului. Notiţa ultimă 

trebuie să fie deci, nu din 1632, ci din 1633. 

La n* 5. Cf. pentru Bucșani, documentele ce urmează, Bo- 

zienii s'au înrudit și cu Cantacuzinii (Gen. Caur., p. 116). Pen- 

tru Nica fiul lui Staico, v. n 8. Pentru Calotă Bucșănescu și ai 

lui, n* 12. Pentru Badea Bucșănescu, n“ 13. Staico era vărul - 

lui Calotă și fiul lui Bărcan (n 13). Pentru fratele lui Staico, 

care a fost osîndit la moarte de Brincoveanu, pentru pîră la 

Poartă (v. /s4. 37. rom., la numele săă și Doc. priv. /a C. 

Brîncoveanu). Pentru Drăgușin Vistierul, v. pp. 528-9, n 20: 

O scrisoare a lui Staico, pe cînd era pribeag în Moldova, de | 

unde porni la Constantinopol, pentru a-și găsi la urmă peirea, 

în vol. IV, pp. 63-4, n” ux. V. şi mai jos, n* ZI. . 

La n” 12. Şerban e Bilciurescu. V. n” 20. 

La n“ 25. E acest Coridalei din neamul vestitului dascăl? 

La pp. 530-1, n“ 1. Comparat cu documentul lui Ale- 

xandru-Vodă din 1412, tipărit în Hurmuzaki, I?, pp. 832-3; * 

acesta se vede a fi autentic. Stan e Stanislav Rotompan, 

Mihăilaș se întîmpină lingă el și acolo, loan e Oană, Vlad 

figurează iarăşi, ca și lurje Fratovschi, Jumătătevici, Șandru, 

Bratul Straovici, lugșin (= «Itșină»), Stoian Procelnic (= Pos-" 

telnic), Olecsăn. . 

La n” 3. Pentru Toader Movilă, fratele lui Ieremia-Vodă 

şi ctitorul mănăstirii Todirenilor, v. Marian, în 47. Ac. Rom. 

XXII, p. 25 şi urm. 

La n“ 6. Pentru familia Orăș, v. p. 571. Un Coste Orăș - 

încă de la 1454 (Orest Popescul, Cîfeva documente, p. 9).
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La n” 8. Pentru Nicoriţă, v. p. 615. 

La n* 10. Numele lui Pătrașco Costin pare să fie răi cetit 
de copiatorul din secolul al XVIII-lea. Cf. n” 23. Satul se 
află apoi în mîna Buhuşeștilor. 

La n” 13. Pentru «Pilipovţești», v. şi mai sus. 

La n” 16. «Biserica Roșcăi» din Iași e pomenită și în Arc/. 
zst., LI, p. 136 (an 1669). 

La n“ 25. Pentru Verbia, v. mai sus, p. 652. Vlădica 
Gheorghe, după care e numită movila, poate să fie Mitropo. 
litul Gheorghe Movilă. 

La n” 3, p. 537. Pentru Alexandru, fiul lui David de Za- 
lucea, Davidel, v. Doc. Bestr., II, p. XxXzI; Doc. Callimachi, 
IL. p. xxvI. 

La no 8. Pentru familia Jora, v. vol. VI, cap. 1. Tot așa 
și pentru Hermeziu de: la ne. 9. 

"La n 10. Aș crede că! din' "Cuzlăii “(asupra cărui se s'au 
tipărit acte şi în Uricariul), “ sînt: Giiginari Cuzeștii, a căror 
origină greacă nu se poate dovedi prin nimic. Cf. Xenopol, 
Cuza- Vodă, |, cap. |. 

La. pp. 548-50. Aceste acte se află în frumoasa colecţie a 

răp. Gr. M. Manu. 

"La n* 1. Dan Vistierul e acela în casele căruia Mihai-Vodă 
ucise în 1594 pe creditorii săi țarigrădeni. Mai tărziă el 
apare ca fugar în Moldova. 

La n” 3. Pentru Aslan, v. pp. 643-4. 

La n* 6. Pentru marea pradă a Tatarilor, v. p. 626. 

„La n” 8. Scrisoare de la Dragomir Vornicul în Sec. Bra. 
p 87. Pentru Vlădica Ignatie, v. p. 629. 

La n* 9-10. Stroe e Leurdeanul. V. p. 631. Pătru Marce 
scrie și un act aflător în vol. IV, p. 60, n“ rul.
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La p. 550, n“ 1. Pentru Calian, supt Alexandru cel Bun, 
v. Uricariul, XVIII, p. 16. Săcuian era ginerele lui Tăutu 
Logofătul (âig., p. 116). 

La n 2, p. 551. Pentru Hamza Benga, v. /sf. fut Mihai 
Viteazul, p. 13. 

La n* 3. Pentru Murguleți, v. Ac, st, III, 

La. n” 4. Actul se află şi, în altă formă, la Urechiă, în Az. 
Ac. Rom., XIL, p. 166, nota 2. 

La p. 556, nor. Menţiunea celor doi fii, adeveriţi şi de 
aiurea, ai lui Ştefan-Vodă, arată ca actul e autentic. 
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ERATA ŞI ADAUSURI 

La p. 51, rindul 3 de sus, în loc de: «zapisul pentru aceasta», ceteşte: 
«un zapis analuge. 

La p. 131, n 63, rîndul 7 de sus: ebirnie po bani 30 şi părpărul», în 
loc de «biruise. .. părpărul». 

La p. 555, no 4, rîndul 3 de sus: «bezădă», în loc de cbazădt»; NI, no 
1, r. 3 de sus: «Copreviţa», în loc de «Ceprevija». 

La p. 622, r. 9 de sus, Soţia lui Lupu Bogdan Hatmanul se chema Ru- 
xanda. V, Pita Constantini Cantemyrii, pp. 9, 14. Cele două articole de la 
sfîrşitul paginei se raportă la ne, nu la pagine, 

La p. 641, a se îndrepta, în r, 6-7 de sus, un lapsus; evident că soţia 
lui Calotă e, cum se arată în document, Calea fata Stancăi, nu însăși Stanca. 

La p. 648 și urm. Vornici și preoți de Botoșani se mai pomenesc la p. 
37, n9 172; p. 38, n? 177; p. 104, n 117; p. 415. 
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