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PREFAȚA 

Încreainles astăzi celitorului dorilor vol. 1 din : 
colecția mea de documente „Surete şi Izvoade“. Ince- 
pâud încă din 1699 manti hotărit ca Să-mi scol co: 
fii de pe ori ce act vechiu mi-ar câdea în mână ; şi 
unind la ăEcăsTă muncă proprie a mea, munca ele- 
vilor mei, din care unii foarte sirguilori şi plini de 
răonă, n începul a lega ai cu zi, an cu an, document la 
document şi am ajuns după o muncă legată de 7 ani 
să umplu 9 volume de documente, din care cel mai 
lic cuprinde la zoo documente şi cel mai mare la 9yo, 
sau un total de peste şooo documente, ce vorbesc de 
multe lucruri, cu începere de ia 1q1o şi mai înainte 
şi până când a prins a dispărea slova cirilică din 
practica cancelariei. 

Varielatea izvoarelor şi greutatea procurării 
lor de pe la răzeși, constitue tocmai interesul şi ori- 
ginalhitatea colecției inele. 

Cu cât volumele se înmulteau şi numărul docit- 
mentelor creștea, cu atâta dorul de a căpăta altele nouă 
devenea mai mare. Peripeliile strângerii alâtor acte 
prezintă pe alocurea scene tragice şi comice. De la 
curiozitatea răzeşilor. din Graduri şi până la bur. 
[ârea hapsină a dascalului din Bercasă; ău fost aşa 
de variate momentele, prin care am recul că nu 
Cu pufine vizicuri am reuşit să capăt spre. co- 
piare acte rari şi nepătruuse de allii. Nu zic că mam 
găsit şi harnici doritori de a-i încredința cu dra- 
gosle tot ce au avut, şi cărora după copiere le-am 
restituit lotul în regulă._N'am nesocotit nici condicile 
Pa
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de acle, care în lipsa originalelor spun tot aşa de 
bine de trecut, mai putiu interesul fiilologic. Și cu 
câtă îngrijire nu sunt scrise unele condici, snonument 
de arlă caligrafică şi de gust? Di 

Dar ori cât mraşi fi resemnal şi aşi fi găsit 
în înine îndemnul pentru a merge mai departe cu 
coleclionarea şi copiarea actelor, totuşi imboldul ar 
fi slăbit rămănând totul în manuscript. De aceea 
mulțumit fui, când la propunerea făcută d-hiui M. 
Vi ădescu, actualul ministru de Instructie şi Culte, D-sa 
sa grăbil_a-mi_ încuziiuța să public documente alese 
din colecfia mea. Luând modelul îusărcinării dale 
de dl. C. Arion, fost mimtstru, d-lui N. Iorga, ar 
inceput tiparul şi vam  învreduicit să dau azi în 
vol. Î cele mai vechi şi mai interesante documente 
din epoca slavo-română. 

Mă duc cu mintea acum 17 ani în urmă. Mu: 
fat ca profesor de la Soala Normală din Bărlaa 
la Iaşi, legă: cunoștiulă cu bătrânul T. Codrescu, 

_ autorul Lxicarului,. Cu mine maduceam de cât 2 
sluidii islorico-lilerare („Origina Hușilor“ şi „Grafia 
chirilică“) cum şi o bogată Colaborare la ziarul „o- 
mânul“ şi revista „Gh. Lazăr“, ba chiar și un început 
de Slavistică. Prietenia cu T. Codrescu mă TiioToral 

STITI Tideninat să lucrez şi mai mul! în direcția 
începulă la Bărlad. Volumul XVIII din Uricar fu 
rodul acestei munci; 8 documente slavo-române 
avui prilejul de a le publica cu traducere şi note, a- 
vând înlesnirea hprului din partea broprietarului U- 
ricarului. Celelalte două volume din Uricar (XĂIII şi 
XĂIV) au dus mai departe munca începulă, iar cei 
17 ani de colaborare la „Arhiva“ mi-au dat prilejul 
să scot la iveală şi mici Ssluaii istorice, ca Vlad Călugă- 
rul, Vlad Ţepeş. Documentul, Originile Iaşilor etc. care 
au găsit elanul lor în îndltăloarele serbări ale cente- 
parubhii ui Stefan cel Mare, cu care prilej GQ Scris: 
„Opt urice slavone“ ; „Stefan cel mare“ studii și do- 
cumente; „Persoualitatea religioasă a lui Stefan cel . 
Mare“.
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Acestei sirguinți legate și mânate de cel mai 
cural dor de muncă şi îndlfare în ogorul istoriei 
patriei, Academia i-a dat cudenila răsplată prin ale 
gerea făculă în persoana mea ca membru corespon- 
dul în secția istorică încă. din-19aş.. Las viiloru- 
lu să deă dovadă; pentru mine însă propsr ss t 
condar, va fi un îmbola şi mai mul! pentru a sfori ' 
în cercetările istorice. 

În vol. Î mam oprit la pumatatea a doua a 
secol. al XVI.lea pentru Moldova, căci cred că am 
destul material adunat ca vol. II să-l consacru e: 
pocri dintre 1570—163q, iar vol. II] să-l consacru 
în deosebi domniei lui Vasile Lupu, interesantă toc- 
mat din punclul de vedere al cancelariei ca limba, 

Nu mă pol opri de a nu multumi d-lui A. 
Sfe/ulescu, harnicului culegător de documente şi is- 
căsilului istoriograf alGoryiulii, care a bine voil 
a-mi încredința o parte din colecția sa de documente 
muntenești, aceasta cu atâl mai mull cu cât în unele 
din ele se vorbește din vechi de satul Vlădești, Jo: 
cul de naştere al d-lui M. Vlădescu, care boarlă 
un văail interes cercelărilor istorice, întru câl d-sa 
posede chiar o prea bogată arhivă de documente 
ale famihei Vlădescu. 

laşi 27 Maiu 1906. 

Gh. Ghibănescu. 
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SURETE ŞI IZVOADE 

      

Jo /1io 
]) Document din 6919 Septemvrie 22 Suceava 

Sumar. Alexandru Voevod dă lui Șoldan Petru şi femeii lui, 
fata panului Julea. două sate: Tămartaşenţii pe Şomuz şi satul de 
la movila găunoasă. Tot ocată îi ia 3 dvoruri de tatari (robi) şi le 
dă mănăstirei sfântului Necului de la Poiană (Probota). 

Macri Bia ani lasi cana,pa BOrRoAA. roenoAapă 36eMan 

MOAAARCKoNH. uH || nasa sua men]ure cnatz anunta ancroaz o. |N 

CHMA. KTO Hâth SFANTA HAH |] ere Geazuunirn. Ge cani Adan 

nIloaaauz nerpotun“ î ek sro „Auepr | nana Xypan. n at 

MV3H“ HĂHMA „TAMpATANCRUII,. d FIDE AaaH ECAVRI EA Hi Ken 

td 

TENE HAS. H „BBATV eo MHRACSUIERI“ EAHO CEAO „Ha LUV   

ere Auipu na] ua Ban n ABTeAa HAM CAO CEAD H4HMA Ha 

n AVIIEANOH MOrhiani. “To ÎMA |] Spukz co ovenata aopdadaa Hă 

REKWI BEUHRIA. 4 CVÎPO TO CEAS VITO HA „AVNE || ansu morman“ 

PAT 470 „AiiRaoSliz?, He naacră Hu WAHO Akao. 47 Toro a, 

ce | Aa 1uTo ca Nocera TAMPETBUORUH SY3ăAn ear NAT Ve 

»AEOPhi TâTApa“, || n Ada CAI HXB MOHACTUpERU CTPO HHKO- 

Ab! WT N9Aathi. 4 VOTAph TEAMA |] CEAOMA ne CTApOMV XOTAsV 

co oyeuym cropoka. â Ha To &hkpa Hâtutro recne | AcrBa axi- 

uenncaniare  flarkeanApa BorgoAmi. n: Bhpa AkETeH Hamuxz” ||
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ă Bkpa HamuHk Botaps. BEpa ina Graniicaiga PoTwinana. i. 

1. An || ganaantenă, s. n. Rp ABRopunka. B. 1, Faaaa Gu- 

BATA || cxoro n Bpara sro nana BpăcTA UauIHHRA. B. 1,  Wana 

AESpHHRA B.N Baia ABSpHuRa. Bi, Verphna. B. 0. LpHHRSEA, 

k. || n. Heerasega. n.n. Enaunna. a. n. Guua bipanua. E. a 

Ensunna. &. || n. HOrmuna. &. n. Bparaa Grpaotnua. |a. n. 

Grana Empanua. E. n. Acmentyiun  Groaunkă, E. |n. Grana 

Iisereanuka. îi Ruerirapunta, Hi kkpa Seby Botpă moasa 

ERRINA. A N9 HAMIEAE KUROTE. ROTOPRIN HAETA EhITH Foene- 

Adyă || o nanen seman. Ban W'T7 AETEN BaAmuy. Han WT RpATin 

HAY, BA WT_Hă || EPO NAFAEHE. HAR EVA TO. FO HA UITE 

BIN HENOPYUIHAH Haulero || Aaa îi iarero oTRepăenina. 3: 

MVRE ECAVEI NAVA AAA 34 NpaRR || n aa eur UYĂ CAVKEY. 

a Ha norRepiteNie az ore. Reaan £ | cam Amis RHp- 

HOAY „BpaTaAnR“ (ÎSroaeTĂ nHcaTH Îl NpHRHCHTU || Neva Hauia 

KCEMA AHCTI Marea o Gouant, gakr. SNOL Gras. KE. 

“raducersa 

Cu mila lui Dumnezeu noi Alexandru Yovvod 
Domn. țării Moldaviei, facem înstiințare cu aceasta 
carle a noastră tuluror, care o vor vedea suu v 
vor auzi, cum am dat noi lui Şoldan Pehu şi ie- 
meei lui, fata lui pan Julea, şi copiilor lor, şi fra- 
telui său Mic/ăuş, un sat pe Sonuz anume "Tămăv- 
tăşăuții : şi le-am mai dat lui şi femeii lui, fata lui 
pan Julea, şi copiilor lor un sat anume la moghila 
găunoasă, vare să le fie lor uric cu toate venilurile 
in vecii-vecilor. Dar în acest sat ce-i la movila gă- 
unoasă fratele lui Miclăuș să aibă nici o parte. lar 
din acel sat numit Tămaărtaşăutii noi i-am luat 5 
dvoruri de fatari si le-am dat mănăstirei sfintului 
Nicolae de la Poiană. lar holarul acestor sate să
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fie dupa vechiul hotar în toate părțile. Şi la aceasta 
este credinta Domniei-noastre mal sus scrise Ale- 
xandru Voevod. şi credința copiilor noştri, şi cre- 
dinţa boerilor noştri. ce.p. Stanislav Rotompau, cr, 
p. Mihailaş, cr. p. Jurj dvornic, er. p. Vlad Sere-! 
teanul şi fratele său pan Cristea paharnic, cr. p. 
Uana dvornicul, er..p. Vlad. dvornicul, ver. p. Ne- 
grea, cr. p. Grincul, cr. p. Nesteae, „p. Vil- 
cea, er. p. Sin Birlici, er. p. Spenea, cr. ii lugșa, 
er. p. Bratul Straovici, p, Stan Birlici, cr. p, 
Domocuş stolnicul, cr. p. “al postelnic şi visternie 
și credinta tuturor boerilor Moldoveneşti. lar după 
viata noastră, cine va fi domn în ţara noastră sau 
din copii noştri sau din fratii noștri, sau din nea- 
mul nostru, sau ori-care ar fi, unul ca acela să nu 
strice dania noastră şi întăritura noastră, de oare- 
ce noi i-am dato pentru a lui dreapta şi eredin- 
cio: să slujbă. Iar spre înlarire acestora a tuturora 
an poroncit noi credinciosului nostru Brâteiu logo- 
fâtul să serie şi pecetea noastră so atârne la această 
carte a noastra. 

In Suceava la anul 6919 Sectembrie 22. 

NOTTIE 

[). Originalul pergament bine păstrat, Face parte 
cin actele moșiei Vaseani-Boldeşti la Suceava, Peceltea lip- 
seşle; se cunosc insă crestăturile, unde a fost şnurul. 30 
c.m. lungul şi 20c.m. latul; e scris pe latul lui. Vezi „Su- 
rete şi lzvoade“ IV, 351. / 

2a) Nume de Persoane: Iloaaana Ilerpokn ; pana Juli, 
MnkaeSieu gen. de la Miclăuş 

20) Nume de locafilăţi: Ivawsn, TamparamoRun, AVY- 
neanoH fMorniani (Aynao=gâunos, scobil, bortos. A 

3) Cu aceiaşi data de an, lună şi zi, d. B.P. Hajdeu 
a publicat în Arh. istorică (|. 2 -12) un alt uric de la A- 

Au i 

n 

pei Nehe
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lexandru cel Bun, insă al mănătirei Sf. Necolae de la Po- 

iană, tot în pricina celor 5 dvoruri de Tatari (narn agepni 

TATapa), luate de pe moşia Tămărtăşeuţii de pe Şomuz 

de la Şoldah Petru, cu voia lui (encart Illoaaanz Ilerponz) 

probabil în schimbul întăriturei ce-i face pe doua moşii ale 

sale, din care Tamărtăşăuţii pe Şomuz şi movila găunoasă, 

dar mai mult pentru îndepărtarea fratelui său Miclăuș de 
la moşia movila gpăunoasă (Ayneanen mornianl). 

Trăia dar pe la incepulul secolului al XV-lea pe Şo- 
muz Şoldan Petru, cu featele său Miclăuș (Nicolae); Şol- 
dan era ginerile, Jui pan Julea, cunoscut curţei lut Alexan- 
dru Vodă, de oare-ce uita a spune numele femeei lui Şol- 

dan și o precizază că era fala lui pan Julea. Sub ce cu- 
vînt Miclăuş cerea parte în movila găunoasă nu ştim, vedem 
însă că domnulil îndepărtează, fapt peutru care Şoldan Pe- 
tru, fratele cel mai mare, a fâgăduit a da domnului 5 dvoruri 
de Tatari pentru mănăslirea Sf. Neculai de la Poiană, azi mă- 
năslirea Probota refăcută de Petru Vodă Rareş. Nici Soldan 
Petru, nici fratele său Miclăuş nu au litlul de pan, dar erau 

boeri de țară, proprielari, fără a şti ce anume serviciu aveau 
pe lingă domn, căci din cite documente se evnoste pină acum 
de la Alexandru Vodă nu am dat de numele lui Julea de 
cât în uricul din 6929-1421. (Ulianiţeki 26), unde cetim pe 
un Danciul Julici, adică Danciul a lui Julea ”) Ar urma 

că acest Danciu să fi fost cumnat a lui Şoldan Piru şi 
că să fi avut locuinţa în unul din cele 2 sate de pe Şomuz: 
Tămărtăşăuţii ori Movila găunouasă. 

lată scurte notițe despre persoanele amintite în acest 
uric. Am mai putea spune că aceşti doi lrăţi făcuse dom- 
nului cite-va slujbe personale, penlru care lucru capălă 
mila aceasta de la domn (pravuiu i vernuiu slujbu). Daca 

*) Şi pe Oană Julici în dor. din 1453 Ghenar 25 că ar fi mă- 
surat şi hotărit despre megieşi poianu lui Ureacle şi Ruseau (Arh. 
ist. Î, Î. 149) -
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Şoldan Petru era deja insurat şi cu ccpii pe la 1410, ur- 
mrază că alit tatăl său Petru—căci Petrovi din text în- 
samoă Pelrov, adică a lui Petru—cit şi sverul său pan 
Julea erau trăitori de pre la 1350 prin meleagurile Şo- 
muzului şi că deci au fost conlemporani descălecatului lui 
Bogdan (1349), 

4) De la înțelegerea numelor patronimice trecînd. la 
acea a denumirilor topografice observăm nu puţină greu- 
tate, Dacă Petrov, Miclăuş, Şoldan, Julea, sunt intelese, 
căci Pelrov=a lui Petru; Miclăuş=—Necujai (slava-ungur) 
Şoldan==epure de 9 luni, şi poreclă, Şoldana, Şoldâneşti, 
numele Yechiu al Făllicenilor ; Julea=—rădăcina din verbul 
a Juli (slav. bulgar zjuli, juliti), de unde Juleşti, sat; nu 
tot aşa e şi cu denumirile geografice. E greu a spune sen' 
sul literar al cuvintului Şomuz (unguresc). CiL despre Tă- v 
mărlăşăuţi, d. Hajdeu a dat o elinislogie pe cit de vri- 
ginală, pe alila de riscată. In acest cuvint d-sa vroeşte să 
vadă un cuvint tâtărase compus din femir (fer) şi taş (pia- 
tră); adică piatră de fer, ca şi cum s-ar zice ciolan de pia- 
iră, piatră de lemn, ele. Ori-cit am căuta să vedem în 
forma slavă ampaTrauoeuu, cuvintele tătărăşti temir şi 
taş unu le găsim. Nu puţine localităţi în Moldova de sus 
au sufixul zfi, ăuf:: Popăuli Părhăuţi, Rădăuţi, Mlenăuţi 
Cernăuţi ete. Textele slavone ne dau sufixul ui şi duți 
prin ozţi (ckun); aşa în documente cetim __Xpzasek drept 
Hârlău! Ne-ar răminea dar Tamrătaş, lamărtăş în care 
deosebim iarăşi sufixul aş şi tulpina tamrăt, de la radi- 
calul ts;a = întunerec, indulcită in femriti, care în limba 

ruteană inseamnă a se întuneca, deci tamrătaş ar insemna 
De românește : întunecata, sau pe ruteneşte : tămărtăşăuţi. ' 
Sufixul ufi e n Și deci intreg cuvintul /ămrătăşăuți e 
malorusian, şi se explică prin prezenţa a înliase colonii de 
ruteni din nordul Moldovel. 

Indepărlind dar pulința unei etimo!ogii tătărăşti.a 
cuvintului Tămărlăşăuți, cade de la sine și intreaga teo-
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'rie a unor talari Temirtăşenii, despre care iată ce zice d. 

Hajdeu în nota documentului publicat în Arhiva istorică 

[, 2-12): «Alexundeu cel Bun prin învoirea cu vasalul său 

Petre, sultanul neamului tătărăsc numit Temirlaş şi aşezat 

lingă balta Şomuz. hărăzeşte 5 temirtăşeni mânăstirei Probo- 

ta. Acest pretios document diu Arhiva Statului ve limpezeşte 

în parte starea coloniilor tălărâşti in primitiva Moldovă, 

care creştinindu-se precum dovedeşte numele lor Peliu 

ete. locuiau suh capii lor proprii numiţi Sultani şi depen: 

denli de domnul lărei pină pe la începutul secolului al 

XV-lea. 

D. Emil Picot în serierea sa Alexandre le Bun (Vienne 

1882), vorbind de organizarea țărei Moldovei aminteşte de 

coloniile de tătari din Moldova (pag. 3$-41), luind lectura 

d-lui Hajdeu ca bună. „Un diplome du meme prince, en 

date du 22 Septembre 1410, fait mention des Tatars de 
Temirtaş (la pierre de fer) sur le Somuz“, După d-l Picot 

explicarea faptului este că Moldovenii ar fi prins multi 

Tatari robi dia diferite războaie şi i-ar fi supus lor, şi i-ar 

fi redus in stare da robie pe tot teritoriul Moldovei. «Le 

diplome de 1410 presente un tait particulier: on y voit 

fizurer un chef tatar, appele Pierre et povtant le titre de 

Şoldan (sultan): Ce chef qui possdait le village de Te: 

mirtaş el peut-âlre encore d'autres villages, relevail d'A- 

lexandre le Bou, mais jouissait June sorte d'independance», 

(pag, 41). 
lată cum notița d-lui Hajdeu devine pentru d. Picot 

o intreagă leorie, grăbindu-se a-i da şi explicarea )). 

In adevăr în vechile documente ale primei jumătăți 

a secolului XV-a găsim nu arare-ori aminlindu-se de taturi, 

daţi danie diferitelor mănăstiri. In 1401 Octom. 31 Ale- 

xandru Vodă dă măvăstirei Moldoviţa 4 salaşe de Taiari 

din Baia (Wickenhauser, Moldova I, 95). In 1410 Septem- 

1), C. M, Cogălniceanu „Ist, Românilor“ iaşi 1903 vol. 1 pag. 
272 admite şi d-lui că Tatarii aveau şi ei căpiteniile lor numite Şoldani!
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brie 22, acelaş Vodă dă 5 curti de Talari din Tămărtăşă- 

uţi măn. Probota (Ah, Ist. I. 2:12) nara ARepri Tarapa. n 

1428 lulie 3 tot Alexandru Voda dă Bistriţei 31 salaşe 

(usakaz) de Țigani (unrauz) şi 12 bordee de tulari. (ABana- 

AEAT kHă Tarapz») [Arh. Ist. [. |. 121). In 1442 Mai $, 

Ştefan Vodă hărăzeşte mănăstirei Sf. Nicolae de la Poiana 

9 tatari cu calaşele lor (cz cvycumu ueaBaatu 11). Arh, Ist. 

|. |. 194. In 1453 Alexandru Iliaş Vodă hărăzeşte la rin- 

dul său Probotei intre altele şi 4 tatari cu casa şi averea lor : 

(cn uta A cx naenizi) Raico, Dumşa, Ştefan şi Cojea. 

Arh, Ist. I. 1. 102. In sfirzit în 1466 Iulie 9 Ştefan cel 
Mare dă și el mân. Probota între altele un tatar al curţii 

domneşti de la Neauiţ „edinogo nașego pitomago Tatarina 

ot naşih tatar ot Nemţa, naimea Tatarinu Dumitru i să 

jonoiu i să detmi i să usimu nasleadeomu“. (Arh. Ist. |, 

IL. 114). i 

Erau dar în secolul a! XV-a Tatari robi, deosebiți de 

țiganii robi. Şi unii şi alţir îşi aveau salaşele lor (uzata) 

averea lor (imenie), familia lor (să jena i detmi) şi erau 

deosebiți după localilatea unde stăteau: de la Neamţ, de 

la Baia, de la Tâmărtăşăutţi, ete. Unii mai trăiau în deo: 

ruri=case, alţii în bordee=hiju, dar nu-şi aveau libertatea, 

căci războaele Şi prădăciunile din vechi răpeau omului _Şi 

libertatea personală, hu numai averea. Sia putut dar că 

încă din secolul ai XIV-a voevozii romini să fi avut pu- 

tința de a prinde în războaie şi năvăliri mulţi tatari și 

să-i prefacă în robi, după cum şi ei la rindul lor robiau 

şi prădau țara Moldovei. 

Cine puteau, se răscumpărau din robie; cine nu, nu; 

şi rămâneau în robie toată viaţa, ei şi familiile lor. Tot 

pe atunci incepind a fi în Mo!dova şi Țigani robi, încetul cu 

încetul aceştia vor lua locul Tatarilor şi vor forma clasa 

robilor.—Ori că Moldovenii sleiţi în lupta .lor de resistență 

contra Turcilor nu mai aveau prilejul de a lua robi de la 
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Tatari, căci nu mai puteau să se oştească contra lor, ori 

că atacul fiind mai numai din partea Talarilor, Românii 

căulau să se apere, fără să aibă putinţa de a face ei robi 

din Tatari, care fiind sub Turci erau şi mai aparaţi de robi. 

Dvovurile tatarilor din Tamrălăşăuți nu erau curţi bo- 

ereşti, cum crede d. Hâjdeu, ca să ne închipuim forțat 

că ei aveau Sultanul lor, silindu-ne ca pe bietul Şoldan 

să-l] celim Sultan, cum pe Tamrătâşâuţi ia făcut Zemir- 

iaşi. De altfel chiar documentele ne dau door şi Ziju, 

care Înseamnă casă simplă, izbă, colibă, bordeu, şi in aceste 

hiju şi deoruri locuiau tatasii robi cu toţi ai casei, căci 

cuvântul celeadi se releră şi la țiganii robi şi la tatarii 

robi, şi arată pe slugile casei pe dvoroni. slugi, numiți din 

vechi în limba slavă celeadinezu, celeadin, cum se şi tra- 

duce în textele sfinte (Ev. Luca XIL. 49). 

Denumirea de celeadi dată la slugile casei, n'a prins 

în popor, căci termenul celeadi era deja arhaic, sla- 

von, pe când viul graiu malorusian și vechiu rusesc, ne 

aducea alte 2 cuvinte mai usuale: salaş şi colibă, care 

vor rămânea in graiu şi vor denumi mai apoi toală ideea 

de avere a ţiganului rob. Un salaş de țigani, cuprindea 

familia lui cu toate sufletele şi tot ce se ținea de acea fa- 

milie, ca şi vechiul celeadi. De la Slavi cuvintul a trecut 

la Români şi la Unguri, unde cuv. kalasy înseamna locu- 

ință, casă in general. 

Ca să incheem, rezultă din uricul adus că Șoldan a 

lui Pelru avea pe moşia sa Tamârtăşăulii mai multe ce- 

leaduri de tatari cu dvorurile lor, și că de bună voia lui 

a dat lui Alex:ndru vodă 5 duoruri de latari cu celeadu- 

île lor, în schimbul cum am văzul, că a îndepărtat pe 

Miclăuş (Nicolae) de la a doua moşie a lui « Movila găunoasă». 

9) Celei de a doua moşii a lui Şoldan Petru'i se zice: 

movila găunoasă „na dupelnoi moghilu». Nu cunosc locurile 

de pe Șomuz, dar pe teritorul moşiei de uzi Vaseani-Bol- 
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desti nu este nici o movilă găunoasă ; cunosc însă în re- 
giunea Prutului două de aceste movile, una pe dealul ce 
domină satul Moşna, Județul Fălciu, şi alta vestita mo- 
vilă a Răbăei, de lâugă satul Răşeşti, cunoscută iu istorie 
de când cu retragerea lui Petru cel Mare din lupta de la 
Stanileşti. Răbăea vine in câmp ; ce la ea vederea trece 
Prutul drept la movilele gemene, pomenite încă din secolul 
ai XV-a. când cu Bodea rumărul, iar spre nord vede- 
rea atinge movila de deasupra Moşnei. Netâgăduit lu- 
cru că aceste movile erau puncte de strajă, mai mult de 
cât loc de adapost, afară doar pentru străjări şi cei ai lor, 
şi că dar movila găunoasă a lui Şoldan Petru ne explică 
că încă din secolul al XIV-a in Moldova erau presărate 
mai multe de aceste movile şi că in jurul unora din ele 
s'au fost urzit şi sate, cum a fost cu aceasta a doua mo- 
şie a lui Şoldan—e<na dupelnoi moghilu», 

6) Venind la lista boerilor observăm că de şi docu- 
mentul nostru e dat în aceiaşi zi (22 Sept. 6919), cu cel 
publicat de d. Hajdeu (arh. ist. 1. 2-12), totuşi diferă iu ceva 
în ceeu ce priveşte numele boerilor şi chiar ordinea lor: 

Doc. Flajdeu Doc. nostru 

Stan Rotompan Stan Rotompan 
— Mihailaş 

Jurja dvornic Jurja dvornie 
Vlad de la Siret şi fratele Vlad de la Siret şi fratele 

său Cristea paharnic său Cristea paharnic 
Grincu Oană dvornic 
Oană dvornie Vlad dvornic 
Vlad dvornie Negrea 
Negrea — Grincu 

Nesteac Nesteac 

Vilcea Vilcea 

Sin Birlici Sin Birlici:



Spenea Spenea 

Șandrişor — 

— lugşa 

Bratul Straovici Bratul Straovici 

Stoian procelnicul — 

— Domocuş Stolnic 

— Stan Bislici 

Stan Post. şi vist, Stan post. şi visit. 

Brăteiu log „ Brăteiu log, 

Cum se vede documentul nostru ne dă 19 nume de 

hoeri, pe cînd cel publicat de d. Hâjdeu numai 17; că în 

documentul nostru figurează în plus Mihuilaş, Jugşa, Do- 

mocuş stoln. şi San Birlici ; şi lipsesc Şandrişor şi So- 

ian procelnic. - 

De alt-fel toate numele acestea se găseste în lista bo: 

erilor de sub Alexandru cel Bun (vezi Uricar XVUI ad &: 

nem și E. Picot, Alexandre le Bon»), 

Faptul, cred, sa petrecut aşa. Erau de fâcut 2 acte 

în aceiaşi zi. Pe de-oparte domnul trebuia să dea uric la 

mâna lui Şoldan Petru pevtrn moşiile sale Tamrătăşăuţi 

şi Movila găunoasă, ca răsplată serviciilor aduse domniei. 

li mai rezerva dreptul numai lui şi femsei sale asupra 

celei de a doua moşii „la movila găunoasă“, îndepărtând 

pe fratele sâu Miclăuş ; îi amintea că a luat de pe moșia 

lui 5 dvoruri de tatari şi le-a dat mănâstirei sf. Nicolue 

de lu Poiană. Trei lucruri dar s-au recunoscut prin uricul 

dat la mâna lui Şoldan Petru; acesta dar a fost făcut in- 

tiiu şi în fața şi auzul tuturor celor prezenți sa cetit cu- 

priusul (uzritu ili ego uslişitu), şi aprobând toate cele cu- 

prinse în el, au lăsat să li se treacă numele în uric, ne- 

fiind obiceiul pe atunci de a iscăli, ci numai dea li se a- 

târna şi pecețile lor, iar aceasta la ocazii mari, nu la ori 

ce urie ca acesta dat la mâna lui Şoldan Petru.



După ce uricul a fost scris din ordinul lui Brăteiu 

o parle din boeri: Mihailaş, Jurju, Domocuş Stolnicul şi 
Stan Birlici fiind grăbiţi au plecat din logofeţie, şi s'au 

dus pe la interesele lor, aşa că pină să se serie al doilea 

uric, cel dat mănăstirei, ei n'au mai fost presenţi în lo. 

gofeţie. In schimb insă in acest răstimp sosind la curte 

şi alți doi boeri care intirziese, sint chemati şi ei să as- 

culte cetirea uricului şi luînd cunoştinţă de cuprinsul lui 

să invoiască a li se trece numele în josul actului. Aceşti 

boeri au fost: Şandrişor şi Stoian procelnzcul (Gramalicul). 

Din aceste fapte tragem următoarele închieeri asupra” 
practicei cancelariei vechi. Logofătul cel mare dădea ordin 

să se scrie cutare uric. Gramaticul care scria actul, şi 

care nu uila a-şi pune numele în josul actului, după ce, 

redacta cele ce trebuia să cuprindă uricul, il cetea în fuța 

boerilor prezenţi, fie că erau boeri cu boerie, fie că erau 

fără boerie. Odata actul cetit și admis ca bun de cei 

prezenţi, se trecea numele boerilor in josul actului—fără a 

se iscăli—şi logofătul incheia actul cu atirnarea peceții. 

Boerul, care nu era prezent, şi deci nu auzise cuprinsul ac: 

tului, nu era ținut să-şi pue numele, nici să-l iscălească 

mai apoi, şi că dar variaiunea listei boerilor în documente 

işi are explicarea in lipsa ori prezenţa de fapt a boerilor 

de la curte, 

La inceput boerii obişnuiau a fi mai mulţi la curte, 
ba a lua parte cu familiile :ur «cu lemeea şi copii lor“, 
Ei iscăleau ast- feliu în urice.     

  

și au luat parte numai boerii divanişti, nu șleahta boerilor, 

ț 

N 

4 
Secolul al XVI-a va aduce această schinBare. Dar cu cit 

obiceiul se trausforma, cu atita devenea obligatorie parti- 

ciparea bovrilor cu boerie la lucrările divanului şi a can- 
celariei domneşti şi în lipsa lui să se iscălească de un 
altul, aceasta mai ales pentru logoleţi, care trebuiau să 

fie permanenţi la slujba lor. 

a
t



2) Document din 6929 Dec. 20 

Sumar : Alexundru Vodă hiărăzeşte slugii sale lui Crăciun Bel- 
cescul 2 sate de pe părăul cel alb: Belcestii, unde-i este casa, şi 
Negoeştii, între Totoești şi Leoteşti, 

Copie de pe suretul ce este talmărit de pe săibie de pe uri- 
cul de Ja Alexandru Voevoa din leat 6929 Dechemvri 20. 

lată aceaslă adevărată slugă a noastră dunm- 
nealui Crăciun Belcescul slujitau mai dinainte ră- 
posaților noştri părinți cu dreaptă şi îneredintata 
slujbă, şi astazi slujeşte noao; văzând a lui slujba 
cătră noi, am miluit pre diusul cu osebită a noastră 
milă şi am dat noi lui în pamîntul nostru al Mol- 
dovei doao sate cu uricul şi cu tot venitul pe pă- 
rciul cel alb, unde este casa lui, în Belceşti; și 

alt sat Negoeştii între Totoeşti şi înlre Leoieşii. şi 

cu uric lui şi ficiorilor lui, anume Petru şi Ian 
si Iosif, şi Andreaş şi feciorilor a patru frați, în- 

tocmai, nepoților şi strănepoţilor. lar hotarul lui 

incepând de demult din malui părăulni la zmozila 
cea săpală, şi de acole drept pe marginea dumbră- 
vii de la Totoești şi de acolo drept prin mijlocul 
cîmpului la movila cea săpată, pe mal, drept peste 
părău, şi peste dealul cu pădure, pe vale, pe din 
sus de fântâna în codru ot Hlăpeşti, peste codre- 

ţul cel din gios, de la obârşia acestui codreţ, pe 

din gios de dealul la drumul cel din gios ce vine 
din Hlapeşti, şi drept peste paărâu şi peste codru 
de la Stirbu, drept la obârşia câmpului de la Vlad 
şi de acolo merge iar la hotar. Ca să-i fie lui ne- 
ruşuit în vecii vecilor, iar peste aceea credinta Dom- 
niei noaslre mai sus scrisul Alexandru Voevod şi 
a boerilor...
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NOTE 

In posesiuneu meu se găseşte acestă copie, scrisă pe 
hăvlie în quarto, mare data traducerei, nici numele tradu” 
cătorului, ca de obiceiu, iar numele copiatorului e indis- 
cifrabil ; sar părea a fi un Proca: După sciiere şi hârtie 
e de la finele secolului trecut. Neavind la îndâinină actele 
Beiceştilor, nu pot stabili legătura acestui document. in- 
teresant prin conținutul lui. Din Surete şi Izvoade V, 833, 

1) Nume de persoane. Crăciun Belcescsu, Petru, I- 
van, Josif şi Andrieş. 

2) Nume topografice, Belceşti, Negoeşti, Tolozşti, Le- 
oteşti, Hlăneşti, la Stirbu, Cimpul lui Vlad, movila cea să- 
pată, Din lovalitaţile amintite aici trăesc şi azi Belceşti și 
Toloeşti, Celelalte s'au pierdut , dacă nu cumva or fi tră- 
ind îu gura oamenilor de pe acolo ca denumiri lopogra- 
fice, cum în de obştie se păstrează la țară numele vechi 
de localităţi. 

3) Unde este casa lui. Texlul slavon cuprindea fraza 
<TĂE ECT AC tro»; se mai găseşte și supt forma «TAt 
BhIA AWa! (Epâra cro)e=—unde a fos! casa fratelui său. Cf. 
Uricar XVIII, Sl. Prin această denumire se arală că în 
1420 incepuse a se croi satul Belceşti, unde era casa lui 
Crăciun Belcescul, cum și casele feciorilor lui: Petru, Ivan 
losit și Andriiaș; aceşti 4 fraţi aveau deja copii, căci se 
zice «feciorilor a patru frați» şi că dar fiind o adunătură 
de cite-va case a Belceştilor, adică a urmaşilor lui Crăciun 
Belcescul, cari și acesta era fiul lui Belci pro Belici (slav. 
siana malo rus.)==alb, albescu, albeşti, se treci în gura me: 
gieșiloir înțelesul “dE În proprietari la locul stăpiuit. de ei (me- 
toniinie). 

Inceputul dar a satului Belceşti cade pe la sfirşitul 
seci, al XIV-a și inceputul secl. al XV-a, pe când trăia la- 
tal lui Crăciun Belcescul,
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4) Totoeşti, sat în jud. laşi, de-a stinga riului Bahlui 

pe coastele podişului Totoești. Exista satul încă pe la 1490 

după cum vorbeşte documentul şi e de neadmis tradiția 

culeasă de C. Chiriţă, autorul dicționarului geografic al 

jud Iaşi, că star fi intemeiat de vre-o 120 de ani în urmă. 

Toloeşti ne aminteşte de Totoescu feciorul lui Totoiu. Fi-va 

fost acest Zoloiu, un tului, care tutueşie pre toli, ori un 

simplu arătător slav orâii—acela 3 | 

5) Movila cea săpală. In alte documente vine denu- 

mirea: movila cea găunoasă. Se vede dar că movilele să- 

pate slujeau mai niult ca semne de hotar, căci le vedem puse 

şi în mijlocul cimpului: „şi de acolo drept priv mijlocut cim- 

pului la movila cea săpală“. Movilele găunouse sunt mai 

vechi şi se amintesc în actele seci. al XV-a deși foarte 

rar. Ele slujeau «a loc de apărare, şi sălaş plăeşilor, care 

ca acel legendar Burcel străjuiau la hotar. 

6) Traducătorii vechi nu obişnuiau a pune şi lista bo- 

erilor. Pentru lâmurire vezi lista boerilor în Uriear XVIII, 

255, supt anul 6929, şi Ulianiţki 26. 

3). Document din 6953, Febr. 16 
/yL 

Sumar, Alexandru Vodă dă popei lugăi şi fratelui său Nanu 

satul Bnciumenii, uproape de Buia. Se arată toate hotarele în semne 

naturale, 

+ Alacrin Baie ANI Slae SE nl fnaţ as f edezoaa. ToenoAaj.% 

3EMAH AA saaaBeRou,, 4HH jap pt ză monure, fi k Fa an || CToM% 

H4IDHM'3. ETS iuți mb Han £ro cvealiulfrz. WTVun. die | 
: 

TOTA Aerutnjun n 9 5 KO ră. || caSănaz naatz B'EpHo. Ema 

md EHA EEuut £ro Npatyb î BEpuy cn AD ac, IRAAPEAAH 

ecAvnl || cre Messer HâLl st MACIN, Â Aaa ECAVhI EA 9 Ha. 

UIEH B£MAH alele CEAO san sk han Vu aumalEyuy- 

ME N H. MITO EI EA OVpHKm că aka ACXOACAta, Em A At 
)
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A Tem(2) cron parere Hanenullu AkTemz ere. pr 
Cita cas aa H A) HSUATOMA HK un npaipSpaTata n n 
RACEUS ta puroi [| iune nnkoanme na Rh La, XOTApA 

NoWEHUIn Wr menaj ee] “] Ha aka! nov 7 pu fu ș) Pem 

e 
TOAIS cea 

N ri Aa] ac aberoro Ara a WT (Ba) Ace NOTSRA, 4 

W'PNOPORA HA ROSU keopoeria AT ROHEUL  YBOpo- 14 

/ (m ' eria AC AC || porni wo nacra WT7 (rana A Banu, TA Ad Lu 

POPOR AO MOTOR UI9 HALE =] [ua BoAIttant LOA CTaHn- 

r NyTa | o nada PĂ HORRIUIE OY Apr arest, WT 'POAk Ha /2 
ASSz ps se m AA rols, WT TOak rep lOTeRoAz WT £ || Anere Ha pl 
ASBA/ o ApSrni 4 ASEz, 4 W7 rea) na Fergie uwT 'Toak / ) LV (are 
DATE A9po r fre o HAETE AC RânH. A0 Yorapk Ba || uenora L ” 

WT "TOARE NOALALA Ap Apătiieka yorapă n wr 'roak PP NATA 1 

H4 Alo DKY o Farse TILornAS, 9 || ge yo Sa. A H4 /m5 
To cf Kkpa /ndulere reka rPuenneannare Marțian apa voegslu 
Hi REpA RBBARBARIHATS cup] regamn Haiăwa ortoAj, H Bkpa /â_ / 
Bachya Abreu Hank. n R&pa Bop naluiny. epuftiana îlln- 
Xânaa si Akren ere. || t'kpa nana [punka on AbTen egy K.n, 

Hana AkepunkapGfuanekere n AkTEH eo. R. n. Herpn |n. n. 

BAxuH. E. N. Xa n Aki ero. B. ni. Hecrakyun Aki cro / 4 
Kan, „Apare | mia n akren ere. k. n. Hafaua n Abreu ero. R. [1 

. Hedia H Abe sro. &. n. (Mnyanaa |] Tian H AETEH 
d n) Aana vamnnta, ui Aki sro e. î.7 Heanaf | ae Pf 4] Foo Ya 
ga crame u [Ah una pini ie si KT9 9 raci Ye 

AETa| || recnoaapz name făiman ua wr A,E'rin Han, 
me naenășrara EA HABeper% Niru ver IW'FSENI er ph Ik 
UMĂ_ HenopSiiiab uansro aan Hă se HM OTE zafra H y yTepzaha di” pu [n] 
“VEp[igiiha, sanie Aaa ecatni |] eay aa sro NpaRVI n cf 
caSn6y. A BOAEE rorroean moni aleea sinren mean, 
HSS, Reaan | semi caSsk nanue pusa, Abreu, "pana SA LAN 
nicaru n nputk(en)vu nau neuf Seal ane | ua 9 
Gouat, pa Se nf Si, fn d PO 

Pam)
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Traducerea 

Noi Alexandru Voevod Bojiiu Milostiiu Gospodar 

zemli Moldavscoi. Facem inşliiuțare cu această carte 

a noastră, cine pe dînsa va căula, sau citindu-se 

lui va auzi, pentru acest adevărat Popa Juga, ce 

au slujit nouă cu credință, pentru care noi văzînd 

a lui dreaptă şi credincioasa slujba câtră noi, Pam 

miluit pre diusul cu deosebită mila noastră,. Şi i-ani 

dat lui întru al nostru pamint un sat aproape de 

Baia, anume Buciumerii ca să”i fie lui uric, cu tot 

venitul lui, şi fieiorilor lui, şi fratelui său Nanului, 

şi ficiorilor, şi nepoților lor, şi strănepoților lor, 

şi a tot neamul lor, nerușuit nic! odata în veri. 

- jar hotarul acelui sat, se începe de la movila ce jaste 

pr 

— 4/4 

ada 

pe deul, drumul în jos la stejarul cel gros, iar de 

la stejar pană la pârâu; iar de la pârâu la sfârşitul 

marăcinilor, iar de la sfirşitul marăcinilor, până la 

drumul ce merge de la Stau la Baia. Deaci dru: 

mul pana la părâul ce merge la Rădașeni pe lângă 

Staniga, deaci cade pe din sus la alt pirău; de a- 

colo la stejarul ce iaste_pe deal, de acolo piraul 

în sus de la un stejar la alt stejar, iar de acolola 

lozii, şi de acolo iarăşi la drumul ce merge lu 

în hotarul Dracşai, şi de acolg/fâraşi la_stejar |; 

aceasta iaste credința Domniei mele de mai sus 
Pepe A- Movila mare? acesta este tot hotarul lui. Şi spre 

scrisa Alexandru Voevod. şi credința iubitului fiu- 

Jui Domniei mele Ilieş Voevod, şi credinţa tuturor 

fiilot noştri şi credința boerilor noștri, credinţa.lui 

pan Mihail șia copiilor săi, credinţa luipan Grmcă şi 

a copiilor lui, credinţa lui pan Iocoi dori jcul Suce- 

vei şi a copiilor lui, credinţa lui pan Negru, credința 

lui pan Vălcea, credința lui pan Jurju şi a copiilor lui, 

credinţa lui pan Nesteac şi a copiilor lui, credința lui 

pan Dragoş şia copiilor lui, credința lui pan Iliaş şi a 

pr 

Baia, pînă în hotarul Baii, de acolo câmpul pana JZ 

/ 

] 4
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copiilor lui, credinta lui pan Isaia şi a copiilor lui, 
eredinţa lui pan Mihăilă Popgea și a copiilor lui, cre- 
dința lui pan Dan paharnic, și a copiilor lui, credinţa 
lui pan vai şi credinţa tuturor boerilor noştri a 
mari şi mici ; iar după a noastra viaţă cine va fi 
domn pămîntului nostru, din fiii noștri, sau. din 
neamul nosiru, sau pe cine Dumnezeu îl va alege să 
fie domu, să nu strice a noastra danie, ci so în- 
tArească lor, de vreme ce şi noi am dat lui, peu- 
tru a lui dreaptă şi credincioasă slujba; şi pentru 
mai mare întăritură a tuturor celor de mai sus seri- 
se, am poroncit slugii noastre, credinciosului Negoe 
Gramaticului, să scrie şi să lege pecetea noastră, 
câtră aceasta carte a noastră. 

—Sra=seisfîn Suceava la anul 6932 (14924) Fe- 
bruarie 16. | 

NONE 

1) Originalul pergament forte bine pastrat, are lua- 

gime de 0m.32 şi laţime de 0m.3l. cum vin. în deobștie 

pergamentele de pe vremea lui Alexandru cel Bun. Tra- 

duceri de pe acest uric găsim publicate două în Uricar. 

Una în vol. XIV, pag. 58 cu dala de 6940 (1432) făcută 

de N. Beldiceanu, profesor. care zice în notă că se află 

in posesiunea răzeşilor din Buciumeni. plasa Şomuz, jud. 

Suceava. lar altă traducere făcută în 1785 lunie 9 de Ghe- 

orgbie Evloghie dascal, publicată în Uricar XVl-a, | după 

copia poslâduită en suretul lui Evloghie, din 1813 oct, 21. 
Niti traducerea lui Evloghie, nici a lui Beldiceanu nu ne dă 

boeri!, eia ce arală că nici Beldiceanu pa văzut cu ochii 

pergamentul, căci imposibil “să nu-i fi copiat, nefiind el a- 

deptul scoualei slavone a lui Evloghie de a traduce origi- 

nalul fară bueri. Aceasta ne explică de ce N. Beldiceanu, 
un foarte serios slavist a datat 6940 Febr. 17, când în o 

  

/1.,
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riginal e foarte citeață data, fiind păstrată supt. cuta de 

jos a pergamentului în coltul din stinga. (Cf. D. Onciul 

„datele cronicilor Moldoveneşti asupra anilor de domnie 

ai lui Alexandru cel Bun“. Anal. Acad. Iom. II, XXVII, 

221. in broşură pag. 21. 

Originalul azi e în proprietatea Catincâi lui Vasile 
Diaconu, fruntăşiță din satul Buciumeni, şi în casa eil'am / | 
copiat intr'o zi de Duminică în luna Maiu a. c. 1905. Vez 
„Surete şi Izvoade> VIII, 227. 

Buciumenii vin in spatele Faltisenilor, distanță de 

un sfert de oarâ pe jos în partea dinspre nord. Incăperile 
„Şi aşezările Catincăi Diaconiţei ara:ă o vechime “de cepa” 

00 nt jia-456-defii, luându-ne după copacii roditori din livadă, 
copaci ce au o grosime seculară. După spusele Catincai Di- 

aconiței aşezarea e făcută de Andrei |Biaeonut] Protopopul În ia 

după vremuri, răzbunicul ei. Acest Andrei a făcut pe Con- 
stantiu Diaconul, a cărui fată Ilinca a ținut'o Gavril Dia- 

4 conui dascalul, ficiorul lui Gheorghe Diaconul şi tatăl lui 
| Vasile Diaconul, bărbatul Catincâi. O familie de Diaconi 

MO. din urmaşii popei Iuga din secl. al XV-a 1) 
i ap -/ Nu-mi explic de ce s'o fi păstrând numai acest sin- 

% l | gur pergament în basmaua cea roşie a Catincăi Diaconi- 
ței, căci toate celelalte acte şi spiţe răzașeşti,, care ar fi 
fost s'au pierdut cu vremea, fără să se ştie azi de urma 
lor. Ca dovadă că au fost şi alte acte, aducem uricul din 
6998 Mart 15 publicat în Jricar XVl-a, 3. 

Originalu! are pecete atirnată şi foarte bine păstrată; 
e legată cu şnui roş; se ceteşte inscripţia ok metan e” fi. Jo 

N 
p lana noro ati irieerire] Picaturi sem (a A Aa 
pt Diametrul pecelei e de Om 

Lp dos pergamentul are nota : «de la Alexantru Vo- n 
evod bălrânui pe satul Bucivmenii, leat 6932 Febr. 16 dni. bă V 

2) Nume de persoane: Popa Iuga, şi fratele său 
Nanul. | 

C:
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3) Nume topografice şi de localităţi: Band (Baia), Bu- | 
ciumeni, Hvorostia. Paaemnan]_ GCranurpf Espeir (lozii) Apa- Lu Pa 

IRE, krAuKSIS_M9r IAS (movila cea mare). 
Ă Baia şi Buciumenii Sint şi azi şi înțelesul lor ne este - 7 

o cunoscut. —— 
Hovorostia  «Koniuz XRopocria» e luată de traducătorul 

Evloghie dascal ca un nume propriu «sfârşitul Hvorostiei». 
Astfel tradusă nu e înteleasă fraza : „de la pătău la sfăr- 
șitul Hvorostiei, şi de la sfîrşitul Hvorostiei la drumul ce 
merge de la Stâniga la Baia“. Hvorostia trebuia să fie 
ceva care are intindere: început, mijloc și sfîrşit (Koneux) 
Xaopocra insamnă mărăcine, broussaille ; spiniş. Astfel 
tradusă are înțeles fraza. 

Xkopoera stă in legătură cu rpsir—Verbia==lozii, le / 
saule â feuilles aiguss. ie 

Georghe Evlogte Traduce pe verbie cu ințelesul comun 
de lozii, deşi a păstrat şi înţelesul propriu de localitate isto- 
zică „la Verbia“ „La Jijia, la locul ce se chiamă Verbia“ a 
bătut Despot Vodă pe Alexandru Vodă Lăpuşneanul în 7064 
Noem, 18. (Let. 1, 178-119) <Pe Jijia la un sat anume 
Verbiu, unde stă o movilă mare peste trupuri, de Iere- 
mia Vodă apoi făcută». (ldem. 1 222). „la Jijia la sat la 
Verbia“. (dem 1, 58 app.). 

) Se vede din aceste tălmăciri, că hotarele vechi de moşii 
erau semne_văzule: movilă, stejar gros, părău, spinăriş, 
drum, lozii; E greu după sute de ani a preciza azi hota- 
rele Buciumenilor după asemenea hotare puțin stabile, mai 
ales cu creşterea moşiei Folticenilor, cure pare a fi intru- 
pat în hotarul ei o parte din “hotarul Buciumeuilor, 

4) wr Grâna 40 Banu... nioaan Erannrmi.—De la Sian la ) 
Baia, pe lângă Staniga. Azi nu se poate fixa bine locali- | Că 
tatea Staniga, prin imprejurimile Buciumenilor. —— ba peni 

Cu uricul insă a lui Stefan Vodă din 6998 Martie 
15 (Uricar XVI. 5) putem preciza localitatea zisă Stan.



— 20 — 

Cetim acolo: ;„un sat pe Şomuz anume: “Foltieenii unde a 

fost Stun Pântece. n 

In duc. serl. al XV-a cunoscute mie dau de un Oană 

Pântece în 6957 lunie 5 (Ulianitki 76); care pare să fi fost 

fiul lui Stan Pântece, pe care Pam putea identifica cu ves- 

titul boer a lui Alexandru cel Bun, Stan visternic şi pos- 

telnie între 6917-6941. (Uricar XVIII, 501, 507), care cu- 

mulând două boierii, a căpătat porecla de Piulece,  Foltea 

iar fiul său-—-bănuitul Oană --diminulivul /Foltic, de unde 

Folliceni. * 

Cătră 1423—pe când trăia Stau z:sternicul şi postel- 

picul, localitatea purla. numele lui Su, Slănigă. Deci ex- 

presia din hotarnică: „drumul ce murge de la Stan /a 

Baia», însemna în gura celoe din 1424, ceia ce în gura 

celor de lă 1490 era „drumul ce merge de la Folticeni la 

Baia“. ———— 

Intre 1424 şi 1490 s'a adus schimbarea de denumire 

a localitații Stan, Stănzgă, în Fuiticeni, în măsura in core 

urmașilor lui Stan Pântece, Oană Pântece li sa covârşit 

porecla de Follza, Poltic în loc de_Slăneşti. 

:5) Popa Iuga. Popa luga a fo3t ui Personaj ilustru 
la curtea lui Alexandru cel Bun şi a ficiorilor lui. Dohov- 

nic, se vede, a Domnului evlavios el s-a bucurat de toată 

trecerea pe lângă curtea Voevodului bătrân, pe care la 

slujit <a slujit mai înainte sfânt răposatului părintelu; 

nostrucu dreaplă şi credincioasă slujbă“ cum şi pe lângă 

curtea lui Stetan Vodă «şi acum slujeşte nouă cu dre' late 

şi credința“, de aceia el capătă mai multe dânii, înşirate în 

cele duuă urice din 6942 April 2% (Uricar XVIII, 4 8). 

„Use dă: satul Buciumeni, „unde-i este casa“ rar 

m ec Acmaz, alle două sate la Tutova, unde este Miclea 

din Bahna şi Balan din Strâmba, un loc pe Başău în pustie în 

vecivătatea Seliştei lui Oțel şi mai jos de Văslele Balinove, De! tel Ş NU 
un sat în jos de Mteşti, unde-i jude Micul, Garoeceştii pe 

ai 

4
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Somuz, Radeşanii mai sus de Buciumeni, Mănzaţii la o- 

bărşia Liubanei ; Temeşeştii ambele părți de judeţ la gura 

Studeniei, Strămba de la obărşie la gură ca să-şi plan- 

teze sit singur mocirla, Lăleşti: şi Hă/măjeştii la Tutova, şi 

“satul de la obărşia Strajniţei, unde este jude Mihai. In 

total 13 moşii şi sale?! | 
Satul Buciumenii au' stat în mâna urmașilor popei 

luga numai 66 ani, căci in 1490 Mart 15, Isae visternizul 

lui Stefan eel Mare cumpără satul Buciumeni cu 120 20 

tătărăşti de la urmaşii popei lui Iuga. 

Popa luga are de fii pe Mihul logofăt, amintit ca 

gramatic şi piser prin anii 6947, 6951, Acest Mihul are de 

fată pe Maruşca, care vinde partea ei—jumatate sat din 

Bucinmeni visternicului Isac cu 60 zloți. 

Nanu, fratele popei lusăi, are şi el ficior pe Stăniţă, 

care la rindul său are de fiu pe Dragoş Stănifescul. Odată 

moşia vindută se spărcue urmaşii lui popa luga şi pro- 

prietalea trece in mina altora împreună cu uricul. «şi di- 

resul ce.au avut Maruşca şi Dragoş, pe. acel sat. pe Bu- 

ciumeni de la moșul nostru dela Alexandru Vodă încă lau 

dat ei în mânele lui Isac visternicul dinaintea noastră și 

dinaintea boerilor noştri» (Uricar XVI-a 6). 

4). Document din 6531 Mart 31. Suceava. 

Sumar: Alexandru Vodă dă lui Oană Popşa două sute pe Re- 
brice: Sirbii şi satul lui Moişă Filosoful, fratele său, pentru Slujbe 
facute domniei. Iscălesc toţi boerii curţii, 

dM(u)a(o)emuro B(ohiero. a, Aacncan Ap RotRoAa. 

rocnoaapa 3tMani AMoAaaBckou. UHHHAIB BHAMEHHTO Hectidih 

AHCPOM ] Hâu Hâin ScHMb. KTO  NdHB oyapuri Hâit ETO 

| OVCAHILAITh WPVUH. (ke TOT FCTHHHBIU CAVTA Hâilih 1 BIip- 

NHhIH „Bata Ilonua. CA KHÂR Hat PARE | " EHBHOIE
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CAVABOR, Than bi BHA'Beun ro npagvio n B'bp ll uyre 

CAVE AO HAc AAOBAAH CAII EO (WWCOBHOIO HaLlleio M(H)- 

A(o)emilo H Aaau cati £AY OY Hate BEM lo MoaadB= 

CKOH, ABa CEAA HA PEBpHUH. EAHO CE40 HAHMA CpAEH. H 

APVTOE ceao Hite ceao A ommege ditaocod;a. |] mio eaty 

EBIAL OVPHKA ca scirata „AOKOAOAIR., 1 BPATY. tre Moumv 

„ dBnaocov. n AHTHaL Heanunoaia ] pariat BANHHOMh HI V= 

HVuaromh sro n npEStipuaroat ere u npapsprlroan ero. H 

EpaTi Ab | Eero KO BOVAET BAHKHBIH, 4 XOTAp THMh AROME 

CEACAIL Ad Hâth EC 110 CPapodih YOTagomh KSAa H3 B'Eka 

| wngaau. a na mo ecr e'kpa r(oenoacr)ea Bi enueana = 

AEKCAHABA EotoAa. n Ekpa c(u)na) r(o)cn(o)a(em)eaau || H= 

alama BOERoARI. n REpa ovcux Aki Hawk. m B'kpa 

gzc'ky Bop Hamuyk. B'kpă nana AMukanaa Aoporickore 

| n akmin ere. e.n. Tpunka n pkrin ere. 8. n. Han'k 

Agopiuka, ui akrin cerc. E. n. Hergu.lle. n. anarkun 

e. n. XEypwan akriu ere. 8. n. Haiama. u akrin 

sro. E. n. Aana uaunura n prin er. 8. ni. Hcana 

acrodema n akmin ere. 8.1. Mynapnuna. 8. n. Heana 

Akaka. 8. n. Ănainkyma Goana, BD Gmana 

ERHCTIAPHHKA, B.II. Ava, BHETIApHHRA. B. n. npoueatinta şi 

arin ere. B. î. Gmaua hpaanua., E. n. legat wr 

Eacaya. 8, ui. Xypa CGrpagitua n armin ere. BN. 

Yiopau n B'kpa ocnă Boaph Hauink AMoagaRckniX BEAkbIX 

H AMaAbiY, NEHopY || weno NHkoAn Ha B'RK'E, a No Hate XH= 

ROTU KTO BYAET TOCNOAAph Haiti Beatt. Han W'r Akriu |] 

Hai Hy HAN 0 HaLutix BPATIN. MAN... EA HENOPVIIHAN Haz 

uere | AdHIA dă 10 Băi HA NOTEEPAHAH BANK ECMbI HMh 

Ada 34 HĂ MBARYIO Hi EEPIIVIO CAȚESY, a Han BOAUILE NOT- 

Bpa |N Arie cei ahery. Beanan ecatu (cay)an Hameaty B'kp=
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HOMY MANY KYnunurgui  Asroaery nncamu un || npugucuru 
Hai NEdAT, REFAN AHCTY, unea(a) Onua_rpamarmitb op 
Gouan'k. aro Sua || acua Map aa. 

Traducerea 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod 
Domn Țarii Moldaviei, facem înșliintare cu această 
carle a noastra tuturor cui pe dânsa vor căta, sau 
citindu-li-se o vor auzi; iată că aceasta adevarata 
slugă a noastră credinciosul Oană Popşea u slu- 
jit noua cu dreapla şi credineioasă slujbă, pentru 
care văzând noi a lui dreaplă şi credincioasă slujbă. 
călră noi,miluitu-ne-+m spre dinsul cu osebila noa- 
stră mila, de i-am dat în pamântul nostru al Mol- 
daviei doua sale pre Rebricea, un sat anume Sir- 
bii, şi alt sat mai în gios, satul lui Moişă Filoso- 
ful, ca să-i fie lui uric cu toate veniluriie lui şi 
fratelui său Moişă Filosoful şi copiilor lui Oană 
şi fraţilor lui Oana şi nepoților lui, Şi strănepotilor 
lui, şi rastrânepoţilor lui și fraților lui, ce vor fi 
mai de aproape. lar hotarul! acelor două sate sale 
fie pe vechiul hotar, pe unde din veci a umblat. 
lar la aceasta este credința Domniei Noastre mai 
sus scrise Alexandru Voevod, şi credinta fiului 
Dommiei mele Iliaş Voevod, și credinta tuturor 
copiilor noştri, şi credinta tuluror boerilor voşiri, 
credinţa giupânului Mihail de la Dorohoi Și a co- 
piilor sai, credința giupânului Grinco Şi a copiilor 
lui, credinţa giupânului Oană-dvornic, credinţa giu- 
pânului Negru, credința giupânului Vâlcea, credinta 
giupânului Jurj şi a copiilor lui, credința giupânu- 
lui /liaş şi a copiilur lui, credinta giupânului Dan 
paharnic şi a copiilor lui, credinta giupânului Isaia 
logofetul şi a copiilor lui, credinta giupânului Mun; 
dricica, credința giupânului han Moşuleţ (Deadca) 

Ahr
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credinţa giupănului Dămâăcus stolmic, credinţa giu- 
pânului Stan visternic, credi. ţa giupânului Iacuş Vis- 
ternicul, credința giupânului “Procelmicul şi a co- 
piilor lui, credinta giupânului Jurj Stravici şi a 
copiilor lui, credința giupânului Stan Bârlici, cre- 
dinţa giupănului Șerbea din Vaslui, credinţa giu- 
pânului Ciuvbe şi credinţa tuturor boerilor noștri 
Moldoveneşti a mari şia mici, neruşuit nici o dă- 
năoară în veac, lar dupa a hoastră viaţă cine va 
fi Domn ţării noastre, sau din copiii noştri, sau 
din fraţii noştri, sau ori pe care iar alege Dum- 
nezeu să fie Domn, unul ca acelu să unu strice da- 

ania noastră, ci mai virtos să o întărească, ca una 
ce am dato pentru a lor cu dreaplă şi cu credință 
slujbă. Iar spre mai mare tărie acestei cărţi, po- 
runcil-am slugii noastre credinciosului boer Cupeici 
logofălul sa scrie şi sa acațe pecetea noastră la a- 
ceastă carte. 

A scris Oanţă gramaticul în Suceava lu anul 
6931 luna Mart 31 zile. 

NOTLIE 

1). Originalul pergament, e în proprietatea răzeşilor din 

„Grajduri, « de la care Pam copiat în 1904 pentru serbarea 

"centenarului lui Stefan Vodă, la Scînteia, unde am fost în 

ziua de 4 Lulie. Prin îndemnul harnicului învățător N. 

Pieptu, fostul nseu elev, răzeşii au scos la iveală 2 per- 

gamente, ce pătrează asupra satului lor din vechiu, și ve: 

tindu-le şi traducându-le le:am impărțit traducerea în foi 

voțante adhoc scoase penlru acea serbare, cu litlu «Uricile 

satului Grajduri, zis din vechiu Sirbii şi Filosofii», Are pe- 

cetea ruptă în două şi roasă; şnu»ul de legătură e de co- 

loare albastră şi roşie în 2 viţe groase. Pe la închezturi 

pergumentul e ros de vreme In dos stă scris de mânalui
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Ioniță Stamate pitar—a cărui slovă e cunoscută ca iipică 
—urmâtoarea notiță: Alexandru Voevod din. leat 6931 
Mart 31, doao. sate pre Rebricea, unul Sirbii şi altul din 
gios de satul lui Moișe Filosof. Vezi Surete şi Izvoace 
III, 378. 

2) Nume de persoane: Oană Popşea, Moişa Filoso: 
ful, Oanţa gramaticul, , 

| 3) Nume de localităţi: Sirdii (Gpz6n), Rebricea ;— 
Numele de sârbii sa pastrat ca dennmire oficială până Ja 
pragul secl. al XIX, când pe la 1830 a inceput a se zice 
Grajduri. Numele de Sirbii şi astăzi se păstrează ca de- 
numire a -unei părli din” moşia Grajduri. 

Tot așa Moişă Filosoful şi-a păstrat numele său in 
dealul ce vine chiar in faţa garii și satului Seânteia. Țăranii 
zic şi azi „în filosoki, filosoci, Socai», mai ales acei cari 

"au pământuri de hrană pe acolo. 

<Dealul Filosoful, pe care—se zice—că a fost odată 
un sat proprietatea unui boer numit Filosoful. - El incepe 
puţin mai despre Est de satul Căueştii, merge spre Sud- 
Est priz comuna Șkeia, şi apoi trece în comuna Drăguşani» 
C. Chiriță în Dicţionarul geografic al jud. Vaslui București 
1889. pag. 81. 

In hrisovul lui: Mihai Racoviţa Vodă din 1217 Ghe-/z 32 
nar 26 (Surete şi Izvoade VII, 310) se aminteşte de filosof; “ 
in hotarul moşiei Ciocârleştii, diu care Iordachi Ruset Vor- 
nicul a cumpărat de la Răzeşi 83 pământuri în. țarină şi 
41 delnițe de fânaţ: «iar despre Filosofii iaste hotar Moina, 
undia iaste și un par la mijlocul țarinei». | e 

 Rebricea pespnun, se păstrează și azi ca nume a pă- 
răului ce izvorăşte din coastu dealului  Bordea. Rebricea, 
Pespnaa, diminutiv de la Pespo=coastă, ţerm a fost un 
nume comun slav, ramas ca denumire proprie în gura 
românilor de pe aceste locuri.
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':4). Şerbea din  Vasluz (ilepet wr Bacaya), A două 

oară vioe pomenit numele acestui boer din Vaslui, căci 

întăia oară e pomenit în actul de închinare a Voevodului 

Moldavie: cătră rdgile Poloniei Vladislav din 1407 Oct. 6. 

(Ulianiţki pag. 16). In 1423 trâia incă acest boer tot în 

Vaslui, unde probabil că era într”o diregăinrie mare a lâr- 

ului, căci se ţine samă de credinţa lii, când fu vorba de 

a se înlări o proprietate din țara de gios. 

5). Document din 2003 Mart 17 

Sumar; Stefan Vodă întăreşte lui Sima Gureş, jumătate de 
sat pre Rebricea, anume Sîrhii, partea din jos împărţită între el şi 
nepotul său Nicoară Ciocărlie, dind lui Sima Gureş în mână şi di- 
resul sau privilegiul ce Pau avut moşii lar Oană Popşea și Moişă 
Filosoful pre acel sat de la Alexandru Vodă. 

Muacemiro Bowie. ai (Gredan BoEBOAd. ProcnoAapz 
Ă w 

BEMAti Di+Apaeckon, 3NaMEHHTO UHHHA, HCEHA NaUUHM AHc= 

oa, we or neruniu caoyra nam Gata Loypeu. 

CAS | ua nam npago ni BR'kpho, Aa Mb BHAABUIH Ero 

MpaROio H B'RPMOIO CAOVABOIO 40 Hac, XAAOBAAN ECAIbI EO. 

WCORNOIO HâLUEIO AHAOCTIO H AAA, H NOTBp || BAHAH ECMH 

EASY $ Hâuiei 3EMAn 9% Moaaagekon. NOAOBHNA  CEAO HA 

Pespndun. HAnatA TioaogHta_ WT GpaBii HHXHAA Wacr, po 

COR WRH pasaj A || ez cgonat oyiioyva, ca NukoapK 

Io xgtane, TOE Rice BBIUIENUCANOE Ad ECT EAMOV. WT Hac 

OYPHK. H CX BACEAM ACXOACAL. EMOV. HA/RTEA 79, Hi OVHOY= 

boa ere. n || ngăovHouamea ere. n tpatiSpamoa ro. H 

BZCEMOV BOAOY ere, KTOck EAIOV. H3EEPET HANBANXHIN  Hez 

neptmeHHo HiKoanke Ha B'kkii. a YoTap || Ton neasaut ceda Lu 

Ad ECT AWP OVCsro XOTapă Noacgui aj AWP HHIUHY  CTOpoN 

MO ETâDOAOY YOTapoVv KOWAA H3 g'kra WAHBAAH, 4 Nâk 
/
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npuenait |] AaAo8. ny. a Nonuiu. n Alonwa anaocoda 
le Hadan Gun o ada Hatuero, wr acifanapa Bot 
BOAJ, Ha "Tor ceas „a Gia ter oy poti || Guma Tovpeuo V. 
d Hă "To €cT B'kpa Hauiero PociIoAC TEA. EBILJEIHCAHHATO, Ant 
Gredana orgoan n e'kpa NP ABZ3AIOBAEHBIX c(bI)HoEh Poc= 
NOAcTPRAAbi. Sa ceSfanapa || n For aan Pag.  &'kpa 
Botap Hamuy, B'kga mana Joan npzkanana. B'kpa uana Eoa- 
A9pa ABopiina, B'Epa nana Xpzatatia. R'kpa nana ÎN eoya 
8. n. Moyuară, a. n. Toagepa NpaKZAÂBA XOTHHcKore, E. 

n. Alukor npzkzaana Hemetyoro. e, n, Wopropoaeko || ro. 
8. n. Ilanapa Hogorpaacoro e.n, Raznzoy  cnarapik 
B. n, Heaka aucrapunka a. n. Epemia noereannka. e, 
n. MWeoxnaa uamnnra e.n. (pu eura) CTOAHHKA, 8. n. 
Hempuka Komnca n a'kpa B&CAX Borap natunț AMoaqatckbix. ) 

c "fu Bear). În Aaa, a no(raueat muigorrele K'TO EOVAET 
7 r(o)enoqajpz Hatulen SEAMA 07 aEven Hat HX (Han ww Ha) 

WMIEPO POAA WAN MAK BOVAKOTOE, BOT& HABEPET TocnoAapei 
EBITH HaUIEH BAH AI pancu... HENOBOVUUHA  Hauisro 
Adania n no(repzik Acura... eatoy orepzAna un oyprknna ||; 
Bat s rea AdAH H N9TEBBANAN BA ro NpaROIO Cao 
Bo PH 84 10 ter eatoy npakaa Wwrundoy. a Ha Boauroyre 
kp'&noem n norepziaeriie |] TOAYV BACEAOV. EHIuENHCaHHO- 
Mo Bearkati ECALBI Hdujeatoy Bkpiomoy nan$ Taoy'moyacau 
asroberoy nucamu n nauoy neam npu || ekeurru KCEAMOY 
AHCTOY Hamtatoy, mneaa illa apă pate. az Gouank pakmo 
ar atcua AMapm ai. 

Traducere 

pu 

h / Jr 

| a 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, . 
Domn "Tarii Moldaviei înştiinţare facem cu această
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a noastră carte. iata ca această adevărată slugă a 

noastră Sima Gureş a slujit nouă cu dreptate şi 

credință; deci noi văzând a lui cu dreptate şi cu 

credință slujbă spre noi, miluilu-tam cu osebita 

noastră milă şi i-am dat şi i-am întărit noi înşine 

lui în tara poastră a Moldaviei giumătate sat pe 

Rebracea, anume giumătate din Sîrbi, parlea din 

gios, ce şi-a împăriilo cu nepotul sâu, cu Nicoară 

Ciocărlie; toata acea mai sus scrisă să fie şi de 

la noi urie şi cu toate veniturile lui, şi copiilor lui, 

şi nepoților 'lui, şi strănepoţilor lui, şi văstrănepo- 

ților lui. şi la tot neamul lui, ce i se va alege mai 

de aproape neruşuit nici odănăoară în veac. lar ho: 

tarul acelei giumătaţi de sat să fie tol hotarul giu- 

mătate, iar din spre alte hotare după vechiul ho- 

tar, pe unde din veac a umblat. Cit despre privi- 

legiile idiresele) moşilor lor Oană Popşa şi Moişă 

Filosoful, ce le-du avut de la moşul nostru de 

la Alezandru Voevod, pe acel sat,y-să-—stee la 

mâma li Sima Gureş. lar la aceasta este cere- 

dinta Dowmniei noastre. mai.sus serisă Noi Stefan 

Voevod,-şi credința prea iubiților fii ai domniei 

mele, Alexandru şi Bogda Vlad, şi credinţa tu- 

turor boerilor noştri, credinta boerului Duma par- 

calab, credinţa boerului Boldur dvornicul, credinta 

poerului Hărman, credința boerului Şteful, cre- 

dinta boierului Muşat, . credința boierului Toader 

parcalab de Hotin, credința boierului Micotă par- 

calab de Neamţ, credinta boerului Ciortoroushi. 

credinţa boerului Sandru de la Novograd (Ro- 

man), credinţa boerului Clănău Spătarul, credinta 

boerului Isac visternicul, credinţa boerului Eremia 

postelnicul, credinţa boerului Mohilă paharnicul, 

credinta boerului Pramteş stolnicul, credinta boe- 

rului Petrică comisul şi credinţa - tuturor boerilor 

noştri ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după a 

a noastră viată cine va fi Domn Ţării noastre, din
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copiii noștri, sau din neamul nostru, sau ori pe cari 
Dumuezeu îl va alege să fie Domu în ţara noastra 
a Moldaviei, acela să nu strice dania şi întaritura 
noastră, ci mai vîrtos să i-o întărească şi împuler- 
nicească, ca una ce înşine i-am. dat-o pentru a lui 
dreapta slujba şi pentru că-i iaste lui dreaplă ocina. 
lar spre mai mare tărie şi putere a tot ce s'a scris 
mai sus, poruacit-am credinciosul nostru boer Tău- 
tul logofătul să scrie şi pecetea noastra sa o acățe 
câtră această a noastră carte. A seris Șandru 
Cârje in Suceava la anul 7003 luna Mart î7 zile. 

NOTE 

4) Originalul pergament e în pastrarea __răzeşilor din 
Grajduri, de unde Pam copiat lot în ziua de 27 Iunie 1904, 

o 

ca şi uricul dat mai sus de la Alexandru Vodă din 6931. 
E bine .pastrat cu pecete mare atârnată cu șnur ros de 
matasă, pe care se cetește exerga : near Iw Gmebann Ro 
EȘAA răeneaap 3eman Aiwaaagekoun, ln basmaua roşie a ră- 
zeşilor nu se mai păstrează alle acte de cât zapise de vin- 
zări din secl. al XIX, cum şi hotarnica satului. Grajduri 
cu cadasirul pământurilor de prin 1860. 

3) Nume de persoane: Sima Gureş (Lope), Nicoară 
Ciocărlie (Hukoapa VWokpaaie), Oană Popşa' (GOana Ileniun), 
Moișă Filosoful (AMonuta Gnascoa). 

3) Cand şi Vană=60ana Menu şi Rana Nommua: Ra: 
Hinomt, arată dupla rostire ruteană ca guy şi oțibpr= 
nepot.; &craan şi overa ; Ivan şi loan; 

4) Nume de locuri: Rebricea=pespuuu, cpasu, 
5) Sima Gureş era nepot lui Moişe filosoful, şi avea 

de fraţi pe Morzinco, Roman şi Krâstina (cf. Arhiva. XV, 
219). Suretul uricului din 7002 Mart 18 e aşa de incurcat 
tradus că nu ne lsmureşte ce voește să spună. Eal 4-lea caz 
de traducere incilcilă a unui hrisov vechiu ce găsese, de când 

PL ANA 

pe “parle.
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umblu cu hrisoave în mână. Rezultă însă că Moişă Filosoful 

nu era proprietar numai în Vaslui, unde i-a rămas legal 

şi numele de dealul Filosofii, ci-şi avea aşezări şi proprie: 

tăţi tocmai spre Nistru, pe la Samoleuca şi Zimişeuca, 

„unde au fost Moişă Filosoful. 

Spre complectare dăm loc aici în întregime suretului 

ispisocului vechiu sârbesc de la Stefan vodă, aşa cum îl 

am trecut în ale mele <Surete şi Izvoade> V, 743: 

m Document din 5002 Mart 1$ Suceava 

i ——— 

Tr - “Cu mila lui Dumnezeu Noi Ştetan Voevod, 

“Domn tarii Moldovei, facem ştiut printe” aceasta, fi- 

eşte cărui ce o va vedea sau o va asculta că au 

venit înaintea noastră și înaintea tuturor a lor no- 

ştri boeri mari şi mici, slugile noastre Sima Gureş 

Nicoară şi frații lui Morzinco și Roman şi sora 

lor Cristina cu privilegii, hrisovul cel are de la 

moşul meu de la Alexandru Voevod, pe trei sate 

pe apa Râutului: Miculenii, Piticenii şi hRiulenii 

cu hrisovul din vechiu. cu tot venitul lor dupa ho- 

tarul ce era în vremea veche. Şi viind dinaintea 

noastră şi dinaintea boerilor noştri mari și mici 

slugile noastre loan Popşa şi Moisă Filosof prin 

bună voia lor fară a-i fi silit de cineva sau zăpeiuit, 

| au vindut moşia sa după drepturile ce au avut de 

; la moșii lor cu hrisov anume două sate pe apa 

| Nistrului: Samoleuca şi Tunişeuca unde au tost 

Moisă Filosof slugilor noastre Sima Gureş Nicoara 

şi fratilor lui Morzinco şi Roman şi sora lor Kris= 

tina înto suta șapte-zeci_lei tatăraști și au rămas 

stăpâni slugiie noastre Sină Gureş- -Nicoară şi fra- 

ţii lui Morzinco “şi Roman şi sora lor Kr istina ŞI 

au plătit deplin plata de mai sus însemnată. Drept 

   



aceea văzând noi bnna voinţă a lui Ion Popşa şi Moisă Pilosof am dat acest uric cu tot venitul slugilor noastre Sima Gureş-Nicoara şi fraților sai Morzinco şi Roman şi sora lor Cristina cu plata 2 depliv cu toate prisaăcile și toate alte venituri ce era din vechiu; şi am întărit tocmai sus pomeni-: tilor slugilor noastre Sima Gureş- Nicoara şi frați- lor lui Morzineo şi Roman şi surorii lor Cristina acele două sate pe marginea apei cu tot adetul lor din vremea veche, precum asemenea și copiilor lor, uepoților si strănepotților lor și tot neamul lor. Şi ca să nu se clinteasca nici odanăoara în veci, du- pă cum mai Sus arată, că fiind hotarale vechi din vremea veche. Apoi am incrediuțat domnia mea Slefan Voda. au încredințat boerul/Micodim (Mico. /Z 3 pl lici) parealab Nemţesc, boierul Botorousfi (Ciorto- % rovsli), boiarul Sendrea (Şandru). părcălab  Novo- gradskii. boiarul Dinireu (Toader ?) parcalab Ho- tiuului, boerul Nac (Neag visternic, boiarul Zrzzzia fe poslelnie, boiarul ih (Mohila) ceașnic, boiarul Prumteşa stolnicul. boiarul Petre comis; au în Zu. credințat şi toţi ai noștri boiari moldoveneşti mari și miti. Dar dupa noi cine va fi domn pământului sau din fii noștri savu din neamul nostru, sau cine va fi ales de domnul Dumnezeu să Du zmintească aceasta a noastră daanie, dar s*o iulărească, fiind ca au cumparat'o cu dreptul sau şi am întărit po- roncind credincioasei slugii noastre boiarului Zău- tula logofătul cu sa o scrie și să se spănzure pe- celea noastră. Mateiaşi. Suceava. leat 1002 luna 77 JE Ai Mart 18. 

Din alăturarea acestor 2 documente reiese că tradu- 
cătorul a amestecal persoanele. In 1002 Mart 18 nu trăia 
Dic! Joan Popşu nici Moişă Filosotul. ci nepoţii lor Sima 
Gureş şi Niccară Ciocârlie, nepotu lui Gureș. - Intre a-
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cești urmaşi se vând moşiile lor de pe Răut și Nistru 

Maculenii, Piliceniă, Kiulenii, Samoleuca şi 'Timașeuca. 

Ispisocul adus de noi din 1003 Mast 17 ne arată urmarea 

proprietăţii în Sărbi după moșii lor Popşa şi 'Moişă Filo- 

soful. Deja după 80 de ani Sima Gureş şi cu nepotul său 

Nicoară Ciocârlie au drept numai la jumătate de sat Sâr- 

bii. privilegiile—adică titlurile de proprielate, diresele --- a- 

vind a sta în mâna lui Sima Gureş ca cel mai bătrân. 

Parlea cuvenită lor din Sârbi e partea din gios, tocmai 

fi pe unde şi azi s'a păstrat în gura locuitorilor numel: :iea- 

lul Filosofii—Sorii. CI. Ionescu Gion în Omagiu lui _10t0_ 

. Dimitrescu Buc. 1904. pag. 161. _ 
pen ana 

  

7). Document din 7001 Mart 15 /y 4 3 

Sum ar: StefanVodă întăreşte eumpărătura ce face Jvul Măn- 

dru şi nepoţii sai Toader, fiul Onicăi. SPoortes, Deagotă fiul lcăi, 

Yotaadseay Lit, Furdui şi Muşa fiii Anuşcăi, de lu nepoţii. lui Toader 

şi PetruY Talpig: de la Petru, Oană. Mavoşa, Stanica. Maruşea, şi 

Neagşa fiii lui Dingă Tălpijanul, în satul Tăveşti. la ozerul de pe 

Crasna. cumpărat cu 120 zloți tătarăşti, > 

Asemenea întăreşte şi orinile lor: Seliştea Bibarţul, şi satul 

Gdneştii, tot de pe valea Crasnei, 1 

Mi(n)a(o)criro B(ohino ai Grredanz BoegoAa. r(o)e- 

N(O)A(a)ga BEatani  A0AAaECKOH,  BHAAMENITO UMHHA. cea 

AHCTOA HâLIHA Bac'kat KTO HAH 9V3pHT. Han ere urburi 

OVeANUIMr. WWE placa Np'Ea, Hanu. Hi NpA4, OVeHAN Haz 

sunati || Aloaaageknatii Bordpe. Hauuit cAoyru. Iemp'k, n gar 
N - . 

ErO (NE, Hi CECTpH Hy Marou,_H Gmanka. n Aapoţunka 

n Nkrma. c(ian(ojee AĂmnra TzannâkSaa. nenomoge 

Toaatpa. Bpara Iempa Taanura. no HI AcEpoNt |] BOA 

HUKHA HENSHOKENI. AHMIIBHCHASBAHH Hi TBOAAAN. CROIO Npd= 
N ' 

a N RS wTHuHS ww ni npagaro ovputa | ataaat Hy ToaAepă 

n Ilerpa mzannra. €AMo ceao. nana TaBetpiut. o wW2
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Bpa Ha kpacuoni | catraat  nauimtai, Heoya$ Manapk u 
BpaTaniute ro Toaaep$, c(hi)uoy voua, n elferpuunure 
ToagepoRs Aparora e(sin$ Haka. n ian cecTpuunun a 
Mad puna. TpuS. n Spa. n MS. e(u)u(o)eat || 
Aunoyulki 34, pt. Baa TAPAgeKHX. HI Ovemaa Haui cASra 
MaHApk naSa. n ca coma. EPATAHHUA, Hi CECTPHURUA, Han- 
ah. Toagrp n Aparora n TpuSu Psp ash. n at Sua 
ra Banaamiiau | over mon, pe. Baa. Ta(Tapeut ov pSku 
IlerpS n Bpar$ ere we. u cecrpaat Hţ AMlarouie. n Cana 
n azpSurka u Ikrura c(n)u(o)eem Andra TaannxanSaa. 
MPAĂA, Hdd 4 Npăa, nameanui Gera Îl pe, to ati eu abeuie 
HE A9BpON BOA H TORMER Hi NOAtiSIe BanaaT$, a ani ma: 
EUR HOP MAC EC AAAN HI NOTEȘZANAN cassh naneaiS 
HSS aratiap'k H Bparanuiuto ere Toaacps. II” cserguiun l 
ue ToaaepoeS, Aparora, H nat u CECT pHUHUE A Azi 

d fe 

ro 

m 

| 
apa, Ionăs. n dSpase. n su, TOE NpAApeue: - 
Hot ceao, nânatk anemii oy warpo ua Kpacueu. Ad ter 
HA Tr ac Îvpurt, ca Bal cea exotice cca 
HAL AAA, H N9TEpZAHAH HN NpatSre vwrui$. exite ceaitiție 
Hana'k. Bugapuogo ceantie. n tanto ceăo, nana Lane 
WIN TOE E&CE BiieHteanttoe, Ad se nai ll ww mac owpur: ui 
CA BZCEA AOXOAWal „mau plete n apara nt. n 
BzcEmS poă$ uy.kro ch na usBeper. nauBanik ui „ HENopS= 
WIEHtO HuRoatKe Ha B'kkbi, |] Î korap. Phrm RAuueneantinia 
CEAdAL, H "TON CEAMIȚIN. Ad ECT WT BZCAY crogoni ăfrapoais Yo 
Taâp$ RSAd Hi3 B'Bka wkugaan. Î na 'ro ec pkpaitraluero r(0)e= 
(No) (cm)ga. Bi enuicatinaro ati |] Gnmedana notogi. u e'kpa 

re Np'REZBAPBAtHNȚ c(na)ruwvE, r(o)e(nio)a(err)eăntnr, Saekcanapa 
u Xe "ada Basgan Bbpa potap nau. Bikpa nana A Sata. 
B'Epa nana Tanr$pa wpyenckero, 'kpa nana wa goga |] 

3 

ție
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AROpunka. E'Epa Mata Xpzatana, B'kpa nana II egsaa. 

ekpa nana AA Smara Xomunekore. B'kpa nana duera n 

nana Prku ema napkanazii ww Nhat, g'bpa nana ep: 

mo || pogekoro. 'kpa nana Ilanapa Megorpaackore. B'kpa 

nana Ăunra.. Băpa nana Razuzey cnzrap. B'kpa natia 

Hcaka enerkpnnka. Rkpa nană Epratia  necmeannka. B'kpa 

Mana acruaa uauinuka. Bkpa nana KSc're creanta. E'bia 

nana Ilerpuka Roanca. n B'kpa EBcAk trap natuu AMoaz 

ARK. BEAURHL M AMAdHy. A ÎN0 HALA KHEOT'E, TO] 

BoYaeT r(o)c(no)ala)pz name Bean, wT ABE HauitiX 

Han WWP Hauitre poA8. Han nAk ir B(or)z u3seper. 

r(o)e(no)ala)pz Bir Mame 3tatan MoAgagckon, ToT bl 

HAL HENOPSUIHA Hatero Adaniă || n noTepaaeia. 440 Bhi Hi, 

OVTEpZANA, H ovKp'EnnA. Sate cati HM Ada n NOTEpa-, 

ANM 34 HX caoy 38. a ra Boanusie kphicr ui HnoTapae 

Atnie roatS BzcemS, Băturenut |] cannoatS. Reaban îcâuit. Hauzai$ 

ekpuomS mSnanS TaSrăas aoreberS. micaTu, n Haui$ 
Ă INSP , , 

ncaar upue'keaTii ceaS ancr$ naumtaiS. nicaa TLoaatp 

rpamaru. | oy Gwuastk a(z)a(k)ro aa dap Gi. 

Traducersâă 

Cu mila lui Dumnezeu noi Ştefan Voevod domn ţă- 

rii Moldaviei înştiinţare facem cu această carte a noa- 

stră tuluror cui pe dânsa vor cata sau lui cilindu-se va 

auzi. lată a venit înaintea noastră şi înainlea tuturor 

a lor noştri Moldoveneşti boeri a noastre slugi Pe- 

tru şi fratele lui One si surorile lor Magoşa şi 

Stanca şi Mărugşca şi Neagşa fiii lui Dinga Tălpi- 

UN paul bepoţii lui Toader fratele lui Petru Tălpig, 

î
m
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de a lor bună voe de nimeni siliți nici asupriti şi 
au vândut a lor dreaptă ocină din a 'lor dreplurie 
din uricul moşilor lor Toader şi Petru Tălpig. un sat 
anume Tăveştii la ezerul pe Crasna slugilor noaslre 
lui Juul Măndru şi nepojlonlui de frate, lui Toader 
fiul Onicăi şi nepojiterhui] de soral lui Tcader,Dragotă 
fiul Iicăi şi iar nepoțiloriuij de soră/Ală ia, Trifu 
şi Purdui și Muşa, fii Anuşcăi, drept 120 zloți 
tatarăști şi s'a sculal a noastre slugi Măzdru Ivul 
şi cu ai sai nepoți de frate şi de soră anume Tod- 
der şi Dragolă şi Trifa si Furdui şi Muşa şi 
a plătit toti acei 120 zloți tatarăşti în mânule lui 
Petru şi fratelui său One și surorilor lor Magoşa 
şi Stanca şi Măruşca. și Neagga, liii Dingăi Tălpi- 

anul înaintea noastra și înaintea a lor noştri 
boeri. Deci noi vâzâud a lor de buna voe şi toemală 
şi plata deplin, iar noi aşijderea şi de la noi iuşine 
ară dat şi am întărit slugii noastre /vului Măn- 
dru şi nepotului sâu de frate 'foader şi neţotului 
-sâu de soraliui Toader Dragotă ; cum şi nepoților 
de soră )Mândrea H Trif şibFurdui și Muşd acel. / 
de mai sus zis sal anume Tăveştii, la ezerul de pe 
Crasna, ca să-le fie de lu noi uric şi cu toate veni- 
turile: Aşijderea şi noi le-am mai dat şi le-am intă- 
rit a lor dreaplă ocină, o silişte anume siliştea 
Bibarţul/şi un sat anume Găneştii, acele toate de 
mai sus scrise să le fie şi de la noi uric şicu 
toate venilurile lor și copiilor și nepoților lor, şi 
strănepoţilor lor şi râstrânepoţiior lor şi la tot nea- 
mul lor, ce li se va alege mai de aproape nerușuit 
nici odânăoară în veaci. 

lar hotarul acelor de mai sus scrise sate şi 
acelei selişii să fie din toate paiţile pe vechiul hotar, 
pe unde din veac au umblat. lar la aceasta este 
credinta a noastrei domnii mai sus scrise Stefan 
Voevod, şi credinta prea iubitilor fii ai domniej meale 
Alexandru si Bogdan Vlad, şi credinta boerilor 

că .
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nostri, credința lui pan Duma, credinţa lui pan Gan- 
gur Orheianul, credinţa lui pan Boldur dvornicul, 
credinta lui pan Hrăman, credinta lui pan Steful, 
credinţa lui pan Magat Hotineanul, credința lui pan 
Micolă, și lui pan Reateş parcalabi de Neamţ, cre- 
dința lui pan Câortorovsha, credinta lui pan Şandru 
de la Roman, credința lui pan Dinga, credinţa lui 
pan Clănău spătarul, credinta lui pan Isac vistes- 
micul, credinta lui pan Erenua postelnicul, cre- 

| dința lui pan Moghilă paharnicul, credința lui pan 
nulă Cosfe stolnicul, credinta lui pan  Perică comisul, 

ŞI credinta luturor. boerilor noştri Moldoveneşti a 
mari şi a miti. 

lar după a voastră viată, cine va fi doma ta- 
rii noastre a Moldovei, div copiii noştri, ur din nea- 
mul nostru, sau pe ori care altul D-zeu îl va alege 
sa fie domn ţării noastre a Moldaviei, unul ca acela 
să nu le strice a noastră daavie şi întăritură, ci 
ma! vîrtos să le-o întareasca şi să li-o împulerni- - 
cească, de oare ce înşine noi le-am dăt şi le-am 
întărit pentru a lor siujbă. 

lar spre mâi mare tărie şi împuterire a lot ce 

s'a scris mai sus poruncit-am noi înşivela al nostru 
evedincios Jupân Tăutul logofătul să serie - si a 
noastră pecete s'o acăţe la această cartea noastră. 

A scwis Toader gramatic în Suceava, la anul 7001, 

Martie î5. 

NOTE 

1) Originalul pergament foarte bine păstrat, se află 

în păstrarea moşului loan Pantea, fruntaş din salul Botesti, 

jud. Fălciu, de la care lam copiat în vara - anului nului TYUI: 

în €seursiunea de lOzile, ce am făcut'o prin intreg ținutul 

Fălciului. Ioan Pantea e urmaş direct al. vechilor proprie- 

tari amintiţi prin Ispisocu! lui Stefan Voda! cun probează - 
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o spită de neamuri, lucrată în 1818 lunie 10 de Nede/cu 
biv vel stolnic, prin care se leagă pe bătrânul Costandin 
armaşul, de Ivu/ Măndru, cumpărătorul în Zăveşti, mai 
apoi Tăoşti. 

Pecetea lipsește ; asemenea și şnurul nu mai este. 
loan Pantea are foarte multe hârtii vechi cu referință 

la împrejurimile satului de azi Boţeștii, cun şi a 'salelor 
dispărute ca Ghibarţul, şi altele. 

2) Nume de persoane: Petrea, One, Magoşe, Stanca, 
Măruşca, Neagşa, Dinga Tălpijanul, Toader și Petru Tâ- 
pig, Ivul Măndru, Onică, Toaden Dragotă, Ilca, Măndru, 
Trif, Furduiu, Muşa, Anuşca. e 

3) Nume de locuri: 'Tăveştii (Tancuri), Aerul de pe 
Crasna (6)acpă ua Kpacnen), Seliştea Bibarzuli7 (BuBapueto 
Geauus). Găneştii. 

4) Henorote e un romănism în textul slavon. Seriito- 
rul Toader Gramaticul se vede că era român şi că în re- 
daciare a uitat momentan pe slavicul cnoyk sau RHYE, 
plural oyuskege şi a pus cuvîntul românesc nepot, dar cu 
sufixul slavon în plural nepotove în loc de nepoți: Ori cât de 
vari ar fi asemenea forme romăneşti în secl. al XV-lea, 
ele sunt instructive pentru începutul decăderei slavonismu- 
lui chiar în epoca, când era socotit ca cel mai tare. 

5) Tăveştii, azi Tăoşti sat în com. Bălţaţ; din jud. Vaslui. 
Bibart sau Ghibarţ, nu mai este sat, ci țarină, care 

şi-a pastrat numele după vechiul sat. In Covurlui e satul 
Ghibărţeni. Aici s s'a schimbat in r. 

Toader şi Petru Tălpig, trăitori supt Alexandru. cel 
Bun, şi-au legat numele de satul Tălpigeni, pe Crasna, în 
com. Boteşti, după ce urmaşii lui Zălpiy au început a se 
numi Tălpigeni :.Dinga Tălpijanul (Taannansa). 

Gineştii existau încă ca satla finele secolului trecut: 
azi e numai o denumire topografică. Ca 'dovată aduc o 
scrisoare particulară scrisă de Colivă căpitanul cătră lo- 
gofătul Codreanul, de la începutul sec!. ul XIX-lea.
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Cinstite parintele nostru logofete. să fii dumneta 

sănătos, facem ştire dumitale că au venit Vasile 

Aliuş şi cu feaţii lui. cu cinstita carte măriei sale 

lui Vodă şi cu cuvintul dumitale la noi, pentru o 

parte de loc din sat din Tăoşti şi din Ghibarţu 

ce au gâlceavă cu Gligore Chihae şi cu alţi răzeși 

ai lor. zicând ficiorii lui Aliuş Vasili şi Apostu cum 

că au cumpărat acea parte de loc. însă din Tăoşti 
şi din Ghibarţu şi din Gaâneşti de la varăsa An- 
ghelina și di la ficiorul er Lazar căpitan, iar ficiorit 

lui Dumitru anume Grigorie Chihae şi cu fraţii lor 

“ei dau samă de zic că ei partea lor ce să va a- 

lege wau vindut nici bani au luat. Deci noi am 

strinsu oameni buni şi megiaşi de prin prejur şi am 

întrebat. deci. oameni imărturisesecu precum acea 

parte de loc au cumpărat'o Aliuş toate părţile tu- 

luror întraceşti bătrâni ce sunt mai sus serişi. Şi 

la această mărturie au fost Stefan brat Fratiţa biv 
parealab şi Gheorghiţă biv vornic şi Bosie ot Gu: 

geşti şi Tofan ot Codăeşti şi lonaşeo ot Bodești 

şi Vasile lui Burgheli şi Simion ot Tăbalăeşti şi 

lon ot Gugeşti şi preot Toader ot Micleşti şi pre- 

ulul Ilie ot Gugești și Nicolae ot Armaășeni şi Toa- 

der din Gruiu și şi Gavril ot Şerbeşti şi preotul 

Arsănie ot Codăeşti şi Andronie din Gruiu şi 0O- 

nacă din 'Talpigeni şi precum au mărturisit aşa dăm 

ştire dumitale şi pentru mai mare credință ne-am 

pus şi peceţile și eu Colivă capitanul am scris şi 
am şi isecălil, 

Stetan hiv agă 

l. p. 

& Toader | az Gheorghiţă iseal. 
e lonaşco 
e Vasile 4 Onaca 
e loan. € Andonie 
e Pop 'Toader £ Stefan
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6) Ozerul de pe Crosua „GOatpo na Kpacuon“. Era din 

vechiu obiceiul ca pe cursul apelor, care străbăteau mo- 

siile, or slujiau de hotur să se facă iazuri, din care u- 

nele luau propoițiuni foarte mari. Dreptul la pescuit era 

în devălmăşie, însă proporţional cu partea ce i se cuvinea 

cuiva din bătrânii satului. Nu rari sunt procesrle iscate 

cu aceste iazuri, câci în econon ia vielei ele jucau un rol 

de căpilenie. 

Apa Crasnei a tost din vechiu hotar intre judetele 

Vaslui şi Fâlciu, așa că toate aceste moşii şi sate despre 

care vorbeşte uricul lui Stefan Vodă au venit în partea 

jud. Vaslui pănă în secl, al XIX, când au trecut în jude- 

țul Fălciu, slujind ca linie despărțitoare de județe, culmea 

dealurilor ce slăpânesc satele Gugeşti, Botești şi Tălpigeni, 

iar nu matca văii Crasnei, care era ezilă în dese locuri, ea 

in dreptul satului Tăveşti, ce venea pe iazul de pe Crasna 

«Ozero na Crasnoi». 

7) Spiţa răzeşilor din Bnţeşti: Nedelcu biv vel stoi- 

vic înjgheabă o frumoasă spiță de neamuri urmaşi din 

Jul Măndrol, care are de feați pe Anuşca, Ilca, şi Onică. 

Nu se ştie de urmaşii celor 3 fraţi ; spila ne dă pe urma- 

şii lui Ivul, şi anume pe Constandin armaşul. Acesta ure 

3 fii: Gheorghe (stărn), Joana şi Vărvara. maărilate una 

(loana) cu Şepielici, iar alta (Vârvara) cu Fulga. 

Ioana face pe Anghelina Şeplelici; iar Varvara face 

pe Dumitru Fulga. Din aceaslă strămoașă Anghelina se 

trag răzeşti Aliugeşti, Codrenii ajunși la rangul de postel- 

nicei:—Dumilru Fulga are 6 copii: 2 băeţi şi 4 fete: lo- 

sif, Grigore, Ghinea, Acsinia, Tudora, Nastasia. Urmașii 
din Iosif şi Grigore îşi vind îu a treia generaţie răzăşiile 
cam prin (775. şi parte din ei se călugăresc. Pe Acsinia o 
ține Grigore Huhviea și se trag de aici neamurile Huhulea, 

Nica şi Bosie, numărul urmaşilor e mare de tot (vezi «Surele 
şi Izvoade III, 351).
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7). Document din 7000 Septemvre. 
/ 

n € . 

LI a Sumar : Stefan Vodă văzând împărțala ce şiau făcut între ei 
A „urmasii lui Jnmatate, în aceste moşii: Măndreştii pe Siret pecare îl 

dă AI iau Măriuea, fata Măndrinei cu Sila şi Donea ; Şerbăneştii pe Siret 
J! ş 3 pe care îl iau Steful şi Măriuca: Giumatăţenii pe Jijiea pe care îl 

4 ; 
4 ț „i 

iea Măriuca fata lui Giurgea Jumătate ; Domnul întăreşte proprieta- 
tea asupra Şărbăneştilor, afară de partea lui Ionaşco Jumătate, ce 
şi-a pierdut'o în hainie. 

j 
Sureit_de pe un alt suret de ispisoc de întaări- 

tură de la Stefan vodă pe satul Șerbaneşti, care 
suset se afla la Mănăstirea Todirenii,! ci se numește 
acum Burdujenii. ' 

_Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, 
Domr, țării Moldaviei, facem şlire cu uceastă scri- 
soare a noastră tot cel ce va ceti-o pe dânsa; iată 
a venit înaintea Domoiei mele şi a tot sfatului no- 
siru moldoveneşti boeri Mărica fata Giurgii Giu- 
matalevici şi cu ficiorii ei şi cu rudeniile sale, 
Mărica fala Măndrei şi fratele ei Silii şi sora ei 
Done, ficiorii iui Fetcove, şi rudenia lor Seful şi 
sora lui Mărina, ficiorii Maruşcinei, fetei Stefului 
a Giumătăţei, toti nepoți lui Giumatate, după a 
lor bună voe de nimeni siliţi nici asupriți şi toe- 
mindu-se înde sine şi au împărţit ale saie ocini ce 

| au fost a moşului lo; /Jonaşco Giumatate, satul a- 
nume Maundreştii.pe Siret, unde a fost Bălu şi 
Serbăneştii tot pe Siret, şi Giumătăţenii pre Jijie, 
unde a fost curtea lui Căliman ; şi a rămas Mă- 

| rinei fetei Măndrinei şi fraţilor sai Silii şi surorei 
Î ei Donei într'a lor. parte saltul anume Măndreștii 

pre Siret, unde a fost Balint, iar Stefului şi surorii 
lui Maărinii, nepoţii Stefului, fetii Giurgii Giumataie 
a rămas întru a lor lparte satul anume Şerbăneșşlii 
pre Siret, iar Marincii fetei Giurgii Giumatale au 
rămas îutru a ei parte satul anume Giumătătenii 
pe Jijia—unde -a fost curtea lui Căliman. Şi a ră- 
mas Mărica fata Măndrinii, și fratilor ei Şilii şi 
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Donei şi rudeniile Stefului şi sora lor -Maărica, a- 
ceia an dat Marinii fetii Giurgii Gimatate pentru a: 
cel sal pentru Giumătaţenii cu 700 de zloți tata: 
rești. Şi noi văzând pre dânşii cu bună voe..şi îm- 
partire ce şi-au împărţit ei înde sine cu a sa bună 
voe aşijdere și noi după a lor voe dăm şi întărim 
slugii noastre Slefului şi surorii. lui Maărinii nepoții 
Stefului Giumatate pentru acel sat ce sau zis anu- 
“me Şerbăneştii pe Siret, cum ar să fie lor de la 
toi uric cu toate veniturile lur şi ficiorilor lor Şi 
nepoților lor și strănepoţilor lor şi acelor ce s'ar 
naște între dânşii şi a tot neamul ior, cine dintru 
sine se va alege mai aproape nestricate nici oda- 
naoară în veci. lar hotar acelui sal anume a Şer- 
băneştilor din poiana din Cornul Luncii ce este a- 
proape de drum, dintr'un teiu, de la acela teiu 
merge drumul printre câmpu drept cătra: altă lunea 
in margina luncii, acolo este tăiată o cruce întrun 
carpăn, iar de cătră zvorişte unde merge drumul 
pe din sus de părau o movilăsâpată. De acolo spre 
o baltă la un stâlp, de la balta merge drumul la 
câmp drept spre. vârful movilei, iar de acolo. drept 
spre balta a treia movilă, de acolo irece Siretul. 
unde a fost moara cea bătrână, poiana toata. Iar 
de catra Bereşti aproape de Siret esle movila ce-a 
pus'o lonaşco, iar de la acea movilă drept. peste 
codru pe lingă drum altă movilă; de acolo merge 
spre a lreia movilă pe supt codru, de acolo la co: 
dru, acela este hotarul. Iar de acolo ce au fost a 
moşului lor Ionașco Giumaătate, de la moşul nostru 
Alexandru Voevod pre acel sat ce sau seris mai 
sus ei lau perdut, cum că este nou în ştiinţa şi 
a boerilor noştri ; pentru aceia nimene de acum 
înainte nime cu acel dires ca să nu mai aibă a a- 
păra nici a. năpăstui preste acest al nostru dres 
nici odănăoară în veci. lar spre aceasta: este cre- 
dinţa noastră cea domneasca ce s'au scris mai sus



Noi Stefan Voevod şi credincioșii pre iubiții fii ai 

domniei mele Alexandru şi Bogdan. V/ad, şi cre- 

dincioşii boerii roştri, credincios dumnelui Duma 

er. d. Gangură. cr. d. Boldur vornicul, er. d. Flră- 

mană, cer. d. Hudici. er. d. Steful, er. d. Muşat, 

parealab Hotinului, cr. d. Micoiă şi heatleş parca. 

labi de Neumţ,:er. d. Ciorlorovski. er. d. Sacară 

de Cetatea cea nouă, cr. d. Dinga, cr. d Clănău 

spatar, cr. d. Irimie postelnic, cer. d. Movilă pa- 

harnic, er. d. FPruntşa stolnic. cr. d. Sendre co- 

mis, şi credincioşi toţi boerii noştri ai Moldaviei a 

mari şi a mici, iar după a noastra viața cine va fi domn 

în pamântul nostru al Moldaviei din ficiorii noştri 

ori dint”a noastră rudă sau iarăşi pre cine va a- 

lege Dumnezeu să fie Don în pămintul nostru al 

Moldaviei, acela sa nu strice a noastră dare şi în- 

iaritura. ce încă să fie a da şi a înlari drept, cică 

iaste a lor dare şi înlăritură pentru a lor dreapta 

ocina. lar spre mai mare târie și intăritură porun- 

cim cinstitului şi crediveiosului boerului nostru dom- 

niei sale Taulului vel logofat sa scrie şi a noastră 

pecete să o coase câtră aceasta adevarată Seri“ 

soare a noastră. 
Veleat 1000 (Septembre) 

Aceasta copie am Seriso eu care mum şi is- 

calit Manolachi Andrieş după Suretul care poarlă 

iscalitura lui Bzrâwm pwrzaizewb 1809, Teodoreni, A- 

tanasie. 

NOTE 

1). Suretul acestui vechiu ispisoc se află între hârti- 

ile doamnei V. Castano, profesor în laşi. E seris pe hâr 

tie şi copia poartă data de 1809. In pachetul de hârtii a 

Jumătătenilor se găsese mai multe acte vechi interesante, 

eare vorbesc de urmașii vechilor. boeri Jumătate de prin 

seci, al XV-lea.
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2). Nume de persoane: Mârica fata Giurgii Giumatate 
Marica, Silă, Done, Fetcove, Stefui Jumătate, Mărina, Ma- 
ruşca, lonaşeo Giumătate, Balinţ, Căliman. 

3). Nume de localităţi : Mândreştii, Şesbăneştii, Giu- 
mătăţenii pe Jijia. Toate aceste denumiri se păstrează şi 
azi, fie ca sate: Şerbăneştii, Jumătăţenii, fie ca - localităţi 
isolate, foaste oare când sate pe ele, ca Măndreștii, în 
Dorohoi. | | 

4). Hotarele Pe vremea ]ui Stefan cel Mare încă con- 
tinua a se hotăruici moşiile după semne naturale, ca şi 
pe vremea lui Alexandru cel Bun, lată Semnele : un teiu, o 
luncă, un carpân cu cruce, 9 movilă săpală. un stâlp, 
movila ce-a puso lonaşco, şi alte 4 movile, moara cea 
bătrână, zvorăşte. Din toate aceste semne n'au mai rămas 
de cât movilele, care şi azi slujesc ca semne de hotar, 
întărite ori cu ingrâdiluri de nuele—răsadniţe—ori spăr- 
cuite de vreme. Totte-movilele ce au Slujit ca semn de 
hotar au fost săpate de mini de om, căci textul chiar zice: 
movila ce-a puso (făcut'o) lonaşco Giumătate. Moara de 
de apă de pe Jijia, era deja vsche—lexlul zice bătrână-- 
în 1491, ceea ce arată că era construită de pri:nii descă- A 
licători ale acestor locuri. N 

S$). Document din 7003. Y 
—— ? i i “E. 
  

dp e , d Sumar : Stefan Voda întăreşte lui Bogdan Jumătate din Jumă- , ef lătţeni de pe Jijia —partaa unde a fost Curtea lui Câliman—ce i-a Ta cumparat în praț de 230 zloți tatarăşti —de la fratele său Oancea fa fiul Măriuvi, nepot Giurgil Giumătate; 

1003 (1495). Suret de la Stefan Vodă. 
Facem înştiinţare precum au venit înaintea 

noastră şi înaintea boerilor noştri Oaucea ficiorul 
Mărinei nepot Giurgii şi au vândut a sa dreapta 
ocină şi moşie de nimeni silit nici asuprit dintial 
său drept uric giumâtate din sat anume Giumătă-
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teni paile din sat unde a fost dvoriştea lui Cali- 

man, aceia au vândut frăţinisău slugii noastre lui 

Bogdan drept 230 zloţ tătăraști şi sculându-se sluga 

moastră au plătit toți aceşti bani di mai 'sus serişi 

230 zloţ tatăraşti în mânile Oancii ficiorul Marinei 

nepot Giurgii. Pentru aceia văzind şi noi a lor bu- 

na tocmală şi învoială şi plata deplin așijderea şi 

noi am dat si am întărit slugii noastre lui Bogdan 

pre acea di mai sus numilă silişte anume! giumă- 

tate din Giumatătenii, unde a fost dovoriştea lui 

Caliman, partea di sus ca săi fie lui de la noi uric 

cu tot venitul lui şi copiilor lui, nepoţii și străne- 

moţii lui, şi a tot neamul ce se va alege mai a- 

proape nerăşuit nici odănăoară în veci. lar hotarul 

acelei giumătăji de sat din Giumătatenii să fie din 

tot hotarui giumaălate, iar despre alte părți după hota- 

rul cel vechiu, pe unde din veac a umblat. Pentru 

aceasta este credința Domniei mele Stefan Vodă 

şi a prea iubiţilor fiiilor Domniei meale Alexandru 

şi Bogdan Vlad şi... Tăutul logofătul... | 

Acest suret lam 'scos de pe un suret romă- 

nese scos de Aesinte Uriearul, întru care! suret este 

iscalit Axinte Uricarul, şi fiind cam a's, lam scos 

mai lămurit eu Evloghie dascal în anul 1756 Julie 4. 

NOTE 

| 1). Suretul e scris in 1756 Iulie 4 de Gheorghe Ev: 

!| loghie cunoscutul dascal de slavonie la scoala din Mitro- 

polia Iaşilor. 

2). Nume de persoane : Oancea, Mărina, Giurgea, Bog- 

dan, Căliman, 

3). Nume de localități: Giumătăţenii, dvoriştea lui 

Căliman. 

4). Jumătăenii, sat în judeţul Botoşani, pe Jijia, com. 

Buimăcenii, numele și-l trage de la boerii Jumâtate, trăi- 

tori în secl, al XIV şi XV-lea.
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Documentele aduse sub No. 7 şi 8 vorbesc de nea- 
mul Jumătate: aşa de important în istoria politică a scl. 
al XV-lea, Am copiat în ale male «Surete şi Izvoadea. 
toate actele moşiei Jumălăiţeni şi Zvoriştea, aşa că se cu- 
nosc multe din peripaţiile acestor moşii. Pentru moment 
amintim că în satele de pe SireL: Şerbăneştii și Mândregştii 
ca şi pe Jijia la Juriiătățeni, îşi aveau Curți (dvorişte) incă * 
din scl. al XIV-lea fraţir Bă/inţ şi . Căliman Giumătat:. 
Şi pănă azi s'a păstrat amintirea acelor deorişte ale lui 

TOI pa dr! IPhteh, 2 

Bălint, în devumirea satului Zvoriştea, zis din din vechiu - 
- Dvoresți, din dvorişte , piu schimbare de etimologie po- 
porană. 

naşco Juimăftale, care se întâlneşte ca boer' fără titlu 
in divanurile lui Alexandeu cel Bun între 1403—1411, 
când probabil moare, ca bătrân hoer şi stăpânitor tuturee 
moşiilor de pe Siret şi Jijia, unde părinții săi. îşi făcuse. 
dvorişte, adică curţi. nu case, (dvorişie, nu domove). Boer 
cu trecere la tinărul Voevod Alexandru cel. Buv, putu să-şi 
ridice în vază călră Vodă pre fiul său Jurju Junctate, 
care apaie regulat ca mare :hoer fără titlu în “tot lungul 
domâiei lui Alexandru Vodă, de la 1408—1433.: Lunga sa 
carieră de boer în vederile politice ale dumnului sâu, i-a 
sporit averta şi el se vede că a stăpânit întreagă avere ta- 
tălui său Ionașco Jumătate. 

Jurju Jumătate moare cu inceputul domniei lui Iliaşi 
Vodă. EI lasă 3 urmaşi: 2 băeti şi o fată: Ștefuz Juma- 
tate cu fralele său Mândru și o fată Mărina. Traducălo- 
rul uricului nostru greșit pune Măndrina, în loc de Man- 
deu. Sufixul în e singular în slavoneşte şi. Va indus în e- 
toare, luându-l drept nume femenin in loc de masculin. Po- 
litica dusă de aceşti frați şi mai ales de Steful Jumatate 
a făcut să piardă cu totul rostul politic din jumatatea”ă. 

Intre urmaşii acestor primi boeri Jumătate, trebue să 
punem pe Jon Jumătate zis în documentele noastre Jo-!
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doua a scl. al XV-lea, Ar reeşi că frații Stetul şi Mandru 

Jumătate au ţinut la politica personală a lui: Stefan Vodă 

fratele lui Iliaş. Amândoi fraţii se găsesc în divanul lui 

Slefan, regula: citați impreună: <Sfeful Jumătatevici î să 

brat ego Mănirul». Ba se vede că Măndrul a murit îna- 

inte de 1448 probabil în luptele incinse între Roman Ii ș 

Vodă şi între unchiul său Stefan Alexandru Vodă, căci 

nu-l mai găsim citat şi supt Pelru Vodă din 1445, ei nu- 

mai pe Seful jumalevici, pentru a dispărea apoi pentru 

vecie din şiraoa boerilor veliţi ai secelului al XV-lea. Stefan 

cel Mare nu găseşte în ultimele divanuri ale lui Petru Aron 

pe nici un boer Jumătate, ca prielin ori protivnie, căci boe- 

riile lor încetează după anul 1448 (6956 Februar 18; vezi 

Ulianiski 70). 

Cu ce a păcătuit acest Stelul jumătete, pentru a închide 

scara diregătoriilor tuturor urmaşilor săi ? Poziliv nu ştim 

nimic ; bănuim însă că a fost la mijloc o tradare, câ a-. 

dieă Steful Jumătate se fost purtat ca un han câtră u- 

nul din Voevozii Moldovei scumpi amiutirei lui Stefan. 

Zice Stefan Vodă în uricul din 7000 Sept, (1491): <iar de 

acolo (din Şerbănești în sus—adică Jocul. Zvoriştei de azi) 

ce a fost a moşului lor Jonaşco Giumătate de la moşul 

nostru Alexandru Vodă, pre acel sal ce s'au seris mai 

sus, ei lau pierdut cum este nouă în ştiinţă şi boerilor 

noştri». 

Dacă Vodă Stefan zice în 1491 că este în ştiinţa sa 

că Staful Jumătate a fost pierdut moşia sa—partea din 

sus de Şerbăneşti,—şi că şi boerii săi ştiu aceasla, el p.- 

tea aduc dovada vie a lui Ia/co Hudici unul din cei mai 

pătrâni boeri din divanul sân, care probabil să fi apucat 

şi cunoscut în persoană pe Stelul Jumătate. Şi la ce ar îi 

ținut Stefan Vodă să pomenească acest fapt, dacă nu.s'ar 

fi întimplat hainia Stefului contra tatălui său Bogdan, în 

luptele sale contra lui Alexandrel (1449),
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Documentele noastre ne arată pe urmașii acestora: 
Măndru Jumătate are fii pe A irina, Donea şi Silă ; Stoa 
ful Jumătate are de fii pe Mirina şi Sleful; iar Mrrina 
sora lor are de fii pe Bogdan şi Oancea. Ei îşi impart în- 
tre dânşii averea rămasă: Măndreştii de pe numele lui 
Măndru Jumălale+ 1448; Jumătățenii după numele lui 
Căliman Jumătate de prin 1350. şi Şărbăneştii probabil 
după numele răstrămoşului lor Şerban Jumătate. bânuitul . 
tată a lui B linț şi Căliman Jumătate, de oare-ce Şerbaă- 
neștii se dau cu nume mai din vechi, pe când celelalte a: 
şezări se delermină cu locuţia : cunde « fost dvoriştea lui 
Căliman şi Bălinp». 

lată dar documente care ne răspică rostul unei fami- 
Jii de boeri din scl. al XIV şi XV-lea (1350—1495) in curs 
de cel puţin 6 generatii. 

Alexandri în „Despot Vodă» pune pe Jumătate ca 
plăeș păzitor de hotară'sub domnia lui Alexandru: Lăpuş- 
neanu şi Despot Voda. E liber artistul dea interverti istoria 
pentru efectul scenei, da» in scl. al XVI-lea nu se gaseste 
nici o pomenire de Juniglate. Apar ce-i dreptul mai lirziu 
boeri cu numele de Bucioc, care pe turceşte e lot Jumă- 
tale. Care să fie legătura intre Buciocii sul al XVII-lea cu 
Jumălățenii scl, al XV-lea? O enigmă. 

9). Document, din 6998 Ghenar 17 Suceava. 

Sumar : Stefan Vodă întăreşte nepoților lui Bratul Viteazul satul lor de baştină Bratuleşiii şi Fedelesenii, iar la Cârligătură su- tele Goeştii şi Vrastaţii, căci ei si-au fost perdut diresele- ce au e- vut de la Alexandru cel Bun şi Ilie Vodă, 

M(mato)erire Bfo)miero msi Gredan gotgoaa T(o)en(o) 
Al(âpi seman Aloasaseken. una auamenure ua AHCTOA 
MAUIHAL BACAM KTO Half ov3pitr. Han ere uToun scaun, 
kt ToTH nerunntin, caSra nau Dupua n ceerpa ro d- 
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nato Y uika. || n caSra naw Aaawp. n Eparia ro A parora 

n Su apSuiko. n cecrpu uk Ira ut AMzpnua. n casra 

nau Focme n cecmpa ere Peaka n tenor un Toastp 

n cterpă ere Goginka n Macri. c(bi)n(o)ee Haanka 

Epazcmara n G'rana acută Agaroanpal n nenoru en. 

vw m cecmpa ere Geaka. căt Alupua KamoTrz. te. 

noinoge BpamSaa BHT'E3'R, XAAoRAAN ECAMH NY. WCOBHOIO Ha= 

LEO MACIN. H AAN 4 10 | TRPZAHAN ECAIM MAI. OY Hâmtii 

B5MAH OY MOAAdBCKOH, HY  NpAgSIO WTHHHS. cEAA Hanav'E, 

Epzmsacurin 1 Peacacmaniti n Ha Rpzaurzmspk Lo 

cum H BPACTANIU, "POE BBCE BBIUIENMEANIOE, Ad ECT |] 

HA AT Hac Op. Hi Că BZCEA ACXOACAI, HA ai akreat 

HY. Hi npksuSuamiva uy, n upkiuSpkmivai uk ni BaceaiS 

poAS tg KTO ck. Hat HSBEpET HAnBANKHiN HenopăisiHo, Hi 

koamie a Bibi. ÎLa oma. Tai ” BbiuienHcaHBInat. CEAdAt. 

aa cer ww Sci eropinn, mo cTagoaiS XoTapS KSAa H3 B'Eka 

MRHEAAR, d MAK pari ie 1pO Hâtaati WHH Hă "Tux ceâh. 

wm Akaa natiero ww acea || apa noenoai. Hi ApSree mpi . 

REALE WT oja Hauiere vor Vaii BOEROAL A WHH Bd 

 PWEAN. KAK ECT Ha SHANE HăuledR CARA. fi goa'kpwa ntâ= 

LIRA. 4 HA "TO EET BEPA HALETO FCĂBA Bhi || IeHcaHHaroatbi 

redata RoeBoAl. H E'Epa NpkEz2AroBAntiX cHwB Î'cABadibt 

Aaencanapa n Rorganad Raaga. n B'kpa Botap Hanunit, 

B. n. ĂSaa. 8. m. PanrSpa. 8.1. A paro || ua Agophuka 

e. n. Xpaatana. 8.1. Lam XS qua BR. A. AakBcra 

g. u. ÎlegSaa napkaaata ww XoTuHĂ, E, N. Anno 

a nanz Phkuema || napaaazut vw Mika, 6. n. Anapenka 

op oppeckero. B. 1. Tposn nagkaaaga GOpyenckore, B. 

n. won Genapa napkaaaga loorpaa || ckoro. E.n, Raana$ 

enzmapit. B. n. Hoagepă Bherionika, B. 1. Epraia nec
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TeAHiRa. 8. n. Îwn PpSnm ema croanna. B. n. || Mlanapa 

Koatuea, H B'kpa oycuy Botap naum. AMloaaaRckuy. BEAHKHX 

H aan. a no Hama uRoTk mo aSaer r(o)en(o)a(a)pa 

Hate Bean WT ABTEn Hawk Han WT Hauuero Îl poa. 

HAH MAK BSAkoro Laz ha H3BrpeTh FCApa BHTH Hauitti SEMAH 

MoaAaBckou. TOT GH HM HENOpSUIHA Hauero” Adania H NoT= 

ROZ „anus nat || Srapzana n Skpknna. Bade ec 

HA AdAH H norepzantan/. npaRSio n R'kpuSro caSK65. ui 

34 pie, mph a 1% Bcauuvio || kpknwcr n NoT= 

pa: aenis 'ToMS pacea Bniueneaniioatt Reakant cati az 

uitaiS B'kpuoas na(ui$ TaSrSaS acroderb unca)ru. n nam |] 

ntuar. mpugecuri, kesmb anciS Hauitat$, ne Toaatp oY 

19 ra 

Gwvuatu garkrro +5u/. Ven, a Z A4-) d 

Traducerea 
———— 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, 
Domn țării Moldaviei, fucem înştiintare cu această 
carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căuta, 
sau celindu-li-se o vor auzi; iată ca această ade- 
vărată sluga noastra Mircea şi sora lui Anuşca, 
şi sluga noastra Lazăr şi frații săi Dragolă și An- 
druşta şi surorile lor Neaga şi Mărina, şi sluga 
noastră Coste şi sora lui Fedea şi nepoţii lor Zoa- 
der şi sora lui Sofiica şi Nastea, fiii lui luancu Vrăs- 
tatu ; şi Stana tata lui Dragomir Căşolă, şi ne- 
poţii ei Jon şi sora lui Fedca, fiii lui Mircea - Că- 
şotă, nepoti Bratului Viteazul, ne-am wiluit noi spre 
ei cu osebita mila noastră și am dat şi am întărit 

noi lor îu pămintul nostru al Moldaviei, a lor dreaptă 
ocină satul anume Brătuleştii şi Fedeleşanii şi la 

4
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Carligătură, Goeştii şi Vrăstaţi; ucele toale de 

mai sus scrise să le fie lor de lu noiurie' şi cu toale 

venilurile, lor si copiilor lor şi nepotilor lor şi straă- 

nepoților lor şi rastrănepotilor lor şi la tot neamul 

ce li se va alege mai de uproape neruşuit nici odă- 

nâoară în veci. lar hotarul acelor.de mai sus scrise 
sale să fie din loate parțile pe vechiul hotar, pe 
unde din veac a umblat. Iar diresele (privilegiile) 

ce au avut ei pe acele sate, de la bunul nostru de 

la Alexandru Voevod, şi all privilegiu de la unchiul 
nostru de la Iliaş Voevod, pe acele ei le-au pierdut 

cum este la ştiinţa domniei noastre şi a boerilor 

moştri. 
lav la aceasta este credinţa domniei noastre 

mai sus scrise noi Stefan Voevod, şi credinţa preu- 

iubitilor fi ai domniei noastre Alexandru şi Bog- 

dau Vlad şi credința boerilor noştri credinţa jupă- 

nului Duma, crediuţa jupânului Gangur, credința 

jupănului Dragoş dvrornicul, credința jupânuiui /ră- 

aaa, credinla jupânului Jafco Fudici, credința ju- 

sâuului Dajbog. credința jupânului Şteful parealab 

de Itolin, credinta jupânului Micotă şi pan Reateş 

parealabi de Neamţ, credinţa jupânului Andreica 

Ciortovovski, credinta jupânului Grozea parcalab 

de Orheiu, credinia jupânului Jon Secară parcalab 

de Novograd, credinta jupânului Clănău spătarul, 

credința jupânului Boldur visternicul, credinta ju- 

pânului Fremia postelnicul, credința jupânului Jon 

PFruntez stolnicul, credinta jupânului Şandru. co- 

misul, şi .erediuța tuturor boerilur noştri ai Moldo- 

vei, a mari şi a mici. 
lar după a noastră viată cine va fi domn țarii 

noastre din copiii noştri sau din neamul nostru, sau 

ori pe care D-zeu îl va alege să fie domn ţării 

noastre a Moldaviei, unul ca acela să nu strice 

dania noastră şi întăritura, ci mai vârlos să le-o 

întărească şi împuternicească, de oare ce noi înşine
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le-am dat şi am întărit (pentru a lor) dreptă şi ere- 
dipcioasă slujbă şi pentru ca..... 

lar spre mai mare tărie şi împuternicire a lot 
ce s'a scris mai sus porontit-am la al noslru cre- 
dincios jupân Tăutul logofătul să scrie și pecetea 
noaslră s'o atârne la aceaslă carte a noastra. A scris 

 Touder în Suceava la anul 69... „ Ghenar 17. 

NOTE 

1). Originalul e seris pe piele şi se află în proprietatea 

d-lui D. A. Greceanu, din laşi; face parte din uctele ca- 

sei Pavli. Bine păstrat, afară de ultima îndoitură care a 

rupt şi ultimile rânduri şi chiar gata, nepulându-se ceti 

de cât miile şi zecile 69...., lipsind zecile și unităţile. 

2). Nume de persoane inpua. SIunouka, Aaawp, Apa: 

rorz, fnApyukH._ Hkra. Mapnna, Koere. Deaka, Hack, Toa- 

Ap, Gozina, Haka. RpacTara, Grana, Aparoanp  Kamorz, 

Iwu, *Mupua Kauio73, Bparsaă Enrka'k. 

3] Nane de localităţi : Brătuleştii, Fedeleşanii, Go- 

eşlii, Vrăstalii, kpxanrzr3pt. 

Azi Brătuleştii şi Fedeleşanii cad în județul Roman, 

Vrăstaţii nu ni se mai dau ra sate deosebite, iar Goeztii 

e sat în județul Iaşi, vechiu Cărligătura. 

4). Bratul Viteazul. La mulli boeri de ţară din scl. 

al XIV-lea şi XV-lea se dă numele de Vilazul. Aşa avem 

aliţia Dragoş Viteazul pomeniţi prin documentele sel, al 

XV-lea prin părţile muntoase ale Bacăului şi Neamţului. 

Vilejii erau un soiu de armată de țară, din care foarte 

mulți proprietari vechi de moşii, boeri de țară, şi-au le- 

gat porecla de vileaz=—oşteau, pe lângă numele lor. La 

nici unul însă porecla n'a trecut la urmaşi, ci a rămas ca 

un atribut specific părsoangi” 16; cu'care”se cita totdeauua 

de urmaşi. Aşa acest Bratul şi-a legat numele sau de Bră- 
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tuleşti sat în jud. Roman, dar nepoţii când îl pomenesc 

îi zic pururea Bratui Viteazul, fără a i se zie şi Căgotă. 

Cuvântul Viteaz a suferit aceiaşi extiadere de înteles 

ca şi voinic, care cuprinzând la început numai pe oştean, 

pe militar, s'a dat mai apoi la ori ce om tare, fără ca 

numai de cât să se lege cu noțiunea de soldat. Ori ce sol- 

dat de ţară era viteaz, voinic, tără ca fie-care viteaz sau 

voinic să fie numai de cât soldat. 

Bratul Viteazul trebue să fi trăit pe vremea lui A- 

lexandru cel Bun, căci nepoţii săi lrăesc pe la 1490; apoi 

chiar textul zice ciar privilegiile ce ei le-au avut de la 

bunul domniei mele de lu A'exandru Voevod le-au pierdut» 

adică că diresele lui Bratul Viteazuţ sau fost pierdut în 

răzmeriţels dese ce cuprinsese țara pănă la uşezarea lun- 

gii domnii a lui Stefan Voda. Urmaşii acestui Bratul Vi- 

teazul au (râil. în de aproape de marele_Voevou, căci el 

sing zice că perdersă acelor” €” jui cunoscută cum Şi 

__boetilor săi. Aceiaşi destăinuire ca și la boerii Jumătate, 

care fiind duşmani în polilică marelui domn şi-au fost pei- 

dut averea din cauza hainiei lor 

5). Data, Originalul nu ue păstrează îu dată zecile 

şi unităţile, câci ne dă numai 69.... Putem însă preciza 

data după lista boerilor. E posterior anului 699 şi 

anterior anului 6998 Martie, căci din boerii fără titlu nu 

ni se pomeneşte nimic de Zbiare şi Neag, care dispar de- 

finiliv în 6999; şi ni se dau numai pe Duma, Gangur, 

Irâman, Iuţco Hudici, Dujbog, Andreică  Ciortorovski. 

După parealabii cetăților data va 4 intre 6996 şi 6995; 

Steful de Hotin, Micola şi Reateş de Neamţ, Grozea de 
Orheiu, Ion Secară de Roman; Ne lipseşte paharnicul, şi 

din documentele cunoscule avem ştire de paharnicul An- 

dreică pănă la 6997 Mart 13, şi de Moghilă paharnicul 

de la '6998 Mut. Deci la 15 Ianuarie 6998 nu era încă 

rânduit nimene în treapta păbărniciei. Movilă fiind rădicat
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la această treaptă după Ianuarie 6998, căci îl găsim po: 
menit în 6998 Martie ca paharnic. Unind toate acestea noi 
fixăm data documentului la 6998 Ianuarie 17 (1490). 

6). Nepoli—mnepolove. Semnalăm aceste 2 românisme, 
dute sub desinenţa cazuală slavonă ; nepolove ne reamin- 
teşte pe sinove, unucove=nepoli. Diacul Toader era băşti- 
naş româna şi slavona o invățase—se vede—prin scoală 
pentru cancelarie şi atâta. 

17). Căşolă, ne aminteşte pe Lâiotă, Albotă, Drăgolă, 
Băşolă, Căloti, unde avem sufixul otă (slavon orn), apli- 
cat la rădăcini slavone: drag, baş, şi latine ca alb. Se 
vede că onomaslica românească s'a îmbogăţit prin scl. al 
XIII—XV-lea cu acest sufix patronimie, eare ar arăta pe 
fiul lui Albu, fiul lui Drag. după cum moda mui veche 
cerea sufixul escu : Bor.tescul, Dumitrescul, Ganescul, Si- 
nescul, vorbind de cele ce se găsesc in documentele sc]. 
al XV-lea. Moda mai nouă cu 0v, ovici, îski, oglu, giu, a- 
rată de departe proveniența rusască, bulgăreasca, leşască 
sau turcească. Sufixul patronimic ofă e anterior descăle- 
catului şi tocmai prin raritatea lui de astăzi ne dovedeşte ve. 
ehimea ; Textele vechi ne dau mai multe nume, eare azi 
au dispărut, dacă nu s'au păstrat: ca denumiri topografice 
cum e Albolq, restul în derivate ca Dragoteşti, Caloleşti, elc. 

10). Document din 7009 Dec. 14. 

Sumar : Stefan Vodă cumpără satul Sineştii din Carligăturu de la Giurgea Sinescul şi fraţii lui, fii lui Stanciul Sinescul, nepot lui Jon Sinescul cu 200 zloți tătăraşti. Asemenea mai cumpără satul Onicicanii tot din Cărligatura de la Jurj Palmeş ficior lui [lie Paimeş nepot lui Onicicov Palmeş, cu 200 zioţi tătărăşti, Aceste 2 sate le-a dăruit mănăstirei Putna, pentru pomenirea strâmoşilor săi, şi sanatutea sa şi a doamnei Mariei. “ 

Cu mila lui Dumuezeu Noi Stefan Voevod 
Domu țarii Moldaviei, înştiinţare facem cu această



carte a noastră tuturor cui pe dânsa vor căla sau 

cetindu-li-se o vor auzi, cum au venit inaintea 'noa- 

stra şi înaintea alor noştri moldovenești boeri a 

mari şi a mici Giurgia Sinescul și” fraţii lui: Ma- 

moil şi Isaiaficiorii Stanciului, nepoţii lui Joana 

Sinescului, de a lor bună voe, de nime sil.:i nici 

nevoiţi, şi şi-au vândut a lor dreapta ocină din u- 

ric(ul) moşului lor a lui Iona Sinescul şi a Stan” 

ciulul tatălui lor un sat la Cărligătura anume Si- 

meşti, unde a fos! casa lui Iona moşului lor, şi 

a. Stanciului a tatului lor, acel sat lau vindut 

însuşi Mariei Sale drept 200 zloți latărăşti, şi au 

platit Marija sa acei bani 200 zloți tatarăşti toti 

deplin în mânule JurjiiSinescului şi a fraților lui 

Manoil şi Isaia înaintea boerilor; şi dupa aceia ia- 

văşi au venit Ja Maria sa şi înaintea boerilor Jiur- 

jea Palmeş licior lui Ilieş nepot lui (Oniucovs din 

Carligătură, iaraşi dintru a lui bună voe de uime 

silit nici asuprit şi au vândut a. lui dreaptă ocină 

din uricul său cel arept din uricul moşului lui .0O- 

nicica din Carligătură din dresa ce au avut el dela 

moşul Măriei sale Alexandru Vodă,uu sat în Căr- 

Jigatura anume Onicicanii. lâugă Sineşti iarăşi Ma- 

riel sale. drept 200 zloți tălaraşti şi au platit Ma- 

ria sa acei bani ce s-au zis mai sus 200 zloți ta- 

tărăşti în miînule Jurjii Palmeş înainte boerilor ŞI 

iarăşi privileghia celi vechi ce au avut Jiurjia Pal- 

meş de la moșul lui Onicica din' Carligatura de la 

moşul Mariei sule Alexandru Voevod li-au dat în 

mînule Mariei sale înaintea boerilor şi plătind Ma- 

riia sa tot deplin şi tot cu bani gata toţi banii câţi 

sau scris mai sus. - 
După aceia Maria sa bine âu voit cu a'sa bu: 

nă voință şi cu iniină curată şi luminală şi din 

toată bună voia sa şi cu ajutorul lui Dumnezeu şi 

au făcut pentru sufletul celor întru sfinţi raposaţi 

“mai înainte a părinților şi a moşilor Maăriei sale



şi pentru sănătatea şi mintuirea Măviei sale și a 
doamei sale Marii şi a fiilor Marii sale ca să in- 
temeeză şi să să întărească sfânta sa mănăstire, 
unde este hramul adormirii Prea sfintei. pascâtoare 
de Dumnezeu şi egumen arhimandrit chir Popa Pa- 
isie şi au dat acei sfinte mănastiri aceli mui sus 
scrisă «doi sali anume Sineştii şi Onicicanii ce siut 
la Carligătura ca să fie acei sfinte mănăstiri a Ma- 
riei sale uric cu tot venitul nestrămutat nici odată 
în veci. şi uce privileghie veche de la Alexandru 
Vodă ce esle pe Onicicani iurăși au dat în mănule 
popii lui Paisie Egumenul și arhimundrit acei sfinte 
mănăstiri Putnii. lar hotar mai sus numitelor sate 
anume Sineştii şi Onicicanii începind din sus între 
Onicicani şi intre Goeşti din codru pe drum ce să 
sioboaue pe Hicera Onicicăi la cimpu, apoi şi în 
cimpu pe acelaşi drum, apoi pe deasupra dealului 
şi iarăşi pre acela drum, apoi din dumbrava la 
rădiul MWgăi pe acelaşi drum, lu movila cea săpată 
şi au însâmnat uu leiu aproape; di acolo piste 
rădiu la marginea rădiului au iusemoat uv ulmu, 
peste drum şi piste vale pe cîmpu pe costişa la 
margine rădiului deasupra Şapticenilor au insemnat 
un,... apoi piste râdiul acela la Saraturi. apoi la 
dial deasupra Şapticenilor la movila ce săpată, 
din sus de viile lui 'Talpă la do movile vechi prin- 
tre care trece drum; apoi pre acelaş drum la răs- 
piutii, apoi întorcând pe celalant drum peste deal 
la allă raspântie la movila cea -săpată, apoi iarăşi 
cătră câmpu peste o vale mică pe costişă la o mo- 
vilă săpată aproape de gropi, apoi piste gropi pân 
Ja părăul Batireştilor, apoi pe acelaş pârău în gios 
pân la drum, apoi în suspe drum pe lângă pârâul 
ce să chiamă Ezărăvaunul la o movila săpată a- 
-proape de drum, diacolo la zăpodie, apoi deasupra 
dealului apoi pe deal la o movilă săpată, unde a 
fost un stejar, apoi în sus pe deal la dealul cel
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mase în codru; atita este tot hotarul a satelor ce 

sau seris mai sus Sineşti şi Onicicunii şi pre acel 
hotar egumenul şi călugurii de la Putna să facă 

sate şi prisăci şi acele sa fie sfintei mânăstiri uric 

şi spre acea este credința însuşi marii sale Ste- 

fan Vodă şi credinţa a prea iubitilor fiiului Mariei 

sale Bogdan Voevod şi credința a boerilor Duma, 

Buldur iproci, iar asupra celor ce sar ispiti să stri- 

ce această danie de la sfinta mănăstire Putnu serie 

slraşnice blăstawm, 
1009 Dec, 19. 

Acest suret ce sau scris din condica Mitropo- 

liei posleduindu-se de cătra noi şi fiind asemene 
scos din condică am iscâlit. 

97 Sept. 20. 
Costautin stolnic. 

NOTE 

1). Surelul acesta scos după condica Mitropoliei de 

C. Greceanul stolnic în 1797 Sept 30 face parte din aclele 

casei Pavli, apud D. A. Greceanul. 

2). Nume de pnrsoane: Giurgea Sinescul, Manoil, 

Isaia. Stanciul, loan Sinescul. Giurgea Palmeş, llieş Pal- 

meş, Onicicov. 

3). Nume de localităţi: Sineştii, Onişeanii, Goeştii, 

Kizera Onicicăi, Şăpticeni, Pârăul Batireştilor. 

Sineşti. sat în jud. Iaşi, Căvligătura. Onişcani tirgu- 

şor în jud. Roman, Siretul de jos. In vechi amândouă erau 

în' ținutul Cărligăturei, dispărut după 1838, când cu noua 

împărţire şi rotunzire a judeţelor din Moldova. Intemeerea 

acestor sate cade în sel. al XIV-a şi XV-a pe câ:d tră- 

iau boerii loan Sinescul şi Oaicicov, unul fiul lui Sin, al- 

tul a lui Onicică (Kicera Onicicăi). 

Boer cu numele de Sin avem pe Bărlici (cf. Uricar 

XVIII ad finem); se vede că numele de Sin a fost mai



viu întrebuințat de cât altă poreclă şi sa păstrat la ur- 
maşi : Sio-ţ-escu, plural Sin--eşti, ue unde apoi numele 
dat localitaței Sineşti. 

Onicicanii, azi Onişeanii, ca veşnic=vecinie, crâşmă 
=ecârciumă, paşnic=pacinic. Ne aminteşte de Onicică, O- 
nicicov==a lui Onicico. Dacă în vană celim pe loan, căci 
se întilneşte şi Vană şi Oană, atunci Ovicico ar fi Joniţă, 
onomaslica slavă fiind în putere prin sel. al XV-lea. 

A Unde a fost casa lui Ion moşului lor şi a Stan: 
ciului tatălui lor ; pe slavoneşte ar fi ras Bha Aomx Iwna 
ARAS uy. Lon Sinescul a trăit supt Alexandru cel Bun, ca” 
şi Onicico, care au direse la mâna lor de la acest voe- 
vod. Pe lu 1400 nu era sat pe locul Sineştilor. Ion Si- 
nescul, adică fiul lui Sin işi tâcu casă pentru el. In acea 
casă a trăit fumilia lui ; acolo a trăit dintre copii şi Stan- 
ciul, care la rindul lui a avut şi el 3 copii: Giurgea, Ma: 
noil şi Isaia. Daca bunul şi tatal lor şi-a zis Sinescul, fi- 
ind câte unul, copiii şi fămilia la un Joc şi-au zis Sineştii 
Casele s'au înmulțit şi așezările lor au închegat satul, şi 
iată dar trecerea de la intemeetori: Sin, Sinescu, Sinești, 
la salul Sineşti, de la proprietar la proprietate. 

Tot asemenea Onicico=loniţă care se numea şi Pal- 
meş, trăitor supt Alexandru cel Bun a avut de fiu pe lie 

  

A 

Palmeş şi acesta pe Jiurjea Palmeş. Contemporanii au le- 
gat in gura lor mai mult numele de Onicico, adică numele 
de botez, ca şi în alte localităţi : Ioanifeşti, Ivăniţeşti, ete. 
de cât porecla palmeş. şi a dat numele locului du: pă acest 
fapt, punând sufixul ani, Onicicani, Onişcani, ca în Lun- 
gani, Vălcani (azi Vuteani). 

Din zecile de documente de prin scl. al XV-lea, re- 
iese un fapt social de foarte mare insemnătate pentru des- 
voltarea elementului rural în ţara noastră. Mai toată țara 
Moldovei trebue să ne-o închipuim acoperită cui păduri. 
Târgurile, așezări din vechi, erau presărate pe curgerile a- 
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pelor, la deschideri de vâi largi, sau celăţi împrejmuite 

cu ziduri, ca Hotin, Neamţ, Novograd. ln locul satelor de 

azi cu sule de case, trebe să vedem numai aşezări sin- 

guratice de case a vitezilor oşteni ai voivozilor, ori a slu - 

gilor sale credincioase, care capălă pământ din imensita- 

tea codrilor unde își deschiă poene şi izbutese a-și face 

case din bârne în mijlocul codrilor şi al văgăunilor. Din a- 

cele aşezări vechi de case au eşit satele de az, Gecă n'au 

venit imprejuri năprasnice, care să le strice aşezarea. 

| 5). «Şi pe acel hotar egumenul şi călugării de la 

Putna să facă sate şi prisăci“ Stetan Vodă cumpărând 

cele 2 sate Sineştii şi Onicicunii cu câte 200 zloți tătă- 

răşti fie-care, le-a fost dal mănăstirei Putna pentru pome” 

nirea strămoşilor şi părinților săi şi pentru sanatatea sa şi 

a doamnei sale Maria. Odată intrată mănăstirea Putna în 

stăpânire în aceste 2 hotară s'a simțit nevoe de a'şi face 

sat pe ele, căci numai cu aşezările de case ale foştilor 

proprietari, deposedaţi prin vânzare : Giurgea Sinescul şi 

Giurgea Pulmeş nu era mulțumită mănăstirea ; şi de aceia 

egumenul Paisie cu întregul sobor al Pulnei ceve de la 

Vodă îngăduiala ca chiar în actul de donaţie (daanie) să 

se prevadă dreptul de a-şi tace sat, aceasta intrând în a- 

tribuţiile esclusive ale domuului, fiind o chestie de sștat— 

colonizarea. De unde dar între 1400 şi 1500 atât în Sineşti 

cât şi în Onişeani nu erau de cât așezările de case ale 

proprietarilor, odată aceştia ieşiţi de pe moşie, mânăstirea 

a căpătat voie să facă sat, prin aducere de oameni străini 

liuzi. Aceşiiă faţă cu noul stăpân — mănăstirea Putna— 

au Yevenit vecini, mai apoi clacaşi; şi deci vecinatul în 

aceste 2 sate începe cu sect. al XVI-lea, nu mai de vreme, 

6). Hotarele. Cele două sate Onişeanii şi Sineştii sint 

cuprinse în acelaş hotar. Ca semne avem: pădure, drum, 

teiu, movili săpate, rădiu, ulm, gropi, părău; » Zăpodie“, 

'se mai aminteşte şi de movili vechi, care dacă pentru cei 
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de la 1500 erau vechi sigur că lrebue să le punem. de pe 

la începulni sel. al XV.lea- supt Alexandru cel Bun, «când 

au delimitat poale pentru întăiaşi dată proprietatea acelui 

Sim (Bârlici). | 

“ Cuvântul zăpodre vine des în documentele vechi. i 

pă elimologie cuvântul e slav: zzpod=—latebra, ascunsoare;. 

întune-ime. NCAE, sancAz. Vechii traducători ai textelor 

bisericeşti an luat cuvântul slavon pe deantregul: zăpodi- 

ile iadului „întunecimile“ iadului. Din textul adus mai sus 

pare a reieşi intelesul cuvintului zăpodie. Conaki zice in 

tălmâdirea cuvintelor vechi de hotară *a zdpodie este un 

loc întins pe o înălțime mare (Uricar L2 928). lară textul 

nostru zice : „apoi în sus pe drum pe lângă părău! c2 se 

cheamă Ezărăoanul la o movilă săpată aproape de -drum, 

de-acolo peste -zăpodie, apoi deasupra dealului. apoi pe 

deal lu o movilă săpală, unde a fost.un stejar: apoi în 

sus pe deal la dealul cel mare în codru».: Holarnica dar 

începe din vale de la părău unde era o movilă săpată, se 

urcă la deal peste zăpodie în deal iar la o movilă săpală, 

deacolo în sas “pănă la alt deal mui mare în codru. Dea- 

lurile dar aici formau terase=podine sau padene, podişuri, , 

“din care cel întâi podis, sau padină, se prezenla celor” | 

din dcum ca o vizunie, ca o ascunzătoare, de o parte pe 

deal de la drumul mare. La aceste s'a zis şi să zic:zapo: 

die, iar satele aşezate pe aseinenea zăpodii s'au numit Ză- 

podent, cum e satul din jud. Vaslui, care ocupă coastele 

şi culmea dealului răsăritean a văii Teleajinei, fără să fie 

pe muchea' dealului. Peste 58 de localităţi poartă la noi 

numele de zăpodie şi zăpod.ni, ceea ce arată întinsa în= 

trebuinţare ce a avut acest cuvânt din vechi supt influ- 

ența slavonă, Din gura văii Teleajuei, unde ea se varsă 

în Bârlad, la podul Buloasi, apucă drumul îngust spre o- 

bârşia văii. drum de abia de o leleagă, cărucioară. spre 

vechiul sat Murgeştii, azi Bereasa şi dispărutele sate mai 

2 

1 

“ 
+ 
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din sus între Răşeani şi Bereasa' In gura văii se făcu prin 

1415, in luptele cu Tureii de la Podul Inalt, Cetăţuea pa- 

teală de pământ, a cărui urme se văd şi azi pentru a stă- 

vili intrarea Turcilor pe această vale şi a-i sili să ia dru- 

mul ingust şi mocirlos spre Podul Inalt. |Pe coasta răsă- 

riteană a dealurilor trăia pe atunci Costea Sărăcină. cu 

fiica sa Anuşea şi cu nepotul său Matei aprodul. Aşăzarea 

lor se chema Drăncălăeşii (Apaukzazeipin). Aşa ne-o dă u- 

ricul din 6987 April 29 (Arhiva XV, 266). Se vede insă că 

aşezarea satului lor fiind pe o zăpodie, plecănd din vale 

spre culmea dealului,—cum şi este— s'a uitat eu vremea 

denumirea de Drăncălăeşti, dacă nu cumva se va fi păs- 

lrâni în niscaiva numiri locale topografice, şi a învins 

acea de zăpodie, zăpodeni, cum se zice şi azi, schimbare 

care a început a se opera de la secl. al XVIlea încoace, 

când încă influența slavonă era destul de puternică, Vas- 

laiul fiind plin de numiri topografice slavone. 

HA 

11). Document din 699 Oct. 14 

Sumar : Stefan Vodă dă şi întăreşte lui Jurju Cotet şi fratelui 

său Cozma Coteţ ocina lor Coteciarii, cumpărat de la Greaca fata 

Rusului Toader cu 80 zlaţi tătărăşti cum şi dania de prisacă la Făn: 

tăniţe făcută lor de Nastea fata Becului, femeea Delii, tot în 

Coteceri. 

+ M(u)aţo)erire B(o)aere. ant. Gran Botea, r(o)ez 

(no)a(a)pz seman Moagagckon. unii 3HameHuTo ca âHc- 
— 

TOMh HăuiHM EACAM KTO HâH Sâpur. Hăh er uTrvun Se 

D= 

Aur, we pori nemai, caSri Hanu Brkpuhi. 2889 

mb kozlmewh. H Bpar ero. Bosma Remenb. cAS%HAn 

HAM Npago. H EEpHo. TAM bl EHAARIUN HX Npagsr n 

BkpHi8to cASXKEOIO A0 Hâc. WAAOBAAH CAI HR WCOBHOID Hdz 

WIf0 M(H)A(o)cTito. H Ada. H NOTEGZAHAN ECMH  HAn HK 

—
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NpaSio wTruHH$ cea Hâpaia. KoTeuaparn, (po Wu kSnnati 
wm Ipakbi. Aouka PSewaa. 34. 1. Baar TATApekbik. ui 
make: Scrana, Hacma. qua. HenoBa. wenn, Ă anna, | a 5 
H Ad aa wa no cgoen AoRpon Boan. WAto at'kcro (w)'r] pa ah 
(nunt. aa Bir ttnu e. H muk aaan ARspns Host H Tina, *, 

* 

  

N 

| WT ceoețd CTap(.,.. KO)Teuapi, i MacHRA_ IpORbI WwconHo 

|n 

um data Gopkenekoro. nkpa nana IedSaa Wegnara 

? &naă cai8 || Ap TOE BACE BHIUENHCANCE Ad ECT 
Hâln WT Hâc/paBtio Spun A'krea HF. pâgno, u SuSuaroat pg bre SU, 
AX. Hi npasiSăaroai HR. Hi pai SpATou uk. Hi Bdceas POA8 [a 
HY. KTO Hi airann Hhi ESAeT HenopSuieo. Hnkoan ua ÎN _a L? 
sCLS Ha eră, 4 XoTapn OMS ceaS Aa ser w7 Scut. | 
CTOpoiih 0 cTapomi$ ero XoTapio KSabi Hi3 B'kka tontaau, 
a Ha ro cr B'kpa rfo)e(noacr)eaatui Biumenncanaroatn. Cre 
Bana. Roegoabi. ni e'kpa asa) | aaenarsflă c(bi)Ha r(o)e: ro | 

(noacr)eaan. Î ackhana pa. ni abpa Bean HauiHk. B'kpa h 
nata G'ranuSaa n c(nita ero ata Miip hi. B'kpa nana 
EaankSaâ. n cltijua ero nana A, Sa bi, cragocru Xoruucuut. 
B'Epa || nana Bon Agoptinka. ekpa nana Bautaphi E'kpa 
Nâta ASka. un nana [ErTraraa npaxkaanui e'Raorpaacuu. g'kpa [e boa 
nana Hara. n nâna Haamka npakăaaast Resincun. e'kpa La 
nana Sp |luSpe para Hemeudrore, &kpa nana ESyru. lo | | 
ekpa nana Peru H sorpaackoro. "e'kpa nana Iaur Spa. 

  

B'kpa nana Wokbipail. akpa nana Eluka XSanua. w | 
B'kpa nana Maamka Xphinkoenua. “Bkpa nana E pan= 
sana cnărapa. &kpa nana Oz enernlpnura. B'kpa nana | 
Ori nocreannka. || B'kpa nana Aaxaora Wanna. B'kpa 
nana Toai croata. e'kpa naua Han XSp5 koanca. n 
B'kpa BzcAy Bop Hâui Hy ÎLoa pazenerțleautr. H Ataabix, 
4 N) Hautu K20'k saFĂ nora u H3(8£p)m Burn r(0)c(n9)- N
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A(0)pz. Hamen BEA. PT AETEH Hank. HA WWT HALETO 

NAcAeHE, BSA, KTO BSALT. TOT IWoBhi (ma  [nenopSuina Ha= 

, eg - - . 

uiero Adania. aX, IMoBni HA STEPAAHA, supbnua PAT HX 

gaste. (n) grkpuSio caSwB6. A Ha BSAuici NOPRPAKAL 

Tom$ Bzcem3 RHIEnuHcAnțic 8. gtA'BAn EC Hand EAtd g'kp- 

nous goa'kpun$. || nan$ rom'k morț)gers nucatu. n naul$ 

neuam npuerkenri kcemS Hameat$ Ancră. HHc. Creuo AHAKh 

$ Csuark. a(z)akm FSuoa. WK. KA. 

Traducere 
N 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Vodă, Domn 

țarii Moldaviei facem înştiinţare cu această carte a 

noastră tuturor cui pre dinsa vor căula, sau lui 

cetindu-se o va auzi. lala că aceste adevarate ale 

noastre slugi credincioşii Jurjea Cote şi fratele său 

Cosma Coleţ au slujit noauă cu dreptate şi credinta. 

Deci noi vazâud a lor dreaptă ! şi cu credință slujbă 

catea noi miluitu-ne-am_noi spre ei cu osebita noa- 

stra milă, şi an și _am întărit noi lor, a lor 

dreapta ocină sătul anume Coteciarii, ce singuri ei 

Pau cumparat de la Greaca fata Rusei, cu 80 zloii 
. . .. . Li 

— ”, 

tataraşti. Şi iarăşi s'au sculat Naste, Tata Becului 

femeia Delii, şi data ea singuă de a ei bună voe 

un loc Aa „da pântâniţe. Şi iarăşi au dat Jur 

_ei_Cotet din al ei bătrân/din Coteciari şi pri- 

saca, căre în deo3sDr se fie a Juriei Coteţului. Toate 

aceste de mai sus scrise să le fie de la noi deplin 

uris şi copiilor lor depliu şi nepoților lor, şi stră- 

nepoților lor şi vastrănepoților lor, şi la tot nea- 

mul lor ce li va [i mai de aproape neruşuil nici 

odănăoară în vac de var. 

lar hotarul acelui sat să fie dinspre loate păr” 

-ţile după vechiul lui hotar, pe unde din var a umblal. 

|» 
„| 
| W 
i
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lar la aceasta este credinţa Domniei noastre 
mai sus scrise Stefan Voevod şi credința iubitului 
fiu a) domniei mele Alexandru; şi credința boeri- 
lor nuştri, credința jupânului Slanciul şi fiului sau 
Mârza, credința jupâuului Vlaicu şi fiului său Du- 
ma, staroste de Holin, credinți jupânului Bode dvor- 
nicul, credinţa jupânului Zbiiare, credinta jupânului „o 
Luca, si giupânului_Vâlcu parealabi de Cetatea (m..o 
Alba, credința giupânului Weagu şi giupânului I- 
vaşcu, parcalabi de Kilia, credința giupânului Arbure 
parcalab. de Neamţ, credința giupânului Buhtea,. 
credința giupânului Fete de lu Novograd, credința 
giupânului Gangur parealab de Orheiu, credința 
giupânului Sleful Cernat, credința giupânului Cîo- 
cărlie, credinţa giupânului /aţco Hudici, credinţa 
giupâvului Ivaşcu  Hrincovici, credința giupânului 
Vrănceau spatarul, credința giupânului Iuga vis- 
ternicul, credința giupânului Iuga postelnicul, cre. 
dința giupânului Dajbog paharnicul, credinţa giupâ- 
nului Toma stolnicul, credința giupânului He Huru 
comisul, şi credința tuturor boerilor noştri moldo- 
veneşti a mari şi a mici. lar după a noastra viaţă 
cine D-zeu va ulege sa fie domn țării noastre din 
copiii* noștri, sau din seminția noastră, fie cine-a fi, 
acela să nu le strice lor dania ci mai vîrtos să le-o 
întăreasca şi împulernicească, de oare-ce noi inşine 
le-am dat şi le-um întărit pentru u lor dreapta şi 
credincioasă slujba. 

lar spre mai mare tărie a tot ce s'a scris mai 
sus poroncil-am înşine la al nostru credincios bo- 
iarin pan Toma Logofătul să serie şi a noastră pe- 
cete s'o alârne cara această a noastră carte. A 
scris Steţco diiac în Suceava la anul 6979 Oct. 24. 

NOTE 

1).. Originalul pergament e proprietatea fraţilor Leo- 
dida, proprietarii moşiei Târziilor din gura Crasnei. Jud” 
  

pese aut ri TE DA rm EMITE et aaa na 3 
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Fălciu. Are mărimea 0,46 şi 0.23 şi e seris pe latul lui 

Pecetea lipseşte şi nu se păstrează de cât foarte puţin din 

şnurul cel roş. In opisul general;a! actelor moşiei Tărzii 

e trecut greşit supt anul 7079. DI Leonida C, are o bogată ar: 

hivă de documente —peste 300, —din care am început a tran- 

scrie pe cele mai vechi şi care toate vorbesc de trupurile, 

care alcătuesc azi marea moşie Tărziii. 

2). Nume de persoane; Jurj Cotets, Cozma Cotetn 

Tpakm Psewea, Nasta, Becov, Dtlina. 

3). Nusne de localilăți; Coteciari (koreuapiin), aa hin- 

"PRINHIE ; ” 

Coleciari azi nu mai există ca sat ceas HaânMa ROTEUA- 

pwu“dar se păstrează ca denumire topografică în vale, 

chiar în drumol unde trenul Crasna-Huşi tae şoseaua, la 

aşezările de coşere de pe moşiea 'Târzii Si azi se zice: 

în Coleceri, lanurile ce vin în vale de satul Târzii. Cote- 

csari ne amintește de Coleţ. poreclă după numele comun 

Coteţ, dovadă vie că aşezările primitive ale lui Cotet erau 

de aşa natură că semănau cu Cotejele de porci. Dacă în 

1470 traiau frați! Jurjea şi Cozma Cotet, urmează că ta- 

tal lor a primit această poreclă, cel puţin cu 50 ani ma! 

inainte—pe la 1420—câud s'a pus inceputul satului * Cote- 

ciari Gispărut uzi şi ca silişte. 

La Fântâniţ: este un 1omănism evident în textul 

slavon : aa huurialtiue, ceia ce arată că Stejco=Stefănilă, 

diacul era Moldovan de baştină și că dus de înteresul de 

de a veda locurile cu denumirile lor consacrate prin Uz, 

a uitat slavonul Crăniţe (kpannuk cf. Arhiva XV, 259) 

şi să pue românescul fâniânile, căci aşa se zicea de cei 

de prin locurile acelea, porţiunea dată danie. lui Jurj (-o- 

tet de Nastea fata lui Becu şi femeia lui Delea, din bă- 

trânul său din Coteciari, 

| Originalul nu e supus la nici o îndoială. Alăturând 

serisoarea lui Steţeo diac, cu acea din documentul fost în
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posesiunea P. Sfețescu, şi publicat de mine în Uriear XVII, 
ca scris tot de Steţeo diiac în 6978 oct. 26, urmează că e 
cu totul altă mână și că e o făurire de mai apoi a cuiva. 
interesat pentru a'şi trage de parte-i moşia; ori că trebue 
să admitem 2 Stețko la curtea lui Stefan Voda. E 

4). Greaca fata lui Rus Toader e pomenită şi în doc. 
din 7016, ca proprietară în vaile acestea. Semnalăm însă! 

"că fraţii Cozmr şi Jurj Coteţ cumpără satul Coteciari de 
la Greaca fata lui Rus, şi că deci ar părea că satul işi a- 
vea numele după cumpărător, nu după proprietarul ce vinde, 
Noi credem că Şi Greaca ca şi tatal er Rus erautot din 
neamul lui Co/eţ, de şi-a luat satul numele . de -Coleciari 
inainte d= a fi vindut la cei 2 Coteţi. | 

12). Document din 7016 Mart 2, Huşi. . 
Sumar: Bogdan întăreşte lui Clinau spatarul şi femei lui! Dragna. vara domnului, cumpărăturile sale în satele Rusii, Buciuini. și Bargăoanii, pe Barlad, cum parate de: la nepoții lui Sandu Gârboraţ stolnicul cu 300 zloți, foaste şi lui cumpărătură de la Greaca fata lui: Rus Toader ; satu Radeștii pe Biiavoiu cumpărat de lu Mărina Du- mei Isăescul. nepot lui Stibor cu 90 zloți, satul Radoslăveşiii pre. Strajnie cumparat de Stefan Voda de la nepotul lui Ivan Frănciue cu 52 zloți şi dat uevoatei sale Deagaa, soţia lui Clăuău spatarul, ! 

dAlacrire xiere mn Rorgan BOEBOAA. renApe  3tman. 
AMoagagekon crEmne dpaurm kS AUâcTă | kapre . a. noacrpa 
UHHS NpE Aaa. Ga eri ca$ une KS SpzKHAE BA. avau. | a 
AKA AMECTAA. AAEBZPAT. dA HocTpS. Kpeauituac Botapit Îlie- . 
nava, Baznav Gnamapra. CASAEHHAYV Mai. AHaunTe AS=- 
MunaTSatu panoScaT nzpiuTeavu Hocrps |.Grepan Bogaz, 
KB aprkuTa iu: 5 EDEA HHuoac(2) cASKEA, utnTp$ |- autka 
IUH HOH Ba32H4v. 4 ASu RS Aipenra(€) wi ks EDEA A 
CASSA, da tou. | cororuTSraat noii ASI. AÎH WcesiT A mnaa' 
HoâcToz.  AsTaraam ! mi ram -MTagpiT Hei asi uri pronzu'k=- 
ct avi Aparnn. Înrpa HoacTpz | upa Alwagogri. 4 a40p- 
Apkare wwuunz un KSunBpaTSpi. ue si mic-— av KSmna= 

2
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pa. „MkZ „p BiMtAt AvmntaTvavi uuj panoScar  nzpinreavi 

A9M | muti m'kac Great BCAZ. HHIUTE CATE NpE Bapaaa. 

andae Pscin ui mai «pi oc | BSaSain. wi dar Ah cc 

At Psa Ea grawânin ue eu av KSmnzpar aubar] pri 

care. Ac Aa AnySA. ui pe 44 pariat cav Hwu. wi ae 

aa cemstuin | ae a0p Gaza. Hencuin. Paasavi apBo= 

ezu, OTOAnkvA, ABEUITY. "7. BA9ui. | TATAPĂIȚI. Uav îoc= 

mv kvunzpzn'tp aukac "Tpti CATE suntavi 499 Paayari 

| Tpaacazu, croatitva ae aa Letha ara avi Toaap 
SN 

AÎN Aîpece uav | atvr izpiiTeae ei Pc Toaatp AE aa aa 

nocrpă np'k crpamou SatkcatApS BoAz. | Îl rapzw Su 

car npe Riaagote anSme Paz acmin. ue en lav EV.UNBpAT 

| auea car At AA Aa pina pata ASmen MHezeckSa. He- 

nor8a av_Î|lnsop | uta sarpat wi a Beinau prouarke 

ce avi Pere TĂnoBzekvă. ApENTY | i. BAS Ta T2pap. iH 

mapa Su CAT N rspa GT paxniueu. aSc Pagocaz | Bf 

win. vuge av doc. Pagccaag. var aocrS KSanapar. 

AA. CAT,  AVMHHATYA 1 | paneveaT NApiNTEAe  Acatiti 

mrkae, Go eban ROAD, AE Ad Guurspa, ti AE dă, copă 

e Cmanka. diuopin ÎnSuna enomin av Heat boa. 

uiok, apinrv Ie. 34cu, TaTzpzWi. Wii AVNZA dBA. A 

Avi HocTp$ Kpeannuoc Botapi Razanav | cnaTapRa Uli 4 Hi2 

moare cadet a HoacTrpa cemihiie Aparitia. aka | docTv 

AaT a9p duta car Pagocazgeriin. SHac av îBocTY pAAccAae. 

awkac moare | ue mai cSe cekpieai, care a ca 46 die Acp 

AE Aă Hoi Spuk KS 'ToT BEHITYA | ui iuopiacp Ap. ui He 

Nomis9p 409, lui np'kcrgzninouiacp ui dpauiaep ap iwi 

TYTYB9p ceMiHUiAOp UI TOP pOAVA 109. We (sic) Bop XI 

Mai atipoant He | pSuienT. Hiut MOAATA 4 B'kUi, t49 XOTApzAE 

a TiTirpop ue mai eSc căpiem | caTe. AHSME Psciu. baprz
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Oani | uic npe apasa. mi carva ud npe hiadeero, anu 
Paacpi ui | carea «a rspa Grpamniuin Paaocazeemini. Sas 
av apocr Pagocaag. | ka c(2) Yie aop Atenge moare Napuie, 
NpE XOTapBAt utAt BATpA |] tie. mpe Siiatav „PMBAAT Ac EA. 
14pă ASNZ asâcTa Kprăinua Hoacrpa | ue mai cSc ckpita, 

Hoi Horaai BOAz, Un KpEAitiua Botăpiasp Hou'Tpi. Hpeainuă 

pronziva ÎNLedSa. mi kpeainua prouzuva Aparom gopuir. 
wi wronztiva "Toasep | ui yronzanva Hergia  nzpaaasin Ac 

XoTiu. wi Kpeaitua uvnanvavi | Epiaia ui PpSnreu nzp- 
Kaaasin At HhmuS, wi kpeaitua urenzuvavi | Ian apt. 
NADKZAABVA AE UETATEA HO4ă. ui Kptaitua yronziivavi | lp= 

Evpt. ioprapia At Gvuae. ini yknzanva Aloriaa, wi Won 

HVA | Aan engrap. wi wronzuva Heat eucr'Epuikva. ui niz 
uva Îllapne .noc | mbanunva, ini yronzusa Ilerpika nzyapui= 
Kva ui rouzuva Hocre Rapie | croani. mi utonzhva Ile 

“mpika Koamie, i KpeAinua Twrwpop Boiaţi | aop nompa loa 

ARENA, magi ii aiui, Idpa ASnza a neucmpa Biz ui 

domnie, vini Ra di Aoauiva wzpmhi noacpe. Ain diutopii nos 
ip ca Ain | Tpa HoacTpă praz. cav Vie npe ine Ba aa'kye 
Avan(e)szv a xi | poat. ai Hoacrpe uzi ÎMoa acri: 
Tor Ka sta) HaiGa a pSui a HoacTpa ! paatie mi pa 
pirăp. We Ka c(2) aisz 499 4 46 Aa. wi a Ac pTzpi [ai 
vecrop. us mai cSc ckpiem ne'Tp5 Hzu at tacTe acp. Aaanit 

ulii -ATapi | Top. ASNZ Aaania wi AHTPADITYBA, Av MinATv= 

Avi wi panocar(v)avi. i napiurzavi uocrpr wi NewTpS tai 

MADE PANU. AM «pRZUAT Mp aa Hoc | mpv Kpeaitiuoc mi 

uincrir Botapie. Tawrva aor, Ak ckpic wi a Hoac'pa. | 

NewkTe. av ATAT. RATP auacra AAERZPATZ RapT'k noacrpz. 
Hicaa kackan vĂvur akm +Bsi, 

Aapr E,
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NOTE 

1) Suretul face parle din arhiva de acte a d-lui C. 

Leonida. Tărzii ; Pam redat cu cbirilice, căci prezintă: im- 

portanță atât în lipsa originaiului slavon, cât şi mai ales că 

face parte din seria întâia de lvaduceri făcute de Pavăl Rugină 

şi Gh. Hermeziu probabil de pe origiualele slavone, păstrând- 

şi greşelele primelor traduceri şi arhaismul formelor de graiu 

2). Nume de persoane, Kaas spătariul, Dragoa, Mi- 

hul, Ion, Elena, Radul Gărbovăţ, Rus Toader, Greaca, Maă- 

rina, Duma Isăescul, Ştibor cel bătrân, Zoica, Fetea Ia- 

cobăscul, Radoslav, Singura, Stanca, loan Frăncie. 

3). Nume de localităţi, Rusii (pScin), Buciumii, Bărgă- 

wanii, Rădeşti, apa Bilavoiului, Radoslăveştii, gura Strajnicei. 

4). <a "nepoatei saale, a noastră seminție, Dragna“,; 

giupăneusa lui Clăndu spatarul. Pasajul acesta ne lăr- 

geşte cunoștințele asupra familiei Marelui Voevod Slefan. 

Clănău spătarul, pe spetele căruia s'au făurit falşul izvod 

de pe cronica latinească a lui Hucrul, în Vaslui la 1495, 

îşi avea proprietățile sale in jos de Vaslui, com dovedeşte 

suretul nostru. Clănău şi cu soția sa Dragna cumpărase incă 

înainte de 1500 următoarele sate: Rusii, Buciumii, şi 

Bărgăoanii, pe Bârlad de la nepoții: lui Radu Gâărbovăţ; 

Rădeştii pe. Biluvoiu si Radoslăveştii pe Strajnie, acesta 

din urmă îl cumpărase Stefan Vodă de la Singura şi Stanca 

nepoatele lui Ivan Frănciuc cu 52 zloți tătărăşti, probabil 

in vederea darului de nuntă ce u dat nepoatei sale Dragna 

la însotirea ei cu Clănău spătarul, cam pe la 1487, când 

e şi rădicat la rangul de spatar, fără să fi avul mai  îna-- 

inte altă boerie Această râdicare neobicinuită arată că 

înnemurirea a trebuit să fie pricina rădicării la treapta. 
o ——— i = . 

Spatariei a lui Clânău după Dragoş Spatarul, trecut apoi 

ca vornic 

Nu putem şti a cui din fraţii (surorile lui Stefan 

a putut fi această Dragnă. 

.
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Stefan avea de frați pe loachim, loan şi Costea, iar 
ca surori pe Maria şi Sorea. E vadit însă cii Bogdan Vodă 
zice Dragnei semenţia noastră, ceia ce noi trebue să tra- 

" ducem priu vară, primară. . | 
Textul original a trebuit să aiba cuvântul plema 

(naraten), pe care toți traducătorii vechi l dau pe romăne- 
şte cu semenție. Din lext. reiese că plemea e văr primar. 
Bogdan, fiul lui Stefan şiia -Mariei, zice Uragnei plemea 
de şi Stefan ii zice ei nepoată. Copiii. vin în gradul al 
4-lea de înrudire, părinții fiind în gradul al II-lea ca fraţi. 
„Putem face o observare juridica. Textele slavone sînt 

foarte precise în arătarea numai a trei grade de înrudire: 
tată, fiu, nepot (oteț. sin, vnuc) ; frate, vază; (brat, sestra , mai 
mult încă ştie să deosebească nepoţii ducă sint de frate uri. 
de soră (bratanici, sestriczci). De la al 4-lea grad lipsesc ler. 
menii proprii, fie că . practica dreptului popular slav nu 
recunoștea asemenea înrudire, dovada lipsa de termeni, 
fie că de fapt înrudirea incepe a se slăbi de lu al 4-lea 
grad, ceia ce se păstrează urme şi în dreptul civil mo- 
dern, pulindu-se îngădui 'căsăloria intre veri, 

Aşa de tari au fost termenii de înrudire ca brat, sin, 
otej' că multă vreme au stăruit supt pana scriitoiilor chiar 
în scl. al XVIII-lea, căci în procopsala lor slava credeau ni-: 
merit a curchezi graiul cu câte un sh eo, brat ego în loc: 
să pue românescul fiu şi frate. Din contra în foarte multe 
texte slavone de prin secl. al XVI-lea şi jumătatea întăia 
a secl. XVII-lea, scriitorii nedumeriţi asupra cuvântului 
semenție==plemea, au pus în textul slavon cuvântul româ- 
vesc: văr premare (cf. 'Uricar XVIII, 252, «sa svoego pra- 
Vuia moşie (pro deadinu)ot citfârta cist din giumălate a 
triia parie...; să svoego vere premăre ; doc. din 7140), 

"Plemeu a luat mai apoi_noliunea de trib, familie, 
seminție, om de acelaş neam, căci din primii bătrâni a u- 
nui sat s'a desvoltat plemea satului. Toate documentele 

a 

AL der
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merg . cu 'întărirea dreptului de proprietate la fii, nepoti, 

strănepoti, preastrănepoți=dealem, unucoin, prea Unucon 

şi preaştiureatom ; mai iacolo începe denumirea de răzeş, 

moşneni, Blemea. 

"Pentru noţiunea de văr primar (cousin) |. slavă ne 

dă o perilrasă: AROIWBOANNIN EpaTz (Han cecTpa), sau gene: 

ricul ; prielin, npnkrEas. Asemenea terniini improprii n'au 

putut prinde Îa scriitorii noştri ; şi traducătorii vechi îmbibati 

mai mult în slavonă au !uat pe plemea. ca să arăte pe 

vărul primar, iar, mai apoi au fost siliți să pue românes- 

cul văr în chiar textul slavon. . 

5). Greuca fala lui Toader Rus, Acest Toader Rus 

a fost un mare proprietar în gura: Crasnei și pe „Barlad, 

căci fata lui vinde 4 moşii: Coteciari: fraţilor Jurj şi Cozma 

Coteţ, iar Rusii, Buciumi şi Bărgăoanii pre Barlad lui 

Clănău Spătarul. Se vede că aşezarea “lor. principală era 

în Rusi, care. îşi ia numele după-tatăi seu Toader Rus. 

Mulțimea localităţilor cu numele de Rusi—Ruşi (pscen, păun) 

arată că coloniile aduse pe aici au fost de Rusi. Ruteni, 

de peste Nistru, ca fiind în apropierea hotarelor noastre. 

6). Stibor cel bătrân şi Duma Isăescul. De aceşti 2 

boeri ăvem amintire în documentele -timpului. Aşa de Sti- 

bor ne vorbeşte documentul! din 6956 Febr. 18 (Ulianilki, 

10), unde ni se spune că se chema şi /lodeo: iar de Duma 

Isăescul (Lsaievici) se aminteşte între 6940 şi 6947 (cf. 

Uvicar XVIII, ad finem), cât despre /saia tatăl său avem 

pomenire între 6927 şi 6910 ca boer “de tară: fără titlu: 

Se vede din. documentul nostru că aceştia erau boeri din 

tara de jos, băştinaşi în ţinutul Vasluiului, eăci Hodco 

Stibor şi-a legat numele de satul de azi Slioborănii, unde 

este şi imn schit cu aceiaşi denumire, 

1). tot ca să naibă a ruşei a noastră daanie. Fraza 

aceasta n'are înteles prin sine; ce i acela to ? ce-i a ruşei? 

Textul slavon a trebuit să caprindă: Tor: IpS5RI HA HenS-
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BSuna amice Aaania, Traducătorul ținându se strict de tex- 
tul slavon a pus pe tot slavon în fraza românească. rera 
e demonsteativul acela : cacela ca să n'aibă a ruşei“, 

lar « ruşei cuprinde în sine radicalul slavon din ne- “ 
porusie. Traducătorii şi conțopiştii din cancelarie luase 
în întrebuințare comună cuvântul ruşiti, romanizându-l 
în dezinenţă: a ruşei, a ruşui, apoi a răşlui. 

13). Document din 3010 Ghenar 23, Huşi. SO 242 
Sumar: Stefan Voda întăreşte vânzarea ce Nasteu nepoata lui Mihăilă Buzea si cu nepoata ei Marina fata Husului o fae câtră Lena şi fratele sin Patru cu 4 zloți tatăraşti în o bucată de loe pe Sa: rata, pe Elan din hotarul târgului Huşi pe Drislavaţ. 

„Sureta scosa (de) pe sărbie. pe moldovenie de 
la Ștefan Vod 1) domnz tării 2) Moldtov)ii. din 3) ve- 
leata $) 7010. Ghenar 235). zicand 5), 

„Îsâmnare î) facem cu aciast carte. nostră (tu)- 
turor. ciue a videw i sau citind a auziw. precum 8) 
au vinit iuaiute nostra. și înainte | a 9) nostri. mol- 
dovin(e)zti boeri mari şi miei '0). Waste şi cu wt) 
nepo | ta ai Marina, (f)ata Husuluu. de a lor buna 
voa '*)de nime silita 1) nici | asuprila '4). şi a(u van)- 
dut a sa drapt!5) wcin(ă_şi) moşie. dintra al sâu , 
drepiz | şi adevărat ulriczi. '6%diu urica '6) w bucată 
de (p)âmaut. pe sarata parie |! ce este desprle ala)n 
pi din giosă "! dfe tărgu)la 15 Fluşuluvi. Cel pe | 
Drislavăţ ' p(ărău). şi au vândut (slugilor) no | şiri 
lui Lewa şi fra | ţinisău lu(i Peart Paleru? | 
zaci galbini tataraşti. şi sculându-să | slugile no(a- 
stre) Le |] un) s(i cu fratesau Petru Ş) au platit 

  

1) În pachetul hărtiilor lui N. Bădărău din Cavligaţi 
sit 4 copii: A. B. C. D: dăm variantele după ele: 
1) B. Voda, 2) B. tarzi. 3) B. lipşeşie, 4) B. veletaz, 5) C. n'are 
veleat ; D. da veleat 7042. 6) B. lipseste. 7) B. -Asemnart, 
8) B. precuma. 9) B. lipseşte. 10) B. mai mici. 11) B.lip- 
seşte, 12) B. voe. 13) B, siliț. (4) B. „asuprit. 15) deapts 
16. 16) A. owpnkă. B. Spura. 17) B. yec. 18)B. tărgul. 19) 
B, Drisla. 20) B. 40 M. 21) B. Lewa. 22) B. toț. 23) B. sus.
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tolz 2%) mai susz 2%) scrisa 24) b(ani 40 gal(bin. 25). tata- 

rest(z in mănule Nast)ei nepotei lui Mihăil 26) Buză şti 

nepotei sa)le Mari(ni fetei Hu | sului. înainte nostră şi 

inainte (noştri M)oldovineşti (boeri şi no)i văzând în: 

tre dânşii. | a lor buna (invoiala) şi tocmala (şi de- 

plin pla)t. şi noi aşijdere. de la | noi lor ani da(t 

ş)i am întărit 27). slugil(or noştri). lui Lewa şi fra- 

| tini ! său lui Petru acea mai susz numita w | bu- 

. cat *%) de pământ. ce este | pe Sarata, plarte ce) 

este despre Alan *) şi (c)e e(st)e. pi 'di giosz 30) 

din hotarulz | targului. (nostr)u de Hușz. ce este 

pe Drisla părău ca sal?) fie lor i de la noi uri(cz 35) 

e)u tota 3%) vinitul lor. ficiorilor lor. drept şi nepo- 

ti | lor şi stranep(oţi)lor 24). şi u tolz neamulz lor. 

cine sa alege lor mai | aproape.. neruștăit). «A veci 35) 

iar hotar aceia 25) bucată de pământ (sic) 57) ca să 

fie. | din hotarulz (targului nostru. din Huş: pe diu 

gios 3) iar despre alte părta i dupa hotarul ctel) 

vechiu. pe unde au blat dinz veci 5%) și pentru, 

acea este | credinta “domnții nostre, Stefan Voevod 

şi credinţa pre iubiţilor ! fiiilor noştri. Alexandru 

Bogdan și Vlad: şi credința boerilor noștri | mare 

şi miun. (iar) pe cine. a alege Dumneseu a fi domua 49) 

A pămăntulz 4!) nostru Moldo(venesc), ca să aibă a 

i tari şi a milui pentru încredințata *) | slujba | (lor 

î şi pentr)u aceia 45) am poroncit credinciosului boe- 

riul 4%) domnii nostre.4 (Marehui logo)fet 45) Tăutula*9) 

Şi ca s(a) scrie. si s(ă) spânzure 17) pecete nostră. ! 

—p—dos (cătră auasta carte nostră) săngura d(om- 

SE n)ul ati zisa 48). 
pe fila a doua jos: npewr Îw (n. Rata) — 

0 i 

24) B. scris. 25) B. zloț 26) B. Mihaila. 21) A. B. NTapnr. 

! 28) B, bucatz. 29) B. Elan. 30) B. ee. 31) B.ca să. 39) A. 

ip ovpukg. B. Sprz, 33) B. tot. 34) B. strenepoţiloro, 35) A. 
au. B. arun 36) A. autia. B. auma. 37. B. pământ. 38) B. 

dinz yecz. 39) Ann sur. 40) B. domnt. 41) B. pământu. 

42) B. încredințată. 43) B, aura. 44) boeriului. nostru 45) 

logofat. 46) Tăutulz, 47) enzu3spk. 48) în copia b lipseşte 

tol acest rând, ce stă scris în dosul paginei sus. 
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NOTE 

1) Cele 2 surete le-am copiat din bogatul pachet de 
documente a d-lui N. Bădărău din Cârligaţi, jud. Fălciu, 
pachet ce cuprinde la 300 bucăţi, | 

Păr. Episcop Melhisedec, care aduce aces: suret în 
cronica Hușilor (pag. 16). spune in notă că traducerea ve- 
che (copia A.), pe care am dat'o ca text ar fi făcută de 
un preot Ioniţă „Raţă mm 1757. In adevăr în josul filei a 
2-a (faţa a 3-a) se vede scris cris ia litere bisericeşti : npror 
Iw; iar alta ar fi făcută de polcovnicul Pavăl Debriş ot 
Mitropolie la 1798. Din amândouă aceste traduceri—uricul 
original nu există,--se vede că originalul era stricat io 
multe locuri, in cât cu greu unele se ceteau, iar altele 
nici de cum..: Traducătorul din urmă n'a putut ceti nici 
data, iar cel dintăiu a cetit 7010 Ghenar 23“. 

Urmează dar că şi în pachetul de documente a Car- 
Jigațiloz Episcopiei Hnşilor, din Arhiva: Statului, . ca Şi in! 
pachetul d-lui N. Bădărău se păstrează cite doua copii. 
de pe un original foarte rupt. Eu cred că originalul su- 
retelor e acel dat de mine de la d. N. Bădărău, căci siră- 
moşii sâi au avut procese cu Episcopia pentru hotară 
şi ei au trebuit să-și scoată traduceri din ce în cc :nai 
bune. Aceasta se dovedește și prin notița pusă pe a doua 
copie, notată de noi cu B. şi unde cetim: «un suret de 
pe uricul vechiu am luat din mâna ad Andronachi 
Bădărău şam dat acest suret în locul /Su? tului ca să a- 
duez suretul iar la măna dumisale“. Erei  Dumitrachi. 

Notița e foarte instructivă. Copia A, scrisă frumos de 
preotul Ioniţă :Raţă încă de prin 1751, fu încredințată 
preotului Dumitraki cătră 1798, în procesele de pământ. 
Se crezu însă de cuviință şi badea Andrunaki Bădărău 
ceru ca acest lerei Dumitraki să scoată o copie de pe sure- 
tul vechiu. Copia e scoasă cu stersături şi adause, ceia-ce ara- 
tă că pr. Dumitraki era şi prost caligeaf și rău copiator”
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Copia A. are 3 fâşii rupte şi roase de şoareti, de a: 

ceia am dat în paranteză după copia B. lipsurile obser: 

vindu-se în. de aproape a lor înrudire. Copia B. e pe o sin- 

gură filă scrisă cu rânduri rârite pe sus şi pe margine 

se vede a fi scrisă mai pe urmă, pe. când copia A era 

în întregime şi nu începuse a fi roasă de șoareci (Y. Su- 

rete şi Izvoade VIII 937). ————— 
B). Nume de Persoane Nasie, Mărina. Husul. Leoa, 

Petru, Mihăilă Buză, 

C). Nume de localităţi, Sarata, Ialan, tărgul Huşului 

Drislavăţ, părău. 

D). In jurul numelui Hus s'a legat părerea cu ori» 

gina. oraşului FHuşi. In teză generală locurile luindu-şi nu- 

mele după primii proprietari, nimic mal patural că şi ora- 

şul Huşi să-şi fi luat numele de la acel Fus, a cărui nea- 

muri ni le arată documentele timpului. Cum însă cal 

_Hugi—y35c, rseo, Xscok._ are înteles şi în slavoneşte (g! 
  

şi in ungureşte (carne) şi ca denumire de sectă (loan ru) 

părerile s'au împărţit între aceste 3 etimologii: 

După sistemul general al toponimiei țării, ipoteza că 

Huşii vin de la Husui are foarte mare probabilitate (Episc. 

Melhisedec): după faptul că colonia de unguri, azi Catolici, 

ar fi fost adeptă ereziei lui Zlus pănă le 1572, are multă 

probabilitate ipoteza câ Huşii îşi trag numele de la colo- 

nia de slovaci-Ungureni ce ținură de biserica lui Hus de 

la 1460—1570; (B. P. Hajdeu); după tradiția făurită adhoc 

de preuţii ungureni Catolici ar urma că Huşii îşi trag nu- 

mele de la trunchiurile de mesercii (căsăpii). unde se des- 

făcea huş adică carne. 

In ori ce caz un Husul a trăit prin sec. al XV-le 

prin văile Elanului, şi amintiiea s'a păstrat de el pănă 

tărziu încoace când se determină locul încă prin vorba: 

unde a trăit Husul. rac Bha XSeSa, (cf. Uricar XVIII, 161, 

nota 4.). In adevă: în 1069 lunie 23, Alexandru Lăpuşneanu 

intăreşte vânzarea ce o fat cu 100 zloți tătărăști ficiorii lui 

7 

7 

“A
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Clinciu: Sava, Muşa şi Buna cătră Dumitra, Ion şi Sara 

soția lui în 2 sate pe Elun: unde a fost Roman Blândul 
şi unde a fost Husul erat Bna Pomi Binnuasa, Ha Gapâre, 
H ApSroE CEAS PAE BHA XSesa». 

Ca așezare dat teritorială provenită dia: faptul con- 

tinuărei proprietăţii la urmaşii lui Husul nu găsim pe va- 

lea Drislavâţului. Acest Husul a trăit pe valea Elanului, 

ce-i dreptul în apropierea târgului Huşi, care-şi întindea 

botarăle sale departe pănă peste Prut şi pănă la lalan. 

Acest Husul n'a pulut întemeia sat, căci în 1561 cu 59 ani 

în urma documentului nostru se zice numai gde bil Husul , 

deşi încă din 1495 se zicea vă gusoXvă husoh (ax rsesă 

$ xSewk), iar documentul nostru zice lămurit «din hotarul 

tâ-gului nostru din Huşi, tărgul Huşului». 

Stefan Vodă sigur dar : a fixat mumirea de Hvşi Jocnlui 

nicilor apostoli Petru şi Pavel în 02908, așezind lăig în 

preajma bisericei, cum şi zice el singur cu 7 ani după zi- 
direa bisericei : «tărgul nostru din Hușic. E forte probabil 

acum că din marele domeniu, care era al Husului, de pe 

Drislavaţ, Elan şi Sărata, să nu se fixeze numele de Huşi 
la locul, unde a trăit în udevâr Husul—pe Elan—nici pe 

Sarata, ci la porțiunea de loc, unde imprejurările au adus 
să se fixeze colonia de adepți ai lui Hus, omonimul boeru- 
lui moldovan de pe Elan, şi unde Stefan Vodă dus de pie- 
tatea creştină u ţinut să înalțe o biserică pentru întărirea 
credinței în țara de jos. mai slaba supt raportul legături- 

lor sale vecine cu Tatarii din Bugeac, ea mai departe de 
scaunul de la Suceava. 

Din alte documente putem prinde înrudirea acestui 

boer Husul. Fata lui Mărina venea nepoată WNastei, care 

era fata lui Costea, acesta ficior lui Oană Dvornicul, dar 

şi nepoată lui Mihăilă Buzea. Nastea avea fraţi şi surori 

pe Toma şi Ilca, iar de veri pe Ana şi Sima, ficiorii lui 

Lazăr, toţi nepoți lui Oană duornicul. 

ji 

fiu 
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Oană dvornicul îl găsim in jumâlalea intăia a secl. 

al XV-lea, supl Alexandra cel Bun, intre 1400—1410 (ef, 

Uricar XVIII ad finem). Nepoata lui Nastea, venea nepoată 

şi lui Mihail Buzea, fără a şti exact dacă după tată ori 

după mamă ; în ori ce caz şi acest M. Buzea a trăit tot 

supt Alexandru cel Bun ; de la el vine numele satului Ru 

__Zeştii de sus şi de jos pe Sărata. lar Mărina, care era 

nepoată Nastei, dar şi fată. Husului, nu putea fi de cât 

A fiica Ilcăi, sora Nastei şi probabil soția lui Husul, alias 

—  Gănscă. lată dar urmaşi de ai lui Oană dvornicul din 1408, 

——aiTăproape după o: sută de ani îşi schimbă numele şi işi 

înstrăinează răzăşia Jor de pe Elan cătră fraţii Leoa şi 

Petru pentru 40 zloți tătărăşti, o porţiune mică din ma- - 

rea lor moștenire de pe Elan, Sărata şi Drislavăţ. Leoa 

şi-a păstrat numele în:satul Leoşiz, în vecinătatea Cărli» 

gaţilor. ceia ce arată caTinoştenirea teritorială a mers div 

"neam-in neam, închegându-se sat în jurul aşezării lor: 

In actele Bădărâilor de la Fălciu găsim dată spiţa de 

urmaşii lui [eo şi Petru. Astfel în procesele între 1710— 

119$ încinse între Constandin, Bădărău . şi răzeşii lui, ur: 

mate apoi de Andronaki Bădărău se aduc spiţe de urma- 

şii lui Gănscă (alias Husu). şi ai lui Petru 

Leoa şi Petru fraţi ; Petru a născut pe Lazor, Lazor 

a năseut pe uherman, Gherman pe Lupul, Lupul a născut 

pe /iiloleia, Mirăuj şi Ghervasă Gănscă. ar urma că 

toţi antecesorii lui Ghervasă Gâuscă au fost tot Gaânscă 

(adică Zlusul), şi că dar fraţii Leoa şi Petru au fost tot ON 

rude ceva de ai Husului, fiind şi ei tot din familia Gănscă 

(Husul, Gus, Gxsgons=gă ns că). 
Ghervasă Gănscă a născut pe Sobhiica şi Toader Gân- 

scă. Din Toader Gănscă se trag toți Gânsculeşti din păr- 

ile locului. lar din: Sdhiica, probabi/ căsătorită cu Andrei 
fiul lui Coman şi al Drăguşei, nepot şi strănepot lui 

Stan Polova. unul din cei 3 bătâni ai Făureştilor şi al
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altor, trupuri de “moşii din părţile locului (Berehoi, Stan. 
Polova şi Vlaşcu Brumariu), s'a născut Pavăl poreclit mu- 
tul, care căsătorit cu Ana fiica lui C. Focşa, 'nepoala şi 
strănepoata lui V. Focșa, a născut 2 fete, 

Una din felele lui Pavăl mutul a fost Maria, căsăto- 
rită cu un Bădărău probabil “Gavril, bănuit rudă de a- 
proape cu Patraşcu şi Gligore Bădărău, din care se trag 
Badărăii din judeţul: Iaşi, toţi fiind trăitori prin „părțile. de 
jos ale Bugeacului, pe la Kilia şi lrăgându-se in sus unii 
în Fălciu, -alţii în Iaşi, alţii. pe la Dorohoi, cătră 1700., 

Cu aceşti urmași ajungem: la pragul setl. al XVIII-le 
când se înmulțesc -actele. răzăşiilor şi Istoria devine „mai 
cunoscută în amănunte. Gănscă, Focşa, Bădărău, iata 
urmaşii in linie dreaptă şi prin incrucişare ai vechilor pro- 
prietari. dia părtile Săraţii și Elanului de pri seci. XV-lea. 

Gavril şi Maria Bădărău nas; pe Irina, lon Baădarău. 
şi Constandin Bădărău, căre capata carte de mazilie şi 
ruptaş de cămară, şi sporeşte averea lui. prin multe cum: 
pârâturi şi lungi procese, răscolind toate incuscririle: şi sta- 
bilindu-şi dreptul de proprietate in - multe moşii, cum se 
coustată din următoarea carte gospod.de la Scarlat Grigore 
Ghica Voevod din 7265 Febr. 23. : 

„lo Scarlat Grigore Ghica Voevod, b. m, g. 
2. M. datam carte domnii mele lui Constandin Ba- 
dărău ruptaş de cămară şi allor frați ai lui, ci sau. 
răspuns di pi mamă diu oamenii moşului lor să fie 
volnici cu carte Qomuii mele a stăpâni şi a dijmui 
a lor dreaplă moşie anume: Davideştii şi. Făureş- 
bi ce se chiama-acum Şehiopenii, şi Tiniătenti— 
ŞI Ouii şi Clizreaii şi Baltaţi şi Buburuzi şi Focşa 
cu balți de peşte, şi diu Hărtopul lui F'răteiy şi 
Micşineşti şi sa-si ia de a zecea din țarină, şi“ diu 
fânați, dia “prisăci cu stu»i, îusă din cinci-zaci de! 
stupi unul. iar de va fi mai multi sau mai puţini să  
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deie câte o para de stup, şi din gradini cu legumi, 

şi din livezi cu pomi şi div balta “cu peşte şi din 

tot locul cu tot vinitul moşii după obiceiu..... “ (Su- 

rete şi Izvoade LX, 405). . 

Pe Constandin Bădărău îl mai găsim proprietar Şi 

cu năzuinţa de a-şi stabili dreptul de proprietate in Leoşti, 

în Tabăra, în Hoalbe, în Buzeşti, în ' Cloşcari, în Penila, 

(in: Skei), şi la Dobreni în gura Lăpuşnei, cum dovedește 

altă carte gospod din acelaşi an, lună şi zi, 71265 Febr. 23, 

prin care se. dă voe lui Constandin Bădărău şi cumnatu- 

său Ivan Crejescul şi lui Toader Gănscă, ruptaş de cămară 

şi altor răzeşi ai.lor ce s'au răspuus nepoți lui Cristian şi 

lui Ghervasie şi -slrănepoții Levei şi lui Pătre a dijmui a- 

ceste moşii ; Leoşiii, Buzeştii, Plotunegtii, Cloşcarii, Penila 

ce se chiamă Şkeia, Bulboaca, 'unde a şăzut moşul lor 

Bumbătaă şi Dobrenii_ din gura Lâpuşaei + (idem «Surete şi 

Izvoade» LX, 461). 

Mulțimea moşiilor, care se vede se |ineau lanț una 

de alta, tăind în diagonală dealurile ce cată din codrii 

Bărboşilor spre Prut, Sau numit mai apoi în acte: moşii 

în 12 hotare, moşii în 11 hotare şi inoşii în 10 holară. 

In atât de multe hotară s'au iscat judecăți între răzeşi şi 

Episcopia de Huşi, mai ales pentru Dobrenii din gura Lă- 

puşnei, cum şi pentru Leoşti, unde Episcopia sa virit cu 

danii şi cumpărături. Procesele incep de prin 1265-și tin 

pănă cătră 1798. ln timpul judecăţi răzeşii au pus la cale 

un suret tălmăcit anume pentru apararea pricinei lor, şi 

unde textul era cu totul schimbat potrivit nevoii ce aveau 

a se folosi de dânsul. ” 

| Ca dovadă de întortochiat: traducere și interpunere 

în text dăm în întregime acest suret, aşa eum Pam copiat 

din actele N. Bădărău, în ale mele Surete și Izvoade VIII, 239: 
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„Suret de pe un uric vechi, de la domnul Stefan ... 
Vodă din veleat +3Aia“ 2042 Ghenar 23 zile 

„Facem știre. precum au venit la a nostru di- 
van, stăndu şi arătându pre adevărat. ca or cine. 
vor celi şi vor auzi. aice ,cu sufletul înainte me. și 
înainte a mei. moldovineşti boeri. mari și mici. 
Naste îi Mihail Buză nepot Naste: şi cu o nepoală 
a lui Mărma, fata Iusulni, căreia. pren bună 
voe nesâlit de nimene au văndutu. cu voia un loc. 
adie dreptu ocină şi moşie ior strămoşască. cu uric 
cate uric arată un iaz s bucată de pământu.. la 
Sărata, ce au fustu a Ilenei Buzoae, postelnrcița 
moaşă acestor vânzător precum arată întru o 
holarnică veche a Husului, den Iluş, la părău 
Dvesla. ce au vâudutu slugilor noastre Leoa îi fra- 
telui său Petru. drept 40 zloți tataraşti slugilor 
nostre. lui Leou i fratelui sâu Petru. plâlindu-le în 
destul precum mai sus scria. bani 40 zloți tătăraști 
dândui în miînule lor. a Nastei i nepotului sau Mi: 
hail Buză. şi a Marinei nepoat lui fata Husului. 
înainie me. şi inaite ai mei moldovineşti boeri. din 
care şi noi văzăndu şi pe megieşilor de fat. după 
tormala lor. că sau luat plata în destul așijdere şi 
noi am scris a nostră privileghia slugilor nostre 
lui Leoa. i fratelui său Petru tot pentra aciastă 
bucată. „de pâmânt de la Sărata. ce bhece peste 
Saratal2 odgpamne. gospod. cât şi un iazu care 
mai sus arâtă de la numita lleana postei/niciasă 
precum arai& bătrâne hotarnicile lor. Drept a: 
ceasla şi noi am întărit pe slugile nostre. mai sus 
nubite. cu al noslru uric precum de sus duhul ne-a 
dat. ravna sa le fie lor. ocină şi moşie Ciatmicilov —— 
lor. şi nepoților şi strănepoţilor lor și la ToT Todul 
lor: care vor fi mai aproape pentru aceste slugi ale 
nuastre Leoa şi fratele său Petru. dece poroncindu 
domnie me. cu ai mei veliţi boeri Apostolescului 

_— 
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divan. de au strinsu citiva oameni cu frică lui Dum- 
nezeu buni. şi de credința ca s'arăâte hotarăle vechi 
du bătrâni; au arătat precum au ştiul un ho- 
tar bătrân în prăval despre Elan, al doilea. ho- 
tar îm ţifia despre târguşorul nostru. Huşul, al 
treilea hotar ce este tot în dealul Huşulu cam 
spre răsărit şi toată ssăpâmrea pe bătrânele ho- 
tară să fie nemişcati stăpinitori în veciniea viitoare 
vreme. precum sau pomenit mai sus. Drept aceia 
domnia me cu preiubiţii şi adevărați fiii mei boiare 
eu Stefan vodă. credința domnii mele mare boiaru: 
Alexandru Bogdan Vlad, credința doinnii mele 
Dumutraşcu post. pârcălab de Hotin, credinţa dom- 
nii mele Andrica Ştefula vel vornicu. credinţa dom- 
nii mele Petrica. părcălab de Galaţ... credinţa dom-. 
nii mele Moisă părcălab Neamţului, credinta dom- 
nii mele Framuza vel visternic, credința domnii: 

mele “Muşat vel comis al doile. şi alti boeri iproti. 
Poftim şi pe luminaţii -Domnii fii noştri pre care îi 
va rindui puternicul Dumnezeu a fi domn în pămio-. 
tut nostru a Moldovei ca. aceste slugi ale noastre, 
sa fie miluiţi şi tare şi puternici stăpini drept o- 
cină şi cumpărătura lor sierăşuiți şi nesmiuliti 
in veci, care pentru credințare şi auzăre şi multi 
am întărit uticul apostolescului meu divan pecete. 
spânzurănd scriindu Tautul logotat i mare logofat al 
nostru Şuhdru Cremanski în uş. 

ON 

Din traducerea alălurată se vede cât de colo intere- 

sul cel mare tu referință la hotar ă : „această bucată de pă- 

mânt de la.Sărata,.ce trece peste Sărata 2 .odgoane gos-. 

pod cât şi un az“. lar mai la vale: «un hotar bătrân în 

prăvăl- despre Elan ; al doile hotar în filă despre lârgu- 

şorul nostru Huși, al treilea hotar ce este tot. în deaful 

Huşului cam spre răsărit“. . | 

Cu -asemenea traduceri nu se putea multemi Episco- 
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pia. Se făcură mijlociri la domnie şi in Noembrie $ anu 
1193, Alexandru Vodă Calimah serie ispravnicilor de Fâl- 
ciu, următoarele cu referință la tălmăcirea acestui ispisoc 
şi a jalobei răzeşilor din Leoşti pentru împresurarea ce 
pâtimes. din partea Eviscopiei. 

„scoțând înaintea domnieivoastre o copie di pe un 
ispisoc sârbese vechiu de la domnul Stefan Voda, 
care copie spre incredințare Dv. ca să să dovedea- 
sea de este adevarată dupa pomenitul ispisoc aţi fi 
chemat pe polcovnicul Pavăl de la Episcopia Huşii 
şi tălmacind-o după cel adevărat ispisoc nu ar fi 
găsito adivărata, cu a căruia tălmăcire rămaind Jă- 
luitorii neodihuiţi, au venit aice şi dândul acel is- 
pisoc la Ioniţă tălmaciu, ci sa află la departamen- 
tul pricinilor străine, di pi cari scoțând copia şi is- 
câlindo că este întocima au dato la mâna jaluito- 
rilor, cu care viind acolo să aduceti de faţă pe pol- 
covnicul Paval şi tălmăcinduse div cuvânt în cuvint 
de o: va cunoaște ca este scoasa asămine di pi is- 
pisoc să se încredinţeze şi de dinsul şi apoi D-ta 
bane Stefane Sturza să mergi la faţa locului. şi 
după cuprinderea ispisocului să alegi părțile jă- 
luitorilor de: o parte stălpindule şi cu pietre 
hotare. („Surete şi Izvoade“ IX, 469). 

Cel interesat mai mult era Andrunachi Bădărău 
mazil, fiul lui Costandin Bădărău 'căruia i se recunoscuse 
încă din 1786 Noembu. 23, dreptul de a dijmui, după cum 
dovidește urmâloarea carte gospod: 

  

„To Alexandru Ioan Mavrocordat Voevoda b. m. g, 
£. M. Priu domneasca noastră carte sau dal volniere lui 
Andrunahi Bădărău mazil ca să aiba a stăpâni 
a triia parte din bătrânul lui Ghervasie Gansca din 
inoşia Leoștii ot Fălciu, după carte de giudicata ce 
are iscălita de dumnealor veliții boeri din leat 1786 

6 
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Noem. 19 şi a-şi lua dejma de a zăce din toate cele 

ce vor fi pe acea a treia parte pe obiceiu și după 

hotărârea ponturilor ce sunt în visterie cu pecete 

gospod, însă din țarini cu pâine. din fânaţe, din li- 

vezi cu pomi, din prisăci cu stupi. Dreapt: aceia 

poroncim domnie me dumnevoastra ispravnici de 

tinutul Fâlciului pe cei ce nu se vor supune a da 

venitul moşiei după ponturi se împlinească de la 

dinşii ceia ce va fi cu drept. iar având ciue-va a 

răspunde inpotriva acestei moşii cu serisori dovezi 

ce vor ave să vie la divan ca să ste la judecata. 

aceasta. 1786. Noem. 93. 
locul peceţii domneşti în luş roş: 

Procitoh vel logofat, lar în dos stă scris „sau 

trecut la condica“. (Surele şi Izvoade) IX, 403. 

- Andrei Condicar. 

Episcopia rânduise pe poleovcicul Pavăl Debrici să 

facă traducerea după uricul rupt a lui Stefan Vodă. Tra- 

ducerea polcovnieulu; Debrici e cea tipărilă de Melhisedec 

în Cronica Huşilor pag. 16, şi care la holară spune aces- 

tea: «acea de mai sus numită parle de pământ ce este 

pe Sărata, partea ce este din Elan și ce este mai jos de 

hotarul lărgului nostru Huşii...; iar hotarul acei bucăţi de 

pământ să fie din hotarul târgului nostru Huşii în gios.,... 

Răzăşii nu sau mulţămit cu această lraducere, ci au 

mijlocit la un traducător mai iscusit, la loniță Stamati biv 

vel căpitan za darabuni diiac de divan gospod şi tălmă- 

citorul departamentului pricinilor străine. In 4 Noembri 

1198 el face lraducerea, cum urmează: | 

Suret de pe uricu vechiu sârbescu de la Stefan 

Vodă din let.... Ghenar 23. 
Puii 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, 

domnul tarii Moldaviei. fucem ştire cu această carte 

a noastră tuturor cui va căuta spre dânsa, sau ce- 

“7 

 



tinduse va auzi, deci viind înaintea noastră şi îna- 
intea boerilor noştri ai Moldaviei mari şi mici Nas 
stea nepoata lui Mihail Buză şi nepoata ei Mă- 
“ina fiica lui Fusul. de a lor bună voe de nimine 
silite nici asuprite, au vândut a lor dreaptă moşie 
din drept strămoșescul lor uric din uricul (lipsa, 
nu se cunoaşte de la ce domn au fost uricu acel 
mai denuinte), o bucală de pâmânt pe Sărata. 
parte ce iaste din lalan şi ce iaste pe din gios 
„de tărgul nostru Huşii, ce iaste pe Drislaveţu. 
aceia au vândul-o siugilor noastre Leva şi frate. 
lui său lui Petru (l'&rps) dreptu 40 zloți tatăraşti 
Şi sculându-se slugile noastre Leo și fratele sau 
Pealru ([l'krp8) au platit acei bani de mai sus ară- 
lati 40 zlot tataraşti în mâinile Nastei nepoatei 
lui Mihail Buza şi a nepoatei ei Marinei fiicii Hu- 
'sului, înainte noastra şi inainte boerilor noşiri a 
Moldaviei. 

Deci noi văzând între dânşii bună învoialaă şi 
tocmală şi plata deplin, aşâjderea şi de la noileam 
«dat şi leam întărit slugilor noastre, lui Leoa şi fra- 
telui său lui Petru acea de mai sus arâtata o bu- 
cata de pământ ce-iaste pe Sărata, parte ce iaste 
din Ialan şi ce iaste pe din gios de hotarul târgu- 
lui costru Iuşii pe Drislavaţ. 

Deci dar sa le fie de la noi uric cu tot venitul 
lor, şi [iilor lor şi nepotțilo lor şi stranepotilor lor 
şi prestrânepotţilur lor, şi la lot neamul lor care 
se va alege muiaproape. nestrămulal nici odanâ- 
oară în veci. Dar hotarul acei bucati de pamânt sa 
fie din hotarul târgului nostru Huşi „dar de 
printralte părţi după hotarul cel vechiu, pe unde 
au apucat de au stăpânit din veci; şi spre aceasta 
iaste însuşi credința domnii mele de mai sus arătat 
Noi Stefan Voevod şi credința prea iubiţilor fiilor 
noştri, Alexantru şi Bogdan Vlad şi credinta boe- 
noştri ai moldovei mari şi miti... 

  

| 
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lar după viaţa noastră cine va fi domn în pă- 

mântul nostru al Moldovii, din fii noştri sau din 

niamul nosleu, sau ori pe cine va alege Dumnezeu 

sa fie domn pământului nostru a Moldovii, acela să 

vu strice dania şi întăritura noastră, asupra cum- 

părăturii lor, ci mai vârtos sa le dea şi să le înta- 

veasca cumpărătura lor, fiind că şi noi liam dat şi 

liam întărit pentru a lor dreaptă şi credinciasă 

slujbă cătra noi; şi pentru mai mare tarie şi în- 

tariturăa tuturor acelor de mai sus scrise am poron- 

cit ciustitului credincios boerolui nostru D-sale Ta- 

utul vel logofat, :să serie şi pecelea noastră sâ o 

lege cătră aceasta carte a noastră. 
|. p. gospod. 

i sau seris în Huşi de Şandru. ; 

NOTA. Sau tăhmăcit die limba Sârbeaseă pe limba 

Moldovenească în cât sau putut cunoaşte slovele, fiind uric 

vechiu şi în multe locuri rupt de mine lonită Stamati 

dit vel căpitan z(a) darabani. diiac de divan g(os)pou şi 

tălmăcitorul departamentuTui Pticinilor străine. 

1198 Noemvri 4. 
Orar 

[A _ | 
Ti 14). Document din 4005 Mart 20, Vaslui. 

Sumar ; Stetan Vodă întărește comisului Ilea (Hurul) şi surorii 

sale Anea şi nupoatei sale de frate Măria următoarele: a) jumătate: 

din Crăiniceşti pe Polocine dat danie de nepoatele lui Nan elucerul 

Drăgălina şi Tudora; b) jumătate selişte din Găleşti: pe Polocine, 

unde a stat Mie Gălescul, iarăşi dat danie de Drăgălina. Se arată 

şi hotarele. 

Ai(n)ato)erire a(ohieto ati Grea orgoaa. r(o)e= 

i n(o)a(a)pz. Bean. Da parere. SHAAENH'TO. UHHRAL. HCEHAL, 

la NM, AHCTWAL. HA. VRTO. HAN BRA3DHT, HAH EVo yPouH Ye 

iă : , 
Y ABIT. AVE MPÎRAOUIA. 1IBAA, Mad, HI DPAA, Hauitatu, | 

A avute BOrApE. BEAHKWIAMI, HI  AMAAHAUI Aparzanun.. 
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Awukă Hacmuna, ui ceerpnunua. îh “Toy aopa awuta Ea 
enatua ovhoyin Hana_ Rarun na. no Hy open Boan. (a 
HHKHM HENOHBAsEUINt, anu Hpuicuao= || Eau ui AdAH. £BOR  Npa- 
ESI WwmnuHS. wr ui Mpgagaro. n nuroaare OVBURA Wwr o. 
puka Aaaa uk Nana karunuka. IoAoBItĂ_ceae na lo la 
A9HHHEX, Hanata noacghua. wr Bpanunueiui, una 
uacr. n noaoauția OP Mans na. 1... Dacaetinkwa Îm 
CROHA, CASSA HaulemoY, NanS Han Kkomucoy, n CECTPH tre 
Auku. H Eparannun. HX Azp fu. io AH BHAABUILE, meri) |v | 2 
HHAM HY. AOEpON ROAH. H AcRpoe. H%, Adanie ape Gu. — 
HM .AdAH || no cBor A9BpoH. BoAH. a ani TăROASAEpE. n wr 
MAC, CAME AdăH. n NOTEPZAHAN caSsa Hawtoy. nan$ Han 
Komuc$S n cecrpu ro uku. n Bpamanuuu ut. AMazpiu 
T9E NpAApeieuioE, nonoguna ceao. ua Iloacun | nek. manie 

  

MA NOAORIH WT Kpatiiuetpui, HHHAa Wacr, n ca ne- 
AOEHHA W'T AMAHHA. Aa ECT HA, N WT  Hac, Saud N că 4 
BZCAAM. ACYOAWAL Hal. Hi AATEA. HX pane. ni oyuSuaroa, 
HX. np'RSnSuarroai. HX. N NpalpievpA'roat. x n BaeemS | «n | 
99465. HK. KTO ca. HM H3Bepera manaun HENOpOVIUEHIIE | 
HHROAHKE HA BAH. H MAK OVTOM H OV'TOTAKE Wach Take 
DBA NBA HAM. Hi DPAA, HAINA. ACAAABCKHAL. Boz 
dpe. "POTAxE Rhiuenncannă || A parz ana. aouxa Nacmuna 
oi sia Hana Baguunka, no atule AVEPOH BOAH. UHKHA, 

  

nenofogacena. AHHNpuiciAoRAHA. n Aa4ă WHi4 cama WT cROR 
MăcTu, n Wwr eă fipăg$ie n nuroasro wriun8. tom en npa- 
Bare Wwy |] pa. wr Spa. Aaaa. en. Nana Karunnna, ne: 
A9BHHA CEAHIjE, TH, Ha NOAOUHHEX. HAHMA MIOAORHA  WT | 
Taaemn rac guat. dluka VaaeckoVah. BHUI HA VacTr 
Tă Adia. 'THţ. casa HamemS nau, Han nomnl cs. w2 | 

  

  

NB out. ww sro cecrpa wm fina. H (WT BPATănHua EP WT 
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Magie. HO MI BHAABUIE, AEE HAI, HX AOBpOH BCA. H 

A9GpOr. îm Aăaniie Apo WHIA FAO Adda 110 EB96H ASEpeH OA 

A Ai TARGEAEpe. MOT || ac ecatbi AAN, Hi HOTEPEAHAN 

cassa nauiţAt$, nan$ Ian. Koancă. Tot NPAAPEULINOE Nod0= 

za ceanmie na Îlwawuntteț. HaHMA MOAcBHNA, WT Ta- 

amin. ra Bhia uk TaarckSA. erika uacT. Kao 

Aa EET Ell atoy. vor mac. OYpikh, H Că BZCAM. AOXOAWAI. 

EMS îi AATEA £7O. A OVHSUATOAM. tre. ii npktpisuaroat. er 

n npkiuSpaAToat, £ro. H EaceMS poAs$ £70. KTO CA HMOV 

HSBEBET HAMBAH:KHîH  HenopSueno.  HMKOAH? ke Ha BAKH. a 

XOPagh 'TOMOV BHUIEDHCAHHON NeASBHH(H) ctaa, je ECT, Hă 

NSASUHHEX. NAHAMA NOA0EHHH, WT RpanHHuelti, HMXHEH MacTH 

AA EET. AWP WacTH APZTZAHHN. Mount WT GmorauwBa 

NOTORA. || Ta NpocTH uepre EAI: Nek. "Tă WEpEC NOAOMIHHEX 

HA MOBBIUIE ÎAHOH KpZHHIHi. TA HA EpZ[ AHAA. Hâ tau$ 

TA mey. n Ha cani Groan. WT moak poetii. ha AB0X 

[ăcaonu. a wr unui eropont. no erapoais Xo2 | Tâp$ RSaa 

H3 RARA WXHBAAH. A MAK YOTaph. TON BHUIENUCÂHHEH NOA0- 

BUNA ceai, mu. 10 Ha Iloaunei. Hand NoAcBHHH. WT 

Tzac ţi mat Ela uk LaArcRoOȚA. EHUINON Macri, AA 

cm. wm acero || Xomapa neacanna. n ngerapoai8 XoTaps 

KSaa n3 BRA (OAHEaAN, A HA To ET akpă namere r(o)e= 

[no)Ac(T)EA. Ebiuienicannare_ Ahi, Gmedana BotRoAn. H 

a'kpa npkaz3ArBarinaro. c(j)na r(o)e(no)ac(m)aaaini, orz 

aana Baaga. n Bkpa. | corapr fana Roagsopa ABopun= 

“ka. Bkpa lana XpaAtanta. E'kpa Hâna Ie a Saa. 'kpa 

„b 
nata ASaia n nana Toagepă npzăaanoBe Xorrunckin. BrEpa 

nata Gpeaia ILeaneuyeore rlpa natia lan apa HoRorpâaz 

cxoro, Ekpa nana RaznzS enzrap't. pa nana IHcaka 

enerăpunea. gkpa nana. A Saua necTeAnHka. e'kpa 
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nana Aloțuaa uamnuka. B'kpa nana PpSurellua cmoa: 
unka. B'Bpa nana Ilerpita noanea. n EEpa Bac Bora 

Ph MANNHIȚ.  MOAAGECKHY.  BEANRUX. H AAAHY. d No Hauleat 

BUEOTA, KTO Soci r(o)en(o)a(a)pn name Bean wr 

AATEH HAUIHX. HAN WP Hauitro poaă. Hanllwm namero 

Pod. (sic) Han na Boya, Koro B(or)e u3crpem r(o)en(o) 

A(a)psai GaiTH Hautit BEMAN MOAAABCKON. "POP Bi CAS tez 

NOpBIUHA Hâuiero Adâtiigj Hi NOTRpAKALHIA. aanBhl EA$ 62 

EpzAlla. n Skpknna. BanSăe ecati şi FAMO AAA. Hi  NOTEpA= 

AHAH. 34 Eero page, n Brkpioro caSBS. ni 3a ulo ter, 

E4$ npanaa aan. a na BoatuSio kp'knocm n norapzAt- 

uie. "roMS BaceatS emienncantom$. era'kan cca Hauuen$ 

g'kpuoaS na || u$ Tarovyacan aoroderoy nucaru n aus 

neukr npug'keumu KceaS ancr$ aus. nueaa/_Iila ia, p8 

Bpz:eanu 5 gacaSu. a(za(b)r se. ala)e(k)ua mapr k. 

“Traducerea 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan voevod, gos- 
podar tării Moldovei, înştiinţare facem cu această 
carte a noastra cui pe dânsa vor câla, sau lui cilin- 
du-i-se o va auzi, iata au venit inaintea noastră şi 
înaintea a lor noştri Moldovenești boeri a mari şi a mici 
Drăgălina tala' Nastei şi uepoata ei de soră Tu- 
doru, fala Vasiliei, nepoatele lui Nanu Cliucinicu 
(clucerul), de a lor buna voe de nimeni silite nici 
asuprite şi au dat a lor dreaplă ocină, din a lor 
drept şi adevârai us;ic, din uricul bunului lor Nanu 
Clucerul juiătate sat, pe  Polocine anume giumă- 
tate din Crăiniceşti parlea din gios şi giumaătate 
din moară semintiilor sale, / slugii noastre lui pau 

e 

Pe Pr 
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Ilea comisul, şi surorii lui Ancăi, şi nepoalei lor 

de frate Măria. Deci noi văzând între ei, de a lor 

buvă voe, şi de buna lor danie, ce dânşii au dat 

lor, de a lor buna voe, şi noi aşijderea şi de la 

noi am dat noi şi am întărit slugii noastre lui pan 

Ilea comisul şi surorii lui Ancâi şi nepoatei lor de 

frale Măriei acea de mai sus zisă jumatate de sat 

pe Polocine, anume jumatate din Crainiceşti, par: 

tea de gios. şi cu giumătate din moară, să le fie 

lor şi de la noi uric. şi cu toate veniturile lor, şi 

copiilor lor,deplin. şi nepoților lor şi stranepotilor 

lor şi răstrănepoţilor lor, şi la tot neamul lor, ce 

li se va alege lur mai de aproâpe neruşuit niti 0 

dâvaăoară în veaci. Iara întracestea şi întracelaşi 

ceas iarăşi au venit înainlea noastră şi înaintea a 

lor noştri Modoveneşti boiari aceiaşi de mai sus 

scrisă Drăgălina fata Wastei, nepoata Nanului 

Clucerul de a ei bună voe de nimeni silită nici a- 

subrita și a dat easiugură din a ei parte şi din a 

ei dreapta şi adevărata ocină, din al ei drept uric 

din uricul bunului ei Nanu clucer, giumătate se- 

lişte, iaraşi pe Polocine anume giumatale din Gă- 

leşti, unde a fost Micu Gălescul, puileu din sus. 

aceia a dato iarăşi slugii nuastre lui pan Ilea co- 

misul în deosebi de sora lui de Anca, şi de ne- 

poata lui de frale de Mărie, deci noi vaăzină între 

ei de a lor bună voe şi buna ei danie, ce dânsa 

ia dat de a ei buna voe, şi noi aşijderea şi de la 

noi ivşine am dat şi. am întărit slugii noastre lui 

pan Ilea comisul acea de mai sus zisă jumătate 

de selişte pe Polocine anume giumătate diu Gă/eşii, 

umde a fost Mic Gălescul, partea diu sus, ca să 

fie lui de la noi uric şi cu toate veuiturile, lui co: 

piilor lui şi nepoților lui, şi strănepotilor Jui, şi 

rastrănepotilor lui, şi la tot neamul lui ce i se va 

alege lui mai de aproape neruşuit nici o dânăoară 

în veci. lar hotarul acestei de mai sus: scrisă ju-
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mătate de sat,ce-i pe Polocine, anume jumătate 
din Crâiviceşti, partea din gios, -sâ-i fie. din .partea 
Dragălinei, incepând din apa. Sloianului, de acolo 
drept peste un pisc; de acole drept peste Poloci- 
ne, şi mai sus de o fântâna, de acolo la vir- 
tul dealului, la a șanț și la un stâlp, de ucolo 
drept lu doi meri, iar despre alte laturi pe vechiul 
hotar, pe unde din veci au umblat. Iar hotarul a- 
celei de mai sus scrisă jumatate dia selişte, ce.i 
iarăși pe Polocine, anume jumatate din Galeşti, 
“unde a fost Mic Galescul, partea din sus sa fie din 
tot hotarul jumătate ŞI pe vechiul hotar, unde din 
veaci a umblat. lar la aceasta este credința  dom- 
niei noastre mai sus scrisa Noi Slefan Voevod, şi 
credinţa prea iubitului fiu al Domniei mele Bogdan 
Vodă, şi credinţa boierilor noştri, credinta boeru- 
lui Dusna, credinta boerului Boldar dvornic, cre- 
dinţa boerului Z/râman, crediața boerului Steful, 
credința boetului Duma şi credinta boerului Toader 
parcalabi de Hotiv. credința boerului Eremia Nem- 
fatal, credinţa boerului Ciortorouski, credința bo- 
erului Șandru Novogrădeanul, credința jupâuului 
Clănău spătarul, credința boerului Isac visternicul, 
credința boerului Dumga postelnicul, credința boerului 
Mohilă ceaşnic, cr. p. Frunteş stolnicul, er. p. Petrica 
comis şi credința tuturor boerilor noştri Moldoviveşti 
a mari şi a mici. lar după a noastra viată, cine 
va fi domn țarii noastre, din copiii noştri ori din 
neamul nostru, sau ori pe cine altul D-zeu îl va a- 
lege domn să fie țării noastre a Moldaviei, acela să 
nu-i strice a noaslra danie şi întarire, ci mai vîr- 
tos să-i intareasca şi imputernicească, de oarece 
Şi noi înşine am dat şi cun întăril pentru a lui 
dreapta şi cu credinţa slujba şi pentru aceia ca-l: 
esle lui dreapta daanie. lar spre mai mare tărie 
și putere a luluror celor ce Sau scris mai sus, um 
porontit înşine la al nostru credincios boer Tăutu-
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lui logofătul sa scrie şi u noastră pecete să o u- 

cate la aceasta curte a noastră, a scris Sandru 

Crăjevici, în Vaslui la anul 7005 luna Mart 20. 

NOTE. 

1) Documentul vriginal pergament ne-a fost înmânat de 

dl Şaraga, proprietarul librariei Moldova, cunoscutul anticar 

diu laşi. Pecelea lipseşte, se cunosc însă bortele, de unde 

a fostlegut şnurul de matasă. Are 0m 50 lungul şi 0m,32 

latul. Vezi «Surete şi Izvoade» VIII, 136. 

2). Nume de persoane, Drăgâlina, Nastina, Tudora, 

Vasilina, Nana, Cluunica, Ili comis, Anki, Marii, Mican Gă- 

esculn: 

2); Nume de localităţi, Polotineh, Crainicești, Gâleşti, 

Slvianova potoc (apa Stoianului). Şi azi se găsesc în jud. 

Tutova şi Tecuci: Polocinul şi Gâleștii 

| 4). Fac sia Ant Paarck$a. lea comisul primeste două 

danii de la Drăgălina, nepoata clucerului Nanu : jumatate 

din Crăiniceşti pe Polocine, cu jumătate din moară. și Ju- 

mătate din Găleşti, iar pe Polociue, unde a fost Mic Gă- 

lescul, care i se dă numai lui personal, cu escluderea (o: 

prose) surorii sale Anca şi nepoatei sale de frate Masia. 

Documentul nu uită a pomeni că Gălegtii au lost oare când 

locuiţi de Gălescul Mic „unde a fost Mic Galescul» Găleşti 

sal, ne aminteşte de Gălescul fiui lui Galea, deci primul 

desealicător a trebuit să fi trăit pe la. 1400. Documentul 

ne mai spune că acest Gălescul era Mic Gălescut, poreclă 

care se întilneşte nu de tot rar în onomâstica sect al XV-le 

Aşa între 6965 şi 691$ găsim pe un Micul €raiu (de unde 

Crăeştiiţ, cum aice avem pe Micul Gălescul, (de unde Gă- 

leştzi), căzi pe atunci găsim pe la Vaslui pe Manoit Marele 

(Velic) (6956 Febr. 18), ca şi pe Toader Marele pe la 1500 

primul proprietar al Călugărenilor de azi din ținutul Vas- 

luiului.
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2). Nan clucerul (eliucinir); nu ştim nimic de acest 
Nan elucerul ; se vede că a trăit supt Alecsantru cel Bun 
şi urmaşii Iui, căci nepoata lui Drăgălina face danie 
în 1497. Boeriile miei existau incă din secl. al XV-lea, de 
şi prin aclele timpului nu ni se dau de cât marele boe- 
rii de divan. | 

6). Ilea coiniăul. In 1497 traia încă. comisul Ilea. Hu- 
rul, a cărui boetrie de divan o găsim intre 1470—1476. in 
1005 Mart comis era Petrică, deci Hurul Ilea trăia retras 
de la putere. de aproape 20 de ani, Nu pute prejudeca mo- 
livele acestei disparilii de pe arena boerilor mari. Răni- 
tu-s'a acest Ilea comisul lă bătăiia de la Răzhoeni? tradat-au 
întru citva interesele Domnului său? Nu ştim; el n'a dis- 
pâru: fără cuvânt din vălmăşagul vieţei politice, mai ales 
că vedem pe fiiul său Efrem Furul apărând ca mare boer: 
şi inlim prieten lui Petru Rareş în 152%, 

In jurul numelui Zlurul s'a legat cunoscutul isvod 
a lui Clănău zis şi cronica lui [lurul, - 

1). Hotarele: apa Stoianului, Polocine, fântână „eră- 
niță), șanț (iamu), stălp (stolpn), doi meri (iabloni) A 3 

( 
15). Document din 6970 0et.5 (460) Suceava. 

Sumar: Stefan Voda întăreşte singii sale lui pan Petru Glo- 
deanul satul Glodenii pe Telejua, mai în sus de Murgu. 

7 Aacrur Bikieto ani Gredgan Rocgoaa. renApa Beau 
AMoagagckon. UHHHA Ha MenHTo. petara AHCTOALZ HăuHaA 
Rackuz Ko Han EA3PHT. HAH €r0 uTvun VeanuIHT, Oe || 

TOT HeTHuHtin. Haui cavra nau Ilerpa TaoakuBa. ao: 
BAAH ECAH ECO VWCORHOIO HALIEIO AAC. H AAA, H IOTEEp= 

— 
AHAN ECMH EMY, V HamEH BEMAN V MOAAARCKOI || €ro npanvio
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wrunuv ceso Hânak .raoa Bun Ha TEAERHA NOEBIUE WT 

Awgra. mor ez cnneannee aa ter w'r năc Spuk ca Bzekua 

ACXOACAE EMS. Hi akreata cre n Bpa= | rhiaat erou vav= 

MATOAIB, ETO H IIpAVHVUATOALA ere tva sic) 

H Npămpvp'kmomz £ro. H Bactdtv poat to. KTO BVACT Ha 

BANK Aa cc eave renopSuenuo Hukoanke Ha BE || ku. a 

XoTapa POM Aa ccm c8 veux erepon(i)) nsemagous xoTapS 

KYAa H3 Bhka w:kMBaAn. 4 Ha To cm B'kpa” reagamn Bu 

uinueannaro Gredana Boroaia. ni B'kpa nau e" Aurpono= 

arma | &np Trokrucra. n g'kpa Boapa namuy. B'kpa nana 

(Avata)  Rpac(enua) (B'kpa nana) Ala(nonaa). B'kpa uana 

Cranutoaa. B'kpa nalba În aaukvaa a'kpa (Dhma L'o2 

rana ABophna. e'kpa || nana Bocru  XĂanognua. B'Epa nana 

Toamn Bhinar. grăpa nana Ilerpa Iloiinua. g'kpa naha Slava. 

grkpa nana Aasu. &'kpa nana Xoaks Epflonuua. grkpa nană 

Heaa Heaeuaro. Bikpa nana || Grea  Azatakvula. B'kpa 

nana Ilerpuka. g'kpa nana BStru. B'kpa nana Gaia Gna- 

map. a'kpa nana Ori encrnapunka. R'kpa nana Ilauika necz 

'reanuta, g'kpa nana Herpu]|] uaununa. Brkpa nana Bentapu eroa= 

tuka. B'kpa nana Îwiia Roatica, n B'Epa Bac'EY BOAP HAmniY. atoaz 

AAECKIIY. BEAHKbIY MaabiX. a no (natur nat ieo)r'B. Ko BVAcT 

Tenaga nauueu || 3eman w'r AEreA natur. HAH WV'T HaLEro NAt= 

mennkfl nau na Bva, ko koro (or)z H3BEper Hiru renapeatz 

V Hat EMA. V AMOAAABCKOH. TOT IpOBRI EMY  HENOpr= 

UI HA Mă || IEro AadHiă aAAE 1poBbi fAv NOTBPAAHA Ii Snprk= 

DIA „BâNVK(E) ECaM EMY Adu N NOTREPANAN 34 €7o Ipagv. ri 

'kpuv caviev. Î a Boauuvie Kpknser meat || Raceatv Bu 

wencanuioav geakan cati naut B'konoaS nanv ASEpvav 

ASTOĂETV NHCATH H Han MEUAT BaR'keiTit KCEAY  aHcTw 

nameaw. nuc, || Hcana. v Gvuanrk, gabro Sue acela wk e. 

CA
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Traducerea 

Cu mila lui D-zeu noi- Stefan voevod, domn 
tării Moldaviei ; facem înştiințare cu aceasta a noas- 
tră carte tuturor cui pe dânsa vor câuta, sau ce- 
tindu-li-se o vor auzi; iata aceasta adevărată sluga 
a noastră pan Petru Glodeanul, iniluitu-ne-am noi 
spre el cu osebita noastră mila, şi am dat şi am 
întarit noi lui în a noastră ţară în Moldova, a lui 
dreaptă ocină uv sat anume Glodenii pe 'Telejna 
mai în sus de Murgu. acel de mai sus scris să 
fie de la noi uric cu toate venitarile Tur ŞT Di6po- 
ților lui /Și strânepotilor lui și răstrănepoţilor lui 
şi la tot veamul lui, care-i va fi mai de aproape 
să fie iui neruşuit nici o dănăoară în veci. lar ho- 
tarul acelui sal sa lie din toate laturile pe vechiul 
hotar pe unde din veac a umblat. lar la aceasta 
este credința Domniei noastre mai sus scrisă, Ste- 
lan Voevod şi crediaţia mitropolitului nostru kir 
Teociist, şi credinta boerilor noştri, credința jupâ- 

„nului Duma Braevici, credinţa jupânului JManoilă, 
credinţa jupânului Stanciul, credinţa jupânului Vlaicu, 
credioța jupâvului Goian duoruie, credinta jupânului 
Costea Danovici, credinta jupânului Toma  Kinde, 
credința jupânului Petru Ponici, credința jupânului 
Albu, credința jupânului Zazea, credinţa jupânului 
Hodco Crăcovici, credința jupânului Isaia de la 
Neamţ, credința jupânului Stetko Dămăcuş, credinţa 
jupânului Petrică. credinţa jupânului Buhtea, cre- 
dința jupâvului Sacliş spatar. credința jupânului 
Iuga vislernicul, credința jupânului Paşco postelnic 
credinta jupânului AWedgreY puharnic, credinţa jupâ- 
nului Zbiarg comis șilerediaţa tuluror hoerilor. no- 
ştri ai Moldovei a mari şi a mici. lar după a noa- 
stra viață cine va [i domn țării noaslre din copii 
noştri sau din seminţia noastra sau chiar, pe ori 

fre Apr! 
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2 
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care D-zeu îl va alege să fie domn în țara noastră 

a Moldovei, unul ca acela să nu-i strice a noastră 

danie, ci mai virtos să i-o îutărească şi Impuler- 

nicească, ca una ce noi înşine i-am dat-o noi lui 

pentru a lui dreaptă şi cu credinta slujba. 

lar spre mai mare tarie a tot'ce s'a scris mai 

sus am_poroneit—ia al nostru pan Dobrul logofăt 

sa scrie şi a noastră pecete s'o acăţe la această 

a noastră carte. A scris Isaia în Suceava la anul 

6970 luna Oct. 5 (1461). 

NOTE 

1). Originalul pergament se află în proprietatea mo- 

şului Ion Ciurcănu, dascal la biserica de lemn din satul 

Bereasa, jud. Vaslui. fost din vechi Murgeştii. 

 Nrâu pecele ; de altfel insă pergamentul e bine păstrat 

slova e mâărunlă şi caligrafică. ; (Vezi „Surele şi Izvoade“; 

VIII, 95). 

2). Nume de persoane Petra Glodeanul, 

3). Nume geografice: Glodeanii, Murgu. Teleajnu. 

4) Glodenii a dispărut ca sat; se păstrează însă ca 

denumire de țarină la pământul între Răştani, ce vin pe 

deal la obârşia Telejnii şi între Bereasa, văzul locul din 

- dealui Botoaei, unde e şi biserica de lemn. Glodeni va 

| amintesc de glod, nume comun dat la mai multe localitati 

| după starea pămiutului: glod, gloduri, Glodeni. 

Murgu. Textul slavon zice « nsemuis WT diSpra» mai 

în sus de Murgu, cu referință la un sat cu acest. nume 

Faptul că satul îşi avea numele in siagular, ca şi numele 

N boerului proprietar, arată că pe la 1461 satul era de abia 

la început: adică de-abia se injghebase locuința bâtrânu- 

lui Murgul, tatăl lui Murgul şi Bratul, care ua ince-



ll 
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put sâ locuiască pe aici cătră 1400. Va trebui îsa] treacă 
peste 100 de ani, ca satul să-şi ia numele de Murgeşti, 
după numele urmaşilor Murgeşti ai lui Murgul, 

16). Document din 6992 Maiu 13 (1454), Suceava. 

Sumar: Stefan Vodă întărește lui Oană Tihul. cumpăraturu 
ce a făcut-o în satul Glodenii la ovirsia Telejnei, cu 120 zloți lată 
răşti de la Petru Glodeanul. 

dAnaoeriio Boztiere ati  Gmedani Bortoaa POCNO Apa 
BEMAn AĂĂOAAABCKOH. BHAMENIVTO UHHHAL, HCCAAL AHCTOM Haz 
MIHAI EZCAM KTO d îi BAAPHT. MAH €r0 UTOVUN OycAbiz 
WAT. twice Hpinae npEa nam n np'ka Senat Hanau 
MOAAABCRH || an Botapii. caSra iau IlampS Vaoca'knSa. no [E 
CBOI OBOR BROAR HIKHM HENOHSAR AH, AHHNPHCHASBAH. n 

NpoAaă cBei NpaRSE Hi nuTomSto wrunn$ wm cgorro npagaro' 
H DHWTOdare SpHka. 4119 cea nanatk ras |] 4knin. na REpYZ 
Teaexunk nomoka. Ta npogaa.. cA)8ak HawemS 
wann TigSas. sa. gr. 344TĂ_ Ta rapekuy, Hi ScTague caSra 
Ha TuySa Oana. Ta BANAaTHA MENWVAtA TOTH Bbl- 
uierticantuin nuu'b3ț || pr. 3aar TATâpciHi, SS pSku  caSru 
nad Ilzrps TaoakuSas. nepea, nam n NEpEA HAL MH 
Eoa'kpn, Huo an nuakBuue FĂ AOBpSIO BOAP H TORA N 
NOAHSI BANAATS. A AH PAROAAEBE ECMH Aa4H, n NoTEpA || 
AHan caSSk nau ea nu TuySas oc NpEa(peueriti02) ceao 
Ham". rasakHin Ha Bepța reaeenioeib NOTORKA AA ECT EA 
WT Hâc Spiik H ca Bzceat Ack(oawm cas n Area sro n 
Susuarwa ere n npkSuSuaroa cron npawpspkrom ere. n 
RăcenS po cr. KTo ch EMS H3BEpe' HanBAMKHIn, Hero. 
PBUlENo HHKOAH:KE Ha E'Bkhi. Î VoTapn TOMIS BHIUSNHCaHt= 
HOW5 cea$ Aa tcT nocTapoatS xoTapS wT ScHXk eropon KSAa |] 
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Ha eka Wwungaan, a Ha mo tem Bkpa naurero r(oen(o)az 

(em)ea- (etunen)neannarabi Gredpana “gorgoan n B'kpa upik= 

BzBarogacunuiă c(bi)iwB” rocoacraaain. Aaekcanăpa n orz II) 

Aaa Eaaaa n e'kpa Borapâ nauny. B'kpa nana BnăiikSaa 

| npakzaaza EDpyenckaro. Bkpa 'c(hi)na ere nana ABaui. 

t'kpa nâna Baiapu. Brkpa nana Xpaţu ABOPHHRA, ekpa (Oa ]e 

Ori. e'hpa nana Hikra. ekpa nana Vanrbpa. apa Nana: 

Xpaaana. &kpa nana Tepaana. n tkpa nana Gatit || npz= 

kananonui Heaorpaqckbiă. B'kpa nana Weamka. n B'Bya nana 

Mancua NpBKAAABORE KEAINHCKRIX. B'EpA Nat AKBOrA Npa= 

kanaga  Memeuore. B'kpa nana Peme Lorra. B'kpă nana 

Aparoma. ekpa rata Ankoz || ma nzprasaa Hororpaackore. 

B'kpa nana ANuka XSanua, B'kpa nana IȚIedSaa Xorntekoro. 

gkpa nana Aparomua cnzmapk. e'kpa nana Rripakoaa Brice 

ekpraka. pa nana Epeaia nocreanna, kpa nana |] Ivona 

gaumuna. gkpa nana Ilempa 'eveannka. ebpa nana ILpes'k 

BOAHCA. 4 Bkpa Schi BOTaph HaMIIIX. AMOAAaBCKAL BEAHKEIX ÎI 

maabiț, a no natia unor kre BSaer r(o)en(o)A(a)pn 

Hautn Beata  Moapaneoni. war || Hank. Hat WT d 

Hauiero poas. Man mat Boa koro (or)a (n3Beper) r(o)ez 

|. : n(o)A(a)peaia anu Hannei Bean AMoagaeekou. Tor... den A 

HENOpĂIHA  Hauie(ro  Adanie H 110)'P&paX AeniE. and azur — 

EMS  OVTREJAHA Hu Sap'k= ţi nna. SanSăe cat FAS Ada Hu 

NOTREPANAN. Ba ere MpăBS Hi grkpn8to caSKBS. H 34 to 

SI part RSHA... A XAeHie TOA BACEAS  BHUI ENH2 

| | “cats || nomS nea'kan ecaui natieaS R'kpnoaS nan$ TaSrovaey 

acrederS nicaru. n HaniS necesar npus'keumu KcimS  anc'T$ 

| mamtemS .... me Toaatp Rpâm Lwna Aackaaa. 

| Y Cwuank. | a(z)akrw. FSwug atcua Maa Li. 
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Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stetan Voda, Domn 
* Tarii Moldovei, înştiinţare facem cu aceeasta carte 
„a noastră tuturor cui pre dânsa vor vedea sau ce- 
lindu-i-se o vor auzi; iata că a venit înaintea noa= 

“stra şi înaintea tuturor a lor noştri boeri sluga 
noastră Petru Glodeanul de a sa buna voe, de nime 
silit nici asuprit şi a vândut a sa dreaptă şi de baş- 
tioă ocină din al său drept şi de baştină uric, un 
sat anume Glodeni la obârşia apei Teleajine: ; 
aceia au vândut'o adevăratei Slugii noastre lui Oa- 
nd Tihul cu 120 zloți tataraşti, şi s'a sculat sluga 
noastră Tihul Oană de 2 platil depiin acei mai 

„Sus scriși bani 120 zloți talarăşti în minule slugii 
noastre lui Petre G/odeanul înaivtea noastră şi 
înaintea boerilor noştri. Deci noi vaziud a lor de 
bună voe şi tocmală şi plată deplin, -şi noi aşijdere 
am dat şi am întărit slugii noastre Oanei Tihului 
acel mai sus zis sat anume Glodenii la obărşia a- 
pei Teleajnei sa-i fie și de la noi uric şi cu toate 
veniturile lui şi copiilor lui şi nepoților și straue- 
potilor lui şi rastranepoţilor lui şi la toi neamul ce 
i se va alege mai de aproape neruşuit nici o dă- 
năoară în veci. lar hotarul acelui mai de sus scris 
sat să-i fie după vechiul hotar din spre toate păr- 
tile, pe unde din veac au umblat. Tar spre acceasta 
este credința Domniei noastre mai sus serisă Şte- 
fan Voevod. şi credința prea iubiţilor fii ai dom- 
niei mele Aleaaudru şi Bogdan Viad, şi credinta 
jupânului Viaicul parcalab de Orhei, credinta  fi- 
uiui său pan Duma, credința jupânului Zbiare, cre- 
dința jupânului Hran dvornic; credința jupânului fa- 
ga, credinta jupânului Neag, credinţa jupânului Gan- 
gur, credința jupânului Hiăman, credința jupânului 
Gherman, şi credința jupânului Oană parcalabi de 

„Belgrad, credinta jupânului Ivaşco. și credinţa ju- 
: 7 

 



pănului  Macsin parcalabi de hilia, credinta 

jupânului Dajbog parcalab de Neamţ, credinta ju- 

pânului Fete Gotcă, credinta jupânului Dragos. cre- 

dinta jupânului Micotă parcalab de Novograd (Ro- 

man), credinta jupânului /aţco Hudici, credinta ju- 

pânului Şeful de la Hotin, crediula jupânului 

Dragoş spatar, credinta jupînului Kzracolă vister- 

nic, evedinţa jupânului Eremia postelnic, credinta 

jupânului Joun paharnic. credinta iupânului Petre 

stolmic, credinţa jupânului Grozea comis, şi cre- 

dinta tuturor boerilor noştri Moldoveneşti a mari 

"si a mici. lar după a noastră viața cine va Îi domn 

tarii noastre a Moldovei din copiii noştri, sau din 

al nostru neam, sau chiar pe ori care altul D-zeu 

il va alege sa fie domn tării noastre a Moldovei, 

acela să nu strice u noastra danie şi întărilura. ca 

una ce noi înșine i-am dat şi întărit, căci că noi 

i-am dat şi i-am întarit pentru a lui dreaptă şi cu 

credința slujba, şi caci ca el singur și-a cumpărat 

cu ai lui drepti bani. lar spre mai mare tarie şi 

împuterire a tot ce s'a scris mai sus am poroneit 

înşine la al nostru credincivs boer Tăutul iogofăl 

sa scrie şi a noastră pecele să o acate la această 

carte a noastră. A scris Tonder fratele lui loan 

dascal, in Suceava la anul 6992, luna Mai 13. 

Nota. Orig. pergament, rupt în două; pecelea 

lipseşte. Din „Surete şi Izvoade“ VII, 354. 

17). Document din 1035 Martie, Huşi. 

Sumar: Petru Vodă Rareş întăreşte urmaşilor lui Murgu şi 

Bratul : Isac Murgu, Neueşa, Sofiica, ficiorii lui Oană Muraul şi Toma, 

Ignat, Maria copii lui Jurj Murgu, satul lor Murgeștii pe 'Teleajin,. 

hotărând să le lie în două. Tot odata mai arată că privilegiile vechi 

de la Ilieş şi Stefan Vodă cum şi cele de la Stefan Vodă bătrânul 

li sa fost răsărit din mâna lor. 

Mi(u)aţo)erir B(o)rino ani Ilerpa Boegoaa. 7. 3. M, 

SNA MEAT UHHHAM HCCHA AHCTOM HduHAt, Bac'Eai KTO HaHEH
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-EA3pHT, MAH Fo MTSuti  OVeAbiuiHT, 4o%E TOTH |] ucrunin 

nau câsru Hcakn Alspru n 6parannua cro H'krua n 

ccerpnunua Hk Goginka akru (GOa)un Aispra. n mu 

atăteinkege Ha Toaallu par ro Hrham n ceerpa ui 

AMapne abru Spun AlSpra. Sen SnSoge AlSora n 

hparSaa, KAAoBAAn ECAMI Mih WCOBHOIO Haret at(H)a(o)ez 

TH Adan n rio || repzanAt cati Hate S Hauieio 3fAtari o 

iMoagagekon uHţz npagste wTii(u)noy n Henpuenaiz Io (Haâtaa) 

„wr Hairama n wr Gredana Borgoae n wr poa || rea 

r(o)e(no)a(cr)eaan Greana Beenoaa. na noTRpzMAtnie. EA 

cea na Teakxnu'k. nana mă(pempin. uro mor Brut) 

nucanoe ceao io Ha Tea'kanrk. || uanmE AXiSpaceriui Aa cer 

HM WT Hac pik 1 CZ BACEAL ASYOACMb. dA Ad EET HA 

mot ceao po (Ha Tea'kunt nanmk  mSp)erpin na ABRoi, 

noAoguta moro cena |] Aa ecTh caYsE nameatoy Fears Sp» 

r$ n &parannua cre H'krun n cterpuunun ere Godin na 

akru GOa)ua Alsprs. a ora apSraa noaoguiia || Toro cea 

Aă cr caSram Hauna Toau Hi pars ro Hrnamov n 

cccrpa ui AMapiu. abrea Aspxun AMSpra. nam un 

Abrem uy. page. n SuSuaroat Hy. || ni npkSuSuareatn uk. n 

npkipiSparoa ut n gacem$ PEAS HE KTO CR HA  HAEEBET 

HauBan%Hin uenopSueio unkoanke Ha Bin. | Koma 're- 

moy gniurnu(ca)nioat$ |] ceao po na Tea nanavk AlSp- 

XENÎH, "PARO Ad CT MM Ha ABOE. ă WWT HHUIHȚ Topo 

no crâponS xoraps no KSaa n3 Bia wngaau. Î npugnait 

io || win naaan wr  pognTreat r(o)e(no)a(er)eamn Gre- 

Bania BOBO HA NOTEPEKAEIIE. 4 Tâ4 NBHEHAIA. 4 WHa ECT 

ckaenta. A na To ecrn B'kaa nauiero r(o)e(no)a(cr)aa Bbi- 

wenucattaroatii Ilerga Borgoaqa. H B'kpa np'kazsarocaciare 

că Feagaati Boraana. îi ekpa Botap Hauny. 8. 1. X598 
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Akopuuka. E. n. TorpSwana. E. n. || Gapuna. B. n. Baa 

Aa n n. Toagepă npakzAaBote XorHHcKHX. E. 1. Aanuraa 

uni. MuxSa npakzaagoge Meaeunk. E. n: Berapu nn.) 

lwna npakasagoge Mogorgaackuy. BE. n. AnySa noprag'k 

Gouagekaro. B. n. Ăparwana Guarapk E. n. Laagana 

aucrkpuuta. E. n. |] Aacoma nocmeannta. E. n. Ilzcksaa 

uauituka, BR. n, HoaSna cToannka B. DM...  KOMHCde 

n ka exc'ky Borapa Îl namrik AMloaaanckag Beanknk n Aa 

Au (a no name) KuBOT'l KTo GSAerb r(o)en(o)a(a)pz na- 

UE Bean (0 atoaaageriku. .... |... aan Maătn Se 

ozana n Skpknna || BanSăe cca Ha Adăt Hi NOr... 

npagSio wruun$. 4 na Boalez p'knocma,... BaCe IHCantio- 

mov Bea'ban || ecatsa nanuremoy B'Ephoatoy maus... . A9ro2 

dpero nucaru u neam name npugikeuru (KceaiS aneră 

nauiem$).... DopuieenS nuca S XSewy, |) e(z)aț'k)rw F3ag, 

Map... 

Traducerea 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, Domn 

Tarii Moldaviei, înştiinţare facem cu aceasta carle 

a noastră tuturor cui pe dânsa vor câla, ori celin- 

du-li-se o vor auzi, iată aceste adevărale ale noa- 

stre slugi /sac Murgu şi wepoala lui de frate 

Neagşa şi nepoata lor de soră Sofiica, copiii lui 

Oană Murgul ; şi iaraşi semiuţiile lor Toma şi 

fratele lui Iguat si sora lor Mariu, copii lui Jurju 

Murgu, toți nepoți lui Murgu şi lui Bratul, mi- 

luitu-ne-am noi spre ci cu osebila noastră milă de 

le-am dat şi leam întărit noi iar în a noastră 

tară în Moldova, a lor dreaptă ocină; Şi pre- 
.
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vilegiile ce le-au avut de la llieş şi de la Sle- 
fan Voevod, şi de la părintele domniei mele Sfe- 
fan Voevod de întărire un sat pe Teleajina anu- 
me Murgeştii care sat de mai sus scris ce-i pe 
Teleajina anume Murjeşti. sa le fie şi. de la noi u- 
ric şi cu toate veniturile; dar să le fie: lor acel sat 
ce-i pe Teleajioa anume Murgeştii în doao: giuma- 
tate din acel sat sa fie slugii noastre lui Jsac Murgu 
și nepotului său de frate Neagşei, şi nepoatei lui 
de soră Sofiica, copii lui Oană Murgu; iar  cea- 
laltă jumătate din acel sat sa fie slugilor noastre 
Tomei şi fratelui său Ignat şi surorii lor Maria, 
copii lui Jurju Murgul. lor şi copiilor lor, întreg, 
şi nepoților lor şi strănepoţilor lor şi răstrănepoți- 
lor lor şi la tot neamul lor, ce li se va alege mai 
de aproape neruşuit nici odineoară în veati. lar 
hotarul acelui de mai sus scris sat ce-i pe Teleajina 
anume Murjeşlii, aşijderea să le fie lor în doao; 
dar dinspre alte părţi .pe vechiul hotar, pe unde din 
veac a umblal. Jar privilegiile ce ei le-au avut de 
la părintele domniei meale Stefan Voevod de în- 
tărire, acele privilegii li s'au fost răsărit. lar la a- //»; uA_ 
ceasta este credinţa domniei meale mătSus scrisa 
Noi Petru Voevod, şi credinţa prea iubitului fiu al j 
domniei meale Bogdan, şi credinta boerilor voştri, 
credința jupânului Huru dvornic, credinţa jupânu- 
lui Zotruşanu. credința jupânului Scripcă, credința 
jupânului V/ad şi jupânului Zuader, parealabi de 
Hotin, credinţa jupânului Danciul şi jupân Mihail, 
parcalabi de Neamţ, credinţa jupânului Zbiare şi 
jupân Joan parealabi de Novograd, credinţa jupâ- 
nului Mihasl portar de Suceava, credința jupânului 
Dragşan spatar, credința jupânului Glavan vister- 
nic, credința jupânului Albotă postelnic, credinţa ju- 
pânului Popăscul, paharnic, credinta jupânulu Column 
stolnic, credinta jupânului (Joan Gug) comis şi cre- 
dința tuturor boerilor noştri ai Moldaviei a' mari și 
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a mici. lar după a noastră viața cine va fi Domn 

țării noaste a Moldaviei, din copiii noşiri sau din 

alt neam al nostru, sau ori pe care altul îl va a- 

lege D-zeu să fie Domn al Moldovei, unul ca acela 

să nu le strice dania noastră şi întăritura, ci mai 

vîrtos să le-o întărească şi împuternicească, ca una 

ce noi înşine le-am dat şi le-am întărit a lor dreaptă 

ocină. lar spre mai mare tărie a tot ce Sa scris 

mai sus am poroncit la al nostru credincios boer 

(Toader) logofat și a noastră pecete să atârne la 

această carte a noastră. Borcescul a scris în Huşi 

la anul 1039 Martie. 

NOTE 

1). Originalul pergament proprietatea moşului Ciu- 

reanu, dascal la biserica din Bereasa (Vaslui). Pecetea lip- 

sește : puţin ros pe la încheeturi. Pam copiat în varu a- 

nului 1904, când cu prilejul centenarului lui Stefan cel Mare. 

2). Nume de persoane: Isaer Murgn, Ntkgşa, Sofiica, 

Oani Murga, Toma, Ignat, Marie, Jurji Murga, Bratula.. 

3). Nume de localități: Teleajinea, Murgeştii. 

Valea Teleajiaului are lungimea cam de 10—12 chilo- 

metri de Ja vărsătura apei în Bărlad până la izvorul sâu, 

în dealul ce domină satul Răşcanii. Pe această vale au 

fost din vechi aşezări de sate, care în cursul veacurilor şi-au 

schimbat locul şi numele, din cauza nestatorniciei vre- 

murilor. 

Murgeştii. Supţ acest nume se găseşte în actele vechi 

ale Bereasei de uzi din Vaslui pe Teleajina că a fost pănă 

eătră 17184 satul numit Murgegtii, zis mai în urmă Bereasa. 

Numele şi-l trage de la: vechiul proprietar Murgu, trăitor 

prin secl. al XV-lea. Direasele de proprietate a vechilor 

Murgeşti, erau date de cătră fraţii Iieş şi Stefan, ficiorii 

lui Alexandru cel Bun, cum înşuşi textul zice: „privilegiile 
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ce le-au avut de la llieş şi de la Stefan Vodă“ câtră 1440 

Stefan cel mare vine şi întărește din nou aceste proprie- 

tăți, cum tot el mai sus întăriră lui Petre Glodeanuli, pro- 

prietatea în Glodeni (1461). „şi de la părintele domniei 

mele de la Stefan Vodă de întăritură“. Se vede însă că 

în urma războaelor, ce au fost pe valea Bârladului şi a 

Telejinei între Stefan Vodă şi Turci (bătălia de la Podul 

Inalt 1475) diresele vechi s'au prăpădit, aşa că în seel. al 

NVi-lea proprietatea Murgeștilor nu se sprijinea pe acte. 

Ispisocul nostru chiar zice: „lar privilegiile ce ei le-au a- 

vut de la părintele domniei mele Stefan Voevod de in'ă 

rive, acele privilegii s'au fost răsărit“. 

De o cam dată au mers liniștit lucrurile, căci şi pro- 

prietarii erau putini, Primul Murgul a trebuit să trăiască 

supt Alexandru cei Bun. El a avut doi fiii pe Murgul şi 

pe Bratul, care capătă direse de la llieş şi Stefan—azi 

pierdute. Din aceşti 2 fraţi numai unul ni se dă câ ar 

fi avut copii, pe Murgul, care face pe Oană Murgul şi 

Jurj Murgul; aceştia trăese supt Stefan cel Mare şi ca- 

pătă direse de intzritură de la marele Voevod, înainte de 

1413, căci de atunci probabil s'au pierdut privilegiile. A- 

mândoi fraţii au copii: Oană Murgul are 2 băeţi şi o fată. 

Jurj Murgul are 2 băeţi şi o fată. Suniem în a 4-a gene- 

rație de Murjeşti ; De unde la inceput aşezarea primilor 

Murjeşti sa chemat numai Murgu, cum glăsueşte textul 

uricului din 461 «Glodenii pe Teleajina mai iu sus de 

Murgu“ cătră 1530 iamulţindu-se urmaşii lui Murgu s'a zis 

şi aşezării Murjeşti (mSpxnpn) ; si aşa ne-o dă Petru Rareş 

în 7039. In generaţia a 2-a de Murgeşti moşia a fâcut tot 

un trup; Bratul Murgu fiind sterp ; în generația a 3-a de 

Murgeşti a lui Oană și Jurj Murgul. moşia u stat iudiviză cât 

au trăit «i; murind insă, urmașii lor fiind veri primari în- 

tre ci cum şi cu nepoţii lor de veri au simtit nevoia să-şi 

împartă moşia şi Petru Rareş le îm parte moşia în doao»> 

„dar să le fie acel sa! ce-i pe Teleajina, anume Murgeștii 
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în doao“ (na Ako) Copii lui Oană Murgul. iau o jumătate, 

copii lui Jurj Murgu iau altă jumătate: 

Cât despre întinderea acestor 2 trupuri—corect doi 

bătrâni —din Murgeşti, o găsim în hotarnica de mai apoi 

a Murgeştilor, rădicată în 178% Iulie 13 de Gavril Poruski 

şi C. Grecul Căpitanul. Mu'geştii aveau 99 funii lungul, a 

20 paşi funia, pasul de 6 palme, iar latul din dealul Dă- 

neştilor pănă în zarea dealului Boţoaia. Socoteala ar fi că 

latura lungă a satului cu moșia Murgeştilor era de 3 ki: 

lomet:i şi ceva. In această intindere de pământ găsim îră- 

ind neamul Băntășestilor în sec]. la XVII-lea. De aici din 

Murgești şi-a luat serdarul C. Cantemir, apoi Vodă, pe 

Doamna lui ; de airi a ieşit Gh. Evloghie dascalul, vesti- 

tul dascal de slavonie în laşi în secl. al XVIlil-lea (Eve: 

nimentul 1904.Sept 26). Intre 178% și 1833 şi-a schimbat 

satul numele din Murgeşti in Bereasa, n'am - putut însă 

prinde din hărtii după ce poreclă. (Vezi «Surele și Izvoude 

II. 346). 

1$). Document din 7069 April 2, Huşi. 

Sumar : Stefan Vodă Rareş întăreşte impărțala ce şi-au făcut 
în moşia Negrileştii şi Glodenii pe Teleajin, şi jumătate din Muncel 
lvîndu: -şi Neacşa fata Furdinei Negrileştii şi jumătate din jumătate 
de Muncel, iar Neacşa faia Fadorei şi-a luat Glodenii şi jumătate 
din jumătate de Muncel. 

(Dacie Boiete ai Gredan Bocnoia. rfo)en(o)a(a)pa 

3EMAR LoAAagekeH BHAMEHNHTO UNA HCCILAL MANIA Ailc= 

TWAL Backa Ko Ha HEM EAST HAN uTmĂun, £r0 ScantuinT, 

Cooke NBIHAPUIA NPAA Ham. Hi pag, Haninimu Aloaaa e: 

eknatu Boa'kpu Hkrua acuta PSpanna n Tora ei 

Numa Acuka PapqopoBa N9 Hf ACRpoH BOA. HARA HE 

NOHVRENN ANHNBHCHACRANU, 4 PASAEANAN NpOAMEAII COBOII HĂ
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pati Wrinin n AaAannne. || n HCIpHRIAiE 34 pa maenie . În Rate CL dă ai H HA_NOTRPAXKAENIE 10 WOHH  HAMaANi WU TAEMEHNKA r(o)e= 
(no)a(er)eaaut.  Maaaaro Gepana Betgoan. ceao hanark 
Herpnacmu ua Tea'kun'k. n ceao Taoca'knin. n n9> 
A9BHna ww Alsuuean. un accrasoca ga uacr H'kruu 
Acuka PSpanna ceao Hank Herpnacmin na Teabkauna 
1 NO40RHHA WT noacgnha AlSuuca utila ucr wma 
S&cToka. 4 Hak Bă vacr Hikruin acutn Dagopota. ASc= 
Tanock $ cui || uacm cea nanark Tacaknin n neaoguna 
Wr nosoguna IS nucan. guun'ka uacm. Hno ata eu Akeuun 
HĂ AOBBOROAHOIO "TaKAEX: H A9BPOE PASA AAtNIE. 4 MBL TAkOX 
EDEN AWT Hach, pasi n norepzănan cca H'krwu || 
AUR Pa aopoRa mor NpAApeutnoe ceao no numa Lac 
AAHIH H  NOACRHHA: WT  HoA0BHHA Mov nuca anuin:ka 
MACT, KARE Ad €CT EN AWP ac Spui n ca tacea ASToaa 
EH. WI AAATEAh Hi Hi SiSuamomn en | n np'ESnoyuaamo un EH 
HI MpamiSpaToalt cn n RacemS POAS £H KTO ca ch HaBeper 
HAHEAUXHin HenopSietitio HHkoane Ha bn. a nak Xo'Tapa 
TAI NPAApEIERHOAOY cea9y || Banat raca aia Ad cer 
wT Scuţ crroponn NoCTapoi$ XoTapă. a nas xorap 'ron ne: 
ACEHHA (Tr noaogiua AlSuuzan. guuinou vacr Ad ET WwT 
BACErO XOTApa, W7  NoAOBHNA  NOACBHHA. 4 W'T utuuy |] 
CTWpoHu No cPapoai$ xomapS no Saa naR'kka wugaan. A 
HA TO scr &'kpa nau ero TeaBa auueniHeaHHare ati Gredana 
BOEBOA, n B'kpa np'bezsArBacitare para. Tcagamu Roc 
manruia | n B'kpa npkezsaronaennare csa reatazin Ilemga 
H B'kpa Borap HauHy. B'kpa nana Lakpnaa ABopHHka. B'kpa 
nana Ilempni Kpakogriua. Ekpa nana Rwsama Tirnri. 
&*pa nana Ăanusaa X5pov. ekpa nana || E'kaep ua E 
nana Iwna Xzpognua napkanaseut XOTHANCKHX. B'kpa ana 
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Roger Hi maia Hukeap NapkaAaBot Tăwmbkuy. B'kpă nană 

[wua n nana Fnudopa napkaaanoge Heat. c'Epa nana 

| Iluka n nana Lwna II empuunna napaaagogr HoBorpaaz 

cu. BEpa nana Îwna Groypsrănua noprap'k GSuaackore. 

ekpa nana Ile pu cnaraga. ekpa mana lwna AânuSaa 

ancrapuna . B'kpă || naua Toagtpa mocmeaitta B'Epa nana 

[lorana uamuuika, ekpa nana X5XSan cTOAHHKA. B'kpa 

nana Xappii Kodibica. Hi Bkpa EZCAX Bop HânuHă Aoa= 

ABECKHY BEAMKIK Hi AMAANX. d 0 HAUIEA | inaoma Kro  BS2 

acer r(o)en(o)ala)pz wT Ham EpATiră HAN VT AETen Haz 

MIE WAN AWP HAM PWAA. dAI MAK ESVAKOrO TE BA H3Be2 

BET POCNSAAPEA EBITH 9 Hauitii BEMAI 9 MOAAdBCTIEU. TOT 

cu eu uenopSuina natmero | Aaania (i noTepaxAsHia, . . - ..) 

BASME ECAtb Ada hi NOTEPBANA. ...- E pagini WTHHHI 

A na Bam Kpknocr H NOTEPZAALNIE OMS EA || ceas 

EMIL ENHCANHOALOVȚ. BEAEAn EcMbI Hal FAS gkpnomS nans A.52 

kouS acroberS near. Hi Mer Haul$ npugbenrui KceaS 

mameat$ aner8. uncaa ASmumps GrSpseauu || 5 XSceX. 

e(a)a('b)ro +3ă meua Inpnaie B. Ana. 

“Traducerea 
——— 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Vodă, domn 

'Țarii Moldaviei, înştiinţare facem cu această a noa- 

stra carte tuturor cui pre dinsa vor căuta, sau ce” 

timdu-li-se o vor auzi; iată a venit înaintea noastră 

şi înaintea a lor noştri Moldovenești boeri Neacşa 

fata Furdinei şi mătuşa ei Neacşa fata Fădorei 

de a lor buna voe de nimene silite nici asuprite, 

şi au împărţit între ele a lor dreapte ocini şi mo- 
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şii din direasele de împărțeala şi de întăritură ce 
ele au “avut de la vărul domniei mele tânărul 
Stefan Voevod, Negrileştii pe Teleajin şi satul Glo- 
denii și jumatale din Muncel şi s'au cuvenit în 
partea Neacşei fata Furdinei satul anume Negrileş- 
tii pe Teleajin şi jumatate din jumătate Muncel, 
partea din jos despre răsărit; iar în partea Neac- 
şei fata Fadorei s'a cuvenit în partea ei satul anu- 
me Glodenii şi jumatate din juwmaătare Muncel par- 
tea din sus. Deci noi văzind a lor de buna voetoc- 
mală şi bună împaărțeală, şi noi aşijdereu şi de la 
noi am dat şi am întănt noi Neacşei, fetei Fadorei 
acel de mai sus scris sat anume Glodeanii şi ju- 
mătate din jumătate Muncel partea din sus, ca să 
fie ei de la uoi uric şi cu toate veniturile ei ŞI co- 
piilor ei şi nepoților ei şi strănepoţilor ei şi rastră- 
nepoților ei şi la tot neamul ei, ce i se va alege 
mai de aproape neruşuil nici o dănăoară în veti. 
lar hotarul acelui de mui sus zis sat anume Glo- 
denii să fie dinspre toate partile după vechiul ho- 
tar ; iar hotarul acelei jumătaţi din giumatate Mun- 
cel partea din sus să fie diu tot hotarul din jumă- 
tate jumătate. lar despre alle parți să fie după ve- 
chiul hotar, pe unde din veac a umblat: lar la a- 
ceasta este credința domniei noastre mai sus scrisă 
Noi Ştefan Voevod şi credința prea iubitului /rate 
al dommei mele Constantin şi credinţa prea iu- 
bitului fiu al domniei mele Petru. şi credința bo- 
erilor noştri, credința jupânului Gavril dvornic, cre- 
dința jupânului Petru Crăcovici, credința jupânului 
Cozma Ghenghea, credinta jupânului Danciul Hu- 
ru, credinta jupânului Peaveriţă, credinta jupânu- 
lui Ioan Zlărovici. parealab de Hotin, credința ju- 
pânului Bodeiu şi jupânul Nicoar parcalabii la- 
şilor, credința jupânului loan şi jupân Nichifor par- 
calabii Neamtului, credinţa jupânului Iațco şi ju- 
pân Ioan Petricin parcalabii Novogradului, credința | 

i 

; 
| 
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jupânului Ioan Sturzevici porlar de Suceava, ere- 

dința jupânului Petru spatar, credința jupânului I- 

can Danciul visternic, credinta jupânului Toader 

postelnic, credinta jupânului Pogan ceaşnic, credinţa 

jupânului Huhulea stolnic, credinta jupânului Hăra 

comis, şi credinţa tuturor boerilor noştri moldove- 

neşti a mari şi a mici; iar dupăa noastră viată 

cine va fi Domn din ai noştri fraţi sau din copiii 

noştri sau din neamul nostru, sau pe ori care al- 

altul Domnul Dumnezeu îl va alege domn să fie în 

ţara noastră a Moldovei, acela să nu-i strice a noa-. 

stră danie şi întaritura, ci mai virtos să i-o înta- 

vească şi împuterniceasca, de oare-ce şi noi i-am 

dat si întarit a ei dreaptă ocină. Iar spre mai mare 

tarie şi putere a tot ce sa scris mai sus, poronr 

cit-am la al nostru credincios pan Lucuciu logofat 

să scrie şi a noastra pecete s'o acate la aceasta 

a noastră carte. a seris Dumitru Sturzevici în Huși- 

la anul 7060 luna April 2 zile. 

[552 

NOTE 

1) Originalul pergament proprietatea lui moş Ciureabu 

dia Bereasa; n'are pecete; e ros pe la încheeturi. Vezi 

„Surete şi Izvoade“ VIII, 97. | 

9). Nume de persoane : Neacşa, Furda, Fădora. 

3). Nume de iocalități: Negrilești, Glodeni, Munceln, 

Teleajin. 

4). Glodenzi: ln 1461 proprietarul Glodenilor era Petru 

Glodeanul. După 23 de ani Petru Glodeanul îşi vinde moşia 

Glodeni lui Oană Tihul cu 120 zloți tătărăști. Documentul 

de fată ne vorbeşte tot de Glodeni şi de curgerea proprie- 

tății în jumătatea a doua a secl. al XVl-lea. Se vede câ 

Oană 'Tibul mai adăogase la proprietetea sa satul Negri- 

leştii şi Muncelul, căci urmașii săi îşi împart aceste moșii.
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Documentul nostru ne spune că Meacşa fala Fădorei era 
mătuşă Neacşei fala Furdinei ; deci Neacşa eră! soră cu 
„Furdina, acestea erau fetele Fădorei, bănuită fată a lui 

Oană Tihul, cumpaârătorul : moşii Glodenii în 1484. 
Glodenii au continuat ca sat pănă câtră 1833, când 

ii vedem figurând pe harta inchipuitoare:de starea locului, 
facută de căpitan C: Ciureanu in 10 Iunie 1833. Cauza dis- 
trugerei acestui sat trebue căutată în mersul proprietăţii. 
Răzeşii şi-au imbucălăţit moşia din ce în ce mai tare. 
Işi disputa întăietalea neamul Dodeştiior. Nevoia însă a im- 
pins pe unii din răzeși să-şi vindă ocina lor la străini şi 

„în seci. al XVIll-lea vedem cumpărător pe vameşul Fran- 
golea" Acesta lasă moştenirea fiului său Pandele, iar ne- 
potul său o face danie la sfânta patriarhie de Antiohia, 
reprezentată în țară prin egumenu! Popăuţilo» Macarie. 
Odată mănăstirea Popăuţii întrată în stăpânire, se procede 
la măsoriştea moşiei Glodenilor în 7260 lunie 8 de boerii 
hotarnici : Simion Keșcu Uriearul şi T. Jora stolnicul (v. 

_„Surete şi Izvoade“ III, 348). In adevăr se află ca moşia 
Glodenilor toală are 73 funii curmezişul în lungul văii, 
lungimea mergând din zarea dealului Dăneştilor in zarea 
dealului Boţoaia, tot strâmptându-se spre fundul văii în 

„Sus spre Răşeari. 

Frangolea şi ai lui cumpărase de la răzeși 18 funii 5 
paşi in partea din spre Răşcani, unde venea și vatra sa- 
tului, iar răzeşilor Dodeşti le-a rămas 54 funii şi 5 paşi 
în partea din jos din spre Murgeşti. Se intindea dar mo- 
şia Glodenii aproape 2 chilometri de la Murgeşli in sus spre 

" Râşcani. Şi azi la partea aceasta de loc-—ogoare şi imzş— 
„se zice Glodeni, dar aşezare de sat nu mai există, răzeşii 
inulându-se cu aşezarea lor în Bereasa. 

5). Muncel. Asupra satului Muncel, s'a iscat un pro- 
ces în anul 1775 între urmaşii proprietari. între care cel 
mai ales era Gheorghe Evlogic izhașă, cunoscut ca Evlo- 

Qi
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ghie dascal. Actul e scris de însuşi mâna lui, cu slova lai 

cea mare şi ceteaţă. Pentru Jâmurire şi interes dăm loc 

în întregime actului, aşa cum Yam copiat de la Gh. Bu- 

raga, sătean din Boţoaea, în „Surete şi Izvoade“ II), 344. 

Din luminata poronca Maărietale, am luat sama 

jalobei ce au dat la înalțimea ta Izbaşa Gheorghe 

Evloghie, cu alte neamuri a lui Bantasăştii, răzăşi 

de moşia Murgeştii asupra popii lui Alexandru Do- 

dul şi a neamului său Gheorghe Bulubaşa i Tudosă 

Farima aprod şi altor Dodeşii, răzeși de moşia Glo- 

denii, care dupa cea cu ariăruntul cercetare ce aim 

facut, pricina îutru acesta clip iaste: izbaşa Ghe- 

orghe Evloghie şi cu neamul său prin jaloba lor av 

“aratat ca moşia Murgeştii ce este pe pârâul 'Tele- 

jioa la tinutul Vasluiului, le este lor başiină, unde 

au şi toala aşezarea lor, case, livezi, via şi biserica 

şi au stăpânit'o moşii şi părinții lor cum şi ei, dar 

fiind ca să hotaraşte cu Glodenii moșia popii lui 

Alexandru, acum acel popa trecând peste hotarul 

Glodenilor au arat o grădină pe hotarul moşiei lor 

Murgeştii, cu nume că ar [i având şi el parte a: 

colo. De faţa fiind şi preotul Alexandru cu neamul 

său, sau întrebat ce răspunde la vorba lui Gheor- 

ghe Evloghie, el au respuns ca are şi cl parle a- 

colo dintr'un bătrîn ce se numește Mumncelul, şi că 

Bantăşeştii au intrat cu stăpânirea în moşia lor 

Glodenii şi le-au cuprins acel loc Muncelul. lam zis 

preotului să arăte dovada, cum că Bantăşăştii au 

trecut peste hotarul moşiei Murgeștii şi au intrat 

în moşia Glodenii, Popa Alexandru au scos 9 is- 

pisoace, unul de la Stefan Voda din leat 7060 A- 

pril 2 întru carele scrie pe a treia parte de sat 

de Muncel între Glodeni şi între Murgeşti, şi altul 

de la (loc goV ce scrie de Glodeni, iar de Murgeşti 

nu pomeneşte, şi fiind că dintru aceste 2 ispisoace 

nu sau putut cunoaşte a fi Muncel pe moşia Mur
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geştii şi ca să putem afla adevarul am întrebat pe 
Gheorghe Evloghie, moşia Murgeştii în câţi batrini 
umblă. El au scos un ispisoc de la Petru vodă din 
leat 7039, intru carele arata ca moşia  Murgeştii 
umblă în şase bătrâni, care bătrâni au răspuns Ghe- 
orghe că sânt fieşte-care aleşi şi stalpiti cu pietre 
hotare vechi, şi pe acele hotare au stăpinit el şi 
neamul lui şi în Murgeşti nu şlie sa lie Muncel, 
râdicând şi cu sufletul sau inaintea preaslinţiei sale 
părintelui Mitropolitului şi inaintea noastra ca nici 
au auzit de la niamul lui sau de lu altii să fie sau 
Să să cunoască undeva Muncel în moşia Murgeşlii. 
Au mai arătat şi o mărturie din leat 7268 Iunie | 
de la d-lui spatar lonița Cuza, fiind la acea vreme 
stolnic, întru care arată că mai având judecata popa 
Alexandru cu neamul Bântăşaştilor, din poronca 
domnească fiind dumnealui rânduit; au mers la 
moşii Murgeştii şi facând cercetare au gasit numai 
6 bătrâni în Moșia Murgeştii şi pe fie-care ba- 
trân îl arată d-lui spatarul în marturie anume: 
si că sânt aleși şi stalpiti, eu pietre vechi ; dar 
mai arată spatarul Cuza şi aceasta în ivarturia sa 
că popa Alexandru după câțiva marturi ce au adus 
atunci inaintea dumisale au mărturisit ca popa A- 
lexandru cu neamul lui au stăpânit numai niște 
livezi ce au fost puse de un Zănoghi moş a lor. 
pe partea de moşie a Bantaşaştilor; iar ca ar fi 
stapânit şi în câmpu nu'l arata. Din care mărturie 
a dumisale spal. Cuza, aiavea se cunoaşte că imo- 
şia Murgeştii umblă numai în 6 bătrâni, ci popa 
Alexandru cu napăstuire să acoliseşte de mai cere 
alt bătrân al şăptelea cu nume de Muncel, căci de 
vreme că înlăiu din ispisocul lui Petru Voda sa 
dovideşte că moşia Murgeştii iaste împarțită pe 6 
batrini, iar mai ales şi din mărturia d-Sale spat. 
Cuza, popa Alexandru cu neamul sau la cererea 
lor nau nici o dovadă, iar niamul Bantaşășştilor sa
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dovedeşte ca au avut stăpânire după hotarăle vechi, 

care hotare sint şi acum .nestrămutate. La care 

cercetând noi zisele şi dovezile şi la o parte şi la 

alta, fiind pricina după cum se arală mai sus, du- 

„pă dreptate aşa am gasit ca iaste cu cale, de va 

fi şi luminata poronca Mariei tale. niamul Banta- 

şăştilor după ispisoc ce au şi după hotarale vechi 

sa-şi stăpânească moşia Murgeştii cu pace, iar cât 

pentru pămânutui ce iaste pus de acel toş al popii 

iui Alexandru săl stapânească preotul cu neamul 

său şi să dea dejmă Bantaşăştilor după obiceiul 

pământului. Noi Doamne după a noastră cunoștință 

“si la dreptate aşa am găsit cu cale, şi înştiintam pe 

Maria tu iar hotărîrea ce desăvârşită râmâne la prea 

înalta şi lesne eunoscâtoarea, întelepciunea mariei tale. 

leat 1284 Noembri 98. 

Al înaltimei tale cătra Dumnezeu de bine rugător. 

Gavril Mitropolit Moldovei (m. p.) 

Prea plecate slugile mării tale, D. Sturza vel 

- vornie, Coust. Sturza vel vornic, V. Razul hatman, 

1. Canta vel vornic, Gh, Beldiman vel ban, Dracaki 

Roset vel spatar, Balasaki vel vornic. 

Din înşirarea acestui document se vede că iz- 

başa Gh. Evloghie se sprijina pe arătavile is- 

pisocului din 7039 de lu Pelru Raseş şi afirmă că 

“potrivit acestui ispisoc satul umblă în 6 bătrâni. 

Ce-i dreptul ispisocul lui Rareş Voda cuprinde 6 

nume, trei urmaşi a lui Oană Murgul; Isac Mur- 

gul, Neacşa şi Sofiica ; şi trei urmaşi ai lui Jurj 

Murgu : Toma, Ignai şi Maria, Rareş vodă chiar 

zice că satul să lie înipărțit în doao, uu în şase; 

cum însa de fie care bâtrân erau 3 urmaşi, de fapt 

„erau 6 proprietari, cari pentru urmaşii lor erau bă- 

 trânii satului. De altfel chipul de interpretare ce 

"se da ispisocului din 1039 de catră cei interesati, 

ne arată pănă la evidența cum se stabileau baătrâ- 

"nii în moşiile răzăşeşti din vechi.
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19). Document din 7030 (1522), Hârlău. 

Sumar ; Stefun Vodă întăreşte împărţala ce si-au făcut între ei în satul Cioriceştii după dresul ce Pau avut de la Stefan Vodă 
"bătrânul, și anume; Ioan Banul dvornie ia a patra parte din Ciori- 
cești, partea din sus, dania unchiului său Gavril Vreameş, Teodor 
Bârlud ia a patra parte din Cioriceşti partea din jos: Stirbăţ cu 
nepotul sau Lie ia altă a patra parte din Cioriceşli, partea din sus; 
iar fiilor lui Dragoş li se vine a patra parte din Cioriceşti purtea 
din jos. 

i Alacrire Tuiinro mi Gredan noteoaa renaps 
(3)eman Aluwvapatekeii. SHAMENITI UHMAL HCCHLM Hat Aez 
TOA BACAA KTO Han BA3pHm || Han ro urdu ovcaniunr, 
KE M(P)inAouIA UpaA Ham. n DBA, OVCUMH Harun 
Moaqanekbimui Rotapu. Hat ekpuin Gasra || nan Ti sHova 
Agepiuk n Toaatp Dpzaaa (n) Illnpreu. n pară 
hu, €ro fe. cra TSuSawe. n naemeatnikoae cre dăne n 
Bparia || ere. Iwan. n Pamoya. ui cecrgu uk He(rp)urrz. 

u Hapacka. cnoge A paromunn. no ii aonpen Boan, uu- 

KHM HENOHOYAKEHH, anu | npHenaotâti, n pasa'Ranau npo(ate) 

7KH COBOIO HŢ page Wrunu$. n gaw&nacuie XA: H HCOpHRHAIE 

po Gnu Ha Îl au vor arkaa reagaaini. Gr edana ROEBOAN 
taha cea Hanav'k Vopeuripu. n accraaock Ba uacm caSs'k 
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Moprueipu. bila acm. 40 5 AA TorS uerezpreto 
uacr ce4o wr Vopeuriţu. opplro ero Lanpna Ephmew 
Ne CROEH AOkpoH Bocan. a Eă acm cass namtaS ToaarpS 
Bpaaaa5 Accrassca uerazproto uacm ctao Woprueiun ] 
ua uacr. a nak Bă uacr IjinpBema. n Bpamanuua eo 
Aîe cus TSuBaoa$. accraaocik moro cea YETBZApTa4 

acer || Buuin'ka uacT, a Ba uacr Aoyne. n sparitaa 

ere Îwn$ n Pamsaoy. n ceempan uk Herpnru n Iaz 
pâckbi, com parc || Hat. Aocraacci o Hy uacr 

8 
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WT utrezpTot uacr moro ceao wr Wopruei. Hn:kH'Ea 
Mac, MHO Ab EHA/EBUIN HY AOEPOROAHOIO TBKMEK | 402 
Epor HY păsa'k4.... RH N0g/EAHAH No cRofH A0Bpon BOA. 
d ARI (T)ARORAE H AWP Hac Adu. H NN9TEZPAHAN. || ccmbi, 

cast Hamtm$,  -.. at8 nans HanSaoy aBopunn8 mos 
eTEZapT, 40 Wr Wopeen. Bhiuka uacT. Kako || aa 
ecT 8 Wwr hac oypuk H cz (A0)oatwm tmS n abea cre 
H ovuSuaroau n npapsparwm || ni gacemS poa ro. kmo..... 
3BEpET HanBAn%Hin HenopSiuentio nrikoan:e ta Bkki. f yo 
Tăp Ton || uerăapron uacr. ..... (44) cer wr 9cero 

XOTâpă uerBapTon:, ... cTopont nocTapomS || yoraps. no 
KSaa n3...... Sl na ro cer Bkpa maniere reaBa RuLut 
nncannaro bi Gmedana gotopi. naklpa nphazaate= 
Batitaro para Teagamhi Ilerpa. n t'kpa Borap Hat Hy, 
&'kpa nana Heaka. Bkpa nana Ilerpa aBopuu ka. B'kpa 
nana Herpnaa. B'bpa nana Tpunnognua. ui nana Taaa6x 
Xorunekux. B'kpa nana Kocrs. n nana Kon Il apu Heat 
EX. B'Bpa nana Iempu. n nana Toaaepa. HOROFPA ACKBIy, 
g'kpa nana ASta SpeSpe noprapk CSuae | ckoro. e'kpa 
mata Xpana cnarapk. Bkpa nana Gpeatia EHCTAPRHRA, 
&kpa nana Illapne nocreannea. || e'kpa nana GaxStana ua: 
Haka. (E'Bpa) nana Grpazun croata. ekpa vana zu 
aRua nedtiea ui B'bpa Bacar Rotap || NALIHY AA AARCKRRIAL 
BEAHKRIȚ i Maatiţ, ÎÎ no namem HOTE noropin BS4rT 
renApă. TASTE Hauny. nam Îl wor austro peqa. Han 
MAR B34.... EA H3BEPEP FCNAPEAL BRITH HAUEH MOAAABCKII 
Bălan, TOT Bl 415 Heo || pSurma. Hautro paania H nor 

EPB:RAEHIA, AH Bhi FAS OVTEPZALA H Ovkp'Enna. 3a. . .. tea 
eMS adan ui |] ovepknna sa ere npager n a(kpmot) cases. 
H Bă Wi0 CT £MS NpaBaa WTruniia, .... kpkncera n nel 
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mapaKAcnie momS ezcem$ EhimeniicanHoMS, gta'kaui „ECALbI 

nauttm$ ekpoms TompSuanS acroderS || mncamu n 

Hatu$ NesaT SaB'EcHTIL KceMoy AHcT$ (Hauit18). nucaa.. . pe 

Anat. OY XpzAwEk. BAT Faq... ES. 

Traducere. 
——_— 

Cu mila lui D-zeu Noi Stefan Voevod Domn 
ţării Moldovei înştiintare facem cu această carte a 
domniei mele tuturor cui vor câăta spre dânsa sau 
0 vor auzi cilindu-se, iata au venit înaintea noastră 
şi inaintea tuturor boerilor noştri ai Moldavei cre- 
«inciosul nostru pan Banul dvornic și Toader Băr- 
lad şi Stirbeț şi nepotul lui de frate Lie, ficiorul 
Guşului, şi ruda lui Lupe şi fraţii lui lon şi Fă- 
tul şi surorile lui Negrita şi Parasca, fiii lui Dra- 
go3, de a lor bună voe de nime siliti nici asupriti 
şi au schimbat între ei a lor dreapta ocină și cum. 
pârătură a lor şi din privilegiile ce le-au avut de la 
bunul domnii mele, de la Stefan Vodă, un sat anume 
Cioriceşti, şi i-a venit în partea slugii noastre Ba. 
nului dvornic a patra parte de sat din Cioriceşii, 
partea din sus. şi i s'a dat această a patra parte 
de sat din Cioriceşti de unchiul său Gavril Vreameș, 
de a sa bună voe,; iar în partea slugii voastre lui 
Toader Barlad, i s'a cuvenita patra parte de sat din 
Cioriceşti, partea din jos; iar în partea lui Stirbet 
şi a nepolului său de frate Lie, fiul Guşului, i s'a 
venit în acelaşi sat a patra parte, partea din sus; 
iar în partea Lupei şi a fraților săi loan şi Fătul 
şi surorile lor Negrita şi Parasca fiii lui Dragoş li 
sa venit parte din a patra parte acelaşi sat din 
Cioriceşti, partea din jos,. Deci noi văzând a lor 
de buna voe tocmală şi împărțală, ce şi-au dat ei
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in de ei de bună voia lor, şi noi aşijdere şi de 
la noi i-am dat și i-am întărit slugii noastre boe- 
rului Banului dvornic acea a 4-a parte de sat din 
Cioriceşti, partea din sus, ca să-i fie lui şi de la 
noi uric şi cu veniturile lui şi copiilor lui Şi nepo- 
ților lui şi stranepoţilor lui şi răstrănepoților lui şi 
la tot neamul lui, ce i se va alege mai de aproape 
neruşeit nici odaânăoară în veci. lar hotarul acelei 
părti sa fie din tot bolarul a 4-a parte, iar pe de 
alte parți pe vechiul hotar, pe unde din veci au um- 
blat. lar la aceasta este credința domniei noastre 
mai sus scrisă Noi Stefan Voevod şi credința prea 
iubitului frate al domniei noastre Petru, şi: cre- 
dința boerilor noștri, credinţa jupânului Isac, cre- 

“dinta jupânului Petru dvornic, credința jupânului 
Negrilă, credința jupânului Grâncorici Şi jupân Ta- 
labă (parcalabii) Hotinului, credința jupânului Coste 

"și jupân Condre (parealabi) de Neamt, credința ju- 
pânului Petre şi jupân Toader (parcalati) de No- 
vograd, credinţa jupânului Luca Arbure poriar de 
Suceava, credinţa jupânului Zran spătar, credința 
jupânului Eremia vistevnic, credința jupânului Șarpe 
postelnic, credinţa jupânului Săcuian paharnic, cre» 
dinţa jupânului Stărce stolnic, credinta jupânului 
Căţelean comis, şi credinţa tuturor boerilor noştri 
a mari şi a mici. lar dupa a noastră viaţa cine va 
fi domn din copiii noştri sau din al nostru neam 
sau ori pe care D-nul D-zeu îl va alege să fie domn 
țarii noastre a Moldaviei, unul ca acela să unui 
strice a noastră daanie și întărire, ci să-i întărea- 
seca şi împulernicească, de oare ce Şi noi i-am dat 
şi i-am întărit pentru a lui dreaptă și credincioasă 
slujbă, şi căci ca îi este lui dreaptă ocinâ. Iar spre 
mai mare tărie şi puterea lot ce s'a scris mai sus 
poroncil'am înşine la al nostru eredincios Totruşan 
logofăt să scrie și a noastră pecete sa lege câtra 
această carte a noastră. 

A scris în Hârlău la anul 1030,.... luna... 26, 
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NOTE 

1). Originalul pergameut. rău păstrat şi scorogit, fără 

pecete, proprietatea fariliei Frimu, din satul Bărzeşti, la Vas- 

lui, de unde l'am copiat în 1900, împreună cu mai mulle acte 

vechi, transcrise în Surele şi Izvoade vol, I pag: 80—120. 

Intregul pachet de acte e așa de rău pastrat, zice-se: 

din cauza că ar fi sta! ascunse în pămâut mai multă vreme, 

de pe când se ascundeau bucatele în gropi. (Vezi «Surete 

și Izvoade» VIII, 515). 

2). Nume de persoane: Banul dvornie, Toader Brălad, 

Ştirheţ, Lie, Guşul, lon, Făâtul, Negriţa, Parasca, Dragoşin. 

Gavril Vreameş. 

3). Nume geografice : Uopruepu, 

4]. Cioriceşti. Supt acest nume nu se găsește azi nici 

un sat in jud. Vaslui, unde ni-l pune că ar fi fost satul 

pomenit în documentul nostru. După afirmarea însă a să- 

tenilor din Bărzeşti, se păstreză incă şi azi numele de 

Cioriceşti la locul din șesu! Bârladului, în fața haltei Baăr- 

zeşti, cam pe locul unde azi sînt grădinele satului. Satul 

a trebuit să dispară de mult, contopindu-se cu Bârzeștii, 

care veneau mai adăpostiţi de şieahul cel mare, ca unii 

ce erau aşezaţi mai în iundul văii, având în față dealul 

ce-i desparte de valea Bărladului. | 
5). Bătrânii Cioriceştilor. Uricul nostru e foarte in- 

structiv asupra felului de împărțală a satului Cioriceștilor. 

Mai din vechiu satul se împăriea în două: jumătatea de 

sus şi jumătatea de jos, ceia ce arată câ au fost mai de 

- demult 2 proprietari, cari au avut direse: de cumpărătură 

de pe vremea lui Stefan Vodă «şi din direse ce ei au avut 

de la bunul Domniei mele Stefan Vodă“, Cu o generaţie 

mai Sus proprietalea în Cioriceşti a trebuit să fie a unuia 

USapHuE, UCapsk, icapek ; de unde pluralul familiar— dopnuemu 

și de aici numele aşezării lor. Cu aceasta ne suim la în-
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ceputul seci, al XV-lea când a trebuit să se facă prima 
aşezare în gura Bărzeştilor de azi. 

In secl. al XVI-lea proprietatea sa imbucătăţit în 
4 părţi, din care 2 părţi în jumătatea de sus. şi 2 părți 
în jumătatea de jos. Ion Banul intră în Cioriceşti cu da- 
nia de la unchiul său (fratele probabil al mamei sale). 
Gavril Vreameş pentru a 4-a parte din jumătatea de sus. 
Acest Ion Banul era de fapt proprietar pe apa Studenilei, 
unde locuia un Oană şi nu ştim penlru ce fapte, i se dă 
această moşie ca danie de însuși Voevodul Stefăniţă, 
care o avea moștenire prin tatăl său Bogdan Vodă, de la 
bunul său Stefan Vodă, care o cumpărasede la una Ma- 
tița cu 200 zloți tătărăşti. Mama lui fiind soră cu Vrea- 
meş din Cioriceşti, capătă danie şi aici unde își împarte 
moşia cu rudele lui pomenite: 7. Bărlad, Stirbăţ, şi 
alţii. 

Toader Bărlad ia altă a 4-a parte din Cioriceşti, din 
jumătatea din jos. Ştirbăţ şi cu Lie băetul fratelui său Gușul 
iau altă a 4-a parte din Cioriceşti din jumătatea de sus; 
iar verii lor primari—plemenicove—iau ultimul Şfert din 
moşie. De şi moșia e împarțită in 4bătrini, numărul pro- 
prietarilor pe aceşti 4 bătrâni erau deosebiți. In doi bă- 
trâni erau numai câte un proprietar: Banul dvornic şi 
Toader Brălad; in al 3-lea bătrân erau 2 proprietari: 
Slirbăţ şi cu Lie, nepot de frate: în al 4-lea bătrân erau 
9 proprietari: Zupe, Ion, Fălul, Negrita, Parasca, toți fi- 
ciorii lui Dragoş ; în total 9 bătrâni, sau cum sar zice în 
Muntenia moşi mici. 

Cel care a euprias apoi întreaga proprietate pe a-.. 
ceastă vale e Jon Banul, căci de la el se păstrează spița 
răzeşilor din Bărzeşti, mai ales după ce capătă în schimb 
şi moşia Bărzeştii în 7035 Mael. 15. 

Ea  
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20). Document din 7035 Mart 15, Iluşi. 

Sumar; Petru Rareş Vodă întăreşte schimbul ce a fâcut între 
dânşii Ion Banul dvornic şi Safta strânepoata bătrânului Negrea, şi 
anume lon Binul dă Saitei satul său de pe ap: Studeniței, unde a 
fost Vanea, fost cumparat de insuşi Stefan Vodă de la Matita cu 
200 zloți, şi ia în schimb saltul Băuzeştii, uade u fost Bărzea. 

Alnaocrito oxtiero Mb Ilempz BOEROAa. POCHNOAApa BEA 

MOA A ABCKUI, 3HAMEHHTO UANHA HCCHM HALUIMAL AHCTWM, RAz 

cat KTW Hăâi Î| RA3PHT MAH CO UTOVUR OVCARILIHT, MAE 

mpinavua prea nam i PR, Mania AAA agckHAut 

Borapii. Hat B'kphibit cas ll ra nan LGnn Hanova ABwp= 

Huka. Hi Gaga avuta Aonnua ŞI „BItoka Hacmuna ui Ala 

penna, Bovin Mergnun crapate. no Hy 40| Bpoto Boat 

HHEHA HEDONSAEU AHHNPHCHAWBANN, 1 Npoat'EHHan npoateii 

COBCI CEON NpagIi Wriiuu. Hi caSra nau R'kgunin |] nau 

lwnz Banoţa Agopunkza pda Casni Acu Aonnuu 

giovun Hacrunn n AMlagpenu core npasS win aaania 

(_HEnNoTa rocnagamn || Grezana Bo EROAUL. Adaniie 

POCNIOABĂMH 110 N POCIOABAMH AAA MOV. EAHIo cE4o Ha 

GrSacnnuu. rac... „ BoRghu Hank n cz aaunwatz || 

Ha GT5AiHHuH. 110 BhiA KSNHA POE CEAS POAHTEA POCNOACT- y n 
, - + 

Bani Gepan gorgopator Marfa avuta no... epe tou vh 

ipriaaa G aaa || marageku. n nakz overagule Gaga (40uka) 

APHHHA oviovka nacmuia n Mapennua. BuSru (Herpunu. , 

aa caSsk nameaS BR || pnomov nans Iwn8 BanoyaS awp” 

HHKOV NpaBSro WrunuiS Wwr cgoero lpagaro Spuka n..... 

ie wa Hatbaa ww goan | rmeak rocnoacreamu Greipana 

EOeROAH. tao cea Ha Îpzaagk nana hpzasemin rage 

Ehia Bpz3A. HU Ati EHABEIUU HA AoBgOBOAHOro Tok- |] 

MEK HI AOBpOE HK H3Atkuietie Lo (Priti NpOAeAKH COBORP  f1p0= 

MEUNAH. H NOTORAIHAH N0 HY ACBpOH BOAP, TAK H wT
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Hac Aăati n ne || TEpzAnan ecătbi caSsk naweaS a'kpnoai$ 
nas Îwns RHanăaoy pgwprnk$ moe BbiuieicaHHot ce4o Ha 
Bpaaaa'l uanart Boga | semn TAE Bia Îp234. Kako pa 
EET EMO (97 Hac OVpHIRZ €2 BACEM ACXOAOM. tao ni Ab 
Tea ere n oyusuarivm cron npkoynoyuarwa era ln nga- 
IpSpaTwa ETO H Băcemov pAS cro KTO ca EN8 H3Beper 
HanGanHin nenopSutuo HWkoanKke na B'khi, a Ywrapz "ro |] 
AV Mpagpeuenomoy ceaoy to ta Bpsaagk nana Bpa- 
BEHAWP Pa€ Bia BPB3A. Ad ter nocmazoaS YorapS 
Wr oveaț cropun no llKoyaa na ka voga. a na '7o 
ECT B'kpă Haniero PocRoACTEA ENIMENHCANNACE Ati Ilerpa Be- 
EROAa. îi B'kpa notapz Hamnr. t'kpa nana | Apana aRopnua. 
&'Bpa nana Herpnaa. E'kpa nana [pnukonuua. B'kpa nana 
Tzaana. hpa nana Baaga n &'kpa nana Any Saa npz= |] 
KaqdBcRe XoTHHekuX. B'kpa nana Kpae n nan Xoyp8 npa- 
KadaBwBe Memeukny. B'kpa nana Fposaga n nana AM HX Saa 
npa || KaaagoRe Nogorpaackuț. n:kpa nana Bapaweackn nopz 
apt Gouatekore. B'kpa nana Ăpar(ura Ha cnarap't. e'kpa 
nana Toa)acpa eneribp | nmka. gkpa nata  Auusaa (nocz 
Teannka). pa nata Dea uaumnia. .., | cex noakpoa Ha 
WHY... Îl were popa. Han nak... BHTH Hauen M944... || Teapa: 
Ana n oyrpritia... || “kacnie moaS Baceatoy... Bea'Ban cca Haz 
ui ES E'kpnom$ nau T o44£pS acroder$ nncaru n ntuam na- 
mioy || npuebeurii Kezaoy aneroy Hawean$. Aovai u'rpaă Io: 
NORHU nea o XScoţ. are aa ata Mapria GI 

Traducerea 

Cu mila lui D-zeu Noi Petru Voevod Domn ţă- 
rii Moldaviei ; înştiinţare facem cu această carte a
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noastră tuturor cui vor ceata pre dinsa sau o vor 
auzio cetindu-șe ; că iata a venit înaintea noastr: 
şi ivaintea boerilor noştri moldovenești, crediucioa- 
să noastră slugă pan Ion Banul dvornic şi Safta 
fata Donei, nepoata Nastei şi Marinei, nepoata 
Negrei cel bătrin ; de a lor bună voe “de nimeni 
siliţi nici asupriţi şi au schimbat între ei ale lor 
drepte ocine ; sluga noastra credincioasă pan on 
Banul dvornic a dat Safter, fata Donei, nepoata 
Nastei şi Marinei, a sa dreaptă ocină dania ne- 
potulu: domniei mele Stefan Voevod, şi dania dom- 
niei mele. ce şi domnia mea i-am dat-o, un sat pe 
Studeniţa, unde .a fost... bovici Vanea şi eu mori 
în Studeniţa, ce Va fost cumparat acel sat părintele 
domniei mele Stefan Voevod de la Matiţa fata Po... 
și i-a mal dat încă şi 200 zloți tatăraști. Şi iaraşi 
Safta tata Donei, nepoata Nastei şi Marinei, ne: 
poala Negrei....... slugii noastre. credinciosului pan 
Ion Banul dvornic a sa dreaptă ocină din al său 
drept uric şi.., ce dânsul a avut de la părintele 
domniei mele Stefan Voevod, un sat pe Barlad a- 
nume Bărzeştii, unde a fost Bârzea. Deci noi văzând 
a lor de bună voe tocmală şi: bun schimb ceei 
şi-au schimbat şi tocmit între ei de a lor bună voe 
asemenea şi noi i-am dat de la noi şi i-am întarit 
slugii noastre, credinciosului pan Ion Banul dvornic 
acel de mai sus sat de pe Bârlad, anume Bârzeşti, 
unde a fosti Bărzea, ca să-i fie: şi de la noi uric cu 
toate veniturile lui şi copiilor 1ui și nepoților lui 
şi stranepoților şi preastranepoţilor şi la tot neamul 
ce i se va alege mai de aproape neruşuit nici oda- 
năoară în veci. lar hotarul acestui de mai sus zis sat 
ce-i pe Bârlad, anume Bârzeştilor unde a fost Bârzea, 
să-i fie pe vechiul hotar, din toate parţile pe unde din 
vechi a umblat. lar la aceasta este credința Domniei 
inele mai sus scrisă Noi Petru voevod şi credinţa bo- 
erilor noştri, credinţa pan Hran dvornic, credinţa pan
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Negrila, credința pan Grincoviti, credința pan Talaba, 
credința pan Vlad, şi pan Mihul parealabi de Hotin, 
credința pan Cârje şi pan Huru parealabi de Neamţ, 
credința pan Grozav şi pan Mihul parcalabi de No- 
vograd ; credinţa pan Barbovschi portar de Sucea- 
va ;credinţa pan Dragşan spat. credința pan Toa= 
der visternic, credința pan Liciul postelnic, credinţa 
pan Felea ciaşric. (credinţa pan Sbeuarea stolnic, 
credința pan loan Gugz comis)... boerilor noştri ai 
Moldovei cei mari şi cei mici..... sau din neamul 
nostru sau.... să fie Domn ţării noastre a Moldo- 
vei... să întărească şi să imputerniceaseă..,. pentru 
întărirea tuturor acestora... am poroneit credineio- 
sului nostru pan Toader logofat sa serie şi pece- 
tea noastră s'o atârne la aceasta carte a noastră. 
Dumitru Popovici a scris în Huşi, la anul 7035 
luna Mart î5. 

NOTE 

1). Originalul pergament rupt pe la încheeturi ; e pro- 

prietatea familiei Frimu din Bărzeşti. Pecetea lipseşte cu 

totul. Vezi „Surete şi izvoade“ VIII, 519. 
2) Nume de persoane. Lou Banul dvornica, Sasa, Doni- 

ba, Nastina, Marenna, Negrini starago, Vanea, Matita, 
Brăzea. | 

3). Nume de localităţi: Studeniţi, Brăzeştii. 

4). Ion Banul dvornic. Prezintă nu puţin interes po- 

recla de familie Banul în Moldova prin secl. al XV-lea și 
XVI-lea, când se şlie că bănia a fost în cinste întâiu în 
Muntenia şi anume în Oltenia, şi că în Moldova abia pe 
la 1704 s'a rădicat în mare cinste cu Savin Zmuncilă vel 
ban. Putem pune oare pe acesl Jon Banul dvornic între 
vornicia lui Fetrzcă şi Hrean (7031—7036)? Nouă ni se 
pare că acest Ion Banul n'a fost boer. de divan, ci de țară
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căci se zice pan şi fără a bănui cauzele vedem că Stefă- 

niță Vodă i-o da danie din moștenirea ce o avea şi el de 

la bunul său Stefan Vodă cel bătrâo, care o cumpără cu 200 

zloți de la una Matiţa. Acest Ion Banul având de unchiu pe 
unul Gavril Vreameş, capătă danie in Cioriceşti a patra 

parte din sat; aceasta în 15292. După 5 ani interesele il silesc 

să facă schimb cu Safta, luind de la cânsa satul Bârzești, 

în schimbul satului său de pe apa Studenilei. Odată fixat 

în Bârzeşli el îşi continuă neamul său în acest sat, după 

cum dovedeşte spiţa răzășască, care ne dă Ia tulpina ei 

pe Ursul banul. Acesta face pe Sanda (Negoită), Paras- 

kiva (Hălinaş). Vasile şi Sandul Bârzescul. Vasile face pe 

Neculai Bulubaşa; acesta pe Costantin bulubaşa ; (-ostau- 

tin face pe Anuţfa mama lui lon Frimu. Deci amintirea 

celor care au lucrat spiţa (1823 Noemb. 21) sa rădieat 

pănă pe la 1650, când era încă generală porecla Banul, 

căci Ursul Banul trebue să fi fost un răstrănepot a lui Jos 

Banul dvornicul, | 
5). Bărzeştii, Supt numele de Bârzeşti avem o su- 

medenie de sate în Mehedinţi, Vâlcea, Dolj, Gorj, Muscel 

Vaslui. Bărzeşti ne amintesc de Bărzu şi Bârsa, iarăşi 

-nume de localități prin Romanați, Argeș, Teleorman, Fâl- 

ciu. Apoi familia veche Bârzu, care şi azi se păstrează şi 

o găsim rivalizându-şi vechimea cu al de Dinga, în satul 

Căutizanii din jud Roman (v. „Surete şi Izvoade, VI,). 

Uricul nostru ne spune că in 1527 Mart 15 proprie- 

tară în Bârzeşti era Saf/a, fata Donei, nepoata Nastei, care 

era nepoată lui Aegre bătrânul. (Hergunn erapare). Prin 

aceasta ni se da proprietatea în Bâizeşti cu cel puţin 150 

ani inainte, pe la 1400, când şi găsim în diplomele lui Ale- 

xandru Vodă de mai multe ori pe un.l Negrz, Negru, ca 

boer fără titlu. N'ar fi nimic de mirare, Tăci tod pe atunci 

intilnim pe Şerbza_(Şerbeștii) Ştibor (Ştiborăni), din Vaslui; 

deci Negrea (Negreştii). etc.
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"In 1597 satul îşi-avea numele de Bârzeşti, şi ca lă- 
murire dă fraza stereotipă: ras Ba Epzsa=unde a fost 
Bârzea: Deci satul şi-a: luat numele de la vechiul său pro- 
prietar. Fi-va tost dar acest Bârzea=—kpzsa, tată lui Ne- 
grin, răstrăbunicul Saftei din 1527? 

Nu uităm a reimprospăta cu acest prilej un fapt, 
care sare în ochi in onomastica veche. Cu cât ne suim 
mail sus în timp, cu atât se întâlnese aceleaşi nume de 
boeri în ţările surori: -Berehoi — Berevoi, găsiţi nobili în 
țara Oltului, în Argeş și în-Fălciu; Bârzea în toată Ol- 
tenia și în țara de jos a vechei Moldove; Căndea, Cân- 
descu, Cândești in cele trei ţări surori. Să fie oare aici o 
simplă coincidenţă, ori un fapt istoric că cu cât ne suim 
mai sus în trecutul nostru politic, cu atâta găsim 0 înru- 
dire mai mara între 'elementele chemate a juca un rol po- 
litic, şi marii proprietari de pămînt au fost dintre aceştia. 

6). nenora, Bpxsempiawp. Scriitorul Dumitru Pupoviti se 
Vede ca era moldovean și ştiea limba slavonă pentru can: 
celarie. El uilă pe vnuc, unuc, şi pune nepola; tol aşa 
la dezineuţa rumelor proprii el pune genilivul plural ro- 
mânesc: Jiârzeştilor, negăsind altul potrivit slavon.: 

7). Data documentului e Mart 15, în Huşi. Petru Ra- 
reş abia venise domn în 20 Ghenar 1527 (71035) şi după 
2 luni îl găsim în Huşi, de unde dă hrisovul de mai sus. 
De la Stefan cel Mare Huşii au fost aleşi de voevozii Mol- 
dovei ca loc de retragere; aici murise Bogdan Vodă. 

2i). Document din 7013 Febr. 

Sumar: Bogdan Vodă intăreşte vânzarea ce face Gligore Cu- 
cul cătră Toader, Lazăr, Oniciv, Vasea, fraţi cu 150 zloți tătărăşti în 
a patra parte. din: satul Ungurenii, ce este de ceia parte de Sărata 
de cătra Prut. 

Faceni înştiinţare cu această carte a noastră 
tuturor cui să cade a şti, precum au venit înainte
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noastră, şi înaintea tuturor boerilor noştri, ai Mol- 
daviei sluga noastră Gligori Cucul, dea lui bună 
voe de nimeni silit nici asuprit, şi au vindut a sa 
dreaptă ocină dintru al său drepl uric, şi cumpă- 
rătură , a patra parle din satul Ungurenii ce este 
pe de ceia parte de Sarata de cătra Prut, slugi- 
lor noastre lui Toader şi fraţilor lui, Lazăr şi o. 
miciu şi surorii lor Vasca, drept 150 zloți tatăraști; 
şi slugile noastre Toader şi fraţii lui Lazăr şi O- 
niciu şi sora lor Vasca, au platit toţi, deplin acei 
150 zloți tatarăşti, în minule slugii noastre lui Gli- 
gori Cucul, dinaintea noastră şi dinaintea boerilor 
noştri; deci noi văzând a lor de bună voe tocimală 
şi plata deplin, aşijderea și de la noi am dat şi 
am întărit slugilor noastre, lui “Toader şi fraților 
lui, Lazăr şi Oniciu ((bnnure), aceia a patra parte de 
satul Ungureni, ce este pe de ceia parte de Sa- 
rata. de cătră Prut, ca să fie lor de la noi uric 

-cu tot venilul şi ficiorilor lor întocma şi nepoților 
lor şi stranepoţilor lor, și a tot neamul lor ce să 
va alege lor mai apruape, neruşuil nici odata în 
veci. lar hotarul acei a patra parte a satului din 
Ungureni. partea de cătră Prut, sa începe din gura 
părăului Pacurarilor, deaci pe virtul dealului la mo- 
vila: săpată, de acole drept peste cămp la capul e: 
zărului la stălpu, deaci pârâul ce se chiamă Saca 
în sus la sta(i)p, de acole drept peste căinp la Sa- 
vata la stalp. Acesta este tot hotarul acei a patra 
parte de sat. şi spre aceasta esle credinţa Donmuniei 
mealg de mai sus scrisă, Bogdan Voevod, “şi cre- 
dința boerilor noştri ai Moldaviei a mari şi mici. 
lar după a noastră viată cine va fi domn din fii 
noştri, sau din neamul nostru; sau pe cine Dumne- 
zeu va alege a fi domn tării Moldaviei, să nu strace 
a noaslră danie și întăritură, ci mai ales să de lor 
şi să întărească, de vreme ce ei au cumparat pre 
a lor drepti bani. Si pentru iai mare tarie a ce-
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lor de mai'sus scrisă, am poroncit credincios bo- 
erului nostru. dumnealui Tăutului logofat să scrie şi 
a noastră pecete cătră această carte a noastră să 
o lege. 

NOTE 

1). Originalul pergament lipseşte; se găseşte o tăl- 

măcire fâcută de Gh. Evloghi dascal din 1780 Dec. 4, în 

pachetul de documente a d-lui Adam Mitaki, proprietar la 

Bălteanu, în judeţul Falciu. Vezi „Surete şi Izvoade VIII, 

392. 

2). Nume de persoane : Gligori Cucul, Toader, Lazăr 

Oniciu, Vasca. 

3), Nume de localități: Ungurenii, Sărata. Prut, pă- 

răul Păcurarilor, părăul Saca, movila Săpată. 

4). Moşia Ungurenii e de peste Prut, in faţa Sărătii, 

2 ape ce se varsă în Prut de o parte şi de alta. Textul 

chiar zice: „de ceia parte de Sărata de cătră Prut», ceia 

ce arată că scriitorul e în Huşi şi ştie de 2 ape cu nu- 

mele Sărata. 

5). Hotarăle Ungurenilor sint date: movilă săpată; 

stâlp; de obiceiu aceşti stâlpi se făceau cu buor, ca şi în 

copaci (ulmii, stejari) cu buori. 

„92. Document din 7010 Mart 14. pe 
- 

Sumar: Stefan Vodă intârește Neagăi, :fata lui Micşin satul 
Mieşuneşlii pe Jalan. 

Facem ştire cu această carte a noastră pentru 
adevărată Nega fata lui Micşin ca am miluito pe 
'dînsa osebilu de a noastră milă am datuşi dm în- 
tăritu ei întru al nostru pamîntu a Moldaviei pe a 
ei dreaptă ocina anume satul Vicşineştii pe /alaa,
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pentru acei toală ace de mai sus scris(a) să fie ei 
de la noi uricu şi cu tot venitul ei şi ficiorilor ei şi 
nepoților ei şi strănepoţilor ei şi tot neamul ei ce 
se va alege mai aproape nerâșluit nici odată in 
veci. lar hotarul acelui de mai sus scris sat a- 
nume Micginegtii pe lalan sa fie ei despre toute 
părțile după hoiarul cel vechiu pe unde au umblat 
din vechiu, şi spre aceasta este credinţa domniei 
mele de mui sus scris(â) Stefan Voevod, și credin- 
ţa a preiubitului fiului domniei mele Bogdan voevod 
şi credința a tuturor boerilor noştri a mari şia 
mici, jar dupa a noastră viaţă cine va fi domn ţă- 
rii aceştia din fiii şi niamul nostru sau pe cine 
Dumnezeu va alege să nu strice a noastră danie, 
şi întăritură, ce mai ales să de şi să întărească de 
vreme ce este a ei dreaptă ocină. Şi pentru mai 
mare credință şi întărire a celor de mai sus scrise 
am poroncit credincios boerului nostru dumnealui 
Tăulului Logofătului sa scrie şi a noastră pecete 
catră îteasta carte să o lege. 

NOT 

1). Originalul pergament lipseşte. -In arhiva d-lui A-: 

dam Mitache mare proprietar in jud' Fălciu, n'am găsit 

de cit "topia scrisă în 1800 de V. Colescu în Hurdugi, du- 

„pă suretul tălmăcit de Gh. Evloghie în 1775 luli 23; vezi 

„Surete şi Izvoade“ VIII 321. 

2). Ialan, părău ce izvorăşte din dealurile cu codri ce 
stăpânesc Creţeştii, numit şi fundul Elanului. E una din 
văile cu vechi şi dise aşezări de sale de la obârşia sa 
pănă la vărsălura lui în Prut, lâugă salul Ţuleani. După 
nume ne arală că pe aici au fost din vechi aşezări slave, 

căci chiar numele de Jalan—azi Elan—insamnă cerb. In 
special cât cunose din actele culese de mine din jud. Făl-
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clu dela răzeşii şi proprielari de prin.acele locuri = fost o 

mare schimbare în aşezările, şi numele satelor de pe a- 

ceastă vale.., , , au | , „- 

3). Micşin. Dacă in 1502 trăia numai Neaga | fata lui 

“Mieşii, urmează 'că tatăl ei era mort la acea dală, lucru 

care: a şi făcut 'pe Neaga să ceară din nou întărirea dom 

nească de' la Stefan Vodă. 

Fată cu obiceiul vechiu al țarii la fie- care prilej de 

transmiterea proprietăţii, noul proprietar fie prin. moşte- 

nire (pravago i pitomago urica), fie prin danie (za daanie), 

fie prin cumpărătură (za cupejnoe) trebuia să-şi ceară de 

la Vodă recunoaşterea titlului de proprietate. Textul ori: 

ginal a tvebuit să cuprindă fraza tipică: „aasBaan cca 

£H WCOBHOW HĂUIES MHASCTE H AAAH HI NOPEPZAHAH ECMH fn 

O Hăliei Bestia & AcaAatcTui EH pată WTHHUA cede Bahia 

_MHKIUHBLIpin Ha raaan ki“, 

Acest Micşin a trâil dar supt Stefan cei Mare şi şi-a 

legat numele de satul Micşineştii. 

Cum însă satul îşi avea deja numele său în plural 

mukwineipiu in 1502, urmează câ a trebuit să existe o se- 

rie de Micşini pe acele văi, şi că dar nu lătăl Neugâi a 

fost cel întâi Micşin pe valea lalanului, ci a fost ina 2-a 

sau a 3-a generaţie, şi că dar stabilirea primului Micşin 

cată să se pună cătră sfiişitul secl. al XIV-lea, 'deci pe 

vremea lui Alexandru cel Bun, dacă nu şi ceva mai 

înainte. 

Proprietatea primilor Micşini a fost pe Ialan. şi apoi 

sa intins în suspe apa Bujorului, unde găsim proprietari 

pe urmaşii primilor Micşini, cum dovedeşte uricul dat 

mai jos.
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23. Document din 7040 Marti 12, Huşi. 

Sumar : Petru Rareş Vodă întăreşte proprietatea lui Petru 
Micşin și surorilor sale Alba şi Muruşcu, cum şi a seminţiei lor Ma- 
lea, Malina şi Maruşca, în satele Delenii pe Bujor şi Poniceştii, pe 
Ialan şi auume să iu câte o treime din Deleni şi Poniceşti. | 

Mnaocmiro  omnero amr Ilempa BotRoaa recnoaapz 
Bta ALOAAABCKOH. BHAMEHUTO UHHHM HCCHA ANCTOA IAU HAM 
Back KTO HaHEAi BB3PHT. HAN €ro UTOVuN Scam, Wace 
mori || ncruni uaun caoyri Îerpz Alukunu n ceerpu 

ere fata n Alapoyiua. aAcBaAt -EcAti || WwcoBtoro na- 

IEI) AMAOCTIIO HA AdAu Hi NOTEPZAHAN ccât Ha HK npaziu 

WOTHUNA i OT Sputa HA Wu Haaau wm NO'TEPAK AE- 

Hic_W7 poanrea'k rocnoacreann Gredana notoaa || aria n 
Acabuin ună Boyxopk n Honnuemin na Idaad:k. no 

we croponn IAaan'E. 70 aa ccm HM Ha pu acru. BA 

aac Ilerpn Mukuuna n cecrpam nx Mazu u Wapăuuku || 

ASCTanock Hai Tperaa uacr ceqo WT ĂEA'RHII. BUUINAA dac 

H mperaa ace cea wm Ilonnuepin ună IMaank unanaa 

uacr. d E8 uacr Alan aocraacck en mperaa uacm Toro 

ceaa | wm Aea'kun umnaa uacr n 'rerpaa uacm wm Ilonu= 

uemin Ha Tilaank Bnumaa sacr. a Ea uacr zana ni az 

pSunu. aocraacek Hai rperaa uacr mukaici cea wm Ale- 

anu cepeanak uacr n 'mpellraa uacm wr Ionnuerun. 

na TĂaank. uk cEpEAnaa acm "TO Ad EC HA W7 nac 

Spuk ca Bac ACXOACM HAI A'ETea uk H oyHBuaroa Hy 

H np'kouoyuaroa BY Hi npatoprrom uk un ez ceas 

BOA EL K'TO CA HA H3BEPET HanBAanXHin HenopSuieio HH2 

Koaniie Ha Brin. A yomap ka Aga ceaaa nana Ae- 

akuin mo na Bop. n Ionu |] emana po na IAaank. 

9 

|
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no wek croponny Aaa aa cer wm Scut copou nocma 

poms xoTrapS nokSaa H3 Bra wwnBaaui, | ha ro ter 

B'kpa Hauitro reenoAcTBamu Buuienuca || naroaihi Ilempa Bo: 

eRoai n B'kpa np'kez3ArBaeinaro china rocnoacreamt orz 

Ada. n B'kpa Bop namnyk. B'kpa nana XoypS Agepuna. 

B'kpa nana TompSuana. e'kpa nana Gapunka. || grkpa nana 

Eaaaa n nana Toaqepa npakanasoge Xorunetik. E'Epa 

Nană A anusaa n nana AnuSaa npakaaanoge Hemeuruy. 

gkpa nana Bacappu |n mana RpauSna npakaaanote Ho= 

Borpaackuy, Bkpa nana Aug Saa noprapk Govuagckare. 

B'kpa nâna A parmana 'cnarap'b, e'kpa nana Taagana Bnc- 

m'kpiuka. | e'kpa nana AaBSaa nocreannka, B'kga nana Îlo= 

nzckSaa vamă. B'kpa nana RoaSna croannka. B'kpa 

nana Îwha oyr komuca ni B'kpa IEI Bop tau Hy Aoa= 

A dECKHY || (Ecănkt)y H (aan). a no Hauiea Xn(Bor'k) (k)ro 

RSAET PecnoAapă Hauiiii Beat VP AETE Hui HAN WT 

HăUIETO POAOȚ HAH Id BOVA, KOPO PA BA H3HEpET POcuoAa= 

prâ BbiTui Nae |... | n noTapaxaenie momoy  Ba= 

CEMO  BhiuenucaiHoatoy Bea'kan can naut BkpnoaS 

naH$ Toagepey acroberoy neam H ntuar Haui$ npugrke 

cum Ketaty |] aneroy nameatey. Ilneaa Toma Faucakucenu 
ov Xoyewy garo tam acua Aapria Fi Atu. 

Traducerea 

—— 

Cu mila lui D-zeu Noi Petru Voevod domn ță- 
rii Moldovei înştiinţare facem cu această carte a noa. 
stră tuturor cui pe dânsa vor căla sau lui cetindu- 
se o vor auzi, ială aceste adevărate a noastre slugi



— 131 — 

Petru Micşin şi surorile lui Alba şi Marușca și ia- 
răşi seminţia lor Malea şi iarăşi semintia lor Ma- 
lina şi Maruşca miluitu-ne-am noi cu osebită a noa: 
stră milă şi am dat şi am întărit noi lor a lor 
drepte ocine şi din uricul lor ce ei l'au avut de 
întărire de la părintele domniei mele Stefan Voe- 
vod anume Deleni pe Bujor şi Poniceşti pe Ialan 
pe îmbe laturile lalanului ea să-i fie lui de 3 parti 
în parte» lui Petru Mieşin și a surorilor lui Alba 
şi Maruşca li s'a cuvenit lor a treia parte sal din 
Deleni partea din sus şi a treia parte din Poniceşti 
pe lalan partea din gios, iar în partea Malei sa cu- 
venit ei a reia parte din acelaşi sat din Deleni par- 
tea din gios și a treia parte din Poniceşti pe Ialan par- 
tea din sus; iar în partea Malinei şi Maruşcai s'a cu- 
venit ei a treia parte din acelaşi sat din Deleni par- 
tea din mijloc şi a treia parte din Poniceşti pe Ialan 
iarăşi partea de mijloc, acele să fie lor de la noi 
uric cu toate veniturile lor şi copiilor lot şi nepo- 
tilor lor şi strănepoţilor lor şi la tot neamul lor 
ce li se va alege lor mai aproape neruşuit nici odă- 
năoară în veci. lar hotarul acelor 2 sale anume 
Deleanii pe Bujor şi Poniceștii pe Ialan de pe âm: 
be părțile lalanului sa fie din toate părţile pe ve- 
chiul hotar, pe unde din “veac a umblat. lar la a- 
ceasla este credința domniei noastre mai sus serisă 
Noi Pelru voevod și credinta prea iubitului fiu al 

„domniei mele Bogdan şi credința boerilor noştri, 
credinţa pan Huru dvornic, credința pan Totruşan, 
credința pan Seripea, crediuță pan Vlad și pau 
Toader parcalabi de Hotin credinţa pan Danciul şi 
pan Liciul parcalabi de Neamţ, credinta pan Zbea- 
rea şi pan Crăciun parealabi de Roman, credinta 
pan Mihul portar Sucevei, credinţa pan Dragşan 
spatar, credinţa pan Glavan visternie, credința pan 
Albota postelnic, credinţa pan Popăscul paharnic, 
credința pan Coluu stolnic, credința pan lon Gug
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comis şi erediața tuturor boerilor noştri ai Moldo- 
vei a mari şi a mici. lar după viaţa noastră cine 
va fi domn tarii noastre din copiii noşiri ori din al 
nostru neam şi pe ori care altul domoul Dumnezeu 
îl va alege Domn a fi tarii noastre şi împulerire 
a tot ce s'a scris mai sus am poroncit noi la al 
nostru credincios boer "Toader logofat să serie şi 
pecetea noastră să o acâţe la cartea noastra. A 
scris Toma Căţeleanul în Huşi la anul 7040 luna 
Mart 12 zile. 

NOTE 

1). Originalul pergament proprielatea moşului T. Co- 

dreanu din Deleni, de la care Pam copiat în vara anului 

1904, în cele 10 zile de vacanțe petrecute prin jud. Fâlc:u 

(vezi Evenimentul 1904 Sept..Oct.). E rupt în două, de a- 

ceea lipseşte rindul al 15 din text, care a trebuit să fie acesta: 

„3tMAu AĂSAAAReKoIU TOT Bhl HM HENOBSILIHA HAIDE AdANHA Hi 

NOTPEGAKALNIA, dAHBH HM OV'TBPEANA Ii Siphknua” 3HAS%E ec 

HM AAN H NOTEPEAHAH 34 HX caSKB$. a Hă BCAuSI Kpknoer“ 

—ţării Moldaviei unul ca acela să nu le strice a noastră 

danie şi întărire, ci mai vîrtos să leo întărească şi îm- 

puterniceastă, de oare-ce şi noi le-am dat lor şi le-am 

întărit pentru a lor slujbă. lar spre mai mare tărie» 

Are pecete legulă cu şnur roş. Ceara roşie e ştearsă ; 

se pot însă ceti urmele literilor. 

2). Scrierea. Ca parlicularitate pergamentul acesta 

prezintă că cerneala veche a fost ştearsă, şi sa scris pe 

de-asupra cu altă cerneală mai neagră tot documentul. Pe 

alocurea se observă păstrate literele vechi necorectate. 

Prima dată te crezi în faţa -unui falşificat, cu cât însă ce- 

tești textul și coordonezi numele cu alita vezi ră cel care 

a' dres textu! a greşit ici pe colea litera şi chiar cuvintul,
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cum se intrevede în zare. Tot aceia care a scris din nou . 
textul a nolat pe cula pergamentului în dos numele: 
Ierpe Mnkinun, cepSca Masa uliu MzpSuka, 

3). Nume de persoane: Petra Micşin, Alba. Maruşea, 
Malea, Malina, Maruşca,. 

4). Nume de localilăți : Deleani, Poniceştii, Bujor (apă), 
lalan. | 

5). Petru Micşin. In doc. dat mai sus din anul 7010 
Mart 15 s'a vorbit de Neaga fata lui Micşin, care capătă 
întărire de la Stefan Vodă pentru satul Micșineştii pe Ia- 
lan. Nu știm legătura între Neaga şi Petru Micşin, In or 
ce caz erau rude de aproape. Din textul documentului re 
iese că şi ei aveau uric de intăritură de Ja Stefan Vodăi 
pentru Deleni şi Poniceşti, pe care îl împart în 3 părți- 
după părinţii lor; căci Petru Micşin cu surorile lui Alba 
şi Maruşca iau o treime; vara lor priniară (nasatrnnua) Ma. 
lea allă treime, şi alte vere ale lor „Malina şi Mărina 
(naemstnua) altă treime. Dacă socotim că Neaga fata lui 
Mieşin poate fi una din surorile părinților acestora din 1532 
şi că ea şi-a luat partea sa din Micşineşii de pe Ialan, 
ar urma că Micșin a avut 4 copii: Weaga şi părinţii celor 
3 gtupe de Micşiui din Deleni şi Poniceşti. 

Proprietatea vechilor Micşini s'a rupt dar în două: 
de o parta a curs proprietatea din urmașii Neagăi, cum 
şi găsim răsărite hărtiile la străbunii lui Adam Mitake, şi 
pe de aita a curs proprietatea lui Petru Micşin în Deleni, 
la care şi găsim azi uricul adevărat al Delenilor, în mâna 
Ghibanilor şi Bădroseștilor. 

In 1790 Oct, 5 se hotărniceşte moşia Delenilor des- 
pre vecini. Cu acest prilej sau scos la iveală toate actele 
vechi ale Delenilor : iată ce spune vornicul de poartă Stu- 
văr, hotarnicul : «ei ne-au arătat că moşia aceasta Delenii, 
umbiă in trei bălrini, anume un bătrân Mizguneştii în par- 
tea de sus, şi un bâtrin Căpgăştii în mijloc, şi un bătrân
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Hurduzăi în partea de gios şi spre incredințare arătării 

lor ne-au arătat şi un suret de pe un ispisoc din veleat 

1040 Marti 12 de la Petru Vodă, ci scrie că sau întărit 

depe un ispisoc de la Stefan Vodă, ce este tălmăcit de 

Evloghie dascalul din velea 7264 Mart 30, care ispisocul 

acesta de la Petru. Voevod, alegi şi hotărăşte pe toală 

moşia Delenii pe trei bătrâni şi arată Delenii pe Bujor şi 

dă stăpinire pe pârăul Bujorului amândouă părţile ca să 

stăpânească aceşti trei bătrâni, măcar că îspisocul cel a- 

devărat noi nu Pam văzul nefiind la nici unii din văzeşii 

aceştia, dând samă cu ar fi la Eşi la alt răzăş a lor» 

(vezi Surete şi Izvoade LX, 13). ————— 

Deci in 1790 uricul dat de noi era la laşi. In ce 

scop ? Un alt răzăş de ai lor ţil luase la Iaşi. probabil în 

scopul de a-l direge în slove, care erau prea şterse. Cer- 

neala fiind prea groasă au eşit literile pe dosul cutelor 

pergamentului. 

In privinţa: împărtirei în bătrâni vedem o deosebire 

între felul cum interpretează uricul lui Petru Vodă din 

1040 urmaşii lor din 1790, şi felul cum a interpretat Ev- 

loghie Gh. izbaşa uricul Murgeştilor din 7039 (vezi pag. 

119). Aici noi avem 6 nume, dar 3 bătrâni, ceea ce arată 

că împărţirea pe bătrâni se referă la uricul lui Stefan 

Vodă, în care se întăreşte proprietatea părinților celor 

din 7040; pe când la Murgeşti de şi uricul zice că se îm- 

părțeşte satul în două, sint 6 bătrâni, fiind 6 nume în 

ui ic, | 

6). Spiţe. In actele Delsnilor, câte le cunosc pănă a- 

cum am găsit spița urmaşilor din Mălina şi Marina. năs- 

cute tot Micşin. Autorul însă a spiţei le ia drept o per- 

soană «Malina Marușea de la cuprinderea ispisocului de la 

Petru Voevod din 7040 Mart 12» (Surele şi Izvoave II, 548). 

Mălina a născut pe Chetran, Ursu, şi Şolropa; Chetran 

a născut pe lon Ketran; Ion Ketran a născut pe Buzălan,
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Titiana, Mirzacul, Tiganaş şi Bugiac ; Tiliana a născut p3 
Anton ; Anton a născut pe Jon şi pe Wastasia. Din Nas: 
lasia se trage neamul Corovancă : din Ion Ghiban se trage 
neamul Ghibanilor din Deleni. | 

Asupra lui Ion Ghibanul avem 3 documente prea in" 
tevesante, care ne spun ceva nou şi complect asupra de- 
şugubinei. Le dam în intregime, aşa cum le avem copiate 
în ale mele „Surete și Izvoade“ I[II, 353—355: 

A. 

Iw Costandin voevod b. m. g. z. M. scriem 
Domnia mia | la sluga noastra la Ştefan Banul. 
botnogul. damuţi şi(i)re ca | domnii miali sau jă- 
luit Iwn Ghibanul mazăl pre răziaşi a lui zicăndu 

i lon Ghibanul cum sau facut w moarte de wm 
în zilele Ducai Voda la ţinu i tul Falciiului. şi fiindu 
domnția)lui răposatul Gavriliţă vornic | mare. au fa= 
cut strânsur din toale satele. din pregiur. din şiaple 
ho | iară. să plăliască moartea acea de wm şi au 
luat dumn(ia)lui vorni | cul din toale satele câte 
noaă galbeni bani şi au luat şi vorni 1cii de Bar- 
lad câte doi galbeni. de sat. şi iau Tuat şi Îui. duni- 

—MTĂ]lui Gavriliţ | vornicul. un bou şi doaă vaci cu 
vitei. şi iau dat şi vornicilor de | Bărlad doi galbeni 
şi având el niște pomăt pe valea ce sa chiama 
Valea Moi | săi. împreună cu alți răziaşi ien făcut 
dumn(ia)lui vornicul. v serisoari. | de la mâna du-. 
misali ca să aibă a ținea el acel pomat tot pentru 
boul | şi pentru vacili și banii.ce au dat lon G/u- 
bau pentru răziașii. lui de au ! platit el pe răziaşii 
de pe doax văi. şi până amu nu iau mai în! torsu 
bime nimica. şi au mărsu cu w cartea domnii meali 
acolo ca să li | socoteşti. cu acei răziaşi. şi săi în- 
toarcă ce au dat pentru dânşii. la | acea moarte de: 
wm şi tu ai socotit. cu wameni buni. şi sau aflat
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pe cum [fiau perit vitele pentru acei răziaşi pentru 
aceasta lucru. dacă vii videa | cartia domnii meali. 
iar tu să socoteşti şi să iai sama foarte cu mari 
dreptati. | de va hi aşia cum sau jăluit. să cauti 
câți răziaşi vor hi pe valea. Moisăi | şi pe Pruna. 
din Pruna în sus. pănă în fundul Băgâului. şi pe 
valea Moisăi | din vadul lui Fraţi! în sus pănă la 
Poiana Zgurii. de la răziașii acestor văi săi plineşti 
boul şi vacili și banii. ce au dat e! pentru dânl 
şii. iar cari îu vor vrea săi plătiască. să ie wpria- 
scă pârțili de w 1 cini pănă vor plati. iar după cei 
vor plăti ei şor tine moşil ile. iar de va hi intralt 
chip poveastea să le dați zi să vie | de faţ. şi să le 
facet şi w mărturie cu credință. la mânuli cui sar 

| vini să avem ştire. 

u las. leat 79200 Mai 94. 
]. p. gospod în tuz roş. 

Saam G(o)sp(o)dinz velel. vă divan. 

N 

B. 

Pricum au vinil Iwn Ghiban mazăl cu w cin” 
stit carte a Marii sale lui Vod lu noi scriindu pen- 
tru niște bucat ci i sau prăpădit la dumnalui Gavri- 
lița vornicul pentru w morte di wm dici eu am slrâns 
wamen buu răzăşi anumi Tudowr Poroske şi Albul 
și Costantin şi alta răzăşi Sandul ficiorul popi şi 
Toma pricum sau prâpădit acile bucat piutru moisăe 
din Vadul lui Frăţilă în sus şi sau ales că sau pră- 
pădit pentru acel hotar dowvaci şi un bou şi doi 
ug.şi sau prețătlu)il acile bucate dreptu unsprezici 
ug. cu ban cu tot şi acmu răzeşii nu vor săi plă- 
tescă şi am dat săşi ţie moşie. | 

Robul mării tal. Ştifan Banul. 

It. 1201 Dec. 5.
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C. 

lo Conslandin Duca Vv. b. m. g. z. M. datam 
cartea domnii | miali lui Jo Ghibanul c(alar)aşul 
ca s(4) hie voluie cu cartea domnii miali a linea 

şi a opri toată partea de ocina și de ruoşie ce iaste 
pe | valea lui Frăţilă şi pe valia Moisii pănă în po- 
iapa Răcilor | şi să oprească şi valea Bagăului din 
poenile Mâcuii pe vali j în gios pănă în fântâna 
Neagrâ cu pomât cu fânat cu toate a tului ror 
răzăşilor şi s(â) opriasca şi poiana Prubnii și bot po- 
mătul * lui Varnă a Şarbăcanilor pentru o moarte 
de oin ce sau făcut acolo | şi ceia cu moşia nau 
vrut să plăteasca hotarăle lor ce liau pla |tit tot 
el. şi iau perit un bou şi doaă vaci şi au dal şi 
doi galbeni la dumnea |! lui răposatul Gavriliţă vor- 
nicul pentru unsprăziaci galbeni | precum ştiu şi 
oameni buui şi au avut și pecethut de la dumnia- 
lui vor | nicul pentru aceia ca să aibă a opri acele 
moşii despre toți raziaşii | pănă vor plăti bucatele 
ce iau peril. iar dacă vor plăti vitele , săşi ia mo- 
şiile înapoi. lar pănă vor plăti să hie tot pe sa(m) 
lui Lon | iar cui va pârea cu strimbul să vie de fâta 
şi nime să nu stia | împotriva cărţii domnii imiali. 

u las It, 7201 luni 26 

Saam g(o)sp(o)dinz velel. 

|. p.gospod în luş roş 

Mergând mai depa:ti cu spiţa găsim că Ion Ghiban 

a făcut pe Lupul şi Tudora ; Lupul a făcut pe Costantin: 

iar Tudora pe Meculai ; Constantin a făcut pe Vasile Ghi- 

ban, ia: Neculai a fâcut pe lon, Vasile şi Zoiţa.
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24, Document din 6953 Aug. 11 Suceava. 
/4%5 

Sumar; Stefan Vodi întăreşte lui Toader Gănescul urmatoa- 
rele proprietăți pe Ialan: a) undea fost socrul său popa Oană, b) unde 
este Vlad fiul Oanei, c) unde a descălecat Toma socrul lui d) sa- 
tul Grumăzeşti cumpărat cu 60 zloți de la Stan Posadnicul. 

7 A(u)a(o)eriro B(o)wizo mi Gredana noezoaa r(o)ez 
n(o)a(a)pz 3eman aoagatckon. unnnm 3uamenniimo  Herkaa 
HAUIHAh AHCTOM (EACRAMA KTO HAHEM BA3pHT HAN Ero OYe= 

AH 47) uryuan || wwe morz Heruniibi caSra nam man Toa= 

Mpa aneckSa. caSwna Haz npano H 'kpo. Hn(o ani Bu 
AE&un ere npanovio n B'kpnS0) cast || A Hat. AAOBA4H 
ECALH ETO, WWCOBHOIO HALUEIO  MHAVCTIO. H AdAR, CA EMO 

OV hamei Seman 9 atcagater'bii. (ia IMaa)ua. ear ceao 

nana _ras Bia Îl recra ere non Oana. na... Toymes 
ce Se i a ma ai 

eu (7) rac ccm Ea cun Ga nu ia Ekpya Idnantk ,... 
rac wenaz Toata re ma cas n (.... npinao)uu'E np'BA 

  

Haâin Grau.z nocaanuna „CZ CROHA Akraătni. (Hi npoaaA) 
Hamem$ nânS ToagepS |] aneckSa8 aqno cea nanar'k 
TpSmasepn .... % BAaPbi, TARE N Ati Aa... 
naneS nan$ ToaaepS aneckSaS moi npka, Îi peuennoe 
ceao Î'pSmaselpin Aa (cer ero wrHuHoy H cz) RACEMOV 402 

Xoăoy £moy Hi Akreaa sro n BpaTiama ro H oHoyua: 
TOATR ere n nprkSus | marea cre n npatpSpaTomz, n Bz 
CEMS poa (670 TO) BOVAET HanBAanXHin HenapSuitHHo HH= 

Koanke (na g'kkhi. 4 Xo)rapa "kata ceaaata Ad cc mo gb __ 
coat căonmui || craprtani XoTapu (koyaa n3 B'Eka wwuHeaan). 

Pai — 

a Ha "ro cr B'kpa r(o)eu(oacm)e(a)mn Bniuenueanaroatni 

Gmedana Borgoabi. (n E'kpa) Borapa Hauiuya &'bpa nana Ha» 
ron |] acrogera. e'tpa nana (Ilempa XSanua n akreara ere. 
R'kpa nana Hergnaa n arkreaa ro. B'kpa nana A Sani Ep a=
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eRHuA, Agepuna Hi Akmreaz ero.) Brbpa nana IOprnua |] 

gkpa nana Cuima asrogera. Erbpa (nana GOanun aorogeră). 

g'kpa nană Heana Raduănă. erkpa nani Gran (ur aa Ile= 

Huua). g'kpa nana Aichi a cnanvap'k. e'kgă || nana GOana 

Msanua. akga nana Aoyaă AovaurekSaa n Bpar ere 

nana AMnpun. B'kpa nana Manonaa Tpaona. B'kpa nana 

Rwcru Bueriapiuka. &'bpa || nana Rocrina Wapnara. 

gkpa nana Toaqtpa Hackoanua. grkpa nana Ilogati uaui- 

uk. Brpa nana Toappa croatia Hi B'bpa Bzcikya Bo= 

Apa Ha ună  Aloagagekbig  BEAHKbIX Hi Maank. a Do Ha= 

" Wema MHBOTA Ko Sac r(o)en(o)a(a)pz nani Bem. 

TATE HAMIHX, HAN WT BpăTi anii. Han 7 

tame | ro naratenn Boyanoro (ora uae'kprr r(ocnoaa)pz 

BWITH, TOTA Bi HAZ HENOPVUINAA Hanero AaâHia a4€ Ipiotbi 

HR OVTEPZANaz H OVkp'Ennaz. noneke |] cam Aaan em$ sa 

aro npagSr n RrpuSro caSka8. ana Boat Kprbnoenn moav 

BZCEMV  BHIIcicanHoMv  Bea'kan scai Hate E'kpioatv 

| nan$ Ainxanav aorogaroy nicaru n Hauioy nsuara npit= 

BkciiTII ECE  AHCTOV HAWEAMOV, MHCAA.... rpamaTuY 9 

Gouanik, || ga'kro sunr. Ayer. ai ann. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Șilefan Voevod, 
Domn ţării Moldaviei, facem inştiintare cu această 
a noastră carte tuturor cui pe dinsa vor căta ori 
0 vor auzi cetindu-li-se ; iată ca această adevărată 
slugă a noastră jupân Toader Gănescul a slujit 
noao cu dreptate şi credință ; deci noi văzând a lui 
dreapta și cu credintă slujba catră noi, milostivi-
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tu-ne-am noi spre el cu osebita noastră milă şi 
datu-i-am noi lui în a noastra ţarâ a Moldaviei pe 
lalan, un sat anume, unde a fost socrul său popa 
Oană, şi pe Tutova (?) unde este Vlad, fiul Oanii 
şi la obârşia lalanului.,. unde a descălecat Toma 
socrul său ; şi înt'acestea mai venita Stan Po- 
sadnicul cu copiii săi şi vândut-a boerului n10- 
stru lui Toader Gămnescul un Sat anume Grumaă- 
zești drept 60 zloți tătărăşti. Pentru care și noi 
datam boerului nostru Toader Gaănescul acel mai 
sus sat Grumazeştii să-i fie Iui ocina şi cu toale 
venilurile iui și copiilor lui și fraților lui si nepo: 
lilor lui și strânepotţilor lui şi preastrânepoților lui 
şi la tot neamul lui ce-iva fi mai de uproape ne- 
rușuit nici odănăoară în veci. lar hotarul acelui sat 
să lie despre toate părțile după ale sale vechi ho- 
tare, pe unde din veci a vmblat. lar la aceasta este 
credința domniei noastre mai sus serisă Noi Ştefan 
Voevod şi credința boerilor noştri, eredinta boerului 
Neagu logofătul, credința boerului Petru Hudici 
şi a copiilor săi, credinţa boerului /Vegrilă şi a 
copiilor săi, credința boerului Duma Braevici vornic 
şi a copiilor săi, credinta boerului lurghici, credinţa 
boerului Sima logofătul, credinţa boerului Oancea 
logofătul, credinţa boerului Joan Bălcean, credinţa 
boerului Stanciul Ponici, credinţa bozrului Deniş 
spatar, credința boerului Oană Julici, credinta bo- 
erului Duma Dulcescul şi: fratele său boerul Mir- 
cea, credinla boerului Manoilă Gârbov, credinta 

boerului Costea Visfernicul, credința boerului Cos- 
tin Cernat, credinta boerului Toader Vascovici, 
credinţa boerului Porcu paharnic, credinţa boeru- 
lui (Zador) slolnie, şi credința tuturor boerilor noştri 
ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după a noastra 
viața cine va fi domn țarii noastre din copiii noş- 
tri ori din fraţii noştri, ori din seminţia noastră, pe 
care Dumnezeu îl va alege să fie dom, acela să
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nu-i strice dania noastră, ci să i-o întărească şi să 
i-o împuterească, de oare ce i-am dal-o lui pen- 
tru a lui dreaptă şi credincioasă slujbă. Iar spre 
mai mare tărie a tot ce sa scris mai sus porun- 
cit-am la al nostru credincios boer Mihail logofătul 
să scrie şi pecetea noastră s'o acăâțe lă această 
carte a noastră. | | 

A scris Şandru gramalic în Suceava, la anul 
6935 Aug. 11 zile. 

NOTE 

1). Oviginalul pergament fără pecete ; caracterele aşa 

de şterse câ de abia li se cunosc urmele, de aceia şi lec- 

tura e foarte anevoioasă şi o dăm cu rezervă şi cu multe 

complectări. 

E proprietatea d-lui Gh. Tutovan, descendinte a lui 

Alex. Tutovunu zis şi Tutovin ostâvioi poruunic, strănepot 

a lui Ioniţă Hurduc, băștinaş în moşia Grumezoaia şi prin 

împrejurimi, şi care poruşnie a avut cu obştia răzeşilor 

proces în 1832 Aug. 12 pentru a'şi sustine drepturile de 

proprietate în Grumezoaia («Surete şi Izvoade“ IV, 515). 

E cel mai vechiu act de proprietate ce vorbeşte de Gra- 

măzăşti, formă tipică a apelativului vechilor aşezări ro- 

mănești, schimbat, după numele vechilor proprielari: Gru- 

masă, Grumăzescu, Grumazeşti, schimbat apoi prin secl. 

al XVI în Grumazeni şi în secl al XVII în Grumezoaia, 

cum fiinţază şi astăzi. (vezi <Suvete şi Izvoade“ VII, 345). 

2). Nume de persoane: Toadera Gănescul, non GOana, . 

Vlad sin Oani, Toma, Stan posadnie. 

3). Nume de localilăți : Talania (idaana) gepka lant, 

Tutovi (2), FoSaasapu. N N 

4). PAL ENA, PAE Er, rac weuas, iată 3 determinări 

de sate. tără nume proprii. Rândul care cuprinde tocmai
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înşirarea localităţilor fiind aşa de stricat nu numai cu şter- 

gerea slovelor, dar şi cu rosătura îndoiturei pergamentului 

ne-a făcut imposibila lectura complectă şi corectă ; aşa, nu 

putem prinde legătura de înrudire între Vlad fiul Oanis 

şi Toma, pe care nu știm bine a cui socru era. Cum însă 

Oană era socrul (rrerzj lui Gănescul, iar Vlad era fiul 

Oanii, deci cumnat cu Toader Gănescul, ar urma că Toma 

era socrul lui Vlad, care şi el era însurat, dacă nu cumva 

trebue luat că acest Toma, despre care se zice că a trăit 

şi a descălecat, a fost socrul socrului lui Toader Gănescul, 

Reiesă însă din cetirea trunchială a pasajului că pe 

valea Ialanului, şi la obărşia lui (na Repyx Ilaank) se în- 

jghebase pe la sfârşitul secolului al XIV-lea o serie de 

aşezări de sate în jurul primilor descălecători : Popa Oană, 

Vlad fiul lui, şi Toma socrul lui Popa Oană cum şi un 

alt sat pe un afluent al Ialanului, Grumăzăgiii, de la un 

Grumază, poreclă nu rar 'întălnilă în onomastica veche 

moldovenească. 

Cea mai veche aşezare a fost a lui Toma socrul (lui 

popa Oană), căci în 1445 se ziceau despre el că a lrăil, a 

descălecat (rar wenaz). Aşezarea lui venea la Obărşia /a- 

lanului. Azi nu e nici un sat pe aici, căci Urlaţii, care se 

pomenesc îucă în secl. al XV-lea cătră sfărșit vin ceva 

mai la vale tot pe Ialan; mai în sus veneau Sifişteni:, şi 

ceva mai în sus venea aşezarea lui Toma socrul popei 

Oană. Cănd în vara anul.i 1905 am avut prilejul să trec 

chiar pe la izvorul Ialanului, în drumul ce iae prin pădure 

de la făgădăul d-lui dr. Gâdei spre Uvlati, mi-am putut 

da samă de greutatea așezărilor în aceste locuri lari, care 

de-abia astăzi încep a fi desgolite prin desfundarea pădu- 

ri!or, şi cum n'a iost chip de a se mănţinea aici aşezări 

de sate ; nici chiar Silşteniz strămoşilor lui Canlemir nu 

sau putut mănţinea deşi veneau mai la vale, căci locurile 

erau tare înguste şi neproprii traiului, de oare ce Ialanul
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în vreme de secelă, seacă pe owmare întindere pănă în drep- 

tul văii Wutcanilor şi deci nu se pot face aşezări de sale 

(selişti) şi slaule de vite (odăi). 

A doua aşezare a fost acea a popii Oană, care trăise 

deja înainte de 1445, căci i se zice „Ac BhlA TECTA ro 

nonn wâna=unde a fost socrul său popa Oană“, N'a fost 

dat nici acestui popă Oană să-şi lege numele de aşezarea 

sa, care ar fi fost Oneşti, necunoscut în vechile hirtii ale: 

Iccului; se zice însă valea Oanei. 

A treia aşezare era în formare, căci trăia în 1455 

primul descâlecător şi uricul spune : „ras ter Ras, cu want = 

unde este Vlad flul OQasii“. | 

5). Toader Gănescul căruia i se zice” pun=—domn, 

deci boer fâră tillu, arată vechimea familiei Ganea în 

Moldova. Răzeşii din Grumezoaia îşi leagă spiţa lor de 

acest Toader Gănescul, care ar fi născut pe Fronie ot Ur- 

laţi amintit ca unul din bătrânii acelor meleaguri. Dar a- 

supra acestui fapt adus de spiţa răzeşilor, fără cortrolul 
zapiselor, s'a rostit în următorul fel judecata din 1832 prin 

Gavril Haciul medelnicer şi cilen judecătoriei de Fălciu 

şi Vasile Tenie vornicul de paortă : «şi ei (răzeşii) iarăşi au 

vrut a se agiula cu pomenila mai sus spilă, ci zice că 

acel Gănescul (Toader) ar fi făcut pe Froni, iar de Hur- 
duc nimic nu pomeneşte; asupra căruia iarăşi intorcân- 

du-ne luarea aminte de poate fiadevărată, ne-am lămurit 

că acel Froni se vede iscălit de martor în zapisul pome- 
nit mai sus a lui Stratulat zet lonaşco din 7187, zicân- 

du-şi Froni de Urlaţi“ iar uricul pe numele Gânescul, acel 

ce zic ei că face pe Fronie fiind din leat 6953 August [1 

şi făcând socoteala anilor de la 6953 pănă la 7197, când 

acel Froni iscaleşte în zapis de martor, să găsesc 244 ani, 
o vreme foarte îndelungată, când negreşit Fronie na pu: 
tut Îl nici nepot Gănescului, dar mai virtos ficior precum 
spila il arală ; şi singuri răzeșii cunoscând pribănirea ei,
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nu le-au mai rămas cuvânt şi nici noi am pus temeiu pe 

dânsa». (V. „Surete şi Izvoade“ IV, 516). | 
6). Stan Posadnicul din Grumăzeşti pare a fi același 

cu Stan Posadnicul, proprietarul Lăleşiilor pe Prut (azi 

Sculenii), şi găsit ca boer fără tillu în 1436. Era fiul lui 

Fădor Posadnicul din 1400.;De la aceşti Posadnici a ră- 

mas şi numele de Posadnici vechilor Lăleşti, pănă: câtră 

1315, când Berheci logofătul cumpară ae la urmaşii aces- 

lui Stan Posaduicul tot satul Posadaicii (vezi Evenimentul 

1901, No. 190 „Slânca“). Se vede că aşezarea lor princi- 

pală a fost pe Prut, nu pe lalan, căci Stan Posadicul işi . 

vinde Grumăzeşti încă din 1445 lui Toader Gănescul cu 

60 zloți tătărăști, păstrându-şi numai un trup uimit Valea 

Neagră, cum dovedeşte ispisocul dat mai jos. 

25). Document din 7066 Mariie 15, Hârlău. 

MĂ 
Sumar; Alexandru Vodă (Lăpuşneanu) întăreşte slugii sale lui 

Toader cumpărătura ce face pe a patra parte de sat din Valea 
Neagră cu 450 zloți tătărăşti de la nepoţii lui Coste Posadnicul: 
Crăciun, Nicoară şi Dragan fraţi. 

Mi(națo)erito B(o)mieto. ant Aaecanapa Bostoaa rec- 

NO Apa BEMAN AMWOAAdRCOH, BHAAMENNTO WHHHAL HcciiAt AHCTOA 

Hai AVE NGIHACUIA NpRA, Had i npka Harun 

MIA AABcKHMH || Borapri Hâuji CAVrH paul Hi RpaT 

tro Hukoapaă n ceerpa ro parta. cyHoyhoge Roc 

me JlocaaHnka. No AX ACBpOIO BOAEO HHKHAI HENOHOVA2 

AENII,  AHIMIBHCHACBANĂ H  NpOAAAH HY  Hpăgce WTHHHOY 

n A kanuhoy. H Hengn |] enaie wm nSnex po Hataa aka HX 

Bocere ocaanuik wr AAA HăilTro capare Gmedana Bot 

ROAa. VETEAPTAA WacT CAO WT W9PHA ACAHHA. CASE Hauuz 

moy Toaatpoy. 3a ueriipi cro Hi erat Baa Taz
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mapekuy || n oyemaseruuk caoyra hau Toagcp mă 3anâarua 

Oe HeuoAHA TOTH BHmenucanu nHH$3u SH 3447 'TaTap= 

ckuk o poyku caoyra hawna Kpzuioi n Bparoy tro Hu 

Koapa n cterpu uk Aparna oyuov loa Bocme Iocaa= 

HHRA MPAA, Mă H IPAA HaUHAMH MOAAGBCKIIAMH BOA'Epri. 

HH0 MH EHATEBUIM HK AOBBOIO BOA) TORA H MOAHOIO 

BANAATOV. A AH TAKOMAEPE H AWT Hâc AGA Hi NOTEPAAHAH 

semn || caoys'k Hawmemoy ToaaEpoV. TOTa NpAApeutiiiaa 

UPTEPATAA MAC CEA VWT WOpHAă ACAHHA. KâkS Ad ECT EMOV 

wm Mac SpHk H Ca BactM AOXOACA EMO îi AETeM eroH 

OVHSYVAATOA Hi HpăoyHouaroa n mpa || moypikroa nx ni 

EaCEMOY pOAOV tre KTO Ch HAM H3EEpET HâHBANKHÎH Heno= 

DOVILSHHO HHKOAHKE MA B'RKH, a XOTap TOE  EHUIENIHCAHOE 

VETEPATAA WACT CEAC WWT WopHaa AAA Ad EC WT BACTO 

xomapa || urepamaa Vaca 47 HHUIAL TOPO N9 CTâs 

BOA YOTApoY 0 KOVAA H3 B'BKA W%HBAAH, 4 Ha TO ECT 

Bkpa Hauisro PocnOACPEA EHIWENHcAHHaromH, fl aekcan apă 

BOBOAn. N Ekpa Np'EEZBAIEAFHHL CHORE || PocnoAcTBAAH 

Roraana n Muxana IazrpS n Lonawmuke. ui a'kpa Borap 

Hauy, &'Epa nana Iwh Alomok ABopHnk. 'kpa nana Ik 

roe n mata ÎloRHAH NPZAKAAABORE XOTHHEKHX. B'Epa NâHa 

Ilerpa Bpznonnua ripzka || Aasa, B'bpa nana hot npz 

kaaata. Bkpa nana IOcuna E'keephua npzkanasa. B'Epa 

natia Iwana Aanuiroaa n B'kpa nana Rpcra npakaaa- 

sont Neaukuy. ekpâ nana Rackana n nana Gnanutoka |] 

npakasazogt Nogorpagckiu. B'Epa nana Joy auTpoY NopTApA 

CGovuaaekare, gkga nana Tpnropia nur aoge ocre4- 

uuka. ekpa nana Anapenka cnarapa. B'kpa nana Îwiiă 

euemapunia. 'bpa nana | Kwcre sawuuka. B'Ega nana E 02 

Aa croannka. Blpa nana Ilamko omuca. n B'Epa ezc'bx 
10
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ROIdp HalHĂ BEAHKUX HM: Ma4Hk. â 0 Hai. MHRĂTA KTo 
ESAET PeNAapz Hâuitii Bau  Moagagckeu, wr aka 
HAUIHL HAH VP BpATIH Maui. HAN O: Hăuiero poăa. Han 
Nak  EOVAKOro | H3BtpeP ra B2 POcNoAIpz: “BbITH Hate 
Moaqagckou 3tatAn TOT GH Hm HEIIOPOVUMA HAUIETO  Ada- 
Hi H FIOTBpAKAcHie. a4€ | EH HA OVTBpaAHA n oVkpanua. 
BAHOV%E ECMH HM AAA W NOTEPBANAN. 34 1j10 COBH KOYNHAN 

Ha ceon npanin nunkan. A na Roamer kpkiiocr n nor- 

EPA AENHIE TOMOYV EZCEAMOV EHLEIII || CAHHOAOV BeaRAii Ecatn 

HA EAMoY R'Epnomoy NAHOV MoBRHAU REAHKOMOY A9rodirov 

MHCATH Hi HANIOY NEU4T NPHB'RCHTH KCEAOV AICTOVA MăulLE- 

MOV. HHc ov Ypzaoa. AÎnaponnk Xaasoauu || pare =3pă|aicua 

Magi ei ans. 

Traducerea 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
Domn țării Moldaviei, înştiinţare facem cu aceasta 
carte a noastră tuturor cui pe dinsa vor cata sau 
citindu-li-se o vor auzi; iată au venit inaiutea noa- 
stra şi înaintea a lor noştri Moldoveneşti boeri au 
noastre slugi Crăciun şi fratele său Nicoară, şi 
sora lui Dragna, nepotii lui Coste -Posaduic, de a 
lor bună voe, de nimeni siliţi nici asupriţi şi au 
vândut a ior dreapta ocină şi moşie: și privilegiile 
de cumpărătură ce le-a avut bunicul lor Costea Po- 
sadnic de la bunul! nostru batrânul Ştefan Voevod 
a patra parte de sat din Valea Neagră, slugii 
noaslre lui Toader drept 450 zloți tatarăşti. şi s'a 
sculat sluga noastră Toader dea platit toţi deplin 
acei iai sus scrişi bani 450 zloți tătărăşti în mi- 
nele slugii noastre Jui Crăciun şi fratelui sau Ni-



— 141 — 

coară şi 'surorii lor Dragna, nepoţii lui Coste Po- 
sadnic înaintea noastră şi înaintea alor noştri Mol- 
doveneşti boeri, -Deci noi văzând a lor de bună voe 
tocmală şi deplină plată 'şi noi aşijdere şi de la 
Noi i-iam dat şi i-am întărit slugii noastre lui Toa- 
der acea de mai sus a patra parte de sat din: Va- 
lea Neagră (Ciornii dolina), ca să-i fie şi de la 

noi uric și cu toate veniturile lui şi copiilor lui şi 
nepoților lui şi strănepotilor lui şi preastrănepoţilor 
lui şi la tot neamul lui, cei se va alege mai de 
aproape uveruşuit nici odănăoarâ în veci. lar hota- 
"ul acelei de mai sus scrisă a patra parte de sat 
din Valea Neagră să fie din tot hotarul a patra 
parte şi despre alte părţi după vechiul hotar, pe 
unde diu veac a umblat. lar la aceasta este cre- 

dința Domniei noastre mai sus scrisă Noi Alexan- 
dru Voevod şi credința prea iubiţilor fiii ai Do:n- 
niei mele Bogdan şi Mihail Petru şi Ionaşco, şi 
«credinţa boerilor noştri, credinta jupânului Ion Mo- 
foc dvornie, credința jupânului MVeagoe şi iupân 
Mowilă parcalabi de Hotin, credinţa jupânului Pe- 
trea Crăcovici parealab, credinţa jupânului Bodeiu 
parcalab, credinta jupânului Iosif Veveriţă parea- 
lab, credința jupânului Ioan Danciul şi evedinta ju- 
pânului Cristea parcalabi de Neamţ, credinţa jupâ: 
nulu /ascan şi credinţa jupânului Spancioc par- 
calabi de Novograd (Roman), credinţa jupânului 
Dumitru vortar de Suceava, credința jupânului 
Grigore Liciul postelnicul, credinţa jupânului An: 
dreica spatar, credința jupâaului loan vistiarnie, 
credința jupânului Coste paharnic, credința jupânu: 
lui Bolea stolnic, credința jupânului Paşeco comis, 
şi credinţa tuturor boerilor noştri a mari şi a mici. 
lar după a noastră viaţă cine va fi Domn tarii 
noastre a Moldovei, din copiii noştri, ori. din. fra- 
ţii noştri ori din neamul nostru. sau ori pe care 
altul Dumnezeu îl va alege să fie Domn tării noa:
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stre a Moldovei, acela să nu strice dania noastră 
şi întăritură, ci mai vârtos să li-o întărească şi 
împuterească, de oare-ce noi înşine le-am dat și 
le-am întărit, ca unii ce au cumpărat cu ai lor 
drepţi bani. lar spre mai mare tărie și împuterni- 
cire a tot ce sa scris mai sus poroneit-am la al 
nostru credincios boer Movilă marele logofat sa 
serie si pecetea noastră s'o acăte la această carte 
a noastră. A scris în Hârlău Andronic Hamzoviei. 
la anul 7066, luna Mart 15 zile, 

6509 

BB. 
75 NOTE 

1). Originalul pergament bine păstrat ne-a fost în- 

credințat de pr. D. Lascar, răzăş din Grumăzoae, şi fost 

protoereu al jud. Argeş. Preotul Lascar a strâns de la 

răzăşii din Grumăzoaea şi împrejurimi sute de acte vechi 

de prin secl. al XVI-lea încoace, în dorul de a face o mo- 

nografie istorică a satului. Punându-nii la dispozitie toate 

aceste acte am tras copii în ale mele «Surete şi Izvoade» 

(v. vol* III. 326). 

2) Nume de persoane: Crăciun. Nicoară, Dragna, 

Coste Posadnie, Toader. 

3). Nume de locnlităţi: Valea Neagră (uopuiu AocanHa) 

4). Co:te Fosadnic trăeşte supt Stefan cel mare, cum 

spune textul „n HenpuBhaie aa KSnenoc uTo nmaa AA H% 

Koerk Iocaanuk wr AkAa Hatusro cTapare Geanta BOEBSAH 

şi diresele de cumpărătură ce a avut bunul lor Costea po- 

sadnicul de: la bunul nostru bătrânul Stefan Vodă“. 

Acest Coste e fiul lui Stan  Posadnicul, care şi-a 

vândut moşia sa Grumăzeştii în 6953 lui Toader Gânescul 

cu 60 zloți tătărăşti: In 1558 trăiau aceşti 3 nepoți de fiu 

lui Coste posadnicul: Crăciun, Nicoară şi Dragna, pe cari 

îi găsim proprietari în Ciorni: dolina pe '0 pătrime. Pre-
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țul cel mare de 450 zloți lătărăşti. (usrnpe cron aer ArckT) 

numai pe o pătrime arată că Valea Neagră era o mare 

proprietate, care ar fi costat în 1538, 1800 zloți tâtarăști 

de 30 de ori mai mare ca Grumăzeştii, dacă nu cumva 

în decurs de 100 ani se va fi schimbat .valoarea banilor 

faţă cu pământul. 

Despre cumpărătorul Toader, nu ne spun nimie ac- 

tele vechi ale răzeşilor din Grumezoaea, care toate încep 

cu Fronie şi Tohilat, cu cel putin o sută de ani mai apoi. 

sigur însă că a trebuit să fie unul din inaintașşii lui Fronie 

ot Urlaţi. 

26. - Document din 699$S Ghenar 14 Suceava. 

Sumar: Stefan Vodă întăreşte lui Toader Marele şi nenotului 
său de frate lui Costin fiul lui Neagu cumpăratura făcută cu 70 zloti 
tătarăşti în satul Bontești între Bărlad şi Stebnie, de la Toader Hăr- 
niş şi de la nepoţii săi Bilţu şi Nicoară Şeremet. 

«  Macrrite Bokieto ani Gmedanti B0eBoAd. POCNoAApA SEMNA 

Moapagckon. pomenire sina HGCHM  AHCTOAL. navug 

BACEM KTO  Hăliti BA3PHT HAN sro WPoun Scanuu'P. AVE 

upinAcule npEA Ham n npAa Hama Eoa'kph || naut 

casrn Toaacpa Xapunm n ca con HenoTi ca 

hnauS un ca mosga Ilepemem no uk AOBpOBOA HH2 

KHAI ueneheaeil aHu! inpnenaoeann H pOAăă. CR pn 

THHHS WT HX Npăgare || OVpuka. £AHHo cea9 Hanark  Borl: 

a 

Teliu men Bpa4ap H MOKH Gr tun cassă Hauitu$ Es 4 

ToaarpS Mapeac Hi BpaTaninut ro Kocrun't_ cu$ 

B'brsas sa 0 3447 TATapekHy, M oyeraguue || cara” nau 

Toaatp Mapeac n ca Bparannu cro Kocmnu cun Hrk- 

rSAS n sanaaria pa, namu Sen neuod) EHULENHCAtIM 

nun'Gan o 3447. marapekuy o pin caSst namem$ "T o az 

(* 
%
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AtpS Xaphiu. ri henomn cRoruS || Nnhoapz Ilepemer8 

mpa, Ham n na... Vino uni ana /kausu x Vitae n 

noAn$io Banaamă au Taro Hi WP dc ECMH Ad4H H HO'P= 

apaanau moe np'kapruror ceao navim'k Boureanu an pa 

Add, n men Ordini. Aa cer EMY 107 Hac OVpuk n ca 

gactm (A yo An) pagno n pkTrea erou oyuSuaroara nk u 

npkovyuSukromz nx n np'bipSpkroaz uk n Bacens poasTS 

ck na nana H3BEPET.  HENOPSIUENO  NHKOAHE Ha 

ek. A xomap mot BiiuenucanomS ceaS Aa tcT no cra: 

pom$ || XorapS no ka ua ka wxngaau. A ua To cer 

R'kpa Hatuero  rochoAcTBA anueni)cannare Mii Greank 

gocgoan H B'kpa npkez3arBartnri ciuog rocnoacreațun fAae- 

kcanapa n Rorpata Baaqa îi 'kpa soapa natwiiy. B'kpa 

nana || ĂSma. B'kpa nana TaurSpa. ekpa nana A paroma. 

ROPHHRĂ. eipa naua Xpaman. B'hpa nana Iduks XSanua. 

apa nad, Aaxsor. Bkpa nana IjlegSaa Xoruriekore. 

e'kpa nana Muroma n Bkpa nana Prkucua nzp |] tananpee 

Hemeukiu. e'kpa nana Woproponenor e În )rbpa nana A n 

Komhua upakasatoBe (GOpyeneoro). B'kpa nana Gekapik 

napkaaaga Nogorpaackin, g'kpa nana Bazuz$ cnamapk. ekpa 

nana Bo agSpa || aucv'kphuka. e'kpa nana Epemia nocmeaz 

ua. &'kpa nana PpSurewma croannka. Bkpa nana (Ilane 

Apă Koaica. n B'kpa Beit Boraph Hauny AMoapagckuy Bi2 

AHRUX N Ma4HX. a No Hâuiua WHROT'E KTO BSAET rocno= 
7 . 

“Adpa  HâEh  SEMAU VP Arkren HâLUHXĂ  HAH VOT HALIEro 

POAS Han. nah ESĂKoro orz) rocnoAap BEHTH Hâulei 3EM4H 

AMloagageon, "Por BU cm8 HehopSiuiha 'Hauuero Aăatia. a4neu 

eu$ 9VTBPZAHA n Sprknna. Batoyke Eca €M8 Aaa H no'T= 

EPAAHAL 3ă ro cr coBH KSnHA Ha ceoti pain nun'ksu. 

A. Hă oaie porbuoer n NOTBpzRAenie TOMS Bzctm3 Bhi- 

vh 
br
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uiniicantioa$ geakan cca namea$ spa era A92 

roder3 micaru ui naw$ neuar npug'kcuru Kceat$ aucT$ na= 

ueuS, nuc oy GSuank azakro fsuu(n) re. ai. 
N 

Traducere. 
—— 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Slefan Voevod, 
Domu țarii Moldaviei, înştiinţare facem cu această 
carte a noastră, tuturor cui vor căta pe dânsa sau 
o vor auzi cetindu-li-se. iată ca a venit înaintea 
noastră şi înaintea tuturor a lor noștri boeri slu- 
gile noastre Toader Fărniş şi cu ai săi nepoți cu 
Bilţu şi cu Nicoară Seremet, de a lor buna voe 
de nimeni siliți nici asuprili şi au vindut a lor dreaptă 
ocină din al lor drept uric, un sat anume Bonzeştii, în- 
tre Barlad şi între Stevnic, slugii noastre lui Zoa- 
der Marele şi nepotului sau de frate Costin fiul 
Neagului, cu 10 zloți tatăraşti. Și s'a sculat sluga 
noastră Toader marele şi cu nepotul său de frate 
cu Costin fiul Neagului şi au platit deplin toţi acei 
10 zloți zişi mai sus în mânele slugii noastre lui 
Toader Harniş şi nepoților săi Biltu şi lui Nicoară 
Şeremet. Deci noi văzând a lor tocmală şi plata 
deplin, şi noi aşijdere și de la noi am dat și am 
întărit slugii noastre lui Toader Marele şi nepotu- 
lui său de frate Costin pe acel de mai sus scris 
sat Bonfeşti intre Bărlad şi Stevnie ca sa-i fie lui | 
și de la noi uric şi cu toate veniturile lui deplin 
şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor şi 
răstranepoților lui şi la tot neamul cei se va 
alege mai de aproape meruşuit nici odănăoară 
în veci. lar hotarul acelui de mai sus scris sat să 
le fie după vechiul hotar pe unde din veac a um- 
blat. lar la aceasta este credința domnii noastre



mai sus sevisă Noi Stefan voevod, şi credinta prea 
iubiţilor fii ai domniii mele Alexandru şi Bogdan 
Vlad, şi credinţa boerilor noştri, credința lui pan 
Duma, credinţa lui pan Gangur, credința lui pan 
Dragoş vornicul, credința lui pan /lrăman, cre- 
diuţa lui pan /afco Fludici, credinţa lui pan Daj- 
bog, credinţa lui pan Sleful Hotineanul, credinta 
lui pan Micotă și credinta lui pan Reateş parealabi 
de Neamt, credinţa lui pan Ciortorovski și credința 
lui pan Micotici parealabi de Orheiu, credinta lui 
pan Secară parcalab de Novograd, credința lui 
pan Clănău spatar, credința lui pan Boldur vis- 
ternicul, credinţa lui pan Eremia postelnicul, cre- 
dința lui pan Frumteş stolnicul, credinta lui pan 
Sandru comis, şi credinţa luturor boerilor noştri 
Moldovenești a mari şi a mici. lar după viaţa noa- 
stra cine va fi domn țarii noastre a Moldovei din 
copii noştri sau din neamul nostru sau ori pe care 
il va alege D-zeu să fie domn tării noastre a Mol: 
dovei, acela să nu strice dania noastră, ci mai 
vîrtors să o întărească şi s'o împuterească, de oare 
ce şi noi am dat'o şi am întărito ca unul ce a 
cumpărat cu ai săi drepți baui. lar spre mai mare 
tărie a tuturor celor scrise mai sus, am poroncit 
înşine credinciosului nostru boer pan Tăuiul logo- 
fat să scrie şi pecetea noastră s'o acâte la această 
carte a noastră. S'a scris în Suceava la anul ss 
Ghenar î4. 

NOTE 

1). Originalul pergament e în proprietatea lui moş 

Ion Vărlan din satul Călugăreni, județul Vaslui, de unde 

Pam copiat în vara "âăuliii 1899. E foarte rău păstrat, 

scorogit ca şi uricele Bârzeștilor, din cauză, cum ne-a zis 

moș Vărlan, că a fost cândva ascuns în pământ; aceasta 

LA
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inainte de 1764 lulie 22, când avându-l în mână Gheorghe 

Evloghie spre traducere pune următoarea notiță, pe un 

crămpeiu de suzet fără sfârşit «pre cât s'a pulut cunoa- 

şte fiind foarte şters“; şi chiar data i-o pune greșit 

1000 în loc de 6998. cum se întrezăreşte ultima slovă 

H=5 

“Pergamentul e rupt. slovele șterse, aşa că cilirea tre- 

bue întregită pe alocurea. Are pecete atărnată cu şnur de 

matasă, dar « rupt în două. Se ceteşte exerga : near Iv 

Gragariă cotnțaa rAenoaaățe (v. „Sucete şi Izvoade“ VIII 
611). 

2). Nume de persoane: Toaderk Hărnmş. Bilţu, Ni- 

coară Şeremet, Toader Marele, Costin, Neagul. 

3), Nume delocalitări : Bonteştii, Stebnic, Brălad. 
4).: Bonteştii. Dacă în 1490 satul iși avea numele 

său în plural arată că o serie de proprietari Bontea a 

fost pe acele locuri. Bontea ne aminteşte pe Bonlăş nume 

de tamilie, ca şi Molăş, Bantăş, toți Vasluieni. In o spită 

a Bontășeştilor poslăduită în 1825 April 22 de C. Găluşcă 

se dă la început pe loardachi Bontăş căsătorit cu Zoiţa 

lonaşco, cu 6 generațiuni mai sus, adecă pe la 1690. 

In actele moşiei Marcoviceni proprietatea Epilropiei 

Sf. Spiridon din laşi dăm de toţi vechii proprietari ai Bon- 

teștilor, în legătură cu documentul nostru. Supt Alexandru 

cel Bun trăia /laş Bonta, tatăl lui Marco. Supt Ilieş Vodă 

in 1445 se întăreşte lui Marco sin Bonta satul Bonteştii 

pre Stebnic şi Bonteşlii de jos pe Bărlad. Pe lâogă Marcu, 

Lo er 

acest Ilieş Bontă mai are 2 cupii: Stana şi altă fată, mama 

lui Micul. Actele de mai apoi se ocupă de urmaşii lui 

Marco, de la care s'au înjshebat satul Marcovicenii. A- 

cest Marco are 2 copii pe Astra şi pe Dragoş Marcovici. 

Nistra ere 3 fete: Fedca, Jleana, şi Anuşca; iar Dragoş Mar- 

covici are tot trei: Avdr, Stanciul şi o tată. Supt Rareş 

Vodă 1546 trăiau aceşti urmaşi din reamul Bonta: Bărlad
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şi Jon fiii Fedcăi; Weaga fata Ilenei: Fâdor, Toma și 
Naslea fii Anuşcai; Sima Marcovici şi Urita fiii lul Avăr, 
Isai şi Iurie nepoții de fată a lui Dragoș Marcovici. Iurie 
deja avea la acest an următorii copii: Mihăilă, Dumitru 
Căprioară, Măgdalina, Mărina, Marie şi Anghelina. (mo- 
şia Dumeşti, siliştea Marcoviceni plic. 4, No. 1,2 şi 3). 

In cursul vremurilor satul şi-a schimbat numele, cred că 
ŞI aşezarea, cum s'a întâmplat şi cu satul Tăcmâăneşii, ce 
venia pe costişa apusană ce domina valea Bărladului, cum 
te lași în gara Băârzești ; iar azi.a remas numai denumirea 
locală, aparţinând Ciofenilor. 

5). Toader Marele avea de frate pe Neagul Marele, iar 

de nepot pe Costin Marele. Porecla de Marele ne amin- 
tește epitetul slavon Velic, care îl intâlnim la doi boeri 
mari de divan, dar fără titluri: Manoil Velic (adecă Ma- 
rele), în 6956 Febr. 18 supt Roman vodă, şi Bratul Velic 
în 6963 Iunie 2 supt Petru Vodă Aron. Amândoi aceşti 

boeri vin pomeniţi în capul listei veliţilor boeri şi nu pu- 

tem prejudeca rostul lor politie, cari numai prietenesc n'a 

fost nici lui Bogdan Vodă tatăl, nici lui Stefan Vodă cel 

Mare fiul, ceia ce aduce căderea lor din siava politică în 
lunga domnie a lui Stefan (1457-—1504). | 

In timp ce unii boeri îşi ziceu Marele, alţii își ziceau 
Micul : mic Craiu, mic Pojar, mic Gălescul. 

In jurul lui Toader Marele, urmaşii săi au iscat un 
„proces loarle curios, în care sau adus „cărti vielene» fă- 

urite de un popă Cehau, care aflindu-l de mincinos iar 

hârtiile de plastografii, Va trecut in condica şireților : „au 

dovedit acele hărtii scoase de preut plastografii facute de 

dânsul și Pau şi trecut în condica şîreţilor“ (Jurnalul din 

1835). 

lată cartea vicleană iscodită de popa Cehan după 7308.
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Adică eu Gavril Leordă, Miron Leordă, şi cu 
alte neamuri a noastre neamuri Leordeşti şi din 
preună cu verii noștri Costandin Vârlan, Grigore 
brat ego şi Ilieş ficioril moşului Varlan şi cu alte 
neamuri a noastre fâcutam adevărata scrisoare noa- 
stra de învoiala unia la mâna altora ca să știe cine 
ce parle ţine şi din ce bătrâni ne tragem şi pentru 
să nu mai fie păra şi gâlceavă între noi nici între 
ficiorii şi nepoții noştri, adică sa se știe din ce bă- 
trâni anume ne tragem: Zoma luga de Albeşti uu 
avut trei ficlori anume: Samson, Flore brat, i Ga- 
vril Ciurlanga. Şi Samson au facut pe moşul no- 
stru pe Flore, şi Flore ș'au luat fămee pe Nazaria 
fata lui lon de Albeşti și au facut ciuci ficiort şi 
anume: lacomi, Jon, Tofana, Gavril, Vasile şi 
murind Nazaria fămeia Florii s'au însurat de al 
doilea şi au luat pe Angheluşa fata lui /onaşco 
Țăgării de Stănceani i Vale Oani: tinutul Tutovii şi 
au facut doi ficiori anume: Iacob şi pe Vărlan bez 
doi ficiori slerpi şi din Iacob sânt. însumi eu Ga- 
vril Leordă şi cu alţi frați şi surori a mele, iar 
din Vârlan brat lacob este C. Vărlan şi cu alţi 
doi fraţi ai lui şi moşia din Albești câtă este parte 
moșului nostru Florii o împărțim în şapte părți cu 
cei cinei ciori ce au avut moşul nostru Flore cu 
tămeea cea dintâiu. lar Stangacii i Valea Qaniicel 
avem noi de pe strămoșul nostru lonaşco Țăgăra 
impărţim drept în doao: Varlâneştii un bătrân, 
neamul  Leordeştilor un bătrân, iar roada celor 
cinci ficiori ce îau făcut moşul nostru Flore cu 
fămeea cea dintăiu să nu se acolisească nici cun 
clup după moartea noastră de ficiorii şi nepoţii 
noştri nici o dată în veci. Cum şi roada noastră 
a. Leordeştilor ori unde ar ave Vâriâneşţii baştivă 
de pe mama lor Dochiţa Vârlănoaea. strănepoata 
lui Toader marele să n aibă nici nn amestec nici 
acolisire cum şi roada Vârlâneştilor: unde avem
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noi Leordeștii de pe moaşa noastră Ecoboe baştină 
să nu aiba a se amesteca, luând şi noi asemenea 
împărțala de învoiala de la neamul Vârlaneştilor 
și de la alte neamuri ce să numese mai sus cinei 
frati, şi la facerea acestei serisori sau timplat și 
alţi oameni buni care ș'au pus numele şi deţitili io) 

să se crează tăinduşi şi părțile. 
Gavril Leordă, Miron Leordă, Chiriac. 
Constandin Varlav, Gligoraşco Varlan, 

Ion sin Ivanii 
Gavril căpitan Nicolai Necoară 

Şi eu am scris cu zisa acestora de sus scriși 
(indiseifrabil) comis. 

lată cum analizază arătările acestei cărţi viclene ci- 

lenul judecătoriei de Vaslui în 1835 : a) Invoiala e iscălită 

nun:ai de Gavril şi Miron Leordă, iar martori se văd toţi 

din neamul Vărlănesc,care după $ 1107 nu poate fi sta- 

tornică. că nu poate fi unul pentru lotime; b) că părăţii 

se văd eşiţi din 2 mame, adecă Varlan poreclă bună vine 

de la Angheluşa, şi tot odată Vărlan a fost şi ficior Do- 

„chiței lucru cu neputintă ; c) că Samson au avut mai mulți 

ficiori cu osebite nume, cum se dovedeşte prin zapisul din 

1766 Aug. 15. ce la arătat A. Maţă, ca şi din copia ho- 

tarnicei Albeştilor din 1782, iar nu numai pe Florea; d) 

că Valea anii este în trupul Stângacii, iar nu osebit 

cum zice: Valea Oanii i Stângacii, în loc de Valea Oanii 

sau Stângacii“, din câre se vede că făcâlorii ei nici n'au 

ştiut unde este Valea Oanei. e) că nu ştiu cum chiamă pe 

Ecoboae moaşa lor, f) că Vărlăneștii prin învoiala din 1800 

ce o dau la neamul Leordesc zic că trupul se imparte pe 

3 bătrâni, nu precum stă in învuiala din 7251 „drept în 

doă. fiind şi 2 ficiori stărpi“, 

lar ca incheere scrie:
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„Din aceste cuvinte lămurit se întelege că ace învo- 

ială vu este făcută în vremea veleatului ei, căci făcătorul 

ei se vede că n'au avut scrisorile pricinei nici n'au ştiut 

pricinile urmale, de cât au făcut'o numai pe auziri, că de 

ar fi fost făcută în velealul ei nici moştenitorii numiţi 

Vărlâneşti nu pute răbda să nu stăpânească sau să nu facâ 

strigări în curgere de 57 ani având”o la sine; iar mai vi:- 

tos se prihănește prin mărturisirea mazilului A. Mâta care 

are vrâsta ca de 60 ani—iar din hotarnica acelui trup de 

moşie din 1766 ei nu s'au arătat şi că stăpânirea silită de 
la 1801—18333 se vede petrecută prin strigări din partea 

Leordeştilor, că dacă Vărlăneştii au drept în Valea Oanii 

de pe Anghelina fâmeea lui Flore, ficior lui Samson, și Le- 

ocdeştii trebue să aibă parte în Tăcmănești de pe tătăl 

lor Flores. 

Sunt instruetive din punct de vedere juridic conside- 

rentele ce se găsesc în vechile cărţi de judecată, care au 

evoluat în stilizarea şi practicizarea lor juridică. După 

regulamentul organic cu înființarea judecătoriilor uu de- 

venit din ce în ce mai exigentă.redactarea considerentelor» 

ceea ce dovedeşte pregălirea juridică a magizlraturei noa- 

stre. Cei care şi-au legat numele de iscusiti jurisconsult au 

fost Andronaki Donici, Veisa etc., făra a pomeni că cu- 

noştințe juridice au început a se cere de la divan incă de 

prin jumâtatea intăia a secolului al XVIII-lea. 

27). Document din 72030 lunie 24, Hârlău. 

Sumar: Stefan Vodă întăreşte lui Dragotă şi vărului sau Nea- 
gul cumpărătura ce au făcut în Rădueşti pe Stebnic la Vaslui cu 
200 zloți tătărăşti de la Dragna tata lui Toader. 

AMuaceriute  Boxiero ai Gredan Boegopa. TOcNoAApA 

BEMAN oa Aagckou. BHAMEHHTO UHUHAM HCCHAM AHCPUAL Hdz
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EA BacEi K'TO HaHeM || Ez3phT. Han ere wrovuit ero SeabitunT. 

we npinAe nprka, Haaui up, Hauieaiti Rotape. A, pârac Acuka 

Toaqepa. no en || AEpoto BOA HERA HENoHSEAEMa. A 

HENGHCHAORAHA. H, MpOAddă CROIO MPABOIO WTHHHS -WT CROErO 

npăgaro Sprika || po. wa Hmaaa wr KSneke wr A'kaa 

POCNOACT BăAbi. Gredaha BOEROAd. UPTEPATA Uacm CEAO 

wn' PzaSemn nă Gregnuka |n uerepzra uacm, n wr 

marină nina uaer. Suwa ceonăt caSram făina Ă paz 

roma n natmtinkS ero N'krSaS 3a aekllero Saar az 

TĂBCRBIX. H BANAATHAN Hâuie CAVH AĂparoma n NArmennik 

sro Hkr5a Secu morn Bhimtnncan || nu nunkan ARa craa 

344Tă Tarapeiii. 8 pSku Aparae acuta Toagepa np'kA 

HAM Hi UB'EA, Hauiea ROtape. HHO || Mi BharkBuue' AoBpore 

BOAIO PBKALEME 4 MoAHA SANAATĂ, a Alb! TAKOALpE HAT 

HAC “ECALI AdAH 11 NOTEPEAHAN || caSraa Haunai Aparora n 

nacmtnuS tro N'krSa$ mor$ ueraparoro uacT ctao wT Pa 

Aveau na Gregunka |n urreparaa uacT WT MAHHA Hi2 

HA ac, KAKO AA CT EMY WT Hac SpHk H CA RACEM 402 

XOAA Ha n AErta uk. n SuSuamoa uk. |n npk&nSuaroa 

Hy. pn np'biuSpkroai Hx. Hi Race poAv Hy KTo cik Hat H32 

BEpET H4HBANKHN HenopVuleno MHkoane Ha B'Ru, ÎL xo 

map || mon ueragamero uacr ctao Papavemu na Cmennnkaz 

H WETRPATĂ MâcT WT MANA MHKHA acm Aă Ec wm Scero 

XoTapa | usrepara uacr, fl ma mo ter Bkpa Hauuero Ba 

Eaiinenicantare ani Gr epana gocgoan. n g'kpa npkea3ar- 

Baeharo | para roenoacreambi Ilempa.n Bkpa Borăp 

HauiHX. B'kpa nana Heaka. B'kpa nana Ilempa ABephua, 

R'kpa nana Ierpnaa. || B'kpa nana [puhkonnua n nana 

TanaBa Xornneknu, B'kpa nana Bocre n nana Ronape 

Heaeurny. e'kpa nana. | Memguru n nana Toaaepa He



gofpaackuat. &kpa nana Avka A pe Spe nopragk Gvuagckomv. 
&kpa nana Xpana || cnarapk. ekpa nana Epemia auer'kp- 

Huka, &'kpa nana lliapne siocmreannka. B'kpa nana Gakvrana 
uamunuka. || g'kpă nana Girpzua cmoantina. B'kpa. nana Ka- 
wea'kia komnea. B'kpa Bac'by Botăp Hauut  Moaaackum 
BEAMRHĂ N ata | anik, a no Hauinai nor krock Bruru 
TOCHOAdpA VW: A'ETHS Hauitiă HAN OT Matre poaa Han Nak 
GSAKOro Bora HâBeper BHTH || rocnoaapem Han AMoapaacrbu 
BEA. TOP EH HA HENOBVIU HA Haulero Aaanit. dAH&H H = 

Epknua n OTEpAANA 8 [| Hate cehi Aaa ni NOTRPZ AMA 
Bă Io ECT HAL DARA (WTHHHA 34 (jo WHA KVIHAH Ha c&ou 
npaeu nug'kau. || | na goâuien kp'knocra n NO'TRPAX A HE Tov 

RECEA ERIUIEUHCAHHORV Bta'Ban citi Hauteatv BEpoaw nanv 
Torpvuanv, asroberv nucaru n Hamv nea” npue:euru 
ez aerv Hăulemoy, | nucaa Gun mnwn S Xpaacg. Ba'ro 
aa ÎSuie kA. 

“raducerea 

Cu wila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, 
Domn ţării Moldaviei, înştiintare facem cu aceasta 
carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau 
lui celindu-i-se o va auzi. lată că a venit înaintea noa. 
stra şi înaintea a lor noşri boiari Drăgae fata lui 
Toader, de a ei bună voie de nimeni silita nici 
impresurată, și a vândut a sa dreaptă ocină din al 
său drept uric, ce dânsa Pa avut de cumpâratura 
de la bunul domniei mele Slefan Voevod, a patra 
parte de sat div Rădueşti pe Stebnic. şi a patra 
parte şi din moară partea din jos. unchilor săi slu- 
gilor noastre lui Dragotă şi varului sau Neagului



— 160 — 

drept două sute zloți tatărăşti; și a plătit ale noa- 
stre slugi Dragolă şi vărul său Neagul toți acei 
de mai sus serişi bani două sute zloți tataraști în 
mânule Dragnei fata lui Toader inaintea noastră 
şi înaintea a lor noştri boeri. Deci noi văzând 
de bună voe tocmală şi deplină plată şi noi a- 
şijderea şi de la noi am dat şi am întărit slu= 
gilor noastre lui Dragotă şi vărului său MVeagul 
acea a patra parte de sat din Rădueşti pe Steb- 
nic şi a patra parte din moară partea din jos, 
ca să-i fie lui şi de la noi uric şi cu toate venitu- 
rile lor şi copiilor lor și nepoților lor şi strănepo- 
tilor lor li răstranepoţilor lor şi la tot neamul ce 
li se va alege mai de aproape neruşeil nici odănă- 
oară în veci. lar hotarul acelei a patra parte de sat 
din Rădueşti pe Stebnic şi a patra parte din moară 
partea din jos să fie din tot hotarul a patra parte. 
lar la aceasta este credința domniii nuastre mai 
sus scrisă Noi Stefan Voevod şi credința prea îu: 
Ditului mostru frate al domniei mele Petru, şi 
credinta boerilor noștri, credinta boerului /sac, cre- 
dința boerului Petre dvornicul, credinţa boerului 
Negrilă, credinţa boerului Grincovici şi a boerului 
Talabă (parcalabi) ai Hotinului, credinţa boerului 
Cosie şi a boerului Condre (parealabi) ai Neamtu- 
lui, credinţa boerului Petrică şi a boerului Toader 
(parcalabi) ai Novogradului, credinta boerului Luca 
Arbure portarul Sucevei, credinţa boerului //rană 
spatarul, credința boerului Erimia visternicul, ere- 
dința boerului Șarpe postelnicul, credinţa boerului 
Săcuian paharnicul, credinţa boerului .Stărce stol- 
nicul, credinta boerului Căfelean comisul ; şi cre- 
dința tuturor boerilor noștri ai Moldovei a mari şi 
a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domu 
din copii noştri sau din neamul nostru sau ori pe 
care altul D-zeu îl va alege să fie domn pământu- 
lui nostru al Moldovei, acela să nu le strice a noa-
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stră danie, ci mai vârtos să le-o întărească şi 
împuterească, căci că şi noi am dat-o şiam întarit-o 
ca una cele este lor dreaptă ocină, pe care au cum- 
pârat-o cu ai lor drepţi bani. lar spre mai mare 
tarie şi împuternicire a tot ce sa scris mai sus, 
poroncil-am însumi la al nostru credincios boer 
Totruşan logofătul să scrie şi a noastră pecete să 
o lege la aceasta carte e noastra. 

A scris Simion în Hârlău la anul 7030 Iunie 24. 

NOTE 

1). Originalu! pergament se află în proprietatea d-lui 

I. Negrea proprielar în Oşăsti, jud. Vaslui, de la care Pan 

copiat în vara anului 1900, împreună cu alte documente. 

E. bine păstrat, are pecete mare legată cu şnur de matasă 

roşie. Diametrul pecetei e de 0m.08, Se ceteşte exerga: 

ntuarh Îw Erebana RockoAni PocneAap ata ibloaAakcken, 

Capul de bou, purtănu între coarne steaua, la stânga 

sourele. iar la dreapta luna. Vezi «Surele şi Izvoude> 

VIII, 613. 

9). Nume de persone: Derăzae, Toader, Dragolă, 

Neagul. 

3). Nume de localități: Răducşti, Slebnic. 

4). Rădueşti este şi azi sat în Vaslui. Intre hărtiile 

lui Negrea am găsit şi o hotarnică a satului Rădueşti fă- 

cută în 1778 Sept. 10 de banul Sandu Gâluşcă şi șatrarul 

St. Cacacaş diu poronca lui Voda Muruz. lar asupra pro: 

prietălii în Rădueşti, după ce Dragotă, şi vărul său Nea- 

gul cumpără satul în 1522 Iunie 24, cu 200 zloți, a urmat 

în mod liniştit pănă cătră 1673, când unul din urmaşii lui 

Dragotă, marele logofăt și cronicar Tudosă Dubău, dăru- 

ește partea lui mănastirei Dobrovătului, ca pomană moşi- 

lo: lor Drăgoleştilor, stricând cu acest prilej o vânzare 

ii
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rău făculă de nişte rude ale sa'e Mihoceşti, fâră ştirea lui. 
Dam loc acestor 2 acte ce vorbssc de familia lui Tudosă 
Dubâu : (<Surete si Izvoade“ V. 1017 a) 

Ă. 

Adec eu Măriia şi cu ficiorul meu Ghiorghi Ca- 
zan scriem şi marturisim cu cesl aude || varat zapis 
al nostru cum noi de nimeni siliţi nici asupriți ce de 
a noastră || bună voe am vândut partea noaslra de 
ocină din sat div Radueşti div giumataie | de sat 
a treia parle din parlea de sus. deci aceasta parie 
de ocină o am vândut lui Palraşeo Mihoci şi fe- 
meii sali Saltei drept trei-zeci de lei batuti şi mi-au 
dat || toți banii deplin cum serie mai sus şi am ne- 
guța! pâmâutul câle un ziot batuti dei această o- 
cin (ce scrie) mai sus am vândut lui Patraşco Mi- 
hoci şi femeii sali Saftei ca să-i fie dreaptă ocin şi mo- 
şie in veaci lui şi liciorilor lui ŞI nepoților lui şi la toc: 
mala voasiră prilejilusau multi oameni ll buni ba- 
trâni și liueri megiiaşi de pin prejur anume Duui- 
tru Grecul şi || Toader ot Albești şi popa &hior- 
Shi ot Vaslui şi Toadee Ciurlun ot Albeşti || şi 'Pu- 
dora maăluşa fiatelor lui Gavril şi Anita Gherasi- 
moae | şi penlru mai mare credință pusubeam şi 
pecețile cas şlie. 

  

N, 170 Săp. 1, 
Materia Ghirghi':Cazan 
Dunmişiru Grec. Toaţder, Erci Gheorghi 'Tofader Ciurlau 

p, 

Adecă noi Zudosia Dubău biv logofat ŞI cum- 
valul meu Gheorghii || Albotă ciau fost căpilan ce 
ție pe suremea 'Tofanu nepoli lui Dragolă vorni- 
cul scriem și mărlurisim cu aceslu adevăralu | zapis
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al nostru cum am dat a noastră direaptă ocină şi 
moşie || din giumătaate de saat din Rădueşti ce sîntu 
pe Stemoic în ţinutul || Vasluiului- doo parți aceaia 
o am dat svntei mănăstiri Dobrovăţului || să hie 
pomană moşilor noştri Dragoteştilor ce o iu ago- 
nisituo. || iară o a treia parte ce rămâne din traceastă 
giumtaut de saat. o au vândutuo nişte rudi a noa- 
stre fară ştir noastră deci şi aceaia săntem să în- 

| toarcem Mihoceştilor triizăci di lei şi să hie la 
un loc cu cele doo părți ci să fac o giumătaat de 
saal întreagă stâlpita şi aşălzatăa de demult. cu 
Jocuri de prisăci şi cu vad de moatr în Stemnic 

| şi cu tot venitul. dresă batrâni cea avăm pri u- 
cea giumtaal. de saat nulileam dat manastirii că 
scriu şi alte otini. intrănsele ce leam facut de la 
noi ca să aibă aşi face direasă domneşti pe acestu a- 
devărat zapis şi eu || Tudoos Dubau biv logft am scris. 

u las vit 7181 Fev. 
Az lonaşco Balş vel vornic iseal. 

Az 'Pudos Dubau biv logft iscal. 
Az Gheorghi Albota, 

cui Banc 34 WKSABTATE ceatițiA 1pot na U3 Great 
RA mo ceamție nokaoiinta Me erSatei$ Bayapilo Toaoria 
ASB25 aSroder PaasSen, 

28. Document din 6961 lunie f Suceava. /75 5 

Sumar: Alexandru Vodă .dă slugilor sale Sima Tuns), Stefan 
Tuusul, Băloş Horjescul şi Ioan Horjescul satul Horjeştii pe Bogdana 
«după ce vinu satul Tunaseştii tot pe Bogdana cu 83 zloți tătărăşti, 

î- AuaocTite BOXiEIO Al daca nas BO EBO9 Ad. POc- 

aaa) atat Moagagekeu. 3HaMtHiTo ua cea Ha= 

tuat ancroat || Back ro nanz 9y3pHT Han ero Sptanuu ur 

uTSun, We TOTH HCT uta Han caSrbi. pi Guaa || 

4 

Le
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Je Tyuevaj H Hazacu Xopard CKVA Hi “ILeau Tyucvay 

Îi H Dean Lopferva caSatna aaa n “npago vu Brkprio. kat 

mai Bu |] seu Np4RyE n “etoie cască AO Hăc, a= 

] AOBAAH CAN AȚ WCOBHOIO Haier AMnaocTito H Adhozdan cca 

9 HAZ || O Hate Be4tan cad ceao ua horaan'k nana Xop- 

  

   

=
 | Al eu o? 1 Sin a mpa nam ui mpa, na- 

jl LUH AH notap FĂ AOBpot0 BOAr Hi NBOAaa Haz WT 

cROErO oYpika eano cedo Ha horsak nana || Sucepnu 

BA NF BA4T mo BZCE EHUIENHCANO, AA ECT naub OVpHK. 

/Î m ca Bac'ka Aokoacat | (avi Aanuof” H Abrea Hu paz un 

L 9puS |] sarea uxza n A Hu upâiSp'roa 

ee] HY. 4 BaceuS ui [ienopsu came UHKOAnE Ha B'kkui. a XoTap 

Ț mea cedat no crapoatS orapS. nSAa na B'kka WHBa4u. 

ANA TO CT B'Epa .Hamiero POCNoACTEA a uiciiucantare || daeg 

„au apa otel] n R'Epa Borap m g'kpa nana 

Î parguua AROpHuRkA B'kpa Nada 4ianoHaa 

B'kpa nana Granuraa. | a'bpa nana n hroa NpZRAA4BA. 

_| a ekpa nana Dau) LE reale) etpa nana” Rosa (Mau. 

spoanua, Bkpa nana Bocu GOpnilua. B'kpa nana. 

VU Boc) AanoBgnua, gkpa nana Ilanapa Xpka: soro, |] 

) e'kpa af Tagopa_ hackonnua. 'kpa || nana sah 

moni] E'kpa năna X oh noŢRo kueguuă f'epa nana Fa 

Ma) si o pura] Rkpa_ nana Păațaa “ilweka. || B'kpa nana Loana 

juna]. Î lipsă fiind rupi ||... a no tame KngoT'k 

A za 3 auie iN Bear $r 

| Akrean Haujiik. an voi Pam ere naeaene[ Han ua BOA ore 
Dgamia x ARI pi ei Haz HenopSulna  Hauitre Adania || ai. 
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Hauitati /nanS Auxana$ aGroaers | Linucaru n nam ne- 

ua npuebeurn KcemS ancT$ Hat FA. 

Ilue. ASka o. Cosa. (pm su ăa lu E 

Traducerea 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod. 
Domn ţării Moldovei, înştiinţare facem eu aceasta 
a noastră carte tuturor cui vor vedea-o sau o vor 
auzi celindu-li-se ; ială că aceste adevărate slugi 
ale noastre, anume Sima Tunsul:şi Bâloş Horjes- 
cul şi Stefan Tunsuluşi loan Horjăscul, au slu- 
jit nouă cu dreptate şi credință, pentru care noi 
văzind dreapta şi credincioasa slujbă cătră noi 
ne-am milostivit din deosebita noastră imnilă şi le-am 
dat lor în tara noastră un sat pe Bogdana anume: 
Horjeşiii, care leig........... înaintea noastră și înain- 
tea boerilor noştriț-] de bună voe şi le-a vândut 
lor din al său uric un, sat pe Bogduna anume: 
Tumseşti drept 83 2loțiţ Bel tot scrise mai sus 
să fie lor uric şi cu toate veniturile, lor deplin şi 
copiilor lor deplin şi nepoților lor şi strănepoţilor 
lor şi răstrătepoţilor lor și la tot neamul lor ne- 
ruşuit nici odinioarâ în veci. lar hotarul acelui sat 
pe vechiul hotar, pe unde din veci a umblat. lar 
la aceasla este credinta domniei noastre mai sus 
scrise Alexandru Voevod şi credinţa boerilor noştri. 
credința lui pan Duma Braevici dvornie, credinţa lui 
pan Manoil, credința lui pan Stanciul, credinţa lui pan 
Petru parcalab, credinţa lui pan Oană Pântece, 
credinta lui pan Cozma Șandrovici, credinţa lui 
pan Coste Oriş, credinţa lui pan Coste Danovici, 
credința panului Şandru de la Ilărlău, credinta 
panului Zador Vascovici, credința panului Zador 

22 je 

|a 

„ una bee. P 

ch )
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Moica, credința panului Hodco Crețevici, credința 
panului Gâwrici, credița panului Radu Piscu, ere 
dința panului Goian paharnic... iar după viata 
noastră... să nu strice dania noastră, ci s'o înta- 
rească şi s'o împuterniceaseă..... cu dreaptă şi cre- 
dincioasă slujbă. Iar spre mai mare tarie a tuturor 
celor scrise mai sus am poroncit credinciosului no- 
stru pan Mi/ail logofăt să serie şi pecetea noastră 
s'o atârne la această carte a noastră. 

Seris-a Luca în Suceava, la anul 6961 (1453) 
lunie 2. 

NOTE: 

1). Originalul pergament ne-a fost comunicat de pr. 
I. Antonoviei, profesor în Barlad. E ros la încheeturi şi 
mâncat de şoareci, apoi cerneala e ştearsă si prezinta 

„greutate la cetire, Pecetea lipseşte. (v. Arhiva. Iaşi XI. $5). 
2). Nume de Persoane: Sima Tunsul, Stefan Tunsul, 

Băloş Horjăscul, Ion Horjăscul. 
3). Nume de localităţi : Horjeştii, Rogdana, Tunseştii. 
4), <Tsueewnu 34 nr gaar flo nazce gimenucâue>=— Tun, 

seştii drept 83 zloți, tot ce a scris mai sus; Pasajul a- 
cesta e scris cu altă cerneală, ceea ce arată câ o mână 
posterioară a dres aici textul, punând un lucru care nu cu- 
prindea textul primitiv. Şi apoi în ce scop după ce dom- 
nul le-întăreşte satul Horgeştii pe Bogdana ei vin ŞI vând 
Tunseştii tot pe Bogdana! 

29). Document din 697% Oct. 25 Iași. 

„Sumar : Stefau Vodă întăreşte impărțala ce şi-au făcat intre 
dânşii: pan Toader Zviştală să ia Zvigteleştii pe Bogdana, unde îi este 
casa, iar surorile sale Stana, Marena şi Maruşea satul Şărbăneştii 
tot pe Bogdana. - 

Alnascrite Boiiero atm Ge dan :BosRoAa. rvcnoAapa 
[szauan Mea aanekeu. BHĂMEHU'TO UuHuat e) suereabrae DA 

—
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E pd murati /i 
MIMA. BAC | KO | iti 0Vâ,uHr tan ero Sun “ScaţutiiiT 

Rom _roj "9 Î| koaS e$ AA 10” pen | Bila, toc pi Astia jet 

upka, vam i pla, Scuau tam ROAGhl Efalk An 4 n 

MAC AH bi 4 HHRILAA ciao || aut, caSra Hanrn E'kpuni  Îf Aaeap 

NAN T oaatp% 3eyfnasă Jez—ee CREMA.  CECTpâduii, /h Huc? 

Gaiei n Mapeuoe n dlapSuroie. n noronaitauc'E 

HOENCANO EX ACRpON  toan ma ecrane cort | ve 

RpamS cRotaiS vaniS ToancpS Bania a, auto ceae tanavk/ de Cei 

38 Pipeaciţu | race er o 4 Ha horaanik. a ere oa H 

lasa cec pai Beata dit desert WoGal LI 

ÎMI BIIAO EALI9 CEAO [erele Ir paziti curu || ra Bopaar me 

Al Ru aka AEKAV BY A0âpoh ROM AH VORALă, id TO 

       WIhi 

  

ASI TâKSK Eat Adâti Hi NoPapzAnan Ha Senat nanS oa 

AS Benipaa$ cere ceao BEUIEAEINA CAE EC'T EDO ACA 

ia Koraairk. a cro cecmpas iţronhi Hui Rhlao ceao tlepaa- 

netu Hă Poraan'k. 1jofni Hai tom ac || Bio Spit ca 872 

CAM AOȚOAoAt menopSiueno unkoanzte rnSusa ua Bibi ta 

H AaTea HX. ui SuSuaroai uț. n nphSsuamoa HX. H Npez 

WSprkrom HY H 84 | cea maecateiiti Hy KTO Hai SAUBAAILĂNI 

[usăep'kr), a Xotaph kai cedat toRbi NOCPAgEMS HI Yo 

Tapto Ehi49 119 KSahl N Bă KUBAN. d Hâ TO ECT BE- 

ANka ataprSpua cant rocnoacreaatn -Buui eincănuaro ani Gr e 

an Botzoaa H BABAOBActiti crin Saekcanapâ... BOApH 

     nat GmanuSa npaxzaak || Bukaorpaactui n cena ere ana 

Mbip3a nana BaaukSa Hi cin cro nat A Sata cTapocTre 

Xomunearo. nau Loan npztaaat Reactekaro. || îi nau H. 

caka ABopiuk. n nau Ba'kapo npzhanas B'kaorpagchi 

mah Mansa npakaaat Meat H Mann... NgZKAAaR n: 

ainckaro || .... nana eve Lore... || loknipaie n naitn..... 

(tera)  noemeatina || nat  Herguao gaura. nau ASka
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CTOANHKa. Nanz Mar Komuca. ui Hi AocirT wT HdUIMY BCA 

ph Aloaaaeckti Eranknik H Manny. a ua ESamueni |] kprkneerm 

Toa$ Bzcem$ auuenucannom$ peakan ecati HameaiS B'kp- 

noatS To mă awroaer$ (unca)ru n naui3 utuar npue'kenrii |] 

H NEMATE BOAph Haâuiiyk npug'heuru KceatS HamtAtS AHCTS. 

nuc, Grewko S$ lacog BATO 5403 Wwy. KE. 

Traducerea 

Cu mila lui D-zeu Noi Stefun Voevod, Domn 
tănii Moldovei, înşliintare facem cu această carte a 
noastră tuluror cui vor căuta pre dânsa, ori vot auzi-o 
celindu-li-se, cui va fi de trebuință să ştie; iala ca 
au venit înaintea noastră şi înaintea tuturor boe- 
rilor noştri a mari şi a tineri (mici si de nime si- 
biți sluga noastră credincioasa pan Zoaderu Zviş- 
fală şi cu trei surori aie sale cu Stana şi Marena 
şi Maruşca şi sau invoit toţi cu deplina buna 
voia lor de au lăsat fratelui lor panalui 'Poader 
Zviştala,. un sat anume satul Zvişteleşti, aude 
îi este casa, pe Bogdana, iara celor trei surori ale 
sale, Slanei şi Marenei şi Maruşceai sa le fie un 
sat auume Şerbăneştii pe Bozdana. Deci noi va- 
zând între ei de buna vo= tocimala pentru aceasta 
ŞI noi oşijderea Je-um dat şi le-am întărit lor tutu- 
vor panului Loaderu Zviştală pe acel sat Zvişteleşti. 
unde îi este casa, iar surorilor sale să le lie su- 
tul Şărbaneştii pe Bogdana, că sa le fie lor dela 
noi uric cu toate veniturile neruşuit nici odanăoară 
în veci, lor şi copiilor lor şi nepuţilor lor şi stra- 
nepoților lor, şi preastrănepoţilor lor şi la tot nea- 
mul lor, care li se va alega mai de aproape. lar 
hotarul acelor sate sa fie pe vechiul lor hotar pe
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unde din veci a umblat Şi la aceasta este marea 
mărturie a însăşi domnii meale mai sus scrise Noi 
Slefan Voevod şi a preaiubitutui fiu Alexandru... 
boeri pan Stanciul parcalab Belgradului și fiul sau 
pan Mirza, pan Vlaicul şi fiul sau pan Duma sta- 
roste de Hotin, pan Goian parcalab Chiliei şi pan 
Isac vornic, şi pan Zbiarea parealab Cetăţii Albe, 
pan Albul par-alab Neamtului şi pan..... parcalab 
Chiliei.... pan Fete Gotcă.... pan Ciocărlie, şi pan 
luga postelnic, pan Negrilă paharnic, pan Luca 
stolnic pan Neag comis şi au fost şi alți din boerii 
noştri Moldovenești a mari mari şi a mici. lar spre 
mai mare larie a tuturor celor ce sa scris mai sus 
am poroneit credinciosului nostru pan Toma logofat 
să scrie şi pecetea noastră so atârne şi peceţile 
boevilor noştri să le alârne lua această carlea 
noastra. 

A seris Stețco în laşi, la anul 6977 Oct. 25 (1468). 

NOTE 

1). Originalul pergament ne-a fost comunicat. de pr. 

[, Antonovici, ca făcând parte dintre actele satului Bogdana. 

E rupt in 7 bucăţi şi ros, de aceia lipsesc rînduri mai ales 

la boeri. Peceţile lipsesc, căci au fost 6 la număr după 

bortele pergamentului. La patru din ele se păstrează urme 

de şnur: două din ele cu şnur roş, şi 2 cu şnur albastru. 
(v. Arhiva, laşi XI, 86). 

2). Nume de persoane: Toadera Zvâştală, Stana, Ma- 

rena, Maruşee. 
3). Nume de localități : dviştele ti, Şerbăneşti Bogdana. 

4). Zoişteleşii— Zoiştală. Una din poreclele curioase, ce 

intâlnim în textele vechi e şi aceasta de Zoiştală (3&hi- 

iaz), de la care şi-a luat nume salul Zvişteleşti (3Bknipie- 

atipin), unde primul Zviştală îşi făcuse case (rac er ere
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Act), cum zice uricul nostru. Ba acest Toader Zviştală era 

pan deci boer de (ară. Denumirea şi uzi se păstrează în 

acele regiuni, dar supt  couddeiul inginerilor noştri hotar- 

nici a ajuns Bogteală, Beşleleşti!!! 

Ce să fi> ace! cognomen de Zeâştală ? Inteulucarea 

aşa de neobisnuită a acestor sunete arată 'că avem a face cu 

un slavisn, dar rostit râu de!ai noștii. zuâşt ne aminteşte pe 

slavicul exar=s:ent (sanclus.) Latinul sanctus ne-a dat pe 

sânt, sân în Sâa-Keleu, Sân-Medru, Sân-Zenii, Sân-Va- 

sii, Sântă-Maâria ; ete, dar prin biserica slavă sa intro- 

dus şi slavicul Sfint, Soet, în Sfântu 'Tonder, 40 de 

sfinţi. în "Trei Sfelitele. Servitorul bisericer fiind sfinţit prin 

darul Dumuezeesc, i s'a zis in slavă sviaş/enic (ex atenta), 

sfințitul (exatpetnin). Cum grupul ca sa rostit 5, iar 

A=en, sa apropiat de m=i şi sa ajuns că radicalul slav 

svenşt (cam) a devenit suni = svâşt; românizarea in 

sufix a venit de la sine; în locul sufixului slav diu ponzel- 

nic, vremelnic, vorbitorul român a pus peală, eolă, şi așa 

prin etimologie pupulară—una din cele mai vechi prinse prin 

scripte-—-am ajuns din slavicul svasişlenic la românezeul 

zvâştală. —in loc d: Popescu. Deui acel Toala» Zoâştală, 

nu e altul de cât Popescul, aşa de mulli şi aşa de vechi 

prin meleagurile ţărilor romănesti. | 

Acum nu e de mirare ca un Popescu (alias Zeâştală) 

să ajungă pan; nu oare întâlnim în cea mai mare dem- 

nitate pe logofătul Mrhail, care umple cu personalitatea lui 

politică răstimpul de !a 1440 — 1460, şi care nu e altul de cât 

Mihail fiul popii Oană, a protopopului Oznă, de care vorbese 
aşa de des documentele vechi de la Alexandru cel Bun şi 
următorii! (vezi Uiianiţki, Uvicar XVIIL, şi mai sus pag. 14). 

Se vede că înriurirea slavă a fost mai tare în pâr- 
ile Bogdanei, unde înotâm în plină regiune slavă, pe 
când în Vaslui ceva mai în sus tot pe atunci găsim satul
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Popesti, vechiu de la Stefan Vodă, iar în Suceava salul 

Preuleştii, o stațiune preistorică. 

Popeştii, Preuteştii, Zvişteleştii, iată ceie 3 straluri 

latin, grec și slav, coborâte în toponimea țării.!. 

30 Document din 7026 Ghenar 22, Vaslui. 

Sumar: Stefan Vudlă întărește lui Gavril Tansul şi fratelui său 
Stanciul și surorei lui [lea şi nepoților săi Corod, Damian, Ion. Fa: 
dușia şi Anuşera cumpirătura ce au ficat cu 35 zloți tătărăşti la 
fântânu Covoiului mai în sus de piatră, de la Nastea și nepoții ci 
Filip fiul lui Ilia; pop Dragoş, Ana și Varvara fiii Maraşeai: Nistor, Du- 
mitra, Îleana şi Bura fii lui Tiron; Magda şi Marena fiii Maruşeăi, 
toți nepotii lui Ion Bălănescul. 

AM(n)a(o)crute Î(o)aisie aut Gredana goszoaa. r(o)c- 

n(o)a(a)pa azman AMoagazcken. anamtenuTro  ununai  uccuai 

ANCTOAL HAIM Back TO Hone BA3pIIT HAN Ero umSuu 

ScattuiiT,. XE Npin Au || npă, nam n pag, Hautiatu 

Moapazcanun Botap. Mack Acura. Meana hazaztitez 

KSaa. ui Snovau eu Pnannt c(un Mairuez, ui Tu 

Snow ca nonă Aparouie, n cecrpu ere Suta. n Eap- 

Rapa c(riuoze AMapSuunun. (n mu SuSone en Hne= 

meph ui para ro ASmurps ui crergu n Hatna un 

E Spa cnze (Înponu , n mu: Susa n Maraalui cece 

mpa en Alapena. Akri AnSmkiinu). Sen SuSoge. Haaua 

E zaznisckSaa. m HȚ A0RpOH BOA HHRHAL HENOHSXEHH arti= 

NpHCHAOZANII, H NPOAAAL ROI tIpagete om |] taie ww 82 

puka Suka u[ HBRana haazuieeiSaa. 19 Wu HMaăn 

Taka Hauiero Gredana BOEROAL CANIS KPAHHUS HAHAA 

rage ck aoaem  Kpainua kopStga. noghiiue || tamen:k. "ma 

Ngoaaan caSram uawnm Fagpuaoy TSncSAS. ni apart ro 

Era(nunacy îi cec)rpa n Hakbi ui BpaPaunuast Hu He,
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poas. n Bparovy ro AamirauS, n Iwnoy n]! Togociu. 
H AÎNSUIKbI 34 46 BAATA TATApeRbIĂ. d AH AA CT MA Ha 
ue(Tupi acru. 'rpn acru pă cr caSrum naut Lagpha$ 
TsueSa$. n apams ero Gmanusaoy || n cecrpaa nik Hanu. 
d METBEPTA WâcT Ad EET BPATANHUEA WHY KOpOAS N EpaTov 
ro (Aaati)ranovy n Ionoy n ceerpam uy Toaocit n Soul, 
u Hat caSrai Tagpua TSicoya |n apar ero Cmanusan. n 
CECTPA HȚ, MARA. H BpAVANNUEB: HX KOBOA. H Bpar ere (Aa- 
miaat n) În ni ceerpu nxTogocira n noua. naarnau 
Sc "rorrhi |] Bmenucanbi nun! ac. Bara marapekbik. $ 
psi Hacru poukhi Haana BaazheckSaa n Su8KS en die 
aun$ cu$ WanamtB8. n manoxe SuSiv eu || nonoau A parouregui, 

Hi ceerpu ero nun n Bapeapu. cunem MapSuunnnat, n ru 
SuSkom ei Hucwopa n Bpars ero ASairps n CECTPasutiy 

Ha'bun u BSpu cuogea Tuponu. ui ru SSka cu Îl Mar- 
au n ceerpu en  Alapeun Aku fnSmkunn. Sen 
SHSKORE MBANA  BAMANECKOVAA.MHO AA BHA/BBUUIH HE A0EPE 
BOAHOE. TAKE |] ni noaN$ Banaaroy. 4 aini 'TakoAc. n WwT 
Hâc AGA, H NOPRPZAHAN ECAIH CASTA HaAulHAt BHUENHCati= 
HIM. KARO Ad ECT OVpIBZ AT HAc CA RACEM AOXOACAL Mat. 
uAkreat uțe. ln SiSukrioa n. u np'Bănoysariva n. n 
uprkipoprlmwa HK, H BZCEMOV POAOY Hy. KO CA HSEEPET 
UA HAHBANXHit HenopSiuenw ukoau, Ha B'bui, ÎÎ Xorrap 
"TON || Barenncannon pana HAN MA DAE ch 30867. Kpzz 
HHUA KOpOVEBA. MORBIIE Kamtn'k Aa cr nocrapoai$ Xoragov 
U9 KOYAA H3 BRA WHzaAu RAXAÎN || cgoio  takos Hy Bu: 

UIENHCAHEAVĂ, 4 Hă "To €cT BR'kpa Hatusro PARA. EhitiietiHca= 
Haroathi Gmedana gotoaa u B'kpa npkBasAtoBaeritaro 
BpaTa rABaathi |] Ilerpa n Bkpa porapivg namny. Bkpa 
nana Heaka. B'Epa nana Ilanapa. e'kpa nana Hergnaa.
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&'kpa nana kosatu, B'kpa nana Hacko. B'kpa nana Lpunre= 

anua îi nana |i Pa a4&ă napkanacoge (Xornickaro). a'kpa nana 

Rocre n nana Ronape nagkaaacoge Memekbiţ. E'kpa 

nana Îlerpu n mata Toagepa mapkananoge Hoo || rpaa- 

că, B'Epa nana Ara flpespe noprap  CSuagckare. 

(e'kpa nana Xpana cnzmap'k). e'kpa nana Epeaiu pucrAag= 

uta, (e'kpa nana Illapnie) nocreannka. e'kpa nana Garv- 

rana uamuuka. Bkpa nana Grapun croata. B'kpa nana 

(Ramea'ku:R). Roamea (n ekpa Bzcayi Borapogă Hart 

Woaaagekuk BEANkH Hi Mas. a no Hauinat uter To 

68) Îl era  rocnoaapa naut Beata HA WTA ETHr Hauuuk 

HAN WT HAtErO pOAS. Han MAK BSA, KOro ROrz H3urprr roc= 

NOAdpEA BBITH Hate Bem ANoaAdRckon TOT EH HM He- 

HnopSwna namero aaanra | aansu ta STapzana ti Srp'kana. 

BANSKE Cati HA AAN H NOTRPZANAN 34 UI9 EC NpăBaă 

AWTHHHA,,.. || ...a Ha Boanieie Kp'knecru ui norapzaeit ToaS 

BzcemS Bhituennicănitioat$ || pea'baii ecătnt Hameatoy B'kpHoatoy 

nansy TorpSmanS acroderey nncaTui ti Haus nituaT pui 

BReuTUL KeEAOY Ham9y AHCTOY. 

Hucaa ASmia Gomaognu S$ Facavu. 

EATe F3k8 rul. KB, 

Traducere. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, 
Domn tării Moldaviei, înştiintare facem cu această 
carte a domniei noastre tuluror cui: pre dânsa vor 
căut: sau celindu-li-se o vor auzi. lata că au ve- 
nit înaintea noastră şi inaintea a lor noștri moldo-



— 114 — 

venești boeri Wastea fala lui Ivan Bălănescul, şi 
epotul ei Filip fiul lui Iliaş şi iarăşi nepotul ei 
popa Dragoşe si surorile lui Anina și Vărvara fiii 
Maruşcăi ; şi iaraşi nepolul ei Nistor și fratele 
lui Dumitru şi surorile lor Ileana şi Bura fiii lui 
Tiron, şi iarăşi nepoata lor Magda şi sora ei Mă- 
vina copiii Anuşcăi, toţi nepoți lui Ivan Bălănes- 
cul şi din a lor bună voe de nimeni siliți nici îm- 
presurati şi au vindut a lor dreapta ocină dinu uri- 
cul unchiului lor Iean Bălănescu. ce ei Pau a- 
vut de la bunul nostru Stefan Voevod o fântână 
anume unde se numeşte fântâna Coruiului, mai 
în sus de piatră, aceia au vândut-o slugilor noastre 
lui Gavril Tunsul şi fratelui său Stanciu/ şi su- 
rorii lor /icăi şi nepotului sau de frate Corod şi 
fratelui său Damian şi Jon şi surorilor lor Todosia 
şi Anuşea cu 35 zloți tataraşti. Insă să le lie lor 
în patru părti: trei părţi sa fie a slugilor noastre 
lui Gavril Tunsul şi a fratelui său Sfanciul şi su- 
rorii lui /lcăi ; iar a patra parte să lie nepotului 

lor «le frate Corod şi fratelui sân Damian şi Ion 
şi surorilor lor Todosia şi Anuşca. Şi slugile 
noastre Gavril 'Tunsul si fratele san Stanciul 
și sora lor lea şi nepoții lor de frale Corod 
şi fratele sau Damian şi Ion şi sururile Jo Todosia 
și Anuşea au platit toţi acei de mai sus scriși bani 
3o zloii tătaraşti în mânule Nastei fata lui Ivan 
Balanescul şi nepotului ei Filip ful lui Iliiaş și ia: 
vrăşi nepotului ei popa Dragos şi surorilor lor Anna 
şi Varvara fiii Maruşcăi şi iarăşi nepotului său Wis- 
tor şi lratelui său Dumitru și surorilur lor Jlenii 
şi Burei, fii lui Tiron, şi iaraşi nepoatei ei AJag- 
dei şi surorii ei Marenei, copiii Anuşcăi, toli ue: 
polii lui Ivan. Bălănescul. Deci uoi văzând a lor de 
bună voe toemala şi plată deplin, şi noi aşijderea 
şi de la noi dat-am şi am înlarit înşine slugilor 
noastre mui sus sevise ca să le fie lor uric de la 

E
N
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noi cit toate veniturile lor şi copiilor lor şi nepoti- 
lor Jor şi strănepoţilor lor şi răstrânepoţiloi lor şi 
la tot neamul lor, ce li se va alege mai de aproape 
peruşeit. nici odăuăoară în veacri. 

lar hotarul acelei de mai sus făntăne anume 
unde se numește crănița (fântâna) Corniului. mai 
in sus «de piatră, să fie pe vechiul hotar, pe unde 
din veac a îmblat, fie-câruia cu partea su, precun 

le-am scris mai sus. lar la aceasta este credința 
domniei mele, mai sus scrisă Noi Steflun Voevod 
şi credința prea iubitului frate al domniei mele 
Pelru şi credința boerilor noştri, credința boerului 
Isac, credința boerului Sandru, credinla boerului 
Xegiilă, credința boerului Cozma. er dința boerului 
Vasco, credinta boerului Grincovici şi boerului 
Talabă parealabii Hotinului, credința boerului Coste 
şi boerulni Condre parcalabi Neamţului. credinta 
boerului Petru şi boerului Toader parealabi No. 
vogradului, credința boerului Luca Arbure por- 
tarul de Suceava, credivţa boerului /ran spălar, 
credinta boerului Zremia vislernic, credința bor- 
rului Șarpe postelnic. credinţa bocrului Săcaian 
paharnic, credința boerului Stărce stolnic, credința 
boerulu: Cățelean comis, și credința tuturor boeri- 
lor noştri ai Moldovei a mari şi a mici. lar după 
a ponstră viată cine va fi domn ţării noastre a 
Moldovei din copiii noştri sau din neamul nostru 
sau pe ori care allul D-zeu îl va alege să fie domnu 
tarii noastre a Moldovei, acela să unu le sirice a 
noaslră daanie, ci mai vârtos să li-o întărească 
ŞI împulerească, căci că noi înşine le-am dat şi 
le-am înlarit, pentru că le este lor dreapta cină. 
lar spre mai mare tărie şi pulere a lol ce su seris 
mai sus poroncil-am la ul nostru credincios boer 
Tolruşanu logofătul sa scrie şi pecetea noastră s'o 
lege la aceasta carle. | 

A scris Dumşa Solmovici în Vaslui 
la anul 7026 Ghenar 22, (1518).
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NOTE 

1). Originalol pergament înmânat de preut |. Antono- 

vici din Barlad, împreună cu foarte multe alte documente 

şi urice. D-sa a scos în volum Monografia Bogdanei din 

Jud. Tutova, unde a publicat în anexe peste!200 documente 

vechi cu referință la trecutul acelui sat. Pergamentul n'are 

pecete şi e ros şi şters.pe alocurea (v. <Surete şi Izvoade» 

V, 911). 

2). Nume de persoane: Nastea, Filip, Iliiaş, popa Dra- 

go, Anna. Varvara, Maruşca, Nistor, Dumitru, Ileana, 

Bura, Tiron, lvan Bălănescul, Gavril 'TPuasul, Stansiul, Ilea, 

Corod, Damian, lon, Tudosia, Anuşua. 

3). Nume de localităţi: Fântâna Coruiului. 

4). Corod, ni se dă ca nepot de frate lui Gavril 

Tunsul, frate cu Gavril Tuansul fiind Stanciul, deci Corod 

ar îi fiul lui Staneiul Tunsul. Gavril şi Stanciul Lunsul 

trebue să fie nepoți de ai lui Sima Tunsul şi Stefan Tun: 

sul din 1453, în satul Tuuseşt find o serie întreagă din 

neamul Tunsul. Şi azi se păstrează numirea de Tunseşti 

la o parte din moşia statului Bogdana. 

Cu numele Corod avem mai multe denumiri în jud. 

Tutova şi Tecuci: Corod părău, Corod sat in jud. Tecuciu, 

Corodeşti sat în Tutova, Corod plasă chiar. Denumirea e 

slavă, malo-rusiană şi însamnă trunchiu, copac, 

5). Fântâna  Coruiului, Supl nume de Fântâna şi 

Fântânele avem 43 denumiri in toată (ara de la Dorohoi 

la Ssverin (v. Frunzescu «Dicliunar»). Nuwmirile aceste aşa 

de răspândile și cu înleles in româneşte arată că aşezările 

acestora li sau dat numele după izvoarele de ape şi fâun- 

lâni ; căci oamenii au căutat tot-deauna ca să-şi facă sate 

în apropierea apelor şi la locuri cu Izvoare. Azi avem în 

Tutova păstrată denumirea de Fântâna moşiei nelocuită şi 

Fântânele sal in com. Călimăneştii plasa Tutova, zisă din 
Pt
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vechi Croitori, proprietatea familiei Tuduri, de la care am 

copiat mai multe documente asupra Croitorilor vechi, din 

care dăm aici unul vechiu slavon fără dată, însă din sec. 

Kamăcrux cec uu(aoge)i no aene Aukoa ni Haa- 

pewu n Kpacmana kako Aacrh muiban Ba p8k$ Mar 

AzA pocoa wWT Rocreiia. A FT Muxoa wr Ryse 

meope eacrpag ero Ppacina n Kzpcmznă A4cT n 304W7 

marapeknik Ba p88 AUzrA XA pocoa Să a uecT WTHHHĂ 

WT KpSETOpE. WWT NOAWBHHA CEAW UETEPATA UECTE. BipA ECT 

Kwpaar n Grnar. n rap n Bzcaat u(u)A(oBeki  A0= 

EpE 1 CTAgat, 
emo ash Ian. 

„Catastih acestor oameni pe nume: Mihul i 

Ilarion i Crăstina cum au dat bani în mâna Mag- 

dei Rosoaia din Costeşti, a dat Mihul din Croitori 

cu surosile lui Frăsina şi Crăstina au dat 80 zloți 

tatarăşti în mânule //agdei Rosouei peniru o parte 

de ocină din Croitori din jumătate de sal a patra 

parte. (La aceasta) este credința lui Corlat şi Eg- 

mat şi Zgăe şi a tuturor oamenilor buni şi batrâni. 
lata eu Pan. 

(Vezi „Surete şi Izvoade“ IV, 352). 

Nu știm azi de fântâna Coruiului (pauni Kop8ră), 

dar supt numele de Corueşt: avem în jud, Tutova 4 denu- 

miri desate în partea de nord a județului spre Simila, Tu- 

tova şi Pereschiv. Dacă în 1518 eru numirea fântâna Co- 

ruiului, şi că Nastea fata lui Ivan Băâlănescul vinde ca a 

lor această moşie lui Gavril Tunsul, urmează că localita- 

tea şi-a luat numele în decursul sec]. al XV-lea, înaiv:e de 

Stefan cel Mare, cănd a trebuit să trăiască acel Coruiu 

12
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(slav. Kraguj), care a făcut fântâna mai în sus de piatră 

(noRmime Ramk), adecă de un semn de hotar, căci în ve- 

chime se puneau ca semne de hotae slâlpi (crasns), pietre 

(Ramet), movili (aernaS), elc., care erau săpaie ori gâu- 

noase (dopelnoi), şi dându-se de izvor sa făcut fânlână, 

de unde şi-a luat şi moşia numele de Crănzița=tânlână, 

ca şi pe aiurea. Fi-va fostacel Coruzu bunic lui Bâlănes- 

cul ? În ori ce caz înehagarea vieţii româneşti cade lot în 

decursul seci, al XIV-lea şi al XV-lea pe aceste locuri. 

Dacă scriitorul  Dumgşa Sotmovicz pune Crăniţa în 

loc 'de fântâna, avală tendinţa de slavizare; ce era mai la- 

re la unii diaci de cât la alţii. Cred că acest Dumşa Sol- 

smovici nu era Moldovan ca ucel D. Popovici, şi multi ullii. 

——rari pun românismele nepot, la fânlânițe şi uită cores- 

pondenlele slavone, pe când acest Dumşa Soimozici tru- 

duce pe slavoneşte şi cuvântul fântâna în crănife, şi pe 

piatr? în camen, după :um lot pe valea Bogdanrr găsim 

actele vechi zicind in loc de preul--Zavigtală, iar Zoişteleşii 

în loc de Preuteşti sau Popezti, etc. . 

31. Document din 7026 Ghenar 25, Huși. 

Sumar; Stefan Vodă intareşielimparțali ce şi-au tăcut îulre 
sine îu satul Serhâneştii pe Bogdana. după diresele da stăpânire de 
la Stefan Vodă şi anume ; lui Nistor și Tudorii, copiii Stanei o parle 
din Şerbănești; verii sale Varvara altă treime, şi Anuşeăi, nepuală 
de soră lui Zviştală altă treime. 

Mnaocrito Bowie ani Gmedan BoEBOAA, Porno 

-AdpA BEAAH ALOA AARCROA. Shaatenuo UHM HCCHA AHCTOAt 

HAUIHA BECRA KTO HA HEM BZ3puT Han uwrSujui cre OVeau: 

AHT, AVE TPINACILIA NpAA, HÂAMH H NPAA, HAUHMHU AAA: 

cxiaani |] otape caSra nam Nemopz. n ceempa ero TSaopa 

Aki Grannun u naemennun n Bapgapa n În Sua cecz
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Tphiunutge RZINAAZ. NO HX ACEpON BOAH, HHKiqi  HENloz 

HSAAEHH AHHNBHCHAORaLIn N pa3A'Banca || npoatee coBon cRoR 

npaBSio wTHunS w'p cgocro npăgaro Spa H Her puBnafe 1j10 wii 

Mălai WT AA POcNOACTEaatni ce'kronounguaro Geanta 

BOEROAL tao ceqo Hanatk Ilepăancin na Boraan'k ta 

pu uacru. || aocraacca caSsk nauemS NucmepS n cecrpii 

sro TSaopu cana uacm ceao wm Mlepgateițin na Foraan'k. 

a natmenHun uk FapBăpn AocTanoc'ă en acm ceao ApSrad 

uacm wr Ilepranerţiu, a nat nataennun || Andu  aocmaao. 

CA EH TPETSIO ac CEAO VW IDEDEANEIJI, HHO th! BARBU 

HK APRPOH BOAHoH pasarkaenie. A ai TAKOMAEDE N WT Hac 

Aaa H noTagzAnan cai cast namtată EucrogS n cecrpn 

ro || TSaoga n nacatinuam ni Bagapn n fnSuki ros Bnr 

uinncatintor cae Hanate Îlepuanenjiui na Boraank. kako Aa 

EC AM AT Hac SpHk 4 ca Bacei AOXOACAt Ha ii Ab'rea 

HX. n SuSuaroa Hy. n np'kSuSuareat ny. [|n np'bipsparoa n. 

H BZCEMS pOA5 Hk KTO CA HA H3EEPET HAHBAM:KHI N, aan 

KAKAN Că CROHAH UacTIi  HENOBSUIEHO HHKOAnKE Ha B'kkhi 

A Xomap oa ceas nanavk Hlepianenţini na Boraan'k aa 

ccm || wr venă cropon no crape XomapS no KSaqa na 

Bia WAHBAAH. d Ha Mo CT B'kpa WAnreENE POCNOACTEA Ehi= 

ui enucauare mi Gredsana Botzoan n B'kpa np'kaz3aroBacu= 

maro ant Epama Ilerpa n erkpa Borap nauny, || B'bpa nana 

Haka. a'kpa nana Ilempa Agopuuka. B'kpa năna Illan apa. 

e'kpa nana Hergnaa. B'Epa nana (koaaa). Brkpa nana Bacna. 

g'kpa nana Ipunkognua Hu nana TaaaR$ npzkanacuai 

Xorunckaro. || e'kpa nana Rovere n nana Ronagn npzkaaa- 

cum Meamtukhiy, ekpa nana Ilerpura n nana Toaqepa 

mapkaaagitat Nogorpaackoa$. B'kpa nana ASrn Apa Spe. nog= 

mapk Gsuanckaro. ekpa nana Xpana || cnarapik. B'pa nana
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Eprmin anerepuuka. ekpa nana Illapne noereatinka, 'ksa 

nana CakSrana uamnnta. a'kpa nana Grpazun cToAHHka. 

gkpa nana RBamea'knl Komnea. n B'kpa EZCAX BOarapota |] 

MOAAGECEIIĂ BEANKHX M AdAk. a No aut KHEOT'E Ko 

BSAET rocnoaapz Hâuieni Seatai wr Akren tau ant || o 

HAUIENO DOAA Han dk BSAKOTO EOTA H3GEPEN TOCIOAApEAL 

BITI  Hatueni 3tâtan Moagagckoni. TOT Ehi HA  HENOPSIUHA 

Hawuro  Adania Wu noTBpzKActia. | aaucu ua STapzAnA ui 

Supknua BAnSKE Ec Hai Mpagaa WTHHHA. Î] HA RoAutte HoT= 

apaatiie TOMS BacemS Bhiuinncannom$. Braa cati Ha 

uem$ 'kyuoa$ soakpuu$ xSnau$ TompS3wan$ aorozerS 

nucari u Haui$ ntuam npug'bcumu KcemS AncmS naweatS. 

Iucaa Oana S XScwyk. | 

BATO ARS acua. Le. Ki AH 

Traducere 
—— 

Cu mila lui D-zeu Noi Stefan Voevod Domn 

țării Moldovii, înştiinţare facem cu această carte a 

Domniei noastre tuturor cui vor căuta pre dâusa 

sau o vor auzi cetindu-i-se; iată au venit înaintea 

noastră şi înaintea boerilor noştri ai Moldovii sluga 

noastră Nistoru şi sora lui Tudora, copiii Stunet 

şi rudele lor Varvara şi Anuşca, nepoate de soră 

lui Zvăştală, de bună voeu lor de nime siliți nici 

'asupriţi şi au împartit între sine a lor dreaplă o- 

cină din a lor drept urie şi din privilegiile ce le-a u- 

vut de la bunul domnii mele sfint răposatul Stefan 

Voevod, un sat anume Şerbăneştii pe Boydana, 

trei parți. S-au cuvenit slugii noastre lui Nistor şi 

surorii sale Tudorii o parte de sat din Şerbaneşti 

de pe Bogdana, iar rudei sale, Varvarei i sa cu-
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venit ca parte alta parte din sai din Şerbăneşli și 
în line celeilalte rude Anugcăi i s-a cuvenii a lreia 
parte din sat din Şărbănesti. Deci noi văzând a lor 
de bună voe împărtala,și noi aşijderea și de la noi 
i-am dat şi i-am întărit slugii noastre lui Nistor 
şi surorii sale 'Tudorii şi rudelor sale Varvarei şi 
Anuşeai acel de mai sus scris satanume Şerbăne- 
ştii pe Bogdana, ca să fie ior şi de la noi uric şi cu 
toate venilurile lor şi copiilor lor şi nepoților lor şi 
strănepoților lor şi râstrânepoților lor şi la tot nea- 
mul lor ce li se va alege mai de aproape fie care 
cu partea sa neruşuit nici odănăoară în veci. lar 
hotarul acelui sat anume Serbâneşti pe Bogdana 
sa fie din toate părţile dupa vechiul hotar, pe unde 
din veci au umblat. Şi la aceasta este credinta 
domniei noastre mai sus scrisă Noi Stefan Voevod 
şi credinţa prea subitului nostru frate Petru şi 
credinţa  boerilor noştri, credinţa boerului /sac, 
credinţa boerului Petru dvornic, credința boetrului 
Sandru, crediuţa boerului Negrilă, credința boerului 
(Cozma), credința hoerului Vasco, credința boeru- 
lui Grâncovic: şi Talabă parealabi de Holin, cre- 
dința boerului Coste şi Condre parealabi de Neamţ, 
credința boerului Pefrica şi Toader parcalabi de 
Novograd, credința boerului Luca Arbure portar 
Sucevei, credința boerului //rană spatar, credința 
boerului Eremia visternic, credința boerului Șarpe 
postelnic, credinţa boerului Socuian pnharnic. cre- 
dința boerului Stărce stolnic, credinţi boerului Caţe- 
leam comis, şi credinţa tuturor boerilor Moldoveneşti 
a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi 
domn tării noastre din copiii noştri sau din neamul 
nostru, sau pe ori care altul Dumnezeu îl va alege 
să fie domn țarii noastre a Moldaviei, unul ca a- 
cela să nu le-strice a noastră danie şi întârire, ci 
mai vîrtos să le-o întărească şi împuterească, căci 
că le este lor dreaptă ocină. lar spre mai mare
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tărie a tot ce s'a scris mai sus am porontit cre- 

dinciosului nostru boer jupân Totruşanu iogofatul 

sa serie şi sa atârne pecetea noastră la aceasta ca:te 

a noastră. 
A seris Oanţă în Huşi la anul 1096 (1515) 

luna Ghenar 95 zile. 

NOTE 

1). Originalul pergament comunicat de preotul [, An-. 

tonovici din Bârlad, ca făcând parte din actele satului 

Bogduna, despre care a scris o prea interesantă monografit. 

Pergamentul e rupt şi lipit psalt pergatient-—Neare pecete 

nici şnur. v. „Arhiva» anul XI. 278. 

2). Nume de persoane; Nistors, Tudora, Stanina, Var- 

vara, Anuşca, Zvăştală: 

3). Nume de localități : Şerbăneşti, Bogdana, 

4). Zvâştală (3tswaax) faţă cu forma din documentul 

dat mai sus satiipaaz, deci m=—s=ă. In 1469 trăiau în sa» 

tui Zvişteleşti 4 fraţi: Toader Zeâştală, Stana, Marena și 

Măruşca. Tatăl acestor 4 Îraţi, deci primul Zvâştală, care 

şi-a aşezat casa în satul Zvişteleşti, gde est. ego dom, a 

trebuit să lrăiască cu o generaţie inaiule, cătră 1400—1430. 

Aceşti patru inşi stăpâneau în 2 sate: Zvişteleşti şi Șer- 

băneşti, şi marele Voevod'le întăreşte in 1469 impărţirea în 

două: Toader Zviştală ia satul Zvişteleşti, iar cele 3 surori 

iau Şerbăneştii. Proprietatea celor 3 surori în Şerbăneşti 

a curs liniştită 49 de ani, pănă cătră 1518, când urmaşii lor 

au simţit nevoia a veni din nou la domn să lise recunoască 

impărțala: Stana a avut 2 fii: pe Wistor şi pe Tudora ; 

iar Varvara şi Anuşca erau fetele celorlalte 2 surori a lui 

Toader Zvâştală din 1469, Marena şi Maruşca (Gscrpnunuse 

Bt&xipaaz), şi anume cred că Varvara era fata Mareuei, iar
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Anuşta fala Maruşeai. După obiceiul tării dar proprietatea 

in Şerbăneşti a trebuit să curgă in 3 bătrâni: Stana, Ma- 

rena și Maruşca,. 

39). Document din 705£ Martie 23, Vaslui. 

Sumar ; Petru Vodă întăreşte ficiorilor lui lon Tunsul: Slan- 
ciul, Lazăr, Gavril şi Ilea proprietatea în satul Tunseştii pe Bog- 
dana cumparat de tităl lor Iun Tunsul de lu Ilga cu 30U zloți tăta- 
răşti, căci diresele vechi le-a perdul, când a ars satul. 

- nascute oma at Ilirpz BoeRoAa. recnez 

A4p4 Beata MoagaBckoni. AHameiHTo UHHHa Hecnat AHCTOAL 

IEAULHM BACAM KTO HAHEA EA3pHT, HAN WTBUH Şcântum'T. WE 

nginaoma npka, aan n mpa, nana  Aloapaneknrau 

goa'kgn. Ham caoyrn Granuta n apariră ero Aaawp n 

Pagpna n cecmpa uk Haka arhi lwna TovneSaa un 

RAASEAAI HAGI BEANKOIO  MaAOBOIO || ca BeankSr ataprropiete 

CA WROANIMI NY MOKIiAULU Ai peRSUH AXE IIPHBIAHE 410 

mas. re ji Fun "SucSa sa KSmenoe ww poanrea'k 

POcHoACTEAMu Greana Rotgoan Ha Hy ceao ta 'Suce |] iun 

aro Bah KSnuia wreu, nik ÎwnS Tbucoyan wm Lara 3a pn 

CTA BAATH PaTagekHX. 4 Tăauk npHeuHaie H3rSBHAa kOAn 

HBTOPHAR CE CEA 0, HI0 AI RHA/FRIIH HX REANKOIO MKdao || Bot cz 

REAHROIR  MapTopil) 119 HAM MApTOpPHCĂAN CE WROanHau 

AY MEKITAULHAMI. d MH TAKOX H WT Hac ECMH AAA H NOTRPA- 

Atat caSrum Hama GrăânuSaS u eparitam || ere AasepS n Ia- 

&pnaS Hu ceeTpii HX Hakui "TOE RHINENUCANNOE Ceao naut TSuce- 

Win 19 Ha BOPAANA. KARE Ad ECT HU WT Rac SpHEZH Ca BaceA 

ASĂSASA Up n Akrem HK ui SuSuarom npllu npkSnSuarom 

HX un npampSphrom Hy H Race poaS HX KTO CA HM H3BEpET 

HAHBAHKHIH HENOPSIIIEHNO HHROAHRE Ha EERU. a XOTAp "TOAMS 

Kun epiustHo$ ceao Hanavk || TSuceipoa aa scr ww Secu cTo- 

BON NS CPapoMS yoTapS no KSAA H3 B'ERaWMHRAAH, A dteAnca
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H3HAHASTP WkRRÎH NpHgHaii WT Toro GrebanS BocRoAa 

pekomin danSemwa. la Ti npnenain HHTAE Ad HE HAtaer,.. 

£ANă. 34RCH NpAA HADHAH NPHBHAIAMH, d Hă TO ECT R'kpa ua- 

UIETO PGENOACTRA EWUIENHCAHHOMS ÎL cm pa BOEBOAAN R'Epa 

NpERBBAISEASHHRIL cHokH || reenoactăamn Laitamă n Ge 

Banan BocTanriia n REpa BOI4p HAIDHĂ. BEBA Hânâ 

X Sp $ ARopunka. B'kpa nana (Xamsa). kkpa nana Bopun 

n nana CrSp3a Npăkaaasoge Xornnekhik. BhpA nana XSps 

n nana duponaă npakanasote Hemeuni. Bkpă Nana UL a n- 

Apă n nana TaMna IpBRAAABORE Honorpaackiiy. B'Epă nana 

Mewpa Raprnko&hua noprapt Gouagenara. Bhkpa nână || 

IO pita cnarapa. Bkpa Dana Morhaa RHCTEPHHRA. Rhkpa 

MANA XpaBROpă NOCTEANtiKă” K'Epa NANA „Jempamutkă Yâui- 

una. REpa nana HkrSaa eroannka. &kpa nată Maaăalte- 

MHca HM K&pa EBCAX BOIApok Hauihy ĂOAAdECEHX FEAHRHĂ în 

MAăH. d NO HAMHM AKHEOTA KTO BSAET POCIIOAAPE HANEH BEMANI 

AMoaaaReRen. WP AETEA MâtHy HA WT HAUlere pas || an 

Nak ESA, KO BOr& H3REPET POCNOAAPEM GHTH HâlMEH SEMAH 

MOAAAECKOH TOT EH HA HENOpSULHA Băi Eero Adăniă H NOTEPBI- 

Afhia. amnsii Hath  STEpBAHA H Skpenna, BanSăte || ccmni HAM 

AM H NOTBPRAHA 84 10 scr HM NBARAAĂ WTPHHNA. 4 Ha Boa- 

uise Kpknoer H NOTRPAKAERIE. TOAS BRBCEMS Rit DENHCANHOAS 

geakan tea HamemS B'EpHomS || nanS MaritamS acroders 

nucaru ii HamS neuar npugkenTri KeeMS aiicTS HanurA$. Al u- 

xanaz bhoppa nucaa $ acasa, 

BATO. F3RA, Meu apr RF Ahn. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Patru Voevod, domn 

tarii Moldovei; înştiinţare facem cu această carte a 

noastră tuturor cui vor căuta .pe dinsa sau o vor
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auzi celindu-se; iată că au venit îvainlea noastră 
şi înaintea boerilor noştri moldoveneşti, slugile 
noastre Stanciul şi fraţii lui Lazăr şi Gavril, şi 
sora lor Ilca copiii lui Ion Tumnsul, şi s'au tânguit 
nouă cu mare jalobă, cu mare mărturie de la ine- 
gieşii lor de prin prejur, zicând cum că dresele' şi 
privilegiile, ce le-au avut tatal lor Ion Tunsul de 
cumpărătură de la părintele domniei mele, de la 
Stefan Voevod pe salul lor Tunseşti, pe care La 
fost cumpărat tatăl lor de la Zlca cu 300 zloți tă- 
tarăști : dar că acele direse le-au perdul, când a 
ars tol satul. Deci noi vâzând a lor mare jaloba 
cu mare mărturie, că ue-a mărturisit nouă cu me- 
gieşii lor. de prin. prejur. şi noi aşijdere şi de la 
noi le-am dat și le-am îutarit slugilor noastre lui 
Stanciul şi fraţilor săi Lazăr și Gavril şi surorii 
lor ca acel de mai sus scris sat Tunseşti: ces 
pe Bogdana, ca săle fie şi de la noi uric şi cu toa- 
te venituriie, lor şi copiilor lor şi nepoților lor şi 
văstrănepoților lor şi la tot neamul lor, cari li se 
va alege mai de aproape neruşuit nici odănăoară 
în veci. lar hotarul acelui sat de mai sus scris a- 
nume 'Tunseşti să fie dinspre toate pârțile după ve- 
chiul hotar, pe' unde din veci a umblat. Iar dacă 
sar afla niscai-va direase de la acel Stefan Voe- 
vod, poreclit Lăcustă, acele direse să nu aibă 
micz-odată vre o lege înaintea privilegiilor noa- 
stre. Şi la aceasta este credinţa Dumniei noastre 
mai sus scrisă Petru Voevod şi credinta prea iu- 
bitilor fii ai Domoniei mele Iiaş şi Slefan şi Con- 
stantin şi credința boerilor noştri, credinta panului 
Huvu vornic, credința panului Hamza, credinta pa- 
nului Borcea şi panului Sturzea parcalabi de Ho- 
tin, credinta panului Z/uru şi panului Miron, par- 
calabi de Neamt, credinta panului Șandru şi pa- 
nului Tămpa parcalabi de Novograd (Roman), cre- 
dinţa panului Varticovici portar de Suceava, cre-
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dinţa panului Iuviia spatar, credința panului Mo- 
ghila Visternie, credinţa panului Zrăbor postelnic, 
credința panului Patraşo ceaşnic, credința panului 
Neagul stolnic, credința pinului Plaza comis, şi 

credinţa tuturor boerilor noştri Moldoveneşti a mari 
şi a mici. lar după viaţa noastră, cine va fi domu 
țarii noastre a Moldovei, din copiii noştri sau din 
neamul noslru, suu pe ori-care l-ar alege D-zeu să 

"fie domn în ţara voastră a Moldovei, acela nici intr-un 
tel să nu strice dania şi întăritura noastră, ce le-am 
întărit şi împuterit, pentru că noi le-zni dat şi le-am 
intarit ca sa le fie lor dreapta ociva. lar spre mat 
mare tărie şi împuterire a celor scrise mai sus am 
poroncit crediuciosului nostru boer pan Mateiaş lo: 
gofat să serie şi pecelea noastră s-o utârne lu a- 
ceaslă carte a noastra. 

Mihailă Borra a scris, în Vaslui, la anul 105% 
luna Mart 23 zile, 

NOTI 

1). Originalul pergament foarte rupt şi lilera steavsă; 

celirea e anevoioasă, dar s'a putut întregi textul prin re- 

petarea slilului oficial. Pecetea lipsește, şnurul e de coloare 

fragă ; Lung de 0.34% comunicat de pr. l. Antonovici, Bărlad. 

2). Nume de persoane: Stanciul, Lazăr, Gavril, lea, 

Ion Tunsul, Liga. 

3). Nume de localilăți : 'Tunseştii, Bogdana. 

4) Tunseşiii. Despre Tunseşti ne vorbeşte uricul din 

1453 lunie 12, că sar fi vândut cu 83 zloți tatărăşti, facă 

să ştim cui ? Pasajul acesta stă scris în original cu altă 

cerneală.. Când se va fi făcut această .stersătură şi corec- 

tură ? In 1453 lrăiau fraţii Sima Tunsul şi Ştefan Tunsul; 

cătră1500 trăia Ion 'Vunsul, care cumpără de la Ilga cu 

300 zloți tătărăşti satul 'Tunseștii , dar că uricul s'a fost
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prăpădit din cauza arderei salului. Iar urmaşii ca să do- 

vedească acest fapl în lipsă de acte aduc marturi—ca ge 

AHKOE MaprSpuei, adică 24 jurălori, cari jură pe sfânta E.- 

vanghelie, după obiceiul din vechi. 

In adevăr azi nu se găseşte nicâiri uricul de la Ste- 

fan Vodă despre Tunseștii, dacă va fi fost; dar se găseşte 

altul mai vechin, de la Alexauurel din 1453. Să fie oare 

adevărat motivul adus de Stanciul Tunsul și ai lui în 1546 

că tatal său Ion Tuusul a cumpărat salul Tunseștii cu 300 
zloți de la liga ? De ce n'au adus ei uricul din 1453, care 

eră lu dânşii ? Ei au lăcut de uricul din 1453, căci nu le 

convenea cuprinsul, și nearâlâud la domuie nici un act— 
deşi erau actele la dânşii, au fost siliţi după aceia să pre- 

facă in uricul vechiu a lui Alexandrel, că su fost vâr- 

dut satul Tuoseştii de Sima lui Stefan Tunsul cu 83 zloți 

in 1453, ca să fie apoi cumpărat de Ion Tunsul de la vua 

llga cu 300 zloli și să şi-l împartă apoi fraţii intre ei pe 

4 bătrâni: Stanciul, Lazăr, Gavril şi Iicu. 

Asupra celor cuprinse in acest uric şi în uricul dat 

mai sus (pas. 163) din 6961 lunie 2 de la Alexandru 

Vodă, iată e» zice pr. |. Antonovici în frumosul său stu- 

diu asupra Bogdanel (|. Antonovici „Istoria Comune BE 

dana“ Barlad 1905 1 vol. CLXXXVIII-F478. Preţ 6 lei, & 
«In uricul de la Alexandru Voevod din 6961, luuie 3, 

se Spiaue că Tunseştii s'au vândut cu 83 zloți, pe când în 

uricul de la Petru Vodă din 1546 Martie 23, vorbindu-se 

de această vinzare, deşi o pune ca făcută pe timpul Ma- 

relui Stefan, pentru molivele ce vom vede,—ii arată! pre- 

tul 300 zioli. 

Trebueşte însă să ştim că de la veacul al XV şi pă- 

nă in al doilea deceniu ul acelui al XIX, după cum se 

constată din hârtiile răzăşilor din satele Bogdana şi Tun- 

seşlii, pe care le-am studiat, nu s'au făcul iutrebuințure 

uici odală şi de cătră nimene de uricul de la Alexandru
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Vodă, din 1453, ci în totdeauna numai de acel de la Pe- 

iru vodă, din 1546, 

Atuncia după traducerea uricului de la Alexandru Vodă 

facută de Loniţă Stamati, în 1814, posesorul respestiv, Mi- 

hălachi Dimitriul (probabil dascal la vre-o biserică din laşi) 

a oblicit, se vede, câ moşia Tunseştii, de care se vorbeşte 

în el, aparținea Medelniceriului Gh Oprişan (Paharnic și 

Spatar mai târziu) şi-a dobândit colacul, de la acest bo- 

ieriu, în anul 1818, de 55 lei (vechi), după cum se con- 

slată din urmăloarea scrisoare. 

«Mihalache Dimitriul fiul dascalului Dumitru dau a- 

«ceastă scrisoare a me dumisăli medelnicerului Gheorghi, 

«Oprişanu, precum să să şlie că un uric sârbesc cu tăl- 

«măcire lui, din velet 6961 lunie 2. de la Alexandru Yoi- 

«vod, în cari să cuprindi doă sati, anumi Tunsăştii şi IHor- 

«geştii, găsândusi la mini şi nefiiindumi trebuincioase, ca 

«un lucru ce nu este al. meui Pam dat d-lui, căci d-lui 

<esli stăpân moșiilor arătate, şi colacul meu dat, cinci zăci 

«şi cinci lei, şi spre incrediuţare ar isealit însumi « cu 

<mina me». 

1818 Ghenari 5. 

Mihalachi Dumitriu Ioniţă Stamati Spatar. 

a nam întâmplat fată. 

Vasile Docan Pah: martur. 

«Aceaslă scrisoare am seris'o cu zisa arătatului mai 

sus şi sint marlur“, 
„Vasile Briiescu“. 

De «e oare să fi rămas, acest document, neştiut atâta 

vreme și nici a fost întrebuințat în pricinele de judecată 

—eca acel de la Petru Rareş? 

Falş nu poate îi, pentru că felul scrisorii, lista bve- 

rilor Divanului Domnesc şi cele-l-alte criterii interne îi do- 

vedesc autenticitatea. Atuncea......? Ma voiu încerca să dis- 

leg această enigmă,
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Se ştie că Alexandru Il a fost în mare duşmănie cu 

Bogdan II, tatăl lui Stefan cel Mare. Prin uricul în cesti- 

une, pe lângă întărirea unei: vinzări, se resplălește şi ser- 

viciile făcute cu credință a 4 locuitori din Horgeşti și 

Tunseşti. Din care pricină se vede că, nu numai aceştia 

dar nici fii lor, n'au avut curajul să se prezinte la Marele 

Şlefan pentru a le înoi uricul, după obiceiu, trebuind să 

arăte pe cel cu buba de la Alexandru Vodă. De aceia ne: 

polii cumpărătorilor s'au prezentat--şi încă tocmai la Pe- 

tru Rareș, —în anul din urmă al domniei acestuia, şi a- 

tunci, aduvând ca motiv că dresurile de cumpărălurâ de la 

Ilga, pe care Lon Tunsul, tătăl lor (nu Sima, bunicul lor) le-au 

avut de la Ştefan Vodă (nu de la Alexandru Voda) «le-au 

ars (tătarii sau turcii) când au.ars tot satul“. Ba, Petru 

Rareş presupunând, se pare, că ar mai fi vre-un document 

dosit, se exprimă în uricul amintit, însă cu privire la 

predecesorul său, ast-feliu: „Jar dacă sar afla niscai-va 

„direase de la acel Stefan Voevod. poreclit Lăcustă, acele 

«direase să nu aibă nici-odată vre-o lege înainte privile- 

«giilor noustre“. 

Dobândindu-se ast-fel de familia Tunsul uricul a- 

cesta ds la Petru Vodă, de la sine se întelege că acel 

de la Alexandru II Voevod a râmas răzlețşi rătăcit prin- 

tre hârtiile de moşie ale răzeşilor din Tunsești şi Horgești, 

-- şi cu mai multă probabilitate la cei din Horgești. Moşia 

Horgeştii (căci satul cu aseminea numire nu mai există 

de mull) se învecinează cu moşia Sucevenii, aşa că, in 

decursul timpului, locuitorii respectivi aveau porţiuni de 

pămint şi dintr'un hotar și dintrmaitul, In anul 1697, San- 

dul Bolat, dâruind lui Vasile Pleşca treti logofet, un bătrân 

întreg din moşia Sucevenii, menționează in zapisul de danie 

şi următoarele: „şi am dat dumisale şi uricul satului“, 

ceia ce presupune că aice nu poate fi vorba de vre-un alt 

document de cât de acela de la Alexandru LI Voevod;
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căci Sucevenii n'au avut nici odată vre-un uric de aceste 

vechi. 

Cum pănă la anul 1697, aşa şi de atuncea păvă la 

1814, câud a fost tradus de Ioniţă Stamati, nu ştim ni 

mic mai mult de uricul de la Alexandru II Voevod. Alât 

putem zice că în acest răstimp a stat rătăcit, pe la ur- 

mașii san moştenitorii lui Pleşca, în laşi—pănă când a 

ajuns în posesiuuea lui Mihalachi Dimitriu, care după cum 

am văzut Pa dat, în 1818, lui Gh. Oprişan. Documentul 

acesta, împreună cu acel de ia Petru Raceş, mi Sau în- 

eredințat de D-nul Căpit. Boldur-Costachi, fost proprietar 

acum vu de mult, al moşiei Tunseștii, | 

5). cwr moro GrebanS BoeeAa prkeain Aar3era> „de 

la acel Stefan poreclit Lăcustă». Tonul în care vorbeşte 

Petru de nepotul său de frale Stefan Lăcustă, ne arală 

vrâjmăşia mare ce Ta stăpânit faţă de acest râsturnător 

al lui din prima domnie. 

33). Document din 6988 Oet. 17 Suceava. 

Sumar: Stefan Vodă întărește mărturia adusă de Mircea fiul 

lui Micul Orgoune, nepot lui Stefan Orgone. perzând privilgiile sa- 

tului lui de buştină Orgoeştii şi Negomiveştii, când a venit Împăratul 

turcese cu armele, şi luând credinţa megieşilor ocolaşi Voevodul îi 

întăreşte stăpânirea pe Urgoeşti şi Negomireşti, cum a avut'o de la 

Alexandru Vodă. | 

+ Macro Be ati Gredan BoeBoAd reAnpa Beau 

loaAatekoil. WUHHA WAaeHITE Hcc'Bat AHE+0AI HAUINALă EA 

c'kat K'TO NâHA par “au cro umSun ScAHIDHT. WWAE POT HCTII- 

min ca$ra Ham Alu pua cz Al uk Saca GOproane. npinae npka, 

Hăatui ngtA, HâLUHâNi |] BOADH. fi pAAc. "Tă MAAOBRAA H4AA 

BEANKOIO MAAOEOIO, pikSUH PAK. AXE NPHBHAHA AHAA ROLE: 

I|Ledpana GOprone. o umaa V anaa ianiere cragoro sd. 

AcĂANApA BOEBOAA, hi Soga ami. (9 Fana Boegoav
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un Gmredaua BOEROAY. KOAH. BttA]]] AX anpz. a mor npu= 
BHAHA. 10 BAN Ha cea Ha Gproeiph. n a Hrana 
PELIN. A WH BArSBHA 'TOTA IpHRHAHA. KOAn Dpințaa pn 
TYpekiH. "Ta DAMA Hauiv sea, HO ARI ECAIH  AOCAt0: 
THAN. CHAUIHAN BOApI. H pagot. TTă cati || eat vunai 
BAROH IIDAAIOT  BEMCRATO PARA. 4 EH WH MpHREA Kama 
YCH CROM WKOAHIH MEKIALNIU. a GH îi Wwun ennaan, H aap: 
MBpHCAAH. WTA A:K6 ser Tar | N VTOAIZ. DH VETAA 'Tă 
NpHBEAZ PA, HAAMH. Vel CROM WWKOANIE MEKHAUIH. Ta &na: 
nădu În mapmvpneaan, n oi axe cer Pak. HHO A bu 
AABUIH|/BHSHaNNE n CBJAATEACTEO. A AH MaRORAEpE cati 
AAA. N NOTEEPANAN câvs name MHpuA, ro patrie 
wruuuv ora ceaa GOproeromn. (sic) a Hkroamnpemn. 
Ha twbpatunt || Xogpzara. Aa tema cv (5 nac Spuk. ca Ba- 
chua ACXOALA. tai n prbmenă/ TO. HM VAVUATEA cro, ui 
np'kvivuavoata re. n NpAMSpATOnA ro n Races po 
£PO KTO GVACT HaHBAnkHin uenopSuieno rukoanine na kr, 
4 XOTApA “TAM BWmenneata || cena pa ecrh no cragoaiv 
XOTAȘIE. KVAA HÂ BARA W:KHBAAH. A HA To ter B'kpa reia Baaiti 
BHi enicanareati Gredana coate A[ i e'kpa np'keaBatoBat= 
HEX CHORZ PeABaai, si B'kpa Bop nauiny. grkpa nana E aan 
KVAd Hpăkaaata, E'kpa nana Senapn. ekpa ni | lOru. 
B'Bpa nana Xpana Agepuna. t'kpa nada Hara. e'kpa nana 
Tanrrpa. Bkpa nana Ăvan n ekpa nana Xepaana 
pakanatn “Penorpaacini p'kpa nana Heawuka. u e'kpa nana 

[aan CHAA Npzaxaa RuainckHy. &kpa nana II Au 4pn 
nop'ra |] pa Grhuscrore. e'bpa nana A axBo NpZKAAARA 
Hemeusore. e'kpa nana A paroura nogorpaaciăre. R'kpa nana 
Auka Pvanua. ekpa nana Kocme enkrapa, &rkpa nana 
Ru pansoa'k anernaphita. B'kpa nana D'epavana nocreanika. 

AM 

Www 
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apa || nană Fwna naxapuniă, gkpa maia lega croatia. 

gkpa nana Lpo3H saca. i Blpa Vcux BOAB Hank Moa- 

AARCKUL BEAHKHX A AAANĂ. d N9 Hdultăi HROT'E KTo B42 

AETZ POCNOAAGh Haulti BEMAH O Aare nauank. Han 9 ua |] 

ieroȚgoga (han na Boyasero Borz) pa reapare) sur 

V Hauitni BEAMAH V MOAAAREKON. TOTk 

HAuIErO AAA. A4E IJOBH EA spaces H VEpenua. 342 

VE EC  ECÂNIL (sic) ea Aaa £ 

noBn mw HenepStuniă 

ero Mpagvre 1 BĂAVIO 

CAOVABOV. 4 || Ha BOAuIEE Kp'knocm OA BACEAY EHIWEHCANI- 

pW 
ÎI) 

|) 
A 

pp _moatv Bea'ban me Bkpomv nau ÎavrvraY AoroaeTY 

nucaru n iăuv neuar, (npugrkerrui Kced AHcTY LA IUE4IV). < 

Iluc Pomau v Cţuae B4kT Fsunu pe ai pa s u 

“Traducere. 

+ Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod. 

Domu ţării Moldovei, înştiintare facem cu această 

carte a noastră tuturor cui vor căta sau 0 vor 

auzi cetindu-li-se; iata că această slugă a noa: 

stra Mircea fiul lut Micul Orgoane, a venit înain: 

tea noastră şi înaintea boerilor noştri de bună voe 

de sua jaluit noua cu mare jaloba, zicând ast- 

fel că privilegiile bunului său Stefan Orgoane, ce 

le-a avut de la bunul nostru bateânul Alexandru 

Voevod şi de la moşii noştri de la Ilie Vodă şi de 

la Stefan Voevod, când au fost în pace, pe toate 

acele privilegii, ce au fost pe salul Orgoeşti şi pe 

Negomireşti, pe acele ei lezau perdut, când au re- 

nit țarul turcesc de au prădat țara noastră. Deci 

2 noi cum am văzut cu boerii noştri cu mulțămire 

- i-am facut lege după obiceiul pământului, ca el să-şi 

aducă înaintea noastră pe toţi megieşii şi împre-
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„(_&iuraşii ca să spună şi sa mărturisască că lucrurile 
uu fost astfel. Si înlr'aceasta s'a sculat şi şi-a a- 
dus înaintea noastră pe toţi ai sar megieşi de prin 
prejur şi au spus şi au mărturisit că lucrurile au 

fost ast-fel. Deci noi văzând arătarea şi mărturia 

lor, şi noi i-am dat şi am întărit slugii noastre lui 

Mircea tot satul Orgoeşti şi Negomireşti la obârşia 

a] Ilojăiatei, să-i fie şi de la noiurie cu toate veni- 

turile, lui şi copiilor lui şi neputilor-lui şi străne- 

poţilor lui şi preastrănepoţilor lui şi la tot neamul 

ce i se va alege mai de aproape, neruşuit nici o- 

dănăoară în veci. lar hotarul acelor de mai sus 

zise sate sa fie după vechiul hotar, pe unde din 

veac a îmnblat. lar la aceasta este credința dom- 

niei noastre mai sus scrisa Noi Stefan Voevod 

şi credința prea iubitilor fii ai domniei meale, şi 

credința boerilor noştri, credinţa panului Vlaicul 

parealab, credinţa panului Zbiarea, crediuța panu- 

lui Juga, crediuţa panului Z/ran/dvornic. credința )a 

panului Neag, credința panului “Gangur, credința - 

panului Duma şi credinta panului Herman parea- 

labi de Belgrad (Cetatea Alba), credința panului /- 

vaşco şi credința panului Mazim parealabi de Ri- 

lia, credinta panului Sendre portarul de Suceava, 

“eredinta panului Dajbog parcalab de Neamţ. cre- 

diuța panului Dragoş parcalub de [Noxograd, cre- 

dinta panului Iafco Hudici, credinta panului Coste 

spatar, credința panului Chiracolă visternic, credinţa 

patului Gherman postelnic, credința panului 104 

nuharnie, credinta panului Petre stolnie, credinta 

panului Groze comis, şi credinta tuturor boerilor 

noştri ai Moldovei a mari şi a mici. lar după viata 

noastră cine va fi domn pământului nostru din co- 

piii noştri sau din rodul nostru... sau ori pe care 

il va alege D-zeu să fie domn in pământul nostru 

al Moldovei, unul ca acela să nu slrice dania noa- 

sira, ci mai vârtos să i-o întărească şi impute- 
13 

i A dă
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rească, de oare ce şi noi înşine i-am dal:o pentru 
a lui dreaptă şi de voe slujbă. lar spre mai mare 
tărie a luturor celor scrise mai sus am porontit cre- 
dincios boerului nostru pan Tăutul logofătul să serie 
şi a noastră pecete (să o lege de aceuslă adevarata 
carte a noastră). 

A scris Roman in Suceava, la anul 6988 Oct. 17. 

NOTE 

1). Originalul pergament ne-a fost înmânat de pr. 1. 
Antonovici, din Bărlad ; are 0m.52 latul pe 0.335 lungul. 
Pecetea lipseşte s'a publical în a mea „Gramatica limbei = 
slavone». Iaşi 1900, pag 74. —— 

2), Nume de persoane. Mircea, Micul Orgoane, Ste- ai 
fan Orgone. 3 d . 

3). Nume de localităţi: Orgoeşti, Negomireşti. uni * 
4). Orgoeştii : sat şi mănăstire în jud. Tutova. vine 

in vecinătatea satuiui Bogdana. La Orgoeșşti s'a fost făcut 
azil de infirmi supt Cuza Vodă, 

5). „BEAHROI :Raacsobi=cu mare plângere. In două 
documente conseculive ne înlimpină aceiaşi frază «cu mare 
jalobă». Şi documentul se grăbeşte a clarifica în ce con: 
zistă acea mare jalobă, că-şi aducea drept dovadă de ju- 
rături, de marturi, megieşii de prin vrejur (ivkoanin mexian) 
sau cum zice uricul din 7054 „ca ReAnkeR MapTSpe cz w. 
KoahiMn HX MekHiauu=cu mare mărturie cu cei de prin 
prejur ai lor megiiaşi». 

In ce imprejurări se -lua mărturia megieşilor, care 
slujea drept dovada ? Din actele aduse mai sus (7054 Mart . 
13 și 6988 Oct. 17) reiesă că din diferite împrejurări ac. 
iele (npu&naie) de proprietate se pierdeau. Cauza perde- 
rei actelor se semnala în uric, după care apoi se lua credinţa 
megieşilor. In adevăr în 1479 Oct, 17 era lesne de dove-
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dit că actele Orgoeştilor de la Alexandru Vodă cel Bun 

şi de la frații Ilie şi Slefau, când au fost în pace, s'au 

fost perdut, când țarul turcesc a venit şi a pradat tara 

Frau la mijloc 3 sau 4 ani, și cum Mahomet bântuise cu 

armiile sale toată valea Bărladului şi a meleagurilor de prin 

prejur, a încins cu foc şi sabie și micile aşezări din satele de 

la nordul Tulovii de pe apa Bogdarei, maiales că pe aici 

a fost vechiul drum, ce ducea pe coama deulurilor spre 

Roman și Siret, cum foarte bine a dovedit păr. |. Anto- 

novici în frumoasa sa monografie «Istoricul comunei Bog: 

dana» Barlad 1905). 

Nu tot astfel însăa slat pentru cei ce venise să cea- 

ră privilegii de la Petru Rareş în 7054 Mart 23, pentru sa 

tul 'Tunseşti, zicând că actele vechi sau fost prăpădit 

când a ars satul. Am văzut în nota documentului că a- 

rătarea ocolaşilor megieşi a fost falşă şi rău intenţionată, 

şi că a fost lesne deinşelat credinţa bătrânului Petru Vo- 

dă cu jurători aduşi pentru stabilirea anui lapt petrecut cu 

93 de ani mai înainle. 

In ori ce caz obiceiul dovedirei lucrului prin marturi 

era vechiu în practica tării, şi Ştefan vodă pomenește lă. 
murit acest lucru, când zice:. n vunan BakcH NoAARr Bem 

ckare npaka=şi le-um făcut lor lege după obiceiul ţării» 

34. Document din 6919. lunie 28. 
7971 

__ Sumar:. Alexandru Vodă întăreşte lui Plotun satul Plotuneştii 
la Stvungă pentru slujbele făcute de ei părintelui său şi lui. Se a- 
duce mărturia Ini Bogdan Voaă, frate cu Alexandru. cum şi a boeri- 
lor de la curte. - 

bi T ua 7 
Macro Boziee mn lw Maecan apă, BOeROAa. toc 

noAap Stiati Moagagekoni. ne Bparoaz Mona || yo 

nanoaa ho TAdHOAZ,  BHatAMO UHHHMA cHÂlA HâLU Hât4 

ANCTOAIZ OVe'katz AcBphtăta Na || Homz. KTO Ha cEch AHCT
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0 
OY3pHT2 HâH O9VCARNUN'TA ED UTOYIŢIH. ME TOTA  HCTHII= 

HbIH CA || ra n Borapuna Hama Îl ao Tori 2 1) cana 
.3 o 

NEpekE  CTONOUHBUIN AMA  POCNOAAPEMA. pt Ha | weatoy. 

NpAROIO 1 R'EpHoIE CABWKBOI. d AHEC CAOVRITA Ham Npa= 

Role Hi Brkpiiore caoyaore, "kata || ati cva ere apa. Jar 

BOVIO îi Brkpioyro CADȚĂBOV Apo Hâc KAAORAAN ECAII ETQ (lu 

  COBHOIO AACTHIO. [| AdAH ECAhI EALO date cei ÎL a 9 ov ) 
u ein?) 6 Grpoyurinr, "Po Emo oypuka co ovekatz poz 

VOAoauz o] BR B'kutnra. moaoy. ni abereaza ere, naije 

MEBRA.. N OVHOVUA roata sro. ui nprkoy || nouaz 

moaa eo, ui npkipiopareara ere. ni Ad GOVAPT Haz Hene- 

povţureito. oy niki Bkunnta. a vorapa || roamoy ceaoy.iă un 

DELIA NO mepeithi ipocrlk monta na ha ANR. 'Tă BâYAN- j i AA 
sn 

EMA AA 40 ACanbi |ijio V fataao note Anno, 

Ton Aoantini npoerk na Gepăzckon poannht, no mon qe- 

antini 40 || akca uepeez a'kez 4 Vorapa paavarmoga. 

oa abacaz na Kpanjakea. pe camu CGrpSurii KA 

Ar | piogiiua. Tă d dupeuta. To Emo Beca VoTapa. a 

Ha ro B'kpa mea Bbimenneannaro Îwanta || Aaekcanapa 

RoeBoabi. B('E)pa para aeero hormanoga. n Bkpa Apa 

roma crapecra, 1: B'kpa || An ţanaa Menoannka. n n'kpa 

Suapitau ga. n Bkpa loanzw (|; u R'kpa haanua Î ntp= 

anual B'kpa Ta mana agopinna. n t'bpa Poromnanena. 

n &'bpa Haagoaa. n Bkpa Ilanapa nepea || aata n a'kpa 

XoThKă MAtuu nenăro. n Bkpa llanapa Xornnnekere. 

n n'kpa Han, ( did CToA || ka. n B'kpa Lopatiţa uam= 

uka, n pa Dagk craporo. ui tkpa Leana ARopinka. 

i Bkilpa hnipak Xopaoncnoro. n nkpa Bikaoro Muka 

1, 2. Cuviutele NAOTAUA şi HASTOVueu stau. serise aici cu 

cerneală şi de allă mână pe loe ras cu cutitul. Avem a face cu e 
altă greşală, ori cu o vădită iutenție rea, nu ştim, 

je 
A 

LD 

(e)
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u b'lpa hpamoţaa Gpaocanua. n Bkpa ihropiik || noa 

XoBckoro. n B'kpa Iluganoa. n E'kpa Herpa hepăaaz- 

ckoro n R'kpa Ilpoucannnoga. n Bk || pa Reerh h paz 

uaoenua. n Bkpa Aanega.u n'kpa hparogza Ijledsana 

n Brkpa ovyekt Borapa At0 |] AAageibit. Hi AaAniă AH BEAnkniţ. 

ă NO HAMEMA XHBOT'k KOTOPRI META TOCNOAAPI 9 BEALANI 

HA || IEN, BPATÎN Măi. HAN HADHX CBPOANNKA. HAM BOVAR 

KO. “o EMS Aa Henopoyuua Hamse || ro np'kaaia n ovr- 

BEpRENÎa, BANOVKE ECAMRI EAMOYV AAN 34 natie H Ba Bkpe 

HOVIo HX cASB8. | ia Boautee no'rgepietiie nea'ban ecatni naniS 

Tamau cun npue'beuren neuam Hau8: nea pa jik as 

rogera. takr Fsugi ISnia ku. 

Traducerea 

Cu mila lui D-zeu Noilo Alexandru Voevod 
Domn țării Moldovei, şi cu fratele meu jupân Bog- 
dan ştire facem cu această a noastră carte tutu- 
ror bunilor boieri (pani), care pre această carte 
vor căta, sau o vor auzi celindu-li-se.lată că acea: 
stă adevărată slugă şi boiariu al nostru Plotun a 
slujit mai înainte sfânt răposaţilor domni, parinte- 
lui nostru „cu dreptate şi cu credincioasă slujbă; 
iar acum Slujeşte noauă cu dreaptă şi cu credinta 
slujba..Pentru aceasta văzând noi a lui cu dreptate 
şi cu crediuță slujbă cătră voi, miluilu-ne-am noi 
spre el cu osebită milă: datu-i-am_ înşine lui _un_sat 
Plotuneştii la Strunga, -ca să-i fie lui uric cu 
toate venilurile în veci; vecilor. aceluia şi copiilor 
lui fie băeţi fie fete şi nepoților lui şi strănepotilor 
lui şi răstrănepotilor lui şi sa fie lui neruşuit în 
vecii vecilor. lar hotarul acelui sai din cireş drept 
peste şes la Bahlui; de aici valea Bahluiului în gios
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mai în gios de Lipova, «dle aici valea spre valea 
Sârbască ; de aici valea spre pădure, şi preste pă- 
dure la hotarul Radulețului, de acolea spre deal 
la Craileasa, la Strunga Jurjevicei, de aci la Ci- 
veş; acela e tot hotarul. lar lu aceasta este cre- 
dinţa mea mai sus scrisul loan Alexandru voevod 
şi credința fratelui meu Bogdan, şi credinta lui 
Dragoş staroste. şi credinţa lui Mihail nevolnicul, 
şi crediuța lui Andriiaş. şi credința lui loanăş, şi 
credința lui Baliţă Bârlici, şi crediuta lui Zamaş 
dvornie, şi credința lui Rofompan, şi credinta lui 
Vladul, şi credinta lui Sandru percalub, şi cre- 
dinţa lui /lotco Țeatinschi, şi credința lui San- 
dru o! Hotin, și credinta lui Nanu Oană stol- 
nic, şi credinta lui Goraeţ ceaşnie, şi credinţa lui 
Badea bătrânul, şi credința lui Ioan dvornicul, şi 
credința lui Bârlea Horlovschi, şi credinţa lui Mic 
Albul, şi credinţa lui Bratul Straovici, şi credinta 
lui Jurj Volhovski. şi credinţa lui Tiban, şi cre- 
dința lui Negru Bârlădeanul, şi credinţa  Procel- 
nicului, şi credinţa lui Coste Brălilovici, şi cre- 
dința lui Manea, şi crediuța lui Stefan Bărgă, şi 
credinta tuturor boerilor Moldovenești şi a mari şi 
a miti. lar după a noastră viaţă, cine va fi domn 
în țara noastră, din fraţii noștri sau din neamul 
nostru, sau ori care ar fi, acela să nu-i strice lui a 
noastră danie şi întărire, căci că înşine i-am dat'o 
penlru a lui dreaptă şi cu credinta slujbă. Spre 
mai mare lârie am poroncit înşine boerului Zamaş 
a lega pecetea noastră. | 

A seris Bratei logofat la anul 6919 Iunie 2$. 

NOTE 

„ 1). Originalul pergament bine păstrat cu pecete, pro- 
prietatea d-lui Robert Mille, fostul proprietar al Strungăr. 
Lăţimea 0m.28, lungimea 0.34. Scriere ca a textelor bi- 
sericeşti. Şnur roş, pecete mare diametrul 0m.08. Se ce-
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teşte : ncuarn îw teand em) ru, anal, asus p 2 

Capul de bou, cu stea intre coarffe, soărele în stinga, luna 

în dreapla. (Vezi Surete și Izvcade VIII, 685). 

2). Nume de persoane: Ploiun. 

3), Nume de localități: Plotuneşti, Strunga, Craileasa, 

Raduleţul, Strunga Jurjevici. 

4). Plolun. Supt nus de Plotun avem un sat şi în jud. 

Filciu, apartinind din vechi lui Zatul Ploten, urmaş a :ui 

Slefun Piotun. Cred câ este o legătură intre Plotun de la 

Strunga şi Plotun de pe Sarata la Gloduri (vezi Arhiva 

I, 385). 

35 Document din 6931 Mart 12, Suceava 

Sumar: Alexandru Vudă întăreşte lui Batin pentru slujba lui 
3 sate pe Putna; unul unde esle casă, al doilea unde a fost Lupşe 
și al lreile unde este vad în Putna. x 

AMacmite Pokiero. ati AarăanapA BOEBOAA.  PocNoA4pA 

atatant  Aoaaatekoti. uitata || SHaateni Te cut  AHCTOAIn 

HANAI, OVeHdth KTO Math OVAPUTA MAH E70 OVCABIUIU'PI |] 

WTYUH, WE POT HCTHNHbIH, CASTA Hauib BHpiihiti Jamu b 

CAVIEHA AA BAROCE || Hi BIpHero CAVKEOIO, PHAL Ai BH- 

Akeiun €ro. page H E'kpHivro cAVAiV 40 Hac ta40 ||] Baa 

£CAUI EFO, WUCOBHSIO IAUIEIO AMHAOCTHIO, H AdAN ECAH EAI OY 

HAMIO B£AAH || OY atoaaagekoni. 'rpu cena Ha Îly ro Hama, 

PAE EMY ECTh ACâth. APWroE TAcl ăn aynue. Te 

TEE PAE ECTPA EPOA Had ÎLV'PHOH. IpioBRI EMY Ridu OVpikh, 

CX OVEHAL || AOYOACAL. Mi AkTeai £ro. Mi „OVHVUATOAL 70. H 

IBANVUVUATOA H PANIOPATOAL. H Bpa || Pian £ro KTO 

EVAET BANXHÎH Ha B'kKhl, 4 VOTAPA THAL TPEAL CEATA Ad 

GVAET 19 CTa || phiaih XOTaphIA XoTapodih EVAa H3h  BHRA. 

AWEHRAAN, 4 Ha To cer Hama Bkpa. n pa i cua HANAL A
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BoegoAbi. H B'kpa oyeut Erin natuny. n Brkpa Ham Bo- 

Apr. E'kpa Îl nana Muxanaa Aoporynekore. n akrin ere. 

Bkpa na | na Epunka n pvbrin ere. t'kpa nana || Hanna 

Akopinka n akrin ero. B'kpa nana Herphr e'kpa nana 

Enaun. pa nana || Roypa n akrin ero. B'hpa nana 

Hanau a n akriu ero. e'kpa nana Hecmana n Ask || rin ere. 

gkpa nana Ă, . n avkrin cre. pikpa nana Hcaa n akrin ere. 

gkpa nana lonun n psbret ere, e'kpa Huana Akara. 

ekpa croata Azamzkyuia, erkpa npouea | nuka, R'kpa 

Vropruua. B'kpa over Bop Hamuuă Moagagckhiy. BeankhIY 

H MAARIȚE, || a 19 Hauitat KHBOPH, KPO BYAET PocrIeAAph Haz 

IU9H, BEMAN. HAN OT Hâuiiy A'ETÎN | HA VOT HAHY BpATin. Han 

Horo BA H3BEPET ENIPHI. TOTH IpIOBhI, HA HENOPVUL HAN || nauero 

AdHHA. dan IpOBRI HA NOTREPANAN BAHVIKE EC HA Aa4n 

34 HX NpaBVIO În B'kpyie CAȚKRY IpoRnr Math Henepyuieite 

HHKOAM Mă E'Rkhi. 4 Han BOAuite NOTRE Î] pene ceay ancr 

Beaban emn caysk nauuy B'Epnoay Bynunure aoroge | 'ry 

nicaru Hi npugbenTru Hay near... o Gyuarik na'kr | 

Suna. mea. AMapr, ai. 

Traducerea 

Cu mila iui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
domn tării Moldovei; facem ştire cu această carte a 
noastră tuturor cui pe dinsa vor câta sau o vor 
auzi celindu-se,; iată că aceasta adevărală sluga a 
noastră credinciosul Batin a slujit noao cu dreaptă 
“ŞI eu credincioasă slujbă, pentru aceia văzând a 
lui dreaptă şi cu credinţă slujba catră noi mi- 
luitu-ne-am noi spre el cu osebita noastră milă. şi
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datu-i-am noi înşine lui in a noastră țară a Mol- 
dovei, trei sate pe Putna, anume unde îi este casa, 
alt sat unde a fost Lupşe, şi al treilea unde este 
vad în Putna; acelea i-au tost lui uric. cu toate 
veniturile. și copiilor lui, şi nepoților lui şi strane- 
potilor şi răstrănepoţilor şi fraţilor lui, ce-i vor fi 
mai de aproape in veci. Iar hotarul acestor trei sate 
să-i fie după vechile hotare, pe unde a umblat 
hotarul din veac. lar spre aceasta este a noastră 
credință, şi credința fiului Iliiaş Voevod şi credința 
tuluror copiilor noştri. și credinta boerilor noștri, 
credința jupânului Mihail Dorohoianul şi a copii- 
lor lui, credința jupânului Grincă şi a copiilor lui, 
credinta jupânului Ivan dvornicul şi a copiilor lui, 
credința jupânului Negrea, credința jupânului Vâl- 
cea, credivța jupânului Jurj şi a copiilor lui, ere- 
dinta jupânului Iliaş şi a copiilor lui, credinţa ju- 
pâuului Nesteac şi a copiilor lui, crediuţa jupânului 
D.... şi a copiilor lui, eredinta jupânului Isaia și a 
copiilor lui,credinţa jupânului Popşa şi a copiilor lui, 
credința jupânului Juan Deatcă (imoşuleţ), credința 
stolnicului Dămăcugş, credinţa  Procelnicului. vre- 
dinta lui Ciurbe. credința tuturor boerilor noștri 
Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după a noa- 
stra viaţă cine va fi domn ţării noastre sau din 
copiii noştri sau din fraţii noştri, sau pe ori-care 
D-zeu îl va alege să fie, acela să nu-i strice a 
noastră danie, ci mai vrălos să i-o întăriască, căci 

că şi noi i-am dat pentru a lui dreaptă şi credin- 
cioasă slujbă, care să-i fie neruşait nici odată în 
veac. lar spre mai mare tărie acestei cărți poron: 
cit-am înşine slugii noastre credinciosului  Cupcici 
logofătul să scrie şi sa lege a noastra pecele.... 
în Suceava la anul 6931 luna Mat 12.
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NOTE 

1). Originalul pergament se află la Academie 46. 15,, 

fâră pecele; rest de câte-va şuvițe de şnur matasă roşie şi 

albastră ; copiat în ale mele «Surete şi Izvoade VIII, 683. 

2). Nume de persoane. Batinn, Lupşe. 

3). Nume de locuri: Putna. 

4). rac awp cera Aomn: unde-i este casa. Fraza a. 

ceasta stereolipă în vechile urice ale secl al XV-a, arală 

că şi pe apa Putnei se închegase călră 1423 câte-va aşe- 

zări de sate datorite împroprietăririi lui Batin şi a inainta- 

şilor săi, între care trebue să punem pe acei Lupşe Balin 

«rac Bah Ayiur=unde a fost Lupşe». 

Azi pe acele locuri avem satul Batineşti, dovadă că 

primul proprietar fost-a unul Batin, care ni-l dă uricul 

din 1423. Şi cum satul (ceas) pe la această dată nu-şi avea 

nume specific, ci acel generic «unde ii este casa», arată 

că pe la inceputul secolului al XV-lea s'a inchegat satul 

Batineşti, care şi azi este în jud. Putna, plasa Gârlele 

formând comună cu Igeşti şi Patraşcani. 

36. Document din 7035 Mart 9, Huşi. 

Sumar: Petru Vodă Rareş cum se râdică în scaun răsplăteşte 
slujba ce i-a făcut Draxin Pureel, Isac și ]le, dându-le voe să-şi facă 
sat pe locul de pe Botna cea mare. pe de ceastă parte, mai în jos 
de Ion Găureanul, căpătat danie de la Bogdan Vodă. 

Cu mila lui Dumnezeu noi Petru Voevod domu 
pământului Moldaviei semn dâm tuturor celor ce 
vor auzi şi vor vedea. că credincioşi slugile noastre 
Dracsin Purcel i Isac îi llea au slujit noaua cu 
dreaptă credința cu a ior slujba şi de la noi i-am 
miluit cu deosebită milă şi le-am dat şi le-am în- 
tărit den a noastră danie de la fratele domnie: 
meale Bogdau Voevod un loc de câmpie: pe Botua 
cea mare, pe de acea parte de Bolna pe din jos
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de lon Găureanul în gura văei, unde da în matca 
ca să-şi faca deosebit satu ca sa fie de la noi uric 
cu tot cuprinsul a fiilor, nepoților, a strănepotilor 
și la tot neamul ce i se va trage de aproape ne- 
strămutat nici odată în veac; iară hotarul acestui 
mai sus loc de câmpu ce iaste pe Botna cea mare 
pe de aceasta parte de Butua pe den jos de Io 
Găureanul, pen gura vâii unde dă în matca ca s& 
fie pe cât se va putea a trăi un sal: şi la aceasta 
iaste credința domniii noastre mai sus serisă Petru 
Voevod şi credincioşi boerii noștri jupâu Hrana 
Dvornic şi credincios jupănul Negrilă, jupânul 
Grincovicea, şi jupâuul Talată, şi jupânul Vlad 
şi jupănul Mihul părcalabul Hotinului... şi credinţa 
tuturor boerilor Moldaviei a mari şi a mici; iară 
după eşire noastră den viaţa aceasta, pe care va 
milui Dumnezeu şi-l va rădica domn pămantului a- 
cesluia den fiii noştri sau den neamul nostru să 
nu strice această danie a noastră ce o am dat şi 
am întărit pentru credincioasă slujba lor, ce să o în- 
tarească ; şi spre întărire acestii danii am poroncit 
credinciosului boerul nostru jupânul Toader logo- 
fatul de au scris şiau pus pecetea noastră spre în- 
tărire acestui semn al nostru. 

Sau sesis in Huși, vleat 7035 Mat 9. 

NOTE 

1). Suretul face parte din aclele moşiei Pogăneştii 
de pe Prut, propnetatea d-lui N. Volenti, laşi. 

31). Document din 7036 Mari 19, Vaslui. 7 22 
Sumar ; Petru Vodă Rureş întăreşte lui Grozav  părealabului 

de Roman seliştea Şendreştii pe Polocine, rămasă domniei de la 
Cernătoae, după moarlea ei. 

Macmire Peoiiere ati, Ilerpa nottoaa recnoiapa tan 
Aoasackoni. BHadtutro WHUHA, Hecitti ANETA, Bzckat To
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HA HEA BZ3pH'T. HAN || urSun oveanntinir £r0. Oe PUP Hez 

'veninin Haui &'kpuin nea'kgun nau | posag. nzpkaadin Hone 

rpaackbin. casta rp'B ae caro nouuiuitat || BoraauS Bo 

Bo Ah Bpam8 rocnoacra ani. Hi OV SKS rocnoaeTBăatii, 

GmedanS noegoak. npago ni p'kpuo. a pite caSinir na 

mpage un R'kpno. rkake ar | ana'Reuun upăzen'bpiore ro 

CASES 40 ac. KAAORAAN ECAlbi ECE WEMUBHOIO HAINELE At 

AocTite Aaat Gcâtnt EMS ww rac. oy natuent || estant ov Aoa- 

Aagekon. cane ceaniție S$ Iloacunneg nantark Ilea peaiu- 

JO WETAA0 POCNOACTRAMH, poe ceantțue or VepuzTroae, 

119 cui | cpu. 3a wo neacran c'b n3iauri noencapTu 

NHKTO WT EN DO. Ha rom$ wuwiiiitiS. "poe Bace hi 

MIENHCARNSE Ad ECT FAS, WT Hac 9VPHK, 1 CZ ACEA AOțo- 

Asa. Em ui aka ro. n SuSuarea cre. ni npkSuSuarea 

ero.H npatp'kriwai re. n BactaS poaS eroare ca es 

H3BEpen Hanganu nenopSureno uukoanke ta ph. || ÎL tu 

EAHO IPHRHAIE HEBAGUIAOCE. Id TAA  BRUDEPEUERNA CEAHIȚIA, Hi 

Nak || komap mon Bhimenneannon  ceanijie 1pie S$  noacuntieț. 

nana Ienaperitvat. Aa cer no cragoaid țerap$ wr ovcuy 

cmopwu nokSani || na p'kaa vwangaau. SI na ro cc B'kpa 

Hawiere RA, Eiuie macamare ati. lega BRAA. Hi BRpa 

npkezBaroBacitare ca rgamu horaana. În 'kpa over Haz 

uk AMloaaagckhik  Borap. B'ăpa tata Xpatiă ABopiinita. 

rkpa nana Nerpnaa. e'kpa nâna Lpnukoanua. Bkpa nana 

| Taaaga. Bkpa nana Baaga n nana MuySaa naprana- 

Roke Xo'rrunekhiy, Bkpa nana pace n nana XSp$ napra= 

aanoge Hemsuckhik. B'kpa nana poata n nana AanuSaa 

| napkaaaoRe Hogerpagckhiţ. apa natia Rapogekoro nsp- 

mapik Gouanckore. pkpa nana Aparitia cnaragk. akpa 

nana A Sau enerepină. B'kpa natia || AuuSaa necreate,
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ekpa nana bran vana, &'kpa nana Baiapii croata. 
pikpa nana Lovua komiea. m B'kpa azcky porapn natunyț Mea: 
AABCKRI Beankiţ În Aaanik. A no natia noul re 
GSAET TOENCĂAPA HAIDE BEMAN HAN OT AATPE Harun MAH 
AWP HANETO PIAA. MAH DAK BSA Koro BE H3BEBET FocnoAa= 
PEM EAIȚIE Manet MCAAAR || ckon Batai, Tor Bi eM$ Hero 

pStuita naurere Aaaa ni norepakaenia. Mann ca orz 

Epaana n Sip'huna BanSke tem eaS npagaa WTA Hi aa: 

aia. S| ua poate kp'hnoer ui nomvBpamaenie "Toată pacea 

EBIMIENMCAHHOAS Rehau cati Harieai$ B'kpuoaS nau Toa- 

A£p$  acroger$ Îl acarn n namiS neuae npne'keura Keemb 

“aneTS nauieai$. 

Inca leon Alapinpe. cy Bacacyn Bare faas. mea 

Mape pi. o 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru voevod Domn 
țării Moldovei. ştire facem cu această carle tutu- 
vor cui pe dânsa vor căla sau o vor auzi celiu- 
du-se, iată ca aceasta adevărală a noastră slugă 
credincios boiarin pan Grozae parcalab de Roman, 
a Slujit mai înainte sfânt răposaţilor lui Bogdan 
voevod fratele domniei meale. si nepolului domnii 
meale lui Stefan zoevod cu dreplale şi credință. iar 
acum slujeşte noauă cu dreplate şi credinţa. Pen- 
tru aceea noi văzând a lui cu dreapta credință 
slujbă cătră voi miluitu-ne-am noi spre el cu ose- 
bila mila noastra şi dat-am inşine lui de la noi în 
a noasliă ţară în Moldova, o selişte în Polocine 
anume Sendreşlii ce a fost ramas domniei mele 
acea selişște de la Cernctoae după a ei moarle, căci
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că nu sa putul afla după a ei moarte nime din 
neamul ei pentru acea ocină acea toata de mai 
sus scrisă să-i fie lui şi de la noi uric şi cu toate 
venilurile lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi slră- 
nepoților lui şi răstrănepotilor lui şi la tot neamul 
lui ce i-se va alege mai de aproape neruşâit nici 
odănăoară în veaci, şi nici un privilegiu nu s'a 
fost găsit pe acea selişte. Şi iurâşi hotarul acelei 
de mai sus scrisă selişte ce-i pe Polocine. anume 
Şendreşlii. să fie pe vechiul hotar din spre toate 
părțile. pe unde a umblat din veac. lar lu aceasta este 
credinţa domniei noastre mai sus serisă Noi Petru 
Voevod şi credinta-prea iubitului fiu al domniei mele 
Bogdan şi credința tuturor boerilor noştri ai Mol- 
dovei a mari şi a miti, credinta panului /rean 
dvornie. credința panului Negrilă. credința panului 
Grincovici, credinţa panului Talabă, credinţa pa- 
nului Vlad și panului Mihul parealubi Hotinului, 
credința panului Cărjă și pauului Huru parcalabi 
de Neamţ, credința pavului Grozav şi panului Dan- 
ciul parcalabi de Roman, credința panului Barbouvshi 
portar de Suceava, credința panului Dragşan spa- 
tar, credința panului Dumgşa visternic, credinta 
panului [iciul postelnie, credința panului Felea pa- 
harnic, credinţa panului Zbierea stolnic, credința 
panului Joan comis şi credința iuluror boerilor no- 
ştri Moldoveneşti a mari şi mici. lar» după viața noa- 
stră cine va fi domn ţării noastre sau din copiii 
noştri sau din neamul nostru sau pe ori-care al- 
tul îl va alege Dumnezeu să [ie în țara noastra a- 
Moldovei, acela să nu strice dania noastră şi în- 
tărilura, ci mai ales să i-o întărească şi împuter- 
Dicească, pentru că-i este lui dreaptă ocină şi da- 
pie. lar spre mai mare întărire şi împuterni- 
cire a celor de mai sus scrise am poroncit ilus- 
trului nostru pan Toader logofat să serie şi să a-
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lârne pecetea noastră calră aceasta carte a noastră. 
A scris Ion Marjire în Vaslui la anul 7036 

luna Martie 19. 

NOTE 

1). Originalul pergament fâră pecete, lățime 0m.32. 
lungime 0m.39. are şnur roş. Proprietatea familiei lancu 
Codrescul, de lu care Pam copiat în 1896. 

2). Nume de persoane Grozav, Cernătoae. 
3). Nume de locuri: Polocine, Şendreștii. 
4). Poiocine (S noasunney), Şi azi se păstrează această 

denumire, la 2 sate din judeţul Tutova: Polocinul de jos şi 
Polocinul de sus, ca făcând parte din comuna Pogoneşti, 
în partea sudică a ljudețului. Denumirea e slavă şi Sar 
palea lâlmăci în 2 feluri: a) că e un compus din nea (noay 
aoAokHua)=jumătate şi orunna, ROTUHHA=— moşie de lu lată 
(oreu=—oTu0), deci s'ar referi denumirea la vechea impăre 
tire a primei moşteniri în două: doi bătrâni, b) că avem 
aici a face cu un derivat de la verbul ncavuaru=a stăpâni 
a primi, a avea, noaSuanie=primire, slăpănită. Pe când 
țara se împărțea în derjava=ţinuturi, nu era nimica neo- 
bişnuit ca şi o întindere mai mică de teren să se boteze 
cu denumirea de Polocine=—stăpânire, posesiune: şi că pe 
asemenea întindere de teren vrau diferite selişte ca aceasta 
Şendreştii. Şi azi există in judeţul 'Tutova satul Șendreştiz, 
dir in partea de nord a judeţului, şi nu ştim cum, alâta 
mare intindere de teren să se fi zis tot Polocive! 

5). Obiceiu juridic. Uricul nostru ne vorbeşte de un 
obiceiu juridic destul de insemnat pentru istoria dreptului 
la noi din vechi. Seliştea Şendreştii a fost în posesiunea 

„uneia Cernătoaea, care era deja moarta în 1528 Martie. 
Cernătoaea a fost femeia uouia Cernat, care se găseşte 
aşa des pomenit în documentele secolului al XV-lea. ca
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boer fără titlu, între 1467 şi 1480 <Șieful Cernat“. Cine-i 

acest Şteful Cernat ? In uricul celebru dat de Petru Vodă 

Avon în 6956 lulie 15 (1448) se vorbeşte de un Cernat 

Ploscarul, care avea de frate pe Șleful, şi cărora domnui 

le întăreşte o sumă de sate, iazuri, mori, prisăci, şi chiar 

ozerul Brateş (v. «Surete şi Izvoade» JI 324, şi Galaţi: 

1904, lulie 2) . Aceşti frati Cernăteşti aveau moşii in tara 

de jos şi legenda pune legătura intre Rareş Vodă şi fa: 

milia Cernat, care se păstrează şi azi de şi e aşa de veche: 

Intre proprielăţile aparținând Cernăteştilor era şi Be- 

rivoeşlii pe ialan, care se vinde în 6992 Mai 14 de Stetul 

Cernătesecul lui Lon Parava și tatul Berivoescul cu 37 zloli 

tătărăşti (Uricar XVIII, 40). Se vede darcă tocmai după 1484 

s'a întâmplat moartea lui Steful Cernat, de şi documentele 

timpului nu-l pomenesc ca boer fără titlu de cit până la 

6981. Femeia lut a trăit mai mulți ani după moartea bar- 

batulur ei, de a rămas in amintirea urmaşilor cu numele 

de Cernătoaia, lără descendenţi. 

Cui rămânea moștenirea cui-va fără moștenitori di: 

recți sau colaterali? Uricul ne spune lămurit câ averea 

rămânea pe sama domniei. Se vede că a fost aşa de bă- 

trână această Cernătoae. că intreaga ei familie s'a fost 

surpat de răstriştea vremurilor, căci de unde bărbatui 

ei figura ca boer fără tiliu în divanul lui Stefan Vodă intre 

1468—1474, îl vedem şlers din listă şi trăind ca boer de 

țară încă în 1484, și după aceia; şi că in cele din urmă 

loată-averea a mers în mâna domnului. «tipe crai ro 

NOACTBAMH, OE CEANLE WI epua'Toat NO ch  CMEPTPH. SA 9 

HE moranek H3H4HTU HO EH CAMEpPTH 1HK'TO WT EH pPOAA Hâ 

ror$ wruuns=care a fost rămas domniei mele acea selişte 

de la Cernătoae după a ei moarte, din cauză că nu s'a 

putut afla după moartea ei nimene din neamul ei pe a: 

cea ocină», şi că pe acea selişte nu sa găsit nici „un dires 

(n HH FANS npuRHaie HEBAAINIAVCE Ha TAA BHULEDEUENHA ceantţue)



— 209 — 

Odată dombul intrat în posesiunea unui pămînt, dis- 

punea de el ca de ai său şi putea să-l dea cui îl slujea cu 

credință, potrivit vechiului obiceiu ; şi faţă cu serviciul fă- 

cut de parcalabul de Romav, Grozav, care a slujit supt 

Bogdan Vodă şi Stefan Vodă între 1504-- 1527, şi sluj- 

bele sale fiind—se pare--ostăşeşli, nu se vede numele lui 

trecut printre ale marilor boeri, de cât odată cu înscău- 

uarea lui Rareş Vodă, când îl şi vedem parcalab de No- 

vograd (Roman) în 7035—7037, apoi vornic în Mart 17, 

1037, când e şi lrimes în expediţie contra Braşovului, ca 

mai apoi să revină la părcălăbia de Roman în 1530, Pen- 

tru aceste slujbe domnul îi dă moşia Cernătoati în Polo- 
cine, anume seliştea Şendreștii. 

35. Document din 7054. Mart. 30. Bărlad. 

Sionur: Pelru Vodă Rareş întăreşte nepolilor lui Cozma Bălo- 
eseul şi anume : lui Petre şi Nicoară şi Băloş, fiii lui Lon Băloşescul 
cum şi verilor lor Mihul, Steful si Maria fiii lui Petrimun Baloşes- 
cul. satul Băloşeştii pe lucașa, dat de Stefan Vodă bunului lor Coz- 
ma Baăloşeseul. 

Mase: în Bomiero ati Ilerp'k Boegoaa. rocnoAapa 3man 

AMoAaagckoH BHaAMEHHTO UHHHAM MCCHAL AHCTOA  BZCAAL KTO 

Hâteăt R43pH'T Han sro urban ScanulnT. (Oe TOTH HCTH- 

unu Hauin casrh. ÎLemp'k u apa ero Nukoapa n Pancu 

Gnimoge Hwana baza meckSaa || n re nacannkone yu 

vova n par ro [lega n ctempa uk Magie. akrn Ile 

rpnaana hzaomeckoyaa. cu RuSkoge azaotieck$ 

Roza, caSium nam npago H B'kpho. km mu RHA eu 

HY IIPARO R'EpHoVIo CAOVAKROV. KAAOEAAN CALI HX  WCOBHOIO 

HALL AMAOCTIIO || Aaa H NOTPBPZAHAN ccm Hat $ ateu 

Beman $ Meaaateoni n npagSio wins ni AkatiuiiS i ez 

NPHEMALE Ba NOTRPAKAENICE I[Io Mata Ama Hi Bosata ha 40: 

14
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meets. wr poanireat cocnoacreaani Gredană BofBo4li. 

EANo ctao naum Bzaowewmiti Hă IOkaui n || Rato Aa ET 

ma wm Mac SpHK W CA BACEA AOXOACĂI na n AETEA HK. 

u SuSuaroa UX. H npresnSuiroa ni npaipăprtreat HK hi 

BaceMoy OAS HX ETO cl HA HanBArwHin HenopSuletiie Ii 

KoAME HA ei. A XOTAg TOMoV RU ENHCANHO NS CEAS uanatrk 

| Bzao memeat na IO nau pă ET Noe WT Rpzunub 

Eamzkanoga. A0 KPBHIHIII Ewpuuia. a wr Twa no- 

monom rep. no WE cToponut Beperi 49 KoHeu Blul- 

HEMOy CTABĂ. A WT mon: Ha Marii NOTORH ropik ao "e 

wauia. Ta uepte "fam a. WpABO id ABEpoBII 40 || cepta, AY” 

EPOEH. 4 WT mSa mogparaer rep A0 Koniil AcEpoan $ 

emoann. | wm 'reak 5 ApSrin CTOAN Ha ABaS. d WT moatk 

ARAcAi joasa ma ESAatt Bute TAL: ma ww roa'k npano 

A0 N9TOKA moară Aa NOTOROA AOAWB 40 SAMI Hui 

rpaaniput. | ma ua FSA A0avvE A0 kpzithujt PAzkansta, Te 

„tcp IAA BEE X9TAP. A nak ampeanerk WBHAnAST biti NpHBIALH 

wm moro Gr edana BOEROALI pexoain dakSera. a ToTh 

ApHEHAîN MUTA BAKSI AA ME HAAIOT NPAA, Bau HA NgHBnai. 

d na mo ter B'kpă tatutro || rocnoAcrea EMUSENHCAntAre dthi 

Il empa BOEOAA. îi ekpa up(GRz3AIOBAEIHAIECiIHWE Pocno A 

cream. Lama ni Grebaha n Kocranruna. n p'bpa 

Borap namuy, EEpa nană XspS aBophiiă. gkpa nana Ilerpa 

Rpakonua. Bkpa IaHă Fo pun ui nana (Gmspsu) upaaaaz 

gogt Xoruui |] ckbiX. gkpa nana X8poy în Maha Mu gona 

_ MpBRAAdRORE Hemenkbiț. Bhpa nana Ulanapa H g'kpa natia 

Taina NpAKAAABOBE Hogorpaackix. B'Epă nana Jlerpa gap” 

THkoBnUA noprap'k GsSuagckore. aripa nana 10 pia enarap. 

ekpa nana Moynaa eucmpunta. || Brkpa nana Xpasopa nec” 

meanuta. Bega nana ÎeTpnsa Mansa, eta ana N ke 

.
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roya croantka, Bkpa nana Ilaaăa nomnca, n B'Epa Bzcby 

BOTAPE HAL AA AaBckhi REANRIIE H Manny, | no namea 

xuaork | formularul | obişnuit |. A na Roauee kpk- 

MocPh „i NOTBpzWAenie moaiS Biiuenieanto ui Bsa'kan ecaii 

nau MS Brkonoaey nanoy Mare ia $ AcroderS mncaru 

si HauiS ntuar npugibenrii ORCEMS "ANETOV MauitAt$. HIHCAA 

Eacnaie hSaaSran S hpzaasib. earo Fana, Acta Alag= 

TA A AH, 

Traducere 

Cu mila lui D-zeu Noi Petru Voevod Domn 
țarii Moldovii, iuştiinţare facem cu această carle 
tuluror cui o vor vedea sau vu vor auzi celindu- 
i-se ; ca acesle adevarate ale noastre slugi, Petrea 
şi fratele său Nicoară şi Băloş fiii lui Loan Bălo- 
Șescul cum şi rudele lor Mihul şi fratele lui „Ste. 
ful şi sora lor Măria copii lui Petriman Băloşes- 
cul, toti vepoţi lui Băloşescu Cozma, au slujit noa 
cu credință si dreptate. Pentru acestea văzând și 
noi a lor dre eaptă şi credincioasă slujbă ne-am milos- 
tivit spre ei cu a noastră deosebită milă şi le-am dat 
şi le-am întărit lor în a noastră ţară în Moldova a lor 
dreapta ocină şi moşie și din diresele de întărire ce le-a 
avut moşul lor Cozma Băloşescul de la părintele 
Domniei meale Stefan Voevod. un sat anume Bă: 
loșeştii. pe Iucaşa; ca să le fie lor de la noi uric 

- şi cu toate venilurile, lor şi copiilor: lor şi nepoti- 
lor lor şi stranepoților. lor. şi răstrănepoților lor şi 
la tot neamul, ce li se va alege mai de aproape ne- 
raşeit nici odanăoară în veaci. Iar hotarul acelui sat 
zis mai sus, Băloşeştii de pe lucaşa să fie înce- 
pând de la fântâna lui Vulcan la fântâna lui Cornea, -
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şi de acolea părăul în sus pe âmbe părţile sem- 
neloy_ de hotar pănă la capătur tăzului din sus. Țar 

de acolea la matca părăului de sus la Aoaşa, şi 
peste Aoașa drept la Dumbrăvăj prin mijlocul Dum- 
brăvei şi de acolea se întoarce în sus la capâtui 
Dumbravei la stâlp. lar de acolea la alt stâlp în 
deal. lar de acolea coasta dealului la culmea Gra- 
diştei din sus Tar de ăcolea drept în părăul Tu 
bata în josul părâului la culmea Gradiştei din jos 
şi pe culmea dealului la fintâna lui Vulean, 

Acesia le este tot hotarul, Şi iarăși de se vor 
alla niscaiva direase de la acel Stefan Voevod po: 
veclit Lăcustă, inr acele direase nici o lege să n'aibă 
în fața diveaselor noastre. Iar la aceasta este ere- 
dinţa Domniei noastre mai sus zisă Noi Petru Vo- 
ev0d şi credinta prea iubiţilor fii ai domniei meale, 
Ihaş şi Stefan şi Constantin şi credinta boerilor 
noștri, credinţa boerului Huru vornic, credința bo- 
erului Pefru Crăcovici. credinţa boerului Borce şi 
boerului (Sturza) parbalabi de Hotin, credința boeru- 
rului IHuru şi boerului Miron parcalubi de Neamt, 
credinţa boerului Şandru şi credinţa boerului Tăm- 
pa parcalabi de Roman, credința boerului Petra 
Vartic portar de Suceava, credința boerului Jurie 
spatar, credinţa boerului Mohilă visternie, credinta 
boerului /irăbor postelnic, credința boerului Petrică 
paharnic, credința boerului Neagul stolnic, credinţi 
boerului Placsa, comis şi -credința tuturor boeri- 
lor noştri Moldoveneşti a mari şi miti. Lir după viaţa 
noastră. . . . . lar spre mai mare tărie şi împule- 
rire a tot ce s'a scris mai sus am poroncit înşine tre= 
dinciosului nostru boer Mătiaş logofătul u serie şi pr- 
celea noaslră s'o atârne la această carte a noastră. 

A seris Vasile Buzdugan în Bărlad, la anul 
1054 luna Muart 30. 

 



— 913 — 

NOTTIE 

1). Originalul pergament cu pecele atârnată ; şnur 
galbăn. Se ceteşte exerga : neuara Iw Ilerpa RoeRoamr roseno- 
AăpE Berman moaAakekon (vezi «<Surete şi Izvuade VIII, 693, 
bis). 

2). Nume de persoane Petra, Nicoara, Bâloş, loan 
Băloşescul, Mihul, Ştotul, Mărie, Petriman Balozescul, Coz- 
ma Bâloşescul. 

3). Nume de locuri: Baloşeştii, lucașa. 
4). Flotare: Fântâna Vuleanului (kpannua snur) 

fântâna Cornea (kpzunia KWpHHHA), apă (norskoam ropk), i 
(A KeRetn RRIIDHEMOV CPARS), vata, dumbravă (aer, 
stâlp (eroanz), culmea grâdiştei (ha RSame nume Ppaasiţe), 
apa Turbatei (nereka "speara), alt stâlp (Apsrin erou). 
Grădiştea de sus şi de jos (einen u unnin Cpaanie). 

5). Ştefan Lăcustă. Şi în acest uric se tradează ura 
Jui Rareș contra fratelui său natural Lăcustă, căci întâlnim 
şi aici cunoscuta fază «iar dacă s'ar afla niscaiva direase 
de la acel Stefan poreclit Lăcustă, acele direase să nu 
aibă nici odata lege înaintea privilegiilor noastre». 

Urmează dar că şi neamu! familiei Băloşescul din 
Băloşeşti pe Iucaşa se vor fi amestecat în detronarea lui 
Rareş, când cu venirea lui Ştefan Lăcustă şi că îşi vor 
fi reîntărit proprietatea lor Băloşeşfii, dată de marele Ste. 
fan, dar că în ultimul an de domnie, Rareş Vodă amni- 
stiind pe toţi boerii haini, între cari şi pe frații şi verii 
Baloşeşti, le intăreşte şi el moşia, dar zice că diresele lui 
„Lăcustă Vodă să nu aibă lege înaintea direselor lui. 

Când vom avea cât mai multe de asemenea acte de 
ale lui Rareş din ultimul său an de domnie, de altfel foar- 
te bogat în acele, vom putea desluşi multe din politica lui 

_inlernă fața de boerii ţării. 
6). Băloşeştii. Avem aici o întreagă spiță de Bălo- 

şeşti de la 1470-—1546. Cozma Băloșescul trăeşte supt
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Stefan Vodă, de !a care capătă satul ”ăloşeştii pe lucaşa. 

Credem că acest Cozma Baloşescul să fie un fiu sau nepot 

Jui Bâloş paharnicul dintre 6942 —6947. (Uricar XVIU, 513). 

Cozma Bâloşescul a avut 2 fii: pe Ion şi pe Petriman. 

Ion are 3 fii, pe Petrea, Nicoară şi Biloş; iar Petriman 

are de fii pe Mihul, Şteful şi Marie. Cum lor li se intă- 

reşte tot satul, ar urma că proprietatea u curs pe 6 bătrâni 

in salul Băloşeşti în tot sec! al XVI-lea. 

39). Document din 7054 april, Suceava. | “1b 

Sumar: Petru' Vodă Rareş întăreşte lui loan Golăe stolnicel 

cumpărătura ce a făcut în satul Ubereşti pe Prut, unde a iost Ilea jude 
eu 420 zloți tatărăşti, de la Crăciun şi de la fraţii şi surorile lui : 
Trifan, Păşcan, Todosia, şi Marica fii Jlei, nepoţii lui Mihail Lopată. 

-- Ainaocmito Boxiero bi lempz Forgoaa rocuoAap i 

zeama Mloagagckoii (3namenuiTo unii HccHAt AHC)TOA Ha= 

UIHA, EZCAAM KO MANEA BA3PHT HA WPOVUN OYeAbiuiHT, 

MUZEE NBÎHACUIA Np'EA, Hâăiti Hi NpAa, Hain || Ma AaBckHai 

goabpe nawn carui KpzuSu (n paru ero Tpudanz) 

n Izwikanz n cecrpi Hxa Togocia n Alapinka cHHoge 

(Ea'k) oynSkoge AluySaa Aonamă. 110 HY A0BpOR BOA 

Hikatat || nenonSăAtu anunpucuaogannu n npeaaa (1HX  npa= 

Bâă WTHHNâ) n AaAnun8 Hi i ) 4 Anu Hei IBMAiEKGIIEAEH94 1419 HMAA 

A HE AMugSa Aonama wm poanreak nam wr  cma= 

pare Gmrd 

  

tal goceoaa wm eauio ceao 3a Ilp5roa. 

Hanma oyEeptcru rar Ban Bak Sac 'Tpii Macri. "ra 

npoaaaui “cart nau taS Lwn$ Ioazu (croannuta$ 34) co 

ABAAECATA  BAaPbi 'TaTagciuyk. |n Scragwmnca caSră nau 

Iwna Toazh cmoAnnueAS (N BaNA4THA) oYcH HcUoAH4 

TOTH BhiuenHcantin nuW'E3H pk BA4T 'Tămăpekui o pu 

caSraa Hat (kpzuSu ui spariaat) ero || Tpndans n Ilzui=
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kan$ n cecrpam Hz Toaccia (n AMzpinka cunoge Haa 
ovu$) kogoa Muysaa Aonară. npaa Haan n np'ka, Hauut- 
mu Mleaqagekitai BOA'EpHi. to bt EHAABUN HXZ  AOEpo- 

ECA || uSro make n NO4NSIo BanaaToy. au (TakokAtpe n 

W'P Hac cat) Aaan n norapzAanani caSsk naut Iwu8 

iwazn croannutaS 'Toru npAApeurinin mp uacrii wm moro 

ceas ie Îl za npSroam nana Sarpreru rage EHaz (na'k) Sac 

(HaKO Ad EcT) EMS wm Hac OVpHka CA BZCEMZA AOXOACAL. FAS 

w akrea ro n (oyuSuareat) ro n gacemS Îl poa8 ro no 

CA EMS nBăeprhm nancaunin ne(nopSuitri0)  HHKOAHME Na 

ek Buia. A XoTap PAM RHUENHCANUHAL 'TpH acra 

wT Pere ceao nana Seepecrn rac enaz Wak maci) 

Ad ET WP Eacero XoTap (..... 4 Ha mo tem B'kpa namero 

TOcnoACTBA nbimenneanăro || ati Îlerpa) goegoaa ui B'kpă 

Np'ERaBAIeBati nt... e'kpa nana Groyp3H... coBH KOVNHAN Ia 

RH npagin... Aoroberă IMicaTii 1 HauiS neuaPb Npu.... He: 

THNHOMS AHCTS, 

| Ilucaa  Anțanaz  Hogpa o (G)Sur(8) Bare aha 

(mena 4) mp... 

Traducere. 

+ Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod. 
Domw ţării Moldovei, îuştiiuțare facem cu această 
carte a noastră luluror cui vor căuta pe dânsa 

sau cetindu-se o vor auzi; ială că au venit îna- 
intea noastră şi înaintea boerilor noştri ai Moldo- 
vei, slugile noastre Crăciun şi cu fraţii săi Trifan 
şi Păşcăn şi surorile lor Tudosia şi Mariica, îi- 
ciurii lui Ilea, nepoţii lui Mihul Lopată ; «de a
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lor bună voe, de uime siliți nici asupriti şi au viu- 
dut a lor dreapta ociuă şi moşie şi din privilegiile 
de cumpărâtură ce le-au avul moşul lor Mihul Lo- 
pală de la părintele nostru, de la bătrânul Stefan Vo- 
evod, dintr'un sat de pe Prut, anume Ubereşti, unde 

a fost Ilea jude, trei părţi; pe acestea Te-au vân: 
ut slugii noastre lui Jonu Golăi stoluicelu drept 

120 zloți tataraşti. Şi s'a sculat sluga noastră lou 
Golăi stolnicelu si a plâtit toți deplin acei bani 120 
zloți tâtarăşti în mâna slugii noastre Crăciun şi fra- 
tilor lui Trifan şi Paşean şi surorilor lui Tudosia 
și Mariica copiii lui Ilea nepoţii lui Mihul Lopată, 
inaintea noastră şi înaintea boerilor noştri ai Mol- 
dovei, Deci noi văzâud a lor de bună voe toemală 
şi plată depliv, şi noi aşijderea și de la noi i-am 
dat şi i-am întarit slugii noastre lui lon Golai stol- 
nicelu acele de mai sus scrise trei pârti dinu ace! 
sat ce-i pe Prut, auume Ubereşti, unde a fost Ilea 
jude, ca să-i [ie lui şi de [a noi uric cu toate ve- 
niturile şi copiilor lui și nepoților lui şi strănepo- 
ţilor lui şi preastrănepoţilor şi la tot neamul cei 
se vu alege mai de aproape neruşuit nici odănăoară 
iu veci. lar hotarul acelor de mai sus serise trei 
părți din acel sat numit Ubereşti, unde a fost /lea 
jude să-i fie din tot hotarul. 

A scris Mihăila Borra în Suceava 705% April. 

= 

NOTE 

1). Originalul pergament foarte stricat şi rupt în bu- 

câţi; proprietatea d-lui I. Dumbravă, proprietar și fost 

institutor în Huş. 

2). Nume de persoane; Crăciun, Trifan. Pâşcan, Tu: 

„dosia, Mariica, lea, Mihail Lopată, Ilea jude, loan Golăe 

Stolnicel. 

3). Nume de locuri. Uberesti pe Prut. 
Pa
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4). Surele vechi. Asupra acestui ispisoc sărbesc am În 
găsit in bărtiile d-lui |. Dumbravă şi o traducere facută / U „să 

de C. Eşanu. Find că traducerea lui C. Eşanu e aşa de' pi ” 

departe de textul slavon, cred nimerit a o da în întregime 7 ? 7. i i, / 

pentru a ne sluji la starea sludiilor slavone în Moldova , | pa Pe 

după încetarea acestei limbi in cancelarie. a m 

AR - 

„Noi Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu, . 
domn țării Moldovei, scriem la sluga noastra Ghe- 
mi Bolire de la Prut cu sora lui Todosia şi Ma- 
ria Saveliu, fiind dreapta a lor de ocină, lon nepot 
al lor şi el de voe au vândut baștină dreaptă a lor 
slugii noastre Ion Boledin+lui Stefan Voevod a lor 
selişte de !a Prut ce se numeşte, Bereşti unde — 
a fost a lor stăpânire cu preţ de 153 taleri tă- 
tarăști, au vândut slugii noastre lui loan Golai 
stolnicul drept 153 taleri tătărăşti şi aşa s'au în- 
voit cu sluga loan Golâi stolnicul, Şi această hliză 
învoindu-se cu prețul 153 zloți tătarăşti cu loan 
Golaâi Stolnicul, şi fiind voia ioastră Trifau Păşca- 
nu 1 sora lui Tudosia au vândut drept moşia noa- 
stră lui ; şi de acum înainte să fie dreaptă lui mo- 
şie i feciorilor şi nepoților şi strănepoţilor fiind că 
am primit şi ne-au platit deplin pentru acest zapis 
şi fiind hotărâtă cu scrisorile noastre în stânini 
i-am dat la mâva lui; este această selişte la Prut 
ce se numeşte Bereştii, unde este a noastră stă- 
pânire acum şi i-am dat acest uric să aibă dovadă 
la dânsul spre îndreptare să nu fie nime volnic a 
răscumpăra, fiind-că am vândut de istov lui cu zapis. 

l.ogofătu pisat i nașu piceti primirea noastra. 
(cruce în pecete cu matasă roşie). 

„Şi eu am tâlmaăeit din cuvânt în cuvânt și din 
slovă în slovă pre cât am pulut înțelege şi am pu- 
tut scoate şi am iscălit. 1054. Costachi Eşanu“.
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Din cele alăturale se vede absoluta greşala a tradu- 

cătorului C. Eşanu, care din Crăriun.i brat a tăcul Ghe- 

miboltre iar din sin lea a făcut Saveliu, ete. 

Pentru complectarea documentului cu fiii lui Vouă, pe 

a căror credință jură cum şi lista boerilor divanişti, con- 

frunte-se cu doc, din Uricar XVIII, 126, 130, unde ni se 

dau penteu 1546 Maiu urmâtorii boeri: 

Efrem Huru, Borcea vornicul, Pelre Crăca, Sturza 

și Yoghilă parealabi de Hotin, /luru şi Miron parealabi 

de Neamţ, Şandru şi Timpa parcalubi de Romau, Petru 

Vartic Portar de Suceava, Jurie spalar, Dan visternic, 

Hrăbor postelnicul, Hamza. Patraşco, paharnicul, Weagul 

stolnicul şi Plaza comisul. 

fi 
40. Document din 4063 Maiu 1]. Huşi, 

înaserin Homis SMAcăĂauApz KOERCAA roensAapA 

BEAAN ÎOAAABCROH. 3HAMEHHTO UHHHAV HCCHA  AHETOA MaIlIHA 

KBCAM KTO Hă HEAM E83PHT HAH UTOVUH 670 OCAHIIINT, Wu 

ori HevHHHin || namn cara Ille San n par sro Lepa- 

CH ME EpATIN NEWA V4WHARZ. A4AH H NOTERPRAHAH EEMNI MAL 

WT Hăc OV HANEn BEMAH OY MOAAARCEOH HXE NpâRSE WTHHHV 

H || akannnor Henprănaie 3a noTapaRAcnie uTo Hataa LaRkpHaz 

dewa BHBIWiH vii 4 pa ARE ctaa Ha Kpacuioui Hanmk 

PA BHA (43SH) GaageckSaz n Mura. mo, ck 'Tenep 

ste || never dewipin. H ApSroe ceao nonimerroro haina Po- 

A€EIi ti. WI TOTH ARE ceaa SA RSNEkHoE TakphHâcy AFkuH 

cviutapa să nunkau menit sro fnreannn marph IN ep Sad 

u LEpăâcH A O. TOE RECE RBIMIENHCANHIH, AA EET HAME WT Hade 

CVpHRA Hi €% EECEAMR ACXOACAZ Hâh H AETEA HXZ HU OVHOȚua- 

oa H npkovasuaroax ui || npkpovpaTroaz n Raceatoy poAS 

HE KTO ck HAMZA H3BEPET HAHBANKHIN  HENOPSUIENS UHKOAHKE
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ua RER  Xorap "rata Ruinepeuctinatn ARE CEAA_ Ad tCT WT 

sYcuyk |] eroponn no crapoatey yoTasS ESaa na R'kka WAHRAAH. 7 

A Ha "TO ECT RRpa Hauitro eeNeACTRA RHUIenHcantaromui fa s- 

ĂANApA BOEBOAA H EEpa NpARRBAISEAFHHy || cHHokE roensa- 

erhamu. Lwanan hora ana HBkpa Boatap Hay. B'kpa nana 

lwanăa HxAătantkS ARophita. kkpa nanv Ilerpu 

KpaKkoknua. Kpa nana Xzpha n năâna Heron npaka |) 

AaRORE XoTuneRuyz” k'kpa mană Ilwani n nana Bencu npă- 

Raaasoke Memeuknya Rbpa nana Lwcuna Rtrepnuaz ui 

nana E ch ana npăkaaaoke Hokorpaaekuy. k'Epa || nana Aa na 

uoprapk Gopuagekaro. Rkpa uana IE ena peckoaa enara- 

ptd. Rkpa nana Hack ăna MoRknaa MOCPEAHHKA, R'EpA ana 

Ă VAH'Tpa uanunka. Kkpa nana Meacakia CTOAHHRA. 

&&pa nana Il aaău komnea, n kkga Racara (formula obiș- 

nuită de încheiere...) t'kpnoao nato Moxnan acre 

4 soy uHcaTu n HauiS Hear, uicâaă Kpakaneun Ră- 

nSTsckopaz o Xoleoyz. BATo adr. atena Mac ai AHn- j VASCO 

Traducere - 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru voevod 
domn tării Moldovei, ştire facem cu această carte 
a noastră tuturor cui pe dânsa vor câta sau o vor 
auzi celindu'li-se ; iată ca aceste adevărate ale noa- 
stre slugi Şteful şi fratele său Gherasim. frații lui 
Leoa paharnicul, le-am _dat şi le-am întărit înşine 
de la noi în țara noastră a Moldovei, a lor dreaptă 
ocină şi moşie din diresele de întaritură ce au a» 
vut Gavril Leoa fost uşier, două sute pe Crasna, 
anume zmde aufostjuzi Slăvescul şi Mihaiu, care 
acum se numeşte Zeoştii. şiall sat mui îu jos de 
acesta anume Foleştii, care ucele două sate (fură) 
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cu direse de cumpaăratură lui Gavril Leoa (Area) uşăt 

cu banii femeii sale Anghelina, Mama [ur Șletul şi a lui 

Gherasim acele Loate de mai sus scrise să fie lor de 

la noi uric Şi cu toate veniturile, lor şi copiilor lor 

şi nepoților lor și strănepolilor lor şi răstrânepo- 

tilor lor şi la tot neamul, lor, ce li se va alege mai 

de aproape neruşăit nici” odănăoară În veci. lar 

hotarul acelor de mai sus zise două sate sa lie din 

toate părtile pe vechiul hotar, pe unde din veac a 

umblat. lar la aceasta este credinta domniei noa- 

stre mai sus scrisă Alexandru Voevod şi credinta 

preaiubitilor fii ai domniei mele Joan şi Bogdan 

şi credinta boerilor noștri, credința panului loan 

Nădăbaico dvornic, credinta panului Petre Crăco- 

vici, credinta panului Hăra şi panului Neagoe păr: 

calabi de Hotin. credința panului loan şi a panu- 

lui Veisa parcalabi de Neamt, credința panului 

Iosif Veaveriţă şi a panului Văscan parcalabi de 

Roman, credinţa panului Dan portar de Suceavă, 

evedinta panului Şendrescul spatar, credinţa panu” 

lui Joan. visternic. credinta panului Văscan  Mo- 

vilă posteluit, credința panului Dumitru paharnic, 

credinta panului Medelean stolnit, credinta panului 

Plaza comis, şi credinta tuturor  boerilor Moldo- 

veneşti a mari şi a mici. lar după a noastră viată 

cine va fi domu tarii noastre din «opii noştri. Sau 

din neamul nostru Sau ori pe care îl va alege 

Dumnezeu să fie domn țarii noastre a Moldovei, a- 

cela să nule strice dania noastră, ci să le-o întarea- 

sea şi împutereuscă, căci ca şi noi le-am dat şi în- 

taril-o pentru a lor slujbă câlră noi. lar spre mai 

mare tarie a tot ce Sa scris mai SUS poroncit-am 

la al nostru- eredincios boer Movilă logofătul să 

serie şi pecelea nostră să o lege la această carle 

a noastră. A scris Cracalei Capotescul în Huşi la 

anul 1063 luna Maiu îl zile.
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NOTTIE 

1). Originalul pergament bine păstrat, fără pecete, 

are 0,40 lungime pe 0.30 laţime. 

2). Nume de persoane: Slefuln; Gherasimx, Lewa 

ceaşunie, Gavril Leva biv uşier. Slăvesculs, Mihaiu, An- 

ghelina, 
3). Nume de locuri : Leoştii, Foleștii. Crasna. 

4). Ieoştii, Cu acest nume avem azi 2 'sale în jud. 

Falciu, unul pe Crasna acesta je care vorbeşte uricul 
nostru, şi altul pe Sărata, zis și Cotroceni. De acest deal 

doilea Leoşti, lângă Căsligaţi, şi făcând parte din comuna 

Şchiopeni, vorbeşte uricul lui Stefan Vodă din 7003, dat 

boerului Husul. 

De acest de al doile Leoşti pe Crasna vorbeşte uri- 
cul nostru, că a inceput a se numi Leoşti (mreck renep 

Hâvnoer arwwin=care acuma se numeşte Leoştii), pe când. 

înainte, adică în secolul al XV-lea se determina cu denu- 

mirea : unde a lost (juzi) Slăvescul şi Mihaiu. In uricul 

nostru din 1555 nu se determinau satele pe județe. ci pe 

ape, cum e aici pe Crasna, şi în adevăr că Leoștii vin 

pe slâuga Crasnei, iar Foleștii vin pe dreapta ceva mai în 

jos (nenii4). Din vechi apa Crasnei a fost hotar despărti- 

tor între județele Vaslui şi Falciu, cum a şi râmas azi pen- 

tru moşia Crăsniţa, iar pentru restul văii s'a dat călră 

1538 judeţului Falciu toată partea dreaptă pănă spre cul- . 

mea dealurilor, cum a curs şi proprietatea mare. 

5). Frații Leoşti. Uricul nostru ne vorbeşte că Ştetul 

şi Gherasim erau fraţii lui Leoa paharnicul, fără ca să 
„spună că Angelina femeia lui Gavril Leoa e şi mamă lui 

Leou paharnicul, ci numai a lui Ștelul şi Gherasim. Deci 

Şteful şi Gherasim nu sut Leoa (Aegn, Aawva). ci copii din 

allă căsătorie ai Anghelinei, care măritată a doua oară. 

cu Gavril Leoa uşer, are de copil al bărbatului ei pe Leoa 

paharnicul. Ar putea fi dar numai frați uterinz, adecă de 

pe mamă, nu şi de pe tală.



  

W9 41. Document din 7041 Sept. 13. 

Sumar ; Stefan Vodă întăreşie lui Buda şi Groze un loc diu pusliu pe Sărata spre părăul Căpătiroasti, ea să-şi facă satu pentru slujbele făcute domniei, 

„Surei de pe ispisocul de la Stefan Vodă 
din văleat 7011 Sept. 13*. 

In ştiinţă facem cu aceasta a noastra carte inturor cine pe dânsa va celti şi va auzi ca (iată au venit aceste) adevărate a noastre slugi Buda şi Gruze slujindu uoua (eu dreapta dragoste şi) cu credința şi noi vazâud driaplă şi credincioasa slujbă călra noi (ne-am milostivit) pe dânșii dintrua nou- stra osebita milă datuleam lor (dintru al) nostru pâmâutu al Moldovii un loc din puslie pe Sărata Pe..... părăului Căpăţiroasii ca săși facă lor salu aceasta am datu lor (din tot hotarul) cu tot veni: tul lor şi feciorilor şi nepoților şi strânepoţilor ŞI la tot neamul lor ce alege mai deaproape necla- tit nici o (danăoară în veci, iar hotarul) acelui mai sus scris locu din pustii din gura (Saraţei) de amândouă laturile Saraţii din troian câl va putea. a. însa. ŞI întraceasta este credinta (dom- viei nvastre mai. sus scrisă noi Slefan) voevod şi a prea (iubitului fiu al domniei meale Bogdan Voe- vod) şi credința (giupânului Şteful, credința giupă- „nului Boldur dvornic, credinţa  giupânului Zoader Şi a giupânului Wegril parcalabi de Hotin), şi cre- dinţa  giupânului! (Eremia şi credința) giupânului Dragoş pârcălabul de Neamţ,: credința giupânului Șandru partalabul de noua cetate şi credința giu- pânului Arbore portar Sucevei, şi credința: giupâuu- lui Clănău spatar. şi credința ginpânului -Isae vis- ternic, - şi "credința. giupânului Șarpe poslelnic, şi credinta giupânului "Moghilă pahbarnie, : şi credinta giupânului Pruuteş stolnic, şi. credinta “giupânului
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Pelrică somis, şi credinţa tuturor boerilor noştri a 
mari şi a mici. iar dupa a noastră viată cine va 
fi (domn țării) noastre a Moldovii ori din fiii voştri 
sau din neamul nostru sau pe cine îl va alege să fie 
domn pământului nostru a Moldovii să nu strice acea- 
stă a noastră danie ce mai vârtos să întărească căci 
că le-am dat şi le-am intarit pentru a lor dreapta slujbă; 
și pentru mai mare crediută am poroncit a lor no: 
ştri credincioşi boeri. giupâuului Tăutului logofat 
ca să lege şi a noastră (pecete) să pue pe această 
a noastră carte ; şi este seris di Ion Popovici. 

Acest. surel lam lalmaăcit eu di pi sîrbie Simion 
Keşcu uricar la valeat 7252 Iunie 23 (1744). 

NOTE 

Surelul acestui document lace parte din arhiva Cas: 
lano. Hârlia e arsă și ruptă în bucăţi, aşa că intregirea 
Ja boeri s'a pulut face după alte urice din acelaşi an. 
(Vezi «Surele şi Izvoade“ [. 181). | 

42. Document din 7025 Mârt 15. 

Suma: Petru Vodă Rareş întăreşte lui Nica şi nepotului său 
de soră Soltan şi vărului său Andrei cumpărătora ce au lăcut în sa- 
tul Baărbeşti pe-Prat cu 400 zloți tătărăşti de.la Toma -ficiorul Cris- 
tei şi de la nepoatele lui de soră Sorea și Mărina fetele Ilenei, și 
rudeniile lor Oună şi Isac şi Nastasia” și Maria şi Tudora şi Magda» 
lina fetele lui Stan, nepoţii Ounei vornicul şi Coste. 

Adică au viuit inainte noastra și înaiutea alor 
noştri boeri Moldoveneşti sluga noastra Zoma fi- 
cior lui Cristea şi a lui nepoli de sor Surea şi 
sora ei Mărina: fetele Elenei şi rudeniile lor Oa- 
nă şi fratele lui“ Isac şi surorile -lor : Nastasia şi 
Maria, Tudora şi: Magdalina fetele lui Stau, toți 
„nepoţi-Oanei-vornicului şi -Costei. de-a lor bună voe 
de nime siliţi nici asupriţi şi an vândut a lor dreaptă 
ocină şi moșie dintralor dires ce au avul ei de la 
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strămoșul domniei mele de la Alexandru vodă 
cel bătrân pe un sat la Prut anume Bărbeşti slu- 
gei noastre lui Nică şi nepotului de sor a lui Sol- 
tan şi vudeniei lor Andrei pentru patru sute de 
zloți tatarăşti. Deci seulânudlu-se sluga noastră Nica 
şi nepotul de sor a lui: Soltan şi rudenia lor An: 
drei au plălit toţi banii ce seriu mai sus patru sute 
de zloți tâ'arăşti în mânule Tomei ficior lui Criâs- 
tea şi a nepoților de sor a lui Sora şi Marina şi 
rudeniilor lor Oanei şi fratelui lui Isac şi surorilor 
lor Nastasia şi Maria, Tudora şi Magdalina fetele lui 
Stan toii nepoți Oanei vornicului şi Costei ; pentru 
aceea şi nui văzând a lor învoială şi tocmală și 
plată depliv. Așijderea şi domuia me am dat și ani 
intarit slugilor noastre lui Nica şi nepotului de sor 
a lui Sollanu şi rudenii lor Andrei, însa ca să fie 
lor în patru părti, trei părti să fie slugii noastre 
Nieăi şi femeii lui Anii, insa o parte ca să fie lui 
Sollan și lui Andrei, deci tot ce scrie mai sus ca 
să fie lor şi de la noi uric şicu tot venitul şi co- 
piilor lor și nepoților și strănepotilor şi tot nea- 
mul lor ce să va alege mai aproape nerușuit nici 
odănăoară în veci. 

lar hotarul satului ce scrie mai sus Bărbeşti 
pre Prut să fie dintre toate părțile după hotarul 
vechiu. 

Tălmăcitusau la şcoala slovinească în Mănă- 
stirea Sf. Sava, anul 1752 Iulie 3. 

NOTE 

1). Suretul face parte din pachetul de acte a d-lui 

N. Constantinovici din Iaşi. (<Surete şi Izvoade“ 1. 106) 

2). Nume de persoane şi locuri: Loma, Cristea, Sorea' 

Marina. Ileana: Oană, Isac, Nastasia. Maria, Coste, Tudora
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Magdalina, Stan, Oană vornicul, Soltan, Andrei, Nica, Ana. 
Bărbești pe Prut. 

3). Scoala Slovinească din Sf. Sava. Nota pusă in 
josul acestui suret e destul de importaată, căci ne amin- 
teşte de o pagină din istoria culturei în seci. al XVIII-lea: 
Domnii fanarioți în dorul de a organiza învățământul pu- 
blie. au creat 3 teiuri de cursuri cu 3 dascali, de elinește, 
de sloveneşte, şi de Moldoveneşte. O asemenea şcoală slo 
venească era şi la Sf. Sava. 

43. Document din %000, Mart, 17 Suceava. [i 9, 
— 

Sumar: Stefan Vodă iatăreşte lui Coste pitarul cumpărătuva, 
ce a tăcut cu 10 zloți tătărăşti, a satului Tămiteşti pe Crasna, de la 
Coste nepot lui Dieniş solul. 

(„Surete şi Izvoade“ VII, 680. acta Burghelea din Tăbălăeșşti 
pe Crasna, zis din vechi Tămiceşti. Suretul e tălmăcit în 1787 Iunie 
16 de Gh. Evloghie dascal). 

Surel! de pe ispisoc sârbesc de la Stefan Voevod 
din leat 7000 Marti 17, 

Precum au venit inaintea noastră şi înaintea 
tuturor boerilor noştri ai Moldovei sluga noastră 
Costea nepot lui Dieniş solul de a lui bună voe 
de nime silit nici asuprit Şiau vândul a sa dreaptă 
ocivă- dintru al sâu drept uric din uricul moșului 
său Dieniş solul, un sat pe Crasna anume Zămi- 
ceşti dumisali Costea pitărelul drept 10 zloți tătaraști; 
şi s'au sculat sluga noastră dumnealui Coste pitărelul 
şi iau platit toți acei bani de mai sus scrişi 10 zloți ta- 
tăraşti în mânule slugei noastre Costez nepot lui Die- 
niş solul dinaintea noastră şi dinaintea boerilor 
noştri. deci noi văzând a lor bună învoială arm dat 
și am întărit slugii noastre Coste pe acel de mai 
sus zis sat anume Zămiceşti pe Crasna ca să fie 
lui de la noi uric cu tot venitul, lui şi feciorilor: 

15 

frati
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Ini şi la tot neamul lui ce se va alege mai aproape 
neruşuit nici odală în veci. lar .hotarul acelui de 
mai sus zis sat să [ie dinspretoate părțile după hota- 
rul cel vechiu, pe unde au umblat din veac; şi spre 
aceasta esle credinţa domniei mele de mai sus 
scrisă Noi Ştefan Voevoda şi credința a prea iubiti. 
lor [iii domniei mele Alexandru şi Bogdan şi crediula 
a tuturor boeiilor noştri a mari şi mici. Dar după 
a noastră viaţă cine va fi domu ţării Moldovei «din 
fiii şi neamul nostru sau ori pe cine D-zeu va alege 
să nu strâce a noastră danie şi întaritură, ci mai 
ales să dea şi să întărească, de vreme ce şi noi 
am dal şi am întărit pentru a lui dreaptă şi cre- 
dineioasă slujbă şi pentru că el a cumpărat pre ai 
săi drepţi bani. şi pentru mai mare tărie şi întări- 
tură a celor de mai sus scrise am poroneit credin- 
cios boerului nostru 'dumisaie Tăutul logofătel să 
scrie şi a noustră pecele călră această carte a 
noastră s'o lege. 

S'a scris în Suceava. 

NOTE 

Dieniş solul, a cărui nepot Cosie vinde moşia sa Ta- 

miceşti în 1492 lui Coste pitarul nu e altul de cât Dieniş 

Hropolovski, spatar în 1432, si upoi logofăt între 1435— 1439, 

44. Document din 7002, Ghenar 22. 

Sumar : Stefan Voda întăreşte împărțala în trei părţi ce şi-au 
făcui între ei urmaşi lui Laslău globaicul în satele; Luslăoanii. Şer- 
beştii, Mohorăştii, Drăgoeştii. Petreştii, Plăcintenii, Oprişeştii, Cârna 
şi Răcbhitişul. 

(„Surete şi Izvoare“ VII, 23, apud Şaraga). 

Cu niila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod cu 

mila lui Dumnezen domn țării Moldovei. Facem
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ştire cu această carle a noastră, cine pre dânsa o 
va vedea sau cetinduse o va auzi. Adică adevăra- 
tele slugile noastre Toader locaş şi nepotul sau 
de frate Farco aprod şi cu surorile lui Dolca şi 
Maruşca ficiorii lui Petre locaş şi cu semintia lor 
Anuşca fata Stanii și. nepotul lor Isaiu ficior 
Cani Musti, şi rudeniile lor, Andreica şi cu fraţii 
lui on şi Toader liciorii Vilchimez, Şi iarăşi se- 
ininția lor Jurja Vulpe ficiorul Marugşcăi, toţi ne- 
poții lui Laslău Globnicu... S'au jăluit... i-am mi- 
luit pre dânşii, cu deosebilă mila noastră am dat 
şi am întarit lor în pământul nostru a Moldovei, 
a lor dreaptă ocină sat, ce au -fost al moşului lor 
lui Laslău Globnicul anume Lasiăoani pe Cracău 
şi Şerbeştii sub piatra Cracăului şi Mohorăştii, mai 
jos de gura Pojorăştii şi mai jos Drăgoeştii pe 
Dobrotvor şi pe Zeietiv Petreştii ; şi intracel hotar 
sutul Plăcintenii şi Oprişăştii şi Crâna şi Răchitişul. 

Aceste toale mai sus scrise sate, ca să le fie 
lor de la noi uric cu tol. venilul, dar aceste sate 
să le fie lor în trei parli, una parte dintre areste 
sate, ca să fie slugilor noastre "Toader locaş, și 
nepoților lui, Farco aprod,şi surorilor lui Dolea și 
Maruşea, fiii lui Petre locaş. Şi al doilea parle din- 
tr'aceleaşi sale, ca sa fie a Anuşeăi fiica Slanei 
singură. lar a treia parte tot dintwacele sate ca să 
fie a lui Isaiu fciorul Oanii Musli şi neamului iui 
Andreica şi a fratelui lui loan şi Toader fii Vilkini, 
aşijderea şi rudenii lor Jarja Vulpe. lor şi fiilor lor 
şi nepoților lor şi strănepoţilor lor şi preastrăne- 
poților lor, şi la tot neamul lor cine se vor alege 
mai de aproape nestrămutat nici odinioara în veci. 
Dar hotarul acestor toate sate mai sus scrise ca 
să le fie lor despre toate parțile după vechiul ho- 
lar pe unde din veac sau păzit. Dar spre aceasta 
este credinţa domniei mele mai sus scris Noi Ste- 
fan Voevod şi credința prea iubiţilor fiilor doniniei
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mele Alexandru şi Bogdan Voevod. Și credinta 
tuturor boerilor noştri a mari şi mici. Și spre mai 
mare tărie am poroncit credinciosului boerului nostru 
Tăutului logofăt sa serie şi a noastră pecete săo 
lege cătra această carte a noastră, 

Vleato 1003 luni Ghena: 22 sau seris de Alexa. 

NOTE 

Laslău Globnicul a trebuit să trăiască către 1450, căci 

nepoții săi trăesc cătră 1500. 

El a avut 4 feciori: locaş, Stana, Vi/china și Ma- 
ruşca. 

1). Iocaş are 2 copii: Toader locaş şi Petre locaş, 

care are ca fiu pe Farco locaş aprod. Neamul locaş ia o 

treime din toale cele 9 moşii. | 

2). Stana are de fiică pe Anuşea, care singură ia a 

doua treime din toate cele 9 moşii.—eca să fiea Anuştăi, 
fiica Stanei singură». 

3). Vilchina are 4 copii: Andreica, Ion, Toader şi o 

fată căsătorită cu Oană Muste, cu copilul lor Isaia Muste. 

4). Maruşca căsătorită cu un Vulpe, are de copil pe 

Jurj Vulpe. Toţi aceştia iau a treia lreime din cele 9 moşii. 

În total erau 10 moştenitori, cari trăiau în 7003 din 

Laslău Globnicul şi domnul dispune că cei doidintăi să ia 

o treime, unul singur altă treime şi 6 să ia a treia treime. 

45. Document din 3031, Mart 24. Huşi. 

Sumar: Petru Vodă întăreşte lui Lupşe şi Dobruşa satul lor 
Chilienii, ce Vau avut de la părintele său Stefan Voda dat danie. 

(Snrete și Izvoade VII, 209). Originalul slavon f. rupt în Grefa 
Curţii de apel laşi; pecete stricată atârnată cu şnur roş şi galbăn. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod domn 

tării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte
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a domniei noastre, tuturor cui vor căta pe dânsa 
sau cetindu-li-se o vor auzi, iata această a noastra 
cinstita sluga Lupşe şi femeia lui + Dobruşa, ne-am 
miluit noi cu deosebita noastra mila şi am dat şi 
ain întărit şi de la noi în tara noastră a Moldaviei 
a lor dreapta ocină şi cumpăratură şi din privile- 
giul ce la avut de la părintele domniei meale [ 
de la Stefan Vodi un sat la vârful Pe. 

„ anume Chiliiani, toala această de mai sus 
sa fie şi de la voi uric... lor şi copiilor lor şi 
nepoților lor şi strânepoţilor lor şi preastrănepoți- 
lor lor şi la tot neamul ce i se va alege mai de 
de aproape neruşuil nici odănăoară în veci. lar ho- 
tarul mai sus zisulni sat ce-i la vârtul Pe. 
chiu anume Chiliianii sa-i fie din toate părțile după 
vechiul hotar, pe unde din veac a umblat. i lar la 
aceasta este credinta domniei noastre mai sus scrise 
Petru Voevod şi credinţa preaiubilului fiu al dom- 
niei mele Bogdan şi credinta boerilor noştri. ! cre- 
dința panului Grozav (vornicul), credinta panului Ta- 
labă, credinţa panului Scripcă. credinţa panului Vlad 
i pan (Mihul). parcalabi de Hotin, credința panului 
Crăţstea) şi pan | Huru parealabi (de Neamţ, cre- 
dinta panului Danciul) de Novograd. credința  pa- 
nului Ba(rbovski. portar de Saceava)]. . . . i Mol 
doveneşti (a mari şi a mici) .....! ţării Moldovii. ..| 
lar spre mai mare tărie şi putere . . . . credinciosu- 
lui nostru boer pan Toader logofăt sa scrie si a 
noastră pecete s'o atârne | la această adevărată carte 
a noastră. 

A scris Bogza în Huşi la anul 7037 luna Mar- 
tie 924.
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46. Document dinu 703% Marit 25. Huşi. 

Suma»; Pettu Vodă Rareş întăreşte Mariei fata Mihului, fiul 
Lazei jupâneasa lui Dulh portar din Suceava satul Horodniceni pe 
Roşia şi cu mori în Brădaţăl de la toţi urmaşii lui Oană Pantece cu 
380 zloți tatăreşti. 

AMuacerite  Bomicto ar erp BOEBOAA recnoaapz 

REMAN AOAAARCKOH, BHAMENNTAV UMILA HCCHAL HAuMât Anc2 

TAVA. BZCEA KT IANEM BABBHT HAN ro UTOVULN OVeAH= 

ur. Sare ora nemunnaa Mapia awaa Mnyoyaa enma 

Aasuna, Kwkruna nana Aocaka Bsigmare nopmap'k Goz 

UARCROrO, IKAACEAAH ECAIBI FL WCOBISIO HAUIEIO — ALAOCTIIE, 

W AAA ÎL NOTEPZAHAN CAI EH AT AC OV Halo || Bedtato 

OV AOAAâBCKOH £n MpARSIo W'THuHNS ni BbiKSNAcHie cBOE. EAHo 

ceae na Poiira nana Xopopannuanui H ca MANNWAL Ha 

Epagauea to nog, a'kewar. ajio. oa Koynnaă '7oe ce4o npui 

Ant poaniz || mea'k rocnoacreaan Gmedana Botkoabi.  WT7 

Movwpka Îlanrruc u wm para cro Ilerpnmana. n wr 

cecTpa ui Godinna. akru GOana Ilanreue. n wr na 

MennnkoRE ro WTr AanuSaa n wr paria tre || Loamtpa 

n Iona nu Eaaunua. i WT cterpu uk Anna un Peaka ali 
Hi Goia; akrun Moyaa Ianreua. n wm naraitunnikoge 

uk Mlanago un Bparia ero lOpin Hanno n Gaga chinoge 

MâpSwunnn. n wr cecvu | anua uk  Alapic Buaka 

Awuka Nacruna, n wr cecrpnuniun en AanuSa china Gaz 

Hu Tr Bparannua en PScka pacura GOnnnu Alzu,Sroaa 

i wi naemennua uk MapSu a awvuka Tania. urnă |] 

WT MAGAENMRORE Hy AT PoataHă papa. HP  NAEAENHAKA 

ere lwna Woprana n WTr Bparanuege ro Rosmă H Rpa- 

mia sro Ilerpuman n Tpudan n IlnuSpka wm cnitiwge 

Gun Voprana. || ti vor naeatennu n un crina Toagcpa
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Hr acacia u€ AMaySma avuta Moypau Ilzu= 

TEEAA, H WT mata ika H[. HaSa u Bpar tre Jcaak 

n ceerpa ui Hack ab MuySaa. wm Goana. n wr 

TIOTRA UK HARA ACUkA CAOVTA AHApHELERA WT OVCHY  0V= 

uovkee caoyra Gmana. Ba Tpi cra ui Ge(h)az ateam Baa 
a 

PATABCRHY. "TOE RACE EBIUIENIICANIOE Ad ECT Ei WT || Hac 92 

PH, CA BACEA AOXOACAL, EI HI A/ETEat Fit i OYIIOVUATUVAL cu 

ui mpatiSpkroar cn n Bacestoy poaS cui ETA ca H3GEper 

EH HaMBanuin nenopSiuenio tinkoan |] e na Bikini. a Xorap 

TOASY NpAAptuctintoaov cea 1pio na Pomia nana Xo= 

PWUANHUANHACp. Hi ca Mansa Ha Rpagduea to noa, 

arketvat, Ad EC No cTapoatoy komapS Wwr ovenţ copi |] 

NCROVAA H3 B'BKa WRHBAAN, a Ha To cm Bikpa HaLusro 

FOCNCACTEA Bhiienteatitaroatbi Ile pa Roeoai. ni k'kpa np'k- 

EABAIGAEHHAro chită PoenoAcTBaaui, horaana. n Ekpa 

Goakp aux, e'kpa nana | Pposata agoptinta. E'kpa nana 

Merpuaa. ekpa nana Taaanu. e'kpa naa Grpunna. Brkpa 

nana Eaaga n mata AluySaa npanaaazope Xorrunekniy. 
wkpa nana Kpaxe n nana XowpS |] npatananoge Meameuruy. - 
ckpa mana Aanusyaa n nana BBiapn npzkasanone Hoo 

TPAAckHX. kkpa nana BapBogcaro noprapk Gouagenoro. 

e'Epa nana A pariana cunaragk. pkpa || nana A, Saua Buc 

"“Bpunka. B'kpa nana AnuSaa necreanuna. t'bpa nana Pe 

Au uamtuka. B'kpa nana Toagepa crwannka. B'Epa nana 

Lwona Romitca, n e'kpa Scux Boa'kproe taur || Moaaaneruy 
BEAHRIIN HI AAAUIY, d No Hanleai Age Ko BOVAcT roc= 
NOAApA HAuiti SEMAH WF A'ETIH HăUrH. HAN 07 - Hăuiere 

PUVAA. HAN MAK BOYA, KOPO BOTZ INABEPET POCIOAApEM ERITII 

MALL AOAAARCKON BEAMAH, TOT BI HENOBEIUIHA HAulero. Adă- 

Hi N NOTBPAKAENiA, dă aBhi €H OVTRPZAMA si ovkp'kniia
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BANSAE CAI EH AAA 1 NOTEPEAHAN Să IjIO ECT EH lipa= 

ESI WTHunS, a Ha BA | iute Kpnocr n nomepzaetie 

POAOY BACEMOY RBIUI ENHCAuIoAtS. Beakan Ecatbi Hauitatoy B'ky 

nomoy nan$ ToagepS acroder8 mncarn n BaB'benrn Hatw$ 

neuam Kectoy ancTS natuemS || o; Xovewr. AovyanimpS Ilc= 

NORHU THCAA BATU F3A8 ACU, MapPia A. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, 
Domn ţării Moldovei, înştiinţare facem cu această 
carte a noastră, tuluror cui pe dânsa vor căta sau 
o vor auzi cilindu-li-se, cum pe această adevarata 
Maria fata Mihului, fiul Lazei, doamna jupânu- 
lui Dolh, fostul portar de Suceava, miluitu-o-anm 
noi pe ea cu a noastra osebită milă, şi _datu-i-am 
ŞI i-am întărit noi şi de la noi în a noastră ară 
îi Moldova, pe a sa dreaptă ocină şi a ei cunpă- 
rătură, un sat pe. Roşia anume  Horodniceni şi 

„cu mori în Brădățel ce-s supt codri, pe cari acel 
sat dânsa l'a fost cumpărat în zilele părintelui Dom- 
niei mele” Stefan Voevod de la Jurcă Pâutece şi de 
la fratele său Petiiinan şi de la sora lor Sofiica, 
copiii lui Oană Pântece, şi de la semințeniile lui 
(plemea), de la Danciul şi de la fraţii lui 'Toader 
şi loan și Vlaşin şi de la surorile lui Anna și 
Fedea şi Sofia, copiii lui Jul Pântece, şi de la 
semințeniile lor (plemea) Şandru şi fraţii lui lurie 
Baico şi Sava fiii Maruşcăi, şi de la nepoata lor de 
soră Mărie Bileu, fata Nastei şi de la nepotul lor 
de soră Danciul fiul Stanei şi de la vepoata ei de 
frate Rusca fata Onicai Maţuiul şi de la semintia 
lor Marușca fata Taţei. şi iarăşi de la seminţeniile 
lor de la Roman Gradu şi dela seminţenia lui Ioan
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Ciorlau, şi de la nepoţii lui de frate Cozma şi fra- 
ţii sai Pelriman şi Trifan și Piţurcă de la fiii Simei 
Ciortan şi de la seminţia lor lon fiul lui 'Toader, 
şi dela seminția lor Maruşea fata Jurjei Pântece, şi de 
la semiuția lor Ivul şi fratele său Isaac şi sora lor 
Nastea, copiii Mihului din Solca şi dela mătușa lor 
Bilca fiica Slugăi Andrieş, de la toţi nepoţii Slugai 
Stan deepi trei sute şi opt zeci zloți tataraşti, acel 
de mai sus scris tot sa fie de lu noi uric cu loate 
venilurile ei şi copiilor ei şi nepoților ei şi strâne- 
poţilor ei şi rastrănepoţilor ei şi la tot neamul ei 
care i se va alege ei mai de-aproape neruşeit nici 
o dănăoară în veac. lar hotarul acelui de mai sus 
sat ce-i pe Roşia, anume a Ilorodnicenilor şi 
cu mori pe Brădatel ce-s supt codri, să fie pe 
vechiul botar din toate parţile, pe unde din veti a 
umblat. lar la aceasta este credința Domniei noas- 
tre mai sus scrisă Noi Pătru Voevod şi credinţa 
preziubilului fiu a doinniei mele Bogdan şi credinta 
boerilor noştri, credinţa jupânului Grozav dvovnic, 
credinţa jupâuului Negrilă, credința jupânului T7ă- 
Zabă, credința jupânului Scripcă, credinţa jupânului 
Vlad şi a jupânului Mihul parealubi de Hotin, cre- 
“diuţa jupânului Cârje şi a jupânului Huru parea: 
labi de Neamţ credinta jupânului Danciul şi a ju: 
pânului Zbiare purealabi de Novograil, credinta ju- 
pânului Barbovski portar de Suceava, credința ju- 
pânului Dragşan spatarul, credința jupânului Du- 
mşa vislernic, credinta jupânului Liciul postelnic, 
credința jupânului Fele ceaşnie, credinţa jupânului 
Toader stolnic, credinta panulu Ioan comis. şi ere- 
dința tuturor boerilor noştri ai Moldovei a mari 
şi a mici. lar după a noastră viaţa cine va fi domn 
țarii noastre din copii noştri sau din neamul no- 
stru sau pe ori care Dumnezeu îl va alege să fie 
domn țării noastre a Moldovei, acela sa nu stri- 
ce a noastră danie şi întărire, ci mai vârtos sâ i-o
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întărească şi împulerească, de oare ce noi i-ar dat 
și i-am întărit ca pe ceia ce este ei dreaptă ocină. 
lar spre mai mare tărie și împuterire a tol ce sa 
scris mai sus, poroneit:am înşine la al nostru ere- 
dineios jupân Toader logofâtul să serie şi să acăte 
a noastră pecete cătră această carte a noastră. 

In Huşi Dumitru Popovici a seris la anul 1037, 
lupa Martie 25. 

NOT 

1). Originalul pergament cu pecete mare foarte bine 

păstrat. Ne-a fost inmânat de »vreul Granel din Iași. Pe 
pecete se ceteşte exerga: neuar iw Ilerpa RoeRSAnI POeNoAAp 

BEMAN MOAAARCKOH. 

2). Nume de locuri. Roşia, Horodniceni, Brădățel. 

3). Dolh portar Sucevei (Awaya &nigimuaro nspraptk Go- 
uaRekor'o), In 1929 trâia Maria fata Mihului, fiul Lazei, 
doamna (ku'krunk) jupânului Dolh fost portar de Suceava. 
Dar Dolh a trebuit să trăiască supt Stefan cel Mare. latre 

boerii cunoscuţi mie pănă acum nu găsim nici un porlar 

de Suceava eu numele Dolh. Inainte de 7037, portănia de 
Suceava a lost ocupată de hatrânul Luca Arbure de la 
1490—1593: iar înaintea lui a fost ocupală de Șendie, 
care a murit in 14S1 Iulie S şi s'a fost ingropat în bise- 

rica din Dolheşti lângă tatăl său (Let. 1?, 162). Și azi se 

păstrează câte-va pietre mormântale în biserica din Dol- 

heştii mari, din care una a doamnei Maria soția lui pan 

Şandre portar, moartă la 6994 Mart 27, iar alta ștearsă, 
probabil a iui Şandrea. Maria era sora lui Stefan cel Mare, 
căci Şandre era cumuai marelui Voevod. (N. Iorga ..In- 
scripţii I, 63). Cum cronica zice ca Şandre s'a îngropat 
lângă tatal seu în biserica din Dolheşti, şi cum Dolheşti 
ne vorbeşte de un Dolk, care ni e dat ca portar de Suceava,
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se prea poate ca acesi Dolh să fie insuşi tatăl lui Şandre 

portar, fiind şi el însuşi portar Sucevei inainte de 1478, 

când întâlnim pe Şandrea, ca unul ce ar fi venit cuscru 

cu marele Voevod. Am avea atunci această spiţă: Dol 

portar Sucevei, căsătorit cu Laza, are 2 copii : 1) pe Fur: 

drea portar căsătorit cu Maria fiica Ollei, şi soră cu Ste- 

fan cel Mare, 2) pe Mihul. care are de fiică pe Maria, 

care aceasta cumpără în 1529 salul Horoduicenii de la 

seminţia lui Oană Pântece și a fraţilor săi. In satul Horodni- 

ceni se găseşte o biserică de piatră făcuiă în 7047 de marele 

visternic Mateiaşi, ajuns apoi logofăt (v, N. Beldiceanu, Ar- 

hiva IL 513). 

4). Neamul Păntesc. Din uricul dat de noi se vede 

că urmaşii marilor boeri Oană şi Jul Păntece trăiau în 

Horodniceni după ce Visternicul Isac le-a fosf cumpărat 

de la Neacşa fata Vanei Pântece satul Folticeni pe Şomuz 

cu 200 zloți tătărăşti, unde a trăit Stan Păntece. Cel mai 

bătrân  Păntece amintil în acle e Stan, care a trăit prin 

locurile Foltieenilor de azi pe la 1400—1450, când şi aşă- 

zării lui i s'a zis Stana şi Stănigă (Uricar XVI, 1, vezi 

mai sus pag. 19), Acest Stan a avut de fii pe Pană Păn- 

lece (Oană), cetit răuca Hană în Uricar XVI, 5, pe Jul 

- Păntece şi pe Marugşca. Oană Pântece e amintit intre bo- 

erii fără tillu îutre 1449—1456, şi are de fii pe Jurcă, Pe- 

triman şi Sofiica. In 1529 erau proprietari peste 30 de 

inşi din familia Pântece în salul Horodniceni, pe toţi îi 

răscumpără în masă Maria nepoata lui Dolh portarul. In- 

străinaţi in 1490 din salul Folliceni, în 1529 şi-a vândut 

şi răzăşia lor din Horodniceni spărcuindu-se ast-fel nea- 
„mul lor din treptele boeriei Moldovei” cu cât își înstrăi- 

“nase ocinele lor.
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43, Document din 7048 Maiu 1. Yasluiu. 

Sumar: Stefan Vodă zis Lăcustă, fiul bâlrânului Stefan Voue- 
vod. întăreşte lui Nicoară sulger următoarele cumpărături ; a treia 
parte din giumătate din Glodeni pe Bahlui de Ia ficiorii Cristei de 
Glodeni cu 100 zloți tătărăşti; satul Șărbava pe Ciuluc la Colac de 
la boerul Şărbaca cu 100 zloți tătărăști. 

Uricul lui Stefan Vodă sina staraqo 
Slefaua Voevoda 

Adică au veuit inaintea noastră și alor noştri 
Moldoveneşti boeri sluga noastră Ilea şi sora lui 
„Anghelina i Tudora ficiorii Cârstei de Glodeni. 
de nime siliți nici asupriţi au vândut a lor dreapta 
ocină şi moşie. din dres de cumpaărătur(ă) ce au a- 
vul moşul lor Crăste de Glodeni de la părinlele 
domniei mele Stefan Voevod, din giumaătate de sat 
de Glodeni a reia parte, partea din gios de catră 
Bahlui aceia vo au vindut a credincioasă slugii noa: 
stre Nicoar sulger drept 100 zloți tatarăști, şi s'au 
sculat sluga noaslră credincioasă Nicoar sulger 
şau plătit deplin acei bani care sau pomenit mai 
sus 100 zloți tătarăști în mânule slugii noastre 
lei şi surorii lui Anghelinei și Tudorii ficioril lui 
Crăste de Glodeni dinaintea noastra şi dinaintea 
a lor noştri Moldoveneşti boeri. 

Aşijderea au mai venit înaintea noastră şi îna- 
iutea a lor noştri boeri slugile noastre Sărbaca de 
a sa bună voe de nime silit nici asuprit ş-au vândut 
a sa dreaptă ocină şi inoşie ce uu avut danie de 
la părintele domniei mele Stefan Voevod, un sat 
anume Şărbaca pe Ciuluc la Colac acie au vâu- 
dutuw iarăşi slugi noastre credincioasă Nicoara 
sulger drept 100 zloți tataraşti, sculându-se Nicoa-” 
ră sulger au plălit toți deplin acei bani mai sus 
pomeniti 100 zloți tatăraști în mânule anchiusău 
lui Ivanco Șârbaca dinaintea noastră şi dinaintea 
a lor noştri Moldoveneşfi boeri. Deci noi văzând
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a lor de bună voe tocmală şi deplin plată, aşijdere 
și de la noi am dat și am întărit acel de mai sus 
zis din giumătate sat de Glodevi din parlea de 
gios a treia parte de câtră Bahlui, şi ace sâlişte 
Şărbaca pe nume pe Ciuluc la Colac, a credincioa: 
sei noastre slugi Nicoară sulger aşa ca să fie lui 
uric de la noi cu tot venitul lui şi ficiorilor lui și 
nepoților, stranepotilor, și altor înzprăştieţi ai lor 
a tot rodul lui cine se va alege mai de aproape 
să fie neruşeit nici când în vecii verilor. lar hota- 
rul acelui mai sus pomenit din ginmătate de sat de 
Glodeni a treia parte, din partea de gios de cătra 
Buhlui ca sa fie din tot satul din giumătate de sat 
a treia parte, iar de alte părți sa fie după hotarul 
cel bătrân pe cum din vechi au vietuit. lar hota- 
tarul acei de mui sus pomenită săliște Şarbaca pe 
Ciuluc la Colac. ca să fie din toate pârţile pe ho- 
tarul cel vechiu pe cum din veci au vietuit Spre 
aceia este credința domniei noastre mai sus po- 
menit Stefan Voevod şi credinta preaiubiţilor fii 
ai domniei mele Alexandru şi Stefan, şi credinta 
boerilor noştri, credinţa dumisale /lur duvornic, 
crediuta dumisale Vlad, şi Seripcă, şi Crăciun, şi 
Popescul, şi Septelici parealabi de Hotin, crediuța 
dumisale Manea şi Grozav parcalabi de Neamt, 
credinta dumisale UVugurului, şi a lui Mateiaş, 
parcalabi de Cetatea nouă, credinta dumisale Hur 
portarul de Suceava, credința dumisale D. ăgşaat 
spătarul, credința dumisale  Crasneş visternicul. 
credința dumisale Sturzii postelnicul, credinta du- 
misale Steful paharnicul, credinţa dumisale Lohan 
stolnicul. credința dumisale Patraşcu comisul, cre- 
dința tuturor ai noştri moldoveneşti boeri a mar: 
şi mici. lar spre mai mare întărilurâ iaste poronca 
a marelui nostru credincios dumnealui Zotrugan 

marelui logofat a scrie şi a noastră pecete a spân- 
zura catră această adevărata carte a noastră.
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Seris de Jon Borlătulovici în Vaslui din văleat 
1048 Mai 1. 

Sau talmaăcit di pi sirbie de Stefan Luca _vis- 
ternicul la leat 7230 Mari 18, 

NOTE 

î). Suretul face parte din uctele moşiei Prigorenii şi Avră- 
meştii a casei Daniel din Iaşi. («Surete şi Izvoade» VIII, 730). 

2). Nume de persoane: Ilea, Anghelina. Tudora, Căr- 

stea de Glodeni, Nicoară sulger, Şărbaca. 

3). Nume de locuri: Glodeni, Şerbaca, Ciuluc la Co- 

lac, Bahlui, 

4). Stefan Lăcustă. In scurta lui domnie Stelan Vodă 

Lăcustă a dat prea putine acte, şi chiar din acele eşite 

din cancelaria sa au fost nimicite de Rareş Vodă în a 

doua sa domnie, căci necontenit Petru Vodă zice în ispi- 

soacele sale că diresele de la acel Stefan Vodă poreclit 

Lăcustă să nu aibă nici o lege înaintea privilegiilor mele.. 

El îşi zice în acest uric fiul lui Stefan Vodă «de la . 

părintele domniei mele Stefan Voevod“ wr poanreat roc- 

noacTăamn Grepana Roskoan». E falşă dar aserliunea dată 
de cronicari (copia lui Ticău după Vartolomeiu Măzâreanu) 

şi de Istorici (A. D. Xenopol, N. Iorga şi alţii) că Stefan: 

Vodă zis (premiu) Lăcustă ar fi fiul lui Alexandru Vodă, 

fiul lui Stefan cel mare, mort cătră 1500. Stefan Lăcustă 

era dar frate vitreg lui Petru Rareş, din acelaş lată, 

nu însă şi din aceiaşi mamă... 

5). Divanul lui Stefan Vodă Lăcuslă : Despre duş- 
inănia dintre Lăcustă Vodă şi Rareş Voda vorbese croni- 
carii şi documentele. Lista boerilar ne va desluşi mai 
bine. Sâ-i luăm pe rând, 

a) Logofăt mare e Totlruşanu; care a slujil pe Slefa- 

cilă Vodă între 7025—7032, şi pe Stefan Vodă între 7046
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—1048. Supt Rareş Vodă întâia domnie, Tâtruşan e înlo- 
cuil cu Toader logofătul, şi pomenit ca boer fără titlu 

intre 7039-7045 :—iar cu venirea lui în a doua domnie 

cătră 7049 Febr. 19, Totruşan logofătul e prins de Rareş 
şi omori (Let, |. 202; 1. Bogdan, Cronici 229; E. Picot 
Chr. WUreche. 329 notaȚ, că răzbunare pentru concursul dat 
domniei vitregului săn frate, 

b) Vornic e Zurul Efrim, care e unul din sfetnicii 

cei mai intimi ai lui Rareş Vodă. Vornicia sa durează in- 
tre 1039 —7054, şi cronicarul_Ureche ne povesteşte că la 
a dova inscăunare a lui Rareş Vodă Efrim Hurul a dat 
domnului marele ospăţ la Bârlad în 7049 Febr. 19. Se 
vede că spre sfârşit Turul dvornicul a părăsi: pe Stefan 
Vodă, rămănând credincios lui Rareş, 

c) Boerii fără tillu : Vlad, Scripcă. Orăciun : Pe cei 
doi dintăi ii intilnim şi supt Rareş Vodă între 7041—7045 
iar pe Crăciun îl găsim ca parcalab de Novograd între 
1041—104%5. 

d) Farcalabii cetăților: La Holin avem pe Popescul 
şi Şepfelici: Ln Neamţ avem pe Movila şi Grozav La Ro: 
man pe Ungurul şi Mateiaşi. Nici unvl din aceştia nui 
mai găsim supt Rareş Vodă în a doua domnie, iar pe 
Şeplelici îl şi lae în 7051 Oct. (L. Bogdan „Texte Sla- 
vone" 913). 

e). Hur portar Sucevei vine între Mihul şi Pelre Var- 
licovici. Despre amestecul portarilor de Suceava în schim. 
barea domnilor între 1538—1541, (vezi Uriear XVII, 491 
nota). 

1). Drogşan spatarul incepe spătăria supt Rareş Vodă 
în 7036 și o continuă şi supt Lăcustă Vodă, ca să fie a- 
poi înlocuit cu Jurie (Dancu). in a doua domnie a lui Ra- 
reş Vouă. | 

8). Crăsneş visleruicul e tăiat de Rareş Vodă în a 
doua domnie (7049 Febr.) odată cu Totrusan logofătul. De
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altfei Rareş Vbdă şi-a schimbat des visternicii săi: Dumşa 

Toader, Glavan, Măleiaş, Toma, Dan, Moghilă!! Din a- 

ceşlia Toma e omorit de Rareş o dată cu Toltuşan și 
Crasneş. 

h). Sturza postelnic. Cred că e acelaş cu lon Sturza, 

care ajunge portar de Suceava în 7060. (Uricar XVIII, 492). 

i). Steful paharnicul. Lohan. stolnicul, Patraşco comi- 

sul; din aceștia Patrașco e omorit în 7049 Fever. (Let. I, 

901). amestecându-se la suirea în seaun a lui Alexandru 

Cornea. 

48). Docunient din 7054 Mart 30, Bârlad. 

Sumar ; Petru Vodă întăreşte lui Sima şi lui Fetigaue saltul 
Jigălia a. cărui drese au fost perdute când au venit împăratul turcese 
eu tatarii de au prădat țara, 

AM(in)afo)erire B(o)ine atu. Ilempz goegoga rlo)e: 

nio)a(a)pa Beman Moagagckon.  BiaattHHTo UHHHA  HceHat 

AHCTOMR TAU HA, BAC KTO Ha HEA EZ3pHT HAN Fo 

urSun ScanurT, wk(6) npinaoma pa, Ramn ui ng'ka 

HADEMH Botape. Ha || win caSru Gnata ni Permnraun. n az 

ACBAAIN. Hădih BFAHROIO M440BOR Hi AMAPTĂDHCHIAR Had CX 

WKOANHĂUI HIV MeXerauu. pekSKH (sic) axe npHeuaie 1po wuu 

Hataati ww KSnen ww poanreak r(o)e(no)a(er)eaau Gr ee || 

Îata BOEBOAA Ha ceao Ha MErzaie. 4 'TOTa NGHBHAILA 

(win H3)rSe(Han) ca... an mSpeu ku u(apa n ca Ta 

Ta(pnab)u na bin mik mami'k aaa E. Mo at 

ana kB E ut EEAtiKOV aacă$ n ataprăpiste cz no || ra 

WECAHHANAL HN AEXELAUIA, d AH TAROAKAEPE (N WT ac) 

ECAM Ad Hi NOTEPZANAN căovra ulii (sic) CGuan un 

Pernrau$. TOTO EHUIEINCANHCE CEAS HAnat'k erzale. KAKO 

Ad ECTR HM W Haci| Spuk n cz BZctath ACYOACAZ. HA H
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Abrem un Siuareat ui a npbSnouaroa He ui npatis- 

pikzoatn n n Baceai$ poa up KTo cl Hat H3EEpeT Hnan= 

Bani nenopSiieo Hkoanke na B'kku. a vorag || road 

Biienicantoaă ceao tanavk merzale Aa cer wm Baciby roz 

poti. no crapoa$ vorapă no KSAi H3 B'kka WHBAAH, Hi 

na atpeanc'k u3nanaSra wr npugiaie ron Cm £ d a- 

Hoylaoraoan pexoaru AznScmaz. 4 Tor 

NPHEHAIN Ad HE HaLăer Un tai Baku mpa, Hauntat Npu= 

Enaitam. 4 Ha 'To terh B'kpa nawere p(o)e(sto)a(cm)ea anunt 

camuareatu ÎLerpa Botean m B'kpa npik || Bz3AroBattiny cHog 

r(e)e(no)a(cr)ea an Haitamasi Gr edanan Rocmanmuna. 

H E'kpa Gorap Hamuț. Bkpa mâna XSpS anopuina. 'kpa 

nana opun n nana GrSpsu napkaaagoe Xorunekuy, 

ebpa || nana Rpaka. B'kpa nana AanuSaa Xoypt n nana 

Alupona napkaaacoge Memeukuy. B'kpa nana Ulanapa n 

nana Taana napaaagogt Monorpaackny. B'kpa nana lega 

E aprukogull ua noprap'k Gsuagcore. pkpa nana IOp(ira) 

enara(p'k. n'kpă) nana AMornan aner'kpuuna. e'kpa nana 

Npanepa noereanuka. B'kpa nana Xamaa. g'kpa nana Ila- 

pam ka uauitu || ka. e'kpa nana H'keSaa croannka. (ebpa 

nana aaa komn)ea. n Brkpa uzekţ BordpwwE Hautuy R- 

ANKHX II AaAHX, a No Hameat :KHBCTIE K'To BSAET rocnoAapz 

Halen Stan || wwe apei  Hauţiţ. HAN VP Hatuiero goAa. 

HAN MAR, REPET, HALE BE... HANDere AăaHia. n 

NOTBBAKAcia. dan ash || nm Srepzana n Skp'knua. sanSe 

ECMH HM AdAi N NOTBPZAHAH, 34... cASaS u sa mo... 

d Ha... kp&noemu n |] norapzaenie moaiS gzcemS Buuienucant= 

uoaS Bea'Ban cca namen$ e'kpnomS nas Mareram8 49- 

roăerov nncaru H Haui$.,.. 8 4ucrB tauieA0S. nucaa || Ada 

Ilonoguu o Fpaaaa. game Fana. atema Alapria a. 

16
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Traducere. 
—_—.— 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Pelru Voevod. 
Domo ţării Moldovei, ştire facem cu această carte 
a noastră tuturor cui pe dânsa vor căta sau ce- 
linduii-se o vor auzi; iată ca a venit înaintea noa- 
stră şi înaintea a lor noştri boeri ale noastre slugi 
Suma şi Tetigane, şi Sau jaluit nouă cu mare ja- 
lobă şi au mărturisit nouă cu megieșii lor împreju- 
raşi, zicând că privilegiile, ce le-au avut de cumpă- 
rătură de la parintele domniii mele Stefan Voevod 
pe satul Jigălie, acele privilegii le au perdut, câna 
au venit ţarul Turcesc şi cu Tatarii de au pră- 
dat ul nostru pământ. Deci văzând noi a lor mare 
jalobă. şi mărturie cu mulţi megieşi împrejuraşi, și 
noi aşijdere şi de la noi am dat şi am întărit stu. 
gilor noastre Simei şi lui Fetigun acel mai sus scris 
sat anume Jigălie ca să le fie lor dela noi urie Şi 
cu toate venilurile lor şi copiilor lor şi nepoților 
lor şi stranepoţilor lor şi rastrânepoților lor şi la 
lot neamul lor, ce li se va alege mai de aproape 
neruşeit nici odănăoară în veci. Iar hotacul ucelui 
sal de mai sus seris Jigălie să le fie din toate păr- 
țile pe vechiul hotar, pe unde din veae a umblat. 
lar dacă sar afla niscai-va direse de la acel Sle- 
fan poreclit Lăcustă, acele priii egii să nu aibă, 
nici o lege înaintea privilegiilor moastre. lar la 
aceasta este credința domniei noastre mai sus serisă 
Noi Petru voevod, şi credința prea iubiților fii ai 
domniei mele Iiaş şi Stefan şi Constantin ŞI ere: 

„ dința boerilor noştri, credinta boeralui ZZuru dvor- 
„Bic, credința boerului Borce şi boerului Sturza par- 
calabi de Holin, credința boerului Crâcu, credința 
boerului Danciu/ FJuru şi boerului Miron parealabi 
de Neamţ, credința boerului Şandru şi a boerului 
Tâmpa parealabi de Novograd, credința boerului
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Petru Varticovici portar Sucevei, credința hoeru- 
lui Jurie spatar, credinţa boerului Moghilă visler- 
nic, credinţa boerului //răbor postelnic, credinta 
boerului Hamza, credinţa hboerului Patraşco ceaş- 
nic, credinta boerului Neagul stolnic, credința bo- 
erului Plaazo comis, şi credința tuturor boerilor 
noştri a mari şi a mici. 

lar după a noastră viață cine va fi domn 
țării noastre din copii noştri sau din neamul nostru, 
sau pe ori care altul îl va alege Dumnezeu să fie 
domu ţării noastre a Moldovei, acela să nu strice 
a noastră danie şi întaritură, ci mai vârtos să le-o 
întărească şi împuterească, câci că şi noi le-am dai 
și le-am întărit pentru a lor slujba şi pentru că 
le-au cumpărat cu ai lor drepți bani. lar spre mai 
mare lărie şi putere a tot ce sa seris mai sus am 
poroneil înşine la al nostru credincios boer Matiaş 
logofătul să scrie şi u noastră pecete s'o lege la 
această carte a noastră. A scris Luca Popovici în 
Barlad la anul 7054 luna Martie 30. 

NOTE 

1). Originalul slavon fără pecete ne-a fost comunreat 

de pr. I. Antonovici din Bâriad. („Surele şi Izvoade“ V. 
1069 a). 

2). Nume de persoane: Sima, Feligane. 

3). Numede locuri: Jigălia. | 

4). Prădarea ţării. Ucicul lui Petru Rareş din 1546 

ne aminteşte de prădarea Moldovei de sultanul Turcesc. 

uu ne lămureşte însă cu ce prilej; li-va aici aluziune la 

luptele de la Podul-Inalt şi Războeni, (1475 —1476) ori la 

năvala lui Soliman din 1538, când cu detronarea lui Petru 

Rareş. Noi credem că se face aluzie la aceasta din urmă 

năvală, căci ar [i prea mult timp la mijloc între năvala
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Yurcilor din 1475, perderea privilegiilor satului Jigălia şi 

reîmprosnălarea titlurilor de proprietate. Şi apoi chiar în 

context zice că: wun u3rSsHan =—dânşii le-au perdut, adieă 

Sima şi Fetigan. iar nu pârinţii lor. 

5). Jigălia. Iobinând uricul din 7005 dat mâi jos 

cu acesta de aici reiese că Jigălia era şi o apă. şi un 

sat: «un sat pe Jigâlia anume Harbuzi». —<Satul Jigălia“. 

Credem că numeie apei e mai vechiu de cât al satului. 

Cum în împrejurimi avem a face cu denumiți Slave de ape 

ca Jalan, şi numele de Jigăliă ar fi tot slav. lu adevăr 

în Jegălia avem radicalul slav jig, de la sun, Xnraru= 

a arde; deci figălia ar însemna arsura (uraansnua=ma- 

şina de prăjit cafe). In adevăr nu e lucru nou că pe văile 

lalanului apele seacă în timpul verei pe o mare întindere, 

din cauza arşiței soarelui. 

49. Document din 7030, Oct. 29, Iaşi 

Sumar: Stefan Vudă întărește lui Toader Caşotă suljar cum- 
părătura ce a făcut în a opla parte din Goeşti şi din Vrăstati eu 
70 zloți de Ion fiul lui Mircea Cuşotă, din uticul ce au fost ul lui 
Brutul v teazul de lu Stefan Vadă. 

Muaocrito nonao ati Gredari BorRoaa, rocnoaapz 

BEAMAN AOAAARCROU. BHAAENHTO UHHMAL CEHA HAMIAL  AHc= 

TOM BACEA KTO HA HEA Ra3pHP HAN Ero UPSUN CVeAniluu'T. 

CUae npittAe Mpa, || Had 4 np'ba,  Hămniaiu Biorapui. naut 

caSra Iwn cua Mupin Kauorma. no caer AoBporo BOA 

HHKHAM HENOHSAEH ÂHHNPHCHAORAN. H NpoAaa cBoro npansre 

WTHHHS w'r cgoro pa || taro Spuna. wm Spuka” Arkaa. 
? - . 

E parSaa eum'ks'k. n na nenpuănaievvr A'Baa rocno AC'T- 

Bani Grepana goegopin. wcaisro uacrr ceas ww Lo eta cRo 

UacT, H Wemoio uacp wi pacmaua. || cRor uaer, ma npoz 

Aaa BHSKS ctocaS cass nameaiS a'bpnoas Toaqspă ka
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uomu cSamapă. 34 n Baa TaTrapeăuiă, n au  e'Epuaiti 

cASra Oac Hawmora cSamap. BanaărHa seu || roru 

atimenucaniu nuwkan n 3aar 'arapeuy. $ pStn SnkS cao- 

emS caSsik maica Ins cus Mupun Ramora npag 

HAM. MBA, BAMHAN ROrapii, WHO Albi BAe ji îi 

AOEBORCANOI "PORAEK HI MOANOIO BAnAaĂ. TAKE N WI 

mac Aaa n norepzanan cca caSak nameatS a'kpnoaS 

"Poaarps Bamorn cSaxapS mori Bhuenucantiu, || cate 

uacT ce49 Wr BpzcTau. Kao Ad ET EMS (W7 ac Spui ca 

Bzcaa ACYOAoai ta ui arkrea sro n SiSuaroai cro îi npik= 

$uSuaroa ro. n  npariSparoa || ere. n BzceaiS poa ro. 

Ko 608 RSAST HanBatăuin nenepĂuui co HHROANME HA e'bKH. 

4 YOTA) TIM NpAA peuetiuati wemSio uacr cae tr Tori 

n wear acm ceăo wm pacea, || 4 ccm na wTr Bactre, 

YoTapa wemaa aer, ÎÎ WT HHUIHy  CTopoH No CTapoS oz 

map no KSaa H3 Erkka wingaani. ă. ta To ccm Bkpa Haz 

U6r0 POCNSACPABA Bhiuienneantaro ati Greg ana goigoar” lu 

e'kpa up'knzsatogaenaro aut Eparallerpa, n Brkpa Botap na- 

ur. &kpa mana Heaka. B'bpa nana Ilempa ARopruua. 

ekpa nana Herpuaa. e'kpa nana Ipunkogtiua. ui nara 

Taaagă || Xorunciir, ekpă mana Bocre n nana Bonapa 

Hemennuy. B'kpa nana FHempnka, n nana Toagepa Ioto- 

rpaackiy. Ekpa nana dpaSpe noprapk GSuagcnere. ka 

nana Xpana cena map. B'kpa nana Iilapne nocreannka. 

Rkpa nana GanSrana uamnuna, Ehpa natia Grrpzua croa= 

anka. B'kpa nata KHawea'bia koainea i || pa Sci Boa'b= 

poaz Hai, AoAAaRckHX. BEAHRUL H Maauy. d 1ie Ha Ital 

gol K+10 BSAET PONOCAdPE Hâuisi Beata MT ABE Ha- 

UIHY. HAR WT IAUIETO POAA IAN NAk BSA KOTo. POCNOAA Bora 

H3 || Beper rocnoaapeai Bbirui Hat ei Alo AaRckon SEAMA TOT Si
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HA HENOpBUIHA HAUIETO Adătiă H NOTBPZKAENIA. a4HBn EMS 
oVTEpZAHA n ovkp'knna....... [| .......moats Bzcea$ guueniicant= 
HomS Baban e |] ati naureat$ B'kpnoaiS nas TorrpSmanS 
asroder$ nncarit. i mesa nam$ npuRkenrii Reeaty Aucroy 
Hămemoy. nucaa, A, SmnrpS Ilonoguu o Ifcwya. nare. 
234. Meua, COrTroRpia kg. 

Traducerea 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn 
tării Moldovei; știre facem cu această a noastră 
carte tuturor cui pe dinsa vor câta sau cetindu- 
li-se o vorauzi; iată că a venit înaintea noastră şi 
înaintea a lor noştri boeri a noastră slugă Ion 
fiul Mircei Caşolă de a lui bună voe de nimeni 
silit nici împresurat. şi a vândut a sa dreaptă ocină 
din al său drept uric, din uricul bunului său Bra- 
tul Viteazul, şi iarăși din privilegiile bunului dom- 
niei mele Stefan Voevod, din a opta parte de sat 
din Goeşti, a sa parte, şi din a opla partie din 
Vrăstaţi , a sa parle, acelea le-a vândut nepotului 
său sluga noastră credinciosului Zoader Caşotă sul. 
ger dirept 80 zloți tătarăşti; şi a noastră credin- 
cioasă slugă Toader Caşotă sulger a plătit toti az 
cei mai sus scriși bani 80: zloți tatărăşti în mânule 
unchiului său sluga noastră lui Jon fiul Mircei Ca: 
şotă, înaintea noastră şi înaintea a lor noştri bo- 
iari. Deci noi văzând a lor de bună voe toemală 
şi deplină plată așijdere şi de la noi am dat şi am 

"întărit slugii noastre credinciosului Toader Caşolă 
sulgerului acele de mai sus scrise a opta parte de 
sat din Goeşti şi a opia parte de sat din Vrastaţi, 
ca' să-i fie lui de la noi uric şi cu toate veniturile 
lui şi copiilor lui şi nepoților lui, şi strănepotilor
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lui şi răstrănepoţilor lui şi la tot neamul lui ce-i va 
fi mai de aproape neruşuit nici odânăoară în veri. 
lar hotarul acelor de mai sus scrise a opta parte 
de sat din Goeşli şi a opta parte de sat diu Vrăs- 
tati, sa fie lui dia tot hotarul a opta parte, iar 
diuspre alte laturi pe vechiul hotar pe unde din 
viac a umblat, lar la aceasta iasle credința dom- 
piei noastre mai sus scrisă Noi Stefan Voevod şi 
credința preaiubitului meu frate Petru, şi credinta 
boerilor noştri, credinţa boerului Isac; credința bo- 
erului Petru dvornic. ciedinţa boerului Wegrilă, cre- 
dința boerului Grincovici şi boerului Talabă de la 
Hotin. credinţa boevului Coste şi hoerului Condrea 
de ta Neamt, credinta boerului Pezrică şi boerului 
Toader de la Novograd, credinta boerului Arbure 
portarul Sucevei, credința boerului Z/raz spatar, 
credinţa boerului Eremia visternic, eredința boe- 
vului Sarpe postelnic, credința boerului Sâcuian 
ciaşuic, credinta boerului Slărce stolnic, credinţa 
boerului Căţelean comis, şi credinţa tuturor boeri- 
lor noştri Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după 
a noastră viață cine va fi domn țării noastre dm 
copiii noştri sau din neamul nostru, sau chiar pe 
oricare Domnul Dumnezeu îl va alege să fie domnu 
țării noastre a Moldaviei, acela să nu-i strice a 
noasiră danie şi întărire, ci să i-o întărească şiîm- 
puterească..,. lar spre mai mare lăvie la totce sa 
scris mai sus am poroucit înşine la al nostru cre- 
dincios boer Totrugan logofât să serie şi pecetea 
noastră s'o lege de această carte a noastră. 

A scris Dumitru Popovici în laşi la anul 1030 
luna Uctombrie 29. 

NOTLIE 

1). Originalul pergament e în proprietatea d-lui D. 

A, Greceanu, actele Pavli. Fără pecete, şnurul se păstrea-
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ză roș. E ros la îndoitura de jos, unde e formula de în- 
cheere. („Surete şi Izvoade“ VIII, 193). 

2). Nume de persoane. Ion fiul Mircei Caşotă, Bratul 
viteazul, Toader Caşota suljar. 

3). Nume de locuri. Goeşti, Vrăstaţi. 
4). Bratul Viteaz (paraa numa) trăeşte supt Alexan- 

dru cel Bun, de la care capătă privilegiu asupra Goești- 
lor şi Vrăstaţilor, în care nepotul său Ion a lui Mircea Ca- 
şotă are drept la a opta parte. Deci şi Bralul viteazul a 
fost lot Caşotă, Porecla de viteaz era sinonimă pe alunci 
cu oştean, şi dacă Bratul Caşotă viteazul capătă milă de 
la Vodă, sigur că mila a fost o urmare a slujbelor sale 
făcute Domnului. (Vezi mai sus pag. 47). 

50. Document din 7044 April 27, Hârlău. 

Suinar : Petru Voda Rares, întărește lui Păun cu frații și su- vorile lui, nepoţii Mihului Pojar, pavtea lor din Bogdăneşti. 

) rocnoaapa Bem  Mloagatenen, dh 
npiiAoiă npag, nasi Han cavru, Ilzvu u Bparrita ere | 
no aenanne e CEeT)pa ung Bzcxană nenorone MuySaa 
Hoapa. în mu: Togccira n Bpar en Avar u cToa |... 
aa A)euntiu, Henoroge AlnţSaa Ioapa, n riza 
nasmeiuoa HX Grannaz n viva er |... . 
+ Toh)bat. n ccerpa cere Mkriua akru Avem a 

Epucru. no x AoRpoit Ron. n pasakanan |, 
ADR eee e AOPHEDHA, MHC HpHBWAiE 019 mataa are 
ABE HR. Musa notap n Eypera u via DIR 
mim esne e PORN) EAE rocnogeradaui . Grbana ger 
RoAi cea hătaa horaanauiu u ca Pa .. î.. 
nas) PT Mogiaz, ni Aoeraacek Ba uacm cavali ua- 
mem Îlavnv n Bparitaai ro loprva |. >
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ua cec)pu Hg Backana Akru  AMlapuun, nenorene 

MuySaa Ilomapa. noaoguna ceao | eee îNVA0Z 

Buna 34 paau moe npoaanie tv AMloyiaz. Hu at Bia kare 

AOEPOROANOE HE TR cc... )u n wm tac 

AdAH H NOT&PBALNAN 'TPoTa gutunka NOAORHHA 640 Wr orz 

AZER, Rao |... „ca  BB)erka 

AOXOAoAt nporox Hi aa ck He Sătituart, fiice v Apzaot, 

BATW BAIA, ai, 3. 

Traducere 
——_— 

(Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu) domn 
tarii Moldaviei; iată câ au venit înaintea noastră ale 
noastre slugi. Păun şi fraţii lui (Porcul şi Beachea şi 
Budic și) sora lor Văscana nepoţii Mihului Pojar ; 
şi iaraşi Todosia și fratele ei Lupe, și sora (lor 
Nastea şi Lupa fetele) Lucăi, nepoții Mihului Po- 
jar; şi iarăși semintenia lor Stânilă şi nepotul lui 
(Păun şi fratele său Tri)fan şi sora lui Neaeşa co- 
piii Avuşcâi şi a lui Cristea, de a lor buna voe, şi. 
au_împâriit (a lor dreaptă oci)nă şi din direase ce 
au avut buuii lor. Mihul Pojar şi Cristea şi Anuşea 
(de la părintele) domniei meale Stefan Vodă, satul 
anume Bogdăneștii şi cu (parte de cumpărătură) de 
la Mobilă, şi sa cuvenit în partea slugii noastre 
lui Păun şi fraţilor sai Porcul (şi Beachea şi Budie 
şi surorii) lor Văscana copii Marincâi, nepotii Mi: 
bului Pojar jumătate de sat (din Bogdănești şi o 
alla) jumătate. penlru acea vânzare de la Mobila. 
Deci noi văzând a lor de bună voe (locmală, iar 
noi aşijderea) şi de la noi am dat şi am întărit a- 
cea de mai sus jumatate sat de Bogdăneşti ca să 

(e fie lor de la noi cu toate) venilurile, Şi îutra- 

ceasta nime altul să nu se amestece. Scris în Har- 
lau la anul 7044 April 27.
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NOTE 

Originalul hărtie; lipseşte treimea de la începutul fie-că- 
rui rând, hârtia fiind îndoită în trei părți. S'au complectat lip- 
surile cu documentul dat mai jos. Face parle din Arhiva prea 
interesantă a d-lui Ge. Tăbăcariu, iavăţător, urmaş direct al 
Musteștiloe, din Bacău. („Surete şi Isvoade» VII, 389). 

5. Document din 7044. Jlărlău. 

Sumar: Petru Vodă Rareş intăreşie lui Păun, cu fraţii sai Poreul, Becheu, Budic şi sora lor Vaseana, partea lor din Bogdănești iumătate de sat, după diresul ce Pa avut bunelul lor Mihul Pojar de la Stefan Voda. 

i Ilerpa Bocgoaa. B(o)ieo a(n)a(o)erire r(o)cn(0)4(4)- 
ga Beata Moaganeon (....... IN | 
IlaS. n nparita ere Ilopisa n Ea. n hSank n ceempa 
E hzen(ana. a . pa An ru 'Toz 
Aocha n BpaT em ASne n cecrpa ro Hacma n sa 
AURA, Pa | ozapa. n mu nae 
AEHHKORE ut Grannaz n SnSk ere Ma, | 
ere Hbruu aka AnSuunnu u Epcru, no uk AcRpon 
BOA. pas... Pa | n nenpnenane 
Io Wata A'kaogt uk AlugSa Ilomap un Bpera( 
SI | poanmea'k r(e)ențo)a(erm)eaain Gre- 
iata BotRoat cea Hanar'k Horaaeinț | 
E& uacr caSsk nameaS IlzSuSa8 u Eparitaat ero IloprSav 
Ea | akra Mapunkn, ue 
noToRE AlugSaa Iloxapa. noaoauna ( 
HA, WHO dihi BHA'RRUUIE  AoRpvRoAMoE HK TOORMERE. a atu 
TARORALE, | norapzanan na ora 

Cea. | 4 
NOTO:K, Hi Ad CR He Sanuiarr. nuc 8 A(pzaca) Bakro fauna.
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Traducerea 

Petru Vodă, cu mila lui Dumnezeu Domn țării 
Moldaviei (ialăa că au venit înaintea noastră) Păun 

și frații săi Porcul şi Beachea şi Budic şi sora lor 
Vaseana (nepoţii Mihului Pojar); şi iarăşi 'Tudosia 
și fratele ei Lupe şi sora lor Nastea şi lupa (fetele 
Lucâi, nepolii Mihului) Pojar, şi iarâşi semenţia lor 
Stănilă şi nepotul lor Pa(un şi fratele său Trifan 
și sora) lui Neagşu, copiii Anuşeai, şi lui Cristea; 
de a lor bune voe şi şi-au împărtit (a lor direpte 
ocini şi) din direasele ce au avut bunii lor Mihul 
Pojar şi Cristea (şi Anuşca dela părintele) domniei 
mele Stefan Voevod satul anume Bogdăneştii (şi 
sa cuvenit) în partea slugii noastre Păunului şi fra- 
ților săi Porsului şi Beachei (şi lui Budic şi surorii 
lor Vaăscana), copiii Marincăi, nepotii Mihului Po: 
jar, jumătate (de sat din Bogdănești). Deci noi vă- 
zând de bună voea lor tocmală, şi noi aşijderea 
(şi de la noi am dat și am) întărit, lor pe acea de 
mai sus jumătate de sat din Bogdaneșli (ca să le 
fie şi de la noi uric cu toate veniturile), și într'a- 
ceasta altul nime să unu se amestece. 

Seris în Hărlău la anul (7044). 

NOTE 

1). Originalul bârtie, rupt la colțul din dreapta, o 

treime din cupinsul textului. Intregirea s'a făcut cu aju- 

torul documentului dat mai sus, amândouă actele vorbird 

de aceiaşi moşie, afară de cumpirălura făcută de la Mo- 

hilă. Face parte din pachetul de acte a d-lui Gr. Tăbăca- 

riu, învățător urmaş de ar familiei Mustea. («Surete şi Iz- 

voade» VIII, 391). : 

2). Nume de persoane. Păun, Porcul, Beachea, Budic
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Văscana, Todosia, Lape, Nastea, Lupa, Mihul Pojar, Luca, 
Stănilă, Trifau, Neagşa, Anuşca, Cristea, 

3). Nume de locuri. Bogdăneşti. 
4), Bogdăneştii vin astăzi în jud, Bacău peste Siret, 

din vechiu cădeau în ținutul Romanului. Proprietatea în a- 
cest sat a curs astfel. In seel. al XV-lea găsim proprietari 
pe acești 3: Mihul Pojar, Anuşca şi Cristea. Despre Po- 
jar ne mai vorbesc uricele lui Stefan Voda. Mihul Pojar 
a avut 2 copii, pe Mărinca şi Luca. Mărin:a are de co- 
pii pe Păun, Porcul, Beahea, Budic şi Văscanu, iar Luca 
are de copii pe Todosia, Lupe, Wasiea, şi Lupa. | 

Urmaşul Anuşcăi pare a fi Slănilă, care are de ne- 
pot pe copii lui Cristea: Păun). Trifan și Weagşa, 

Urmează dar că în jumătatea inlăia a seci. al XV-lea 
(1400 — 1450) proprietatea în Bogdănești a fost a bătrânului 
Pojar ; in-a doua jumătate a secl. al XV-lea, (1450 — 1500) 
proprielatea a curs pe 2 bătrâni, deşi erau 3 fraţi, Cris- 
tea cu Anuşea formâud un bătrân. In seci. al XVI.lea spre 
1936; proprielari în Bogdăneşth erau 13 persoane, din care 
cel mai bătrân era Slănilă, iar ceilalți erau mai tineri, 
venind nepoți lui Mihul Pojar. 

In actele ulterioare din pachetul de acte vom da de 
urmaşii asestora din 1536. 

92. Document din 7054, Iunie 9, Iaşi. 

Sumar: Petru Vodă Rareş întăreşte obştiei răzeşilor în număr 
de peste 23 persoane proprietatea lor în satul Codreşti pe Bablueţ. 

Alacrite Baie ai Iempa Boegoaa. FOCNOAApA BsMAti 
- Moaaatekon, BHAMENHTO UHNHAL CEHA AHCTOA HAUăi..... 
WX£ Tori nueva || ui Hama caoyru Tepacua n Bparira 
ere Aanua n Hekuma n nasmeuutone st sont ui A pac 
roră H Baaoră n crempu uk Acnik u Ovpara. ku
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Toagtp Laanuă n ca cre BpăTiră AH H CA EPO CECTPAMH 

stru Peru. n mu niemnukoae ny Tagpuna n crea 

ero Aparana brun Granunu. H TH NAEALtHHHRORE HXA 
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THha Acuta Anu SulkH. KAADBAAN Ecutst HX WCOBHOIO Ha 

MUC AIHASCTII. Ada Hi  NOTEPZAHAN EC HAL (VP ac 

S nauseni Braa ||oy  Aloagagcăoii uţ  npaaSre wine Hi 

AR its n uenpugtaiz 34 MAȘTOPII 1410 WU MAAT WT 

poante roemoacmaamni Gredana goszoaa. EAtto ceao nanavk 

Boyapepin. na Day | aoyayk. n ea arbero vom atauna Faye 

ASE E. Rao AA EET HA 497 hac Sphkh HI că BaceAi Ac= 

VACA. HAI i A Erei HYZ ARIE, HI CYHoVUATOAL HYZ. Hi 

upkovnovukroa uţa n npaţiSpkroa na... 4 Ko 

Papi TOME Boiuizrticanioatoy cea Hanavk  Koaperphat || 

po na aţaoraa ni ca aero we aan ua Rayaoyiu/b 

AA ECP WP oVeniţ CTopoN MoeragaS koTapă.. .. .. 4 Ha 

o tcrh B'kpa Hau:ro rociiacT || ga erivennicanaro aut Ilzz 

PA BOEROARI H Ekpa NpEREBAIOBAEIIUI cHiWWRZ POcNOAc Te 

gamnl lairauna ni Gredana n Rocmanruua. n B'ka 

Eorăpa Hamiţn. B'kpa nana Epsana XS|pS. a'kpa nana 

opun aniwpunka. B'kpa nana Iempe Rpaa. E'kpa nina 

Groypsn u nana Moynan npakananoae Xorunetuyn. B'kpa 

nana XSp$S n una Alupona || npakananvge Hemeucrukb. 

gkpa mana Taann npzkasas Monorpaackoro. B'kpa nana 

Hem pn Bapwuka noprapk Goyuaecioro. p'kpa nana LOpia. 

enarapk, aka nana || Aaaa ancvepnaa,. ekoa nana Xpa-
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Bopa nocreannta. Bkpa ata Xaman, &'kpa nana Ilac 

Tpawmka wamwhuka. Bkpa nana H'kroyaa cmoanna. e'kpa 

niană |] aaa komnca. (Incheerea obişnuită). 
 Hano Mamiramoy aorodemoy mucamu. macaa. Bas 
enaie hSaaSran $ IAcex. game fana. atena Oua 9 ai, 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 
tării Moldaviei, știre facem cu aceasta carte a noa- 
stră tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-li: 
se o vor auzi, ială că aceste adevărate ale noastre 
slugi Gherasim şi fraţii lui David şi Nekita ficio- 
rii lui Dragoş; şi seminţiile Io* One şi Dragotă 
şi Balolă şi surorile lor Donea şi Urăta. copiii 
Jurjei ; şi iarăşi seminţeniile lor Anuşca şi suro- 
rile ei Bura şi Draga, copii lui van, şi iarăşi 
semințeniile lor Ilea şi Neagul şi Ioaniş şi surorile 
lor Negrita şi Sofronia, copii lui Beldea, şi iarăşi 
semințeniile lor Zoader Galia şi cu ai lui frați şi 
cu ale lor surori, copii Vefifei, şi iaraşi seminteni- 
ile lor” Gavril şi sora lor Drăgana, copii Slanei 
și iarăși seminţeniile lor Mărenca şi surorile ei 
Duşca şi Sofiica şi Costina, fetele Anuşcăi, miluilu- 
ne-au noi spre ei cu osebita noastră milă, am dal 
şi am întărit înşine lor de la noi în a noastra tara 
in Moldova a lor dreaptă ocină şi moşie din drese 
de mărturie ce au de la părintele domniei mele 
Stefan Vodă, i sat-anume Codreştii pe Bahlueţ 
şi cu loc de moară în Bahlueţ, ca să le fie și de la 
noi uric şi cu toale veniturile lor şi copiilor lor și 
nepoților lor şi strănepoților lor şi răstrănepotilor 
lor şi la tot neamul ce li se va alege mai deaproape 
neruşeit nici odănăoară în veaci.
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lar hotarul acelui mai sus seris sat anume 
Codreştii, ce-s pe Bahluet, şi cu loc de moară în 
Bahlueţ să le fie din toate părțile pe vechiul hotar, 
pe unde din veac a umblat. lar la aceasta este cre- 
dința a noastrei domnii mai sus scrisa Noi Pefru vo- 
evod, şi credința prea iubiţilor fii ai domniei mele 
Miaş şi Ştefan şi Costantin, si credinta boerilor 
noştri, credința boerului Efren Huru, credita bo- 
rui Borce dvornie, credinţa boerului Petre Crăcu, 
credinta boerului Sturze şi boerului Mohilă parca- 
labi de Hotin, credinţa boerului Huru şi a boeru: 
lui Miron parcalabi de Neamt, credinta bOerului 
Tâmpa parealab de Novograd. credința boerului 
Petre Varhc portar Sucevei, credinţa boerului Iurie 
spatar, crediuţa boerului Dan visternie ; credinta 
boerului Hrăbor postelnic, credinta poefilui Hamsa, 
credinta boerului Patrăşcu ceaşnic, credinţa boe- 
ului Neagul stolnic, credinţa poerului Plaza co- 
mis, şi credinta tuturor boerilor noştri a mari şi a 
inici. lar după a noastra viaţă ciue va [i domn ţa: 
rii noastre fie din copii noştri sau din neamul no- 
stru sau şi pe ori-carealtul îl va alege Dumnezeu să 
fie domn tării noastre a Moldovei, acela sa nu le 
strice a noastră danie şi milă, ci mai virtos să le-o 
întărească şi imputereasca. lar spre mai mare tă- 
rie a tot ce s'a scris mai sus poroncit-am la al 
nostru credincios boer Măteiaş logofat sa serie şi 
a voastră pecete, să o lege de această a noastră 
carle. A scris Vasilie Buzdugan în laşi la anul 
7054 luna lunie 9 zile. 

NOTE 

1). Originalul pergament fâră pecete, se află în grefa 
Curtei de apel din laşi. E bine păstrat, („Surete şi Izvoa- 
de> VII, 97).
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2). Nume de locuri: Cuâreştii şi Codreştii (BoyAprpiu, 

Koapepomt) : forma aceasta de oscilare între o şi u, arată 

că pentru vorbitorii din 1546 era lupta între mâănținerea 

lui o neîntonat şi slăbirea lui în o: Kwaps, Roapeckov, Ko- 

Apeipin. 

3). Obştia răzeşilor Din înşirarea copărtaşilor la pă- 

mânat în moşia Codreştii în anii 1546, se vede că înainla- 

şii lor au fost aceştia : Dragoş, Jurj, Ivan, Beldea. Fetița, 

Stana şi Anuşca. Aceşti 7 fraţi au trăit cătră 1500. Fie- 
care din e! avînd copii, iar Felița măritală cu un Galia 

mai mulţi de cât toţi ceilalți; a urmat că încă din jumă- 

falea intăia a seci. al XVI-lea găsim în Codreşti proprieta- 

tea îmbucătăţită între cel puţin 30 de coproprielari. toli 

veri între ei (pnemennisotte). Proprielatea lor fiind indiviză 

Domnul li-o întăreşte la toi în întreg satul și în morile 

de pe Babhluet. 
* 

53. Document din %05S Mart 12. 

Sumar : Iliaș Vodă întărește lui Coste, Dragotă, Solomon, şi lui 
Coste Dodul cumpărătura ce au făcut pe pret de 180 zloti tătărăști în 
satul Bobnleşti mai din jos de Popeşti, pe Vaslui, de la Toader ficiorul 
Dumşii Sulgerul nepot lui Sima Bolde cel băteau, 

Suret de pe 1spisoc sărbesc de la lliaş Vodă 
din veleat 7058 Mart 12 pe Bobuleşti 

la Vaslui, ce să chiamă acun 
Boldeştii. 

Facem înştiiniare precum au veni! înaintea 
noastră şi înaintea boerilor noştri slugile noastre 
Toader ficiorul Dumşii sulgerul nepot Simii Bol- 
dii de nime silit nici asuprit şau vândut a sa dreapta 
ta ocină şi moşie din al său dres ce au avut mo- 
şul lui Sâma Bolde de la moșul domniei mele bă- 
trânul Stefan Vodă den a tria parte a satului den
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Bobuleşti ce sânt pe din gios de Popeşti a şasa 
parte aceea au vînduto slugii noastre lui Coste Şi 
rudenii lor Dragotă şi fratelui său lui Solomon. şi 
iarăşi rudeniei lor Coste Dodul drept 180 zloți tă- 
tărăști, cari bani eu dat toti slugile noastre Coste 
și Dragota şi celelalte rudenii a lor. Solomon şi 
Coste Dodul in mânule lui Toader ficior Dumşii 
sulgerul (Avaunn) nepot Samii Boldii, pentru aceea 
văzăndu a lor bună învoială şi plată deplin am dat 
și am întărit pie ce de mai sus scrisă a şasa parle 
din a treia parte a satului din Bobuleşti ce sint 
pe din gios de Popeşti ca să fie din tot hotarul 
din a treia parte a şesea parte, iar despre alte parți 
după hotarul cel vechiu pe unde au umblat din 
vechiu. Pentru aceea credința domnii mele şi a 
preaiubiților fraţi ai domniei mele Sizfan şi Costan- 
tiu şi credința boerilor noştri d-lui Gavril vornicul 
și Petre Crăcă şi d-iui Movilă şi Hrăbăr parcalabi 
de Hotin, d-lui Hâra şi Neagul parcalabi de Neamţ, 
şi d-lui Efcu păreălabu de Cetatea nouă, ŞI d-lui 
Slurea portar de Suceava, dumnealui Iurie spatar 
și dumnealui Dan visternie, și dumnealui Veveriţă 
postelnic, dumnealui /Zazmza şi dumnealui Patraşcu 
paharnic, dumnealui Plaza comis, și credința tutu- 
vor boerilor noştri şi pentru întărire celor de mai 
sus scrise am poroncit cinstit şi credincios boiaru- 
lui nostru dumnealui Mateiaş (dres Ilieş) vel logofăt, 
această carte şi pecete noastră pre dâhsa să o lege. 

Suretul acesta posleduindul cu ispisocul cel a- 
devărat şi allândul întocmai şi fără greşală adeve- 
rez cu a me iscălitură. 1803 Mai 27. 

Polcovnicul Paval Debrici ot Mitropolie. 

NOTE 

1). In pachetele de acte a d-lui V. Miclescu, proprie- 
tar în Popești, Vaslui actualminte senator, se găseste su- 
tetul uricului, a cărui original pergament lipseşte. 

17
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9). Nume de locur:: Bobuleşti, Popeşti. 

3). Sima Bolde. Acesta trăeşte supt Stelau cel Mare 

şi slăpânea încă din seci, al XV-lea mosia Bobuleştii. El 

avea însă de fraţi pe Toma şi Neaga, cum ne vorbeşte 

uricul din 705% Maiu 27 (Uricar XVIU, 124). Tustrei feații 

mai stăpâneau o selişte pe Sarata, mai în sus de Şurdești 

unde au stal Nekita şi Paul. 
Suretul nostru complectează uricul din 1094 Mai 27, 

căci Toader e fiul lui Dumşa Bolde suljar, şi are de frati 

pe Arsip, Crăciun şi Măriica. 

54. Document din 17026, Dec. 2. 

Sumar; Ştefan Vodă întărezte schimbul ce Cozia Şerpe pos- 
telnicui a făcut 'cu Petru Pascu Hociung, parealab dând n -oşiile Crăs- 
teştii pe Călniş, și Ilieşeştii pentru satul Oancăi pe âu si măa 
năstirea Turbatului zis şi Brusturii. Apoi întăreşte datina ce "Cozma 
Şaepe o face cătră mănastirea Neamţului în aceste 2 sue şi alte w- 
diăjdii pentru pomenirea sufletului său. 

   

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Vuzvod domu 
pământului Moldaviei facem ştire cu acesti ispisve 
al nostru. tuturor cari pe dânsul vor câiila, Sau ce- 
tinduse îl vor auzi, precum au venit înziulea noa- 
stră şi înaintea boerilor noştri Moldovetii, credineio- 
sul boerul nostru Duninealui Cozma ee Poslel- 
nic de nimeue silit fiind, nici asuprit. si au schim- 
bat a sa dreaptă ocină şi cumpărâtură stând a lui 
drept uric pe care au avut el de la năzcătorul dom- 
niei mele Bogdan Voevod, că au fost cumparat el 
acea jumălate de sat anume Crăsteştii care este 
pe Călniş partea cea de sus. drept dou: sute două 
zeci galbeni tătarăşti, de la Sofiica fata lui Boldeş 
şi de la nepotul său de la Lazăr Groşiia nepotii 
lui Dauciul Boldeș, din dresuvi ce au avut Danciul 
Boldeş de mărturie de la moşul domnit! inele Ste- 
fan Voevod, iar dresuri ce au avul Danciu! Boldeş
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de la strămoșul domniii mele Alexandru Voevod, 
acele au ars; şi au schimbat acea jumătate de sat 
Crasteşlii care este pe Calniş partea cea din sus 
şi patru părţi satul din Ilieşeşti care au fost cum- 
părat dumnealui Cozma Șarpe Postelnicul, acele 
patru părți din llieşeşti de la slugile noastre de 
ia Gavril şi de la Romuşeu de la fii Sorinii din 
dresuri ce au avut maica lor, Sor, de cumpărătură 
de ia moşul Domnii mele Stefan Voevod, drept una 
sulă doua zeci galbeni tătărăşti cu eredindioasa sluga 
noastră Petru ce au fost parcalab ficiorul Pascului 
Hăciuug au dat credinciosului boerului nostru Coz.- 
mii Şarpe Postelnic a lui dreaptă ocina şi moşie din 
drepte a lui urice care au avut tatăl lui de cum- 
părătură de la moşul domniei mele Stefan Voevod de 
mărturie, iar dresuri ce au avut Onca de la stră- 
moşul nostru de la Alexandru Voevod, acele au 
perit când Lurcii_au, denit_ cu. „războiul asupra 
pământului nostru, ce au fost cumpărat acel sat 
unde au fost casăle Oncai pe Cracău şi cu moară, 
în Cracău tătal său Pascu Hăciung de la Marușca 
fiica Oncăi şi o mânăstire a Turbatului care se 
numeşte acum Brusturii ce au tost cumpărat și 
acă mănăstire tatăl său Paseu Hătiung de la Alexa 
şi de la Mihnea nepoţii Furbatului, din dresuri ce 
au avul ei de la strămoşul nostru Alexandru Voe- 
vod, drept doua sute patru zeci galbeni tătăraști, 
deci şi noi văzând a lor bună voinţă şi tocmală şi 
bun schimb, aşijdere am dat şi de la noi credib- 
ciosului boerului nostru Cozmii Sarpe postelnic, a- 
cel sat cu numele unde au fost casăle Oncăi pe 
Cracău și cu moară în Cracău şi acea mânăstire a 
Turbatului care se numeşte acum Brusturii, ea sâ-i 
fie lui de lu noi uric cu tot venitul neruşeit nici 
odănăoară în veci, iar hotarul acelui sat pe nu- 
me unde a fost easăle Oncâi pe Cracău şi cu inoară 
în Cracău, şi acei mânăstiri a 'Turbatului care se
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numeşte acum Brusturii să fie despre toate părţile 
după vechiul hotar pe unde din vechiu au stăpânit; 
și după aceia tot în aceiaşi zi au venit înaintea 
noastră şi inaintea boerilor noştri, credinciosul bo- 
erul nostru dumvealui Cozma Șarpe postelnic si 
bine au voit cu a sa bună voință şi cinstita şi lu- 
minata inimă, “şi au dat pentru sănătatea şi mân- 
tuirea sujletului său, SfL: Mânastirii noastre Neam- 
țului unde este hramul Inălţarea Domnului Dumne- 
zeului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos, şi unde 
este Egumen rugătorul nostru Popa Partenie, acel 
mai sus scris sat pe nume unde au fost casele On- 
căi pe Cracău şi cu moară în Cracău şi mânăstirea 
Turbatului care se. numeşte acum Brustării-şi-tuca 
au dat un sfeşnic de şai-spre-zece măsuri de ar- 
gint şi o cadelniță de cinri măsuri tot de argint si 
un pahar de argint şi cinci linguri de argint şi un 
Epitratil cusut cu fir și cu icoane şi cu mărgăritare 
şi cavafurile cu aur şi margărilar şi alte veşminle 
podoabe bisericei de urşenic cu aur, şi noi văzând 
a lui bună voe şi danie care el au dat pentru sa- 
nătatea şi mântuirea suflelului sau, acele de sus 
toate scrise, satul și mânaslirea, şi noi aşijdere şi 
de la noi am dat şi ani îătărit Sft. Mânastirei noa- 
stre Neamţului unde este hramul Inălţarea Dom- 
nului Dumnezeului şi mântuitorului nostru Isus 
Hristos care să fie Sft. acei Mânastirei noastre Neam- 
tului, uric şi cu tot venilul neruşuit nici odată în: 
veci. Şi iată tot în aceiaşi zi au venit înaiulea 
noastra şi înaintea boerilor noştri rugătorul no- 
siru popa Partenie Egumen și cu toți frații de 
la Mânăstirea Neamţului, aşijderea de a lor bună 
voe, de nimeni siliți nici asupriţi şi s'au tocmit cu: 
al nostru credincios boer Șarpe Postelnie cum şi 
până când va sta sft- mânastire şi cine va fi egu- 
men şi frate în mânăstire în viaţa lor, şi iar după 
viaţa ior şi ei să aibă a sluji în tot postul Ador-
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mirei născătoarei de Dumnezeu în toate zilele pa- vaclis, sau pănă va fi viu al nostru credincios hoer Cozma Șarpe Postelnic, şi iar după viata lui şi moarte cine va fi Egumen şi toți frați la acea sfântă ma. năstire şi aceia să aibă a pomeni toate pomenirile câte trebuesc întăi întrun an ŞI iar când i se va implini anul lui sa aibă ai face lui pomenirea, şi iar de atunci înainte în toţi anii să aibă a sluji pa- rastas şi colivă şi a doua zi liturghie şi colivă Şi la toți fraţii are să de adăogire; Jar la aceasta este credința domniei mele celui mai sus seris Iw Stefan Voevoi şi credinta preaiubitului fratelui domniei mele Petru, şi credinta tuturor boerilor noştri, şi credinţa dumisale boerului Isac, credinta dumisale Petru dvornic, credința dumisale Sandra, credinta dumisale Wegrilă, credința dumisale Grincovici ŞI a dumisale Tălabă parcalubii Hotinului, credinta dumi- sale Coste şi a dumisale Condri a Neamţului, cre- dința dumisale Petrică Şi a dumisali Toader par calabii Novogradului, credința dumisali Luca Ar- bure porlar Suceavei, credința dumisali Hrană spa- tar, credința dumisali Irimia visternic, credința du- misali Sacuian paharnic, şi credința dumisali Stârce stolnic, credința dumisali Caţeleau comis, Şi cre- dința tuturor boerilor a mari şi a mici. Iar după viața noastră cine va fi domn din copii noştri sau din neamul nostru sau iarăşi ori pe cine Dumne- zeu îl va alege sa fie domn pământului nostru a Moldovei, acela sa nu strămute a noastră danie şi întăritură, ci mai vârtos*să întărească ; iar cine va fi Egumen şi frați intru acia mai sus numită mâ- năstirea Neamtului, acela așa să slujască şi să facă pomenire credincios boerului nostru Cozma Șarpe Postelnicul, precum mai Sus am Zis, şi iar cine se va ispiti a stramuta sau a nu împliui a lor toc- mală, acela neertat sa fie de Domnul nostru Isus Hristos şi răspuus să dea înaintea înfricoşatului
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judet Domnului Dumnezeului şi mântuitorului nostru 

Isus Hristos ; iar spre mai mare tărie şi înlărilură 

am poroncil credinciosului boerului nostru 'Lotruşa- 

nul logofat a scrie și.a noastră pecele a spânzura 

la acest ispisoc al nostru. 

NOTE 

| 1), Sucetul acesta face parte din actele moşiei Epu- 

reni, jud. Iaşi proprietatea d-lui G. A. Scorlescu, de la 

care Pam copiat din o lrumoasă şi compleciă condică de 

documente a moşiei. Originalul pergament se află în Ar: 

hiva. Statului. (v. „Surete şi Izvoade» IV, 206). | 

2). Nume de persoane : Cozma Sarpe postelnic, Petre 

parealab fiul lui Pascul Haciung, Oncă, Daneiul, Boldeş, 

Lazăr Groşiţă. 

3). Nume de locuri: Crăsteştii pe Călniș, Ilieşeşi, 

Brusturii. 

= 55. Document din 7054. Iunie ?. 

Suma; Petru Vodă Rareş întăreşte lui kir Teodosie Episco- 

pul Rădăuţului cumpărătura ce a făcut în satul Laslăoanii pe Cracău 

cu 400 zloți lătărăşti de lă Toader fost vameş în Suceava, ce şi lui 

i-a fost cumpărătară de la Toader biv visternie. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod domn 

tarii Moldovei, facem înştiinţare, precum au venit 

inaintea noastră şi înaintea boerilor noștri, sluga 

noastră Toader fost Vameş în Suceava de a lui 

bună voe de nimeni silit mici asupril şi au vândut 

a sa dreaptă ocină din diresele de cumpărătură ce 

au avut el de la Domnia mea şi bucata de loc din 

hotarul Lăslăoamilor ce este pe Cracău din partea 

de sus, ce au fost cumpărat el acea bucală de loc 

de mai sus zis, de la Toader fost Vistier şi din
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divesele de cumpărătura ce au avut el de la nepo- 
tul de frate al domniei mele tănarul Stefan Voe- 
vod, care a fost cumpărat Toader fost vistier acia 
bucată de loc de mai sus scrisă de la Petru Par- 
calubul. din direse ce au avut el de la părintele 
Domniei mele Stefan Voevod, de cumpărătură. aceia 
au vândut rugătorului nostru kir “Teodosie Episcopul 
hadauţului, drept patru sute zloți tatărăşti, şi sau 
sculat rugălorul nostru kir "Teodosie Episcopul Ră- 
dăuţilor şi au platit tot pe deplin acei bani de mai 
sus scriși 400 zloți tatăraşti, în mânule celui de 
mai sus scris Toader fost vameş la Suceava, dina- 
intea noastră şi dinaintea boerilor noştri, Deci noi 
văzând a lor de bună voe învoială şi tocmală şi 
plata deplin, aşijdere şi de la noi am dat şi am în- 
tari pre acia de mai sus zisă bucată de loc din ho- 
tarul Lăslăoanilor ce este pe Cracău din partea de 
sus, ca să fie rugătorului nostru kir Teodosie E- 
piscopul Padauţului de la noi uric Şi cu tot venitul 
neruşuit nici odata în veci. Şi diresul ce au avut 
Voader fost vistier, de cumpăratura de la nepotul 
de frate al Domniei mele tânărul Stefan Voevod. 
şi diresul de cumpărătură ce au avut Toader va- 
meșul de la domnia mea, încă le au dat în mânule 
vugătorului nostru kir Teodosie Episcopul Radău- 
tului. lar hotarul acei bucăți de loc de mai sus 
scrisă ce este din hotarul Laslaoanilor ce este pe 
Cracău din partea din sus, se începe din malul 
Cracăului de li o movilă săpată la o salcie însăm- 
nală şi la o fântână rece, de acolo peste câmp pă- 
nă în marginea drumului la o movila săpată, iar 
de acolo peste drum şi peste câmp la un teiu ple- 
cat şi inseinvat, iar de acolo din marginea pădu- 
tei drept pădurea în sus. Deci pănă în vârful dea. 
lului atâta este tot hotarul acei bucăți de loc, şi 
la aceasta este credința Domniei mele, de mai sus 
seris Petru Voevod şi credinţa a prea iubiti fiilor
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domniei mele Iliaş și Stefan şi Constantin voevozi 
credinţa boerilor noştri dl ZZuru vornicu, şi dl. Pe- 
tre portariu Sucevei şi dl. Iurie spatar, şi dl. Dan 
vistieru, şi dl, Hrâbor Postelnicul, şi dl. Patraşcu 
Paharnicul, şi dl. Neagul stolnicul, şi dl. Plaza 
comis. lar după a noastră viaţă, cine va fi domn 
ţării aceştia să nu strice a noastră danie şi întări- 
tură, ci mai vârtos să dea şi să întărească de oare- 
ce îi este lui dreaptă cumpărătură pea lui drepti 
bani, iar pentru mai mare intăritură a celor de 
nai sus scrise, am poroncit cinstit şi credincios 
boerului nostru dumnealui Mateiaş logofătul, să 
scrie, şi a noastră pecete cătră această carte a noa- 
stră să-o lege. 

NOTE 

| 1). Suretul face parte din actele moşiei Epurenii, jud. 

Iaşi, propietatea d-lui Gh. A. Scorţescu, Originalul perga- 

ment aflător la Arhiva Statului (v. «<Surete şi Izvoade» IV 208). 

2). Nume de persoane: Toader biv vameş in Suceava, 

Toader biv vistier, Kir Theodosie Episcopul Rădăutului. 

3). Nume de locuri: Lăslăoanii pe Cracău. 

56. Document din 05%, Hârlău. 

Sumar: iaşi Vodă întăreşte împărtala în 5 părţi făcută în 
moşia Busâncenii, între urmașii lui Vasco Epure, de la care vine 
numele moşiei Epureni, ţinutul faşilor. 

lliaş Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tâ- 
rit Moldovei. | 

Adică au venit înaintea noastră şi înaintea a 
lor noştri boeri, sluga noastră Jurja fiul lui Vasco 
Epure şi Frăsina şi sora ei Marina fata Maritei. 
aşijderile sluga noastră Vasco şi Fătul şi Andreica
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ficiorii Magdalinei, aşijderile Pacurar şi cu surorile 
lui Odochia şi Maria şi Stana ficiorii Ilinei, şi de 
a lor bună voe s'au împărţit în de sine, dreapta 0: 
civă şi moșie şi din drese de întăritură ce au avul 
moşul lor ficiorul lui Gherman din drese ce au a- 
vut arse, cu mârturie ce au avut ficioru lui Gher- 
man de la moșul domnii mele cel mic Alexandru 
Voda, pe jumătate de sat de Bosâuceşii partea din 
jos şi jumătate de hăleşteu şi s'au venit lui Jurju 
ficiorul lui Vasco Epure a cincea parte dinlr'acea 
jumătate de sut şi din hăleşteu, însă partea din 
sus, lar Frăsinei şi surorei ei Marinii fetelor Mari- 
tei s'au venit lor dintr”acea jumătate de sat şi din 
heleşteu iarăşi a cincea parte iarăși pe din jos de 
partea lui Jarje ficiorul lui Vasco Epure, iar slugii 
noastre lui Vasco singur lui S'au venit lui dintra: 
cea jumălate de sat şi din heleşteu a cincea parle 
iarăşi pe din jos de partea Frăsinei şi a Marinei 
fetelor Mariei ; lar slugilor noastre Fatului şi An- 
dreicai ficrorilor Magdalinei iarăşi s'au venit lor din- 
tr'acea jumătate şi din heleşteu a cincea parte pe 
din jos de partea lei Vasco, şi iarăşi lui Pacurar și 
surorilor lui Odochia şi Mariţei şi Staneai ficiorilor 
Jleanei, aşijderea Şi lor s'au venit dintracea jumă- 
tate de sat şi din heleşteu din Bosânceşti a cincia 
parte cu tot venitul, pe din jos de partea Fâtului 
şi Aundreicăi ca să fie şi de la noi şi alt nimene să 
nu se amestace înaintea acestei cărţi a noastre. 

Hârlău 7057 (1549). 

NOTE 

Suretul face parte din actele Epurenilor d-lui G. A. 

Scorţescu. Originalul slavon e la Arhiva Statului (vezi <Su- 

rete și Izvoade» IV, 209).
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31. Document din *063 April 24. Bărlad. 

Sumar: Alexandru Voevod întăreşte lui Lon Creţul cumpără- 

tura ce a făcut în satul Popești vartea din sus şi cu heleştee cu 

400 zloți tatărăști, de la Anuşcu fiica lui Şteful Nisporescul, moşte- 

nirea ei de la străbunul ei Nispuru ce tră'se supt Alexandru cel Buv. 

Muacerire Boxisto Mu farăatApz  EOEROAA. POCNOAAPA 

zeman Moaganekeu. toate npiaouie mpa nam ui np'ba 

nam naut noakgu || AnSunka pousa I[Lepoyaa Hncenopecz 

KSAa. 19 €H ABPOIO BSASIO HHRHA HENOHOVKENA. AHHulpiicui- 

ASRANA ML DBOAdAA EH NPABAA WTPHHHA N AAAHHHA HCNIpHRH- 

aie tor || aaanie po aaa aka eu IucnoypS W7 npAA Aaa 

mamiero AAcăan Apa BOEBOAA. UePEzprraa macm cedo Wr Ilo- 

NEMIH EHWINaă UacT (n CA CTAROAA)- HeNpHBHAlt 54 HBAtA= 

no ape] maaaa noua WW7 Bpara rocnoAc'TBOȚANi 

MAagaro GTredatia BOEROAA, HA Tora EHuieniicănHăa der 

Bapraa uacr ceao Wr ÎloneijiHi BHILIHA -WacT H CA CTABOAA, 

ma npeaaaa casysu || naweaS Hou Bpewoas 34 uerupu 

cre SAara Tărapekiika. 1 weraguleca caSra hat Lun Kpe- 

IOVA "PA BANAATHA OVeH MCNOAHĂ TOTH EHIDENHCANBĂN TU 

nasu || $ saar mavapetu op powiu Snoyiuki npăa, tăatui 

mpa, Hauinatit BCA'kpH, WHO ui BHAABILIE HX AOEpOIO Bo 

AI TORALAAS M NOAA BANAATEV. A iti TAKOKALE Ec | 

AdA H DOTEPAANAN TOTa BHUIEPENENAA UETEPATA MACTCEAO 

wm Hlonepn  Bruiaa acm ni ca CPAROAMZ.E CASSA HăueA$ 

Mwnoy KpeuSAS Rao pă ET Ay WT Hac OYpHK | n ca Bz 

cemz ACXOAomz eaiS ni Ab'remz ro. n SiSuaroaz cro. 

npasnSuaroma ro. n npamiSgiroaz erou Bzcemz poas ero 

ko Cl H3BEpE HanBasHini MenopSWIeHHo HKeAMXE HA R'BKH, 

| a XoTap TON EHUENHCÂNHA VETBAPTOE WACT CEAC WT Îo= 

MEȚIE BHIUHAA ACT, Ad ECT (0T BACETO YVOTADĂ UFPEPAPAA
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WăcT EH HAd M4CT. 4 001" WHIDHX CMOBOHII 9 CTapoz 

Ay XorapS no KSAa H3 E'kka wngaaui. na mo cer t'kpa 

HAL ETO FOCNOACTEA BHiuenHeannăro du AArăau Apa BOROAA it 

B'kpa NpARZBARBAEHIIX ciioge roenoacm'ESat. n E'kpa Botdpz, 

g'kpa nana Hz aaBanko ABopuiita. t'Bpa nana Ilerpu Kpz- 

KogHua. Bkpa nana Xzpa n nana Hkroe upakaaanoge Noe 

munekuk. B'Epa uana Luna AanuSacgnua n nana Benea 

Mpatanăgoge Memenkuy. e'kpa mana Fagepnuă Hi nana 

Hackata npzkaadăoge  Mogorpasckiuiy. t'kpa nana Aaa 

noprapk GSuagenoro. B'kpa mana Illenapeckoyaa cara, 

n B'kpa nana Lwna Iergnunna nuem'kpuna. ni g'kpa nana 

Eackaua  AMoanan nocreannika, b'kpa nana ĂSanrpy 

uauiiuka. B'kpa nana Meaca'kua cnoanina n Bkpa nana 

laaăa nomuca. n E'kpa zeky Boakp matii Bean 

II AAANY. 4 HO Hauiem Hpomk K'ro BAe recnoAapa Ha 

iei Beata AMonqatckoni. 7 ARTE Many. HAN W'P Epa= 

"PÂN MAINE HAN VOT HAMIETO pPSAd. HAN IAR BOVAROTE H+ 

EEpem rocnoAz Bora rocnjapia Birui Ham Aloaaatcion 

BEAMAN, TOT BN EMS HeNopSuIMA HALuero Aaânia Hi NOBpa:k- 

aenie. aacău ta$ Srepzana Hi Srpknna. BanSme ec £A8 

AAA H NOTROBAHAN. 34 10 coBii KSnnan tra caen npagint 

nuu'lau. a Ha Boat kp'bnocmu noapte 'Toas Bzcrab 

BuuuennicannoaS Brakan ecou nauitat$ B'kpnoaiS maus Ale= 

gHan acroderoy nuca i HauiS ntuar ipug'benTu  KceAt$ 

AncTS năuitat$, 

Iucaa Anagpohuk Xamsonnu $ Bpaaaa EAT +3Ăr 

Ata Înpna EA.
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Traducere 

Cu mila lui dumnezeu Noi Alexandru Voevod 
domn ţării Moldovii înşliințare facem cu aceasta 
carte a noastră tuluror cui pre dânsa vor căta sau 
9 vor auzi cetindu-li-se, iată că au venit înaintea 
noasiră şi înaintea alor noştri moldovenești boeri, 
Anuşca fala lui Şteful Nisporescul. de a ei bună 
voe de nimeni silită nici asuprită ŞI a vândut a ei 
dreaplă ocină şi moşie din diresele de danie ce a - 
avut bunul ei Nispuru de la rastrăbunul nostru 
Alexandru Voevod, a palra parte de sat din Po- 
peşti, partea din sus şi cu heleştee, din diresele 
de schimb ce a avut Anuşca de la fratele domniei 
mele tânărul Stefan Voevod, pe acea de mai sus 
scrisă a patra parte de sat din Popeşti partea din 
sus şi cu heleștee aceale le.a vândut slugii noastre 
lui Ion Crețulu drept 400 7loţi tatărăşti, şi s'a 
sculat sluga noastra Jon Crețul şi a plătit toţi de- 
plin aceşti mai sus scriși bani 400 zloți tatărăști 
în mânule Anuşcai înaintea noastră şi înaintea a 
lor noştri boeri. Deci noi văzând a lor de bună 
voe tocmală şi deplin plată, şi noi aşijderea înşine 
am dat şi am întărit acea de mai sus zisă a patra 
parte de sat din Popeşti, partea din sus şi cu he- 
leştee, slugii noastre lui Ion Creţul ca să-i fie lui 
de la noi uric şi cu toate veniturile lui Şi copiilor 
lui şi nepoților lui, şi strănepotilor lui şi răsirăne- 
poților lui şi la tot neamul lui ce i se va alege 
mai de aproape neruşeit nici o dănăoară în veci. 
lar hotarul acelei de mai sus scrise a patra parte 
de sat din Popeşti, părtea din sus să-i fie din tot 
hotarul a patra parte, partea din sus, iar dinspre 
alte părţi dupa vechiul hotar pe unde din veac sa 
umblat. Iar la aceasta este credința a noastrei dom-. 
nii mai sus scrisă noi Alexandru Vodă ŞI cre-
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dința  preaiubiților fii ai domniei mele şi cre- dința boerilor noştri, credința boerului Nădăbaicu. dvornic, credința boerului Petre Crăcovici, credinţa boerului /Zăra Şi credinla boerului Neagre părea- labi de Hotin, credința boerului Ion Danciulovici şi credința boerului Vesa parealabi de Neamţ, cre- diața boerului Veveriţă şi a boerului Vascan par: calabi de Novograd, credința boerului Dan portar de Suceava, credinta boerului Sendrescul spalar, şi credința boerului Ion Petrici visternic şi cre- dința  boerului Vascan Movilă postelnic, credința boerului Dumitru ceaşnic, credinţa boerului Mede- lea  stolnie, credința  boerului Plaza comisul, şi credinţa tuturor boerilor noştri a mari şi miei. lar după a noastră viaţă cine va fi domn ţării noastre din copii noştri sau din neamul nostru, sau ori care altul Dumnezeu îl va alege să fie domn tării noa- stre a Moldovei acela să nu strice a noastră danie, ci mai vârtos să o întărească și să imputereasca pentru că şi noi înşine am dat şi am întărit ca u- nul ce a cumpărat cu ai sai drepți bani. lar spre mai mare tărie și putere a tot ce s'a seris mai Sus, poroneit-am la al nostru credincios hoer Movilă, logofătul să scrie și a noastră pecete so lege de aceasta a noastră carte. 
A scris Andronic Hamzovici, în Baăclad la a- nul 7063. luna April 24, 

NOTE 

1). Originalul pergament se află îa posesiunea d-nei 
dr. Alex. Bută, din lași; neamui Batese avănd m oştenire de 
pe lan Crețul, Are peceie atârnată cu şuur roş. Se ceteşte 
bine exerga: neuara. iw AAtĂANABa ROCAR recneAap 3eman 
MeAddckon (v* «Surete și Izvoade> VIII, 827.) 

2). Nume de persoane : Anuşca, Şteful Nisporescul, 
Nispur, Ion Creţul.
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3). Nume de locuri: Popeşti. 
4). Wispur e cel întâi proprietar în Popeşti. Fiul său 

Şteful Nisporescul, trăeşte supt Stefan cel Mare, iar A- 

" nuşca trebue să fie fost bătrână de tot, în 1555 cână 

vinde a pata parte din Popeşti. De Nispur s-a legat nu: 

me=le Nisporeşti, sat dispărut azi, şi despre care voi aduce 

în urmă mai multe acte, din pachetul prea interesant ce 

ne-a fost încredințat dl. M. Vidrașcu, magistrat. 

5). Ion Crejul, Răposatul dr. A. Bută, de la caream. 

copiat acest pergament mai păstrează o spită a neamulu! 

Bută, făcută în 1821 Febr, 26, proprietari în satul Popești 

de la Neamţ. Tat în această spiță ni se aminteşte că u- 

vicul de ia Alexandru Vodă ar fi din 6922 Aug. 2, scris 

în Suceava şi că s'ar referi la moşia Muntenii zlotaşi. 

lată cuprinsul spiței Bută. 

A). 1. Nispur cel bătrân, proprietar în Popeşti cătră 

1414. 2. Şteful Nisporescul proprietar în Popeşti cătră 1500. 

3. Anuşca fiica Ştefului vinde Popeştii lui |. Creţul în 1555 

cu 400 zloți. 

B). î. Jon Creţul are de fiiupe Platon COrețul. 

2. Flaton Creţul are 2 fii: Moisăz şi Josip. 

3. Moisăi ave 4 copii: Mihăilă, Aniţa Argintoaea, 

Drăgae şi Dumitraşco Ploşniţă. Din acești 4 frati spita dă 

numai urmașii lui Dumitraşco ;Ploşailă, ceilalți ori fiind 

sterpi, ori că şi-au vândut răzăşiile. 

4. Dumitraşco Ploşnilă are 4 copii: Aniţa, Safta, 

Joniţă Ploşniţă şi Nastasia. 
5. a). Anifa naşte pe Obreja, iar 6. Obreja pe Gri- 

goraş şi pe Tatar. 5. b) Safia naşte pe Măriuta iar 6) 

Maâriuta pe Popa Ursaki, 5. c.) Zoniţă Ploşniţă naşte pe 

Vasile şi Ştefan ; 6. Vasile naște pe Nastaşia; iar Stefan 

pe Iftimia. 5, d.) Aastasia naşte pe Toader ; iar 6, Ivader 

naşte pe Smaranda. 

| Toţi aceşti din urmă supt No. 6. ne sunt dali ca
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trăitori in 1794 Mart 1. în spiţa veche a Ploşniţeştilor din 
Popeşti. | 

Trecând acum la celalat copil a lai Platon, la Iosip 
găsim aceşti urmaşi. 

3. Iosip are pe lon Bută. 
4. Jon Bulă are 4 copii: Pavăl Bulă stărp, Jon Bută, 

Jim Bulă, și Toader Bulă. 
Se vede că din aceşti 4 fraţi, numai Ion Bută are 

copii, ori că ceilalți şi-au fost vândut răzăşia. 
5. Jon Bulă are 4 copii: Sandul Bulă, Lupul Bulă 

Gheorghe Bulă și. Ioana Oatu. 
6. a). Sandu Bută are pe Toader Bută. 6. b). Lupul 

Bută are pe Anarei, iar 7. Andrei are pe Neculai, 6. c). Ghe 
orghe Bulă are pe Stelan Bută şi pe Ion Bută. 7. Stefun 
Bulă are pe lon Bulă vel stolnic. iar Ion Bulă are pe 
Toader Bută. 6. d). loanu Oatu are de fii pe: lon Oatu, 
1. Jon Oatu are de fiu pe Neculai Oatu. 

Şi cu aceşti urmași din osip Creţu ajungem cătră 1794 
Mart 1, când spiţa tace de alţi urmaşi, Luându-ne după 
arătarile verbale ale a-rului A. Bută legăm pe bunul său 
Iordachi Bută de Ion Bută stolnic; şi am avea atunci. 

1. lon Bulă Stolnic are pe Iordachi Bută- 
8. Iordachi Buta are pe Gheorghi Bută. 
9. Gheorghe Bută are pe Dr. A. Bută mort în 1904: 

55. Document din 705$, April 1. 

Sumar : llieş Vodă milueşte pe Sas postelnicul cu un sat Giurgenii pe Bărlăzel, fost a Ini Sabainuv uşiirelul, care l'a fost pei: 
dut peutiu hicleuie contra lui Petru Vadă. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Jlieş Vozvod dom- 
nul țarii Moldaviei facem ştire cu această carte a 
noasiră tuluror cui vor căuta pe dânsa sau cetin- 
duse o vor auzi precum această adevarată slugă a 
noastră credinciosul Sas Posteliie ne-au slujit nouă 
cu dreplate şi cu credință; drept aceia văzând noi a
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lui cătră noi ce cu dreplate şi cu credinţă slujbă 
Yam miluil pre el cu deosebita noastră milă i-am 
dat şi i-am întărit lui de la noi în pământul no- 
stiu a Moldaviei un sat în tinutul Vasluiului pe din 
susul Bărlăzelului anume Giurgenii, care acel sat 
ce este în ținutul Vasluiului din susul Bărlăzelului 
anume Giurgenii au fost a lui Sabainov Uşurelul 
şi al fratelui său Toader Pitar şi au căzut în 
fapte de vicleşug în vremea căreia au rădical 
ei împreună cu alți necredincioşi o tâlhărie asu- 
pra calului părintelui Domniei mele Petru voe- 
vod acei de mai sus scris să fie slugii novastre 
credinciosului Sas Postelnic de la noi uric cu tot 
venitul lui şi fiilor lui, şi nepoților lui, şi străne- 
poţilor lui, și preastrănepoţilor lui, şi la tot nea- 
mul lui care se va alege mai de aproape nestră- 
mutat nici odinioară în veci, iar hotarul acelui de 
mai sus arătat sat în ținutul Vasluiului pe din su- 
sul Băvlăzelului anume Giurgenii să fie de pe toa: 
te părţile după hotarăle cele vechi pe unde au um- 
blat din vechi, şi spre aceasta este credința a în- 
suşi Domnii noastre de mai sus scris noi 1lieş voe- 
vod şi credinta a preaiubiţilor frații Domniei mele 
Stefan şi Constantin şi credinţa tuturor boeri: 
lor noştri a Moldaviei a mari și mici, iară după 
viaţa noastră cine va fi domn diu fraţii noştri sau 
din fii noștri sau din neamul nostru sau ori pe cine 
va alege Dumnezeu să fie Domn pe pământul nostru 

“a Moldaviei, acela să nu strice a lui danie şi'în- 
lăritura noastră ci mai vârtos săi dea lui și sai 
întărească de vreme ce şi noi iam dat lui şi iam 
întărit pentru a lui dreaptă şi cu credinţă slujbă 
şi pentru mai mare lărie şi întăritura tuturor acelor 
de mai sus scrise am poroncit credinciosului hoe- 
rului nostru Duwmisale (lipsă, nu se cunoaşte nu- 
mele) ilogofătu să scrie și pecetea noastră să o 
lege cătră această carle a noastră. 

(talmaâcit la 1799 Noembrie 12.)
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NOTE 

Suretul face parle din colecţia de acte a domnului 
P. Cujbă, profesor în Iaşi. (v. «Surete şi Izvoade» IV, 8). 

59). Document din 7069 Iunie 20, Vaslui. 

Sumar» ; Alexandru Vodă întăreşte vânzarea ce o fac Isaico și Candakia în Tunseşti căteă Gavril, cu preţ de 65 zloți tătărăşti, 

o Sacăanapa ROEROAd BO:KIR AHACCTIR POCIIOA4p Seman 
Aloaaagcnou, wie NpINAE NPAA Maat n Ep'RA, Hauatnt Bo= 
a'kpu || caovea nau Hcanko u cecrpă tre Ran Aakita unuia 
HEPHIEAEIA  ANHIPHCHASBANH Hi NpoAaani cB9to npatsre || 
WTUHUOYȚ n A'kanuna, ncupuguaie KSneknoe io Hâtaa wru,k 
ut Lun TowncSa wr A'Eaa  rocnoacmRaatui craparo Gme- 
dalla  goegoau. n nenpuanaie aa mapTrvpue wr Ilerga 
BOEBOAH. WT USTROZ:AA UACT WT  C640 top Tovuceţin. ma 
npoadant | cas nameae Tagguav vw mami za Ăe 8447 
PâTapckHț, H BAnA4THA Sc Hcnoatid 'ToTH Ruuieniicanuin Î| 
nuH'E3H oi 06 Bia. 4 Hu Aa ck ue oVanulaer np'ka 
CHA AHCTOM HatiMAt,, MHC 0% gacaSui BAro +săp, lonu i. 

Pocnoanina Kazaa, Grpaua uueaa, 
l. p. g. 

Traducere 
—— 

Alexandru voevod cu mila lui Dumnezeu domn 
lării Moldovei. lata a venit inaintea noaslră şi îna- 
iutea a lor noştri bpoeri | sluga noastră Isaico și 
sora lui Candakia, de nime siliți nici asupriți şi au 
vândut a lor dreaptă | ocină şi moşie din privile- 

18
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giile de cumpărâtură ce au avut de labunul dom: 
niei mele de la Stefan Voevod, şi din dresele de 
mărturie de la Petru Voevod din a 4-a parte din 
sat din Tuunseşti, aceia a vândut'o slugii noastre 
lui Gavril de acolo, drept 65 zloți tătărăşti; a plă- 
tit toți deplin acești mai sus scrişi bani în mâna 
“elor de mai sus. lar altul nime să nu se amestece 
înaintea acestei cărți a noastre. a 

Seris în Vaslui la anul 7069 Iunie 20. 
Domnul a arătat. 

Slarcea a scris. 

NOTE 

1). Originalul hărtie. comunicat de Pr. 1. Antonovici, 
Bărlad. („Surete şi Izvoade“ IV, 62). cf. Doc. dat mai sus 
pag. 183, 

2), Jon Tunsul. In doc. din 7054 Mart 23 se dau a. 
cești fii a lui Ion Tunsul. Stanciul, Lazăr, Gavril şi Ilea: 
ei îşi scot de la Vodă uric pe satul lor Tunseştii, pretex- 
tând că la arderea satului li s'au ars şi vechile urice. 
Petru Vodă le intăreşte stăpînirea. 

După 15 ani vin alţi 2 copii ai lui lon Tunsul, Isaice 
și Candakia şi vând partea lor—a patra parle din satul 
Tunseştii-—cu 65 zloți lătărăști, 

60. Document din 7005 Mart 11. Vasluiu. 
afl 

Sumar : Stefan Vodă intăreşte îm părţala ce şi-au făcul în mo- 
şia Harbuji pe Jigălia în 8 părți: o parte să ia Ghedeor. Harbuz e: fcatele său Fatu, altă parte să ia Ionașcu Şi Dragoş, şi a treia part: 
să ia Acdreica, 

„Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voda. dome 
țării Moldovei facem șlire cu această carte a noa- 
stra tuturor cui vor căuta spre „dânsa sau vor auzi, 
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cetinduse, pentru aceste slugile noastre Ghedeos 
Havbuaz și fratesau Fătu >ŞI nepoții lor Ivaşcu şi 
fratesău Dragoş,şi nepotul lor Andreica, slujindu- 
ne noauă cu dreaptă credința. Deci noi văzând a 
lor cu dreapta credință slujbă catră NO), i-am mi- 
luit pre dânșii cu deosebita milă a noastră, le-am 
dat şi le-am întărit lor îulru al nostru pământ a! 
Moldovii pre a lor dreaptă ocină, un sat pe Jigă- 
lia anume Harbuazi p unde a fost Bădioae, pe a. 
cela sat mai sus seris ca să le fie lor de la noi u: 
vic cu tot venitul. Dar să le fie lor acel sal pe 
Jisălia, anume, Harbuji, unde a fost Badioae în 
trei parți: o parte dintru acel sat să fie lui Ghede- 
on şi fratelui său Fatul» lar a doua parte dintra- 
celaşi sat să fie lui Ivaşcu şi frăţânisău lui Dragoș. 
A treia parte dintracel sat să fie a lui Andreica, 
lor şi ficiorilor lor şi nepotilor lor, strănepotilor lor 
şi a tot neamul lor ce se va alege lor mai aproape 
neruşeit nici odănăoară în veci. lar hotarul acelui 
mai sus scris sat ca să le fie lor dinspre alte parți 
prin hotarele vechi, pe unde din veaca umblat. și 
spre uceasta este credința domniei mele de mai 
sus serisă. Noi Stefan Vvoda, şi credința preaiu- 
biților fiilor domniei noastre Bogdan şi Vlad şi 
credinta boerilor noştri, credinla duiisali Diuni, 
credința dumisali Boldur dvornicul, credința  dumi- 
sale /lrăman. credința dumisale Sleful, credinta 
dumisale Dumii, şi a dumisale Toader de Hotin. 
credinta dumisale Jrimia de Neamţ, credința du- 
inisale Sandre de Cetatea Noua, credinţa dumisaie 
Ciortorovslii, credința dumisale Cin spatarul, cre- 
dința duinisale Isac visternicul” credința  dumisale 
iDunta) postelni., credința dumisale Movilă pabar- 
uiz, (credinţa dumisale Prumteş stolnic) credinta 

noştri ai Moldovei a mari șia mici. 
Şi după viata noastra cine va fi domn pămăr- 

dumisale Petrică -comis, şi credinţa tuturor boeriloi: 

d > 

Aura 

[1 (ms)
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tului nostru al Moldovei, din fiii noștri sau din nea- 
mul nostru, sau pe cine va alege Dumnezeu a fi 
domn pămăntului nostru să nu străce dania şi îu- 
taritura noasiră. ce mai vârtos să le dea şi să le 
întărească fiind că noi le-am dat şi le-am întărit 
pentru a lor slujbă pentru că iaste a lor dreaptă 
ocină şi pentru mai mare întărire şi întemeere la 
toate aceste mai sus scrise am poroncil la al nostru 
credincios boer Tăutulu logofat ca să scrie şi a 
noastră pecete să o lege spre această carle a 
noastra. 

A seris Alexa în Vaslui. 

NOTE 

1). Suretul se află în pachetul de actea d-lui Carai- 

van, proprietar din Şuletea, stăpânul de azi a moşiei Ha 
huzi, în vecinătea Jigăliei (v. <Surete şi Izvoade»> VIII, 825). 

2). rac Bhiă bsanwae=unde a fost Bădioae. Tex- 

tul nu se mulțemeşte numai a spune câ moșia Harbuzi 

vine pe Jigălia, ci mai arată câ «acolo a fost Bădioaea»> 

ar urma dar că primul proprietar a fost unul Badea Har- 

buz, a cărui femee trăind mult după el a rămas în amin- 
tivea urmaşilor ca Bădioaeu. 

Ghedeon Harbuz a avut alţi 2 fraţi, cari erau morti 

în 1497, căci în acel timp ni se dau numai copii acelor 
frați : Ivaşco cu Dragoș, si Andreica. 

4 . 61. Document din 6956 Sept. 15, Suceava. 
A 

Sumar : Petru Vodă inlăreşte slugii sale lui Marco satul Pân- 
ceștii la obârşia Bârladului, şi o. prisacă la gura Racovei, numită 
prisaca Feanţei. 

+ Macrite năsjere mii ]lerpa BOERWA rchApa Bean 

Moaqagckou. UHHHAU BHââituH'Po, Hce'kaz AHCTOAL HâLU HAI Ba- 

ckaa KTonani ojâpirz. nai ere SeabiiuH'T UPU, Aare TOT



IO
 911 — 

HCTU || uit caSra nau E'kprbi nana Ala pre, caSiraz ama 
npaze n B'kpro. mb ati Bia:kauni ero npatSio n e'kpusr 
CASES 40 Mac, 4AOBAAn eat! £7o, COCORIIOIE || Hautre atac 
Tito. n Aaa cat eat$. ov namen 3eman S Aloagagekon. 
tao ceae. nanavk anumiti, na wonpaujie (Bpza)aga. 
tAHă Macuka, na Serue pakoB'k, na In HE Pikpuună nacnka 

m ceea cai 

oy Bacavuckere 'rpars XoTapu. “ur awbero aan ta PARORE 
x. 

    

CAE HAETA APEHTH, 9 TpArogiHci 4 YOTapH. mo Ad ECT 

emoy Spuik. n ca Bacba 40 || Xoaoai. n apkremz rs. un 
Epariamă ere. Hi Suoyuaroai ere. n npaoviiSuaroaa re. ui 
NpaiSp'Eroa ro. n Baceai$ nacateniie ro. KTO ES Aer Hante 
Banii Heno |] pSuieto. unkoane na B'kn a xomapa 'reams 
CEAS. Ad £CT No cTapoma YOTapI0. KSaa ua Rika wWatreaan, 
4 Ha "ro cer B'kpa renagaaii Rtnenncanntaro llempa Bo e- 
B94, În B'kpa noapz nanny. e'kpa nana Hkrou asrodera. 
&'kpa nana Ilempa X5anua. B'kpa nana AS Bpacana 
ABopuiua, Rkpa nana BparSaa. pa nana Gran |uSaa. 
ekpa vana Hocmn COpimeenSaa, gkpa nana Gana 
Isi 'reua, B'kpa nana AS. n Epara tre nana Aupun. 
&'kpa nana Hnana Ranuana. B'Epa nana Heana Alin || 
S8aă. &kpa nana Kocrn Anaponnkeanu. &'kpa nana Ta- 
Aopa Mopnero. kpa nana ĂABHAa croantika. B'kpa 
natia Tagopa Hackognu croanna. &kpa nana || Huno- 
mană Bkpa nana (Oana noprapk. rkpa nana Xpuuk 
enarapk. B'bpa nana AanuSaa eucrepinia, Brkpa nana 
Ierpa vamunkă. n B'bpa nackya Boapa |] HAUIHY  BEANKHY, 
H AMAĂRI. d 0 HAUIEM KHEOTA KO BSACTA PenApa ta- 
MEA BEMAH WT AETEH HAuHȚ, Hai AT EpATEH Hauniy, Han 
WP Hâuero MAEAEHE BSa, || To Koro Bz H3BEpET GHITA, TOT 
MPOBBI HAZ MENOpEUIHA  HAUIErO  AAANHA. a4€ IpOBi HA
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HOTEPZAAZ 1 cVkp'kina. BanS:K aaa ecatut £ta 34 ere |] 

HpagSte. ui Rrkpivlo cASXES. a ta Roque NOTEPZK Ati HE 

om Ezeea$ ennuencannoais. gea'ban tea naui$ p'kp= 
Hom$. nans Haie aorozerS || mucaru n npna'Benru Hanni$ 

megăT ce AHcTS namem$, mic ASa LpamaTruk. o 

Gou(a)ek Babe. sus. acuma Gen. ei. 

Traducerea 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod Domn 
țarii Moldaviei, facem ştire cu această cartea noa: 
stră tuturor cui pe dânsa vor căta sau vor auzi 
cetindu-li-se. lată că această adevarata slugă a noa- 
stră, credinciosul pan Marco au slujit noao cu 
dreptate şi credință, pentru care şi noi văzând a 
lui dreaptă şi cu credinta slujba catră noi, miluilu- 
ne-am spre el, cu osebila noastră milă, ŞI am 
dat noi lui în a noastră ţară în Moldova, un sat 
anume Panceştii la obârşia Bârladului, şi o pri- 
sacă la gura Racovei anume Prisaca Fearţii, în a 
Vasluiului târg hotare, şi loc de moară în Racova 
unde îi va fi plăcerea, în ale târgului hotare, a- 
cele să fie lui uric şi cu toate veniturile, şi copii- 
lor lui, şi fraţilor lui, şi nepoților lui și stranepoți- 
lor lui ; şi rastrănepoţilor, şi la tot neamul ce-i va fi 
mai de aproape neruşeit nici odânăoară în veaci. 
lar hotarul acelui sat să fie pe vechiul hotar, pe unde 
din veac a îmblat. ar la aceasta este credința dom- 
niei mele Noi Petru Voevod şi credinţa boerilor no- 
ştri, credința boerului Neagoe Jogofatul, credinţa 
boerului Petru Fludici, credinta boerului Duma 
Braevici dvornie, credinţa jupânului Bratul, cre- 
dința jupânului Stanciul, credința jupânului coste 
Orăşescul, credinta jupânului Oană Pănitece, cre-
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dinta jupânului Duma şi a fratelui sau jupân Mir- 
cea, credința jupâuului Ivan Băicean, crediuta ju- 
pânului Ivan Mânzul, credinţa jupânului Cose An- 
dronicovici, credinta jupâuului Tador Cernii (Ne 
grul), credința jupânului David stolnic, credinta ju- 
pâbului Tador Vascovici stolnic, credinţa  jupânu- 
lui Ajcoman, credința jupânului Oană portar, vre- 
dința jupânului //rinea spatar, credința jupânalui 
Danciul visteroie, credinţa jupânului Petre ceaş- 
nic, şi eredinţa tuturor boiarilor nostri a mari şi a 
nici, lar după a noastră viața cine va fi domn -ta- 
rii noastre din copii noștri sau dia frații nostri sau 
din seminţia noastră, fie pe ori care Dumnezeu îl 
va alege să fie, unulea acela să nu-i strice a noa- 
stră danie, ci mai vîrtos să i-o înlăreasea și să i-o 
împuterească, căci că înşine i-am dat lui pentru a 
lui dreaptă şi cu credință slujbă. Iar spre mai mare 
tărie a tot ce s'a seris mai sus poroncit-am înşine 
la al nostru credincios jupân Ilie logofătul sa scrie 
şi să lege a noastră pecete cătră această a noastră 
carte. 

A scris Luca gramatic în Suceava la anul 
6956 luna Septembrie 15. 

NOTE 

1). Originalul “pergament fără pecete, proprietatea 

d-lui Hina magistrat Iaşi. Face parte din pachetul de acte a 

——aioşiei Vasluiului, dăruită în 1795 lui Costachi Ghica vel logo- 
iat, Are 0.40 lat pe 0,2 Olurg. („Surete şi Izvoade XII, 7). 

2), Nume de persoane. Marco. ” 

3), Nume de locuri. Pănceştii, prisaca Fearţii. | 

4). o Racanekore pars yorapn = =în ale lărgului Vas. 

iui hotare. Determinarea ce se face prisăcii Ferţii (d'kpunua 

faciika), câ venea în gura Racovei (na 8erue Pakort),
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şi că intra şi in hotarul tărgului Vaslui, ne arată că încă 
din secl. al XV lea domnii făceau donații şi de locuri din 
hotarele târgurilor. . 

d). Surele. De pe acest uric avem 2 traduceri, ura 
-din 1804 Sept. 7, şi alta din 1805 lunie fl. 

«Acest suret de pe uricul cel vethiu sârbesc sau scos 
de mine eu cucerniciul între Diaconi. Miron Iorga diiaco- 
nul let 1804 Sept. 7*. 

«De pe Sirbie pe limba Moldovenească am tălmăcit 
eu la anul 1805 Iunie 11. Polcovnicul Pava! Debriei ot Mi- 
tropolie. | 

Primul traducător, Miron lorga diaconul, nu cetește 
de loc obârşie (lipsă); Pavăl Debrici însă cidește da şi 
compleolează Coroda, și face chiar nota „să prepune că 

» fi zis pe obărşia Corodului, că să cunvaşte numai As 

adică ar fi zis: «ha wâpanmie kopoAa>. Noi am cetit Bărlad 

căci se zăreşte ..... aaa. nu numai A4, cum a văzut De- 

brici in 1805. 

62. Document din 6929, Sept. 16, Argeş. 

Sumar: Dan Vodă confirmă lui Stoica, Dumitru. Vâlesan, Mi- 
hail, Petru şi Şişiman stăpânirea în satele Ciurileşti. Amarul, Dâm- 
bova, Turcineşti, şi jumătate din Balomireşti, pe 'eare le scuteşte de 
toate dările. 

+ Îsz te Ba Yea Ba Baregkpiibin n GArouerHBRII n 

XCAVAIEHRIN Wa || BEAHKBIH BOERCAd h FCtik MATIA: 

EXIĂ HI BXIEM AapoRânitai WEA(A)Aaătțivaui, Hi || reavatpvan 
Ba Bctu Stau  Vrrpogaăținekon n Banaannuekntat AMA dUISY 

n da || rpaure Xepuger, BArenpoHBEOAN PeBadtri CBOHAL BATBIA 

ponSBoAtHităi ucTblăt, i |] cekrana cpauea. n AapoRar că 

Barowapaztiniti ni npknourannni Haga, Bze'katu || ucr AdpOE Ha 

CPOAH YXpHcogva caSraa remi GrounkS n dvmnrpv n az:
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| kcanv. un Alnyan)az n Ierpv n Ilum man. take sa 
Haier cea Miopnaru n Amapva n aămnolea n 
Tvgunnemu unsa Baaoanpeijui Ex ouă n Wya "iba 

1 A Baa HX. Bir || ueroa ui nprkenvueroa Hy. NouAult ——
 

( weguitrogaai (9 egnnierogam (9 nuzaaperea, KA || Aaperea. 
 eunaperea. Ana (9 raona (6 ckhomocra 13 nogoaa 
49 nopnoaă lu 0 mn casa un HNOAAHHȚ BEAHKBIȚEE n 
măaiă. (6 "BX Bzc'BX Aa tat cer BZ V0țaBă 1 aa Hy Î| ne care 
GANTVEAT HH CĂAE, HH PAOEHNK 0 BHpun Hate (OT Huy 
CAVTAT N pABOTHHK || regat mocnAatau no cABBak 1 pane 
Taă PCEMH, Hi  noBaBaRuBiuit Tai nau 'rkr || Aogieai ro 
TAKOBHII MAAT NpiĂT BEAHKO 840 H Wpriă (O TeRAMH, KAkO 
np'kerănnnk || n np'kuraviu nu n nocpaamrea n nke'kpunk 
(cieai8) xpucogvav regatn. (Bar |] n ue czatpzru regat air 
HBBEPEP Th BR (GHTH FCNpR) BAAIUKON BEA A AlIE IOUBTET | 

  

H VTBPAANT Chit XpHcoBSAA TERAMH 1 TI ră E AA 02 
uarer n Srapa |] AH Ex reg'k ero atit AH pa3opum H neneper 
H TWP PA GTA AA pA30pHiT. n Aa vi Bir Bac ni Ba Bă 
pina Bkuk n Suacrie Aa Haar ca AX Hi ca apiă 1 ca 

|| wonkam pekuliat î 10gEe HE GEROUIA na XCA BA ensc 
HUITO KPaB ere Ha HAR Hi Ha AAA HI. 1AKOE ce n BA 
Aer Bă BRki amnu. H cekarea nau |Baga ARopnne. 
auSnat Gapanauno awreer. Konko, Baa'k navapuunn, He 
rpna cnar || (a)pn. Ganz croanuk. Gr onka ROMHE HCNHCACA 
EA pri dica cenT. | si AHh Bak Fog, Hai LR 

Traducere 

+ Eu carele întru Cristos D-zeu, bine credin- 
ciosul şi piosul şi iubitorul de Cristos lo Dan marele
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Voevod şi Domn, cu mila lui D-nezeu şi prin da- 
vuire Dumnezeească stăpânind şi domnind toată țara 
Românească şi Transalpină, Duce. al Amlașului şi 
Făgăraşului, a bine voit Domnia mea cu a sa bună 
voinia cu inimă curată şi luminată şi am dăruit a- 
cest prea frumos şi prea onorat peste toate cinsti- 
tele daruri. Crisovul de faţă Slugilor domniei mele 
Stoica şi Dumitru şi Vlâcsan şi Mihail şi Petru și 
Şişman, ca să le fie satele Ciurileștii şi Amarul şi 
Dâmbova şi Turcineşti şi jumătate Balomireşti, mo- 
şie şi ohabă_ lor şi fiilor lor, nepoților şi stranepo- 
lor, începând de la vama de oae, de vama de porci, 
de ablinărit, de găletărit, de vinărit, de dijme, de 
gloabă, de cosit de fân, de cărat, de olace (podvoadă) şi 
de alte slujbe şi dări mari şi mici, și foăte acestea sa 
ie fie lor ohaba şi să nu cuteze a-i băntui, nici judet, 
nici globaş, nici birari, nici de cătra alte slugi şi 
slujbaşi ai domniei mele trimişi după slujbele şi 
trebile domniei mele; şi acela care va baântui pe unii 
sau pe alții din acești oameni acela va primi mare 
rău şi urgie de la Domnia mea, ca un căleator şi ne- 
ascultător şi batjocoritor şi necredincios acestui eri- 
sov al Domniei mele. Incă şi după moartea Dom- 
iei mele pe cine va alege Domnul D-zeu a fi domn 
în țara Românească şi dacă va cinsti şi va întări 
acest crisov al domniei mele, pe acela Domnul 
D-zeu. să-l cinsteasea şi să-l întărească în domnia 
lui, dacă însă îl va strica şi va călca şi pe acela 
să-l strice şi să-l piarză aici şi în veacul viitor şi 
să aibă parte cu luda şi cu Arie şi cu alţii cari 
strigau şi ludei cari strigau împotriva lui Cristos 

1) Arb. Statului, M-re Tismana. No. 365 între actele istorice. 
2) Monograma eu chinovar. Pecetea suspendată, căzută. Nu e 

semnătura Domnului. 
3) Documentele munteneşti, ce dăm mai jos, ne au fost îm- 

părtăşite personal de dl. A. Stefulescu, cunoscutul slavist, și fac parte 
din preu bogata şi interesanta sa colecţie dEacte isiorice cu refe- 
riață la vechiul şi istoricul judeţ al Gorjului, din care d-sa şi-a fa- 
cui o specialitate lăudabilă.
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D-zeu, Mântuitorul nostru, precum este şi va fi în veci, 
amin. Şi marturii sunt: jupân Badea Vornic, jupân 
Surandino logofat, Coico, Balea paharnic, Wegrilă 
spatar, Stan stolnic. Stoica comis. S'a scris în Ar- 
geş luna Sept. 16 zile. în anul 6939. ind. 9. 

63. Document din 6976, Mâiu. 1$, Bucureşti. 

Sumar: Radu Vodă cel Frumos confirmă Ini Dilban şi fiilor 
lui stăpânire peste jumatate din muntele Andrian, cumpărat de la 
Jiliian cu 330 aspri, 

+ Alacriwa năita Div Pagyah BoegoAa Hi Ten Ba 
ce Bean Yrpo-Paaţintekou || cun Beintora Haag Beegoak. 
AdRA'T regat cie nogea'kuie Ananaus ch CHRUMS || rako aa MS 

EET Hăduina (0 aipiant noa. nene  nokSnu (dr Kirian 34 

"4. aci ui regyatit/on. Gear pas a AS ccm | an GunnS n 

Bi Ojai$ nun Ur nor(ojkae nenemzknogente ne pei rcuSatui, 

Gabareais :xSnan  Hke(San) agopuuk n :kSnan ĂSka ui 

Snan Apario)ainp || Sapnea un Snan Basan awrder. Bpaz 

Pan cnarap. Akrko croat. n aaa ancrepu | Eu 

miae na(aprink). Alupua noatute. — Aanmke mucaţ atasa ni $ 

pa, hSrSpeţi || Bak Fsues, 

+ Tu Pama Boetoaa macria hăia ren. 

Traducerea 

Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod şi domn 
a toala Tara Românească, (iul marelui Vlad Voe: 
vod, da Domnia Mea aceaştă poroncă lui Dilban cu 
fii sai, pentru ca să-i fie munte din Andrian jumă- 
tate, pentru că l-a cumpărat de la Jilian cu 330 

2 
PŢ e
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aspri şi Domniei Mele a dat un cal. Pentru aceasta 
să-i fie moşie şi ohaba şi de cătră nimeni neelatită. 
după zisa domniei mele. Marturii; jupâu  Neagul 
vornic, şi jupân Duca şi jupân Dragomir al lui U- 
drişte şi jupân Cazan Logofat. Bratul spatar, Deateo 
Stolnic și Vlad Visternic. Vintilă paharnic, Mircea 
comis. uaţeo a scris 18 Maiu în oraşul București 
în anul 6976. 

T lo Radul Voevod Cu mila lui D-zeu domn. 

04. Douement din 6978. Iulie 28. Didrih. 

Sumar: Rudu Vodă confirmă M-rii Tismana stăpânire peste 
munții Boul, Osle, Parâng şi Sorbele, îndatoriud pe cei ce vor îmbla pe 
acei munţi să plătească călugărilor cele cuvenite după legea țării. 

+ Iv Paaya Bongoga n remh Bacon sean Oyrrpo= 
Baayinekon chh Aaa BtAkaaro BOcROAa | AaBam regat cie 
mogea'knie regmn ervatenv TucatenekomS n eacka Bparnitaat 
AXE t XCk | take Aa Hat cer "T'EX capu naanunn atanacrugerii 
Hate napănrSa n cab un Gopaear | n Boya. take Aa 
HY HHRBTO HE CARE" BAHTVBATH HAA, 'THIAMH NAaHHHAAH uni 
Boa'kpun | Hi KHe3 HN cnpoatay. a nv Ad XOAHT AtaHâcTHp- 
CEI AOBIITĂK ED CAWEOAHO. NOHEK K'TO NY EH | NOSABARHP 
TOH UAKZ HMAT NA4THTH BEAnko 340 n wpri$ G regam, H 

„_MăkH KO XTET | XCANTH Î0 jopane No "TE MAaBHHaatui atantăc: 
TIPCKH WH Ad NAAIIArOT. RAAVPEpOAL IJO EET | akon BAauuku Ho 
pea PERM, Ho Aa Her, nuc Bz AHapayk tea. kii Bak sun, 

Traducere. 
———— 

lo Radul Voevod şi domn a toată ţara Ro- 
mănească fiul lui Vlad marele Voevod. dă Domnia 

  

1) Astăzi nu se mai aude numele de Audriau. Numele munte: 
lui Dilban din plaiul Novati vine de !a boerul Dilban, (Revista Jiul 
(1895), No. 3şi 10.) '
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mea această poroncă a domniei mele egumenului 
de la Tismais Șt Tuturor fratilor cei întru Cristos! 
pentru ca să le fie acei bătrâni munţi mănăstirești 
anume: Părângul, şi Uslea şi Sorbele şi Boul, ca 
nimeni să nu îndrăznească a-i bântui pentru acei 
munţi, nici boier, nici moșnean, Titi Sârman, ci să 
umble dobitoacele mănăslireşti în libestate, pentru 
că cine i-ar zădărnici, acel om va avea să pată mare 
rău şi urgie de la domnia mea. Și iar cari ar voi 
dintre locuitorii țarii sa umble pe acei munti, să 
platească calugărilor ce este legea țarii Romăneşti 
după zisa domniei mele; alttel să nu fie. S'a scris 
în Dridu lulie 28 în anul 6978. 

Arh. Stat. Tismana, pach. 69 doc, î, Monograma cu cerneală roşie 
Pecetea căzută. Nu este semnăturu proprie a Domnului. 

65. Document din 699 Iunie 5. Târgovişte. 

Sumar: Vlad Vodă Călugărul confirmă lui Mihail cu fiii săi, cum 
şi unui nepot al acestuia cu fiii săi stăpânire în Topeşti. 

7 Macriwa naiva înv Haag „BOMBoAa N reia Bacau 
aeman Ovrrpw-Baagtiuckon ch | Baăqa Beankaro Bon(BO)aa. 
ARAT PegAUi che NoRtA'Ruiie regat ca$ | raai reRanit Anţanaz 
CB cHeRHC W aneiere ayanaotn (rupi) ch cHiuc.tao || ad 
Ha căT To netu ko mucatenta none uk noxSnuue GG 
Man BHBIUH | crean cin BapeSAsR 3ă far acuipn ui 
reBBai Aaa Ko] Tor pag Hai Ada n rea 
HO Ad MA EET Ba WU Hi E Wwkagă n Hi | (Gore 
HENOTAKHORENE 110 pe regat T'Eai HAstăat Hai n Bri8= 
WETOA Hat | UI Np'kBiivueroai n Bape Hoo cepe O nnk 
CRMPCTE IBHAVUNT, A MPZAA | ANRĂ B2 HCL AA MECT. d 
HVAA CT WCTARUIHAI, Hi CBEACTEANE îkvnati | Ă par oAup Aa- 
neg. îkSnan Mrkroe Bopure, îKSnat Ăparnu BUBU ALop=
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Hu | vnâi  Buurnax  Paopeckva. nau Bpcruan 
ABopruik van ! Grrâune asroder, Maun'k anerirap. A an - 
UI Ad croat Xparoma ! negapuu.  Cmanurea koaure, 
A EAIA cnarapa. n: sa MESKSU, rpa | MAP HenHcaț EZ 
Tpăroguipu ac. 105, £ Ann Ba'bm +Suua. 

Traducere 

Cu mila lui D-zeu lo Vlad Voevod Şi domn a 
toată Tara Romănească fiul lui Vlad marele Voevod 
dă Domnia Mea această poroncă a domniei mele 
slugilor domniei mele Mhasl cu fii sai şi nepotului 
lui Mihail (rupt) cu fii sai. pentru că să le fie To- 
peşti, iânga Tismana, pentru că i-au cumpărat de 
la Manea fost stolnic fiul lui Barbul cu 1300 as- 
pri şi domniei mele au dal calul; pentru aceia le-am 
dat și domnia mea ca să le fie moşie şi ohabă şi 
de cătra nimeni  nezăticnita după zisa domniei mele, 
lor şi copiilor lor şi nepoților lor și strănepotilor 
lor, şi vericărui dintre ei sar intimpla: moarte, mo: 
șia să nu se vâuză, ci să fie celor rămaşi. Și măr- 
turii : jupân Dragomir al Mamei, jupân Neagoe al 
Borcei, iupân Drăghici fost vornic. jupân Pântiă 
Florescul, jupân Cârstea vornic, jupân Staico lo- 
golat Manea vistier, Danciul stolnic, Fărgot pa- 
harnic, Sianciul comis, Dediul spatar şi eu Ceucuţ 
gramatic am scris în Tărgovişte. luna Iunie 5 zile 
în auul 6992. | i 

  

Arh. Ștât; Mirea Tismana. pach. 2 doc, 1, Monograma cu roşu Pecetea mijlpcie aplicată în faţă, căzută; Nu este semnatura. proprie a" "Domnâlui, 

eat
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66. Document din 6992 Apr. 24, Tărgovişte. 

„Swnuv: Vlad Vodă Călugărul confirm lui Ivul cu fiii săi, lui 
Arcă cu soru-sa Elena stăpănire în Ciocadia, Topșa, jumătate Poiane, 
munţii Părăginosul, Plăcicoaia şi jumătate din muntele Poianu-Mue- 
rii, moşii de imoşlenire, cari azi se află în plasa Novaci. 

+ AMlacrnwar Brat lv Haag, Eoegoia n ICANN BCE 
B£MAN WVTBOBAAYHIHCKCU ct baaa BEAH | Karo ROEROAA Ad 

EAT ICABAi cu noped'Riie repeat cavr reaau lasa ch 
ennoBuav | n flpka cm Slpkog, n crerpa flpro Gaeta ta: 
Ko Aa Hm ccm uekaal cea. ni Toorula ca | m orară node- 
ENA, HI NAAUHIE HAWAE DAPBUHIOAL i MânunkoHe. Hi noa 
NAANUE KEPAl. NOHEE HAL CĂT Wu W Bz WWYARA, crapu 
H AEANHE, Grre pasi Hat AAA 4 regBoatn take | pă um 
BE WUHHV H EA COȚAB 0 HI ÎVE KOTO:E MEISTPUKIICRENA Hi9 
pe reagaut, suc | v "Tpnrogmie anpua Ka, Bak Sur. 

HENBARUUE Ăvatrpe ru3 1 Adei. 

Traducere 

„Cu mila lur Dumnezeu, lo Vlad Voevod și 
Domn a toată Ţara Romăneuscă fiul lui Vlad ma- 
vele Voevod, dă Domnia Mea această poroncă a 
Domniei Mele slugii Domniei mele Ivul cu fiii săi, 
şi ui Area fiul lui Arca. şi surorii lui Arca, Elenz 
pentru ca să le fie lor Cioeadia toată și Topşa toata 
şi Poiana jumătate şi munţii anume zParaginoşii şi 
Plăcicoaia şi jumătate. din muntele Muerii (Poiana- 
Muerii) pentru că. le .. sint. moşii batrine şi. drepte. 

„= : Drept aceasta-le:am dal: şi Domnia Mea: ca.să le 
fie. moşie şi. ohabă şi ile catră nimeni. neclătită dupa: 
cuvîntul ;Doniniei mele. Seris. în . Târgovişte,  Apri! 
25, în anul 6992. 'Ispravnic. Dumitru Ghizlaveţ.



255 — 

67. Documeit diu 6993, Apr. 5. Tărgovişte. 

Sumar; Vlad Vodă Calugărul confirmă lui Dauciul, lui Marco, 
și lui Latco cu fiii lor stăpânire asupra satului Iaşi cumpărat de la Şişman din Curte eu 35 fiorini şi un caftan de postav, 

7 Alacriwa aiva Iw Faaa ROHBEOAA H Fciih BhceHi 
amant Srpogaațincion cun Brankaare Faasa BOEROA E | Aa= 
Bar regat ci: nozea'Bie regat caSraa regat AanuSaS cn 
CHOEH AY. un Bpar av Alapko ca con 5 | ni Aauke ca 
CHOBH 415, 1ako Aa hat ccr Au Bacu, none ra uokSnnuie 
«e uiSuaan 0 Spre a. ac daop. | vrapeku n sa-akadran 

p
a
 

O pSTHUE, WI regal NpocTHi Ko. cero PAAĂ Mă Adack ui 
PCBAH TARO | Aa HA EC Bi WUHHS BI WOȚABĂ. H Bape Koaiv 
ce î6 Hy npnaSunr pet chip. A wwunua Ad ccm! 
VOCTABUINAL 4 NBPAAANEA Eh HI Aa REP Hi HM (O KOPOK He- 
N9TAKHSBEHS No pei regat. Garaereaie | Snan A paromnp 
Vapue. San Ikroe EHopurg. San Aparuu cTonkkE, 
*Snan A Sanrpn Tusa ageu, | Snan Bpcriran agopuun 82 
nau Grauko asroder. Gratutoa anerurap. Eaaqncade cna= 

“Pay. Xprora | mețapuuk. Aanutoa croat. Saci Koatitc, 
Roau/k nocreanut . În npeaa nncat S Tnprognup. aii. € 
gakr +Suur. 

Traducere 

Cu mila lui D-zeu. lo Vlad Voevod şi Domn a 
toata Tara Românească, fiul marelui Vlad Voevod, 
dă Domnia Mea aceasta poruncă a Domniei Mele 
slugilor Domniei mele, Danciul cu feciorii săi Şi 
ivatelui său Mareo cu feciorii săi şi lui Lateo cu 
feciorii sai ca să le fie lor Jaşii toţi, pentru ca ei
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i-au cumpărat de la Şuşman din Curte cu 35 fio- 
rini ungurești şi cu un caftan de postav, iar Dom- 
nia Mea le-a iertat darea de cal. Drepl aceasta le 
am dat Domnia mea ca să le fie moşie Şi ohabă 
şi ori-cărui dintre ei s'ar întâmpla moarte mai îu- 
tai, moșia Insă să fie celor rămaşi, şi între dinşii 
vîinzător (de moşie) să nu fie şi de câtră nimeni 
neclătită după zisa domniei mele. Marturi : jupân 
Dragomir Udrişte. jupân Neagoe al Borcei, jupân 
Drăghici al Stoicăi, jupân Dumitru Ghizdaveţ, ju- 
pân Cristian vornic, jupân Staico logofat, Staneiul 
vistier, Vladislav spătar, Hirgot Păharnic, Danciul 
stolnic, Albu comis, Colțea postelnic. Eu Preda am 
scris în Tîrgovişte, April 5, anul 6993. 

6S. Document din 6994. Iunie 30. Bucureşti. 

Sumar: Vlad Vodă Călugărul confirmă lui Roman cu fii, lui Jilian cu fraţii şi verii lor, stăpânire asupra satelor Romaneşti, Ba- lomiresti, Budieni, Izvoarele, Crasna, Giosani (Cojani), Albeni, Prigo- ria şi Rărlăul precum și Jupîneșşti peste partea lui Nicula al Blidei. 

+ Alacruwa Bxiwa Iw Eaaa Bongoaa n renn pace 
BEMAN BrrpwBAAŞIHCKOM cHh Eaag, Bean | kare ROHROAE. AdBAT 
VCRAMEH cie NOREAEHIE TCRMU Boa'Epoat ceaun, XSnan$  Po- | 

maHS că cuBua ero Aân n Akko n Ilepean n apsru 
CHEH. die Hm Aacr Bh. 4 XSna | n8 uman cz Apă'TH- 
lam ro ÎlzrpS n HazkSaz un Baay n Paagaz un ca 
CHBHAIA | ero. n Bparhuta, Ha lasa. n paun n Gran: 
MIRA, H CA CHRHA £ro, tako pa nai cc | Poznan. Ha ie 
AI Baci Hi Bancătipeljin azcH. H BSAhun Bacu Hi BRE | 
pEAE. H KpăcHA Hi wocanii (2) n $ KSNZHeajiH Rape KOAMRO ter 

AFA HHKSAE BAHAEB n danR'krun Ha unacpT$ zeu, un npintz 

PopHia, H pA34€ | San Bac, NOHEKE HA CAT TON RACE AOHHE 

2u
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Akanne. Tor papi Ha Adăk | n regat Ad HA Fer RZA UNA 

HEZ AOȚARAĂ TEA H AEM HAL H WRIZUE i TOA. Hp. 

euSuemoa un KoMS ce (0 Huy np'Eitar czatpar (upnaSunT). 

a Wwunii$ Aa | ec beraguat. a EA HuX npăadanta Aa her” 

tii ÎG RODOIKE HE | NOWEKHOREHO Ho pet rekatn. He, nn 

THAA REAMK AROpIIHK DHcak | Bz nacroanui rpaă, ÎnSKSperţiu 

MEA 1910. A. Ali RARI FSA. 

luu aaa BoEROAa Macri BEA re, 

Traducere 

Cu mila lui D-zeu, lo Vlad Voevod şi domn a 

toată tara Românească, fiul marelui Vlad Voevod, dă 

domnia nea aceasiă poroncă a domniei mele lui 

iupân Roman cu fiii săi Duo şi Dealeu şi Şerban 

şi alti fii, care îiva dărui Dumnezeu ; şi lui jupân 

Jitiian cu fraţii sai Patru şi Vilcu şi Vlad şi Ra- 

dul si cu fiii săi şi cu verii săi Albul şi Crăciun şi 

Stanciul şi cu fiii sai ca să le fie lor Romăneştii 

pe Jiu toți și Balomireştii toţi şi Budeanii toţi şi 

Izvoarele şi Crasna toală şi Giosanii (Cojanii) şi în 

Jupâneşti ori câtă este partea lui Nicula al Blidei şi 

Albenii pe Gilorlu toți şi Prigoria și hăzleul tot, 

pentru că sînt ale lor toate aceste moşii de moş- 

lenire. | 
Drept aceea le-am dat şi domnia mea ca să le 

fie moşie şi ohabă lor și fiilor lor şi nepolilor şi 

strănepoţilor şi ori-cărui din ei (sar prileji) mai 

întăi moarle, moşia să fie celor rămaşi și între ei 

sa vu lie vinzatori (le moșie) și cătră nimeni ne- 

elatila după zisa domniei mele. Ispravnic Vintilă 

marele Vornic, am scris în oraşul de reşedintă Bu- 

curești, luna lunie 30 zile anul 6994. 

lo Vlad. Voevod cu mila lui D-zeu Domn.
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Balomireştii, Izvoarele nu iai există. Răzlăul este poate mu- halaua Răzleul din Jupâneşti. Izvoarele nu trebnese coutnudate cu Izvoarele din plasu Jiului, 

69. Document din 699; Noemb. 2%. București. 

Sumar; Vlad Vodă Călugărul întăreşte lui Stefan cu fiii săi 
şi lui lon cu fratele său Neagul şi cu fiii lor stăpânire peste jumă- 
late parte din Lelești şi din muntele Coarnele, cumpărătură 'de la 
Procopie cu 2 cai primiţi în 600 aspri, 

7 Macrivoa nokia Dv Haag, BOMROAa Ii teh Race 
BEMANL WYrrpegaaxinckeni cun | Reankaare aaa, honoae, Aa- 
gar regat cute uenea'krne regat IjLepan$ | ca cuegucu. n 
Hewus n ca tpary aS IkrBaS ca cuoRii Hai. take Ad Hat 
ecr io A'kaaţi | Ban pa. n tr naanuuS IJI9 ce B0BP7 twp- 
HEAE "PAKOzE Ape 3 ai AA | none nokSmuuie (9 Ilpetonne Ba 
ARa kowk qonpui iD-ţzaenipu | aan ad ter Iecan caa ca 
CHSRHCUA na HO4oRHHS. 19 wunnS are cSaSuuan| a Hwu n 

ca BpămSen MkrSaS Aa c$ na ApSrS noacguni$, îi regi Ad- 

APV EAI ROM Aopa (D-reaciipi. cere papat HA Adaoț n 
TRAI 149 AA HA ECE! EA VUIA 1 EA OCARĂ HA Hi 

cnoaoat HȚ n anSurroa n npkauSueroat | H-u4 un upzya- 
ANRA Aa bee Aokae ce RE HantrPi 0 HU 40 EAiS Auiep ! 

Ad MAL EC MN 9 KEPORE MENO'PREHORELO Fo WpH3aS rettanii. 

Gekamreane | eSnan Apareanp aan. Snan Ilkroe Rop- 

ver. skSnan Aparuu Gonen | xSnan IlpaeSA geanku Atop 

Hu. :kSnan Gmanko aoregen,  Aanutea -croanuk | Kean:k 

nețapuuik, Pazqheaa cnarap. G'ranno Rucmiap, MARS roz 

ae Mike ni poak ocean. H aaz pasta Paayaz 
EKE Nica EA croat pas ÎS | peaţii acra HoeRpiazk3=Atib 

Bak pouus. 

Iw Baa, Borgoaga  Aiacria Bxia rcu,
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Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Vlad Voevod şi 
domn a toată Tara Românească fiul marelui Vlad 
Voevod, dă domnia mea această poroncă a dom- 
niei mele lui Ştefan cu fiii sâi şi lui Ion şi cu fra- 
tele său Neagul cu fiii lor ca să le fie lor din Le- 
leşti a şeptea parte şi din muntele ce se chiamă 
Coarnele asemenea a şeplea parte, pentru că au 
cumpărat-o de la Precopie cu 2 car buni de 600 
aspri. Insă să fie Ştefan singur cu fiii săi peste 
jumătate din moşia ce a cumpărat, lar lon şi cu 
fratele său Neagul să lie peste ceu.l-allă jumătate 
şi domniei mele au dat un cal bun de 300 aspri. 
Pentru aceasta le-am dat şi Domnia mea ca să le 
iie moşie şi de hrană. lor, și fiilor şi nepoților şi 
strănepoților, și între ei vânzător (de moşie) să nu 
fie, pănă nu va avea vre unul dintr'inşi fată, 9) 
sa le fie de cătră nimeni neclătiltă după poronea 
domniei mele. Mărturii; jupâu Dragomir al Manei, 
jupân Neagoe al Borcei, jupân Drăghici al Stoicai. 
jupân Pirvul marele Vornic, jupân Staico Logofăt, 
Daneiul stolnic, Colțea paharnic, Vladislav Spatar 
Staico vistier, Albu comis, Neagu şi Rodea postel- 
nici, Şi eu gramatic Radul, care am scris în ora- 
şul de reşedinţă Bucureşti, luna Noembre 27 zile 
în anul 6996. 

lo Vlad Voevod cu mila lui I-zeu, Domn. 

10. Document din 699$, Iulie 26. Bucureşti. 

Sumar: Vlad Voevod Călugărul întăreşte slugii sale de casă, 
jupan Lateo cu nepotii lui satul Ohaba şi Petrenii pe jumătate, 'To- 
peştii luaţi în schimb pentru Mihaileşti, şi eumpărati eu 1300 aspri 
de la Manea Barbul, Leugă dania cuzmare blestem. 

+ Ba ă Ba BAroR'Epini 1 BAroucTIRII H XPCTOAORHBH H cd- 

moapzatun îm Baâa Hongoaa n renz criz Reankaaro Feaaa, ho- 

1) Literal. „pină când se va găsi la vr'unul dinte'inşii fată.” 
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HBOAE macriwat || eokiwăt n noieat Adgoganieat Baa zapiSati ui 
CERSAIȚISALH Race BEMAEĂ WVIpPWORAAYIUCKIĂ EIIE 11 BANAAHIMU- 
ek crpanaat. Îmaaursy || ni Parpauroy eter. BAronponiBRoant 
CEA  CRONAL BATHAL NpOHBROAEHHEM  UCTHAL Hi cB'b'TAnAt 
CPALEM TEBA Hi A4pOBAX CH Hi BAceucTiin Hi BărelVpastni 
| n npknounrannn ue ag, Bac'katn UcPRAtn Aapo Hacreaui 

ciilo YpuicSaSa rca np'knouuratiuo mă NPARHTEAR PERM, 

He || ez kai rea 5nanv amo ca cuoRiaS 1 ex 
Bparuutatta KSnand  Atapitan n Snân$ ASnSA ca cron 

MA, TAKO Ad MA CÂT | ceaă BOROAM WYABA NOAOBHNA Roi 

Tuemana n Îlnerpkun moaoguna, none ta căT crape n 

UPARE WINE AFANHE. HI MAK Aa Hai cer] Toner nazcri 

NOHEK  Baaenniue  XSnani  Gmanncaag katouapSa cz Snani 

Gran croatnk. Ta Aa4t San Gmanncaat Kaicuag Gran 

| croannka Anysnaepinni S avere moneipitoai capre Ba ari 

Pamaa ontoae. n ua noro Hy n noknn via Aauko 

(0 Mark |lcuz Bapaawg saztar acnpii. noroat pita 2k8- 

Han Asu ko pt, reg ra cu Sao Bparitueaui Ha RS: 

nat Suapntan || n San ASnSa naa nwa îî wyana î6 on 

Tucaana n naa noa i Ilnerpkun n aa eseu Tonapn. 
KaKO Aa cu cS Epamie || nepasăeaetini îi Bape KomS ce ngn= 

ASH NpEAE CAPTA d E2 Hy Npzaaatka pa iker n$ Aa 
ECT WCTABUHHM n regSmH Kon A0Bpx || mor pagina Aaaoy 
H TEBAH fake Ad HM cĂT E WuntS ni Ba ya reni 

cHoRoA Ha H BiSugroai na ui nphkenSueroa nat n un 

Ko || rome nenomăknoBetio no WpH3410  PeRmi. Nouegun cne 

(W waun Bă n (0 cun ero Bam n (0 nuraaperea nu 

KĂBAApETRA (0 Anka (O gunapnu | rasnu (4 nogea 4. 

MOABOA, Pekin ÎN Baceţ cASKBA N AAKBA BANKHOKE HI Ata= 

AHX EAHKO CE HAYWVANT BA camtoApaxaBuin Seman || n waacru
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PERAUI, HI HukTe Aa uY uec avhker carena n" cena nu 
CANA HI BP 0 PARIA aa kre (6 nea'kpur 
40 || MpaBHTEac regat nocnaaeatii 10 AMAcTuy 1 ue pano'rak 
TERM NONE TE CE BH NOKSCHA BĂWTCBAPI MY MAN 0842 
GABHTI MĂ dWIE | 11 BAac EA "TO 'TAKOBHI Mata Bacriputtarrii 
BEAUKO 340 W Wwprue ($ regat, Kako nerkprin ui np'keran- 
Hu cuie  nogeaknie regat, Gipex un gakannanie nocranak 
PCRM, NO CAPTIL ERA, KOTO IpOHBEOAET Ph Bh BOTH CIA 
baauikont Beata Han (0 cpaunare NAOAd rea Han 40 ca |] 
POAIHR reât nan noro nătmzai (6 nnonaemennit aa aie 
nower. u uonognr n Smepzarrr cre uopea'kuie nega, ver 
FR _Bh aa nowrer n Aa] Srepzanr n ca Xpatur aa rel 
EDO. dljI£ AN He Hourer ni He non(o)eur n He Srepaautr ună 
MONEpET 1 pacuner ene nogea'kuie rea mor ph aa Aa 
nopasur n pa Sue Bp€ mkawa a Ba BXAut t'bkuk 
Aia ro, n pă natăe Suacritat ca îtoaa n ca punem n ca 
WOMEN ÎN AEHE XE |] eA3anuuie “Ha XCĂ Bă cHac, nâtiere, 
EPA, EO HA HHX H Ha EA 1 ee ccm Băaer e ki 
attnu. Grkareane :Snan [| Aparoaturp Gaphipe Sau Mik- 
nor” Bopure :Snan paru Crouen, viran IlpanSA Aa 
nu, iWSnan Gmanke aorger. Aanutoa || omnc, MaRS crea. 
ui, AmanipS nexaprnit Pamancaat cuamap. Crane —tuie- 
vepunt, Nike n aparoanig crparopruiu || ÎL asa nopaar ere 
Mica EA crean rpaa, IiSrSpeni Mea oa 5 aura 
Bak +Suun, 

Traducere 

Intru Cristos D-zeu bine credinciosal şi piosul 
și iubitorul de Cristos și Insuşi stăpânitor, lo Vlad 
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Voevod şi Domu fiul marelui Vlad Voevod, cu mita 
lui D-zeu şi prin dăruire d-zeiască stapâninud şi dum- 
nind loată Țara Romănească încă şi al părților de 
peste munti, Amlaşului şi Făgăraşului Duce. bine 
am voit domnia mea cu a mea bună voinţă cu i- 
nimă curală şi lumibată a Domniei Mele am dăruit 
acest «de fata întru tot cinstit şi prea frumos și prea 
respectat hrisov al domniei mele, care este mai 
pre sus de toate cinstitele daruri prea onoralului 
dregător al domniei mele, din casa domniei mele 
jupâu ateu eu fiii săi și cu nepotii lui de frate 
jupân Audrian şi jupân Lupul cu fiii lor pentru ca 
să_le_fie satele ce sa chiamă Ohaba. jumătate lângă 
Tisinana şi Petreni jumatate, pentru că.le sânt ba: 
trâne şi dreple moşii de_ moştenire. Şi iar să le lie 
Topeştii toți penlru că a schimbat jupân Stanislav 
clucerul cu jupâu Stan Stolnic şi a dat jupâu Sta- 
nislav clucerul lui Stan stolnicul, Mihailestii în lo- 
cul “topeştilor înca în zilele lui Radul Voevod. Si 
iar, după aceia, i-a cumpărat jupân Lateo de lu Ma- 
nea (iul lui Barbul cu 1800 aspri, apoi a venit ju- 
pân Laţeo înuintea domniei mele şi a aşezat pe 
nepoţii lui de frate jupân Andrian și jupân Lupul 
pesle o jumătate din Ohaba de linga Tismana şi 
pesle o jumaălate din Pietreni şi peste toli Topeştii, 
ca să lie fraţi nedespărliţi şi veri carui s'ar înlâm- 
pla mai intai moarte, moşia să nu se vânză, ci să 
lie celor rămași, şi domniei mele (au dal) un cul 
bun. Pentru aceea am dat şi domnia mea ca să le 
fie moşie şi ohabă, lor şi fiilor şi nepoților lor şi 
slrănepotilor lor şi de catră nimeni nezăticniţi du- 
pă poronea domniei mele, incepând de la vama oi- 
lor şi de la vama porcilor şi de la Albinarit şi de 
găletărit, de zecime, de vivărici. de gloabe, de că- 
rături de olace, adecă de toate slujbele şi daj- 
diile mari şi mici câte se află în ţara de sine 
stăpânituare şi provincie a domniei mele şi nimeni
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să uu cuteze a bânlui acele sate nici judeţ, nici bi- 
rari, nici globniti, nici ori care allul din boerii şi 
din dregătorii domoviei mele lrimişi după ajutorin- 
rinţele şi trebile domniei mele, pentru că cine ar 
cuteza a-i bântui sau a-i zădărninici, măcar un fir 
de păr, acela va avea să primească mare rau şi 
urgie de la domnia mea, ca necredineios.şi ealcătur 
al acestei poronci a domniei mele. Inca şi blestem 
a pus domnia mea; după moartea domniei mele 
pe cine va voi Domnul D-zeu să fie domn în tara 
Românească sau din rodul inimei domniei mele 
sau din neamul domniei mele sau după păcatele 
noastre de alt neam, daca va cinsti și va întări a- 
ceastă poroncă a domniei mele pe acela Domnul 
D-zeu să-l întărească şi sa-l păzească în domnia 
lui ; dacă însă nu va cinsti şi nu va înoi Şi nu va 
intări, şi va călca şi va risipi aceasta poroncă a 
domniei mele pe acela Domnul D-zeu să-l lovească 
şi să-l ucidă aici cu trupul, iar în viacul viilor cu 
suiletul lui, şi să aibă parte cu Iuda și cu Arie ŞI 
cu alți ludei cari strigau asupra lui Cristos D-zeu 
Mântuitorul nostru: Sângele lui asupra lor şi asu- 
pra copiilor lor, ceea ce este şi va fin veci, Amin. 
Mărturii : jupân Dragomir Udriste, jupâu Neagoe 
al Borcei, jupân Dragici al lui Stoica, jupâu Pârvu 
vornic, jupân Staico logofăt, Danciul comis, Albu 
stolnic, Dumitru paharnic, Vladislav spălar, Staico 
Vistier, Neagu și Dragomir Stratornici. Şi eu Corlat 
care am scris în oraşul de reşedinţă Bucureşti, lu- 
na lulie 26 zile, în anul 6998. 

Arhiva Statului M-rea Tismana pack, 2 doc, 2 bis. (fr, Ifas- 
deu, Arh. ist Tom 1, pag5—7. 

Monograma cu roșu. Pecetea suspendată căzulă, Nu e semnă- tura proprie a Domnului. 
EpiTiutăH =nepos ex fratre şi Consobrinus. Unii traduc cu 

Aa de frate“ alții cu „văr“. - 

 



— 297 — 

îl. Document âin 7001, Maiu 20. (Suret.) 

Suma»: Vlad Vodă Călugărul condlrmă lui Dan, Drâgoiu. Nea- sve, Dobromir și ficiorilor lor ștăpânirea peste jumătate din Cincu cumpăral Încă din zilele fratelui domniei sale Radul Vodă de la Stanciul Firluţ, precum şi peste muntele Audrian, cumpărat de lu Jiliian. (Cincu se zice azi, Pruneştii în pl. Novaci: Amaradia). 

1 R5 mnaa avu amae Iv Raas BEA, um qca a 
oara Iapa PSuztiekz, beuspăa aapeasu Eaaa, ea, Aa: 
TâM AcMHiA ak auacma nepSuuz 4 Aomnin Avkac AS 
dan an aSit Ăparere un avi Hkroe um avă Aonpoatnp 
Mt deuepnawp ap, ka cn ac die awp varzaTrare ant unu 
KSA e acre MOLUiE KSAMNApATA Aa AMI BHacae dspareasii 
dAoatnntt akae Paa$ Bea ac aa Granur pza8u, Ape 
ve (420) acnpu um apenm OȚH 44; uit AuApeanv atvuz 
eat WE A4$ KSanzpar Ac Aa YRuimian Apenrv ra: (330) 
AcnpII 1 Oi Ka4. ApenT av'ka am adr ui ACatia avk 
Ka ca Ac die qouuie WYaBHHKZ, tu Ac Hm ca u$ ca 
kazribekz Ae ne tica pom atac. dez unu mzprSpuuni 
am &c Acatia m'k ne XSnan Ăpzriu aa Gronkau, x8- 
nan Bapcrian B(H)E ABopink. San IlzpaSa B(e4) AROp- 
HHk, ua Granko area. n Aanutoa koatnuc. n ARSA 
CTOAHIK. n ĂvaurrpS națapriut. ui Girpoe enarap n Top 
RHCTEDHHK, n Pag ocean um 44 ckpe €$ Aparor, 
man a (30) au a(h)r aa, 

Notă. Vlad Vodă Călugărul numeşte frate pe Radu Vodă 
cel Frumos, care a domnit la 1468, cind jupân Dâlban a 
cumpărat jumălate din muutele Andrian. Radul cel Fru:- 
mos fiind frate cu Vlad Drăculea Ţepeş urmează ca şi 
Vlad Călugărul să fie frate cu Tepeş. Întralt hrisov al lui 
Vlad Călugărul fără dată şi loc fiind rupt, citim : ee npu 
AHH Epăra re&mn PaAvaa koekoar=incă din zilele fratelui 
Domniei Mele, Radul Voevod. Era însă frate natural,
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72. Document din 2005, Lunie, 'Tărgovişte. 

Sumar : Vlud Vodă Calagărul! confi-mă lui Staneiul cu fiii săi 
stăpanire peste o vie, pomet şi altă vie în Daia. Cătup de Costesti 
cu 40U locaitori cumpărate cea dintăiu de Ia fiii lui Mladin şi ai Se- 
tei cu 12 Morini, iar livada cu £ florini şi 15 aspri, şi via din Daia 
cu + llorini, 

+ Macria Bia Îw Haag, BOMROAA Hi reith tace 

Bematt Oyrrponaațineiere cin haaqa Beautare |] notnoaa. Aa= 

na rea ci mogea'knie rekan GranuSa, ca Enonet, 1ak9 Aa 

acc || Bunorpag, none maaginot, n 40 Enache. no- 

He 10 mokSun 0 crogn maaanni Hi 40 cuotu kre (sic) 

(0 cun sa Bi djaop. Hi nomoat fak RSI ok 0 aa 

RSA ui A opun 4 Paagan sa îi, Paopnu n &i 

Acupui, una GmanuSa ca cunuie Ad a tcp | Apsre 

&itorpaa, Aanor n Pagine none 10 KSun Aa un 

WU cutu Papu, | & Aura n 4 Gmanncaat Bază, Pap. n 

PEBAUL AAActiut Ko. Gero paai Ha A4AcX |] reBaiui 1ako Aa 

HA CĂ BA WUHIA Hi BA WWYARA Hi Ad Iker Bode Hi AH 

paru mu un Brinorpăa, m BokuE NS Aa HA că reno 

"PAKHORERIL Mo peu regat || Gaearean Sua A pariu Bean 

AtopHuk, :xSnan Koacrinan Bununt ARopituit, || aSuan Grrauo 

acroger. "TSâep anemirap.  AanuSa oaie, AnatirpS ue2 

Xapunk || Man cvoanua. Grmpoe enarap. PaaSan nocmeantae ue- 

HpăEHNK Baa've avroder || 43 kpnanr mc uz nacroanni rpaa, 

Tparogipe. acra reu. || tak Far. 

Traducerea 

„Cu mila lui D-zeu, îo Vlad Voevod şi domnu 
a toală tara Românească fiul marelui Vlad Voevod, 
dă domnia mea această poroncă a domniei mele 
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lui Stanciul cu fii, penlru ca să fie via fiilor lui 
Mladin şi de la fiii lui Setea, pentru că a cumpă- 
ral-o de la fiii lui Mlădin şi de la fiii lui Selea cu 
12 florini; şi după aceea a cumpărat pomet de la 
Valcu şi de lu Borcea şi de la Radul cu 4 fiorini 
și 15 aspri; iar lui Staneiul şi cu fiii sai sa le fie 
allă vie a lui Dan șia Rediniţei, pentru ca a cum- 
părat-o de la Dan şi de la fiii Rădinitei din Daia 
și de la Stanislav cu 4 fiorini şi domniei mele au 
dal calul. Pentru aceasta am dat şi domnia mea 
ca să le fie moşie şi oh:bă şi să nu fie voluie 
nici unul a întoarce nici via nici pometul, ci să le 
lie nezăticnite după cuvântul domniei mele. Marlu- 
rii : jupân Drăghici mare vornic, jupân Cârstiau 
fost vornic, jupâu Staico logofat, jupân Tudor Vis- 
tiar, Daneiul comis, Dumilru paharnic; Albul stol- 
uic, Slroe spatar, Radul postelnic, Ispravnic 7lale 
logofal. Eu Cârlig am scris în oraşul de reşedinlă 
Fărgovişte, luna luvie în anul 7003. 

Monograma cu roşu, Pecetea căzulă. Semnătura proprie a Dum- 
nului nu este, 

15. Document din 7007, 

Sumer: Radul Vadă dispune şi intăreşte împărtala moșiilor 
Trestioera din Brădet, Gura Jillului din câmpul Tureilor la muşnenii 2%, 
din loc, căci jurase cu 12 bocri că le sînt moşii ohabnice a lor. 

P Macriva Bia îw Pasa Bonteaa 1 Fin Baceu 

EMAIL SrrpoRAANINCKOH CHih EtAHkadre n Aonparo |] laaga ce: 
BOA. Adtar rea cie mogea'kiie rea caSram cretani 
ÎaakSA ca Hparitaai ci | manaus ĂdASa n ASator un Huwn 
n Aa m ch cont ta. n Grănna ca Bpariraa cu Grau 
Sa ui Paagan n Gran n cz cnofn Ha n Gaan cz Bpa, 
vita cu Gran n llzrpS n Aparoang || în Grama (rupt)
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cz cuogui Mai 1 Azi ca aparat cu Gronau ui cz cHogn 

Hat || take aa nat sem "pecrnopa i paie Baca.  NCInestte 

Bakaeiitt Npta PRO AH ca Bi, RoA'kpui, Kao HA CT crapa ui 

npagă wunna n rSpa mnanuSaSn (0 noa TSouea Baca || 

MOHEA HA ccm Capa H Npaga Wunna H A'Battita aan haz: 

Sa ca cunogn 45 $ Tprcrop Ha cana Ata, a Aaasa n 

lun n Ăan na Tprernop Ha tata Ata, IL naku hazkSa ui 

Aaavallu Huwn n Aa 8 rSpa mnauSaSn na cana Aa ri 

Gaan ca Bparita ci S$ Lpecrutwp Ha cană ata, a 5 r$pa 

MuauSa$n na Aga pa n nakn Baga cz BpaTitaa n ca 

CHNORH HA, N Gianna cz BEpATIIAAa cu, H CA CHNOBI 14l. 

a azik ca BparaiS cn Grota... .  Hâ EAHA Ata... 

„a Gmanna ca Bpamita cu... N ABA 

AA Gero papi HAM HI PCRM AAACX IAROK 

Ad HA ECT || BZ WunnS n 82 WAR Hai H cHOBCAL HA N 

eSueroatv Hi npkRivurroaă sg n Băpe KoaiS ce (O HUX 

CASUNT NpEKAE CAMPTI 4 BA HAL NpzAdană Aa her H$ 

Aa a5 cer weratunat. |n tm G ere nenerătnog'biite no 

wpusaS regii. Geeareaie San HapBSa kpaaeekui . 

$nan IlpzRSa Beauk ARopiuk. Snan (Gamo aoresher ||. 

eee ee ĂDAroatnp €ToANHK H 48 GTanula rpaamaruk 

MAE, 88... 

Traducere. 

Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod şi donimn 
a toată tara Românească fiul marelui și bunului 
Vlad voevod, dă domnia mea aceaslă poroncă a 
domniei mele slugilor domniei mele Vâlcul cu fra- 
ţii săi, anume Dadul și Lumot şi lon şi Dan şi cu 
fiii lor și Stănilă cu fraţii săi Staneiul şi Radul şi 
Stan şi cu fii lor şi Slav cu frații săi Stan şi Pătru
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şi Dragomir şi Stănilă (rupt) cu fii lor şi Manea cu 
frate său Stoian şi cu fii lor pentru ca să le fie 
lor 'Trestioară din Bradet toata, căci că ne au giu- 
rat înaintea domniei mele cu (2 bhoeri cum estelor 
ocină bătrână şi direaptă și gura Jiltului din Câme 
pul Tureilor toate pentru că le este bătrână şi 
dreaptă moşie şi moştenire, însă Vâlcul cu fiii lui în 
Trestioara pe o parte iar Dadul şi Ion și Dan în Tres- 
tioara de alta parte. Şi iarăşi şi Vâlcul şi Dadul şi 
lon şi Dan la Gura Jilțului pe o parte şi Slav cu 
fraţii săi în Trestiora pe o parte, iar în gura Jilțului pe 
douâ părți şi iarăşi Vâ!cul cu fratii şi cu fiii lor 
şi Stanil cu fraţii săi şi copii săi, iar Mânea cu 
fvatesăn Stoian ..... „pe o parte. A 
şi  Stanil cu frații săi. ... pe două parți. 
Pentru aceasta le am dat şi domnia mea ca să 
le fie moşie şi Ohabă lor şi fiilor lor şi nepoților 
şi strănepotilor lor, şi ori căror dintre ei sar 
întîmpla mai întăi moarte, moşie să nu se vânză 
ci să fie celor rămaşi şi de catră nimeni nezâtic- 
nită dupa poroneca domniei mele. Mărturii: jupân 
Barbul al Craiovei . . . . . jupân Pârvul 
mare vornic, jupân Staico logofat . „. Dragomir 
stolnic şi eu Stanciul gramatic am scris. „1007. 

Arh. S atului. M-rea Tismana pach. 40 doc. 1. Cfr. Milelici şi 
Agura Sbornice 1X. 348, 

14, Document din 008 April 23, Târgovişte. 

Sumar: Radu Vodă (1494—1507) fiul lui Vlad Vodă Călugăru! 
(1481— 1494) întareşe Mariei şi Margăi, surorile lui Roman din Cor- 
colaţi, stăpânire în veri asupra averii ce le făcuse danie fratele lor 
Roman. însă numai după moartea lui. Coreolaţii nu mai există azi 
cu sat ; este în plasa Vulcan.” 

+ Wieriw ia Lu Pa, A-  Acriwvau exiwa Lu Pasa BOHESAA A epAtib RA 

con Beat - SrPpoRqaYiuiekoui: ctih Brankaare Haag, |] Roco AA. 

Ada reatoaui cis nogearknie reagaatui caSraa reagaaui 82 

nauS Poman ca enoai AS [|n ca cecrpacu noua Mapa n
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AMagra n ca cHoRi Hm t4ko Aa Hai cc $ Ropkoaauut || naa 
AEă Pomanog koanko cer ui Hai, BRZC AĂRH'PAK HAN AHRO 
HAN AMPTR9 Hi HAA, BAC || HAaniio  ROAHKO CT ONE Hat 
EC CPApă Hi Npâga Wuntită abanuS a no'roa ripiniae |] Po- 
Mani Dpei, rcAgaat "a Sao crerpacii  AMlapira n AMapra 
HA, CRON AFA H  HAA,  BHHOTPAA || Haa Bac Acura n 
MA, BACA HMANiio Rape ROAMKO Mata Pomtani ati AokAE 1jier 
aurii || Poaân un caa Ad WRAGASEi RoMATH, 4 Ho czmpru 
POMAnOR TaAa n Ad wiaaaSer || cecrpe cn pro cS niuie 
Heat $ cilo KHurĂ FEAR Hi PCABSAtuI AAAOUU KO ACRpA 

]| Gero PAAH Hal FeABoAnii AAC IAR Ad Hai cc 4 wunnS 
MEA WXaBS tat ui choke | nat u auSueren ui up'kanSue- 
MoaS n az akku. n Râpe KOMS ce 49 nuy npua$ || tp 
Hp'kokae xp a ta HUY HpaAaanka Aa ke u$ qa ua 
ec Weraniutai Eh BRA || at tin (9 korozie nenomanuoR'hirie no 
wpuâmS reanaaui. Ge l cat'kmeaie xSnan HapaSA  kpaatt- 

ek XSnan pevitan Big Aopik San Ilpansa neanti 
ARopunk, Sua Grouke asvozer. TSaop niteriap. Aanusa 
koatne. Gpoe || cnamap. Pasa Beankui nexaprut, Aparomnp 
eros. Pama ui A paroatutp |] Bean crparopininui n asa 

Ceata rpamtaruk Hicaţ BA Hacroani pag "Ppnroguiţi |] 

AUpua kr kaki +3. 

+ Lu Paaya Boctoa Macrine tite rea 

. Traducere 

+ Cu mila lui Dumnezeu Io Radul Voevod şi 
domn a loată țara Românească fiul marelui Vlad 
Voevod, da Domnia mea această poruncă a domniei 
mele slugilor domniei mele jupânului Roman cu fiii săi 
şi cu surorile sale anume Maria şi Marga şi cu fii
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lor pentru ca să fie în Corcolaţi peste partea lui 
loman câtă este şi peste toată averea mişcătoare 
şi nemişcâtoare şi peste a tot coprinsul cât este 
peniru că este a lor bătrâna şi dreaptă moşie de 
moştenire. Şi după aceea au venit Roman înaintea 
domniei mele şi a pus pe surorile sale Maria și 
Marga pesle pariea saşi peste vie si pesle toate 
dobitoacele şi peste loata averea veri câtă are Ro- 
man; însă pănă când va fi Roman în viaţă să'si 
stăpânească singur bucățile, iar după moartea lui 
Roman, atunci să stăpânească surorile sale ce-s 
mai sus în această carte a domniei mele, și dom- 
nici mele au dat un cal buv. Drept aceasta le am 
dal domnia mea ca să le fie lor moşie şi de hrană 
lor şi fiilor lor şi nepoților şi slrănepoţilor lor în 
veci şi ori căreia dintrinsele sar înlimpla mai 
întăiu moarte. moşia să nu se vânză, ci să fie 
a celor rămași în veci şi de cătra nimeni ne- 
elătita FT după ! zisa î domniei mele. lată şi mărturii : 
jupân Barbul Craiovescul, jupân Cristian fost vornic, 
jupân Pârvul marele vornic, jupân Slaico logofat 
Tudor Vistier, Danciul comis, Stroe spălar, Radul 
mare paharnic, Dragomir stolnic, Radul şi Drago- 
mie mari slratornici, şi eu Slanciul gramatic am 
scris în oraşul de reşedinta 'Lirgovişte, Aprilie 23 
în anul 7008. 

lo Radul Voevod. cu mila lui D-zeu, domu. 

Originălul pergament 0m,35 pe 0m.30. Pecete mijlocie dispărută. 

+5. Document din 7009 Iulie 9. Târgovişte. 

Sumar : Radu Vodă (1494—1507) confirmă lui Miveea şi fiilor 
lui stăpânirea peste salul Dodeşti, atât peste cumpărătura de la Nie- 
nul cât şi peste partea ce i s'a dăruit de domn tot îu Dodesti care 
este azi o Mahala de Roşie de Jiu în plasa Jiului. D 

+ Maeruwar nătnvai în Pay BSMROAA HI Pealih Ezeen 

BEMAN WYPrpoBaațtincon. ch Reahkaro Haag, EOHEOAE. Ad:



— 304 — 

Bar || reagoatn che nogeactiie reagamu AMătk ni ch cHoguauS 
nonaen$ Gran n an n Pagsa n ch croe si tao ji Aa 
Hat cSr Aoaein Ben none uk nokânn atnnk GG uk aa 
m Paopnin Srphckii, maxu || nomoai Hg cupe n nokSnuy n 
FCABOANI, (9 WIWMON SA K Aga (Paopuni. PRO PEAnoAtu HoA- 
A9BAX atstrk | cnc mins wunu$. cere papi aS six ago i 
ICABOAMH, IAKO Ad AS cc Bi WuniS. Hi Rh OXaRS es ui 
cHoROA £A5 RuSkom || un np'kanSuarom n. ni Hi (6 noroe 

HENOTĂKHOREHHo no peun reagaau. Gagereaie cSm San 
apasa | kpanenekni. Sua Kpemuran Buaun AROpHHK. KSriau 
Ilpresa aeanku Agopuuk. Sna Gane [| aoroder=  xSnani 
TSacp Berniap. Adnurea oaie Grpot enarap Bagk nexap- 
nu. Hgopanva emoanuk Paiya n Ăparomnp aeanuai crpaz 

"OpHHUAI. MC Bh Hacroanitt rpag, Î'phrokiiţi mMeia 104 ș 
AHN Bă'kr tag. 

+ Ii Pama noegoaa —AMacrure reaun 

Traducere 
—— 

Cu mila lui D-zeu, lo Radul voevod şi domn a 
loată "Ţara Românească, fiul marelui Vlad voevod 
dă domnia mea această poroucă a domniei mele lui 
Mănea şi cu fiii lui anume Stan şi Dan şi Radul 
şi cu fii lor, pentru ca să le fie Dodeştii toți, pen- 
iru că i-a cumpărat Mânea de la Nean cu 49 fio- 
rivi ungureşti, iar după ei a cumpărat şi domnia 
mea de la Şimon cu 22 fiiorini; aşa domnia mea 
am .miluit pe Mânea cu această moşie. 

Drept aceia i-am dal şi domnia mea, ca săii 
fie lui moşie şi ohabă, lui, și fiilor lui, nepoților Şi 
strănepoţilor lui, Şi de catea nimeni neclătita după 
zisa. domniei mele,
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Mărturii sînt: jupân Barbul al Craiovei, jupâu 
Cirstian fost dvornic, jupin Pirvul marele dvornie, 
jupân Staico logofat, jupân 'Pudor vistier, Danciul 
comis, Stroe spătar, Badea peharnie, Izvoranul stol- 
nic, Radul şi Dragomir mari stralornici. Scris în 0- 
raşul de reşedinţă Târgoviște, luna Iulie 9 zile în 
anul 7009. 

lo Radul Voevod Cu mila lui Dzeu domn 

16. Document din 7010, Martie 9. Târgoviște. 

Sumar: Radu Vodă întăreşte fraţilor Radul şi Petru toate sa- > tele în număr de 33, cu munţi lor în număr de 12 şi ţiganii lor, în număr de47 salaşe, seutindu-le de toate dările mari şi mici ce sînt pe tară şi legind dania şi întărituua cu mare blăstăm, 

+ Fa Xca Ba Barogepuiin n BaroucrHeu u XPETOAIORHRIN 
H camteapzkaBin 1w Paaya EGHBoAA H Penh. CH BEAMKaar o 
H np'kaonparo Eaaa, Boekope. AAcPHire Boieto Hi BiEAMA Ad- 
„| pogaHneat, oBA444ăițSuu ui PCRSXIHOAIN ECEH BEMAn wvr- 
TpOBA4YiHCKoU, XIEX H Ban4aNHtekui mu CTBanâm. SI aa 

H ParapauiS Xepusr. Baronponagoan regan | cRohAt Bari 
MIPOHABOAEHIEMA H UHCTHA 1 CRETAIHAL CPALEA PeRMH. n 
AdPOBAX TEBA chH uecTHiH H BărowBpasnin n np'kiiouuranuri 
HE AA, BZCEAN METAN AApoR Ha4, | croziţiii cin XPHCORVA 
reemu np'&nouipanitoaS gaaemeain$ regat Snau$ Pana 
H Bpar8mS wSnan$ IlergS n ca cione HX KOAHKO HA BR Npe- 
MScTIP. t4ko Aa Hat cÂT | ceaa 3cRomn Iloagpayn acu 
Pakoguiua cRa H che NAanie nonateng Npecaonsa un  cSxapiia 
H u'kronanSa H BăâHIA CRA Hi CA MAAHiHE MHKată un HRAYNA, 

Wed, | nick AS Grpor H CA NAAHHHOM Cri KOacTa H BOppa 
H Moromann Bacu n aaa IEBBU|AHOCVA Hi tpedsanitițiu 
BACH H BZ4dpiiu Hi nAanuna noimenS | mepanva n Spike 

20 bis
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BAZKAHOEA H ESAO H che NAAHHHOM CH, Hi TpETIH ALA d 

mega, u Eazennen gacu H Gnuucnn Bacu, H Ilznzrană Bacu 

n CnSpra ! Bacă H KhHelun B2CH Hi BPĂĂINH CEH H TpETII 

ata (5 Aparansa n Gmpamaarauni B8cH WM MHPAHH BACH HM 

BpSmaaSuSa noa. n Kzwkuni Baci | H NOAt ASANIOBE NOHEK 

THUSH BZCH HA CÂT CTApE HI NpABE WWUIHE AFAIHE, HI UAKH 

aa ha ES Uucznajih Baci none VHBzHegn Vw uk pe 

AAAE 340 raaR (5 nptă | poairea rea Raăă BRongoac X8 

nant Pagvav n xvnanS Ilerps. n IlaSw koy n ca naaninoa 

KpannukSa mons ngitae Bazcan n Mapriiti npea, reg 'ra 

Sao | ie wSnana Paayaa n XSnan Îlerpa naa; Hu w> 

unnS 45 Ilavuine. n nak pa Ha ccT SHrSpeASA NOAvBHHA Bâpt 

koanko cer Ata Hkr Bepunaeie. not npinat kr | npea 

regmu ma Saon XSnaa Paayaa n Ilerpa naa, noa & 8u- 

rSpea koanioai ecm Herog Ata take Aa cn cST Bpamnia. 

m uak Aa hm cer Pomnta Ra Homer MokSnHue 

Eaaavan n (6 tore i (9 more noqoguH 8a ca (230) waue a 

nak ApSr& noaoguiS nokSnnuit 6 Agaror un Nikromnp. 

Ba pac acnpu | Hi Nak Aa HM CAT Paaont Baci None HX 

nokSnnuis ( Eaaqyan n 6 Anpua sa-ozweue H EAHH KoH 

m Aga goaa: n $ Nogau gap Koanko cer Ata Gopegin 

O Ilonopain uirezpru ata n O TSpeSp'k mtcru Ata 

NONE cST CODE WUHHE AEAHHE. NOTOA MPIHAE COPA IIpEA, po 

anTrea nek  Baaqa BoMBOAE | Ta ci NpHAGAE HEHHH  At2 

asge iime nheanți mSnan$ PaaSa8 ni Snană Ilerps. ui 

MakH Aa Hm tem 6 RzAcipuH AtA TABAPTEE. MOHEX ră Ad 

AE mzBap | ra 60 npea poAnTta reABmu XSNaNS Paayay 

n Temps. n nah pa nm Tr 8 BzAcih AEA URKHH NONE 

va aceniroiie (5 poanta rcAgat aaa, BonBoat ca Ipa- 

ROM. CASAEON | MoToM Hi (0 PCARME, N DAR Ad HA CĂT
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noaoguHa (6 pacepu n noaogiutia ( Enki none uk $- 

A9%HuE HHX aneen Aanurea îi Paayţa. aan ackae re | Burn 
He nux anencen Aanuroa n Paaya. a Gin Aa ci cati WBAd: 
AdET HHX Wu noa wT pace H noa (5 GZB"RHH a Kha, he 

KECE HaWTii HHŞTO | (6 cnoge aanutoav ti Paataogni a nu wuntie 

o căT gnuit mica npiădauika aa t'ber na aa cST Snan3 

Paayas n XSnanS IlerpS. n nat pa nai cr noa 4 ghz 
cei | n  Hkroemn. none n vaci Hikroe tr npra, 

FeABAtH dan Aokac ue EHTi Hikroe na wi pa cint camu 
oBaaaaeT Heroeu. a ne campru Hkroto | npzAaannita aa 

bor n$ aa câ Snans Paayay n Ilerp8. n man Aa 

HA EC RMHAGHU CARA () BZCEX CEAAHHX Bape (lo Er 

ACcToatit rcagau. none ră | norme Gr poanrea'k 

reatmHi aaa Bongoae Ba-r-konn Ap. na Aa um car 

uurâni nonaen$ ana'k ca Aruamucii n BaAE | cae Ata: 

MHC 1 UHMA ch Aciăde, îi Toaopan ch Acuaatne ni HukSaa 

că AEamuc n Sua cz Acuamheii Hi HHKBAA că ALU AMHC 

H wnph ca ae | amine n TarSa ca Acuaminte n Baak ch 

AEAMHcH Hu uop'k ca AEIOaicui H ApzIuaBSA ch Atiyamucu 

M"MHAk ca peace, n Anma ca A€l| uamncu n anus 

Ca Afâdtice, ni KocT'k ca Aeămuceii, H Roppa ca Atuămue 

H llarp ca Asuamue, Hi GDavpva ch Atuamnc n Bord ca 

AEămuci n aura cs Aetamneni ni Aparomnpite ch are 

WamHcH H Eâkă ca Aeuamieni H BSpru ca ac | uamucu n 

[sut cz Atwamnen. H nova ca Atmamncu. un Gane 

ch Atamueni n put ch Aruamnen, n Tina cz pe 

us cu n The ca Aripamuei ui amo ca Amamncu. 

H Gakanun ca Aruamucii H nSu ca Acmamicu n Aadun 

CA Afibăăticu n hanun cz Aetaattieri | Hi TurE cz At adtiie 

w Xa ca coke, n Sat cu Atuamneu. n Pagyar ca
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AEAMHCH. H Kzda cz Atuamuch n Rapa cz Acuamuc 

n Bonask ca Armamneu | n Gaae ex Araci (rupt) 

H Îlnaar ca pruamnen ni Lemon n HukSave ca Acamnene 

NOHEX MHaih CĂT Tape n npane wunine ARanne. Gero pazi 

HA AGAOȚ | HI TCABAN 'THIdă8ii BCU AA HM CĂT EA Wuinv 

H BX WXARS Hat H cuoat Math EHSkoa Hi np'kenovurrea 

HX Hu (9 korow Henomăknoaikuno no peun regmu ! Ilouea- 

wii (0 wBunsro Bam$ ni (9 cenniero Bam. n (9 nutaapereo 

(Pr KăEAdpcTao O Runapuucreo  AHmapeTao O BzAuli- 

Hereo | (5 cenonocuta n 5 maarin n (6 goză n ($ noănosa 

peult pă cST cAoBOAHHH (Y BHCEț CASKGA NI AAKBAX retaui 

BEAHKHX KE H MA4niX tAHKOCE O0p'k | Tarom B2 camoapa: 

XAEHOH BEMAH Hi WBAACTII TCRMH Hi HURTO Ad Hy HE career 

BAHTORATH HHX CEA HH CRAUH HH GHpuju HH NOROAHHKApH 

| Hi apmam un raoghuuu Hu Hi HH%iio G caSraț Han O 

MPABMTEAEX FCEMH MOCHAdEMIHX  NOMHAOCTIHEL H NOpAROTE 

FCEMH NONE Ko CE BH | MOKOYCLA BAHTOBATI HX HAN N0= 

BAERW'TH "TEX "CfA4 4IpE H BAGc EAHH. 110 'TAKOBH HMAT 

BACIIETH BEAHKO 340 H PHER (0 rca rakoe HeBk | pruk 

H NpECTĂNHUK H NOCPAMHTEA cie$ YpHCOBVAN CRAMA H IOHE 

KE GHTPH No wWpH34$ rcemu | 3akan(ha)nic nocmaga'krr reemu 

NOCRAĂPTH FCRMH KOTO H3BEPET Ik Bb EHTi CH RAdLIKOH 

BEMAH Mă 0 cpzAtuăro nAoAa rekin Han | 6 czpoAnnk 

PCRAMH Han 10 rpcex Huluy (3 HHO Armene. Aa alle KTo 

„STEPAAHT Hi CAXpANAT H NOUETET CiE XPHCOROA FcBMuU 'TOro 

Aă că | Xpann” un cvmepaanT în Eh H Nouerer BA ree'k ere 

“atpie ai He Mouemer n He STEPZAHT H HE CAXPANUT Hă pa- 

30pHT H HONEpETh H NOcpatnT , cu XpPHCOROA PCRM. 'Poro 

ih Eh CTBOPHEH HBO H BEAMAH AAra MONEBET Ii NOcpAmnT 

H aara Suter ae ca meaoăi a Eh BSAStin kk | aiia-ere
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H Ad ET npokaer 40 mii îivonocHint wa HHKEHCRUL. Hi Bi 
ANCTAR H-Ăzi6VOPANCTUI. n Ad HMar SucTHI | cn îloqcă n 
APHE îi Ch HHEAH HIOAEH XE BEBOHUIE Ha ia fa n. Enca 
iiuero ic XEA ka non'Tinekoa$ mnaam ui pEKOILE BA3MH |! 
EASAUL A pAcăNIHA ero KpEBASE ECO Ha HHX Ui Ha UeA'by Hy Hake 
ET N BĂAETA E2 EREU amnu ce care | ce'kareaie *Snan 
HapaSa kpaacgcku. Snau Hpecruran BuBun ABSpHuk. KSnian 
Baa. X*Snan A kre. nau Grpor Beankn ARop | Huk 
Snan Ganko acroder Snan Oewaop Buc'Piitap. A anutoa 
komne, horaan enarap. Ragk NEXABHHK, A paroatntp ! croa- 
uk, H'kroe n Aparoainp Beanui cTparopunu,. H a3n Gran 
NHc B& Hacroatii rpaa, TphrogniţiS atctua atap | ruta ș Ah 
Bzakm +3i, 

Traducerea 
——— — 

Intru Cristos D-zeu binecredinciosul Şi piosul şi 
iubitorul de Cristos și însuşi stăpânilor lo Radul 
Voevod și domn, fiul marelui şi prea bunului Vlad 
Voevod, cu mila lui D-zeu şi prin dar d-zeese stă- 
pânind şi domnind toata ţara Românească Şi încă 
Duce al părților de peste munţi, Amlaşul și Faga- 
raşul, bine a voit domnia mea cu a mea buna vo- 
ința şi cu inimă curată şi luminata a domniei mele 
şi am dat domnia mea acest de față cinstit şi prea 
frumos şi prea respectat hrisov al domniei mele care 
este mai pre sus de toate cinstilele daruri, prea o- 
noratului demnitar al domniei mele jupân Radul 
şi fratelui său jupân Petru şi cu fiii lor câți D-zeu 
le va darui pentru ca să le fie satele ce sa cheamă 
Polovragii toţi şi Racoviţa toată şi cu munţii a- 
nume Prislopul şi Suharna şi Negovanul și Baia
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toată şi cu mubții Micaia şi Ivalua, Şoldu Piscul lui Stroe şi cu munţii sai Coasta şi Bora şi Mugo: şanii toți şi munţii Părăşinosul și Ştefaueştii toţi şi Valarii şi munţii anume Stefanul şi Curtea Văl- «anului şi Budo şi cu munţii săi și o treime din Tereuje şi Vâlcaneştii toţi şi Spinenii toţi şi Papa: ianii toţi şi Scurta toata Şi Câneştii toţi şi Braeş- tii toți şi o treime din Drăganul şi Slrâmbătaţii toţi şi Tiganii toți şi Brumalunul jumătate şi Ca- țeti toţi şi Câmpu-lui-Dinu peniru câ aceste toate le sînt bătrâne şi drepte moşii de moştenire ; și iar să le fie lor Ciobâneştii toți, pentru că pe Cioba- neşti i-au perdut cu rea viclenie dinaintea părinte- lui domniei mele Vlad Voevod lui jupân Radul şi jupân Petru şi Pluşcu şi cu muntele Crainicul pentru că a venit Vâlsan şi Martin inaintea Domniei mele şi au aşezat pe jupân Radul şi jupân Petru peste moşia lor din Pluşeu; şi iar să le fie Ungurelul jumătate veri cât este partea lui Neagul Beriodeiu, pentru că a venit Neagu înaintea dombiei mele şi a aşezat pe jupân Radul şi Petru peste jumătate diu Ungurel, cât este partea lui, ca să fie fraţi ; şi iar să le fie Roşia toata pentru ca a cumpărat-o de la Viadul şi de la luga şi de la Moga jumatate cu 230 oi şi iar alta jumătate uu cumpărat-o de la Dragoia şi de la Negomir cu 1200 aspri ; şi iar sa le fie Rădoii toţi pentru că i-au cumpărat de la Vladul și de la Mircea cu 70 de Oi, un cal şi doi boi și în Novaci ori cât este partea Sorei și din „Poborăşti a patra parte și din Turburea a şasea parte pentru câ sînt ale Sorei moşii de mostenire ; apoi a venit Sora înaintea părintelui domniei mele Vlad Voevod şi şi-a vindut părțile ei mai sus scrise „lui jupân Radul și jupân Petru; şi iar să le fie în Baleşii partea Tăbartei pentru ca a dat-o 'Tabarta dinaintea părintelui domniei mele lui jupân Radul i Pătru ; şi iar să le fie în Baleşti partea lui Ciuchiu
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pentru câ au câștigat-o de la părintele dom- 

piei mele cu slujbă dreaptă, apoi și de la dom- 

nia mea ; şi iar să le fie jumătate din Bârseşti şi 

jumătate din Babeni pentru ca i-au aşezat nepoții lui 

Danciul și Radul, însă pănă când vor fi în viaţă 

nepoții lor Danciul şi Radul ei să-şi stăpânească 

moşiile lor, jumatate diu Barseşti şi jumătate din 

Bâbeni, iar când nu se va găsi din fiii Jui Danciul 

şi ai lui Radul, moşiile lor, ce sînt mui sus scrise 

de vinzare să nu fie, ci să fie lui jupân Radul şi 

jupân Petru ; şi iar să le fie jumatate din Barseşti 

şi Negoeşli pentru că ia pus Neagoe dinaintea 

domniei mele însă pănă când va fi Neagoe viu el 

însuşi să-şi stăpânească Negoeștii, iar după moartea 

lui Neagoe să nu se vâuză, ci sa fie lui jupân Ra- 

dul şi jupâu Pelru; şi iar să le fie vinăriciul dom- 

niei mele de la toţi sătenii, veri ce esle proprie- 

tatea domniei mele, pentru că lau cumparat de 

de la părintele domniei meleVlad Voevod cu 3 cai 

buni ; şi iară să le fie țiganii anume Lilea cu co- 

pii săi şi Badea cu copii săi, şi Ţima cu copii săi 

şi Tudoran cu copii sai, şi Nicula cu copii săi, şi 

Ucea cu copii săi, şi Nicula cu copii săi, şi Oprea 

cu copii săi și Tatul cu copii sai şi Balea cu copii 

sai şi Ciorea cu copii săi şi Mârşavul cu copii săi 

şi Midea cu copii săi şi Dima cu copii săi şi Ban- 

cea cu copii sâi şi Costea cu copii săi şi Bora cu 

copii săi şi Pătru cu copii săi şi Faurul cu 

copii sâi şi Boia cu copii săi şi Danciul cu co- 

pii săi şi Dragomireasa cu copii sai şi Baca cu 

copii săi şi Curchi cu copii săi și Pute cu copii săi 

şi Mihulh cu copii săi şi Staico cu copii săi şi Fră- 

tea cu copii săi și Tiflea cu copii săi şi Temeş cu 

copii săi şi Laţco cu copii săi şi Sahanci cu copii sai 

şi Putea cu copii săi şi Dafin cu copii săi şi Bancea 

cu copii săi și Titea cu copii săi şi Han cu copii săi 

şi Uglea cu copii săi şi Radul cu copii săi şi Câla
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cu copii sai şi Carţina cu copii săi şi Copalea cu 
copii săi şi Slav cu copii săi (rupt) şi Pilat cu 
copii săi şi Gbemon şi Niculeasa cu copii lor, pen- 
tiu ca le sînt moşii de moştenire bătrâne şi drepte. 
Pentru aceasta le-am dat şi Domnia mea acestea 

“toate pentru ca să le fie moşie și ohabă lor, şi 
fiilor lor, nepoților. şi strănepoţiior lor şi de cătra 
nimeni nezătienita după zisa domniei Mele, începînd 
de la vama de oi, de la vama de porci, şi de al- 
binărit, de galetarit, de vinărici, de zecime. de 
vămi, de cosit de fin şi de talpi şi de caârături şi 
de olace adecă să fie liberi de toate slujbele şi da- 
rile Domniei Mele mari şi mici câte se află în tara 
de sine stătătoare și provincia domniei mele, şi 
nimeni să un îndrăzuească a bântui satele lor nici 
judeţ, nici: birari, nici olăcari, viei globaşi, nici alt 
nimenea din slugile sau din dregătorii domniei mele 
trimiși dupa ajutorinţele şi trebile domniei mele, 
pentru că cine s'ar încerca a-i bântui sau a-i ză- 
tieni aceste sate măcar un fir de păr, acela va a- 
vea să primească mare rău și mânie de către dom- 
nia mea ca un necredincios şi căleător Şi batjoco- 
ritor al acestui crisov al domniei mele, Şi pentrn 
ca să fie după poronea domniei mele. Blăstam pu- 
ne domnia mea, după moartea domniei mele pe 
cine va alege Domnul Dumnezeu a fi Domn al ță- 
rii Romăneşti sau din rodul inimei noastre sau 
din neamul domniei mele sau după păcatele noa: 
stre din alt neam, dacă va întări şi va păzi şi va 
cinsti acest crisov al domniei mele, pe acela să-l 

„ întărească -Domnul D-zeu şi sa-l cinsteasca în dom- 
-nia lui ; dacă însă nu va cinsti şi nu va întări Şi 
nu va păzi, ci va strica şi va călca şi va batjocori 
acest crisov al domniei mele pe acela Domnul 
D-zeu, carele au făcut cerul şi pământul să-l calce 
şi să-l ruşineze și să-l bată aici cu irupul și în 
veacul viitor. sufletul lui şi să fie blestemat de 318
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părinţi purtători de D-zeu, de la Nicheea şi de 12 apostoli şi de 4 evangheliști şi să aibă parte cu luda şi cu Arie şi cu alți ludei cari au strigat asu- pra Domnului Dezeului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos la Pilat din Pont şi au zis: Ia], ia-], şi răstigneşte-l, sângele lui asupra lor şi a fiilor lor ceea ce este şi va fi în veci amin. lata sânt măr= turii: jupân Barbul al Craiovei, jupân Cârstian fost Vornie, jupân Badea, jupân  Deatco, jupân Stroe mare Vornic, jupân Staico Logofăt, jupân 'Teodor Vistiar, Danciul Cormis, Bogdan Spatar, Badea : Pa. harnic, Dragomir Stolnic, Neagoe şi Dragomir mari stratornici, şi eu Stan am scris în orașul de reşe- dința Târgovişte, Martie 9 zile în anul 100. 
Arh. Statului Mănăstirea Polovraci pach. î: bis. doc. 43, Monogruma cu roşu, Pecetea mare suspendată, căzută. Nu e sem- nătura Domnului. 

îi. Document din 101, Apr. 18, Tărgovişte. 

Sumar: Radu Vodă dăvneşte Mânăstirei Tismana câte 800 ba- lovani sure pe fie-căre an. 
. 

T Maeruwa gxuwm Iw Pama Bentoaa n rena tz: 
CEH SPrpoRAAXHIHCKOE BEALAL AABAP TCEMU CHE AMAAOE Hat w2 
BEljlănHie Bace | crA$S ui BCTROMS XpamS Scnetie np'k ucerus 
H pik Ra(C)cageneza Baauiue răni îue-n npeno Ark maguu 
AM onacmug$ | onoare Tneaena uk az nea KHRSIpIH ai 
MO4EBHUKS H HAcTaBHHKS Kup erSaeiS  Hannkue n: Bates 
pam | CTRS taxe w Ye. Nă Ezcană TOAHHS Aa Ssnatatorr 
(0 Mac cu MOHâcTup no w kpSuuni 6 coa KO | Aa 8 
CST BZ NHIVS UscPHEHUI HAM HHOKOA HE XUBSWna Ba cTHa 
AECTO, TOM BA BEUHOE BZCNOMHHAHHE ! n Ad | Hai EcP He 
NOTBOBEHHO ACHAEKE ce WEDETACA RA HACTOEHM ceai H'TH,



= ti = 

Ejlesite ii îi Î Biciihini îlâma mp | useri. ete 

iaconoantr îi Ea Eur 19 Hăc Hacâ'E atit wRaderu ce 

PERIE RAauIKOH BEMAN Mar | 4 „CB AEUHAr'9 HAUIETO  MASAd 

man Î$ Hauiiyt  cZpoAnuk Man Hi no em Se StaapSer 

Eh MORE BA BATE | UHCTHN EMTEACTEORATII "PAKORAATE MANA 

Lenea MURA Îcy Yerea n iprBucmolo BPOAATEpIIIO Hi RA 

era Cru Me Br$ (9 Bea SroAnBuIe DCpANE HI AIHAORA: 

ME MAMEI KA CTHAL EXUNAL LUPKEAM 4 | WMEOKE K2 CPHIAA 

monacrupam "icatetă n cipităt ME ET HEpHEOAN npikucrine 

BO TE N CHE HAI CATROPENHOE (OU ertmenS unp  Ha- 

HMRHE HEDeTBOȘUTHI Hu SMMAMTH  HĂNAIE MCNAZHITH EU 

STapBAHTII AEK BSACT CEWKHTEACPEEET  BHUIE peuettit MAN 

aa Xpame npikucrite BIWE HAN PAC BSAe ! E4 BATOROANA H 

komMS BBAE WH BATOBOANA HI BATCCAOBHA NOTOTOBEA IPHIUECT, 

au (0 BAcmiuk (9 BpATIAy HE ca HHA "PS AAC Bo 

BABWIHX N CA NOCASIUECTBOBARUIHĂ TaKORH WE CITA | Bmuue 

pet Ha HCHAZHHT IM -M9TEPAAT AA MS Ec NOMOIURHIA 

HORPORITEAHIIĂ npkucTaa n Bact | HENOpOUNaĂ pă N Npr- 

MOARA digi N 34 h B8 BSABIIOA g'kuk rar Au. Ren 

mea n Ad CAXpanuT | ro (0 Bpar BHAMMHL H HE Bă AHMUX 

MATBAMH ECE CTH BKHUX dă Hi 43 IHCAX AHOTO rpruuz 

maro | ia Gmanutoa rpamăTiik BE Haci'oAti PP4Ă Tparo= 

EMIS Atena anpiânta Hi AHH aarkr Faai. 

“Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu lo Radu Voevod şi 

domn a toată tara Românească, da Domnia Mea 

mica noastră făgăduială Sf.-lui și dumnezeescului 

hram Adormirea prea curatei şi prea binecuvîntatei 

Ştipânei noastre Născătoare de Dumuzeu şi pu-
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vărea fecidarei Marii, Mirii ce se chiania “isittută, ct: oi ce viețuiesc înlt'iusă, ubatorului şi nastavoicului thir egumen loanichie și la toata frația cea întru Cristos, pelie:care an să ia de la Noi St. M-lire câle 500 bolovani de sare, pentru ca să lie spre lrauă prea cinstiţilor calugari cari vieluesc în acel Sf. loc spre 
veşnică pomenire şi sa le, fie neschimbat cât ne vom afla în această viața. Inca și după eşirea noastră din 
cele de aici (din viață) pe cine va bine voi Dom- nul Dumnezeu a fi după noi moştenitor acestei pLo- vincii, adecă a tării Româneşti sau din rodul ini: mei noastre sau din neamul nostru sau altul oare care, cărui D-zeu ii va da a vietui în blagocestie pe acela îl rugăm pentru Domuul nostru lisus Cris: 
tos şi preacurata Maica lui D-zeu şi toţi sfinţii cari din veac au plăcut lui D-zeu, osârdie şi milă a a- vea călra Sf. d-zeeştile biserici mai virtos catre sf. M-tire Tismana şi catra cele ce sânt grădinele prea curatei Maicii lui D-zeu şi această fapta a noastră câtră parintele egumen chir loamikie să nu o schim- be sau s'o impuțineze ci mai vârtos s'o Implineas- că şi s'o întărească ori unde ar viețui mai sus zi- sul sau în hramul prea curaiei' Născătoarei de d-zeu sau unde ar bine-voi D-zeu să fie, şi cui el ar bine voi şi blagoslovi dupa eşirea lui din cele de aici din fraţii, cari s'au trudil şi au sluj il cu el, acestea zise mai sus să le împlineasea şi s ă le întărească, ca să-i fie ajutatoare Şi prolectoare prea curata şi cu totul neintinată imparateasa şi pu turea fecioara Ma: ria şi aici şi în veacul viitor, zic *, sufletului şi tru: pului şi sa-l păzeasca pe el de w ajmaşii văzuţi şi devăzuți cu rugăciunile tuturor st inților lui D-zeu, Amin, şi eu am scris mult păcătos :ul câtra D-zeu Stanciul gramatic în oraşul de reşa lință Târgoviște, luna Aprilie 18 zile în anul 704. | 

Arh. Statulut, Mânăstirea Tismana (Secţia ă'storică). Monogra- ma cu roşu, pecetea aplicată în faţă, căzută, “i :
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78. Document. din 2013, Iunie 21. Bucureşti. 

Sumar : Radu Vodă confirmă lui Radul Comisul şi fratelul său 
Petru spătarul şi încă un altuia cu fiii lor, stăpânire în Corbi, peste 
a 4-a parte din moşia lui Muşat şi jumătate a lui Balica. 

(Macrate) Rueio Iw Paaya Foctoaa n reann Bacon 
Seman %rrpoRaayinckoe cun AoEpare Baăg, BEANkAro E ocgo Aa 
AdBAT TEABOAH cHe Nogta'khie reABgaatui utcTHTHA || (BAacrr'e) 

AVAL H OpARHTEAnHEA H3 KăUIS rcatamui, ASNan$ paaSaS oz 
MuHc$S n par MS xSnan$ Ilzrp$ ChATap5 1 CA HU cuoBu 
EAHKO Hm ia npunScrir: |] (rupt) cz chogn m$. rako AA Hăt 
ccm 8 Ropan uemaparu Ata. none ec: IMSuiar$ CTâpă ui 
NpABA AEAHHA. i  nâkii Aa nai ccm (9 Aaa BaAnkoR NcA 
(Monezk) AS ccm cmapa n MpaRa WunHa. a 11o'ToA PINA E 
AMSuar npea, reagomu ma Sao. x*Snan Paana koatuc n 
Suan Ilarp$ cnarap . aa, nerog wunnt KOAH(KOL CEC reT Ha 
Ephar $ Epau. tao a cu c9m BBATHIA  HEDASAEHIi EA 
BKH Hi rcABSMH AaAc San Paaga n XSnan  IlarpS canu 
Kon Acăpz, Gero paai] AGACK 1 TCABMH TakO Aă Heer 

WuHn$ Hi WXaRS tn HI cHOB3A Hai H BuSkoM Hi IpeguSuc- 
TOâ HAM E BFH H Bape KOai$ ce (OT Huy caSunr (CA czat- 
pAT2) par a Rh AX NpzAaanka ma her, HS 44 um 

EC WETaBUItA N HHM (MD ROJO HENOTĂKHOREHNO 119 peu 
FCABOAIN. căeATeane că wSnau (rupt) n +Snân IlpzeSa 
Kpăaegekie, Snan Hagk (0 kokep. xnnan Grpor Btankn 
ARopHnt. XSnan Borpaan aorodir IlpaaSa komue. Bas guc- 
mitap. (aha nexapruk. Aparoaup cmoanur, Hikree noc 
T<ANHK. H 43% czcTagA'kuaro n pSkonncaguiare TSA%p rpa= 

MATHK BE HâcToAHi (rpaa, BSkpetin ca tn. Ka. Ant, 

Bak ari, 
Iw Poava Roegoqa. MACPIIO BX rea, 
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Traducere 

  

Cu mila lui D-zeu Io Radul Voevod şi Domn 
a toată Tara-Româneasea fiul bunului Vlad marele 
Voevod, dă Domnia mea această poroncă a Domniei 
mele cinstiţilor demnitarilor Şi diregătorilor din ca- 
sa Domniei mele, jupân Radul Comis şi fratelui 
său Patru Spătarul şi cu fiii lor câți D-zeu le va 
da (rupt) şi cu fiii săi pentru ca sa le fie lor în 
Corbi-a- 4-a parle, pentru că este a lui Muşat bă- 
trână şi dreapta moşie ; şi iar să le fie din partea 
lui Balica jumătate (pentru ca a fost a) lui bătrâna 
şi dreaptă moşie. lar apoi a venii Muşat înaintea 
Domniei mele şi a pus pe jupân Radu comis şi ju- 
pân Patru spatar peste moşia lui câtă se va alege 
în Corbi, pentru ca să fie fraţi nedespărțiţi în veci 
și domniei mele a dat jupân Pătru un cal bun. 
am dat şi domnia mea ca să le fie moşie şi ohabă 
lor şi fiilor lor şi nepoților și strănepoțilo» lor în 
veri ; şi veri cărui dintre ei s'ar întîmpla moarte 
mai întăi. moşia să nu se vinză ci sa fie a celor 
rămaşi şi de câtră nimeni neclătita după zisa Dom- 
niei mele. Marturii sînt jupân (rupt) şi jupân Pâr- 
vul Craiovescul, jupân Badea din Cojeşti, jupân 
Stroe mare Vornic, jupân Bogdan Logofăt, Pârvul 
comis, Calotă vistier, (Ba)dea Paharnic, Dragomir 
Stolnic, Neagoe Postelnic. și eu compuitor şi serii- 
tor Tudor Gramalicul, în oraşul de reşedinţă Bucu- 
rești (am scris) luna lunie 21 zile anul 1015, 

19. Document din 7017, Noembr. 11 Tărgovişte 
Sumar : Mihnea Vodă, fiul lui Vlad Vodă confirmă lui Ivau cu fratele său Prodan şi cu flii lor stăpânire peste cumpărăturile din= Vaselaţi şi Bunilă de la Măcru şi Stănilă. Văselaţi şi Bunilă azi sint hotare ce ţin de com. Dăneşii în plasa Ocolul Vulcan. 

T Macrire Bixieo îw Mutt Koenoaa Hi rea Bacon 
BEMAIS Wwvrrpegaakinekon cub Baaaa Btamkaaro Eocgope |
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AdEAT rcABMH cie NOREARiHE TCABAMU WBEM3H WAEUH N6H- 

menem Fan n cc Bpar8 cn Îlpoqan n che chogt HX| 

take pa Ha cer $ Hzceaauni Ata AMakpeipinaopS Baa ch 

antnceemen none 10 nokSunuie  Cmaun aakpk n (0 ante 

ncen | em8 să K3 daophuun Srpzekn cepe npn anni Basa 

Eoetoas. n ua aa Hm ccm $ BSnnaă (5 asa BSnmaca | 

noâoannă none c8 noktnnan 4 Granhaz a $ acnpu 

FIE pH AHH MAaA Băcapana RoegoAd. 4 19T9M | Wu He: 

Mauie petit chc GTaHHCAAE NPEA, CCARMUL. 4 TCAEMH Han- 

ASK EpE Hm eco npata n crapa wunn$ xbueia | SacRua n 

d 'crrapu AHN. exe nph Ai maaaS Hacapaga Forgoqa. Tor 

paai H TCARMH HM AAACĂ I4kO Aa HM £cT | uz wunHS ui 

EA WY4B8 HAL H CHOBSAL Hai HESUETOAL n npkenturrea na 

"Hu (0 Koro HenorKHoB'kito | ne peu rca. Gee 

CREA TEAHE " KSNAN HapaSa au. n XSnan Ilpresa REAHKH 

ARopHuk XSnan "TSaop Beankit aoroder ! xSna Aanuroa ăp- 

MAL BEAtIK. XSNaH IlpzaSa (cnamap)? Snan Bag'k necăpnn 

mSnan Ranera Buern | îap n Han croannk. Mkroc geanrii 

crparopnu. nuc $ 'Tpnrogmp$ acea Nor(a)pia ai. Au 

gakr asi | n nenpantuk SanSa aucrirag. 

+ Doo Anu Horea MAcTiA BXIA rcanh. 

Traducere 

Cu mila lui D-zeu lo Mihnea Voevod şi Domn 
a loată Tara Romiînească fiul lui Vlad marele Voe- 
vod, dă Domnia Mea această poroncă a domniei 
mele acestor oameni anume Ivan şi cu fratele său 
Prodan şi cu fiii lor pentru ca să le fie lor în- Va- 
selați partea Măereştilor toata cu a nepoților lor 
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pentru că au cumpărat-o de la Stan Macrea şi de 
la nepoţii lui cu 27 fiorini ungurești încă din zilele 
lui Vlad Voevod; şi iar să le fie la Bunilă din par: 
tea lui Bunilă jumătate peniru că au cumpărat de 
la Bunila cu 100 aspri încă din zilele lui Basarab 
Voevod cel tânăr. Apoi ei au avut ptra cu Stâni- 
slav înaintea domniei mele, iar Domnia mea a aflat 
că esle a lor dreaptă şi bătrână moşie cumpărată 
de demult și din zile bătrâne încă din zilele lui 
Basarab Voevod cel tânăr. Drept aceea şi Domnia 
Mea le am dat ca să le fie moşie și ohaba lor şi 
fiilor lor şi nepoților şi strănepoţilor lor şi de ca- 
tră nimeni neclătită după zisa domniei mele. Iata 
mărturii: jupân Barbul Ban și jupân Pirvul marele 
Vornic, jupân Tudor marele logofat, jupân Dănciul 
Armaş mare, jupân. ...,......., jupân Badea 
Paharnic, jupân Calota Vistier şi Ivan Stolnie, Nea- 
goe mare Stratornic. S'a scris în Târgoviște luna 
Noembrie (1 zile anul 7017 şi Ispravnic Albul Vistier 

+ lo Mihnea Voevod cu imila lui d-zeu, domn 

80. Document din 7017. Decembrie 23 Bucureşti. 

Sumar: Mihnea Vodă confirmă lui Neagul şi fiilor săi stăpâ- 
nire peste părţile sale de moşie, de moştenire şide cumpărătura în 
Urlaţi, în Leleşti și în plaiul Coarnele. 

+ Macruwa exnwva îm Ankk Eongoaa n rea 
BheeH 3tmAe &rrpogaayunekoun cun Baa Eougoaa AdtaT 
regomn che NoB£ || Aku reagamu N'kr cnc cuogn m$ rako 

Aa Hm cer 8 Speamu Bape Koanko cr Heron Ata one 

MS ecT cTâpa H npagă || wunn$, n A'EAHRS H MAK 6CT 1102 

kSnu O Asan. n 4 Gronka ni G Han. ceaun mneS 8 cane 

W kpunr || aopu 40 TSu HHBE O KSpmesnu 34 To ăcnpn 

H Maki Aa Hm ter $ Akai 00 coada Ata no || A0RHHa
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none 8 ccr Wunta KSnena ete non Art Baa Fouoaa 

4 npukSnue ui wr Mee msllu nani aa na cer 8 kare 

Geam AoEpeeg che Ye ww aaa A0pui $ Bahu'kiva 

I9Aro NOHEK 10 || nokSiia wr acăpa 3a d; acupui Baa, oa 

n naku uokSu wo urinar Saika Î] ear uma$ c(h)e (ep) 

ROA BA Ă Achpri, H MARI AA HAL EC IAAHHUĂ IŢI CE SORE 

KOpHEA || Koanko ccr  (erog ea) (Slricat) cea na Heron 

Herog ata. Gero papi n PeABoaui Ai ao da hHă|| 

ECT Bh AWUHHE 1 Bh WĂABE HHAL Hi CHORHA Hai H EHSurToA 

HX ui upkenSuerom HE n Bape Ko ce wr Hui caSuue 

CMP Ip'EAe ah HHk rnpAaanta Aa bem NS Aa Hai uk 

WCTABtUAt || Fun WT Koroe HeiloTaKHORENIE No WpH3AMS rcA- 

gasti. Geeareane mSnan HapBSa |] Bau n Ilnpe6a geaunu 

ARopHuk. H San TSaop acroder n xSnan Aanurg Be- 

Aku -apmauu, | n xSnau  Xapear enamag, Bânorh BueTiap. 

Hag:k negapnuk. Hean croannt. Hikroe no || ereanuk nuc 

Rh CToA rpaă, BSKSperi mcua AHk kr ah Ba'kTo Fazi. 

+ Iw AMignik Borgoaa MACTIA BXIA Tea 

Pecetea 

lw  Eaâa Botgeaa atacrite BIO rin Ba cs Beatz 

Srepo(Raaxueon). 

Pecetea lui Vlad Vodă 'fepeş, tatal său. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Mihnea Veevod şi 
domn a toată Ţara românească fiul lui Vlad Voe- 
vod da domnia mea această poroncă a domniei 
mele lui Neag cu fiii sai, ciîţi îi va dărui Dumne- 
zeu, pentru ca să le fie lor în Ursaţi ver câtă este
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parlea lui, bătrână şi dreaptă moșie şi moştenire ; 
şi iar a cumpărat de la Dan şi de la Stoica şi de 
la Nan un loc de arătură în silişte din Crîog păna 
în locurile de arătură din curmeziş cu 3710 aspri 
şi iar să le fie în Leleşti jumătate din a 7-a parte 
pentru ca este a lui moşie cumpărată încă din zi- 
lele lui Vlad Voevod de la Pricopie şi de la ne.- 
poții lui; şi iar sa le fie lor în Lelești siliştea Do- 
brei cu case din balta pana în Vilceaua cimpului 
pentru că a cumpărat-o de la Dobra cu 600 aspri 
în timpul lui Vlad Voda; şi iar a cumpărat de la 
Jiliau în deul un loc de aratura cu grădină cu 60 
aspri : şi iar să le fie lor muntele ce sa chiamă 
Coarnele, cit este partea lui (stricat) (şi din sal) 
iar partea lui. Drepl aceasta am dat şi domnia 
mea ca să le fie moşie şi de hrană lor, fiilor! 
lor şi nepoților lor şi strănepotilor lor, şi veri că- 
rui dintr'inşii se va înlimpla mai întăi moarte par- 
tea sa de moşie să nu se viză, ci să fie celor ră- 
maşi ai lor şi de catră nimeni neclatita după zisa 
domniei mele. Mărturii: jupân Barbul Banul ŞI Pâr- 
vul marele Vornic şi jupân Tudor logofătul şi ju- 
pân Danciul marele armaş şi jupân Harvat spatar 
Calota vistiar, Badea pebarnic, Ivan stolnic. Nea- 
goe postelnic. Seris în oraşul de reședința  Bucu- 
reşti. luna Decembrie 23 zile, în anul 7017. 

“+ lo Mihnea Voevod Cu mila lui D-zeu domn. 

Pecelea 

lo Vlad voevod 
cu mila lui D-zeu 
Domn a toată ţa- 
ra Ubgro(-Româ- 

nească), 
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S1. Document din 7018 Oct. 29. Borăşti. 

Sumar : Mircea Vodă fiul lui Mihnea Vodă dă mânăslirei Tis- 

mana, unde este egumen kir Islratie satul Ceaurii tot, după cum Pa 

avul «de pe vremea lui Mircea cel Batrân Vodă. 

+ Maemune amuete lu Mupuk Boenoaa ctiz înv Anyue 

E oELoAE AARAT VERA CI nogeakiie | reBan cTm$ AMonac- 

mupS "Puearkie xpaaib Ipkunerite Peaagpenttii tamen Bug | 

n npenoaRn Mapun caanoe eta Benenie îi wuS erSaurnb nac- 

TaRiuikS crai$ | aonacriip8 KHp Hempauie ni UecHeHunAt Hi2 

HOROAL fe KHBSIJINT BA CPA | AonacruipS tao Ad Ha Ec 

ESP RACI i €% BACOA YOTapoat MOHek cSP ci m8 aonia | 

ctup$ crapă H Ipaga Wunia ti Akannta ete 10 a npeAtAs 

vena cmagoră | Ainpue Roenoge. Hi XoTap Mat ccm (0 Acde 

0 rac uaeser PSymna (P moder AokAe | Aaae Sua a O 

PS1a ROAd MIIOAOR. CEO PAM IL PERM AAACN eTMS aonăc= 

MPS | 1ak0 ad Mi Ec Eh WUHNS A Bh want ui un (0 

moro reno aateuogenne no pei | rezaut mic TSaop aorober 

$ BOR Atena WX. E8, Ata | Bak Fauri. 

Traducere 
———— — 

+ Cu thila lui D-zeu, lu Mircea Voevod fiul lui 

lo Mihnea Voevod, dă domnia mea această poroncă 

a domniei mele sf. M-tiri Tismana, hramul prea cu- 

ratei stapânei noastre, Naseătoarei de D-zeu şi pu- 

rurea fecioarei Marii, slăvila ei Adormire, şi părin” 

telui egumenului, povăţuitorului st. M-tiri chir Is- 

ratie si prea einstiţilor calugari cari viețuesc în 

st. M-re, ca să le fie Ceaurii toți şi cu toate hota- 

vele pentru că sânt sf. M-liri bătrână şi dreaptă 

moşie şi moştenire încă din zilele strămoşului Dom-
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niei mele, băirânul Mircea voevod; şi hotar le este 
„din jos de unde ese Rugina 1) din Poloaga ?) pană 
dă în Jiu. și de aci apa Jiului“. Pentru aceasta am 
dat şi domnia mea sf. M-tiri ca să-i fie moșie şi 
ohaba şi de câlra nimeni neclatita după zisa dom- 
niei mele. A scris Tudor Logofătul în Borâşti,. 3) 
luna Oct. 99 zile, în anul 7018. 

Arh. Statuli M-tirea Tismana pach, 37 doc, 7 Pecete mică aplicată pe hirtie, Monograma cu rosu, Nu e semnătura Domnului, > i) Părăiaş, 2) Părăiaș, 5) Azi Boroşteni, 

S2. Document din 7018 Mai 2 Târgovişte. 

Sumar : Vlad Vodă confirmă schimbul de sale făcut între ma- nastirea Tismana şi jupan Stoiea cu frații sai, 

+ lacrio nino Iw aaa Bongoaa n re nzcu 
BEMAN AYPrpoBaayinekou crin np'kaopare n eankaro Baa, 
ÎLrROAE. AaBar | regat cie noneakiie Tecău caSr8 rcamu 
XSnan$ Gone ca Epa'ritacii, take Ad um cr $ Repau | 
MEPEDATU AA 1 NoaoBHii$ 45 Bzanuntikekz mio cer apa- 
ada crre monacrga (5 Tueavkua | a Raavrepu 49 Themena 
Wu Aa ci Apaer patent BACH H AA KABANOR RAkO 
cS Apzaau | npu An Eparv regam Pagya OEBOAE. TTako: 
Pepe N O căra HA Mptă Ad ARE Rae cv vmakaani | 9 
mpa pn anni nparS au Pasa BoeRoae. cepe Mat: cer 
crapă n fipata wwuntia AkAniia crai | monacrups O Tue 
Mea. Gero PARĂ HA AAC H ez tako Ad ET cm mc 
Hacrip$ | a Gronka ca Bpa'rita cu Ad cH Apamer $ Kopau 
VETROATI AEA H NoacgHUS 0 Bzanunnkera | Kako că BHILIg 

MCAHH, HEI) KOTOKE HEIOTAKHORENO 110 peu regmn. Ge 

cătă reale | Snan apasa han ui IlpzaSa kpanetckui HK 
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Han Aanutoa REAHKH ABODHUR n Sua oraah Beanun 402 

oder | Xapear ancrutap N'kroe somn: AMlapua noereanni 

Granuroa negapuiuk aan eroannk | ne 8 rpaa, PparognipiS 

acra Mana anu e aaa'br +ain, 

- Traducere 

Cu mila lui D-zeu lo Vlad Voevod şi domn a 
loala Tara Românească fiul prea bunului şi mare- 
lui Vlad Voevod, dă domnia mea aceasta poroncă 
a domniei mele slugii domniei mele Stoica cu fra- 
ţii săi ca sa le fie în Corbia palra parle şi jumaă- 
tate din parlea lui Balica cât a ţinut sf-ta metire 
Tismana, iar călugării de la - Tismana să ţină Câr- 
beştii loţi şi partea lui. Căzan, cum au ținul în zi- 
lele fratelui domniei mele Radul Voevod, aşa de a- 
cum înaiute să tivă cum s'au așezat mai denainte 
în zilele tratelui domniei mele Radul, Voevod, pen- 

tru că este bălrână şi. dreaplă moşie de moștenire 
sf. me-liri de la Tismana. Penlru aceasta am dat 
şi domnia mea penleu ca să-i fie sf. Manastire iar 
Sloica cu fraţii săi să țină în Corbia 4-a parte 
şi jumătate diu partea lui Balica, cum s'a seris mai 
sus şi de cătră nimeni nezăticnita după zisa dom- 
niei mele. lată mărturii jupân: Barbul Banul şi Pâr- 

“vul al Craiovei şi jupân Danciul mare vornic, şi 
jupân Bogdan mare logofăt, Harvat vistier, Neagoe 
Comis, Marcea postelnic. Stanciul paharnic, Ivan stol- 
nic, scris în oraşul Târgovişte luna Mai 2 zile. în 
anul 7018. 

Arh. Statalui Mânăstirea Tismana pac. 38 doc, 3.
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$3. Document din 7019, April 32. Popeşti. 
Sumur: Vlad Vacvod confirmă Mânăstirii Tisinana stăpâuirea peste satul Ceaurii, 

t Macri paie Iu aaa, BOHROAA Hi renn Bacon 
Berman Srpogaayin | ckou cun teankaro Baag, Eoenoac, Ada 
FRA cit moăra'kie rca | croa$ MonacriipS mucavkrae 
Xpamv n wsur'kan uprkerku | une n np'kaaarocaogenurku 
EAAA Mau oii EH Hi NpcHOABH | Mpiti n uerHoe ca Seneniz 

wuS urate n pamitaat HRS | ip Ba crai monacrrup 
take Aa Hai cer WeSpin Bacu moreae EC | CPoAS aonac- 
PHBS CTapă 11 pata Wumnă, a Homo pIHAE | Koman ca 
EpATIIAAL CH UpEA, PCRAMI, PA ce Aadotanlie Kao! Halo £ 
“ep £AH9 ata dai BOA, ENA. A FERM HA Ada ri 
BoA'kp pa Razer Kako Ha ec “rosu AA Wutta tpaga | 
HI A'bamta. a or e aero aen u$ weraui (rr Bakona. 4 
NS | Sageu reni gi noakpui Per pa croas Morac i Hip$ | epe 
EET EPApA MI Hpată Wunna creai$ MonacrupS. vi nani aoue | 
TE Bi BOA'kpii KAko Ec HA Xorap crapn crom$ atontac | 
THp5 I9KSAE cr yorapueaa Akko nau ca ai noa'kpu | cere 
PAM Heat AAAOȚ cToM$ MoHAcTruipS Aa at$ scr na | 
WUHUIS n Ba LU lit N (OT KoPke HENO'T RKIOKEIIO rio | ptu 

reRătii, cRkajmeaie San BapiSa Ban San IlpaeSa | nna- 
Win Akopiuik San boraan neant Akoptiu Xapkam sue | 
rutap brose oaie, Gea enarap Han cmoanne. au: 
“Sa | nețapnur.. Mapua nocreaunr nuc $ Ilonej aicua an | 
KE Ah Bza'kr Fapi, 

Traducerea 
——— — 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Vlad Voevod şi domn 
a toata tara Românească fiul marelui Vlad Voevod 
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da Domnia mea aceasta poroncă a Domniei: Mele 
Sf. Manăstiri Tismana. hramul şi locaşul prea st. 
curatei şi prea bine-cuvintatei siupânei noastre Naăs- 
cătoarei de D-zeu şi pururea fecioarei Maria şi 
cinstitei ei Adormiri și părintelui egumenul şi fra- 
ților cari viețuesc în sf.-la mănăstire pentru ca să 
le fie Ceaurii toți pentru că sint moşie batrină şi 
dreaptă a sfintei mânastiri. lar apoi au venit 
Coman cu fraţii sai înaintea Domniei Mele şi 
Sau jăluit ca au în Ceauri o parte însă lângă Jiu, 
Domnia Mea le am dat 12 boeri ca să jure că este 
a lor acea parte, moşie dreaptă şi de moştenire; 
iar ei w'au pulut jura, ci au rămas de lege; însă 
au dat acei 12 boeri acea parte sf. mânăstiri pen: 
tru că este batrână şi dreapta moşie st. mânăstiri; 
şi au aflat acei 12 boeri că este Jiul hotar bătrân 
sf. mânastiri pe unde Pa hotărit Deatcu Banui cu 
12 boeri. Pentru aceasta şi Domnia mea am dat 
sf, mânăstiri ca să-i fie moşie şi ohabă şi de cati 
nimeni neclătită după cuvântul Domniei Mele. Mar- 
lurii: jupân Barbul ban, jupân Pâvrvul fost Vornic, 
jupân Bogdan mare Vornic, Harvat Vislier, Neagve 
comis, Semea Spatar, Ivan Stolnic, Danciul Pahar- 
nic, Marcea Postelnic, Scris în Popeştii, luna Aprilie 
29 zile, in anul 7019. 

Arh. Statului Mânăstireă Tismana pach. 37 doc. 3. Monograma 
cu chinovar. Pecetea aplicată cu ceară roşie, mijlocie. neciteaţă, 
Semnătura proprie a Domnului nu se vede. 

34, Document din 7020 Noembre 2$, Buzău. 

Sumar: Vlad Vodă confirmă lui Deatcu cu fiii stapânirea peste 
jumătate din partea de moşie din Topeşti a unchiului său Laţco. 

+ Macmiro Biiero Iw Haag, Borgoaa H reia BAcon 

3tMati Srrpogaaținckon criz Reiikaaro Bag, BorBoAE. Aaga' 

| rcaan cie nogeaknie regan caSrS regat AES ca cHoBnic
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tanin 5 Bz npnnSeeuT, take dă | mSecr $ Tower 
AEA SukS eat a'kuko NOACBHIIS, None cat Ec Papa și 

npaga wma Akanua | ui na; Ey regat kre poarrea'k atu 

Haag, Boeoat. Kano AS cer wunita Abia n pata. Gero 

pasii M8 | 10 Adact Hi regat take Aa MS cer a wunnS ui 

BA WXat$ HeaS n cnogoat ca ui guSkoa ui np'kenSue | rea 
HF EA HR UpZAAAnkA Ad iher HA AA cc WemaRittat ui 
III ÎP KOPO:KE IENOTĂKHOREHHO | 0 pei regat, cR'k air aie 
m&nan apăsa Dan Snan Ilpzesa pantei, KSnau Lor. 
AAN Beatiku | ABopnuk. Stau Xapear encriap. (Onua aer: 
der Gemka cnamap= Mkroe oaie, Hean cmoannr | Grrau- 
“Ioa nețapitu, Alupua mocreantt nuc S pp ÎSaou MIA 
Ho. ku. qua | nenpagnu A'brko san. 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu lo Vlad Voevod şi Domn 
a toata tara Româneasca liul marelui Vlad Voevod 
dă Domnia mea această poroncă a Domniei mele slu- 
gii Domnii mele Dealcu cu fiii săi câţi Dzeu îi va 
dărui pentru ca să-i fie în Topeşti din partea uu- 
chiului său Latco jumătate pentru că îl este batrână 
şi dreaptă moşie de moștenire, și am văzut Dom- 
nia mea cărţile părintelui meu Vlad Voevod, cum 
că îi este moşia de moștenire şi dreaptă, Pentru 
aceasta i-am dat-o şi Domnia mea pentru ca să-i 
lie moşie şi ohaba lui şi fiilor lui și nepoților şi 
strănepoţilor lor, și moşia să nu se vânză ci să fie 
celor rămaşi și de catra nimeni nezătienită după 
zisa Domniei mele. Marturii: jupân Barbul Ban, 
jupân Pârvul al Craiovei. jupân Bogdan mare vor- 
nic. jupân Harvat vistier, Oancea Log. Semea spâ.- - 
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lar, Neagoe comis, Ivan stolnic Stanciul Pabarnic, 

Mircea Postelnie, Scris în tărgul Buzeu, luna Noew- 
brie 28 zile Ispravnie Deatco Ban. 

Arh. Stalului Mânăstirea Tismana pach. 2 doc. 4. Monograma 
cu roşu. Pecetea aplicată. mijlocie, puţin citeaţă. 

S5. Document din 7020. Ianuarie 8. Târgovişte. 

Sumar : Vlad vodă confirma Mânăstirei Tismana stăpânire peste 
partea din Topesti, dăruită de Latco: 

+ Macriwvai siwai low aaa, Bocgoaă n rea acei 

StMAbi  Wrpogaaținenoni | cun npRaonpare n eankare haaj 

BOEROAE. Ada Tea cit noBeabhit | regat YpaatSe n w= 

Bumkant npk cr'ku m mpbucn'kii si npkarocaote ! bu 

BAAMILE HâuloH RUA. tipcioabki pin si canion en SciicHie 

| monacriips napittarau Tucakia n wuS eratis rup Gyc- 

"PpaTie | îi Băceăt BpATIaa TAKE HBSIJIIIX BA CTOI waurr“k- 

Abt "POM. tdko | Aa hat cer Toner Bzeni Io CT Bia 

HpHAORHA AAUKO  CPAS AMO | CTHipS MOARĂ Apr Anti 

para regat nokomiora PaqYaa BOERoAc | a ApSra ncaognnu$ 

pe ccm Ba demagna dame cu$ cn Paava „oa RSA 

| chin 5 PaayaS AUR WI Aa WRAGASET cad colo Modo 

eun$. a ud caprui | cui5 emS PaayaS ao 5 ce rczaSunr 

Hi CiSaS PaayaS capra ni newveraner ! Hit Ano arre (9 era 

A MOPAA AA EC ti APSPA INOAOBHUS jiro ECT EHA Wc | 'PAUHA 

n aaa n upnasăna croat monacripS O Aauko ca kare: 

Boa ! Moro papi Ec iIpHAoKen Bre ce4o ca aonacrup$ 

Aauno n (5 | era ca (6 Paaya take aa EP BXCTHIA H- 

HOROA EA NHUIS 4 Hai Ad ccm ay BE | umoe BzcnomuHanit, 

cere păzi HA AAAOĂ hi PeBAH. cPAS aonacrupS ni Wu er”
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MenS (ui Hai Rpariad. take Aa Hai cer Ka Wunn$ n az 
WXAGS Hi ti (Ă | ROPOK HENOPBKHOREHHO 0 PE CRAMA HHo 
her, ex'kareaie Sua | Eoraan Brann AEOpHHK, nau 
Aâtiuio4 npakzaat, San Akme Ban, Snan COnua ase. 
der. | wSuan Xagear encrirap. San Ceata cnarap. Ra 
497 Koate. Granuiea uețapunt.  Hean | croanuk.  Mapua 
NOCTEAHE, 43 pykouHcaguare Gh. ee Hanncat Ea | 
HacPoAHH Tpaă Tparoenip meta Ten. n dili Ra'kr tar. 

Traducere 

Cu mila lui D-zeu lo Vlad Voevod şi Domn 
a toala țara Românească fiul prea buvului şi ma- 
relui Vlad Voevod, dă Domnia mea aceasta poroncă 
a Domnie! mele hramului şi locașului prea sf. şi 
prea curatel şi prea bine-cuvintatei stăpânei noastre 
Născatoarei de D-zeu şi pururea fecioarei Maria Şi 
slăvilei ei Adormiri, mânăstirii ce se chiamă Tis: 
mana şi păr. egumen chir Eustratie şi tuturor fra. 
tilor ce vieiuesc în acel sf. lacaş pentru ca să-le 
fie 'Topeştii toți cea fost daruit Laţcu sf. mânaăs- 
iri jumătate în zilele fratelui Domniei mele răpo» 
satul Radul Voevod iar alta jumătate ce a fost lă- 
sal-o Lacu fiului său Radu pina când va fi fiul sau 
hadul vin el sa-şi stăpâneasea singur jumălatea sa; 
iar după moartea fiului său Radul. dacă i se va 
intimpla fiului său Radul moarle şi nu va ramâne 
nici un copil de la el, atunui să fie sfintei mânastiri 
şi cealaltă jumatate (a lui Radu) ce a fost lasata 
şi dală și adăogata de Latco cu jurământ. Pentru 
acera este dat tot satul de catră Laţev şi de ca- 
tră fiul său Radul pentru ca să fie d-zeeştilor că- 
lugărI spre hrană, iar lor spre veşnică pomenire. 
pentru aceasta le-am dat şi Domnia mea. Sf. Ma: 
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năstiri şi părintelui egumen şi celorlalti frati, ca să 

le fie moșie şi ohaba şi de cătră; nimeni nezalic- 

nita dupa zisa domniei mele, întralt chip să nulie. 

Mărturii: jupân Bogdan mare vornic, jupân  Danriul 

pârcălab, jupân Deatcu Ban. jupân Vancea Log. 

jupân Harvat Vistier, jupâu Semca spătar,:. Calota 

comis, Slunciul Paharnic. Ivan Stolnic, Marcea pos: 

telnic. şi eu Sin scriitorul, carele am scris în ora” 

sul de reşedinta Târgovişte luna lanuarie 5 zile, în 

auul 71020. 

Arh. Statului Mânăstirea Tismana pach. 2, doc. 4. Monogra- 

ma cu roşu, Pecelea aplicată în faţi, căzută. nu este semnătura pro: 

prie a Domnului. 

$6. Document ăiu 7024, Decembrie 14 București 

Sumawv: Neagoe Vodă Basarab în urma cercetării Banului Dealcu 

cu 12 boeri, dă dreptate Mânăstirii Vișina în judecata ce a avut pen- 

tru moşie cu Bumbeştii şi cu Porcenii. 
Mânăstirea Vişina a fost zidită lângă Jiu, sub munte între sa- 

tele Bumbeştii şi Porcenii de Mircea cel Mare (1386—1418) cu hra- 

mul Sf. 'Preimi. Astăzi este o ruină de piatra şi cărămidă, 

+ Xlacruwai Bănia Iw Bacapata Forgoaa î retin 

Bacon Btmat SrpoRaayinekou ciih hacapaBă EofBoAc : AdtaT 

TCRAWM ce NOREA'EHiE TEBA PAM H VORHTEAIO HE BB CTE H 

TIE MEDABAEAHAA | N WKMEHIEN Eh CTE MECTO HApHUAEMATE 

eromo monacrup$ Rucuna n nacraginr$ | erSacuS Î puro= 

PHE Ch BECEA EPATHIAA EXE W XCE 1 KHBBUȚIEH Bh CTOE AECTO: 

take Ad Hm | cST WuHNE H ch HEpHROAE H Ch BhCOM YOTA= 

DOM NOKBAE ECT BHA CTApO FIE NpH AH Aupue RonBoAE | 

a noToâ HMaxS cSnpenne KaASrepn cnc B$mBeipna n cnc 

Ilopuann a rea ch nocaaa uterur | gaacreari Akko 

Ban che e(c)riimoat$ npagrTmeare regat XSnan Granulca 

BEAHKH HOpTay | H_xSnaii Nikroc cnarap n cnc giru Boa'kpu 

po căr Eau amereraun no who4o Hanate Boa'kpim | Bano
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n Paava O Bnpacipi n Smnapa n Cmenan 4 Ropan n 
Aan î iBsnanemi n bSsaSran & Io pnu'kun. n Ea. 
can | 6 Apnroran n Aa  Pomanrp u Gan n Xpa- 
ura (0 Dnacii ui Aanutoa O IAwu un Duran” ma ccm 
XOAHAH Aa, Wunne | Ta cr Hâuita capeti Xomape O Ani 
AMupur oegoac (6 nepucun n BSmaap, n HSCPĂBnIUE Fo- 
Tâp Che HK | Atue MORSAE ECT BHA Capo oTap. npe WwBpe- 
XHSUR AO BOAA HAIO A0 WEnSHe MHACEBA. n A9 'TSra naaie 

| Xomap 5 naa'k mepnona. n na (5 nogu'knoaă CTpAHO Yo= 
Cap Kama io ter (0 raaRS Aoyiune (9 acne. n 0 | 'răra 
NAAODEAE H ASHUHAE 9 XHAIOPepHe, îi caASpeat che NEpHEOAL 
H CRC BBCEA IAAIRPE. DEA PAAĂ 144 AAA HI TCRMH | rako 
Ad Hâ CST Bi Wuntie H WXaGe H W nokpenaemue cToms 
MOHACTHpĂ  HeNoTAKHOBEHHO no WwpH34i$ rca(mn) | ce cer 
cReATeant nat apaSa Beau Ran n San Kaaom Beau 
ABOpHuK, n XSnan Xapear geanku aoroder | ui San Paaya 
cnărap. n $uan Xamsa Koatue. n K8nan A parnu negapuut 
un XSnan Aria croannk. n San | Paaya îi Grpor 
BeAHuit nocTeaniuH n 48 ÎlerpS Ata ek Haurpray Bh 
Hacroa rpaă BSk8 | pet. atcua pet Îi din ana'br me 
Supa (0 Saama +akr. 

“ Traducere .- 
— — 

Cu mila lui D-zeu Io Basarab Voevod şi domn 
a toată tara Românească, fiul lut Basarab Voe- 
vod, dă domnia mea aceasta poroncă a domniei 
mele hramului şi lăcaşului sfintei şi nedespărtitei 
Treimi şi vietuitorilor în sfintul loc. cese chiamă 
sf. Mânastire Vişina şi povătuitorului egumen Gii- 
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gurie cu toli fraţii cari întru Cristos vietuesc în 
sf. locaş. pentru ca să le fie moşie şi cu grădini! 
şi cu toate hotarele pe unde au fost bătrâne inca 
din zilele lui Mircea Voevod. 

După aceea au avut calugarii pâra cu Bum- 
beştii şi cu Porcenii, iar Domnia mea însumi a tei- 
mis pe cinstitul demnitar Deateu Banul şi cu 
cinstitul dregător al Domniei mele, jupân Stan- 
ciul mare portar şi jupan Neagoe Spatar şi cu 19 
boeri ce au fost megiaşi pe împrejur, anume boerii 
Balota şi Radul din Barleşti şi Buwmbara şi Stefan 
din Corbi şi Dan din Jupâneşti şi Buzdugan din Şo. 
frăceni şi Vâlsan din Dragoiani şi Dan din Roma- 
veşti şi Stan şi Ilranitul din Baleşti şi Danciul din 
laşi şi Fiiat şi au mers pe moşie şi au găsit bă- 
trânele hotare din zilele lui Mircea Voevod din Por- 
ceni şi din Bumbeşti şi au pus hotar cu sufletele 
ior pe unde au fost hotarul batrân: pe Obrejinta 
pâna în apa Jiului la Genunea lui Miloe, şi deaci 
cade hotarul în valea lui Şerbu, şi iar din laturea 
Porcenilor hotar peatra care este din capul luncii 
din vale, şi de aci plaiurile şi luncile pe. Jiu în sus 
şi sadurile cu grădini şi cu toate plaiurile. Pentru 
aceea le am dat şi Domovia Mea ca să le fie mo- 
şie şi ohabă şi de întărire sf. Mânăstiri neclatita 
după poronca Doimniei (mele). lată sunt marturii : 
Jupân Barbul mare Ban și jupân Calota mare Vor- 
pic, şi jupân Harvat mare Log. şi jupân Radul spa- 
tar, și jupân Hamza comis, şi jupân Draghici Pa- 
harnic, şi jupân Jitian stolnic, şi jupân Radul şi 
Stroe mari Postelnici şi eu Petru Diiacul carele ani 
scris în oraşul de reşedinţă Bucureşti, luna Dechem- 
brie 14 zile in anul curgător de la Adam 7097. 

Arh. Statului Mânăstirea Tismana pach, 82 doc. 2, 
Pecetea văzută. Monugrama cu chinovar. Semnătura proprie a 

domnului nu este.
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87. Document din 7025 lulie 19, Pitești. 

Sumar: Neagoe Basarab Voda ităreşte lui Deaica partea lui 
din Giuşani 5 funii, cumpărătură ca 925 aspri de la Groza, Radul 
şi Mureş. 

Macri aaito ww Racapas Eorgoaa n rehn gncon 
BEALAN AUVTPBORAAȚIHCKOI €Hh ACEpaaro n Brankaro Bacapan$ 
EOEROAd. AdRAT T'CBAMI CIO NOBEACHHE CCRA ApAnkA HI ca | 
CHOBHC Bape KOAHUAI HM Eh MpuNSerIvT fako Ad na er $ 
Poet ati Atâze AHK none nokSnui Or Lpoak n 0 anencee 
ci Paaya Tomonea n G Mapa pam [poate aa E ac 
PU | 30 CEBRAU HĂ MpOCTPIIX KEN. CEro papi HM AdAok ui 
PEBAUI TAKE AA HA ECT Eh WUHUĂ Hi BE Wa HHAt rep 
Xoapoa H cuizu BguSioa ni np'kenSurmoa Ha n Bape Kou$ 
ce (6 nik cnaSunr | ezatpri a Bi Hit np'kaaanka Aa nike 
HS Ad EC WOCPARUIIHA HM HI (7 ROPOW HENOTAKHOREHHO 110 
pe regmu. c&eATeaie Snan hapeSa Ban n Snan Kaaom | 
Aopuuk n San Xapgar asroiber n ASanrps anerinap 
n Panya cnarap Aparnu nexapunk Puia croat. Xamsa 
koatie. hash ui Ikroe geanuui crpa | Tophiinui. n a nik 
mneaă S mure atena oa. si pu Babkr ae n Manoan 
noprap, 

Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Basarab Voevod şi 
Domn a toală ţara Românească fiul bunului şi ma- 
relui Băsarab Voevod, dă Domnia mea aceasta po- 
rocă a domniei mele lui Draica şi cu fii, veri câţi 
îi va dărui D-zeu, pentru ca să le fie în Grosani 5 
teie (funii) pentru că le-a cumparat de la Groza și 
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de la nepotu-său Radul al Tomonei şi de la Ma- 
reş fratele lui Groza cu 925 aspri şi Domnia mea 
le-a ierlat darea de cal. Pentru aceasla le-am dat şi 
Domuia mea pentru ea să le fie moşie șiohabă lor 
ŞI fiilor nepoților şi strănepotilor lor şi ori cărui 
dintre dinşii s'ar înlimpla -moarle, moşia să nu se 
vâuză. ci să fie a celor rămaşi și de câtră nimeni 
neclătita după poronca Domniei mele. Mărturii: 
jupân Barbul Ban şi jupân Calot vornic, şi jupân 
Harvat Log. si Dumitru vistier, şi Radul spătar, şi 
Drăghici paharnic. Jitiau stolnic, Ilamza comis, Ba- 
dea şi Neagoe mari Stratornici, şi eu carele am 
scris în Piteşti . luna Iulie 19 zile în anul 7025. și 
Manole portar. 

Arb. Statului. Mânăstirea Tismana pach. 13 do. 2 (Secţia ist) 
Monograma cu chinovar. Pecete mijlocie aplicată, neciteață. Nu e 
semnătura proprie a Domnului, 

SS. Document din 7070 Martie 23 Bucureşti. 

Sumar; Petru Vodă confirmă lui Dumitru şi Muşat fiii lui 
Muşat stapânire în Vlădeşti, moşie bătrâna de moştenire 

+ Macri aikiero Iw Ilerpă Borkoaa n retin gacou 

BEMAt wvrrgwtaakineken cuz Beankar n npkao | apar Aup- 

eg  OeBoAi AdRAT reRăt cie MoReA'Riiie reRAH  CHOBIAL 

AMSmamwg Manme AsaurrpS | n AiSuar ui cze mut cnoau 

tANUĂ HM BTA Aacr. takOX Aa Hm ccm wun5S Bazariji Bac 

CEAW CAC BACUAL | XOTAPUWA BANK HAL ECT  CTApĂ 1 IIPARA 

wunuS n akainS n S$ rea EHARE CCRMH KHHP  NOKOHHar 

| Paayau oegoae cua Baaqa Borkoaa Berya n pasapzra 

ma 10 Pegan STEpZANy Hi NoHogriț. Gero pagi Hat Aaa 

| regmn  AMSmaroa n ASanrpS cac BpaTitadt cu, n exc 

HUX CHORH TdKOE Ad HA ECP BA WDUNS Îl | BA (Yan Hat 

cHoROAM Ham BiSkwatke ui np'kenSurrioa ua i tu 65 Ko=
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PO: uenooa'kBumo no wpn3ato | rckan. Ge n cREATtAle 

mecmaga'kem regun xSnan Mkroe Beauku Ban Kpaatgekui n 

mSnan | Hegtako Bean aopiuk n Snan horaau Bean 

avwrăskr. n Gran cnarap. n Ilac enemiap n lzpkan Ko 

dune | ni Mawk nexapunk. n (Haanmua cnoannk) n Haan nea 

MSCTEANHK, He. PAPrAan BEA AWrĂET. MHeay aa BA tacroa 

rpăa ! BSeSpai acra at. ni an Baakr 430. 

Traducere 

„Cu mila lui Dumvezeu, lo Petru Voevod şi 

Domu a.toată tara Românească, fiul marelui şi prea 
bunului Mircea Voevod, dă Dounia mea această | 

poroncă a Domnuiei mele fiilor lui Muşat anume 

Dumitru şi Muşat şi eu fii lor câţi le va da D-zeu 
pentru ca să ie fie moşie în Vlădești tot satul cu 
loate hotarele peulru că le este bătrină şi dreaptă 

moşie și moștenire; şi la aceasta am văzut Dom- 

nia mea cartea răposatului jRadul Voevod fiul lui 

Vlad Voevod veche şi ruptă şi Domnia mea a în: 
rit-o şi a înoit-o. Pentru aceasta le-am dat Domnia 
mea lui Muşat şi lui Dumitru cu fraţii săi şi cu 
fiii lor pentru ca să le [ie moşie şi ohabă, lor, şi 
fiilor lor, nepoților şi strănepoţilor lor şi de catrâ 

nimeni neclătită după porunea domniei mele. lată 

şi mărlurii punem Domnia mea : jupân Neagoe mare 

Ban al Craiovei, şi jupân Nedelco mare Vornic. şi 

jupân Bogdan mare Log. și Stan Spătarul, şi Lane 

visternic, şi Bărean Comis, şi Manea Paharnic, şi 

Ivaucea Stolnic, şi Ivan mare postelnic, Ispravnic 

Bogdan mare Logofăt. Am scris Albul în Oraşul 

de reşedinta Bucureşti, luna Martie 25 zile, în anul 

1010. 

Arh. Statului Mite. Bue. pach. 96 Doe. 1. Monograma cu roşu 

Semnătura proprie a Domnului nu este. Pecetea mijlocie căzută. 
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S9. Document din 710% Aprilie 21. Bucureşti. 

Sumar: Mihail Voovod confir nă lui Tudoran Pitacul cu fii stu- 
pânire în Vladeşti peste o jumătate de moară şi peste nn ţigan de 
cumpărătură, 

+ Macri exite Iw Anygana Bocgoaqa n renn Bacee 

SEA WvrrpWRAdXHeckor cHi$ Beankar | n ngkAoRpar nempaune 

FoeRoAE. AABAT regat cite nogea'kuito regan Boa'kpun | 

regăti TSaopant num. 1 che CHORHC EAS FAHIEAL ETh Aacr 

take Aa MS ecP | noaognti 3a BopinnuS S Fazactui ata Ala 

HER KANOT, EACAX. Done                           FeBAUI 

T$Saopan NT. Pat AA 3a RoAiiuuă (9 na Mau Kano 

Ba=X-acnpi | voTogii Hi ete tem Bhc Npanaa TBaopan mir. 

Ho EzcHiX  Eparin Manet Kaa cc SIA | mat Ata 84 Bo- 

ainu, n ke xom'ka nu canu (O apari Manea aa Sur 

HS cer noxSnia | TSaogan nur, mac ca Ba Boat. ta 

KO Aa MS ccT eatS AkainS n 9 npea, ata toi: aoâpi | 

ună non asSa i Paaya (Or rSrSepi n mpupaun ui Goran 

(0 rop canu n non Beprk | (0 Anunoac. Î nemroa na       

nokSuna VSaospan nur. equt ura noua Can We ua | 

Sanii, Pasa n O abiţiepa eu Hikrua aa FAPH ăciipi re 

TOBIH Hi IPOAAACĂ | Wii 4 HHŢIIOAL AORBOROAL Hi cae $3- 

Hanita Race Ateritanoa un (0 rop n 0 cal n 0 npry 

rea. Ger paai Adqok îi reatat ÎSacpanea n, 1akok 

AA AS ecT or poa | Sa BOAÂNiU, si Tor UTA Ba unt ui 

BR  WXARREHS Hi cHORHA EatS i He Wkorom | uenokoa'baitu 

HO PHSAO  PeBAUUI, Gen cneaereaie nocmaga'kea regat &= 

nani ! ASmnrp nea anopuitk n TSaecie gta poroder. n Ile 
rpe cnarap. î Gronka gicritap. î Grpoe eroannt | n paața 

komuc. î Ilepăan negapnuk. n Ilpeaa Rea nocreanuk n He 

TSaecne Bea avwroder i na mncaț aa 1 Baaayţa 497. Bz tac 
moa rpaav Tpzrenipe Bi mcua an. ka. Ann Bzakr +3p3.
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Traducere 

Cu mila lui D-zeu. lo Mihail Voevod şi domn! 
„a toată țara Româneasca fiul Marelui Şi prea bu- 
nului Pătraşco Voevod, da domnia mea această po- 
roncă a Domuiei mele boerului Domniei mele Tu- 
duran Pitarul şi cu fiii sai câți D-zeu fi va dă- 
rui, pentru ca să-i fie jumalate de moară în Via- 
deşti partea lui Manea Capot, toată, pentru că a 
cumpărat boerul Domniei mele 'Tuduran Pitarul a- 
cea parte de moară de la Manea Capot cu 600 as.- 
pri gata; și înca a întrebat Pudurao Pitarul pe toi 
frații lui Manea, când a cumparat acea parte de 
moară şi n'au voit nici unul din fraţii lui Manea 
să o cumpere, ci a cumpărat Tuduran Pitarul acea 
parte de moară pentru ca să-i fie lui moşie de moş- 
tenire şi dinaintea multor oameni buni. anume popa 
Albul şi Radul din Gugueşti și Stirbin şi Stoian din 
Slanicul de sus, şi popa Bertea din Aninoasa. Iar, 
după aceia. a cumparat Tuduran Pitarul un tigan 
anume Stan de la jupânița Rada şi de la fata ei 
Neaceşa cu 1350 aspri gata, şi au vândut ei dea lor 
bună voe şi cu ştirea tutulor megieșilor şi din sus 
și din jos şi dinaintea Domnii Mele. Pentru aceasta 
am dat şi domuia mea lui Tuduran Pitarul ca sa 
fie acel vud de moară şi acel ţigan moşie și obabă 
lui şi fiilor lui şi de catră nimeni neclatila după 
poronea Domniei mele. Iata marturii punem Dom- 
uia mea: jupân Dumilru mare vornic, şi Ludosie 
mare log. şi Negre spătar şi Stoica visternic şi 
Stroe stolnic şi Radul comis și Şerban Paharnic şi 
Preda mare Postelnic şi Ispravnic, 'Tudosie mare 
Log. şi am scris eu Vlad log. în oraşul de reşe- 
dința 'Targovişte în luna Aprilie 21 zile în anul 7107. 

Monograma cu roşu. Pecetea mijlocie aplicată  necusuta : 
Iw mnkanan BOR OAa Semnătura proprie a domnului nu este, 

22 
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90. Document din 7112. Mai 9 Târgovişte. 

Sumar: Radul Voevod conliumă boierului Tudoran eu fii stă: 
pânire peste 5 vecini cu delniţile lor în Aninoasa și peste părlile de 
moşie din Viădeşti a Zoieăi de cumpărătură, 

+ Macriro axito Iw Paaya Borgoaa H renn BZCOE BEAAN 

WvrrppwRaațiteioc RHSKko np'EAonpar nokontiar cPapar BACApARh 

| Hosgoaa Aaar regqni cute mogea'kuie renan RoA'Epuii 

rekaui PSAopan Imag Hi che CHORME EAHIIK EADS RA IpH= 

user | rako Aa tat ec wunn $ fluunoaca WBaucezneuniut 

che Akanuinea ca$, Hone cie Beunuti BHan cST NAREACE Noe | 

ma cam ]lagea nec. neemantia tem azer na NkkiuSA 

HpARAAAR ÎV AABPDOAIO Bă âcUpHi NE. 1 NOCTABIA CE ECU Ab 

npka caini kr | ampean ue Xoker Aacr Ilagea oc, 

acnpu A0 a a ibua npzzaatSa won aa AS Apar 

Aa Bnri atumn O akarih | agSrem Ilanea nocT. He Aaa 

ECP AA A UAaljlăeT 40 Ah "PER Bi pEUnI cup. a Hi6 

Ec WCTPaBHAH cin Bniugrutu ! kcunni Ad RuTi HkkuSaoR 

npiKaaz & er Aogpogoak n Saphaau cer M'kruSa npare 

AB 40 CRAA Eh jAHEM PCRM. d NOroat | Boakpuui regat 

saopan nir(a)p HE Notpier Ec AA WCTARUT Ad SAESHT 

PSR ARIE RA CA CMS CR BIMUIDEX BANK BÎW Ec No- 

Rosen i Aa na KSnonan "ÎBacpan niv, nexean NibruSa npnkaae 

eat paăi Aaa Ec ui MekSuORaA ccm PR Brtupeuni  Beduni. 

n acupu Fe rover | S$ poS N'kkuisaoR npakaaB. 1 KSnonaa 

ec Boa'kpun regan TSaopan mim. n SrakaHace Ece che 

Hikwu Sa npukaasSa (O nuyn$ aoapotoak | n nak nokSmy Bo- 

a'kpuu regat "LSaopan uim. Wu $ BanAeipi V Ha 30H52 

n 6 na Magia n (O na Nhra n O na Grama | aca nuyne 

WD win Race (0 oa si 49 miar Hi (9 Roq Hi 9 ceaaanuție 

ceace n (9 noctSaa (0 Haq hc FOTABOM H CRC EAHH Bruunz
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| (9 cea aa acupri +a romea ni npoaagaa cer 5 unui ae: 
Bponoak n STakmnace cSm cie BHuipeuni HaehuTi Arie 

| che Sananie gicem mMeriauina 9 rep ni 5 qca ui Skpern 
mecrom n î0 np'ka nega 0 AnBanSm rega H RE3 Hu 
cana cnaccr j n che flaqnmau. Gero papi Adaoț n regat 
uea'kpun rea T'Saopanee nur. take Ad at cer Ey au 
prune wunz n Btuti | 6 AkannS n wyasn îm n cnogitu 

em8 BuSkom n npbansueroa ui 5 Huy KOPoM HENOTAKIIO- 

geo nopnam$ rcamu | Gex un CREAETEALE NOCTARUL rceMu 

Snan Paaya BSarekSa katousp. n m&nan Ilpeaa Beankie 

Bân Kpaatoăcki, ni Sua ASmuirpv Rep | HHk 1 MHpocaae 

arde ,..... 5 Gronka Bta awrăţer. n Asa cnar. 

aaa H PAu, PIRpPIo Rom, .,... . croa |n Roc 

PaHAHi ME... BEA NOCTEAHHK H He (Gmonka Bea 

ATĂT, . . . . . . . . HANHCAX Ba CToa Tprogiip | Mea 

dan a ani vetipar akrom 0 Aaaa za apei. 

Traducere 
——— 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Radul Voevod şi 
domn a loata tara Românească fiul prea bunului 
răposatului, bătrânului Basarab Voevod, da Dom- 
nia mea această puroncă a Domuiei mele boierului 
domniei mele Tudoran Pitar şi cu fiii săi, câţi îi 
va dărui Dumnezeu pentru ca să le fie moşie în 
Aninoasa 5 vecini cu debitele lor pentru ca aceşti 
vecini au fosl ai lui Pavel postelnicul şi însuşi Pa- 
vel: postelnicul i-au pus zălog la Neacşul părcaălabul 
din Câmpulung drept 8200 aspri, şi şi-au pus zi 
peste un an, dacă nu va da Pavel Postelnicul banii 
la zi, Neacşul părcălabul să-i ţină să lie vecini de 

   



moştenire. La uceasta Pavel Postelnicul n'a : putut 
să plătească la zi acei mai sus zişi bani, ci au ră- 
mas aceşti mai sus zişi vecini să fie a lui Neacșu 
Parcâlubul de bună voia lui şi i-a tinuti Neacșul 
Parcalabul până acum în zilele Domniei mele. Apoi 
boierul domniei mele Tudoran pilarul wa voit să 
lese sa intre străini în satul său, ce sa zis mai 
sus, penlru că era mai volnic săi cumpere Ludo- 
vau Pitarul de cât Neucşui Pârcalabul; pentru aceea 
a dat şi a resrumnarat pe acei mui sus zişi vetcivi 
8200 (aspri) gala în mina lui Neucşu Părcălabul, 
şi a cumpărat boierul domniei mele Tudoran Pitarul 
şi s'a tocmit ci Neacşul Părcălabul de-a lor buuă 
voie. Şi iar a cumpărat boierul domniei mele 'Tu- 
doran Pitarul moșie în Vlădești de la Zoicu şi de 
la Maria şi de la Neaga şi de la: Slana părțile lor 
de moşie toate, din câmp şi din pădure şi din apă 
şi din siliştea satului şi de pretutindeni depe toate 
hotarele şi cu un vecin din sat cu aspri 2000 gata 
şi au vindut de a lor bună voe şi s'au tocmit a- 
cești mai sus zişi pe nume oameni, cu ştirea tu- 
turor megiaşilor din sus şi din jos şi dinprejurul 
locului şi denaintea domniei mele din Divanul dom: 
piei mele şi fară de nici o silă şi cu aldâmaş. Pen- 
tru aceasta am dal şi domnia mea boierului Dom- 
niei mele Tudorau Pitarul pentru ca să-i fie acele 
mai sus zise moşii și vecini de moștenire şi ohabă 
lui şi fraților lui, nepotilor şi strânepoţilor şi de 
câtră nimeni neclătită după poronea Domniei mele. 
lată și mărturii am pus Domnia mea; jupân Ra- 
dul Buzescul Clucer, şi jupân Preda mare Ban al 
Craiovei şi jupâu Dumitru Vornic, şi Miroslav log, 
RR şi Stoica mare Logofat şi Leca spatar 

„us... Si Raț Giurgiu com. ....-. . Stolnic 
şi “Costandin Pan. ...... mare Postelnie şi Is- 
pravnie Stoica mare Logofăt. .. . .. . . am scris
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în scaunul Târgoviștei luna Mai 9 zile, în anul 7112 
al curgerei anilor de la Adam. 

Arh. Statului Mitr, Buc. pachs 936 doc. 10. Monograma cu roşu 
Pecetea aplicată, mijlocie. Nu este semnătura Domnului. 

91. Document diu 7112, Mai 17. 'Tărgovişte 

Suna : Radu Vodă confirmă lui Tudoran Pitarul cu fiii săi 
stpânire peste mai mulți vecini cu moşiile-lor în Vladești, de cum. 
părătură, precum şi peste mai multe deiniţe, 

+ Macrire ătiere Îw Pagya Borgwaa ui rein ace 
BEA WrrppwBaavineoe BHSK nokontar Îw lacpan Eoegoaia , 
AdEAT regami ci mogenenie regaui BoakpunS ! regat [8 

Al0hpan nuraprea n che cugue EA AS Brh Aacr. IAS 
dă a15 eco wun 5 Banaeip-rzBeuui cac aka (9 moare 
îi 40 wiSai ni (0. Boa n cac-B=Beu, n (0 nocgSae, none | 
ccm REHA GoakpunS regan cie euiupeunia wuns (0 hzusu, 
O Banaen Ba Fa acipu. n nak nekSnu noa'kpui$ regat 
TSASpati nnrap pu abac n cnc age etunu | (G na Pa- 
ANA (0 Baza 3a ad aciipu roregn. Hi max nokSnn He 
a'kpnuS rea 'TSaopau nur. mpu aEannue S cea Bazar u 
cae ABE Bet (9 aa, IlunuSa 3a za ac. H nak nokSuu 

Boa'kpun$ regam 'TSacpan nur. wunS $ Baza. -r A'Ea- 
HE W cac At Beni (0 na, MleSa (6 cea sa fad; ac. 
IL nak nekSuu toa'bpuuS regat | TSaopan nr, pn aka- 
He HI che ABE Buni 6 cea Pazarii 4 nas, Hikroc a 
+A ac. ÎL man nonSnu TâaSpan mur. wun$ 8 ceao Eaz- 
At E Akatuu, n cnc ABE Bruni | (O aa, AzSaar sa ad 
dengii. H uak nokSau TSaopan nur. G naa, Banu wuns 

S cea BAZAst-i=A Banu, n che ABE Bun 24 Ad ac. E nak 
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nok$nu Eoakpuu | reeau TSaopan nur. wunS S$ Bazar 

F Akannue n cac Age Bruni (9 Hag, BA4AVa WT cea EAz- 

Acpu Să +a acnpu. n a nomiva Kid ET Bac XOT'ka KB 

numi | TBA(o)pan num. cie Biuipeutie Mute wi EC HHPaAA 

EZCHL MErIIdUIH H BOA'EgiH WT  WKpRCHOE  AECTO XORETAN 

KSNUTA Han HN. a Wu HEBRABAORHT SIMTI | HHKaKO% 

PA TONA ccm Aaa PSa(0)pan mr.  Biuupeutin  achpii EA 

PSUe BHWpEuHH AMEritAUIt H NPOAAACUIEC Ce RHIWBEUHU  at9= 

ALE WHU H WVUHE HAL BITI BEUNH i PABBE | IN EAHO CHAMOC= 

Ti H cac SHANIE BACEM AMETTIAUNA ÎD WKPACHOE AMECTO îi 

H3 rep n H3 qca n (0 npea regat. Ge păai Aaa ii 

rcemu Boa'kguuv regan TSAaopan ur, tao | pa MS ecT 

BHWptunA  WuHS EA WYAR EAI H CHOROA EMY H BHVKOAL 

n npeguSuerom Ha, i HU ÎD KOPOA HENOKOA'REHHO NopHBAte 

rexmu. Ge n ckea reale mocvagaei regmn | San  Paaya 

KAou Hu Epar er Snan ÎlpeAa GEAHKH Bai Kpaaetckuk ii 

ina Wepiuka geauku ABopu n Suan  (Gronka Bean 

aorăer. n mbnan Huka Bra scr. !n Shan Mpa e- 

auku cnar, ui Snan Ehpkan Bea crea. n “San L'anropie 

BeAHKH Komuc Hi Snai Granula BEAHKH MeXapHuk. Hi 2R6- 

Nân  Ăcka BEAMKH NOCTEAHHK | uc Snan (GToHkA BEANKU 

aorăer. n a3 GTan cABEICKHI MCNHCAX Bh HACTOAHIN CPAAY 

Tparei mcua Mai si ann O Aaaa rekbipar.a'E'rom 

gakT +apei, 

Traducere 

Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod și Domn 
a toată țara Românească. nepotul răposatului lo



— 548 — 

Basarab Voevod, dă Domnia mea această poroncă 
a domniei mele, boierului Domniei mele 'Tudoran 
Pitarul și cu fii câți îi va dărui D-zeu, pentru ca 
să-l fie moşie în Vladești 3 vecini cu delnite, din 
câmp şi din pâdure şi din apă şi cu 2 vecini ŞI 
de pretutindeni, pentru că a cumpărat boierul dom- 
niei mele această mai sus zisă moşie de la Banuţ 
din Vladeşti cu 4500 aspri. Şi iar a cumpărat bo- 
ierul domniei mele 'Tudoran Pitarul 3 delnițe și cu 
2 vecini de la Radul din Vladeşti cu 4500 aspri 
gala. Şi iar a cumpărat boerul Domniei mele 'Tu- 
doran Pitarul 3 delvițe în satul Vladeştii şi cu 2 
vecini de la Țicşul cu 4500 aspri. Si iar a cumpărat 
boerul domniei mele Tudoran Pitarul moşie în VIa- 
dești 3 delnite şi cu 2 vecinide la Stetul din sat 
cu 4500 aspri. Şi iar a cumpărat boerul domniei 
mele 'Pudoran Pitarul 3 deinițe şi cu 2 vecini în sa- 
tul Vladeşti de la Neagoe cu 4500 aspri. Şi iara 
cumpărat 'Tudorau Pitarul moşie în satul Vladeştii 
3 delnite şi cu 2 vecini de la Lăudai cu 4500 as- 
pri. Şi iar a cumpărat Tudoran Pitarul de la Calin 
moşie în satul Vladeşti 3 delniţe şi cu 2 vecini cu 
4500 aspri, Şi iar a cumpărat boierul domniei mele 
Tudoran Pitarul moşie în Vladeşti 3 delnile și cu 2 
vecini de la Vladul din satul Vlădești cu 4500 as- 
pri, lar apoi, când a voit sa cumpere Tudoran Pi- 
tarul aceste mai sus zise moşiia întrebat pe toți 
megiaşii şi boierii dioprejurul locului, voesc să cum- 
pere ori nu, şi ei p'au putut sâ cumpere în uniri 
un chip. Atunci au dat Tudoran Pitarul mai sus zişii 
aspri în mânule mai sus zişilor megiași, şi s'au 
vândut aceşti mai sus zişi oameni şi moșiile lor 
ca să fie vecini, fără nici o silă și cu știrea 
tutulor megieşilor dinprejurul locului şi din sus şi 
din jos şi dinaintea Domniei mele, Pentru aceasia 
am dat şi Domnia mea boierului Domniei mele Tu- 
dorau Pitarul pentru ca sâ-i fie mai sus zisa moşie
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ohaba lui şi fiilor lui şi vepoţilor şi stranepoţilor 
lor şi de catră nimeni neclatita după poronca Dom- 
niei mele. lată şi mărturii am pus Domnia mea: 
jupân iadul elucerul şi frate său jupân Preda mare 
Bun al Craiovei şi jupân Cernica mare vornie, şi 
jupâu Stoica mare Log. şi jupân Nica mare Vist. 
și jupân Mârzea mare Spătar şi jupân Bârcan mare 
stolnie şi jupân Gligorie mare comis şi jupân Stan- 
ciul mare pabarnic, şi jupân Leca mare postelnic, 
ispravnie jupân Stoica mare Logofăt şi eu Stan 
Săvescul am seris în oraşul de reşedinţă Tărgovişte 
lupa Mai 17 zile, de la Adam al curgerei anilor, în 
anul 7112. | 

Arh. Statului Mitr. Buc. pach. 96 doc. 11. Monograma roşu 
Pecelea mijlocie, aplicată: Este semnătura proprie a Domnului. 

92. Document din 7121, Noembre 2. Târgoviște. 

Sumar : Radu Vodă Mibnea confirmă boerului Tudoran Pitaru 
stăpâni re peste satul Vlădeştii cu tot hotarul. 

+ Macrino Bizo Iu Pagva Eoenoaa n renn Bacoe 

BEMAE WVEPPPWBAAYIHCKOE CHih nonoitiar Miyu'ka Forgo4$. aaa 

CeRatu cite HoRea'kuie reagmi Boa'kgin rea | TSacpan nurap i 
CRC CHEI EMY EAHILEA BR AdCT, IAROK Aa Av ECT cea Rabat 

Iiti Ec CRC BhC XOTApOAt Î Che Ehc ACXCACAL i Che Bhcuy Bruni | 

W nognchA8 & XOTâp 40 Nak S$ yoTap Bank or cea Bi 

DEX UN ET EHA Han MpPERAE RpEAM KHE3. Ta KhAă (EC) 

Sua npi aie Paayaot Eomnoav Illepan. a win | cSm n po: 

Ade Bhcuk Bwakpun nega TSacpan num. Be CEACE NoBke 

CRAV RUTĂ €r,BEGHH 34 cROIM  ACBpOAt Boa i page ui 

EAHa cHaocTit, Îi (0 'TOrAa 40 chAa Bhc Aphkaa ! Roacpin 

"eg Bu pi TSaopan nurap mor cea Banaeiii cnc
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AdEPOALV Apo i ENCHIY BHA Atv Beunin. A KnAd (CT) Bia 
ChA4 fipi Ani regai a nekii Beuni (9 cea nai | Grpanka 
Spa Bncitoa i cuc cH$S cu Paavai che AbIpEgă ct wnpiua j 
BBCIIO (CHI CS GhCTANIA BACHY. Pepe tem ipituăa  Supenie 
UpEA regati taci Ba KSune | cnc noaspiui rca TSacpan 
niT. Bi ce î puiu, IDEI OH FipEa, reăaii kako m'kem ce 
HpoAaa wun citi neuni uikakoa nik Bia Saiitaa vw ui 
EAHh acnpS Wa rSaopan nir. u$ | ehrăopia ja cnaocrie, 

4 STEA CeBati cai Parada îi cSAi no npata$ Î 0 akon che 
Baci ucririani upanureaie regai (6 aitan i HpouTakoai retati 
1 Kir Paayaon BoenoaS | Ilepan $ AHBaneR regati 34 KS 
menie i BHCHX WEperaen ce nic Btunu KAko c(e)  npoaarr. 
epe &ncTania cST $ AHBanog regat npakie tpagireaie rceMH 
“XSnan | Huka ea awr. îi San  ĂEn6A nm Bea awrdem 

i Snan Aekă Bug ea cer. i Sau hparSa nea Koa, 
i KSnan legate gropi noer. BRAOTEIU  RhCiY "Pepe ecr7 
CREA TEACTROBAA | Npea, regai î ugea Bhe AiRAHOE Prea Rako 

3uăe Baci c(€) npoaaa 'reş arepie eiui DEX Î COT BEURH: 34 KAKO 
CEOIM ASBPOAMS BOA tije MH03 Boaepil CEEA PEACRORAA NpEA, 
reami ex them | nic 34AE. "TA WcTaa cer Bancile i Granka 
miSpa er i cu$. en PaaSa 1 ABIJEpa E wnpitua 4 zakon 4 
IDEA FERM KAKC AA EC WOHH BhC BEUHH BRA Bai KAKO c(€) 
MpPOAdET | Tea pasi AAA i reBati Goaepiti regi T'SAopau 
MT. take? AA ÎAL BRCHY BEWHH Kao ccm ului pe A bainsS 
im wka n cruzi îm i euSrom i ne (9 koro:k Henooaeniatv n9- 

“pisatv rekmi | Gea n ceea reale nocmana'kem ÎX remi ve 
nat 'ÎSacpv Bea Ban Kpanenenu, i Snan Binria Rea BopHHKk 
1 Snan Haka Bea aer, îi Akaoa picritap. n pace | enarr. 
îi Manair crea. î BparSa koa. i Asnsa nex. i xSnan - Porn 
Bea nec, -Hc: Hika Bea awrager: i a Bkroe avrdm Hanicay , 
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Eh croani rpaay pekoaiic | parai aceia Nota. E ani i 

apâma Aa 40 hHw'k cero nicânie ekhtpar Bha'km F3pka. 

Traducerea 

Cu mila lui Dumnezeu, lo Radul Voevod şi 
Domn a toata tara Românească, fiul răposatului 
Mihnea Voevod, dă Domnia mea această poroncă 

a domniei mele boerului domniei mele Tudoran 
Pitarul şi cu fiii sai câți D-zeu îi va dărui pentru 
ca să-i fie satul Vladeştii tot cu toate hotarele şi 
cu toate veniturile şi cu loți vecinii de pretutindeni 
din hetar până iar în hotar, pentru că acel sat mai 
sus zis a fost mai denainte vreme, cneji (moșneni); 
şi când a fost în zilele lui Radul Voevod Şerban 
s'au vândut toți boierului Domniei mele “Tudoran 
Pitarul tot satul peste tol ca să-i fie vecini de a 
lor bună voe şi fără nici o silă, şi de atunci pâna 
acum a tinut boierul Domniei mele mai sus zis Tu- 
doran Pitarul acel sat Vladeştii cu bună pace şi 
toţi i-au fost lui vecini. Jar când a fost acum în 
zilele Domoiei mele nişte vecini din sat anume Stanca 
cumnata ui Vasiiu şi cu fiul ei Radul şi cu fata 
ei Oprişa și Vasiiu s'au sculat toti şi au venit la" 
pâră înaintea Domniei Mele toți, împreună cu bo- 
erul domniei mele Tudoran Pitarul mai sus zis şi 
aşa pârau ei înaintea Domniei mele că nu sau 
vândut ei a fi vecini de loc, nici au luat vre un 
aspru de la Tudoran Pitarul, ci le-a facut sâlnicie. 
La aceasta Domnia mea însu-mi am căutat și am 
judecat după dreptate şi după lege cu toti cinsti- 
ţii dregătorii Domnii mele -din Divan şi am citit 
Domnia mea şi cartea Ini Radul Voevod Serban 
în Divanul Domniei mele de cumpărătură şi toti se 
găsesc scriși vecini, cum s'au vândut. Incă sau 
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sculat în Divanul Domniei mele întăii dregatori a! 
Domniei mele, jupân Nica mare Log. şi jupân Lu- 
pul fost mare Log. şi jupân Leca fost mare Post. 
şi jupân Bratul mare comis şi jupân Ivaşco al 2 lca 
postelnic din Baloteşti, toți, şiau marturisit înaiu- 
tea a tot Divanul Domnier mele, că ştiu toţi ca 
sau vândut acei oameni mai sus zişi şi sint ve- 
cini, de a lor bună voe; încă mulţi boieri au măr: 
lurisit fuaintea Domniei mele, cari nu sint scriși 
ai i; şi au rimas Vasiiu şi Stanca cumnata lui și 
fiul ei Radul şi fata er Oprişa de lege dinaintea 
domniei mele, cu să fie ei tot vecini In veci, cum 
sau vândul. Peulru uceca am dal şi domnia mea 
boierului domniei mele 'Tudoran Pitarul pentru ca 
să-i fie toți vecini, cum Sau zis mai sus, de moște- 
nire lui ohabă şi fiilor lui şi nepoților și de catră 
nimeni neclătit după poronca Domniei mele. lata 
şi marturii punem Domnia mea : jupân Tudor mare 
Ban al Craiovei şi jupân Vintila mare Vornic şi 
jupân Nica mare logofat, şi Deadiul vistier, şi Câr- 
stea spatar şi Panait Stolie, şi Bratul comis, şi 
Lupul paharnic şi jupân Foti mare postelnic. Is- 
pravnic Nica mare logofat, şi cu Neagoe logofat 
am scris în oraşul de reşedinţă ce se chiama Târ- 
govişte, luna Noembrie în 2 zile și de la Adam până 
acum la această scrisoare, anul curgător 7121. 

Arh, Statului Mitr. Buc. pach. 96 dee. 16. Monozrama cu roşu. 
Pecclea mijlocie, aplicată în față-i Nu este semnătura Domnului pro- 
prie. 

93. Document diu 7120. Mai 27, Târgovişte. 

Sumar: Radul Vodă Mihuea confirmă boierului Tudoran Pi: 
tarul cu fii stăpânire în Vlădești: 

+ AMlacrite Biro Iw Paaya Botoaa i reni Ecoe 3EMAe 
wvrrppwgaakiickive ch geditar î npkaospar Alnxuee or
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ROpă. Aagâr regi cir noa'Rarrie | regat  noa'kpin reni 

Tvacpan NiT. Hi che cuogHe Eau Îmi Eh AacT, TAROR AA 

IA cer ceqo  Fanariin hc cnc E&CoY YoTapoa | i che Bhc 

XOAOROA HA che EhcHiy Beuinir 4 NoceBAI None Cer CEA 

Banpgiţi auai cvr EnCÎX KHE3 chc Wune i che Beuti Ha, | Wu- 

HE AETIANIiA, Ta nouanv CVT it Boa'kpnuva regi '7v- 

"AOpAH NIT. "'PEpE ce CVT OpOAaAoU WHiH chec Wutta niki 

i che Beunii tatw | 49 cgoca ponponoa'k aa iri Bruni Kvuno 

Bhci EAIHOWE Î TâKOE ApVr. NONE Ec'T_nokSuliX Boakpin regasi 

Tvaopan Ilie. mor ceao | î6 na Paava BpSateaa î ancint cuS 

ir BBCEX Ata ev, aaizi-Abanuui  chc-BzBeuui noia poata i 
kperk aa ac-ăz;- rai | HU nac GG ua Baaqya Bncki Ata 
er (9 Wwumn i che-Bzheuni naia Bparva i AMapro chc-r-qeae 

niv, Sazăs(ac) rwr., H nax & na Ilnktuva | i 4 na cuSatei 
Hanai neta i Granurca Brick aka ia (0 wunS ui chezg= 
geuni Haim Hagk î Paaya cunpak sa ac-tăd-rur, | E na 

“0 na Bia i (D na cun ci Bekou cana AAN, 1 04 H cnc 

eAinb &tunn noiai Îlkroe ga ac acu 10 na wvpaai ci Boira 
| 240 na Abipepear en nara Hikra i Magia cana Aeaniu, 

i nea i Aita Beunn Haiat Enqika 3a'ac- Fac rr. IL ua 6 
na Pasa | tnekx aa er 8a ac-ld-reor H na 43 na I[edsa 
BaCIBy Ata er 1 che eAinin Btuni Hala Grota Ba ac.-r-rrei 

| Î ua G.ua Bamvua Bre Ata er n chezB-Beuni Hrana 
Pana n Nhroe-r-abanin sa acid rw. H max & na 
Hikroe pncky | ea er n cne=-Beuni Hala AMSuam n Aava 

3a ac ad rr: H nak e na Aaa Bncbi ca er H che 

eaitih geunh er Hdia (ephar | n che:B=Agkatitiţe 3a ac- Fr-rwT 

H nak wm a post i vor a Bpam ir rphrik ur na 

cHv “poet Hâiat Mark aeby | pen er sa ac. fad; rwr. 

H na wm ua Papaya nat i wr na givkva ci Haim Pa- 
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AVA BBCRE pata im eaa kan, sa ac tab rr ij n Tek 
BHUI pEIHV cea dteriatui n cc Reui (ri ce cer BHAN poz 
AABANIte WT7 AaBie Bp'ka wr npianim apSsia PCNpI | BE 
HN EAtta cuioczi n wm Aakpogoa'k un nau cS7 EBEN Beuui 
Boa'hpinva rezati "TSaopanoe nirr. A9 ChAd Ehiipianiat remi |! 
d FRAG ECP BA ebăa a fin tor niț nalt Pasa RuSk 
IBIONIOE d VH CE EC VAAITIIA W  BRBBICEY cbnpenie i croaa 
cv ww Anu$ 

  che T'Saopan ur. upka, renatn n make cu 
np'kui Pava HBEA CEAI KARS HE ce cer POAAA Aa Bimi 
geuuiS i Hi tem Biata won Lui EAÂNb DENS 4 TEA PeRAIM 
PAEAAXOA HI CVA 10 NPABAV H 0 Bakcu cb BBCHY  Noumgz 
Hi npagireaie rea | i AdAOY PERALH ia=ăzmeriaui nai. 
Pasa wr anueri n wm ebiiaci Haim Pava i. we vaima: 
Hala Groika Bahazve | un wm Hey nai Paava TEDE Ad 
PAEAAET 84 ptaocat PaayaoE Bv Mnrouloa TIDOAdA ce ECT Bia 
Boa'kpiti regati. îi HH kako XOUIET Hair | che MiHE Awe a 
AN9ToA Npiuiai cer Buci meh=ăzaeriau e iu PEL  pEA, 
FERMĂ | CÎE CREAEACTBORAUI pr, reRati ! i AAACUI CHE CROEM 
ALE Ad BEAT PaqyA nsiouiot Beunn 'Tygopanoe mim. cnc 
BBCRK voua cr kako ccm ia Sata j acipi wi | tao iini 
Aerian Î K4ko ce cv Bia npoaaai BhCIY BaRHO AdeiTi geuni 
i wcraa ter Paaya uziom wm akon Li wm CV Aenie ww npea 
rekati. Gr paai Aaaok i rezati Boa'kpin regat TSaopan nir. 
FAKOAK Aa a cer cună i Bn | WXAE EAIY i cHoBiM ca Buvz 
koat i np'keuvuerua n wr HiX Horo Henokoa'kaain nopiaw - 
regat Ge |! n cBeaereaie nocmata'kea remi vitan "TSAog: 
REA B4H KpaAtgcki i XKVnan Wâno Brice, î viran EcTiA Bea 
dAepiik | n iona Hika ea avordser n Ăvkaroa Bier. i 
pork cnăr. î Ianaivor cerea, î EparrSa oa. î Avnva neX, 
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î wma ore ca nocm. | î Buc. nani Nika Bea Awrăer ui 

Epimia awrder. me v-eroa rpaă Tparogiiji acra Adu 3 

Ani Baakr apr. 

Traducere 

Cu mila lui D-zeu, lo Radul Voevod și Domn 
a toată tara Românească [iul marelui şi prea bunu- 
lui Mihnea Voevod, dă Domnia mea aceaslă poroncâ 
a domniei mele boierului Domniei mele Tudoran 
Pitarul şi cu fii sai, câți D-zeu îi va dărui peutru 
ca să le fie satul Vladeștii tot cu toate hotarele şi 
cu loale veniturile şi cu toţi vecinii de pretulindeni 
pentru că acest sat Vladeştii au fost toti eneji cu 
moşii și eu vecini pe moşii megiaşe, şi au venit la 
boierul do:nniei mele Tudoran Pitarul și sau vân” 
dut ei și cu moşiile lor şi cu vecinii, lui, de a lor 
bună voie ca să fie vecini împreună toti unul ca 
şi altul. pentru că a cumpărat boierul Domniei mele 
Tudoran Piltarul acel sat de la Radul Brumela şi 
Vasiiu fiul său, toate părţile lui, însă 3 delnite şi cu 
2 vecini anume Roman și Cârslea cu aspri 4500 
gata ; și iar de la Vladul toate partile lui de mo- 
şie și cu 2 vecini anume Bratul și Marcu cu ă del- 
nite cu 4500 aspri gata ; şi iar de la Ţâcșul şi de 
la fiu său anume Bădica și Staneciul toate părţile 
lor de moşie și cu 2 vecini anume Badea si Ra- 

dul Spârlea cu aspri 4500 gata; şi iar de la Vișa 
și de la fiul ei Boboce 1 jum. delnită și cu un veciu 

anume Neagoe cu aspri 2250 şi de la cumnaia-sa 
Zoica şi de la felele ei unume Neuga și Maria | 

jum. delnita şi un vecin anume Badica eu aspri 
9250 gata ; și iar de la Radul toate părţile lui cu 
aspri 1500 gala; şi iar de la Ştetul toate partile
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lui şi cu un vecin anume Stoian cu aspri 3000 
gala ; și iar de la Banuţ toate părțile lui şi cu 2 
vecini, anume Radul şi Neagoe 3 delnile cu aspri 
4500 gata ; şi iar de la Neagoe toate părţile lui 
şi cu 2 vecini anume Muşat și Albul cu aspri 4500 
gata, şi iar de la Laudat toate parţile lui şi cu un 
vecin al lui anume Cernat și cu 2 delniţe cu aspri 
3000 gala ; şi iar de la Grozea şi de la fratele sau 
Trătea şi de lu fiul Tratei anuine Manea toate păr- 
țile lui cu aspri 1500 gata; şi iar de la Radul Pa- 
iuş şi de la nepotu-sau anume Radul loate părțile 
lor, o delniţă cu aspri 1500 gata. Şi acel mai sus 
zis sat megiaşi şi cu vecinii s'au fost vândut de 
multă vreme din zilele altor Domni fără de nici o 
sila şi de bună voie şi au fost toti vecini boieru- 
lui Domniei mele "Tudoran Pitarul pănă acum în 
zilele Domniei mele : iar, când a fost acum unul 
dintre ei anume Radul nepotul lui Paiuș s'a sculat 
şi a ridicai pâră şi a stat cu Tucorau Pitarul îna- 
intea domniei mele şi aşa pârâ Radul înaintea dom- 
niei mele, că nu s'a vândut sa fie vecin şi nici n'a 
luai vre un ban. La aceasta domnia mea am cău- 
tat și am judecat dupa dreptate” și după lege cu 
toți ciustiţii dregatori ai domniei mele şi le-am dat 
domnia meu 4 megiaşi anume Radul din Miceşti şi 
din Bălilești anume Radul și din Ulita anume Stoica 
al lui Vlădau şi din Negeşii anume Radul şi să 
caute de rândul lui Radul nepotul lui Păiuş, vân- 
dutu-s'a boierului Domniei mele sau nu; cum vor 
alla cu sufletele lor. Iar, după aceea, au venit toți 
acei 4 megiaşi, ce s'au zis mai sus înaintea dom- 
piei mele şi aşa au marturisit îninlea domniei 
mele şi au dal cu sufletele lor ca sa fie Ra- 
dul al lui Pâiuș vecin lui Tudoran Pitarul :u toată 
moşia lui, că a fost luat şi bani ca şi alți megiaşi 
şi că s'au fost vândut toți de o potrivă, ca să fie 
vecini, şi a rămus Radul Paăiuş de lege şi de jude-
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cată dinaintea domniei mele. Pentru aceasta am 
dat și domnia mea boierului domniei mele Tudo- 
ran Pitarul ca să-i fie moşie şi ohaba lui şi fiilor 
lui, nepoților şi slrănepoţilor și de catră nimeni 
neclătit după porunca domniei mele, lată şi mărtu- 
rii punem domnia mea: jupân Tudor mare Ban al 
Craiovei, şi jupân Pano Vistier. şi jupân. Vintilă 
mare Voraic şi jupân Nica mare "jogotat. și Deadiul 
vistier. şi Carstea Spatar şi Pauaiot stolnic şi Bra- 
tul comis şi Lupul paharnic și jupân Fote mare 
postelnic şi Ispravnic jupân Nica mare logolăl şi 
Eremia logofăt a scris în oraşul de reşedinţa Târ- 
goviște, luna Mai 27 zile în anul 7120. - 

Arh, Statului Mitr. Buc. pach. 96 doc. 15. Monogruma cu roşu. 
Pecelea mijlocie aplicată în fată: 

Nu este semnătura pruprie a Domnului. 

94. Document din 7162, lulie. 5, Tărgovişte. 

Sumar : Matei Vodă confirmă lvi Badea Paharnic și Pârvu] 
Spătarul fii lui Tudoran Pitarul slăpănire în Vlădeşii jud, Muscel, 
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Ipeaa Hpankor'kiiva neainii cliav. n KSnan sia neant. 
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Traducere. 

Cu mila lui D-zeu, io Maltei Basarab Voevod 
şi Domnu. a toată tara Româneasţă, dă domnia mea 
aceste porontei ale Domniei mele slugilor dom: 
niei mele Badea paharnic şi Pârvul Spatar fii lui 
Tudaran Pitarul din Vladeşti şi cu fii lor câti D-zeu 
le-a dăruit pentru ca sa le fie satul Vladeştii în 
județul Muscel, tot satul cu toate hotarele Şi cu toți 
vecinii şi cu toate veniturile pe batrânele holare 
şi semne din hotar pănă în hotar, pentru că a fost 
acel sat Viadeştii mai sus scris, au fost tol oameni 
cneji cu moşiile lor şi cu vecinii şi cu delniţele lor 
încă de mai îvainte vreme, lar, apoi, cânda osif 
în zilele râp. Serbun Voevod, moştenii satului VIa- 
deştii mai sus scris anume Radul Brumela ŞI fiu-său 
Vaăsiiu şi Vladul şi Tieşul şi fiu-său Badea şi Stan: 
ciul si Visa şi fiul ei Bobocea şi Zoica și Radul şi 
Steful şi RBanut și Neagoe şi Laăudat şi Grozea şi 
frate-său Târtea si Manea fiul lui 'Târtea şi Radul. 
Pâiuş şi nepolu-său Radu s'au vândut vecini. ei şi 
cu delnițeie lor și cu vecinii lor şi cu fratii lor şi 
eu Îiii lor ca să le fie vecini împreună unii cu alţii 
lui 'Pudoran Pilarul din Aninousa latal lui Badea 
paharnicul şi Pârsul Spatarul, toti pe bani gala şi 
au lual banii fie-care pe capul sau si pe vecinii lui 
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şi pe fii săi şi pe fraţii săi, ca să fie toţi vecini 
împreună şi tot au fost vecini cu bună pace. lar, 
apoi, când a fost în zilele răposatului Radul Voevod 
Mihuea, o samă de vecini din Vlădeşti anume Văsiiu 
şi cu ceata sa anume Stanca cumnata lui Vaăsiiu 
şi fiul ei Radul şi fata ei Oprişa şi Vişa şi cu fiul 
ei Bobocea, Radul Paiş şi Zoica şi Neaga fata Zoicâi 
şi cu toată ceala lor au ridicat pâră, zicând că nu 
Sau vândut vecini lui Tudoran Pitarul nici au luat 
bani de la el şi se pârau de față cu Tudoran Pi- 
tarul în Divan. La aceasta răp. Radul Voevod, Dom- 
nia lui a căutat şi a judecat după dreptate şi după 
lege cu toți ciustiţii dregători ai domniei lui şi au 
mărturisit înaintea lui Radul Vodă mulţi boieri că 
s'au fost vindut ei vecini de bună voia lor şi a 
adeverit şi Radul Voevod cu tot divanul că au fost 
luat toţi bani gata pe vreme de foamete și de lipsă 
şi au fost rămas vecini de atunci de lege şi de ju- 
decată, ca să fie vecini lui "vudoran Pitarul cum s'au 
fosl vândut toți şi tot au tost vecini cu bună pace. 
Iar, apoi, când au fost acum în zilele domniei mele 
după moartea lui Tudoran pilarul vecinii din Vlă- 
dești mai sus zişi moşteni şi fiii moștenilor împre- 
ună cu vecinii lor iarăşi au ridicat pară şi au 
venit înaintea domniei mele şi se pârau de faţă cu 
Badea Paharnicul şi cu Pârvul Spătar. fiii lui Tu- 
dorau Pitarul în oraşul domniei mele în Cimpulung 
şi iarăși pârau vecinii. ca și dintăr, că n'au luat 
bani nici s'au vândul vecini. pentru ca să scape de 
vecinie, La aceasta şi Domnia mea am căutat şi 
am judecat după dreptate şi după lege împreună 
cu tot cinstiții dregătorii domnii mele și am văzut 
Domnia mea şi cartea răp. Şerban Voevod de cum- 
părătură a lui Tudoran pit. pe tot satul Vladeştii 
serişi moştenii vecinii şi cu delniţele lor și cu fra- 
ţii lor şi cu fii lor şi cu vecinii lot pe nume, care 
câţi bani a luat de la Tudoran Pit. când a fost cur-
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sul anilor 7112, şi cartea răp. Radul Voevod Mihnea 
de pâră şi de rămas pe vecini în anul 7121 şi a 
adeverit şi Domnia mea cu tot Divanul ca sânt ve- 
cini, vânduți de bună voia lor şi însumi Domnia 
Mea am dat vecinilor și lege 12 megiaşi ca să jure 
că nu sau vândut vecini, nici au luat bani, iar ve- 
cinii în nici un chip mau putut sa se apuce de lege, 
ci îndată au râmas de lege şi de judecata din Di- 
van ca să lie vecini cum au fost şi mai denainte 
vreme ; şi după aceea vecinii ci inşişi au măeluri- 
sil inaintea Domniei mele ca s'au vândut vecini ŞI 
că au luat bani de bună voia lor cu delnițele. lor 
şi cu vecinii şi cu fraţii lor cum s'a scris mai sus. 
Penlru aceasta am dat şi domnia mea slugilor dom- 
niei mele Badea Pabarnicul și Pârvul Spat. fiii lui 
Tudoran Pit. ca să le fie satul Vladeșii lot satul 
cu loate hotarele şi cu toți verivii şi cu toate ve- 
nilurile şi de pe loate hotarele din hotar până în 
holar, moşie de moştenire şi ohaba lor şi fiilor şi 
nepoților şi strănepoților în veci şi de calră nimeni 
neclatila după poronca Domniei mele. lata Şi mâăr- 
turii am pus Domnia mea: jupân "Teodosie mare 
Bau al Craiovei şi jupân Hrizca mare Vornic, și 
jupân Gligorie mare Logofat, şi jupân Radul mare 
Vistier şi jupân Preda Brâncoveanul mare Spătar, 
şi jupân Buzinca mare Clucer şi jupân Vasile Paian- 
dur mare Stolnie şi jupăn Radul Mihalcea mare 
comis şi jupîn Vucina mare Paharnie şi jupâu Cos- 
tandin mare Postelnic şi jupân Udrişte Nasturel al 
2-lea Logofăt şi eu Dumitru am scris în oraşul de 
reședinta Târgovişte luna Iulie, 5 zile şi de la A- 
dam până acum cursul anilor, în anul 7146. 

Arh. Stat. Mite. Bue. 19, pach. 9. Monogtawma cu roşu. Sain- 
nătura proprie a Domnului. Pecete mijlocie aplicată. + Macri 
BXR Iw Mare Roc, kuSk nokonneam Bacapasn FR. E. CVrpBan- 
(u)ko(c).
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95. Document din 7035 Mart. 13. lluși: 

Sumar: Pelru Vodă Rareş întăreşte vânzarea ce o tace Tomu 
cu fraţii săi Juvcă, Ion, Bulăco. ficiorii Danciii în a patra parte din 
jumătate de sat, partea de sus din Jurcuni pe Ialan la gura Jigăliei 
cătră Negriiă Susman pentru 200 zloti tătărăşti. 
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Traducere 
——— 

+ Cu mila lui D-zeu Noi Petru Voevod, Domn 
țarii Moldovii, ştire facem cu aceusiă carte a noa- 
stră tuturor cui pe dânsa vor câta sau cetindu-se 
lui o vor auzi, iată că au venit înaintea noastră şi 
înaintea tuturor alor noştri Moldoveneşti boeri slu- 
gile noastre Toma și fraţii lui Jureă şi lon şi Bă 
lăco fiii Daucăi de a lor bună voe de nimeni siliți 
nici împresuraţi şi au vândut a lor direaptă ocină 
din al său dirept uric şi din direasele ce au avut 
mama lor Danca de cumparătură de la fratele dom- 
niei mele Bogdan Voevod din jumătate de sat din 
Jurcani ce-i pe lalan în gura Jigă/iei din cea de 
sus parte din jumătate a patra parte slugii noastre 
lui Negrilă Şuşmaunu drept 200 zloți tataraşti, şi 
sa sculat sluga noastră Negrila Şuşman și au pla- 
lit toţi acei de mai sus scrişi bani 200 zloți tătă- 
răști îu mânule slugii noastre Toma şi fraţilor sai 
Jurcăi şi lui Ion şi lui Balc fiilor Dancului, înaintea 
noastră și înaintea a lor noştri boieri. Deci noi vă- 
ziud a lor de bună voie şi tocmală și bună plată 
iar noi aşijderea şi de la noi înşine am dat şi am 
întărit slugii noastre lui Negrilă Șușman acel de 
mai sus zis sal din Jurcani ce-i pe Ialau în gura 
Jigăliei, din cea de sus parte din jumatate a pa: 
tra parte ca să-i fie lui de la noi uric şi cu toate: 
veniturile lui şi copiilor lui, şi nepoților lui, şi stră- 
nepoților lui şi rastrănepoților lui şi la tot neamul 
lui ce i se va alege lui mai de aproape nerușeit 
nici odânăoară în veci. lar hotarul acelui de mai 
sus scris sat din Jureani ce-i pe lalan în gura Ji: 
găliei; din cea de sus parte a patra parte din acea 
jumatate a patra parte de sat să fie din tot hota- 
rul a patra. parte. Iar dinspre alte laturi pe vechiul 
botar, pe unde din veac a umblat, lar la aceasta 
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este crediuţa a noaslrel domnii mai sus scrise noi 
Petru Voevod. şi credința boerilor noştri credința 
boerului Hran dvornic, credinta boerului Negri/ă 
credința boerului Grincovici, credinta boerului Ta- 
labă, credința boerului Vlad şi a boerului Mihul 
parealabii Hotinului, credința boerului Kârje şi a 
bocrului Huru parcalabii Neamţului, credinţa boe- 
rului Danciul și a boerului Grozav narcalabi de 
Novograd, credinţa boerului Barbovschi portarul 
Sucevei credința boerului Draggan spatarul, cre- 
dința boerului Toader visternic, credinţa boerului 
Liciul postelnic, credinţa boerului Pelea paharnic 
credinţa boierului Zbiare stolnic credinţa boerului 
Jon comis, şi credinţa tuturor boierilor noştri ai 
Moldovei a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă 
cine va fi Domn tări! noastre a Moldovii din copii 
noștri sau din al nostru neam, sau ori pe care al- 
tul D-zeu îl va alege domn să fie in al nostru pă- 
mînt al Moldaviei, acela să nu strice a uoastră 
daanie şi întărire, ci mai vârtos lui să-i intărească 
şi împuterească, căci că înşine lui am dat și am 
întărit pentru a lui direaptă slujbă şi pentru că 
singur a cumpărat cu ai săi bani, iar spre mai mare 
tărie şi împuterire a tot ce sa scris mai sus po- 
roncit-am înşine la al nostru credincios boier Toader 
logofătul să scrie şi a noastră pecete sa acăte de 
aceasta carte. A scris Petrea Popovici în Huşi la 
anul 7035 Marlie 13. 

NOT 

1) Originalul pergament ne-a fost dat spre copiace de 

păr. Î. Antonovici din Bâriad. E foarle bine păstrat; are 

pecete alârnată cu șnur roş. se-celește inscripţia : neuar iw 

Merpa Rossoani roenoaap 3eman Moaaaekou,. Cap de bou. 

lungimea 0m.40, latul 0m.33. dismetrul pocetii 0m.08. vezi 

Surete și Izvoade VIII, 867.
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2) Nume de persoane. Toma, lon, Jurcă, Bslzeo, Danca, 
Negsilă Şuşman. 

3) Nume de localităţi. Jurcaui, Jigalie, lalank. 
4) Jurcani, azi Giurcani, sal in jud, Falciu pe Jigălia, 

face parte din com. Găgeşti. Legătura dintre Jurcani și 
Jurcă este evidentă. Cum insă în 1527 satul îşi avea deju 
numele dal, urmează că nu de la acel Jurcă fiul Dancai 
şi-a luat satul numele său, ci de la alt Jureă. bunic celui 
dintăiu, dec: de prin secl ul XV-lea. De la Giurcă a venit 
Giurcani, iar mai apoi Giurcăneanu, nume de răzeşi, ce 
se găsesc amestecați cu răzeşii din Grumezoaia și satele 
de prin prejur. 

5) Negrilă Suşmian lvebue să fie un urmaş de ai lui 
Isaia Suşmanovici cunoscutul piser din secl. al XV-lea, 

96. Document din 7036, Martie 22, Vaslui. 

Sumar : Petru Vodă Rareş întăreşte lui Munoil Flea pahar- 
nic dania ce a căpătat de la David şi Cornea fii Stanei, nepotii lui 
Macrea în a treia parte din Măcreşti partea din sus, după diresele 
de stăpânire ce le-a avut Macrea de la liaş şi Slefan Vodă. 

+ Macrite Biro ati Ilerpa Boropa. renapa sata 
AHoaaBckoN. BH4MEHHTE WMA. HCCHA  HAUA ANETA 
BactGat KTO HAN BB3puir. HAN ere wrovant ScanuuiiTa. | vea 
npinaouiă npka, Ham n ups namnain Moagagcinati Ra 
rap. Hauin cadru Aaa n Kopuk cope Grau, o 
noykoge AMakputin. u9 Hg AoRponi ko | an unkiiat Henonoye 
XEHH ANHNBHEHAORANU. N Ada WT Hy mpagare Spriita n ne: 
npugnaita A'Răa HX Aakp'k wm np'koviroa Hatuny to I- 
aia n Gredana Boeto ! aoge. perie uaer ceao tor Aha: 
KpElpti EbiuuiH$Io W4cT OVHoVkoy CBOEMOY, Hâuienoy B'Rpiioatov 
nan$ Alanonaoy Dean uamtutkoy, 1 air gua:kau HI 402 
BpOBOAHOE | Aaaţie MY. "Takok n Wor mac Ada n norapa-
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AMAN EAI HAUIEMS R'Rpio 419 Dat AManenaă Peas ua 

HO, 'ToE Bhtiuennicantioe mmpemsto uacr ceao two | AMakpr- 

MI, BAHUNSIO MAC KAKO Ad EET EMO PIC OVpiik CA 

RACEA AOȚOAWAr, ui aka ere. n oyusuamoat ere. pik 
oyuSuarom er ui npoijiSpăruwa, ere, n Bacea$ ! poa cro 

EPOCA EMO ISREPEP MANGAN METICPEUIENLE  HHKCAN:KE 

Ha B'kkhi. a Țorrăp "reni peron acri ce40 MOT aakpeţiii 

EBIINOA stacTi, Aa | ce tom Scero Yomapa mperaa ua. n 
No crapems șorapS o EOVAA H3 RkkA WHkAAn, A Ha "ro 

sc bkpa namero rata. eivenneannare hi Ilerpa  or- 

Rei | n ekpa upkansaronactunare cha reana anu loraaita. n 
vkpa Bora nauniy. pbpa nana Xpana aopunka. t'kpa naua 

Herpuaz. thpa nana l'punkennua. n'kpn nana | Înaataă 

t'kpa nana Crpnune. nikpa nana Eaaga. n nana Ad UXoaa 
upakaaanoie Xenuckuy. k'kpa nana pac n nana XoypS 

“upARadatoe Meaenny, | tkpa nana Fposaza ni nana Aa 
UOVAI IpAKAAdRORE! Hokorpa Acruy. Bkpa nana Bapaoacroro 

nsprapk Goyuanenere. t'kpa nana Apariana enamapk. | 
tkpa natia ASatma ericm'Epiinka. pa nana duuSaa use: 
veanuka, tkpa Ilana 3niap k croanzna. g'kpă nana Lw nu 

Romica, n Rikpa scuț Boa'kpot | nau temut n aan. 
419 NANMEM PKUROTE KTO BOVACT PenApz Mauleii ZEAtAu 
Wr ASP aurii. Want Mr Haulero poaa. MAH nat BOYA 
Koro BA H3REDEP renapea | Sir naurei Aloaaanekoni 3e4taHi 
POT GH HenlopSuitia Haussro Aaaa. dări aBhi emo STRpzAHA 

n Spa. a Ha Boanmee Kp'kioce H Horapamaenie Tom ! 

EBCEMS BBIUIENHCAHOAO, BREA'RAn cati Haultatoy RbpHoatoY 

nau$ moasepS avroderă nucaru n meta nauuS npuek- 

CUPA KeeAOV AHCTOV ta | uuemoy, unea ASmury8 Ilono- 

guu oy HacaSu game +35 mea. AMapr Ha.
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Traducere 

"Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod dom 
tării Moldovei ştire facem cu această a noatră 
carte tuturor cui pe dânsa vor căla, sau lui ce- 

tindu-i-se o va auzi : iată că au venit înaintea noa- 
stra şi înaintea a lor noştri moldoveneşti boeri ale 
noastre slugi David şi Cornea fii Stanei nepotii 
Macrinei de a lor bună voe de nimeni siliti nici 
împresuraţi şi au dat diu a lor drept uric și din 
diresele bunului lor Macrea de la straunchiul no- 
slru de la Ilie şi Stefan voevozi a ireia parte sal 
din Macreşti cea din sus parte nepotului său la al 
nostru credincios pan Manoila Felea ceaşnic şi oi 
văzând a lor de bună voe daanie a lor aşijdere 
şi de la noi am dat şi am întărit înşine la al no- 

“nostru credincios boer Manoilă Felea ceaşnic acea 
de mai sus scrisă a treia parte sat din Macreşti 
parlea din sus ca sâj fie lui de la noi uric cu 
toate veniturile lui şi copiilor lui şi nepoților lui 
și slrănepoţilor lui şi răstranepoţilor lui şi la tot 
neamul lui ce i se va alege mai de aproape neru- 
şeit nici odânăoară în veci. lar ho'arul acelei a 
treia parte de sat din Macreşti, partea din sus, să 
fie despre toate hotarele a treia parle, şi vechiul 
hotar pe unde din veac a umblat. lar la aceasta 
esle credinta domniei noastre mai sus serisă Noi 
Petru Voevod şi credința prea iubitului fiu al dom- 
niei mele Bogdan, şi credinţa boerilor noștri, cre- 
dința bverului /lran dvornic. credința boerului 
Negrilă. credința boerului Grincovici, credinţa bo- 
erului Tă/abă, credinţa boerului Scripca, credinta 
boerului Vlad şi a boerului Mihul, parcalabi de 
Hotin, credintn boerului Cârje şi a bocrului Huru 
parealabi de Neamţ, credinţa boerului Grozav şi a 
boerului Danciul parealabi de Novograd, credinţa
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boerului Bazbovshi portar de Suceava, credinţa bo- 
erului Dragşan spalar, credinta boerului Dumşa vis- 
ternie. credința boerului Zsciul postelnic, credinta 
boerului Zbiare stolnic, credinţa boerului loan co- 
mis, şi credința tuturor boerilor noştri a mari şia 
mici. Iar după a noastră viaţă cine va fi doinn lă- 
rii noastre din copii noştri sau din neamul nostru 
sau pe ori care altul D-zeu îl va alege să fie domnu 
în țara noastră a Moldaviei, acela să nu strice a 
noastră danie, ci să i-o intărească şi imputerească. 
lar spre mai mare tărie şi putere a tot ce s'a 
scris mai sus, am poroncit înşine la al nostru cre- 
dincios boier Toader logofătul să scrie şi pecetea 
noastră s'o acăţe la această carlea noastră. A scris 
Dumitru Popovici în Vaslui la anul 7036 luna 
Mart 92. 

* 

NOTE 

;) Originalul pergament fără pecete şi fără şnur. Bine 
păstrat şi citeț, Lăţimea 0m.40; lungimea 0m.33. Este și 
o lraducere fâcută de Evloghie Dascal din 1765 avg. 5. 
Vezi Surete şi Izvorde VIII. 872. Ne-a fost comunicat de 
pr. Î. Antonovici din Bărlad. 

2) Nume de persoan David, Curnea, Stana, Macrea, 
Manoilă Felea ceaşnie. 

3) Nume de locuri. Macrești,. In o notiță pusă în do- 
sul izvodului diaconului Pelin din Voineşti se 'zice: «Ma. 
creştii sânt pe Tutova de la Ruş. mai sus: au arătat An- 
drei Bole, cii zic Stâncășanii şi Oprişanii pe apa Ezărului». 

Dacă Macrea a trăit supt Iliaş şi Stefan între 1434— 
1448, apei şi satul și-a luat numele după această dală, 
deci in secl al XV-lea, de la vechiul proprietar Macrea. 

4) Manoilă Felea ceaşnic. Documentul de față ne dă 

şi numele de botez al paharnicului Felea, care a suit trep- 

lele uceslei boerii odată cu venirea în scaun a lui Petru 
Rareş (1035 Ghenar 20).
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97. Document din 7054. Martie 30, Bărlad. 

Sumar ; Petru Vodă întăreste împărţala ce şi-a făcut în a 3 
parte din Pomârla nevoţii lui Dumşa Paharnicul. partea din mijloc, 
moştenire de la moşul lor Popa Draghie de pe vremea lui Alexan- 
dru cel Bun. 

»„ Cu mila lui D-zeu Noi Petru Voevod domn tă- 
rii Moldovei înştiinţare facem prin aceasta a uoa- 
stra carte luturor cui vor cetio, sau vor auzio pen- 
tru adevăratele slugile noastre Sima şi frații lui 
Dragoş şi Toader ficiorii Vască: Mihăilaş şi ne- 
poții lui Dumşa paharnicul şi Codreanu şi suro- 
rile Nastasia şi Safta fetele Fedorinei, ca pe 
lângă a noastră osebită mila le-am dat şi le-am 
înlărit loruşi în al nostru pamânt ul Moldovei a 
:or dreaptă moşie după dresele ce au avut moşul 
lor Popa Draghie de la moşul domniei noastre A- 
lexandru Voevod a cincia parte de sat din Pomârla 
parte din mijloc, ca să le fie de la noi uric cutoi 
venitul, care acea a cincea parte din sat din Po- 
mârla parte de mijloc să dă în două părţi: o parle 
slugilor noastre Sima şi fraţilor lui Dragoş şi 'Loa- 
der, ficiorii lui Vasco Mihailaş, iar ceialaltă parte 
nepoților lor Dumşa paharnicul, Codreanu şi surori: 
lor lor Nastasia şi Safta fetele Fedorinei şi le înta- 
rim lor şi fiilor lor, nepoților, strănepoţilor şi ră- 
strănepoţilor lor şi la tot rodul lor ce se va alege 
mai de aproape nesmintit nici odinioară în veci. 
lar hotarul acei mai sus scrisă a cincia parte din 
sat din Pomârla parte de mijloc sa fie din tot ho- 
tarul a cin-ia parte, iar despre celelalte parți sa 
fie după vechile hotară pe unde din veci a umbla. 
Şi spre aceasta este credinţa Domniei noastre mai 
sus serisul Noi Petri Voevod, şi credința preaiu- 

bitilor fii a Domniei noastre Iliaș, Stefan şi Cos- 
tandin, şi credința boerilor noştri, credința D-lui I- 
[rim Iluru, credința d-lui Borcea dvoruie, credința 
d-lui Sturza şi a d-lui Movilă parcalabi de Lotin,
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credinţa d-lui Petru Crâca, credința d-lui Danciu 
Iluru şi a d-lui Miron părcalabi de Neamt, credinta 
d-lui Şendre şi a d-lui Tâmpa părcălabi de Ceta- 
lea nouă. credința d-lui Petrea Vartie portar 
de Suceava, credinţa d-lui Iurie spalarul, credinta 
d-lui Dan visternic, credinţa d-lui Îrabor postelnic, 
credinţa d-lui Hamza, credinta d-lni Pătrașcu 
paharnic, credinţa d-lui Neagu Siolnic, credinta d lui 
Placsa comis, şi credinta tuturor boerilor noştri a 
Moldovei mari şi mici. lar după a noastră viața. 

„cine va fi domn acestui pamânt a Moldovei sau 
din fii noștri, seu din sămânța noastră, sau pre 
ori care D-zeu îl va alege a fi domn, poftim ca să 
Du smintească a noastră danie şi întăritură, ci mai - 
vârtos să le întărească, pentru ca este a lar dreaptă 
moşie de ocină. Şi spre mai mare credinţă şi în- 
tăritură acestor mai sus scrisă, poroucit-am credin- 
ciosului nostra d-lui Mateiaş Logofatul să serie şi 
a noaslră pecele se o lege câtră (această) a noastră 
“arte. Au scris Gheorghe loanovici în Barlad la anul 
1054 Martie 30. 

NOTE 

1) Suretul face parte din uctele moşiei Pomârla, co- 
piat pentru răposatul T. Codrescu. Vezi Surete şi Izvoade 
II, 331. Traducerea e facută in 1847 August 20 de pahar- 
nicul Ioan Vladovici. | 

2) Popa Draghie. Cele spuse aici se complectează cu 
arătările uricelor din 6952 Iunie 18 şi vestitul uric al Băr. 
ladului, în care se vorbeşte de popa Draghie. 

In suretul nostru se zice că popa Draghie a trăit 
supt Alexandru cel Bun «după dresele ce au avut moşul 
lor popa Draghie de la moşul Dowmniei noastre Alexandru 
Voevod» (nenpuenaie uro umaa Aka Hy ion Aparie wr A'EAa
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Haumsero flarăanapa Rotgoan). Popa Draghie capătă satul Po- 

mârla de la Alexandru cel Bun unul, din rarii domui supt 

care preulii au jucat un rol mare social şi politic. 

Acest popă Draghie era frate cu popa Toader din 

Bărlad, şi își făcuse şi o mânăstire pe Lahova, câtră 1430 

cu iaz şi moară, pe care domnul Stefăti din 1444 le dă 

fratelui său popa Toader din Bărlad (Surete şi Izvoade IV, 

241); «pentru care şi uoi văzând a lui dreaptă şi credincioasă 

slujbă cătră noi, Pam miluit pre el cu osebită mila noa- 

stră şi i-am dat şi i-am întărit lui întru al nostru pământ 

moara fratelui său a popei lui Dzaghie ce este pe Simila 

unde a fost hălăşteul Bistricenilor valea pănă unde cade 

*Simila în Bărlad, şi am poroncit lui ca să-şi facă şi sal. 

pre Lahova, unde au fost mănăstirea fratelui său a popei 

lui Draghie încă am dat'o acelui de mai sus zis popa Toa- 

der din Bărlade. 

Documentul nostru din 7054 Mart 30 ne arată pe 

urmaşii acestui popa Draghie, că ar fi aceștia : Dumşa 

“paharnicul, care nu poate fi altul de cât postelnicul Dumşa 

de supt Stefan cel Mare (1497—1500). Acest Dumşa a a- 

vut pe Vasco Mihăilaş şi pe Fedorina, care la rândul lor 

au pe Sima, Dragoş şi Toader din Vasco, iar Codreanul, 

Nastasia şi Safta din Fedorina. Toţi aceşti urmaşi din 

1546 v neau în a patra generatie şi moşteneau o cincime 

din Pomârla | 
__ Urieul Bărladului ne vorbește de celalalt frate a lui 

popa Draghie,adecă de popa Toader din Bărlad, care că- 

pătase de la urmaşii 'ui Alexandru cel Bun toate propri- 

etaţile fratelui său din ţara de jos: mănăstirea, iazul şi 

moara pe Semila. 

Popa Toader din Bărlad a născut pe Mihailă Tudor; 

acesta are 4 copii: pe Cârstea Dancoviti, Anuşcă, Muşa, 

şi Ivanco. Crăslea Danoviei are 4 copii pe Crăsle,' Podolinea, 

Stanca și Niacza ; iar lvaneo are 5 copii, pe Ivanco, Isaico 

Simeon, Mușa şi Drăsămila. (Surete și Izvoade IV, 242). 
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9S. Document din 7062, Martie 2. Bârlad. 

Sumar: Alexandru Vodă intăreşte nepotilor lui Ivanco Maladic, 
Nastasia şi Elisabeta dreptul de stăpânire pe a ireia parte din Po- 
mârla, unde a fost easa lui Ialadic, cum şi iazul pe Hluboca. 

Cu mila lui D-zeu Noi Alexandru Voevod domn 
tării Moldovei, Inştiinţare facem prin această a noa- 
stră carte tuturor celor ce vor cetio sau vor auzio 
pentru adevăratele slugile noastre Nastasia și sora 
ei Elisabeta nepoale lui Wwancu Haladie. că iată 
pre lânga a noastră osehita milă le-am dai şi le-am 
întărit loruşi în pământul nostru al Moldovei a loc 
dreaplă moşie şi ocina după direse de intărilură 
ce au avut moşul lor Ivaneu Haladie de la moşul 
domniei noastre de la bătrâuul Stefan Voevod a 
treia parte de sat din Pomârla unde au fost casa 
moşului lor şi iazul ce este pe tlluboca. care mai 
sus scrisă a lreia parte de sat din Pomârla şi ia- 
zul pe Hiluboca să fie Nastasiei şi surori ei E- 
lisabeta de ia noi uric și cu tot venitul, lor şi fiilor 
lor, nepoților, sirănepotilor şi răslrănepoţilor lor 
şi la lol rodul lor ce se va alege mai de aproape 
nesimintit nici odinioara în vecii vecilor. lar hota- 
rul acei mai sus zisă a treia parte de sat din Po- 
inârla să fie din lo! hotarul a treia parte, iar des- 
pre celelalte pârti să fie hotarul pe unde din veac 
au umblat, Şi spre aceasta esta credinţa domniei 
noaslre mai sus serisul noi Alexandru Voevod, şi 
credința boerilor noştri: credința d-lui loan  Nada- 
baicu Vornic, credinta d-lui Petrea Cracova. cre: 
dinta d-lui loan târoviei, şi a d-lui Neagoe părca- 
labi de Hotin, credința d-lui loan Danciul şi a d-lui 
Veisa parcalabi de Neamţ, credinţa d-lui Iosif Ve- 
verilă şi a d-lui Vascan parealabi de Cetatea nouă, 
credinta d-lui Danu portar de Suceava. credința 
d-lui Şândrescu spâlariu, credința d-lui loau Petri- 
ceairu Visternic, credința d-lui Vascan Movilă Pos- 

24 
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lelnic, credinţa d-lui 'Toader Paharnic, credința d-lui 
Medelean Stolnic, credința d-lui Plucsa comis, şi 
credința luluror boerilor noşiri a Moldovei mari şi 
mici. lar după a noastră viata cine va fi domn a- 
cestui pământ, sau din fiii noştri, sau din seminţa 
nouslră sau pe cine D-zeu va alege, pollim ca să 
uu Smintească a noastră danie şi îulăritură, ce mai 
vârtos să le iularească şi spre mai mare credinta 
aceslor mai sus scrise poroncil-am credinciosu- 
Jui nostru d-lui Movilă Logofătul sa scrie și a noa- 
siră pecele să o lege câlră aceasta carle a noastră. 
Mihaila Boriăscul au scris în Bârlad la anul 7062 
luna Muntie 2 zile. 

NOTE 

Suretul' face parte din actele moşiei Pomârla. 

99. Document din 7031. Mantic 15, laşi. 

Swnah ; Stelăniţă Vodă intăreşte lui Ivan Racişle ceaşnic a treia 
parte dinu satul Țigănești pe Pulna, cu mori pe apa Putnei, dat da- 
nie de Hogdan Vodă, care Pa cumpărat pentru aceasta de la obştia 
proprietarilor cu 120 zloți lătărăşti, cât îl cumpărase slrămoșul lor 
Bârsau supt Stefan Vodă. 

+ Macriro hoxkieto a Gregan Forgoqa, rocnoaapa 
BEâtan Moaganekon 3HA4MEUNHNTO. || UHHHM HCCHM AHCTOM HALL HM 

BACEM KTO Hâeit BaâpuT nani ero urBun Scanuuntr, Ave || 

TOT HCTHHnti caoyra nau Rhin Hpauaz Pzunipe uam- 

HRD, CAOVEHAZ Np'ae cTo HouHRInoaoYy poaliTear Loc 

noacrBaatbi, Roraanoy Bortoani ngagsro || n Brkpusro caSnoro 
4 ANEC cASVRHT Haat page n Brkpno. mrbaz ani ena;Remn 

IIpaBSr H &'kpnSro CADVĂROV EDO A0 â€, MAAORAAN Schi 

€PO WCOBHSIO Hăuleto MH || aocTito n Adatt ecâthi MOV Wr 
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Hach 0 Haâtueni Stan 9 dMoaganekwu, 'mper$10 acm ce4o 
wr Îl urahenin po na IlSruen. ti ca manta na Il 
HO, 1p19 BAIA || Kopinta mor "PpermSto uacra ceqo cronouneurin 
POAHTEA rocioAcriambi, horăan  Boeoaa. vw Îluapena n 
par ere Pnannma n ceerpa cupa ph IjledsSaoau | 
MW ovusuwge uk Lun hSkara n paria ro Vonda n 
Aparora cae AMaanuntin. ti Om MAE MEnRAVvaE HX "Voaa 
n apar ero llerpa. n ceerpa nt || Gwodpinna pkru gznnaa 
open Snoykone pacana. HenpuRHăle jo Wii Hataan vor 
Aaa roenoacriaan Gredana oenoani. 3ă pk. aa rarap: 
CBI, TOE || Bace Ehituinitcannos Aa teh eai$ Wr ac opta 
CA RACEM ACXOAWM EMS Hi prea ro. n oyuSuarom ere, 
n npboyuSuaruvar ere. n npatjSparoat cre. 1: aacems | poA$ 
ECO. KO EMS BBACT  MAnRAMĂII N HEMOPSULEIO HMKOANAE Ha 
ke, a Xorapn mon mperon acm ceas wm Iluiranelțit Iţi9 
na IlSmnou || îi cz aan ua Tower. Aa ter wr Ba- 
CEPO XOTPAp PpETAA WACTh 4 WTP MHUUHĂ CTUBONZ [10 cma2 
PoAt5 XoTapS no KoVaa Hi8 B'kkă twngaati. 4 Ha To tem 
B'kpa || ttăuiers POCHSACPRA Biti ENMCANHANE AH Gredana hore 
BAH. i t'kpa np'kezzaronacnittare Bpama rocnoAcTRAAmbi 
Ilempa. n Bkpa norapa namuy. B'kpa nana Haka | R'kpa 
nana Îlerpa Atopinna. pa mana Herpnaa. e'kpa nana 
Taaanz. nkpa nana ApaSpe. r'hpa nana Ppntonnua. 
g'kpa naua Toaacpa npak. Xoruu | ckux. B'kpa nana KRoc- 
meu tkpa nana Bonapa napk. Heaeuenye "kpa nana 
Toagepa npak. Mokorpagckore, B'kpa nana Iemguna nop- 
mapik || Goyuanekere. B'kpa nana Xpana cnzmapk. k'kpa 
nata Epimia energia, ekpa nana GanSrana vana 
Bkpa nana Grpaua croatia, e'kpa || natia Ra uea'kna 
komnca.u t'kpa Secu Boa'kpwua nam MoagatekHiă Beantuy 
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H AaăHy. a no Hauiea xueoTk rock SAT rocnoAap ww 

AETEN HAnHȚ Mâni Wait poa. nau AK RSAkoro nora 

H3BEpeP Riu pecnoaapem Hauteni Moagater'ln zeman "om 

GH HAL HEDOPSUINA Haluero Aaailiă n NOPRPAKAENIA.: AUR 

n Srpkuna n STepaAna. Ban ccmn AdAH 5 HOTROAANAN 

aa tre pause n pi'hkpuSio caSinoy. d ma noauru, Kp'E= 

MOCTA H  NOPRPAKAENiE PEAS BACEMS RHILENHCANNOAMS Re 

akan ccatut nai taS B'hpiomt nan$ TompSman$ acre: 

aderă nucaru n nam$ neuar Bak'kenru KCEMOV  ânerroy |] 

Hauieai8. mmcaa A, SanrpS Ionoauu o Tăcor. garw Faaa 

meua Alagria îi. 

Traducere. 

———_ 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn 
tarii Moldovei, stire facem cu aceaşta carte a noa- 
stră luluror cui pre dinsa vor câta sano vor auzi 
celindu-li-se. ială ca aceasta adevărata slugă a noa- 
stră Ian Racişte ceaşuic, a slujil înainte vreme 
sfânt răposatului părintelui domniei mele Bogdan 
Vodă cu dreaplă şi cu credința slujbă, iar acum 
slujeşte nouă cu dreptale și cu credință, pentru a- 
ceea și noi văzând a lui dreaplă şi cu credință sluj- 
bă spre noi miluilu-ne-am noi spre el cu osebila 
noasiră milă şi datu-i-am lui de la noi în al nos- 
tru pămâul al Moldaviei a treia parle de sat din 
Țigăneștii, ce-i pe Palna şi cu mori pe Putna, ce 
a fost cumpasat acea a treia parle de sal sfâul ra- 
posatul părintele Domniei mele Bogdan voevod de la 
Andreica și de la fratele său Filip, şi sora lor Soru 
copiii Ştefului şi de la nepoţii lor ou Bucată şi 
fraţii lui Trif şi Dragotă, tiiii Malei, şi de la verii 
lor Toma şi fratele sau Petrea şi sora lor Sofiica 
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copiii lui Vănilă, toţi nepoţii lui Bărsan, din di- 
rese ce au avul de la bunul domniei meale Stefan 
voevod, pentru 124 zloți tataraști. "Toata acea de 
mai sus parle să-i fie lui şi de la noiuric cu toale 
venilurile, lui, şi copiilor lui, şi nepoților lui, şi stră- 
veputilor lui, şi rastrănepoţilor lui, şi la tot nea- 
mul lui, ce i se va alege mai de aproape nerușeit 
nici odănăoara în veaci. lar hotarul acelei a treia 
parte de sat din Țiganești ce-i pe Putna şi cu mori 
pe Putna, să-i fie din tot hotarul a treia parte, iar 
despre alte parti după vechiul hotar pe unde din 
veac a îmblat. lar la aceasta este credinta dom 
ei noastre mai sus serisa Noi Stefan Voevod, şi 
credința prea iubitului frate al domniei mele Pe- 
tru, şi credinţa boerilor noştri, credința Duwmisale 
Isac, credinţa dumisale Petru dvoroicul, credinta 
dumisale Negrilă, credinţa dumisale Talabă, cre: 
dinţa damisale Arbure, credința dumisale Grinco- 
vici şi a dumisale 'Toader parcalabi de Hotin. cre- 
divța dumisale Coste şi crediuța dumisale Condre 
parcalabi de Neamt, credința dumisale Toader par: 
calabi de Cetatea Noua. credința dumisale Petrică 
portar Sucevei, credinţa dumisale Z/ran spatar, 
credința dumisale Eremia vistearnic, credința dumi- 
sale Săcuian ceaşnic, credinţa dumisale  Străce 
stolnic, crediuta dumisale Căţelean comis ŞI credinta 
tuturor boerilor noștri Moldovenești a mari şi a 
mici. lar dupa a noastră viața cine va fi domn 
țarii noastre a Moldovei. unul ea acela să nu strice 
a noasiră danie şi înlărire, ci mai vârtos sa i-o îu- 
lărească şi să i-o împuterească, ca ceia ce i-ain dat?o 
pentru a lui dreapla și cu credinţa slujba. Iar spre 
mai mare tărie şi împuterire a tot ce s'a scris mai 
sus. poroucil-am la al nostru cinstit şi credincios 
boiariu Totruşan logofat să scrie şi a noastră pe- 
cete s'o acăţe de aceasta a noastră carte. A seris Du- 
mitru Popovici în Iaşi, la anul 7031 luna Mart 15zile. 

 



-- 314 — 

NOTEI 

"Originalul pergament cu pecete, atârnată cu şnur roş, 

E foarte bine păstrat şi ceteţ. Originalul Pam copiat din 

Grefa Curţei de Apel din laşi. Pe pecete se celește + nr 

uarb îw Grebaia Roskoabi PociioAap Seman MoaAagekou, Cap 

de bou, steaua intre coarne, soarele în slinga, luna în 

dreapta. Scutul e incadrat inti'uo exagon de linii curbe. 

(v. „Surele şi Izvoade» VI, 433). 

Nume de persoane. Ivan Racişte, Andreica, Filipp, 

Sovu, Şteful, lon Bucală. Trif, Drago!ă, Malea, Toma, Petrea, 

Sofiica, Vânilă, Bărsan. 

3) Nume de locuri. Tigănaşti pe Putna. | 

4) Obştia răzeşilor lu secolui al XV-lea proprielar în 

Tigăneşti. pe Putna era Bărsan, pe o lreime din loată în- 

tinderea moşiei ceca ce arală că proprielatea era mai ve- 

che în sat, de câ' sfărşitul seci. al XV-lea. Acest Bărsan, 

â avul următorii copii: Vânilă și Şleful; Vânilă a avul 

copii pe oma, Pelrea și Sofiica; iar Șlelul a avul pe 

Andreica, Filip, Sora şi Malea. Malea are de espii pe Jon 

Bucată, Trit şi Dragotă. Erau dar supt Bogdan Vodă 9 

proprietari în a 3-a paete din Tigăneşti pe Putna, când vi- 

ue Domnul şi le cumpără dreptul lor de proprietate pen- 

tru 120 zloți tătărăşti. pentru al da lui Ion Racişte pahar- 

nic ca mulțămită pentru slujbele sale făcute domniei. 

5) Boerii. Conirolând lista boerlor cu cea din .locu- 

mentul dia 24 lunie 7030 dat în Hârlău. anterior eu 9 

luni cestui de aici, vedem că 2 boeri şi-au schimbat starea : 

bătrânul Tuca Arbure a fost schimbat în slujba sa de por- 

tar al Sucevei cu Pelrică. hHămănerea lui Luca Arbure 

în lista boerilor ca boer fără tillu, ar arăta întăi că ar fi 

fost un lel de pensionar al timpului, dacă nu ne-am explica 

faptul prin începutul de disgrație în care a căzut bă- 

trânul boer, căci după o lună de zile i se zbură capul. 

o 
ie
 

a 
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Boerul Talabă scos de la păreălăbia Hotinului, rămâne boer 
fără titlu şi snpt Rareş Voda in primul ao de domnie. 

6) Danie domnească. Nu ştim natura slujbei ce a pu: 
lut face paharnicul Ivan Racişte, lui Bogdan Vodă peulru 
a i se dărui de domn o moşie de 120 de zloți,  ioadins 
cumpărată pentru dânsul. Siujit-a pe domn în războaele 
sale, ori mai ales in misiunile politice, când cu inchinarea 
țării ? noi bânuim mai degrabă ca acest Ivan Racişte să (i 
fost un iusoţitor al Taulului in misiunea sa pe lângă Tur- 
cia, când cu închinarea Moldovei. 

1V0. Document din 7053 Sept. 13. Hăvlău. 

Sumar: Petru Voda Rareş întăreşte manăstirei Moldaviţa o 
Toplilă din târgul Buei, de Ia capatul ei pănă la vărsătura ei în apa 
Moldovei, cum a fost făculă danie de Alexandeu cel Bun. asemenea 
şi un părău cure fusese dal de Stefau Vodă maănăstirei Neamţului 
să aibă drept a-şi face mori şi prisaci pe tot luugul acelui părău pă- 
pă la vărsătura sa în apa Molduvei. 

 Alacrire nikiere at Ilerpa Bornoaa, Foc noaapz seatan. 
MOAAABCKON, Bndmeniiro. , etc). „||. . . manogaan cati 
OCORHOIO  HAULE0 MACI AdAH 5 HOTEPAANAN CAI, AT Hac 

o Hauren Bemani $ AMloagatekon. Hate ch Hi Magni ao- 
uacrupai Aloaganttu,. make cc xpaat || Baacos'kipenie npucrku 
AU Eu Atapin. ca ana Tomata umo ccm 3 'mpar ae 

mt pe TIN 
AWP EPA AO OVCTIA. MAE Snamacr $ mMoaaat,uro Bucp 

— Fată 
e, 

nai ddanie wr np'bakaa | rocnoaeraaatui or arăanapa Boc 
Boa. n tau Îlzpa$ re cuao pane atotacrupui wr 
HkauS wr aka recun Grredana EotBoAN. Ad Bă: 
ACT CTIH AMoHacrHp Alwva(aa)uun , AY || rzAS nzsamorăr 
HOVETITII ROA, H3_AMOAMA PH 40 OVETIA  natke Snaaaer 
$ MOAAaB. dă coni careogkr. aan ui cwSnu. Han urne 
ne: XowiSr czraepur na Tonanuu n ua "Tom Iapa, a cToAs 
monacrup HkamS pax n nae sa mom Ilapa$, a 'monanua. 

"3 

=. 

m
.
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H nzp28 UȚO CÂT BRIUINCANHNI Ad BĂXAAT cT'bui Mnacripu 

MOAAABHUA, Hate ec Xpăm || caret'kiperiin npucr'bu Atu 

cun AMapin. we ac Spuk ca Backat AokoAou. tinepSieino 

HHKOANRE Ha B'kkbi. a ha mo ccm t'kpa tanero renoacraasui 

Guunenticanuare int Ile || mpa Bocgoani. ni kpa Basatonaenny 

mu cute Hamama n Gredana nu B'kpa Borap amy. u'kpa 

nana Egynma_ Î$p$. n e'kpa nana opun ARepunka. 'kpa 

nana GrSpan n nana Alonitaa npakzaagene Xorunekuy, 
tona 

ekpa nana Aanmutoaa XSpS n nana Alnpona napraaatoge wT 

Hrkaua | abpa nana Îllanapa n nana Tzatun  naprananoge 

Hogorpaqenut. e'kpa nana Ilewpu BapuoeS noprapik Ge- 

uagckare. Bkpa nana IOpia cnarapk. a'Bpa nana] Aana 

ancrEpuuka. nkpa nana Xapnepa nocreanuka. Rkpa mana 

Iămpanita vamă. srkpa îiaita HkrSaa coana. r'kpa 

natia || Ilaatcu noanica. n B'kpa uzeby netaper name Alea- 

sacru Î| eat i mMaankz. SĂ 10 naut io Ko 

BOVAET FENABE Mâuiei Seman Ur Aphrini Hari nani wr 

Hâuero poAd. HAN MAK BOȚAROTO BA H3Bepet rece || aapema 

ere tatii AMoagagckou Seman mor Bu || nenepSuima  ua- 

WET Adâtiia n NOTBpARAeiie  Hâtmei  AMABH  AMoapatuitua. 

HAe cer Xpam Baaro || e'bipenie uni atpin. aan Ri oy- 

Kpituna n SrepzAna. Banke ec pane "Tux Bununncannă To- 

ana Hi ÎlapaS. nauen er'ku AB ww CecnoAcradini 3a 

aus Akaok lin poanta naut n 3a nau 3Apatie n cnacenie 

ASI i 'TRASV, 4 Nat TO. MPKVEIP NOPVUNPII HAUIero Aâaz 

Hi, PARORIN Ad CT IIpORART Wr ra Bă cArBopulăre Ro n 

| seal n ww nphunconta ere arpa [u we pacbya criz 

BOPOY OVPOAoE || una] n wi, eganreanerni n wT ti Ancan 

OTP CTBIȚ W'PEA IKEZEA HI KEN H OXaacTie Că HOVAd 1 că 

npuka'kmo Slpue, nea Mita Lya HE z3%NnuLe ta ra că 
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FPBBA 20 Ha HHX irita UAAAY if Ea ku ata. Ha 
Goauen Kprbnocr n norapa || pene TOAOV BACEAMOY ture 
Micannoaisy keaban cca, (| autem ukpiomv nanS Alami: 
Mau aeroiber uncaru. n name nea npuribenmui ee: 
Mo Aero nauemoy, nuc ewprie tea Xzpaotik aro up 
dcua Gewrengie ai, 

Traducerea 

Cu mila lui Dumezeu Noi Petru Voevod domn 
țarii Moldovii, ştire facem cu aceasta carle a noa 
stra luturor cui pre dâusa vor câta sau o vor auzi 
celindu-li-se, cum ac-am milostivit inşine cu osebila 
mila noastră de am dat ŞI am întăril înşine dela 
noi în al nostru pâmâul al Moldovei Sâutei voastre 
ŞI rugei noastre mâuastiri Moldaviţa, unde este hra- 
mul Dunei Vestiri a preacuratei fecioarei de Dum 
nezeu născâtoarei Mariei cu o topliță, ce-i în lare 
gul Baei, din vârful ei la gură, unde se varsa în 
Moldova, ce ică To5t dă davie de la străbuvul dom. 
uiei mele de la Alexandru Voevod, şi un părău 
ce a fosil dat mânastirei de la Neamţ de bunul dom- 
piei. mele Stefan Voevod, să fie şi acestei manastiri 
Moldavia ca să poata lasa apa din Moldova aşijderea |; 
la gură unde cade în Moldova ŞI ca singuri sa-şi! 
faca mori şi stupi sau ce ar voi să-şi Tacă” pe 'To- 
plilă și pe acel parau. iar sfintei mănăstiri  Neam- 
tului i-am_mai Vat_să fuluseusca de acel parâu. lar Topliţa şi paraul cari-s mai sus serie Să fie sfin- 
lei manăsturi Moldaviţa, unde este hramul Bune 
Vestiri a preacuratei Fecioarei nascatoarei de Dum: 
nezeu Mariei de la noi uric cu toate venilutile ne- 
ruşeit nici odanăoara în veci. lar la aceasta esie 
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credința domniei noastre mai sus 'serisă Noi Pezru 

Vodă şi credința prea iubiţilor mei fii liaş şi Ste- 

fan şi Costantin, şi credința boerilor noştri, ere: 

dinţa dumisale Efrim Zlurul, şi credința dumisale 

Borce  dvornic. credinţa dumisale Sfurza şi a du- 

misale Moghila parealabii Holinului, credinta du- 

misale Danciul Iluru şi a duwmisale Miron părea 

labi de Neamţ, credinta dumisale Sandru şi a du- 

misale Tămpa parealabi d. Cetatea nouă, credinta 

dumisale Petre Vartic porlarul de Suceava. cre- 

dința dumisale/urie spatarul, credința dumisale Dan 

visternicul, credința dumisale Hrâbor posteluicul, 

credința dumisale Pătraşoo ceaşvic, credința du- 

misale Neagul stolnic, credinta dumisule Plaza 

comis, si credinta tuluturor boerilor noştri ai Mol- 

dovei a mari şi a mici. lar după viaţa noas: 

tră cine va fi domn în pâmântul nostru at Mol- 

dovei din copiii noştri sau din neamul nostru sau 

ori pe care altul Domnul Dumnezeu îl va alege sa 

fie domu ţării noastre a Moldovei, unul ca acela 

sa uu strice a noustră danie şi întarire rugii noastre 

Moldavilei, unde este hramul Bunei Vestiri a Nas- 

cătoarei de Dumnezeu Mariei, ci mai vârlos să o 

întărească și so împuterească, de oare ce i-au fost 

date acele mai sus scrise Zoplifa şi Părăul slintei 

noastre rugi de la Domuia me pentru sufletul stra- 

moșului şi părintelui nostru, şi pentru a noastră 

sănătate şi mântuirea sufletului şi a trupului.* lar 

cine Sar încumela a rupe a noastră danie, unul 

ca acela fie proclet de Domnul Dumnezeu facăto- 

rul cerului şi al pământului, şi de prea curala lui 

maică şi de cei 4 sfinți Evanghelişti. şi de cei Î2 

apostoli şi de 'cei 318 părinţi care au fost la Niceia 

Cetate, şi de toți sfinţii cei întru Hristos; parte să 

aiba ca 'afurisitul Aria şi cu vânzătorul luda, şi cu 

acei jidovi cari strigau la Isus: sângele lui nevino- 

vat asupra noastra şi asupra copiilor noştri. lar 

 



— 319 — 

spre mai mare tarie şi putere a tot ce sa scris 
mai sus am poroneit la al nostru credincios boer 
Măteiaş logofăt sa scrie şi pecelea noastră s'o a- 
câle la aceasta carte a noastră. A seris Gheorghe 
în Îlarlau la anul 7053 luna Septembrie î7. 

NOTY 

1) Originalul pergament are pecete rupti atâenată 
se allă in grefa Curţei die apel din laşi. Se pot ceti a: 
ceste cuvinte a srmaii Aieaa. Său roş de matasă, (v. Su. 

"rele şi Izvoade VIII, 655. 
2) Nume de locuri. Topliţa, Părău, Bae, Moldaviţa. 
3) Zoplița. Supl nume de Toplila găsim un sat în 

judeţul Mebedinţi şi alle denumiri mai vechi. In iuțeles co. 
mun Cihac nu vi-l dă în dicţionaral său. lată cum preci- 
zază dncumentul nostru ce-i aceia Topliţiă: că cana 'renanua 
vro ecr $ rrpar Bac, wr EP&N AC Seria HAcăte Snaiarr Ş 
dMloagag.=—ecu o topliță ce-i în târgul Bae de la (izvorul) 
eapălul ei la gura unde se varsă (cade) în Moldova. Deci 
Topliţă trebue să fie ov apă curgătoare, care lreceu prin 
lârgul Bae. 

Ce să fie acum acea Topliţa ? Se zice Tupliţă la o 
apă mocirloasă unde este glod permanenl, și unde când dă 
vita cu piciorul se înfige mai lare, un fel de ochiu, sinârc, 
diu care izvorăşte un pirău, a căruia apă nu înghiață iarna 
Fără a prejudeca pricina de ce nu îinghiaţă apa din lo- 
plijă, poporul a numit această apă mocirloasă, acest lău, 
acest ochiu, cu numele de Topliţă, crezând că apa e calda 
Şi de aceia nu înghiaţă. La acele ce nu iughiaţajdin cauza 
sărurilor dezolvale în apă li se zice Sărata, Săratu, Solonţ, 
Solone/ elc., la celelalte ape care nu iughiață li s'au zis 
toplița, ră ar fi calde şi iarna (lopea=cald, toplenie=in- 
călzit, topiti==a topi), dar din aceiaşi cauză e glodoasă 
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(topkie=mocir'os, lopkii=glodos). De aceia în părţile de 

şes se zice în loc de toplifa=gloduri, smâreuri. 

4) wr akaa reenoacraa Grejana Bocoan=de la bunul 

domniei mele Stefan Vodă, credem că se referă la Stefan fiul 

lui Alexandru cel Bun, şi frate cu bunul sân Bogdan Vodă, 

tatal lui Stefan cel mare. Nici înteu caz uu puleim lua aici 

pe Stefan Voda drept Stefan cel mare, tatăl (wrux sau 

poarta) lui Pelru Rareş. 

101. Document din 7053, Aprilie 4, Huși. 

Sumar : Petru Rareş Vodă întăreşte împărtala ce şi-au făcut. 

între sine surorile Mărica Bruo şi Marina Petriman în satele Criveşti 
Hodeceştii. Găurenii, Răvăcani, cum şi liganii robi. 

+ Macrire ciriete ati Ilerpa Boekopa rocnoaaga 3344H 

Mloasackoi. 3HAMENHTE MIA HECHA AHCTOAM Maat EZ- 

Cha KTO HaHEM EA3PHT. HAN ECO UPON  GcabituT |] Wate 

npinaoua np'ka aan, ui np'ka naumnaui neape Aloaaae= 

căii. Aapuka ere Fpanh n ceerpa ei Azpuna 

kueenr'k Ievpuamant aoukbi Macmnua enSkui |] AlzpSui- 

kw nprkoynSuamone Kocme Grpannu n Sp Grpa- 

BHu. DO HX AOBPOH BOA HHRbIA HENONSKAErin AHHpHicIIA0= 

BAH. 11 PAZAEANAN pomeni coBo || bi cEoră pariu wrHutin 

WT CREUY DpaRiig Oypuko(Re) n HeupuRaie ro Hataari A/k- 

Acte uk isp m Hocre Grpazuu wr npka'kaa uaniero 

faeganapa Bocgoqu. ni wr || Haia n Greba(na)  Bocnoai n 

wr norepaxaenie wm poaurea' rocnoacrtaatni G'rebana orz 

ROAÎ HCUPURHAE WPO HAdAti BABA 1UX MapSuka. vor paz- 

aaaenie mu wm Gmedgana || Bocoai nu tru n Hack wr 

pasakactie wr rocioacTuaatii. uk ceaa Hanavk Kpubeipiut HI 

Xoruepu. n noaseiua wr PzBaanii, uacru wriz  puein 

 



— 581 — 
Hi ceso TaSp'hkiin. n Aocmaasca || na uacr Mapnkau no- 
AogHHa ce4o Rpnaetiu ui ceao TaSp'hin, uro ce CEAI. ui 
NOAOBUIIA WT Pzeanatiii "Pur CEAI, 4 MAK Bz acm cre- 
TpA en Mape Aocra |] asca S en uacr NoAoBHIta ceao Wwp 
Kpnneun n cea Xopueijin wo ccma ca cScuan. UpAA 
HA N Np'kA, Hattin Rotape, Ho ati BHA/keuar i uk 40 
RpOI0 BOA Hi To |] kate n popor Hf pază'kaenie. a au 
PARORAEDE AWP Hdc Adi Hi NOTRpRAMANn cca Ala put zii 
H cecrpa ti Mapuneu Sen mori umori eimutencaniie || ceaa 
SAK9 Ad CT HAIR APP Mac Spuk CA RACEAMR ACXOACA Hat n 
AETeah x. n Snouamoat HX Hi npasStiourkroan uk n 
npajiSprkromn uk ti Bzcemoy poAs Hy KTO ca jha none 
per HanBanzHin HenepSuieito nukoann ua ler, A Xo'Taph 
Taăi np'lapeueuinai ceaaM Manta Rpuzeiţina n Xogauepoat 
S GrpSura n noacutia Paza | noa n LaSpkuoa a cer 
Wren cTopon no crapeatt Xorapv mo koyaa Ha Bia 
MOEHBAAN, ai "PIK EIJIE Cati Aa4H H NOTBOBAntAni caSs'k na. 
memo Hpanh ua con npatti Îl uraniu nonauk PanSan u 
H'kra un Mapuna aaru Aaava n Karpunen ui nacane 
Huka uk Boa n Gnasa ppkru Cancun, HĂparia 
acută Pagsactn un Cuaiwun cun | Mikrzu. ucupnanaie umo 
nmaan ARaca(e) mat Granutoa Ilparaaant wr Ilempa Eo- 
ROMA. H "TOPI WHTAHH emunucaniti Sen ecatt Snoykone [$- 
peui vaca. ni Emoy Dovyaov| mann n Hocme wake Ad 
ECT MAY AT Hac Spuk ca Băctat ACXOAom cmS ui abea 
EMS n SnSuaroai 418. ni ere cau AdAH HI NO9TEPAAHAH 
cavs"E nauemoy Epemie Xomeannk n eu$ | a ro Aa. 
ȘUKZH Biunncanie ua un npagii wrrnnbi ceao IlzSu cpu 
“ro wun kSnua wr IlegSa Hovuaukn 3a u, oara: 
TâpckHR Wr npuehaie uro nmaa ÎledsSa ww roate Spuk
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Ba NETALCIkT 3Aa4Tu Mâapekii. KAKO AA ECT Hi Sp wm 

Hac ca Race AOXSAGM Hat Mi Akreai Îl uk ni Snoyuaroa uk. 

A ua To ccrp R'kpa Haulero ecnoAcTRAAii RHU ENIMCariare Mini 

Ilerpa Bocgoai n e'k(pa) np'kaasaoBaeiui ciige rocnoacreaau 

Hantama u Geega(na) n Rocmauruna. n Bhpa norap 

Ha || mun. Ekpa nana XSp8 Agophua. e'kpa nana lemon 

Rpakon(n). e'kpa (nana) spun (n) nana Groypsn upr- 

kmaat  Xomunekii. a'kpa mana Aanutoaa XoypS ui naua 

Mugonona (sic) upakzaaa wr Hrkaama. ekpa nana |] Ia ue 

Apa n nana aan npanaa Hegorpagckiik. (e'kpa) nana 

Bapriik lemnu noprapk GSuaackare. ui nani FOpie cirz= 

mapk. n nana AMlornaa aner'kpuiica. in nana XpaBopa 

nocmtannta, si iata Xamj3a n HhkrSaa n Maanen. n 

nkpa azcky noap nauniă MoaaaBekiX. BEAHKII Hi aan, a N9 

Hautiai ugom'k ro RSACT renapa naut 3eatan 4 Akai 

Hâmină Han (0 Hautero poAS HA Nak RSA, KOro || BA HSBEper 

EWTI renApem Haieu Seman Aoagateiii TOT Bu Ha HE- 

nopSumia Hâmero Arie Hi NOTRPARALNIE AAERU UAM5 Srp'krna 

Hi Smepzana, Bănie tc Aaan ui ntorapz(an)an sall uX 

Apato Buiuncanin Rac'kai a cST Hat pan MTumiuni, a td 

ROauiE tpknocm n MOPEpAKAcHie POAMS RaceiS  Riureniica= 

nomS geakan ecatu hamiemS R'kproa$ ant Alzreau Moro 

der _mucareh ju neuar natu$ upuR'henzii Keem$ ancToy Ha- 

wmeai$. Toma Paoprekova mica S Xcok Bao Bir mea an. A. 

“Traducere 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod domn 
țării Moldovei. ştire facem cu această earle a noa-  



stra luluror cui pe dânsa vor cata sau celiudu-li-se 0 vor auzi. lată că au venit înainlea noastra şi 
înaintea a lor noştri boeri Moldoveneşti Mărica ju- 
păneasa lui Bran şi sora ei Mârma jupăneasa lui 
Petriman, fetele Naste, nepoate Măricăi. straue- 
poale lui Coste Stravici Şi Jurj Stravii de a lor 
bună voe de nimeni silite nici învăluile şi ş'au îm- părţii între sine ale lor drepte ocine din ale lor 
drepte urice şi direase ce au avul bunii lor Jurj şi 
Coste Stravici de la străbunul domniei mele Ale. 
zandru loevod şi de lu llie şi Şlefan voevozi şi de 
întărire de la părintele domniei mele Stefan Vodă şi din diresele ce au avut baba lor Măruşea de 
impărțală aşijdere de la Stefan Voevod ŞI _ mama 
lor Nastea de impârtală de la domnia mea, a lor 
sale anume Criveşti şi Holceşti și jumătate diu 
Răvăcani, partea diu Criveşti şi salul Găureani. Și Sta căzut îm partea Mâricăi jumătate de sat Criveştii şi satul Gaăureanii, care este o selişte. şi 
jumătate din Răvăcani aşijderea silişte; iar în par- 
tea surorei ei Marinei i Sa cazut în parlea ei ju- 
mălate sat din Criveşti şi satul Hodceștii, care 
este cu vecini înamntea noastră şi înaintea a lor noştri boeri. Deci noi văzând a lor de bună voe și tocmală şi buna lor împărțală, şi noi aşijdere de la noi am dat şi am întărit înșine Maăricai şi 
surorii ei Maărinei, toale acele ce-s mai Sus scrise 
sate. ca să Je fie lor de la noi uric cu toate ve- 
nitarile lor şi copiilor lor şi nepoților lor şi stra- 
nepoților și răstrânepoţilor lor şi la tot neamul lor 
ce li se va alege mai de aproape neruşeil pici o- 
„ănăoară în veci. lar hotarul acelor de mai sus 
scrise sate, anume Criveșlii şi Hodceştii la Sirun- 
gă şi jumătate din Ravăcani şi Găureani sa le fie 
din toate părţile pe vechiul hotar, pe unde din vechi 
au îmblat; şi aşijderea înşine dal-am Şi am întărit 
slugii noastre lui Bran pe ai sai drepți țigani anume. 

  

| 
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Radul şi Neaga şi Marina copiii Dadului și Calrinei 

şi verile lor Joea si Simza copiii Stanei şi Dragna 

fata Radului şi Simion fiul Neagăi, din diresele ce 

le-a avut bunul lor Stanciul parcalab de la Petru 

Voevod, şi loţi acei țigani mai sus serişi sint ne- 

poţii lui Gureş judele şi a lui Guduman şi Costea 

-ca să le [ie lor de la noi uric cu toate veniturile 

lui şi copiilor lui şi nepoților lui; şi încă um mai 

dat şi am mai întărit slugii noastre lui [Eremia 

Ilomelnic şi nepoalei sale Maricăi pe a lor dreaplă 

ocină salul Paăuşeştii. ce dânsul Va fost cumparat 

de la Șteful Buna(ki cu 900 zloți tatăraşii din 

privilegiile ce le-a avul Șteful de îmmpărțala de la 

domnia mea. Şi iarăşi a cumpărat Dremie /lomel- 

mic a treia parle din Costeşti de la Stelul din ace- 

laş uric drept 50 zloți lalarăşti, ca să-i fie lui u- 

vie de la noi lui şi copiilor şi nepoților lui. lar Ia 

aceasta este credinla a noastrei domnii mai sus 

serisă noi Petru Voevod, şi credinta preaiubiţilor 

fii ai domniei mele lliaş şi Stefan şi Conslanlin, şi 

credinta boerilor noştri, credința jupânului  Florrae 

dvornie, credinta jupânului Peru Orăcovici, ere- 

dinla jupânului Burce şi a jupânului Sturza pur” 

calabii Hotinului, credinta jupânului  Danciul /7u- 

rul şi a jupânului Miron parealabi Neamţului, cre- 

dinta jupânului Sandre şi a jupânului Tâmpa par- 

calabi de Cetatea Nouă. credința jupânului Vartic 

Petre porlar Sucevei, şi a jupânului lurie spalar, 

şi a jupânului Moghilă visternic, şi a jupânului 

Hrăbor postelnic, şi a jupânului Hamza şi Neagul 

şi Plaza, şi credinţa tuluror boerilor noștri Mol- 

doveneşti a mari şi a mici. lar după a noastră vi- 

iață cine va fi domn pământului nostiu din copii 

noștri sau din neamul nostru sau pe ori care al- 

tul D-zeu îl va alege să fie domn lării noastre a 

Moldovei, unul ca acela să nu le strice a noastră 

danie şi înlăritură. ci mai vârtos să le-o întareuscă 
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şi să împutereaseă, căci că înşine am dat și am 
întărit pentru tot ce s'a scris mai sus şi căci că 
sânt lor drepte ocini. Iar spre mai mare tărie şi 
împuterire a tot ce s'a scris mai sus poroncit-am în- 
şine la al nostru credincios boer Mateiaş logofat 
să scrie şi pecetea noastră s'o acate la aceasta 
carte a noastră. Toma Florescul a scris în Huşi, 
la anul 1053 luna April 4 

NO'TE 

1) Originalul pergament, cu pecete atârnată, face parte 
din arhiva d-lui Rober Mille, fostul proprietar al Strungti. 
Se ceteşte pe pecete: n(ruarn iw) Ilerpa Horkoani roenoA4p 
sean Moaaaackou, Cap de bou. Este şi o traducere făcută de 
Ioniță Stamate pitar în 1808 Oct. 20 Eşi. (Vezi Surete şi 
Izvoade VIII, 661). 

2) Nume de persoane : Măvica, Bran, Mărina. Petri- 
man, Nastea, Măruşca. Coste şi Jurj Stravici, Eremia Ho- 
melaic, Steîul Bunaţki. 

3) Nume de locuri. Criveşti, Hodceşti (şi Hoteești), 

Găureni, Răvăcani, Strunga. 

4) Jurj şi Coste Siravici. Uricul nostru ne vorbește 
de urmaşii în a 4-a generatie a boerilor Stravici de supt 
Alexandru cel Bun. In adevăr ne spune că cele 2 surori 

Mărica japăneasa lui Bran, şi Mărina jupăneasa lui Pe- 
triman, erau fetele Nastei, nepoale Maruşcăi şi strănepoate 

lui Coste şi Jurj Stravici, cari trăesc supt Alexandru cel Bun 

(nenpuBHaie wro naaan A EAsRe Hy XSpxk un Kocre Grpatnu wr 

npkaEAa uaumero STaranapa Borkoan=—din diresele ce au avut 

bunul lor Jurj şi Coste Stravici de la bunul nostru Ale- 
zandru Vodă. 

Ar urma că aceşti 2 Jurj şi Coste Stravici să: -f fost fraţi. 
In adevăr Petru Rareş Voda zice că faţă de el Alexandru 

25
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cel Bun vine străbun (noa tax), căci avem seria: Ale- 
xandru Vodă—Bogdan Vodă—Stefan Vodai—Petru Vodă 
Rareş. Tot aşa vineau şi cei 2 Straviei Coste şi Jurj faţă 
cu cele 2 surori. Jurj şi Coste Slravici— Maruşea- -Nastea 
—-Mărica şi Mărina; dar uricul le zice numai AkAcRe în 
loc de npka'kapoee. Ra 

Fost-au cei 2 Straviei fraţi ? Documentele timpului 
par a ne desminţi. In adevâr în documentul din 6929, 
(Ulianitki 26), se aduce între cei 33 ce iscălese, şi credinta 
lui Stefan Stravici î brat ego Jurj. Deci Jurj Straviei a- 
vut'a de frate pe Stefan Stravici, iar de Coste nu se po- 
meneşte. Urcându-ne mai sus găsim pe un Bratul Strao- 
vici şi cu fratele său Liuban; iar mai sus cătră 1392 
găsim pe Han Stravici. Credem dar că primul Stravici 
a făcut parte între descaălecatorii lui Bogdan din Maramu 
reş şi dacă legăm arătările 'documentale reiese că Stravi. 
ceştii au fost în rândurile dintăi ale boerimei între 1392— 
1421. 

Cel dintăi fost-a Joan Stravici urmașii lui au fost 
Bratul şi Liulan. Ta al tveilea râud au fost Jurj şi Ste- 
fan Stravici ; urmaşul lui Jurj Stravici a tost cred acel Coste 
Stravici, care acest Coste a fărut pe Măruşca; aceasta pe 
Nastea, şi această Nastea pe cele 2 fete Marica şi Marina. 

„ Pentru surorile Maăriea şi Mărina din 1549 era greu să 
ştie bine spiţa lor de 150 de ani mai inainte ; de aceia și 
scriitorul încurcă gradul, punând deada în loc de preadeada. 

   



ejudicele Au ab etic 

K. Muntenia 

Albul diac. 335. 
Albul vislier şi Ispravnic 318 
Albul comis 288, 291, stolnie 

294, 297, 298, 
Albul din Gugueşti 336. 
Albeni pe Gilortu 289. 
Aldamaş 339. 
Amarul, sat 2$2. 
Amlaşul 280, 293, 305. 
Andrian, munte 283, 297, 
Aninoasa 336, 338. 356. 
Arcă, fiul Arcăi, 257 Elena 
sora — 287. 

Argeş 281, 
Aspri 285, 291, 293, 297, | 

298, 338. 
Băbeni sat 307. 
Badea 309, din Cojeşti 316. 
Badea pah. 304, 309, 316, 

318, 320. 
Badea post. 291. 
Badea vornicul 98], 
Badea pah. fiul lui Tudoran 

pitar 356. 
Baia sat, 305. 
Balea pabarnic, 281, 
Băieşti sat, 306. 

  

    Balica 316, j:arlea lui—823, 
Balomireşti sat 982, 289, 
Balota din Bărleşti 331. 
Bănuţ, dia Vlădești 341. 
Barbul al Craiovei 300. 302, 

304, 309, 318, 320, 323, 
399, 327. ban 331, 333. 

Bărcan comis 335. 

Băreau vel stolnic 342. 
Bărleşti sat 331. 
Baărsești sat 307. . 
Basarab Vodă Mlad 318. 
Basarab Vodă (Neagoe vodă) 

fiiul lui Basarab Vodă, 330, 
833 
Berendei Neagul 306. 
Bertea (popă) din Aninoasa, 

336. 
Birari slujbaşi 282, 294, 308. 
Blastăm (iacheere) 981, 294, 

308. 
Bodea stratornic 333. 
Bogdan logofat 316, 325, vel 

dvornic 325, 327, 329. 
«Bogdan spatar 309, 
Bugdan vel logofat şi isprav- 

nic 335, 
Bora, munte, 395. 
Borăşti sat 322. 
Boul, munte 284. 
Bradet 300. 
Rrăeşti sat 306 
Brancovanul Preda 338. 
Brumalunul sat 306. 
Bratul Spatar 283. 
Bratul vel comis. 345, 349, 
Bucureşti 283, 290, 291, 994, 

316, 320, 331, 335. 
Budenii sat 289, 
Budo sat 306. 
Bumbara din Corbi 331, 
Bumbeştii sat 339. 
Bunila 318,   
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Buzdugan diu Sofraceni 331. 
Buzeu 327. 
Buziuea vel clucer 358. 
Calin din Vlădești 341. 
Calotă visit. 316, 318, 320, 

comis 329, vel dvornie 
331, 333. 

Calul; a dat domniei mele 
calul 286 ; a ertat darea 
de cal 288. a dat uu cal 
bun 291,297, domniei mele 
a dat calul 298, 302, 316, 
a ertat darea de cal 333. 

Câmpulung 357. oraşul dom- 
niei mele 357. 

Câneştii sat 306. . 
Capotă Manea 336. 
Carbeştii sat 323. 
Cărlig diac 298, 
Cazan logofăt 283, 323. 
Căteţi sat 306. 
Ceaurii sat 392, 325. 
Cerrica vel dvornie 342. 
Ceucut gramalic 286. 
Ciobăneşlii sat 306. 
Cioeadia sat 287. 
Ciuchiu 306, 
Ciurileşti sut 282. 
Cneji 344, 348. 
Coarnele munte 291 320. 
Coaste, munte 305. 
Coico 28|. 
Coltea postelnic 288, pahar- 

nic 291. 
Coman 395. 
Corbi sat 316, 229, 331, 
Corcolaii sat 302. 
Corlat diac 294. 
Costandin pah. 339. 
Costandin vel postelnic. 

358. 
Crainicul munte 306. 
Crăng silişte 319. 
Crasna sat 289.   

Crăstian dvornie, 9288. biv 
dvornie 297, 302, 304, 309. 

Cristea dvornie 286 
Crăstea spatar 345, 349. 
Daia, sat 298: 
Dămbova sat 282. 
"an Vodă 980, 
Dan, 207, şi ai lvi: Dragoi, 

Neagoe, Dobromir. 297. 
Dan 319. 
Dan din Jupăneşti 331. 
Dan din Romănești 331. 
Danciul 2$8, fraţii şi fiii lui 

288, 
Danciul din laşi 331. 
Danciul stolnic 286, 288, 291, 

comis 294, 297. 298, 309, 
304, 309.. 

Danciul armaş mare 318, 320, 
vel dvornie 324, 

Deadiul vist. 345, 349. 
Deatco 309. 327 ban 327, 

329. 330, stolnic 983, 
Dediul spatar 286. 
Didrih. 284, 
Dinu (Câmpul lui—) 306. 
Dobra silişte 320, 
«Dobromir 297. 
Dodeşlii sat 304, 
Drăganul sat 306. 
Drăgoi diac 297, 
Drăghici biv dvornic 285,—al 

Stoicăi 988, 291, 294, 297, 
298, 

Drăghici pabarnic 331, 333. 
Drăgoeni 331. 
Dragomir Udrişte 982, 294. 
Dragomir Manea 9285, 288, 

291. 
Dragomir stratosnic 294, 309, 

304, 309. 
Dragomir stolnic 300, 302, 

309, 316. 
Dragolă, 306.
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Draica, 333, 
Duca 283. 
Dumitru paharvic: 294, 297. 

298. 
Dumitru vistier 333. 
Dumitru vel dvornic 336, 339. | 
Dumitru diac 358. 
Eremia lvg. 349. 
Evstratie egumenul Tismanei 

328. 
Făgraş 280. 293, 305. 
Fiiat 331. 
florini ungurești 288, 298, 

304. 318, 
Fote postelnic 345, 349. 
Frălul, Stanciul 297. 

- Fraţi—să fie fraţi 306, 316, 
Genunea (lui Miloe) 331. 
Ghizdaveţ Dumitru ispravnie 

287, 
Gilortu, apă 289. 
Giosani, sat 989. 
Giurători (zarleşe) 19 hoeri 

310, 395, 357.   Gligori vel comis 342. 
Gligori vel logofat 358. 
Globaş slujba 289, 294, 308. ! 
Grigorie egumen mâănăstirei 

Visina 330. 
Groşani sat 333, 
Groza 333. şi fratele său 

Mareş, 333. 
Gugueşti sat 336. 
Hamza comis 331, 333. 
Hargot paharnic 286, 288. 
Harvat spatar 320, vistier 

324, 325, 337, 329. vel 
logofăt 331, 333, 

herțeg 280. 293. 305. 
Hranitul din Bălești 331. 
Hrizea vel vornic 358, 
Iane Visternicul 335. 
lanichie egumen 'Tismanei. 

» 813.   

laşii sat, 2S8, 331. 
Istratie egumen  Tismanei, 

392. 
luga 306. 
Ivabna, munte, 305. 
Ivan stolnic, 318, 320, 324, 

395. 327, 329, 335. 
Ivan vel postelnic 335. 
Ivancea stolnic 335. 
Ivaşco postelnic 2lca 345. 
lvui, 287. 
Izvoranul stolnic, 304. 
Izvoarele, sat 289. 
Jilțul (gura—-) 300. 
Jitiau. 283. 289, fraţii săi, 

Pătru, Vâlcu, Vlad, Radul; 
299, verii sâi Albul şi Cră- 
ciun 289, 297. 320. 

Jilian stolnic, 331, 333. 
Jiul riu 289, 325, 331. 
Judet, slujbaş 282, 294, 308. 
Jupăneşti sat 289, 331. 
Laţco diac 983, 
Laţeu, 293, nepalii săi An- 

dian, Lupul, 293. 
| Laţeu, unchiul lui Deateo 327, 

338, fiul său Radul 
328. 

Lăudat din Vlădești 341. 
Leca spatar 339, vel postel- 

nic, 342, biv vel post, 
345. 

Leleşti sat 291, 336. 
Lupul hiv vel logofăt 345. 
Lupul pah. 345, 349. 
Macrea Stan 3928. 
Mănea, cu fiii lui Stan, Dan, 

Radul, 304. 
Manea vistier 286. 
Manea paharnic 335. 
Manea fost stolnic, fiul Bar- 

bului, 285. . 
Manea Carbul 293. 
Manole portar 333. 

ŞI
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Marcea post. 324, 3925, 327, 
359. 

Mareş 333 
Margea vel spatar 342. 
Martin 306, 
Matei Basarab Vodă 352, 
Micasă, munte 305. 
Mihail Vodă (viteazul) fiul 

lui Patrașco Vodă 336. 
Mihail 285. 
Mihaileştii. 293, 
Mihalcea Radu 358. 
Mihnea Vodă. sin Vlad Vodă 

317, 319. 
Miloe (genunea lui—) 331. 
Mircea 306. 
Mircea comis 283. : 
Mircea Vodă (cel băirin) 330. 
Micea vodă sin Mihnea vo- 

dă 332, strămoşul său Mir- 
cea vodă bătrinul 322, 

Miroslav lug. 339. 
Mlăâin (fiii lui—) 298. 
Moga 30. 
Moşneni, * Stoica, Dumitru, 

Vlacsăi, Mihail, Petru, Siş- 
man 982, 

Moşneni din Trestioara Vaăl- 
cul, Dadul, Lumot,lon, Dan, 
Stanilă, Stanciul, Radul, 
Stan, Slav, Pătru, Drago- 
mir, Stan, Manea, Stoian, 
300. 

Muerii (poiana—) 287. 
Mugoșanii sat 305. 
Muşat. fii săi Dimitrie și Mu- 

şat 316, 334, 
Musc:] judeţ 356, 
Nan 319. 
Năsturel Udriște 358, 
Neacşul parealab de Câmpu- 

l S 
Neag 519, 
Neag stratornie 293.   

Neag post. 291. 
Neaga 338. 
Neagoe din Vladeşti 341. 
Neagoe stratornie 309, 318, 

333. 
Neagoe postelnic 316, 320. 
Neagoe zomis 324, 325, 327. 
Neagoe spatar 330. 
Neazoe vel ban Craiovei 335. 
Neagoe Borcea 285, 288, 291, 

294. 
Neagoe lpg. 345, 
Neagul 291. 
Neagul dvornic 283. 
Nedelea vel dvornice 334. 
Nean 304. 
Negoeşti sat 307. 
Negomir 306. 
Negovanul munte 305,. 
Negre spatar 336. 
Negrilă spatar--281 
Nica vel wist. 342. vel log. 

şi ispfavnic 345, 349, 
Nicula al Blidei 289. 
Novaci sat 306. 
Obrejinţa apă 331. 
Ohabă, sat 29 

Oncta logofăt 327 3%9, 
Oslea, munte 284. 
Paiandur Vasile vel stolnie 

358. 
Panait stolnic 345, 349. 
Pano vistier 349. 
Păpăianii sat 306. 
Părăginoşii, munte 287. 

305. 
Părăbgul, munte 984. 
Părvul vel dvornic 291, 294, 

297, 300, 302, 304, 318, 
320, biv dvornie 325. 

Părvul comis 316. 
Părvul Craiovescul 346, 324, 

327.
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Pârvul spat. fiul lui Tudoran 
pi! 356. 

Păteu spatarul 315. 
Pavel postelnicul 338, 
Petre diac 331. 
etreni sat 293. 

Petru Vodă fiul lui Mircea 
Vodă 334. 

Piteşti 333, 
Plăcieoaea 287. 
Pluscu sat 306. 
Poborăşti sat 306. 
Poiana 2$7. 
Polovraci, sat 305, 
Popeşti sat 395. 

, Porcenii sat 330, 331. 
”* Preda diac 288, 

Preda vel postelnic 336. 
Preda vei ban Craiovei 339, 

342, frate cu Radu Buzes- 
cu clucer 342. 

Precopie 201, 320. 
Prigoria 2$9, 
Prislop, munte 305. 
Prodan 318, şi fratele său 

lvan 31$. 
Racoviţa, sat 303. 
Rada jupănița 336, fiica ei 

Neacşa 336. 
Rădoii sat 306. 
Radul din Gugueşti 336. 
Radul, 305, cu fratele său 

Petru 305. 
Radul din Bărleşti 331. 
Radul Tomonev, 333. 
Radu! Vodă (cel Frumos) 283, 

ul lui Vlad Vodă, 284, 293 
Radu vodă (cel Mare) 290, 

sin Vlad Vodă (călugărul) 
299, 301, 302, 303, 305, pa- 
rictelui domniei mele Vlad 
Veaă 306, 313, 326, 334. 

Radu Buzescu clucer frate 
cu Preda vel ban; 339, 342, 

| 
| 

| 

| 

| 
| 

| 
| 

| 

| 

  

Radul din Viadeşti 341. 
! Radui Voevod fiu lui Basa- 

rab Voevod 338, 341. 
Radul voevod Serban 344,332. 
Radul Voevod : fiul :Mihoei 

Vodă 344, 347, 356, 357. 
Radul Gramatic, 291. 
Radul comis 316. 
Radul post. 297, 298, 331. 
Radul spatar 331, 333. 
Radul comis 336, 
Radul stralornie 302. 304, 
Radul vel paharnic 302. 
Radul vel vist. 358. 
răscumpărare de vecini 338, 0, 

348, ( a 
Raț Giurgiu comis 339, fl:- 
Răzieul 9289. 
Rediniţe (fiii—) 298. 
R „man 989, fiii săi Dan, Deat- 

că, Serban 289, 
Roman 301, cu ii săi Mariă 

Mărga 302. 
Româneştii pe Jiu 289, 331. 
Roşia sat 306. 
Sarandino logofăt 281, 
Schimb 293. 
Scurta sat 306 , 
Semea spatar 325, 327, 329. 
Setea (fiii lui—) 998. 
Sin scriitorul 329, 
Slănicul de sus 336. 
Sorbele, munte 284. 

 Sorea 306. 

Spinenii sat 306. 
Staico vist. 291, 294. 
Staico log. 286, 288, 291, 

294, 297, 298.300, 304,309. 
Stan din Băleşti 331. 
Stan gramalie 309. 
Stan stolnie 281, 293. 
Stan spatarul 335. 
Slana 338. 
Stan Săvescu diac 342.
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Stanra, cumnata lui Văsiiu, 
fiii ei Sandul. Oprişa, Va- 
siiu, 344. 

Stanciul 298. 
Stanciul vel portar 
Stanciul vist. 288. 
Stanciul comis 286. 
Stanciul pah. 324, 327, 399. 
Stanciul gramatic 300, 302, 

314. 
Staneil vei pah. 349. 
Stanislav clucerul 293. 
Stefan, 291. 
Stefan din Corbi 333. 
Stefâneşti sat 305. . 
Stefanul, munte 305: 
Stetul din Vlădești 341. 
Steian din Slanicul de 

336, . 
Stoica 319, 323. 
Stoica comis 98]. 
Stoica Vistier 336. 
Stoica vel logfet şi ispravnie 

339, 342, 
Steămbătaţi sat 306: 
Stroe (piscul lui—) 305. 
Stroe spatar 297. 298, 302. 

304. : 
Stroe vel dvornie: 309, 316. 
Stroe postelnic 331. 
Stroe stolnie 336. 
Suharna, munte 305. 
Şerban paharnic 336. 
Şerban (valea lui—) 331. 
Şofrăceni 331. 
Şoldul, munte 305. 
Șușman din Curte 286. 
Tăbarta, 306. 
Tărgoviste, 285, 987, 988, 

3803, 305, 314, 
318, 394, 398, 329, 336, 
339, 349, 346, 350, 359, 358. 

Teodosie vel ban Craiovei 
358, 

230, 

Sus 

  

Tereuje sat, 306. 
Tismana mănăstire 989, e. 

( gumeiiiiț— 984, 285, 293, 
313, 392, 325; 338, 

Titulatura domnilor 280 duce 
al Awmlaşulni şi Fagarașu- 
lui, 293, 305. 

Topşa, sat 287, 
Popeşti, sat lâoga Tismana. 

285, 293, 3217, 328. 
Trestioara, 300. 
Tudor gramalie« 316. 
Tudor vist. 297, 29$, 302, 

304, 309. 
Tudor logofat 318, 320, 322. 
Tudor ve! ban Craiovei 345, 

348, 
Tudoran pitar 336, 338, 341, 

342, 344, 348, cumpârături- 
le sale de ocine şi vecini în 
Vlădești 348, fiii săi Badea 
pah. şi Părvul vist. 352, 

Turburea sut 306, 
Tureilor (Câmpul—) 300. 
Tureineşti, sat 282. 
Tudosie vel logofat şi 

pravnie 336, 
Tieşul 341. 
Tiganii, sat 306. 
Tigani rcbi 307. 
Ungro-Vlahiei 280, ete. 
Ungurelul sat 301. 
Uesaţi sat 319. 
Vălarii sat 305. 
Vălcunul (curtea—) 305. 
Vălcâneștii sat 306. 
Vălsan 306. 
Valsan din Drăgoeni 331. 
Vama de oae 282, 294, 308. 

< de porti, 982, 294, 308. 
albinărit 282, 294 308, 
găletărit 982 294, 305. 
vinărit 259, 294, 307, 

Is- 

« 

<€ 

< 

308.
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«  dijme 289, 994, ze.- 
time 308. 
«  ploabă 9282, 294, 308, 
« de cosil fân 982, 294, 
308. 
„ decarat 282, 994, 303. 
< de tălpi 308. 
<_ _ de olace (podvoadâ), 
282, 294, 308. 

Vlădeşti sat 334, 336, 338, 
344, 348, 353, 34i, 342, 

356, 357. 
Vladislav spatar 288, 291, 

294. 
Vaselaţi sat 318. 
Vecini (rumâni) 338, 341, 344, 

345, 348, 352 proces de 
vecinie în Vlădești 349,353. 

Vecinie, judecată de eși! din 
vecinie a lui Radul Bru- 
mela. Văsiu, Vladul, ie- 
şul, Badea Stanciul, Visa, 
Bobocea, Zoică, Radu, Ste- 
ful, Banuţ, Neagoe. Lău- 
dat, Grozea, Tărtea, Manea, 
Racul Pâiuş, Radu 356.   

Vintilă Florescu! 286. 
Vintilă paharnic 983. 
Vintilă vel dvornic, ispravnie 

290. 
Vintiia vel vornic 345, 349. 
Vizina mărnastire 330 hram 

St. Treime 330. 
Viadul logofat 336. » 
Vlad vist. 283. 
Vlad Vodă (călugărui) sin 

Vlad voda 285, 987. 388, 
289, 290, 291, 993. 997, 
în zilele fratelui domniei 
mele Radul Vodă 287, 293, 
320. 

Viad Vodă sin Vlad Vodă, 
323, 325, 326, cartea pă- 
rintelui, domniei mele Vlad 
vodă 327, 328 fratele dom: 
niei mele Radul vodă 32$, 

Vladul din Vlădești 341. 
Vucina vel paharnic 358, 
Zacon Vlaschii 984. 
Zlate log. ispravnic 298. 
Zuiea 3838. 

B. Moldova Ice d 

Albota nostelnic 100. 
Albotă Gh. biv capitan cum- 

nt lui Tuadosă Dubâu lo. 
gotăt 162, 163. 

Albul 92, 
Albul Mic 196. 
Albul postelnic 130, 
Albul pare. de Neamţ 167. 
Alexa diac 228, 276, 
Alexandru Voevod (cel Bun) |. . 

1, 12, 14, 21, 27, 30, 4, 
48, 54,66, 190, 195 cu fra- 
tele său Bogdan, 199 ; Iliaş 
fiul său 199, 224, 259, 380.   

Alexandre! Vodă 163. 
Alexandru, fiul lui Stefan cel 

Mare 27, 33, 49, 44, 48, 
61, 72, 96, 150. 167, 22%, 
298, 

Alexaniru Voda Lăpușneanu 
144, 218, fiii săi Bogdan, Mi 
hail Petru, lonaşco 145, fiii 
sâiloanşi Bogdan 219, 267, 
răstrăbunul său Alexandru 
vodă 966, fratile domniei 
mele Stefan cel tânăr 266, 
273, 369, moşul domniei 
mele Stefan vodă 369...
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Aliuș Vasile 38. 
Andrei 924, 
Andrei condicar 82. 
Andreica spatar 145. 
Andrieşev 196. 
Andronicovici Coste 277. 
Anghelina vară cuAliuşVasile 

şi fiul ei căpitan Lazăr, 38, 
Anghelina (mama lui Steful 

şi Gherasim) 214. 
Aoaşa, 210, 
Arbure Luca portar de Su-| 

ceava 67, 114, 159, 113, 
479229, 9245, 262, fară 
titlu 371. 

Arbure pare. de Neamţ 6i, 
Armăşeni sat 35. 
Atanasie egumen la 'Todi- 

reni 42, ÎN 
Xtsinte Uricarul 44. 
Bădărău C. ruptaş de ca- 

mară 77. 
Bădărău Andronache. 73, spi- 

ţa Bâdarăilor 76, fiul lui 
C. Bădărău, Sl. 

Bădărău N. din Câvligati 73, 
Băgăului (fundul—) 136 
Bahlui apă 196, 236, 237. 
Bahlueţ, 243. 
Baia 15. 
Baicean Ivan 139, 277. 
Baico Jurie, 930. fraţii lui 230. 
Bâlănescul Ivan 171, spiţa 

neamului 171, 
Balasaki 112. 
Băloşescul Cozma 209, spita 

lui 209, 213, Petriman şi 
loan fiii, 

Băloşeştii pe Iucaşa 210. 
Balş Ionașco vel vornie 163. 
Bals Teodor 42. 
Balţaţii sat 77. 
Băntăşești, răzeși din Mur-   geşti 110. 

Banul dvornie 113, 114; Ion 
—119, 192. 

Banul Stefan hotnog 135, 136. 
Bărbeşti pe Prut 924. 
Barbovski portar Sucevei, 

120. 204. 229, 231, 359, 
363. 

Bărga Stefan 197. 
Bărgăoani: sat pe Băvlad 66. 
Barlad apă 119, 149, 130, 

310. 
Barlad oraş 209, 211, 241, 
267, 367. 

Bărlad Toader. 113. 
Bărlad (vornici de—) 135. 
Bârlea Houlayski 196. 
Băvlici Stan 2, 923, 
Bărlici Sin 2. 
Bărliei Baliţa 196. 
Bărsan, 371, fii, nepoţii şi 

răzeşii săi 374. 
Bărzea, 119, 120. 
Bărzeştii sat pe Bârlad 119, 

unde a fost Barzea 119, 
120 ; — Brazeşiilor 120, 123 

Balin 199. 
Batineşti sat 202. 
Batireşti părău 55. 
Belcescul Crăciun 12, fiii săi 

Pelin, loan. Iosif şi An- 
dreian (2. 

Beldiman Gh. vel ban 112. 
Bereşti, sat pe Siret 41. 
Bibarţ selişte 33. Ghibarţ 38. 
Bilavoi, apă 66. 
Bilca Marie tata Nastei 230. 
Bilţu 149. 
Bistricianilor (iazul—) 368, 
Bobuleşti sat 257. 
Badea bâtrănul 196. 
Bodea Rumărul 9. 
Bode dvornic 61. 
Bodeiu parc. de laşi 106 145. 

ied 

Bodeşti sat 38.
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Bogdan Vodă frate cu Ales. 
Vodă cel Bun 195. 

Bogdan Vlad. fiul lui Stefan 
cel Mare 27, 33, 49, 4, 
48, 56, 72, 86, 9, 197, 
150, 226, 228, 358, fratele 
lui Petru Vodă (Rareș). 

Bogdan Voda. 65, 67, 194. 
Bogdan fiul lui Fetru Rareş 

99, 363. 
Bogdana (apa—) 164, 167 

179. 
Bogdâneşti sal 248, 230, 252, 
Bogza diac 229, 
Bolea Stolnic. 
Bolde Sima 256, 258 notiţă. 
Boldeş Danciul 258 Spita lui 

258. 

> 

Boldur dvurnie, 97. 33, 42, 
56, 86, 222, visternie 43. 

Bonteștii (spita—) 153. 
Bonteştii sat 149 între Bar- 

lad şi Slemnie 140, 150, 
notiță istorică 133, 

Borra Mihăilă diac 184, 216, 
Borăscul 370, 

Borce dvornie 233, 366, 376. 
Borce pare. pe JIotin 184, 210, 241. 389, 
Borcescu diac 100. 
Borlatulovici lon diac 238. 
Bosânceşti sat 265. | 
Bosie din Gugeşti 38. 
Boţeştii sat 36, 
Botoaea, sat 110. 
Botna, apă (cea mare) 209. 
Braevici Duma 92, 138 dvor- 

nic 164. 227, 
Brăescu Vasile 188. 
Brădălel sat 930. 
Bran 380. 
Brăteiu logofăt 2, 197. 
Bratul 277. 
Bratul Straovici 2, 197. 

  
    

      

Bratul Viteazul 48, pila lui 
48, 51, 244, 948. 

Brătuleşti sat, 48, 51, 
Bratulovici Coste 197, 
Brusturii, mănăstire, zisă a 

: atulul 255. 
Buburuzii sat 77. 
Buciumii sat pe Barlad 66. 
Buciumeni, sat lângă Baia 

14, notă asupra satului 17, 
Buda 292, 
Buhte 61, 92. 
Bujor (apă--) 128. 129, 
Bulubaşa Gh. 140. 
Bulboaca sat în gura Lăpuş- 

nei. 78, 
Bumbăta (unde a şăzul mo- 

şul lor—) 78, 
Bunatki Şteful 381. 
Buraga Gh. sătean, 110. 
Burghele Vasile din Tăbala- 

eşti 38. 
Buta 270, spița lor 271. 
Buză Mihail (Nastea nepoata 

lui—) 72. 
Buzdugan Vasile diac 211,954, 
Buzeştii sat 78. 
Călui, apă, 9258- 
Călugăreni sat în Vaslui 150. 

«+ Cânde Toma 92, 
Cauta lon 114. 
Căpaţiroasa (păraul—) 922, 
Căpotescul Cracaleidiac 219, 
Cărje pare. de Neamţ 120. 

204, 231, 359,”363— 
Cărligătura, ținut, 54. 
Cărligați sat în Fălciu 73. 
Carte vicleană 155, 156. 
Caşota Mircea 48, 53, 6244, 

lon fiul lui—944. 
Caşotă Toader sulger 245. 
Catastif 177. 
Căţelean comis 114, 159, 173, 

180, 245, 261. 371.
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Câţelearovici Toma diac 130. 
Cazaa Gheorghi 162: 
Cernat Coslin 139. 
Cernat Sleful, 61, 275. 
Cilen judecătoriei 156. 
Cernătoae 204. n'are urmaş 
Ciocărlie 61, 167. 
Ciocărlie Nicoară 96, fraţii : 

Sima Gureş, Morzinca : săi: 

Roman, şi Cristina 30. 
Cioriceşţi sat 113. 114,—no- 

tiţe istorice 117. 
Ciorlan lun, 230. 
Ciortan Sima 230, fiii săi 

Cozma, Petriman. Trifan, 
Pițurcă 930. 

Ciortorovski Andreica 27 „3I, 
34, 42, 48, 150, 975. 

Ciurbea 22, 200, 
Ciureanu C. căpitan 109. 
Ciuluc, apă 236. 
Chibae Gligore 38, fiul lui 

Dumitru. 
Chilienii sat, 229. 
Chircanii sat 17. 
Clănău spatar, 27. 34, 42, 

48, 65, 56, 275 Clin. 
Cloşcarii sat 78. 
Codăeştii sat 38. 
Colivă căpitan 38. 
Colun ststite 100, 130. 
Condica şireților 156. 
Condre pare. de Neamţ î14, 

138, 173, 179, ISI, 
31l. 

Constandin Vodă (Cantemir) 
135. 

Cornea (fântâna lui—) 210. 
Cornea, fiul Stanei 362. 
Cornu Luncii &l. 
Corod. nepot lui Tunsul Ga- 

vril 172 ; fraţii săi Damian, 
Ioan, 'Todosie, Anușea 172, 
176, 

  

  

  

Corui (fânlâna lui—) 171, 
176. 

Coste, 923, 224. 
Coste pitărelul 225, nepot 

lui Dirniş solul 295, 
Custe Cărje stolnic 34, 
Coste ceaşnie 145, 
Coste vislernie 139. 
Coste spalar 191. 
Coste pare. de Neamt 114, 

158, 172, 119, 92%5, 91, 
371, 

Coteţ Jurj şi Cozma 60. 
Coteciari sat, 61, 64. 
Cozma 173, 119. 
Cracău, apă 927. 
Crăcovici Hodro 92. 

67. 

Crăca Petre 253, 251, 367, 
369. 382, 

Crâcovici Petre pare. 105, 
145, 210, 219, 261. 

Crăciun parc. de Nexograd 
130, 9237. 

Crăiniceşti sat în Polocine, 35. 
Craileasa sat 196. 
Crăje Şaodru 97, 86. 
Crâna 227. 
Crasna, apă 9218, 9225. 
Crasna (ozer pe—) 33. 39. 
Crasneş vist. 237. 
Crăslea pare. de Neami 145, 

999, 9231, (Carje) 
Crăstea de Glodeni 236, îiul 

lui 236. 
Cărstea ceaşnic, frate 

Vlad de la Siret 2. 
Creţul Ioa 266, spița lui 270. 
Creațevici Hodco 164. 
Cristeşti pe Câlui 958. 
Criveştii sat 380. 
Croitori (azi Fântânele) sat, 

117. 
Cucul Gligore, 125. 
Cupriri logofat 22, 200. 

cu
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Cuza Ioniţă spatar 111, stol- 
nic 141. 

Dajbog 48, păharnic 61, s6, 
parc. de Neamt 150, (91. 

Damăcuş StetEo” 92. 
Dan ceaşnie 13, 22, 200, 
Dan vist. 253. 957, 261, 367, 
Dan spatar 67, 376. 
Dan portar Sucevei 219,267, 

Danca mama lui Jureă din 
Jureani 358. 

“Danciul Ion visternie 106. 
145, 277. 

Danciul parc. de Novograd 
204, 229, 231, 35%, , 
parcalab de Neamţ. 100. 
130, 369. 

Dâneşti sat (Dealul—) 109. 
Danie, 260. 
Danvvici Coste 92, 164. 
David, fratele sau Caruea, fii 

Stanei, nepoata Maerei 362. 
David stolnie 277, 
Davideşti, sat 77. 
Deatcă Ivan 22, 200, 
Debrici Paval polcovnie 

SI, 257 ot Mitropolie! 
Delenii sat pe Bujor 129, 

notița istorică 133, spiţa 
răzeşilor din Deleni 134. 

Dieniş spatar 139. 
Dieniş solul, 225, 

ski Costea (nepot lui—) 
375, 226, 

Dinga, 34. 42. 
Duwitru Mihalachi, 18$, 190. 
Dobrenii sat 78 (in gura La- 

puşnei). ) 
Dobrovăi(mânăstirea—) 163. 
Dope altă: 927, 
Dobrul logofat 92, 
Docan Vasile paharnic. 188. 
Dodești (nemul—) 109, 110. 

73, 

  

  

Dodul Coste 937. . 
Dolh, fost portar Sucevei, 

230, jupăneasa GT Matia 
fata lui Mihul, fiul Lazei, 
230, 234 notiță. 

Domoncuş stolnic 2, 22. 200, 
Draceşăi (hotarul—) 15, 
"Drăgae (fata lui Toader), 158. 
Draghie popa, 366, 367. 
Dragna. nepoata lui Stefan 

Vodă şi soția lui Clănau 
spatar 65. 

Dragoş 15. 96. staroste 19. 
Dragoş spatar 96. 
Dragoş pare. de Novograd, 

191 ÎN atei 
Diagoş vornicul 48, 67, 160. 
Dragoș (fii lui—) 113 Lupe, ” 

loan, Fatul, Negrita şi Pa- 
rasta. ” 

Dragotă, Toader fiu Ilcăi, 33; 
Mândrina, Trif, Furdui. Mu- 
şa fii Anuşcăi, 33. 

Dragotă vornicul 162. 
Drăgoeștii pe Dobrotvor 227. 
Drăncălăeştii, azi Zapodenii 

60. 
Drauşan spatar, 100, 120, 130, 

20%, 231, 937. 359, 363, 
Diislaveţ, apă 71. Drisla pă- 

rău 72, 
Dubău Tudosă vel logofat, 

161, 162, (Tofana sora—) 
162. 

Duca vodă, 135. 
Duca Constantin Vodă, 137, 
Dulcescul Dumă 139 şi Mir- 

cea fratele său 139. 
Duma parcalab 27, 33, 42. 48, 

56, 61, 86, 160, 191, de Bel- 
grad, 86, 275, de Hotin 
211,şi featele său Mircea. 

Dumbravă Ion 216. 
Dumitru ceaşnie 219, 267.
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Dumitru portar Sucevei. 145, 
Dumşa paharnicut'366- 
Dumşa postelnic 86, 275, 
Dumşa vist. 204, 231, 363. 
Dumşa Sotmovici 173. 
Dumşa Sulgerul (fiul Boldei 

Sima) 236, Toader fiul lui— 
956. 

Epure Vasco, 9264 Jurj ful 
lui—964 spiţa lor 35. 

Eremia postelnic, 27, 31, 3%, 
49, 48, 96, 150. 

Eremia visternic 144, 
173, 180, 262, 371. 

Eremia pare. de Neamţ 67, 
86, 299, 215. ——- 

Eremia homelnie 381. 
Eşanu C. Uricar 217. 
Eţeu parc. de Novograd 257, 
Ezărăoanul, părău 55. 
Evloghie Gheorghe dascal 

17, 44, 104, proprietar în 
Muncel 109, izbaşă 110, 
111, 119. 134, 153. 

Fălciu (ținutul—) 135. 
Făntăniţe (la—) 61, 64. 
Fărimă Tudosă aprod 110. 
Farco aprod 227, 
Făureszti,ce-i zic Şchiopeni 77. 
Fearlei (prisaca—) 277, 
Fedeleşani, sat. 48, 31. 

dorina, feteie ei Nastasia 
SI Saita, 366. 

Felea Manoil ceaşnie 120, 
„904, 231, 859, 369, 
Fete ot Novograd, 61. 
Fetigane 240. 
Fete Gotca 96, 167. 
Filosofi (Soeii) 32. 
Filosoful, deal, 25. 
Florescul Toma diac 382. 
Focşa, sat 77. 
Frănciue Ivan (Anuşca fata—) 

159, 

  

  

Fravgole Vameş 109. 
Frăteiu (Hărtopul lui—) 7 
Frătiță biv părealab 38. 
Fraţilă (vadul lui—) 136, va: 

lea lui—137. 
Fronie ot Urlaţi 143. 
“Frunteşă Ion, stolnic, 27, 31, 

492, 48, 86. 150, 9992. 965, 
Fr nnteşă parc. de Neamţ 67. 
Gălești, sat în Polocine, 85. 
Gâneşti sat 33, 38. 
Gânescul Toader 138 spița 

lui 143. 
Gangur ot O: hei 33, 42, 48, 

Gl, 96, 150.” 
Gânscă Ghervasa, 76, spiţa 

lui Gănscă 77, SI, 
Gărbovâţ Radul stolnic şi 

neamurile lui, 66. 
Găureanul lon 203. 
Găureni sat 381, * 
Găurici 164 
Gavril 273. 
Gavril dvornie 105, 957. 
Gaviili!a vornie 135, 136, 137. 
gde bii dom ego 13, 40,4%, 

57, 66, 14, 78, 85, 86, 9, 
119, 141, 167, '199, 209, 
914, 218, 259, 215, '916. 

Gheorghe diac 371. 
Gherman 96. 
Ghisnghe Cozma 105. 
Ghiban loan mazil 135, 136, 

calaraş 137. 
Giumătale Steful 40. 
Giumătate Ionaşeo (movila 

ce-a pus'o—) 41). 
Giumătățeni sat 40, 43. 
Giumătate Maria fala Giur- 

gii 40, spita lor 40, 44. 
Giumătate Caliman (curtea 
<lui). 40, dvoristea lui Că 
liman 44 

Giumătate Giurgea 43, fiica
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sa Marina, 
Oana 43. 

Giurca 358. 
Giurcăneanu 362, 
Giurgenii, sat, pe Barliize1279, 
Glavan _visternie 100, 130. 
Glodeanul Petre 91, 95. 
Glodeni sat pe Telejna, 92, 

105, 108 notita Istorică ; 
Glodeni pe Bahlui 236. 
Goian dvornic 92. 
Goian pare. de Kilia 167. 
Goian paharnic TGA. 
Goeştri sat la Cârligătură 

46, 244, 
Golai lon stolnicel 214, 
Goraeţ ceaşnie 196. 
Grăbov Maovoil 139. 
Grecul C. căpitan 104. 
Greaca fata Rusului 61, 6, 
Grajduri, 24. 
Grincul 2, 15, 22, 209. 
Grincovici parc. de Hoti 4, 

120, 158, 173, 1797303 20) 
245, 261. 359, 363, 371, 

Grozea comis 96, 192, 293, 
Groze pare de Orhei 48, 
Grozav vornic 97933|. 
Grozav pare. de Neamţ 937, 

359. 

nepotul său 

Grozav pare. de Novograd, 
120, 204, 363, ———— 

Gruiu sat 38. . 
Grumăzeşti sat 138, notiţa 

141. 
Gug loan comis 101, 130. 
Gugești sat 38. . 
Gureş Sima 26. 27, 30. 
Gureş Judele 382. 
Gușu! (Lie fiul—) 113, 
Hăciung Pascu, 259 Petru 

parcalab fiul lui—939, 
Haciul Gavril Medelnicer. 143. 
Haladic Ivaneo 369, nepoatei 

  

sale Nastasia și Elisabeta 
369. 

Hamza 184, 254, 257, 367, 
382, 

Hamzovici Andronic 146,267. 
Hăra comis 106, parc. de 

Neamţ 257, pare. de Ho- 
Tin 919, 267. ÎN 

Hărovici loan 105, 369. 
Harbuz Ghedeon 275 spița 

lui 275, 
Harbuzi pe Jigalia 275. 

rau 115, 146, 159, 248, 
250, 265, 377. 

Hărniş Toader. 149. 
Herman parc. de Belgrad, 191. 
Hlăpeşti, Codru 12 
Horsiata (obărşia) apă 191. 
Horjăscul Bălos şi loan 164. 
Horjeştii sat pe Bogdana 164. 
Hotare, 39, 43, 58, 213. 
Hodceșii sat 380, 
Horednicenii pe Roşa 230. 
Hrăbor postelnie 184, 367, 

376, 250, 241, 254, 264. 382, 
Hrabor pare de Hotin 957, 
Hrăman 16, 33, 42, 48, 86, 

9%6, 150. 
Hrean dvornie 96, 120, 191, 

203, 204, 359, 363. 
Hran spatar 114, 159, 173, 

179, 245, 262; 277. 371. 
Hrincoviti Ivaşco 6]. 
Hropotovski Coslea 295, 226, 
Hudici Petre 138, 277. 
Hudici laţco 42, 48, 61, 96, 

150, 191. 
Houbule stolnic 106. 
Huru Danciul portar Suce- 

vei 937, 
Huru Danciu! pare. de Neamţ 

105. 120, 367, 363826. 
201. 210, 229, 931, 941,382, 

Huru Danciul 251, 359,
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Huru dvornic, 100, 130, 184, 
210. 237, 241, 264. 382. 

Huru Ile comis, 69, 86; Anca 
sora lui—91. 

Huru Efrem 953, 367, 3176. 
Huşi 67, pe Drislaveţ 11, noti- 

storică 74; 100, 166, 120, 
130,203, 219,229, 232, 359, 
382. 

Husul, (Marina fata—) 71). 
Hvorostie etimologia 19. 
lacobăscul Fete (Zoica giu 

pâneasa lui—) 66. 
Iacuş visternic 22. 
Ialan 71, 27, etimologia lui 

121; 199,138, 358, 359. 
lasi 136, 137, 168,246,959,372 

Talco parealab de e Novograd 
106. 

Ilea jude :914. 
Nieş Alex. Vodă 15, 22, 48, 

99, — şi Stefan, 191 1362380, 
Uiaş 15, 22, 200. 
Ilias Voda fiul lui Petru Ra- 

reş 256, 977, 919, fraţi 
Stefan şi Constanţin, 265, 
165 moşul domnei cel mic 
Alexandru Vodă, 271. 

llie logolăt 9278. 
Ilieşești sat 259. 
Imprăştiaţi (preaştureatom), 

237, 
locaş Toader 2927. 
locaş Petre 227. 
Ivan dvornic 196. 
Ivan Danciulovici. parc. 

Neamţ 106. 219, 267 
lon pare. de Novograd 100. 
lon Petricina. visterie 145, 

267, 
lop ceaşnie 96, 192. 
lon comis 92, 231, 359, 363. 
loanaş 196. 
loanovici Gh. diac 367. 

de   

Isac 114, 158, 172, 119,945 
261, 371. 

Isac dvornie 167. 
Isac visternie 27, 34, 67,86, 

229, 215. 
Isaia ot Neamţ 92. 
isaia diac 92, 
L-aia (logofat), 15, 22 9200. 
Isăescul Duma (Marina 

fata—) 66. 
Jucaşa apă, 210. 
luga popă 14. fratele său 

Nanu 95 Mihul logofătul 
fiul său 21 spiţa lui 20. 

luga 96, 191. 
loga visternic 61, 92. 
Iuga postelnic 61. 
lugşa 2, 

lurghici 139. . 
Jurie spatar 184, 210, 241. 

233,251, 263, 367, 3716, 382. 
Ivan (Oana) dvornic Sucevei 

15. 200, 
Ivaşeo parcalab de Chilla 61, 

96, 191. —— 
Jegălie, sat 240, 244. 
Jegalie 2715 păriu, gura— 

358, 359. 
Jijia 40. 
Jude 214, 
Jumătăţeni, familie, spiţa lor 

45, 46, 41. 
Julea pan i. 
Julici Oană 4, notă, 139. 
Juliei Danciul 4. 
Jureani, sat'pe alun 358, 359. 
Jurj dvornic 2, 15, 23, 200. 
Jurj Straviei 22. fratele său 

Stefan spiţa lui 380, 385. 
Jurj Volhovski 197. 
Lahova, apă 368. 
Lăleşti sal (apoi Posadnici 

azi Sculeni) 144. 
Lăpuşna (gura—) 78.
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Laslău Globnicul, 227, spița | 
lui — 927, 

Laslăoanii pe Cracău 227,262 
Lazea 92. 
Leoa paharnicul 218, frațiisăi 

Stetulşi Gherasim, 218,221. 
Leoa (Petru fratele lui.-) 

71, 72. 
Leoa Gavril biv uşar 218. 
Leoştii sat pe Crasna 218, 

921. 
Leoştii sat pe Sarala 78. 
Leoteştii sat 12, 
Leurdă Gavril şi Miron 156. 
Liciul Gr. postelnic, 120, 

145, 204, 931, 359, 363, 
Liciul parc. de Neamţ 130. 
Lohan stolnic 237. 
Lopată Mihul, spiţa lui 214, 
Luca parcalabul de Belgrad 61 
Luea stolnic 168 
Luca Stefan vist. 238. 
Luca diac 165, 
Luca gramatie 278. 
Lucoci logofâl 106. 
Lupșe 9229, femeia lui Do- 

bruşa 229. 
Keşcu Simion uricarul 109, 

223, 
Kicera Onicicăi 55. 
Kiracola visternic 96, 192. 
Kiulenii sat, 30. 
Kudreştii pe Bahlueţ 233. 
Macarie egumen Popăuţilor, 

109. — 
Măcuii (poenile—) 137, 
Macrea, bunica lui Cornea 362. 
Macreşti sat, 362. 
Mândrea Ivul şi Toader 33, 

fraţi, Oniciu Mândru tată 
33 

Mândricică 92. 
Manea 197.   Manea parc. de Neamţ 137. 

Manoil ot Hotin 92, 164. 
Manolachi Afidrieş 42. 
Mâuzul Ivan 277. 
Marco. 277, 
Marcoviceni sat 453. 
Marele Toader 149, 154 (ve- 

lic) 155. 
Marjire lon diac 205, 
Mărza fratele Stanciului 61 
Mărza fiu Stanciului 167. 
Matiţa, 119. 
Mateiaş diac, 31. 
Mateiaş logoiăt 184, 211,241, 

254, 257, 367, 317. 382. 
Mateiaş pare. de Novograd, 

231. 
Mâţuiul Onică 230. 
Mavrocordat Alex. loan voe- 

vod 81. 
Maesin pare. de Kilia 96, 191. 
Medelean stolnic 21$, 370. 
Mic Craiu, Pojar, Gălescul]154 
Miclăuş, fratele lui Soldan 

Petru !. 
Micleștii sat 38, 
Micolă pare. de Neamţ. 21, 

30, 34, 42, 48, 150, 
Micota pare. de Novograd 96. 
Micotici pare. 45-Ortigi_150. 
Micşin (Neaga fata lui) 196, 

128 
Micşineştii sat pe lalan 127, 

71. (azi Deleni) 
Micşin Petre 129 cu surorile 

lui Alba şi Maruşca 129, 
133, 

Miculenii sat 30. 
Mibail logofat 139, 165. 
Mihail nevolnie 196. 
Mihailaș 2; 15, | 
Mihoci Patraşco. 162. 
Mihail Dorohoianul 22, 200. 
Mihul pâre—a6 Holin 120, 

203, 204, 229,23+-359,363. 

26
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Mihul parc. de Novograd 120. 
Mibul parc. de Neatuţ 100. 
Mihel port. Sucevei 100, 130. 
Miron parc. 95! Neamt 184, 

210, 241, 953; 361, 376. 
Moarte de om, 135, (36, 137. 
Moghila găunoasă (dopelnoi) 

la Tamrătăşăuti pe Şomuz 
1, 4, 14, sâpata 14, 55. 

Moghila 67. 
Mohorăştii sat 927, 
Moisă (valea—) 135, 
Moişă filosoful 22, 30. 
Moica Tador 164. 

31 
27 

Moldavita, mânăstire 
hramul Bunei-Vesliri 
danie 375. 376. 

Moșna sat în Fălciu 9. 
Moţoc lon dvornic 145. 
Movila Văsran nost, 219, 267 

369 (Moghila), 
Movilă vel logofâi 146,219 

267, 310. 
Movilă pare, de Hotin 1%, 

9517, 367, 376. ghila) 
Moghila visternic 15%, 210, 

244, .382, 
Mobilă ceasnie 27, 

49, 96, 222, 975. 
Muncel sat 105, 109 nolița 

istorica;— 110. 
Murgu, sat 92. 
Murgeştii sat pe Teleajina 

(azi Benreasa) 99, 103 notița 
- istorică; neamul Bântăşesc 

din Murgeşti 110. . 
Murgu Jurj, Oană Murgu, 

(Bratul fratele Jui—) 99, 
Muşat ot Hotin_27. 33, 42. 
Muste Oană 937, - 
Nădăbaico loan dvornie 219, 
„267, 369. 

Nanu fiatele popri Iuga, 15; 
spita lui—21. 

137, 

5, 
5) 

9 

, 

2 

31,3 

  

  

„Negri! 

Nan clucerul (rudele lui—) 
85; 

Neacsa (fata: Fădorei) 104. 
Neacşa (fata Furdinei) 104, 
Nastea, fata Becului, femeia 

Dealei, 61. 
Neag 917, 191. 382. 
Neag parcalab de Kilia GI. 

. Neagul Parc. de Neamţ 957. 
Neag vislernie, 3i. 
Nezgul stolnic 184, 211,241, 
239, 264, 367. 371, 
Neag comis 168. | 
Neagul (Costea sin—) 149. 
Neagoe logofăt 15, 277, 
Neagoe pare. de „Hotin 145, 

219, 267, 369. —— 
Negoeştii sat 12. 
Negomireştii sat 191. 
Sf. Neculai de ia Porană mă- 

năstire |. 
Negrea bâtrânul 119, urma- 

şii lui—(19. 
Negru ceaşnie 927 
Negrilă ceușnie 167. 
Negrea 2, 15, 22, 201. 
Negre Bărlădeavul 19. 

parc, de Haţin—bi 
992. _ 

Negvită 114, 120, 1385, 158, 
112, 179, 903, 904, 931. 
245, 261, 359, 363, 311. 

Negrilești sât pe Tuleajiu 105 
Neamţul (mănăstivea--) 260. 
Nesteac 2. 15. 200. 
Nica 924. 
Nicoar sulger 236. 
Nicoară pare. de laşi 106. 
Nichifor, pare. de Neamţ 106. 
Nicoman 917, 
Nigâi (rădiul—) 55. 
Nispur cel bătrân 266, 270: 
Nisporescul Şt ful 266. 
Oană portar 217
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Oană dvornicul 2, 22, 293, 
urmaşii lui 223. 

Qană pare, de Belgrad 96. 
Oană (Vlad fiiu—) 138. 
Oană stolnic 196. 
Oancea logofat 139. 
Oanţa diac, 22, 180. 
Obiceiu juridice 207. 
Onii, sat, 77, 
Onacă, 39, 

Onciu, 195. şi fraţii lui Toa- 
der, Lazăr și Vasca 195. 
Onicico 54. 
Onicicanii. 34. 55, 56. 
Oprişanu Gh. 190, 
Oprişăştii sat 227. 
Oraş Coste 164. 
Oraşăscul Cosle 211, 
Orgoane Micul (Mircea fiul 

lui--) 190. 
Orgouue Stefan, bunul lui 

Mircea Orgoane 190. 
Orgoeşuii sat 191, 
Oşăşti sal 159. 
Paisie popa arhim. 

men Pulnei 55. 
Pânceştii la obărşia 277; 
Palmeş Giurgea 54, fiul lui 

Jtie Giurgea nepot lui 0. 
nicico, 94. 

Pantece Oană 164,277, 230. fii 
sâi Jurj Pântece, Pelriman 

Pântece, Sofiira, 230. 235. 
Pântece Jul 230, fiii săi Dan- 

ciul. Toader, lov, Vlăşiu, 
Ana, Fedea, Sofia, 230. 

Pantece Jurj 931. 
Părău. apă 376, danie măn. 

Moldaviţa 576. 
Pârâul alb, în Belceşti, unde 

este casa lui Craciun Bel- 
cescul, 12, 

Parlenie papa egumen Ne am- 
„ului 260, PF 

ȘI egu- 

  

Paşco comis 145, postelnie92. 
Patraşco comis 937, Patraş- 

co paharnic 957, 367, 376. 
Petru parealab 165. 
Păun 248. 250, 
Pecetluit 137. 
Penița (Skeia) sat 78. 
Petru Vodă (Aron) 276. 
Petru Vodă 98, 99, 366, 359, 

362, 363, şi fiul sau Bog- 
dau, 931, 363, 119, 375, 
129, 130, 183, 904. 229. 

fiul lui Stefan Vodă bă- 
vrânul 183, 210, 2: 4, 929, 
230, 240, 253, fii sai llieş, 
Stefan şi Costanltin, 241, 
953,964, 184, 210, 366, 316, 
382, fratele” său Bogdan 
Vodă 209, 204, 203, 358, 
nepotul sâu Stefan Vodă 
204, 209, 214, 228, 230, 
240, 248, 251), 209, 262, 
263, nepotul său de. frate 
Siefan Vodă, 272 vicleşug 
contra calului domniei lui; 
străbunul său Alexandru 
Vodă 376, bunui său Sle- 
fan Vodă 376. 

Petru dvotnie, 114, 158, 179, 
245, 961, 371. 

Petre parc. 'de Novograd, 114, 
158, 173, 

Petrică, 45, 9361. 
Petre spatar 106. 
Petrea; Ceaşnic 177. 
Pelru stolnic 9%6. 192. 
Pelrică comis 27, 31, 34, 67, 

$6, 222. 275, a 
Petrică portar Sucevii 37|. 
Petraşco ÎN 210, 

241, 234, 364. 
Petrică 92. 
Pelricină loan pare. de No- 

vograd 166,
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Petricină visternie 368. 
Petreştii pe Zeletin 227. 
Piscul Radul 164. 
Pilicenii, sat 30. 
Plăcinteni, sat. 927. 
Plastografii 154. 
Plaxa cumis 184, 211, 215, 

241, 254, 957, 964, 967 
367, 310. 377. 

Plemea, 69. 
Plotun 196. 
Plotuneşti sat supt Strungă 

196. 
Plotuneșii sat în Falciu 78, 

199. 
Podul Inalt 50. 
Pogan Ceaşnic 106. 
Pojar Mihul 248, spiţa lui, 

248, 250. 
Pojorăştii (gura—) 927. 
Poiana îui Ureacie 4 notă. 
Polocine, 85, 207. notiţă is- 

torica 207. 
Pomârla, sat 366, 369. 
Ponici Slanciut 139. 
Ponici Petre 92. 
Poniceştii pe lalan sat 1929, 
Popauti, mânâslire proprie- 
tară în Glodeni, 109. 

Popăscul pare de Hotin 237. 
Popăscul ceaşnie "TU0, 130. 
Popeşti sat li Vaslui 257, 

266 
Popovici Luca diac. 241. 
Popovici Dumilru diac 190, 

233: 946, 255, 363, 372, 
Popovici Petiu diac 359. 
Popovici lan 2923. 
Popşa Vană, 211, fratele lui 

Moişă filosoful 22, 27, 30. 
Popşa Mihail 15, 200. 
Porcul 248, 250. 
Porcu ceaşnic 139. 
Poruski Gavril 104. 

Posadnie. Coste 144, și ne- 
poții săi Crăciun, Nicoară 

„_ Şi Dragna, 144, 148. 
„ Posadnic Fădor 144. 
“Posadnici sat pe Prut 144, 

din vechi Lăleştii, azi Scu- 
leni 144. 

Preoţi, popa luga 14. pr. 
Toader din Micleşti 38, pr. 
lie din Gugeşti 38, pr. 
Arsănie din Codăeşti 38, 
pr Dumitraki 63, pr. A- 
lex. Dodul 110, pop Oană 
138, popa Gheorgbe din 
Vaslui 162. 

Probota, zidită de Rareş Vo- 
ae ti vechi St. Ni- 
colae de la Poiană 4. 

Procelnicul, 22, 200, 197. 
Pruua 136, poiana—137. 
Prut 914, 224. 
Purcel Dracşin 202, fraţii săi 

Isae şi Ilea 202. 
Putna iuânăstire 55, 56. 
Putna, apă 199, 370.   
Răbâia movilă găunoasă 9. 
Răchitişul 227. 
Râcilor (poiana—) 137. 
Racişte Ivan ceaşnic 370, 
Rădăşani, sat 15, 
Radâuţi (Episcopie—) 263. 
hădeșştii pe Bilavoi, 66, 
Radoslav (gde bil—) 66. 
Radoslaveşlii sal 66. 
Rădueștii pe Slemnic 158, 

161, 162, 163. 
Radulețul sat (hotarul-—) 196. 
Răşeani (sat) 109. 
Răşeşti lângă Raăbâia 9. 
Răvâcani sat 380. 
Rală lonilă, 73. 
Razeşi marturi 162, din Cro- 

ituri 177, din Costeşti 232. 
Razul V. hatman 112.  
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Reaţeș, parcalab de Neamt, 
34. 42, 48, 150. 

Rebrice apă. 22, 25, 3%. 
Roman diac 192, 
RoselDracachi vel spatar 112. 
Roşia apă, 9230. 
Hosoara Magda 177. 
Rotompan Stanislav 2, 196. 
Rus Toader 66, Greuca fata 

lui— 66, 
Ruscău 4, nota. 
Ruşii sat pre Barlad 66, 
Ruşei (a—), 7l (a râslui). 
Sabainov Uşerel 272, 'Toa- 

der porlar fratele lui — 279. 
Sacara lon ot Novograd 42, 

48. ——_ 
Sachiș spatar 92 
Săcuian ceaşnie 114, 159, 

113, 180. 245, 261, 371. 
Samoleuca sat pe Nistru 30. 
Şăpliceri, sat 55. 
Sarala apă 71, 222. 
Şărbăcani 137. 
Sărbi, sal 22, 9%. 
Şarpe Cozma postelnic 67, 

114, 159, 173. 180, 992 
245, 258. 260 , 

Şandrişor, 10. 
Șandru Hărlăoanul 164. 
Şandru grâmatic 141. | 
Şandru 172, 179, 261. 
Şandru parc. de Rom; Tr 

31. 34. 67, 86, 184, 210, 
299, 241, 275 367, 316. 382, 

Şandrovici Oană 164. 
Sandru portar Sucevei 191, 
Şandre parcalab 196. 
Şarbaca sat de Ciulue 236. 
Şărbaco Ivanco 236. 
Sas postelnic 271. 
Sal (să faea--) 58. (să traă- 

iască) 203,   St. Sava, mănustire In laşi 

|_ (scoala slovinească din —) 
294, 295. 

Seripca 100, 
"937, 983. 

Sculeni (Posadnici, Lălești) 
144. 

Secară parealab de Novograd... 
120. 

130, 229, 231, 

Şendre comis. 42, 48, 150. —125 
Şândrescul spatar 219, 267, 

369. 
Şendreştii în Polocine 204. 
Şeptelici parcalab de Hotin 

237. bei 
Şerbea ot Vaslui, 22, 26, 
Şerbeștii pe Cracău 227, 38. 
Şerbeasca (valea—) 196. 
Şerbăneştii pe Bogdana 179 
Şerbăneşti sat pe Siret 41. 
Șeremet Nicoară 149, 150. 
Sima logofăl 139, 240, 
Simeon diuc 159. 
Simila. apă 368. 
Sinescul Ivan, bun; Staneiul 

fiu Giurgea, Manoil, Isaia 
nepoți 54. 

Sineşti, sat 54, 53, 56. 
Singura ( Stanca sora—) 66. 
Şoldan Petru 1, femeia lui 

fata lui pan Julea 1, eti- 
mologia cuvintului 6. 

Şoldăneşti, numele vechiu 
al Fâlticenilor 3. 

Soltan 224. 
Sorea, fii 259, 
Spenea 2. 
Spancioc pare. de Novograd 

145. za 
Stămate Ioniţă pilar, 25, 81, 

talmaciu, 84 biv. vel căpi- 
tan za darabani, diac de 
divan gospod tălmăcitor 
departam, pricinilor stră- 
ine, spatar 188.
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Stan Stăniga 15, notiţă is- 
torică 19. 

Stan posadnie 138, 144. 
Stan postelnicul și visternie 

2, 92. 
Slanciul 164, 177, | 
Stanciul 61, 92. 166 parca- 

lab Kiliei. 
StănileŞii Sat în Falciu 9. 
Stăree stolnic 114. 159, 173, 

180, 245; 9261, 311. 
Starcea diac 273. 
Şteful pah. 237. 
Ştetul, 27, 33, 49, 48, par- 

calab de Holin 48, 67, 86 
296, 150,” 
Stefan Vodă fiul lui Alex. 

cel Bun 138. 
Stefan Vodă (ce! Mare) 3, 

30, 32, 33, 40, 43, 47,5, 
doamna lui Maria 55, 60, 
65, 79, 84, 91. 95. 113. 
tatăl lui Petru Pareş 119, 
129. 144, 149. 166. 190, 
225, 926, 213. 214, 275, 
fiul său Bogdan Vlad, 

Stefan Vodă cel tinăr 105, 
113 și fratele său Peiru 
114, 158, 172, 179, 245, 
261, 311. nepot lui Petru 
Rareş 119. 157, nepot lui 
Stefan bătrânul 158, 244. 
171, 178, 244, 958. fiul 
lui Bogdan Vodă 370. 

Stefan Vodă zis Lăcustă 184, 
188, 240 210, 213: 236, 
fiul lui Stefan Vodă batrâ- 
nul, 137, fiii ssi Alexan- 
dru şi Stefan, 238 divanul 
boerilor. 

Stefan Vodă fiul lui Rareș 
103 fratele său Conatan- 
tin 105, fiul său Petru 105. 

Stețko diac 62, 168. 

„Sturza pare. de Hotin 

  
  

Slevnio apă 149, 158, 163. 
Ştibor cel bătrân, 66. 
Ştiabu codru 12, 
Slirbăţ 113. 
Stoianului (apa—) 86, 
Strajnicei |gura—) 66. 
Stoian procelnicul' (gramati- 

cul) 10, îi. 
Strungă 196. 
“Stennga Jurjovicii 196. 
Sturza Stefan ban 81. 

184. 
210, 241, 253361, 376, 
382. | 

Sturza post. 237. 
Sturza portar Sucevei 957. 
Sturza D, vel vornic 119. 
Sturza C. vel vornic [112. 
Sturzevici Ioan portar Su- 

cevei 106. ” 
Sturzevici Dumitru piser 106. 
Studenița apă 119. 
Suceava 1, 15, 22, 27, 31, 

34, 46, 49, 62, 92, 9, 139, 
151. 165. 192, 200, 23, 
918. 

Şulete 276. 
Şumuz părău |. 
Surete vechi 217. 
Șușman Negrilă 358. 
Tâbălăeşti sat 38, 
Tador Negrul 277. 
Talabă 204, 229, 231. 359, 

363. 371, 
Telabă pare. de Hotin.14, 

120. 158, ŞT a050 
245, 21. 

Tatbă (viile lui—) 55. 
“Tălpig, Petre, One, Magoșa, 

Stanca. Maruşea, Neagsa, 
fraţi. Dingă Tălgijanul, tată 
Toader şi Petre Talpig, 
bunici, 32. spița lor 39, 

Tălpigeni sat 38.
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Tamaş drornie 196, 197. 
Taămiceşti pe Crasna 235, 
Tâmpa pare. de Novograd 

154%, 210,241, 253, 361, 376. 
532. 

Tamrătășăuli sat pe Somuz 
|, 4, etimologia cuvântu- 
lui d. 

Târzii sat, 63. 
6, 7; Tatari, robi. danie, 

dvoruri de—l. 
Tăulul logofat 27, 31, 34, 

42. 48, 67, 79. 86, 9. 126, 
421. 101, 192, 923, 923%, 
225. 216. : 

Tăveştii sat 32, 33, 31, azi 
Tâoști 38.. 

Telejna, apă, 92. 95, vârlul— 
99, 105, 110. 
Tenie Vasile vornic de poarlă 

143, 
Teoctist Mitropolitul 92. 
Teodosie Epise, Radănţului, . 

2173, 
Tihul Oană 9%, 
Timirleni sat 77, 
Timişeuca sat 30. 

108. 

Toader: Popa frate cu popa |: 
Draghie 368, 
368. 

Toader ot. Valea Neagră 145 
Toader fost vameş în Su- 

ceava 262, 
Toader logofât 102, 120, 130, 

203, 205, 232, 229, 359. 
363, 

Toader gramalie 34, 48, 9%, 
_ fratele lui lon dascal. 

Toader stolnic, 139. 231. 
Toader postelnic 106. 
Toader visternie 120, 339. 
Toader parc. de Novograd 114 

spițta lui— 

158, 173, 1034264; 
311.   

Toader parealab de Holtio, 
27, 67, 86, 100, 130, 229. 
215, 31|. 

Toader paharnic 370, 
Todireni, mănăstire (lângă 

Burduje ŢI 
Toma. fraţi săi Jurcă; lon, 

Balăco, fii. Daucăi din Jur 
cani 358, 

Toma Stolnie Gl. 
“'Toma logofăt 62, 168. 
Topliţă, (smâre, ochiu) 375, 

379. 
Totruşan 100, 130. 
Totruşan logofat 115, 159, 

173. 180, 937, 946 91, 
262. 3712. 

Tolcesli ș: 2, etimologia    
Tunsu Sima şi Stefan 174, 
Tunsul Lon, 273. fii săi Isaico, 

Candakia 2973. 
Tunsul lon 183, şi fii lui Stan- 

ciul, Lazor, Gavril, Ilea, 
183. " 

Tunsul Gavril (71, fratele 
său Slanciul Tuusul, şi sora 

lui Lica. 
' Tunseşti sat pe Bogdana 164, 

183, LS6, notiţa istorică 273. 
Turbatul boer 259, nepoata 

lui 259, . 
Turcii (oăvală—în țară) 209. 
Tutovanu Alex. 141, Gheor- 

ghe fiul lui—i41, 
Țarul 'Turcese, pradă Mul- 

dova 240. 
Tiban 197. 
Tigăneşti, sat pe Pulna 370. 
Ubereşii 214. 
Ungurul pare de Novograd 

237. 
Ungurenii sat pe Siret 125, 

196.
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Vâlcea 2, 15, 22. 200. 
Văleea, parcalab de Belgrad 

61. 
Valea Neagră 144. 
Varlan Ion 132. 
Varlicovici Petru portar Su. | 
eve 184, 210, 241, 233, 

, 367, 316, 382, 
Vasco 173, 179. 
Vasco Mihaila, fii sai Sima 

Dragoş, Toader 366.     „Vaseovici Toader 139, 169. 
337. 

Vascan diac, ate 
Vastan pare. de Nov ard, 

145, 217, 267, 309 Sr 
Vascana 248. 250, 
Vascani Boldeşti 3. 
Vaslui_$7, 173, 184,205, 236, 

38. 973, 917, 363. 
Veveriţa post. 257. 
Veaveriţa Iosip 145, 219, 
Veveriţa parc. de Roman, 

2617. 105, 369. 
Veisa pare. de Neamţ. 219, 

267, 369, 
Verbie. etimologia, 19. 
Vicleşug 272 contra ealului 

lui Petru Vodă 272. - 
Vlad ot Sireat 2. 237, 195. 
Vlad dto:nic.   Vlad (cîmpul lui—) 12. 

Viad pare, de -Halin_ 100, 
120, 130, 203, 204, 229, 
231, 359, 363. 

Vlaicul cu fiul său Duma, sta- 
roste de Holin, 61, 92, 96 
191, pare. de Orcheiv, 167. 

Vraucean spatar 61. 
Vrăstaţii, sat la Caărligătura 

48, 214. 
Vreameș Gavril 113. 
Vulcan (fântâna lui—) 210, 
Vulpe Jurj. 227. 
Zaharie egumen Dobrovăţu- 

lui 163. 
fânoghi 11. 
Zăpodie 55, etimologia lui 59, 
Zbiare 61, 96, 167 pare. de 

Belgrad 191. 
Zbiare pare. de Novograd 

100, 130, 231. ” 
Zbiare Stolnic 92. 359 363. 
Zeletin. apa 227. 
Zgura (poiana—) 136. 
Zviştală Toader. 167, surorile 

sale Siana, Marina, şi Ma- 
ruşca 167. 

Zviştală (rudele lui) 178, 182. 
Zvişteleşti sat pe Bogdana 

167. etimologia lui 169. 
Zvorişte 41, dvoriştea lui Ca- ste 

— liman 44. temem te DE:
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6919 Sept. 22 Suceava.—Sumar: Alexandru Voevod dă lui Şoldan Petru şi femeii lui, fata panului Julea, două sate: 
Tămărtăşăuţii pe Şomuz şi satul de la movila găunoasă. Tot 
odată îl ia 5 dvoruri de talari (robi) şi le dă mânăstirei sfân- 

Pi 

tului Neculai de la poiană (Probota), . > a. 
6919 Iunie 28.— Alexandru Vodă întăreşte lui Plo- tun satul Plotuneștii Ja Strungă pentru slujbele făcute de el părintelui său şi lui. o. 
'6929 Decembrie 20. — Alexandru vodă hirăzeşte slu- 

gii sale lui Crăciun Beleescnl 2 sate de pe părăul celalb: 
Belceştii, unde-i este casa. şi Negoeştii, între Totoeşti şi Leo- 
teşti, 

6931 Mart 12 Suceava. — Alexandru Vodă întăreş'e 
lui Batin penira slujba lui. 3 sate pe Putna; unul unde-i 
este cusa. al doilea unde a fost Lupşe şi al treilea unle este 
vad în Putna, Dee ee. 

693i Martie 31 Suceava. — Alexanilru Vodă dă lui 
Oană Popza două sate pe Rebrice : Sirbii și satul lui Moişă 
filosotul, fratele său pentru slujbe ficute domniei. ... . . 

6932 Februarie iv Suceava.—Alexandru Voda dă Popei 
ugăi şi fratelui său Nanu satul Buciumenii, aproapede Baia. 14 

6939 Septembrie 16 Argeş.—Dan Vodă confirmă lui 
Stoicu, Dumitru, Văseun, Mihail, Petru şi Sişman stăpânirea 
în satele Ciurileşti, Amarul, Dâmbora, Tureineşti și jumatate 
din Balomireşii, pe care le scuteşte de toată dările. . . . . 280 

6953. Aug. 11 Suceava.—Stefan Vodă întăreşte lui Toader : 
Gănescul următoarele proptietăti pe Elan: a) unde a fost so- 
crul său popa Vană, b) und: este Vlad fiul Oanei, c) unde a 
descălecat Toma: socra! lui d) satul Grumăzeşti cumpărat” cu 
60 zloți de lu Stan Posudnicul. . . 

6956 Sept. 15, Suceava. — Petru Vodă întăreşte slugii 
sale lui Marco satul Pânceştii la obârşia Bârladului, Şi o prisa- 
că la gura Rarovei, numilă prisaca Feanţel. , . ... . „216 

6961 lunie 2, Suceava.— Alexandru Vodă dă slugilor 
sale. Sima Tunsul, Stefan Tunsul, Baloş Horjescul şi Joau -Har- 
jescul satul Horjeştii pe Bogdana, după ce vind satul Tunseştii 
tot pe Bogdana cu 83 zloți tatarăști. , 16 
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  4 i pla VP 6070 et. 5 (1461) Suceava.—Stefan Vodă intăreste stu- 

/ gii sale lui pan Petru Glodeanul satul Glodenii pe Telejna, 
mai sus de Murga., e" l | LL 

6970, Maiu 18, Bueureşti.—hRadu Vodă cel Frumos con- - fi 
firmă lui Dălban şi fiilor lui stăpânire paste jumătate din muu- - 

sh! 7 tele Andrian, enmparat de Ja Jitiian cu 330 aspri. . . . . . 983 Ș 
“ “ 13 N 6917 ei. 25 laşi.—Stefan Vodă întăreşste impărţala ce mp” 

şi-au făcut între dinşii: pan Toader Zviştală să ia Zvişteleşti ep" hp 
pe Bogdana, unde îi este casa, iar suvoriie sale Stana, Marena 
şi Maruşea satul Şerbăneşti tot pe Bogdana. . ...... 

6978, Iulie 28 Didrih,—hadu Vodă confirmă M-rii Tis- 
mana stăpânire peste munţii Boul, Osle, Parâog şi Sorbele, 
îndatorind pe cei ce vor imbla pe acei munţi să plătească, 
călugărilor cele cuvenile după legea ţării. , , . . . . . . 984 Ă 

nd. ZI 6979 vetombrie 14— Stefan Vodă dă şi întăreşte lui 2 pl 
. J dutju Coteţ şi fratelui sân Cozina Coteţ ocina lor Coteciarii, ad 

read naibii) cumpărată de la Greaca fita Rusului Toader cu 80 zloți tătă- 
> | răşti cum şi dania de prisacă lu Fântăniţe făcută lor de Nas- 
pal 1Y3-o tea fata Becului, femeia Delii, tot în Coteceri. . . . . . . 60 
7 d p 6988, Oct. 17, Sueeava.—Stefan Vodă întăreşte mărtu- | 
(vro D ria adusă de Mircea fiul lui Micul Orgoane, nepot lui Ste- Ab 

fan Orgone, perzând privilegiile satului lui de baștină Orgo- DA, ZI 
eştii si Negomireşiii, când a venit Imparatul turcesc cu ar- Î 
mele şi luând credința megieşilor ocolaşi Voevodul îi întăreşte 
stâpânirea pe Orgoeşti şi Negomirești, cum a avut'o de la 
Alexandru Vodă, e 190 

6991 Iunia 5. Târgovişte.—Viad vodă Călugărul con, 
firmă lni Mihail cu fiii săi, cam şi unui nepot al acestuia cu 
fiii săi stăpânire în Topeşti. . . i. 

[ 6992. Apr. 24 Tărgovişte.—Vlad Vodă Călugărul con- 

166 

285.7 

fivmă lui Ivul cu fiii săi, lui Accă cu soru-sa Elena stăpănire în 
' Cioeadia, Topşa, jumătate Poiane, munţii Părăginosul, Plăcicoaia , 

pa ! şi jumătate din pg uaitae Epiana-Muerii, moșii de moştenire. ii QS7 2 
9ha 1YY : 6992 Mai 13 (1184) Sueeava.—Stefan Vodă întăreşte lui -. 
Sha PT ast EA, cumpavătura ce a făcut-o în satul Glodenii lă c- erp, Sp 

" birşia Telejnei, cu 120 zloți tătărăşti de la Petru Glodeanul . 93 PX ra 
6995, Apr. 5 Tărgovişte,—Vlad Vodă Călugăral confir- *: 

mă lui Danciul, lui Marco, şi lui Lateo cu fiii lor stăpânire a: 
supra satului laşi cumpărat de la Şişman din Curte cu 35 fi-. 
orini şi un caftan de postav. , . 988 

6994, Iunie 30, Buceureşti.—Vlad Vodă Călugărul confir- : 
mă lui Roman cu fiii, lui Jitian cu fraţii şi verii lor, stă- 
pânire usupra satelor Romaneşti, Balomireşti, Budieni, Izvoa- 
rele, Crasna, Giosani (Cojani), Albeni, Prigoria şi Răzlăul pte- 
cum şi Jupineşti peşte partea lui Nicula Blidei. .. ... . 

6396, Noemb: 27, Bucuveşti.—Viad Vodă Călugărul în- 
tăreşte lui Ştefua cu fiii săi şi lui Ion fratele său Neagul şi cu 
fiii lor stăpânire peste jumnătale parte diu Leleşti şi din' mun-= 
tele Coarnele, cumpărătură de la Procopie cu 2 cai primiti 

, „în 600 aspri. cca 
Aia, pyee i 6995, Ghenar 14, Suceava.--Stefan Voda. întăreşte lui | , 

“A Toader Marele şi nepotului său de frate lui Costin fiul lui 4, 2 a Neagu cumpărătura făcută cu 70 zloți tătărăști în satul Bon. - f 
teşti între Barlad şi Siebnic de la Toader Hărniş şi de la ne. : 
poţii săi Bilțu şi Nicoară Şeremet, . ... 149 

289 

291 
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Pae. 
—b6993, Ghenar 17, Suceava.-S efan Vodă întăreşte ne- 7oz0 dna 17 poţilor lui Bratul Viteazul satul lor de baştină Brătuleştii şi 7 Fedeleşenii. iur la Cârligătură satele Goeştii şi Vraăstaţii, căci (1 7 fa / ei şi-au fost perdut diresele ce au avut de la Alexandru cel ” 7 7 , Bun şi lie Voda, . e 4Ț DB, ia 6998. iulie 26, București —Vlad Voevod Călugărul în- - Z % pr tăreşte slugii sale de casă, jopân Laţeo, cu nepoţii lui satul 

Ohaba şi Petrenii pe jumătate, Topeştii luaţi în schimb pentru 
Mihailesti. şi cumpăraţi cu 1300 aspri de la Manea Barbul. 292 /7ș2, MA. —Ă 7000 Septemvre.—Stefan Vodă 'văzând împărţala ce şiau : : A a făcut între ci urmaşii lui Jamătate, în aceste moşii : Mândre- (* Ap “, ştii pe Siret pe care îl iau Mariuca, fata Mândtinei cu Sila şi - e AA alu Doneu: Serbăneştii pe Siret pe care îl iau Steful şi Măriua: > Giumaătăţenii pe Jijia pe care îl iea Măriuca fata lui Giurgea 
Jumătate: Domnul întăreşte proprietatea asupra Serbăneştilor, afară de partea lui Jonazco Jumătate, ce şi-a perdut'o în 
haine 40 (17 1001, Mart 17 Suceava..Stefan Vodă întăreşte lui : 7772, /eli?. Coslte pitarul cumpărătura, ce a făcut cu Ta zloți, în satul (e ) Tămicești pe Crasna. de la Conte nepot lui Dieniş solul, . . 93% 

>= 1001 Mavt 15.—Stefan Vodă întăreşte cumpărătura ce. 7773 hd “ face Ivul Mândru şi nepoţii săi Toader, fiul: Onicăi, Toader : N capra Dragotă fiul” licai, Măudrea, Trif, Furdui. şi Muşa fiii Aauşeăi, ( f de la nepoţii lui Toader şi Petru Tălpig: de lu Petru, Oană, 
Magoşa, Slunca, Mâăruşea, şi Neagza fiii lui Dinga Tâlpijanul, 
in satul Tăveşti la ozevul de pe Crasna, cumpărat en 120 zloți tătărăşti. Ascinenea întăreşte și ocinile lor: Seliştea Bibarţul şi 
satul Găneştii tot de pe valea Crasnei. , . — 

1001, Mai 30—Vlad Vodă Calugărul confirmă lui Dan, Ta / Drăgoiu. Neagoe, Dobromir şi ficiorilor lor stăpânirea peste ju- [0 î matale din Cincu enmpărat “încă din zilele fratelui domniei iii sale Radul Vodă de la Stanciul Firînţ, precum și peste mun: 
tele Andriun, cumpărat de la Jiliian . Ce. / 7002, Mart 18 Suceava.—Stefan Vodă întăreşte lui Sima ——y 7777, Gureş şi Nicoară (Ciocărlie) stiipinire asupra sătelor de pe (hope) Nistru Miculenii, Piticenii şi Kiulenii, cumparaţi cu 170 d 
zloți tătărăşti, cum şi asupra satelor Samoleuca şi Timişeuea, 
unde şi-au avut case moşul lor Moișă filosoful. . . . -.. 7135, — , Î 1003. —Stetfun Vodă întăreşte jui Bogdan jumătate din | (hd fu ho) 7 Jumăt 

] 
aţeni de pe Jijia—parte: 'unde a fost Custea lui Cali 

man—ce i-a cumpart în preţ, de 23) zloți tătărăşti—de Ja fe _ “tele său Oancea fiul Mărinei. nepol Giurgii Giumătate. . ...:-M3 /7ar Zn, 2 

32 

7003, Ghenar 22.—Stefan Vodă întăreşte împărțala în | / trei părţi ce şi-uu făcul între ei urmași lui 'Laslău globnicul LL (în3 bă 0 în satele: Lăslăoanii Şerbeştii, Mohorăştii, Drăgoeştii, Petreştii,-. 
Plăcintenii. Oprişeştii, Cârna și Răchitişul, . a e 926 pf „do 37 1003 Mart 17.-—Stefan Vodă întăreşte lui Sima Gureş, 5 fo SR jumătate de sat pre Rebricea, anume Sibii, -parlea din jos îm- A ( AJ, dese părțită între el şi nepotul său Nicoara Ciocărlie, dind lui Sima, , “e j Gureş în mână şi diresul ce ban avut moşii lor Oană Popşea :. . şi Moişa Filosoful pre acel sat de lu Alexandru Vodă... .:-. 26. * 

7003. Iunie, Târgovişte. — Vlad Vodă: Călugărul con- -- 
firmă lui Stanciul cu fiii săi stă pânire neste o vie, pomet și 
altă vie în Daia. cumpărat cea dintaiu de la fiii lui Mladin şi:
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ai Setei cu 12 florini, iar livada cu 4 florini și 15 aspri,iar 
via din Daia cu £ florini. . . e e e 998 

- 7rI7 fil. // 1005, Mart 11, Vaslui.—Stefan Vodă înlăreşte împăr- 
"7 ” ţala ce şi-au facut în moşia Harbuji pe Jigălia in 3 parți; o 
(po) „parte să ia Ghedeon Harbuz cu fratele său Fiătu. allă parle să ia 

Ă Ionașcu şi Dragoş, şi a treia parte să ia Andeeira. . . . 
uz 29 70V5 Mart 20, Vaslul.—Stetan Vodă întăreşte comisului 

/ 7 A 20 ea (Ilurul) şi surorii sale Anca şi nepoatei sale de frate Măria 
[. a următoarele. a) jumătate din Crăinicești pe Polocine dat danie 
ap ft de nepoutele lui Nan elucerul Drăgălina și Tudora : b) jumă: 
nf +“ tate selişte din Galeşti pe Polocine, unde a stat Mic Gaiescul, 
„N iarăşi dat danie de Drăgălina,  . , 
E ( 1007.—Radu Vodă dispune și întăreşte impărțala moşii- 

2 lor : Trestioara vin Brădeţ, gura Jiltului din Câmpul Tureilor 
la mașnenii din loc, căci jutase cu 12 boeri că le sunt moşii 
ohabnice ale lor . . . eee e e 299 

ps, def hf 1009, Dee. 14.—Stefan Vodă cumpără satul Sineşli din 
/ a Cârligătura de la Giurgea Sineseul şi fraţii lui, fiii lui Stanciul 

C We") Sinescul, nepol lui lon Sinescul cu 200 zloți tatârăşti. Aseme- 
| Qurm: = nea mai cumpără satul Onicicanii tot din Cârligatura de la Jurj 
e3 E almeş ficior lui [lie Palmeş nepot lui Onicicov Palmeş, cu 

i 

3 [9
 

84 

> 
200 zloți tătărăşti, aceste 2 sate le-a daruit mănăstirei Putna, 
pentru pomenirea strămoşilor săi, şi săuălatea sa si a doam- 
nei sale Mariei. . e. . 98 

7502, A 24 7010 Ghenar 22, Hnşi.—Stefan Vodă intăreşte vânzarea 
tu „a te Nastea nepoata tui Mihăilă Buzea şi- cu nepoata ei Mărina 

pd -4b fata Husului o fac catră Leou şi fratele său Petru cu 4 zloți 
A Paseld tătăraști în o bucată de loc pe Sarata, pe Elan din hotarul 

' tărgului Huşi pe Drislavăţ . . cc... TA 
2 falii 1010, Mart 14.—Stefan Vodă întăreşte Neagăi, fata lui 

pi, Mt ! Mieş salul Micşuneşii pe lalan. . , . . . cc. . . . » 196 
Lp 1011, Sept. 13.—-Stefan Vodă întărește lui Buda şi Groze 

753 LA un loc din pustiu pe Sărata spre părăul Căpăţiroasei, ca să-şi 
223 v.K2 „facă sat pentru slujbeie făcute domniei. .. ...... 

( pă >) 1Ui1, Apr. 18, Targovişte.—Radu Vodă darueşte Mănăs- 
lirei Tismana câte 80V bolovani de sare pe fie-care an . . . 313 

7013, Febr. 16.—Bogdan Vodă intăreşte vânzarea ce tace 
Gligore Cucul cătră Toader, Lazăr, Oniciu, Vasea, fraţi cu 15U 
zloți tatărăşti în a patra parte din satul Ungureni, ce este de 
ceia parte de Sărata de cătră Prut, . ., . . 

1013. lunie 21, Bucureşti. —Radu Vodă confirmă lui 
Radul Comisul şi fratelui siu Petru spătarul şi încă un alluia 
cu fiii lor, stăpinire îu Corbi, peste a 4-a parte din moşia lui 
Muşat şi jumătate a lui Balica. . . cc. cc... 

1U17, Noembr. 11, Tărgovişte.—Mihnea Vodă, fiul lui 
Vlad Voda confirmă-lui Ivan cu fratele său Prodan şi eu fiii lor 
stăpânire peste cumpărăturile din Vaselati şi Bunilă dela Măcru 
şi Stănilă, ee... . 

7016, Mart 2 Huşi.—Bogdan întăreşte lui Clănău spa- 
tarul şi femei lui Dragna, vara domnului, cumpărăturile sale 
în satele: Buciumi şi Bărgăoanii pe Bărlad, cumpatale de la 
nepoţii lui Sandu Gaârbovăţ stelnieul cu 390 zloți şi feaste lui 
cumpărătură de la Greaca fata lui Rus Toader; satul Ra- 
deştii pe Bilavoiu cumpărat de la Mărina Dumei Isăescul, ne- 
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pot lui Stibor cu 90 zloți, satul Radoslăveştii pre Strajnic cum- 
parat de Stefan Voda de la nepotul lui Ivan Frănciuc cu 52 
zloți şi dat nepoatei sale Dragna, sotia lui Clănău spatarul. 

1017, Decembrie 23, Bucureşti.— Mihnea Vodă confirmă 
lui Neagul şi fiilor săi stăpânire peste părțile sale de moșie; 
de moştenire şi de cumpăratura în Urlaţi, în Leleşti şi în pla- iul Cvarnele. e. 

1018. Mai 2, Tărgovişte.—Vlad Vodă confirmă schimbul 
de sute făcut între mănăstirea Tismana şi jupân Stoica cu 
frații săi, 

7019. April 22 bopeşti.—Vlad Voevod confirmă Mânăs- tirii Tismana stăpânirea peste satul Ceaurii. | 
1020 Noembrie 28. Buzeu.-—Viud Vodă confirmă lui 

Deatcu eu fiii stăpânirea peste jumălate din partea de moșie 
din 'Topeşti a unchiului său Laţeo . cc... 

1020 Ianuarie 8, Tirgovişte.—Vlad Vodă confirma Mâ.- năstirei Tismana stăpânire peste partea din Topeşti, dăruită 
de Laţeo; 

1024 Decembrie 11. Bucureşti Negoe Vodă Basarab în 
urma cercelării Bavului Deateu cu 12 hoeri, dă drepiate MA- 
năslirii Visina în judecata ce a avut pentru moşie cu Bumbeş- 
tii şi cu Porcenii. e 

1025 Iulie 19, Piteşti.—Neagoe Basarab Vodă intăveşte lui Draica partea Ini din Groşani 5 funii, cumpărătură, cu 925 
aspri de li Groza, Radui Şi Mareş, 

X 77026. Ghenar 22 Vaslui.—Stefan Voda întăreşte lui Ga- vril Tuncul şi fratelui său Staneiul şi surorei lui Ilea şi nepo- ților săi Corui, Damian, Ion, Tudosia Şi Anuşea cumpărătura 
ce au făcut cu 35 zloți lătărăsti la fântâna Coroiului mai în sus de piatră, de la Nastea şi nepoţii ei Filip fiul lui Iliaş ; 
pop Dragoș, Ana şi Varvara fiii Maruşeai ; Nistor, Dumitru, Heanu şt Bura fiii lui Tiron: Magda şi Marena fii Maruşeăi, 
toţi nepoți lui Ion Bălănescul, ee eee a. |. 

Y 1026, Ghenar 28, Hugi.—Stefan Vodă întăreşte împăra țalu ce şi-au făcut între sine în satul Şerbâneştii pe Bogdana, dupa diresele de stăpânire de la Ştefan Vadă şi anume: lui 
Nistor şi 'Tudorii, copiii Stanci o parte din Șerbăneşti ; verii 
sale Varvara altă treime, şi Anuşcăi, nepoată de soră lui Zviş- tală alta treime. PCC IC Ra 

1026, Dee. 2H.—Ştetan Vocă întăreşte schimbul ce Cozma 
Şerpe postelnicul a facut cu Pelra Pastu Hociung parcalab dând moşiile Crăsteştii pe Calniş, şi Ilieseştii pentru satul Oancăi pe Cracău şi imaânăslirea “Purbatelui zis şi Brusturii, 
Apoi îalăreşte dania ce Cozma Şarpe o face călra măuăslirea 
Neamţului în acesle 2 sute şi alte odăjdii pantru pomenirea 
sufletului său. +, en 

* 1030 (1522) Birlău.--Stefan Vodă întăreşte impărţala ce 
şi-au făcut între ci în salul Cioriceşiii după dresul ee l'au a- 
vut de la Stefan Vodă batrânul, şi anume ; loan Banul dvornie 
ia a patra parte din Civriceşti, partea de sus, dania uuchiului 
său Gavril Vreamneş, Teodor Bârlad ia a patra parte din Cio- 
riceşti parte: de jus: Stirbăţ cu nepotul seu Lie ia altă a pa-. 
tra parte din Civriceşti. partea de sus: iar flilor lui Dragoş li 
se vine a palra parle din Cioriceşti partea de jos . 
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1030 Iunie 24 Hârlău.--Stefan Vodă întăreşte lui Dra- 
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goiă şi vărului sau Neagul cumpărătura ce au făcut în Rădu- . 
eşti pe Stebnic la Vaslui en 200 zloți tatăraşti dă la Dragnu 
fata lui Toader, 

A "7030, Oct. 29, Iaşi.—Stefan Vodă întăreşte lui Toader 
Caşotă snljae cumpărălura ce a făcut în a opta parte din Go- 
eşti şi din Vrăstaţi cu. 70 zloți de Ion fiul lui Mircea Caşotă, 
din uricul ce au fost al lui Bratul viteazul de la Stefan Vodă. 

* 2031. Mart 15, Iaşi. Stefaniţă Vodă întăreşte lui Iran 
Racişte ceaşnic a treia parte din satul Țiginestii pe Putna 
cu mori pe apa Putnei, dat danie de Bogdan Vodă, care La 
cumparat pentru acesta de Ia obşlia proprietarilor cu 120 
zloți tătăraşti, cât îl cumpărase strumoşul lor Bârsan supt Ste- 
fan Voda ea 

| 1035 Mart 9 Huşi Petru Vodă Raieş cum se rădică în 
saun răsplateşte siujbu ce i-a 'ăcut Draxin Purce), Isac şi Ile 
dându-le voe să-şi facă sat pe locul de pe Botna cea mare, 
pe de ceaștă parte mai în jos de lon Găureanul, căpătat da: 
nie de la Bogdan Vodă, „cc... 

„1035, Mart 15 Hugi.—Petru Rareş Vodă îutăreşte schim- 
bul ce a făcut între dânşii Ion Banul dvornic şi Safta stră- 
nepoata bătrinului Negrea, şi anume lon Banul dă Saflei sa- 
tul său de pe apa Studeniţei, unde a fost Vanea, fost cu:npă- 
rat de însuşi Stefan Voda de la Matita cu 200 zloți. şi ia în 
schimb satul Bâvzeştii, unde a fost Bârzea. . . 

7035, Mat 15.- Pelru Vodă Rareş întăreşte lui Nica şi 
nepotului său de soră Soltan şi vărului său Andrei cumpăra- 
tura ce a făcut în satul Barbeştii, pe Prut cu 400 zloți tătărăşti 
de la Toma. feciorul Cristei şi de la nepoatele lui de soră 
Sorea şi Mărina fetele Ilenei, şi rudeniile. lor Oană şi Isae şi 
Nastasia şi Maria şi Tudora „şi Magdalina fetele lui Stan, ne- 
poții Oanei vornicul şi Coste. , . . 5 

7036. Hart 19 Vaslui..—Petiu Vodă Rareş întăreşte lui . 
Grozav parealabului de Roman seliștea Şendreştiii pe Polocie 
rămăsă domniei de la Cernătoae după moartea ci... . E 
„1037. Mart *4, Huşi.—Pelru Vodă întăreşte lui Lupşe 

şi Dobruşei satul: lor Chilienii ce, Pau avut de la părintele său 
Stefan Vodă dat danie ge 

1057, Mart 25. Huşi.—Petru Vodă Rareş întăreşte Masiei 
fata Mihului, fiul Lazei jupăneasa lui Dolh “portar de Suceava 
satul Horodnicenii pe Roşia şi cu mori în Brădâţel de la taţi 
urmaşii lui Oană Pântece en 280 zloți tătăriăşti, .. 

1039 Mart e, Huşi.—Petru Vodă :Rareş întăreşte urma- 
şilor lui Murgu şi Bratul: Isac Murgu, Neacesa, Sofiica ficiorii 
lui Oană Murgul şi Toma Ignat, Matia copii lui Jurj Moargu, 
satul lor Murgeştii pe Teleaji, hotărind să le fie în două.: 
Tot odată mai arată că privilegiile vechi de Ja Ilieş şi Stefan 
Vodă cum şi cele de la Stefau Vodă bătrinul li s'a fost răsă- 
rit din mâna lor 

„1040 Martie 12 Huşi.—Petiu Rates Vodă întăreşte pro- 
prietatea lui Petru Micşin şi surorilor sale Alba şi Maruşea, 
cum şi i seminției lor Mulea, Malina și Maruşea, în satele De- 
lenii pe Bujor şi Poniceştii, .p& talan şi anume să ia câte o 
treime din Deleni şi Poniceşii 
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7044, Hielău.—Petru Rareş întăveşte lui Păun, cu frații săi Porcul, Budic şi snra lor Vascana, partea lor din Bogdă- nești jumătate din sat, după diresul ce Ia avut bunelul lor: Mihul Pojar de la Stefan Vodă. .. .. NC 
7044 April 27, Harlău.—Petiu Vodă Rareş întăreşte lui Păun cu frații şi surorile lui, nepoții Mihului Pojar, pariea lor din Bogdănești, . DECE 
7048, Mai 1, Vaslui.—Stefan Vodă zis Lăcusta, fiul ba- trânului Stefan Voavod, îutareşte lui Nicoară sulger urmatoa, vele cumpărături: a treia parle din giumatate din Glodeni pe” Bahlui de la ficiori Cristei de Glodeni “cu 100 zloți tataraşti ; 
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sutul Sarbaca pe Ciuluc la Colae de la boerul Sarbaca cu 100 - zloți tataraşti. EC IC CI IE 7053 Aprilie 4. Huși.—Petru Rareş Vodă întăreşte im- p'rlala ce şi-an făcut între sine-surorile  Mărica Bran şi Mă- rin Petriman în satele Criveşti Hodceştii, Găurenii. Răvrăcani, cum și țiganii robi, | a. . 705+ Mart 93. Vaslui.— Petru Vodă întăreşte ficiorilor „lui Ion Tunsul : Stanciul, Lazăr, Gavril şi [lea proprietatea în satul Tunseşti pe Bogdana cumpărat de ta ăl lor Ion Tunsul de la Iiga cu 300 zloți tătărăşti, căci diresele vechi le-a perdut când a arssatul,, e. 1U5+ Mart 30. Bărlad.—Pelru Voda Rareş înlăreşte ue- poților lui Cozma Daloşescul şi anume: lui Peire şi Nicoară şi Baloş fiii lui Ion Băloşescul cum și veiilor lor Mihul, Stefu Şi Maria fiii lui Petriman Baloşescul. satul Baloşeştii pe Iucaşa dat de. Stefan Vodă Iniuului lor Cozma Băloşescul, p.. 1054 Mart 30. Bârlad.— Pelru Voda întăreşte lui Sima şi lui Fetigane satul Jigălia a cărui drese au fost perdute când au veuil impăratul turcese cu tatarii de au prădat tara, 1054 April; Suceava.—Petru Vodă Rareş întăreşte lui loan Golae stoluicel cumparătura ce a făcut în satul Uberești pe Prut. unde:a fost Ilea jude cu 190 zloți tâtărăşti. de la Cra- ciun şi de la fraţii şi surorile lui: Trifan, Păşcau, Todosia şi Marica fii Uei, nepoţii lui Mibail Lopată, pa 7054 Martie 30, Bărlad.—Petru Vodă întăreşte împăr- ala ce şi-a facut în a 5-a parte din Pomaărla nepotii lui Dumşa Pabarnicul, partea din mijloc, moştenire de la mosu lor popa 
Draghie de pe vremea lui Alexandru cel Bun. Ra 1034 Iunie 2.—Petru Voda Rareş întăreşte! Ini kir Teo- 
dosie Episcopul Rădăulului cumpărătura ce a făcut In satul Lăslăoanii pe Cracău cu :400 zloți tătărăşti de la Toader fost vameş în Sucecava, ce şi lui i-a fost «umpărătară de la Toader biv visternie. DO Ri a. 1054, Iunie 9 Ia i.—Petru Vodă Rareş întăreşte 'obştiei răzeşilor în număr de peste 23 persuane proprietatea lor în satul Codrești pe Bahlueţ, . . . e. 

105î, Hârlău'—lliaş Vodă iutăreşte impărțală în 5 părti făcută în muşia Bosăncenii. între urmaşii lui Vasco Epure, de ia care vine nuinele moşiei Epureni, ţinulul Taşilor. e. . 1058 Mart 12.—Iliaş Vocă întăreşte lui Coste, Dragotă, Solomon, şi lui Cos'e Dodul cunpărătura ce au ficat pe preţ de 185 ziuţi tătărăşti îu satul Bobuleşti mai din jos de Po: peşti Ia Vaslui; de la: Toader ficiorul Dumși * Sulgerul - nepot lui Sima Bolde cel bătrân, .... , i. o. 
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1055 April 1.—llieş Vodă milueste pe Sas postelnicul cu 
un sat Giurgenii pe Barlăzel, fost a lui Subainuv uşurelul care 
l-a fost perdut pentru hiclenie contra lui Petru Vodă. . , 

1066 Martie 15 Hărlău.- Alexandru Vodă (l.ăpuşneanu) 
iutăreşte slugii sale lui Toader cumpărătura ce face pe a patra 
parte de sat din Valea Neagră cu 450 zloți tătărăşti de la ne: 
poţii lui Coste Posadoicul : Crăciun, Nicvară şi Dragan fraţi 

1063 April 24 Bărlad.—Alexandru Voevod întăreşte lui 
Ion Creţul cumpaârătura ce a făcut:in satul Popeşti partea diu 
sus şi cu heleştee cu 400 zloți tătarăşti. de la Anuşea fiica 
lui Steful Nisporeseul, moştenirea ei de lu străbunul ei Nis- 
puru care teaise supt Alexandiu cel Bun. . . . . , 

1063 Mai 11 Huşi. Alexandru Vodă jntăreşte lui Steful 
şi fratelui sau Gherasim, frate lui Leoa pah. două sate pe Cras- 
na, Leoştii și Foleştii. , Ceea. 

1V69 lunie 20, Vaslui.—Alexandru Vodă întăreşte vân- 
zarea ce o fac Isaico şi Candakia în Tunseşti cătră Gavril, cu 
prej, de 60 zloți tătărăşti. oc... 

107v Martie 20, Bucureşti.—Pelru Voda confirmă lui 
Dumitru şi Muşat fiii lui Muşat stăpânire in-2YVlădeşti,* niogie 
bătrână de moştenire, eat 

7107. Aprilie 21, Bucureşti.— Mihail. Voetaă"toafirmă 
lui Tudoran Pitarul en fii, stăpânire în Vliideşti-peste! 6 jumă- 
tate de moară şi peste un tigan de cumpărătură. , ., .. 

111% Mai 9, Târgovişie.—Radul Voevod confirmă boeru- 
lui Tudoran cu fii stăpânire peste 5 vecini cu delniţele lor în 
Aninoasa și peste părţile de moşie din Yladeşti a Zoicăi de 
cumpărălură. e. p. .. 

7112, Mai 12, Tărgovişte.—hRadu Vodă confirmă lui Tu- 
doran Pitarul cu fiii săi stapânire peste mai mulţi vecini cu 
moşiile lor în Vlădești, de cumpărătură, precum şi peste mai 
multe delniţ». Pee. 

712U, Mai 27, Tărgovişte.— Radul Vodă Mihnea confirmă 
boierului Tudoran Pitarul cu fii stăpânire in Vlădești. . 

7121, Noembre 2, Târgovişte.—Radu Vodă Mihuea con- 
firmă boerului Tudoran Pitarul stăpânire peste saşul Vladeştii 
cu tot hotarul. eee ea. . 

7146. Iulie 5, Tărgovişte.—Matei Voda confirmă lui 
Bade Pahurnic şi Parvul Spatarul fii lui Tudoran Pitarul sta- 
pânire în Vlădeşti jud. Muscel, . 

1170 Sept. i —Zapis de vânzare a Mariei şi cu ful Tă- 
Gh. Cazan peutru a treia parte din jumătte Rădueşti pe Steb- 
nic lui Patraşeco Mihoci câte un zlot pământul. ,... , e 

7181. Februarie 1 Iaşi.—Tudosă Dubău biv log. dă da» 
nie mănăstirei Dobrovătului două părți din jumătule sat Ră- 
dueşti, ec. 

* 1200 Mai 24, Iaşi.—Carte domnului Constadin Vodă pen- 
tru Lon Ghibanul pentru o mourte de om ficută supt Duea Vodă 
în valea Moisăi. , îi. .. 

7201, Decembrie 5,— Cercetarea lui Stefan Banul hotnog 
pentru o moarle de om şi sfudă între lun Ghibanul şi răzeşii 
din Mieşineşii, ae... 

7201, lunie 96, Iaşi.—Q. Duca Vodă dă carte de stapâ- 
nire lui lon Ghibanul calaraş pentru că a plătit el moartea de 
om pentru toţi răzeşii lui şi el le ia pământul. . 
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1265. Februarie 23 (1757)—Searlul Grig, Ghica Vodă da earle Hi C. Baădaăreu, ruplaş de camară a dijmui moşiile sale Da de pe Sărata, laând dijină după obiceiu, a TĂ 
1234, Noembrie 28.--Cartea divanului gospod rălră domn 

pentr pricina de pământ intre Gh. Evloghie Izbaşa şi nea- 
mul lui Băntăşese, şi intre popa Alexandru Dodul, penteu Mur. 
geşti şi „Muncel, Pe 410 

86. Noemarle 23—Alex. î. Mavrocordat Vodă dă carte 
de vOlnicie lui Andronaki Bădărău să stăpânească a treia parta 
din bătrânul Iui Ghervasie Gănseă din leoşti ot Falciu, luând 
dijma do a zecea. . ,. CRC EI 8i 

Fără dată.—Calastih a 3 oameni că sa dal Magdei ! Rusoae din Costeşii 80 zloți pentru Croitori. , ,.,... „177 
Fără dată.-—Serisoarea fără dată a lui Stefan biv agă : 

pentru cereetarea făcută Îi pricina de pimân! dintre Aliuşeşti din Tăoşti şi Ghibarţi cu Gligore Chibae şi ai lui. , aaa 88 
Fără dată (după 7308) Carte vicleană scrisă de Leor-, deşti şi Vârlăneşti în pricina de pământ în Valea Oanii. „155 
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