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UN CHRISOV AL LUI MIRCEA-CEL-BĂTRÂN 

10 IUNIE 1415 

IOAN Boabat, 
Membru al Academiei Române. 

  

Şedinţa de la 21 Noemvrie 1903. 

  

La exposiţia asociaţiunii pentru înaintarea şi: r&spândirea . sciin- 

ţelor, d-l N. D. Spineanu, institutor din Turnu-Severin, a expus în vi- 

irina sa un interesant document al lui Mircea-cel-Bătrân din 1415. La 

- vugămintea de a-mi permite să-l studiez mai de aprâpe, d-l Spineanu 

a binevoit a mi-l încredinţă pentru câte-vă ore şi a mă autorisă să-l 

public în casul când ar presentă vre-un interes istoric. Documentul 

fiind unul din cele mai interesante, rămase de la Mircea, cu atât mai 

interesant, cu cât e din anii din urmă ai domniei lui şi până acum nie- 

cunoscut, mă grăbesc a-l comunică istoricilor noştri în original şi în 

traducere; el ar merită să fie reprodus întreg în fototipie. 

Importanţa capitală a acestui document — care e un chrisov de da- 

___nie pentru satul Beala [aa], adi Bala-de-jos din judeţul Mehedinţi, 

- plasa Motrul-de-sus — consistă în amintirea ce se face într'insul despre 

“venirea lui Mustafa Celebi (wkaani), prin lunie 1415, în Ţ6ra-Româ- 

nâscă. Se sciă până acum dintr'o sumă de izvâre străine, mai ales bi- 

Go Zântine (Ducas şi Ohalcocondyles), venețiene şi ragusane, acestea din 

__ urmă publicate de Gelchich şi Iorga, că pe la 1415 sau 16 un. preten. 

dent ture Mustafa, care se dedeă drept fii al lui Baiazit Fulgerul, s'a 

refugiat la Mircea în Ţ6ra-Românâscă, de unde, recrutând câte vă sute 

de Gmeni, a trecut cu ei şi cu puţini Turci de-ai săi în Bulgaria, unde 

a început să prade şi să neliniştâscă garnisânele lui Mohammed I. 1z- 

v6rele ragusane mai ales arătau că Mircea nu eră străin de aceste în- 

„treprinderi îndrăzneţe ale pretendentului care, după ce la 1418 fu 
1 

Y” 

Analele 4. R.— Tom. XXVI--Memoriile Secţ. Istorice. 
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bătut de Mohammed I, se mai răsculă încă odată contra lui Murad 11, 
Gstea acestuia îl bate şi-l 'ucide (la o dată neprecisată încă) în fuga 
lui spre Ţ6ra-Românâscă (1). Chrisovul ce publicăm mai la vale e pri- 
mul izvor intern care confirmă în mod neîndoios relaţiunile prieten se 
ale lui Mustafa cu Mircea şi precis6ză vremea sosirii lui în 'Ţera-Ro- 
mân€scă : lunie 1415. Pe la 10 ale acestei luni Mustafa se află în Argeş, 
la curtea lui Mircea: <Argeş, luna lui Iunie în 10, anul 6923, .... pe 
vremea: când a venit Mustafa Cealapi». Primirea ce i s'a făcut aci l-a 
îndemnat să mai încerce a doua 6ră, sub Murad II, de data acâsta 
însă fără noroc, o scăpare în ţâra lui Mircea. 
Datorim scirea amintită a documentului din 1415 obiceiului ce L-ai 

avut unii grămătici ai lui Mircea dea aminti prin câte-vă cuvinte, în 
data documentelor scrise de dînşii, împrejurările în cari acestea at 
îost date de domnul lor, obiceiii ce dispare apoi din cancelaria mun- 
tenescă. Ast-fel același grămătic Michail, care a scris documentul din 10 
Iunie 1415, ne spune, într'un chrisov din 28 Martie acelaşi an, prin 
care Mircea confirmă mânăstirii Cozia veniturile vămii de la Genune 
(Baa wr renSne), că acâstă donaţiune s'a făcut «când a venit Io Mircea 
voevod în mânăstirea de la Cozia, în postul cel mare, luna lui Martie 
28, în anul 6923, indictionul 8»: ceraa ASYWAH IW ABIA BWEROAA BX A02 
H[acTni]pa Bz KO3iă, BZ BeanK[hi] Ne, Mkeana MApTIA: KU, B2 AkTO 8 W&r., 
enauk['rn] n.» (2). Michail se numesce aci logofăt; întru cât însă el e cel 
ce a scris chrisovul: [n a3] mukanaz awrogera Henncay, «logofăt» e aci 
identic cu «grămătic» ; nu e vorba de marele logofăt. 

(1) T6te amănuntele asupra acestui Mustata se găsese, cu indicaţiunea exactă şi 
completă a izvârelor, la N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la Istoria Romă- 
nilor, III, 1 (Bucurescă 1897), p. 6—7; Notes et extraits pour servir d Phistoire 
des croisades au XV-e siecle, tom. I, 1- „re s6rie, Paris 1899, p. 225 —227 și 247; Studii 
istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucurescă 1899, p. 69—70. Se vede din acestea 
că Mustata a prădat Bulgaria înainte de 18 August 1415, deci între 10 Iunie şi 18 
August; că a stat multă vreme în 'Ţâra-Românâscă, de Gre-ce pe la Maiii 1416 Mo- 
hammed 1 pregătiă o îlotă care aveă să mârgă la Dunăre contra lui; ;.că la 1416 el 
a prădat în adevăr Bulgaria cu Turci și Români de âi lui Mircea şi că la 1417 eră 
asediat de Mohammed în Salonic. Se scie cât de scump a plătit Mircea sprijinul dat 
lui Mustafa la 1415—16; v. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, p 710 —71. Cf. Gr. G. Tocilescu, - 
Manual de Istoria Românilor, ed. 1900, p. 167— 168, unde constat cu plăcere că da- - 
tele sunt exacte; A. D. Xenopol, Istoria Românilor, Il, p. 110, unde râsesla lui Mustafa 
e pusă greşit la 1418. Cea mai nouă istorie a Românilor, aceea a lui C. Kogălniceanu 
(lași, 1903, vol. I, partea I, p. 131) nu insistă asupra acestor evenimente, deși ele 
sunt f6rte importante prin urmările ce le-ai avut: ele ai pr ovocat ocuparea defi- 
nitivă a cetăților dunărene din partea Turcilor. 

(2) Orig. în Arch. Stat. din Bucuresci..
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Tot aşă scriitorul poruncii domnesci din 1406 cătră mânăstirea Tis- 

mana pune în gura lui Mircea cuvintele: «şi acâsta s'a întîmplat în 

anvi 6915, indictionul 15, pe când mergeam domnia mea spre Severin, - 

ca să mă întâlnese cu craiul, şi am ajuns la mânăstire în luna lui 

Noemvrie 23» (orig. în Arch. Stat.; reprodus de Miletic, cu data greşită 

1407, în Daco-românii, Sbornic, IX, p. 329). _ 

Documentul d-lui Spineanu este important şi din alte puncte de ve- 

dere; el ne arată că la 1415 Mircea stăpâniă încă Dobrogea și Silistra 

(amândouă malurile Dunărei» şi «Diîrsterul»): în cel-lalt, document din 

1415 (28 Martie), titlul Qomnului nu e complet; că fiul săi Miehail eră 

asociat la domnie, ceea-ce se scie şi din alte documente; că cuvîntul 

«boerinaş» (Boa'kpuniz) eră întrebuințat şi în sec. XV: în izvârele se- 

colului acestuia trebue să fi fost extrem de rar, de 6re-ce nică în cele 

tipărite nici în cele inedite nu-mi aduc aminte să-l fi întâlnit vre- 

odată (1); că un boer ocupă în acelaşi timp funcțiunile de ban şi 

vornic; că există un «judeţ al Motrului» (căAcree MOTpack0), pe care 

nu l-am găsit în alte documente şi a cărui întindere n'aşi put6-o pre- 

cisă mai de aprâpe (cf. <judeţul Jiului» [ea Sa] în doc. din 1406); 

că pe lângă un cal, obicinuitul dar boeresc cu ocasia unei donaţiuni 

domnesci, se dedeă câte-odată şi o cupă (cf. doc. din 2 August 1453 

al lui Vladislav ÎI; orig. în Areh. Stat., în resumat la D. Onciul, artic. 

Comunicare în chestiunea filiaţiunii lui Basarab-cel-Tinăr, Convorbiri 

Literare, an. XXXVII, p. 711). - E a 

Interesant este de a constată şi deosebirea dintre martorii celor 

două documente de la 1415: se vede din acâsta că sunt citați numai 

acsi boeri cari în realitate erai de faţă la acţiunea documentului. Cei 

mai cu vagă par a fi fost banii Radul şi Aga, logofătul Baldovin şi 

Stoica Rusul, patru nume ce se întâlnesc de mai multe ori în docu- 

mentele lui Mircea dintre anii 1391 şi 1415. Dau aci lista boerilor din 

Gocumentul de la 28 Martie care, pe cât sciă, nu e publicat încă nicăiri: 

<pAASAn EAH&; :KS|[NANA EJOUKO; NPOTOBHCTIAPI NONUIOPI; AWIOBETI EAAAO- 

BHNZ; ACA EAHZ; :ES[nânz] OVTatenut ; >KSNaHZ CTOHKO pSca (Sic); Snanz aa: 

SSaz ; 2K6nann KpzcTk ; [n 43] Muyanaz AWroRETI Henucak> (estul documen- 

tului, cu data, e comunicat mai sus) (2). - 
  

(1) Un diminutiv “Gin somașunz, afară de rusescul vechiit RoAdpnu, Foaia, NU Mi-e 

cunoscut. Vedi Miklosich, Lezicon, s. v, şi Sreznevskij, Materialy dija slovarja 
drewnerusskago jazyka, vol. 1 (St.-Peterburg 1893), p. 151, 163: aci e atestat numai 

din cronici. a | 
, (2) Documentul e î6rte deteriorat; dintre numele de boeri însă numai esure nu pâte 

fi cetit întreg; la :Snaua ssnxs lipsesc 4, cel mulţ b liţere, aşă că cetirea Stoica (din
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Incheiii acest comentarii cu câte-vă observaţiuni asupra formei ex- 
terne şi asupra limbii şi ortografiei documentului. EL e stris pe un 
pergament mare, răi lucrat şi neregulat tăiat, însă dostul de bine 
conservat; puţinele locuri rupte saii şterse ai fost întregite după tor- - 
mulele obicinuite în cele-lalte documente ale lui Mircea. Monogramul se 
citesce forte clar; pecetea, care era atârnată, este însă perdută. Seri- 
sGrea e mare, rară şi urită; 8 are două forme: cea obicinuită în formă 
de opt şi 3 cu cele două elemente despărțite unul de altul; ă Şi a s6menă 

e 

f6rte mult unul cu altul, d. p. în cuvintul maria din titlu, în cacao 
MoTpacko şi în ensuxrom. Punctele şi accentele sunt neregulate ca formă, 
dar întrebuințate fârte consecvent, conform usului ortografic din ma- 
nuscrisele mediobulgare contimporane. 

Din particularităţile de limbă mediobulgară sunt de relevat urmă- 
târele: casul general: ac. wyxas(4), wma; cz WAX, ca Apiă; €Z Anencee; wm 
BAM(4), WT rACEX, HA wkas(4); gen.: Sg. naemenu, pl. geanuky, CASREAy (re 
Manny —); dat. pl. crpanamn e Tpânanta ; CA=CATA formele neobulgăresci: 
pron. aat, comparat. nomnor(o), conj. eru. Ca ortografie: Aa (n): can, 
RĂBAAPETEA, CĂXPANNT, Bacesăcnin, nosărer (în alt loc nouerer); e=a: 
AAAGUIE, NOWFBULE; E=—k: HeBeptuk; uni: Buri, paennei, alt-fel bi este pă- 
strat; uz=ua: săAwy, Sumcris, unde 4 este forte clar, şi RUSUATOM; 2p, 
Xp=pa (r sonans): STEpANT, KAPRA, AXRPCTEpS, camoaăpitannnin. Mai rare 
şi mai interesante sunt aceste două din urmă. 

EA XpheTa Bora Baaregkpiitin în YpHCTOARURi ri CAMOA APE ARHI 1W 
MHpUA BEAHKbiH BOEBOAA H FOCNOAHH, ANAocTia [Bowie ni) soxiea (1) Aapo- 
BAHTEMA WBAAAAXUIS Mn Hi TOcHoACTRSANIS Bzcen eu SrpoBaayincăou, n 
BANAAHHHCRIIAM EIJIE RE N KA TATApeKBIM CPPAHAMH (SIC), n WwBA NOA 10 BzeemS 
NSASHABICY AAXE N AO Beanisăaro Mopk, ui AXpCTEpS rpaas BAAA ati, EAaro- 
NPOHBECAH POCIISACTRO MH CROHM BAATRIA4 NBOHBROAEHIEM, UHcTalM H eRkr- 
[anim clpzateaz, ti Aapogar cau Bz[celiăcuiu xpiewawa Boakpunpom re: 
CNOACTEA MH BAdAS CA AHencte cH UIHUlA H ESta, H CTaHnAS ca EpATitaAu cu (2, 

  

trad. lui Gheorghe Peșacov de la 1819) e greșită, aomws e pomenit de altmintrelea 
între boerii lui Mircea întrun doc. fără dată al mânăstirii Snagovului (orig. la Acad, 
Rom.). La opraeun nu cred să lipsâscă un 7 de la început, cur e îndreptat în trad. lui 
Peşacov de la Arch. Statului; cf, nensa Srrinoa în doc. din 5 Aug. 11452 şi 15 Aprilie 1156. 
(Arch. Stat.) şi Vimeş în doc. din 2 Aug. 1453 (Conw. Liter., an. XXXVI, p. 7). 

(1) In orig. matria nici, cu piteai corectat din rata; formula obicinuită e cea com- 
pletată; cî. d. p. doc. din 28 Marţie 1415 din Arch Stat. 

(2) In orig. aici și mai jos parinti,
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A ECT BA4AŞ CA Back ansncee MY: EŞia, IiHuld H CTaHHAd CA EpATItA MU 
TARO 

cn cea asgozato (1) Baa, EXE ec7 Ha cXACTRO MOTpACRO, FAO AA ECT RAAAS 

ex pack AHenCr CH BZ WUHHX 11 E Masa (2) cea Baa [n npeeaori] (3). n Ad- 

A OuE POCNACTRS mu .ă. RON Hu .Â. WELUA. TOTO pa AA HAM ECT BA WINX 

H 2 WYABA NOUEBULE WT7 WBUÂIATO RAMA, WT (4) ceinntaro Basta, wr nieaagcTBA (5), 

wm RXBAAȘETEA (5), WT BHHAȘCTRA, WT TACE, WT NOBOAA, WT IWABOAA, prKUIE 

WT Maauy CASERAK AAWE HI AO BEANKhIX. WWT TEX BZckX Ad HA Că Hă WXABĂ, 

mam ui TEX AETeA, RHSIĂTOA H NpbRHSURTOM, AO 2KHROTA TOCISACTBA 

Mi n AO KUBOTLA ebi]Ha roensAcrBa Ai MIYAHAA BOHBOAA. KT A CE 1p£T 

NOsSCUe WT BOAĂf TOCNOACTEA MU, BEAHIEX E 11 AMAANX, HAN [WT] pARST- 

HR FOEHCACTEA AU, NOCHAALEMIIY NO) MHASCTEE Hi NO PABOTAX FOENOACTEA 

mi, talie) Aa nm njosagatar, ra n [AkTram uk] (6), ape n w Raacă E[AHHOMZ, 

ro (7) rakogai HMAT piaTi Beantw [3Jaw ui Wpriă WT POENOACTEA AH, 

[kan]o (5) nphermaănnrt n npheasut|HK] ui meepamnrea H HeRepuuk cieMS %pI- 

CORSA PECNOACTEA AH; pastk BEA BOHCKA Ad CTBOAT (9), 4 HN Hp 

NOMHOTO. FELIE E II NO CMpATI PecNoACTBA MU, BWIW H3BEDET OCNA BOTh 

guri recnoauua (10) Baauikon FM, W7 CPZALUHAATO NACAA POCNOACTEA AMI, 

BAH W'T CAPOAHUR FOCNSACTRA MN, HA W'T UHWwrw NAcatenu, Ta [ale noueTer 

n nonoguT n STEEpANT chin YpicoRSA rocnoacrea atu, rirw rocneaz (Ll) 

BOT Ad [CSATET HI Ad CĂXPARILT ; AM€ Ai pABOPHT Hi pacHner, PO TAKOBAATO 

TOCNOAL ECTh AA pazopur ui Aa Săier, 3Ac HM E4 EZARUIM Bu, n Suacrie 

Ad MAT CZ IAA n ca dpiz 1 ca WHEA peuiiNiAAL INOAEE, KE prKOLIA HA 

(1) Greștlă, în loc de asasatoe. 

$ 

(2) Orig wa. - 
(3) Cuvintele n npeeaen sunt adăugate mai târdii, căci ehrisovul arată aci urme 

evidente de îndreptări. n aAa- din n aaeme este scris de-asupra lui ngeraon ast-fel: 
"AH Aa i 2 

H IIpECAS | AOULE, 

Lucrul se explică uşor, de 6re-ce, după informaţiunea d-lui N. D. Spineanu, în locali- 

tate se găsesc două poeni cu numele Prislopul-mare şi Prislopul-mic, 

(4) Orig. 4. 

(5) Orig. nuenașetea, kăpaapctea, 

(6) In orig. sunt şterse e.8 litere. 

(7) Orig. rupt, 

(8) 0. 3 litere şterse, 

d (9) Orig. greș. crpaăT ; Ci, pasnk FAX BEAHKX BOHCKĂ Ad CTASĂT FSCNSACTESȚ at, întrun 
- doe, inedit de la Mircea (Acad. Rom.). 

(10) Orig. cam şters; s'ar pute ceti şi roenenag. 

Ă 

(11) In orig. greş. rocnoanua: ra,
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XpHCTĂ CNACA HÂLUIETO: KâDBA ECO HA HAY H HA uăAWY HX, EXE ECT H EXACT 

ga Bu, AMUN. ce ie CE'RAETEAc cieMS XpicogoyAă : PAASA Bari, ABOBUR ; XSnani 
MApTHN ; AFă BAH; WSNAH  CTOHKA pScuH; 2KSNAH ApATOMHA WT UIETAȘUA ; BAa- 
ASRuH Awrwper (1); muSa gicriap-n gack m[eso]uoua; cran[naz] Roawme (2); 

MAE CroAHUE ; repruna miop; HN A3£ MHXAHA PPAMATuk exe. Henuicay) (3) 

BR Agra, avkeaua DONITA 1 AkHh, BA AETO -SUKr, EHHAÎKTI (Sic) „n., Bt 
BprkavE eri npiae MSeraa | stai (4). 

F- IW AMipua EWEROAA, AMUIACCTIA BOXIEA POCNOAHHB. 

«In Christos Dumnegei credinciosul şi de Christos iubitorul şi de 

sine stăpânitorul Io Mircea, mare voevod şi domn, din: mila şi darul 

lui Dumnedei stăpânind şi domnind peste tâtă ţâra Ungro-Vlaliiei, 
şi peste părţile de peste munţi, şi spre cele tătăresci, şi peste amân- 

două malurile Dunărei întregi până la marea cea mare, şi domn al 
cetăţii Dirsterului, bine-voit-a domnia mea din a mea bună-voinţă şi 
cu inimă curată şi luminată, şi dăruit-am acest prea cinstit chrisov boe- 

rinaşilor domniei mele, lui Vlad cu nepoţii săi Şișa şi Buia, şi lui Stă- 

nilă cu fraţii săi, ca săi fie lui Vlad cu toţi nepoţii săi: Buia, Şişa şi lui 

Stănilă cu fraţii săi satul numit Beala, ce se află în judeţul Motrului, ca 

să-i fie lui Vlad şi tuturor nepoților lui de ocină şi de ohabă (5) satul 
Beala [şi Preslopul]. Şi-mi dederă domniei mele un cal şi o cupă. Deci 
să le fie lor ocină şi să aibă scutire (6), începând cu vama oilor, de 
vama porcilor, de albinărit şi de găletărit şi de vinăricit şi de globe 
şi de cărături şi de podvâde, cu un cuvînt de slujbele mici şi de cele 

mari; de t6te acestea să fie scutiţi, ei şi copiii lor și nepoţii şi stră- 

nepoţii lor, câtă vreme voii fi în vi6ţă domnia mea şi fiul domniei 

mele Michail voevod. Iar de va încercă cine-vă, dintre boerii domniei 

mele mari şi mică, saii dintre slujbaşii domniei mele, trimiși după mile 
şi după slujbele domniei mele, să-i supere pe ei sai pe copiii lor, 

măcar pentru un fir de păr, unul ca acela va ave să primâscă mare 

(1) In orig. de două ori. 

(2) Aceste două cuvinte de-asupra șirului. 

(3) In orig. c. 8 litere şterse; întregirea e sigură, după alte doc. ale ui Mircea 

şi Michail; cf. d. p. Miletiă, Daco-românii, Sbornik, LX, p. 331—332, 

(4) In orig. se cunose bine numai cele patru litere de la sfârşit. Alte forme ale 

cuvîntului sînt manant, -nie, «na = Celebi, atributul obicinuit al fiilor sultanilor şi chiar 
al sultanilor înşişi. 

(5) Orig. 2 wunnă n Bz Wwyasa, - 

(6) Am tradus așă pe „aa natecr az wa n Bz wyasa“, ca textul să fie mai clar pentru 
cei neobicinuiţi cu terminologia vechilor documente; „moşie ohabnică“ este o moșie 
scutită de anumite dări şi angarale față de domnie, iar „ohabă“ însemnă seatire ; 

acesta e înțelesul ce reese din textele. Apcumentelor vechi,
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rău şi urgie de la domnia mea, ca un călcător şi neascultător şi ruşi- 

nător şi necredincios al acestui chrisov al domniei mele. Numai la stea 

cea mare să slujâscă, alt ce-vă nimic mai mult. lar după mârtea dom- 

miei mele, pe cine îl va alege domnul Dumnedei să fie domn al Ţării- 

Românescă, fie el din fructul inimii domniei mele (1), fie dintre rudele 

domniei mele sai din alt nm, de va cinsti şi va înnoi şi va întări 

acest chrisov al domniei mele, pe unul ca acela domnul Dumnedgei să-l 

cinstâscă şi să-l păz6scă, iar dacă îl va strică şi-l va nimici, pe unul 

ca acela domnul Dumnegei să-l nimicâscă şi să-l bată, aici şi în vecul 

viitor, şi să aibă parte cu Iuda şi cu Arie şi cu aşă gişii ludei, cari 

aă strigat lui Christos mântuitorul nostru: sângele lui asupra lor şi 
asupra copiilor lor; ceea-ce este și va fi în veci, amin. Iată şi mar- 

torii acestui chrisov; Radul ban, vornic; jupân Martin; Aga ban; 

jupân Stoica Rusul; jupân Dragomir de la Şegarcea; Baldovin logo- 
361; Micul vistiar şi Vasea spătar; Stănilă comis; Manea stolnic; 

Gherghina paharnic; și ei Michail gramaticul care am scris în Argeş, 

luna lui Iunie în giua a 10-a, în anul 6523 (-=1415), indictionul 8, pe 
vremea când a venit Mustafa Cealapi. 

«lo Mircea Voevod, din mila lui Dumnedeui domn.» 

(1) Adecă din adevărații copii ai domniei mele. 
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