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UN NOU DOCUMENT 

DE LA 

CONSTANTIN CANTEMIR VODĂ 
IAȘI, ANUL 7197 (1689). 

COMUNICAȚIUNE 
DE 

V. A. URECHIĂ 

Membru al Academiei Române. 

Pedinţa de la 30 Martie 1994. 

Ne a venit la mână un document important, asupra căruia ne-a 

atras atenţiunea, Colegul nostru d-l profesor Ilaret. 

E un chrisov de la Constantin Cantemir Vodă, din anul 1689. 

Acest act vine să confirme o mulţime de informaţiuni ce ne-au 

păstrat ehronica lui Constantin Căpitanul şi letopisețele moldove- 

nesci, pe lângă cari aduce și unele sciri cu totul necunoscute și 

nu de minimă însemnătate. 

Chrisovul este pe hârtie grâsă, in-folio, scris pe 2 pagine; scris6rea 
forte ceteţă și fără pretenţiuni caligrafice. Singura pod6bă caligra- 

fică este o cruce la începutul chrisovului, cu inscripțiunea Is. ls. 

Ni. Ka. 

Documentul coprinde 68 de rinduri pe ambele pagine, afară de 
semnătura Domnitorului. 
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2 V. A. CRECHIAĂ 1992 

Sigiliul lipsesce, vădându-se numai urma lui, din care apare că 
eră, sigiliul cel mare domnesc, aplicat în c&ră roşie pe hârtie albă. 

F'otografiat în mărime mai redusă decât în natură, îl depunem 
în archiva Academiei. 

lată principalele informaţiuni ce extiagem din acest document: 
1. Nicolae Costin ne-a spus că Duca Vodă a fost ginerele Dom- 

nei Dafina a lui Dabija Vodă. Niculcea a lămurit mai mult acest 
punct, când ne-a informat că Dâmna lui Dabija a avut și alți băr- 
baţi până a o luă Dabija Vodă, că Duca Vodă a luat de soţie pe 
Nastasia, fiica Dâmnei Dafina din însoțirea ei cu un Buhuși. Tot 
de la Buhuși Dâmna Dafina aveă şi un fii anume Lupaşcu. Cu- 
nunatu-s'a acest Lupaşcu cu o fată a lui Iordache Cantacuzino Vis- 
tiernicul. Ast-fel Dabija avu prin fiastri legături de familie cu Duca 
Vodă și cu Iordache Cantacuzino, frate cu Lascarache Cantacuzino. 
lordache deveni Spătar mare al lui Dabija Vodă, pentru puțin 
“timp, după care muri; iar Lupaşcu ajunse mai apoi Spătar mare 
în 'Țera Muntenescă. | 

Documentul %e analisăm afirmă că Iordache Cantacuzino a fost 
în adevăr ginere r&posatului Dabija Vodă și cumnat cu Duca Vodă 
și frate cu Lascarache. Spătarul. Dâmna Dafina a r&posatului Da- 
bija Vodă încă este amintită în acest act. 

Iordache Cantacuzino, cunoscut apoi cu numele de Postelnicul, 
trăiă încă pe timpul lui Constantin Cantemir, cum dovedesce ehri- 
sovul ce analisăm. 

2. Constantin Căpitanul, în chronica sa, ne-a, adus destul de amă- 
nunțite sciri asupra persecuţiunilor lui Gr. Ghica Vodă din Mun- 
tenia, contra. Cantacuzinescilor munteni, 

Niculcea, încă cunâsce întimplările din Munt 
dintre Gr. Ghica cu Cantacuzinescii, ba si 
a unora din ej. 

enia și neînțelegerile 

închiderea în temniţă 

în- ultimii ani aj 
a trimis un sol la Constantin Cantemir, anume 

Documentul nostru dice că Șerban Cantacuzino, 
domniei lui la Munteni, 
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193 DOCUMENT DE LA CONSTANTIN CANTEMIR VODĂ 3 

pe Pârvul Cantacuzino Logofătul, să câră judecată în contra lui lor- 
dache Cantacuzino, ginerele răposatului Dabija Vodă şi cumnatul 
r&posatului Duca Vodă. 

Care este motivul neinţelegerilor dintre Iordache și Şerban Vodă? 

Documentul ne spune că Șerban a pirit pe Iordache, că «fiind 

în Țera-Românsscă Domn r&posatul Gligore Vodăşi avend el (Șerban) 

multe grele şi asupărări, fiind boiariiă de ţsră, fost-ati pribegit în 

Tera 'Turcescă şi răzămând lângă M. Sa Mustafa Paşa, ce eră 

atunci Caimacam la puternica Impărăţie». Pe vremea aceea se 

întimplase căderea lui Grigore Ghica Vodă din domnia a doua, după 

trădarea, de la ilotin. La Constantinopole se găsiă închis Duca Vodă, 

după ce fusese mazilit de Turci și înlocuit cu Petriceicu Vodă, 

Tot în 'Lurcia se găsiaă și mai mulți din Cantacuzini. 

Dionisie Fotino dice, că Postelnicul ML. Cantacuzino, ce se află la 

Babadag, interveni la Vizirul Kiupriuliu Zade și la Caimacamul Me- 

hemet Pașa în favârea rînduirii lui Duca, fostul Domn al Moldovei, 

la tronul 'Țării-Românescă. | 

Documentul nostru aduce alte informaţiuni despre aceste eveni- 

menţe: «Intraceea vreme fosta la închisore r&pos. Duca Vodă, 

şi înțelegând şi vădend cum dumnâlui Şerban Vodă aveă spate 

pre M. Sa Mustafa Pașa Caimacamul, lipitu-s'aui către dumnslui, pentru 

ca să stea întw'ajutor către M. 9. Mustafa Pașa Caimacamul să-i 

scotă domnia în Țera-Românescă » j tantin Cantemir 

Pârvul, solul lui Şerban Cantacuzino, spune lui Cons an in 

că Duca Vodă a dat lui Şerban 10.000 de galbeni de e Si 
cari Serban si-a scos fraţii și omenii săi, ce rail închiși d a 

Vodă Ghica. "Duca a promis să nu ceră indărăt banii dați, acă 

Şerban îi va mijloci domnia munt6nă. RI e ta 

Constantin Căpitanul ne spune, că «che ta ă» 
de at adus pe poerii cei surg de. Grigore Vodă», 

dar nu aduce detaliile din document. m Duca Vodă, vădendu-se 
Constantin Căpitanul ne spune ap o tacuzino, se decise a se 

prea mult luat înainte de influenta familie lor “ribegiti peste hotare, 

impăcă cu boerit dușmani ai Cantacuzino [i e! 

hiuniți la Criti
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și cum atunci Cantacuzinii reîncepură intrigile contra lui Duca 
Vodă. 

Documentul nostru ne arată, că solul Pârvul Logofătul a povestit 
bătrânului Cantemir, cum «fiind Iordachi Postelnicul cumnat Ducăi 
Vodă și ginere Dabijăi Vodă, şi avâna frate pe Lascarache Spăta- 
rul și alți cetaşi ai lor, răi, zavistuind și pirînd către r&pos. Duca 
Vodă pre dumnelui Şerban, cum că va să fugă din ţeră și să mâr- 
gă să scotă pre Duca Vodă din domnie», cu asemenea piră ar fi 
provocat o mare prigonire contra lui Duca Vodă din partea Can- 
tacuzinilor. 

Chronica muntână dice, că «luând 'sciinţă bine Duca Vodă și v&- 
dând și pre Cantacuzini că se înalță și se măresc și poltesc pre 
Domn să facă cele necuviinci6se peste voia și peste putinţa lui, 
a venit, nu târdiu, lucrul la aceea că a audit Duca Vodă că um- 
blă Cantacuzinii împotriva domniei, şi pe câți sai întimplat lângă 
el (la Cocoresci), i-a închis». Duca a trimis îndată de a arestat 
şi pe cei-lalți Cantacuzini de pe la casele lor. 

Documentul nostru încă ne spune că, pre pirile lor (ale lui Ior- 
dache Postelnicul și cetaşii lui) trimis-ai Duca Vodă de i-ai adus 
de la casele lor cu mare urgie, și pe dumnâ-lui Șerban Vodă și 
pe tote rudele lui și i-ai pus la inchisdre, și fiind puţină vreme 
la inchis6re, îndreptatu-s'at dumne-lui Șerban şi cu toţi 6menii, 
să fi fost nevinovaţi. 

Constantin Căpitanul dice că sâera lui Duca Vodă, Dâmna Dafina, 
şi cu Domna lui Duca, aii stătut tare pentru dinșii şi i-ati slobodit. 
Solul Pârvul Logofătul arată că răsboiul dintre Cantacuzini şi lorda- 
che Postelnicul a, intrat atunci înt'altă fasă: 

Iordache a, îndemnat pe Duca Vodă să-și reclame dela Șerban 
cei 10.000 de ughi de aur, ce i-a fost dat în Turcia Duca Vodă 
le-a făcut mare. strinsore (Cantacuzinescilor) și i-a orînduit cu acele 10.000 de ughi de aur la Dmna Datina a r&posatului Dabija 
Vodă şi la Iordache Postelnicul, și n'ati fost orinduite numai acele 
10.000 ughi de aur, cari le-ati fost dat, şi i-a mai rînduit fără 
aceea osebi cu 18.500 taleri, cari fac peste tot, cu cele 10.000 
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ughi de aur, 43.500 taleri, plătind t6tă datoria ce aă avut la 

Dâmna Dafina a răposatului Dabija Vodă. Documentul ne mai spune 

că solul Pârvul Cantacuzino a arătat și zapis făcut de Cantacuzini 

când at fost ei la închisore. 

3. Afacerea rămase baltă până ce Şerban Cantacuzino isbuti să-și 

capete domnia, ba chiar până după câţi-va ani de domnie, profilând 

de încuscrirea cu Constantin Cantemir, Şerban Cantacuzino Domni 

torul muntân trimite la laşi pe Pârvul Cantacuzino ca sol, să ceră 

despăgubire de banii daţi Domnei Dafina. Cantemir, dice documen- 

tul, a trimis pe boerul săi Constantin Paharnicul să vestâscă Postel- 

nicului Iordache să fie a doua di gata de Divan. Dumne-lui, sciind 

că nu i se cer banii cu vre-o dreptate, ci pentru ca să-i lacă cu 

acea pîră alte greli mai mari, și ca să nu cadă şi într'altă primejdie, 

pe poftele lor, spăimântatu-s'a ca un om și a dosit din ţâră. Con- 

stantin Cantemir dice că, de vreme ce Jordache Cantacuzino a fugit, 

cu acesta a dovedit că se simte vinovat. «Decă socotit-am Domnia mea 

dimpreună cu tot svatul nostru...» Domnitorul confiscă proprietăţile lui 

lordache Cantacuzino: Răcăciuni, Domnescii şi Sascutul şi le dă 

prin deosebit chrisov în stăpânirea Domnitorului munten drept des- 

păgubire pentru banii storşi de Duca Vodă de la Cantacuzinii munteni. 

4. După mârtea lui Șerban Cantacuzino, un an și și ceva apoi, 

Constantin Cantemir, prin documentul ce analisăm, revine asupra 

judecății mai sus aduse. 

«(lar acum, dice chrisovul d 

ne-lui Postelnicul iar în țeră, 

Duca Vodă pe dumne-lui Șerban Vod 

mat fost la Cocăresci (el, Iordache), 

mânescă, nici i-ait fost cumnat atunci Ducă 

solul până înaintea Domniei Mele, să fie înde 

nicul pe Duca Vodă, nici a fost când i-ail inchis, 

dit, nici când ai făcut zapisul de bani, ci ai fos t 

driă.» Iordache Postelnicul mai aduce drept 

directă, ce când-va i-a adresat Şerban, 

| avut pe dumne-lui.» 

e la 1689, mai pe urmă viind dum- 

ai dat semă cum, când ai închis 

ă și pe rudele domnici-sale, 

nici s'a timplat în 'Țâra-Ro- 

i Vodă, precum ai făcut 

mnat Iordache Postel- 

pică când i-ai slobo- 

t dus cu haraciul 

Țării-Românesci la U 

dovadă chiar şi o serisore 
A , a ua mamele câte ati 

spunându-i «cum au el tat tăte pismele câte a
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Documentul mai adaoge că şi lui Constantin Cantemir i-a scris 

Șerban Vodă (păcat că nu ne spune la ce dată!) cum că: «tote 

scărbele ce ai avut pe acest boer le-ai ertat şi nici mai pome- 

nesce de datorii.» 

Constantin Cantemir, având în vedere aceste împrejurări, mai amin- 

tind încă și faptul că Şerban Vodă cu 9 luni mai înainte de pira 

trimisă prin sol a poruncit la câți-va oșteni munteni dela Focşani 

«de saii făcut tâlhari, de i-ati lovit casa dumni-sale (lui Iordache), 
fiind fugit în bejenii la un sat sub munte la Grozesci de venirea 
Craiului leşesc cu oști în țâră, un oşten anume Mitrea din acești 
năvălitori ai şi murit acolo. Acâstă câtă de năvălitori eră poron- 
cită nu numai agonisita, casei să-i iea, ci şi însăşi vieţa.» 

Constantin Cantemir recunâsce, «că nu pentru bani at scornit 
(Şerban) acea piră, căci după ce li s'aii dat satele și bucate pe 
s6ma, domniei-sale şi a rudelor domniei-sale», ei, Cantacuzinii mun- 
teni, nu sai mai îngrijit de moșiile câștigate. | 

Mai adaoge Domnitorul, pentru a-și justifică noua judecată, că 
«după ce luară Leșii pe Duca Vodă, Dâmna Ducăi Vodă şi Dâmna 
Dafina, s6cra domniei-sale lui Iordache Postelnicul, şi Iordache Po- 
stelnicul au fost câtă-va vreme în Țâra-Românâscă» şi nică Şerban 
nici rudele lui nu le cerură, coi 43.500 de taleri. Apoi domnind 
Duca Vodă în Moldova și Șerban Vodă în 'Țera-Românâscă «şi fă- 
cend piîră unuia, altuia, și cheltuind bani pentru multe pricini fâr 
de trebă, cum de n'ai cerșut acei bani la Duca Vodă? Şi iar, fiind 
în prinsorile Leşilor Duca Vodă, ne spuse Cârstea, Vătatul de aproqi, 
carele este acum lângă noi, cum Vaii trimis Duca, Vodă din mănăstirea 
Dragomirnei de ai cerșut bani la Şerban Vodă din datoria ce-ie 
dator, să-l ajutorâscă la, nevoia lui, cum lau ajutorit și pe dum- 
n6-lui la nevoia sa.» 

Dintr'aceste conchide Constantin Cantemir că pira solului a fost 
cu năpaste. «Mai adusu-ne-am şi noi aminte, că dodăindu-ne fratele 
Şerban Vodă în câte-va rinduri cu piră pre acest boer, fost-am 
trimis pre Michăilă Cămărașul din lăuntru, carele este acum Agă, 
de lait întrebat ce va cere de la acest boer? Așşă ne spuse Mi- 
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chăilă cu jurămînt că nimic n'a cerșut alta, numai să-l omâre, 
sângele Îui să fie ca un pahar de apă, iar pentru datorie nimic n'ati 
pomenit.» 

„In vederea tuturor acestor împrejurări, Constantin Cantemir strică 
primul dies, și cu noi judeţ, în presența și a lui Iacob, fost Pa. 
triarch a tâtă lumea, în "Țarigrad, înapoiesce lui Iordache Postelnicul 
moşiile ce i se răpiseră, «că aii fost chiar pismă ..... căci sati 
făcut pre mari năpaste și asuprelă, adeverindu-se tote mai pre 
urmă, că zavistiile fac multe lucruri rele și la une locuri şi su- 
fletul se perde.» 

Iată documentul în tâtă întregimea lui: 

Iw Costantin Voevoda Bojiiu milostilu Gospodară zemli Moldavscoi. 

Facem ştire cu aciastă carte a noastrătuturor cui să cade a ște, pentru 
păra și asupriala cu năpaste ce s'au fostu făcut asupra dumi-sale lui lorda- 

chii postelnicul ginerile răpăosatului Dabijăi Vodă, avăndu Domniia Sa fratele 

nostru Iw Şerban Catacozino voevoda Gospodară zemli Vlahiscoi mari scărbă 

pre dumne-lui Iordachii postelnicul și trimițăndu aicia la noi sol pre omul 

Domnii sale Părvul Catacozino logofătul, cerșindu giudeţ la noi şi la tot 

svatul nostru, zicăndu cum fiendu în ţara (ușa) romănească Domnu răpăosa- 

tul Gligorie Voevoda, şi avăndu Dumne-lui fratele nostru Șerban Vodă multe 

griale şi asupărări fiendu boiar in de ţară fost-au pribegit în țara tur- 

ciască, și răzămăndu lăngă Măriia Sa Mustafa pașia ce era atuncia Caimacam 

la putiarnica înpărăţie. Intr'aciaia vriame fost-au la închisoare răpăosatul Duca 

Vodă șiînţălegăndu și văzindu cum Dumne-lui Șerban Vodă, avăndu spate pre 

Măriia Sa Mustafa pașia Caimacamul, lipitu-sau cătră dumne-lul pentru ca 

să stia într'agiutor cătră Măriia Sa Mustafa paşia Caimacamul să-i scoată Don 

niia în ţara romănească. Şi zise solul cum să fie dat Duca Vodă 10.000 ugh 

de aur Domnii sale lui Şerban Vodă, pentru ca să dia să-și scoaţă fraţi 

şi oamenii din nevoe, ce era închiși de Gligorie Vodă, şi adeverindu-i cum 

ia lui -i ia 
acei bani ce i-au dat, de va fi cu voia lui Dumnezeu să-i scoată Domn 

ede samă dumne.lui solul Părvu 

ltuială i-au isprăvit Domnila în 

] Duca Vodă cu Domnila în țara 

dachil postelnicul 

în ţara romănească să-i fie dăruiţi.Şi aşia d 

logofătul, că cu nevoință şi cu mare che 

țara romănească. Deci mărgăndu răpăosatu a Vodă 

ăi i fătul, cum fiendu lor 
romănească iar zise solul Părvul logo „Cu 4 

cumnat Ducăi Vodă şi ginere Dabijii Vodă şi avăndu fraate pe Lăscaraoti 

iul şi alţi i aj Ă istuindu şi părăndu cătră răpăosatu 4 
spătariul şi alţi cetaşi ai lor răi, zavis AA 

Voda are Dare Serban Vodă cum va să lugă din țară și să mar gă să scoat
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pe Duca Vodă din Domnie și pre părăle lor trimis-au Duca-Vodă de i-au adus 
dela casele lor cu mare urgie pre Dumne-lui Şerban Vodă și pre toate rudele 
lui şi Y-au pus la 'nchisoare şi fiendu puţină vriame la închisoare îndreptatu- 
sau Dumne-lui Şerban Vodă și cu toţi oamenii săi, să [ie fostu nevinovaţi. 
După aciia iar zise solul Părvul logofătul, cum dacă au văzut Iordachii 
postelnicul că sau îndreptat, iarăși au îndemnat pre Duca Vodă ca să-și 
ciae ciale 10.000 ughi de aur, carile le-au fostu dat dela Dumne-lui Şerban 
Vodă, şi cerșindu-le le-au făcut mare strănsoare, şi i-au orănduit cu aciale 
10.000 ughi de aur la Doamna Dafina a răpăosatului Dabijia Vodă şi la Ior- 
dachii postelnicul și n'au fostu orănduit numai aciale 10.000 ughi de aur, 
carile au fostu dat şi i-au mai rănduit făr aciia osăbi cu „nig taleri, carii 
fac peste tot cu ciale 10.000 ughi de aur „mră taleri, plătindu toată datoriia ci- 
au avut la Doamna Dafina a răpăosatului Dabijii Vodă, precum au arătat solul 
şi un zapis făcut de căndu au fostu ei la închisoare. Deci cerşindu solul Părvul 
logofătul giudețu dela Domnita-mea, poroncit-am cu boiarinul Domnii-miale 
cu dumne lui Costantină păharnicul dumi-sale postelnicului Iordachii să fie 
a doa zi gata de divan. Dumne-lui știendu că nu-i cer bani cu vre-o 
dreptaate, ce pentru să-i facă cu acia pără alte griali mai mari și casă nu 
cază şi întralte primejdii pre poftele lor, spămăntatu-sau ca un om şi au 
dosit din ţară. Socotit-am Domniia-mea depreună cu tot svatul nostru: 
De vriame ce-au fugit şi n'au vrut să stia la giudeţu, că doar să știia vinovat; 
pentru aciaja am făcut de la Domniia mia și dela dumne.lor toţi hoiarii drias 
Domnii sale lui Şerban Vodă și rudelor Domnii-sale, ca să [ie a Domnii- 
sale și a rudelor Domnii-sale saatul Răcăciunul şi satul Domneștii şi satul 
Sascutul, aşijderia și toate bucatele postelnicului lordachii. lar acmu mai 
pe urmă vinindu dumne-lui postelnicul Iordachii iar în ţară au dat samă cum 
căndu au închis Duca Vodă pe dumne-lui Şerban Vodă şi pre ruda Domnii- 
sale, n'au fostu la Cucărăşti nici sau tămplat în ţara romănească, nici j-au 
fostu cumnat atuncia Ducăi Vodă, precum au făcut solul pără inaintia Dom- 
nii-m6le, să fie îndemnat Iordachii postelnicul pe Duca Vodă, nici au fostu 
căndu l-au închis, nici căndu i-au slobozit, nici cănd au făcut zapisul de bani, 
ci-au fostu dus cu haraciul ţării-romăneşti la Udriiu. Şi farăș viind dum- 
ne-lui iordachii postelnicul aicia, ne arătă o carte a Domnii-sale Şerban Vodă 
scriendu la dumne-lui lordachii postelnicul. cum au certat toate pizmele căte 
au avut pe dumne-lui și noâ încă jar așia ne scrie, cum toate scărbile ci-au 
avut pe acestu boiarin, le-au ertat și nici mai pomeniaște de datorii, cum 
săi fie datori. Aşișdere și pe aciasta să cunoaște că au fostu mare pismă a 
Domnii-sale pe acestu boiar, căci cu 9 luni mainte de aciastă pără 
trimis-au Jomniia-lui Serban Vodă capauaanae (?) de la Focșiani, de sau făcut 
tălhari de i-au lovit casa Dumi-sale fiendu lugit în bejinii la un satu supt 
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munte la Grozăşti, de veniria craiului leșăscu cu oști în ţară, de i-au luat 
multă aviare, de unde s'au și adeverit, perindu acolo o saragia anume Mi- 
tria şi -au fostu avăndu poroncă, că nu numai agonisita casăt să-i fa, ce și 
că să-i să ja viiața. Aşijderia mai viade-se că nu pentru bani ce pentru 
pizma au scornit acia pără, căci după ce li s'au dat satele şi bucatele pre 
sama Domnii-sale și a rudelor Domnii-sale n'au mai luat, nici au cercat, 
nici au mai cerșut nemică din căte i se dediase pentru acei bani ce părăia. 
Mai socotit-am Domnia me şi aciasta că după ce luară Liașii pre Duca Vodă, 
Doamna Ducăi Vodă și Doamna Dafina soacra Dumi-sale lui Iordachii pos- 
telnicul și lordachii postelnicul au fostu cătă-va vriame în ţara romănească 

şi nu-ş cerşură datorita dacă au fostu datori şi iarăşi fiendu domni Duca Vodă 

în țara noastră şi Şerban Vodă în țara romănească și făcăndu pără unuia altuia 

şi cheltuindu bani pentru multă pricină făr'de triabă, cum de n'au cerşut acci 

bani la Duca Vodă. Şi iar, fiendu în prinsorile Liaşilor Duca Vodă, ne spuse 

Cărstia vătavul de aprozi, carele iaste acmu lăngă noi, cum lau trimis 

Duca Vodă din mănăstirea Dragomirnii pe Cărstia vătavul de au cerşut 

bani la Şerban Vodă, din datoriia ci-i e dator, să-l agiutoriască la nevoiia 

lui, cum lau agiutorit și pe dumne-lui la nevoia sa.. Și dintr'aciasta încă 

să cunoaşte că păra solului au fostu cu năpaste că de ar hi fostu făcut Duca 

Vodă năpaste, cum zice solul mai sus, şi de n'ar hi fostu rămas datori 

Ducăi Vodă, n'ar hi fostu trimis Duca Vodă să ciară bani la Dumne-lul 

Serban Vodă, fiendu la ace nevoe mare. Maui adusu-ne-m și noi amente 

că dodeindu-ne fratele Şerban Vodă în căte-va rănduri cu pără pre acestu 

hoiar, fost-am trimis pre Mihăilă cămărașul den luntru, carele Taste acmu 

Agă, de l-am întrebat ceva ce ciare dela cestu boiaren. Aşia ne spuse 

Mihăilă cu giurămăntu că nemică n'au cerșut altă numai să-l omoare, sângele 

lui să fie ca un păhar de apă, iar pentru datorie nemică nau pomenit. 

iata Domniia mea, înpreună cu tot svatul nostru, tămplăn- 

du-se aicia şi priaosvinţitul svinţiia sa lacov, ce au fostu Patriiarhu a toată 

lumia în Țarigrad, și cu arhirii țărăi şi cu toţi holarii cei mari şi cel mici, 

cari s'au prilejit la giudeţul acesta, am socotit toate pre amănuntul foarte cu 

mare socotială şi am luat satele acialia, carile s'au pomenit mai sus: anume 

Răcăciunul şi Domneștii şi Sascutul și toate bucatele ce sau fostu dat cu APIS 

de giudeţ în mănule Solului Părvul logofătul, trimisului fratelui nostra Șer. 

ban Voevoda, şi le-m dat iarăș pre măna a credincios şi cinstit boiarinu ul nos- 

tru, Dumi-sale lui lordachii postelnicul, ca să le ţie viacinic moș precum 

l-au şi fostu, şi de să vor ivi căndu-va în nescare vremi zapisăle ac a. 

“au fostu făcut întăi, carile sau zis mai sus, prin păra Solului « a 

lostu trimis de Domniia fratelui nostru, lo Şerban Catacozino voevoida, 
RI e | hear 

ca să nu se criază, că am adeverit din căte-va pricini, că au fostu chea 

+ 

Deci pentru ac
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pizmă, ce să se rumpă. Căci sau fostu făcut pre mari năpaste și asuprială, 

adeverindu-se toate mai pe urmă, căci zavistieli fac multe lucruri riale și 

la une locuri și sufletul să piiarde. Deci aciasta pără să nu se mai pă- 

rască nici o dănăoară în viac, peste aciastă adevărată carte a Domnii: 

mâle şi întralt chip să nu lie. 

U Ias vlstul 7197. 

Semnat: Iw Costantin Voevoda. 

Locul sigilului 
de csră, pe hârtie; 

însuşi sigilul lipsesce 

Documentul ce analisăm face însă din Iordache nu un cuscru, 

ci chiar ginere Dabijoei. Lupaşcu putut-a el să iea pe fiica cum- 

natului său? Acâsta este imposibil şi ca vîrstă și ca religiune. 

Sunt înduplecat a crede, că Lupaşcu Buhuşi sa însoţit cu o 

fată din casa Cantacuzinescilor munteni, de dre-ce chronicele nostre 

ni-l şi arată trecând ca Spătar mare în Muntenia, 

Iordache Cantacuzino a luat doră de soţie o fiică adevărată a 

Dabijăi Vodă, de 6re-ce documentul îl cunâsce în asemenea însuşire. 

i  OTESN 
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