
DOCUMENTE ROMÂNEŞTI DIN SECOLELE XVI- XVIII ÎN 
ARHIVELE STATULUI DIN SFÎNTU GHEORGHE (ll)x 

deP. CERNOVODJ~)ANU, L. DEMENY ,şi 

LUCIA DUMITRESCU-TAFTA 

13. 

1651(7159) iunie 23, Tîrgovişte 

Matei vodă Bas:CIIrlaJb întă~eşte Hîrşovei, vă!duva spătarului Mihai din 
Covofeni şi fii oei sale Iudita satul Dragomireşti din jud. Dolj cu români, pen
tru ca!ie a avut pîră ou Gheorg!hina S'bolnieul şi Dumitraşoo căpitanul, fiii 
stolnicului Mihart din Şitoaia şi nepoţii postelnkului Stterian, fratele lui 
Stamati, primul soţ al Hrrmovei - Satul fUISese cumpărat de la Radu 
vodă Şerban, pe vremea cind era boier în 1600, de către Zamfira, sora 
Hî:rşovei şi soţul ei Dragotă pogtelnic pe 650 de aspri ga11Ja. H[nSiova jură 
J,a Mitropoiita dirn Tîrgovişte Îln faţa mitropo[itului Ştefan 'că tSatJuil. a fost 
cumpărat de sora :sa şi nu din banii postelni:cului Sterian, dştig[nd astfel 
pricina. Domnul întăreşrte hotărîrea cu întreg Divanul. 

*) Milostiiu Bojiiu Io Mateiu Basarab voivod i gospodin văsoiu zemle 
Ungrovlah(iiskoe) i za plene să. Davat gospodstva mi siiu povelenie gos
podstva mi jupînesei Hîrsovei spătăresăi se au fost jupîneasa răpăusatu(lui) 
jupan Mihaiu biv vel spătariu ot Coţofeni, ot sud(st) vo Meh(edinţi) şi fiica 
sa jupînesei Iditei (!) şi cu ficiori ei cîţi dumnezău va lăsa, ca să le fie lor 
tot satul Dragomireşti ot sud(stvo) Doljul 1 tot cu tot hotarul cu toţi ru
mânii şi cu tot venitul din cîmpu, din pădure, din apă şi din şederea satului 
de pretutindinile şi despre tot hotarul din hotară pînă în hotară, pre bă-
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trîne hotară şi semne ; pintru că acest sa tu Dragomireşti ce scrie mai . sus, 
fostu-l-au cumpărat Dragotă postelnicul denpreuna cu jupîneasa lui Sam
fira, sora jupînesei Hîrsovei 2 de la răpăusatul Şerban voivod în zile(le) ră
păusatului Alixandru voivoda 3 pre vreme cînd au fost domnalui Şerban 
voivod boerin 4, direptu 650 de aspri gata şi cu zapis de la mîna dumnelui 
de vînzară, leat 7108 5. Şi de atunce încoace tot au ţinut jupîneasa Hîrsova 
cu bună pace pînă acum în zilele domniei mele. Iar după aceia, cîndu au fost 
acum iară Gherghina stolnicul din Şultoia 6, nepoţi lui Sterianu po:stel
nîcul, fratele lui Stă:mati, carei au fost ţinut mai nainte pe giupineasa 
Saunfira. Ei alU rădk.at pîră pintru ·acest satu Dragomireşti şi au veni;t 
tn divan înainte domniei mele de s-au pîrH de faţă cu jupiîne.asa Hîr1sova 
spătăreasa. Şi 131Ş€ pirîi1a Ghi!1glhina s:tol111ic:u:l cu :Erate său Durrnitraşoo 

căpitanul zioîntdu aşa, cum acestui satu Dr.agomireşti nu l-au fo:stu cum
părat Dragotă postelnicul şi -ou jupineasa lui S31mf·ira pre banii(i) lor din 
bucatele lor, ce 1-au cUJmpărat pre bani(i) unchiului lor Stiriean şi cum 
au mărturi:situ jupîneasa Himo.va că s-au fost cUJmpăr,at satul pre bani de 
ai lui Steriean şi curm au rămaSJU multe scule şi haine şi bani de ai lui 
Sterian pre mîna jU!pînesei Sam;firei. Deci într-aceia domnii.a mea amu 
căutat şi amu judecat pre direptu şi pre lege împreună cu toţi cin:stitţii 

deregători(i) domniei mele şi am dat domnieia mea la mijlocul lor 6 
boeri pr-e răvaşă domneşti, anUJme : ot Poean(i) deregătoriul domniei mele 
jupan Barbul vel stolnircu i jupan Bunea vel sulger i jupan Spalfeul 7 v-el 
şufar e Barbul cloceriu ot Fratoşteţi 8 e Drăgoi căpitanul ot Felooi 0 i ot 

Oer:nai:a l13Jcos10 ~că) pinaltul de roşi ca să (ca)u(te) aceşti boeri şi să a.de
vere:oe pintru. acest sat Dragomireşti fostu-l-au curmpărat D:ragotă postel-

nicul11 ... jupînesei Hînsovei pre bani de ai lui Sterian 1-au cumpărat ori 

cumpăratu-l-<00 (~c)u banit(i) lor pfle .. Y şi din bucatele lor şi rămas-~a~u 
n~soai scule sau haine sau bani de ai lui Stirian la jupînea:sa Samfira 

au n-au rămas. Deci într-aceia aceşti 6 bo·eri ei .au căutat- şi au judecat 

cum au socotitu cum va fi pre direptu şi au dat jUJpînesei H~rsovei cum 

să jure cu mînili pre sf1înta evanghelie cu alu ,ei suflet cUJm acestu satu 

Dragomireşti nu s-au CUimpărat pre bani de ai lui Steriean, ce [-au cum

părat Dmgotă cu jupîneasa S.amfira pre bani(i) 1or din lbuootele lor şi 

cUJm n-au rămasu nimicu de ai lui Steriean la jupîneaJSa Hîrlso'Va, ea, s--au 

apucat de jurămîntu şi au mersu la s:flînta mitropolie înai.nte cinstitului 

şi pre lU!miruatului Vladicăi Ştefan de...,au jurat cu mîinHe piie sflînta 

evangihelie, cum nu s-au cumpărrat 3JC€Sit satu pre bani(i) lui Sterîitan, neci 

au rămasu nimicu d-e ale ·lui Steriian; şi n-au mărtud:sit ea CUilTI pîrîia 

176 



Gherg1hina stolnicul. Şi cinid au jurat fost-au ispravnic b0€rinul damniei 
mele Nkvl.a vel portar şi alll1u văzutu domnie mia amînidoi răiV.8şurile 

domneşti şi •car.te cestoru 6 boeri de judedată la mîna jUipÎnesei Hîrsovei 
spătări.a:sa. Deci au răma:su Gherghil1ia s•tolnicul şi cu frate-său Dumitraş
co căpitanul din 1ege şi de jude·cată dinainte domnii mele din Divan. 
Direptu aceia, am dat domnie mea jupO:nesei Hîr:sovei spă.tăresei şi fi.esa 
jupînesei Iuditei. Ca să fie lor satul Dragomireşti moşie, loru şi fidorl
lor lor şi nepoţilor lor şi strenepoţilor lor, în vecu stătătoriu. 

E (!)ne ot kogoje nepokolebemo(po) orezimu gospodstfa (!) mi săje ubo 
sfetitelie ostavleiem gospodstfa (!)mi jupan Gheormar vel ban Craleoveschi 
i jupan Dragomiru vornicu i jupan Radul vel logofătu i jupan Ghinea vel 
vistiernic i jupan Diicul vel spătariu i jupan Barbul vel stolnic i jupan 
Radul vel comis i upan Hrizea vel pa(ha)rnic i jupan Constantinu vel pos
telnic. I ispravnic Radul vel logofătu. 

I napisa az Dumitraşco logofătul vă nasto(lne) grad Tărgovişte meseţa 
iunie 23 i ot Adama do ninea vă leat 7159. 

14. 

1653 (7162) octombrie 16, Tîrgovişte 

Stănie Cap Mare cu fiii săi Marin, Lepărat, Standul, Stan, Oprea şi 
cetru;;ii Lor din satul Comartca din jud. VHcea se vind rumâni boierilor 
Barbul mare •cupar şi fratelui său Udrişte mare cămăraş ou 9 ughi de 
cap şi 5 ughi de fiecare eopil. 

* Adecă noi ceăşti săteni ot Cumatca 13 sudă!sf.oi 14 VHăcea scris-am 
şi mărturisim cu aceasta alu nostru zapisu ca să fie de mare credinţă la 
m~na jupanu Barbulu ve[u oupariu 15 şi la mîna frăţîni-săi, jupan Udreaşti 
velu cămănaşu 16 oa să .să ştie cum am fostu totu omeni megiiaşi, moşiile 
noastre diră satu dină Comatoa de moşie şi de strămoşie, încă mai de
nainte vreme. Iară oînidu au fostu acum în zHele domnului nostru Io 
Matei Basaralbă voivodă, ală·ţi fraţi ai no~tri megi,eşi dină Com81baa. ei 
s-au scuLat mai anu de s-au vîndutu rumâni, cu feciorii loru şi cu moşiile 
loru, acestor boeri ce scrie mai su:su, ei de a loru bună voe fără de nece 
o silă, iară noi am rămasu megieşi în satu, nevinduţi. Oînldu au fostu 
.acum, văZIÎndu pre alăţi fraţi ai noştri diuă sat cum s-au vinidutu pre 
bani gata, noi încă ni-am sculat acum de I8IIll venit la dulini1ui jupanu 
Barlbuil.u căpitan şi la jup.an Udrişte velu căimăraşi de ni-mn wrirlutu şi 

noi rumâni dumniloru cru şi all•ăţi săteni 1ai n10ştri , îlllsă eu Stălll~e Cap 
Mare şi cu cinci ficioti ai miei, amume Marinu, Lepădat, Standulu, Sta-
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nu, Opre şi eu Dragomiru Cap Mare cu ficiorii miei, Luca, Opria, acum 
şi eu Barbulu, ficiorulu lui Dragomiru cu doi copii ai miei anume Lazăru 
i Dumitru şi eu Dumitru Cap Mare cu trăi copii ai miei, anume Niagoe, 
Vladulu, Stoica şi cîţi ficiori ne va mai da Dumnezeu însă Luca şi Opria, 
ficiori lui Dragomiru, iară capete mari şi cu ficioru ceă vom face şi cu 
tcate părţile noastre de moşie dină Comatăcă, dină cîmpu, dină pădure, 
dină apa, dină şezutulu satului, du spe totu hotarulu, dină hotaru pînă 

în hotaru. Insă aşe ni-am tocmit de capulu mare po ughi 9 şi de capulu 
micu po ughi 5 ... 17 Şi mi-au datu toţi bani gata şi 
deplinu fieşcăruia prină mînile noastre şi pre fidori noştri, ca să le fim 
rumâni de moşie, cu ficiori, cu moşie cu totu ohabnici în veci, fără nece 
o gilăceavă. Şi mărturie beeri mari de aicea dină curte, dină Divanu şi 

beeri de acolo dină judeţu, oare eşi voru pane ei iscăliturile mai josu. 
Aceasta am scrisu ca să să ştie. Şi pintru mai adevărată credinţă 

ni-am pusu şi noi degetele mai giosu. 

(-7162). 

Nicula v;elu pitariu 
Eu Stănie 
Eu Dragomiru 
Eu Barbulu 
Eu Dumitru 
Eu Luca 
Eu Opria Velea 
Radul velu logofetu 
Bunia velu vistiere 
Nicula velu spatariu 
Barbuilu stolniculu 
Udria velu slujetoriu J8 

Radulu Năsturelu 
Buliga velu aga ceauşuln 
Eu Vladulu logofătu 
Vădislav velu culăcearu 
Mihaiu velu cupariu 

{Pe verse)! 

A(nno) 1692 (die 14) July az nemes vârmegyetOl deputâlt szemelyek 
az originâlis don.atioknak pariâlâsâra, mely deputâlt personak fgy kovet 
knnek, melyet fide med.iante pâriâltok es pecseteltiik (Anul 1692 (i!Jlie 
1 t) Noi persoanele care am fost deputaţi de comitatul Hunedoara pentru 
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transcrierea documentelor de donaţie după originale am verifioat şi am 
pus pecetea noastră pe (actele) tranocrise) . 

Nail.aczi Andras 
Ungur Jano1s v(ke)i.spany 
Mori Moys:es fabir6 
Mihai Bilbescul 
Eu Dan Florescul. 

15. 

1654 (7162) iunie 18, Bucureşti. 

Constootin Şerban voie1vod întăreşte lui Bar:bul mare copar şi fra
telui său Udrişte mare cămăraş ocina Mirzăneasca de jos, im,presurată 

fără temei de Nedelea iuz1başa şi alţi călăraşi înrcă din zilele lui Leon 
vodă Tomşa. La judecata .convocată de domn, Nedelea şi cu .oamenii săi 
nu s-au înfăţişat, pierzind pricina. lnrt:ărirea domnului este oonlfirmată 

şi de Dirvan. 
*) Milosivă (!) Bojiiu Ioan Costandin Şerban voivod gospodin văsoi 

zemle Ungrovla(h)iskoe davat siiu povelenie găspodstfa (!) mi Barbulu vă (!) 
cupariul i Udrişte văi (!) cămăraşi i sămnih sinovi eliţă Bog darova 
ca să le fie lor ocină în Mîrzăniasca de Jos 19 ot sudsfoih (!) (loc alb) dinu 
împu şi dini (loc alb) şi dinu (loc alb) şi dinu şezutulu satului şi despre totu 
hotarulu dinu ho·taru pînă in hotaru, pre hotară bătrîne şi pre semn' 
pintru că această moşie mai susu f,ost-au a1oru bătrlnă şi dereptă ocin<1 
de moşie de strămoşie însă mai de nainte vreme din zilele alătolu domn1 
bătrîni de de multu, cără cind au fost în zilele lui LiUonu (!) 20 vodă 

foiStu-s-au SiOUlat Nedela Izlbaşa 21 şi cu alţii, cu toţii călăraşii de au fost 
împresurată şi cuprinsă moşiia aceastoru boeri ceă-i scriu mai susu zi
cîndu aşe cum că au cumpărat şi ei această moşie de la n~te omeni ce 
au fostu - cum au fostu ei moşteni, aoeăştii ocine după aceăia cănădu 
au fostu m 'Zi1e1e lui răpăusatului Mateiu Vlodă, iar aceăşti boe.eri ştiindu 
cum aceste a loru direptă moşie împre~Surată nu s-au suferit să fie pre 
mîna alătora, ce au trasu pîră naintia răpăusatului Mateiu vodă cu Ne
delea Izbaşa şi cu alţi călăraşi ,care au fost, zidndu că au moşie acolo. 
In:tr-aoeia răpăusatulu Mathei vodă au căutatu şi au giudecart pre direptu 
împreună cu totu Divanulu şi aşe au agiunsu legea şi giudecata pre Ne
delea IZ!başa (IZ1başa) cu alţi călăraşi cum să nu fie ei volmici a venduca 
at.'ea moşie, într-altă parte cîndu voru (clndu ~oru) vre să o vînză ceastoru 
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boeri ce-ăi scrisu mai susu pintru că au fo5Jtu mai susu, că ce au f{)st 
a loru, după acei Medele.a Izlbaşa şi cu călăraţi ei s-au scuLat de bună 
voe de s-au vîndutu toate părţile de moşie de (de) acolo dinu Mîrzăniasca; 
t~t pre bani gata, cu zapisu de la mînă lor de vînzare şi toat-au ţinut 
aceăi boeri acea moşie cu bună pace, atîta să adeverim. Iară după aceaia 
cîndu au fostu acuma în zilele domniii mele, după petrecere răpăusatului 
Mateiu vodă, iară Nedelea Izbaşa şi cu toţi călăraşii s-au rădicatu pîră 
pămtru ace moşie şi au venit naintia domnii mele în Divanulu oeă<lu mare 
ceă s-au pîrîtu de faţă cu Barbul căpitanul şi cu Udrişte cămăr.aşul. Şi 

aşa pîrîia Nedelea Izbaşa şi cu alţi călăraşi cum 1-au făcut aoeăşti boeri 
silă de li-au. aruncatu bani fără de voia lor. Într-aceia domniea me .am 
căutat şi am giudecat pre dirept şi pr.e lege împreună cu toţi cinstiţii 

boerii domnii mele şi li-am dat domniia mea legea ţărîi să juri cu 12 
boeri cum sînt ei moşteni de acolo şi cum n-au vîndutu ei de bună voe, 
ceă le-au făcutu aceăşti boeri silă şi le-au aruncatu fără de voia lor. Şi 
am posu domnie me ispr.avnicu dinu Divami pre cinstitu deregătoriu dom
nii mele, jupanu Constandinu Gloţanului vălu portariu 22, ca să de la 
aceşti boeri lege să jure pre răvaşulă domneşti, iară ei ca neşte omeni 
răi .şi asupritori şi văzîndu cum n-au nece o trabă ~cu acea moşie lăsa
tu-s-au de me lege şi au fugitu. Într-aceia dDmnie a me văzîndu cum au 
fostu neşte omeni înşelători de au purtatuDivanulu cu minciuni şi am 
văzutu domnie me şi toate zapisurile cele de vînzare la mîna Barbului 
cărpitanulu şi a lui U drişte comisu 23. Dereptu aceia domnie a mea li-am 
fă,cut această carte a domnii mele la mîna loru, de rămasă, .cum să-şi ţină 
moşie cu bună pace, cum au fost iară a loru de moşie mai de nainte vre
me şi cum rau oumpărat pre bani rgata şi să fie dee acum nrainte în pace de 
căi \ă Nedelera Izbaşa şi de că tră toţi călăraşii. 

I ne ot kokojdena nepocolebim po rezmu gospodsfa (!) mi eje pe sfe
ditele ostavleem gospodsfa (!) mi jupan Ghiorma vel ban Kraliuvschi i ju
pan Preda ve(l) dvornic i jupan Radul ver (!) logofăt i jupan Bunia vel 
vistieriu i jupan Hriza vei spătariu i jupan Ghiorghe vel culivear (!) i jupan 
Hriza vel spătariu i jupan Ghiorghe vel culicear (!) i jupan Kirika vel sto
lănic i jupan Papa vel păharnic i jupan Radul vel comisi (!) i jupan Istratie 
vel postelnic i jupan Stroe vel logofăt. I napisahom 1-a dină malovă sie 
nastolănim gradu Bucureşti i o(t)(A) dama do dăne (!) tăceane liatom me
siţa iunii 18 dnă let 7162. 

Pe verso: 

A(nn)o 1692 die 14 July az nemes varmeg)'ietol deputalt szemelyek 
az originalis donatioknak pariala:sara, mely depubcilt pensonark igy kovet
kr-:. nek, :mellyet fide mediante parealtak ·es pecseteltek. (Anul 1692 ziua 
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dt 14 iulie. Noi persoanele deputate de nobilul comitat pentru confrun
tarea (copiilor) cu originalele documentelor de don:aţie, am fă,cut confrun-
1 .. , •. a şi am pus peoete.a noastră). 

Mihai Bibescul 
Eu Dan Florescul 
Nalaczi Andras 
Ungur Janos vice ispany 
More Noyses Hunyad varmegyenek fobiraja. 

16. 

1654 (7163) octombrie 2. 

24 de boieri hotarnici aleg moşiile Caraula, Întolisura lui Baboe şi 

Cucuieşti (jud. Mehedinţi) a le jup.înesei Hîrsova, afl.ată în pîră cu Giuraa. 
Pretenţiile nejustificate ale lui Giurca asupra satului Cucuiaţi sînt res
pinse. Hotărîrea hotarnicilor este întărită şi de reprezentantul domniei 
Dam.aschin, al doilea portm. 

* 24 de boieri hotarnici ai jupînesei Hîrsovi care s-au fost hotărît în · 
zilele lui Matei vodă s,atulu Caraula 2'' şi intorsătura Bubii (!) 25 şi Cu
cuiaţi 26 ot Părui.ani 27, Stanciulu postelnic, ot Mileşti 28 Danciulu 
lcgofăt, ot Zătreni 20, Stanciul postelnic i ot Şutoia 30 , Mihartu oluceriulu 
i ot Vîrîţi 3\ Nicula văt(af) acum să fie în loculu lui Pătru Izbaşa i ot 
Rmloştiţ;a 32, Drosul postelnic i ot Goeşti 33, (Pisinţa (!) ), Fisinţa logofătu 
i ot Cornetu 3", Vlaiculu postelnic e ot Ropşanu 35 Ilie postelnic, în loculu 
lui Barbulu ot tam i Corlat ot tam i ot Străhaia 36, Radulu i Gruia ot 
tam i ot Suşiţa 37 Toma i ot Hirovu :Js, Manulia i ot Băgiuleşti 39, Miha,iu 
in locul lui nepotu-său pîrîtu i ot Bălteni "0, Lupulu i ot Căpiteni 41, 
Pei,a în locu lui fie->Său i ot Pîrîu 42, Milulu logofătu în locul lui fiiu-său 
i ot Izbaşcov "3, Nagulu în locul lui nepotu-său i ot Pleşoi 41', Drăghici lo
gofăt în locu lui Dumitraşco ginere-său i Radulu ot tam în loculu lui 
Pătraşco ot tam i ot Smîrdeşteţi r.s, Nicula, ot Mălăeşti r.G, Pre da, i otu 
Craiova 47 Laziba în loculu lui fiiu-său . Aceăşti 24 de boeri fos-au căutat 
şi au hotărîtu atund aceste sate şi moşii ceă scriu mai sus şi au lipit 
ocină lîngă ocină şi au pusu pietri şi semne şi t01tu au ţinut cu bună 
pace pînă acuma, iară cîndu au fost acuma, în zilele domniii mele, ve
nit-au Giurca ot Cucueţi în Divanulu domnii mele cu piră că giupîneasa 
Hîrsova spătăreasa, zicîndu Giurca cum n-au hotărîtu aceăşti boeri şi 

ocină de la Cucueţi nece au posu pietri. Intr-a ceia domnie a me am datu 
giupînesăi Hîrsovei, spătăresei să-şi :strîngă boeri şi alu doile rîndu, acolo 
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la aceste sate împreună şi cu sluga domniii mele, vtorii Damasohinu 
portari-ului, ·oa să caute să vază stau-le pietriie pre unde li-au fostu pusu 
ei atuncea aînld au h:otărit au bla au mutat-au alăţi pietrile de pretinde 
li-au pusu ei. Insă mai adevărat să voru afla cu sufletele loru pre de
reptate. 

Pis mesiţa octomvrie g(odină) v(ă) leat 7163 

Damaschinu velu (!) portariu 
(Pe veTSo :) 

A.{nno) 1692 (die) 14 July az nemes varmegyet61 depUJtail.t szemelyek! 
az originalis donatioJmJak parialasara, melyek fgy k0v:e1ikeznek, melyet 
fide mediante parialtuik es peoseteltuk (Anul 169!2 ziu:a de 14 iulie. Noi 
originalele (documen.Jtelor) de donaţie, am constatat fidelitatea tmnscrierii 
persoanele deputate de nobilul cornitat pentru confruntarea (copiilor) cu 
şi am pus pecetea noas1:Jră). 

Mihai Bibescu 
Eu Dan Florescu[. 
Nalaczi Andras 
Ungur J anos v. isparny 
Mori Moyses fobfu:-6 

17. 

1656 (7164) aprilie 28, Tîrgovişte. 

Corustantin Şerban voievod întăreşte jupînesei Hîrsova vădUJva ma
relui spătar Miiha.i şi fiicei sale Iudita, s:atuJ. Cucuieţi din jud. Mehedinti, 
pentru care a avut pîră cu Giul'loa, Ţa!'lfoiul din Piatra. Hotărnrea dom
nului este .confirmată şi de DiVIan. 

*) Milostiiu Bojiiu Io Costandin Şerban voievod văsoi zemli Ungro
vlahiiskoe davat gospodstvo mi siiu poveleaniiu gospodstvo mi 
jupînesei Hirsovei spătăresei lui Mihai ce-a fost marele spătar şi fie-sa, 
jupinesei Iuditei şi 1cu feciorii lor, cîţi dumnezeu le va dărui, oa să le 
fie lor satul Ccuiaţi ot sud Meh(edinţi) totu satul cu totu hotarul şi cu 
toţi rumânii şi ou totu venitu~ din CÎllllpU, din pădure, din apă, din siliştea 
satului şi reu viile şi de preste totu hotarul oare aîtu să VIa alearge din 
hotaru pîn in hotar, pl'le hotbare bătrine şi pre seamne. Şi seamnele ho
tarelor, încă să să şti<e pre nwme, din Piatra Spintecăturii pre cărare 
pentre vii pînă în măgurice, pogol'lÎIIl!d maboa Horodelului pînă în piatra 
Ju Mateiu al Margăi, dea giulea (!) 48 la dea:! pre după Pl~iuca pînă în 

183 



Pi.~ţr~, p:re nej~~n, ~D:ţre vii }a. val(?, pma î,n vîlceaoa, lu Popovioi, 
de-~oo,lea 1~ vale p~este ~tca H~odelu~ui, din piatră, pînă în piatră, 
deşpre răşăritu. :01=--acii la deal, prin J?a<;lin p1Jnă în Piatră, din cale pin~ 
îp. Padina Ioapului, însă de ,~cii pren Padin in dos pînă în hotarul corla
telor, pre cale în jos pre din sus de mînăstire, pînă în Piatra Şitoii, preste 
vale la deal Qa Mercoţii pre cale pentre vii pînă [n rqesearec~, la puiiul lu 
Broască, viinrl iară la Piatra den Spint·ecărtură .q.ea s~au înpreunatu ho
tarul. Pentrucă acestu satu Cucuiaţii ce scriu mai sus, fos:t-au judeci cu 
ordnele ~otru, Îlll!că mai de năinte vreame dill1 zHel!e altor domni bătr!Îni, 
iară după aceaia cînd au fostu în zilele 1u A1exanldru vodă Iliiaş, ei sin
guri de a lor bună voe fără nici .o sitlă venît~u la Milhlaiu spatar şi la 
jupîniasa lui Hrîsova spătăreasa de s-au vînidutu rumâni, ei ,şi ~cu toţi 

feciorii lor şi reu toate părţile lor de ocină pre bani gata. Şi totu i-au 
ţinut rumâni pre ei şi pre feciorii lor, reu toate părţile lor de ocină, 

pr~e sama lor, ou bună pace, pînă ·În zilele răpăusatului Mateiu vodă. 
După aeeaia oîndu au fostu atuncea s-au scu1atu Giurca Ţar:foiul den satu 
den Piatră 49 cu pîră şi au venitu naintea răpăusatului Mateiu ~odă în 

Divanul cel mare dipreună cu jupîneasa Hîrsova de s-au pîrîtu de faţă. 

Şi aşa rau fostu pîrîtu Giurca Ţarfoiul naintea răpăusatului Mateiu vodă, 
zidnd cum are şi el moşie aco1ea în satu, 'În Cucuiraţi, înpreun cu jupî
neasa Hîr:sova. Intr-aceia jupîneasa Hîi'ISova, ia, văzîndu asupriduniJe 
Giurcăi Ţarfoiul şi cum grăia:şte euvinte cu .asupriciune, ca un om făr 

de lucru, ia nice aşa nu s~au lăsatu, ci a luatu 24 de boirari hotarnici de 
naintea răpăUlSatului Mateiu vodă Îlil Divanul cel mare pre rălv:aşe ca să-şi 
aleagă moşiia IŞÎ Să 10 hotăl'rască Şi să adev&easză rOU a:oei 24 de boiari, 
avuteau Giurca, ŢarftOIÎIUl şi e:l moşi·e acolo în s:atru, în Oucuiaţi eu n"""au 
avutu. Deci acei 24 de boiari ei au hotărH ocioo satului Cucuiaţii şi o au 
îm:pietritu din hdtar în hotar, oum scrie mai sus•. Iocă GitUrca Ţarloiul, 

el vă:zJÎnid cum n-are nid o moşie în satu în Cucuiaţi, el au şă(zutu) cu 
ru(gă)dune 1Ja 24 de boiari şi Ja, jupineasa Hîrsova spătări:asa şi la gine
re-său, Pîrvul postelnic. Deci aoei boiari i-au ales lui, ~i, din bună voia 
lor 1 vie şi 8 paşi de pămilnt şi i-o au ales de o parte. Şi totu au ţinutu 
jatpîniasa H~nso~a şi fiica, jupînia!$8 Iudita, aceale moşii cu bună pace 
pînă în zilele domniei meale. Iară după aceaia cînd au fost acum în zilele 
domniei meale iară Giurea Ţ1arfoiul el au venitu ooinrtea domniei meaJ.-e, 
în DLvan den preună ~cu jupâniasa Hîii'sova spătăreasa de s-au pî:nîtu de 
faţă şi şea pîrlie GiUtrca, Ţar;ţoiui naintea domniei meale în DiVla:n, ziciru;l 
~ au fost mutatu jurp~neasa HâJ'Isova pietrile hotarelor, oare au fost 
hotări:te mtri acei 24 de boilari. lntr-aoe~a jupîneşsa Hîrşovra, ia, vă1zind; 
sţrimR~~t.ea_ şi n~dereptqte şi asupriciunea Giur.căi ŢapfDiul, ia, iară au 



luatu pre acei 24 de boiari hotarnici pre răvaşe domneşti şi, a dooo oară, 
carii au fost hotănîte şi întîiu ca să se caute şi să vază, fost-.au mutatu 
jupîniasa Hîrsova aceae pietri au nu li-au fost mutatu. Ded jup[nias.a 
Hîrsova, ia au strins acei 24 de boiari, pre toţi la un loc înpreun cu Da
tl1.a5chin vel portar50 şi au .:fiost şi Giuroa) de faţă şi cu toţii roşii din satJu 
din Pleni,ţă şi cu mulţi boiari şi megiiaşii din pregiUJruJ locului de au 
înblatu d-au funitu ocina preste totu, din oapu pin în cap şi au aflatu 
în toată moşi ia satului Oucuieţii, pres te ~totu funii 11. Dici dintr-aoea.ste 
11nsprezeace funi fost-au cumpămtu Mihaiu spătar 5 funi de ocină de la 
Dragomir, feciorul lui Ivaniţu şi de la feciorii lui Lazăr, cu zapis de la 
mîna lor, iară 6 funi sînt prc sama rumânilor carii s-au fost vîndutu 
rumâni, cu moşie cu tot, însă cu cetvărţi a 2 judeci, anume Mărin şi Ilie 
ce nu sîntu vîndute. Iară Giuroa Tarfoiul el n-au avutu nice o mosie în . ' 

Cucuiaţi, cum au mărturisitu toţi megiiaşiii din prejJUrul loculu'i. Şi 

dea·c-au cetit uboiarii zapisele vînzătorilor şi au aflatu cum au fost aceale 
funii de ocină toate vîndute şi au vîndut şi mai multu dedtu au avutu, 
iară acei 24 de boiari, ei, ei au luat şi acei 8 paşi şi viia de la mîna 
Giurcăi Ţarfoiul, să nu mai aiibă treabă cu ia şi 1-au sco:s ca pre un om 
rău ce-au în:blatu fără de lucru. Şi de acum nainte să nu mai aibă trabă 
Giurca Ţarrfoiul în hotarul satului Cucueţilor. Şi au rămas Giuroa Ţarfo
iul de 'leage şi de jurde,cată , denainte domnie meale, din Devan, cum amu 
avutu domnia mea şi cartea acestor 24 de boiari hotarnici la mîna jup'Î
neasei Hiirso,vei spătăreasei şi amîndoao ră,vaşele domneşti, ceale de ho
tărnicie. Dereptu a ceaia am datu domnia mi jup[neasei Hîrsovei spătă
reasei şi fie-sa, jupîneasei Iuditei, postelnkeasei, ce să le :Die lor satul 
Cucuiaţiu cu toţi rumânii şi cu totu hotarul, să le fie rumâni oha.bnici, 
stătător~, în veaci, lor şi feciorilor şi nepoţilor şi strănepoţUor şi de ni
min dintea.ilă să n-~aibă preste cartea domniei meale. 

Adecă mărturii încă am pus domnia mea bo,iarii oei meri ai Diva
nuJui, anume jupan Chtirca vel ban Cralevsohi i jupan Gheorghe vel 
dvornk i jupan Starve vel logofăt i jupan Pflrvul vel vistiier i jupan 
Păană vel spa.bar i jupan Ba.I4bul vel diueer i jupan R:adu Fărcăşanul, vei 
stolnic i jupan Danciul Pîrîi.anul, vel postelnic i jupan Radu vel comis i 
jupa.n Radul vel peharnk i jupan Mîine a vei slujer i jupan N ecula vel 
pitar i i pan Stroe vel logofet. 

I napisah Mihalcea logofăt s(i) nă Paraschivei biv vel logofăt vă na 
stol(ne) grad Tărgovişte meseţa 1 aprilie dni let 7164. 

(La s]îDşit următorul text maghiiar) : 

A(nno) 1692 die 14 July az nemes varmeg)'IE>t61 deputalt szemelyek 
az ori.ginalis donatioknak, pari;HAsara, melyeik ~!) person3Jk igy f~de me-
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diante paria.:ltuk (Anul 169.2 ziua de 14 iulie. Noi persoanele deputate de 
nobilul comitat pentrr-u confvuntarea (c6pii<lor) cu ori1gÎlnalele (doCUIIllente
lor) de donaţie, am constatat fidelitatea transcrd.erii şi atm pus peee.tea 
ooastră). 

Mihai Btbescul 
Eu Dan F1orescul. 
Nalaczi Anidras 
ungur J an os vire ispany 
More Moyses Hunyad Varmegye fobfraja 

18. 

1665 (717 4) noiembrie 4, Bucureşti. 

Radu Leon voievod întăreşte jupînesei H~rsova, văduva mare~ui spă
tar. Mihai din Coţoferiri şi fikei sale Iudita părţile din moşia Şcheuţi din 
jud. Dolj, currnpărete de la Vasile şi fratele său Dumitru cu neamul loc, 
ce le achiziţionează la nîndul lor de la Dumitr.a:şco căpîtan din Şitoaia 
şi de 1a nepotul său Mihai, fiul Ghel'lghin~i : Hotărîrea domnului este 
confirmată şi de Divan. 

*) Milostivi {!) Bojiiu Io Radul voivod sină velikavo i predobrago sta
rage pokoinomu Io Leon Ştefan voivod davat g(ospo)dsfa mi siiu povelenie 
g(ospo)dsfa (!)mi jupînesei Hîrsovi care au fostu giupîniasa lui Mihaiu spă
tariului şi fii-sa giupîniiasa Iuditei ot Coţofeni ot sudu (!) 51 şi cu ficiori loru 
cîţi Dumnezeu le va da, ca să le fie lor ocină în Şcheuţi ot sud Elijel52 (!) 
toată parta lui Vasilie şi a frăţini-său Dumitru şi a moşii fămei a lui Vasilie 
şi a feoioriloru lui Stamu ot Scheuţi, tot, despre totu hotarulu din cimpu, 
dinu pădure, dinu apă dinu şezutulu satului ore cîtu să va alege şi cu totu 
vendtului, şi ·cu viia şi cu oasăle şi pimniţa, şi cu grajduri şi toate deahi
săla, oare le au fostu şi loru de cumpărătură de la Di.Jmitraşco căpitanu 
ot Şutoiia şi de la nepotu--său Mihaiu ficiorulu Gherghinei. Şi au ţinutu 
ei această moşie cu viile, cu casăle pre sarrna lor cu ·bună pace, precum 
au fostu cumpăratu de ei fădndu viile cu casăle, cu grajduri preste toate 
în preţu direptu ga]beni ughi 41 cu zapisu de Viinmre de la mîna 1oru 
şi cu mulţi beeri mărturie scrişi Î!n zapisru anume din Creiova Chira aga, 
din Gioroc53 StoiiCa căpHJaruu şi din Brădeşti'v., Preda păha~nicu, şi dm 
Pade 55i Dumitrr'raşcu postelnku, şi din Ciărnăteşti 56 Niculia, şi din Potu
baniţi 57, Jitiian călă['aş şi au luatu toţi bani gata la mîna loru pre cum 
le~ văzutu domnie me şi zapisulu loru de vînzare. Drept_u aceia şi 

186 



domnie me iacă i-am datu:bu (!) adlastă call'te domnie me giupînesăi Hir
sovei şi fii-sa giupînesări Iuditei ca să le poată fi Joru aciastă moşie, şi 

vie şi oasă şi grajduri stătătoare loru şi fecioriloru loru şi nepoţiloru loru 
în vacu. 

I ne ot kokojdeno (!) nepokolebi(m)o potremo (!) găspodin sie ubo sfe
ditele postaviham g(ospo)dsfa mi penă (!) Ghiorghie vel ban Kralavskago 
i pănă(!) Stroe vel dvornic i penă (!) Radu Cri(ţu)lescul vellogofăt i pen (!) 
Mareşi vel vistieriul i pen (!) Drăghici Cantacuzino vel spatariu i pan Nia
goe vel culăcear (!) pan Şerban Ca(n)tacozino vel postelnic i pan Badia vel 
păharnic i pen (!) Ghiorghie vel comis i Dumitraşco vel medelniceriu i Ma
teiu vel sărdariu i Ivaşco vel slujeriu i Enia vel pitariu i Radul Năsturel 
vtorom (l) logofot. Ni napisam Nicula Părăveţi vă na stol(ne)grad Bucureşti 
mesiţa Noemvrie dină 4 zile veliat 7174. 

A(nno) 1692 (die) 14 July az nemes va.nmegyetol deputaltatott sze
melyek az origi:nalis donatioknak pariaJasara, mely depuM.lta.tott personaik 
ergy levelet hozta:k, melyet f1ide mendante pariâltunk es pecsetel'tiink (Anul 
1692 iulie 14. Noi persoanele de1egate de nobilul comitat pentru confrun
tarea (copiilor) cu ori,ginalele (documentelor) de donaţie, .am consnatat fi
delitatea transcrierii şi am pus pecetea noastră). 

Mihai Bibescul 
Eu Dan Florescul 
Nalaczi Andr.as 
U l1igur Janas vice ispany 
More Moyses Hunyad vârmegyenek fabfraja 

19. 

1670 (7178) iunie 24, Bucureşti. 

Antonie vodă din Popeşti întăr·eşte spătăresii Hîrsovei Coţofeanu şi 

ginerelui ei Ianoş căpitanul moşia Cucuieţi din jud. Mehedinţi, pentru 
care au avut numeroase pricini cu Standul Gog,oneaţă şi în vremea dom
niei lui Radu vodă Leon. Hotăr,îrea domnului este confirmată şi de 
Divan. 

*) Milostiiu Bojiiu Io Antonie voevod i gospodaru văsoi zmele Ungro
vlahiiskoe. Davat gospodstvo mi siiu povel,nie gospodstvo mi jupînesii Iu
ditei spă(tă)resii şi ginere-său, lui Ianăşi căpitan Coţufani şi cu ficiorii 
lui cîţi Dumnezeau i va da, pentru ca să se ştie că au avut multe 
pîrî şi gîlceave în cîteva rînduri la Divan, de faţă cu Standul 
Gogoneaţă. zicîndu Standul că are şi el moşiie în Cu(cu)tiaţi iar boiari-
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nul domnii mele Ianăş căpitan zidnrl că n-a are Sbanciul mc1 o moşie 
acolo că încă au mai fost avut întrebare şi înaintea Radului vodă Leon 
cu Standul Gogoneaţă. De-ntra-aceria Radul vodă, dumnealui le-au fost 
d:at pre Stanciul vtorii porter şi cu carte domnească ca să stringă boiari 

"?i megiiaşi din prejuru ca să adevereze are .şi Standul moşie în hotarul 
Cucuiaţilor au n-are. Şi au strîns mulţi boiari şi s-au scos Ianăşi căpitan 
cărţile de moşie şi de hoternicie de le-au cetit, iar Stanc:iul n-au avut 
nici o scrisoare nici i-au fost ales acei boiari nid o moşie, ci încă 1-au 

fost scos du pre mo;Şie, ca pre un om ce n~au avut nid o treabă . Şi au 
făcut atunce adi boiarii şi me:gdieşi scrisoare la mina lu Ianăşi căpitan 

precum !ClU aflat. Iar cîrudu au fost acum în zilele domniei mele iar s~culat 

Standul Gogoniţă cu pîră şi au venit nlaintea domniei mele în Divan de 
s-au jăluit cum că-1 scoate Ianăşu căpitan du pre moşie făr . dereptate. 

lntr-aceia domnia mea făcutu-i-am o oorte du pre jalba lui la Ianăş că
pitan di vreame ci v.a avea moşie să-1 la~se .şe o ţie iar de nu să vie de 
faţă l.a Divan. lană:ş capi,tan văz!Îndu cartea domniei mele au str1nsu bo
iari şi megiiaşi du pre iJmprejur a doa oară şi iar s-au fost scos dresele 
-?i le-au cetit acei boiari şi au fostu (şi au fostu) scos şi Standul neşte 
zapise mincinoase. Într-aceia boiari şi megiiaşi citindu-le şi a~dă'Verindu 

CUJID că n-a are Standul nici o moşie în hotarul Cucuiaţilor . pentru că de 
ar fi avut scrisori derept·e le-ar fi scos la cei boiari hotarnici şi întei şi 

el doilea rîndu de i-ar fi l(lles şi lui moşie c.a celorlalţi megiiaşi precum 
TJie şi Marin, ce nearvîrud nid o tre.a:=::ă n-au scos nimic. Dedeptu aceia 
văz,îndu acei boiari şi megiiaşi cum ~că urrniblă în poveştii, luatu-i-au toate 
scrisorile Stan:ciului Gogoneaţă .şi le-.au dat la mîna lu Ianăş căpitan, 

mărturisind ei cu sufletele lor cum că n-au avut Standul nici o moşie 
la Cucuiaţi, d au umblat ea un om făr de lucru. Derept aceia domnia 
mea am dat domnia mea jupînesi& lUJdite i spătăreJsei şi boiarinului dom
niei meLe, lu Ianăş 1capitan ca se-şi ţie moşiia .satului Cucui1aţilor de 
preste tot hotarul şi cu tot venitul, precurrn iaste hotărît şi ales cu 24 
de boiari hotarnici încă mai denarinte .vr-eme, să fie moşie stătătoare. 

I ne ot kogojdu nekopolebimu po o(ri)zim gospods(t)vami să(je) ubo 
svedetel postvaliaem gospods(t)va mi pan Mareş vel ban i pan Ghiorghie 
vel vornic i pan Radul Creţulescul vel logofăt i pan Şerban vel spătar i 
pan Radul Creţulescul vel logofăt i pan Şerban vel spătar i pan Papa vel 
vistier i pan Pan(ă) vel cliucer i pan Mihai vel postelnic i pan Vîlcul vel 
păharnic i pan Ivaşco vel stolnic i pan Stoian vel emis i pan Pătraşco vei 
slujer i pan Curuia vel pitar i Radul Năsturel vel logofăt. I na pisah az 
Alexandru vă na stol(ne) grad Bucureşti. Meseţa iunie 24 dni 7178. 
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(La sfîrşit următorul text de autentificare în Hmba maghiară) : 
A(nno) 1692 (die) 14 July az neme.s v:a:rmegy'etol deputaltatott szeme

lyek az originalis donatioknak pariala1sara, melyek :fgy ko,veukeznek, me
lyet fide medriante parialtuik eiS peoseteltlik (Anul 1692, ziua de 14 iulie. 
Noi persoanele deleg,ate de nobilul comitat pentru a confrunta (copiile) 
cu orirginalele (actelor) de donaţie, am constatat fidelitatea trarwcrierii şi 

am pus pecetea noastră după cum urmează) : 

Mihai B:Ubescul 
Eu Dan Florescul. 
Nalciczii Anldras 
Uungur Janos v. ispany 
More MoyJSes f6bir6 

20. 

1670, noiembrie 21. 

Judecarea pricinii dintre Ştefan Farcaş şi Ianoş Balaci, "mişelul" lu1 
Zeyk Miklos, în faţa lui Czoka Miklos şi a popii Necula. Pîra are ca obiect 
neplata unei datorii a lui Balaci către Farcaş, căruia i-a zălogit un cal. 

Anno dom(ini) 1670 luna noemvrie 21 de zile. De aceasta dăm în ştire 
cui să cuvine. Veni înaintea-me Cioca Miclăuş şi înaintea-me popa Nicula, 
jupînul Ştefan Fărcaş şi Ianăşu Bălaci mişelul giupînului Zăic Miclăuşu şi 
avură denaintea noastră tocmeală de zise Ianăşu Băiaei cătră Ştefan Farcaş: 
"Jupîne Ştefane dă-mi calul şi na cestu straiiu, că bani acumu n-amu pînă 
a opta zi să-ţi dau bani 3 florini şi 40, că d-al doilea florin ţi-am dat. Iară 
Ştefan Fărcaşu tăcu. Iară Cioca Miclăuşu zise: "Jupîne Ştefane acumu spu
ne-mi ca să ştiu şi eu, au că ţi i-au dat, au că nu ţi i-au dat". El tot tăcu, 
apoi zise Ianăşu Bălaci : "Giupîne Ştefane gioară că nu ţii i-amu dat, să-ţiu 
dau". Iară să nu ţi-aşi putea da bani a opta zi să piară straiiul". Iară Şte
fan Fărcaş zise cătră Ianăşu Bălaci : "Dară Ianăşu de cei 5 florini cumu 
zici ? "Ianăşu zise : "Eu jupîne Ştefane acei 5 florini carii zici nu mă ţin 
a ţii da fără de lege, că eu aşa amu ştiut că m-am băgat numai pre 5 flo
rini chizăşu". Apoi zise Ştefan Fărcaşu : "Bine-i şi aşa iară lua-te-vei pre 
aceasta cum cîndu te-aşu pohti la lege şi n-ai veni, să pociu lua de pre 
tine 10 florini". Ianăşu Bălaci zise "I-amu de pre acei 5 florini tăgădui
tari", care cuvinte şi tocmeală aşa au fost denaintea noastră. Această scri
soare aşa dăm cu sufletele noastre şi cu peceţi încă o întărim. 

Cioca Miclăuş. 
Popa Nicula 
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1674 (7183) septembrie 2. 

21. 

Vasile cu fratele său Dumitru, soţia sa Muşa şi fiii vitregi Gherghina 
şi Constantin ai lui Stan din Scheuţi (jud. Dolj), vînd jupînesei Hîrsova 
spătăreasa şi fiicei ei Iudita din Coţofeni partea lor de moşie din Şcheuţi 
pe 41 ughi, cumpărată de la Dumitraşco căpitan din Şitoaia şi nepotul său 
Mihai, fiul Gherghinei. Cu mărturia mai multor boieri din vecinătate. 

Adecă eu Vasilie şi cu frate-mieu Dumitru împreună cu fămeia me 
Muşa şi cu ficiorii miei vitregi anume Ghierghina i Costandin ficiorii lui 
Stan ot Şchieuţiot Doljiu scriem şi mărturisim cu acest al nostru zapis ca 
să fie de bună credinţă la mîna domniia ei Hirsoviai spătăriasii şi a fiia-sa 
Iuditei ot Coţofeni cum să ştie că le-am vîndut dumnealor moşia noastră . 
din Şchieuţi de pre tot hotarul însă moşie stearpă fără de rumân şi cu vie, 
cu cai, cu pimniţa şi cu grajdu şi cu toată dichisile, care moşiia ne iaste şi 
noao de cumpărătoare de la Dumitraşco căp(itan)ot Şutoaia şi de la 
nepotu-seu Mihai, ficiorii (!) Ghierghinei şi o am vîndut dumnelor în preţ 
dirept ughi 41. Şi am luat noi aceşti bani toţi gata întru mîinile noastre şi 
am vîndut noi de a noastră bună voia şi fără de nici o silă şi cu ştire tu
turor omenilor noştri ca să fiia dumnealor moşie ohabnică şi coconilor lor 
şi nepoţilor dumnelor în viac. Şi mărturiia au fost mulţi boiari anume aga 
Chiera (Hierea) i Stoica căp(itan) Popescu! i Preda păh(arnic) Brădescul i 
Dumitraşco pos(telnic)ot Pade i Nicola Cernătescul i Jitian călăraş ot Pod 
bani (!) ss. Şi eu pentru mai adevărata credinţa me-am pus numele, degi
tele şi iscăliturile mai jos ca să s(e)ştiia. 

Mihaiu Eu Vasilie Eu Dumitru Eu Ghierghina Eu Costandin Eu Va
sil'ie armaş Eu Udrşte pos(telnic) Eu Radul căp~itarn) za păh(ărnti.cei) Cor
nia păh(arnic) Mihart iuzbaşa Chirca aga Mincul postelnicul Radu 
păh(arnic) Eu Jitiian Vlaicul ot Corbi 59 Preda căp(itan) mărturie Eu Du
mitraşco. 

Pisah Coste log(ofet) m(ese)ţa sept. dni 2 vă leat 7183. 

1678 (7186) mai 7, Bucureşti. 

22. 

Gheorghe vodă Duca intăreşte lui Neagoe Săcuianul mare ban ocina 
Mălăeşti de pe apa Mostiştei din jud. Jiului de 400 stinjeni, fostă a lui 
Radul vistierul Belcerescul şi a lui Pirvul vistierul, şi a soţiei sale Anca 
şi cumpărată pe 100 galbeni (50 bani stinjenul). Hotărîrea domnului este 
confirmată de Divan. 
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•) Milostiiu Bojiiu Io Duca voivoda, gospodaru văsoi zmele Ungro
vlahiiskoe. Davat gospoodstvo mi siiu povelenie gospodstvo mi pocete
n.omu po pravetele gospodstvo mi Neagoe Şicuianul vel ban i să siniih 
Bogă darovat ocina ce să chiamă Mălăeşti deră pe apa Mosteştii din ju
deţulu Jiului 60 în stînjeni 400 din cîmp, din pădure, din apă, din sălişte, 
de pre sălişte şi despre tot hotarul pintrucă această ocină stînjeni 400 cari 
scrie mai sus fost-au a Radului vistierul Belcerescu de moşie. Dupâ aceia 
o au fost vîndută Pîrvului vistierul de o au fost ţinutu Pîrvul vistierul cu 
bună pace pînă la moartea lui şi după moartea lui şi ficiorii lui. Iară cîndu 
au fostu acuma în zilele domniei mele, jupîneasa Anca vistiereasa a Pîr
vului vistierul, ea avîndu mare lipsă şi nevoe pentru bani ca să deie fiiui 
sAu Costandin şi jupînesei lui Veşei, fata lui Marco armaşui pentru zes
trele ei, ea au vîndut această ocină ce scrie mai sus, Mălăeşti 61, stînjeni 
400, iară Radului vistierul de la cine au fostu cumpărat stînjenul cîte 50 
bani, cari să făcu galbeni 100, cu zapis de vînzare de la mîna ei şi cu heri 
mărturie. Iară apoi Radul Belcerescul vistierul trebuindu-i şi lui bani, el 
incă o vîndut cinstitului deregătoriului domniei mele, Neagoe vel ban in 
preţ ce scrie mai sus şi cu zapisul lui deregătoriului, d(in)tiiu de vînzare 
şi cu boeri mărturie, precum amu zapisele la mîna dumnealui, cinstitului 
deregătoriul domniei mele Neagoe vei ban. Dereptu aceia am dat domnie 
mea ca să fie lor moşie ohabnică, stătătoare. 

I ne ot kogojda nepo(ko)lebimo po orezimu gospodstva mi, săje sve
ditelie postavleem gospodstvo mi Bade vei vomic, Chircă vei logofăt, 
Hriza vei vistier, Laţcal vel spatar, Stoian vei cliucear, Iordachie vel pos
telnic, Corne vel postelnic, Alicsandru vel stolnic, Radul Stirbeiu vel co
mis i i Radul vel logofăt i Dumitraşco logofăt. 

Pisah văsă stolnicinomu (gradu)Bucureşti, meseţa mai 7 d.ni vă · leat 
7186. 

1680 (7188) iunie 12. 

23. 

Bogdan şi cu fratele său Negoiţă din Sălişte vînd lui Stoian, fiul vor
nicului Stoian din Fîntînele 50 de stînjeni din moşia 'Sălişte cu 44 bani 
stînjenul. Cu mărturia boiernaşilor din vecinătate. 

Adecă eu, Bogdan, din preună cu frati-meu Negoiţă Sălişteni scris-am 
zapisul nostru la mîna lui Stoianul sin Stoian dvornic ot Fîntînele să să 
ştie că iară i-am mai vîndut moşie în Sălişti stînjeni 50 (pe) bani ;44. Şi 
i- am vîndut de a noastră bună voe şi fără de nece o silă ·ca să fie moşie 
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stătătoare lui şi ficiorilor lui cîţi dumnezeu ei va da. Şi cînd i-am vîndut-o 
• ~··. ) . . '·w • • ' , •· .. : . ' ' • ~ • ' • .. ' . fost-au cu stirea vecinilor. $i Ia această tocmală fost-au boeri mulţi, boeri 

~ărturie şi' oameni" buni . care eşi' vo~- 'pu~e peceţil~ "şi is~iiu turile mai gios ca'' să să cr.iază. . . . ·. . . . . . . . . . .. . . .. . 
' .. 

Şi scris-am eu popa Radul. 
Pis mesiţa iunie dni 12 lat(!) 7188. 

Eu Bogdan 
Eu Negoiţă 
Eu Mica logofăt 
Eu Popa Nicula ot Sălişte mărturie 

, EU Ştefan · 
Eu Nego'iţă 

1680 (7189) septembrie 1. 
1' . , .... ,, • ~- .. ·: ' ''" 

24. 

Udrea fiul lui Dobrotă din Mălăeşti vinde căpitanului Ianoş Coţo-' 
feanu,' 'girterele postelnictÎhii Pîrvui; ' ·4o ·stînjeni din mO'şia . :Măl'5eşti. ' 'cu 
niăttUria vecinilor· din împrejurimi: . ·. ·· · '· . '. . · · · · . · · · ' ·: · · ·' · 

*) Adecă eu Udre ficiorului' lui Dobrotă of Mălăeşti, scris-am acesta 
alu niieu zapisu r~ · niîmi' dthmi(e)ll.ii căpifanu.· 'IariăŞu c<>to:fenuhi, gin.erile 
Pîrvi.Ilui po'st(elni~), ca· să' ' fie :de rtiare creclinţă ~urn: sâ să 'Ştie' că arr{\firi::. 
dtitu partia:me 'de moşie dinti' Măiăeşti 40 de stînjeiii 'dinti '· săiişie, ciinu' 
apă, dinu :cînipu, 'despre toHi' hotatulu,' diriu hotaru p'âhă (în) hotatu; ~h::.. 
tru că alăta moşie fiindu, adusti-t.:a:m irlcă ' dă :la socru-său . ~î-rVulu căi~
raşulur (i);; aiătă să nu ia, fosta 'de d~rriB.e.:.lui'ăh.i tă.fîne.:.mieu rtep'otb, . încă 
să fie numai dumnelui di ci-am avu tu. Dici de a me bună voe dumisal~ 'şi 
cu ştire tuturora rudelor mele ca să fie dumisale moşie dereptă stătătoare 
în veci şi coconilor dumisale în veci. Şi la togmiala noastră s-ali . p~iti~u 
de-au fostu omeni bătrîni dinu Mălăeşti. Şi păntru mai adevărată cre
dinţă mi-am pusu şi diegetul şi iscălindu numele, fiindu megieşi care 
voiu fi pusu iscăliturile şi numele mai josu. 

. ' . ' • ' • f. ' .' 

· Pisu mesiţa să(p)temvd.e dni ll(ea) t 7189. 
; ~ • ' • ' • • • 1 ·.• • • 

Eu Ionu Gărbonesculu 
Eu Filipu MăU~sculu 
! • . ~ ' ' . ' • • • 

~u Udria Muşatu 
Nicula Stoica 
::.. • ' ~ t 

Mălăiasculu mărturie. 
~ . ' ; . ... .. 

194 ., 



SOTE 

* Par1tea a 1-a apărut în "Aluta", vot II, p. 
** VerHicarea textelor în l. slavonă se datorează colegei noastre, Mrarira Bălan că-

reia îi ·aducem mulţumirile noa•str•e şi pe illcea!Stă cale. · ' 

1. Satul prove-nea din averea Cra.iiveştil>or şi intrase în Slt~pînirera lui Şerban pos
telnăc (viitorul domn Radu Şerlban) prin moşrt·enir,e. Amălnunt·e la C.onstantin Re
z·ilJchevici, Do·meniul boieresc al lui Radu Şerban în "Studii", 23 { l970), nr . . 3, 
p. 470- 471 şi 488- 489. . 

2. Vezi Spiţa genealogică publicată în parte,a .a I-<a a aces'Lui studiu. 
3. Alexandru vodă cel Rău, dolllliD. al Ţăriri Române;şt~ ( 1592 aug.-1593 sept.). 
4. R·adu Şerban domn al Ţă6i Româneşti (1602 aug.--4610 dec.; 1'61,1 iulllie-'Sept.). 
5. Leatul 7108 ( 1599/1600) es~e greşit, coreS!p'tmzîmld domndei lui Mib,ai V~teazul şi 

nu .aceleia a lui Alex•andru cel Rău, · 
6. Pentru aceşti boier,i vezi documentul precedent din 23 iuni.e 1651, Pl!iblka:t in 

p,artea I-a a SltudiuJui nos·tru. · · · 
7. ln dOcumentul aminti<t poartă numele de Sratf.iul. 
8. CQrec:t FratoiŞtiţa (ibidem).· 
9. Corect Fălc.o~ (ibid.). 

10. Şters .şi ooiniplet~·t după documentul cita•t. 
11. Şt€r:> şi indesrcMmbil. 
12. lidem. 
13. Sart în jud. Vîlcea. 
14. Corerat (judeţ). 

15. Ba11bul, mare cupar între 2~ se[pt. 1652 şi 10 dec. 1654, erra fwl popii Oindea din 
Brîncoveni; cf. N. Sto·kesou, Liste de dregători din Ţara Româneasci {:in mss.). 

16. Udrişt-e, mare cămă!'aŞ între 2Q sept. 1652 şi 3 irul:ie 1654, of. ibidem. 
17. loc alb. 
18. corect slujer. 
19. Neiden;Vifiioabil. 
20. Adkă Leon vodă Tomşa, dlomn al Ţării Româneşti. 
21. ·Cor•ect iuzbaşa. 
22. de f·apt vtorl (al doilea) portar. 
23. sc>t~is pe,st·e "căimăraşu.J.". 
24. Sat în jud. Mehedilnţi (.azi în Doi j ). 
25. Corect lntoriSurra lui BaJboe, cătun al satului Car.aula. Pent-ru hotărrnidila acestor 

două propriretăţi vezi şi documentul djn 30 oot. 1643 pu:bliaaJt in partea I-a, a 
strudiuliuJ de fJată. 

26. Sat în jud. Mehedlinţi. 
Zl. Rîrîirani, sat în jud, Gorj. 
28. Sat în jurd. Dolj 
29. Salt dispărut lîngă FrînceŞiti, in jud. VHcea. 
30. Şitoaia, sat în jud. Dolj. 
31. Sat dispărut lîngă Gî:lmele, j;n ju.d. Olt. 
32. Sat în jud. Mehedinti (am în Dolj). 
33. 1Sa1t în jud. Doi;. 
34. Sat în jud. Dolj. 
35. ProbrâbH &oşilani, s1at în jud. RomallJdţi (azi în jud. O~t). 
36. Sat în jud. Meherdrinţi. 
37. Sat în jud. Mehedlinti. 
38. NeidenHficat. 
39. Corect Văgiruleştd, sat în j.wd. Mehedlinţi. 
40. Sat !dispărut l1îngă Brăne•şt4 în jruid. Mehed:in~. 
41. Căpintenie, cătun al satului Floreşti diin jud. Dolj { azJi in Gorj). 
42. Sat prolb:abil ÎIIl jud. Gorj. 
43. NeidenH·fioa t. 
44. Sat în jud. Dol.j. 
45. Smîrdeşt·etu, cătun ral 1satului Vooşu în jud. Mehed<inţi. 
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46. Sat în jud. Dolj. 
47. Or.aşul Craiova. 
48. de-a!Cilca. el c aci. 
49. Pia·tm, sat dispăru:t în jud. Mehedi nţ:. 
50. ·Corect portar. 
51. numele judetului nu este trec1". 
52. corect Dolj. 
53. Sat ·în jud. Dolj. 
54. Sa·t în jud. Jiulu.i (:azi jud. Dolj). 
55. Sat în jud. Dolj. 
5(i. Sat în jud. Jiului (<'~zi jud. Dolj). 
57. Podhanita, sat în ju'<i. Dolj. 
58. Corect Podibam•ita. 
59. Sa.t dispărut în jud. Gorj. 
60. Neagoe Săcui·anul, mare ban al Craiovei înlre 3 i.an. 1678 şi 14 dec. 1679, cf. 

N. Stok:esou, Dicţionarul marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, Buc., 
1971 (sub V'O·ce). 

61. Mălăeşti, sat în jud. Dolj, Mihai clucerul Coţofe.ahul se afla în pîră pentru hota
rele acestui sat .1-a 7 august 1628 cu postelnicul Barbu! din Poiana, stăpînitor al 
moşiei înveoinate Halmăjul { cf. Documenta Romaniae Historica, B, vol. XXII, p. 
298--299, doc. 139}; la 27 aprilie 1631 Leon rvooă Tomşa întărea mai multe funii 
din moşia Mălăeşti popii Ghioca, lui Vladul Şterfenitul şi lui Jip.a (cf. ibidem, 
voi. XXIII, p. 372- 374, doc. 233). 
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