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ŞTEFAN S. GOROVEI 

DOCUMENTE DE LA ŞTEFAN CEL MARE.
OBSERVAII PE MARGINEA UNOR MENIUNI VECHI

În ultimii ani, repertoriul documentelor emise de cancelaria lui Ştefan cel
Mare s-a îmbogăţit, în chip fericit, atât cu acte originale (dintre cele aflate în arhive
greceşti1), cât şi cu excerpte (menţiuni lipsite de dată), din documente ulterioare2.
Făr ă  să  modifice evaluările cantitative şi procentuale formulate în cercetarea
etapelor acestei mari domnii3, identificarea acestor documente este de o importanţă 
covâr şitoare, pentru cunoaşterea mai deplină  atât a „producţiei” cancelariei
domneşti, cât şi a prosopografiei şi genealogiei epocii respective4.

1  Petronel Zahariuc, Florin Marinescu,  Două  documente de la Ş tefan cel Mare  şi câteva
informa ţ ii despre boierii vremii sale, în Ş tefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa , volum editat
de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Iaşi, 2003, p. 163–182: documente din 30 aprilie 1478 (original,
inedit  in extenso) şi 12 martie 1488 (original, cunoscut anterior după  o traducere cu omisiuni) –
ambele din arhiva Moruzi (Atena); Petronel Zahariuc, Florin Marinescu,  Noi documente de la Ş tefan
cel Mare  şi de la înainta şii săi, în AP, IV, 2008, 1, p.173–196: documente din 11 mai 1482 (original,
inedit), 26 februarie 1491 (original, inedit), 22 martie 1500 (original, inedit) şi 10 martie 1502
(original, inedit, o copie publicată fraudulos în 2006) – toate din arhiva Mănăstirii Vatoped (Muntele
Athos). Dumitru Agache,  Hrisoave inedite de la Ş tefan cel Mare  şi destinul unor sate din Moldova ,
Iaşi, 2006, a dat, în pofida titlului, doar trei documente de la acest domn, nici unul original; din acest
volum – pentru care cf. recenzia d-lui Petronel Zahariuc în SMIM, XXV, 2007, p. 241–252 – r ămâne
documentul din 1497 martie 6 (I/1, p. 73–75; copie din secolul al XIX-lea după o traducere din 1706).

2  Cătălina Chelcu, Marius Chelcu, „Din uric de la bătrânul Ş tefan voievod”. Întregiri
documentare, în Ş tefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa , p. 107–161: 319 meniuni. Autorii
au pus în practică o sugestie pe care am formulat-o încă din 1978, când am propus ca „în viitoarele
volume de suplimente – care în mod inevitabil se vor alcătui într-un viitor nu foarte îndepărtat – să fie
incluse şi menţiunile de documente vechi, consemnate, f ăr ă data emiterii, în acte ulterioare; în felul
acesta, foarte multe ştiri referitoare la o epocă, dar aflate în documente redactate mult mai târziu, ar fi
redate epocii lor, îmbogăţind informaţia; astfel, pentru domnia lui Alexandru cel Bun se cunosc 90 de
documente incluse în  D.R.H., A, vol. I, iar prin excerptarea unor asemenea men ţiuni numai din
volumele colecţiei  D.I.R., au apărut nu mai pu ţ in de 180 documente  emise de Alexandru cel Bun şi
care nu au mai ajuns până la noi” (cf. AIIAI, XV, 1978, p. 677). Cu privire chiar la această domnie, o
cercetare recentă a identificat 86 de menţiuni – cf. Marius Chelcu,  Men ţ iuni documentare privitoare
la acte emise de cancelaria lui Alexandru cel Bun , în  In honorem Ioan Capro şu. Studii de istorie,
volum îngrijit de Lucian Leuştean, Maria Magdalena Székely, Mihai-R ăzvan Ungureanu, Petronel
Zahariuc, Iaşi, 2002, p. 110–130.

3 Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely,  Princeps omni laude maior . O istorie a lui
Ş tefan cel Mare, carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei
şi R ădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, 2005, p. 250–251.

4 Anterior, un număr de 23 de documente din domnia lui Ştefan cel Mare – originale (trei,
din Grecia), rezumate şi menţiuni – semnalate în diferite publicaţii, au fost înregistrate de Valentin A.
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Menţiunile care urmează, culese din documente inedite sau publicate,
merită  atenţia specialistului fie prin elementele noi (dată  de lună  şi zi, numele
vânzătorului) pe care le conţin faţă  de cele cunoscute deja, fie prin sugestiile pe
care le ofer ă; cel puţin două privesc documente necunoscute.

Este evident că, în secolul al XVIII-lea, scriitorii unor acte, precum căr ţile
de judecată sau hotarnicele, rezumau documentele vechi extr ăgând, fiecare, ceea ce
socotea important pentru actul pe care trebuia să-l redacteze; aşa se întâmplă  că 
uneori acelaşi document vechi ne apare cunoscut prin rezumate diferite, dar care se
completează reciproc. În asemenea cazuri, ar fi bine să se editeze toate rezumatele
din care se poate „reconstrui”5, cât de cât, conţinutul documentului vechi.

1. 13 martie 1459 (6967)
„Un uric di arată  hotariul Hliniţăi dispre a Draciniţăi, di la Măriia Sa

r ă poosatul Ştefan v(oie)voda, velet #y'xz mart. 13”.

Menţiune într-un document din 23 iunie 1762, fost în arhiva Metohului
Sfântului Mormânt din Constantinopol6, azi în colecţiile Fundaţiei E.L.I.A. din
Atena7.

Se refer ă, oare, această menţiune la acelaşi uric, cunoscut deja sub forma
unei menţiuni încă şi mai sumare, f ără data de lună şi zi8 – „Un uric pe Hlineşti,
din leat 6967 ot Ştefan vodă” – care s-a aflat într-un „izvod de urice şi alte scrisori
de moşii” ale lui Miron Costin, din 17149  ? Satul Hliniţa a fost, în adevăr, în
stă pânirea cronicarului10, care, aflându-se în Polonia, l-a zălogit lui Turculeţ. Prin

 judecată la vremea lui Grigore vodă Ghica (1726–1733, 1735–1741, 1747–1748), a
fost obţinut de Aristarh (Hrisoscoleu), care a dovedit că  moşia fusese „a maicii
dumnealui, dată zăstre de r ă posatul Duca vodă”11; ca atare, la împăr ţeala moşiilor
costineşti în 174212, Hliniţa nu mai este menţionată. Uricul lui Ştefan cel Mare a

Constantinov, Un repertoriu-supliment (1436–1636) la  Documenta Romaniae Historica , seria  A.

 Moldova, în IN, serie nouă, VIII–IX, 2002–2003, p. 281–282, nr.6–28.
5 V., în acest sens, Melentina Bazgan,  Reconstituirea unui document de la Ş tefan cel Mare,

în AR , serie nouă, CLV, 1995, I, 1, p. 147–150.
6  Paul Mihailovici [= Paul Mihail],  Regestele actelor moldovene şti din arhiva de la

Constantinopol a Sf. Mormânt , în „Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti”, XXIV, 1934,
 p. 389, nr. 317.

7  Cf. Maria Magdalena Székely, Ştefan S. Gorovei,  Documente reg ă site dintr-o arhivă 
 pierdut ă, în SMIM, XX, 2002, p. 45–51. 

8 DRH, A, II (1449–1486), volum întocmit de Leon Şimanschi în colaborare cu Georgeta
Ignat şi Dumitru Agache, Bucureşti, 1986, p. 116, nr. 80.

9 N. Iorga, Studii  şi documente cu privire la istoria românilor , VI, Bucureşti, 1904, p. 151.
10  Cf. şi Paul Păltănea,  Familia cronicarului Miron Costin  şi risipirea mo şiilor prin

descenden ţ i, I, în ArhGen, IV (IX), 1997, 3–4, p. 145–156, şi II, în ArhGen, V (X), 1998, 1–2,
 p. 87–106. 

11 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, I, Bucureşti, 1902, p. 435.
12 Miron Costin, Opere complete, ed. V. A. Urechiă, I, Bucureşti, 1886, p. 211–212.
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fost în mâinile lui Turculeţ, trecând apoi la Aristarh Hrisoscoleu13. În 1751, acesta
din urmă a dat Hliniţa lui Şerban Flondor fost medelnicer, în schimb pentru un sfert
din Văscăuţi14, documentele satului trecând astfel în arhiva Flondoreştilor. Şerban
Flondor a prezentat uricul cu prilejul hotărniciei din 1762. Apoi, i s-a pierdut urma.

Acest uric trebuie să fi fost deosebit de interesant, întrucât ambele sate – şi
Hliniţa şi Draciniţa – au f ăcut parte, în vechime, din ocolul Şipinilor
(Şipeniului), posibilă  supravieţuire a acelei Terra Sepenicensis  menţionată  de
cronicarul polon Jan Długosz pentru mijlocul veacului al XIV-lea. Din acest ocol
au fost desprinse de Iancu vodă Sasul, care, având nevoie de bani, a împrumutat
100 de ughi de la călugării Probotei, dându-le, în schimb, la 22 august 1582, cele
două sate15. Ulterior, în împrejur ări pe care nu le cunosc, Hliniţa a ajuns la Miron
Costin, care stă pânea şi satele Şipinţi (Şipeniţ) şi Lujeni. Însă, precum am
menţionat, asupra Hliniţei avea drepturi şi Gheorghe vodă Duca.

La capătul acestei analize, se poate conchide că  menţiunea cu data
completă  din hotarnica de la 1762 şi menţiunea publicată  în DRH  se refer ă  la
acelaşi document. Cum hotarnica din 1762, al cărei original se află  la fundaţia
E.L.I.A., era cunoscută şi la noi, după un rezumat publicat încă în 1939 de Teodor
Balan16, e de mirare doar că data de lună şi zi a uricului lui Ştefan cel Mare lipseşte
din forma publicată în DRH.

Întrucât la 1762 s-au căutat hotarele după uricul din 1459, găsindu-se mai
multe pietre vechi – ceea ce înseamnă că aceleaşi puncte s-au aflat şi în documentul
emis de cancelaria lui Ştefan cel Mare – dau, în anexă, textul întreg al acestei
hotarnice, scrisă  într-o limbă  foarte bizar ă17, dar importantă  pentru ceea ce se
numeşte toponimie minor ă18.

2–3. 1471 (6979) 
„Un ispisoc vechiu de la Ştefan vodă, din leat #y'oq, întru care scrie că au

cumpărat Ştefan globnic jumătate de sat din Boldăşi ce iaste între Soloanţă şi [...]
alt ispisoc de la Ştefan vodă, din leat #y'oq, întru care scrie că au miluit pe sluga
Boldăş cu satul Cârsteşti i Boldăşeşti dentre Soloanţe, unde i-au fost şi casele, în
gura păr ăului Muncel, care iaste în malul Solonţului Mic, dar nu arată  nici un
ispisoc să treacă peste Solonţul Mare”.

Rezumate în actul din 1 august 1786, fost în arhiva Metohului Sfântului
Mormânt din Constantinopol19, azi în colecţiile Fundaţiei E.L.I.A. din Atena.

13 Teodor Balan, Documente bucovinene, V, Cernăuţi, 1939, p. 76.
14  Ibidem, p. 74–75, nr. 44.
15  Ibidem, I, Cernăuţi, 1933, p. 84–85, nr. 31.
16  Ibidem, p.75.
17 Pentru transcriere, v. Anexa, nota 1.
18  După  rezumatul tipărit de Teodor Balan, aceste numiri au fost preluate de Nicolai

Gr ămadă, Toponimia minor ă a Bucovinei, I, f. l., 1996, p. 265 (pentru Draciniţa) şi 297 (pentru Hliniţa).
19 Paul Mihailovici, op. cit., p. 395, nr. 418.
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În DRH  este publicat următorul rezumat: „Un ispisoc din anul 6979
<1471> noiemvrie 2, de la domnul Stefan v(oie)vod, întăritori lui Danciul Boldăş 

 pe drepti ocine de miluire ci i-au dat, satile lui, anume satul Cristeştii, pe Calnaş,
cum şi la gura pârâului Muncelului, unde dă  în Solonţul, ca să-ş(i) facă 
descălicătur ă de sat, şi giumătate de poiană în Muncel, cum şi poeniţa Calului. Iar
hotarul acestor sate şi pustietăţi şi a poenilor, despre toate păr ţile să fii după vechiul
hotar, până unde s-au apucat din vechi”20. Cred că acest rezumat corespunde celui
de-al doilea ispisoc menţionat în actul din 1786; cele două  forme se completează 
reciproc. Cel dintâi, însă, pare a fi necunoscut. Este, însă, ciudat faptul că  în
domnia lui Petru Rareş, la 5 februarie 1528, un anume Şteful globnic cumpăr ă de la
Gavril Dinga o jumătate din Boldăşeşti, o jumătate din Muncelul lui Boldăş şi nouă 
ogoare sub pădure şi lângă  Măsteacări. Gavril Dinga le stă pânea şi el prin
cumpărare21. Cum văleaturile zly  (7036=1528) şi y'oq  (6979=1471) nu se pot
confunda şi nici numele lui Petru voievod nu se poate confunda cu acela al lui
Ştefan voievod, menţionarea celui dintâi ispisoc este inexplicabilă. Dacă a existat,
cu adevărat, încă un document dat de Ştefan cel Mare pentru satul respectiv (chiar
cu un conţinut diferit), el a putut să aibă aceeaşi dată de lună şi de zi ca şi celălalt
(sau una apropiată).

4. 17 ianuarie 1491 (6999) 
„Un uric vechiu de la Ştefan vodă, din velet 6999 ghenar 17, scriind că au

cumpărat un Toader Pleşan un sat pe Simila, unde au şăzut Mihai, mai sus de
Bălacea, de la Stana, fata lui Dragomir Caşotă, şi de la alte rude a Stanei, ci-i arată 
la uric”.

Rezumat într-un document din 1757, transcris în Condica documentelor ce
adevereaz ă  ghenealoghia familiei Miclescu..., în posesia d-lui Radu Miclescu
(Călineşti)22.

Documentul a fost indicat ca necunoscut: cred, însă, că  este identic cu
acela publicat de Ion Bogdan – cu data ianuarie 16  – după o carte de judecată din
1803, când a avut loc un proces între r ăzeşii Pleşeni şi Vasile Miclescu: „ispisoc
sârbesc de la domnul Ştefan voevod din anul 6999, ghenar 16, de când sunt trecuţi
312 ani, prin care au întărit stă pânirea din vechiul uric pe un sat pe Simila, unde au
fost Mihaiu, din sus de Bălace, ce a cumpărat Toader Pleşan drept 100 zloţi
tătăreşti. Iar hotarul acelui sat să fie precum au umblat din vac”23. Elementul nou,
în rezumatul din condica de la Călineşti (din care lipseşte preţul vânzării !), îl

20 DRH, II, p. 264, nr. 178.
21 DIR , A, XVI/1, Bucureşti, 1953, p. 246–247, nr. 218.
22 Andrei Pippidi, Genealogia familiei Miclescu, după un izvor necunoscut , în ArhGen, VI

(XI), 1999, 1–4, p. 166.
23 Ion Bogdan, Documentele lui Ş tefan cel Mare, I, Bucureşti, 1913, p. 455; reluat în DIR ,

A, XV/2, Bucureşti, 1954, p. 154, nr. 139; DRH, A, III (1487–1504), volum întocmit de C. Cihodaru,
I. Caproşu şi N. Ciocan, Bucureşti, 1980, p. 169, nr. 85.
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constituie vânzătorii: „Stana, fata lui Dragomir Caşotă, şi [...] alte rude a Stanei”.
Or, din aceeaşi lună ianuarie 1491 mai sunt două documente în care apare aceeaşi
Stana Caşotă  cu rudele ei. Primul e acela din 7 ianuarie, prin care se întăresc
urmaşilor lui Bratul Viteazul – între care şi Stana, fiica lui Dragomir Caşotă, cu
nepoţii ei, Ion şi Fedca, fiii lui Mircea Caşotă – satele „Br ătuleştii şi Fedeleşanii şi,
la Cârligătura, Goeştii şi Vârstaţii”24. Al doilea e chiar din aceeaşi zi, 16 ianuarie, şi
consemnează vânzarea unui sat „pe Simila, unde a fost Balaci”, de către nepoţii lui
Grozea Caşotă, între care regăsim pe „Stana, fiica lui Dragomir Caşotă, şi nepoţii ei
de frate, Ion şi Fedca, fiii lui Mircea Caşotă; cumpăr ătorul (pentru 130 de zloţi
tătăreşti) este pan Moghilă ceaşnicul25.

Indiferent de data de zi (16 sau 17 ianuarie) a celui de-al treilea act,
cunoscut numai din rezumate şi pe care îl discut aici, trebuie să  se observe că 
într-un r ăstimp scurt (10 sau 11 zile) aceleaşi persoane apar reglând situaţia unor

 proprietăţi: pe de o parte, prin confirmarea stă pânirii indivize în satele Br ătuleşti,
Fedeleşani, Goeşti şi Vârstaţi, în calitate de urmaşi ai lui Bratul Viteazul
(întemeietorul Br ătuleştilor !)26  şi, pe de altă  parte, prin vânzarea a două  sate pe
Simila – „unde a fost Balaci” şi „unde a fost Mihaiu, din sus de Bălace” (evident,
acelaşi Balaci) –, în calitate de urmaşi ai lui Grozea Caşotă. Ceea ce sporeşte
interesul este faptul că, tot atunci, la 17 ianuarie 1491, Dragolea, fiica lui Dragomir
de la Cobâle, a vândut satul Ceretiani la Cobâle (cu 133 de zloţi tătăreşti) fraţilor
Petrea şi Ion27  şi, îndată  după  aceasta, în aceeaşi zi, a vândut (cu 140 de zloţi
tătăreşti) lui Cozma uşarul un alt sat, tot la Cobâle, „anume Călieneştii, unde a fost
casa tatălui ei Dragomir”, cu menţiunea că  privilegiul acestuia din urmă  se afla
acum „în mâinile lui Pătru şi ale lui Ion din Ceretiiani”28. Este o simplă 
coincidenţă, sau a fost ceva care a determinat asemenea vânzări ?

24 DRH, cit., p. 168, nr. 84. V. şi comentariul lui Ion Bogdan, op. cit., p. 446, la acelaşi
document (Br ătuleştii şi Fedeleşanii erau în ţinutul Romanului).

25 DRH, cit., p. 174, nr. 87.
26  Despre aceste sate şi stă pânii lor, urmaşii lui Bratul Viteazul, cf. Mihai Costăchescu,

Satul Goe şti. Schi ţă  istorică, în IN, III, 1923, p. 31–46. Autorul se întreba (p. 35) din ce cauză  la
întărirea celor patru sate (7 ianuarie) nu apar toţi urmaşii lui Grozea Caşotă (ar ătaţi, la 16 ianuarie, ca
vânzători ai satului de pe Simila); cred că explicaţia e simplă: în satele de la Cârligătura şi Roman
aveau moştenire urmaşii lui Bratul Viteazul, între care se aflau şi unii dintre urmaşii lui Grozea
Caşotă, anume fiii şi nepoţii lui Dragomir Caşotă. Aceasta înseamnă că Bratul Viteazul nu a fost el
însuşi din neamul Caşotă, cum a presupus Mihai Costăchescu (loc. cit.), ci probabil o fiică a sa a fost
măritată cu Dragomir Caşotă. Satul Goeşti a apar ţinut mai târziu familiei cronicarului Grigore Ureche
şi aici s-a născut, în 1884, Mihai Costăchescu.

27 DRH, cit., p. 180–181, nr. 90.
28  Ibidem, p. 177–180, nr. 89. Originalul acestui document a f ăcut parte din arhiva

Metohului Sfântului Mormânt din Constantinopol, unde a fost descoperit de părintele Paul Mihail,
care l-a şi publicat sub formă de traducere – cf. Paul Mihailovici,  Documente moldovene şti g ă site la
Constantinopol (1462–1755) , în CI, VIII–IX, 1932–1933, 3, p. 4–6; ulterior a ajuns la Biblioteca
Academiei Române, sub cota Pece ţi, nr. 595 (azi, la DANIC, sub cota Peceţi II, nr. 595). Face parte,
desigur, dintre acelea „repatriate” de descoperitorul lor (cf.  supra, nota 6).
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