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Între importantele realizări ale domnului Alexandru cel Bun se numără 
şi mai buna organizare a Cancelariei domneşti, fără de care statul medieval nu 
putea să funcţioneze. 

Se ştie că şi domnii Muşatini anteriori au avut cancelarii, în care s-au 
redactat hrisoave. Nu se cunoaşte când şi unde a fost scris cel dintâi document 
moldovenesc, dar primul din cele care se mai păstrează este din timpul lui Petru 
Muşat şi a fost redactat la 1 mai 1384 în satul Horlăceni de lângă Dorohoi. Se 
vor fi scris multe documente în cancelarii le primilor Muşatini, dar din perioada 
anterioară lui Alexandru cel Bun nu se mai păstrează decât 9 documente, care 
au fost publicate şi sunt bine cunoscute de cercetători 1 •  

Şeful Cancelariei domneşti din timpul lui Alexandru cel Bun, şi, totodată, 
unul dintre cei mai importanţi dregători era marele logofăt. Acesta supraveghea 
redactarea hrisoavelor domneşti de către subalternii săi, numiţi grămătici, dieci 
sau pisari, iar, la urmă, atârna de document pecetea Moldovei. Se întâmpla, 
uneori, ca hrisoavele să fie scrise de însuşi marele logofăt. Mai târziu, când 
numărul dregătorilor era mai mare, documentele amintesc de "al doilea" şi 
chiar "al treilea logofăt", ca subalterni ai marelui logofăt. 

Primul mare logofăt al Ţării Moldovei în timpul lui Alexandru cel Bun se 
numea Bratei, şi se află menţionat pentru prima oară pe un document din 28 
iunie 1 40 1 ,  adică pe al patrulea din cele 97 de documente ce ni se păstrează de 
la acest mare domn şi voievod2 . Bratei este amintit pentru ultima oară în 
hrisovul din 6 iulie 1 4 1 3 , dar nu ca logofăt, ca mai înainte, ci ca "al treilea 

1 Vezi DRH, A, Moldova, Bucureşti, I, 1975, p. 1 - 13 .  Despre constituirea şi funcţionarea Cancelariei 
moldoveneşti din vremea aceea vezi Leon Şimanschi şi Georgeta lgnat, Constituirea Cancelariei 
statului feudal moldovenesc (1, Il), în Al/Al, IX, 1972, p. 107- 1 3 1  şi X, 1973, p. 123- 149; C. Cihodaru, 
Alexandru cel Bun (23 Aprilie 1399-l lanuarie 1432), laşi, 1984, p. 1 50- 1 70; Istoria Românilor, voi. 
IV, De la universalitatea creştină către Europa "patriilor" (redactori responsabili, acad. Ştefan 
Ştefănescu şi acad. Carnii Mureşanu), Bucureşti, 2001 ,  p. 294; Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi 
marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV -XVII), Bucureşti, 1968, p. 1 70- 1 85; Emil 
Diaconescu, Alexandru cel Bun, Bucureşti, 1968, p. 20-22; Emil Diaconescu, Dumitru Matei, 
Alexandru cel Bun, Bucureşti, 1 979, p. 22-23. 
2 DRH, A, I, p. 1 8-20. 
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logofăt"3. După el, începând cu 8 apri lie 1 4 1 9, multe hrisoave au fost scrise de 
"1 vaşco al lui Bratei", deci de fiul lui, până la 2 1  februarie 1 4304. 

Alţi trei mari boieri moldoveni, care în documentele de la Alexandru cel 
Bun poartă titlul de logofăt, sunt Isaia, Cupcici - care la început fusese 
grămătic - şi Neagoe. 

Se poate presupune că în a doua parte a domniei lui Alexandru cel Bun 
activitatea Cancelariei domneşti s-a intensificat, iar numărul micilor dregători a 
crescut. Numai aşa s-ar explica de ce, după anul 1 422, în documente sunt 
menţionaţi grămăticii Mihail, Oanţa, Mihu şi Tăutul. 

Cele mai multe hrisoave scrise în Cancelaria lui Alexandru cel Bun sunt 
documente de danie a unor sate, părţi de sate, selişti, locuri pustii, mori, iazuri, 
vămi, robi ţigani, sălaşe de tătari şi altele. Daniile acestea au fost făcute fie unor 
boieri, pentru "drepte şi credincioase slujbe", fie unor lăcaşuri sfinte, precum 
Mitropolia Moldovei, apoi mănăstirile Moldoviţa şi Bistriţa, ctitorii ale 
domnului din 1402 şi, respectiv, 1407, Homor, Pobrata, şi biserica "Sfânta 
Vineri" din Roman. Pentru zeci de sate din toate zonele Moldovei aceste 
hrisoave sunt foarte importante, deoarece constituie prima lor atestare 
documentară. 

Altă categorie de documente o formează cele de Întărire a dreptului de 
proprietate asupra unor sate, selişti, locuri în pustie etc. Uneori, hrisovul de 
întărire se referă la un singur sat, dar sunt şi cazuri când cuprinde un grup de 
sate. De exemplu, la 3 iunie 1 429, fraţilor boieri Lazăr, Costea şi Stanciul li se 
întărea dreptul de stăpânire asupra a 1 8  sate, 3 selişti şi câteva locuri pustii5 . 

Din puţinele documente rămase de la Alexandru cel Bun mai aflăm că 
la 30 iulie 1 40 1  a fost înfiinţată Episcopia armeană din Suceava6, că la 3 1  
octombrie 1402 în Moldova existau robi tătari7, că existau şi robi ţigani, 3 1  de 
sălaşe fiind dăruite mănăstirii Bistriţa la 8 iulie 14288. 

În afară de Cancelaria domnească, exista şi o Cancelarie a doamnei 
Moldovei. Prima menţiune se găseşte într-un document din 24 iulie 14289, scris 
de Ghedeon, "diacul doamnei". Tot el, în două documente din 29 iulie 1 428 1 0 

şi 20 decembrie 143 1 1 1  este numit "pisarul" şi "diacul cneaghinei". 

3 Ibidem, p. 49-5 1 .  

4 lhidem, p. 64- 1 45.  
5 Ibidem, p. 1 34- 1 36. 
6 Ibidem, p. 2 1 -22. 
7 Ibidem, p. 23. 
8 Ibidem, p. 1 09- 1 1 O. 

9 Ibidem, p. I I I . 

1 0 Ibidem, p. 1 1 2- 1 1 3 .  

1 1  Ibidem, p. 1 55 - 1 56. 
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Prin trei hrisoave domneşti, Alexandru cel Bun a tăcut importante danii 
celei de-a treia şi celei de-a patra soţii . Astfel, la 1 3  decembrie 142 1 1 2, doamna 
Rimgailla (Ringala), care era ruda regelui Poloniei, primea de la soţul său târgui 
Siret şi Volhovăţul, cu toate veniturile. Mai târziu, la 1 O februarie şi 1 5  
octombrie 1 4291 3, Alexandru cel Bun dăruia multe sate celei de-a patra soţii, 
cneaghina Marena (sau Marina). 

Câteva documente se referă la danii tăcute unor persoane de condiţie 
socială mai modestă. Astfel, cândva între anii 1 4 1 4- 1 4 1 9, Nichita şi Dobre, care 
erau zugravi, adică pictori de biserici, au fost miluiţi de domn cu două sate 14• Un 
alt "zugrav", pe nume Ştefan, primea patru sate pe Miletin în ziua de 30 ianuarie 
1 425 15• Preotul Iuga primea ca danie satul Buciumeni la 1 6  februarie 1 42416, şi 
încă două sate la 30 aprilie 143 1 1 7• Un sat de danie primeau, la 1 6  septembrie 
1 427, preotul Andrei şi fraţii săi, Filip şi Mihul 1 8 • 

Marea majoritate a hrisoavelor domneşti din vremea lui Alexandru cel 
Bun au fost redactate în capitala Moldovei, oraşul Suceava. Numai şase au fost 
scrise în alte localităţi - câte unul în Baia, Târgui de Jos (adică Roman), Neamţ 
şi satul Băscăuţi, şi două la mănăstirea Bistriţa. De aici rezultă că obiceiul 
Cancelariei domneşti itinerante propriu-zise s-a introdus în Moldova după 
Alexandru cel Bun. 

Amintim şi cu această ocazie că pentru noi, băcăuanii, cel mai 
important document din cele 97 rămase de la Alexandru cel Bun este privilegiul 
comercial dat pentru negustorii din Liov, care a fost scris la Suceava în ziua de 
6 octombrie 1408, şi în care, după cum se ştie, este atestat pentru prima oară 
târgui Bacăului1 9. 

1 2 1bidem, p. 69-70. 
1 3 Ibidem, p. 1 24- 1 27 şi 143 .  Alexandru cel Bun a fost căsătorit de patru ori, doamnele lui 
numindu-sc Margareta, Neacşa (numită şi Ana), Rimgailla şi Marina (vezi C.  Gane, Trecute vieţi 
de doamne şi domniţe, 1971, voi. 1, p. 1 2- 1 6. 14 DRH, A, 1, p. 55-57. 
1 5  Ibidem, p. 86-87. 
1 6 Ibidem, p. 8 1 -83.  
1 7 Ibidem, p. 1 5 1 - 1 52 .  
1 8 Ibidem, p. 99- 1 00. 
1 9 Ion lonaşcu ş. a., Relaţiile internaţionale ale României în documente ( 1368-1900), Editura 

Politică, Bucureşti, 1 97 1 ,  p. 95-99. 
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La Chancellerie de Moldavie pendant le regne d'Aiexandre le Bon 
Resume 

L'auteur y analyse l'organisation et le fonctionnement de Ia cancellerie du Pays 
de Moldavie durant le long n!gne d'Aiexandre le Bon ( 1 400 - 1432). 
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