ALEXANDRU PÎNZAR
O CARTE DOMNEASCĂ INEDITĂ
DE LA MIHAI RACOVIŢĂ VOIEVOD
Documentul prezentat în rândurile următoare a făcut parte dintr-o colecţie
privată suceveană, alcătuită pe parcursul a mai mult de 40 de ani. Aşa cum de
regulă se întâmplă, ea a fost dispersată la moartea fostului proprietar. Autorul
acestor rânduri a avut şansa să cumpere o serie de documente din această colecţie,
printre ele numărându-se şi această carte domnească inedită.
1716 (7224) iunie 28, Iaşi
† »w MËxaËÎ P˙Ío‚Ëˆ(˙) ‚oe‚o‰aÇ ¡(o)Ê(ïe˛) ÏËÎ(o)cÚ(ï)˛,
„(o)cÔ(o)‰ap˙ «eÏÎË MoÎ‰a‚cÍwË. Dat-am carte domniei miali dumisali
Marii, giupănésăi răpăosatului Ilie Catacuzno biv vel visternic, şi pre cini va trimite
dumneei să fie volnici cu carte domniei miali a cerca pre nişti ţigani, anumia
Tonachi, ficiorul Boaghii, şi Anton, ficiorul Savii, şi Gavril, ficiorul Mării, şi Guţa,
fata Burdujii, care pre aciaşti ţigani pre toţi şi cu ficiori lor i-au dat lui Ilie
visternicul cu izvod iscălit Dumitraşco Ursachi ce-au fost stolnic mare, din parte
lui. Drept acéia, unde i-ar găsi pre aceşti ţigani şi cu ficiori lor să aibă a-i lua şi cu
tot ce vor avia şi să-i ducă la dumnéei Mariia visterniceasa. Şi nime să nu cutiadză
a sta înprotiva cărţii domniei miali. Acesta scriem.
U Æc, Î(h)Ú(o) #Ác}Í‰ ˛Ì(ïe) Í}Ë.
<Notă tergală, altă mână>: Carte g(ospo)d pentru Tonachi ţigan şi alţi
ţigani.
Orig., hârtie (32,7 x 22,5 cm), filigran, cerneală neagră, sigiliu domnesc inelar, octogonal
(13,5 x 16 mm), în cerneală roşie.

Documentul, datat la începutul celei de-a treia domnii a lui Mihai Racoviţă
în Moldova (1716–1726), menţionează două nume de boieri. Cel mai cunoscut e
Ilie Cantacuzino, boier de seamă din Moldova, mare comis în domnia lui
Constantin Duca (1693–1695)1, mare spătar şi mare vistiernic în a doua domnie a
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lui Antioh Cantemir (1705–1707)2 şi, în final, mare vistiernic în prima domnie a lui
Nicolae Mavrocordat (ianuarie – februarie 1710)3. Înrudit cu Cantacuzinii din
Muntenia, fiind nepot al stolnicului Constantin Cantacuzino4, el a întărit relaţiile cu
ţara vecină prin căsătoria fiicei sale, Bălaşa, cu al doilea fiu al lui Constantin
Brâncoveanu, Ştefan5. Vistiernicul Ilie Cantacuzino a fost ctitorul unui schit din
lemn, în locul căruia a fost zidită, în 1758, Sihăstria Putnei6. O caracterizare foarte
plastică a boierului cantacuzin se regăseşte în paginile letopiseţului lui Ion
Neculce:
„Şi rămasă atuncea toată cinstea şi chevernisala după
Ilie visternicul Catacozino, împreună cu Panaitachi Morona biv
postelnic, carei aceştii doi boiarii chivernisâia pi Antiohi vodă. Şi
să potrivisă amândoi aceşti doi boiarii într-o firé, după cum să
dzicé: «calul râios găseşte copaciul scorţos»: iuţi, mândri,
mincinoşi, făţarnici, giurători pentru hiecé, amăgitori”7.
Celălalt boier menţionat în documentul din 1716, Dumitraşcu Ursachi, fiul
marelui vistiernic Gheorghe Ursachi8, a fost mare stolnic în timpul primei domnii a
lui Mihai Racoviţă (1703–1705)9. Dumitraşcu Ursachi şi Ilie Cantacuzino erau veri
primari: mama lui Dumitraşcu, Maria, şi tatăl lui Ilie, Toderaşcu Iordache, erau
copiii vistiernicului Iordache Cantacuzino. Mai mult decât atât, amândoi boierii
amintiţi erau veri primari ai lui Ioan Neculce, cronicarul care îl zugrăvise în culori
nu tocmai favorabile pe Ilie vistiernicul, cu care, de altfel, fusese şi tovarăş în sfatul
domnesc. Transferul de ţigani, atestat de cartea domnească din 1716 – la o vreme
când nici Dumitraşcu Ursachi şi nici Ilie Cantacuzino nu mai trăiau – se făcuse,
aşadar, între rude foarte apropiate.
În ceea ce o priveşte pe vistierniceasa Maria, este demn de reamintit faptul
că ea era fata cronicarului Miron Costin10.
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Filigranul hârtiei (1:1).

