
UN P.EUGAMENT CU 'IEXT SLAVON 

PENTRU SATUL POIENARI 

D. BALAŞA şi R. COSOROABA 

1608 «7117» octombrie 20. Tîrgovişte.·Radu voievod, 
domnitorul Ţării Româneşti întăreşte lui Bombu şi 

·Latcu moşie în Poieni (actualul Poienari în judetul 
Gorj) de cumpărătură de la mai mulţi moşneni. Bom
bu a e:umpăral de la taţcu „un loc de vie" 

+ Din mild lui Dumnezeu, Io Radul voievod şi domn a 
toată. Ţara Românească, nepotul răposatului Io Băsărab voie
vod, clă do:nnia mea această poruncă a domniei mele, lui Bom
bu şi lui Laţcu cu fiii lor cîţi Dumnezeu le va dărui, pentru ca 
sJ. le fie moşie în Poeni partea lui Dragomir Mirea toată, ori
cît se va alege, din cîmp şi din păaure şi din apă şi din uscat 
şi din sălişte şi de pretutindeni, de peste tot hotarul. Pentrucă 
a cumpărat Bombul şi I.ateu de Ia Dragomir Mirea, pentru 
5000 de aspri gata ş1 prnlru doi boi şi pentru 5 oi. 

Şi iar a cump~l.rat Bombu1 moşie în Poeni de la Ciu ... 1 

din partea lui, jumătate, pentru 1000 de aspri şi pentru 3 oi. 
Şi iar a cumpărat Laţcu de la Blidariul, din partea lui ju

miitate de peste tot hotarul, pentru 500 'de aspri gata ... 1 pen
tru doi boi. 

Şi iar să-i fie lui Bor;1bul, în Poeni, partea lui Oprea fra
tele Lupului toată, de peste tot hotarul, pentrucă a dat şi a 
pLitit Bombul 24 ,,-aci la o du~ugubină pentru Oprea, şi un cal 
şi 5 capre şi 300 de aspri. 

Şi iar a cumpăni Bombul şi Oprea un loc numit Seciul 
lui Bran, Bind 1 şi Manga şi Bălu~ariu pentru 4 boi şi pentru 
600 aspri. 

Şi iar a cumpărat Bombul moşie în Poeni din partea lui 
Dragoş jumătate şi de la Oprea fiul lui Dragoş, pentru oi 30 
şi pentru 3 vaci şi (sic} aspri 3000, aspri gata. 
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. . . 
Şi îar să-i fiC! lui Dombu şi lui Laţcu moşie în Poeni partea 

lui Drăgan toată, pentru ci'.i âu cumpărat de la Drăgan. lnsă 
a dat Bomhul aspri gso, aspri, şi a dat Laţcu 400 aspri şi oi 16 
şi vaci 2. 

Şi iar a cumpărat Bombul un loc de vie de la Laţcu, pen
tru 3 taleri şi 1 casca.val, peste tot. 

Şi iari:işi au dat şi au plătit pentru Manea:, însă Laţcu (a 
dat) aspri 600 şi vaci 2 şi o iapă, iar Bombul a 'dat 600 aspri. 

Şi adălmăşari au fost puşi anume : Dimitru din Fil(ia)ş(i) 
şi Lupul 

Şi au vîndut aceşti moi sus scrişi vînzători de a lor bună
voie, cu ştirea tuturor megieşilor din prejurul locului şi îna
intea domniei mele. 

Pentru aceea am dat domnia mea ca să le fie lor moşie 
şi în ohabă (=scutită de di'iri), şi fiilor şi nepoţilor şi străne
poţilor lor, şi de nimeni neclintită, după porunca domniei 
mele. 

lată dar şi murturii am pus domnia mea : jupan Raau clu
cer Buzescu şi jupan Cernica mare vornic, jupan Lupu mare 
Logofăt şi Nica visliemic şi Mîrzea spătar şi Bîrcan stolnic şi 
Grigorie comis şi Stanciul paharnic şi jupan Leca mare pos
tE:lnic. Ispravnic Lupul mare logofăt. 

Şi am scris eu Gheor!Jhe, luna octombrie 20 zile, în ceta
tea de scaun Tîrgovişte, iar de la Adam, în anul 7117 (= 1608). 

(m.p. :) + Io Ra:dul voivoda. 
+ Io Radul voievod - din mila lui Dumnezeu domn. 

Pe.î~pmcnt ( •10----:.>9 cm), partea ele jos neregulată. Original scris in sla
V<I diplomatică, cu ce:-ne<1lă neagră; crucea de sus, precum şi monogramul 
domnesc, cu chinovar. Sigi'.iul domnesc timbrat, căzut. Documentul se află 
!n colcc\ia Ing. doctor Romulus Cosoroabă din Craiova. 

1 Text deteriorat. fn cuprinsul sah<lt!i Poienari judetul Gorj, eXistă toţid-· 
nirnul „Lacul lui Cimca' şi deci cuvîntul deteriorat Clu ... se ttoate 
întregi : Ciurea. 
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