PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ A LOCALITĂȚILOR
DEVESELU ȘI COMANCA
1537 (7045) iunie 20, Târgoviște
Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voievod și domn a toată țara Ungrovlahiei, fiul
marelui și preabunului Radul voievod. Dă domnia mea această poruncă a
domniei mele sfintei mănăstiri numită Govora, unde este hramul preasfintei,
prea binecuvântatei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea
fecioară Maria, cinstitei ei uspenii și părintelui egumen chir Theodor și tuturor
fraților care trăiesc în acel sfânt loc ca să le fie ocină la la Redea lui Florea, din
partea lui Stanciul, fiul lui Baldea, de peste toate părțile câte 44 de pași, pentru
că a cumpărat-o părintele egumen de la Stanciul, fiul lui Baldea și cu voia
tuturor megiașilor și moșnenilor, fără nici o silă pentru 2600 de aspri. Și hotarele
să li se știe pe unde le este ocina: din măgura Ursului până la Lacul lui Dalea
și în lățime 44 de pași și din Lacul lui Dalea până la hotarul lui Soare și
iarăși dinspre ocina Comăncianilor de unde se întâlnește ocina
Deveselenilor cu ocina Redei lui Florea, de acolo în sus, până la două
rediuri, printre ele în sus și în jos, iarăși 44 de pași. Și iarăși de la cele două
rediuri în sus, până la ocina lui Soare, iarăși 44 de pași și de la Redea cea
Mare, în două locuri câte 44 de pași. Pentru că a vândut-o Stanciul, fiul lui
Baldea, de a sa bunăvoie.
Și iar să fie sfintei mănăstiri numită Govora ocină la Frăsinetul de Câmpie
partea Comănesei toată, oricât se va alege ocina ei de pretutindeni și cu seliște și
cu braniște și cu câmp. Și seliștea le este între ocina lui Drăghia și Nenciulești.
Iar câmpul și braniștea este de partea aceasta a padinei. Pentru că a cumpărat
Vasile, tatăl lui Jitian stolnicul și al lui Prodan vornicul de la Comăneasa pentru
2000 aspri. Și hotarul să li se știe, că se întâlnește la un capăt cu funia lui Dabul
și de aici merge tot pe padina Frăsinetului, până se întâlnește cu hotarul Vlădilei,
iar din hotarul Vlădilei, până la Movila Ursului, iar de la Movila ursului o ia pe
drum, pe mijlocul braniștei lui Dragoe și de aici curge pe marginea braniștei lui
Dragoe până ce se întâlnește iarăși cu funia lui Dabul.
Iar apoi, călugărul Vasile, tatăl lui Jitian stolnicul și al lui Prodan vornicul, el a
dat acea ocină mai sus zisă sfintei mănăstiri de a sa bunăvoie și s-a scris în
marele pomelnic, la sfânta proscomodie și a fost îngropat în sfânta mănăstire. Și
toate pomenile i s-au făcut de sfânta mănăstire, după legea lui Dumnezeu și după
orânduiala călugărească.

De aceea, am dat și domnia mea sfintei mănăstiri, ca să fie fraților de hrană și
mănăstirii de întărire, iar sufletelor care au întărit acest loc, veșnică pomenire în
veacurile viitoare, neclintit, după porunca domniei mele.
Iată și martori am pus domnia mea: Jupan Șerban mare ban al Jiului și jupan
Vintilă fost mare vornic și jupan Staico mare vornic și jupan Vlaicul mare
logofăt, Udriște vistier, Stroe spătar și Stroe, fiul lui Drăghici, paharnic și
Barbul, fiul lui Udrea, comis și Dragul stolnic și Badea Izvoranul mare
postelnic. Ispravnic, Vlaicul mare logofăt.
Și eu, Neguit, care am scris în cetatea de scaun Târgoviște, luna iunie 20 zile, în
anul 7045 (1537).
Pentru aceasta, părinți sfinți, nu ne uitați pe noi, păcătoșii și nevrednicii, ci
pomeniți-ne, dacă nu mai mult, să fie: Dumnezeu să ierte.
Io Radul voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.
Arhivele Statului București, S.I., nr.443 (Govora XII/2). Original pergament
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463, f.53.
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