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Basarab cel Bătrân voievod întărește mănăstirii Cutlumuș de la Athos mai
multe sate și un munte
În lege a poruncit domnul Dumnezeu fiilor lui Israel, ca pe fiecare an să
dea zeciuială din câte agonisesc. Știind aceasta, sfinții părinți purtători de
Dumnezeu au sfătuit pentru ajutorul și binefacerea sufletelor noastre și ne-au
lăsat nou <ultimilor> fii ai lor, ca unii cu rugăciune și suferirea poverilor și post,
alții cu milostenie și pocăință să ne curățăm de toate relele, <ca cu toată>
credința și întărirea, să fim gata să ascultăm acel glas: «Veniți către mine, toți
cei ce vă trudiți și cei împovărați și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra
voastră și învățați de la mine că sunt umil și smerit <cu sufletul> și veți afla
pacea sufletelor voastre, căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară.
Veniți, binecuvântații părintelui meu și moșteniți împărăția gătită vouă de la
întemeierea lumii, căci am înfometat și mi-ați dat să mănânc, am însetat și mi-ați
dat să beau, strein am fost și m-ați cercetat, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav
am fost și m-ați îngrijit, în temniță am fost și ați venit la mine».
Iată și <eu>, binecredinciosul și binecinstitorul și de Hristos iubitorul,
singur stăpânitorul, Io Basaraba voievod <și domn> , fiul lui <Dan> mare
voievod <din mila lui Dumnezeu>, stăpânind și domnind peste toată țara
Ungrovlahiei, încă și a părților de peste munți, Amlașului și Făgărașului herțeg,
râvnind să urmez vechilor împărați și domni care au cârmuit cele pământești în
binefaceri cu pace și s-au învrednicit de împărăția cerurilor, <știind> că celor ce
iubesc pe Dumnezeu toate li se îndreaptă spre bine, căci înțelepciunea trupească
este moarte, iar înțelepciunea <duhovnicească este viață și pace>. Aceasta
amintindu-mi domnia mea și cuvântul lui David prooroc și împărat care spune:
«Fericiți cei care li se iartă fărădelegile și cei cărora li se acoperă păcatele, fericit
bărbatul căruia nu-i socotește Dumnezeu păcatele». <Și > iarăși: «în chipul în
care în care dorește cerbul către izvoarele apelor, astfel sufletul meu către tine,
doamne».
Astfel am însetat domnia mea către casa și sfântul locaș al preobrajeniei
domnului Dumnezeu și mântuitorul nostru Isus Hristos și mănăstirea domniei
mele de la sfântul și marele munte, numită Cotlomuș, ca să-i fie în stăpânire
satele anume: Giurgiu și Prislop și <toate> bălțile de la Sviștov pe tot
Călmățuiul și Comanca și Laiovul lui Stroe și Daneștii cu tot hotarul, cât <a

dăruit> Mircea voievod de la Uibărești să-și ia călugării dijme, și
Cireașovul pe Olt și Grecii Călugărești pe deal și Hârtești pe Argheșel și
ocina lui Bucur <și muntele> de la Strunga Hârteștilor și satul Maricino.
De aceea, <acestea toate să fie> sfintei mănăstiri și dumnezeieștilor
călugări <câți se> află în sfântul loc, de ocină și ohabă și spre veșnică
pomenire a sfinților răposaților <părinți ai domniei mele> și domniei mele,
începând de la < vama oilor>, de <vama porcilor>, de <găletărit>, de
<albinărit>, de dijmă, de... <Și să nu cuteze să> turbure acele sate <nimeni>
dintre slugile <și> dintre <dregătorii domniei mele, trimiși după
milosteniile și după> muncile domniei mele, <pentrucă cine s-ar încumeta
să-i împiedice>, chiar <și cu> un <fir de păr unul ca acela va> primi mare
rău și urgie de la <domnia mea, ca> un necredincios și un călcător al acestei
porunci a domniei mele.
Blestem pun domnia mea pe cine alege domnul Dumnezeu <să fie domn>
al Țării Românești sau din <rodul> din inimă al domniei mele sau din rude sau
din <alt neam> dacă va cinsti și va înnoi acestea mai sus scrise, <pe acela
domnul Dumnezeu să-l> întărească în domnia lui, dacă însă va nimici și va
batjocori și nu va întări, pe acela domnul Dumnezeu <să-l ucidă aici cu trupul>,
<iar în veacul viitor> cu sufletul <și să aibă parte> cu Iuda și cu Arie <și cu
ceilalți iudei, care au strigat asupra> domnului nostru Iisus Hristos sângele lui
asupra noastră și asupra copiilor, noștri, este și va fi în veci, amin.
Iată <martori pune domnia mea acestei> porunci a domniei mele: jupan
Dragomir <al lui Manea>... Cazan al lui Sahac,... al lui Borcea,... Jupan Dan
mare <vornic...>...Manea... Dumitru stratornic.
Și eu, Milco, care am scris în cetatea de scaun București... în anul 6983
<1475-1476>.
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