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ABSTRACT: Radu Leon was ruler of Wallachia from 1664 to 1669. 
He had the byname Radu the Oyster-seller. Son of Wallachian 
ruler Leon Tomşa, and putative grandson of Ştefan Tomşa, ruler 
of Moldavia, Radu Leon replaced the deposed ruler Grigore I 
Ghica in December 1664. The article analyzes a document from 
the times of Radu Leon, trying to establish whether it is a fake 
or not.
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Radu Leon sau Radu Stridie, cunoscut în epocă drept feciorul domnului grec 
Leon Tomşa2, a fost considerat de unii cercetători ca neavând legătură cu 
Leon Tomşa, purtând chiar şi un alt nume3, Dimitrie Stridie, forţându-se 

1 Conf. univ. dr., Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, Universitatea 
„Spiru Haret”; membru asociat al Diviziei de Istoria Știinţei a CRIFST al Acaemiei 
Române.

2 Vezi în acest sens: ***, Istoria Ţării Româneşti. 1290–1690. Letopiseţul cantacuzinesc, ediţie 
critică de C. Grecescu şi D. Simonescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1960, p. 155, 
unde se precizează: „Mers-au toţi boiarii ţării la împărăţie şi le-au dat domn pre Radul vodă 
sin Leon vodă”; Radu Popescu Vornicul, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, ediţie critică de 
Const. Grecescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963, p. 132–133, unde se spune: 
„După ce au pribegit Grigorie vodă, boiarii ţărăi, carii era pă acele vremi, s-au strâns cu toţii şi 
s-au dus la Ţarigrad să-şi ceară domn. Deci, pă cale mergând, socotise că le va da îndemână să 
pue pă Dumitraşco Buzăianul de la Cpăţăneşti, dar acolo ajungând, au găsii pă Radul vodă fecio-
rul lui Leon vodă rânduit dă turci să-l facă domn”. Secretarul de La Croix, în „Relaţia călătoriei 
prin Ţara Românească spre Polonia, martie 1675” prezentând raporturile Ţării Româneşti cu 
Poarta, spune între altele că domnii creştini dădeau turcilor „în afară de tributul anual, la 
trei ani, pentru confirmarea în domnie, o sumă atât de mare încât Stridia bei, negustor de stri-
dii, a dat în 1664 patru sute de mii de scuzi pentru principatul părăsit de Grigoraşcu ...”, fără alte 
precizări de rudenie cu Leon vodă. Textul în ***, Călători străini despre ţările române, VII, 
vol. îngrijit de Măria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu, 
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 254–255.

3 Vezi în acest sens afirmaţiile lui Constantin Rezachevici în noul tratat de istorie a 
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astfel relatările contemporane, care oricum trebuie să fi cunoscut mai bine 
legăturile de rudenie dintre pretendenţii la tronul Ţării Româneşti din a 
doua jumătate a secolului al XVII-lea.

Acest domn va reface, la 1664–1665, crucea ridicată de tatăl său la 20 
februarie 1632 în amintirea victoriei repurtate împotriva boierilor opo-
zanţi conduşi de aga Matei din Brâncoveni, viitorul domn Matei Basarab4. 
Textul privind refacerea crucii este, credem noi, suficient de relevant şi în 
ce priveşte raporturile de rudenie dintre Leon Tomşa şi Radu Leon, motiv 
pentru care îl şi reproducem în continuare.

„Puternicul Dumnezeu învrednicind pre noi Io Radul voievodul cu dom-
nia Ţării Rumâneşti, în anii de laAdam 7173 (= 1664–1665), văzui această 
ci<n>stită cruce făcută de părintel<e> mieu Io Leon v<oe>vod şi aflându-se stri-
cată domniia mea o înnoiiu şi facuiu şi sfântă beserică, în numel<e> sfântului 
m<u>cenicu s<ve>tâi Dimitrie”5.

Ceea ce a stârnit discuţii în epoca modernă ţine de locul exact al ridi-
cării crucii unde, potrivit mărturiilor menţionate, s-ar fi aflat şi o groapă 
comună cu rămăşiţele celor căzuţi în bătălia dintre Leon Tomşa şi boierii 
pribegi, în apropierea acestuia fiind ridicată şi o biserică de către acelaşi 
Radu Leon. La fel ca şi crucea ridicată de el, şi biserica a suferit nu meroase 
refaceri iar prima ei pisanie s-a pierdut, păstrându-se doar cea din 1743, 
când biserica a fost refăcută din zid şi pe al cărei text îl reproducem şi noi, 
deorece face parte din economia materialului de faţă.

„Această sfânt<ă> şi d<umne>zeiască bis<e>rică cu ajutorul lui 
D<umne>zeu s-au făcut den temelie şi s-au înfrumuseţat precum să vede, 

românilor: ***, Istoria românilor. V. O epocă de înnoiri în sprit european (1601–1711/1716), 
coordonator acad. Virgil Cândea, Editura enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 217, unde 
scrie: „Marele vizir Ahmed Fazii Koprulii nu a îngăduit Leurdenilor, în 1664, când au cerut la 
Poartă domnia pentru un oarecare boier obscur, Dumitraşcu Buzoianu din Cpăţăneşti, o sim-
plă unealtă în mâna lor, să-şi ridice în scaun favoritul, ci a numit, în schimbul unor mari sume 
de bani, pe grecul ţarigrădean Dimitrie Stridie, care s-a declarat fiul iui Leon Tomşa, 
luându-şi numele de Radu leon (1664–1669)”.

4 Pentru amănunte vezi izvoarele: Letopiseţul cantacuzinesc, pp. 97–98; Radu Popescu Vor-
nicul, Istoriile..., p. 94; Paul Strassburg, „Relatarea călătoriei în Ţara Românească (1632)”, 
în Călători străini, V, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 66. Pentru alte amănunte vezi 
şi: Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ediţia a 2-a revăzută şi adăugită, Edi-
tura sport-turism, Bucureşti, 1979, p. 66 – 67, 74 – 75; Mihail M. Andreescu, Din istoria 
Bucureştilor – complexul „Slobozia domnească”, Tipografia „Curtea veche” Bucureşti, 2003, 
pp. 7–10. Textul în limba română cu caractere chirilice – fapt ce dovedeşte că şi crucea a 
fost refăcută după domnia lui Radu Leon, probabil în secolul al XVIII-lea – a fost repro-
dus de Mihail M. Andreescu, lucr. cit. p. 11. 
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prăznuindu-se hramul Naşterii prea Sf<i>nte<i> Născătoarei de D<umne>zeu 
şi p<u>r<u>rea Fecioarei Măriei şi a Sfânt<ului> şi marelui m<u>cenic<u> 
Dimitrie M<i>rotoc<i>vago cu toată cheltuiala dumnealui jupan Constandin 
Năsturel biv vel vistiiariu şi jupăneasa dumnealui Ancuţa, pentru pomeni-
rea sufletelor dumnealor şi a tot neamului dumnealor, în zilele prea lumina 
tului nostru domn Ion Costandin Nicolae v<oie>vod Mavrocordat, la luna 
septem<vrie> 8, leat 7252 (= 1743)”5.

Până aici nu este nimic deosebit. Un domn, urmaşul altuia, reface o 
cruce şi ridică o biserică în amintirea faptelor tatălui său. Biserica se năruie 
din varii motive şi un alt ctitor o va reface după 78 de ani, din zid. Ciudat 
este însă că noul ctitor deşi aminteşte pe locul al doilea şi de mai vechiul şi 
primul hram al lăcaşului nu pomeneşte nimic despre primul ctitor al aces-
tuia, mai sus-pomenitul Radu Leon. Cum suntem în epoca turco-fanariotă 
menţionarea unui domn de origine greacă nu ar fi făcut decât să sporească 
faima lăcaşului şi să atragă şi unele venituri către acesta. Să fie vorba de o 
simplă omisiune ori de alt fapt?

Cum asupra locului bătăliei, a gropii comune şi a crucii de piatră s-au 
purtat în epoca noastră discuţii despre care am amintit cu altă ocazie6, ne 
determină să opinăm că alături de biserica domnească năruită, locuitorii 
Mahalalei Slobozia ridicaseră şi ei o biserică de lemn, pe la 1711, mutată 
ulterior în Mahalaoa Cărămidari şi având un alt hram. În locul acesteia 
pare să fi ridicat la 1743 o nouă biserică Constantin Năsturel, cu hramul 
Naşterii Maicii Domnului, alături de care a pus şi mai vechiul hram al celui-
lalt lăcaş – Sfântul Dimitrie Isvorâtorul de Mir. Două pomelnice, alcătuite 
la 1803 şi 1910, întăresc o atare opinie că avem de-a face cu două lăcaşuri 
diferite care la o refacere din zid într-o singură biserică au primit cele două 
hramuri, cu întâietatea celui al Naşterii Maicii Domnului7. De aici apare şi 
aparenta omisiune a primului ctitor: s-a schimbat locul lăcaşului şi al crucii 
iar noul ctitor nu a mai simţit nevoia de a-i pomeni nici pe Radu Leon nici 
pe enoriaşii Mahalalei Slobozia ci doar pe sine şi pe soţia sa în pisania din 
1743. La fel nu se mai face pomenire la cele două foste lăcaşuri anterioare 
şi numai sursele colaterale, tradiţia locului şi pomelnicile păstrate mai pot 
limpezi oarecum lucrurile. In orice situaţie credem că se poate concluziona 

5 Textul pisaniei a fost publicat de mai multe ori, ultima oară de Mihail M. Andreescu, 
lucr. cit., p. 14, cu bibliografia publicaţiilor la nota 48.

6 Ibidem, pp. 10–12.
7 Vezi discuţia în Ibidem, pp. 14–17.
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că în apropierea locului bătăliei purtate de Leon Tomşa cu boierii pribegi 
la 1631 a fost ridicată la 1664–1665 o biserică – nu ştim dacă era de lemn ori 
de zid – de către fiul domnului, Radu Leon.

Fiind vorba despre o ctitorie domnească situată în apropierea altor 
ctitorii mai importante, tot domneşti, cum erau mănăstirile Radu Vodă şi a 
lui Pană Vistierul (azi Sf. Ecaterina), firesc şi necesar ar fi fost ca domnul să 
fi emis pe numele ei hrisoave de danie şi de întărire iar boierii din jurul său 
să fi făcut şi ei unele danii, aşa cum se obişnuia cu cti toriile de acest fel. În 
mod surprinzător nu există în arhivele bisericii decât un singur document 
cuprinzând atari danii, emis se pare de Radu Leon şi care a fost utilizat atât 
de noi cât şi de alţi cercetători8. Spunem se pare deoarece, după cum vom 
arăta mai departe – acesta este şi subiectul studiului nostru –, actul este 
mai degrabă un fals alcătuit ulterior epocii lui Radu Leon, pornind proba-
bil de la un act al acestuia cu un conţinut mult mai sărac. Pentru a putea 
înţelege mai bine motivele pentru care considerăm drept fals acest act este 
necesar să–1 prezentăm integral aşa cum a fost realizată copia oficială a lui 
– căci despre o copie este vorba – la 1903, nu fără câteva explicaţii necesare.

Potrivit legalizării copiei actului proprietarii acestuia s-au prezentat 
cu originalul la Arhivele Statului şi au solicitat o copie legalizată – posi-
bil şi probabil să fi fost realizate mai multe inclusiv pentru arhive –, dar 
originalul a rămas la proprietarii acestuia şi, ulterior, pare să se fi pier-
dut, deoarece la Arhivele Statului nu există un atare act. Iată conţinutul 
legalizării actului: „Direcţiunea Generală a Archivelor Statului. Această 
copie în foi doao, scoasă întocmai după cartea domnească, presentată de d-nii 
C. P Protopopescu, Preotu Paroh T. Creţescu şi P Dimitriu, Epitropii Bisericii 
Slobozia din Bucureşti, pe lângă peti ţiunea adresă Nr. 73, înregistrată la Nr. 226 
din a.c, colaţionându-se de subsemnatul se în credinţează pentru conformitate. 
Archivar. N. Mănărăşteanu. Se adeverează copia de faţă prin subscrierea noas-
tră şi punerea sigiliului Archivelor. P. Director, Ilie Bărbulescu. Nr. 414/1903 
septembrie 4”9.

Aşadar, preoţii şi epitropul Bisericii Slobozia au solicitat o copie după 
actul în cauză fără a preda originalul la Arhivele Statului, ulterior, acesta 
dispărând din varii motive. În ce priveşte conţinutul copiei, el este acesta10:

8 Ihidem. n. 12–13: Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, p. 269.
9 Copia legalizată se află în Arhiva Bisericii Slobozia, preot paroh fiind părintele profesor 

Ioan Chivu.
10 Textul reproduce întocmai copia din 1903, publicată de noi în lucr. cit., pp. 12 –13.
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„Vă Hrista boga blagovernîi i Hristolibivii i samodărjavnai Io Radu voe-
voda bojiaiu milostiaiu i bojiaiu darovaniem i obladaciustomi i gospodstva 
astomi vsoe Zemle Ungrovlahiscoe esteje zaplanischim stranam Amlaşu 
i Fagaraşu Hiertez. Blagoprovisvoli gospodstav-mi iaco proslăviţi prosla-
valşagome Boga i s Slavoim, văgneşago me na prestole presvato pcivsih 
roditelem gospodstva-mi Io Leon Şetfan voivod. Şezdarova gospodstva-mi sei 
vschehcismii i blagobrazmiipredprocitatii şez’mad vesmii cistii darovo nastoes-
tii Hrisov Gospodstva-mi11 Sfintei şi Domneştii Biserici den Oraşul Domniei 
meale Bucureşti, carii iaste făcută şi înălţată din temelie de Domnia mea, unde 
se prăznueşte hramul Sfântului şi Marelui Mucenic Dimitrie Mirotocivago12 
şi Preoţilor şi Diaconilor şi Gramaticilor care se află şi slujesc sfintei Biserici, 
Prenume: Popa Şerban şi Nica Dieaconul şi Vladiul Gramaticul şi Ivaşco, pen-
tru că această sfântă şi Dumnezăiască Bise rică ce scrie mai sus, înălţând-o şi 
ridicând-o Domnia mea din temelia ei, adaos-am dom nia mea sfânta Biserică 
cu stupi, cu oi, cu boi, cu vaci, cu ramatori, cu vii şi cu dichisele de argint care 
sunt de treaba sfintei leturghii, şi cu toate cărţile care trebuiesc Bisericii, puind 
Domnia mea şi ispravnic pre cinstitul boiariul Domnii meale, jupanul Radul 
Creţulescu vel logofăt, de le-au scris toate anume pre catastih şi o am întărit 
domnia mea cu acest cinstit hrisov al domnii meale, ca să fie bucatele sfin-
ţii Biserici şi ale pre<oţi>lor şi ale Gramaticilor în pace şi iertate de dijma de 
stupi, de gorştină, de ramatori, de oeritu, de vinărici şi casele lor ertate de bir, 
de împrumut şi de sâmbrie, de galbeni de fum, de camăni, de păhărnicie, de 
pimniţi, de schimbul banilor, de podvoade, de mertici, de conaci şi de alte dăjdii, 
de toate câte vor fi preste an în ţara domnii meale, de nimica val sau bântuială 
să n-aibă, pentru că m-am milostivit domnia mea de am ertat bucatele sfinţii 
Bi serici şi casele preoţilor şi ale gramaticilor de toate câte scrie mai sus, ca să se 
răpaose cu pace în zilele vieţii domnii meale, precum sunt ertate şi alte bisearici 
ci şi preoţi domneşti.

11 Transcrierea şi traducerea textului s-a făcut de către arhivarul N. Mănărăşteanu şi sună 
astfel: „întru Hristos Dumnezeu bînecredincios şi preacinstiţi, de Hristos iubitor şi singur 
stăpânilor, Io Radu voevod, cu mila lui Dumnezeu şi cu dumnezeiasca dăruire, stăpânind 
şi domnind peste ţara Ungrovlahiei, încă şi părţilor de preste plai, Amlaşului şi Făgăraşului 
herţeg, binevoieşte domnia mea şi cu a sa bunăvoinţă, cu inima curată şi luminată a domnii 
mele a proslăvi pre Dumnezeu carele pre mine m-a proslăvit şi cu slavă m-a înălţat pe tronul 
prealuminat al răposaţilor părinţi ai domnii meale, Io Leon Ştefan Voievod, iată dăruieşte 
domnia mea acest decât mai toate mai cinstit şi prea frumos şi prea cinstit, peste toate cinsti-
tele daruri, acest de faţă hrisov al domnii mele...”.

12 Isvorâtorul de Mir.
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Aş ij de re a am ertat domnia mea, ca să poată fi de treaba şi de slujba 
sfinţii Bisearici, şi în zi şi în noapte neprestano13 şi să roage pe Dumnezeu 
pentru dom<nia mea> şi pentru creştinătate, şi să aibă a pomeni la Sfânta şi 
Dumnezăiască Leturghie pre Domnia mea şi pre răposaţi<i părinţii domniei> 
meale şi pre ăilalţi pre toţi cei pristăviţi domni mai denainte vreame. Şi când va 
aduce Dumnezeu şi cine ce (....)14 <mi>luiască şi să adaoge la sfânta Biserică şi 
miluind se va chema şi acela ctitor înpreună cu noi.

Aşijdir<ea> (....)15 <dom>nii meale pre care-l va alege Domnul Dumnezeu a 
fi domn şi stăpănitor acestui cinstit scaun al Domnii Ţării <Rumâneşti> (....)16.

Numele Domnului şi Mântuitorului nostru lisus Hristos, ce e în troiţă 
slăvit, să aibă a cinsti şi a (....)17acest hrisov al domnii mele pe tocmeală 
cum se scrie mai sus, ca pre acela Domnul Dumnezeu să-l cinstească şi să-l 
miluiască în (....)18lui şi la cele veac să-şi afle judecata lui cu drepţi i lângă 
Dumnezeu, iar care-l nu-l va înoi nici va întări ce va (....)19 c<ălca> şi <va> 
strica această milă şi ertăciune a domnii noastre, acela să fie supt blestem, 
anatema şi afurisit de 318 sfinţi părinţi care au fost la Nicheia, cinste să 
aibă cu Iuda şi cu afurisitul Aria la un loc, amin.

Iată dar şi mărturii am pus domnia mea: jup<an> Gheorghie vel ban, 
jupan Mareş vel vornic i jupan Radul Creţulescul vel logofăt i jupan Ianache 
vel vistier, i pan Drăghici Canlacuzino vel spătar i pan Necula Bărcanu i 
pan Şerban vel postelnic, i pan Manolache vel post<elnic> i pan Gheorghie 
Ghieşti vel stolnic i pan Gheorghie vel (....)20 i jupan Matei Mateiu vel slu-
ger ipan Stoea vel pitar i ispravnic Radu Toma Năsturel vtori logofăt.

Şi am scris eu Goran Stancovici logofăt Olănescu în oraşu Bucureşti, 
luna mai 14 zile, văleatu 7175 (= 1667).

Io Radul voievod, cu mila lui Dumnezeu domn”.
La o primă vedere, aşa cum spuneam, nu pare nimic deosebit, dar o 

analiză atentă a actului dezvăluie aspecte surprinzătoare.
În primul rând, titulatura reprezintă un fals, fiind copiată de propri-

etarii actului din titulatura lui Radu Negru, aşa cum apare ea în Letopiseţul 

13 Necontenit.
14 Loc rupt.
15 Loc rupt.
16 Loc rupt.
17 Loc rupt. 
18 Loc rupt. 
19 Loc rupt. 
20 Loc rupt. 
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cantacuzinesc, cu mici modificări: în Letopiseţ titulatura lui Radu este 
următoarea: „V Hrista boga blagoveanomu blagocestivomu i Hristo liubivomu 
samoderjavnomu, Io Radul Negru voevod bojiiu milos ti gospodariu vseia 
zemli Ungrovlahiskiia za planinski i ot Amlaş i Făgăraş herţeg”21; în actul de 
faţă titulatura este următoarea: «Vă Hrista boga blagovernâi i Hristolibivi i 
samoderjavnai Io Radu voevoda bojiaiu milostiaiu i bojiaiu darovaniem oblada-
ciustomi i gospodstva astomii vsoa Zemle Uggrovlahiscoe esteje zaplanischim 
stranam Amlaşu i Făgăraşu Hieretz”, greşelile fiind voite ori din transcrierea 
copiei şi legalizării ei.

Pentru a dovedi şi mai bine falsul, vom prezenta titulatura utilizată 
de Radu Leon în trei acte din 1666–1668, aceasta fiind în spiritul vremii, 
când limba română biruise în cancelaria Ţării Româneşti. Astfel, la 8 ianu-
arie 1666, domnul se intitula: „Milostiiu B<o>jiiu Ion Radul Leon voivoda 
i gospodar vâsoe zemle Uggrovlahiscoe, davat gospodstva-mi siiu povelenie 
gospodstva-mi...”22. La 19 aprilie acelaşi an, el se intitula: „M<i>l<o>stiiu 
B<o>jiiu Ion Radul voevod i gospodar vâseiu zemli Uggrovlahiscoe, sin veli-
cavo i preadobravo starovo pocoinom Ion Leon Ştefan voevod, <davahom> 
g<os>p<o>ds<t>v<a> mi <siiu> poveleanie g<os>p<o>ds<t>v<a> mi...”23. În 
fine, la 12 august 1668, el se intitula: „Milostiiu Bojiiu, Io Radul Leon voevod 
i gospodar vâsoe zemli Uggrovlahiscoe, davat gospodstva mi siiu poveleaniiu 
gospodstva mi...”24. Aşadar,

În niciunul din cele trei acte nu mai apar elementele: samoderjav-
nii, Amlaş şi Făgăraş, herţeg ele., acestea fiind elemente care, la timpul lor, 
exprimau o realitate politico-teritorială şi o stare de fapt izvorâtă din 
independenţa ţării faţă de regatul Ungariei şi faţă de terţi şi nu o for-
mulă de cancelarie, cum s-a mai susţinut uneori. De asemenea, nu-şi mai 
aveau rostul formulele religioase legate de primii domni care le primiseră 
de la Constantinopol în urma acordării titlului de mare voievod şi domn, 
după organizarea Bisericii şi întemeierea Mitropoliei ortodoxe a Ţării 
Româneşti25.

21 Letopiseţul cantacuzinesc, p. 2.
22 Mihail M. Andreescu, Documente muntene referitoare la Mitropolia Ţării Româneşti, 

Mănăstirea Argeş şi Episcopia Argeşului. Anii 1492–1823, scoase din condicile Mitropoliei 
Ţării Româneşti şi Episcopiei Argeşului, Editura Publistar, Bucureşti, 2005, p. 92.

23 Ibidem, p. 93.
24 Ibidem, pp. 94–95.
25 Pentru amănunte asupra evoluţiei titulaturii domneşti vezi amănunte la: Mihail M. 

Andreescu, Puterea domniei în Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV–XVI, Casa de 
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Or, autorii „actului” prezentat drept original au utilizat titulaturi 
vechi sau luate din diverse lucrări la care au avut acces, Letopiseţul canta-
cuzinesc fiind deja publicat de mai multe ori, desigur nu în ediţii critice, 
şi fiind la îndemâna falsificatorilor, care s-au bazat pe lipsa unui corpus 
de documente publicate şi pe faptul că, la 1903, multe acte originale se 
păstrau de către proprietarii lor şi nu se regăseau în fondul arhivistic 
naţional.

În al doilea rând, deşi se legitimează ca fiu al lui Leon Ştefan, Radu 
Leon omite în act un amănunt esenţial şi anume să vorbească despre faptul 
că a ridicat biserica pe locul bătăliei tatălui său cu pribegii ori în apropierea 
acestuia, omiţând şi faptul că aceasta se găsea în apropierea crucii ridicate 
de tatăl său, aşa cum precizase pe braţul crucii refăcute din piatră. Or, toc-
mai că documentul în cauză se doreşte a fi un act solemn, atari elemente 
nu puteau lipsi, ceea ce sugerează cu totul altceva.

Pe de altă parte este de reţinut faptul că aşa cum reiese din act, chiar la 
data întemeierii ei biserica pare să fi fost mai importantă şi mai dezvoltată 
decât altele mai vechi din jur, inclusiv mănăstiri – ne referim la mănăstirile 
Radu Vodă şi a „lui Pană vistiernicul ulterior Sf. Ecaterina”, în sensul că 
dispunea de o cancelarie şi probabil şi o şcoală, din moment ce este pome-
nit un Vladiul gramaticul, dar şi un Nica dieaconul. De regulă la o bi serică de 
mir, fie ea şi ctitorie domnească, nu apar decât unul sau doi preoţi şi foarte 
rar câte un diacon, dar în actul de faţă sunt menţionaţi patru slujitori ai 
bisericii, dintre aceştia doar unul fiind arătat ca preot, diaconul putând fi 
şi călugăr sau învăţător, ca şi gramaticul.

Mai departe, în cuprinsul actului sunt enumerate o serie de bunuri 
care nu sunt precizate, ori ştiut este că domnii când dăruiau ceva precizau 
foarte clar numărul sau cantitatea daniilor, aşa încât acestea să nu poată fi 
încălcate sau răşluite, motiv pentru care ne îndoim de veridicitatea actului 
în cauză. Singura danie care respectă aceste regului şi care nu este dom-
nească este cea a lui Dumitrache Urdăreanul, din 8 iunie 1778, publicată de 
noi26. Precizăm că în afara actului în discuţie nu mai există alte acte emise 
de Radu Leon pe seama ctitoriei sale, ceea ce pare cel puţin bizar, excep-
tând situaţia în care din diverse motive proprietarii actelor nu au dorit să 
le facă ştiute ori le-au falsificat voit.

editură şi librărie Nicolae Bălcescu, Bucureşti, 1999, pp. 77–87.
26 Mihail M. Andreescu, Din istoria Bucureştilor – Complexul „Slobozia Domnească”, 

pp. 27–28.
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În final, atragem atenţia şi asupra încheierii actului şi a prezentă-
rii martorilor, forma utilizată în actul de faţă fiind diferită de formulele 
consacrate de cancelaria lui Radu Leon. Astfel, este cunoscut că în a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea se păstrau în limba slavonă formulele de 
început şi de sfârşit ale actelor, conţinutul acestora fiind redat în limba 
română, ori actul la care ne referim nu are formula de încheiere, ca şi bles-
temul în limba slavonă, ci în limba română, fapt surprinzător în opinia 
noastră. Pentru susţinerea celor afirmate arăptăm că la 19 aprilie 1666 
formula de prezentare a martorilor era următoarea: « / ne ot kogojdo ne 
pocleabimo po orizmo g<os>p<o>ds<tva> mi. Sej ubo izvediteli postavlihom 
g<os>p<o>ds<tva> mi: jupan Gheorghie vel ban i Mareş vel dvornic i Radul vel 
logofăt i Drăghici vel spătar i Ianache vel vistier i Neagoe vel clucer i Şărban vel 
postelnic i Ghiaţă vel stolnic i Necula vel paharnic i Gheorghie vel comis i Badea 
vel sluger i Stoian vel pitar. I ispravnic Radul <vel logofat> i Toma Năsturel 
v<tori> logofăt. Pis<ah> az Goran logofăt Olănescu u grad Bucureştiscom 
<meseaţa> aprilie 19 <deni, leat> 7174 (1666)”. La 12 august 1668 ace laşi 
domn utiliza formula: „Ne ot kogojdo ne pocleabimo po orizmo gospodstva 
mi. Sej ubo izveditele poslavlihom gospodstva mi: jupan Gheorghie vel ban i 
Mareş vel dvornic i Radul vel logofăt i Ianache vel vist<ier> i Şărban vel spătar i 
Neagoe vel clucer i Mihaiu vel post<elnic> i Gheorghie stol<nic> i Papa comis i 
Stoian pitar. I ispravnic Radu Năsturel vel logofăt. I napisah az Goran logofătul 
u grad Bucureştiscom, <meseaţa> avgust 12 <deni, leat> 7176 (1668)”27.

Spre deosebire de aceste formule consacrate de încheere, utilizate 
în cancelariile domnilor Ţării Româneşti din a doua jumătate a secolului 
al XVII-lea, proprietarii actului prezentat spre copiere şi autentificare în 
1903, au utilizat o formulă neobişnutită pe atunci – în limba română –, 
ceea ce ne creează dubii cu privire la veridicitatea acetului în cauză. Re 
producem iarăşi, pentru exemplificare, formula de încheiere a actului des-
amintit: „... acest hrisov al domnii mele pe tocmeală, cum scrie mai sus, ca pre 
acela Domnul Dumnezeu să-l cinstească şi să-l miluiască în (....)28 lui şi la acel 
veac să-şi afle judecata lui cu drepţii i lângă Dumnezeu, iar cel care nu-l va înoi 
nici va întări ce va (....)29 c<ălca> şi <va> strica această milă şi ertăciune a domnii 
noastre, acela să fie supt blestem, anatema şi afurisit de 318 sfinţi părinţi care 
au fost la Nicheia, cinste să aibăî cu Iuda şi cu afurisitul Aria la un loc, amin.

27 Idem, Documente muntene, pp. 93–95. 
28 Loc rupt.
29 Loc rupt.
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Iată dar şi mărturii am pus domnia mea: jup<an> Gheorghie vel ban, 
jupan Mareş vel vornic i jupan Radul Creţulescul vel logofăt i jupan Ianache 
vel vistier i pan Drăghici Cantacuzino vel spătar i pan Necula Bărcanu i pan 
Şerban vel postelnici pan Manolache vel post<elnic> i pan Gheorghie Ghieşti 
vel stolnic i pan Gheorghie vel (....)30 i jupan Matei Mateiu vel sluger i pan Stoea 
veal pitar i ispravnic Radul Toma Năsturel vtori logofăt. Şi am scris eu Goran 
Stanciovici logofăt Olănescu în oraşu Bucureşti, luna mai 14 zile, văleatu 
7175(1667)”31.

Pe lângă blestemul, care nu se mai utiliza demult şi doar în anumite 
cazuri32, autorul sau autorii – ne permitem deja să apunem aşa – ai falsului 
hrisov au mai adăugat şi anume nume de familie, ca să fie siguri că nu 
se vor face confuzii în identificarea lor, fără însă a le completa pe toate, 
tocmai din dorinţa de a crea impresia că ne aflăm în faţa unui act original 
şi autentic. Mai mult, autorii falsului erau buni cunoscători ai martorilor 
din acea perioadă, cu mici diferenţe fără de care falsul ar fi fost mult mai 
greu de dovedit. Fără a mai stărui asupra acestor aspecte – există desigur şi 
altele pe care nu le discutăm aici, nefiind subiectul studiului de faţă –, afir-
măm cu toată convingerea că actul prezentat în 1903 Arhivelor Naţionale 
în vederea eliberării unei copii legalizate este un fals, realizat din dorinţa 
de a obţine unele venituri pe seama Bisericii Slobozia.

În ce priveşte data comiterii acestuia, tară a insista asupra indiciilor, 
credem că a fost realizat fie în secolul al XVIII-lea, fie în al XIX-lea şi apar-
ţine unui membru al familiei Năsturel, bazându-ne pe faptul că un Năsturel 
a rectitorit biserica în 1742–1743, modificându-i şi hramul. Membri acestei 
familii erau interesaţi în a obţine bunuri pe seama bisericii, fie că ele au fost 
în adevăr donate de Radu Leon, fie că ele au fost inventate, din dorinţa de 
a spori faima acesteia şi, ca atare, a ctitoriei lor.

Concluzionăm aşadar că actul de danie al Bisericii Slobozia, emis de 
către Radu Leon, reprezintă un fals realizat ulterior şi credem ca acesta 
este şi motivul pentru care pro prietarii actului nu l-au predat Arhivelor 
Statului în 1903, ci au cerut doar o copie legalizată după el, urmărind pro-
babil recuperarea unor bunuri în folosul bisericii. Iată dar că şi acum mai 
bine de un secol se realizau falsuri în actele publice, motivele pentru care 
se produceau acestea nefiind subiectul acestui material. În ce priveşte 

30 Loc rupt. 
31 Vezi mai sus. 
32 Vezi mai sus, Mihail M. Andreescu, Puterea domniei, pp. 97–101. 
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„originalul” acesta a fost pierdut deliberat, tocmai din dorinţa de a nu se 
proba o atare falsificare.
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