LOGOFATUL LUCA STROICI

de A DRIA!'J VATAMANU

Intre sfetnicii voievozilor Moldovei de la sfîrşitul secolului al XVI-+
lea şi inceputul celui de al XVII-lea il intilnim in ac-tele timpului, ocu
pind primul loc, pe Luoa Stroici. Numele său e menţionat in diferite hri
soave din acest timp, purtind adaosul de "mare logofăt" încă din anul
1 580 1, de pe vremea voievodului Iancu Sasu. Inainte de aceasta fusese
vistiernic cîtva timp sub Petru Şohiopu voievod, in prima sa domnie 2.
El urcase pe rind treptele ierarhiei boier�ti, căci, cu citva timp incă.
mai inainte, este menţionat intr-llln hrisov oa sluger, iar fratele său, Si
mion, este citat, avind rangul de căminar 3.

Originea familiei lui Luca Stroici, se pare că trebuie să o căutăm in·
sudul Dunării, printre românii macedoneni, care s-<au strămutat in nu
măr destul de mare in Nordul Dunării, mai ales cind voievozii români din
Ţara Românească şi din Moldova intrară in legături de incuscrire cu vo
ievozii sirbi.
E cert că înaintaşii lui Luca Stroici erau deja in Moldova cu mult
inainte de a apare acesta in urice ca deţinător al unor ranguri boier�ti.
Era fiul boierului Stroici de la curtea lui Alemndru Lăpuşneanu,
"boier de schimbătoare atitudine", după cum il caracterizează Nicolae
Tatăl său fusese vistiernic sub Lăpuşneanu, iar mama sa, Anghe
lina, era fiica lui Dumitru, urmaş al bătrinului boier Tăbuci, deţinător
al satului Boian.

Iorga '·

Studiile trebuie să şi le fi făcut in Polonia in timpul refugiului tată
lui său, amintit mai sus. De ·aceea Stroici cunoştea limba latină. Era un
excelent caligraf. ln multe documente in limba slavonă el semnează cu
litere latine, aşa cum intilnim intr-un document din 24 martie 1 580, unde
semnează "Stroicz" ou litere latine, ·adăugînd in latineşte "anno" şi apoi"
cu cifre arabe, 1 580. Aceeaşi semnătură "Stroioz", e şi in documentul din
1 8 iunie 1 580, dat de Iancu Sasu, ca de altfel in multe alte documente, in·
care ates.tă conţinutul lor prin semnătura sa.
.Aicademia R.S.R. : Documente privind istori4 RomAniei, vol. 3, pag, 132, documentnr. 166. Editura Academiei R.S.R. Bucureşti, 1951.
2 Academia R.S.R. : op. cit., voi. 3, pag. 105, document nr. 135.
3 Ibidem, pag. 129, document nr. 161.
4 Nicolaie Iorga : Istoria rom4nUor, voi. V, pag. 180.
1
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Intr-unul din 'Uricele, date de voievodul Miron Barnovschi, in legă
tură cu dăruirea satului Toporăuţi "Mănăstirii Adormirea" din Iaşi, este
.citat Luca Stroici oa "unchiul nostru" 5, apelativul acesta fiind o urmare
.a căsătoriei lui Simion Stroici, vistier, fratele lui Luca Stroici, cu Efti
mia, mătuşa lui Miron Barnovschi , aceasta fiind soră cu tatăl său, Dimi
trie Barnovschi 6,
După toate atestările dooumentelor vremii, postelnicul Dimitrie Bar
novschi era căsătorit cu Elena, fiica lui Mele ntie Balica şi soră ou !sac Ba
lica hatmanul, iar Melentie Balka ţinea de soţie pe Scheuca, fata lui Ion
Movilă logofătul şi era cumnat cu leremie şi Simion Movilă, viitorii vo
ievozi ai Moldovei. Prin această Elena Balica, devenită Elisabeta după că
lugărire, lucru pe care îl făcuse şi bunicul său, Ion Movilă, intrat in mo
nahism cu numele de Ioanichie, Stroiceştii şi Barnovschii se inrudeau cu
Movileştii. De aici şi tendinţa voievodului Miron Bamovsohi de a se che
ma şi Moghilă, după mama sa, Elena, nepoată a lui Ieremie Movilă şi a
fraţilor săi, Simion, Gheorghe, Toader şi Maria, dintre care Ieremie şi
E imion, deosebit de cunoscuţi în istoria Moldovei 7• Prin mama sa Elena,
Miron Barnovschi era strănepot al lui Ieremie, datorită căsătoriei sorei
acestuia cu hatmanul Melentie Balica, originar din Ţara Românească şi
mort încă inainte de 1 587.
Atestarea de "unchi al nostru" din documentul lui Miron Barnovsahi,
susamiritit, pare adevărată şi in sensul că Luca Stroici era mult mai in
vîrstă decît rr.:esta şi că Barnovschi aşa ii va fi spus, cind era in viaţă.
Fostul logofăt Gheorghe, din vremea domniei lui Petru Şohiopu, apa
re ca socrul lui Luca Stroici, căruia ii vinde in anul 1587 "sil�tea Urica
nii", iar Stroici întemeiază acolo sat. Socrul său, Gheorghe, fost logofăt
înaintea domniei lui Petru Şchiopu, înzestrează pe fiica sa, Păscălina, la
căsătoria acesteia ou Luca Srtoici, cu o selişte, an'\J.Ille "Tocmăoeanii", si
tuată pe .riul Miletin. loc in care ginerele său intemeiază satul de mai' tir
ziu cu acelaşi n urne 8•

Rudă cu Luoa Stroici prin aUanţă em şi fata lui Gheol1g'he Islozeanu,
piroălab de Hotin şi socru al lui Ieremie Movilă, anume Mariica, căsăto
rită cu Dumitrache Chiriţă, numLt şi Paleologu, după cwn il gAsim dtat
in documente 9, Acesta ocupă mai mulţi ani rangul de postelnic pe vre
mea lui leremie, Simion şi Cons·tantin Movilă, voieVIOzii Moldovei şi moa
re in bătălia de La Cornul lui Sas din luna iulie 1612. Din cauza pierderii
soţului său, Mariica, cneaghina lui Chiriţă postelnicul, se refugiază in Po
lonia, de unde se intoarce numai după 8 ani. Acolo stătu in tovăMşia sorei
sal�, Elisafta, d e care o despărţi tristul eveniment al bătăliei de Ungă lacul
Dracşani din lu1113 lui august 1616, i n care Elisafta e luată prizonieră şi
dusă la Constantinopol. Sora lui Miron Barnovsohi, anume Sh::buca, se
5
6
1

8
9

Academia R.S.R. : Documenta RomaniCJe HtstoricCJ, voi. XIX, pag . 365, document
nr. 271, Editura Acad�miel R.S.R. Bucui'e4tl, 1969.
Nicolaie Stoicescu : Dicţt0111lr al 1114rilor dreg4tori din Ţara Rom4neCJSc4 şi Moldova, Sec. XIV-XVII, pag. 327.
Nicolae Stoicescu : op. ctt ., p. 291.
Academia R.S.R. : op. dt., voi. 3, pag. 347, document nr. 424.
Nicolaie Stoicescu : op. dt., pag. 307.
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mărită cu vornioul Gavrilaş, fost staroste de Cernăuţi şi, la m-oartea lui
Miron B arnovschi Vodă din anul 1633, executor testamentar al acestui·a 10.
Acee aşi sarcină o avu la moartea voievodului Miron Barnovschi şi postel
nkul Iancu Costin 1 1 , tatăl cronicarului Miron Costin, căsătorit cu Safta,
fiica comisului Ionaşcu Coarteş.
Pentru rangul de "mare logofăt" Luca Stroici era inzestra·t cu o cul
tură destul de înaintată pentru acele vremi, cunoscind, in afară de limba
română şi slavonă, latina şi poiana, după cite se c-onstată din documentele
vremii sale, in oare e citat şi numele său, fie oa alcătuitor al acestor docu
mente, fie drept confirmator al lor prin semnătura pusă pe ele. Cancela
ria d')mnească însă dispunea şi de alţi cunoscători de limbi străine, nece
sari pentru a fi utilizaţi la nevoie. Unii dintre aceştia erau de altă naţio
na:itate decit cea română.
Activitatea lui Luca Stroici se desfăşoară in legătură cu cea a Movi
leştilor. Cind Ieremie Movilă e vornic al Ţării de Sus, Luca Stroici e mare
logofăt. Numai că in 1 595, la intoarcerea refugiaţilor moldoveni din Po
lonia, .PE' tronul Moldovei e instalat Ieremie Movilă, iar Luca Stroici ră
mîne acelaşi mare logofăt pînă la moarte.
După retragerea din soaun a lui Iancu Sasu, rangul de mare logofăt
şi deci de şef al cancelariei domneşti il avu Luca Stroici in continuare, 'in
a doua domnie a lui Petru Şchiopu in Mold-ova. In timpul acestei dom
nii, care avu loc in Moldova intre anii 1 582 şi 1591, Luca Stroici este pre
zent cu semnătura sa de mărturie şi autentificare in toate documentele,
date de Petru Şchio;:m.
In acte il găsim citat cu numele de Lupul Stroici, dar uneori şi Lupul
Stroii, adică Stroie, cum e in hrisovul, .dat de Petru Şchiopu in 1 584, in
legătură cu !sac Balica, portar de Suceava şi nepot al lui Ieremie Movilă.
Numele de Luca Stroici i se dădu de istoricii noştri, dup1 ce B. P.
Haşdeu, luînd in considerare citarea sa de către Sigismund al III-lea, re
gele Polon,iei in testamentul, alcătuit in limba slavonă şi atribuit lui Pe
tru Şchiopu şi in care e citat "Lucas Stroicz, cancellarius quondam mag
nifici olim Petri, Palatini Moldaviae" 12, ii dădu şi el numele de Luca
Stroici. Acelaşi B. P. H�deu pomeneşte şi de episcopul pronunţării ru
jităciunii "Tatăl nostru" in limba română de către Luca Stroici, deşi ser
viciul religios se desf�u.ra in biserică in limba slavonă.
Petru Şchiopu işi avu in decursul celor nouă ani ai celei de a doua
domnii in Moldova pu·ternicii stilpi ai acestei domnii, oare erau familiile
hoiereşti ale Movileştilor, Urecheştilor şi Strokeştilor. Mai ales aceste trei
familii erau prezente la cele mai importante "divanuri de taină" ale voievodului.
Prin influenţa lui Luca Stroici, şi alte neamuri ale sale inaintară in
ranguri. Printre acestea e fratele său, Simion, devenit mare vistiernic şi
Ilie Crimca, fiul lui Ion şi al Cirstinei din Suceava, devenit mitropolit al
Moldovei, cind se ivi vacant acest scaun. In legătură cu cea de a doua
rudă a lui Stroici, pomenită
sus, credem, că, pe lingă meritele de oş
tean ale lui Ilie Crimca, trase in cumpănă şi inrudirea acestuia cu Stro
i�tii .şi contribui a-1 face pe Petru Şchiopu să-i dăruiască in 1587 moşia
Dragomireştii 13, unde Crimoa, devenit
apoi mitropolit al Moldovei,
·

mai

mai
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ridică deosebit de importantul mon-ument istoric, Mănă-tsirea Dragomirna,
care te intimpină şi azi cu zidurile înconjurătoare, tridioată de Miron Bar
novsohi, la distanţă de 13 km de Suceava,
La 17 ianuarie 1591, IJuca Stroici ia parte împreună cu alţi .boieri,
intre care Ieremie Movilă, mitropolitul Gheorghe Movilă, fratele lui Ie
remie şi Anastasie, egumenul Mănăstirii Galata din Iaşi ctitoria lui Pe
tru
iopu, la căsătoria, în secret, a lui Petru Şchiopu cu Irina Bote
zat 1 , roaba, după oum o num�te acesta, cu care avusese pe fiul său, Şte
fan, care dorea să-i devină moştenitor al său în Moldova.
Lucrurile insă nu deourseră după dorinţa lui Petru Şohiopu, căci tur
cii ii cerură chiar in acel an, 1591, să mărească haraciul 16. Petru Şchiopu
se hotărî să n:u satisfacă nesaţiul de banL al turcilor .şi abdică. Privită din
acest punct de vedere, hotărîrea lui Petru Şchiopu merită toată admira
ţia, El işi adună averile, incărclndu-le in care, şi, însoţit de .boierii săi
apropiaţi, între care Movileştii, Luca Stroki; egumen:ul Anastasie, luă
drumul pribegiei la 1 9 august 1591 16. In .ţară rămase diri:guitor, pină la
venirea altui domn, Nestor Ureche vornicul, tatăl lui Grig·ore Ureche cro

�

nlmrul.

Prima oprire in drumul său o făcu Petru Şchiopu împreună cu Luca
Stroici şi cu ceilalţi boieri in Polonia, dar apoi îşi continuă drumul mai
departe in Austria, insoţilt de majoritatea celor cu oare plecase din ţară.
intre oare era şi Luoa Stroici. Acesta il conduse pe fu� voievod pînă
in Tirolul Austriei, unde, in localitatea Bozen, primi Petru Şchiopu loc
de azil 17. De aici însă boierii, intre care şi Luca Stroici, se întoarseră in
Polonia, fiind adăpostiţi la moşia lui Ioan Simion de Sluczk, anume Ustie,
nu departe de malul răsăritean al rîului Nistru. Mai tirziu Ieremie Mo
vilă cumpără această moşie, trimis al său fiind Luca Stroid, pentru in
cheierea actelor necesare in scopul trecerii moşiei în pOSieSia lui 18. Ca un
blestem al soartei însă moşia aceasta n:u rămase veşnic în posesia urmaşilor
lui Ieremie Movilă, ci fu cumpărată de Miron Barnovschi, după retrage
rea sa di1!. scaunul Moldovei în 1 629, iar la 1633 ea fu revîndută de către
executarii testamentari ai lui Miron Bamovschi : vomicul Gavrilaş şi Cos
tin postelnicul, după ce Barnovschi e omorit de turci la Constantinopol.
Intre anii 1591 şi 1595 Movileştii şi Luca Stroici stătură la Ustie, pină
ce în 1595 polonii reuşiră a-l pune pe tronul Moldovei pe Ieremie Movilăl
Incă în 1593, după plecarea lui Luca Stroici in Polonia, se refugie acolo
şi fratele său, Simion, împreună cu Nestor Ureche, amîndoi fugiţi inainte
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Testamentul lui Miron Bamovschi, in "Documente cercetate" din Miron Costin :
Opere complete, tom. 1, pag. 207, Ediţie V. A. Urechia, Bucureşti, 1886.

Ibidem.

E. Hurmuzachi : Documente privitoare la istoria rom4nilor, voi. XI, pag. 521.
document nr. 652, Edit. Academiei, 1900.
Academia R.S.R. : op. cit., voi. 3, pag, 350, document nr. 428.
E. Hurmuzachi : op. cit., voi. XI, pag. 218, document nr. 351.
Nicolaie Iorga : "Prefaţ4" la "Documente privitoare la istorf.a rom4nilor" de
E. Hunnuzachi, voi. XI, pag. 73, Bucureşti, 1900.
Ibidem, pag, 75.
E. Hurmuzachi : op. cit. voi. XI, pag. 233, document nr. 359.
Constantin Gane : Trecute vteţi de doamne şi domniţe, voi. I, pag, 144. Editura
"Junimea", Iaşi, 1971.
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de a fi revenit in Moldova in a doua �a domnie Aran Vodă, a?ezat cu spri
jinul turcilor !9.
La plecarea sa din ţară Petru Şchiopu nu avusese timpul necesar ca
să permită fraţilor De Marini Poli, raguza"li de origine, să incaseze in
linişte şi intr-o perioadă mai lungă vămile, pe care le cumpăraseră de la
el. Nemulţumiţi, mai ales că ei ar fi vrut să incaseze cu mult mai mult de
cit plătiseră voif'vodului, aceştia il reclamă autorităţilor austriace, cerin
du-i restituirea unor sume de bani 20 Avură aceas·tă îndrăzneală, deşi erau
şi inrudiţi cu voievo:irul, plecat in bejenie.
Chestiunea fiind in litigiu, Luca Stroici împreună cu Movileştii, află
tari in Polonia, şi cu alţi martori, alcătuieşte, la cererea lui Petru Şchiopu,

mărturiile, care lămureau cum fus«e cazul şi că fraţii De Marini Poli
i�i incasaseră sumele rezultate din vămi, luind pentru a-şi acoperi cheltu
ielile şi un număr de vite şi doci Moldova nu le rămăsese cu nimic da
toare şi nici voievodul. Anul financiar se incheiase la Sintămărie, cînd
Petru Vodă era încă in ţară.
Actul �u toate mărturiile depuse, alcătuit in limba română de către
Luca Stroid, cuprinde mai la urmă şi declara'ia lui Simion Stroici şi a
Jui Nestor Ureche, care sosiseră şi ei in Polonifl 2 1
Limba română, in care e redactat acest document, nu diferă mult de
moldoveneasca lui Grigore Ureche şi a lui Miron Costin. Luca Stroid se
se atestă pe sine însuşi in act cu iscălitura şi cu adaosul de "logofătu ce
am fostu".
Documentul, unul din puţinele monumente de limbă română, scrisă
din a doua jumătate a secolului al şaisprezecelea, căruia numai puţine altE'
texte in manuscris sau de tipar ii premerg, con�tituie o important'i sursă'
de studiu al limbii române din acea vreme pentru lingviştii, doritori să
anali"ZJeZe stadiul de evoluţie a acestei limbi. Acest text ca şi alte cîteva
din timpul lui Petru Şchiopu şi al Movileştilor, premergătoare alcătuirii
"Letopiseţului" lui Grigore Ureche, este o dovadă in plus, r·elativă la
limba română, vorbită de românii din Moldova, care era identică şi pe
atund cu cea vorbită de românii din celelalte două mari provincii româ
n�ti : Transilvania şi Ţara Românească.

Actul e redactat cu litere latine, litere in uz in Polonia. Numai pentru
sunetele ă şi i a .trebuit să se folosească litere luate din alfabetul cirilic.
In această privinţă este o anticipare de peste un sfert de mileniu cu pri
vire la introd1.1cerea acestui alfabet la români, după preluarea celui ciri
lic de la slavi in mod trecător. In Transilvania apăruseră ceva mai ina
inte texte, in manuscris sau tipărite, in limba română, dar ele erau redac
tate cu litere cirilioe.
In luna aprilie 1593 Luca Stroid trimi·te mărturia sa şi a celorlalţi
Şohiopu in Tirol, la Bozen, prin curier împreună cu o scrisoare
a sa, in care acoentuiază mai ales mărturia, depusă împreună cu boierii

lui · Petru

19
20
21

Grigore Ureche, Letoptseţul Ţ4rit Moldovei, pag. 167, Editura Tineretului, Bucu
reşti, 1958.
E. Hurmuzachl : op., cit., vol XI, pag. 258, documente nr. 388 şi 389.
Ibidem, pag. 317, document nr. 448.
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moldoveni de către un emisar diplomatic polonez, care fusese in Moldo
va în vremea lui Petru Şchiopu .şi cunoştea faptele 22.
Avind de rezolvat aceeaşi problemă a r.edamaţiei fraţilor De Marini
Poli, Aron Vodă trimite în septembrie 1593 pe uşerul Iliaş in Polonia oa să
ia depoziţia de mărturie de la boierii refugiaţi în Polonia, iar Luca Stro
împreună cu Movileştii şi cu ceilalţi îi dau aceeaşi decla�aţie de măr
turie, care li fusese dată şi lui Petru Şchiopu în Tirol 23.
In toamna anului 1593, la 21 octombrie, logofătul Luca Stroici împre
ună cu alţi susţinători ai lui Petru Şchiopu pleacă la el în Tirol, unde
ajunge fn luna decembrie 24, ca să-I convingă să vină in Bolonia, deoa
rece fostul voievod nu se simţea bine în Austria şi mai ales pentru a-l
convinge că turcii şi polonii îl privesc cu ochi buni. Pertru Şchlopu însă,
a cărui sănătate şubredă de tot, nu prim�te propuneera lui Stroici ca
unul, care cunoştea prea bine pe turci în tinereţele sale, pe care le petre
cuse în bună parte pe malul Bosforul·ui, iar logofătul se întoarse in Po
lonia precum venise.
In scurtă vreme Petru Şchiopu muri, iar Sigismund, regele Poloniei,
in dorinţa de a modifica testamentul lui Petru Şahiopu, face să apară in
1595 un testament al acestuia, scris in limba slavonă, în care e citat ca
martor la facerea testamentului "Lucas Stroicz, cancellarius quondam
Magnifici olim Petri, Palatini Moldaviae" 26_ Pe lîngă el sint citaţi Simion,
fratele lui Luca Şi alţi boieri, intre care Movileştii şi Teodosie Barbovs
ohi, confesorul lui Peti'IU Şchiopu, care mai tîrziu, sub Constantin· Movilă,
cind deţinea rangul de mitropolit al Moldovei, fu condamnat de aces.ta
pentru crima de a fi incercat să-I otrăvească.
Testamentul, alcătuit de Sigismund era o plăsmuire fără baze reale
�i wmărea să devieze bunurile, lăsate de Petru Şohiopu în Austria, către
coroana poloneză. Singurul testament autentic al lui Petru Şchiopu fu
sese scris in limba română. Cele apărute în limba germană şi italiană
erau o traducere, iar cel întocmit in Polonia lui Sigismund era alcătuit
tendenţios. Din preambulul acestui testament însă, Luca Stroici, oare este
citat cu acest nume acolo, rămîne cunoscut în istoria Moldovei cu acest
nume. Insuşitul nume de Lupu la botez, cu care e citat în documente, ne
duce la numele de botez, utilizate la românii macedoneni pe atunci oa şi
mai tîrziu.
Intre timp Aron Vodă, domnul Moldovei, este reclamat de către unii
boieri moldoveni lui Sigismund Bathori, voievodu.l Transilvaniei, care il
susţinuse la urcarea lui pe tronul Moldovei, iar Sigismund .,1-au luat pe
Aron Vodă cu toată casa lui şi 1-au dus la sine, la Bălgrad", după cum
ne informează cronicarul Miron Oostin, in locul său fiind instalat Ştefan
Răzvan. Din cercetările lui Constantin Gane, consemnate în opera "Tre
cute vieţi de doamne şi domniţe", reiese că Aron, supranumit şi "tiranul",
era la originea sa evreu 26,

ici

22 Ibidem, pag. 320, document nr. 449.
23 Nicolae Iorga : prefaţ4 la Documente privitoare la istoria Rom4ntet de E. Hurmuzachi, vol. XI, pag. 86, Bucureşti, 1900.
24 Ibidem, pag. 86.
25 E. Hurmuzachl : op. dt., vol. XI, pag. 521, document nr. 652.
26 Constantin Gane : op. cit., pag. 139.
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Polonii nu ingăduiră acest amestec al lui Sigismund Bathori in tre
burile Moldovei şi trimiseră o armată în frunte cu hatmanul Zamoiski,
care înlătură pe Ştefan Răzvan şi il puse pe tron, in 1595, pe fostul vor
nic al Ţării de Sus, moldoveanul Ieremie Movilă, fiul lui Ion şi al Mariei
!Movilă 27•
Cu acest voievod, care dorise mai înainte să-I promoveze pe tronul
Moldovei pe Ştefan, fiul lui Petru Şchiopu şi nu i:zJbutise, veniră in Mol
dova şi boierii pribegi din Polonia, intre care şi amindoi fraţii Stric�ti
cu Păscălina, soţia lui Luca şi cu copiii săi : Vasile, Ionaşcu şi Elena sau
Olenţa.
Odată reintors in Moldova, Luca Stroici îşi reluă ca şi fratele său, Si
mion, locul, pe care il avusese inainte de exilul in Polonia, in ierarhia
boierească şi in "Sfatul" noului voievod, Ieremie Movilă. Unirea Moldo
vei cu Ţara Românească şi cu Transilvania sub sceptrul lui Mihai Vodă
la 1600 il duse pe unul din fraţii Stroici, prezent in lupte de partea lui
Ieremie Movilă şi care pare să fie • tot Luca, iar ca refugiat in Polonia
Anastasie Crimca însă, rudă cu Luca Stroici după mama sa, "cneaghina"
Cîrstina, depune jurămîntul de credinţă lui Mihai Viteazul în luna iunie,
anul 1600, ca episcop de Rădăuţi 28•
După cwn ştim, Ieremie Movilă revine la scaunul său, adus fiind de
armata polonă şi viaţa îşi reincepe cursul obişnuit in MoLdova sub in
fluenţa polonilor, în timp ce tureii sint atenţi la cele ce se petrec, asig:u
rindul pe Ieremie de domnie netulburată şi incasindu-şi har.aciul in mod
regulat 29.
Luca Stroici şi fratele său, Simion, clădesc împreună cu ruda lor,
vlădica Anastasie Crimca, retras pentru un timp la moşia sa, Dragomi
reştii, in 1602, o biserică de proporţii mici, existentă şi azi in incinta Mă
năstirii Dragomirna, unde pisania slavonă, existentă deatSupM uşii de la
intrare, glăsuieşte, că "au zidit această biserică smeriţii robi şi închinători
Sfintei Treimi, Kir Anastasie Crimoovici, fost episcop de Rădăuţi şi Pan
Lupu Stroici, Mare logofăt şi fratele său, Pan Simion, Mare viestiernic,
in zilel.e evlaviosului domn Ioan Ieremia voievod şi ale prea iubiţilor lui
fii Ioan Constantin, Alexandru şi Bogdan voievozi, in anul 7110, iulie 27
şi închinată sfinţilor : dreptul Enoch, Ilie şi evanghelistul Ioan3o.
Insă Luca Stroici contribui şi la ridicarea bisericii mari din cadrul
Mănăstirii Dragomirna 31, al cărei ctitor principal fu mitropoHtu1 Anas
tasie Crimca, în anul 1609 şi in jurul căreia Miron Barnovschi construi ,
in 1627, puternicele ziduri de apărare, pe care le intilnim şi azi in juru�
suspomenitei mănăstiri. Şi acelaşi Luca Stroici contribui şi la inzestrarea
mănăstirii cu cîteva moşii şi cu unele obiecte de cult oa şi voievodul Mi
ron Barnovschi .

27
28
29
30
31

Miron Costin : Letopiseţul Tărf.i Moldovei, pag. 48, Editura Tinerc�u!ui, Bucure�:!,
1 965.
T. Voinescu şi R. Theodorescu : Mănăstirea Dragomirna, pag. 7, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1965.
Miron Costin : op. cit., pag. 48, Editura Tineretului, Bucureşti, 1965.
T. Voinescu şi R. Theodorescu : op. cit., paJr. 9.
Academia R.S.R. : op. cit. voi. IV, pag. 25, document nr. 37.
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Dintr-un document, dat de Ştefan Tomşa in 26 martie 1 6 12, consh
tăm, că Luca � troici in zestrase Mănăstirea Dragomirl" a cu . Eatel e Uricanii
şi Flăminzii. Tom� afirmă in documentul de mai sus. că m.ai intii O?J'ÎEe
aces.te sate, dar, văzînd uricele vechi de danie ale lui Luca Stroici, le în
tăreşte din nou Mănăstirii 31•
Un alt document, dat de voievodul Radu Mihne:� la 23 septembrie
1616, cu oc.azia implinirii oelor 7 ani de la sfinţirea bisericii m:=tri a Dra
gomirnei, întă�te acesteia "dreptele sale ocini şi miluiri, pe oare le-a
dat răposatul Luca Stroici, mare logort. pentru sufletul său şi pentru
pomenirea sa şi a părinţilor lrui şi a copiilor lui, aceste sate, anume Dru
je�·tii şi Tăistrenii din ţinutul Hirlău !ii Bîrsănestii şi DimLdeanii din ţinu
tul Dorohoi şi Broscăutii din ţinutul Cernăuţi, care Eate i-au fost lui drep
te ocini, din drepte urioe şi ipistoare de la domnii de mai inainte, pe c'lre
unele le-au avut din moştenirea\ sa părintească, a1tele cumpăr�1e pe drep
tii săi bani. Şi iarăşi altă silişte, anume Girbeştii in ţinutul Hirlău pe rîul
Sitna... Pentru aceasta toate mai sus .scrisele sate împreună şi cu. aceast�
silişte să fie ale sfintei mănăstiri..." 33.
Logofătul Luca Stroid continuă să-şi indepline&că funcţia sa şi sub
voievodul Simion Movilă. fratele lui Ieremie, m şi in cursul celor citeva
luni de domnie ale lui Mihăil�. fiul lui Simion. In primii ani de domnie
ai lui Constantin Movilă, logofătul LUC3 � troici este merPH prezent intre
c�i care întăresc autentici-tatea d·OC'llle
ll n•belor, date de acest thăr voievod.
In anul 1609 găsim iscălitura sa pe o serie de documente, dar unele din
ele sint fără numele său, ci au semnăkra altor b"ieri, care su?lineau
functia de mare l o,gofăt : Ne•stor Ure<>hP. vornkul şi Pătra�ru \'ornkul. Pe
Luca Stroici il mai găsim citat oa fiind de faţă la int :cmirea uricului, dat
de Constantin Movilă loa 16 ianuarie 1 6 1 0, cu ocazia cumpărării Tl" oşiP.i
Oohişeşti de către un boier. Textul documentului atestă in final, că "Stro
ici a învăţat şi Marmure a scris" :M.
In acel�i an însă, 1610, il întîlnim pe inimosul �i distinsul logofăt in
tr-un document, testament al său, in care "îşi face diata" h prezenţa b'J
ierului Toader Boul, un a?roplat al său, şi a mitro�litului An.astasie
Crimca. Se pare, că atunci cru această ocazie confirmă din nou dăruirea
unor moşii Dragomirnei, faptă, despre care pomeneşte şi fiul său, Iona�cu,
intr-un document din anul 1 6 1 6, în afară de confirmarea, dată de Radu
Mihnea la 23 sept. din ace�i an.
Din uricul, oare constituie testamentul său, reiese că luca Stroici era
bolnav greu şi aproape de moarte. El a şi murit in septembrie 1610 şi nu-l
mai intilnim apoi in dOO'umentele vremii ea fiind in viaţă. Cind intilnim
numele său după această dată, se f&>.e mentiunea in d ocumente de "răpo
satul Luca Stroici, foc;t mare kgofăt".
Dintre rudele sale apropiate sint pomenite in documentele vremii sale
surorile sale, se pare, in număr de două. Intr-un document din 1617, po
menindu-se de o datorie, făcută de Luca Stroici la postelnlcul Bernat "ca
32
33
34

Ibidem, voi. III, pag. 72, document nr. 117.
Ibidem, voi. IV, pag. 46, document nr. 63:
Ibidem, voi. U, pag. 273, document nr. 359.
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cind şi-a mări�t şi şi-a inzestrat surorile lui", se

catifea şi -damasc şi pos·tav turcesc, irucă in zilele lui Iancu voievod,
atestă totodată şi exis
tenţa acestor surori 35. Una din ele se pare, că era Nastasica, mări:ta.tă cu
comiSIUl Ion şi a cărei fiică, Anghelina, este pomenită mai' tîrziu in do
cumente. Această Anghelină deveni soţia lui Ionaşcu Ghenghea logofăt
şi e citată i n documentul, datat intre 1 sept. 1620 şi 31 aug. 1621 i n legă.
tură cu moşiile, posedate de Ghenghea logofăt. Tot aici e citată şi "Nas
tasica, sora lui Stroici logofăt". A doua soră a lui Luca Stroici era Mariica,
măritată cu Gavrilal? logofăt II. Pe lingă aceste două mai e amintită o
fiică a lui Ion Stroici vistier, ani:Llll e Olenţa sau Ileana, întîlnită in hri
sovul, dat de Duca Vodă la 20 oct. 1669, fiind cita·tă oa bunica soţiei lui
Vasile Sturza, care cumpără parte din moşia Verbăuşi. Desigur că nu mai
era in viaţă la acea dată 311
să

ia

Pe soţia lui Luca Stroici, Păscălina, fiica lui Gheorghe logofătul, o
intilnim dtată in urice in mai multe împrejurări. Intr-un urie din 10 mai
1611 e citată împreună cu fiul său, Ionaşcu, dînd curs rugămintei unor
răzeşi in legătură cu vinderea unei părţi a unei moşH .aJOes tor:a. Păscălina
şi fiul său, Ion�cu, vind partoo de moşie, cer-ută de acei răzeşi. Luca
Stroici este pomenit in acest document ca fiind decedat 37•

Pe aceeaşi Păscălina o găsim citată mai apoi, că ipotecase moşia Dru
jeştii, care era a Dragomirnei, dar in invălm�eală, se pare, că Păscălina,
ca fostă proprietară a moşiei împreună cu soţul ei, profi·tă in interesul ei
şi Dragomirna trebui să plătească ipoteca de 100 de galbeni, făcută de so
ţia lui Luca as.

Nu mult după săvîrşirea din viaţă a lui Luca Stroici şi anume la 28
februarie 1616, trece la cele eterne şi Păscălina, după cum reiese din cu
prinsul unui zapis, alcătuit de fiul ei, Ionaşcu 39• Fu înmormintată la Mă
năstirea Probota. Ea mai este pomenită de fiul ei, Ionaoşcu, intr-un zapis.
alcătuit de acesta la 18 febr. 1618, ou ocazia vinderii moşiei: Băcicăuţii lui
Gavrilaş, fost staroste de Cernăuţi, finul său, ca şi "giupinesii dumisale,
hină-me Sîrbucăi" 40.

Fratele lui Luca Stroici, viestiernicul Simion, deţine rangul său de
viestiernic , primit pe vremea lui Aron V odă, în prima sa domnie, pînă sub
Constantin Movilă. De prin 1608 nu-l mai întîlnim în documente ca vis
tiernic, dar este încă în viaţă şi e pomenit intr-un urie, dat de Elisafta
Movilă la 1 8 februarie 1615 din Ustie, fiind prezent la darea uricului îm
preună cu Vitold logofătul 41. In anul 1622 este pomenit într-un hrisov,
intocmit de el, ca fiind încă în viaţă. N-a avtu copii. In curind trebuie să
fi murit şi fu inmormintat şi el 1a Mănăstirea Probota.

35
36
37
38
39
40
41

Ibidem, vo!. IV, pag. 172, document nr. 213.
T. Bălan : Documente bucovinene, vol. III, pag. 44, document nr. 34, Cernăuţi, 1937.
Academia R.S.R. : op. cit., vol. III, pag. 18, d ocument nr. 28.
Ibidem, vol. IV, pag. 172, document nr. 213.
Ibidem, vol. IV, pag. III, document nr. 5.
Ibidem, vol. IV, pag. 230, document nr. 292.
Documente cercetate din Miron Costin : Opere complete, tom. I, pag. 207, Ediţie
V. A. Urechia, Bucureşti, 1886.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

264

ADRIAN VATAMANU

Dintre fiii lui Luca Stroid sint cunoscuţi : Vasile, Iong_şcu şi Ileana.
Se pare că a avut încă o fii.că, Maria, măritată cu Mihaloea Taban, vornie
de Poart'i.
Vasile Stroici avu o soartă tragică. "Era om tînăr Stroici şi din casă
mai vechi şi cinsteş decit toate casele-n ţară", ne atest'l cronicarul MirOI'\
Costin 42• El fuuse luat prizonier de către Ştefan Tomşa in bătălia de la
Cornul lui Sas din iulie 1 6 1 2. Sprijinul militar, dat de cumnatul său, Şte
fan Potoţchi, nu-i fu de folos lui Constantin Movilă. Cuncscător �i in arta
militară, Miron Costin ne declară cu un zimbet amar in "Cronica" sa :
"Veni 1 Pototchi sămă'.u cu izblndele, ce făcuse fraţii săi aicea, intr-această
ţară, impotriva lui Răzvan Vodă şi apoi impotriva lui Mihai Vodă ... Mer
gea fără nici o tocmală, fără străji, a puterea hi, fără limbă, să ştie ce
fe:i..." 43• Rezultatul fu că voievodul Constantin Movilă împreună C'll Po
toţchi pierdură bătălia, căzînd şi prizonieri in cursul ei. Prins de tătari,
tînărul urmaş al lui Ieremie Movilă se innecă in Nipru, pe cind era dus
de tătari in ţinuturile lor 44• Potoţchi fu dus prizonier la Conshntinopol,
iar boierii, care veniseră cu Constantin Movilă, mulţi căzură in luptă şi
unii pieriTă de mina călărJ.lui crudului Ştefan Tom�a.
Vasile Stroici, luat prizonier, fu chiunit, punîn du-1 să asiste la exe
cuţia de către călău a altor boieri. Amărît pînă in adincul sufletului, el in
cercă să se sinucidă, pe cînd era dus intr-o zi la execuţia unui boier. In
acest scop încercă să smulgă sabh unui dărăban din escortă, dar fu opri t,
iar după aceasta Ştefan Tomşa dădu p:mmcă să fie omorit şi el 45.
1.\IJ:oşiile sale fură confiscate, ca fiind ale unui boit-r, căzut "in hicle
nie". me fură mai tîrziu luate de către unii din voievozii următori de la
cei, dirora le fuseseră date imediat după moar tea lui Vasile Stroici şi do
nate, în mare parte, mănăstirilor 46.
lonaşcu Stroici, celălalt fiu al lui Luca Stroici fu oare-cum trecut cu
vederea de către Ştefan Tomşa. Se pare că era fiul Păscălinei dintr-o pri
mă căsătorie a ei, dat fiind că intr-un hrisov e pomenit ca tată al său pîr
călabul Toader. Şi Ionaşcu întăr�te dania tatălui s 1iu, care îl crescuse şi'
care era Luca Stroici, danie, făcută DNlgomirnei, privitoare la moşiile
Drujeştii, Tăistrenii, Birsăneştii şi Broscăuţii "cu două fălci de· vie la Cot
nari, peste rediul domnesc" 47.
Satele, întărite Dragomirnei de că.tre Iona�cu Stroici, sint aceleaşi, pe
care le dăruise Luca Stroici mănăstirii. Uricul lui Ionaşcu era necesar
pentru a opri pe alţii să aLbă pretenţii asupra lor. Ordine cu aceste moşii
călută să facă mai tîrziu şi Miron Barnovschi, dar hotărîrile laute nu ră
maseră definitive, mai ales cu privire la moşiile, rămase pe urma hatma
nului !sac Balica, deoarece apăru din Polonia, unde fusese refugiată, Ele
oo, soţia lu.i Miron Oostin şi rudă ou Miron Barnovschi şi intră in posesia
moşiilor pretinse ca singură moştenitoare mai apropiată.
42
43
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Miron Costin : op. dt., pag. 54, Editura Tineretului, Bucureşti, 1965.
Ibidem, pag. 52.
Ibidem, pag. 52.
Ibidem, pag. 54.
Academia R.S.R. : op. cit., vol. XIX, pag. 184, document nr. 153.
Academia R.S.R. : op. cit., vol. IV, pag. 25, document nr. 37.
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Unele din moşiile dăruite de Luca Stroid Dragomirnei, fiind grevate
de ipoteci şi avind pretenţii la el·e şi alţii, la 28 martie 1 620 e chemat Io
naş.cu Stroici in faţa "Sfatului" voievodului G�par Greţia:1i, unde dă o
declaraţie solemnă, că nu a făcut alte za.piie în legătură cu moc;:iile Dru
jeştii, Tăistreni i , :C ămidenii şi Bi rs ăneştii, "luate de ia neprieteni". Tot
odată el declară, că : "N-au fost dator părintelui meu mitropolitul Anas
tasie şi sfinta Mănăstire Dragomirna . . . Ce a:lev2.r că am grăit de multe ori
pentru ce am avut bogată pizmă pre sfinţia sa, căoe că nu ne socotea la
sărăcia noastră, pentru aceea am grăit în bogată pizmă cu gura, iară altă
n-am făcutu eu nemică. .. Pentr-aceast3 eu am făcut aiastă tocmală dina
intea Mării Sa"!.e, a domnului nostru, lui Gaşpar Vodă şi a Sfatului Mării
Sale "8.
Ca şi alte zapise, scrise de Ionaşcu Stroici în limba română, şi acesta
reflectă, pe lîngă unele greşeli ale autorului, imaginea limbei, vorbite pe
atunci cu particularităţile sale lexicale. Este interesant, că şi oonjunc'ia
compusă "cki" din limba română de azi era pe aunci "căce", ace�ta era
71a'asta", nimic era "nemică", iar "zapis", folosit azi la genul neutru, avea
articolul nehotărît feminin pe oare il posedase in slava din care provine.
Din fa;:>tul, că i se cere o declaraţie cu privire la situa'"ia mo�iilor, care
fuSieSeră donate Dragomirnei, tragem concluzia, că nu prea se bucura de
incredere in faţa mitropolitalui Anastade Crimca şi, p1re-se, in faţa mul
tam din concetăţenii săi, din cauză că prea trăia din vinderea moşiilor,
iar felul, cum va fi gos podăr it moşiile posedate, nu corespun:iea cu ace�a
al unui bun gospodar. In privinţa s;:>irituJui gospodăresc mai lăsa intru
citva de dorit şi Luca Strpici, fapt ce reiese din contractarea unui im
prum u t la unchiul pos.telniculu i Berna t pe vremea domniei lui Iancu Sasu
\T,odă pentru a i nzes tra surorile sale in preajma căsătoriei lor, iar dato
ria nu o plătise nici pînă la moartea sa, deş i dispunea de multe moşii.
Nu credem C3 să fi restituit banii şi unchiul postelnicului Bernat (Ber
nardo Boris i) să nu-i fi restituit inscrisul.
Pe Iona�cu Stroici il intilnim in urice şi la 13 iunie 1 620, cind vinde
moşia Tirnauca lui Ionaşcu Ghenghea logofătul şi consemnează cu mina
sa in uricul dat : "Scriu şi mărturisesc cu acest zapis al meu" 49•
In 1 2 martie 1 622 Ştefan Tornşa Vodă întăreşte lui Gavrilaş, fost sta
roste de Cernăuţi, cumpărerea moşiei Şerăuţii de la Iona:;cu Stroici, dar
nu mai ştim, dacă la acea dată Ionaşcu mai era in viaţă. Cum Miron Bar
novsohi declară in testamentul său, incheiat peste circa unsprezece ani
de la data de mai sus so, ca fiica mai mică a lui Ion&'jeu Stroici fu crescută
in casa sa, putem trage concluzia, că Ionaşcu s-a stins nu mult după anul
1620.

In afară de fiica, pomenită ma i sus, a avut şi alţi copii, după cum re
iese din uricul, dat de el la 18 febr. 1 6 1 8, cu prilejul vinderii In<>.Şiei Bă
cicăuţii din ţinutul Hotinului, unde declară c�tre sfîrşitul doownentulul,
48

49
50

Ibidem, voi . IV, pag. 437, document nr. 568.
Ibidem, voi. IV, pag. 478, document nr. 806.
Testamentul lui Miron Barnovschl, In op. dt. pag. 207.
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că ,.nime din ruda mea, nici din feciOTii miei ca să n...oa1bă treabă a strica
această tocmală în veci" 51.
La moartea lui Ionaş.cu Stroici, fiic a cea mai mică e.;;te luată şi cres
rută in casa lui Miron Barnovsohi, căci testamentul acestuia ne relatează
la punctul 13 ,.Pentru cocoana lui . Ionaşcu Stroid să o ia la sine vor
nicu! Gavrilaş şi Costin Postelnioul, să o căSătorească după fecior de bo
ier din ţară şi să-şi ţie moşiile. Şi pentrUJCă s-au crescut în casa noa,s.tră
să-i facă ceva parte din haine şi din argint să-mi fie pomană" 52•
Despre cel de al treilea copil al lul Luca S.troici, Ileana, avem puţine
date, păstrate de v,echile documente. Ace.aLStă S'oră a lui Ionaşcu Stroici
apare ca vînzătoare a satului Şerăuţi in anul 1622 împreună cu Ion.aşcu 53.
Se pare că era m ăritată cu un boier, an'Ume Gavrilă. Despre copiii lor nu
ştim nimic, deşi lona.şcu Stroid pomeneşte în unele zapise de nepoţii săi.
Numele fetei lui Luca stroid, măritată cu fiul lui Kurt Celebi, anume
Baba C elebi, nu este cunoscut din urice. Despre o fikă Maria iarăşi nu
cunoaştem altceva decît că ar fi fost soţia lui Mihalcea Taban, cunoscut in
rangul de vornic de Poartă.
Dintre nepoţii lui Luca Stroici, în afară de oei pomeniţi mai inainte,
Ion�u Stroici pomene<?te de verii săi, Constantin şi Cirstian, dar sigur
că au mai fost şi alţi nepoţi ai lui Luca St�oid, fie că erau ai lui Vasile
Stroici, ai ELenei sau ai celorlalţi copii ai lui Luoa Stroici. Maria, fiica lui
lonaşcu Sti'oici, crescută de Miron Barnovschi, deveni bunica neamului
Stroescu, întîlnit mai apoi in Moldova. Strokeşti şi Stroiec;;ti întîlnim în
urice în cursul secolelor XVII-XX cu ocazia transferului de moşii, moş
tenite sau cumpărate de ei. Cei mai_mulţi din ei au ranguri boiereşti d e
frunte. Pe urmaşii Elenei Stroki ca şi pe cei ai surorilor lui I..ruca îi disIntre toţi Strokeştii in.să figura lui Luca Stroid s-<a păstrat, avînd în
jurul ei o aureolă mai strălucitoare d ecît a tuturor celorlalţi Stroi�ti,
.cunoscuţi in istoria Moldovei.
lmprejurările il făcură să stea mult tk111p i n Polonia, în cursul vieţii
sale, cum îl întîlnim şi în ultimul deceniu al vieţii s:aLe, cînd scrie c re
dincioşilor bisericii române din Lemberg, infornnîndu-i că a intervenit pe
lîngă Movileşti să le trimită banii trebuincio�i pentru tem1inare şi cind,
din dartlarea scrisorilor, vedem, că, pe llngă cele s'CriG,e din ţară, mai sint
datate unele şi din Us.tie sau din Kameniţa 54 • Datarită faptului, că şi el
obţinruse indigenatul polon de la regele Sigismund al Poloniei, se pare
că făcea uz de această carte de vizttă pentru a iDJterveni în sprijinul mol
dovenilor pe lîngă regele şi panii poloni. PoUtica lui Ştefan oei Mare de
păstrare a unor relaţii ou turcii, bazate pe tretatele , încheiate cu aceştia,
lăsa cuvenita libertaJte de acţiune a Moldovei cu regatele învecinate : Po
lonÎia şi Ungaria, de la care mold-ovenii ca şi muntenii aşteptau mult aju
tor pentru a �ura apăsarea turcilor, care uitau de tratate în multe îm
prejurări.
51 Academia R.S.R. : op. cit. val. IV (1616-1620), pag. 230, document nr. 292.
52 Testamentul lui Mir. Bamovschi, in op. cit., pag. 207.
53 T. BAlan : op. cit., vol. III, pag. 5, document nr. 2.
54 Ion Bogdan : Documente privitoare la istoria rom4ntZor, voi. II, supl. II, pag. 345,
doc. nr. 173 şi pag. 350, doc. nr. 177, Bucureşti , 1 89.
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Intr-una din scrisorile din această perioadă informea?ă pe r('gele po
lon despre mişcările turcilor, in a căror stă;>inire troouse p3I"te din Tran
silvania şi din Ungaria încă de mai inainte. Informarea se faoe prin hat
manul Ion Zarnoiski, sprij initorul Mo'Vil�tilor, fa�ă de c1re Luca Stroici
se exprimă cu mult1 reverenţă. Trimiţînd informaţia ciiltre rege, Zarnoiski
adaugă, că StroLci fu�esc la Lemberg în prima jur.1ătate a anului 1 603 pen
tru afaceri judiciare 55. Scrisorile, trim:se de el acum în Polond,a, sîn.t re
d act.ate, fie în slavonă, fie in limba polonă, dar semnătr...:r a este tot cea
obişnuită, cu litere latine : Luca S.troicz. Şi datarea e deobi�i în latin eşte
şi cu anul, scr:s cu cifre arabe, oa de ex. : 17 oct::>mbris, anno Romini, 1604,
într-o s crisoare de complezenţă, a::lresată lui Ion Zamo:ski la 17 octombrie
1 604 56• In I'C'ferinţa c:l tr e rege Luoa Etroid e cibt de Zarnoiski ca "pan
Stroicz", titulatură, pe care i-o găsim, după cum am arninUt, şi în pisania,
a-;,ezată deasupre uşid de la intrare în bisericuta mică din incinta Mănăs
tlrii Dragomirna, ziditi de Ana.Etasie Crimca împreună ou Luca şi Simion
Stroici.
Multe din treburile lui Ieremie Movilă, ale lui Simion MwJlă ca şi
ale lui Const. Movilă, in legătură ou polonii, sint trecute pe seama lui
Luca ' troici spre rezolvare. De aceea şi pătranderea sa repetată in ulti
mul deceniu al vi eţii saLe, în Polonia.
S-e stins în anul 1 6 1 0 în p3tria sa, Principatul român al Moldovei, tn
urma unei grele suferinţi, c :�.uzate de boală. Locul, unde a fost inmormin
tat a rămas încă noo.moscu t pînă azi. Cu ocazia renovărilor, întreprinse
la Mănăstirea Dragomirna in a:1ul 1 960 şi ceva mai inainte, fură desco
pe-rite şi alte morminte decît al lui Anastasie Crimca sub duşumeaua de
piatră a pronanulL'i bisericii, dar nu s-a putut identifica nici uunl, lip
sind indicii doveditoare. Nu este exclus însă ca unul dintre aceste şase
morminte, descoperite la Dragomirna, să păstreze rămăşiţele pămînteşti
a::.e lr.Ji Luca Stroid.
.

Looul de v�nică odihnă al lui Anasrtasie Crirnca îl păstră tradiţia că
lugări!or din mănăstire, dar despre Stroici ca şi despre Miron Barnovski,
care lăsase cu limbă de moarte să fie inmormintat la Dragomirna, nu E-au
putut obţine indicii, cu toate cercetările din deceniul şase al secolului nos
tru in acest loc. Nu este exc:us i..., s ă oa în viitor să apară unele date, care
să ne lămurească cu privire la ultimul domiciliu al rimăşiţelor piminteşti,
nu numai ale lui Luca f t.roici, mare dregător în ierarhia Moldovei, ci şi
ale lui Miron Barnovschi, amindoi fiind ctitori ai Dragomirnei.

Personalitatea lui Luca Stroici rămîne şi acum printre cele mai de
seamă figuri din istoria românilcr moldoveni, oare au luat parte a ct ivă la
c •nducerea PriJ;cipatului Moldovei în vrem·uri grele. Luoa Stroici . :fiace
parte din pleiad'l dt.:> cărturari din a doua jumătate a secolului al XVI-lea
� i din cea dintîi jt· mătate a celui de al XVII-lea, cind limba română por
n�te cu pa�.i repezi să ia locul E'avonei, neînţelese de popor, dar ad o ptate
de biserică şi cance:arii. Istoria Principatului român al Moldovenilor in55
56
57

Ibtclem, pag. 295, d,c !lment nr. 147.
Ibtdem, pag. 342, dtJcument nr. 131.
Testamentul lui Miron Bamovschi, in op. cf.t., pag, 207.
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cepe să se scrie în limba română. Cunoştinţele despre originea românilor
din daci şi romani începe să se răspîndească in sînul p::�porului şi este.
consem nată în cronici lupta dusă de poporul român pentru păstrarea fiin
ţei sale naţionale şi pentru progres. Această perioadă, de un impunător
pas înainte în cultura noastră naţional_ă, . este Um:trată prin-tre alte perso
nalităţi de cultură şi de vrednicul logofăt, Luca Stroid.

LE CHANCELIER LUCA STROICI
R e sume

Parrni les plus import.ants dignitaires des voivodes moldavs de la deuxieme
moitie du seizieme siecle et de la premiere m:>itie du dix-sepW�me siecle on trouve
aussi le chancelier Luca Stroici. Il etait le fils d'Ion Stroici, tresorier pendant le
temps d'Alexandru Lâpuşneanu. Le chancelier Luca Stroici occupe plusi dignitesl
jusqu'a celle de "grand chancelier" dans lequel il a travaille environ trente ans. Il a
pris part comme chancelier a les plus importants actes des voivodes Iancu Sasu, Petru
Şchiopu, Ieremie Movilă, Simion Movilă et Constantin Movilă. Il a etait un distingue
homme de la culture roumaine des ces temps. Il a promouve l'usage de la langue
roumaine dans les actes officiels. Aussi a-t-11 ete pour l'usage de l'alphabet latin.
Pendant le depart de Petru Şchiopu de Moldavie, en 1591, Luca Stroici part aussi
avec lui, mais il a ete reste apres cela en Pologne jusqu'en 1595. Il revient dans le
pays et il a travaille comme chancelier iusqu'au mois de septembre 1610, quand il est
decede apres une maladie. Son frere, Simion, qui etait tresorier, a aide Luca Stroici
et Anastasie Crimca dans la construction de la petite e�Use de l'enceinte du monastere
Dragomirna. Lui est mort seulement apres l'annee 1622. Les fils de Luca Stroici ont
beneficie d'un grand prestige sur les traces de leurs oere.
Luca Stroici appartienne a la pleiade des erudits, qui ont promouve la culture
roumaine a la fin du seizieme siecle et au debut du celui du dix-septieme.
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