Letopisețul Cantacuzinesc
1. Istoria Țării Rumâneşti de când au descălecat pravoslavnicii creştini
Insă dintâi izvodindu‐se de rumânii carii s‐au despărțit de la romani şi au pribegit spre
miiazănoapte. Deci trecând apa Dunării, au descălecat la Turnul Severinului; alții în
Țara Ungurească, pre apa Oltului, şi pre apa Morăşului, şi pre apa Tisei ajungând şi
până la Maramurăş. Iar cei ce au descălecat la Turnul Severinului s‐au tins pre supt
poalele muntelui până în apa Oltului; alții s‐au pogorât pre Dunăre în jos. Şi aşa
umplându‐se tot locul de ei, au venit până în marginea Necopoei. Atunce s‐au ales
dintr‐înşii boiarii carii au fost de neam mare. Şi puseră banoveți un neam ce le zicea
Basarabi, să le fie lor cap (adecă mari bani) şi‐i aşăzară întâi să le fie scaunul la Turnul
Severinului, al doilea scaun s‐au pogorât la Strehaia, al treilea scaun s‐au pogorât la
Craiova. Şi aşa fiind, multă vréme au trecut tot ei oblăduind acea parte de loc.
Iar când au fost la cursul anilor de la Adam 6798, fiind în Țara Ungurească un voievod
ce l‐au chiemat Radul Negrulvoievod, mare herțeg pre Almaş şi pre Făgăraş, rădicatu‐
s‐au de acolo cu toată casa lui şi cu mulțime de noroade: rumâni, papistaşi, saşi, de tot
féliul de oameni, pogorându‐se pre apa Dâmboviții, început‐au a face țară noao. Întâi
au făcut oraşul ce‐i zic Câmpul Lung. Acolo au făcut şi o bisérică mare şi frumoasă şi
înaltă. De acolo au dăscălecat la Argeş, şi iar au făcut oraş mare şi ş‐au pus scaunul de
domnie, făcând curți de piiatră, şi case domneşti şi o bisérică mare şi frumoasă. Iar
noroadele ce pogorâse cu dânsul, unii s‐au dat pre supt podgorie, ajungând până în
apa Siretului
şi până la Brăilă; iar alții s‐au tins în jos, preste tot locul, de au făcut oraşă şi sate până
în marginea Dunării şi până în Olt.
Atunce şi Băsărăbeştii cu toată boierimea ce era mai nainte preste Olt s‐au sculat cu
toții de au venit la Radul vodă, închinându‐se să fie supt porunca lui şi numai el să fie
preste toți. De atunce s‐au numit de‐i zic Țara Rumânească, iar tituluşul domnului s‐au
făcut precum arată mai jos: "V Hrista boga blagoveanomu blagocestivomu i Hristo
liubivomu samoderjavnomu, Io Radul Negru voevod bojiiu milosti gospodariu vseia
zemli Ungrovlahiskiia za planinski i ot Almaş i Fagăraş herțegu". Acestea să tâlcuiesc
pre limba rumânească: "Întru Hristos Dumnezeul cel bun credincios şi cel bun de
cinste şi cel iubitor de Hristos şi singur biruitor, Io Radul‐voievod, cu mila lui
Dumnezeu domn a
toată Țara Rumânească dentru Ungurie dăscălecat şi de la Almaş şi Făgăraş herțeg".
Acesta iaste tituluşul domnilor de atunce, începându‐se pân‐acum, precum adevărat
să vede că iaste scris la toate hrisoavele țării.
Şi într‐acestaşi chip tocmitu‐ş‐au Radul‐vodă țara cu bună pace, că încă nu era de turci
împresurată. Şi au domnit până la moarte, îngropându‐l la bisérica lui din Argeş. Şi au
domnit ani 24.
De aice să începe povéstea altor domni, carii au venit pre urma Negrului‐vodă,
precum arată mai jos […]

