
III. COMUNICĂRI - NOTE - RECENZII'. 

O SCHIŢA TOPOGRAFICĂ A CURŢII BISERICII MAGUREANU 
DIN BUCUREŞTI LA 1780 

de AURELIAN SACERDOŢEANU: 

Documentul cartografic pe care am avut prilejul să-l public nu 
de multă vreme, dă o seamă de amănunte cu privire la stăpînii locu
rilor riverane Pîmboviţei în Bucureşti de la podul Mihai Vodă pînă 
mai jos de Curtea Veche în anii 1803-1805. In acelaşi timp se arată şi 
străzile apropiate, cum şi ostrovul făcut în dreapta Dîmboviţei de Gîrli
şoara, braţ care se desfăcea din ea. 1) Acest document cartografic pune 
capăt discuţiilor cu privire la înfăţişarea topografică a oraşului în acel 
loc şi în acea vreme. 

Intîmplător am mai dat peste o schiţă topografică privitoare la 
curtea bisericii Măgureanului, zisă şi Şerban Vodă, şi vecinătăţile ei pe· 
o porţiune de peste 100 metri din podul Mogoşoaiei, acum calea Victo
riei, pe dreapta din splai pînă în colţ cu strada 30 decembrie. 2) Textul 
care o însoţeşte arată măsurate opt laturi : „Din piatra cea veche de 
lingă portiţa lu~ Costand beşleaga, în sus pă lîngă pod pînă în colţul 
băcănii stînjeni 55 şi o palmă domnească. Din colţu băcănii pînă la locu 
Creţulescu stînj. 5 fără de un pod de mînă. Alături cu locul Creţu[lescu}'. 
pînă în portiţa Tudorii ţiganci stînj. 17 i 2 pal[me]. Tot alături cu locul 
Creţu[lescu] pînă în portiţa de la altaru biserici stînj. 14 pol. fără o 

1) Aurelian Sacerdoţeanu, Un document cartografic bucureştean din 1803-" 
1805, în .,Mat.eriale de istorie şi muzeografie", IV, Muzeul de istorie a oraşului. 
Bucureşti, 1966, p. 245-255. Foto::opia promisă acolo la p. 246 n. 1, se publică ac"um 
(la pag. 261) ; pentru transcrierea ei trimitem la planşa din extras, în cea din volum 
fiind omise unele topice şi date. Tipografia neavind I.iteră grecească .:uvintele citate 
în acel articol sîn:t aproximative dair din aceleaşi motive nu le facem nici acum 
îndreptarea cuvenită, cititorul putinoo-le uşor corect·a. 

2) Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Româneşti, CLXXI/20 Orig. hîrtie (310 X 
440 mm), desenul avind dimensiunile 135 X 310 mm (vezi transcrierea ei alăturat). 
Originalul a fost greşit arhivat sub aceeaşi cotă cu o anafora din 21 noiembrie 1793, 
întărită de domn la 22 noiembrie, dar cu care nu are nici o legătură. Schiţa Ja-. 
început avea în dos: „însemnare pentru locul Măgureanului", la care s-a adăugat: 
„Anaforaoa veliţilor boeri pentru metohul şi casele de la Măgureanu în mahalaoa 
lui Şerban Vodă, 1793 noem. 18". care corespunde anaforalei din 1793. Aceasta 
doved~şte că greşeala de arhivare este veche. 
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'Pahnă. Din portiţă pma m colţu graj[dului] sărd[arului] Drugănescu 
stânj. 5 fără un lat de mînă. Din colţu graj[dului] pînă în dud stînj. 

·9 i 2 palme. Din dud pină în colţu grajdului lui Constandin beşleagăi 
.stînj. 17. Şi din colţul grajdului beşleagăi pînă în piatră stînjeni 17" . 

.. Acesta acopere locul din jurul bisericii rămas gol în planul din 
1803-1805 amiP.tit mai sus. 

Schiţa nu are dată da!" o măsurătoare la faţa locului făcută la 
12 martie 1780 de trei vornicei sau vornici al doilea şi o anafora din 
13 martie acela:;;i an semnată de doi vornici mari şi confirmată de 

·domn la 9 aprilie, arată că a fost alcătuită cu această ocazie. 3) Din 
acestea rezultă că în partea de sus erau vecini boierii Creţuleşti, în fund 
:spre răsărit serdarul Scarlat Drugănescu iar în jos Constandin beşleaga 
{căpitan de bPşlii) ; prin faţă ,trecea podul Mogoşoaiei. Procedura care 
:·s-a urmat pentru fixarea hotarului este arătată în anaforaua boierilor, 
în general fiind cea obişnuită în asemenea cazuri. 

VornicPii Niţă, Radu şi Ion au măsurat perimetrul locului bise
ricii, pe care l-au şi descris, dar au notat pe schiţă şi construcţiile aflate 
~pe el. Dintre acestea anaforaua marilor vornici aminteşte casele pre
·tinse de un Dumitrache postelnicel, dar nu spune nimic despre „casa 
-cojocarului" şi alte două binale aproape de aceasta, despre care ne 
!lămuresc alte acte din dosarul în chestiune. 

La 24 aprilie 1774, un Barbul cojocar a luat loc de la biserică 
··2 stînjeni şi jumătate să-şi facă o casă plătind chirie 2 taleri de stînjin, 
-cu condiţia ca după moartea lui şi a soţiei sale casa să rămînă bisericii. 
După măsurătoe1rea recentă se constată că ocupase 4 stînjini pentru 
<:are, la 16 ianuarie 1781, se obligă să respecte angajamentul vechi de 
.a plăti tot 2 talei i de stînjin. 4) 

Tot în 17?4 surorile Stana şi Ilinca, în aceleaşi condiţii ca Barbu! 
·Cojocar, închiriază loc de la popa Ioan arhonton mănăstirilor şi de la 
popa Teodosie, preoţii bisericii, ca să-şi facă pe el o căşcioară. Se pare 
că atunci ele n-au făcut zapis de învoială dar, după mărturia lor şi ca 
•urmare a măsurătorii făcute, la 29 noiembrie 1780 se obligă să plătească 
chiii'a locului 8 taleri şi jumătate pentru 3 stînjeni şi 2 palme, cit 

-0cupau efectiv. I') 
Documentele reproduse aici aduc o contribuţie şi la istoria insti

tuţiilor noastre vechi, practica de cancelarie şi procedura de cercetare. 
-Observăm că relaţiile slujbaşilor inferiori este integrată în anaforaua 
boierilor divaniţi numai cu unele modificări de stil ; vorniceii propun 
locul unde să sc> pună pietre de hotar dar acestea sînt puse de divaniţi 
şi tot divaniţii fa:: propunere de soluţionare a litigiului. 

:l) Vezi documentele în anexă. Despre locul Creţuleştilor, băcănia din colţ 
>(a lui Ianache şi Damian) şi Iordache croitor al fostului mare paharnic Matei 
'-Creţulescu, vezi şi hotărîrea boerilor din 1780 noiembrie 2, în Documentele privind 
istoria oraşului Bucureşti, de Florian Georgescu, Paul I. Cernovodeanu şi Ioana 

·Cristache Panait, Bucureşti 1961, p. 123-124. 
4) Arh. St. Buc„ Mitropolia Ţării Româneşti, CLXXI/4. 
5) Ibidem, CLXXI/16, orig, hîrtie, scris de Velcea logofăt, cu mărturia lui 

Popa Dimitrie protopop, Ion cupeţ, Ion şi Teodosie Katzugas, aceştia doi din urmă 
-semnînd greceste. 
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Este de atras atenţia şi asupra unor mici diferenţe fonetice între 
scrisoarea micilor boieri ş:L a scriitorului anaforalei marilor boieri. Aces
tea însă nu implică nici o rliferentă între limba păturilor sociale cărora 
aparţin scriitorii, ceea ce presupune o şcoală de pregătire echivalentă. 

Schiţa de faţă şi documentele aduse în sprijin luminează mai mult 
şi mai bine o p:.gină din viaţa societăţii bucureştene de acum aproape 
două sute de ani în urmă. 

ANEXE 

1 

1780 martie 12. Hotiirnicia locului Bisericii Măgureanu din 
Bucureşti făcută de vornicii al doilea Niţă, Radu şi Jon 

Trăsura locului bisericii Şărban Vodă ce s-au făcut acum mart 12, 1780r 
c.um arată. 

Mai întîi am mers la capul locului din jos ~i am pus sfoara din piatra· 
cea veche care iaste la marginea podului, în capul ulucilor Costandin beşleagă în 
dreptul zidului curţii Florescului, şi am tras în sus pă dinnaintea casii lui Cos
tandin beşleaga şi pă dinnaintea: bisericii tot pă margmea podului pînâ în coltul 
băcănii ce dă în Podul cel Mare care vine de la ::.:urtea Domnească cea vecl1e,. 
unde s-au făcut .semni să se pue piatră şi au eşit stînj. cincizeci şi cinci şi o palmă 
domnească. Şi dinrt-acest colţu trăgînd faţa pă marginea podului tot a aceştii uliţa 
mare ce vine de la poarta din sus a Curţii Domneşti, pînă în prăvălia şi locul 
Creţulescului, s-au găsit stînjini cinci fără un pod de mînă şi s-au făcut semne să 
să pue piatră. 

Dintr-acest semn puindu-să sfoara din marginea podului $1 trăgîndu-să în jos. 
pă din dos, pă lîngă ulucile bisericii alăturea cu locul Creţulescului pînă în por
tiţa Tudorii ţigancii în dreptul grajdului lui Iordache Fica, ce sînt tot pă locu 
Creţulescului, şi au eşit stînj. şaptesprezece şi doao palme, unde s-au făcut semn 
ca să sa pue piatră ; şi dir.. portiţa Tudorii ţiganii puindu-să sfoara s-au tras iarăş 
în jos, pă lîngă ulucile bisericii tot alăturea cu locul Creţulescului pînă în ,portiţa 
ce iaste lingă oltarul bisericii, s-au găsit stînjini patrusprezece şi jumătate făr.31 
o palmă unde s-au făcut semne ca să să pue piatră 

Şi dintr-acest semn puir.du-să sfoara s-au tras iarăşi în jos pă lîngă ulucile· 
bisericii, alăturea tot cu 101;:ul Creţ1Jlescului pă;:iă în colţill grajdului dum. si>.rd 
Scarlat Drugănescu, s-au găsit stînjini cinci fără un lat de mină, unde s-au făcut 
semn ca să se pue piatră. 

Şi dintr-acest semn puind ~foara curmeziş, p:i linge talpa grajrliului dun:. 
şărd. ce iaste pe locu dumnealui şi până în dud, au eşit stînj. noao şi doao palme, 
unde !i-au ft:cut semne ca să să pue piatră. 

Din dud puind sfoara în jos pă lîngă ulucile dumnealui sărdarului şi aU!tu
rea cu locul dumnealui, pănă în colţul cel de dinJOS al grajdului lui Costandin. 
beşleaga ce să hotăraşte cu locul Florescului, şi au eşit stînjini şaptesprezece. 

Şi llin col\ul acestui grajdiu curmeziş, puindu„să sfoara pii lîng.i ulucile tot 
ale lui Costandin beşleaga spre pod, ci pă dinjos iaste locul Florescului, s-au tras 
pănă în margina podului, unde iaste piatra cea veche, unde am început dintrun
tii măsurătoarea locului, şi au eşit stînjini şaptesprezece, care să chiamă latul 
Jocului la hotarul cel de dinjos dăspre Florescu!. · 

Şi aşa, printr-a:este· semne ce să numesc mai sus s-au !ncheiat de jurîn
prejur tot locul aceştii numite biserki . 
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DePi fiind noi orînduiţi din cinst. porunca dumnealor vel vornici a trai:;e 
acest loc pă cum am găsit cu cale şi cu dreptate, am dat această adeverinţă a 
n0astră iscălită. 

1780 mart 12. 

Măsurătoarea acestui loc s-au făcut cu stînjănul răposatului Şărban Vodă_ 

Niţă vt. vornic 
Radu vt. vornic 
Ion vt. vornir 
Arh. st. Buc., Mitropolia Ţi!r;t Romaneşti, CLXXI/13. Orig. birt. 

2 

1780 aprilie 9. Alexandru Ioan Ipsilanti voievod întăreşte
anaforaua marilor vornici Badea Ştirbei şi Dumitrache :Ra
coviţă cu privire la hotărnicia locului bisericii Măgureanu. 
din Bucureşti şi la casele construite pe el. 

Io Alexandru Ipsilant vvdu, bj, ml. gspodr zemli Vlah. 
După cercetarea -:;i alegerea ce în faţa locului au făcut dumnealor velit ii 

dvornici, după aceste dovezi întărim şi domniia mea ca să aibă sfînta biserică 
stăpînirea sa pă semnele ce să coprindu într-această anafora. 

(L.S.) 1780 april 9. 

Prea înălţate doamne, 
t Din luminata porunca înnălţimii tale ce prin luminat pitac ni să porunceşte

ca să dăscoperim şi să îndreptăm toate locurile sfintii mitropolii ce are aici în 
Bucureşti, din care locuri fiindcă şi locul bisericii unde să cinsteşte şi să prăznueşte· 
hramul Metamorfosis a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Is. Hs., din 
mah. Şărban Vodă, care sfîntă biserică este metoh sfintii mitropolii, să inpresurast> 
de către vecinii înprejuraşii aceştii sfinre biserici. 

Dt-ei noi mai întîi am orînduit vornicei de au mersu la faţa locului, unde 
mergînd şi înşine noi şi fiind de faţă atît preoţii sfintii biserici şi alţi mahalagii, 
cum şi însuşi prea sfinţiia sa părintele mitropolitul, dupe arătarea preoţilor sfintii 
biserici şi dupe cum au mărturisit şi alţi mahalagii pe unde este locul sfintei 
biserici. 

Mai întîi am mers la capul locului din jos şi s-au pus <>Ioara din piatra cea 
veche care este în marginea podului, în capul ulucilor lui Costandin beşleagăi în 
dreptul zidului curţii Florescului, şi s-au tras în sus pe dinnair:.tea casii lui Cos-
1andin beşleagăi şi pe dinaintea bisericii tot pe marginea podului pînă în colţul 
băcănii ce dă în Podul cel Mare care vine de la Curtea Domnească cea veche, 
unde am pus piatră şi au eşit $.înj. cincizeci şi cinci şi o palmă domnească. Şi 
dintr-acest colţu trăgîndu-să faţa pă marginea podului tot a aceştii uliţă mare 
ce vine de la poarta din sus a Curţii Domneşti, pînă în prăvălia si locul boerilor 
Creţuleştii s-au găsit stînjini cinci fără un pod de palmă şi am pus şi piatră. 

Dintr-această piatră puindu-să sfoara din marginea podului şi trăgîndu-să în 
]os pă din dos, pă lingă uludle bisericii alăturea cu locul boerilOir Creţuleşti pină 
)n portiţa Tudorii ţiganci1 în dreptul grajdului lui Iordache Fica, ce sint tot pe 
locu boerilor Creţuleşti, şi au eşit stinj. şaptespreze:e si dooă palme, unde s-au 
pus şi piatră; şi din portiţa Tudorii ţigancii puind:1-să sfoara s-au tras iarăş în 
jos, pe lingă ulucile bisericii tot a!ăturea cu locul boerilor Crt:·ţiuleşti pînă în por
tiţa ce este Ungă oltarul bLsericii, s-au găsit stînjini patrusprezec-e ş1 jumătate fără 
o palmă, unde am pus şi piatră. 

Şi ddntr-această piatră puind•1-sa sfoara s-au tras iarăşi în jos pă lingă· 
ulucile bisericii, alăturea tot cu loc..'UI boerilor Creţuleşti., pină în colţul grajdiului 
dum. sărd. Scadat Drugănescu, s-au găsirt stînj.tni cinci fără un l!at de mină, 
unde s-au pus şi piatră. 
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Şi dink-această piatră puind sfoara t•urmeziş, pe lingă talpa -grajdiului dum. 
sărd. ce este pă loca dumisale şi pină în dud, au eşit stînj. :ioăo şi dooă palme:, 
unde am pus şi piatră. 

Din dud puind sfoara în jos pe lîngă ulucile sărdarului Drugănescului şi 
alăturea cu locul sărdarului, .pînă în colţul cel de dinjos al gradiului lui Costandin 
beşleagăi ce să· hotăraşte cu locul Flore!'<:ului, şi au eşit stînjini şaptf•sprezece şi 
am pus piatră. 

Şi din colţul acestui grajdiu curmeziş, puindu-să sfoara p~ lîngă uluci!':! t.)t 
ale lui Costandin beşleagăi spre pod, ce pă din jos este locul Flore<>cului, s-au tras 
pînă în marginea podului unde este piatra cea veche, unde s-au început dintru-ntîi 
măsurătoarea locului, şi au eşit stinjeni şaptespre?.ece, care să chiamă latul locului 
la hotaml cel de dinjos dăspre Flore5cul. 

Şi aşa pintr-aceste semne ce să numesC' mai sus ~-au încheiat de jurîn
prejur tot locul aceştid mai sus numite sfinte biserici, puind noi şi pietri.i ca să 
fie nestrămutată stăpînirea sfinţii ·biserici şi fără de a nu avea altă pricină de gil
c;:eavă sfînta bi,serică cu vecini dupri:iprejur. 

Pentru că, ş1 dupe cum ş: mai sus arătăm, aşa ne-au adeverit şi au mărtu
ns-it atit preoţii cit şi . mahalagii, fiind prea sfinţiill sa .părintele mitropolitul de 
faţă, că printr-aceste semne ce să numesc n1ai sus aşa au stăpînit ~finta bise!'kă 
din vechime, ci şi de acum înainte găsim cu cale şi hotărîm ca întocmai după 
semnile cele împietrite ce mai sus s-au arătat aşa să fie stăpînirea sfintei biserici. 

. Dar fiindcă un Dumitrache postelnicel, ce au ţ.inut întru căsătorie pe o 
nepoaită a 11..Ll\Ui popii Brătiian ce au fost preot la această sfîntă biserică, are dooă 
<:ăşcfoare pă locul sfîntii biserici în ocolu semnilor de mai sus numite, însă o casă 
dintr-aceste doo i-au fost dată' zestre iar ceilaltă căşcioară o are soţii:! sa de 
cJ.Wronomie de la un preot ce au fost frate numitului popii Brătiian. Şi făcea ace'>!: 
postelnicel pîră zicînd că locul de sup't aceste dooă căşcioare nu este al sfintii 
bisernci ci au fost de stăpînir~ al ace1ui popii ~rătiian şi al frăţine-său, şi. cerea 
şi aoum ca să-l stăpînească; zicind că l-au stăpînit şi numiţii mai sus preeţi iăr 
ele a nu~i supăra nimeni pentru chirie, i-am cerut ca să ne &rate nisoareva zapise 
ca să dovedeai.scă cum că acele dooă căşc.ioare sînt şi cu looul lor şi zise că zapise 
n-are, el pentru căci le-au stăpinit acei preoţi făr de chirie cit au trăit cere şi el 
să le &tăpl:nească asemenea. 

!mpotniva căruia ne arătă prea sfinţiia sa păl'intele mitropolitul mai întii 
o carte de danje a unui răposat Apostol clucer i a jupinesii lui Păunii, scrisă -:u 
leat 7194 iuniie 18, de sint ani nooreci şi doi, priin care arată că dă danie aceştii 
sfinte biserici o pereche de case cu locu lor, care loc arată că este aproape de 
sfînta biserică: Şi aşa inăl'tllrisiră preoţi acum şi mahalagii, că acesta este locul 
ce-l cere acest postelnicel. .. 

Şi tof prea sf.inţiia sa ne mai arătă şi un hrisov al iră~atului mării sale 
Costandin Vodă Brîncoveanu, fiind .scris cu leat 7197 ghenar 22, adică ou trei ani 
mlai în unni:i. .că.Mii de danie de mai sus numitu, prin care hrisov .în1iă1'lşte şi 
măriia sa daniia hld Ai.posto! cLucer şi hotărăşte ca să stăpinească sfînrta biserică 
acel loc ce este aproape de sfînta biserică cu bună pace. 

Asemenea ne mai· arată prea ·sfinţ. părintele mitropolit şi o adeverinţă a unui 
Meletie monah, sordsă cu leat 1775 dichemv., prin care scrie că la sfîrşitu său fiind, 
dă această măa"turisanie în frica lui Dumnezeu, oum că au auzit din gura popii 
BI:ătiian, că druj:le moartea lud să răn).'îie c115iLe ale biserikii pentru a Lui pomeni·re ; 
iar pentru locul de supt casile popii Jui BrăUian mărturiseşte acest Me1etie monah 
că ştie că este bun şi adevărat al sfintii biserioi şi l-au stăpînit sfîn:ta biserică 
din vechime. 

. Asemenea şi un Ion biv vt. comis şi Marin biv vt. pitar, pri11 adeverinţele 
for in scr.is supt iscăUtură. să vede _că mărturisesc amin.dai, că ştiu că locul de 
rupt casile acelui popii Brătiian este al sfintii biserici şi n-au avut acel popa 
Brăitiian treabă ou locul, ci numai cu aceste dooă-căşcioare. 

De care prioină ne adeverim că acei preoţi fiindcă sLuja la sfînta bisericii 
adevăN1.t ,nu 15-au supărat de chirie pentru· a. lor slujbă, iar locul să dovedi că e.ste 
drept al sfintii bţserici. . . . • . . 

. · Şi fiipqcă acest .postelnicel c~. fai;e piră este mirean şi nu are .niotun fol09. 
sfiillta biserică de la el ca să slujască sfintii biserici şi pentru a lui slujQă .sâ 
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nu-l supere de chirie, dupe mai sus numitele dovezi ce ne arată prea sfinţ. p~r:in
tele mitropolit, nu am priimit cererea numitului postelnicel fiind făr de mornn 
temeiu de dreptate. Ci aşa s-au găsit cu dreptate: sfîn.ta biserică să stăpînească 
locul tot dupe semnile ce să arată mai sus şi acest postelnicel rămîne a să învoi cu 
prea sfinţ. părintele mitropolitul pellltru cită chirie este cu dreptul a da, fd:indc:ă 
să cunoscu curat că tot locul acesta este lămurit şi drept al sfintii biserici. 

Ci noi de cercetarea ce am făcut şi în ce chip am găsit cu cale şi cu drep
tate arătăm înnăilţimil tale, iar hotărirea cea desăvîrşită rămîne a să face de 
înălţimea ta. 

Şj măsurătoarea acestui loc s-au făcut cu sj. răposatului Şărban Vodă. 

Badea Ştirbei vel vornic 
Dumitrache Racoviţă vei vornk 

1780 mart. 13 

Trecut în condica mvanurLui. . . 
Aril. Stat. Buc., Mttropolia Ţdrtl Romaneşti, CLXXI/14. Orig. hîrtie groasă dlfollo ; 

E;Jglllul domnesc oval ln tuş. roşu clar, cu f;lata 1774. Pe p. 2. jcs .ln dreapta: „Havaetu tl. 
[>&tru tocmai". 

Insemnarea despre stlnjenul cu care s-a măsurat este adăugată după scrierea actu!ul 
insă de aceeaşi mină. Tot adăugată este şi ln actul precedent. 

RESUME 
Esquisse topographique de la cour de l'eglise Măgur:eanu de Bucarest en 1780. 
Par· ses recherches d'archives l'auteur a trouve une esquisse topogrephique 

.de l'emplacement et du voisinage de l'eglise Măgureanu, appelee aussi Serban Vodă, 
de Bucerest, aujourd'hui disparue et qui se trouvait la ou commence aujourd'hui 
Calea Victoriei. En la publiant, l'auteur trouve l'occasion de montrer la procedure 
suivant laquelle, dens la capitale du pays, on levait de telles esquisses topographi
·ques lorsque des litiges se produisaient au sujet des limites des proprietes et quelle 
etait la pratique de l'ancienne chancellerie du prince dans de tels cas. L'espuisse 
et les documents inedits qui y sont joints, avec de tres riches details, illustrent 
une page de la vie de la soch:·te de Bucarest de ce temps-lâ. 
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