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ACTELE DOMNIEI LUI GHEORGHE GHICAAFLATE ÎN 
COLECŢIA DE ,,DOCUMENTE" 

A MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

drd. Grina-Mihaela Rafailă 

Frământările politice şi răscoalele antiotomane desfăşurate între 1658-1660 
în Ţările Române nu au lăsat indiferentă Sublima Poartă, aflată sub marii viziri din 
familia Kăpriilii, care a preferat alegerea unor domni de origine străină, credincioşi, 
întrucât soluţia transformării acestora în ,,paşalâcuri" nu mai era de actualitate. 

Strămutat din Moldova, unde fusese domn între 3/13 martie 1658 - 2/12 
noiembrie 1659, Gheorghe Ghica îşi începe domnia munteană la 20/30 noiembrie 
1659, în condiţii nu tocmai prielnice, întrucât Ţara Românească fusese pustiită de 
o~tile turco-tătare care-l înlăturaseră pe Constantin Şerban şi mai apoi pe Mihnea al 
Iii-lea (Mihail Radu), iar curtea de la Tâq~ovişte fiind cu totul dărâmată, a impus 
stabilirea reşedinţei domneşti la Bucureşti. In situaţia dată, noul domn s-a străduit să 
n<lune banii necesari plăţii haraciului, a cărui primă tranşă trebuia achitată până la 
stirbătoarea bairamului musulman. Cum nu a reuşit să-şi îndeplinească această primă 
obligaţie şi din cauză că ţara fusese lovită de foamete în vara anului 1660, marele vizir 
Mchmed Kăpriilii a decis înlăturarea sa din tronul muntean. La aceste nemulţumiri s-a 
adăugat şi fuga domnului, în primăvară, din faţa pribeagului Constantin Şerban, ce 
intrase în ţară pentru a-şi redobândi tronul pierdut în ianuarie 1659. 

Astfel că marele vizir i-a poruncit ginerelui său, Kara Mustafa, paşă de 
Silistra, să intre în ţară şi să-l execute pe domnul muntean. Din fericire pentru acesta, 
va interveni în favoarea sa postelnicul Constantin Cantacuzino, aflat la Poartă în 
rnlitate de ,,sfetnic şi chivernisitor" al tânărului Grigore Ghica, fiul domnului 
muntean, care va reuşi cu diplomaţie să oprească transformarea Ţării Româneşti în 
pnşalâc şi chiar iertarea acestuia de la moarte. La 1111 septembrie 1660 Gheorghe 
< ihica este ridicat din Bucureşti, în acelaşi timp averea fiindu-i jefuită, închis la 
Adrianopol şi ulterior exilat la Constantinopol, servind drept ostatic fiului său, care-i 
succedase în tronul Ţării Româneşti. 

Colecţia de ,,Documente" a Muzeului Municipiului Bucureşti este 
hcneficiara, din fericire, a doar 5 documente interne care provin din vremelnica 
domnie a lui Gheorghe Ghica, care se referă la vânzări de părţi de moşii, întărire de 
stăpânire sau întoarcere de bani pentru răscumpărare din rumânie. 

Mulţumiri dl. prof. univ. dr. Pavel-Mircea Florea de la Facultatea de 
Arhivistică pentru transcrierea şi traducerea documentului slav. 

1. 
1660(7168) ianuarie 30 
t Adecă eu, Oana, fratele lui Mihaiu ot Copăcene, scriu şi mărturi<se>scu cu 
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acesta al miu zapes ca să 1 fie de bună credinţă la mâna lu Dumitraşco logofăt ot 
Copăcene ca să 1 <să> ştie pentru partea mea de moşie den Copăcene care o au fost 
vândut frate-miu, Mihaiu, pentru nevoie <a> birului de haraci. Pentru ace<a>stă moşie 
avut-am gâlceavă cu Dumitraşco logofăt. 

Deci, când au fostu acum în zelele măriei sale, domnu nostru, Io Gheorghic 
Ghica, voind iar Dumitraşco logofăt ne-au sorocet la curte, aici, la Bucureşti, pre mine 
şi pre frate-miu, Mihaiu, să ne întrebăm la devansă-şi isprăvească. 

Deci, când au fostu la zi, noi am venit dă ne-am aflat amândoi de faţă după cc 
am venit, am socotet şi nu ne-au mai trebuit nici o gâlceavă şi nici o întrebăciune cu 
Dumitraşco logofăt, ce ne-am împăcat de bună voie a noastră fără dă nici o silă ca să-şi 
ţie Dumitraşco logofăt moşie cu bună pace2, iar eu să am1 a mă socoti cu frate-miu, 
Mihaiu. 

Ace<a>sta mărturi<se>scu. Şi la tocmeala noastră fost-au mărturie de faţă 
Stoian neguţătorul şi alţi boieri carii vor iscăli mai jos. Şi pentru credinţă pusu-mi-am 
degitul. 

Şi am scris eu, Mihul logofăt şi mărturie. 
Pis ghinarie 30 dni, leat 7168<1660>. 

ţ [ „. ]3 postelnic, mărturie 
Eu, Stan ceauş, martor 
ţEu,Oana 

ţ Stoian cupeţiu n-am ştiut iscăli ci mi-am pus pecetea. 
ţ Dumitru logofăt Boldiciu, mărturie 
ţ Eu, Mihai, fratele Oanii 
ţ Nedelco păhamic 
[ „. ]

3 logofăt, mărturie 
Chiriiac postelnic, martor4

• 

<Verso>: Zapisul Oanii, brat lui Mihaiu. 

M.M.B., nr. 28430 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (29,5x20,5 cm.), un sigiliu inelar şi 6 

semnături digitale în cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

'Ad. interlinear. 
2 

RAA'IE. 

'Semnături indescifrabile. 
'Semnături autografe. 

2. 
1660 (7168) februarie 8, Bucureşti 

t M'iAOCT'ieio Boffeio "iw reprie fHK4 BOEBOA4 " rocnOAHH'b B'bCOH 3EMl\H 
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PERSONALITĂŢI 163 

Ă4B4)(0M rocnOACTBO Mit c'iio noB-kl\eN'ie rocnOACTB4 Mit Cl\8r rocnOACTBO Mit 

A8M1tTpArnKOB l\oro.ţ.i.T H 18nANH1ţEB ero[. ..... ]
1 
WT Honi.11-kNH WT no Pi.CT04K4 WT cSA 

i\iKMBOBHlţ4 H C'h Nit)( CNBH H)( El\HlţHI Eori. A4POBM IZlKOI A" cST eMS OllHN8 8 Honi.11-kNH 

WBAll B't.C4)( AEI\ MH)(4IOB nopTAP H " Bp4T ero t\8Ki.B, nMOBHNO 34 0\(1 WT nM H WT rnSM 

H WT BOA H WT C'hAMHltJE CEl\OB WT nocB8AE B4pe El\HK4 CE)(THT H3Bp4T WT no B't.C 

)(OTApoM WT )(OTAP AAI AO )(OTAP H WT epoA 3A BOANHiţE WT BOAA Pi.cTOllEB, AM ero 

K'hCA)( [n]oNel ECT noK8n1tl\ A8M1tTpArnKOB l\Oro.ţ.i.T WT N4A MH)(AIO nopTAP H WT ""A 

npAT ero t\8K4 34 ;A 4Cnp1t rOTOBH H C't.C 34nHC WT p8K4MH "X 34 npOA4N°ie H C't.C 6M'kp1t 

CBEAETEl\
0

ie N4nHC4N°ie 8 3AnHC no HM: WT Honi.11-kNH CT4N 11-k8rn 3A 11epBENH H Bp4T ero 

MAN-k WT TAM H CT't.NHM1tp8 H Gl\AA8" H WT HoNiţEltJH - Hi.pcT-k I03B4lll4 3A 11epBENH H 

WT THTIO - CTOHK4 Cl\81ep H WT f'hl\Elf.IH, t\8n8j\ BOpN1tK8j\ H WT Ei.1\-kNH - MH)(4IO 

l\Oro.ţ.i.T H WT Ti.prOBHltJE - MANME l\Oro.ţ.i.T. 

H nAK A" ecT A8MHTp4rnKOB l\Oro.ţ.i.T w11Ni. 8 Honi.11-kNH AM ApAroM1tpoB H AE" 

C.'.lANEB ep4T MH)(4H nopTAp, H EAN4 nol\OBHN 3A 81 H EANA nOl\OBHN 3A epoA 3A BOANH1ţ llTO 

t'CT AM ero B't.CA)( WT npe3 B't.C )(OTApoM noNel ECT noK8n1tl\ A8M1tTpArnKOB l\Oro.ţ.i.T WT 

NAA ApArOT4 IHN4 ApArOM1tpoB H WT ""A ci.NOBH ero ApArOMHp H PATKO H CTAN H WT NAA 

MH)(AIO nopTAP ep4T caAN'iH 3A rA Acnp1t roTOBH, TEpH ECT AM pAAi NEBMA\ H)( 3A 61tp8" 

)(4p41181\0B H C't.C 34nHC WT p8KAM "X 34 npOA4N°ie H C't.C MNOSH AOBp'i l\IOAi CBEAETEl\
0

i 

H.tnHCANe 8 3Anwc: WT noneltJ Eoee I03B4rn 3A nopTApe1t H WT Honi.11-kN[1t]: PAA8 11-k8rn8" 

H Hpi.1110N. H B'hCApi.IM ecT A8M1tTpArnKOB l\Oro.ţ.i.T c'iA nMOBHNO 3A 81 3A w111tN8 ci.c 

i\OBpOMHpNO A nOTOM AKO ECT MHN81\ EAHN rOAHN B't.CT4NHl\CE c8T ca4N4 6p4T MH)(4IO 

110pT4p C't.C Ml\'t.BO peK8ltJH)( CHlţE KAKO NilCT npOAM AEI\ ero 3A WllHN8. T Al K't.AA ecT GHI\ 

""'""' B'h ANH rocnOACTB4 MH " A8M1tTp4rnKOB l\Oro.ţ.i.T WN ecT copo111tl\ no caAN4 H no 

np.tT ero MH)(4IO A" np'i1tAeCT npeA rocnOACTBO Mit "" ĂHBAN AKO ecT np'iEAET caANA H 

MH)(AIO 3AE NA ABopA 8 E8K8peltJH WNH ecT nAAM "" ci.M1tpeN'ie "" A8M1tTpArnKoB 

noro.ţ.i.T TEPH ECT 8M1tp1t" 34 AOBpOBOl\-k H)( Be3 NE EAN4 CEl\OC(T) mKo AA Api.IHT 

A8MHTp41UKO l\Oro.ţ.i.T OllHN4 C't.C AOBpOM1tp8NNO BE3 Nit EANA Ml\'t.BH WT K'h WN, A WN ce 

!h.tKMHl\CE ECT C't.C epAT ero MH)(AIO K4KO 3NAET. H C't.TBOPH" eCT H 3AnHC WT p8K4 H)( 34 

TEKMEIEN'ie "" p8K4 A8M1tTpArnKOB Mro.ţ.i.T KAKO ecT BHA'h)( rocnOACTB4 MH H 34n1tc8" 

C't.C MNOSH 6M'kp1t CBEAETEl\'ie N4nHC4NH 8 34nHC nOHM: ĂHMA l\Oro.ţ.i.T H CTOA\N K8ne1ţ H 

M1t)(8" l\oro.ţ.i.T8" H HEAEl\KO WT Ei.pA. 

H nAK AA ecT A8M1tTp4rnKOB l\oro.ţ.i.T w111tN8 8 Honi.11-kNH AE" B'hCA)( non4 ca4N'iH 

H C't.C C't.N'h ero canp-k H C't.C AEI\ BpAT ero neTpEB WT EANA 81 AB4 AEl\E WT no B't.C 

)(OTApoM H WT epOA 3A BOANH1ţ AE" ero B'hCA)( noNel ecT noK8n1tl\ A8M1tTpArnKoB l\Oro.ţ.i.T 
WT NAA non4 ca""" H WT CN'h ero canpe 34 ~~ 4Cnp1t rOTOBH H C't.C 3AnHC WT p8K4M H)( 34 

llPOA4N'ie H C't.C BOl\-kp1t CBEAeTEl\'iE no HM WT Ti.T[8]1\Elf.IH """" BTOp'iH nHT4p, H WT 

l"i."ernEltJH t\8n8" BOpN1tK8" H WT HpEBENHK M1t)(8" porn8" H WT Honi.11-kNH CT4N 11-k8rn8" 

H WT Ti.proBHltJe M4NM'ie l\Oro.ţ.i.T. 

nAK AA ecT A8M1tTpArnKoB l\Oro.ţ.i.T w111tN8 8 Honi.11-kNH Ae" B't.CA)( nonA PAA81\0B 

H ci.c ci.Ni. ero ApAr[o]M1tp WT no Bi.c )(OTApoM el\HK4 ce )(THT H3GepeT CA\ H WT epoA 34 

KOANH1ţ Ae" ero B't.CA)( noNel ecT noK8n1tl\ A8M1tTpArnKo Mro.ţ.i.T WT ""A non" PAA8" H 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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WT CH'h ero Ap4rOMHp8 34 ;imii 4cnpH roTOBH H C'hC 34nHc WT p8K4M "X 34 npOA4H"le H C'hC 

soA-kpH C:BeAeTeA"ie H4nHC4H"ie 8 34nHc no HM: WT Ap'ht,mµ ftHTOH.ie B'hT4.f. H WT 

Hon'h'lilHH GT4H 1.1-k8m H WT E'hA-kHH - MHX4H AOro.f.'hT H WT rop Hon'h'l-kHH - HHpH~K 

noc:TeAHHK H WT P'hTetµ - H-kroe AOro.f.'hT, H npOAMH c8T c"ie BHm pe('l)HHX HMeHHTE 

MoA"ie ""X"e A-kAH 34 W'IHH8 wT HHX 34 HHXHOM AOGpoBoA-k "X Be3 HH eAH4 ceAoc:T, K4KO 

ec:T BHm OHC C'hC 83H4H"14 B'hC'h4M GOA-kpoM H MermmoM WT rop H3 AM H WT K'hpCTOM 

M-kCTO. 

Gero p4Ai A4AOX rocnOACTBO MH A8MHTp4mKOB Aoro.f.'hT mKol A4 ec:T W'IHH8 H 

A-kA"IH8 H B'h WX46, C'hHOBOM H BH8KOM H npeBH8'1eTOM, H He WT KOrOIAe He nOKONkBHMO 

nopH3MO rocnOACT84 MH. 

Gel °'fBO cBeAeTM.ie noc:T4BA-keM rocnoACTB4 MH: 18n4H M4H8A KM G4H 

HpMeBCKH H 18n4H npeA4 E8Km4H8A BeA ABOpHeK H 18n4H GTpoe BeA AOrO.f.'hT, Il4H4 

4DHAHnec:K8A BeA BHC:Te~p. 
0

ÎWPA4Ke Tp8.f.4HA4 BeA KAIO'lep, HHpK4 P8A-kH8A BeA CTOAHHK 

H HoA~-k BeA KOMHC H Ap'hrH'l4H H4T4K03HHO BeA nex4pHHK H E4A-k BeA noc:TeAHHK. 

H H40HC4X 43, ~ rop4H GT4H'I08BH'I AOrO.f.'hT B'h H4CTOA rp4A8 g E8K8peiµ. 

M-kce~4 .f.eBp4pie 'H AHH H wT f1A4M4 AO H('h)H-k Te'leH"ie A-kToM B'h A-kT „3P"2lJ < 1660>. 
t "iw rewprie fHK4 BOeBOA, M.iAoc:T"leio sofieio rocnOA4p. 

t "iw reprie fHK4 soesoA <m.p.> 

' Loc alb în orig. 

t Din mila lui Dumnezeu, Io Gheorghe Ghica voievod şi domn a toată Ţara 
Românească. 

Dă domnia mea această poruncă a domniei mele slugii domniei mele 
Dumitraşco logofăt şi jupaniţei lui [ ... ]1 din Copăceni de pe Răstoaca, din judeţul 
Dâmboviţa, şi cu fiii lor câţi Dumnezeu le-a dăruit, ca să-i fie lui ocină la Copăceni, 
însă întreaga parte a lui Mihai portar şi a fratelui său, Luca, jumătate de funie din câmp 
şi din pădure şi din apă şi din vatra satului, de peste tot, oricât se va alege, de peste tot 
hotarul, din hotar până în hotar şi din vadul de moară din apa Răstoacei, partea lui 
toată, deoarece a cumpărat Dumitraşco logofăt de la Mihai portar şi de la fratele lui, 
Luca, pentru 4000 de aspri gata şi cu zapis de la mâinile lor, de vânzare şi cu boieri 
martori scrişi în zapis, anume: din Copăceni Stan ceauş de roşii şi fratele său Manea 
<tot> de acolo Stănimiru şi Vladul şi din Conţeşti Cârstea iuzbaşa de roşii şi din Titiu 
Stoica sluger şi din Găteşti Lupul vornicul şi din Băleni Mihaiu logofăt şi din 
Târgovişte Manole logofăt. 

Şi, iar să-i fie lui Dumitraşco logofăt ocină la Copăceni partea lui Dragomir şi 
partea lui Oană, fratele lui Mihai portar, şi o jumătate de funie şi o jumătate de vad de 
moară, care este partea lui, toată de peste tot hotarul, deoarece a cumpărat Dumitraşco 
logofăt de la Dragota, soţia lui Dragomir şi de la fii lui Dragomir şi Ratco şi Stan şi de 
la Mihaiu portar, fratele Oanii, pentru 4000 aspri gata, de a dat pentru nevoia lor pentru 
birul haraciului şi cu zapis de la mâinile lor de vânzare şi cu mulţi oameni buni martori, www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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scrişi în zapis: din Popeşti Bobe iuzbaşa de portărei şi din Copăceni Radu ceauşul şi 
Crăciun. 

Şi a ţinut Dumitraşco logofăt acea jumătate de funie, de ocină, cu bună pace iar 
apoi, când a trecut un an, s-a sculat Oană, fratele lui Mihaiu portar, cu cuvânt zicând 
cum că n-a vândut partea sa de ocină. Astfel, când a fost acum, în zilele domniei mele, 
iar Dumitraşco logofăt a sorocit pe Oană şi pe fratele său, Mihaiu portar, să vină 
înaintea domniei mele, la Divan, dacă a venit Oană şi Mihaiu la curtea domniei mele, 
la Bucureşti ei au căzut la împăcare cu Dumitraşco logofăt de s-au împăcat de bună 
voia lor, fără nici o silă, ca să ţină Dumitraşco logofăt ocina cu bună pace, fără nici un 
cuvânt din partea lor, iar el <Oană> să se înţeleagă cu fratele lui Mihaiu cum va şti. Şi au 
lăcut şi zapis de întocmire la mâna lui Dumitraşco logofăt, cum am văzut domniia 
mea, şi zapisul cu mulţi boieri martori scrişi în zapis, anume: Dima logofăt şi Stoian 
cupeţ şi Mihul logofăt şi Nedelco din Bâra. 

Şi, iar să-i fie lui Dumitraşco logofăt ocină la Copăceni, toată partea lui popii 
Oanii şi a fiului său Oprea şi cu partea fratelui său Petru, dintr-o funie două părţi de 
peste tot hotarul şi din vadul de moară, partea lui toată deoarece a cumpărat 
Dumitraşco logofăt de la popa Oană şi de la fiul lui Opre pentru 5500 aspri gata şi cu 
zapis de vânzare de la mâinile lor şi cu boieri martori anume: din Tătuleşti Pana al 
doilea pitar, şi din Găleşeşti Lupul vomicul şi din Crevenic Mihul roşul, şi din 
Copăceni Stan ceauşul şi din Târgovişte Manolie logofăt. 

Şi, iar să fie lui Dumitraşco logofăt ocină la Copăceni toată partea lui popa 
Radul şi cu fiul lui, Dragomir, din tot hotarul cât se va alege şi din vadul de moară toată 
partea lui deoarece a cumpărat-o Dumitraşco logofăt de la popa Radu) şi de la fiul lui, 
Dragomir, pentru 1350 aspri gata şi cu zapis de vânzare de la mâinile lor şi cu boieri 
martori scrişi în zapis, anume: din Drăgeşti Antonie vătaf şi din Copăceni Stan ceauş 
~i din Băleni Mihai logofăt şi din Copăcenii de Sus Chiriac postelnic şi de la Răteşti 
Neagoe logofăt, şi au vândut aceşti mai sus numiţi oameni părţile lor de ocină de a lor 
hună voie şi fără nici o silă, cum este mai sus scris cu ştirea tuturor boierilor şi a 
mcgiaşilor din sus până în jos şi a locului dimprejur. 

Pentru aceasta am dat domniia mea lui Dumitraşco logofăt ca să-i fie ocină şi 
dcadină şi de ohabă fiilor nepoţilor şi strănepoţilor şi de nimeni neclintit după porunca 
domniei mele. 

Iată dar martori am pus domnia mea: jupan Manul mare ban al Craiovei şi 
jupan Preda Bucşanul mare vomic şi jupan Stroe mare logofăt, Pana Filipescul mare 
vistier Iordache Trufanda mare clucer, Chircă Rudeanul mare stolnic şi Colţea mare 
comis şi Drăghicean Cantacuzino mare paharnic şi Badea mare postelnic. 

Şi am scris eu, [eu] Goran Stanciouvici în cetatea de scaun Bucureşti, luna 
l'cbruarie 8 zile şi de la Adam până acum, cursul anilor în anul 1660. 

ţ /o Gheorghie Ghica voievod, din mila lui Dumnezeu domn. 
ţ /o Gheorghie Ghica voievod <m.p.> 

<Verso interior>: Stroe vei logofăt2. 

< Vino> ţ Cartea Ghicăi voevod radi Copăceni. 7168 < 1660> februarie. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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M.M.B., nr. 28431 
Orig. slav, hârtie difolio cufiligran (48x37 cm.), invocaţia simbolică, litera 

iniţială şi monograma domnească ornate policolor (chinovar, galben, albastru, verde 
şi soluţie de aur), sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat, cusut cu mătase 
roşie. În frontispiciu este redată stema Ţării Româneşti acvila cruciată ornată cu 
soluţie de aur, pe fond albastru, înconjurată de o cunună de laur ornată cu chinovar şi 
soluţie de aur, ca şi de alte ornamente florale. 

' Şters în orig. 
'Semnătură autografă. 

3. 
1660 (7168)martie 1 

t Adecă eu, Tudor i Radul, sni uncheşului Tecşan ot Nenceştii împreună cu 
muma noastră [ ] 1, scris-am zapisul nostru la mâna Mihalcei comis cum să să ştie căi
am vândut partea noastră de moşie den Răstoaca încoace. Însă să să ştie moşie dentr-o 
jumătate de fune ce avem noi i-am vândut jumătate dreptu bani gata 300 den câmpu, 
den pădure, den apă, de peste2 toate locurile pre unde iaste partea noastră să ţie 
jumătate. 

Şi la această tocmeală fost-au: Radul, snă uncheşului Dan i brat ego Soare i 
Marin. Şi pentru credinţa ne-am pus degetele mai jos să să crează. 

Pis martie 1 dni, leat 7168<1660>. 
Eu, Tudoru. 
Eu,Radul. 

<Verso>: t Zapisul lu Tudor i brat ego, Radul. 

M.M.B., nr. 28340 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30,5x20,5 cm.), 2 semnături digitale în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

'Loc alb în orig. 
2 
AECTE. 

4. 
1660(7168) martie4 

t MHl\OCT'ieio Eofleio 'iw rloprle fHKA soeBOA" rocnoAHH'h. 
AABAT rocnoACTBO MH c'ieio nosel\eH'ieio rocnoACTBA MH acestor oameni din sat, 

din Marmuri, anume: Dobromir i Toma [ş-alţii]1 ca să fie volnici cu această carte a 
dornnie<i> mele şi cu sluga domnie<i> mele, anume să-şi înto<a>rcă de la satul Nedeiţa 
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[Galbeni]2 66 poli. Pentru că au venit aceşti oameni ce sânt mai sus scrişi naintea 
domnied> mele, la divan, de s-au jăluitu şi au spus cum pre vreme ce au fost mersu 
satul Nedeiţa la Mihnea Vodă de au dat banii de s-au răscumpărat de rumânie. 

Deci, n-au dat banii numai ei carii au fost rumâni de moşăe den Nedeiţa să să 
răscumpere de rumânie ce au apucat şi pre aceşti oameni ce sânt mai sus scrişi de le-au 
luoat aceşti bani toţi câţi scriu mai sus şi ei n-au avut treabă cu <linşii că nici sânt de 
moşăi din satul lor ci sânt din Marmuri rumâni credinciosului boiarenului domnied> 
mele jupânul Stroe vei logofăt. 

Dirept aciia am judecat domniia3 mea pre dirept ca să-şi întoarcă aceşti bani 
toţi de la satul Nedeiţa că n-au avut nici o treabă să ia bani de la alţi oameni dintr-alte 
sate să să răscumpere ei de rumânie şi de nimenea opreală să n-aibă naintea cărţied> 
domnied> mele. 

HH4KO AAHECT nopE'IH rocnOACTBO MH. 

Iar de nu i să va întoarce să stea cu logofăt de faţă. Martie4, leat7168<1660>. 
ţ 

0

iw rioprie rHK4 KOEHOA, MHj\OCT°iEIO BOfiEIO rocnOAHH'b. 

<Verso>: Cartea măried> sale Ghicăi Vodă ca să-şi întoarcă banii ce au dat la Mihnea 
Vodă de la Marmure. 

M.M.B., nr. 13129 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (29x20 cm.), monograma domnească 

scrisă cu chinovar şi sigiliu inelar domnesc în chinovar. 

'Scris peste „KA '"" q.ile". 
'Scris cu altă cerneală şi peste cuvântul „TAAEpH". 
I " 
AOMHIE. 

5. 
1660(7168)martie 18 

t Adecă eu, Colţea, şi cu frate-miu, Stanciul ot N[e]nceşti 1 , scriem şi 
mărturisim cu acesta al nostru bun zapis ca să2 fie de bună credinţă la mâna dumnealui 
Mihalcii comis, cum să să ştie că i-am vândut partea noastră de moşie şi a vărudui> 
nostru, Dragomir şi a lu [Dama ......... ]3 dăn codrul Delenilor, care moşie ne-au fostu şi 
noao de cumpărătoare de la Andreiu dăn Mătăsarul. Însă să să ştie dăn trei părţi ce sânt 
întru jumătate dă codru, a treia parte dereptu ughi 5, iar cele doao părţi le-au fostu 
vândut uncheşul Dan 4 mai denainte dereptu ughi 1 O. 

Deci, am vândut ace<a>stă moşie ca să-i fie dumnealui moşie stătătoare, iar 
părtaşii mi<e>i să aibă a mă tocmi cu dânşii. 

Şi la ace<a>stă tocmeala noastră fost-au mulţi boiari şi oameni buni mărturie 
[ca]rii5 vor iscăli mai jos. Şi pentru mai adeverită credinţă ne-am pus mai jos şi 
degetele în loc de pecete ca să să crează. 
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t Eu, Colţea şi cu frate-miu, Stanciul. 
t Eu, Dragomir Nencescul. 
t Mihul logofăt 
t Eu, Stanciul, bratColţea. 
t Eu, uncheşul Dan. 
Tudoraşco?, sin Stoicăi ot Buiceşti6 • 

<Verso>: t Zapisul Colţii i brat ego Stanei ul. 

M.M.B., nr. 28341 
Orig. rom., hârtie folio cu filigran (30x20 cm.), 4 semnături digitale în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

1 Scris peste slova „„". 
2 Ad. interlinear. 
3 Citire probabilă. 
4 

A44H. 
5 Scris peste slovele „qm". 
6 Semnături autografe. 

SUMMARY 
Gheorghe Ghica came/rom Moldavia (where he had ruled between March 3/13th 

1658- November 2112 1659), to rufe Wallacha on November 20/30th 1659. His 
Wallachian ru/ing ended on September 1111 1660, when he was arrested from 
Bucharest and brought to Adrianopole, and further on, he was exiled at 
Constantinopole. 

The Museum of Bucharest owns five documents issued from his chancellary, 
dealing with sa/es of estates, confirmations of property rights, sums of money offered 
asransoms. 
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