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ACTELE DOMNIEI LUI ŞTEFAN CANTACUZINO 
AFLATE ÎN COLECŢIA DE „DOCUMENTE" A 

MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

drd. Grina-Mihaela Rafailă 

După „mucenicia" preacreştinului Constantin Vodă Brâncoveanu şi a celor patru 
fii ai săi, partida Cantacuzină revine în tronul Ţării Româneşti prin Ştefan Cantacuzino, 
fiul stolnicului Constantin Cantacuzino, dar şi nepot al domnului Şerban Cantacuzino, 
dispărut, în oct. I 688, în condiţii nu tocmai elucidate pe deplin. 

Aflat sub influenţa soţiei sale, Doamna Păuna, şi a învăţatului tată, cel care, de 
fapt, a fost adevăratul conducător al ţării, dar şi înconjurat de rude, pe care le-a 
„miluit" cu înalte dregătorii, Ştefan Cantacuzino nu s-a remarcat în mod deosebit, 
poate şi datorită scurtei sale domnii, derulată între 25 martie/5 aprilie 1714 şi 9/20 
ianuarie 1715. De fapt, domnia sa a făcut legătura între ultima domnie pământeană 
către regimul fanariot impus de Semilună, care nu mai era dispusă să tolereze 
situaţia nesigură din teritoriul nord-dunărean, care se afla, în acelaşi timp, şi la 
graniţa cu Imperiul Habsburgic. Dorind să asigure coeziunea internă a imperiului, 
în noul context internaţional, Poarta s-a arătat neîngăduitoare cu elementele 
nesigure din fruntea Ţărilor Române, ce puteau fi susceptibile, în orice moment, de 
defecţiune şi de trădare. 

În scurtul răstimp cât s-a aflat în tronul muntean, Ştefan Cantacuzino a reuşit 
să desfiinţeze darea văcăritului, măsura impopulară a precedentului domn, şi să 

scutească de dări preoţii, care, în ansamblu, au contribuit prea puţin la 
îmbunătăţirea situaţiei marii mase a birnicilor. 

După facila victorie izbutită în urma expediţiei din Moreea, cât şi cucerirea 
întregii peninsule până în septembrie 1715, marele vizir a decis declanşarea 

războiului pentru redobândirea teritoriilor pierdute prin pacea de la Karlowtz (ian. 
1699) în favoarea imperialilor. Pentru aceasta era nevoie ca Poarta să-i înlăture pe 
Cantacuzini, cunoscuţi ca fiind ostili şi prea puţin credincioşi, care contribuiseră la 
eliminarea lui Vodă Brâncoveanu. De această dată Poarta s-a folosit de intrigile 
Racoviţeştilor, care doreau tronul muntean pentru Mihai, fostul domn al Moldovei, 
dar şi de înlăturarea protectorului lui Ştefan, fostul caimacam Reiab paşa. Astfel, că 
la 25 dec. 1715/5 ian. 1716, marele vizir Ali paşa îl timite pe Iusuf aga cu firman 
de mazilire, care va sosi la Bucureşti pe 9/20 ian. Însoţit de soţie, copii şi de 
bătrânul stolnic, Ştefan Cantacuzino ia drumul fără de întoarcere al 
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Constantinopolului, în speranţa că se mai poate disculpa în faţa dregătorilor 

Semilunei, însă soarta îi era pecetluită şi cu ajutorul noului domn al Munteniei, 
Nicolae Mavrocordat, care-i trimise, sub escortă, la Adrianopol pe fostul spătar 
Mihai Cantacuzino şi logofătul Radu Dudescu, împreună cu o consistentă swnă de bani 
pentru a pune capăt adversarilor săi. Închişi în temniţa de la Boiagi-başa şi după torturi 
Ştefan Cantacuzino şi bătrânul părinte au fost executaţi la 27 mai/7 iunie 1716. În acest fel 
se punea capăt conflictelor şi rivalităţilor care au dominat viaţa politică munteană de la 
sfărşitul veacului al XVII-lea şi începutul unnătorului secol. 

Şi Muzeul Municipiului Bucureşti, deţinător şi păstrător al unei bogate şi 
diverse Colecţii de Documente, deţine un număr de 1 O acte care provin din 
răstimpul scurtei domnii a ultimului Cantacuzin. Cele mai multe sunt acte de 
vânzare-cumpărare a unor vii, făcătoare sau ţelină, cât şi a unei copile de ţigan, 
anume: Stanca (doc. 10). Domnul, în calitate de emitent apare în două acte, cu 
prilejul confirmării stăpânirii unor moşii, când sunt menţionaţi şi membrii Sfatului 
domnesc, dar şi atunci când emite porunci pentru îndreptare de moşii sau pentru 
cercetarea unor datorii. Ca grămătici de cancelarie în această scurtă domnie 
menţionez pe Gherghe logofeţel, nepotul lui Gherghe şufar din Târgovişte şi 

Anghelache, fiul lui Mihai logofăt din Târgovişte, cât şi pe Mihalcea, Neagu 
logofăt şi popa Zota de la Sf. Nicolae. La doar două documente este menţionat şi 
locul de emitere, respectiv Bucureşti (doc. 6 şi 8). 

1. 
1714 (7222) iunie 18 

t MHMCT"llO liolK"llO "iw QJe~"" 80E80A H rocnOAHH'h. 

Ă"B"T rocnOACTBO '"" c"lio nosto\eH'iio rocnOACTB" '"" Radului Şovărăscul ca să 
ţie şi să stăpânească moşiia ce să chiiamă Adămeşti ot sud Teleorman, însă funea 
din sus, stânjăni 75, cu bună pace de cătră Stan croitoriul, feciorul lui Stan din 
Adămeşti, care moşie o au fost cumpărat Neagoe spătărelul, tatul Radului 
Şovărăscul, încă de sânt acum 69 de ani şi tot au stăpânit această moşie cu bună 
pace până acum. 

Iar, când au fost acum s-au sculat Stan croitoriul, feciorul lui Stan din 
Adămeşti, cu gâlceavă asupra Radului Şovărăscul zicând că nu ştie el când au 
vândut tată-său această moşiie şi eşind amândoi de faţă, în divan, naintea domni<e>i 
mele şi văzând domniia mea zapisul lui Stan, tatul lui Stan croitoriul la mâna lui 
Neagoe, tatul Radului Şovărăscul, de cumpărătoare bună şi direaptă au rămas Stan 
croitoriul de judecată. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



350 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIV 

Drept aceia şi domniia mea am dat această carte a domni<e>i mele Radului, 
feciorul lui Neagoe Şovărăscul, ca să ţie şi să stăpânească aceşti stânjini de moşie 
ce scriu mai sus cu bună pace de cătră Stan croitoriul şi de cătră feciorii lui şi de 
cătră tot neamul lui, că au rămas Stan croitoriul din divan, den naintea domni<e>i 
mele de judecată. 

H HC<npABHHK> CAAMS pt:'IC: rocnoACTBA MH. Iunie 18 dni, leat 7222 <l 714>. 

t "iw QJc:+"" BOC:BOAA, MHl\On"lio Eoi1(ieio rocnoA"P· 
Procit vtori logofăt. 

<Versa>: Cartea lui Ştefan voevod Cantacuzino din anul 7222, 1714 prin care 
în urmă de judecată la divanu domnesc confirmă de bună vânzarea a 75 stânjeni din 
moşia Adameştii şi recunoaşte de posesor al lor pe Radul Şovărescu. De Adămeşti. 
Iunie 18, I 714. 

M.M.B., nr. 26931 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22,5 cm.), monograma şi sigiliu 

mijlociu domnesc în chinovar. Are copie rom. din 1898 făcută de către A. N. 
Doicescu. 

2. 
1714 (7223) octombrie 26 

ţ Adecă eu, lane, i Pană i Tudorache i Iorga dămpreună cu vărul nostru, 
Tudor, dat-amu zapisul nostru la mâna lui Andreiu neguţătoriul ot Cocani ca să fie 
de bună credinţă precum să să ştie că i-am vândut noi viile noastre în Dealul 
Sârbenilor, care vii sântu şi noao de la părinţii noştri care sânt în hotariul 
Urdeascki. 

Deci, până acum am stăpânitu noi, iar acum le-am vândut dumnealui, pogonul 
po taleri 26, însă vii lucrate pogo<a>ne [13 poh] 1 şi aceşti bani i-am luat noi toţi 
gata în mâinele no<a>stre pre cât ni s-au făcut toţi. Şi aceste vii le-am vândut cu 
crama şi cu livede şi cu pometul şi cu buţi şi cu tocitori şi cu corătă şi cu teascu şi 
cu toate dichisele viilor. Şi cându am vândut noi aceste vii le-am vândut cu ştirea 
tuturor neamului nostru şi cu ştirea tuturor vecinilor şi den sus şi den jos şi i-am dat 
şi zapisele cele vechi de cumpărătoare ca să stăpânească de acum înainte2 

dum[nea]lui3 şi coconii dumnealui câţi Dumnezeu îi va dărui. 
[Ş]i3 cându am făcut acestu zapis fost-au mulţi megiiaşi care să vor iscăli mai 

jos. Şi noi pentru mai adăvărată credinţă am iscălit toţi cu mâinile no<a>stre ca să să 
crează. Octomvrie 26 dni, leat 7223 d 714>. 

ţ Eu, Radu), sin Vrabie ot tam 
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t Eu, Opre ot tam 
t Eu, Stan, sin Irimiia ot tam 
t Eu, Barbu, martor 
ţ Eu, Dumitru ot tam Butucin 
t Eu, [ ]4 jupan Macsim, martor 
Patru semnături în limba greacă5 . 

t Şi am scris eu, Mihalcea, am.scris cu zisa lor. 

<Verso interior>: ţ Adecă eu, lane dămpreună cu fraţii miei anume, Pană. 
<Versa>: t Zapisul lui Tudorache. Via Sârbeni. 

M.M.B., nr. 30572 

351 

Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32x2 J,5 cm.), JO semnături digitale în 
cerneală. Are copie modernă. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 
Brâncoveneşti. 

1 Scris cu altă cerneală. 
2
'btH4HHT€. 

3 Rupt în orig. 
4 Indescifrabil. 
5 Semnături autografe. 

3. 
1715(7223)/ebruarie1 

Copie scoasă din zapisul cel adevărat din cuvânt în cuvânt. 

t Adecă, Nica megiiaşul Dinu! împreună cu feciori<Î> miei dat-am bun zapisul 
nostru la mâna lui Muşat, precum să să ştiie că i-am vândut o dreaptă moşiie a 
noastră ce o am avut-o dă la părinţi aleasă dreptu bani gata, taleri 100 şi dooă <Î>epe 
cu mânzu ca să fiie moşiie statornică în veci numai ci am lăsat stânjăni 100 ce i-am 
dat daniie feţele Drogurilor la mănăstirea Golgotii. 

Însă să ştiie şi hotar<Ui> moşii anume: curmezişul din apa Strămbului până în 
vâlceaoa ce vine dă la Mal<ui> Gropii şi merge la Gura lui Natu şi pă plaiul gropii 
la vâlceaoa Nisipu şi iaste drept la apa Cricovului şi lungul din matca Văii Lungii 
până în hotarul Şărbăneştilor pentru că o am vândut cu ştirea tuturor' vecinilor şi 
răzoraştilor. 

Şi când s-au tăcut zapisul acesta am chemat mulţi oameni dă cinste. Şi eu 
pentru credinţă mi-am pus degetul. 7223 <1715> fevruarie 1. 

Eu, Nica megiiaş, vânzător. 
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Eu, Roncea, sin ego, vânzător. 
Eu, Radul, brat ego Roncea, vânzător. 
Eu, Cernea ot Bezdedea, martor. 
Eu, Radu Paraipanul, martor. 
Eu, Tudor Flocosul, martor. 
Eu, Stan Dobâncă, martor. 
Eu, Oprea Dobâncă, martor. 
Eu, Vasile Lungeanul, martor. 

Şi am scris eu, Neagul logofăt ot Bezdeadul, cu zisa lui şi martor. 
Şi am scris eu, Stoica logofăt ot veliţi boeri, după zapisul cel adev<ă>rat 

întocmai după coprinderea lui. 

M.M.B., nr. 27023 
Copie rom., hârtie difolio (27,5xl9,5 cm.). Are copie modernă. 

4. 
1715 (7223)/ebruarie 5 

ţ MHAOCTYio GolKYIO "iw I.Jie+"" BOUOA H rocnoAHH'h. 

UHCAX rocnoACTBO MH ţie Lupe Homescule de la Humeşti. 
Cătră aceasta îţi fac domniia mea în ştire că aicea la domniia mea îmi spuse 

dumneaei vara Ilinc[a]1 hătmăneasa zicând cum că le-ai fi fost vândut o moşăe ot 
sud Slam Rămnic, stânjăni [ ]2 drept taleri [20]3 şi ş-au găsit dumnealor moşăia 
vândută rău şi vândută altora şi sânt păgubaşi şi de venitul moşăii şi de bani. 

Ci iată că-ţi poruncesc domniia <mea> în vreme ce vei vedea porunca domniii 
mele să te scoli să vii aicea la divanul domniii mele să îndreptezi moşăia sau să 
întorci banii cum să va socoti cu dreptate, că neviind de voia ta să ştii că va trimite 
domni ia mea annaş de te va aduce şi vei da şi treapăd. 

Aşăjderea şi ţie Stane care ai fost vătafu de plai la Bogdănei îţi poruncesc 
domniia mea să te scoli şi tu4 să vii aicea să dai seama de un cal al dumnealor ce s
au găsit de furat la tine să îndreptezi de cine iaste furat şi să nu staţi împotriva 
poruncii domniii mele sau să faceţi zăbava că să ştiţi apoi că vă va veni annaş de 
vă va da aduce aicea fără de voia voastră şi veţi da şi treapăd. 

Într-alt chip nu va fi. 
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Tol\eKo """'X rocnOACTK" MH. Fevruarie 5 dni, leat <7>223 d 715>. 
t "iw LJJe•"" KOEKOA"· MHl\OCT.ÎIO EolK"1eio rocnOAHH'b. 

Procit vtori logofăt. 

<Versa>: 7223 <1715>. Ştefan Vodă. Carte de la Ştefan. 

M.M.B., nr. 13949 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32x21,5 cm.), monograma şi sigiliu 

mijlociu domnesc în chinovar. 

1 Scris peste slova ,;k". 
2 Loc alb în orig. 
3 Scris cu altă cerneală. 
4 

TW. 

5. 
1715 (7223) aprilie 22 

ţ Adecă eu, Moise, sin izbăşăi lui Mogoş ot Costiiani, împreună cu fii-meu, 
Mihaiu, dat-am zapisul nostru la mâna lui Toderaşco Cogălniceanul precum să să 
ştie că i-am vândut pogon de păragină 5 în De<a>lul Homeştilor, care acestia vii 
me-<a>U fostu şi mie de cumpărăto<a>re de la Dumitru Bădiulescul. 

Deci, eu <ne>putându-le lucra şi înţelenându-se le-<a>m vândut de a mia bună 
voie şi cu ştire< a> tutur<on fraţilor noştri 1 de moşăe şi den sus şi den jos. Şi me-<a>U 
dat toţi banii gata în mână, taleri [28]2 şi eu am datu3 durnne<a>lui acestu zapisu ca 
să fie moşie stătătoare4 în veci durnne<a>lui şi cuconilor şi nepoţilor durnne<a>lui 
câţi Durnnezău îi va dărui. 

Şi când am făcut acestu zapis fost-au mulţi boieri şi împrejureni marturd> care 
să vor iscăli mai jos. Şi noi pentru mai adevărată credinţa ne-<a>m pus mai jos 
de[ge]tele5 şi isc[ăl]iturile6 ca să să creze. Aprilie 22 dni, leat 7223 d 715>. 

Moise, sin Mogoş vânzător. 
Mihai, sin Moise vânzător. 
Eu, Finta ot Putreda7

, martor 
Stoian ot tam, martor. 
Eu, Dorofteiu călugăriul ot tam, martor. 
Necula, sin Frăncul căpitan, martor 
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Eu, Ion Turlacul părtar, martor. 
Eu, popa Theodo<sie>, martor8

• 

<Verso>: 7223 <1715> aprilie 22. 

M.M.B., nr. 13519 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (33x22,5 cm.), 2 semnături digitale în 

cerneală. 

I NOWCTpH. 
2 Scris cu altă cerneală. 
3 

AATA. 
4 

CT'h T'h TWwpe. 
5 Rupt în orig. 
6 Scris peste alte slove. 
7

0Tpt:Ap4. 
8 Semnături autografe. 

6. 
1715 (7223) mai 5, Bucureşti 

t MHi\OCT"ilO &011c°iEIO "iw QIE~AN RANTAK83HNO BOUOA H rocnOAAP'h BCOE 3EMi\E 

8rrppOBi\AX
0

iH. 

AABAT rocnoACTBO MH c"iEio noBili\EN"iio rocnOACTBA MH slugii domniii mele lui 
Costandin logofăt za taină, snă Vladului logofăt ot Filipeşti şi feciorilor lui câţi 
Dumnezeu îi va da, ca să-i fie lui ocină în moşia Măgurenilor ot sud Prahova, însă 
toată partea Clipei şi a frăţine-său, lui Radic, oricâtă s-ar alege den câmpu, den 
pădure, den apă şi dealul cu viile şi den siliştea satului şi cu rumânii şi cu lazurile 
de fân şi cu pometul dupreste tot hotarul cât să va alege partea lor. Pentru că aceste. 
moşii şi vii fostu-le-au cumpărat strămoşii Vladului logofăt, tatăl slugii domniei 
mele, Costandin logofăt, anume Radul şi Tiha, drept bani gata, aspri 14000 încă 
den zilele lui Alicsandru Vodă cel bătrân, snă Mircii Vodă. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt, snă Vladului logofăt, ocină în Măgureni 
toată partea unchiului tătăne-său anume, Vladul portarul cel bătrân, care au fost 
cumpărat unchiul Vladului logofăt de la verii lui, Lazăr şi Stroe şi Neagoe şi Oprea, 
snă lui Mihăilă den Bălţaţi, partea lor toată den câmpu, den pădure, den apă, şi 

dupeste tot hotarul câtă să va alege drept 13000 de bani gata cu zapis de la mâna 
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lor şi cu mărturii, încă den zilele răposatului Matei Vodă, leat 714 7, care moşie le
au fost şi lor de cumpărătoare de la Voica den Măgureni şi de la fata lui Nichifor de 
acolo şi le-au cumpărat Vladul logofăt această parte de moşie de la nepotu-său, 
Toader Labăr, feciorul vară-sa Ilinii, fata Vladului portarul, drept bani gata 9700 cu 
zapis şi cu mărturii. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt un lazu de făn şi cu pomet în Roşioara, care 
l-au cumpărat moşu-său, Cătăniţă, de la Călin călugărul şi de la fie-său, Ivan den 
Măgureni, drept bani gata 400, care laz iaste alăturea cu Vâlceaoa Roşioarii şi 

merge în lungu den curmătura de jos până în cea de sus pă supt deal şi den sus de 
unde au fost metohul' călugărilor. 

Şi, iar să fie slugii domniii mele lui Costandin logofăt un laz de făn în moşiia 
Măgurenilor, care l-au cumpărat moşu-său, Cătăniţă, de la Mihăilă cel bătrân şi de 
la fie-său, Voica den Măgureni, drept bani gata 500, care iaste alăturea cu un lazu a 
Vladului lo~ofăt, tatăl lui Costandin logofăt, de la strămoşii lui în Poiana 
Drăgănesii. Insă, să să ştie semnele den Vâlceaoa Drăgănesii pe lângă apa Praoviţii 
în sus despre răsărit, iar despre apus dăn apa Drăgănesii pă supt Obreajăi până în 
Poiana Mihălceştilor şi până în râpele Utii suptu măgură şi în sus până în Poiana lui 
Negoiţă megiiaşul, în Obreajăi. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt un lazu cu pomet de la Ghiorma cel mare, 
care iaste alăturea cu alt lazu al tătăne-său, Vladului logofăt, unde-i zic la Buda 
supt dealul cu viile care dau în Olt cumpărat de la Ghiorma cel mare, drept bani 
gata 600 cu zapis şi cu mărturii leat 7181. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt un laz iar alăturea cu acel lazu, care l-a 
cumpărat tată-său de la verii Ghiormei cel mare anume, Ghiorma şi de la frate-său, 
Iane, drept bani gata 333 şi aceste lazuri sânt pentre lazurile Vladului logofăt, tatăl 
lui Costandin logofăt, care le au în Olt cumpărate mai den nainte iar de la dânşii. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt 2 lazuri cu pomet de ocina Măgurenii care 
au cumpărat tată-său, Vladul logofăt, de la Stroe şi de la văru-său, Sava, snă Ivaşco 
Spinciul ot Vlădeni, care lazuri sântu den sus între lazurile tătăne-său, Vladului 
logofăt, iar cel den jos de lazurile lui care l-au cumpărat unchiul tătăine-său, Vladul 
portarul cel bătrân, unde iaste părul cel mare dăn drumu dreptu bani gata 1200 cu 
zapis de vânzare şi cu mărturii leat 7185. 

Şi; iar să fie lui Costandin logofăt o vie şi cu ocină în Dealul Măgurenilor, 
care o au cumpărat tată-său de la Buda şi de la soru-sa, Smaranda, nepoţii Budii cel 
bătrân, dreptu bani gata, taleri 31, cu zapis de la mâna lor şi cu mărturii, care vii şi 
ocină au fost iar de la Drăghici, strămoşul lui Costandin logofăt, fiindu fraţi cu 
Buda cel bătrân şi pă urmă le-au vândut nepoţii Budii Vladului logofăt, tatăl lui 
Costandin logofăt, încă mai den nainte vreme de la leat 7186. 

Şi, iar să fie lu Costandin logofăt un lazu de făn cu pomet care l-au cumpărat 
tată-său, Vladul logofăt, de la văru-său, Mihalcea, şi de la frate-său, Stoica, feciorii 
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Mihalcii logofăt ot Măgureni, care laz iaste alăturea cu alt laz al lor pe den sus, 
unde să chiiamă la Berbecel cât va fi partea lor ce iaste dăn jos de viia Utii, care I
au cumpărat dreptu taleri 4 cu zapis de la mâna lor leat 7188. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt lazurile de făn cele bătrâne în Măgureni, 
care-i sântu cumpărate de stremoşi lor, anume: Radul şi Tiha şi Lazăr osebit de 
ceialalţi moşi de la megiiaşii den Măgureni. Însă, un laz de la Tătuc care iaste în 
Vărtop şi ţine Vărtopul jumătate, despre câmpu, cât ţine valea împrejur, dreptu bani 
gata 600. Şi, iar alte trei locuri care au cumpărat strămoşii Vladului logofăt, tatăl 
lui Costandin logofăt, care sunt mai sus zişi, de la Oancea megiiaşul den Măgureni 
dreptu bani gata 1700. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt un răzor de loc de la Micul megiiaşul den 
Măgureni, care iaste pă lângă hotarul Bălţaţilor pre den sus şi dă cu capul în apa 
Praoviţii, iar despre câmpu merge până în marginea mărăcinilor cât iaste loc de 
curătură care l-au cumpărat dreptu aspri 150 şi altu lazu den Gura Drăgănesii 
poiana jumătate dreptu aspri [ ]2. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt o curătură pe Praoviţa den sus de Valea 
Sării, care o au cumpărat strămoşii tătăne-său de la Negoiţă megiiaşul den 
Măgureni drept aspri 500, după cum scrie şi în cartea răposatului Radului Vodă şi 
altor bătrâni domni. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt ocină în Măgureni şi cu vii, partea verilor 
tătăine-său, anume: Radul i Vladul, feciorii lui Drăghici cel bătrân, unchiul tătăne
său, toată partea lor ce li s-au venit den câmpu, den pădure, den apă şi dupeste tot 
hotarul câtă să va alege3

, care le-au cumpărat dreptu taleri 35 cu zapis de la mâna 
lor leat 7200 şi cu mărturii. 

Şi, iar au cumpărat tată-său, Vladul logofăt, de la nepotu-său, Toader Labăr, 
feciorul vară-sa Ilinii, fata Vladului [p ]ortarul4 cel bătrân, toată partea lor de moşie 
câtă au avut Vladul portarul, afară de cumpărătorile ce au cumpărat şi el de la verii 
lui, Mihăil, Lazăr şi Oprea den partea moşilor lui Raduli Mihai den Măgu[re]ni4 

pentru că au cumpărat tată-său, Vladul logofăt aceste părţi dreptu ughi 16 cu zapis 
[d]e4 la mâna lor leat 7198. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofătul o silişte cu pomi în sat, în Măgureni, care 
o au cumpă[rat tatu-s]ău5 , Cătăniţă portaru, de la Nedelco, zet Radului Moilă 
megiiaşul den Măgureni, dreptu aspri 680, care silişte au fost şi lui Nedelco de 
zestre şi iaste peste Praoviţă dăspre măgură cât au ţinut [ ]lui5 lui Martin cel bătrân 
precum scrie şi zapisul cel de cumpărătoare leat 7170. 

Ş[i iar]5 au cumpărat Cătăniţă por[tar .. ]5 moşul lui Costandin logofăt şi altă silişte cu 
porni~ iar alăturea cu aceia [ ]5 drept aspri 500 cu zapis şi cu mărturii leat 7171. 

Şi, iar a[u cum]părat5 moşu-său, Cătăniţă portarul, şi altă silişte în 
Mă[gure]ni5 , iar alăturea cu celelalte silişti despre apa Pra[oviţii d]e5 la Sărbul den 
Măgureni drept aspri 300 cu zapis şi cu mărturii. 
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Şi, iar să fie [lui C]ostandin5 logofăt o curătură care o au făcut tată-său, Vladul 
logofăt, den pădure, den marginea unui lazu al lui ce au avut de moştenire [ ]du5 

pădure mare au plătit la oameni cu falcea de falce pa bani 333 şi au făcut curătura 
aceasta de fălci 42, afară den ce au curat el cu argaţii lui şi cu ţiganii cu bucate şi cu 
multă cheltuială pâ[nă ... ]5 au făcut câmpu dă coasă şi de arătură. 

Însă, să să ştie semnele aceştii curături den slemea [ ] 5 Valea Sării în sus până în 
piiatra unde au fost varniţele, şi despre măgură până în hotarul poenii şi apoi den varniţe 
în jos până în stejar, unde să împreună cu curătura popei Voicăi. Apoi, iar pre vâlcea în 
jos până iar în stejariul cel mare, care să alătură cu poenile rumânilor Hierăi postelnic 
Racotă şi până în Poiana Albului Guşatul, apoi până în vâlceaoa de la lazurile lui 
Miroslav care le ţin boiarii den Măgureni în sus pă Proviţa. 

Şi, iar să fie lui Costandin logofăt o poiană în ocina Măgurenilor care iaste den 
sus de această curătură, pentru că o au cumpărat tat[ă-său, Vl]adul5 logofăt, de la 
Leca, fratele lui Cocoş, drept bani 400 cu zapis şi cu mărturii leat 7171 şi tot au 
stăpânit părinţii Vladului logofăt, tatăl lui Costandin logofăt, şi tată-său, Vladul 
logofăt, aceste moşii şi vii şi lazuri care scriu mai sus tot cu bună pace până în 
zilele răposatului Costandin Vodă Brâncoveanu leat 7198. Iar dupe aceia ajungând 
Şărban Cantacuzino vomic mare şi având mare pizmă pă Vladul logofăt, tatăl lui 
Costandin logofăt, fiind şi el moşnean în sat, în Măgureni, au fost pus mare pizmă 
ş[i ur]gie5 asupra Vladului logofăt şi i-au luat toate mo[ş]iile5 cu livezile şi viile ce 
au avut pre moşiia Măgurenilor în sila lui nefiindu [ nici] 5 dator nici vinovat şi 
băgându-l şi la închisoare şi în lanţu până ce i-au luat şi 3 hrisoave ce au [a]vut4 pe 
aceste moşii ca să nu să mai pomenească nimeni, moşneni den Măgureni, nici să 
mai ţie Vladul logofăt aceste moşii den Măgureni, ci să fie toate ale lui. 

Deci, şi Vladul, tatăl lui Costandin logofătul, neavând ce face fiindu Şerban 
Cantacuzino vornicul puternic şi silnic nu s-au putut pune împotrivă-ici au lăsat de 
au stăpânit Şerban vornicul toate lazurile şi ocinele lui şi viile în silă până [la]4 
moartea lui. Iar după moartea lui Şerban vornicul Cantacuzino căutându-şi Vladul 
logofăt dreptatea şi neîngăduind n-au lăsat ca să-i împresoare moşiile lui ce scriu 
mai sus, ci au venit în naintea domni<e>i mele fiind domniia mea atuncea vei spătar 
de se-au întrebat de faţă cu Costand[in ... ]4 şi cu fraţii lui, Matei i Părvul, nepoţii 
răposatului Şerban vornicul Cantacuzino, înaintea domniii mele pentru aceste moşii 
ale Vladului logofăt, care le-au fost împresurat unchiul lor, Şerban vorn[icu, şi]4 
scoţând Vladul logofăt cărţile câte au mai avut pe aceste moşii ce să scriu mai sus, 
au scos şi nepoţii lui Şerban vornicul cărţile lor ce au avut pre moşiia Măgurenilor 
şi au citit toate pre rând şi unele şi altele şi nu s-au aflat în cărţile lui Şerban 
Cantacuzino vornicul nimica vândut de părinţii Vladului logofăt, nici de el, nici dă 
neamul lui, nici boiarilor den Măgureni, nici altor boiari care-i au stăpânit 
Măgurenii mai nainte, ci s-au doveditu că le-au fost împresurat Şerban vornicul în 
silă şi fără de nici o dreptate. 
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Deci, Costandin postelnicul Cantacuzino cu fraţii lui, Matei i Părvul 

Cantacuzino, văzând că au făcut unchiul lor, Şerban Cantacuzino vomicului, mare 
nedreptate Vladului logofăt nu s-au îndurat unchiul lor, Şerban vomicul, ci după 
buna adeverinţă au dat toate moşiile şi curăturile, lazurile cu pometurile câte au 
avut în sat, în Măgureni, care le-au stăpânit moşii şi părinţii lui şi el să le 
stăpânească şi de acum înainte el şi feciorii lui cu bună pace. Şi au făcut [ ]5 

răposatul Costandin postelnic Cantacuzino cu fraţii lui, Mateiu căpitan Cantacuzino 
i Părvul postelnic Cantacuzino scrisoarea lor la mâna Vladului logofăt den naintea 
noastră ca să-şi stăpânească moşiia lui câtă au avut în Măgureni întărită cu 
iscăliturile lor scriind ca să-i dea şi acele 3 hrisoave, care-i scriu mai sus, care le-au 
luat [ ]lor5 logofăt Şerban Cantacuzino vornicul, dupre cum am văzut dornniia mea 
şi hrisovul răposatului Costandin Vodă Brâncoveanul şi scrisoarea răposatului 
Costandin postelnicul Cantacuzino şi a fraţilor lui, Matei căpitan i Părvul postelnic, 
la mâna slugii dornniii mele Costandin logofăt de stăpânirea acestor moşii ce se-au 
zis mai sus. 

Dreptu aceia şi domniia mea, încă, am dat acestu hrisov al dornniii mele slugii 
dornniii mele, lui Costandin logofăt za taină cu fraţii lui, snă Vladului logofăt şi 
feciorilor lor, ca să aibă a-i ţinea şi a stăpâni toate moşiile, viile, curăturile, lazurile 
cu pometurile, care scriu în cărţile şi în hrisoavele lui cele bătrâne şi în zapisele dă 
cumpărătoare cu bună pace de către nepoţii lui Şerban vomicul Cantacuzino, Matei 
căpitan i Părvul postelnic Cantacuzino şi de cătră feciorii lor şi de cătră tot neamul 
lui Şerban vomicul Cantacuzino, precum le-au stăpânit şi mai nainte vreme, să le 
fie moşie stătătoare lor şi feciorilor lor, nepoţilor şi strenepoţilor în veci. 

Şi am întăritu hrisovul acesta cu tot sfatul şi credincioşii boiarii cei mari ai 
Divanului domnii mele: pan Costandin Ştirbei vei bani pan Pătraşco Brezoianul vei 
vomic i pan Radul Golescul vei logofăt i pan Radul Dudescul vei spătar i pan 
Şerban Bojoreanul vei vistiiar i pan Şerban Prisăceanul vei clucer i pan Gligorie vei 
postelnic i pan State Leurdeanul vei paharnic i pan Neagoe Topliceanul vei stolnic i 
pan Mihai Cantacuzino vei comis i pan Pătru Obedeanul vei sluger i pan Şerban 
Greceanul vei pitar. 

Şi ispravnic Costandin Conţescul vtori logofăt. 
Şi s-au scris hrisovul acesta întru al doilea an al dornniii dornniii mele aici, în 

oraşul scaunului dornniii mele, în Bucureşti, de Gherghe logofeţelul, vnuc Gherghe 
şufar ot Târgovişte. Measeţa mai 5 dni, leat 7223 < 1715>. 

t "iw LJJe+AH BOt:BOA,MHl\OCT°ilO 6011(ieio rocnOAAp. 

ţ "iw LJJe+AH HAHTAKS3HHo <m.p.> 

M.M.B., nr. 27050 

Radul Golescul vei logofăt, procitelnomu 
Costandin Conţescu) vtori logofăt, procitelnomu 
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Orig. rom., perg., (74,5x46,5 cm.), in .frontispiciu stema Ţării Româneşti, 
litera iniţială încadrată in cartuş, titulatura domnească scrisă cu chinovar şi 
soluţie de aur, monograma domnească scrisă cu cerneală neagră şi soluţie de aur, 
sigiliul mijlociu domnesc in ceară roşie, căzut. 

1 MeTo.f>S". 
2 Loc alb în orig. 
J 4Mi11,1e. 
4 Rupt în orig. 
5 Şters în orig. 

7. 
1715 (7223) iunie 8 

ţ MHl\OCT"iio liolK"iio "iw QIE4'•"" BOEBOA H rocnOAHH'h 3€MI\€ RAAXHCKoe. 
AABAT rocnoACTBO MH c"iio noB-kAeH"iio rocnOACTBA MH acestui turcu, lui Agi Ali, 

[ ]
1 ca să fie volnic cu această carte să vânză nişte vii a lui Ian[e]2 şi ale frăţine-său, 

lui Pană i Tudorache, care sânt în Dealul Urlaţilor. Pentru că luând ei bani de la 
acest turcu pe unt ca taleri 15, când au fost la vreme n-au avut să dea untul şi 

apucându-i cu porunca domni<e>i mele Ion căpitan de la Ploeşti să dea acest unt, ei 
au dat zapis cu zi puind şi aceste vii ce scrie mai sus zălog cum că vor da untul la 
zi, iar după aceia ei ca nişte oameni înşălători n-au umblat să să plătească, ci au 
vândut aceste vii altora, iar acest turcu neguţător au rămas la pagubă şi ei au fugit 
de nu-i poate găsi nicăi<e>ri. 

Drept aceia văzând domniia mea că, ca nişte oameni înşălători după ce au pus 
viile zălog şi în urmă le-au vândut la alţii şi aceia au ştiut că sânt viile zălog, am 
dat această carte a domni<e>i mele lui Agi Ali3 neguţătorul ca să le vânză el cui 
vrea să-şi plinească acei bani ce sânt ei datori, iar de-i vor da cei ce au cumpărat 
aceste vii banii câţi sânt aceşti ce s-au zis mai sus datori să stăpânească viile cu 
bună pace, iar până nu vor da să nu fie volnici a stăpâni. 

Că aşa iaste porunca domni<e>i mele. 
H Hc<npABHHK> CAAM pe'le rocnOACTBA MH. Iunie 8 dni, leat 7223 < 1715>. 

t "iw Ql€4'AH 80€BOAA, MHl\OCT"ilO liolK"ieio rocnOAHH'b. 
Procit vtori logofăt. 

M.M.B., nr. 30564 
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Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (31,5x 20,5 cm.), monograma şi sigiliu 
inelar domnesc în chinovar. Are copie modernă. Provine de la Epitropia 
Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

1 Loc alb în orig. 
2 Scris peste altă slovă. 
3 Ad. interlinear. 

8. 
1715 (7223) august 13, Bucureşti 

ţ MHl\OCT'ieio lioJK
0

Î€10 'iw ijle.f>4H H4HTAK83HHO KO€KOA H rocnoAHHb KCOH 3€MI\€ 

grrppoKl\4XHCKO€. 

AA[K]AT
1 

rocnOACTKO MH c'ie noKel\eH'ie cinstitului şi credinciosului boiariului 
dornni<e>i mele Pătraşco Brezoianul vei vornec ca să aibă a ţinea şi a stăpâni moşie 
în hotarul Berciugovului de Jos ot sud Ilhov, stânjăni 228 den câmpu, den pădure, 
den apă, den siliştea satului şi dupriste tot hotarul cu bună pace de cătră Oprea, 
feciorul Oprii den Berciugovu, şi de cătră feciorii şi verii şi tot neamul lui, şi de 
cătră Fiera cu fraţii lui şi de cătră feciorii lor, feciorii Zorii ot Berciugovul de Jos. 
Pentru că această moşie ce scrie mai sus fost-au a Fierăi şi a fraţilor lui, feciorii 
Zorii ot Berciugov, şi a Oprii şi a fraţilor lui şi a verilor lui, feciorii Oprii iar den 
Berciugov, care scriu mai sus. Şi ei fiind slujitori visternicei încă den zilele 
răposatului Costandin Vodă Brâncoveanul tot ş-au dat dajdea lor ce au fostu până 
la o seamă de vreme. Iar cându au fostu la leat 7198 fiind la vremea haraciului ei n
au şăzutu ca să-şi dea birul lor de haraci ci s-au sculat de au fugit şi au rămas birul 
lor asupra lui Nan căpitanul şi a cetaşilor lui şi fiind crucea suma lor de bir, drept 
ughi 33, iar Nan căpitanul şi cu cetaşii lor văzându că rămâne birul acestor fugiţi ce 
scriu mai sus în spinarea lor fost-au mersu la răposatul Costandin Vodă 
Brâncoveanul de au făcut jalbă pentru aceşti slujitori fugiţi cum că le-au rămas 
birul în spinarea lor şi domni ia lui după jalba lor le-au dat voie şi volnicie cu cartea 
dornniii sale ca să le vânză moşiile să împlinească banii vistiirii şi după porunca 
dornni<e>i sale s-au fostu sculat Nan căpitanul şi cu cetaşii lui de au vândut această 
moşie ce scrie mai sus Cărstii biv vei vistiiar cu zapisul lor fiind atunci pă acea 
vreme el vistiiar mare stânjănul po bani 3 3, care fac taleri 5 7, cât au făcut lor suma 
banilor de bir cu cusurul pe cum să dau la haraci. 

Însă să să ştie această moşie care cât i s-au vândut partea Fierăi şi a fraţilor lui 
stânjăni 118 şi partea Oprii şi a fr[a]ţilor 1 lui şi a v[e]rilor 1 lui stânjăni 110, care fac 
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împreună peste tot stânjăni 228 ce scriu mai sus şi au stăpânit şi Cărstea vistiiariul 
această moşie un an şi jumătate. 

Deci, boiariul domni<e>i mele ce scrie mai sus având moşie de moştenire 
împreună cu aceşti slujitori ce scriu mai sus tot într-acest hotar şi prinzându de 
veste n-au îngăduit pe Cărstea vistiiariul ca să ţie această moşie ci au mersu de s-au 
întrebat de faţă, la divan, înaintea2 lui Costandin Vodă şi den divan aşa au ajunsu 
judecata şi dreptatea că iaste mai volnec boiariul domni<e>i mele decât Cărstea 
vistiiariul să cumpere această moşie fiind moşnean şi i-au întorsu Cărstii vistier 
banii în divan înaintea lui Costandin Vodă de şi i-au luat dupre cum3 am văzut şi 
domniia mea cartea lui Costandin Vodă de judecată şi zapisul lui Nan căpitanul 
împreună cu cetaşii lor şi cu mulţi boiari iscăliţi în zapis la mâna boiariului domniii 
mele Pătraşco Brezoianul vei vornic. Şi de atunci până acum au stăpânit boiariul 
domni<e>i mele această moşie cu bună pace până acum în zilele domniii mele la 
leat 7223. Iar când au fostu acum sculatu-s-au Oprea, feciorul Oprii, ce scrie mai 
sus cu pâră şi cu multă gâlceavă4 asupra boiariului domni<e>i mele ce iaste mai sus 
zis zicând că i s-au vândut moşiia fără de dreptate şi fără de preţ şi mai zicea că i s
au şi împresurat moşiia că are moşie mai multă decât au vândut Nan căpitanul şi cu 
cetaşii lor. 

Deci, boiariul domni<e>i mele văzându că-i face multă gâlceavă4 şi supărare şi 
ştiind că această moşie o au scos şi o au răscumpărat de la Cărstea vistiiariul şi cum 
zice nu sânt adevărate nici unile n-au îngăduit ci au venit de s-au întrebat cu dânsul 
de faţă înaintea2 domniii mele, în divan. 

Deci acestu Opre tot aşa pâra şi zicea precum scrie mai sus că i s-au 
împresurat moşiia zicând că are stânjăni 150 şi Nan căpitanul i-au vândut stânjăni 
110, care zicea că-i împresoară stânjăni 40. Iar boiariul domni<e>i mele au scos o 
foa<i>e a 12 boiari de ho[t]ărâtul 1 aceştii moşii care foa<i>e citindu-să în divan s-au 
găsit scris că au avut Oprea şi cu fraţii5 lui şi cu verii lor numai stânjăni 110 după 
cum au vândut Nan căpitan şi cu cetaşii lui, iar nu stânjăni 150 pe cum zicea Oprea. 

Deci, şi acestu Opre încă au scos o carte iar <a> acelor 12 boiari hotarnici în 
care scriia că are stânjăni 150 dupre cumu zicea el. Pentru care domniia mea luând 
seama cărţii s-au găsit stricată de au adaosu el unde au fostu stânjăni 11 O, iar el au 
făcut stânjăni 150 şi iar s-au mai dovedit şi den preţul moşii că aşa au fostu 
vânzarea moşi<e>i lor acolo, stânjănul po bani 33, şi s-au adevărat în dreptate că 
acestu Opre au umblat rău şi cu multe meşteşuguri şi nu i s-au făcut nici o 
strâmbătate. 

Dreptu aceia şi domniia mea împreună cu toţi boiarii domni<e>i mele dovedind 
că această moşie iaste vândută pentru banii lor de haraci şi nu s-au vândut mai 
multu decât au fostu partea lor de bir şi o stăpâneşte boiariul domniii mele ce scrie 
mai sus de atâta vreme de sânt 25 de ani. Am dat această carte a domni<e>i mele 
cinstitului şi credinciosului boiariului domni<e>i mele, Pătraşco Brezoianul vei 
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vomic, ca să ţie şi să stăpânească această moşie ce scrie mai sus cu bună pace de 
cătră Oprea, feciorul Oprii den Berciugov, şi de cătră verii lui, şi de cătră tot 
neamul lui să-i fie dumnealui şi coconilor dumnealui moşie stătătoare şi ohabnică 
în veac, pentru că au rămas el de judecată den naintea domniii mele, den divan. 

Şi am întărit cartea aceasta cu tot sfatul şi cu credincioşi boiarii cei mari ai 
divanului domniii mele: pan Costandin Ştirbei vei ban i pan [ J6 vei vornic i pan 
Radul Golescul vei logofăt i pan Radul Dudescul vei spătar i pan Şărban 

Bojoreanul vei vistiiar i pan Mănăilă vei clucer i pan Gligorie vei postelnic i pan 
Statie Leurdeanul vei pehamic i pan Barbul Greceanul vei stolnic i pan Mihai 
Cantacuzino vei comis i Pătru Obedeanul vei sluger i Şărban Greceanul vei pitar. 

Şi ispravnec Costandin Conţescul vtori logofăt. 
Şi s-au scris cartea aceasta în anul al doilea den domniia domni<e>i mele, în 

oraşul scaunului domni<e>i mele, în Bucureşti, de Anghelachie, snă Mihai logofăt 
ot Târgovişte. Measeţa avgust 13 dni, leat 7223 <1715>. 

t "iw lJle+AH BOEBOA, MHl\OCT'ilO 60lK
0

iEIO rocnOAHH'h. 

ţ 'iw lJle+"" H4HT<AKS3HHO> BOEBOA <m.p.> 
Radul Golescul vei logofăt procitelnomu. 

Costandin Conţescul vtori logofăt procitelnomu. 

<Verso>: Cartea lui Ştefan Cantacozino voevoda dă judecata cu Oprea ot 
Berciugov. Stânjini 228. Zapise 24 cu un hrisov. Berciuguvului. Stânjini 228. 

M.M.B., nr. 28639 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (48,5x32 cm.), litera iniţială ornamentată 

vegetal, titulatura şi monograma domnească scrise cu chinovar, sigiliu mijlociu 
domnesc în ceară, căzut. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 
Are copie modernă din 1883. 

1 Rupt în orig. 
2

TuHAHHT-k. 
3 Ad. interlinear. 
4 

n.l\4AAB'h. 

S cf>ppAl(iH. 
6 Loc alb în orig. 
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9. 
1715 (7223) august 20 

t Adecă eu, Opre, fratele lui Ne<a>goe ot Albeşti, dat-am zapisul miu la mâna 
dumne<a>lui jupânului Andreiu ot C[o]cani1 precum să să ştie că am vândutu 
dumne<a> lui 3 pogo<a>ne de vie făcătoare şi pol pogon de ţelină şi cu pometul câtu 
va ţine şi cu casa vii şi cu 2 buţi şi un butoiu şi cu o tocito<a>re şi cu un hărdău şi cu 
te<a>scul şi cu corăta şi cu toate dichi<să>le casii. Şi aceste vii sântu în Dealml> 
Sărbenilor în <h>0taru lui Vrabie. Şi aceste vii sântu pe lângă jupân Andreiu ot 
Cocani. 

Deci fiindu dumne<a>lui vecin căzind dumne<a>lui ca să le ia m-amu tocmit cu 
dumne<a>lui de <a> no<a>stră bună voie pogonul de vie făcătoare po taleri 24, care 
fac peste tot taleri 72. Şi aceşti bani i-am luat toţi în mâinile no<a>stre taleri 72, bani 
vechi. 

Aşijdere casa şi cu toate dichisele care sântu numite mai sus am dat împreună 
cu viile dereptu acei bani care scrie mai sus. Dereptu aceasta am dat zapi<smlu miu 
ca să stăpânească dumne<a>lui cu pace despre mine şi dăspre fraţii mii şi de către 
fămeia me<a> anume, Marie, şi de către totu ne<a>mul miu ca să fie <0h>amnic. 

Şi când amu făcutu acestu zapis fost-au ş-alţi megiiaşi. Şi pentru credinţa am 
pus deget[i]le2

• Avgust 20 dni, leat 7223 d 715>. 
Eu, Opre vânzitoru. 
Eu, Marie vânzătoare. 
ţ Eu, Radul, snă Vrabii, martor i brat ego Stan, martor 
Az, Iordan cojocar, martor 
lamandi cojocar, martor 
Gheorgachie Petru, martor 
Două semnături în limba greacă3 • 

< Versm: Zapisul Oprii de vii ot Albeşti, care le-au vândut lui Andrei ot 
Cocani. Via Sârbeni. Ale lui Andrei. 

M.M.B., nr. 30566 
Orig. rom., hârtie difo/io cu fi/igran (32,5x22 cm.), 2 semnături digitale în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. Are copie 
modernă. 

1 Scris peste slova „4". 
2 Scris peste slova „8". 
3 Semnături autografe. 
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10. 
1715 (7223) august 24 

ţ Adecă eu, Stoica, fratele lui Drăgoiu ot Gherghiţa, dat-am acesta al mie<m 
zapis la mâna dumnealui jupânului Istratie croitoriul ca să fie de bună credinţă, 
precum să să ştie că am vândut dumnealui o copilă de ţigan anume, Stanca, drept 
bani gata, taleri 21. Şi o am vândut de a mea bună voie şi cu ştirea tuturor 
rudeniilor mele şi mi-au dat dumnealui aceşti bani ce scriu mai sus toţi în mâna 
mea. 

Deci, eu încă am dat dumnealui această scrisoare ca să-i fie dumnealui 
statornică şi coconilor dumnealui [c]âţi 1 Dumnezeu i va dărui. 

Şi când s-au făcut această scrisoare fost-au oam[ eni]2 buni carii să vor iscăli 
mai jos. 

Şi am scris eu, popa Zota ot Sfeti Nicolae. 
ţ Measeţa avgust dni 24, ţ leat 7223 <1715>. 

ţ Eu, Stoica ot Gherghiţa. 

<Versa>: ţ Zapisul Stoicăi pentru Stanca ţiganca. 

M.M.B., nr. 37384 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. 

1 Scris peste altă slovă. 
2 Rupt în orig. 

SUMMARY 

The artic/e presents the documents in the colleciton of the Museum of Bucharest, 
dating /rom the times of ruter Ştefan Cantacuzino, son of high stewart Constantin 
Cantacuzino and nephew of former ruler Serban Cantacuzino. 
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