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Grina-Mihae/a Rafailă 

Gheorghe Duca, ajuns în tronul valah cu ajutorul fraţilor Cantacuzini, Şerban 
ş i Mihai postelnic, nu s-a bucurat prea mult de sprijinul ilustrei familii pe care a 
protejat-o la începutul domniei. Dorind să stabilească un echilibru cu adversarii 
acestora, Leurdenii, domnul i-a chemat din exil pe aceştia din urmă şi chiar Stroe 
Leurdeanu primeşte dregătoria de mare logofăt şi mai apoi pe cea de mare vomic. 
Cum relaţiile cu sprijinitorii săi se vor încorda, domnul va încerca să se sprijine tot 
mai mult pe partida adversă, care la rândul ei era slăbită şi îmbătrânită. În aceste 
împrejurări Duca Vodă şi-a adus din Moldova câţiva oameni de credinţă, ca de pildă 
pe Lascarache şi Iordache Ruset, fiii grecului Constantin Ruset, zis Cuparul, care şi 
ei se numărau printre cei mai puţin prieteni ai Cantacuzinilor. 

În anul 167 5 aceştia au declanşat o prigoană contra Cantacuzinilor, când 
Şerban chiar este acuzat că acţiona pentru scoaterea din tronul ţării a voievodului. 
Au urmat câteva arestări şi persecuţii la adresa Cantacuzinilor, care vor începe să se 
adreseze cu plângeri Porţii, unde din 1676 ajunseseră mare vizir Kara Mustafa, un 
susţinător al lui Şerban . Profitând de absenţa domnului care participa la campania 
pentru cucerirea cetăţii Cehrin, Şerban Cantacuzino, care aflase de intenţia domnului 
de a-l executa, fuge în tabăra marelui vizir, unde va fi desemnat domn al ţării la 
19/29 noiembrie 1678. Domnul Duca nu va fi înlăturat definitiv de către Şerban 
Cantacuzino întrucât este mutat în tronul Moldovei, ca răsplată pentru serviciile 
aduse cu prilejul campaniilor otomane asupra Poloniei. Ulterior, va fi îndepărtat din 
scaunul voievodal de către Antonie Ruset. 

Colecţia de ,,Documente" a Muzeului Municipiului Bucureşti cuprinde 
57 de acte redactate pe suport papetar şi pe pergament (nr. 13153), care provin din 
răstimpul celor peste patru ani de cârmuire a Ţării Româneşti de către Gheorghe 
Duca. Toate sunt acte originale, dintre care unele au fie copie românească (nr. 
27658), fie sunt însoţite de copii modeme (9 doc.) . Predomină zapisele încheiate de 
către bărbaţi pentru diverse moşii, ocine sau vaduri de apă, la care se adaugă şi femei 
vânzătoare - I vana, fata lui Stoica, şi monahia Brata împreună cu nepoţii ei, sau sunt 
beneficiare a unor întăriri domneşti , cum este cazul jupânesei Anca, soţia răposatului 
Vlăduţu Benţescu fost mare slujer. 
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Autoritatea domnească se regăseşte în cinci acte de întărire a unor proprietăţi, 
aparţinătoare boierimii - Dumitraşco logofăt din Copăceni (2 doc.), Tudoran fost mare 
clucer şi Radu Dudescu căpitan, sau bisericii, când mănăstirii Sf. Ioan din Focşani 
i se va recunoaşte stăpânirea asupra unei case şi pivniţe din mahalaua Zlătarilor, 
din Bucureşti (nr. 37.345). Se adaugă trei înalte porunci în vederea alegerii unei 
moşii (nr. 28.447), împărţirea peştelui vânat din balta moşiei Andreşeşti (nr. 27.367) 
şi pentru stabilirea proprietarului locului pe care au fost construite nişte mori (nr. 
39.088). Dintre actele emise de domnie doar trei sunt validate cu sigiliu domnesc 
în ceară roşie, timbrat, cusut sau nu de suport, iar un document este autentificat cu 
sigiliu inelar domnesc în chinovar. Semnătura autografă a domnului ţării este prezentă 
pe un singur document (nr. 37345). Membrii Sfatului domnesc sunt menţionaţi ca 
martori la încheierea a doar cinci documente. 

Trebuie să remarc faptul că cele mai multe acte (33) menţionează şi numele 
celor care le-au scris - logofeţi (Badea, Stanciu, Dumitraşco, Ilie Făgeţeanu, 

Mihai, Ilie sau Stoica), clerici (preoţii Vasilie din Fundeni şi Mogoşani; Neagoe din 
Gurguiaţi, Ion, Stan, Oana, Zămea din Berciugov; diaconii Stan din Ploieşti şi Voicu 
din Măgureni, Vasilie dascăl) sau oameni simpli ştiitori de carte, ca de pildă Gherghe 
ceauş din Mătăsari, lrimia slujer, Radu Plopeanu, Dima din Călineşti, Ion, Stroe, 
Gherghe şi Alexandru. 

Locul de emitere este specificat în doar opt situaţii, dintre care predomină 
oraşul de reşedinţă Bucureşti (7 acte) şi doar un singur document are menţionată 
localitatea Homeşti. Doar câteva documente din timpul acestei domnii au văzut 
anterior lumina tiparului sub formă de ediţie, regest, menţiune sau facsimil. 

1. 1674 (7182) februarie 1 Dumitru din Gomet împreună cu nepoţii săi, 
Mihai şi Şerban, vând lui Tudor Mojescu logofăt partea lor de moşie din Fundeni, j. 
Saac, cu suma de 15 taleri, care fusese cumpărată de la unchiaşul Sin din Fundeni. 
Martori: din Paţa - Andrei, [ ] 1, Dragul şi Stoica; Jane din [ )2. 

M.M.B .. nr. 30.411 
Orig. rom„ hârtie difolio cufi/igran (29,5x20), 3 semnături digitale în cerneală. Provine de 

la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

2. 1674 (7182) februarie li, Bucureşti Satul Negraş din j. Vlaşca dă lui 
Matei postelnic, Papa şi Preda, fiii lui Iordache stolnic şi nepoţi ai lui Trufanda 
vistier, zapis de rumânie pentru vânzarea împreună cu feciorii şi nepoţii lor, ca şi cu 
toate părţile lor de ocină, petrecută încă din timpul lui Matei Basarab. Încercări de 
ieşire din rumânie au mai avut şi în timpul cârmuirii ţării de către Constantin Şerban, 

1. Semnătură indescifrabilă . 

2. Indescifrabil. 
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Antonie Vodă din Popeşti şi Grigorie Ghica, când s-au judecat în divanul domnesc. 
M.M.B., nr. 27.447 

Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (56,5x42,5), 23 semnături digitale şi 3 sigilii inelare in cerneală. 

3. 1674 (7182) februarie 14 Stan, fratele lui Prada din Mălăeşti, vinde lui 
, 'toi ca logofăt din Fundeni o jumătate de pogon de loc sterp cu pădure, cu suma de 

Ici. Martori: popa Vasilie, Stoica Brăgar, Vasilie, Neagoe, Stoica şi Gligorie. Scrie 
popa Vasilie din Fundeni. 

M.M.B., nr. 30.412 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (2 Jxl 6), 3 semnături digitale în cerneală. Provine de la 

l 1 ţ1/tropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

4. 1674 (7182) martie 2 Manea, socrul lui Anghel, dă zestre 80 pogoane 
d ' vie paragină de la Sineşti împreună cu 7 stj. şi jumătate de ocină. Martori: Lupul 
Yolteri, [ ]3 şi Tatumir. 

M.M.B., nr. 13.886 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (30x21), 3 semnături digitale în cerneală. 

5. 1674 (7182) martie 24 Dragomir stegar vinde lui Necula căpitan partea 
11 de moşie din Deleni, cu suma de l O ughi, care fuseseră cumpărată de la jupâneasa 

I ·spa, soţia lui Jane vistier. Martori: din Mătăsari - Ion roş, popa Vădislav; din 
( ' rcţuleşti - Frăţi li, Duca, Radu şi Dobre. Scrie Gherghe ceauş din Mătăsari. 

M.M.B., nr. 28.357 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (30,5x2 l), 2 semnături digitale în cerneală. Provine de 

/11 Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

6. 1674 (7182) iunie 2, Bucureşti Gheorghe Duca domnul Ţării Român.eşti 

11l reşte jupânesei Anca, soţia răposatului Vlăduţ Benţescu fost mare slujer, 
I pânirea tuturor moşiilor, împreună cu ţiganii şi rumânii, cumpărate în timpul 

1• sătoriei, şi care acum erau disputate cu nepotul lor, Matei, pe care şi-l luase drept 
I •ior de suflet. Martori: Chirca mare ban, Radu Năsturel mare logofăt, Vâlcu mare 
Vistier, Mihai mare spătar, Tudoran mare clucer, Lascarache mare postelnic, Vintili 
111ure paharnic, Preda mare stolnic, Barbu mare comis, Pădure mare pitar şi Staico 
111ure jitnicer. Ispravnic: Pârvu al doilea logofăt. Scrie Badea logofăt. 

M.M.B. , nr. 26.915 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (58x3 7.5), invoca/ia simbolică şi litera iniţială ornate 

f/11ral, monograma domnească scrisă cu chinovar, sigiliul mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat, 
111.l'llt. Are copie modernă din 1898. 

/11/1/lografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino, BucLU"eşti, 1919, pp. 229-230 (nr. 715). 

I Indescifrabil. 
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7. 1674 (7182), iulie 4, Bucureşti Gheorghe Duca domnul Ţării Românc~ t l 

întăreşte lui Dumitraşco logofăt din Copăceni , j . Dâmboviţa, stăpânirea sa peste } 
părţi de ocină ale popei Oana şi a Petrii , care fuseseră cumpărate cu suma de 5.500 
de bani, ca şi pentru jumătate din partea popei Radu, cumpărată cu suma de I .300 
de bani, încă din timpul lui Costandin voievod la leat 7165 . Martori: Chirca mat • 
ban, Radu Năsturel mare logofăt, Vâlcu mare vistier, Mihai mare spătar, Tudoru11 
mare clucer, Laţcarache mare postelnic, Vintilă mare paharnic, Preda mare stol ni ·, 
Barbu mare comis, Radu mare medelnicer, Staico mare jitnicer, Pădure mare pi t11 1 
Ispravnic: Pârvu al doilea logofăt. Scrie Badea. 

M.M.B. , nr. 28. 444 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (43x29,5), invocaţia simbolică şi litera iniţială or111111 

vegetal, monograma domnească scrisă cu chinovar şi sigiliul mijlociu domnesc în ceară, timbrat 
Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

8. 1674 (7183) decembrie 9 Neagu împreună cu fiul lui, Stoica, vând lu 
Laţcar din Gurguiaţi 2 pogoane de vie, un pogon de paragină, un pogon de pădure ~ I 
un loc de casă în Homeşti, cu suma de I O lei. Martori: Stroe, fiul lui Gociul, Andr 11, 
Ţugulea, Istratie, Oprea şi Mihil. Scrie popa Neagoe din Gurguiaţi. 

M.M.B. , nr. 13. 799 
Orig. rom., hârtie difolio cu fi! igran (31 x2 l ), 2 semnături digitale în cerneală. 

9. 1675 (7183) ianuarie 15, Bucureşti Gheorghe Duca domnul Ţl'l ri l 

Româneşti întăreşte mănăstirii cu hramul Sf. Ioan Botezătorul din Focşani , părinte l u i 

egumen Filotei şi întregului sobor mănăstiresc stăpânirea asupra casei şi pivni\ • 
aflate în mahalaua Zlătarilor, din Bucureşti , care au aparţinut lui Necula Sofileu ., I 
ulterior au fost dăruite de către Antonie Vodă lui Vintili Surmaciul căpitan . Martori 
Radu Năsturel mare ban, Radu Creţulescu mare dvornic, Şărban Cantacuzino mtm 
logofăt, Vâlcu mare vistier, Lupaşco mare spătar, Badea mare clucer, Laţcarac h • 
mare postelnic, Vintili mare paharnic, Costandin Cantacuzino mare stolnic, Barbu 
mare comis, Barbu Filişanu mare slujer, Staico mare serdar şi Papa mare pitu1, 
Ispravnic : Pârvu Cantacuzino al doilea logofăt. Scrie Stanciu logofăt. 

M.M.B. , nr. 37. 345 
Orig. rom„ hârtie difo/io cu filigran (43x28), invocaţia simbolică şi litera iniţială om lll1' 

floral şi cu chinovar. monograma domnească scrisă cu chinovar. semnătura autografă a domnului 11 
sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat. Are copie modernă. 

Bibliografie: ed. : Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. resp. Florian Georgescu, Muzeul 
de istorie a oraşului Bucureşti , 1960, pp. 41-44, cu facs. 
facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor Învecinate aflate în colecţ/11 

Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. I. Ioniţă, Editura Muzeului Municipiului Bucureşti, 2006, p. 2(1 
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·-
JO. 1675 (7183) aprilie 8 Doşca împreună cu fiul său, Costandin, dau zapis 

lncrelui, Petco, şi soţii sale, Neacşa, pentru ocina de la Dărmăneşti împreună cu 
11 r ată de moară, ca şi pentru vânzarea altor două părţi de ocină şi a două roate de 
111oură cu suma de 320 taleri . Martori : Necula Şărban, Neniu căpitan, [ ]4 Cărstescu, 

Iorga logofăt. Scrie Dima din Călineşti. 
M.M.B. , nr. 13.921 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30,5x21). 

li. 1675 (7183) aprilie 30 Stroe fost mare vomic, Radu mare vomic, Vâlcu 
11111 re vistier şi Lupu Buhoş spătar, ispravnici ai scaunului Bucureşti , dau carte lui 

111nciu şi fratelui său din Voiceşti , j . Vâlcea, pentru a fi în pace de rumânie din partea 
lli lor lui Pătru logofăt din Fălcoi , întrucât erau rumâni vechi ai lui Stoica şi Chiriţă, 
li i lui Radu din Voiceşti. 

M.M.B. , nr. 37. 348 
Orig. rom., hârtie difo/io cufiligran (29x l 9,5). 

/llhllografie: facs .: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor învecinate 
11/f11te f11 colec/ia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. 1. Ioniţă, Editura Muzeului Municipiului 
lht · ureşti, 2006, p. 26. 

12. 1675 (7183) mai 12 Stroe fost mare vomic, Radu Creţulescu mare 
dvornic, Vâlcu mare vistier şi Lupu Buhoş mare spătar, ispravnici ai scaunului 
I l11cureşti, dau carte de judecată lui Dumitraşco logofăt din Copăceni, j . Dâmboviţa, 

p nLru a stăpâni 2 părţi de ocină aparţinând popei Oana şi a fratelui său, Petrea, ce 
l\ 1 Ncseră cumpărate cu suma de 5.500 de bani ca şi pentru jumătate din a treia parte 
H popei Radu cumpărată cu 1.350 de bani, încă din timpul domniei lui Costandin 
v11icvod la leat 7165. Scrie Stanciu logofăt din Săsăuceni. 

M.M.B., nr. 28.445 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (38x26). Provine de la Epitropia Aşezămintelor 

1111 11coveneşti. 

13. 1675 (7183) mai 26 Irimia slujer, fiul lui Paraschiva logofăt, dăruieşte 
11 p tului Mihai spătar şi soţiei sale, Marga, partea sa de moşie din Iadera şi totodată 
vinde pe rumânul Codrea împreună cu cei patru fii , cu suma de 25 ughi. Martori: 
orica, soţia lui Necula postelnic şi Vlaicu mare vistier. Scrie Irimia slujer. 

M.M.B. , nr. 27. 658 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29,5x20,5), sigiliu inelar în cerneală. Are copie rom. la 

III J7. 659. 

111111/ografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino, Bucureşti , 1919, p. 98 (nr. 302). 

I Indescifrabil. 
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14. 1675 (7183) iunie 25 Balotă ispravnic, nepot popei Iacob, vinde lui 
Stoica ceauş din Măciuceşti 4 pogoane de pădure din Dealul Homeştilor, de la 
Greabăn, cu câte 12 costande pe pogon. Martori: moş Mazel din Măciuceşti, Ursia, 
Sirbu şi Radu. Scrie popa Ion. 

M.M.B., nr. 13.869 
Orig. rom„ hârtie folio cufiligran (31,5x22), 4 semnături digitale în cerneală. 

15. 1675 (7183) iunie 25 Şerban, fiul lui Preda, vinde lui Stoica ceauş din 
Măciuceşti 2 pogoane de loc de pădure în Homeşti, la Greabăn, cu suma de 2 lei . 
Martori: din Măciuceşti - Tudor roş, moş Mazel, Ursea, Balotă, fiul lui Oprea din 
Găgeni; din Găgeni - Sărbu; Vişan, frate lui Tudor; Calotă şi Tatomir. Scrie popa Ion, 
fiul lui Coman din Grabicena şi nepot lui Muşat Sterpul din Bălteni. 

M.M.B., nr. 13. 780 
Orig. rom„ hârtie folio cufiligran (31,5x20), 9 semnături digitale în cerneală. 

16. 1675 (7183) iulie 23 Megiaşii: Coica roş, unchiaşul Ţalapi robul, badea 
Ciocan, Stan şi alţii din satul Dălbuneşti dau zapis lui Gligorie clucer pentru suma d1.: 
33 taleri împrumutată pe tem1en de 6 luni. 

M.M.B .. nr. 13.816 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (30,5x21), 4 semncituri digitale în cerneală. 

17. 1675 (7184) octombrie 8 Drăgan împreună cu fiii lui, Vasilie, Drăgan , 

Vlădica, Dragomir, Barbu, Radu şi Vlăsan din Fundeni, vând unchiaşului Şerban 
Pipoescu (Chipoescu) din Scăioşijumătate de vad de moară din Fundeni cu suma d ' 
5 ughi şi jumătate. Scrie Stan diacon din Ploieşti. 

M.M.B., nr. 30.414 
Orig. rom„ hârtie dijo/io cu filigran (30x2 l), 6 semnături digitale în cerneală. Provine de /11 

Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

18. 1675 (7184) noiembrie 27 Şerban Chipoescu din Scăioşi vinde lu i 
Ion abagiu din Ploieşti jumătate de vad de moară din apa Teleajănului, din hotarnl 
Fundenilor, cu suma de 10 lei . Martori: Stoica iuzbaşa din Valea Ursului, Costandi11 
abagiu, Stoica logofăt, Radu Niiascu, popa Stoica, Nicula, Rusu meşter, Oana meştl.)f, 

Radu [ ]5 şi popa Vasăil. Scrie Radu Plopeanu. 
M.M.B., nr. 30.415 
Orig. rom„ hârtie difo/io cufi/igran (30,5x21), 5 semnături digitale în cerneală. Provine d1• 

la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

19. 1675 (7184) decembrie 7 Vintilă Merişescu împreună cu fiul lui, Bad ·u 
din Ploieşti, vând lui Duşca din Călineşti partea de moşie a mătuşii lor, Stanca di11 

5. Indescifrabil. 
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S toineşti. Martori: din Călineşti - Ghica cupeţ, popa Iane; Ghica, fiul lui Dima; Leca, 
!'ratele lui Ghica; Pătraşco, fiul lui Zamfir din Ploieşti ; Dumitru Grecul, nepot lui 
Mihu; Jipa; Dragomir Ciochină, Nica, fiul lui Ghica; Vasilie, fiul lui Danciu; Necula, 
!I ul lui Danciu; Defta, Vladu şi Fota. 

M.M.B. , nr. 13.926 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (29x20,5), 2 semnături digitale în cerneală. 

20. 1675 (7184) decembrie 15 Radu, fiul lui Vitan din Ţineşti, împreună cu 
soţia şi feciorii lor vând lui Neacşu din Beleţi partea lor de moşie din Ţineşti ca şi 2 
pogoane de vie din dealul de jos, cu suma de 20 ughi. Martori: Neagu, Staicu fuştal, 
unchiaşul Bâdlă şi Dumitru. 

M.M.B .. m'. 13.829 
Orig. rom .. hârtie fo lio (28, 5x l 8,5), 2 semnături digitale în cerneală. 

21. 1675 decembrie 29 Şerban Chipoescu împreună cu fiii lui vând lui 
Ion abagiu din Ploieşti jumătate de vad de moară din apa Teleajănului, din moşul 

rlăndescu de la Fundeni, cu suma de 12 lei. Martori: popa Ştefan, Şerban, Dragomir 
logofăt, Vâlcu Frijureanu paharnic, Naia din Virboeşti, Stănili, fiul popei Ştefan şi 
p, inere lui Şărban; popa Vrabie. Scrie Stoica logofăt. 

M.M.B. , nr. 30.413 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (3 0x20,5), 2 semnături digitale în cerneală. Provine de 

/11 Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

22. 1676 (7184) februarie 13, Homeşti Stoian baciu împreună cu fraţii lui de 
111oş ie şi cu popa Stan vând lui Lup ceauş din Homeşti 20 pogoane de ţelină cu tufe în 
lrcabăn, cu suma de 20 bani. Martori: din Homeşti - popa Toader; Dumitru, fiul popei 

, 'Iun; Dragomir şi fratele lui, Nenei; Apostol şi fratele lui; fiul lui Stoica şi Ariton; Albu 
dnscăl din Râmnic; Anton şi Stoian din Putreda de Deal. Scrie Ion logofăt. 

M.M.B .. nr. 13.823 
Orig. rom„ hârtie fo lio cufiligran (30,5x20,5), 4 semnături digitale în cerneală. 

23. 1676 (7184) martie 4 Ţalapi împreună cu nepotul său de frate, Hamza, 
I ul lui Hamza, vând lui Ghiorghie Băleanu ban 100 stj . de moşie din Băcani, cu 
~uma de 3.000 bani . Martori: Socol paharnic din Băleni, Calin logofăt, fiul lui Niţă 
11 n; şi Necula, frate lui Calin. Scrie Ilie logofăt. 

M.M.B .. nr. 27.243 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (32x20,5), 2 semnături digitale În cerneală. 

/I/Miografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. 3 7 (nr. 141 ). 

24. 1676 (7184) martie 9 Stroe vinde lui Crăstea călăraş o vie fără pământ 
d n Dealul Călugăresc cu suma de 13 ughi . Martori: Crăstia, Radu ceauş, Neagu Bou 
111~ . Neagu seimen, Giurgiu, Şărban, Tudor stegar şi Voico pârcălab . 
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M.M.B., nr. 37.412 
Orig. rom„ hârtie difolio cu ji/igran (3 1 x2 l,5), 7 semnături digitale în cerneală. 

25. 1676 (7184) martie 10 Radu împreună cu fratele lui, Dumitru, schimbă 
a şasea parte de ocină din hotarul lui Andrei de la Mătăsari cu partea de ocină din 
Creţuleşti a lui Pătru pârcălab, cumpărată de la Pătru Toterleţi, ca şi a patra parte din 
ocina lui Stoian. Martori: din Creţuleşti - Şerban, Stoica, Stan, Manea, Vlădimir, 

Mihăil, [ ]6, Nastasie şi popa Vlad; din Mătăsari - Tudor, Tecşan, Dumitru, Dragomir, 
Mihăil, Crăstea; şi Dragu logofăt din Târgovişte, Bogdan stolnic, Cornea, Badea 
spătar, Diicu logofăt din Mogoşani. 

M.M.B. , nr. 28.358 
Orig. rom„ hârtie folio (30,5x21), 3 sigilii inelare în negru defam. 

26. 1676 (7184) martie 14 Cei şase boieri adeveritori: Hamza Titeanu 
logofăt, Lamba cupeţ din Drăgeşti, Oancea portar din Boşari, Barbu iuzbaşa din 
Lunguleţ, Pahomie pârcălab şi Apostol logofăt din Voiceşti sunt trimişi să aleagă a 
zecea parte din satul Copăceni a lui Stroe şătrariu, care fuseseră cumpărată de la fiii 
lui Stan din Copăceni ca şi pentru a treia parte a lui Dumitraşco logofăt din Copăcenii 
de Sus, cumpărată de la Gherghe vomic. Ispravnic: Oancea portar din Boşari. 

M.M.B. , nr. 28.446 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (21xl4,5), monograma domnească şi sigiliul mijlociu 

domnesc în chinovar. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

27. 1676 (7184) aprilie 2 Ivana, fata lui Stoica, fiul lui lvaşco Dobroescu 
din Băcani,j. Dâmboviţa, vinde lui Gherghe Băleanu ban 100 stj . de moşie moşteniţi 
de la tatăl ei cu suma de 15 ughi . Martori: Gherghe vătaf, Neagoe Băngara, Gherghe 
căpitan, Dumitru şi Muşat din Băcani. Scrie Ion, fiul popei Drujăi. 

M.M.B., nr. 27.244 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (30,5x2 !), sigiliu inelar în cerneală. 

Bibliografie: reg. : l.C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. 37 (nr. 142). 

28. 1676 (7184) mai 1 Iacov călugăr împreună cu fiul lui, Stoica, Vintili, cu 
fratele lui, Ventili, şi cu fiul acestuia, Nedelco, din satul Cojocariul, j. Vlaşca, vând lui 
Cărstea portar 90 stj. de moşie din hotarul de jos de la Mătăsari cu câte un ughi pe stânjen. 
Martori: Mihalcea clucer, State cupeţ din Creţuleşti, Dragiul iuzbaşa din Mogoşani, Fiera 
ceauş; din Mătăsari - Necula căpitan, Ion roş, Dragomir stegar, Gherghe ceauş şi Tecşan 
călugăr; Teofil călugăr, Prăvan. Scrie Mihai logofăt din Târgovişte. 

M.M.B., nr. 28.359 
Orig. rom„ hârtie difo/io cujiligran (32x21,5), 4 semnături digitale în cerneală. Provine de 

la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

6. Indescifrabil. 
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29. 1676 (7184) mai 10 Cei 12 boieri hotarnici: Şerban vistier, Drăghici 
pătar, Tudor clucer din Izvor, Ilie vomic din Comeşti, Iordache vomic, Ivan 

postelnic, Ştefu! postelnic, Vintili vătaf, Barbu! postelnic, Pătraşco postelnic şi Stoica 
postelnic din Teleonnan, dau zapis pentru ca Gherghe clucer să-şi stăpânească ocina 
din Băleni cu rumânii care o are de zestre, iar pentru partea de moşie de la părinţi 
I rebuia să o împartă cu fratele său, Pătru slujer, în caz contrar oricare dintre părţi era 

umeninţată cu plata unei gloabe de 3 ughi şi bătaia cu 300 de toiage. 
M.M.B„ nr. 27.245 
Orig. rom„ hârtie difolio cu.filigran (34,5x22), JO inele sigilare în negru de fum . 

30. 1676 (7186) mai 23, Bucureşti Sintion din Nănişor vinde lui Ghiorghi 
Bl\ leanu ban 33 stj. de moşie de la Schimbaţi, j . Ialomiţa, care fuseseră cumpăraţi 
de la Paraschiva, Dragu, Matei şi Coman, cu suma de 4 ughi şi jumătate şi 90 de 
huni, necesari pentru plata haraciului împărătesc . Martori: Gavril din Hurezi, Pătru 
Milescu logofăt şi Stan pârcălab din Jilava. Scrie Ilie Făgeţeanu logofăt. 

M.M.B„ nr. 27.246 
Orig. rom. , hârtie difolio cufiligran (32x22), o semnătură digitală în cerneală. 

31. 1676 (7184) mai 28 Gheorghe Duca domnul Ţării Româneşti porunceşte 
·clor 6 boieri: Hamza Titeanu logofăt, Lamba cupeţ din Drăgeşti, Oancea portar 
din Boşari, Barbu iuzbaşa din Lunguleţi, Pahomie pârcălab şi Apostol logofăt din 
Voineşti, să aleagă părţile de moşie din Copăcenii de Sus şi de Jos ale lui Stroe şetrar 
~ I Dumitraşco logofăt. 

M.M.B„ nr. 28.447 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (3 lx21,5), monograma domnească şi sigiliul mijlociu 

domnesc în chinovar. Are copie modernă. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

32. 1676 (7184) mai 30, Bucureşti Gheorghe Duca domnul Ţării Româneşti 
llllăreşte lui Tudoran fost mare clucer stăpânirea moşiei de la Boteni, care fuseseră 
11 l casă şi împietrită de cei 12 boiari hotarnici. Martori: Radu Năsturel mare ban 
11 1 Craiovei, Vâlcu mare vomic, Şerban Cantacuzino mare logofăt, Hriza mare 
vistier, Lupul mare spătar, Coruia mare clucer, Iordache mare postelnic, Staico 
1nure paharnic, Constantin Cantacuzino mare stolnic, Vlad Cocorăscu mare comis. 
Ispravnic: Constantin Brâncoveanu! al doilea logofăt. Scrie Dumitraşco logofăt. 

M.M.B„ nr. 13.153 
Orig. rom„ perg. (35x53), invocaţia simbolică, litera iniţială ornate floral, titulatura 

domnească şi monograma scrisă cu chinovar, sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat, cusut. 

33. 1676 (7184) mai 30 Vintili împreună cu fiul lui, Nedelco, din satul 
Mogoşani vând lui Cărstea portar 30 stj. de moşie din Mătăsarii de Jos cu suma de 
\O taleri. Martori: Iacov călugăr, Jon Mătăsar, Teofil călugăr şi Dragomir. 
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M.M.B. , m: 28.360 
Orig. rom„ hârtie difo/io cufiligran (33x22,5), 2 semnături digitale în cerneală. Provine d1 • 

la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

34. 1676 (7184) iulie 3 Cei şase boieri: Stroe şătrar din Drăgeşti, Cărst u 
clucer, Pahomie pârcălab din Văcăreşti, Oancea portar din Boşari, Barbu! iuzbaşn 
din Lunguleţi şi Lamba cupeţ din Drăgeşti dau carte de alegere a moşiei Copăceni 11 

lui Dumitraşco logofăt, care fuseseră cumpărată de la Stan ceauş, Mihai portar, pop11 
Oana din Corbi şi popa Radu împreună cu fraţii şi ceata lor. 

M.M.B .. nr. 28.448 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (43,5x30,5) . Are copie modernă. Provine de la Epitroµ/11 

Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

35. 1676 (7185) octombrie 15 Dumitru, fiul popei Stan din Homeşti, vind 
lui Radu, fratele lui Jane Hagiu căpitan din Costiani, 1 O pogoane de loc ţelină tur 
din hotarul Homeştilor, în Greabăn, aflate lângă Manolache, fratele lui Radu, cu 
suma de 11 lei. De asemenea îi dăruieşte un pogon de loc pentru construcţia un I 
crame. Martori: Iorgu logofăt, Ene Hagi clucer, din Păcleni-Dragne, Toader iuzbaşu , 

Manolachie, fratele lui Hagi; din Cărstianeşti - Lazăr şi Stoian, fiul lui Trifan; şi 
Manolie din Râmnic. 

M.M.B., nr. 13.822 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (30x2 l ), o semnătură digitală în cerneală. 

36. 1676 (7185) octombrie 21 Gheorghe banul, Chirca banul, Velcu mar 
vomic, Hriza mare vistier şi Staico mare paharnic, ispravnici ai scaunului Bucureşti , 

dau carte de soroc jupânesei Despa din Cândeşti,j. Muşcel, pentru moşia Căpoteşti u 
lui Mihalcea căpitan şi Dimiian, fiul lui Ostafie, pe care o ţine pe nedrept. 

M.M.B. , nr. 13. 798 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (30,5x20,5). 

37. 1676 (7185) decembrie 20 Ion, fiul bătrânului Albuş, vinde lui Băţcu 
diacon locul de lângă slomn de la poalele viei împreună cu pomi şi bordei, cu sumu 
de 300 bani. Scrie popa Stan. 

M.M.B., nr. 27.003 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (15xl6). o semnătură digitală în cerneală. Are copie modernii. 

38. 1677 (7185) ianuarie 20 Gheorghe Duca, domnul Ţării Româneşti , 

porunceşte sătenilor din Tătărăi, j. Ialomiţa, să împartă peştele vânat din balta moşio i 

Andreşeşti cu Vlad Cocorăscu mare comis. 
M.M.B .. nr. 27.367 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (29,5x20,5), monograma domnească şi sigiliu inelat• 

domnesc în chinovar. 
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39. 1677 (7185) ianuarie 20 Dragomir, fratele lui Tatomir şi al lui Gărdan, 
vinde lui Mihalcea clucer partea sa de moşie şi a fratelui său, Tatomir, cu suma de 
200 bani. Scrie Vasilie dascăl. 

M.M.B„ nr. 28.361 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (20x15,5), 2 semnături digitale în cerneală. Provine de 

la Epitropia Aşezăminte/or Brâncoveneşti. 

40. 1677 (7185) martie 12 Dosithei, Patriarhului Ierusalimului, dă carte de 
schimb lui Nedelco clucer pentru o prăvălie din Uliţa cea Mare, care fusese dată de 
pomană la Ierusalim de către Trandafir neguţător. 

M.M.B., nr. 37.415 
Orig. rom. , hârtie difolio cufiligran (32x22). 

Bibliografie: ed.: Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. resp. Florian Georgescu, Muzeul 
de istorie a oraşului Bucureşti, 1960, pp. 44-45, cu facs. 
jacs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor învecinate aflate în colecţia Muzeului 
Municipiului Bucureşti, coord. dr. I. Ioniţă, Editura Muzeului Municipiului Bucureşti, 2006, p. 27. 

41. 1677 (7185) mai 4, Bucureşti Brata călugăriţa, fosta soţie a lui Zlata, 
împreună cu nepoţii din partea fiicei lor, Zlata, Nedelco şi Gheţa, vând lui Fiera 
Racotă postelnic 2.400 stj. din moşia Necşeştii de Sus şi de Jos, care fusese cumpăraţi 
de la Stan şi Neagu, cu suma de 216 taleri. Martori: Vlăcu din Bobeni, cumnat lui 
Zlate; din Vărtoape - Fira şi Radu; Ghinea fost portar, nepot lui Velisarie; Neacşu 
din Vităneşti; din Măgureni - unchiaşul Mihăil şi Ghinea logofăt; Mihalcea logofăt. 
Scrie Voicu diacon din Măgureni, j. Prahova. 

M.M.B., nr. 30.619 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (44x29,5), 4 sigilii inelare în cerneală. Are copie modernă 

din 189 2. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

42. 1677 (7185) mai 12 Radu aprod din oraşul Bucureşti împreună cu soţia 
lui, Maria, vând lui Ghiorghie fost mare ban 30 stj. de ocină din satul Lipireşti, j. 
f alomiţa, care le fuseseră dăruiţi de către Apostolache comis şi soţia sa, Voica, din 
Ojogeni, cu suma de 1.500 bani. Martori: Negoiţă Tătăranu vornic, Radu Ţigănescu 
logofăt, Dumitraşco logofăt şi Sintion vistier din Nănişori. 

M.M.B .. nr. 27.527 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (3Jx21), 2 sigilii inelare în negru de fum. 

Bibliografie: reg.: I.C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino, Bucureşti, 1919, pp. 114-115 
(nr. 335). 

43. 1677 (7185) iunie 5, Bucureşti Gheorghe Duca domnul Ţării Româneşti 
întăreşte lui Dumitraşco logofăt din Copăceni şi soţiei sale, Ioana, stăpânirea peste: 
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partea lui Mihai portar şi a fraţilor lui: Luca, Oana şi Dragomir, cumpărată cu suma 
de 8.000 bani; partea lui Stan ceauş şi a fraţilor lui: Manea, Vlad, Stănimir şi Neacşu , 

cumpărată cu suma de l l .800 bani; 2 părţi din funea Popească a popei Oana şi a 
fratelui său, Petrie, cumpărată cu suma de 5.500 bani şi a şasea parte din funea 
Popească a popei Radu, fratele popei Sin, cumpărate cu suma de l .350 bani, încă 
din timpul domniei lui Costandin Vodă, la leat 7160. Martori: Radu Năsturel mare 
ban al Craiovei, Vâlcu mare vomic, Şărban Cantacuzino mare logofăt, Hriza mare 
vistier, Laţcarache mare spătar, Ivaşco mare clucer, Iordache mare postelnic, Staico 
mare paharnic, Costandin Cantacuzino mare stolnic, Vlad Cocorăscu mare comis, 
Vasilache mare slujer şi Dumitraşco mare pitar. Ispravnic: Costandin Brâncoveanu 
al doilea logofăt. Scrie Mihai, fiul lui Stan logofăt din Târgovişte. 

M.M.B., nr. 28.450 
Orig. rom„ hârtie difo/io cu .filigran (40x57), stema Ţării Româneşti, invocaţia simbolică, 

litera iniţială şi numele domnului scrise cu soluţie de aur, monograma domnească scrisă cu chinovar, 
sigiliu mijlociu domnesc în ceară roşie, timbrat, cusut. 

44. 1677 (7185) iulie li Popa Pătraşco, fiul popei Mihai, vinde popei Ion 
partea lui Stoian şi a altor fraţi din moşia Ulmet, cu suma de 15 taleri . Martori: Manta 
logofăt de la Episcopie şi Diicu curtean. 

M.M.B„ nr. 27. 722 

Orig. rom„ hârtie difo/io cu .fi/igran (20,5xl 5,5), o semnătură digitală în cerneală. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p.158 (nr. 4 77). 

45. 1677 (7186) septembrie 30 Gheorghie banul, Vâlcu mare dvomic, Hriza 
mare vistier şi Iordache mare postelnic, ispravnici ai scaunului Bucureşti, dau carte 
pentru stăpânirea celor 400 de stj. cumpăraţi de către Fota, fiul lui Bratu strajnic de 
margine, şi pentru alţi 2.400 stj. cumpăraţi de către Fiera Racotă postelnic, din satul 
Necşeşti al lui Velisarie şi al fraţilor lui. 

M.M.B., nr. 30.620 
Orig. rom„ hârtie difo/io cu.filigran (31,5x21,5). Are copie modernă din 1892. Provine de la 

Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: men/.: N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. 
Sec. XIV-XVII, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, p. 117, n. 15 şip . 190, n. 7. 
facs .: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor învecinate aflate în colecfia Muzeului 
Municipiului Bucureşti, coord. dr. I. Ioniţă, Editura Muzeului Municipiului Bucureşti, 2006, p. 27. 

46. 1677 (7186) noiembrie 20 Tudor roş împreună cu soţia lui , Vişa, vând 
lui Stoica ceauş din Măciuceşti 2 pogoane de vie făcătoare din Dealul Homeştilor, 

de la Greabăn, cu suma de 20 lei. Martori: Dragomir meşter din Budişti; Stan, fiul 
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lui moş Mazel; din Măciuceşti - Ursia stegar, Dumitru ceauş, Calotă, Rusu, Vasilie, 
Gligorie; şi Stan strein. Scrie popa Ion. 

M.M.B., nr. 13. 787 
Orig. rom„ hârtie difolio cu jiligran (30x21), 9 semnături digitale în cerneală. 

47. 1677 (7186) decembrie 8 Vintilă împreună cu fiul lui, Nedelco, dau zapis 
lui Mihalcea slujer pentru suma de 20 bani, pe care se angajează să o plătescă până la 

f. Dimitrie, şi pentru care zălogesc 20 stj. de moşie . Martori: Ion şi Teofil călugăr. 
M.M.B„ nr. 28.362 
Orig. rom„ hârtie folio cu filigran (29x2 l), 4 semnături digitale în cerneală. Provine de la 

Epitropia Aşezăminielor Brâncoveneşti. 

48. 1677 (7186) decembrie 8 Miloş, fiul lui Stanciu, vinde lui Oprea 15 stj. 
din oc;ina de jos a Berciugovului cu suma de 15 lei. Martori : Bratu aprod, Micu, Radu 
diacon, Zorea, Hera, Radu iuzbaşa, Nica şi Oprea. Scrie popa Zărnea din Berciugov. 

M.M.B„ nr. 28.614 . 
Orig. rom„ hârtie difolio cujiligran (32x22), 5 semnături digitale în cerneală. Provine de la 

Epitropia Aşezăminte/or Brâncoveneşti. 

49. 1677 (7186) decembrie 24 Iacov împreună cu fiul lui, Stoica din 
Mogoşani, vând lui Mihalcea clucer 30 stj. din hotarul de jos al satului Mătăsari cu 
suma de 133 bani pe stânjen. Martori: Dragomir stegar, Teofil călugăr, Ion şi fratele 
lui Vintilă. Scrie Gherghe. 

M.M.B„ nr. 28.363 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (30x2 l), 5 semnături digitale în cerneală. Provine de la 

Epitropia Aşezăminte/or Brâncoveneşti. 

50. 1678 (7186) ianuarie 15 Nedelco, fiul lui Stan logofăt din Săveşti, 
împreună cu fiii lui vând nepotului Cristea logofăt, fiul lui Ghidu pârcălab din 
Popeşti, şi soţiei sale, Elinea, partea de moşie a Margăi, fata lui Vlad din Stupineni, ce 
merge cu hotarul de sus al Stupinenilor, cu suma de 5 ughi. Martori : Anghel logofăt 
din Târgovişte, Şerbu iuzbaşa din Văline, Tanasie roş din Ciuceni, Iane iuzbaşa şi 
lonaşco paharnic, fiul lui Greşiţi din Ciuceni. Scrie Alecsandru. 

M.M.B„ nr. 30.636 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (31,5x21,5). Provine de la Epitropia Aşezămintelor 

{Jrâncoveneşti. 

51. 1678 (7186) ianuarie 27 Gheorghe Duca domnul Ţării Româneşti 
porunceşte celor 6 boieri: Coruia mare paharnic, Preda Poenariu stolnic şi celorlalţi 
s!i stabilească pe al cui loc sunt făcute nişte mori de către Ivan vistierul de acum 12 
nni, pe al lui Necula, fiul lui Ivan Gtogoveanu vistier, sau al lui Lupu Glogoveanu. 

M.M.B„ nr. 39.088 
Orig. rom„ hârtie folio cu jiligran (24,5xl 8,5), sigiliul inelar domnesc în chinovar. 
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52. 1678 (7186)/ebruarie 24 Crăcea, fiul lui Albu spătărelul din Călugăreni , 

vinde lui Hagi Stoian clucer din Cepturile 20 stj. de ocină de la Brăgăreşti, j . Saa ·, 
care fuseseră cumpăraţi de la Negoiţă şi de la Stan cepar, cu suma de 4 ughi. Martori : 
Stan iuzbaşa din Muşcel, [ ]7 logofăt, fiul lui Pătru paharnic, Dumitraşco logofl1t , 
Vanda postelnic, Radomir spătărel şi Marin. Scrie Stroe, fiul lui Mihai căpitan ş i 

nepot lui Stoian clucer. 
M.M.B„ nr. 25.284 
Orig. rom„ hârtie difo/io cufiligran (30x2 I), o semnătură digitală în cerneală. Are copie modernii 

53. 1678 (7186) martie 2 Iane logofăt, fiul răposatului Radu Cocorăscu 
logofăt cel bătrân, frate lui Radu medelnicer şi al lui Vlad comis, vinde lui Hriza vistic1 
satul Andreşeşti, j. Ialomiţa, împreună cu toţi rumânii. Martori: Vlad Cocorăscu 
fost mare comis, Ivaşco fost mare clucer, Alecsandru mare stolnic, Manta al doilcu 
vistier, Iordachi vistier şi Neagu căpitan. Scrie Radu stolnic, fiul lui Gherghe şuf~r. 

M.M.B„ nr. 27.294 
Orig. rom„ hârtie difo /io cufiligran (44x29,5), sigiliu inelar în negru de fum. 

Bibliografie: reg.: l.C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. 3 (nr. 5). 

54. 1678 (7186) martie 19 Tudor roş din Scăian împreună cu soţia lui, Vişa, 

vând popei Costandin din Costiiani 3 pogoane şi jumătate de vie, cu suma de 1 O Ici 
pe pogon, ca şi un loc de cramă, 3 buţi şi o tocitoare. Martori: Ranite căpitan, Maftci 
ispravnic din Obidiţi, Toader iuzbaşa din Păcleni, Dragu călăraş din Bărăşti, Andrei 
roş din Plăşcoi, Muşat ispravnic din Costiani, fiul lui Dobre, şi Dobre ispravnic, fiul 
lui Muşat. Scrie popa Oana. 

M.M.B. , nr. 13.866 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (30x2 l , 5). 

55. 1678 (7186) mai 3 Cei şase boieri: Iacob din Căzăneşti, Bobe din 
Bobeşti , Radeş din Bucureşti, Radeş săpunar din Bucureşti şi Vlad vătăşii din Bobeşti , 

împreună cu sluga domnească Marcă al doilea portar, dau carte de adeverinţă lui Radu 
Dudescu căpitan pentru 221 stj. de moşie şi lui Dragomir iuzbaşa, fiul lui Cerni ca 
vomic, pentru 350 stj. din hotarul de mijloc al moşiei megieşeşti de la Săcuiani. 

M.M.B„ nr. 35.866 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (3 lx2 I,5), 3 sigilii inelare în negru de fum şi 2 semnături 

digitale în cerneală. Are copie modernă. 

56. 1678 (7186) mai 5 Gheorghe Duca domnul Ţării Româneşti întăreşte lui 
Radu Dudescu căpitan stăpânirea moşiei de la Săcuieni, j. Ilfov, aflată în litigiu cu 

7. Semnătură indescifrabilă. 
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Şerban fost mare logofăt şi cu Dragomir,.fiul lui Cernica vornic. 
M.M.B. , nr. 35.867 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (30x20,5), monograma domnească şi sigiliul mijlociu 

domnesc în chinovar. 

57. 1678 (7187) noiembrie 20 Neacşu din Creţuleşti, nepot unchiaşului 
Neagu Cerniţi din Deleni, vinde lui Radu căpitan, fiul lui Necula căpitan, o jumătate 
de funie din ocina de la Deleni, cu suma de 9 ughi. Martori: din Creţuleşti - Duca; 
tănia; Dumitru, fiul lui Frăţilă; din Mătăsari - Dragomir stegar, Gherghe logofăt şi 

Ion; Stanciu! şi popa Stoian. Scrie popa Vasilie călugăr din Mogoşani. 
M.M.B., nr. 28.366 
Orig. rom„ hârtie difolio cufiligran (29,5x21), o semnătură digitală în cerneală. Provine de 

la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

SUMMARY 

The Documents collection of the Municipal Museum of Bucharest comprises 57 
documents issued on paper or parchment, during the faur years of reign of Gheorghe 
Duca. The documents are dated from February 1647 to November 1678. Mast 
documents refer to sales of estates, by men but a/so by some women, and some of 
them mention the names of those who wrote them and the place where they were 
conclud ed. 
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