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DOCUMENTELE DOMNIEI LUI IOAN MAVROCORDAT 
AFLATE ÎN COLECŢIILE 

MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

dr. Grina-Mihaela Rafailă 

După mărturia mucenicească a bărbaţilor Brâncoveni în Piaţa Iali Kiosk, în 
apropierea Seraiului imperial, în ţările exterioare arcului carpatin va fi instalat 
regimul turco-fanariot, prin numirea direct de la Poartă de principi greci sau 
grecizaţi, care prezentau mai multă garanţie pentru puterea investitoare. Pentru 
început a reprezentat perioada de apogeu a subordonării economice şi politice a 
teritoriului de la nord de Dunăre faţă de Imperiul Otoman care va dura până la 
războiul ruso-turc încheiat cu pacea de la Kuciuk-Kainargi (l 774). 

Cu ajutorul domniilor fanariote se putea menţine deplina ascultare a Ţărilor 
Române, care erau subminate de evenimentele politico-militare, şi anume de 
intrarea în Bucureşti a căpitanului Stephan Dettine von Pivoda, comandantul 
bavarez al unui detaşament de 1200 de sârbi pentru a-l captura pe Nicolae 
Mavrocordat împreună cu familia şi rudele sale, de a-l duce în prizonierat la Braşov 
şi mai apoi la Sibiu. Deşi boierimea, adunată la Târgovişte, împreună cu negustorii 
se angajau să susţină aducerea la domnie a lui Gheorghe Cantacuzino, Poarta l-a 
numit caimacam pe Ioan Mavrocordat, fost dragoman la Constantinopol. Pentru a 
se linişti situaţia în ţară noul domn a încheiat o convenţie la Sibiu prin care se angaja să 
plătească I 00 pungi de bani generalului Stephan Steinville, comandantul militar al 
Transilvaniei, în schimbul retragerii detaşamentelor cantonate la mănăstirea Mărgineni 
şi la Câmpulung. Totodată, se recunoştea stăpânirea imperialilor asupra Olteniei. După 
pacea de la Passarovitz, fostul domn era eliberat din prizonieratul sibian şi revenea la 
Bucureşti, la 13/24 septembrie 1718, unde va fi primit cu deosebită cinste de către 
fratele aflat în tron, de boieri, slujitori şi orăşeni, după care se va îndrepta spre 
Adrianopol împreună cu familia, unde va fi învestit iarăşi cu domnia ţării, în timp cc 
fratele său, Ioan, va primi peste câţiva ani tronul Moldovei. 

În bogata şi diversa Colecţie de Documente a Muzeului Municipiului 
Bucureşti se regăsesc 20 de acte redactate în răstimpul acestei domnii de 
aproximativ 27 de săptămâni. Predomină zapisele încheiate pentru diverse moşii 
sau părţi de moşii, vii, dar şi pentru o ţigancă, pentru care se plătesc 26 de taleri, în 
timp ce o copilă de ţigan este cumpărată cu suma de l O taleri, sau se ia bani cu 
împrumut pentru care se plăteşte dobândă. Însuşi voievodul ţării este prezent 
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prin două hrisoave şi acordă danii domneşti. Un prim beneficiar este fostul mare 
agă Manolache, ginerele martirului Constantin Vodă Brâncoveanu, care este scos 
din captivitate de către acesta pe când îndeplinea funcţia de mare dragoman al 
Semilunei, este readus în ţară, unde i se acordă scutiri de toate obligaţiile datorate 
vistieriei pe atunci şi în viitor. Tot din milostiva purtare de grijă a domnului 
acestuia i se acordă şi stăpânirea caselor lui Staico Bengescu din mahalaua 
Prundului, aflate alături de casele sale şi cele aparţinând banului Constantin Ştirbei, 
care se hiclenise. Un alt beneficiar al milelor domneşti a fost şi marele spătar 
Iordache Creţulescu căruia i se acordă stăpânirea asupra bunurilor deţinute de către 
Toma Cantacuzino spătarul - sate, moşii, vii, rumâni, ţigani, existente în jud. 
Prahova, Saac, Slam Râmnic, Buzău, Ialomiţa şi Teleorman, precwn şi casele din 
Bucureşti, ca pedeapsă pentru hiclenia împotriva deţinătorului tronul voievodal. 

Printre cei care au consemnat în scris cele stabilite de către părţile 

contractante amintesc pe Pârvu logofăt, Neacşu logofăt, Apostol dascăl, ereiul 
(monahul) Tudorache, care participă la scrierea a două documente, Mitrea logofăt 
sau Nicola logofeţel. 

Actele din timpul acestei domnii sunt redactate în marea lor majoritate pe 
hârtie, dar avem şi un pergament (nr. 25.060), ce este împodobit, în antet, cu stema 
Ţării Româneşti, realizată cu soluţie de aur şi chinovar, urmează titulatura 
domnească scrisă cu chinovar pe fond de soluţie de aur şi delimitată de două 
cartuşe bogat decorate floral, în care este încadrată şi litera iniţială scrisă cu 
preţioasa soluţie. Cele mai multe docwnente sunt autentificate prin semnăturile 
digitale ale părţilor contractante sau ale martorilor prezenţi. Din cele trei 
docwnente emise de către domn, doar unul singur este autentificat cu sigiliu inelar 
domnesc în chinovar, pe când celelelte două, deşi au fost întărite şi cu sigiliu 
atârnat sau imprimat în ceară roşie, din păcate acestea nu ne-au parvenit. 

1. 
1716 (7225) decembrie 1 

ţ Adecă eu, Hristea, ginerite jupânului Iane ot Urlaţi, împreună cu soţiia 
mea, Mariia, dat-am zapisul nostru la mâna lui Andreiu ot Cocani. Precum să se 
ştie că avându noi 2 pogo<a>ne de vie, care vii ne săntu şi noao de zestre de la 
părinţii noştri, anume Iane. Deci, acum vânzându-i ei [fraţii noştri] 1 peste tot, am 
vândut şi noi partea no<a>stră pogo<a>ne 2 dereptu bani gata, taleri 40, pogon câte 
taleri 20 şi am dat şi zapisele no<a>stre cele vechi. Şi aceste vii sântu în dealul 
Sărbenilor, care aceste moşii l<e>-au cumpărat şi părinţii noştri de la Radul Vrabie. 

Deci, noi am luat pe partea no<a>stră banii toţi gata cum scrie mai sus, iar 
pentru pogo<a>ne 2, care iaste partea coconii Caliţii să-şi caute cu fratele ei, Tudor, 
căci au luoat banii deplin. Iar de se-ar întâmpla vreo gâlceavă să aibă a trage tot 
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Tudor căci el au luoat banii peste tot ai surori-sa, iar jupânul Andrei să aibă bună 
pace. 

Şi cându s-au făcut acestu zapis fost-au mulţi mărturii care să vor iscăli 
mai jos, anume. 

Şi am scris eu, Părvul logofăt cu zisa dumnealor [de la „. ]2. Dichemvrie l 
dni, leat 7225 <1716>. 

Patru semnături în limba greacă3 • 

M.M.B., nr. 30.567 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (21,5x16,5 cm.). Are copie modernă. 

Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

1 Scris marginal. 
2 Tăiat în orig. 
3 Semnături autografe. 

2. 
1717 (7225) ianuarie 13 

t Dat-am scrisoarea mea la mâna nepotu-meu, lui Dumitraşco. Precum să 
să ştie că i-am [vândut]1 o ţigancă2, m-am tocmit cu dumnealui de i o am dat-o în 
taleri 26 şi i-am datu acestu scrisoare a mea să-i fie în loc de zapis până când îi va 
da banii să-i fac zapis. 

Driptu aceia i-am dat această scrisoare a mea ca să <Să> crează. Ghinarie 
13, leat 7225 <1717>. 

Matei pitar Dobrice<a>nut3. 

t Iubite [ ]4 frate logofăt Dumitraşco sănătate şi tot binede> pohtescu 
dumitale întâmplarea scrisori<i> cătră dumneata nu iaste de alta fără cât pentru calu 
cel brează te pohtesc să mi-i trimiţi pe ace<a>stă ţiigan ad> mieu şi Stăncuţăi încă 
mă închin cu multă să să [ ]4 aceasta şi [ ]4 dumneavoastră. 

Să [ ]4 tot al dumitale care ştii bun frate şi de tot [ ]4 şi gata [ ]4. 

M.M.B., nr. 37.383 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (19,5x15 cm.,). 

1 Scris peste alt cuvânt. 
2 ~HrAHn.. 
3 Semnătură autografă. 
4 Indescifrabil. 
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3. 
1717 (7225)/ebruarie 28 

t Adecă eu, Manol<e> ot Răduceşti, dat-am acestu ade[ v ]ărat1 zapisu al 
meu la mâna dumnealui postelnic Costandin Top<li>cean. Precum să să ştie că i
amu2 [ v ]ândutu 1 dumisale parte<a> mea de moşăe din Răduceşti, stânjăni 15, 
stânjănul po [bani]3 44. Deci, să-i aibă dumnealui această [ ]4 cu bună pace că eu5 

de a me<a> bună voie amu vândutu şi6 me-au datu dumnealui toţi banii deplin în 
mâna me<a>, ci să aibă dumnealui această [ ]4 cu bună pace dumnealui şi6 coconii7 

dumnealui câţi Dumnezeu i va dărui. 
Şi6 pentru mai adevărată credinţă me-amu pusu [ ]8 şi6 degetul mai josu ca 

să <Să> crează. Fevruarie 28 dni, leat 722[5]9 d 717>. 
Eu4 Manol vânzător. 
t Eu, Panait, sin Toader munte<a>nul, martor 
Popa Vasili ot Topliciani, martur10

• 

M.M.B., nr. 13.528 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (21,5x16 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. 

1 Scris peste altă slovă. 
zm.wS. 
] 

MA'I. 
4 Indescifrabil. 
5 mS. 
6 wi.. 
7 

KOKOHHAOp. 
8 Tăiat în orig. 
9 Scris peste altă slovo-cifra ,;i". 
10 Semnături autografe. 

4. 
1717 (7225) aprilie 28 

t Adecă eu, Istratie, snă Barbului păhamecului Urdăreanul, dat-am zapisul 
mieu la mâna dumnealui Manolachie biv vei agă, ginerele răposatului mări<e>i sale 
lui Costandin Vodă Brâncoveanul. Precum să să ştie că având dumnealui o moşie 
ce se chiiamă Gurbăneştii pă Mosteşte, în judeţul Elhov, dat dumisale de zestre de 
răposatul măriia sa Costandin Vodă, care moşie au fost şi mări<e>i sale lui 
Costandin Vodă de cumpărătoare de la tată-mieu, Barbul păharnic Urdăreanul. Şi 
afară dintr-această moşie ce au vândut tată-mieu partea dumnealui am fost avut şi 
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eu moşie de la mumă-mea, Ilinca, fata răposatului Şărban Vodă, tot într-acel hotar 
al Gurbăneştilor clin sus, stânjeni 375, aleasă fiind de dumnealui Matei Fălcoianul 
vei vistier precum dovedeşte şi răvaşul dumisale. 

Deci, având şi eu această parte de moşie ce s-au zis mai sus şi fiindu lipse 
de bani am mersu la dumnealui Manolachie biv vei agă de m-am rugat ca să o 
cumpere mai căzindu-se dumisale decât altora, fiind moşnean şi tot într-acel hotar 
din jos alăturea cu mine. Şi mai vârtos că au stătut această mai sus pomenită moşie 
la dumnealui în 3 poli ani zălogită făcându-mi dumnealui bine la lipsa mea cu taleri 
210. Şi după socoteala şi tocmeala ce am avut cu dumnealui încă mi-au făcut bine 
şi mi-au ertat şi dobânda banilor ce li se făcea în 3 poli ani acestor bani câtă vreme 
i-am ţinut şi am luat şi venitul moşiei pentru' că cu dumnealui fost-am avut 
tocmeală atunci, adică în cât vreme voi ţinea eu banii dumisale să ia dumnealui 
venitul moşiei. Şi aşa având de la dumnealui mult mulţămit, de nimenea silit şi de a 
mea bună voie trebuindu-mi acum banii am vândut dumisale această a m[ea]2 mai 
sus pomenită moşie, stânjăni 375 tocmindu-mă cu dumnealui stânjănul po b<ani> 
100, care fac peste tot taleri 290, şi i-am luat toţi gata şi deplin în mâinile mele. 

Drept aceia am dat şi eu dumnealui acest zapis al mieu dimpreună cu toate 
zapisăle cele bătrâne cu care-le au stăpânit mumă-mea şi eu în urma dumneaei ca 
să aibă a ţinea şi a stăpâni şi dumnealui de acum înainte3 această moşie ce scrie mai 
sus din câmpu, apa toată câtă ţine moşiia din siliştea satului şi de peste tot hotarul 
cât s-ar alege din hotar până în hotar cu bună pace4 dumnealui şi coconii dumnealui 
câţi Dumnezău i va dărui. 

Şi la această tocmeală a no<a>stră fost-au mulţi boiari mari mărturie care să 
vor iscăli mai jos. Şi eu pentru mai adevărata credinţă am iscălit cu mâna mea şi 
mi-am pus pecetea ca să să crează. Aprilie 28 dni, leat 7225 <1717>. 

Istratie [ ]5 postelnicu 
Pană Negoescul vei ban, martor 
Costandin Grăceanul vei vomic, martor 
Şerban vei spatar, mărturie 
Matei Fălcoian vei vistiiar, martor 
Şărban Grecean vei stolnic, mărturie 
Costandin Văcărescu! vtori logofăt, mărturie 
Costandin Năsturel postelnic, mărturie6• 

M.M.B., nr. 28.510 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (33, 5x22 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. Are copie modernă din 1883. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 
Brâncoveneşti. 
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OAA'll!. 

5 lndesci frabil. 
6 Semnături autografe. 
1 Tăiat în orig. 
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5. 
1717 (7225) mai 16, Bucureşti 

ţ MHl\OCT
0

iio 1iO)K
0

i€io Hw "iw"" BOEBOA H rocnoA"P„ 3EMM: R""XHCKOH folosul 
şi agoniseala ce câştigă neştine dintru facerea 1 de bine2 nu săntu vremelnice sau 
trecătoare ci petrecerea lor iaste vecuitoare şi nestricată3 pentru că nu numai în 
viiaţa aceasta săvărşăscu pre om şi îl facu a fi vrednic de tot feliu de laudă, ci încă 
şi după moarte îi lasă4 pomenire vecinică şi netrecătoare. 

Deci, măcar că la tot omul facerea de bine iaste lăudată5 iar cu multu mai 
vărtos să fericeşte neştine căndu o săvărşaşte6 la obrazele7 cele de cinste ce den 
întâmplările vremilor cadu8 la primejdii mari şi cumplite precum s-au întâmplat9 la 
credinciosul boiariul domni<e>i mele, dumnealui jupan Manolache10 biv vei agă, 
ginerite răposatului11 Costandin Vodă Brâncoveanul, care-le12 fiindu trimis la 
Ţarigradu de pururea pomenitul socru-său împreună cu soţiia dumisale13

, doamna 
Bălaşa 14 Brâncoveanca, pe vremea ce au venitu urgiia asupra răposatului 11 

Costandin Vodă de la împărăţiie mai naintea tuturor au căzutu în urgie şi închisori 
împărăteşti. 

Deci, luându-le împărăţiia tot ce au avut i-au lăsatu 15 la mare sărăcie şi 
lipsă, şi sosindu socru-său la Ţarigradu cu doamnă-sa, Mariia, cu coconii lor şi cu 
ceialalţi gineri, şi încăpându acestu vrednic de pomenire blagocestiv domnu, socru
său, la mai grele închisori şi pedeapse l-au dus şi pre aga Manolachie10 cu soţiia 
dumnealui, doamna Bălaşa, împreună şi cu ceialalţi gineri cu toţii într-o închisoare 
fiindu, pănă ce pre răposatul 11 Costandin Vodă şi pre coconii lui i-au tăiat 
împărăţiia. Iar pre doamna lui şi pre ceialalţi gineri şi împreună şi pre aga 
Manolachiie10 cu soţiia dumnealui, doamna Bălaşa, i-au trimis la izgoană. Întru 
cari16 vremi domniia noastră eram dragoman mare17 al puternicii împărăţii ci cu 
multe rugăciuni şi mijlocire nevoindu-ne i-am scos de acolo de unde erau izgoniţi 
şi au venitu la Ţarigrad. După aceia nu a peste tu învrednicindu-ne Domnul 
Dumnezeu dupre mare mila Sa a ne înălţa 18 la stepana domni<e>i Ţării Rumăneşti i
uu adus pre toţi în ţară 19 împreună cu domniia mea. 

Deci, văzându că din toţi ceialalţi ai lui Costandin Vodă mai sus pomenitul 
uga Manolachie iaste prădat20 şi mai scăpătat21 întru toate fiindu şi mai striin ca să 
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nu rămăe el mâhnit am socotitu domniia mea că la unile obraze22 dă cinste ca 
acestea rămase23 şi scăpătate24 să cuvine domnilor a să milostivi mai ales şi mai cu 
deadinsul a-i chivernisi ori cu ce mijlocire s-ar putea. 

Pentru aceia, dar, milostivindu-ne dornniia mea am lăsat25 slobodu pre cel 
mai sus pomenit aga Manolachiie de tot feliul de dăjdi atâta dă cele obicinuite ale 
Ţării câtu şi de altele ce după vremi s-ar întâmpla a eşi de la vistieriia la veliţii 
boiari i la mazăli i la alte obreaze în câtu nici odinioară să nu dea nici un fel de 
dajde. Ci să fie în pace26 şi ertatu27 de birul ce-l dau veliţii boiari i rnazălii pre an i 
de cal domnescu şi de împrumutări ce este la boiari şi de alte orăndueli ce es<te> 
preste an de la vistieriia domniei mele în ţară, de banii28 haraciului29

, de adaosul 
haraciului29 i de lipse, de pocloanele baiaramului, de vei seamă, de seama a doao şi 
a treia, de podvoade, de conacele30 solilor de cai, de olacu de cai domneşti şi 
împărăteşti, şi de ernatecuI31 lor, de cară32, de cară32 de oaste, de biru oştii, de birul 
lefilor, de poclonul hanului33 şi de al sultanului34 şi de Eoclonul steagului, de 
zaharele, de sursatu de făn domnescu, de miiare şi ceară 5

, şi untu, şi de toate 
satarale36

• 

Aşăjderea să fie ertatu27 şi în pace26 de zapcilâcuri dupre-n judeaţe. 
Aşăjderea să fie ertate37 bucatele38 dumnealui căte va avea bucate38 drepte şi 
adevărate39 de dijrnăritu, de vinărici şi de alte obiceiuri ce sănt ale deliurile, precum 
nu dau nici veliţii boiari i rnazălii, iar de oeritu să dea la al treilea an dupre obicei, 
precum dau veliţii boiari i rnazălii. 

Aşăjderea şi bucatele38 dumnealui carele îi vor fi de vănzare40 să fie ertate37 

de vamă41 şi de alte obiceiuri ale târgului. Pre lângă acestea toate încă-i mai 
voinicescu domniia mea să aibă a ţinea şi o pimniţă mare să vânză vinu ori aici, în 
oraşul42 scaunului domnii mele, în Bucureşti, au ori unde ar vrea dumnealui şi aceia 
încă să fie în pace26 şi ertată43 de toate dăjdile şi orânduialele câte <i>es în oraşul42 

domni<e>i mele, de cărnănărit şi de fumăritu, de vinuri domneşti şi de alte obiceiuri. 
Încă-i mai facu44 har domniia mea să aibă a ţinea pă lângă casa45 dumisale13 aici, în 
Bucureşti, sau unde ar fi şezătoriu oameni, slugi, şase, însă oameni fără de slujbă şi 
fără de gâlceavă46, care16 aceşti oameni să fie ertaţi47 de cătră domniia mea şi să 
aibă pace26 de tot feliul dă dăjdi şi de orănduialele ţării şi ale oraşului48, şi nici de 
cum supăraţi49 de nimic să nu fie de nici o parte50

, ca să-i poată sluji cu direptate51 

şi a-i fi de treaba casii52 dumnealui. 
Toate acestea câte s-au zis hotărăscu domniia mea să să ţie şi să să 

păzească nestrămutate încredinţate53 şi întărite întru toată vremea domni<e>i mele şi 
nimenea să nu îndrăznească a sminti sau a mişca câtuş de câtu dentr-acestea că 
foarte cu greu îi va fi a călca împotriva zmi<mcelii. Iar luminaţilor54 domni cărora 
după vreme în urma noastră li să va încredinţa de la Dumnezeu domniia Ţării 
Rumâneşti, încă ne rugăm şi îi poftim ca pre nişte pravoslavnici şi blagocestivi să 
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nu răpştească asupra hotărârei noastre că cu faţă55 veselă şi învoeşată56 priimindu-o 
să o întărească şi să o adevereze înnoindu-se după obiceiul cel bun al domnilor 
care-i întărescu aşăzământurile domniloru celor mai den naintea lor, ca să 

întărească şi cei mai dupre unnă aşăzământurile lor. Iar care-le12 den domni s-ar 
arăta împrotivitoriu aceştii mili ce am hotărât domniia mea ispitindu-se a o 
strămuta şi a o strica ori dentru sigură voia lui, ori îndămnându-se dă nescari 
obraze22 turburătoare şi vrăjmaşă57 îl supunem blestemului şi osândei cei vecinice. 
De vreme ce unul ca acela să va arăta a fi părtaşu58 cu Iuda, care-le de multa a lui 
milostivire s-au făcutu vânzătoriu stăpânului Nostru Iisus Hristos. Pentru că 

domnilor nu li s-au dat59 putere de la Dumnezeu ca să strice milele cele ce săntu 
bine2 hotărâte şi aşă7.ate de domnii cei mai den naintea lor, ci ca să le întărească şi 
să le adaogă câtu i-ar fi pe putinţă. 

Dreptu aceia de vreme ce hotărârile şi aşăzământurile domnilor nu-ş pot 
avea cuviincioasa lor întărire şi întremare60 cu altă mijlocire fără numai cu hrisoave 
şi cu uricele lor, iată şi domniia mea i-am dat acestu hrisov al domniei mele 
credinciosului boiariului domniei mele, jupân Manolachiie biv vei agă, spre întărire 
şi întemeiare nestrămutată şi neclăntită tuturor celor ce cuprinde întru el. Pentru că 
m-am milostivit domniia mea acestor de cinste doao obraze22 mai sus pomenite de 
le-am ertatu27 de toate câte scriu mai sus ca să fie odihnite şi ca să să poată 
chivernisi el trăi cu în lină61 pace26 până în sfârşitul vieţii dumnealor. 

Şi pentru mai întemeiată adeverinţă am întărit şi am încredinţatu62 hrisowl 
domniei mele CU toţi cinstiţii Şi Veliţii boiarii divanului63 domniei mele: ~sn4H 
U4Hi.

64 
HErOECKSA BEA B4H Hp4AEBCK°iH H n4H HOCT4HAHH rpe11irnSA BEA BOpHHK H n4H 

•• 65 
loPA4K"iE HpEqSAEcKSA BEA Aoro.ţ.i.T " nAH llhpB4H rpe11ilHSA BEA cni.TAP " n4H 

M4TEH C!>i.AKOmHSA BEA BHCT
0

ii:p10 H n4H 1Ili.pe4H XHEpi.cKSA BEA KAS11Ep " nAH 

ASMHTp4K"iE
66 

BAACTW BEA nwcTilAHHK " n4H HEKSA4E PScETS BEA ni.il.4pHHK H n4H 

IJJi.pB4H rpE'IE4HSA BEA CTOAHHK H n4H HWCT4HAHH lii.AilHSA BEA KOMHC H n4H t1C4H 

BEA cAS1„rkp10 H n4H 64pBSA MEpEW4HSA BEA nHT4p10. IJJH HCnp4BHHK HOCT4HAHH 

Bi.Ki.pEcKSA BTOPH Aoro.ţ.i.T. 
Şi s-au scris hrisowl acesta în anul cel dentăi al domni<e>i domni<e>i mele 

aici, în oraşul42 scaunului domni<e>i mele, în Bucureşti, de Lefteru, snă Isaru 
logofăt dă divan, în anii de la Facerea Lumii ,jc:JIIS şi de la Domnul Nostru Iisus 
Hristos 1717, measeţa mai, 16 dni. 

Hw HW4H BOEBOA <mp.> 
Iordache Creţulescul vei logofăt, procitelnomu. 

Costandin Văcărescu} vei logofăt, procitelnomu. 
M.M.B., nr. 25.060 
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Orig. rom., perg. (59x39,5 cm.), stema Ţării Româneşti, litera iniţială, 

titulatura şi monograma domnească scrise cu chinovar şi ornate floral cu soluţie 
de aur domnească, sigiliu domnesc, atârnat, căzut. Are copie modernă la nr. 
30.674. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

1
.AA•H:pt. 

2
BHHHE. 

3 
HECTpHKAAT'b. 

4 
l\AAC'b. 

5 
l\'hMAAAT'h. 

6 
C'bB'bpWAAlpE. 

7 
0Bp443El\E. 

8
KAAAM. 

9
'blT'bMnl\AAT. 

IO MAHOl\AAK"iE. 

11 
p'hnOCAATMl\MH. 

12 
KAApEl\E. 

I) AMMHCAAl\E. 

14 
li'hl\AAWA. 

15 
l\'hCAATM. 

16
KAApE. 

17 
MAApE. 

IB'blH'bl\l.44. 

191.444p'h. 

20
np'hAAAT. 

21 
CK'bn'bTAAT. 

22 
0Bp443E. 

23 
p'bMAACE. 

24 
CK'bn'bTAATE. 

25 
l\'bCAAT. 

26 
nAA'IE. 

27 
EpTAATM. 

28 •• 
BAAHIH. 

29 
XAPAA'IMl\SH. 

3
0 KOHAA'IEl\E. 

31 
EpHAATEKMI\. 

32
KAAp'b. 

33 
XAAHMl\MH. 

34 
cMl\TAAHMl\MH. 

35 'IAAp'b. 

36 
CATAPAAl\El\E. 

37 
EpTAATE. 

38 
eMKAATEl\E. 

39 
AAEB'bpAATE. 

40 
B'bH3AApE. 

41 
BAAM. 

42 " opAAwol\. 
43 

EpTAAT'b. 
44 

.AAKM. 
45 

KAACA. 
46 

l"'hl\'IAAB'b. 
47 

EpTAA14H. 
48 

opAAWMl\MH. 
49 

cSn'hpAA1.4H. 
50

nAApTE. 
51 

AHpenTAATE. 
52 •• 

KAACIH. 
53 

1HKpEAHH1.444TE. 
54 

l\MMHH441.4Hl\OpM. 

55 .A41.4'h. 

56
1HBWEWAAT'b. 

57 
Bp'b:lKMAAW'b. 

58 
n'hpTAAWM. 

59 
AAAT. 

60 'fHTpEMAApE. 
61

1\HHH'b. 
62

'blKpEAHH1.444TM. 
63 

AHBAAHSl\SH. 
64

IlAAH'b. 
65"" •• 

IWPAAAKIE. 
66 

AMMTPAK"iE 
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6. 
1717 (7226) septembrie 15 

t Adecă eu, Tudoran, şi eu, Mihaiu, şi eu, Jane Japonca, şi eu, Ion, brat lui 
lane Japoncăi, şi eu, Neagul, i Dumitru, brat Neagului ot Homeşti," dat-am acest al 
nostru adevărat zapis ca să fie de mare credinţă la jupan Stoicăi Tunseanul. Precum 
să să ştie că noi de a noastră bună voie, de nimenea [ s ]iliţi 1, nici asupriţi i-am 
vândut un şfert de moşie adecă dintr-o jumătate de moş pe jumătate, însă den 
moşul Tudoran. Care moşie iaste la Homeşti din siliştea satului, den câmpu, den 
pădure şi de peste tot hotarul câtă să va alege, însă acest şfert de moşie ce scrie mai 
sus, iaste partea lui Dragomir, sin Tudoran de Homeşti, şi a lui Negre, brat 
Dragomir. Şi ne-au dat pe această moşie bani gata, taleri 31, că atâta ne-au fost 
tocmeala, care luând noi aceşti bani toţi gata deplin în mâinele noastre. 

Drept aceia i-am dat zapisul nostru ca să aibă a stăpâni cu bună pace 
dumnealui şi coconi dumnealui câţi Dumnezeu îi va dărui şi să-i fie moşie 
stătătoare şi ohabnică în veci. 

Şi când am făcut acest zapis, la tocmeala noastră fost-au cu ştirea tuturor 
fraţilor noştri de moşie care să vor iscăli mai jos. Şi noi pentru mai adevărată 
credinţă întărit-am acestu zapis cu iscăliturile [c]a2 să <să> crează. Septemvrie 15 
dni, leat 7226 <1717>. . 

t Eu, Tudoran. 
t Eu, Mihaiu. 
t Eu, Ene Japonca. 
t Ion, brat lui Ene. 
t Dumitru. 
t Ne<a>gul, brat lui Dumitru. 

t Şi am scris eu, Neacşul logofăt vei capitan 
t diiacol Paraschiva, martor 
t Lupul, sin ceauş Lupul, martor 
t Eu, Gheorghiţă, brat lui [ ] 1 

t Costandin, nepot [Drăghici]3 , martur4
• 

M.M.B., nr. 13.548 
Orig. rom„ hârtie folio (33x23 cm.), JO semnături digitale în cerneală. 

1 Rupt în orig. 
1 Scris peste altă slovă. 
'Citire probabilă. 
4 Semnături autografe. 
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7. 
1718 (7226) februarie 4 

ţ Adecă eu, Stan, împreună cu frate-mieu, Radul, feciorii Radului Vrabie, 
dat-am zapisul [al]1 nostru la mâna [a]1 dumnealui jupânului Andreiu ca să-i fie 
dumnealui de mare credinţă. Şi pe cum să să ştie că i-am2 vândut noi dumnealui 
pogon 1 de loc sterpu dreptu bani gata, costande 22. Şi acest loc iaste din partia [a]1 
no<a>stră din hotariul Păescu în capul moşie<i> la vadul nucilor din povârnitul 
vâlcialii cum să va măsura în jos ca să-şi facă dumnealui cârciumă pe acel loc şi să
i fie3 dumnealui moşie stătăto<a>re în veci dumnealui şi coconilor dumnealui. 

Şi cându s-au făcut acest zapis fost-au ş-alţi megiiaşi marturi care să vor 
iscăli mai jos ca să să crează. Şi noi pentru mai adevărata credinţă ne-am pus mai 
jos iscăliturile şi degetele ca să să crează. Fevruarie 4 dni, leat 7226 <1718>. 

ţ Şi am scris eu, Apostol dascal cu învăţătura [a] 1 dumnealor. 
ţ Eu, Stan vânzător. 
ţ Eu, Radul vânzător. 
ţ Eu, Iordache, martor. 
ţ Eu, Neagoe, martor. 
O semnătură în limba greacă4• 

M.M.B., nr. 30568 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (2lx14,5 cm.), 3 semnături digitale în 

cerneală. Are copie modernă. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 

Brâncoveneşti. 

1 Fără sens. 
2

1HM.. 

3 +"iH. 
4 Semnătură autografă. 

8. 
1718 (7226) martie H 

ţ Adecă eu, Neculae vornicul dămpreună cu fiiu-mieu, Ion, dat-am zapisul 
nostru ca să fie de bună credinţă la mâna dumnealui Neculae vei păharnecu şi 11 

mări<e>i sale Doamnii, Ancuţei. Cum să să ştie că am vândut dumnealor locul micu 
de casă de aici, den Bucureşti, care locu iaste1 alăturea cu locul dumnealor, alăturcn 
cu grădina dumnealor, însă tot locul cât am ţinut eu cu grădină cât au fostu măc111 
fiindu loc domnescu că eu l-am cumpărat cu [ba ... ]2 cu pomi cu ce au fostu cnn• 
acestu locu l-am cumpărat de la 2 oameni, întâi de la mătuşa Stana şch<i>oapa şi !11• 
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la fiiu-său Miirica mai pă urmă am mai de la Radul lefeciul, care acolea iaste 
cumpărătoare de 2 case. 

Decii acuma l-am vândut dumnealor de a noastră bună voie ca să le 
stăpânească dumnealor cu bună pace şi coconii dumnealor câţi Dumnezeu le va da. 
Şi l-am vândut pe bani gata, taleri 20 şi a luat toţi banii în mâna noastră. 

Şi pentru mai adeverita credinţă ne-am pus mai jos degetele şi iscăliturile 
ca să să crează. Mai 15 dni, leat 7226 <1718>. 

ţ Eu, Neculae vomecul vânzător 
ţ Eu, Ion, snă Neculae vomicul 
ţ Eu, Leca vtori vomic, martor3

• 

M.M.B., nr. 37.385 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (33,5x22 cm.). 

Bibliografie: ed.: Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. resp. Florian 
Georgescu, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1960, p. 75 (doc. 34) . 
.facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor 
fnvecinate aflate în colecfia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. I. Ioniţă, 
Bucureşti, 2006, p. 53. 

1 
lllACTii. 

2 Indescifrabil. 
1 Semnături autografe. 

9. 
1718 (7226) martie 17 

ţ Adecă eu, Mihaiu Japonca împreună cu fraţii miei, anume: Iane şi Ion 
Furduiu, feciorii Stoică<i>, snă Tudoran ot Homeşti, făcut-am zapisul nostru ca să 
lie de bună credinţă la mâna dumnealui căpitan Dumitraşco Bagdat. Precum să să 
ştie că făcându-ne dumnealui mult bine i-am dăruit dumnealui de a noastră bună 
voie moşie în Homeşti, însă din moşul Mălinescu să i-a dumnealui o parte înainte 
şi câtă va mai rămânea să să dea pe [ ]1 părţi şi să ia dumnealui şi de acolea iar şi 
nită parte câtă i să va veni, precum scrie zapisul cel vechiu care l-am dat la mâna 
dumnealui de cumpărătoare ce au cumpărat moşul nostru Tudoran şi am dăruit 
dumnealui această moşie nesiliţi de nime ca să-i fie moşie ohabnică, iar cine s-ar 
ispiti dintru neamul nostru oricine să fie afurisit şi anathema de 318 Sfinţi Părinţi 
nlKt: B'll HHKt:& şi pietrile să putrezască, iar trupul aceluia să stea în veci netopit. 
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Şi când am făcut acest zapis fost-au ş-alţi oameni buni care-i mai jos să vor 
iscăli. Şi noi pentru mai adevărată credinţa ne-am pus degitele şi numele mai jos ca 
să să crează. Martie 17 dni, leat 7226 <1718>. 

Eu, Mihaiu Japonca; eu, Iane Japonca; eu, Ion Furdui am dăruit noi 
cât trei de bună voia noastră. 

Pis eu, erei Tudorache, snă popa Lupul, cu zisa lor. 
Eu, Iordache sănt martor 
ţ Eu, Matheiu, martor. 
ţ Eu, Postolachi sigirnraş, martor. 
ţ Eu, Mateiu martor, sin Ioşcu. 
ţ Eu, To<a>der, martor 
ţ Eu, Manole martor, zet Ştefan2• 

M.M.B., nr. 13.511 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (22,5xl 5 cm.), o semnătură În 

cerneală. 

1 Loc alb în orig. 
2 Semnături autografe. 

JO. 
1718 (7226) mai 14 

ţ Şărban Năsturel vei bani Pană Negoescul vei vomic i Gligorie vei vistier 
i Neculae Ruset vei paharnic i Ianache Stama biv vei agă, ispravnicii scaunului 
Bucureştilor. 

Dat-am cartea noastră de volnicie slugii rnări<e>i sale, lui Vodă, vtor/ 
armaş, anume: [ ]1 ca să fie volnic cu această carte a noastră să meargă să strângi\ 
nişte rumâni ai dumisale Manolache biv vei agă, anume: Sima cu feciorii lui, Stoicu 
i Andreiu, i nepoţii Simei, anume: Ghiorghi i Drăguşin i Necula i Stanciu} i Dobre 
Răcămuş pă care aceşti rumâni îi sântu dumisale de cumpărătoare de la Papu 
Stănescu} i de la nepotu-său Costandin Stănescu} ot Argeş făcându-i dumnealui 
şăzători cu casile lor la satul dumisale la Mătăsari, iar întâmplându-să de mergând 
dumnealui la Ţarigrad şi spărgându-să satul Mătăsarii s-au răsăpit şi aceşti rumâni 
dempreună cu satul. 

Dereptu aceia dar cât pentru aceşti rumâni ce s-au numit mai sus fiindu 
rumâni adevăraţi ai dumisale să fie volnic sluga rnări<e>i sale lui Vodă ce scrie m111 

sus să meargă unde i-ar găsi au în sat domnescu au boerescu au călugărescu sau 
pen slobozii sau pen oraş să-i ia cu toate bucatele lor ce vor avea şi să-i ducă iar ln 
urma lor la sat, la Mătăsari, pentru că săntu rumâni ai dumisale. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU 223 

Aşijderea vă poruncim şi voao pârcălabilor dupren sate pe unde să vor găsi 
de aici rumâni ai dumisale să nu staţi împotrivă a nu-i darea că oricare va sta 
împotrivă a nu-i darea şi să va pune împotriva poruncii noastre unii ca aceia mare 
certare vor petre<ce>. 

Aceasta scriem. Mai 14 dni, leat 7226 <1718>. 
Şerban vei ban 
Pană vei vomic 
Grigorie vei vistier 
Neculai vei paharnic 
Ianache biv vei agă2 • 

M.M.B., nr. 25.1 JO 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29x21 cm.). 

Bibliografie: facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a 
satelor învecinate aflate în colec/ia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. 
I. Ioniţă, Bucureşti, 2006, p. 53. 

1 Loc alb în orig. 
2 Semnături autografe. 

11. 
1718 (7226) mai 15 

ţ Noi şase boieri cari suntem iscăliţi mai JOS care suntem luaţi de 
dumnealui Costandin Văcărescu vtori logofăt şi de Vladu logofăt, din porunca 
dumnealor caimacamilor scaunului Bucureştilor: Şerban Năsturel vei ban i Pană 
Negoescul vei vomic i Grigoraşco vei vistier i Nicolae Roset vei paharnic, Ianache 
biv vei agă. Ca să alegem moşia dumnealui al doilea logofăt care au cumpărat de la 
Sibiu partea nepotu-său lui Pană călugărul stânjini 600 de către Vlad logofăt. 

Deci, noi strângându-ne toţi la un loc am mers de am măsurat moşia pe trei 
locuri dupre obicei am găsit la căpătâiu despre Jilava s-au găsit stânjăni 600 dintr
această dat-am dumnealui Constantin Văcărescu al doilea logofăt stânjăni 490 şi 
am dat Vladului logofăt stânjăni 110, am dat la mijloc dumnealui vtori logofăt 
stânjăni 490 şi Vladului logofăt stânjăni 240 dat-am la căpătâi despre Ialomiţa 
dumnealui vtori logofăt stânjăni 590 şi Vladului logofăt stânjăni 160 şi am alăturat 
moşia dumnealui vtori logofăt pe din sus pe lângă moşia dumnealui cea hotărâtă 
mai din nainte vreme. Şi au rămas Vladu logofăt cu partea lui de moşie pe din jos 
de Perieţi trecând şi Ialomiţa până în ruptură şi am pus şi pietrele de către Vlad 
logofăt ci să aibă a-şi ţinea fieştecare clupe cum scrie mai sus. 
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Aceasta scriem. Mai 15 leat 7226 <1718>. 
Preda căpitan ot Gherghiţă. 
Ion căpitan. 
Deadul ceauş. 
Drăghici căpitan ot Speteni. 
Vladu căpitan. 
Gavrilă iuzbaşa ot Şchei. 

M.M.B., nr. 27.639 
Copie rom. din 1894, hârtie difolio cufi/igran (35x21 cm.). 

12. 
1718 (7226) mai 30 

ţ Dat-am această scrisoare a mea la mâna fie-mea, Bălaşei clucereasa, a lui 
Şărban vei clucer Greceanul ca să fie de credinţă cum să se ştie că tăcându-mi bine 
de mi-au găsit la păsul mieu bani de mi-au dat şi neputând să-i dau banii i-am dat 
nişte moşie ce am cumpărat la Mătăseşti în sud Ialomiţa, însă de la Papa ol 

Berileşti, stânjăni 150, stânjănul po taleri 1 şi de la Micul, fecior lui Mihai 
sarageao<a> ot oraş, ginerele lui Gherghie robul ot Mătăsăşti, stânjăni 75, stânjănul 
po taleri 1, şi de la Stoica, zet lui Ionaşco Mătăsăscul, stânjăni 1 O po taleri 1, care 
fac peste tot stânjăni 235 po taleri 1, taleri 235. Şi o am pohtit să o ia cu acest preţ 
ce o am cumpărat. 

Derept aceia i-am dat această scrisoare a mea ca să ţie şi să stăpânească ea1 

şi coconii dumneaei această moşie în veci după cum scrie zapis[u]I2 acestor 
vânzăt[o]ri3 căi o am dat-o de bună v[o]ia3 mea. 

Şi am scris cu mâna mea şi am iscălit ca să să creze. Mai 30 dni, leat 7226 
<1718>. 

Şărban Bojoreanul biv vei vomic4
• 

M.M.B., nr. 28.562 
Orig. rom„ hârtie difolio cu filigran (21,5xl6,5 cm.). Provine de la 

Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

'11. 
2 Scris peste slova „e". 
3 Rupt în orig. 
4 Semnătură autografă. 
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13. 
1718 (7226) iunie 27 

ţ Dumneavoastră 4 boiari, anume: dumneata jupăne Dediule Dedulescule i 
dumneata căpitane Dumitraşco Bagdate i părcălabe Neculae i Stoiane, sin Robe, 
sănătat<e>. Aceasta vă facem dumneavoastră voastră în ştire că aici la noi veni de 
ne spuse jupânul Dediul, snă jupânului Arion, pentru o moşie ce ar fi având la 
Buzău cu Negoiţă Măcrescul păhărnicelul şi de vreo 3 ani încoace au luat tot acel 
Negoiţă venitul podului ce iaste acolea, iar venitul de sohaturi şi de altele ce ar fi 
mai fost au luat iar tot el încă de câţiva ani. 

Deci, iată că v-am rânduit pe dumneavoastă boiari socotitori la mijlocul lor 
ci să căutaţi să vă strângeţi cu toţii la un loc fiind şi ei de faţă şi pre a măruntul cu 
dreptatea lui Dumnezeu să-i socotiţi şi de venitul podului şi de venitul moşiei şi pe 
cum veţi alege cu dreptate să-le daţi şi scrisoare la mână. 

Aşijderea să mai socotiţi dumneavoastră pe jupan Dedul şi cu un Tănasie 
herghelegeul pentru nişte vite ce i-au prăpădit. Şi iar cu dreptatea lui Dumnezeu pe 
cum veţi găsi să însemnaţi tot într-acea scrisoare mărturie. 

Aceasta scriem. Iunie 27 dni, leat 7226 <1718>. 
De binevoitoru dumneavoastră Ianache vei căpitan1 • 

M.M.B., nr. 13.569 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (16x21,5 cm). 

1 Semnătură autografă. 

14. 
1718 (7227) septembrie 10 

ţ Adecă eu, Oprea ot Albeştii, brat Neagoe, dat-am zapisul mieu la mâna 
jupânului Andrei Cocanul. Precum să să ştie că mi-au făcut bine şi mi-au dat bani 
gata, taleri 8, vechi, însă aceşti bani i-am luat eu cu osteneala lor de an zece an doi 
cât va sta asupra mea. Şi pentru aceşti bani iaste chiezaş şi platnic fratele mieu, 
Neagoe. 

Deci, când va pohti dumnealui banii să aibă aidarea cu mulţumit capetele i 
dobânda lor, iar nedând bani cu bine şi s-ar face vreo chieltuială au zeciuiala să fie 
tot de la mine. 

Şi pentru credinţa mi-am pus şi degetul mai jos ca să <să> crează. 
Şi am scris eu, Mitrea logofăt, cu zisa lor. Septemvrie 1 O dni, leat 7227 

<1718>. 
ţ Eu, Oprea ot Albeştii platnic. 
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ţ Eu, Neagoe, brat Oprii chiezaş şi platnic. 
ţ Eu, Părvul călugăr, martor. 

M.M.B., nr. 30.645 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (22xl 5,5 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

15. 
1718 (7227) septembrie 15, Bucureşti 

ţ Io Ioan voevod din mila lui Dumnezeu domnu şi oblăduitoriu Ţărăi 

Rurnăneşti. 

Dat-am domni<i>a mea această poruncă a domniei mele cinstitului şi 

credinciosului boiariului domniei mele Iordache Creţulescu vei spătar. Ca să aibă a 
ţinea şi a stăpâni satul Bercenii ot sud Pra<h>ova, cu casele şi cu ţiganii de acolo şi 
cu toate hotarăle câte ţin împrejurul Bercenilor, anume: Corlăteştii i Şoplea i 
Cemăteştii i Cătunul şi cu morile ot Dâmbul şi cu moşiia ce să chiarnă Ciocenii ot 
sud Saac. Pre lângă acestia să mai aibă a ţinea dumnealui şi a stăpâni satul Breaza 
ot sud Prahova, partea Tomei spătariul cu rumânii de acolo şi munţii ce să chiamă 
Clăbucetul cel Micu i stâna lui Furnică cu toate veniturile lor. 

Aşijderea să ţie dumnealui şi moşiia ce să chiarnă Săpăţenii ot sud Slam 
Rămnicu şi moşiia ce să chiarnă F ocşănei ot sud Buzău. 

I iarăş să mai stăpânească dumnealui moşiile ce să chiamă Obidiţii i Largul 
i Lata ot sud Ialomiţi. Aşijderea şi moşiia ce să chiamă Cioara ot sud Tel<e>orman 
şi moşiia ce să chiarnă Măgurele ot sud Elhov cu tot venitul acestor moşii de peste 
toate hotarăle. 

Aşijderea să mai stăpânească dum[n]ealui1 şi viile den Dealul Cernăteştilor 
pogoane 8 cu pimniţa cu casele şi cu toate dichisele lor şi viile din Dealul 
Finţeştilor pogoane 40 şi cu moşiia de acolo ot sud Saac. 

Într-acesta chipu să mai ţie dumnealui şi viile din Dealul Homeştilor ot sud 
Slamu Rămnicu. <C>U acestia toate dempreună amu mai dat dumisale ca să 

stăpâneasă şi casele de aici den oraşul domniei mele, din Bucureşti, ale Tomei 
spătariul, împreună şi cu ţiganii de aicea. Care acestea toate sate, moşii, vii, 
rumâni, ţigani, case câte s-au zis mai sus, fiindu ale Tomei spătariul, după ce s-au 
hiclenit el împotriva domnului şi ţărăi au rămas toate ce au avutu el pe seama 
domniei din poruncă împărătească. 

Deci, după ce den mila marelui Dumnezeu ni s-au încredinţat şi domniei 
noastre domniia şi stăpânirea pravoslavnicii Ţărăi Rumâneşti întâmplându-se vremi 
foarte turburate cât ajunsese ţara la mare primejdie şi stingere am silit domni<i>a 
mea de o am adus la oarecare linişte şi aşăzare cu mila puternicului Dumnezeu la 
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care potolire a relelor şi aşăzare a ţărăi cunoscând domni<i>a mea pre cinstitul şi 
credinciosul boiariu ce scrie mai sus Ianache Creţulescul vei spătar sârguitoriu întru 
toate cu mare credinţă spre slujba domniei mele şi a folosului ţărăi pentru multa 
sârguială şi dreapta dumnealui slujbă am vrut domni<i>a mea de l-am miluit şi l-am 
dăruit cu aceste sate, moşii, vii, rumâni, ţig[ a ]ni 1, case ce s-au zis mai sus ca să le 
stăpânească de acum înainte dumnealui cu bună pace precum le-au stăpânit şi 

Toma spă[t]ariul 1 încât să-i fie dumisale toate acestia stătă[t]oare1 , ohabnice şi 
nestrămutate şi nicidecum înstreinate de la dumnealui, nici de la coconii 
dumnealui. Pentru că după socoteala şi după pravila stăpânirilor celor vechi 
domniia iaste volnică a face ce-i va fi voia cu lucrurile celor ce se hiclenesc de 
către domni şi de către ţară au a le ţinea au a le dărui la obraze de cinste şi 
pricinuitoare folosului ţărăi precum au fost cinstitul şi credinciosul boiariu 
domni<e>i mele ce s-au zis mai sus. 

Drept aceia cu dragoste întru Hristos frăţească pohtim pre toţi 
pravoslavnicii domni carii vor fi stăpânitori creştineştii aceştiia ţărăi să păzească 
nestrămutată şi neclătită această danie a domniei mele şi să o întărească şi să o 
adevereze pentru ca şi milele domniilor sale să fie statornice şi nemişcate în urmă
le. Şi pentru ca să-i păzească Dumnezeu în domnie cu viaţă îndelungată şi cu 
pacinică stare şi în urma vieţii domniilor sale să le fie sufletele la răpaos vecinic 
pră care-le din domni au den neamul nostru au den pământeni, au din alţii streini să 
va ispiti să înstreineze această danie de la dumnealui au de la semenţiia dumnealui 
îl supunem blestemului celui vecinic şi osândirii de cătră faţa Domnului Nostru la 
înfricoşatul judeţu. 

Deci de vreme ce hotărârile şi daniile domnilor celor pravoslavnici să 
adeverează şi să întăresc cu hrisoave, iată şi domniia mea întărim şi încredinţăm 
această milă cu hrisovul domniei mele adeverindu-l şi cu tot sfatul cinstiţilor şi 

credincioşilor boiarilor celor mari ai divanului domniei mele: pan Şerban Năsturel 
vei ban i pan Matei Fălcoianul vei vornic i pan Pană Negoescul vei logofet i <p>an 
Iordache Creţulescul vei spătar i <p>an Grigorie vei vistiiar i pan Şerban Greceanul 
vei clucer i pan Ianache Stama vei postelnec i pan Nicolae Rosetu vei păharnic i 
<p>an Costandin Greceanul vei stolnic i pan Costandin Băleanul vei comis i pan 
Dane Damiian vei slugiar i pan Barbut Merişanul vei pitar. 

Şi ispravnic dumnealui Costandin Văcărescu} vtori logofăt. 
Şi s-au scris hrisovul acesta într-al doilea an al [d]omniei1 noastre în oraşul 

scaunului domniei mele, în Bucureşti, de Nicola logofeţelul i iereul, în luna lui 
septemvrie în 15 zile, de la Facerea Lumii 7227 <1718>. 

t 'io 
0

ÎWAH BOEBOA Ml:ll\OCT
0

il0 liolK'ilO rocnOAAP 

t 'iw 
0

ÎWAH BOEBOAA <m.p.> 
Pană Negoescul vei logofăt, procitelnomu. 
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M.M.B., nr. 69.900 
Orig. rom., hârtie difolio (46x31,5 cm.), stema Ţării Româneşti În cartuş 

pictat floral, litera iniţială ornată floral, titulatura domnească şi monograma 
domnească scrise cu soluţie de aur, sigiliu mijlociu domnesc În ceară, căzut. 

Bibliografie: ed.: Documente privind istoria oraşului Bucureşti, reci. resp. Florian 
Georgescu, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1960, p. 76-79 cu facs. (doc. 35). 
facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor 
învecinate aflate în colecfia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. I. Ioniţă, 
Bucureşti, 2006, p. 54. 

1 Rupt în orig. 
2 Semnătură autografă. 

16. 
1718 (7227) octombrie 2 

ţ MHAOCT
0

iio lio:iK"ieio Hw "iw"" BOEBOA H rocnOA4pi. 3EMAe RA4XHCKoe. 

Dat-amu domniia mea această carte a domniei mele credinciosului 
boiariului domniei mele Manolachie biv vei agă de să aibă a ţinea şi a stăpâni aici, 
în Bucureşti, casele ce au fost ale lui Staico Bengescul cu locul şi cu curtea şi 
grădina, precum le-au stăpânit şi Staico mai denainte vreme, care case şi loc iastc 
în mahalaoa Prundului, între casele boiariului domni<e>i mele ce scrie mai sus şi 
între casele banului Costandin Ştirbeiu. Pentru că acel Staico Bengescul hainindu
se şi pre sine-şi lipsindu-se de casa lui, de bună voia lui au poftit de s-au dus să 
lăcuiască supt ascultarea altor stăpâniri streine. 

Deci, den poruncă împărătească luându-se unora ca acelora toate cele ce au 
avut aici pre seama domniei şi întâmplându-se aceste case de sănt alăturea cu 
casele dumisale agăi lui Manolache domniia mea am binevoit de am miluit şi le-am 
dăruit dumnealui ca să le aibă şi să le stăpânească cu pace. 

Drept aceia i-am dat domniia mea această carte a domni<e>i mele ca de 
acum înainte1 să ţie şi să stăpânească dumnealui aceste case cu locul, cu curtea, cu 
grădina precum le-au stăpânit şi Staico, să-i fie stătătoare şi neclătită în veci pentru 
că aşa iaste porunca domni<e>i mele. 

H N4KO A"H'kCT OOCT4Bl\"keM f'OCOOACTM MH. Octomvrie 2 dni, leat 7227 <l 718>. 
t "iw °iw4N BOEBOA4, MHl\OCT

0

i10 lio:iK°ielO rocnOA4p. 

t Hw "iw4N BWEBWA4 <m.p.> 
Procit vei logofăt. 
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M.M.B., nr. 25.081 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22 cm.), monograma 

domnească scrisă cu chinovar, sigiliu inelar domnesc în chinovar. Provine de la 
Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a 
satelor învecinate aflate în colec/ia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. 
I. Ioniţă, Bucureşti, 2006, p. 55. 

1
1HHAHHTE. 

17. 
1718 (7227) octombrie 27, las 

ţ Adecă eu, Ştefan Rătundul şi cu fă<me>iia-mea, Aniţa, şi cu feciorii 
noştri, scriem şi mărturisim noi de nimia siliţi nici asupriţi ci de a no<a>stră bună 
voie am vândutu a no<a>stră dre<a>ptă şarbă ţigancă, anume: Aniţa, fata Perţii 
lăutariului, care ţigancă mi-au fostu mie1 dată zestre de la socrul mieu, Dima 
pârcălabul ot Focşeni. Şi am vândut-o dumisale Dumitraşco Ră<co>viţi hatman şi 
giupănesăi dumisale şi cuconilor dumnialor, nepoţilor, strenepoţilor ca să le fie 
dumilorsale ro<a>bă ţigancă în veci. Şi avându [re]2 ace<a> ţigancă doi copii feţi şi o 
fată am luat eu fata şi am vândut-o dumisale căpitanului celui mare Afenduli de 
ceia parte de la Munteni şi am lăsatu parte ţiganului lui Tănase un copil ce au fostu 
mai mare fiindu Tănasie ţiganul cobzariul a dumisale hatmanului Dumitraşco. Şi au 
mai rămas ţiganca Aniţa cu un copil mic de doi ani, anume: Petre, şi având parte şi 
eu de pe ţigancă giumătate3 de copil şi l-am dăruit parte<a> aceia giumătate de copil 
dumisale hatmanului Dumitraşco iar pe Aniţa mi-au datu dumne<a>lui bani 
optusprăzece lei 2. Şi eu încă am dat-o dumisale ca să-i fie dumisale ro<a>bă 
ţigancă în veci, nime dintru feciori noştri să n-aibă tre<a>bă. 

Şi la <a>cestu zapis al nostru s-au tâmplat mulţi boeri cari-i mai gios să vor 
iscăli. Şi noi pentru credinţa am iscălit şi femeia me<a> au pus degetul ca să fie de 
bună credinţă. 

Ulas, leat7221 <1718> octombrie27. 
Az, Ştefan Rătondul [ ]4 
ţ Aniţa. 

[ ]4 spătar,martor 
[ ]4, martor 
[Radu Popescu ]4 vei ban, martor 
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Costandin [ J4 vei păhamic, martor 
[ J4 stolnic5

• 

M.M.B., nr. 13.546 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (31,5x22,5 cm.), o semnătură digitală 

în cerneală. 

1
MHAI. 

2 Fără sens. 
\1SM'hT44T. 
4 Indescifrabil.Reconstituire după Th. Rădulescu. 
s Semnături autografe. 

18. 
1718 (7227) noiembrie 10 

ţ Adecă eu, Mihaiu Japonca, împreună cu frate-mieu lane şi Ion Furduiu, 
feciorii Stoicăi, snă Tudoran ot Homeşti, făcut-am zapisul nostru ca să fie de bună 
credinţă la mâna dumnealui căpitan Dumitraşco Bagdat. Precum să să ştie că i-am 
vândut dumnealui moşie în Homeşti, însă partea noastră din moşul nostru Tudoran, 
care fiind 4 fraţi pe o jumătate de moş, anume Dragomir i Stoica i Negrei Neniul, 
feciorii lui Tudoran, ci Negre şi Neniul neavând feciori au rămas părţile lor la noi 
că le sântem nepoţi, însă noi am vândut partea unchiului nostru, lui Negre, iar 
partea unchiului nostru Neniului au rămas la verii noştri Tudoran şi cu fraţii lui, 
însă noi am vândut această moşie partea unchiu<lui> nostru, lui Negre, de peste tot 
hotarul, din câmp şi din pădure şi din siliştea satului şi din livezi, pe cum merge 
moşiia din cap până în cap şi ne-au dat dumnealui pe această moşie o iapă bună cu 
mânz[u] 1 şi dumnealui să aibă a stăpâni această moşie în veci coconii şi nepoţii şi 
strenepoţii dumnealui. 

Şi când am făcut acest zapis fost-au şi alţi oameni buni martori care-i mai 
jos să vor iscăli. Şi noi pentru mai adevărată credinţa ne-am pus numele şi degetul 
mai jos ca să să crează. 

Noemvrie 10 dni, leat 7227 <1718>. 
Eu, Mihaiu Japonca. 
Eu, lane Japonca. 
Eu, Ion Furduiu am vândut de a noastră bună voie. 
ţ Iordache [ ]2, martor 

[Pis, eu]3 erei Tudorache, snă popa Lupul, cu zisa lor. 
Eu, Mateiu, sin Ioşcu, martor 
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Eu, Mafteiu, martor4
• 

M.M.B„ nr. 13.520 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x21 cm.), o semnătură digitală în 

cerneală. 

1 Scris peste slova „i.". 
2 Indescifrabil. 
3 Rupt în orig. 
4 Semnături autografe. 

19. 
1718 (7226) noiembrie 18 

ţ Adecă eu, Buda, sne Budei ot Homeşti, dat-am zapisul meu la mâna 
dumnealui logofăt Toderaşco Gogălniceanul. Precum să să ştie că i-am vândut 
[patru ]1 6 pogo<a>ne de ţilenă, tufe pe unde au dat zăgănişte pe den sus la deal den 
gardul dumnealui, şi2 i-am vâ<mdut-o de a me<a> bună voie, de neme silit şi2 i-am 
vândut-o cu ştirea tuturor fraţilor mii de moşăi, den sus şi2 den jos, ca să-i fie 
dumnealui moşă<e> stătătoare în veci dumnealui şi2 coconilor dumnealui câţi 
Dumnezeu îi va dărui şi2 pogonul l-am vândut po taleri 1, care fac taleri 6 şi2 am 
luat aceşti bani toţi deplin în [m]âinile3 mele. 

Şi2 când am tăcut acest zapis au fost şi2 alţi oameni buni martori care-i i 
vor iscăli mai jos. şi2 eu pentru mai adevărata cridenţa mi-<a>m pus mai jos degetul 
în loc de pecete şi2 iscăletura ca să <să> crează. 

Noemvrie 18 dni, leat 7226 d 717>. 
ţ Ghiorghiţă Zăgan, martor 
ţ Eu, Buda, snă Budei ot Homeşti, vânzător 
ţ Lupul, sne Lupului ceauşul ot Homeşti, martor 
ţ Eu, Ghiorghiţă, sne Lupului ceauşul ot Homeşti, martor 
ţ Şărban, sin Drăghici 
ţ Ilie Datco, martor 
ţ Gogoraşco [Burdi... ]4, martor 
ţ Eu, N[i]ca5 logofăt, martor, sni Ion logofăt ot Bărăşti6. 

M.M.B„ nr. 13.523 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (30x22 cm.). 

1 Tăiat în orig. 
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2 
W'lt. 

3 Scris peste altă slovă. 
4 Indescifrabil. 
5 Scris peste slova „E''. 
6 Semnături autografe. 

20. 
1719 (7227) februarie 4 

ţ Adecă eu, Tud[ o ]r1
, snă Predei Găianul, dempreună cu fămeia mea, 

Anca, fata lui Matei ot Pleşoiu, i cu feciorii noştri, an[ u ]me1
: Tudor şi I[ ] 1, dat-am 

acest al nostru adevărat zapis ca să fie de mare [ere ]dinţă 1 [la] 1 mâna sfinţii sale, 
părintelui pop[ ei] 1 [l]ui 1 Datco, den mahalaoa Popi<i> Stoicăi. Precum să să ştie că 
noi de a n[oastr]ă 1 bună voie fiindu-ne păs ş[i] 1 greu la această la vreme de lipsă 
ne-am tocmit cu sfinţiia sa de i-am vândut o copilă de ţigan, anume: Ioana, fata 
Stancăi ţigane ii, ne[po ]a ta 1 lui Stănilă şi a Stanii [ ] 1 şi mie A<mcăi dată d[ e 
zestr]e1 de la maică-mea Dumitra, fata Neculii paharnic den Cărcea, [ ]1 Mihai 
postelnic şi preţul ei iaste drept, taleri [10]2, care luând noi aceşti bani toţi gata 
deplin în mâinele noastre. 

Drept aceia am dat acest al nostru adevărat zapis la mâna sfinţii sale ca de 
acum înainte3 să o stăpânească sfinţiia sa cu bună pace, însă sfinţiia sa şi coconii 
sfinţii sale, care Dumnezeu îi va dărui. 

Şi când am făcut acest zapis la tocmeala noastră au fost mulţi [o ]ameni 1 

buni mărturie, care mai jos să vor iscăli. Şi noi pentru mai adevărată credinţă 
întărit-am acest zapis cu numele puindu-ne şi degetele ca să să crează. Fevruarie 4 
dni, leat 7227 < 1719>. 

Eu, Tudor, sin Predii G~ăianul] 1 , vânzător. 
Eu, Costandin, [f]ratele Ancăi, martor 
ţ Eu, Anca, fămeia lui Tudor, vânzătoare. 
ţ Eu, Ghinea, m[ a ]rtor1 

ţ Eu, [ ]4 logofăt, martor 
ţ Drăghici cojocar, martor 
ţ Eu, Dumitraşco croitor, martor5

• 

Şi am [scris ... ]1 logofăt ot vei capitan [ ]1. 

M.M.B„ nr. 37.386 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (32,5x22 cm.), 4 semnături digitale în 

cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente privind istoria oraşului Bucureşti, red. resp. Florian 
Georgescu, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1960, p. 79-80 (doc. 36). 
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facs.: Documente feudale privind istoria oraşului Bucureşti şi a satelor 
învecinate aflate în colecfia Muzeului Municipiului Bucureşti, coord. dr. I. Ioniţă, 
Bucureşti, 2006, p. 55. 

1 Rupt în orig. 
2 Scris cu altă cerneală. 
3

1NN411HTE. 
4 Indescifrabil. 
5 Semnături autografe. 

SUMMARY 
The artic/e presents written documents from the limes of ruler Jon Mavrocordat, 
owned by the Bucharest City Museum - twenty documents written on paper or 
parchment, issued during the 27 weeks of his reign while his brother, Nicolae 
Mavrocordat was inprison (until 13/24th Septernber, 1718). 
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