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DOCUMENTELE DOMNIEI LUI MA VROGHENI 
AFLATE ÎN COLECŢIA MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

dr. Grina-Mihae/a Rafailă 

Nicolae Petru Mavrogheni, fost dragoman al kapudanului flotei turceşti, Gazi 
I lusan paşa, este numit în tronul Ţării Româneşti, mai ales la insistenţele 

pll·nipotenţialului Austriei, care îşi arătase preocuparea de ai se asigura refugiul în 
I rnnsilvania, dacă ar fi fost nevoie. Însuşi cancelarul Wenzel Anton von Kaunitz i-

11 11t:ordat lui Mavrogheni o oarecare consideraţie, în vederea menţinerii sale în 
•1kra de influenţă a Curţii vieneze, iar pe de altă parte chiar domnul întreţinea 
11prnx. 40 de agenţi greci la Viena, în timp ce alţii îi transmiteau ştiri de la Berlin, 
V11rşovia sau Sankt Petersburg. 

De origine modestă, fiu al unui pescar din insula Paros, Mavrogheni era 
rnnlcstat şi de către reprezentaţii familiilor fanariote din Istanbul, care nu-l 
~ornteau îndreptăţit a deţine domnia ţării de la nord de Dunăre. Se spune că înainte 
'll· a fi numit în tronul muntean Mavrogheni ar fi fost marinar pirat în Mediterana, 
t11sn atât familia sa cât şi el sunt învăluite într-o aură de mister. 

Înşişi boierii vârstnici ai Munteniei, în frunte cu spătarul Ianache Văcărescu, îl 
priveau cu suspiciune şi neîncredere. Pentru a-şi îndepărta eventualele obstacole 
11ccştia vor fi exilaţi şi chiar a dorit să obţină de la Inalta Poartă un firman de 
pedepsire a acestora cu moartea. 

În plan intern Mavrogheni se va dovedi un om avid de bani, chiar şi faţă de cei 
11111i oropsiţi ai soartei. A dus o politică financiară abuzivă şi de dispreţ faţă de 
boieri şi de o parte din sfetnicii lui. Faptele şi apucăturile sale morale şi intelectuale 
11c arată un om căruia îi lipsescc „una sau vreo câteva doage" cum se spune în 
popor, un individ fără scrupul, un fel de ,.poznă a firii" cum îl socotea poetul 
lcnăchiţă Văcărescu 1 • Era un maniac conştient, pornit spre cruzime şi sălbatice 
st:hingiuiri, un nevrozat într-o stare de excitaţie intermitentă, un halucinat bizar, 
rare în căldurile vedeniilor sălta spre mari, colosale şi imposibile fapte, dar 
totdeauna căzu în năzdrăvănii din cauza dezechilibrării facultăţilor sale2

• Printre 
ut:cstea amintesc acordarea dregătoriei de clucer calului său sau plimbarea într-o 
tr!\sură trasă de patru cerbi cu coamele de aur, înconjurat de ciohodari cu fuste albe 

1 Ci.I. Ionnescu-Gion, Nicolae P. Mavrogheni „o poznă a firit', Ed. Compania, Bucureşti, 2008, p. 
IH. 
1 lhidem, p. 39. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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şi işlice rotunde, arnăuţi şi soitari, până la frumosul chioşc de la Izvorul 
Tămăduirii, în sunetul surlelor şi tobelor, al meterhanalelor şi tumbeluchiurilor. 

În cursul războiul ruso-austro-turc (1787-1792) Mavrogheni se va alătura, cu o 
armată de 1 O.OOO de oameni, trupelor otomane în luptele cu prinţul Friedrich Josias 
von Saxa Coburg, şi chiar va pătrunde în Moldova, în mai 1788, unde vor fi 
înfrânte unele unităţi habsburgice. În toamna anului 1789 armata marelui vizir 
Hasan paşa, la care se alăturaseră şi oastea domnului muntean, va suferi o grea 
înfrângere în bătălia de la Mărtineşti, jud. Râmnicu Sărat, pe 22 sept. În aceste 
condiţii, prin intermediul episcopului Filaret al Râmnicului, domnul Mavrogheni 
va încerca, fără succes, să intermedieze un armistiţiu între prinţul von Saxa Coburg 
şi kneazul Grigori Potemkin. La începutul lunii oct. Mavrogheni este nevoit să 
părăsească Capitala ţării, pentru ca în luna următoare să treacă peste Dunăre, la 
Şiştov. În primăvara şi vara anului următor atacurile întreprinse de domnul 
muntean în zona Calafatului au fost respinse de către austrieci, astfel că a fost silit 
să părăsească Oltenia. Moartea protectorului său, kapudanul flotei turceşti, şi mai 
apoi alegerea în funcţia de mare vizir a lui Hasan paşa, care nu era tocmai prietenul 
său cel mai bun, va pune capăt vieţii tumultoase a lui Nicolae Mavrogheni prin 
execuţia sa din 30 sept. 1790, pentru insubordonare faţă de Imperiul Otoman din 
ordinul marelui vizir. 

Chiar dacă cea mai mare parte a domniei sale s-a desfăşurat în timpul unui 
război, care a implicat trei puteri la acea vreme, acesta a avut răgazul de a ctitori 
biserica de la capul Podului Mogoşoaei, cu hramul Izvorul Tămăduirii. Aici exista 
un complex de 16 ha., care cuprindea trei aşezăminte: „un foişor domnesc" (o casă 
de agrement), biserica şi „vistieria apelor" - rezervorul principal, unde se colecta 
apa de izvor care alimenta întreaga reţea de cişmele înfiinţată de către domnitor. 
„Casa de agremene" era înconjurată de un parc amenajat după însăşi planuri 
domnului, care dorea să-i fie o amintire vremelnică a palatului şi a grădinii de la 
Therapia, de pe malurile Bosforului şi ale Cornului de Aur. Grădina, calificată 
drept .~uperbă" era împodobită cu flori dintre cele mai diverse în timp ce pomii 
fructiferi delimitau aleile de preumblare. Lăcaşul de cult cunoscut şi sub numele de 
,,Biserica de la Capul Podului", va fi închinat mănăstirii Ecaton Dapiliani din 
ostrovul Paros. 

Domnul Mavrogheni a contribuit şi la dezvoltarea alimentării cu apă a Capitalei 
printr-un sistem de conducte, chiar dacă acest fapt este socotit modest şi primitiv, şi 
de care au beneficiat doar câţiva boieri ai vremii. 

Colecţia de Documente a Muzeului Municipiului Bucureşti deţine 19 acte, care 
provin din răstimpul domniei lui Nicolae Petru Mavrogheni, desfăşurată între 26 
martie/6 aprilie 1786 şi 8/17 iunie 1790. Toate documentele sunt redactate pe hârtie 
folio sau difolio cu sau fără filigran. Avem şi patru copii de documente, ce se 
regăsesc în două condici, respectiv: Condică de zapise privitoare la moşiile Sineşti www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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.~au Măineasca, jud. Ilfov, Cloşca, Ruşii Balii, Crea/a, Mostişte, hotarul Ruşilor 
lu Colgeag, Obileşti-llfov, Ulmi şi Hodaia - Dâmbăvifa, Turbeasca, vii la 
.foinoasa - Dâmbovifa, în Dealul Cernăteştilor şi Or/ea, jud. Saac, munfii 
llăheanu şi Dudele mici Dâmbovifa, case locuri şi prăvălii în Bucureşti şi 
1'ârgovişte, mori şi figani intrate în stăpânirea casei doctorului Constantin 
/Jurvari. Dintre anii 1699-1841 (actele din 18 aug. 1786 şi 22 sept. 1786) şi 

( 'ondica moşii Andreşăşti şi Tătărăi a mării sale prin/ului Serbii Miloş 
Ohrenovici (actele din 23 sept. 1786 şi 16 mart. 1787). 

Majoritatea înscrisurilor se referă la vânzări: de vii în Bucureşti; a unui loc de 
rnsă în Mahalaua Vişinii, din Bucureşti; apoi prăvălii din faţa Podului Şerban 
V odă, construite pe locul Sfintei Mitropolii; părţi de moşii vândute cu suma de 140 
111leri, sau a unei întregi moşii, a cărei valoare de tranzacţie poate ajunge şi la suma 
de 2.000 taleri, etc. 

Domnul ţării este întâlnit în calitate de emitent al unui pitac domnesc, prin care 
l'ere veliţilor logofeţi să-i înştiinţeze pe judecătorii celor trei departamente să se 
inlrunească, numai dimineaţa, în locurile stabilite pentru a judeca toate pricinile 
nînduite cu poruncă domnească, urmărind ,,să să ferească foarte de strâmbătăţi sau 
i11teresuri, ci dreptatea să o păzească judecându după sfânta pravilă şi dupe 
ohiceiul pământului". De asemenea, primul om în stat dăruieşte câte o măsură de 
11pă boierilor săi credincioşi - Scarlat Geceanu fost mare logofăt la 12 nov. şi lui 
( 'onstantin Ştirbei fost mare clucer la 2 dec. 1786, şi chiar meşterii suiulgii erau 
ohligaţi a da „ajutorul cel cuviincios ... cându va avea trebuinţă de vreun meremet 
şi dă cureţenie". 

Deosebit este şi hrisovul emis de către domnul ţării la 6 oct. 1 786, prin care se 
m:ordă scutiri de toate dările care vor ieşi de la vistierie pentru două biserici 
bucureştene - una din Mahalaua Hagiului şi cealaltă din Mahalaua Popii Dimii, 
l'lilorite de către răposatul Misail monahul, ce fusese logofăt de taină. La ultimul 
Incaş de cult ctitorul se preocupase şi de ridicarea a 14 chilii ,,spre lăcuinţa a 24 
/l'mei sărace, obraze mai alese şi călugăriţe", îngrijindu-se totodată de hrana şi 

imbrăcămintea acestora atât în timpul vieţii, cât şi după dispariţa sa din această 
lume, când le orânduise „12 pogoane de vie, stupi şi pivniţă de piiatră cu case, ce 
1'.1·1e la Poarta Domnească din sus, in Mahalaoa Bălăceanului". De asemenea 
domnul acordă dreptul de a lua de la vistierie câte 40 de taleri pentru ceară, tămâie 
~i untdelemn, care să se împartă şi săracelor de la chilii. 

Actul este împodobit în frontispiciu cu stema Ţării Româneşti ornată cu soluţie 
de aur, care este încadrată de două scene religioase, respectiv ,,Sfânta Treime şi 
/\1aica Domnului", în partea dreaptă, şi ,,Sfântul Nicolae şi Sfântul Ioan 
/lotezătoruf', în partea stângă. Litera iniţială, scrisă cu chinovar şi ornată floral, 
este încadrată într-un cartuş umplut cu soluţie de aur. De asemenea titulatura 
domnească şi alte cuvinte din corpul textului, cât şi monograma domnească sunt www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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scrise tot cu soluţie de aur. În partea de jos doi îngeri pictaţi susţin o panglică 
destinată semnăturii autografe a domnului. Din păcate partea de jos a solemnului 
act nu s-a mai păstrat, pentru a admira întreaga frumuseţe dar şi migala 
miniaturiştilor cancelariei domneşti. 

Şi arhiepiscopul şi mitropolitul ţării Grigorie II confirmă la 22 iulie 1786 
vânzarea de către Paraschiv cojocar împreună cu soţia sa, Mărgărita, a celor două 
prăvălii din faţa Podului Şerban Vodă - Bucureşti, lui Istrate Perieţeanu, cu suma 
de 755 taleri, însă cu plata chiriei locului pe care erau acestea construite, întrucât 
aparţinea Sfintei Mitropolii. 

Membrii Sfatului domnesc sunt menţionaţi doar într-un singur act, care poartă 
data de 6 octombrie 1786, însă apar şi spaţii libere, întrucât nu sunt menţionaţi 
deţinătorii respectivelor dregătorii. 

Actele prezente sunt validate cu sigiliu inelar domnesc în chinovar (nr. 37.427, 
75.921, 95.653 şi 95.654), dar şi cu sigiliu inelar imprimat în cerneală neagră (doc. 
6) sau cu semnături digitale ale celor prezenţi la întocmirea tranzacţiilor. 

1. 
1786 aprilie 6 

[Arhimandritis Ruduliotis Hrisanthos] 1 

t Adecă eu, Costea cojocaru dat-am adevărat zapisul mieu la mâna dumnealui 
naşă-mieu, Ioniţă. Precum să <să> ştie că având eu cinci pogoane dă vie făcută din 
ţelină dă [mi]ne2 vie pe moşiia sfintei mănăstiri <a> Radului Vodă, care locu este 
din jos de biserica Foişorului, unde să numeşte Văduvoiu, alăturea cu viia popei 
Dobre. Care locu fiindu măidanu şi neputându [a-1)3 coprinde cu gardu m-am învoit 
cu dumnealui mai sus numitul naşi-mieu dă i-am dat doo pogoane şi jumătate ca 
să-l stăpânească dumnealui şi copii dumnealui cu bună pace dă către noi. Şi să aibă 
a da ceară la sfănta mănăstire <a> Radului Vodă de tot pog[ane]2 anu câte o 
jumătate ocă ceară. Iar întâm<plâ>ndu-se viia atuncea să lipsească ceara şi să aibă a 
da otaşnică din doozeci de vedre o vadră fiindcă aşa îmi este aşăzământul la 
mănăstire după cum scrie şi zapisul ce-mi este dat de părintele arhimandritul ot 
Radu Vodă. Însă şi toc<meală> ne-au fostu taleri 58, adică cincizeci şi optu, care 
aceşti bani i-am luat toţi deplinu. 

Şi pentru mai adevărata credinţă m-am iscălit mai jos ca să4 <să> crează. 1786 
aprilie 6. 

Eu, Costea, împreună cu soţiia mea, anume: Anghelina, vânzători. 
Eu, popa Dobre ot Biserica Ianie vecinu, şi <sunt> martor. 

<Verso>: Banii vii de la4 Vitan. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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M.M.B., nr. I 2.383 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (2 4x I 7 cm.). Are copie mod. nedatată. 

Bibliografie: ed.: Documente „., 1960, pp. 143-144 (nr. 88);/acs.: Documente 
.„. 2006, p. 107. 

1 Semnătură autografă în lb. greacă. 
1 Scris peste altă slovă. 
1 Se repetă în orig. 
4 Ad. interlinear. 

2. 
1786 mai 3 

ţ Adică eu, Dumitraşco, sin Iordăchiţă Cărnulescu, dimpreună cu soţiia mea, 
I >obriţa, dat-amu adevăratu zapis <al> nostru la cinstită mâna dumnealui 
I >umitraşco Racoviţă biv vei paharnic. Precum să să ştie că ne-am învoitu şi de a 
11o<a>stră bună voie, de i-am vândutu dumnealui şase pogo<a>ne de locu sterpu cu 
tufo, pogon câte taleri 5, adică cinci, [care facu]1 taleri treizeci, care aceşti bani i-
11111 priimitu pe toţi deplin în mâna mea. Însă acest locu i l-am datu dumnealui şi eu 
din pogo<ane> ce le am înfundate, în hotaru dumnealui Homeştii, după cum arată 
lo<a>ia dumnealoru boerilor hotarnici. Şi I-am vândutu cu ştire<a> tuturor rudelor şi 
li rnzaşilor. 

Deci, să aibă dumnealui a o2 stăpâni cu bună pace de cătră noi şi de cătră totu 
11c<a>mul nostru dumnealui, coconii, nepoţi<i>, strenepoţi<i> dumnealui câţi 

I >umnezeu îi va dărui. 
Şi când s-au tăcutu acest zapis au fost şi alte obraze, care mai jos sănt iscăliţi. Şi 

11oi pentru mai adevărată credinţă ne-am pus numele şi degitile în locu de pecete ca 
~n să cre<a>ză. Maiu 3 dni, 1786. 

Eu, Dumitraşco Cărnulescul dimpreună, cu soţia me<a>, Dobriţa, am vândutu. 
Ioneţă popa, adeverez 
[ ••• )

3
, martur 

Ianache Robe, martur4
. 

Şi am scris eu, Mihalcea logofăt, cu zisa lor şi <sunt> martor. 

<Verso>: 1786 maiu 3. Zapis<Ub lui Dumitraşco Cărnulescul pentru 6 pogoane 
de locu sterpu, tufe ce am cumpăratu de la el5

. 

M.M.B., nr. 13.668 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (29x20 cm.), o semnătură digitală în 

, 'l'rneală. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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1 Se repetă în orig. 
2 Ad. interlinear. 
3 Indescifrabil. 
4 Semnături autografe. 
S HEA. 

3. 

"iw HHKOl\4E nnp8 M4BporeH8 BOEBOA8 H rocnoA8 

1786mai19 

ţ Dumneavoastră veliţilor logofeţi priimind domnescu nostru pitac să aveţi a da 
în ştire judecătorilor de la câte trele depertamenturile cărora era orânduiţi 

judecători până acum. Ca dupe orânduiala ce au fost să să urmeze spre a să strânge 
toţi la locurile cele orânduite pe toate zilele, dă dimineaţă, să caute pricinile ce li să 
vor rândui cu poruncile domni<e>i mele până vom vedea domniia mea a fieşcăruia 
slujbă şi vrednicie să nu să contenească trebile judecăţilor sau să să zăbovească 
cevaşi. Ci dar pă fieşcare judecător chiemând deosebit să le arătaţi porunca 
domni<e>i mele ca să să ferească foarte dă strâmbătăţi sau interesuri. Ci dreptatea 
foarte să o1 păzească judecându dupe sfănta pravilă şi dupe obiceiul pământului dă 
care să ni să facă anaforale. 

TOAHKO nHCAX rocnOACTB4 MH. 1786 maiu 19. 
Procit vei logofăt. 

Trecut în condică. 

M.M.B., nr. 95.654 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (29,5xl9 cm.), sigiliu inelar domnesc în 

chinovar. 

Bibliograjie:facs.: Documente ••. , 2006, p. 108. 

1 Ad. interlinear. 

4. 
1786 iulie 22 

ţ Adecă eu, Paraschiv cojocariu dimpreună cu soţiia mea, Mărgărita, dat-am 
adevărat şi credincios zapisul nostru la mâna dumnealui postelnicului Istrate 
Perieţanu. Precum să să ştie că avându noi doao prăvălii de vânzare în faţa Podului 
lui Şărban Vodă despre gârlă, adecă trei stânjăni şi jumătate faţa prăvăliilor şi 

cuprinsul loru tot până în ulucelor lui Stoian croitoriului vecinului din sus şi până www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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în gardul lui Manole bărbieriu veci<nmlui din josu şi cu ulicioara, care iaste din 
pllretele prăvăliilor mele până în păretele prăvălii lui Stoian croitoriu vecinului 
mieu şi în fund până la gârlă. Le-am vândut mai sus numitului de a noastră bună 
voie şi cu ştirea veciniloru şi a preasfinţii sale, părintelui mitropolitului, drept bani 
Kllta, taleri şapte sute cinzeci şi cinci, care bani i-am priimit toţi deplin în mâinile 
noastre. Şi aceste prăvălii sănt pă locul sfintei Mitropolii cu chirie la stânjăn pă an 
11ilcri cinci, care să fie peste tot pă an taleri şaptesprezece şi jumătate. 

Şi dumnealui să le1 stăpânească cu bună pace atât de cătră noi [c]ât2 şi de cătră 
lot neamul nostru dumnealui şi coconii dumnealui câţi Dumnezeu îi va dărui 

pllltindu-şi chiriia la sfănta Mitropolie. Ş-alte zapise vechi nu am ca să 1 dau 
1lumnealui, fiindcă le-am făcut eu întâi pă acest locu din nou, iar cât pentru 
pecetluit de chiriia pământului s-au pierdut. Ci măcar de să va găsi de acum 
inuinte3 peste zece s-au doaozeci de ani să nu să 1 ţie în samă fiind pierdut de mine. 

Şi pentru mai adevărata credinţă [n]e-am2 iscălit mai jos puindu-ne şi degetele 
ln loc de pecete ca să să crează. Care zapis s-au şi trecut în condica 
I >cpertamentului după poruncă. 1786 iulie 20. 

Eu, Paraschiv cojocariu vânzător, adeverezu 
Eu, Mărgarita, soţiia vânzătoriului, adeverezu 
Eu, Stoian croitoriu vecin, adeverezu 
Eu, Manole bărbieriu vecin, adeverezu 
Eu, Gavriil strugariu, martor 
[popa Costandinu din Mahalaoa Popescului]4. 
[Ioan diacon din ... ]4. 
Eu, jupânu Dama, martor5

• 

Şi am scris eu, Grigorie dascăl ot G•eTH Ioan Nou, cu zisa şi cu învăţătura 
dumnealoru şi <sunt> martor. 

<Verso>: Cu aceast zapis de vânzare <a> acestor prăvălii viind amândoă părţile, 
vfinzătoriul şi cumpărătoriul. Am întrebatu pă vânzători de au vândutu cu bună voia 
lor şi de au priimit toţi banii după cum în dos să coprinde. Şi arată că şi vânzarea au 
losl cu bună voia lor şi toţi banii i-au priimit. Pentru care am întărit şi noi cu 
INl'llliturile. S-au trecut şi în mâna Dipertamentului. 1786 iulie 22. 

Ioan C.? biv vei clucer 
Alexandru vei stolnic 
Ştefan Cioranu serdar 
Iani? biv vei sluger 
Andonie Fotino 
Matei şătrar5 . 

Trecut în condică, Costandin logofătul Depertamentului. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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M.M.B., nr. 69.836 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (33,5x24,5 cm.), 4 semnături digitale în 

cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente „„ 1960, pp. 144-146 (nr. 89);/acs.: Documente 
„., 2006, p. 108. 

1 Ad. interlinear. 
2 Scris peste altă slovă. 
3 

'b!N4HNTI!. 
4 Semnătură autografă în lb. greacă. Tradus după editie. 
5 Semnături autografe. 

5. 
1786 iulie 22 

fpHrop"le MHl\on"iio lioll(iio "PXH<EnHcKon> MHTp<onOl\HT> S<H>rp<OBl\4XHH> 

t Adeverim cu acestu pecetluit al nostru la mâna lui Istrate Perieţeanu 

postelnicel. Precum să să ştie că Paraschivii cojocaru dându-i-să locu dintr-al 
sfintei Mitropolii cu pecetluit pă Podu lui Şărban Vodă, ce să numeşte din locul 
paharnicului Canelilu măsurat cu stânjănul. Însă în faţă la podu stânjăni trei şi 
jumătate, iar lungul din podu până în apa Dâmboviţei stânjăni 1 O, palme trei, cu 
aşăzământ să dă pă anu chirie la Mitropolie de stânjăn ce iaste în faţă la podu câte 
taleri cinci, care facu peste tot taleri 17, 60. Pă care locu făcându-şi numitul 
Paraschiva doao prăvălii în faţă la podu şi doao case din dosu tot întru-nvălişu le-au 
stăpânit cu bună pace până acum. Iaru acum făcându-le vânzătoare cu tocmeală 
prin zapisu le-au vândut numitului în taleri 755, adică lei şapte sute cincizeci şi 

cinci. Pentru care zapis şi tocmeală viind amândoi înaintea1 noastră dă ne-au făcut 
ştire ca dă bună voie să dăm banii să să ia pă seama sfintii Mitropolii bine, iaru dă 
nu să-i facem numitului cumpărătoru aşăzământ pentru chirie. 

Deci, noi după ce am văzut zapisul vânzării nefiind sfintei Mitropolii dă 
trebuinţă o am lăsat pă seama numitului Istrate Părieţeanu postelnicel 
cumpărătoriul să şi-o stăpânească răspunzându-şi chiriia locului, iar sfănta 

Mitropolie, adică la începerea anului taleri taleri optu şi un zlot banii pe jumătate şi 
la împlinirea jumătăţii de anu ceilalţi bani pă jumătate taleri 8, 90. Şi de va pune 
vinu şi rachiu să vânză ori scaun dă came dă va face să aibă a da deosebit havaet la 
Mitropolie după obiceiu. 

Deci, daru răspunzându-şi chiriia locului pă dăplin la sfănta Mitropolie şi la 
soroace să-şi stăpânească prăvăliile cu casele în pace. Iar nefiind următoru cu plata 
chiriei la soroace, atunci Mitropolia ca o stăpână să aibă a-i sfărâma prăvăliile cu 
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ruse cu tot să rămâe locul slobod să-l dea altui chiriiaşu bun, ce va plăti chiriia 
locului la vreme şi la soroace fără pricină. 

Că aşa ne-au fost aşăzământul precum şi deosebitul său zapis ce-au dat la 
Mitropolie arată. 

Aceasta scriem. 1786 iulie 22. 

M.M.B., nr. 69.837 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (21x16 cm.), sigiliu inelar în cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente •.. , 1960, pp. 146-147 (nr. 90);/acs.: Documente 
.„. 2006, p. 108. 

1
1HN4HNTii. 

6. 
1786 septembrie 22 

Încredinţez cu acest zapis al nostru la mâna dumneaei cocoanii Saftii 
Voineascăi. Precum să să ştiie că vânzându-i un locu de casă la Bucureşti, care locu 
imi este rămas de la tată-mieu dupe cum mai pe largu scrie în zapisul cel de 
vânzare. Şi fiindcă în tocmeala ce am fost făcut cu dumneaei mi-au fost dat peste 
hunii ce scrie în zapis şi un locu de casă cu pivniţă de piiatră aici, în Târgovişte, în 
Mahalaoa Sfăntului Nicolae. Şi acum trebuindu-mi bani ca să împlinescu banii ce 
m<i>-au dat judecata ca să-i împlinescu popii lui Soare. Am venit la dumneaei şi m-
11111 învoit şi pentru acest loc de casă de aici şi mi-au dat taleri 30 şi au rămas 
pivniţa cu locul să să stăpânească de dumneaei, pentru că eu mi-am luat toţi banii 
deplin atât tocmeala ce scrie în zapisul nostru locul din Bucureşti cât şi pentru 
uccastă pivniţă cu locul ei de aici pentru care răspunde acestu zapis. 

Drept aceasta am dat acest zapis la mâna dumneaei precum să să ştiie că n-am a 
mai cere de la dumneaei nimicu, nici banii, nici locu de casă, ci numai să 

stăpânească cu pace atât loculu nostru din Bucureşti cât şi celu de aici, de care scriu 
în zapis, de cătră noi şi de cătră tot neamul nostru în veci. 

Şi pentru încredinţare ne-am pus numele şi degetile mai jos ca să să crează. 
I 786 septemvrie 22. 

Eu, Radu, sin Dumitru căpitan, adeverez. 
Eu, Caliţa, muma Radului, adeverez. 
Eu, Mateiu Pela, soţul Caliţii, şi tată vitrigu Radului, adeverez. 

M.M.B., mss. 81.666, nr. 103.f 69. Hârtie cufiligran (35,5x23,5 cm.). 
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7. 
1786 august 18 

Adecă eu, Radul, sin Dumitru căpitan ot Bucureşti, dimpreună cu mumă-mea, 
Caliţa, dăm acest credincios zapis al nostru la mâna dumneaei jupânesii Saftii a 
dumnealui biv treti logofăt Cărstea Voinescul, i la mâna surorii dumneaei, Mariuţii 
postelnicesii. Precum să să ştiie că având un loc de casă la Bucureşti, în Mahalaoa 
[Bis ]ericii 1 Vişinii. Care locu este rămas de la tată-mi eu, Dumitru căpitan, fiindcă 
mumă-mea s-au căsătorit al doilea şi acel mai sus numit locu mi-au rămas mie. 
Care locu nefiindu-mi mie de trebuinţă şi având trebuinţă de bani pentru ca să-mi 
răscumpăr prin judecată o viie a mumă-mii de zestre, ce o au vândut-o tată-mieu 
celu vitreg. Care vie este cumpărată iar de dumnealor mai sus numitele şi o au dat
o de pomană zestre mumă-mea, fiind fată săracă şi cu dumnealor rudenie. 

Deci, mai căzându-să dumnealor a cumpăra mai sus numitu locu fiindu vere cu 
mumă-mea şi mie mătuşă am venit şi am tocmit locul din Bucureşti şi cu o 
căşcioară vechie dizgrădită, numai învălită cu buruiani, în taleri 140, adecă una 
sută patruzeci. Şi mi-au dat şi un locu de casă cu pivnicioara de zidu, în Mahalaoa 
Sfântului Nicolae aici, în Târgovişte, care bani priimindu-i deplin în mâinile 
noastre cum şi locul ni l-au dat supt stăpânire. 

Deci, să aibă şi dumnealor a stăpâni mai sus numitul locu din Bucureşti cu bună 
pace de către noi şi de către tot neamul nostru cu bună pace în veci dumnealor şi tot 
neamul dumnealor să facă ce va vrea pă dânsul. Acest locu este pă de o parte pă 
lângă un locu al ceauşului Ioniţă Roşu, care din locul nostru este o bucată 
împresurată de dumnealui, de altă parte este dumnealui Pantazi Serezli biv velu [ 
]2 cum şi dumnealui s-au întinsu cu îngrăditul. De altă parte cu Mihaiu căpitan 
Târgoviştean, unde şi dumnealui s-au întinsu cu fundul grădinii dumnealui. Ci 
dumnealor va descoperi prin vecinii ce ştiu acelu locu cum s-au stăpânit şi vom 
îndrepta [fiindcă noi am vândut locul]3 după cum [iar]1 am stăpânit când ne aflam 
cu şăderea în Bucureşti. 

Şi la această tocmeală fost-au preoţi i alte obraze, care mai jos să vor iscăli. Şi 
noi pentru credinţa ne-am iscălit mai jos pentru ca să să crează. 1786 avgust 18. 

Iordache B [ ]5. 
Eu, Radu, sin Dumitru căpitan, vânzător. 
Eu, Caliţa, muma Radului, vânzătoare. 
Eu, Mateiu, soţul Caliţii de alu doilea, vânzător. 

Şi am scris eu, Panaite băcanu, cu zisa Radului şi a părinţilor lui şi <sunt> martor 
la această vânzare. 

M.M.B., mss. 81.666, nr. 115,f 81. Hârtie cufiligran (35,5x23,5 cm.). 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



1 Scris peste alte slove. 
2 Loc alb în text. 
3 Se repetă în text. 
4 Citire probabilă. 
5 Indescifrabil. 

PA TRIMONJU ŞI MUZEOGRAFIE 87 

8. 
1786 septembrie 23 

Ho HHKOl\AE IleTpS MABporeNH BOEBOA liolKYIO MHl\OCT°llO rocnOAAP 3EMl\E 

BAAXHCKOH 

S-au cercetat şi de cătră domniia mea cu divan pricina aceasta şi găsim alegerea 
sfinţiilor sale, părinţilor arhierei, şi a dumnealor boierilor veliţi întru toate dreaptă 
şi cu bună orânduială făcută. 

Drept aceia am şi întărit-o cu domneasca noastră pecete ca boierii hotarnici ce 
să vor cere de amândoao părţile spre a merge la faţa locului să urmeze întocmai 
cum să coprinde mai jos. 1786 septemvrie 23. 

Procit vei logofăt. 

Prea înălţate Doamne, 
Clucerul State Halepliu cu jalbă cătră măriia ta zice că după judecata ce au avut 

cu slugeru Varipate înaintea preasfinţii sale, părintelui mitropolitului, şi a sfinţiilor 
sale, părinţilor episcopi, pentru [500] 1 stânjini din moşiia Tudoreşti, ce-i are soacra 
clucerului luaţi drept lipsa zestrilor şi să hotăraşte ca să să protimisească mai întâi 
clucerul aş lua stânjini [500] 1 ai săi. Şi apoi ce va mai rămânea să ia slugeru fiindcă 
mai întâi soacr<e>i clucerului i s-au dat pentru lipsă de zestre şi apoi au vândut 
slugerului. Nici până acum nu s-au făcut această urmare ca să i2 să fi ales şi să i2 să 
fi împlinit acei stânjini cinci sute cum să vede înapoi. Şi cere ca să i2 să 
deosibească, să ştie pă unde să şi-i stăpânească de acum înainte de cătră slugeru. 
După a căruia jalbă vătaf de vistierie din luminată porunca înălţimii tale au înfăţişat 
şi înaintea3 noastră atât pă clucer State jăluitorul cum şi pă sluger Scarlat Varipate 
de care să jălueşte. Şi faţă fiind amândoao părţile am cititu şi noi această anafora a 
preasfinţiilor sale, părinţilor arhierei, care o văzum făcută cu bună orânduială după 
pravilă şi cu toată dreptatea pentru că nu drept lipsă de zestre sau dă zestre precum 
este dată clucerului State. Ci amândoi deopotrivă cumpărători de ar fi fost iarăşi să 
protimisea după toată dreptatea ca mai întâi cumpărătoru cel dintâi să ia suma 
stânjinilor deplin şi ce apoi va mai rămânea să ia cumpărătorul cel după urmă cu 
cât mai vârtos că la soacra clucerului acei stânjini [500] 1 sănt daţi dreptu lipsă de www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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zestre, care în urmă au dat-o şi soacră-sa zestre bună fii-si ce o2 ţine clucerul şi daţi 
mai nainte decât vânzarea la slugeru. 

Deci, să fie luminată porunca mării tale să Ii să orânduiască boieri hotarnici pe 
care îi va cere şi o parte şi alta, care după ce vor merge în faţa locului cu portărel de 
aici, fiind faţă amândoao părţile să strângă şi pe toţi vecini<i> împrejureni cu 
scrisorile ce vor fi având. 

Şi mai întâi să aleagă toată această moşie Tudoreşti de cătră toţi vecini<i> după 
împrejur şi după ce va alege sernnile şi hotarăle ocolului aceştii moşii de unde şi 
până unde este. Apoi să aleagă mai întâi acei stânjini [500] 1 ai clucer<Ului> State, 
ce-i are dă zestre, şi să-i deosibească cu semne şi cu pietri. Şi ceilalţi stânjini ce vor 
mai prisosi să-i dea slugerul Scarlat. 

Şi cându nu i2 să va împlini toţi stânjinii după zapis, ce-i are de cumpărătoare 
pentru acea lipsă, să aibă slugerul aş căuta de la clironomi postelnic Ştefan Velisar 
cel ce au vândut cât n-au avut, iar pentru că ceru clucerul State ca să-i dea acei 
stânjini [500] 1 pe din sus iar nu pe din jos. La aceasta de va fi precum slugeru arătă 
cum că au avut emfitefsis pe partea din sus, adică namestii, case şi heleştiu nu să 
cuvine clucerul a-l muta la partea din jos de vreme ce n-au pricinuit cându au făcut 
acele namestii. 

Ci iarăşi orânduiţi<i> hotarnici să cerceteze şi de va fi având slugeru emfitefsis 
pe partea din sus să dea clucerului State acei stânjini [500]1 dăplin în partea din jos 
ca să rămâe partea din sus supt stăpânirea slugerului. 

Iar hotărârea cea desăvârşit rămâne a să face de cătră înălţimea ta. [1786]1 iulie 
[ 1 o]1. 

Vei ban. 
Ştefan vei dvornicu. 
Ianachi Văcărescu vei dvornicu. 
B<arbul> Băleanul vei logofăt. 
Vei logofăt. 

Procit treti logofăt. 

M.M.B., mss. 27.429, nr. 9,f 147-150. Hârtie cufiligran (35x23,5 cm.). 

1 Scris cu slovo-cifre şi cu cifre arabe. 
2 Ad. interlinear. 
3

1HHAHHTii. 

9. 
1786 octombrie 6, Bucureşti 

'iw H<H>HK<M4E> U<e>T<p8> M<4Bpo>r<eHH> B<o>eB<OA> www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU ŞI MUZEOGRAFIE 

"iw HHKWl\AE IleTp8 MABporeN BOEBOA llolK"llO MHl\OCT°ilO rocnOAAP 3EMl\E 

81\AX<HCKOE> 

89 

Cei ce săvărşăscu bunătăţile cele de suflet folositoare şi plăcute lui Dumnezeu 
nu numai în viiaţa aceasta să laudă şi să binecuvintează, ci şi dupe petrecaniia lor le 
rămâne nume nemuritoare şi pomeniri vecinice şi sufletele lor în [lă]caşurile 1 

drepţilor să învrednicescu multe2 dar bunătăţi sântu cu care poate omul aş dobândi 
sufleteasca mântuinţă în cea mai mare iaste milosteniia c[e să] 1 face atât la sfintele 
lui Dumnezeu lăcaşuri şi mai vârtos la săraci, la bolnavi şi la scăpăt[a]ţi 1 • Pentru că 
milosteniia iaste vărful celoralalte b[u]nătăţi 1 dă răzbate cerul şi răzbeşte tocmai la 
scaunul măririi lui Dumnezeu şi celui ce face milosteniia îi zideşte lăcaş în cer şi-l 
face moşnean împărăţii cereşti şi multă îndrăzneală îi face către Dumnezeu dă 
vreme ce însuşi Domnul Nostru [Iisus Hristos]3 să chezăşueşte zicând „că orice a-ţi 
.făcut unuia dintru aceşti mai mici fraţi Mie a-ţi făcut". Şi aşijderea şi după 
cuvântul Sfăntului loani [ce]1 face pentru milostenie la atâta înălţime zice suie pre 
om milosteniia. 

Drept aceia şi eu ro[b ]ul 1 Stăpânului mi eu, [Iisus Hristos ]3 şi Dumnezeului a 
toată făptura, [Io Nicolae Petru Mavrogheni voievod]3

, răvnitor fiind aceştii mari 
faceri de bine şi voioşi a întări cele de cuviinţă date mili pe la sfintele lui 
Dumnezeu lăcaşuri întru slava a Sfănt Numelui Său şi întru pomenirea noastră 
aflat-am domniia mea şi pentru răposatul Misail monahul, ce au fost logofătu de 
taină, cum că încă din mică vârstă [ ... ]1 au slujăt domnilor şi ţării până la vârsta 
bătrâneţilor. Şi cugetând la cele de Dumnezeu plăcute cu a sa agoniseală au înălţat 
doao sfinte biserici aici, în Bucureşti, săvârşindu-le cu toată podoaba lor. Una, ce 
să chiiamă Mahalaoa Hagiului, la care să cinsteşte şi să prăznueşte hramul 
Preacuvioasii Maicii Noastre [Parascheva]3 şi Sfinţii Mari Voievozi [Mihail şi 
Gavriil]3. Altă biseric[ă] 1 , ce să numeşte Mahalaoa Popii Dimii, la care să cinsteşte 
şi să prăznueşte hramul Preasfintei Preacuratii Stăpânii Noastre de Dumnezeu 
Născătoarei şi Pururea Fecioarii [Mariei]3 i Sfăntul slăvit[ul] 1 Prooroc 
Înaintemergător şi Botezător [Ioanu]3 şi Sfăntul părintele nostru [Nicolae]3

, 

arhiepiscopul Mirelor de la Nicheia, făcătorul de minuni. Unde au făcut şi 14 chilii 
spre lăcuinţa a 24 fem<e>i sărace, obraze mai alese şi călugăriţe a cărora hrană şi 
îmbrăcăminte tot Misail monahul au avut purtare de grijă în viiaţa sa. Cum şi dupe 
stărşitul său le-au orânduit 12 pogoane de vie, stupi [ş]i 1 o pivniţă de piiatră cu case 
ce este la poarta domnească din sus, în Mahalaoa Bălăceanului. 

Şi altu cuviincioasă purtare de grijă şi chiverniseala acelor sărace cum şi a 
bisericilor ne înştiinţăm că să păzeşte pe deplin până astăzi precum să afla. Şi 
cându era în viiaţă răposatul Misail monahul dă către nepotă-său, boierul domni<e>i 
mele Panait biv căpitan za lefecii, cel care l-au lăsat epitrop şi chivernisitor 
numitelor biserici şi acelor sărace. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Deci, fiindcă pe lângă această orânduială ce au făcut acel răposatu au avutu şi 
mili domneşti, adică a scuti drepte bucate, stupi i rămătorii ce va avea de dijmăritu 
şi de vinărici vinul ce-l va face în vii şi aicea, în Bucureşti, pivniţa de la Poarta 
Domnească din sus scutită de fumărit, de cămănărit, de vamă, de vin domnescu, de 
ortul vătăşăscul şi de toate alte angarii ca să fie pentru vânzarea vinului i a 
rachiului spre chiverniseala acelor sărace. 

Aşijderea să scutească la vremea oeritului cu pecetluitu domnescu oi doaă sute 
şi la vremea văcăritului dă s[ă v]a1 întâmpla dupe vremi să scutească vite doaăzeci, 
care vite sânt de arătura bucatelor, ce sântu de hrana acestor sărace peste an să ţie şi 
[ „. ]zeci 1 dărvari scutiţi d[ă toate dăjdiile] 1 şi orănduelile câte este de la vistierie 
peste an în ţară, cari-i săntu pentru adusul lemnilor de la chilii şi pentru altă 
posluşanie. Şi să ia de la vistierie la amândoaă bisericile pe an taleri optzeci, de 
biserică câte taleri patruzeci, însă de patru ori într-un an la fieşcare hram câte taleri 
doaăzeci pentru ceară, tămâie, untudelemnu şi să împarţă şi săracelor de la chilii. 

Şi, iar să ia pe fieşcare an cu pecetluit domnescu bolovani sare una sută i ocă 
sare doaă mie de la Ocna Telega. 

Aşijderea să ţie şi un om, care iaste rânduitu isprăvnicel, spre strângerea 
roadelor şi posluşanie la acele sărace scutitu şi apăratu de toate dăjdiile şi 

orânduielile vistierii, pe care-le să-l ducă înaintea dumnealui vei vistier şi să-i dea 
răvaş pe chip de adeverinţă, precum pentru toate aceste mili ce mai sus arată 
neadeveritu domniia mea atât din hrisovul domni<e>i sale Costandin Vodă 
Mavrocordatu cât şi din hrisoavele tuturor fraţilor domni ce au stătutu de atunci şi 
până acum. 

Dreptu aceia şi domniia mea m-am milostivit de am înoitu toate milile acestea 
printr-acest hrisov al domni<e>i mele ca să să păzească nestrămutatu. Şi fiindcă mai 
sus numitul epitrop şi ctitor Panaitu biv căpitan za lefecii cugetând la cele de 
Dumnezeu plăcute cu a sa agoniseală s-au îndemnat de au prefăcut de piiatră una 
dintr-aceste doaă biserici, adică cea din Mahalaoa Popii Dimii, ce era de lemn, în 
care să află şi stănta icoană a Preacuratii Stăpânii Noastre de Dumnezeu 
Născătoare şi Preacuratei Fecioarei Marii făcătoare de minuni. Şi au ziditu şi chilii 
iarăşi de piiatră în care lăcuescu călugăriţe şi femei sărace, văduve a cărora purtare 
de grijă şi căutare li să păzeşte totu de numitul ctitoru ca [ş]i 1 celoralalte. Iaru după 
moartea sa lasă epitropu iarăşi din neam[u]l 1 său, mireni, iar nu călugări, fiindu 
biserică la care să află lăcuind călugăriţe şi sărace, văduve, precum pentru aceasta 
ne adeverim domniia mea din cartea preasfinţii sale, părintelui nostru, mitropolitu 
al ţării chiriu, chir Grigorie, ce este cu aşăzământu pentru aceasta făcută de la leat 
7183 <1675> iunie 1. Care au dat-o numitului ctitor cu volnicie să zidească biserica 
şi chiliile acelea şi să păzească aşăzământurile şi rânduelile ce prin cartea 
preasfinţii sale coprind nestrămutatu, lăsând şi preasfiinţiia sa doi preoţi ca să fie 
nesupăraţi de rândul dăjdiilor preoţeşti. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Deci, şi domniia mea ne-am milostivit de am întărit cu acest hrisovu toate 
orânduelile câte să cuprind în cartea preasfinţii sale, părintelui mitropolitul, fiind 
toate cu bună orânduială făcute spre a să păzi în toată vremea nestrămutatu. Pentru 
care poruncim şi pentru acei doi preoţi i un diiacon, ce vor fi la această sfântă 
biserică, să fie nebântuiţi despre rândul dăjdiilor preoţeşti i de poclonul Mitropolii 
ca să poată sluji sfintii biserici. 

Şi am întărit hrisovul acesta cu însuşi credinţa domni<e>i mele şi cu a 
preaiubiţilor domni<e>i mele fii: Costandin voievod, Petru voievod. Şi tot sfatul 
cinstiţilor şi credincioşi boierilor celor mari ai Divanului domni<e>i mele: pan 
Dimitrache Ghica vei banu, pan Nicolae Brâncoveanul vei vistier, pan Ştefan 

Prăşcoveanu vei dvornec de Ţara de Sus, pan lanachie Văcă[re]scul 1 vei dvornec de 
Ţara de Jos, pan Grigorie Băleanul vei logofăt de Ţara de Sus, pan Nicolae 
Filipescul vei logofăt de Ţara de Jos, pan Costache Mavrogheni vei spatar, pan 
Costandin Filipescul vei postelnicu, pan [ ]4 vei clucer, pan [ ]4 vei paharnic, pan 
Aleco Văcărescul vei stolnecu, pan Costache Racoviţă vei comis, pan [ ]4 vei 
sluger, pan [ ]4 vei pitar. 

Şi ispravnecu pan [ ]4 vei logofăt. 
Şi s-au scris hrisovul acesta la întâiul an dintru întâia domnie a domni<e>i mele 

aici, în oraşul scaunului domni<e>i mele, Bucureşti, la leatul 1786, în luna lui 
octomvrie 6. 

"iw HHKMAE IleTpS MABporeHH BOHOA, liOlK
0

ÎIO MHAOCT
0

ÎIO rocnOAAP 3EMAH 

RAAHCKoe. 

M.M.B., nr. 25.516 
Orig. rom., hârtie folio (58x53 cm.), stema Ţării Româneşti ornată cu solu/ie de 

aur şi încadrată de două scene religioase „ Sfânta Treime şi Maica Domnului" şi 
„Sfintul Nicolae şi Sfântul Ioan Botezătorul", litera ini/ială scrisă cu chinovar, în 
cartuş, ornată floral cu solu/ie de aur, titulatura domnească, monograma 
domnească scrise cu solu/ie de aur, doi îngeri încadrează o panglică colorată 
destinată semnăturii autografe a domnului. Pe ambele laturi actul este ornat floral 
cu solu/ie de aur. 

Bibliografie: ed.: Documente ... , 1960, pp. 147-152 cu facs. (nr. 91); facs.: 
Documente „., 2006, p. 109. 

1 Rupt în orig. 
2 

M8MTE. 
3 Scris cu soluţie de aur. 
4 Loc alb în orig. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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10. 
1786 noiembrie 12 

ţ MHl\OCT"lio EolK"llO, 'iw HHKM.tHe IleTpS M.tBporeHH BOeBoAS H rocnoAS 3C:Ml\e 

R".tXHCKoHe fiindcă niciun lucrul pre pământu nu să săvărşaşte fără de voia lui 
Dumnezeu şi fără de ajutorul Preablagoslovitei Stăpânii Noastre Născătoare<i> de 
Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Marii (a căriia Bună Vestire să prăznueşte la 
domnescul nostru scaun din Curtea Veche) acelaşi dar, ajutoru şi putere a 
Preasfintei Stăpâni<i> Noastre au binevoit şi însuşi puterea sa au lucrat prin osărdiia 
şi cheltuiala noastră de s-au adus întru podoaba acei din vechime obicinuită. Şi 
după pravilă stare a domni<e>i, unde să află sfăntul şi dumnezeescul său lăcaş 
cinstindu-să în numele său şi întru podoaba politii şi îndestularea obştii 

Bucureştilor apele ot Creţuleşti făcându-să cişmele curgătoare atât în lăuntru 

Curţi<i> şi afară, din Poartă, cât şi în deosebite locuri şi părţi ale politii. Iaru mai 
vârtos afară la câmpu dă marginea Bucureştiloru în locul ce să numeşte la căpătâiul 
Podului Mogoşo<ae>i am rădicat o înfrumuseţată zidire, făcându chioşchiu cu odăi 
şi cu toată podoaba sus şi jos şi cu havuzuri, precum este de faţă văzut. Unde pot 
ajunge şi toţi lăcuitori<i> politi<e>i dă mergu pă josu fiind aproape şi îşi fac priveala 
loru. Care atât această înfrumuseţată zidire cât şi toate apele le-am afierosit la 
însuşi Dumnezeu, care le-au lucrat şi au săvărşit acestea al căriia ajutoru îl cerem 
ca şi la osebite ape ot Giuoleşti, iaru şi puterea sfinţii sale să lucreze prin osărdiia şi 
cheltuiala noastră a le aduce şi pe acelea întru mai multă îndăstulare. 

Deci, fiindcă dintr-aceste ape ot Creţuleşti care s-au adus am binevoit şi din 
însuşi proerisis al domni<e>i mele am cugetat ca să arătăm haru către dumnealui 
cinstit şi credincios boerul domni<e>i mele Scarlat Grecean biv vei logofăt întru 
cinstea şi îndestularea casii dumnealui şi a tuturoru oameniloru casii dumnealui 
cum şi a împrejuraşiloru mahalagii am dat daru dumisale această domneasca 
noastră carte ca să aibă una măsură de apă. Care măsură de apă să fie dumnealui 
volnecu a o metahirisi la casa dumnealui, pentru care hotărâm ca nici odinioară să 
nu i1 să împuţineze, nici să i1 să ia această măsură de apă, ci totdeauna să o aibă 
întreagă şi fără de nicio <s>cădere, atât dumnealui cât va avea viiaţă de la 
Dumnezeu, cât şi după săvărşirea dumnealui să rămăe la casa dumnealui vecinică 
şi nestrămutată ca un haru ce dintr-a noastră osteneală şi cheltuială i-am făcut după 
volni<ci>ia ce am avut pă a noastră dreaptă lucrare. 

Dreptu aceia poruncim şi dumneavoastră epitropiloru ce veţi fi după vremi 
asupra cişmeliloru dăn Bucureşti cum şi ţie suiulgi-başa şi meşterilor suiulgii şi voă 
scutelnicilor ce sănteţi orânduiţi pentru şanţul cişmelilor nu numai să vă feriţi a 
face după vremi vreo scădere la numita măsură de apă a dumnealui, ci încă şi 

ajutorul cel cuviiosu să aibă a da meşteri suiulgii cându va avea trebuinţă dă vreun 
meremet şi dă curăţenie. 

Şi am adeverit dumnealui harul acesta şi cu însăşi domneasca noastră carte. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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H HC<npAKNHK> CAAM pc:11c:x rocnOACTKA MH. 1786 noemvrie 12. 
t "iw HHKOl\AC: IlnpS MAKporC:NH KOC:KOA, MHl\OCT'ilO liolK'ilO rocnOAAP 

t 'iw HHKOl\AHC: IlnpS MAKporc:NH KOUOA <m.p.> 

<Verso>: Doao seneturi pentru apa cişmelii. 

M.M.B., nr. 95.653 

93 

Vei logofăt. 

Orig. rom., hârtie difo/io cu filigran (29,5xl 9 cm.), monograma domnească şi 
sigiliu inelar domnesc în chinovar. 

Bibliografie:facs.: Documente „., 2006, p. 110. 

1 Ad. interlinear. 

11. 
1786 noiembrie 18 

De la1 Depertamentul Judecăţii de Cremnalion 
t Din luminată porunca mări<e>i sale prea înălţatului2 nostru domn, Necolae 

Petrvo Mavrogheni voievod, prin zapcilăcul dumnealui vei armaş să înfăţişă la 
judecată Vasile heraru ţiganul cu cuviosul igumenul mănăstirii Negheştii, chir 
losifu, vechilu din partea prea sfinţii sale, părintelui vlădica Drăstorean, ocărmuitor 
mănăstirid> Domniţii Bălaşi. Aşa zicând numitul Vasile ţiganulu că ar fi născutu 
din Caliţa, ţiganca mănăstirid> Domniţii Bălaşi, cu un neam de altă lege şi 

pritenderisea ca să fie ţigan domnescu. Întrebându-să şi numitul vechil zise că 
Caliţa, muma lui Vasile, au avutu bărbat pe Stan herarul ţigan tot al mănăstirii luaţi 
de june cu fată şi cu acel ţigan este3 născutu numitul Vasile. Aduse şi o mărturie, 
anume: Petre jimblarul, sin Toma, ţigan al mănăstirii Domniţii Bălaşii, şi văr bun 
după tată cu numitul Vasile, care-le în faţă zise şi lui Vasile că s-au născutu în 
Bucureşti supt stăpânirea zisei mănăstirii din Licsandra ţiganca mănăstirii cu Stan 
herarul4 ţiganul mănăstirii. Şi că numitul Stan herarul, unchiu-său avea prăvălie la 
Bărăţie şi Vasile fiind ca de 3 luni, îl purta însăşi el5 în braţe fiind mai mare decât 
Vasile, şi cu dănsul au crescutu la un locu şi supt stăpânirea mănăstirii până s-au 
t~cutu Vasile la vărstă ca de ani 12. 

Apoi l-au luat răposatul Sandu! pitaru fiind fost pe acea vreme epitropu 
mănăstirii şi l-au fost cununatu cu o Mariia, ţiganca dumisale. Apoi după doi ani 
părăsindu-şi ţiganca s-au fost dus în ţara turcească şi tocmai în vremea trecutei 
răzmiriţei au eşit în ţară însuratu după altă ţigancă sărbă, anume: Ivana, precum 
nici însuşi Vasile la toate zisele lui Petre, vără-să nu tăgădui. Fără numai în cursa 
vorba cum Stan tată-său împreună cu ţiganca lui aflându-să fugar în Giurgiv şi www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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şăzător în prăvăliia unui turc, acel turcu ar fi păcătuitu cu mumă-sa şi l-ar fi făcutu 
pe dânsul. La care una că nu avu nicio dovadă, al doilea că şi de ar fi fost cum 
bărfea iarăşi nu i 1 să da nicio ascultare pentru spurcăciuniia şi preacurviia cioroaicii 
mume-sii. Căci după puterea cununiei el tot este fecior numitului Stan ţiganul. 

Peste toate acestea să mai văzu la mâna vechilului chear din partea numitului 
Vasile [o j]albă6 către dumnealui biv vei logofăt Manolache Brâncovean, prin care 
cu rugăciune să mărturiseşte că este ţigan al mănăstirii Domniţii Bălaşii. Care jalbă 
citindu-i-să întru-ntâi tăgăduia, iar apoi puindu-l de faţă cu scritorul, anume: Mirică 
grămăticu, n-au mai pututu tăgădui. 

Drept aceia de la judecată să hotăraşte sfănta mănăstire a Domniţii Bălaşii să 
stăpânească pe numitul Vasile cu bună pace ca pe un bun şi o[h]abnic6 ţigan al 
mănăstirii. 

Aceasta scriem. 1786 noemvrie 18. 
D. Variam 
Mih<ai> Popescul 
Dumitrache stolnicu 
Barbu Corogărlean sluger7

• 

[ ]8. 

M.M.B., nr. 30.731 
Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (29,5x19 cm.). 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele .„, 1938, p. 143 (nr. 185). 

1 Ad. interlinear. 
2 1'HH'bo\1ţ4TSASH. 
J °ll!CTI!. 
4 

Xl!P4W8A. 

S Hl!o\. 
6 Scris peste alte slove. 
7 Semnături autografe. 
8 Semnătură autografă în lb. greacă. 

12. 
1786 decembrie 2 

t MHAOCT
0

i10 liolK°ilO, "iw HHKOA4HE nnpS M4BporeHH BOEBOA H rocnOA4P 3EMAE 

RA4XHCKOHe fiindcă niciun lucru pre pământ nu să săvărşaşte fără de 1 vrerea lui 
Dumnezeu şi fără de1 ajutorul Preablagocestivei Stăpâni<i> Noastre Născătoare dă 
Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Marii (a căriia Bună Vestire să prăznueşte la www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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domnescul nostru scaun din Curtea Veche) acelaşi dar, ajutor şi putere a Preasfintei 
Stăpânii Noastre au binevoit şi însuşi puterea sa au lucrat prin osărdiia şi cheltuiala 
noastră. 

Deci, s-au adus întru podoaba acei din vechime obicinuită şi dupe proastă stare 
u domni<e>i, unde să află sfăntul şi dumnezeescul său lăcaş cinstindu-să în numele 
snu şi pentru podoaba politii şi îndăstularea obştii Bucureştilor apelor ot Creţuleşti 
t'l\cându-se ceşmele curgătoare atât înăuntru2 Curţii şi afară, din Poartă, cât şi 
deosebite locuri şi părţi ale politi<e>i. Iar mai vârtos afară la câmp dă marginea 
Bucureştilor în locul ce să numeşte la căpătâiul Podului Mogoşoaei am ridicat o 
înfrumuseţată zidire făcând chioşchiu cu odăi şi cu toată podoaba sus şi jos şi cu 
havuz, precum este dă faţă văzut, unde pot ajunge şi toţi lăcuitorii politii dă merg 
pă jos fiind aproape şi îşi facu priveala lor. Care atât această înfrumuseţată zidire 
cât şi toate ape[le ]3 le-am afierosit la însuşi Dumnezeu, cari le-au lucrat şi au 
snvârşit acestea al căruia ajutor îi cerem ca şi la osebite ape ot Giuleşti iarăşi 

puterea sfinţii sale să lucreze prin osărdiia şi cheltuiala noastră a le aduce şi pe 
acelea întru mai multă îndăstularea. 

Deci, fiindcă dintru aceste ape ot Giuleşti am binevoit şi din însuşi proerisis al 
domni<e>i mele am cugetat ca să arătăm har către dumnealui cinstit şi credincios 
hoerul domni<e>i mele Costandin Ştirbeiu biv vei clucer întru cinstea şi îndăstularea 
casii dumnealui şi a tuturor oamenilor casii dumnealui cum şi împrejuraşilor 

mahalagii am dat dar dumisale această domnească noastră carte ca să aibă una 
măsură de apă. Care măsură de apă să fie dumnealui volnicu a o metahirisi la casa 
dumnealui, pentru care hotărâm ca nici odinioară să nu să împuţineze, nici să i 1 să 
ia această măsură de apă, ci totdeauna să o 1 aibă întreagă şi fără de nicio scădere, 
atât dumnealui, cât va avea viiaţă de la Dumnezeu, cât şi după săvârşirea 

dumnealui, să rămăe la casa dumnealui vecinică şi nestrămutată ca un har ce dintr-a 
noastră osteneală şi cheltuială i-am făcut dupe volniciia ce am avut pă a noastră 
dreaptă lucrare. 

Drept aceia poruncim şi dumneavoastră epitropilor ce veţi fi după vremi asupra 
ceşmelilor din Bucureşti cum şi ţie suiulgi-başa şi meşterilor suiulgii i vooă 
scutelnicilor, ce sănteţi orânduiţi pentru şanţul cişmelilor nu numai să vă feriţi a 
face după vreme vreo scădere la numita măsură de apă a dumnealui, ci încă şi 
ajutoru cel cuviincios să aibă a da meşterii suiulgii în vreme când va avea trebuinţă 
dă vreun meremet şi dă curăţeniie. 

Şi am adeverit domniia mea harul acesta şi cu însuşi domneasca noastră carte. 

H Hc<npABHHK> pe<tex rocnOACTBA MH. 1786 dechemvrie 2. 

t 'iw HHKOAAHe nnp8 MABporeHH BOeBOA, MHAOCT'llO lio lK0

ÎIO rocnOAAp. 

ţ 'iw ffHKOAAHe UeTp8 MABporeHH BOeBOA <m.p.> 
Vei logofăt. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



96 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVIII 

<Versa>: Cartea <lui> Mavrogheni pentru o măsură de apă. 

M.M.B., nr. 72.921 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (32x22 cm.), monograma domnească şi 

sigiliu inelar domnesc în chinovar. Are copie mod. nedatată. 

1 Ad. interlinear. 
21HHi.SHTpS. 
3 Rupt în orig. 

13. 
1787martie16 

Încredinţez cu acest zapis al mieu la mâna dumnealui Jane Mănciulescu. Precum 
să să ştie că având o moşie dă zestre pă Moştişte, anume: Tudoreşti, însă cu un 
zapis al lui Ştefan Velisarul de la leat 7151 d 7 43 > martie 15 i o anafora a 
Depertamentului de Opt cu leat 1782 iunie 12 şi alta anafora a sfinţilor arhierii şi a 
veliţilor boieri cu hotărâre din divan fiind şi întărită de măriia sa, Mavrogheni cu 
leat 1786 septemvrie 23, prin care să coprinde pre larg toată pricina aceştii moşii. 
Pentru care avându eu trebuinţă de bani ca să cumpăr altă moşie în locul aceştiia la 
locu de îndemână spre folosul nostru cu vecinătate tot într-acest judeţ unde şi 

această moşie ce o1 vânz este în sud Ilfov, prin tocmeală stânjinul po taleri patru, 
stânjini cinci sute, care fac taleri 2.000, adică dooă mii, care bani i-am şi priimit 
toţi dăplin. Care moşie ce am cumpărat-o în locul aceştiia de zestre să numeşte 
Luciianca, lângă moşiia mea Izvorani, stânjini 1.200 şi dumnealui mai sus numitul 
să aibă a o1 stăpâni cu bună pace această moşie ce i-am vândut-o atât dumisale cât 
şi neamul dumnealui. 

Şi pentru credinţă am întărit cu pecetea şi iscălitura mea acest zapis a fi dă mare 
credinţă. 1787 martie 16. 

pecete Efstatie [ c ... ]2 adeverează. 
pecete Mariia [cât. .. ]2 vânzătoare. 

Costandin Neculescu biv vei pitar, mărturie. 
Ianache polcovnic, martor. 

[Costandin]3 polcovnic. 
Vasilache [ chi... ]2 polcovnic, martor. 
(semnătură necunoscută), martura. 

Procit Costandin. 

Viindu înaintea noastră amândooă părţile şi arătându-ne atât dumnealui cluceru 
Efstatie vânzătorul că este vânzarea din bună voinţă cum şi cumpărătoru Ene www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Manciu că pentru a sa trebuinţă au cumpărat. Şi văzând că în locul aceştii moşii, ce 
este de zestre, au dat numitul vânzător întru stăpânirea soţii dumnealui altă moşie, 
ce anume într-acest zapis să coprinde. Pentru moşie s-au mulţumit şi soţiia 

dumnealui cum să şi vede zapis iscălit şi adeverit cu pecetea dumneaei. Şi fiindcă 
este dată voie de la pravili de a să strămuta şi lucru dă zestre cându să face 
îndestulare cu asemenea lucru ca să poată numitul cumpărător a stăpâni această 
moşie şi ca o1 vânzare bună şi priimită de pravili am întărit şi noi zapis<Ub 
trecându-l şi în condica domnească. 

Aceasta. [ 1787]4 martie [ 16]4. 
A. Greceanu. 
G. A. biv vei sluger. 
Andonie Fotino. 

La 17 zile ale aceştii luni martie pă Nicolae logofeţelu s-au înştiinţat de la 
Depertament şi dumnealui cluceru Drăghicean Otetilişanu ca un vecin ce să 

protimeseşte sau să dea bani sau să să iscălească. Şi ceru sorocul cel orânduit de 
pravilă la cei ce au protimisis de zile treizeci. 

Deci, nedându banii până la acel sorocu să aibă Manciu a stăpâni cu pace 
aceasta. 

Andonie Fotino. 

După hotărârea mări<e>i sale, lui Vodă, am priimit taleri 2.000, adică dooă mii 
banii după moşiia Tudoreşti şi i-am dat dumisale sărdarului Dinu Variam zapisul 
cumpărătorid> atât şi un zapis a<l> lui Ştefan Velisaru cât şi o carte de judecată a 
dumnealor veliţilor boieri întărită şi de măriia sa, domnul Mavroghenie, cu leat 
1786 septemvrie 23 şi o carte de hotărnicie iar cu leat 1780 aprilie 15 şi o ocolniţă 
cu leat 1787 iscălită de Dumitrache biv vei clucer za arie. Fiindcă aceste scrisori 
am avut, iar altile nu. 

Şi pentru credinţă m-am iscălit spre încredinţare. 1792 ghenarie 28. 
Gheorghe Iane Mangul. 
(două iscălituri de martori necunoscute). 

M.M.B., mss. 27.429, nr. /O,f 150-152. Hârtie cu filigran (35x23,5 cm.). 

1 Ad. interlinear. 
2 Indescifrabil. 
3 Semnătură autografă în lb. greacă. 
4 Scris cu slovo-cifre şi cu cifre arabe. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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14. 
1787mai26 

ţ Adecă eu, Matei logofăt încredinţez cu acest zapis al mieu la mâna mătuşă
mii, Ecaterinii prezv<itera>. Precum să să ştie că la moartea răposatului unchiu
mieu, Şărban paharnic Hulubeiu, lăsându un locu de casă cu o casă veche în 
Mahalaua Sfintei Vineri, răposatului tatălui mieu, Matei cântăreţul, i răposatul 
unchiu mieu, popa Thomii, fratele tatălui mieu. Acum vrându ca să ni-i împărţim 
acelu locu am dat jalbă mări<e>i sale, lui Vodă. Şi fiind orânduiţi la dumnealor 
veliţi dvornici, dumnealor au orânduit doi vtori vomici ca să-l împarţă acelu locu. 
Şi viindu numiţii vtori vomici după obiceiu au tras locu. Şi din tragere<a> 
dumnealor ne-am învoit între noi şi mătuşă-mea au luat [„.] 1 dumnealui logofăt 
Neculae, sin tipograf, stânjăni şapte şi jumătate şi trei palme atât despre pod chir 
[„.]lului1 cât şi despre Pod<Ub Vergului. 

Şi eu am luat din locu dumneaei spre loc<Ub dumnealui sărdar Gligore 
Alecseanu i spre locu jupânului Velico băcan cu casa dimpreună. Şi aşa au rămas şi 
mătuşă-mea mulţumită după cum adeverează şi dumnealor vtori vomici la trăsurile 
ce au făcut. Şi pentru ca să2 <Să> ştie stăpânirea pă unde să să stăpânească 
fieştecare-le, dumnealor vtori vomici au pus şi semne. Şi eu am datu acest zapis ca 
să-şi stăpânească locu ce i2 s-au venit cu bună pace atât de către mine cum şi de 
către frate-mieu, Gheorghe. Iar de care cumvaşi nu ne vom ţinea de această 

învoială şi vom cere vreo judecată să nu să2 ţie în seamă măcaru şi frate-mieu de să 
va scula să răspunzu eu. 

Şi pentru adevărat am rugat pă vreo câţiva boieri mahalagii de au întărit cu 
iscălitura. Şi am iscălit şi eu mai jos să să crează. 1787 maiu 26. 

Matei logofăt, adeverez 
Iar lemnele casii i le-am dat mătuşii-mii ca să şi le2 arunce dumneaei. 

[ ]1. 
Neculae postelnic, martor 
t Căndea vtori vomic dă Ţara dă Sus 
Neculae vtori vomic dă Ţara dă Jos 
Petre iuzbaşa dă divan, martor 
[ ]

1
, martor3. 

M.M.B., nr. 74.388 
Orig. rom., hârtie difolio (20x14,5 cm.). 

Bibliografie:facs.: Documente ... , 2006, p. 111. 

1 Indescifrabil. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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1787 august 31 

t Măcar că paharnicul Lehliu! au dat domni<e>i mele jalbă nemulţumindu întâi 
la hotărârea dumnealor boerilor dupe care s-au rânduit a eşi la Divan. Dar în urmă 
s-au tras şi s-au lăsat de davaoa aceasta. 

Deci, numitul cumpărătoru cerând întărire de la domniia mea au mersu zapciu 
cel orânduit în doă rânduri la paharnicul din porunca domni<e>i mele de i-au arătat 
această anafora şi l-au întrebat de nu iaste odihnit la hotărârea ce s-au făcut să vie 
ca să iasă la Divan sau să-şi trimiţă un vechil, iar de s-au mulţumit să arate. Şi au 
răspuns domni<e>i mele prin zapciu că nicio apelaţie nu mai are de a eşi la Divan şi 
s-au lăsat şi însuşi dupe hotărârea dumnealor boerilor. 

Deci dupe acest răspunsu al său ce în doaoă rânduri au trimis domni<ei> mele 
fiind şi dreaptă hotărârea dumnealor veliţilor boeri după arătarea ce ni1 să face 
întărim ca cumpărătoriul din urmă Nicola Haftea să stăpânească cu pace. 1787 
avgust 31. 

Vei logofăt. 

Prea înălţate2 Doamne, 
ţ Dumnealui biv vei paharnic Ioan Lehliu au jăluit mări<e>i tale pentru Nicolae 

1-lagi Efstathiu zicând cum că cumpărând pârâtul Efstathiu doă prăvălii de la un 
Măinea papugiu, care sănt alăturea cu alte prăvălii ale dumnealui paharnicului când 
au cumpărat nu i-au dat şi dumnealui de ştire, ci au ţinut cumpărătoarea tăinuită doi 
ani. Şi întrebând pe Măinea de prăvălii au le-au vândut el i-au dat răspunsul că sănt 
puse zălog, iar nu le-au vândut. Şi aşa zice că în trecutele păresimi aflând cum că 
le-au vândut cu adevărat au trimis la Hagi Efstathiu ca să trimiţă să-şi ia bani<i> 
cumpărătorii şi să lase prăvăliile pe sama dumnealui căzându-i-să dumnealui să le 
cumpere ca un vecin de alăturea şi pârât<Ub arătând multe pricinuiri nu va să-şi 
priimească banii şi cere dreptate. 

Dupe a căruia jalbă vătaful de vistierie din luminată porunca înălţimii3 tale au 
adus înaintea4 noastră pe dumnealui paharnic Lehliu faţă cu pârât<ub Nicolae Hagi 
Efstathiu. Şi întrebându pe pârât ce are să zică împotrivă răspunse că prăvăliile le 
are cumpărate de la Măinea încă de la leat 1783 prin zapisu făcut. Şi cum că în trei 
rânduri au spus dumnealui paharnicului de cumpărătoare şi i-au zis să-i dea banid> 
ca unul ce are protimisis şi dumnealui nici zapisul au cerut să-l iscălească, nici 
bani<i> i-au trimis. Însă zise că la leat 1786 avgust au trimis însuşi paharnicul o www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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slugă a dumnealui de l-au întrebat cumpărate are prăvăliile de la Măinea sau 
zălo[g]5 îi sunt puse. Şi au dat răspunsul slugii că le are cumpărate iar nu zălog. 
Care a doa zi după trimiterea slugii zice că s-au sculat însuşi de au mersu la 
paharnic şi i-au spus că prăvăliile le-au cumpărat de la Măinea în taleri 3.200 şi 
paharnicul zicându-i că să protimiseşte cu vecinătatea i-au cerut de atunci să-i dea 
banii ce au dat şi să le ia dumnealui acele prăvălii. Şi aşa fără de a nu-i hotărâ nici 
într-un fel au eşit de la dumnealui şi s-au dus. Dupe aceia zise că şi la 
dumneavoastră tot la leat < 17>83 iarăşi s-au mai dus la paharnicu şi i-au zis de 
voieşte să ia prăvăliile să-i dea bani<i> să le ia1 şi nici un răspunsu nu i-au dat. 

Asemenea şi estimpu la luna lui ghenarie zise Efstathiu că chemându-l 
dumnealui paharnicu la casa dumnealui pentru altă pricină, fără de a-i pomeni 
cevaşi de prăvălii, iarăşi i-au zis paharnicului că de voeşte să le ia1, să-i numere 
bani<i> ce au datu şi să le stăpânească dumnealui. Şi paharnicul nici atunci nici un 
răspunsu nu i-au dat de voeşte să le ia1 sau nu, nici că i-au mai făcut vreo cerere 
până acum, nici că i-au trimis bani să-i dea zapisul de cumpărătoare. Iar la 
începutrnl> lunii lui fevruarie al acestui următor an zise Efstathiu că viind Măinea 
vânzător la casa sa i-au făcut mare rugăciune cu lacrimi ca să să milostivească 
asupră-i să-i dea prăvăliile înapoi6

, ca să le dea unui datornec al lui cu mai mare 
preţu ca să să uşiureze de datoriia aceluia. Şi aşa zice numitul Efstathiu că 
văzându-i lăcrămile şi rugăciunea ce-i făcea s-au milostivit asupră-i şi s-au făgăduit 
că i 1 le va da şi peste doă-trei zile au venit Măinea iarăşi la casa părintelui şi 
aducându-i pe un Nicola Dumitriu Hafta. Şi iarăşi rugându-l să-i dea prăvăliile 
Nicolii ca să să plătească de bani<i> ce-i era dator pentru mila Măinii i le-au şi dat 
Nicolii priimindu-şi de la Nicola numai taleri 3.200 cât le cumpărase de la Măinea, 
iar nu mai mult. 

Deci, dupe ce1 au dat prăvăliile la Nicola Dumitriu şi dupe ce s-au întărit zapisul 
cu trecerea şi în condica Depertamentului tocmai atunci zice că au trimis şi 

dumnealui paharnicu zicându-i cum că cere prăvăliile de la Efstathiu să-i dea 
bani<i> şi să le ia. Am cerut de la Hagi Efstathiu zapisul cu care au cumpărat aceste 
prăvălii de la Măinea şi ne arătă că este la mâna Nicolii Haftii cel mai din urmă 
cumpărător. L-am adus şi pe Hafta faţă înaintea4 noastră de la care cerând să ne 
arate zapisul Măinii îl văzum scris cu leat 1783 ghenarie 8, iscălit de Măinea 
Grigoriu vânzător şi adeverit cu cinci marturi, pe care îl dă la mâna pârâtului 
Nicolii Hagi Efstathiu şi prin care îi vinde doă prăvălii ale lui din Mahalaoa 
Sfăntului Nicolae, din Şelari, în Uliţa cea Mare, din Papugii, cu locul lor drept bani 
gata, taleri 3.200. În dosul căruia zapisu la trecuta luna lui fevruarie 5, văzum alt 
zapisu iscălit de Nicola Hagi Efstathiu şi de Măinea Grigoriu adeverit cu trei 
mărturii, pe care îl dă la mâna Nicolii Dumitriu şi în care scriu însă Măinea cavafu 
zice că pentru a lui datorie pe bani gata au fost vândut aceste doă prăvălii la 
Nicolae Hagi Efstathiu drept taleri 3.200, cum să vede în faţa zapisului. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Dar, el fiind dator şi la Nicola Dumitriu taleri 1.530 şi neavându-i cu ce-i plăti 
au năzuit la amândoă părţile cu rugăciune şi milostivindu-să asupră-i i-au dat 
ascultare şi Nicola Dumitriu peste suma datorii sale de taleri 1.530 au priimit ş-au 
întorsu la Nicolae Hagi Efstathiu bani<i> cumpărătorii suma ce s-au zis mai sus 
taleri 3.200 şi cu acest mijloc s-au plătit şi de Nicola Dumitriu. Iar Nicolae Hafi 
Efstathiu adeverează că de bună voie au dat prăvăliile şi şi-au luat de la Nicola 
Dumitriu bani<i> cumpărători<Î> deplin taleri 3.200, dând şi toate sineturile vechi ce 
au avut, ci să aibă a stăpâni cu pace fiindu-i moşie ohabnică din josul căruia zapisu 
peste 33 de zile îl adeverează şi dumnealor boieri judecători ot Depertamentul de 
Şapte arătând cum că înaintea4 dumnealor mergând de faţă Măinea i Hagi Efstathiu 
şi Nicolae Dumitriu au arătat Măinea că pentru a sa bună datorie de bună voie au 
vândut la Efstathiu cum şi Efstathiu au arătat că de bună voie le-au dat la Nicola 
Dumitriu priimindu-şi toţi bani<i> şi Nicola Dumitriu încă au arătat că le-au priimit 
cu această sumă, atât de taleri 3.200, ce le-au cumpărat Efstathiu de la Măinea, cum 
~i cu acei taleri 1.530 ce avea să ia el de la Măinea, care fac peste tot drept cât s-au 
luat prăvăliile de [laf Nicola taleri 4.730, pentru care scriu dumnealor boieri<i> 
judecători ca să să siguripsească cumpărător având vecin pe dumnealui paharnicu 
Lehliu. În doă rânduri au trimis judecata la dumnealui paharnic înştiinţându-l de 
această vânzare şi arătându-i şi zapisul şi au dat răspunsul că nu crede a fi 1 

priimirea prăvăliilor drept această sumă de bani. Şi fiindcă în cinci zile ce au trecut 
de când i s-au dat ştire n-au făcut nicio urmare paharnicu. Întărescu şi dumnealor 
zapisul să stăpânească numitul cumpărătoru cu pace, însă când până în soroc de 
zile 30 nu va face paharnicu prin judecată vreo cerere de protimisis, care adeverire 
a judecăţi<i> Depertamentului o întăreşte şi preasfântul părintele, mitropolit cu 
iscălitura preasfinţi<e>i sale. 

Deci, întrebarăm pe dumnealui paharnicu ce are să mai zică împotriv[ a ]8 vânzărilor 
şi a tacrirului ce dete Nicolae Hagi Efstathiu înaintea4 noastră, care zice că de doă
lrei ori i-au spus că au cumpărat prăvăliile. Şi la tacriru lui Nicolae Hagi Efstathiu 
de tot tăgădui paharnicu zicând că nicidecum nu i-au pomenitu vreodată Efstathiu 
pe cum arată ci zălog au ştiut prăvăliile până când i-au dat de ştire boieri<i> 
judecători ot Depertmentul de Şapte. Arătându-ne şi un zapisu iscălit de Măinea 
scris cu leat [ ]9

, adică cu [ ]9 mai în urmă de zapisul c[u c]are10 vânduse 
prăvăliile la Efstathiu prin care să leagă Măinea ca oricând va vinde el prăvăliile să 
aibă a da de ştire dumnealui paharnicului să le1 cumpere ca unul ce are protimisis. 
Care zapisu văzându-l noi că este mai în urmă de cât zapisul cu care vânduse 
prăvăliile la Efstathiu întrebarăm pe Măinea pentru aceasta şi nu tăgădui zapisul ce
l arătă dumnealui paharnicu nici avu cuvânt să răspunză împotrivă. Ci rămase 
cunoscut că Măinea cu înşelăciune au dat acest fel de zapisu la mâna dumnealui 
paharnicului fiindcă cum zicem pe vreme când au dat el acest zapisu la mâna 
paharnicului prăvăliile era vândut la Nicolae Hagi Efstathiu. Dar cu ficleşiugul ce 
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au făcut Măinea vânzător Nicolae Hagi Efstathiu cumpărător nu să vinovăţează 
întru nimicu pentru că de au fost vânzarea tăinuită de vânzător dar cumpărătormb 
i-au spus de trei ori că au cumpărat prăvăliile. Şi pentru căci cu ficleşiug au făcut 
Măinea acest zapisu ca un ficlean este vinovat a să pedepsi cu orice fel de pedeapsă 
să va socoti de înţălepciunea înălţimii 11 mări<e>i tale. Iar pentru căci cumpărătormb 
i-au spus curat că le-au cumpărat şi paharnicu până acum au tăcut cu tăcerea ce au 
făcut au pierdut protimisisul ce au avut căci cel ce are protimisis ori de la vânzător 
de va afla sau de la cumpărător sau măcar şi de la alţii streini de va afla şi nu va 
pomi pâră până în 30 de zile după trecerea a treizeci de zile pierde protimisisul ce 
au avut. Însă de va fi 1 adevărat chiar aşa precum de-te Efstathiu tacrir înaintea4 

noastră, la care fiindcă dumnealui paharnicul tăgădueşte toate arătările dumnealui 
Hagi Efs[ta]thiu5

, dupe orânduiala judecăţi<i> şi dupe hotărârea pravilniceştii 
condice să cuvenea ca dumnealui să priimească blestem la taga ce făcea pentru 
toate câte Efstathiu arată înaintea4 noastră. Şi apoi să aibă protimisis a întoarce 
bani<i> la Efstathiu acei taleri 3.200, dar dumnealui zise că nicidecum blestem nu 
priimeşte ci să mulţumeşte să facă Efstathiu endicon la arătările sale cum că sânt 
toate adevărate şi putând face jurământ în sfănta beserică cu mâna pe Sfănta 
Efvanghelie aşa va rămânea odihnit şi va stăpâni Hafta prăvăliile cu pace. A căruia 
cerire pentru a face Efstathiu endicon am priimit-o şi noi şi am întrebat pe Nicolae 
Hagi Efstathiu de poate priimi blestem pe acest mai sus arătate zise ale sale cum că 
sănt toate adevărate şi răspunse că pe dreaptă ştiinţa sa poate priimi şi blestem. 

Deci, am pus pe Efstathiu şi toate mai sus arătatele zise ale sale le-au dat şi cu 
tacriru în scris înaintea4 judecăţii în dosul căruia tacriru după cerirea şi priimirea 
paharnicului am făcut paharnicu către preasfinţiia sa, părintele mitropolit ca pe 
toate acele zise ale sale cât şi în tacriru sănt arătate şi mai sus sănt numite să 
priimească blestem înaintea4 preasfinţi<e>i cum că sănt toate adevărate. Pe care 
tacriru cu pitacu ce am făcut din partea noastră dându-le în mâna zapciului ca să 
ducă pe amândoă părţile la Sfănta Mitropolie ne aduse zapciu răspunsu că dumnealui 
paharnicu nici într-un chif: nu au vrut să meargă la Sfănta Mitropolie ca să fie faţă 
când va priimi Efsta[th]iu 2 blestem, ci au dat răspunsul cum că până nu va băga pe 
Nicolae Hagi Efstathiu în biserică să jure cu mâna pe Sfănta Evanghelie pe 
ponturile ce-i va da dumnealui într-alt chip nu să mulţumescu. Care ponturi ce au 
dat dumnealui paharnicu arătându-ni-să de către zapciu şi puindu-le lângă tacriru 
ce au dat Efstathiu văzum că pontul cel dintâi i cel de al treilea i cel de ad> cincilea 
şi cel de ad> şasilea sănt coprinse întocmai. Şi aseminea şi la ponturile din tacriru 
cu care am orânduit pe Efstathiu să priimească blestem. Iar pontul cel de al doilea i 
cel de al patrulea şi cel de al şaptelea văzum că sănt fără de niciun temeiu şi fără de 
cuviinţă de a priimi Efstathiu blestem pe dânsile, pentru că la pontul de al doilea 
zice paharnicu că de ce nu i-au spus când au cumpărat că-l ştiia de vecinu. Dar 
aceasta de i-au spus sau de nu i-au spus s-au cercetat de judecată şi de aceia s-au www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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orânduit Efstathiu la blestem ca să arate de i-au spus sau de nu i-au spus. La pontul 
de al patrulea zice paharnicu că ar fi zis Efstathiu [în] 13 înaintea4 noastră cum căi
au dus zapisul ca ori să-l iscălească sau să-i dea bani<i>. Şi dumnealui zise că nu i
au dus zapisul nicidecum, dar acesta cu greşeală o arată paharnicu pentru că 
Efstathiu nicidecum n-au zis acest cuvânt înaintea4 noastră. Iar fără de zapisu zice 
Efstathiu că au mersu la paharnicu şi i-au spus cum că au cumpărat şi i-au zis ca să
i dea bani<i> şi să ia1 prăvăliile şi dumnealui nu i-au dat nici un răspunsu. Care 
aceasta fiindcă o tăgădueşte paharnicu este coprinsă în ponturi ca să priimească 
Efstathiu blestem cum şi pentru pontul al şaptelea ce mai zice paharnicu că de-I va 
dovedi pe Efstathiu elpiorcos să dea zece pungi de bani la cutie. Aceasta poate să o 
socotească fieşcine de este pont ca să priimească Efstathiu blestem pe dânsul. 

Asemenea şi pentru cererea ce face paharnicu ca să bage pe Efstathiu în sfănta 
biserică să jure cu mâna pe Sfănta Evanghelie 14 nici la aceasta nu are paharnicu 
niciun temeiu pentru că este o wovlimă care poate să o facă un omu prostu care nu 
ştie ce va să zică jurăm[â]ntul 5 şi ce va să zică blestemul. Iar un boier ce ştie prea 
bine că jurământul din blestem, care nicio deosăbire să vede că o face numai pentru 
hula Efstathiului. Şi mai vârtosu că şi blestem a să da Efstathiului este cu 
singatavasis al dreptăţii pentru că şi cum mai sus zicem orânduiala judecăţii şi 
dreptatea supune pe paharnicu la jurământ fiindcă dumnealui tăgădueşte, iar nu pe 
Efstathiu care şi de să ştie curat la sinidisiia dumnealui. 

Pentru ce, dar să sfieşte a face jurământ şi mai vârtos că această ferire de 
jurământ în biserică ar putea să o1 facă asupra unui om prost, care-le să socotească 
că este mai rău jurământul decât blestemul, iar asupra lui Nicolae Ragi Efstathiu nu 
are nici un cuvânt să o1 facă fiind neguţător cinstit cu bun ipolipsis şi omu ştiut că 
este cu frica lui Dumnezeu. Ci acestea să vede decă sănt tot pricinuiri de ale 
dumnealui paharnicului cu socoteală [c]ă16 cu acest fel de mijloace ar putea să 
întoarcă bani<i> la Efstathiu acum peste patru ani ce au trecut de când au cumpărat 
prăvăliile până acum. 

Deci, judecata văzând că dumnealui paharnicu Lehliu nici priimeşte blestem la 
tăgăduirea ce face, nici să mulţumeşte a să da blestem lui Nicolae Ragi Efstathiu 
cum că toate arătările-i sănt adevărate după cerirea şi mulţumirea ce au făcut înaintea4 

judecăţii, rămase să înţălegem că zisile Efstathiului sănt adevărate. Şi dumnealui 
paharnicului i-au spus încă de la leat 1786 avgust, care sănt până acum luni 8 şi 
mai mult afară din alte doă rânduri, care zise Efstathiu că i-au mai spus la 
dichemvrie tot al leatului d 7>86 şi estimpu la ghenarie deosăbit de înştiinţarea cei
au făcut judecata Depertamentului când Măinea de al doilea au vândut prăvăliile la 
Nicola Rafia. Care numai de la înştiinţarea Depertamentului şi până când să vede 
jalba paharnicului pornită să vede că au trecut zile 46 fiindcă adeverirea 
Depertamentului să vede scrisă la trecuta lun[ă] 17 a lui mai 10, iar jalba 
paharnicului să vede pornită la trecuta luna lui aprilie 26. Care să vede că şi de 
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atunci de când i s-au arătat de la Depertament vânzarea dumnealui iarăşi au lăsat de au 
trecut zile 16 peste 30, ce sănt rânduite ale sorocului de protimisis. 

Ci drept acest mai sus arătate cerirea de protimisis ce face dumnealui paharnicu 
asupra acestor doă prăvălii iaste nepriimită şi Nicola Dumitriu Hafta cel mai din 
urmă cumpărătoru rămâne să-şi stăpânească prăvăliile cu bună pace dupe zapisul 
de cumpărătoare. 

Iar hotărârea cea desăvârşit rămâne a să face de înălţimea18 ta. 1787 iulie 9. 
Vei banu. 
Vei dvornicu. 
Ve/vomicu. 
Vei logofăt. 
Vei paharnic. 
Vei stolnicu. 

M.M.B„ nr. 37.427 
Orig. rom., hârtie difolio cu jiligran (47x30,5 cm.), sigiliu inelar domnesc în 

chinovar. 

Bibliografie: ed.: Documente „„ 1960, pp.152-159 (nr. 92) şi G.M. Rafailă, 
Câteva documente .„, în C.A.B., 2009, pp. 89-95 (nr. 48);/acs.: Documente „„ 
2006, p. 11 l. 

1 Ad. interlinear. 
2 'b!Hi.o\lţ4TI!. 
3 'b!Hi.o\1ţHMHH. 
4

'biH4HHTii. 
5 Rupt în orig. 
6

'biH4nOH. 
7 Tăiat în orig. 
8 Scris peste slova „i.". 
9 Loc alb în orig. 
10 Scris peste cuvântul „Ape". 
11 

HAAT'bi şi Ad. interlinear. 
12 Scris peste slova „+"· 
13 Fără sens. 
14 

6BBAHrEA
0

iE. 
15 Scris peste slova „S". 
16 Scris peste slova „M". 
17 Scrsi peste slova „A". 
18 'b!Hi.AiţHMii. 
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16. 
1787 noiembrie 6 

Prea înălţate 1 Doamne, 
Cu luminată porunca mări<e>i tale viind Ianache portărelu ca să mergim să 

hotărâm moşiia Scăeni, din sud Buzău, şi să alegem întâi partea dumnealui 
şătrarului Costandin Filipescu, de cătră moşneni de acolo, dându-i moşiia pă 
jumătate, adică din şase moşi trei, după coprinderea anaforalid> ce iaste întărită de 
cătră înălţimea2 ta. Şi apoi să alegim şi părţile fieştecăruia moşnean după sineturile 
ce vor avea. 

După luminată porunca înălţimii3 tale am mersu la faţa locului dimpreună cu 
toţi moşnenid> fiind şi dumnealui şătrar şi trăgând moşiia pă trei locuri după 
obiceiu tot hotariul. Şi vrând ca să deosibim moşiia jumătate partea dumnealui 
şătrarului după luminată porunca mări<e>i tale pă lungul moşii după obiceiu şi să 
punem şi pietre. Moşnenid> n-au vrut nicidecum zicând ca să-i dăm dumnealui 
moşiia în curmeziş, unde iaste numai pietre şi pădure fără de4 niciun venit. Şi aşa 
nevrând moşnenid> ca să-i dăm moşie pă lungu după obiceiu ne-au lăsat moşiia şi 
au fugit. 

Noi iarăşi văzând că nu şăd de faţă n-am îndrăznit a pune pietre până a nu 
înştiinţa înălţimii3 tale. Şi deosibit mai înştiinţăm mări<e>i tale că într-acestu hotaru 
de moşie a Scăeniloru au fostu şi doaosprezece schituleţe şi fieştişicare-le au avut 
de stăpânea câte un petec de locu ocol împrejuru schitului. Care schituri după 
vreme stricându-să şi dărăpănându-să s-au împresurat de cătră moşneni acele 
oco<a>le şi au rămas numai un schit, ce să numeşte Fundătura, unde săntu 

călugăraşi adunaţi şi să jărtfeşte Sfănta Leturghie. La care pentru ajutorul şi hrana 
călugăraşiloru de la acest schit de va lumina Dumnezeu pă măriia ta a să da şi 
acestelalte oco<a>le tot la acestu sfănt schit, care pomenire în veci va fi 4 mări<e>i 
tale. 

Şi anid> înălţimii3 tale de la Dumnezeu să fie mulţi şi fericiţi. Noemvrie 6 
d 7>87. 

Al mări<e>i tale prea plecate slugi, 
Costandin Hrisoscoleu medelnicer 

Iordache Cantacuzino şătrar. 

<Verso>: De la4 ispravnicii Buzăului pentru partea dăn moşiia Scăeni a şătrarului 
Costandin Filipescu. 

M.M.B., nr. 27.709 
Orig. rom., hârtie difo/io cu filigran (32x20,5 cm.). Are copie mod. la mss. 

27.652, nr. 22,f 32-33. 
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Bibliografie: reg.: I.C. Filitti,Arhiva ... , 1919, p. 162 (nr. 496). 

1 
TuN'bAj\ATE. 

2 
TuN'bAl\NM ii. 

J TuN'bAl\NMNH. 
4 Ad. interlinear. 

17. 
1787 decembrie 21, Bucureşti 

"iw HHKO"AE nnpS MABpwrEHS BOEBOA rocnOAAP 3EM"E B"AXHCKOE 

ţ De vreme ce atât neguţătoriia şi alişverişul cât şi eftinătatea lucruriloru ce să 
cumpără sănt temeiul cel mai desăvărşitu al îndestulării lăcuitoriloru tuturor 
stăpăniloru şi domniia mea fiindcă această îndestulare a credincioşiloru supuşi 
lăcuitori din ţara domni<e>i mele (a căriia stăpânir[e]1 ne-au hotărât-o milostivirea 
marelui Dumnezeu) o socotim datorie netăgăduită a domneştii noastre oblăduiri, 
între altede> ce [am ]2 cugetat a pune în orânduială de iznoavă pentru mai bună 
înlesnirea neguţătorii şi alişverişului tuturor de obşte. Văzând că din obiceiu ce au 
rămas aici, la cinstita politie a scaunului domni<e>i mele, Bucureştii, de a să face 
numai doă tărguri afară din oraş pe săptămână şi acelea numai la un locu orânduit 
pricinueşte la obşte pagubă. Căci de a să face numai în doă zile ale săptămânii nu 
pot veni toţi cei ce au lucruri de vânzare cărora întâmplându-li-să vreo trebuinţă 
deosebită la casele Iaru într-acea vreme ce aru putea veni să să afle la tărg să scapă 
de zilile cele orânduite ale tărgului şi rămânu a le adăsta în ceilaltă săptămână. Şi 
nu urmează să fie bi<el>şug şi eftinătate în toate zilile de tărg dintr-acea pricină. 

Căci acum din voia şi mila lui Dumnezeu s-au înmulţit şi lăcuitorii aceştii de 
Dumnezeu păzite politii şi cu această pricină găsescu şi precupeţii mijlocu de fac 
ale Iaru precupii vânzând în oraş lucruri cu îndoite şi întreite preţuri, de la cari-i 
sănt siliţi şi oroşanii a cumpăra cu scumpătate neputând aştepta până la al doilea 
săptămână. 

Drept aceia pentru ca să înlesnim atât pe lăcuitori la alişverisul Iaru cât şi pe toţi 
oroşanii politii Bucureştii să-i îndestulăm a putea cumpăra cele trebuincioase Iaru 
eftine am binevoit domniia mea a hotărî ca să să facă trei tărguri de afară pe 
săptămână, adică marţea şi vinerea la Tărgul de Afară cel obicinuit dupe cum s-au 
făcut până acum, iaru unul joia să să facă la 3owAox8nHrH, adică la Izvorul 
Tămăduiriloru din capul Podului Mogoşoa<e>i, alăturea foişorului domnescu, în 
meidanu, împotriva porţii curţii foişorului, la care să să facă şi oboru de vite dupe 
cum trebuie, unde să vie lăcuitorii cu cele de vânzare ce au pentru alişverişul Iaru. 
Pentru care am fost dat domneasca noastră carte încă de la iunie, în 17, leatul 1787, 
cu poruncă către dumnealui vei agă ca să înştiinţeze atât în tot oraşul Bucureştiloru, 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU ŞI MUZEOGRAFIE 107 

cât şi vameşiloru spre a să face adunarea la orânduitul locu 3owAox8nHrH, de tărg 
nou. 

Dar, pentru ca să fie următoru în toată vremea facerea acestui tărg ce iaste de 
folosul lăcuitoriloru am întărit domniia mea această hotărâre şi cu domneascul 
nostru hrisov prin care orânduim ca toată vama ce să va aduna din alişverişurile ce 
să va face la numitul acesta tărg ot 3owAox8nHrH, ce să ia pe seama sfintii biserici 
de acolea de la 3owAox8nHrH, fără de a nu să amesteca vameşii întru nimicu. Care 
vameşi nu pot cu niciunu cuvânt drept a pretenderisi vama acestui tărg ca una ce n
au fostu mai nainte, nici nu să cuprinde în strigarea vămiloru, ci încă s-au şi arătat 
anume în ponturile domneşti. 

Drept aceia să aibă volnicie epistatul de la numita sfăntă biserică a căuta şi a lua 
vama ce să va aduna de la acest tărg, care să cheltuiască la trebuinţile sfintii 
biserici, pentru care am întărit hrisovul acesta cu însuşi domneasca noastră 

iscălitură şi pecete, marturi puind şi pă preaiubiţii domni<e>i mele fii: Costandin 
voievod, Petru voievod, Iosifu voievod. Şi pe dumnealor cinstiţii şi credincioşid> 
boieri cei mari ai Divanului domni<e>i mele: pan Dimitrache Ghica vei banu, pan 
Manolache Brâncoveanul vei dvornicu de Ţara de Sus, panu Manolache 
Creţulescul vei dvornic de Ţara de Jos, panu Scarlat Greceanul vei vistier, panu 
Costache Ghica vei logofăt de Ţara de Sus, panu Scarlat Ghica vei logofăt de Ţara 
de Jos, panu Nicolae Mavrogheni vei spatar, panu Vasilache vei postelnic, panu 
Dimitrache Fălcioanu vei clucer, panu Theodorache Ştirbeiu vei paharnicu, panu 
Alecsandru Văcărescu vei stolnicu, pan Nicolache vei comis, pan [ ]3 vei slugeru, 
panu Stavrache vei pitaru. 

Şi ispravnicu panu Costache Ghica vei logofăt de Ţara de Sus. 

Şi s-au scris hrisovul acesta întru al doilea anu al domni<e>i mele aici, în oraşu 
domni<e>i mele, Bucureştii, la leat 1787 dichemvrie 21, de Costandin logofăt de 
Divanu. 

t 'iw HHKOl\AHE Ilt:Tp8 MABporeHH BOeBOA, MHAOCT"ilO liolK"ilO rocnOAAP 

Costandin Ghica vei logofăt procit. 

Copie scrisă asemenea din cuvânt în cuvânt dupe hrisovul cel adevărat, Petrache 
logofăt. 

M.M.B., nr. 95.655 

Orig. rom., hârtie difolio (56x40 cm.), monograma domnească şi sigiliu inelar 
domnesc în chinovar. 
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Bibliografie: men/.: M. Stan, „Târgul de Afară" •.• , 1969, p. 256, n. 16 şi 17; p. 
257, n. 18; p. 258, n. 19, 20 şi 22, cufacs. la p. 257;/acs.: Documente .„, 2006, p. 
112. 

1 Scris peste slova „H". 
2 Se repetă în orig. 
3 Loc alb în orig. 

18. 
1789 decembrie 20 

ţ Adecă eu, u<mcheiaş Stan Peţegon Vărcu, u<mchiiaş Dobre din fraţi vânzâdu
mi partea mea de moşie din Hărseşti, mi-am1 priimit bani pe partea mea taleri 140, 
adică o sută patruzeci. Şi i-am dat2 şi eu acest zapis dă moşie ca să2 stăpânească cu 
bună pace dumnealui slugeriului Marin şi cocondi> dumnealui dă către neamu 
mi eu. 

Şi m-am iscălit mai jos ca să se crează şi am pus şi degetul în loc de pecete. 
<1>789 dechemvrie 20. 

Eu, u<mchiiaş Stan vânzătoriu. 
Eu u<mcheş Dobre, vânzătoriu. 
Şi cându s-au dat bani au fost şi Ion breslaşu de faţă. 

Şi am scris eu, diiaconu Marin, cu zisa lor. 

M.M.B., nr. 45.907 
Orig. rom., hârtie difolio cu filigran (21,5xl 5,5 cm.), o semnătură digitală in 

cerneală. 

11\\illlM. 
2 Ad. interlinear. 

19. 
1790mai 10 

Dă la1 Comisiia vistieriei banului Craiovii 
Costandin [Toţilu?]2, sin [ ]3 ot Corneşti, sud Gorji, chipul lui om [dă]4 mijlocu 

la faţă zmed, părul capului murgu, sprâncene murgi, ochi căprui, mustăţi murgi, 
barba [ ]2 murgu, care-le fiind slugi dă [ ]2 din breasla dumnealui vei spatar. Şi 
aflându-să slujind i s-au dat pecete comisii vistierii să fie nesupărat. 1790 mai 1 O. 

t [ ]5 vei vistier 
Treti vistier6

. 
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<Versa>: Trecut în catastih<Ul> vistieriei. 1790 mai 28. Vasile logofăt za vistierie. 

M.M.B., nr. 37.433 
Orig. rom„ hârtie folio cufi/igran (24,5x19 cm.), sigiliu inelar în chinovar. 

1 Ad. interlinear. 
2 Indescifrabil. 
3 Loc alb în orig. 
4 Scris peste alte slove. 
5 Pătat în orig. 
6Semnături autografe. 
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SUMMARY 

The Bucharest City Museum owns a series of 19 documents issued, throughout 
the year 1786, by the chance//ery ofruler Nicholas Mavroghenes, of Wa//achia - a 
pelicular, original character. 
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