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Muzeul Municipiului Bucureşti deţine o bogată şi diversă C 'olecţie de

Documente. care numără peste 12.000 de acte referitoare atât la istoria Ţării 
Româneşti. dar mai ales la istoria Capitalei ţării. Cele 71 de înscrisuri 
papetare selectate şi ordonate în succesiune cronologică reflectă aspecte 
socio-econo1nice menite să evidenţieze dezvoltarea societăţii bucureştene 
începând din prin1a jumătate a secolului al XVII-lea, când la Bucureşti este 
strămutată definitiv Capitala Ţării R01nâneştL şi care apoi se continuă pe tot 
parcursul următoarelor două veacuri. Din docun1ente reiese că locul de 
concentrare al principalelor îndeletniciri meşteşugăreşti se aflau în sec. 
XVII-XVIII, îndeosebi în mahalaua Curţii Domneşti şi în1prejurin1i.

Terenul voievodal al Curţii Domneşti (Vechi) va fi împărţit în 35 de
loturi. ce sunt scoase la mezat, începând cu 15 iunie 1798 de către do1nnitorul 
Constantin Gheorghe Hangerli, pentru a se strânge swnele necesare refacerii 
Curţii Noi din Dealul Spirii. care suferiseră un prin1 incendiu în noaptea de 
6/7 decembrie 1789. în timpul ocupaţiei austriece, după care reşedinţa 
voievodală va fi abandonată o perioadă de ti1np. Actul din 15 iunie 1798 
consemnează achiziţionarea de către Radu Golescu mare vornic al obştirilor 
a unui lot în suprafaţă de 49 stj. împreună cu binaoa foişorului pentru care 
este plătită suma de 11.404 taleri. În aceeaşi zi proaspătul posesor va vinde 
lui Ianache Gheorghiu Scufa 11 stj. şi jumătate împreună cu binaoa foişorului 
cu suma de 2.958 taleri. 

Sunt supuse tranzacţiilor case şi îndeosebi prăvălii, ce aduceau 
substanţiale venituri celor care le deţineau, întrucât se aflau pe uliţele Târgului 
din Năuntru, divizat ulterior în Târgul de Sus şi Târgul de Jos. Aici poposeau 
numeroase caravane negustoreşti din diverse zone europene, dar mai ales 
din Balcani, care aduceau produse specifice zonei lor şi achiziţionau de aici 
mărfurile pe care le transportau în ţările lor de origine. lJ neori lăcaşurile 
monastice schimbă casele sau moşiile, aflate în diferite locuri ale ţării, 
primite în dar de la diferiţi creştini evlavioşi pentru veşnica lor pomenire, cu 
prăvălii aducătoare de consistente sume din închirierea lor. 
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De pildă. patriarhul Dositei al Ierusalimului emite la 12 martie 16 77 o 

carte pentru schimbul unei prăvălii din Uliţa cea Mare, aflată între Stoica 

logofăt şi Difta neguţătorul. care fusese dăruită de către Trandafir (Trandafil) 

neguţător la Sf. Gheorghe Nou, cu o alta aparţinând lui Nedelco clucer aflată 

în apropiere. Atanasie egumenul de la mănăstirea Mihai Vodă schimbă, la 

1685. nişte moşii de la Boteni şi vii de la Bărbăteşti cu o prăvălie aflată pe 

Uliţa cea Mare, în imediata vecinătate a Curţii Domneşti. Dar se întâmplă şi 

cazul când mănăstirile trec prin dificultăţi financiare. Astfel, la 15 martie 

1720, Rafail igumenul de la Mihai Vodă vinde lui Nica zăbunar o prăvălie 

în Uliţa cea Mare. întrucât aşezarea monastică bucureşteană se afla la ,.mare 

pâs dâ hani pentru treaha .�fintei mânâstirt". 

Pe lângă daniile oferite de către diferiţi enoriaşi Mitropolia Ţării 

Ron1âneşti va achiziţiona de la Ancuţa Comăneanca şi fraţii ei. Radu al 

doilea vistier şi Matei fost mare căpitan de cazaci, patru prăvălii împreună 

cu locul lor, aflate lângă puşcăria domnească cu suma de 120 taleri vechi, la 

1 O octombrie 1728. 

Mitropolitul Grigore este cel care adeverează la 22 iulie 1786 zapisul 

încheiat cu doar două zile mai înainte între doi mireni. Istrate Perieţeanu 

postelnic şi Paraschiva cojocar, care privea vânzarea unor prăvălii construite 

pe locul Mitropoliei şi căreia i se datora plata anuală a unei chirii. 

Protopopul Calin din Bucureşti primeşte de la Ilina. fiica lui Necula 

Dărăscu, în 1728. un loc de casă, aflat lângă curtea lui Constantin Bălăceanu 

fost mare comis şi a lui Constantin Năsturel fost n1are medelnicer, în 

mahalaua Aga Niţei în vederea pomenirii sale, pentru ca la 1732 să se 

achiziţioneze şi restului locului de casă împreună cu căşcioara de pe el. 

Autoritatea domnească este şi ea reprezentată în actele selectate. De 

pildă, Gheorghe Duca întăreşte la 1675 mănăstirii din Focşani şi egumenului 

Filotei stăpânirea unei case împreună cu pivniţă şi curte, aflate în mahalaoa 

Zlătarilor din Bucureşti, care au aparţinut lui Necula Sofileu şi mai apoi lui 

Vintili Surtaciul căpitan. 

Şi domnul martir întru Hristos Constantin Vodă Brâncoveanu se află 

printre cei care achiziţionează nişte case pe pivniţă de piatră în1preună cu tot 

locul lor în mahalaua Prundului, cu suma de 1.050 taleri, la 3 noiembrie 1708. 

La 1724 Nicolae Mavrocordat acordă înaltei institutii ecleziastice a Tării 
' ' 

Româneşti stăpânirea unui loc învecinat cu locul „hâii cei vechi" în suprafaţă 

de l 4x28 stj., alături de un alt lot de 20x20 stj. pentru a-i fi de ,.qjutor şi de 

Întârire". La anul 1764 autoritatea domnească a lui Ştefan Mihai Racoviţă 

este solicitată să-şi exercite dreptul de judecată între diferiţii jăluitori care i se 

adresează pentru nişte case împreună cu locul lor, aflate în mahalaua Prundului. 

Alexandru Ipsilant este rugat de către locuitorii din mahalaua 

Broştenilor, la 1775, să reînnoiască un hrisov emis la 6 septembrie 1636 de 
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către Matei Basarab. privind ocina de moşie numită Slobozia Domnească. 

Acelaşi do1nn dăruieşte. la 7 august 1781. lui Ştefan Altăntop o prăvălie 
cafenea care şi-o ridicase. însă cu obligaţia de a plăti mănăstirii Mărcuţa o 
chirie anuală de 1 O taleri. întrucât locul pe care aceasta fusese construită îi 

aparţinea. Actul va 1i reînnoit de către acelaşi don1n la 19 iunie 1797. 
Ulterior. în secolul al XIX-lea aceasta prăvălie va ajunge în posesia lui Hagi 
Thcodorache Gabrovalău. care împreună cu alte bunuri vor fi vândute de 
către soţia acestuia. văduva Hagiica Velica. lui Hristea Emanuil Papazoglu 
suditul la 29 rnartie 1825. act întărit şi autentificat şi de către Logofeţia 
Streinilor Pricini. 

Mihai Constantin Suţul acordă o serie de scutiri pentru dările plătite de 
pivniţe sau scaunele de carne aparţinând lui Grigore (Gligoraşco) Suţu. care 

vor 1i reînnoite în unnătoarea sa domnie, dar şi de către succesorii acestuia 
în tronul ţării - Alexandru Constantin Moruzi şi Ioan Gheorghe Caragea. 

Deseori zidurile hanului Zamfir (Zanfir) sunt menţionate ca punct 
de reper în legătură cu prăvăliile sau pivniţele din jur care fac obiectul 
unor tranzacţii con1erciale încheiate între diferiţi posesori. Se întâmpla ca 
prăvăliile tranzacţionate să dispună de pivniţe pentru adăpostul mărfurilor. 
dar şi alte odăi trebuincioase sau ulicioare pe pivniţă fie să dispună de 
ulicioară în dos. Dintre mahalale menţionate în actele de mai jos amintesc: 
Aga Niţă, Bisericii. nurnită şi Sterpul, Mântuleasa. Protopopul, 
Prundului. Sf. Nicolae. Zlătari şi altele. 

Don1niţa Bălaşa Brâncoveanu închiriază prăvălii aflate la poarta de jos 
a Curţii D01nneşti. lângă puşcărie. către Mustafa căpitan de lipscani ( 1748) 

sau către l-Iristea băcan ( 1749). Se remarcă faptul că prăvălia era închiriată 
doar pe tern1en de un an. cu plata care se făcea în două tranşe. la Sf. Dimitrie 

şi Sf. Gheorghe. iar sun1a nu depăşea 25 de taleri pentru o asemenea unitate 
negustorească. 

Printre cei care au consemnat în scris tranzacţiile comerciale încheiate 

se numără - Criste pitar din Târgovişte. Pavalache, Manta. Mihai 

Târgovişteanu logofăt de divan, Tanasie logofăt de la cămară, Mihaiu clucer, 
Stan vornic din Suseni. Iacov logofăt. Isar logofeţel, Udrişte logofăt. Radu 

logofăt. Gheorghe vătaf, Mihai logofeţel din Mehedinţi, Datco logofăt, popa 

Stan de la Biserica Ianii. popa Grigorie, popa Iordache de la Sf. Nicolae, 

Grigore dascăl de la Sf. Ioan Nou, ş.a. Unele acte au fost redactate şi în câte 

trei exemplare, aşa cum se întâmplă în cazul scutirilor de dări pentru prăvălii 

şi scaunele de carne (l 785, 1791, 1792, 1813 şi 1814). 

Cele mai multe dintre tranzacţiile încheiate sunt autentificate prin: 

semnături digitale imprimate în cerneală aparţinând oan1enilor de rând, apoi 

sigilii inelare aplicate în cerneală sau negru de fum ale unor negustori, dar şi 
sigilii mijlocii în ceară roşie sau chinovar fie sigilii inelare ale diferiţilor 
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domni imprin1ate în chinovar. Se adaugă şi sigilii ale unor mănăstiri -
Sf. Ecaterina, Mihai Vodă sau Hurezi - imprimate în negru de fum. Nu în 
ultimul rând avem un document emis la 11 octotnbrie 1693 de către 
autoritatea locală a Bucureştilor, respectiv Stoica judeţul, care este întărit cu 
pecetea oraşului, imprimată în negru de fum. 

Doar câteva dintre actele selectate au fost publicate de a lungul 

timpului, sub formă de ediţie, regest, menţiune sau facsimiL sau au putut fi 

admirate în cadrul unor expoziţii temporare organizate la Palatul Suţu. 

1. 

1642 (7150) mai 2 

t Adecă eu, Pătru cezmarul şi cu [coc]onie
1 mi<e>i. pre nume: Necula i 

Stana i Ne<a>g[ul] 1 scris-am acesta al nostru zapes ca să fie de rnare 

cred[inţă] 
1 

la mâna jupânului Părvana
2 

of Bu[ c ]ureşte 1 şi a coconelor lui câţi 

Dumnezeu i va dărui. Pentru <ca> să se ştie că i-am vândut o pr[ă]vălie
1 

cu 

locul ei den uleţa până în lac în lung şi în lat câtu se va alege cu ulecio<a>ra, 

care prăvăli[ e] 
1 

am fostu cumpărat de la Stanciul diiaconul cel domnesc 

dirept ughi 60. Şi eu [în ]că I o am vândut3 jupânului Părvana2 cupăţ dereptu 

ughi 60 ca să-i fie lui moşie şi coconelor. 

Şi cându am vândut
3 

ace<a>stă moşie întrebat-am toţi vecinii şi de 

[sus] 
1 

şi de jos şi an1 întrebat şi vâ<n>zătorii miei, care me-<an1 vândut3

ace<a>stă moşie şi au zis [ c ]ă 
I 
nu o pot cumpăra. 

Deci, eu o am vândut
3 

acestui neguţător ce mai sus scrie, pre nume 

Părvana. Şi o am vândut de a no<a>stră bună voie şi fără n[i]ce
1 o selă. 

Şi la vânzare<a> aceştie moşie tâmplatu-se-u mulţi oarnene bune şi 

bătrâne, anume: Dumetru diia[c]on
1
, sin popii Borăi cliseruL i Lupul iuzbaşa 

i Miho şoimaru, Irimiia şoimaru i Mehai şoimaru i Mehae. sin V[l]adul 
1 

şomaru, i Ghene, snă Fota <cez>mar, i Stan cezmaru i Ne<a>gul cezmar staru i 

Stoica Bădrănol cezmar i Dumitru abageul, Iane abagiul i Necula temergiul i 

Dumetraşco, generile Costii grămătecul, i Mehae logofăt i Manul harabagiul. 

Şi am scris eu, Criste pitar of grad Trăgovişte. Pis measeţa mai 2, leat 

7150 <1642>. 

Costandin, snă Miho 

Mihailă logofăt 

Lupul i uzbaşa 

Eu, Dumitru diiacon 

Pătru cezmar 

Criste pitar 
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Ieremiia şoimar 
Mehai şoimar 
Stan vătaf cezmar 
Radosloav meşter 
[ ••• ] 1 ce<a>prazar Ne<a>gul star

Stoica cez1nar 
Mehai şoimar 
Mehai, snă Vladul.i . 

t Pentru credinţa pusu-mi-am [ şil I peceţile. 

Grina-Mihaela RAFAILĂ 

<Verso>: Câteva rânduri în lb. greacă. Zapisul de vânzare a prăvăliei. Zapisul 
lui Petru cis1nar prin care vinde lui Pârvan o prăvălie cu locul ei. unde este 
ulicioara la Sfântul Gheorghe cel Mare, la cavafi. 7150, adică 1642. 

M.M.B .. nr. 37.-113
Orig rom .. hârtie dţj"olio cu filigran (-13.5x29.5 cm.). 15 sigilii inelare în

negru ele jiun. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 27-28 (nr. 2): menţ.: Stan I 968, p. 264, n. 

12 şi 16. 

1 Rupt în orig. 
- n1>p1>B"H".

' B'hH'hAST'h.

� Semnături autografe.

2 

1647 (7155)/ebruarie 9 

t Adecă eu, Părvana neguţătorul scriu şi mărtur<i>sesc cu acest' al 
mieu zapis ca să fie de mare credinţă la mâna jupânului Trandafir. Cum să 
să ştie că i-am vândut dumnealui o prăvălie cu pimniţă cu casă, cu loc cât se 
va alege în lungu, în lat, în oraş, în Bucureşti, în Târgul de Jos. Care prăvălie 
iaste lângă prăvălia2 

GTH Ghiorghie şi între Radul neguţător. Şi o <a>m3

vândut cu ştire<a> tuturor vecinilor şi den jos şi den sus. Şi am întrebat pre 
toţi şi n-au vrut să o cumpere. Şi o <a>m3 vândut de a mea bună voie şi cu 
ştire<a> jupânesei mele, N eacşăi, derept bani gata, ughi 85. 

Şi la tocmeala noastră fost-au o<a>meni buni, preoţi şi neguţători şi 
boiari, anume: ot Bucureşti: Stanciul cupeţ i Tatul cupeţ i Cuţar cupet i 
Costandin abagiul, Mareş abagiul i Nica cupeţ i Hera i Nica [map ... ] 4 i 
Şărban logofăt i snu ego Stoica logofăt i Radul cupeţ, Tudurie cojocar i 
Lefter abagiul şi den Târgovişte: popa Irimiia ot GT" n€TK".
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Şi i-am dat zapisile cele de cumpărătoare şi i-am vândut dumne<a>lui 
să-i fie de moşie coconilor, nepoţilor, strenepoţilor moşie ohabnică. 

Şi pentru mai adevărata credinţă mi-am5 pus şi pecete. 

Şi am scris eu, Pavalache, snă popa Irimie ot GTa nETKa. ca să să ştie. 

Pis fevruarie 9. vă leat 7155 <1647>. 

Eu, Părvana neguţător 
[Zafiruţiş, martor ] 6

[Isaris Ghiorma. martor]6 . 

Eu, popa Irimiia ot GTa nETKa

Eu, Hera căpitan 
Eu

7
• Şărban8

.

M.M.B .. nr. 3 7 . ..ţ J ..ţ

Orig. rom .. hârtie dţjhlio cu.filigran (31.5x2 l cm.) . ..ţ sigilii inelare în negru

de fim1. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960. p. 29 (nr. 3): D.R.H .. B 200 I, p. 59 (nr. 5--1): 

reg.: Ştefănescu 1983, p. 157 (nr. 7--1): menţ.: Stan 1968, p. 264, n. 13 şi 17. 

"4"CT. 

np'hB'hi\H€. 
3 Ad. interlinear. 
.i Indescifrabil. 
5 .. 

Ml€M. 

6 Semnături autografe în lb. greacă. Traduse după ediţie. 
7 E88. 
8 Semnături autografe. 

3 

1658 (7166) februarie 10 
t Adecă eu. jupâne<a>sa Rada, ce amu fostu a lui Miroslav logofăt ot

Piteşti, scriu şi mărturisescu cu acestu zapis al meu. ca să hie de credinţă la 

mâna Stoicăi logofăt. Cum să se ştie că i-am vândut 1 loc de casă. den 

Bucureşti, care-le iaste între dumne<a>lui şi între popa Dragul. în lungu şi în 

lat cât se va alege dereptu ughi 12. Care loc l-au fostu luoatu fiiu-1neu de la 

Udrea sluger
1 alt loc al nostru. ce iaste în curte<a> bisericii dmnne<a>lui, care 

loc ne-<a>u fostu de cumpărătoare de la Ianache, feciorulu lui Anghel ot

Bucureşti, să hie loc pentru loc. 

Iar acum eu căzându-mi fetele şi nepoţi<i> în robie vândutu-I-am 

Stoicăi logofăt cum scrie mai sus să-i hie moşie stătătoare în vecie. 
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Şi n1ărturie: cumnatu-meu, Dumitru logofăt ot Piteşti, i ot Săcşor: 
popa Rad ul i hrat Sima, i Mirce părcălabul treti i Andronie� i ot Stoeneşti: 
Ştefan i hrat Radul Desur. 

Şi am scris eu, Manta, nepotul Radului logofăt. Fevruarie 1 O, vă leal

7166 <1658>. 
Dumitru logofet ol Piteşti. 
Popa Radu. 
Andronie. 
Sin1a. 
Mirce. 
Ştefan. 
Radul. 

< Verso>: Zapisul jupânesii Radii ot Piteşti pentru 1 loc ce iaste în curtea 
noastră. Trei rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 13. RR9

Orig rom .. hârtie c/Uhlio cufiligran (2Rxl9.5 cm.). 7 semnâturi digitale

În cerneală. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 33-34 (cioc. 5): reg: Rafailă 2008b, p. 176 

(nr . ./-0); menţ.: Stoicescu 1971, p. 170, n. 5; facs.: Documente 2006, p. 23. 

1 CI\Saa,..1€p.

4. 

1675 (7183) ianuarie 15, Bucureşti 
. .

t MHt\oc-r'i'€� EoJK·1€�. Iw A8K" RO€ROA H rocnoA"P'h R'hCO€ 3€Mt\€ 

oyrrppWRt\"XHHCKO€. 

Ă"R"T rocnOACTRC MH CI€ nOR€t\€HI€ rocnOACTR" MH sfintei şi 
dumnezeeştii mănăstiri de la Focşani, unde iaste hramul G-rH Yw"H 
Hp'hcTHT€t\€ şi părintelui egumenului Filatei şi a tot să borul sfintei n1ănăstiri. 
Ca să fie sfintei mănăstiri casa şi cu pivniţa 1, care sânt aici, în oraşul 
domnie<i> mele, în Bucureşti, în mhalau<a> Zlătarilor p[ e ]ntru2 că locul casei 
ş-al pivniţii I si cu curtea cât iaste fost-au a Neculei Sofileul. 

Deci, după petrecania lui când au fost în zilele lui Antonie Vodă, iar 
Antonie Vodă fost-au dăruit acest loc al Neculei Sofileul lui Vintili capitan 
Surtaciul şi l-au ţinut şi el câtva vreme şi ş-au făcut casă şi pivniţă 1

, iar după 
aceia au venit rudeniile Sofileului şi au luat acel loc de casă cu judecata de 
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la Vintili capitan. Într-aceia3 rudeniile Neculei păharnic Sofileut ei au fost
vândut acest loc răposatului Gligorie voievod. 

Deci. rămâindu casa şi pivniţa I pre seama lui Vintili capitan. iar după 
aceia când fu acum. în zilele domnie<i> mele. venit-au cu pâră Vintili capitan 
împreună cu părintele Filotei egumenul.i zicând cum să-i plătească părintele 
egun1enul casa şi pivniţa 1• deca vreme ce ţine şi loc. 

Într-aceia3 domniia mea am trimis den Divan pre sluga don1ni<e>i
n1ele. Necula pârcălabul. de curtea domnie<i, mele. împreună cu Dun1itru al 
doilea portar şi pre Jane judeţul de oraş şi pre Drăgoiu vătaf de lemnărie de 
au 1nersu. de au văzut casa şi pivniţa 1• de o <au> preţuit ughi 20 şi au dat 
părintele egun1enul Filotei toţi banii deplin în mâna lui Vintili capitan 
precu1n an1 [ v ]ăzut5 domni< ia> mea şi zapisul lui Vintili capitan la 1nâna
părintelui Filotei egumenul. 

Derept aceia şi domni<i>a mea încă i-am dat această carte a domnie<i> 
mele la n1âna părintelui Filotei egumenul ca să ţie această casă şi cu 
pivniţa 1• să-i fie moşie ohabnică stătătoare în veci. 

H [ H ]€5 
WT K�WOIKAOH€ n0Ko,drn11M nop113MO rocnOACTBi.\ Ml1.

G€iK O'(EiO CBiiA€T€1\€ nOCTi.\Bl\tl1M rocnOACTBO Ml1: [PilA8 N'hCT ]8p€1\
5 

[ B€ ]I\ 
5 

[ Eiil]H
5 

11 flilA81\ Hp€U.81\€CK81\ B€1\ ABOpH11K 11 [W]npEiilH
5 

Hi.\Ti.\K0311HO B€1\

I\Oro4nT 11 E'hl\K81\ B€1\ Bl1CT11€p 11 i\8nilrnKo B€1\ cn'hTilP 11 EilAt B€1\ Kl\84€p 11 

i\ilLJ.KilpilK€ B€1\ nocT€1\Hl1K 11 E11HT111\11 B€1\ n'hXilPHl1K 11 HoCTi.\HA11H Hi.\Ti.\K0311HO 

B€1\ CTOI\Hl1K 11 IiilpEi81\ B€1\ KOMl1C 11 IiilpEi81\ Clll11\11llii.\H81\ B€1\ Cl\81K€p 11 GTi.\11KO 

B€1\ C€PA"P 11 ni.\ni.\ B€1\ n11T "P8". 

H 11c<npilBHl1K> nnpB81\ Hi.\Ti.\K0311HHO BTOp11 I\Oro4nT. 

H Hi.\nl1CilX i.\3'h, GTi.\H481\ l\oro4nT O'( E8K8p€4-111, f€Hilp11€ €Î AH11, 1\€1.\T 

rgprrr d 675 >. 

t "iw A8Ki.\ BO€BOAi.\, Ml11\0cT·1·io EotK·1io rocnoA"P. 

t "iw A8Kil BO€BOA <m.p.>. 
WnpEiilH Hi.\Ti.\K0311HO B€1\ I\Oro4nT. npo411T. 

M.M.B .. nr. 37.3-15

Orig rom., hârtie dţfolio cu .filigran (../3x28 cm.). invocaţia simbolică şi

litera iniţială ornate floral şi cu chinovar. monograma domnească scrisâ cu 

chinovar şi sigiliu în ceară roşie, timbrat. Are copie modernă nedatată. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 41-44 cu facs. (nr. 9)� facs.: Documente 
2006, p. 26. 

I •• 

nntBHHl.J."· 

? S . I " - cns peste s ova „'b .
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, 'h-npAA4'RN>. 
-l ' .) 

Er�MEMI\. 

' Rupt în orig. 

Grina-Mihaela RAFAILĂ 

5 

1677 (7185) martie 12 
[ ] 

I 

t Dat-am cartea Patrierşi<e>i noastre lui Nedelco clucer ca pentru să să 
ştie că am fost făcut schimbu de ne-au fost dat voie de am călcat cu zidul în 

colţul chiliilor despre răsărit cât ne-au fost treaba la mănăstire la GTH 

Ghiorghie pre locul lui. Şi a1n dat şi Patrierşia noastră o prăvălie în Uliţa cea 
Mare, care prăvălie au fost date de pomeană la Ierusalim de Trandafir. 

neguţătoriul. O am dat lui Nedelco clucer această prăvălie schimbu ca să-i 
fie moşie cu pace2 lui şi feciorilor lui în veac. 

Şi pentru credinţa a1n iscălit mai jos. Martie 12 dni, leat 7185 <1677>. 
[ t Al Ierusalimului Dosithei] 1•

< Verso>: Carte<a> lui Dosothiu patriiarhul pentru prăvălia lui Trandafir. 
Matei vătaf. Şase rânduri scrise în limba greacă. 1677 <7185 > martie. 

Bibliografie: ed: Documente 1960, p. 44 cu facs. (doc. 1 O); menţ.: Stan 1968, p. 

265, n. 28:facs.: Documente 2006, p. 27. 

M.M.B., nr. 37../15

Orig. rom., hârtie dţ/cJ/io cufiligran ( 32x22 cm.).

1 Semnătură autografa în lb. greacă. Tradusă după ediţie. 
� 

nAA4€. 

6. 

1685 (7193) iulie 9 
t Adecă noi, ermonah Athanasie egumenul împreună cu Chiril dichiul 

cel vechiu dă la sfinta mănăstire a lui Mihai Vodă de aici, den Bucureşti, cu 

hramul G4>eT11 Nicolae şi cu tot săborul sfintii mănăstiri, scris-am acesta al 

nostru zapis ca să fie de bună credinţă la mâna dumisale Cărstii treti vistier 

şi a jupânesii dumnealui Ilinii şi a coconilor dumnealor. Cum să se ştie 

pentru o rudă a dumnealor, anume: Radul păharnic Săvescul, ajungându-l 

vreme de moarte, au lăsat la sfânta mănăstire den moşiia lui ce au avut la 
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Botenii de Sus. [însă] 
1 

toată stânjeni [300] 1 şi nişte vii păragină de la 

Bărbăteşti pentru pomeana şi l-au adus dumnealor de l-au îngropat pre 

Radul păharnic, oasele lui în sfânta mănăstire. 

Iar noao nefiindu-ne în prilej acele moşii şi nefiindu-ne umbletele într

acea parte de loc şi fiind moşiia împreună cu a dumnealui Cărstii vistier. 

făcut-am tocmeala cu dumnealui de a noastră bună voie de au cumpărat 

dumnealui sfintei mănăstiri o prăvălie făcută şi cu locul [ de o ]
2 

prăvălie aici. 

în Bucureşti, de la Gavril păharnic, nepotul lui Ianache vistier, derept taleri 

[50] 
1
• Care prăvălie iaste la Uliţa cea Mare. despre Curtea domnească în 

rându cu alte prăvălii alăturea, pre den sus. cu prăvăliia lui State şi den jos. 

alăturea cu Sterea. Şi o au dat la sfânta mănăstire pentru moşiia Radului 

păharnic Săvescul. 

Direptu aceia am dat acestu zapis al nostru la mâna dumisale Cărstii 

treti vistier ca să aibă a ţinerea dumnealui moşiia Radului păharnic 

Săvescul, să fie dumnealui şi coconilor dumnealui şi nepoţilor n1oşie 

stătătoare şi ohabnică în vecu. Şi pentru mai adeverita credinţă am pus 

pecetea mănăstirii şi am iscălit mai jos ca să să crează. 

Şi am scris eu. Mihai logofăt za Divan Târgovişteanul. Measeţa iulie 9 

dni, leat 7193 <1685>. 

Şărban vtori logofăt, mărturie 

t Radul logofăt, mărturie 

Atanasie ieromonah şi ceilalţi fraţi 

Chirii monah 

Ioasaf, ieromonah3
.

< Verso interior>: Şi aici într-această moşie au avut cumpărat ş1 Cărstea 

vistier stânjeni 75 de s-au potrăvit Boteanca cu Săveasca. 

<Verso>: Zapisul egumenului ot Mihai Vodă pentru moşiia ol Boteni de Sus. 

ot sud Dâmboviţa. Leat 7193 d 685 > iulie 15. 

M.M.B .. nr. 30.637

Orig rom., hârtie dţj(Jlio cu filigran (30.5x2 l cm.), sigiliul mânăstirii în

negru de fum. Provine de la Epitropia Aşe�âmintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Documente I 960, pp. 46-4 7 (nr. 1 J);.fac:s.: Documente 2006, p. 30. 

1 Şters şi scris cu altă cerneală. 
2 

Scris ulterior cu altă cerneală. 
3 

Semnături autografe. 
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7. 

1686 (7194) aprilie 16 
t Adecă eu. Matei Comăneanul dat-am acesta al mieu zapis ca să hie 

de bună credinţă la mâna dumisale Manolache vei cămăraş. Cum să să ştie 
că i-a1n vândut casa mea de aici_ den Bucureşti. care casă iaste-mi şi mie de 
cumpărătoare de la Dumitraşco pârcălabul de curte. însă pre cât ţine cu 
îngrădişul ei şi cu grajdul ce are şi cu tot ce are împrejurul ei. Care iaste pre 
lângă grădina domnească. precum şi zapisele mele arată. cele de 
cumpărătoare. care le-an1 dat toate împreună cu acesta la mâna dumisale. Şi 
o am vândut cu voia mea. derept taleri 45, care i-am luat toţi gata şi dăplin
în n1âna n1ea şi i-an1 dat acest zapis al mieu ca să o 1 stăpânească şi să o ţie
dumnealui cu bună pace. dă ni1nenea bântuit până când va fi voia dumisale.

Şi la această tocmeală fost-au mulţi boiari cari-şi vor iscăli numele lor 
n1ai jos. Şi eu pentru credinţa adeverată am iscălit mai jos cu mâna mea ca 
să să crează. 

H nHc"X "3, Tanasie logofăt de la cămară. cu porunca dun1nealor. 
Aprilie 16 dni. leat 7194 <1686>. 

Az. Matei de Con1<ăneşti> 
Mihalcea sărdar. mărturie 
t Vasile logofăt, mărturii2 . 

< Verso>: t Zapisul lui Matei căpitan Com<ăneanu> de casăle din Bucureşti 
care le-au vândut lui Manolache cămăraş. Locul pe care se află biserica 
Domniţa Bălaşa. 

M.M.B .. nr. 25.072

Orig. rom .. hârtie d(fhlio cu filigran (28,5x20.5 cm.). Provine de la

Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, p. 4. (nr. 2); menţ.: Rafailă 2008a, p. 36. n. 

45; fâcs.: Documente 2006. p. 31. 

1 Ad. intcrlincar. 
: Scmnflturi autografe. 

8 

[ ] I 
1688 (7196) iunie 16 

t Adecă eu, monah Gherasim_ egumenul ot sfănta mănăstire Sfânta 
Catrina de aicea, den Bucureşti, împreună cu alalţi fraţi călugări ai sfentei 
mănăstiri, scris-am acesta al nostru zapis ca să fie de bună credintă la mâna 

' 

https://biblioteca-digitala.ro



CATEVA DOCUMENTE PRIVIND CENTRUL ISTORIC AL BUCUREŞTILOR 45 

dumnealui Apostol clucer şi a jupânesei dumnealui, Păunei. Pentru <ca> să 
să ştie că avându sfânta mănăstire o casă aicia, în Bucureşti, lângă Radul 
vornecul, care casă o au dat Manolache cămăraş de pomeană la sfânta 
mănăstire. 

Iar noi văzându că mănăstirea n-are nici un venit de la acea casă fiindu 

şi locul domnescu ni-am voit de am făcut schimbu cu Apostol clucer de ne

au dat 5 pogoane de vie aicia, în Dealul Bucureştilor. Care vii le-au 

cumpărat şi Apostol clucer de la Dima neguţătoriul den Bucureşti, care vii 

sănt pre moşiia Mitropoliei şi alăturea cu viile Călinei. 

Şi noi i-am dat dumnealui casele pentru vii ca să le stăpânească de 

[a]cum
2 

nainte cu bună pace şi dumnealui şi jupâneasa dumnealui pentru că

această tocmeală s-au făcut denaintea părintelui, sfenţiia lui Dionisie

patriiarhul şi a mulţi boiari, care-i vor iscăli mai jos.

Deci, şi noi pentru adeverita credinţă am pus şi pecetia sfentei 

mănăstirii ca să se crează şi am şi iscălit. 

Şi am scris eu, Mihaiu clucer. cu zisa lor. Iunie 16 dni, leat 7196 < 1688>. 

[ ] I. 

[ ] I. 

ţ [ ] I. 
Matei postelnic Trufanda, n1artor3

. 

<Verso>: Casele den Bucureşti. Locul pe care se află biserica Domniţa Bălaşa. 

M.M.B .. nr. 25. 07-1

Orig. rom., hârtie difolio cu filigrcm (29.5x20 cm.). sigiliu inelar În negru

de fum. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, pp. 4-5 (nr. -I): menţ.: Rafailă 2008a, p. 36, 

n. 43;/acs.: Documente 2006, p. 34.

1 
Semnături autografe în lb. greacă. 

2 
Rupt în orig. 

3 
Semnătură autografă. 

9 

1690 (7198) iunie 4 

t Noi, neguţătorii care vom pune iscăliturile mai jos, dat-ain 

scrisoarea noastră la mâna jupânudui> Manului neguţător. Precum să să ştie 

că având Trandafil din Bucureşti o prăvălie în Uliţa cea Mare, între Stoica 
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logofăt şi din jos <de> Difta neguţătoriul, care această prăvălie o au fost dat 

Trandafil de pomană la GTH Ghiorghi cel Nou. 

Deci, după aceia 1 se-au întâmplat de o au făcut patriiarhul schimbu 

cu Nedelco clucer cu altă prăvălie de lângă GTH Ghiorghie. 

Deci, Nedelco clucer luând acea prăvălie o au dat de zestre 

jupânnilui> Manului. Şi într-[a]ceste
2 

2 prăvălii a jupăn<ului> Manului şi a 

jupân<ului> Diftei fost-a ulicioara şi acea ulicioară au fost pre locul prăvălii 

jupân<ului> Manului. Iar când au fost acum se-au sculat Difta neguţător de ş

au închis prăvălia3 şi au coprinsu şi ulicioara prăvălii jupân<ului> Manului. 

Deci, jupân<ul> Manu ne-au chiemat ca să mărturisim a cui au fost 

ulicioara. Şi noi aşa mărturisim cu sufletele noastre cum că acea ulicioară 

iaste pe locul prăvălii jupân<ului> Manului. Ci cu aceasta am dat această 

scrisoare la mâna jupân<ului> Manului ca să-şi ţie prăvălia3 cu ulicioara 

precum au fost şi mai înainte
4

.

Şi pentru credinţă ne-am pus iscăliturile mai jos. Iunie 4 dni, leat 

7198 <1690>. 

Trandafir. 

[ ]
5

. 
t Proca starostea mărtusescu că ulici<o>ara au fostu lui 

t Vasilie abagiul, mărturie 

t Ghiorghie odabaşa, mărturie 

t Neagul abagiul, mărturie6
•

<Verso>: t Zapisul de mărt<urie> alu neguţătoriloru. Matei vătaf. 1690 iulie 

7198. Nouă rânduri în lb. greacă. 

M.M.B., nr. 37.416

Orig rom .. hârtie dţfolio cufiligran (31,5x22 cm.).

Bibliografie: ed.: Documente 1960, p. 51 (nr. 15); Rafailă 2008, p. 74 (nr. 17); 

menţ.: Rafailă 2007, p. 353, n. 748 şi 751 ;facs.: Documente 2006, p. 35. 

I ��im. 
2 Scris peste slova „8''. 
3 np'hB'h,,i'ii. 
4 'hrn�HH'l'e. 
5 Semnătură autografă în lb. greacă. 
6 Semnături autografe. 
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10 

1691 (7200) septembrie 30 

ţ MHt\OC'l'
0

l
0

€� liOi1<
0

i"E�. Iw H.ocTAHAHH BOEBOAA H rocnOAHH'h 3€Mt\E 

Et\AXHCKOE. 

nHCAX rocnoACTBO MH ţie judeţ de aici, den Bucureşti cu 12 părgari 

ai tăi. 

Cătră aceasta vă 
I 

fac în ştire do1nni < i >a mea. în vre1ne ce vei vedea 

această carte a domni<e>i inele şi cu sluga domni<e>i mele, anun1e [ J 2
. Iar 

voi să căutaţi, să vă strângeţi toţi la un loc şi să mergeţi cu n1ahalagii den [ 

J 2 . să faceţi adeverinţă pentru un loc de casă. den n1ahalaoa [ J
2

• care au fost 

al lui Mihu ceauşul. Şi l-an1 fost dat domniia m<ea> 
1 

cu casa. cu tot 

boiarinului domni<e>i n1ele. Ianache vei căpitan za lefegii. Şi acun1 s-au 

sculat unii şi alţii de au făcut case pe acel loc. Ci să adeveraţi. să vedeţi cât 

loc au fost şi pe unde au ţinut el. 

Deci. precum veţi afla şi veţi adevăra aşa să împietriţi şi să-l sen1naţi 

de cătră alţii să să ştie cât loc iaste. Şi după aceasta să faceţi şi scrisoarea3

voastră de adeverinţă la 1nâna boiarinului domni<e>i mele ce scrie n1ai sus. 

Şi într-alt chip să nu faceţi. 

Tot\HKO nHCAX rocnocTB" i\\H. Septen1vrie 30 dni. leat 7200 < 1691 > . 
. . 

t lw H.ocTAHAHH BOEBOA"- MHt\OCT·1·� lioi1<·1·� rocnoA"P· 

Procit vei logofăt. 

M.M.B .. nr. 25.5 I 7

Orig. rom .. hcÎrtie clifrJ/io cu filigrun ( 28. 5x20. 5 cm.). monogruma şi sigiliul

mUlociu domnesc În chinm·ur. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960. p. 52 (nr. I 6); Potra 1961. pp. 200-20 L Rafai lă 

2008. p. 95 (nr. -1-1):fcu:s.: Documente 2006. p. 36. 

1 Ad. interlinear. 
2 Loc alb în orig. 
:, CKpHc�w.1pt. 

11. 

1693 (7201) aprilie 6 

t Adecă eu. Radul vornicul scris-am şi mărturisescu cu acesta al n1ieu 

zapis ca să fie dă bună credinţă la mâna dumnealui Cernicăi Ştirbeiu hiv vei 

armaş. Cum să să ştie că m-am tocmit cu dumnealui dă a mea bună vcie, dă 

i-am vândutu casa mea. dăn Bucureşti, care le-amu fost cumpărată şi cu d[1
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la Mihalcea sărdariul casele cu locul, cu cuhniia, cu grajdul şi câtu ţine 
curtea pă unde am îngrădit eu. Şi le-amu tocmit dreptu bani gata, taleri o 
sută şi optuzeci şi un calu, dreptu taleri 20, şi am luat toţi banii gata în mâna 
mea. Şi am vândut dun1nealui fără dă nicio silă ca să-i fie dumnealui casele 
stătătoare dumnealui şi coconilor câţi Dmnnezeu i va dărui. 

Şi cându le-amu vândut fost-au mulţi boiari mărturie care vor iscăli 
mai jos. Şi pentru credinţă mi-am pus şi pecetea şi iscălitura. 

Şi am scris eu cu n1âna mea. Aprilie 6 dni. leat 7201 <1693>. 
Radu! vornic 
t Ghiorghi vornicul Fălcoianul, mărturie 
Az Radoţi Golescul vei agă. n1ărturie 
t Az Apostol hiv clucer. n1artor 
Barbul Brătăşanul vătaf za aprozi. mărturie 
t Pătru clucer PrăotescuL mărturie'. 

< Verso>: Zapisul Radului vornecul pentru casele de<n> Bucureşti. Locul pe 
care se află moşiea do1nniţa Bălaşa. 

M.M.B .. nr. 25.075

Orig rom .. hcirtie clţfiJlio cu .filigran (32x2 I cm.). sigiliu inelar in negru de·

fitm. Provine de la Epitropia Aşe::iimintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938. p. 5 (nr. 5); Rafailă 2008. pp. 127-128 (nr. 

86)�fi_1cs.: Documente 2006, p. 36.

1 Semnături autografe. 

12 

1693 (7202) octombrie 11, Bucureşti 

t Adecă eu. Stoica judeţul dă aicea. din oraşul Bucureştii. împreună 
cu alţi boiari. anume: Draghiia vornicul cel bătrân şi cu Stan vornecul i 
Marco portari Ghiorghie Chifala portari Vladul portar, cari săntem luaţi de 
dumnealui jupânul Vergo vei portar denaintea mări<e>i sale domnu nostru, 
Io Costandin voevod. din Divan, ca să-i alegem şi să-i împietrim 25 de 
stânjăni de pământ în lungu şi în lat, stânjăni 15, alăturea cu gardul grădinii 
a Oprii vei şătrar dă aicea, din Bucureşti, la mahalaoa Bisericii, ci să cheamă 
Sterpul. Care pământ i l-au dăruit mări<i>a sa, Vodă, cu cartea mări<e>i sale 
iscălită pre acest pământ, fiind pământul domnescu, ca să-şi mai lărgească 
grădina ce o au cumpărat de la Oprea vei şătrar' cu casele. 
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Deci, noi am mersu acolo cu toţi<i> şi am tras şi am măsurat locul din 

gardul grădinii, al Oprii şătrar, în lat pre dinaintea bisericii şi unde au venit 

acei 15 stânjăni am pus piiatră. Şi am tras şi am măsurat în lungu, iar unde 

au venit acei 25 dă stânjăni am pus iar piatră. Şi am mai pus al treilea piatră 

în mijloc du pre casa Stoii ceauş. Şi iar am pus al patrulea piatră la capul 

lăcului despre casa lui Vasilie ceauş şi i
2 

l-am ales şi i
2 

l-am împietrit. 

Şi i-am dat această carte a noastră ca să
2 aibă a-şi ţinea şi a stăpâni 

acest pământ de acum nainte cu bună pace, să-i hie moşie stătătoare şi 

ohabnică dumnealui şi coconilor dumnealui câţi Dumnezeu i va dărui. 

Şi fiind pre acest pământ o casă a Stoci ceauş de sarageli. încă o an1 

preţuit derept taleri 20 şi altă casă a lui Tudor sarageoa iar o am preţuit 

derept taleri 1 O. Şi le-au dat dumnealui aceşti bani toţi fii ştecăru ia în mâini le 

lor denaintea noastră. Şi au ieşit ei din casele lor şi le-au spart iar grădinile 

şi pometurile ce-au avut ei au rămas pre seama dumnealui fiind pre acest 

păn1ânt. 

Şi am pus pecetea oraşului şi an1 iscălit noi toţi ca să să crează. 

Şi am scris eu, Stan vornicul ol Suseni. Pis u Bucureşti. Oct01nbrie 

11 dni, leat 7202 <1693>. 

t Draghiia vornic 

Marco portar 

t Az Stan vornic 

t Vladul portar 

Ghiorghie portar3
.

<Verso>: 7202 <l 693 > octomvrie 11. Hotărnici ia Stoicăi judeţ din oraşul 

Bucureştilor, cu alţi boiari ce [ ]
.i
_ care hotăraşte un loc al lui Voico vei

portar. ce iaste în lung. stânjăni 25 şi în lat stânjăni 15. ce iaste alăturea cu 

gardul grădinii Oprii vei şătrar. care pământ fiind domnesc i l-au dăruit 

asemenea lărgită grădina ce au cumpărat-o de la Oprea vei şătrar. 

M.M.B .. nr. 37.352

Orig rom., hârtie dţlolio cu filigran ( 32x2 3 cm.)., sigiliu ele ../5 mm. tn

negru defitm. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 53-55,-(nr. 1 H); Rafailă 2008, pp. 138-139 
(nr. 9H); menţ.: Rafailă 2007, p. 353, n. 74 7�fc1cs.: Documente 2006, p. 38. 

I W'b'rpAW. 
2 Ad .. interlinear. 
J Semnături autografe. 
4 Indescifrabil. 
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13. 

I 698 (7206) iunie 30 

t MHI\OCT
0

1� EoiK·1�. lw HocT.tHAHH BO€BOA H rocnoA.tWh. 

A.tB.tT rocnoACTBO MH c·,·€ noB'lil\€H
0

1€ rocnoACTB.t MH lui Voico 
diiaconuL f1 e ]ciorul I Stanciului vătaf de meşterii de lemnu. Ca să fie volnec 
cu această carte a don1ni <e> i n1ele, să aibă a ţine şi a stăpâni un loc de casă 
de aici. den Bucureşti. ce iaste în1potriva besericii Popei Hierăi. Care l[ o ]c I i 
l-au dat socru-său [Stroie ] 2 logofăt zestre, ce să aibă a-l ţine şi a stăpâni
acest loc cât iaste cu bună pace3

.

HH.tKO A" HiiCT. 

H HC<np.tliHHK> C.\.\M p€4€ rocnOACTli.\ MH. Iunie 30 dni, leat 7206 <1698>. 

t Yw HocT.tHAHH BOEBOA, MHI\OCT·,·� EoiK·1� rocnoA.tp . 
.. 

t lw HoCT.\HAHH BO€BOA <m. p. > 
Procit logofăt. 

M.M.B .. nr. 28.271

Orig. rom .. hârtie folio (31x21,5 cm.). monogramu ş1 sigiliu inelar

domnesc în chinovar. 

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 59-60 (nr. 2 l)� Rafailă 2008, p. 243 (nr. 

211): menţ.: Ionescu. Panait 1969, p. 88, n. 27: Rafailă 2007, p. 353, n. 749: fucs.: 

Documente 2006, p. 41. 

1 Rupt în orig. 
� Scris peste alte slove. 

nAA4€. 

14. 

1700 (7208) aprilie 1 

t Ioan arhimandrit, nastavnicul svintei mănăstiri Urezii, dat-am 
zapisul nostru la mâna dumnealui vornicului Mihaiu Dobrosloveanul ca să 1

fie de n1are credinţă. Pentru că având svănta mănăstire nişte case în 
Bucureşti, care au fost date la svănta mănăstire de dumnealui vomicul 
Apostol Poenariul, însă numai lemnuI2 caselor, iar locul au fost domnesc. Şi 
fiind aproape de curte nu era svintei mănăstiri nice de o 1 treabă. 

Pentru aceia şi dumnealui vornicul Apostol văzând că, când era 
venirea noastră nicio dată nu le găsiiam slobode ca să 1 găzduim ci aşa au 
socotit întâiu dumnealui împreună şi cu noi şi cu ştirea mări<e>i sale, lui 
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Vodă. ca să să vânză acele case şi cu acei bani să cumpere alt cevaş sventci 

1nănăstiri să nu fie pomenirea dumnealui vornicului Apostol uitată. 

Drept aceia fiind pre acele vremi când s-au făcut această socoteală 

şezând în case dumnealui vornicul Mihaiu Dobrosloveanul şi aşa cu 

socoteadă> să cădea dumnealui mai bine a le cumpăra şi dintr-a noastră voie 

li-am tocmit cu dumnealui drept taleri 50. Şi an1 luat aceşti bani toţi deplin

în mâinile noastre.

_ Drept aceia am dat şi noi acest zapis împreună şi cu alte zapise vechi 

- ce au fost ale casii.

Şi la această tocmeală a noastră fost-au inuiţi boiari mărturie cari-i 

îşi vor pune iscăliturile mai jos. 

Şi noi pentru mai adevărata credinţă am pus n1ai jos pecetea 

mănăstirii şi iscălitura ca să să crează. Aprilie 1 dni, leat 7208 < I 700>. 

t Ioan arhimandrit. egumen ot Urezi 

t Az Apostol vornicul ol Poinari. n1ărturisescu 

t Matei Cămăneanul vei căpitan. mărtor 

t Lefter vei şufariu, mărturie 

t Badea vtori pitar Popescul. mărturie 

Cornescul părcălab de curte. martor 

Badea [ vătaf] 3 
za Tărgovişte 

t Pătru clucer PreotescuL mărturie 

Matei Fălcoianu vtori comis. mărturie 

Ghica logofăt s[tar ] 3
, mărturie 

Hriza logofăt, mărturie 

Mi hale ea logofăt. mărturie -i.

<Verso>: Zapisul părintelui Urezanul păntru casele dăn Bucureşti. Locul pe 

care se află biserica Domniţa Bălaşa. 

M.M.B .. nr. 25. 078

Orig. rom., hârtie difolio cu.filigrcm (32.5x22.5 cm.). sigiliu inelar in negru

de fum cu legenda „ f Pec:etiia .sfintei mănăstir< i> Urez ii". Provine de la Epitropia 

Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, p. 7 (nr. 8); Rafailă 2008, pp. 256-257 (nr. 

226);.fâc:s.: Documente 2006, p. 41. 

1 Ad. interlinear. 
2 

l\h9\MN81\, 
3 Citire probabilă. 
4 Semnături autografe. 
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15 

1701 (7209) mai 9 

ţ Adică eu. Oana, împreună cu fămeia n1ea, Anca, scriem şi 

n1ărturisim cu acesta al nostru zapis ca să I fie de bună credinţă la mâna 

Părvului dascadu>lui zugravului şi a jupânesii dumisale, Tudorii. Cum să să 

ştie că i-am vândut dmnnealui casă cu pivniţă şi cu locul împrejurul casii cu 

[c ]ât2 iaste îngrădişul casii împrejur cu cât am ţinut şi noi, care iaste alăturea 

cu dun1nealui comisul Marco şi alăturea3 cu Dumitraşco Puiul i alăturea3 cu 

Nicula ceauşul şi pe lângă Tudoraşco logofăt. Şi o am vândut-o 

dun1n[ ea ]lor
-+ 

de a noastră bună voie, fără de nicio silă şi cu ştirea tuturor 

vecinilor de pe împrejur şi din sus, din jos, drept taleri 32. Şi am luat toţi 

banii gata în mâna mea. 

Deci, să-i fie dumne<a> lui de acum înainte
5 

stătătoare în veac 

dumne<a>lui i jupânesii dumn[ ea ]lui
-+ 

i coconilor i nepoţilor câţi Dumnezeu 

îi va dărui. Şi i-am dat dumnealui şi zapisele cele vechi de cumpărătoare. 

Şi când s-au făcut acest zapis fost-au mulţi oameni buni mărturie. 

care se vo<n iscăli mai jos ca să să crează. 

Şi am scris eu, Iacov logofăt, cu zisa lor şi alţi<i>, care vor iscăli mai 

jos. Mai 9 dni, leat 7209 <1701>. 

t Eu O<a>na croitor. 

Eu Anca. 

t Marco comis, martor 

t Az Tudoraşco logofăt. martur6
. 

< Verso>: Zapisile de cumpărătoare casilor de aici, din curte. 

M.M.B .. nr. 37.35H

Orig rom .. hârtie dţfâlio cu filigran (30x2 l cm). 2 semnături digitale în

cerneală. 

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 61-63 cu facs. (nr. 23); Rafailă 2008, p. 

268 (nr. 24l);facs.: Documente 2006, p. 42. 

1 Ad. interlinear. 
2 Scris peste altă slovă. 

3 "P'h T8p-k. 
4 Scris peste slova ,.H". 
5 

TuN"HNT€.

6 Semnături autografe. 
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16. 

1703 (7211) martie 8, Bucureşti 

t MHI\OcT·1·€.o lioi1<·1·€.o, lw RocTaHAHH li'hC'hpasa ROEROA H rocnoAap'h 

RCO(€) 3€MI\€ 0VrrppORl\ax"i°cKO€. 

AaRaT rocnOACTRO MH c·1€ n0Riil\EH·1·€ rocnoACTRa MH credincios 
boiarinului domni<e>i mele Pătraşco vei şătrariu Brezoianul şi cu feciorii lui 
câţi Dun1nezeu i va da, ca să aibă a ţinea şi a stăpâni un locu de case' aici, în 
oraşul don:ni<e>i ·mele, în Bucureşti. în mahalaoa Popei Stoicăi. ce să zice 
Den Vale. Insă. în lungu den uliţa ce iaste despre jupânul Radul. care merge 
spre casele lui Mănăilă căpitanul până în uliţa ce scoboară de la Sărindariu şi 
merge pre denaintea bisericii Popei Stoicăi. stânjăni2 40 şi în latu stânjăni2 25. 

Pentru că acestu locu ce scrie 1nai sus fiindu loc domnescu şi 
cuprinzându-l unii şi alţii făcându case şi grădini3 şi boiarinul domni<e>i 
mele, Pătraşco vei şătrariu. neavându loc ca să-şi facă case aici, în Bucureşti. 
domniia n1ea a1n socotit pentru dreaptă şi credincioasă slujbă ce slujaşte 
domni<e>i n1ele şi ţărăi. dă i-an1 datu şi l-an1 dăruitu cu acestu loc de case. în 
lungu şi în latu. cum scrie mai sus. ca să-şi facă case şi grădină şi alte drese 
ce i-ar mai trebui pre lângă cas[ă]-i . 

Iar cei ce s-ar afla cu niscare case tacute pre acestu locu. pentru 
aceiia am datu domniia mea voie boiarinului domni<e>i mele. ce scrie mai 
sus. să aibă a să tocmi cu acei oameni şi să le plătească numai lemnele cu 
preţul lor pre dreptate. iar pă1nântul fiindu don1nescu l-am datu şi l-am 
dăruitu domniia n1ea boiarinului do1nni<e>i mele ce mai sus iaste zis. 

Şi cum ca să-i fie acestu loc stătător i-am datu şi această carte a 
domni<e>i mele boiarinului domni<e>i mele Pătraşco vei şătrariu ca să aibă a 
ţinea şi a stăpâni acestu loc de case'. stânjănii ce scriu mai sus. să-i fie lui 
stătătoriu şi feciorilor de moştenire în veci. 

Aşijdirea şi în urma domni<e>i noastre pre care blagocestivu va alege 
Domnul Dumnezeu a fi don1nu şi biruitoriu aceştii Ţări Rumăneşti. au den 
neamul nostru. au 1năcar şi den streini5

• cu glasul nostru cel de ru[g]ă6 cătră 
Dânsul cu totu deadinsul îl pohtim. ca ori fieştecare-le în vren1ea stăpânirii 
sale să nu să îndoiască cu firea a nu întări această milă. ci să aibă a înnoi şi a 
întări ace[a]stă6 milă cu care am datu şi am dăruit domni<i>a mea pre 
boiarinul domni<e>i mele ce iaste mai sus zis. 

Ci aşa urmaţi pohta noastră precum şi noi am urmatu şi am întăritu 
milele ale altor răpo[ s ]aţi6 preavoslavnici domni, ca şi ale domniei lui n1ile 
şi danii, încă să fie cinstite şi în seamă ţinute şi Domnul Dumnezeu ci iaste 
în Troiţă slăvitu pre acel blagocestiv domnu să-l cinstească şi să-l miluiască 
întru a sa domnie cu lină pace7 şi întru ani8 delungaţi9 şi în cela veac ce va 
să fie încă la răpaos vecinic 10 sufletul aceluia să fie. 
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Întărindu cartea aceasta şi cu totu sfa[tul] 11 credincioşii boiarii cei
mari ai Divanului don1ni<e>i mele: f11A]H

6 
Hopwk EfhHt\OHIOt\ BEI\ EAH 

HpAt\EBcK·1·H H nAH CTpoE i\E8pA irn8" REI\ BOpHHK H 11 [ AH AH] HK8" 
11 

P8A iiAH8"

BEI\ t\WIW4'hT8 H nAH MHXMI HAHTAK8:1HHW BEI\ [ c Jn'hTApio
6 

H nAH WEpBAH REI\ 

BHCTHEpio H rJAH HOCTAHAHH lflHpBiiio BEI\ K[ t\84E]p
() 

H IIAH A8MwrpA llJ KW 

HApAMAt\'h8" BEI\ nwcTiit\HHK H IIAH [III JEpBAH
6 

HAHTAK0:1HHW BEI\ n'hXAPHHK H 

flAH f->AA8t\ H3BOpAH8t\ BEI\ CTOI\HHK H flAH [ E8Hii] I I rp'hAH4-liiH8t\ BEI\ KWMHC H 

nAH TOI\\A HAHTAK03HHW BEI\ Ct\8rtpio H nAH HOCTAHAHH HwpsiiH8t\ BEI\ IIHTAp. 
11

IIIH HcnpARHHK L(JE<f;AH HAHTAK:1HHW [ RTOPH t\OrO<f;'b T] 

Şi s-au scris cartea aceasta în oraşul scaunului don1ni<e>i me[le în] 11

Buc I ureşti] 11• întru al cinsprăzccilea an 12 den domni ia don1ni <e> i n1ele. de
!sar l[ogo]fcţelul 11 de Bucureşti. fvfeaseţa n1artie 8 zile. /ea/ 7211 <1703>.

i· lw HOCTAHAHH E'hC'hpABA BOEROA, MHI\OCT
0

l
0

EIO EOiK
0

i'EIO rocnOAAp . 
. .

ţ lw HoCTAHAHH ROEBOA <111.p.>

Ştefan Cantacuzino vi ori logofăt. procitelno 
13

.

<Verso>: Pentru un loc de case. S-au scris 1nartic 8. 1703. 

M.M.B .. nr. 26. 999

Orig. rom., hârtie cl(ffJlio cu filigran (-1-5.r] l cm.). invocaţia simholicâ,

titulatura domneascâ şi monograma domneascâ scrise cu chinovar. sigiliu mţjlociu 

domnesc În ceară roşie. timhrat. Are copie modernă nedatată cu completări făcute 

de către G.D. Florescu. 

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 66-68 cu facs. (nr. 2 7); Rafailă 2008, pp. 

285-286 (nr. 26-1-); reg: Filitti 1919. p. 233 (nr. 725); menţ.: Rădulescu 1972, nr. 4.

p. 663. n. 1838; Rafailă 2007. p. 353. n. 74 7;.fczcs.: Documente 2006. p. 43.

KAME. 

C T 'h tK 'h NtHI. 

rp'hAHHHH. 

·
1 Scris cu altă cerneală. 
:'i 

C1'peHHHH, 

c, Rupt în orig. 
7 

ll.:\"4E. 

"HHH. 

') .) 
AEMHr""LţH. 

I O .1. 
B h4HHHK. 

11 Şters şi rupt în orig. 
12 

"HH. 

1., Semnătură autografă. 

https://biblioteca-digitala.ro



CATEVA DOCUMENTE PRIVIND CENTRUL ISTORIC AL BUCUREŞTILOR 55 

17 

1705 (7213) februarie 20 

t Adecă eu, Neacşul neguţătoriul dat-am zapis<ul> mieu ca să fie de 
bună credinţă la mâna lui Udrişte, feciorul Neculii croitor. Cum să să ştie că 
i-am vândut o prăvălie ce am avut aici, în Bucureşti, în Uliţa cea Mare. Care 
prăvălie iaste între prăvăliile 1 vornecului Costandin Bărbătescul şi pe din jos 
alăturea cu prăvălia lui Pătraşco, fecior Diftii neguţătoriul, şi în lat pre cât 
ţine prăvălia şi în lungul locului până în lac şi cu ulicioara prăvăliei, precum 
arată zapisele cele vechi de cumpărătoare. Şi m-am tocmit drept bani gata. 
taleri 9[3]

2
. Şi luând aceşti bani toţi gata i-am dat acest al mieu adeverat 

zapis ca să-i fie această prăvălie moşie stătătoare în veci să o3 stăpânească 
cu pace. 

Şi4 la această tocmeală fost-au neguţători şi oameni buni mărturie 
care să vor iscăli mai jos. 

Şi eu pentru mai adeverata cridinţă am iscălit cu n1âna n1ea ca să să 
crează. F evruarie 20 dni, leat 7213 d 705 >. 

t N eacşul cupeţ 
Eu, jupâneasa jupân<ului> Ne<a>cşului Zanfira 
t Az, popa Dumitraşco cliser, vecin şi martor 
t Matei Fălcoianu biv vei căpitan, marturie 
t Preda staroste. mărturie 
t Mihai Bărbătescul, martor 
Eu, Radul zăbunar, martor 
Eu, Pătraşco, snă Deftii cupeţuL mărturie 
Az, Micul croitor. martor. 
Eu, Preda vătaf za şălari, martor 
Az, Scărlet zăbunariul, martor. 
Eu, Gligore ceprăzariul domnescu, martor 

[ ]
5. 

Az, Marco zăbunariul, martor6
•

Necula croitor, martor. 

< Verso interior>: Se-au dat 4 zapise vechi fiind ŞI cartea sfinţi <e> i sale, 
părintelui patriarhului, chir7 Dosithei. 

<Verso>: Matei vătaf. 1705 februarie 7213. Şase rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 37.417

Orig rom., hârtie difolio cufiligrun (29,5x2 l cm.).
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Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 69-70 (nr. 29); Rafailă 2008, pp. 322-323 

(nr. 305); menţ.: Stan 1968, p. 264, n. 18 şi p. 265, n. 29; Rafailă 2007, p. 353, 

n. 748, 749 şi 751 ;fcu:s.: Documente 2006, p. 46.

I •• 

11p1,R'h1\IEI\E. 

� Scris cu altă cerneală. 
'Ad. interlinear. 

WE. 

'Semnătură autografă în lb. greacă. 
<, Semnături autografe. 
7 Se repetă în orig. 

18. 

1708 (7216) mai 7

;- Adecă eu, Tudor Caracion1ag dempreună cu feciorul mieu, anume: 
Tudor. dat-an1 acesta al nostru zapis ca să fie de mare credinţă la mâna 
du1nnealui jupânului Nicăi zăbunariul şi a jupânese<i> dumnealui, anume: 
[ ] 1• Precum să să ştie că m-an1 tocmit cu dumnealui de a no<a>stră bună voie
dă i-am vândut o prăvălie aici, în Bucureşti, în Tărgul dăn Jos, lângă 
prăvălia2 jupânesii Despii den sus şi lângă prăvăliia lui Mihai Vodă den jos. 
Însă, cu ulicioara den dos şi cu locul cât să va alege, precum să va scri<e> 
zapisul cel vechi până în uliţă alăturea cu <hnamul Sărindariului, care şi mie 
n1i-au fost dă cwnpărătoare de la Tudor, snâ Ianiu cupeţul. 

Drept aceia şi noi de a no<a>stră bună voie ne-am tocmit cu 
dun1nealui drept taleri 130, şi am luat toţi aceşti bani în mâinele no<a>stre. 

Drept aceia3 i-an1 dat acest zapis în mâna dumnealui ca să aibă a 
stăpâni cu bună pace dă cătră vecinii şi den sus şi den jos şi dă cătră 
rudeniile no<a>stre să-i fie n1oşie stătătoare dumnealui şi coconilor 
dumnealui câţi Dumnezeu le va dărui. 

Şi când s-au făcut această tocmeală fost-au mulţi boiari şi neguţători 
marturi care să vor iscăl[il4 n1ai jos. 

Şi noi pentru mai adăvărata credinţă pusu-ne-am şi iscăliturile mai 
jos ca să să crează. 

Şi am scris eu, Udrişte logofăt, cu învăţătura dumnealor. Mai 7 dni,

leat 7216 < 1708>. 
t Eu, Stoica zăbunar, martu<n 
ţ Eu, Tudor abagiul Caraciomag. 
t Eu, Radul zăbunariul, martor. 
Eu, Mihăilă zăbunariul, martur. 
Eu, Chirco papugiul, martor 
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t Eu. Tudor. snă Tudor Caraciomag. 
Eu. Dediul papugiuL martor 
[ ]

5 . 
[ ]

5. 
[ ]

5. 
t Eu. Iordache zăbunar. martor6

.

< Verso>: Un rând în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 3 7. 3 77

Orig rom., hârtie dţlolio cu filigran (-16.5x3 l,5 cm.). 3 semnâturi digitale
În cerneală. 

Bibliografie: ed: Documente 1960. pp. 71-72 (nr. 30): Rafailă 2008. pp. 353-354 

(nr. 339): menţ.: Rafailă 2007, p. 353, n. 750 şi 751 :facs.: Documente 2006. p. 51. 

1 Loc alb în orig. 
� 

np'hR'hl\H€. 

"4h.h. 

.i Rupt în orig. 
5 Semnături autografe în lb. greacă. 
6 Semnături autografe. 

19 

1708 septembrie 29 

t Adăvărăm noi aceşti doi fraţi, adecă eu, Dimitrie. şi eu, Neculcea, 
pentru un loc de prăvălie, care iaste în lăuntru. în Uliţa cea Mare. între 
croitori, lângă Udrişte croitoriul. Şi despre o parte iaste prăvălia lui şi despre 
alta iaste o prăvălie, al căriia locul au fost al răposatului unchiului nostru. al 
lui başa Dimcei. Şi murind unchiul nostru. başa Dimcea. au rămas vărul 
nostru, Pătraşco. 

Deci, murind şi vărul nostru, Pătraşco, au rămas asupra noastră acest 
loc de prăvălie şi alte dichise câteva la noi câte trei fraţi, care le-am împărţit 
noi. Şi au rămas locul acesta în partea lui başa Milei. Pentru aceia am dat 
această scrisoare a noastră is[ că]lită I de la amândoi fraţii la mâinile lui başa 
Milei pentru ca să aibă să stăpânească acea prăvălie, însă dumnealui şi 
coconii şi nepoţii dumnealui şi de cătră nimeni băntuială să n-aibă, pentru că 
noi am luat altul în locul prăvăliei. 

Drept aceia am dat această2 scrisoare a noastră la mâinile dun1nealui 
înaintea3 multor mărturii vrednice de crăzământ, cari-i să vor iscăli mai jos 
pentru ca să să crează. Septemvrie 29, 1708. 
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Dimcea, al lui Athanasie, priimescu aceste mai sus scrise şi 
atn pus şi pecetea. 

Nicola, al lui Athanasie, priim[ e lscu
4 aceste mai sus zise. 

[ t Rali preot martor f. 
t Udrişte croitoriul. martor. 
t Gligorie ceprăzariul. martor. 
t Bratul croitoriul, n1artur. 

M.M.B .. nr. 37.-IJN

Orig. rom., hârtiefiJ/io cufiligrcm ( 30x2 I cm.).

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 72-73 (nr. 31): Rafailă 2008. pp. 357-358 

(nr. 3-13); menţ.: Stan 1968, p. 261, n. 4: Rafailă 2007, p. 353, n. 751 :fl1cs.: Documente 
2006. p. 51. 

1 Scris peste altă slovă. 
' 

i\4i\CTP'h. 

'TuHi\HHT'R. 

-1 Rupt în orig. 
'Semnătură autografă în lb. greacă. Tradusă după ediţie. 

20 

1708 (7217) noiembrie 3 

t Adecă eu, jupâneasa Mariia, ce am fost a Cernicăi armaş, împreună 
cu feciorii miei. anume: Drăghici i Tudor i Şerban, dat-am zapisul nostru ca 
să fie de bună credinţă la cinstită mâna mări<e>i sale, domnudui> nostru, Io 
Costandin Basarab voevod. Cum să să ştie că avându noi nişte case în 
Bucureşti pe pi1nniţă de piatră, în mahalaoa Prundului, pe locul nostru ce au 
cumpărat boiariul mieu, încă mai denainte de la Radul vornicul. Şi pe ş-alt 
loc ce au dăruit măriia sa boiariului mieu cu cartea mări<e>i sale iscălită, pe 
care loc au fost mai nainte casele popei lui Dumitru şi alte case mai proaste. 
care toate s-au cumpărat de noi cu preţul lor după cum scriu zapisele cele 

vechi. 
Deci, fiindu-ne noao vânzătoare venit-amu de a noastră bună voie, de 

ne-am rugat mări<e>i sale ca să le cun1pere măriia sa 1 şi măriia sa
1 

după 
rugăciunea noastră au fost bucuros să le ia. Şi ne-am tocmit cu măriia sa I de 
i le-am vândut casele cu tot locul cât iaste curtea cu bolovanii, drept taleri 
1.050. Şi ne-au dat măriia sa

1 
toţi banii gata şi deplin în mâinele noastre. 

Derept aceia am dat şi noi zapisul nostru împreună şi cu zapisele cele 
vechi la mâna mări<e>i sale ca să ţie măriia sa

1 
şi să stăpânească cu bună 

pace mări ia sa 
I 

şi coconii mări<e>i sale în veci. 
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Şi mărturie boiarii cari-i să vor iscăli mai jos. 

Şi noi pentru mai adevărata credinţă ne-am iscălit numele şi ne-am 

pus peceţile mai jos ca să să crează. 
Şi am scris eu, Radul logofăt, snă Radul şufariuL cu bunăvoinţa lor. 

Noemvrie 3 dni, leat 7217 < 1708>. 

t Eu. jupâneasa Mariia, care amu fost a Cernicăi armaş 
t Drăghiciu [postelnic J 2 . sin Cernicăi armaş

t Tudor postelnic, sin Cernicăi 

t Şărban, sin Cernicăi armaş 
Costandin Ştirbiai vei ban, 1nărturie 

t Şerban Cantacuzino vei vornic. n1ărturie 

Toma Cantacuzino vei spatar. mărturie 

Şărban Bn1>j <oreanul> hiv vei vistiiar. martor 

Radul Golescul vei clucer. mărturie 

Ştefan Cantacuzino vei postelnic. 1nărturie 

Ianache Văcărescul vei paharnic. n1artor 

t Şerban vei stolnic. mărturie 

Pană vei comis. mărturie 

t Pătraşco Brezoianul vei sărdar. n1ărturie 

t Costandin vei pitar, martor 

Iordache Creţulescul vei agă. mărturie 

Pătru vei armaş. mărturie 

Barbul Brăiloiul vtori logofăt n1ărturie3
.

< Verso>: Casele din Bucureşti. Locul pe care se află biserica Domniţa Bălaşa. 

M.M.B .. nr. 25. 079
Orig. rom.. hârtie dţfolio cu filigran (-+ Jx29 cm.). 3 sigilii inelare zn

cerneală. Provine de la Epitropia Aşezâmintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938. p. I O (nr. J J):fâcs.: Documente 2006. p. 52.

1 Ad. interlinear. 
2 Scris cu altă cerneală.
3 Semnături autografe. 

21. 

1710 (7218) iulie 24 

t Adecă eu, Costandin împreună cu verii noştri: Toderaşco i

Iordache Fărcăşanii, dat-am zapisul nostru la mâna dumnealui Radului vei

slujer 1
• Precum să să ştie că având noi un loc în Bucureşti, care loc să 
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în1preună cu locul dumnealui vei slujer 1 şi pe dănaintea porţii Golescului şi a 
Buicescului. Pentru că acestu loc ne iaste noao de la părinţi şi fiind pe lângă 
dun1nealui ne-am voit cu toţii şi i l-am vândut dumnealui drept taleri [60]2

• 

Drept aceia i-am dat şi noi acest zapis la mână dumnealui ca să 
stăpânească cu pace dumnealui şi coconii dumnealui câţi Dun1nezău îi va 
dărui. Şi să ave1n a-i darea dumnealui şi zapisul cel vechi şi pe câţi bani va 
n1ai face în zapis<ul> cel vechi să aibă dumnealui a ne da. 

Şi pentru 1nai adevărata credinţa am iscălit mai jos ca să să crează şi 
boiari n1ărturii care să vor iscăli. 

Aceasta scriem. Iulie 24 dni, leat 7218 < 1710>. 
t Toderaşco Fărcăşanul 
t Iordache Fărcăşanul 
t Costandin Fărcăşanul 
t Mihai căpitan FărcăşanuL martor3

.

<Verso>: Zapisul Fărcăşanilor dă loc în Bucureşti. Trecut la carte. Două 
rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 25.324
Orig. rom .. hârtie dţfdio cu filigran (3 lx2 l,5 cm.). Are copte modernă

nedatată. 

Bibliografie: ed: Documente 1960, p. 73 (nr. 32);.facs.: Documente 2006, p. 52. 

I CI\St1<Ep11. 
2 Scris cu altă cerneală. 
3 Semnături autografe. 

22 

1718 (7226) martie 15 
t Adecă eu, Neculae vornicul dimpreună cu fiiu-mieu, Ion, dat-am 

zapisul nostru ca să fie de bună credinţă la mâna dumnealui Neculae vei

păharnecu şi a mări<e>i sale, Doamnii Ancuţei. Cum să să ştie că am vândut 
dumnealor locul mieu de casă de aici, den Bucureşti. care locu iaste 1

alăturea cu locul dumnealor, alăturea cu grădina dumnealor. Însă tot locul 
cât I-am ţinut eu cu grădină cât au fostu măcar fiindu loc domnescu că eu I
am cumpărat cu bani, cu pomi, cu ce au fostu. Care acestu locu l-am 
cumpărat de la 2 oameni: întâi de la mătuşa Stana şi Oana şi de la fiiu-său, 
Miirica. Mai pă urmă am mai <cumpărat> de la Radul lefeciul, care acolea 
iaste cumpărătoare de 2 case. 
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Decii, acuma l-am vândut dumnealui de a noastră bună voie ca să le 
stăpânească dumnealor cu bună pace şi coconii dumnealor câţi Dumnezeu le va 
da. Şi l-am vându<t> pe bani gata, taleri 20, şi am luat toţi banii în 1nâna noastră. 

Şi pentru mai adeverita credinţă ne-am pus mai jos degetele şi 
iscăliturile ca să să crează. Martie 15 dni, leat 7226 d 718>. 

t Eu. Neculae vornicul, martor. 
t Eu. Ion, snâ Neculae vornecul. 
t Eu, Leca vtori vornic, martor. 

< r·erscJ>: Zapisul lui Neculai vornecul pentru locul ce am luat den Bucureşti. 
Două rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 37.385

Orig. rom .. hârtie dţfcJ/io cu filigrcm ( 3-lx22 cm.).

Bihliogrt�fie: ed.: Documente 1960, p. 75 (nr. 3-1). 

I "1.;l(T'R. 

23. 

1719 (7227) mai 8 
t Adecă eu, Stana. fămeia meşterului Paraschivei, dămpreună cu 

nepotu-său. Stoianu al Paraschivei, dat-am zapisul nostru la mâna 
dun1nealui vei con1isu ca să fie dă bună credinţă. Precum să să ştie că am 
vândut dumnealui casa Paraschivei. care iaste făcută pă locul domnescu 
lângă lemnăriia domnească. Şi am vândut drept bani, taleri zece noi. nesiliţi 
dă nimene cu a no<a>stră bună voie să aibă a o 1 stăpâni dumnealui cu pace 
casa aceasta. 

Şi când am vândut noi am vân[ d]ut2 cu ştirea tuturor veciniloru şi dăn 
susu şi din jos. 

Şi pentru mai adăvărată credinţa ne-am pusu degetele i iscăliturile mai 
jos ca să să crează. Mai 8 cine, leat 7237 <1729>. 

Eu, Stana, făn1eia ParaschiveL vânzăto<a>rea. 
Eu, Stoian, nepotulu Paraschivei, vânzătoru. 

Şi am scris eu, Gheorghe vătaf, cu zisa loru. 
Eu, [Stan ]3 vătaful za comişăi, martor. 
Eu, Costandin stegarul za [povo ... nici]\ martor. 
t Apostol [ J\ martor5

. 

< Verso>: Patru rânduri în lb. greacă. 

M.M.B., nr. 25.084
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Orig. rom .. hârtie dţfhlio cu filigran (2 lx 15. 5 cm.). 2 semnâturi digitale în 
cernealâ. I'rm·ine de la Epitropia Aşezâmintelor Brâncoveneşti. 

1 Ad. interlinear. 
� Scris peste altă slovă. 
3 Se repetă în orig . 
.i Indescifrabil. 
' Semnătură autografă. 

24. 

1720 (7228) martie 15 
t Adecă eu. Ratail iegrnnenul ol mănăstirea lui Mihai Vodă, dat-am 

zapisul n1ieu ca să fie dă bună credinţă la mâna dumnealui jupânului Nicăi 
zăbunariul. Precum să să ştie că avându noi mare păs dă bani pentru treaba 
sfintei n1ănăstiri am vândut drnnnealui o prăvălie dăn Uliţa cea Mare, dăn 
stânga cu locul ei cât ţine prăvălia şi în lungul locului până în zid, drept 
taleri 250. Care prăvălie dăn sus să vecineşte cu prăvălie <a> dumnealui şi 
dăn jos cu prăvălie <a> mănăstirii Radului Vodă. 

Drept aceia i-am vândut dumnealui această prăvălie cu toată voia 
noastră şi cu ştire<a> tutur[ o ]r

1 
părinţilor dă la sfânta mănăstire şi să aibă 

dumnealui a o2 stăpâni cu bună pace dă către noi şi dă către tot3 clirosul 
sfintei n1ănăstiri şi să-i fie dun1nealui şi coconilor dumnealui câţi Dumnezeu 
îi va dărui moşie ohabnică şi stătătoare în veci. Ci pentru aceia luându

4 
noi 

toţi banii şi dăplin câţi adeverează mai sus în mâinile noastre i-am dat şi noi 

la n1âna dumnealui acestu adăvărat zapis al nostru ca să o
2 

stăpânească cu 

bună pace. 
Şi pentru 111ai adăvărată credinţa n1-am iscălit mai jos ca să să crează. 

Martie 15 dni. 7228 < 1720>. 
[Rafai l egumen f. 
t Mihăilă zăbunariuL n1ă11urie. 

t Radul zăbunariul, mărturie. 
t Stoica zăbunariuL mărturie. 

t Şărban zăbunariuL mărturie. 
t Stan cizmariul, mărturie. 

t Scărletu zăbunariuL mărturie. 
t Chirco papugiul, mărturie. 

[Sava ieromonahm mărturie ] 5
. 

M.M.B., nr. 37.388

Orig rom., hârtie folio cufiligran (45x31 cm.).
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Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 80-81 (nr. 37)�.facs.: Documente 2006, p. 56. 

1 Scris peste slova „8". 
2 Ad. interlinear. 

TN.ţ. 

� l\8TuAS. 
5 Semnături autografe în lb. greacă. 

25 

1724 (7232) iulie 12, Bucureşti 

°iw H1-tK81\ll€ fll\HK'1ilHAp8 RO€BOA

t Sfintii şi du1nnezieştii Mitropolii a Ţării de aici. den oraşul 
domni<e>i mele, den Bucureşti, unde să cinsteşte şi să prăznueşte hramul 
Sfinţilor şi Slăviţilor Marilor Împăraţi şi întocmai cu Apostoli<i> Costandin 
şi Elena şi preasfinţitului părintelui nostru. mitropolit chir 1 Danii!, şi tuturor 
călugărilor câţi să vor afla lăcuitori într-un această sfântă Mitropolie. Ca să 
aibă a ţinea şi a stăpâni un locu ce iaste alăturea cu locul băii cei vechi. care 
iaste a sfintei Mitropolii. pe din sus până în pod<ul> Uliţii cei Mari. care 
trece Dâmboviţa pă din naintea Porţii Domneşti pe din sus, însă în I ungu den 
apa Dâmboviţii până în locul dumnealui Manolachie vei paharnic, unde 
sântu casili stânjăni 28. şi în lat den pod<Lil> Uliţii până în locul băii a sfintii 
Mitropolii stânjăni 14. Pentru că acestu locu fiindu domnescu şi fiind lângă 
locul băii a sfintii Mitropolii m-am milostivit domni<i>a mea de i l-am dăruit 
sfintii Mitropolii ca să fie domni<e>i mele şi răposaţilor părinţilor domni<e>i 
mele vecinică pomenire şi sfintii Mitropolii de ajutor şi de întărire şi acestu 
locu să aibă a ţinea şi a stăpâni sfânta Mitropolie. iar să nu fie volnicu să-l 
schimbe, au să-l vânză cuivaşi. 

Şi, iar să mai fie sfintii şi dumnezeeştii Mitropolii un locu den jos de 
ba<i>e, însă în lungu den apa Dâmboviţii până în locul grădinii dumnealui 
Manolachie vei paharnic stânjăni 20 şi în lat den locul băii până în livedea 
domnească stânjăni 20. Care acestu locu fiind domnescu m-am milostivit 
domni<i>a mea şi l-am dăruit iar sfintii Mitropolii ca să fie sfintii Mitropolii 
d[ e ] 2 ajutor şi de întărire şi domni <e> i mele şi răposaţilor părinţilor domni <e> i 
mele vecinică pomenire. Şi am întărit domni<i>a mea această milă ce am 
făcut cu acest cinstit hrisov al domniei mele ca să fie neclătit şi nestrămutat 
de cătră nimeni în veci. 

Aşijderea pohtescu şi nepoţi<i> într-un Hristos pe ai noştri fraţi şi 
pravoslavnici domni care în urma noastră îi va milui Domnul Dumnezeu cu 
stăpânirea ţării aceştiia au din neamul domniei mele au di<n> pământeni au 
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di<n> alţii străini să nu să arate împotrivnici a strica şi a desface orânduiala şi 
aşăzătnântul acesta ce am făcut domni<i>a mea. Ci încă să aibă a ţinea şi a 
înnoi această n1ilă dupre cum s-au aşăzat de domni<i>a mea ca şi al domniei 
sale mile şi orândueli ce vor face să fie bine priimite şi în seamă ţinute şi 
nestrămutatu de alţi următori domni şi să-i păzească Domnul Dumnezeu în 
starea ce<a> bună şi îndelungat întru a lor domnie. 

Însă pentru mai buna încredinţare adeverezu domni<i>a n1ea hrisovul 
acesta şi cu toţi cinstiţii şi credincioşii boiarii don1ni<e>i n1ele: pan Iordachie 
Creţulescul re/ vornicu i pan Matei Fălcoianul vei logofăt i pan Dumitrache 
Ran1adan vei spatar i pan Gligorie Haripenskii vei vistier i pan Neculae Roset 
,·el cliuceriu i pan Ianachie Stama vei postelnic i pan Manolachie vei paharnic 
i pan Ion Dudukscul vei stolnicu i pan Panaiotache vei slugeriu i pan Antonie 
,·el c01nisu i pan Costandin Ramadan vei sărdar i pan vei pitar [ ] 3

. 

Ispravnicu Matei Fălcoianul vei logofăt. 
Şi s-au scris hrisovn1l> acesta într-un ad> şaselea an den a doao domn<i>e 

a d01nni<e>i inele. în oraşn1l> scan1>nului domni<e>i mele. în Bucureşti. de Mihai 
logofeţel ol Mehedinţi, în luna lui iulie 12, dni 7232 < 1724>. 

M.M.B .. nr. 25.0H3

Orig. rom .. hârtie cl(/cJ/io cu .filigrun (33.5x23 cm.). Provine ele la Epitropia

Aşe�âmintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed: Aşezămintele 1938, pp. 25-26 (nr. 30): fâcs.: Documente 2006. 

p. 60.

1 Se repetă în orig. 
� Rupt în orig.
'Loc alb în orig.

26. 

1728 (7236) mai 1 
t Adecă eu, Ilina. fata dumnealui Neculii vătaf Leundaru Dărăscul, 

dat-am acest adevărat al mieu zapis la mâna sfinţiei sale. părintelui popei 
Calin protopopul din Bucureşti. Precum să să ştiie că i-am dăruit sfinţiei sale 
patru stânjăni de locu latul şi lungul cât ţine de aicea din Bucureşti. care 
acest locu iaste dat mie de la părinţii miei partea mea. 

Deci, şi eu i I-amu dăruit sfinţi<e>i sale ca să ne pomenească sfinţiia sa 
cât va trăi sfinţiia sa şi în urma sfinţi<e>i sale, feciorii sfinţi<e>i sale şi nepoţii 
sfinţi<e>i sale. Şi acest locu iaste în mahalaoa Aga Niţei. unde să hotăraşte 
pă din sus cu dumnealui Costandin Băleanul biv vei comis şi pă din jos cu 
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dumnealui Costandin Năsturel biv vei medelniceru. Şi i l-am dat danie de a 
mea bună voie. nesilită de nimenea pentru ca să ne pomenească sfinţi ia sa. 

Şi pentru mai adevărata credinţă ne-am pus isc[ă]liturile 1 şi degetele 
mai jos ca să să crează. Mai 1 dni. leat 7236 < 1728>. 

ţ Eu, Sima Dărasca, muma Ilinii. 
t Eu. Ilina, fata Neculii Leundaru Dărăscul. care an1 dăruit 

acest pământu. 
Costandin hiv vei comis. mărturie 
Costandin Năsturel biv vei medelnicer2

.

<Verso>: Zapisul I linii Dărascăi. 

M.M.B .. nr. 39. 105

Orig. rom .. hârtie clţfolio cu .filigrcm (29x20 cm.). 2 semnciluri cligitafe În

cerneafâ. 

Bibliografie: ed: Documente 1960. pp. 86-87 (nr. -12): fâcs.: Documente 2006. p.

6 I. 

1 Rupt în orig. 
� Semnături autografe. 

27 

1728 (723 7) octombrie 1 O 
t Adecă eu. jupâneasa Ancuţa Comăneanca dempreună cu fraţii n1iei. 

anume: Radu Com<ăneanu> vtori vistier i Matei Con1<ăneanu> bir re/ căpitan 
za cazaci, dat-am acesta al nostru adăvărat zapis sfintei şi I dumnezeeştii 
Mitropolii den Bucureşti. unde să cinsteşte şi I să prăznuiaşte hran1ttl 
Sfinţilor Împăraţi şi I întocma<i> cu Apostolii Costandin şi I Elena, şi I la mâna 
preacinstitului şi I preasfinţitului părintelui nostru. chir Daniil. mitropolitul 
ţării. Precum să să ştie că având noi 6 prăvălii aicea. în Bucureşti. cu locul 
loru, den josul Curţii Domneşti, lângă puşcărie. care să lovescu cu locul lui 
Manolache cluceri ul şi I alăturea cu locul şi I cu pivniţa cea de piatră a 
Mitropoliei. Care prăvălii fiind ale răposatii surorii noastre. Saftii. şi 1

întâmplându-i-se moarte am dat danie la GTH Gheorghie pentru îngroparea 
ei 2 prăvălii, iaru patru prăvălii le-am făcut vânzătoare trebuind chieltuială 
pentru pomenirile ei şi I fiindu alăturea cu locul şi I cu pivniţa Mitropoliei şi 1

neputându încăpea ca să cumpere alţi streinii am tăcut ştire sfinţi<e>i sale 
părintelui mitropolitului şi I sfinţiia-sa au pohtit ca să le cumpere tocmindu-le 
drept bani gata, taleri 120 vechi. Şi I aceşti bani i-am luat toţi deplin şi I fără 
de nici o lipsă în mâinile noastre. 
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Drept aceia am dat şi I noi acest zapis al nostru sfintei şi I dumnezeeştii 
Mitropolii şi I sfinţii-sale. părintelui mitropolitului ca să aibă a le stăpâni cu 
bună pace de cătră tot omul. iaru de s-ar întâmpla a să scula cineva cu vreo 
gâlceavă a nu îngădui să stăpânească sfinţiia-sa au den neamul nostru au den 
vecini. să avem noi a trage acea gâlceavă. iar sfânta Mitropolie să 
stăpânească cu pace. Însă dentru aceste 4 prăvălii una iaste cu lemne cu tot a 
noastră. iaru trei prăvălii sănt lemnele ale celor ce-şi dau chiriia. 

Deci, pentru întărirea şi I mai [b ]una2 încredinţare am pus mărturii 
boiarii care-i să văd iscăliţi n1ai jos. 

Iar noi am întărit zapisul acesta cu peceţile şi I cu iscăliturile ca să să 
crează. Octomvrie 1 O dni. 723 7 < 1728>. 

Ancuta Con1ăneanca 
Radu 'comănean vtori vistier3

. 

< Verso>: Zapisul prăvăliilor ce s-au cumpărat de la Radul vistier Comăneanul 
de lângă puşcărie. 

M.M.B .. nr. 30.505

Orig. rom .. hârtie dţ/<Jlio cu.filigran (29x20 cm.), 2 sigilii inelare in cernealâ.

Are copie modernâ din 189-1-. Provine de la Epitropia Aşezâmintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed: Aşezămintele 1938, p. 28 (nr. 35):facs.: Documente 2006, p. 61. 

W'h. 

2 Scris peste altă slovă. 
'Semnături autografe.

28. 

1728 (723 7) octombrie 1 O 
t Pentru trei locuri dă prăvălii şi un loc cu prăvălie. ce le-am vândut 

sfinţi<e>i sale, mitropolitului acum ne-au dat sfinţiia sa, taleri o sută doozeci 
vechi până vom găsi zapisile şi pă cât va mai face să ne dea sfinţiia sa, după 
cum să vor fi vândut. Iar dă va fi I vânzarea mai ieftină să avem noi a-ntoarce 
sfinţi <e> i sale. 

Şi pentru credinţa am iscălit. Octomvrie 1 O dni, 723 7 < 1728>. 
Radu Comănean vtori vistier, mărturie2

.

M.M.B .. nr. 30.506

Orig rom., hârtie dţfolio cu filigran (l 4x 1 O cm.). Are copie modernâ din
189-1. Provine de la Epitropia Aşezâmintelor Brâncoveneşti. 
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Bibliografie: ed: Aşezămintele 1938, p. 28 (nr. 36)�/acs.: Documente 2006, p. 62. 

1 Ad. interlinear. 
2 Semnătură autografă. 

29 

1732 (7240) februarie 22 
t Adecă eu. Sima dimpreună cu fii-mea. Ilinca. dat-am zapisul nostru 

la mâna sfinţi<e>i sale, părintelui popei Calin protopopul ol Bucureşti. 

Precum să să ştie că fiindu noi datoare sfinţi<e>i sale cu zapis adevărat taleri 

4 7 noi, bani 40. şi viind zioa banilor şi noi neavând banii să-i dăn1 am înnoit 

acest zapis şi ne-an1 1nai rugat de sfinţiia sa să ne mai aştepte până în şase 

luni. Şi pentru credinţa i-am pus zălog un locuşor de casă al nostru ce avem 

aicea, în Bucureşti. lângă curtea Băleanului. şi cu o căşcioară ce iaste pă acel 

locu[ ş ]or 1 vechie. din care locu a[ m d]at 
I 

danie sfinţi <e> i sale. stânjăni 4. 

Drept aceia an1 dat acest adevărat al meu zapis la mâna sfinţi<e>i sale 

ca viind zioa banilor să-i dau banii cu mulţumită şi fără gâlceavă, iar nedând 

banii să nu n1ai fie alte vorbe ci să fie sfinţiei sale acest locu stătătoriu. 

Şi când an1 făcut acest zapis fost-au mulţi vrednici mărturii care să 

vor
2 

iscăli mai jos. 

Şi noi pentru mai adevărata credinţă m<i>-am pus degetele şi iscălitura 

mai jos ca să să crează. Fevruarie 22 dni. leat 7240 < 1732>. 

t Eu. jupâneasa Sin1a Dărasca dimpreună cu fii-mea, Ilinca 

Dărasca, platnice bani. 

Eu, popa Pascul, n1artur 

Papa stolnic. martor 

Ştefea. sin Pali. martor 

t Eu, popa Mănăilă, martor
3
.

< Verso>: Zapisul jupânesei Simei cu fii-sa, Ilinca Dărasca. 

M.M. B .. nr. 3 9. 106

Orig rom., hârtie d{f'olio cufiligran (22,5xl6,5 cm.), 3 semnături digitale in

cernealâ. 

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 87-88 (nr. 43);/âcs.: Documente 2006, p. 64. 

1 Rupt în orig. 
- BOap.
3 Semnături autografe. 
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30 

1734 (7242) mai 13 
t Adecă eu. jupân Sterie ol Cernavodă dat-a1n credincios zapisul mieu 

la mâna lui jupân I Ştefan. sin chir mărgelar. Precum s[t să ştie că având de la 
moşi. de la părinţi o prăvălie pă Uliţa cea Mare a Şălarilor şi m-am aşăzat de 
a me<a> bună voie di i-am vândut dumnealui această prăvălie. care este 
alăturia cu prăvăliia meşterului Udrişte croitor. Şi i-am vândut această 
prăvălie din Uliţa cea Mare până în zidn11> hanului Zanfir. după cum merge 
şi locu n1eşterului Udrişte croitor. iar până în zid şi această prăvălie are şi 
ulicioară făcută pă pimniţă. [disupt]2 pin1niţa pă locu mieu. 

[C]ă3 fiind eu dator la un boier şi neavând bani ca să-i dau am întrebat 
pă acel di i-an1 fost dator pă cum că a1n o prăvălie şi îmi dă rămători 
jupânului Ştefan pă dânsa. Şi l-am întrebat priin1i-va şi au primit rămători 
câte taleri 2. Şi n1-am tocmit cu drnnnealui jupân Ştefan de i-am vândut 
această prăvălie drept bani gata. taleri 100. şi răn1ători 120. care cuprinde 
peste tot taleri 320. 

[Ş] i4 a,n n1ers cu oan1enii de la care eran1 dator şi an1 ales rămători din 
turn1ă 120 di i-ain adus la Bucureşti şi i-am dat şi eu u<n>de am fost dator şi 
mi-mn5 luat şi zapisile care eram dator. Şi ain dat şi eu zapisile mele di
această prăvălie în mâna dumnealui jupân Ştefan toate zapisile cele6 vechi la
mâna dumnealui ca să stăpânească dun1nealui cu pace di că<tre> tot7 nian1ul
micu dumnealui i coconii dumnealui câţi Dun1nezeu îi va dărui şi de nimeni
val sau bântuială să n-aibă. că am vândut di a n1ea bună <voie>, ci să
stăpânească cu pace.

Şi [p]entru8 mai adevărata credinţă n1-am iscălit n1ai jos ca să <să> crează 
şi cu ştirea tuturor vecinilor miei di păn prejur. Mai 13 dni. 7242 < 1734>. 

Sterie al lui Miht? 

< Verso>: t Zapisul dă prăvăliia dă Şălari. 7242 < 1734>. Şase rânduri în lb. 
greacă. 

M.M.B .. nr. 37.-119
Orig. rom .. hârtie d(fcJ/io cufiligran (33x22 cm.).

Bibliografie: ed.: Documente 1960. pp. 89-90 (nr. -15); menţ.: Stan 1968, p. 261, n. 

6; .fc1cs.: Documente 2006, p. 66. 

1 Ad. interlinear. 
:i Tăiat în orig. 
3 Scris peste slova ,.w". 
-t Rupt în orig. 
5 „ 

Mll-aM. 

4€i.\t\, 
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T��'T. 

8 Scris peste altă slovă. 
9 Semnătură autografă. 

31. 

1743 (7251) iunie 1 
t Adecă eu. Iosif sticd>ariul. feciorul lui Dalil ovreiuL dămpreună cu 

fămeia mea. Istera. dat-am zapisul nostru la mâna dumnealui Manala[ch]ie 1

biv vei ban şi a mări<e>i sale. Do<a>mnii Bălaşăi. ca să fie dă bună credinţă. 
Precum să să ştie că ne-au dat un locu dă casă la po<a>rta domnească dăn 
jos. însă cu chirie pă an câte taleri 8. 

Şi noi să avem a ne face casă pă acest locu ce l-am to[c]mit 1 cu 
această chirie să stăpânim noi păreţii şi copii noştri care Dumnezău ne-i va 
dărui şi neam dă neamul nostru. Însă lemnele. iar pământului să dăm chiriia 
cum răspunde mai sus. 

Şi cât pentru mai adevărata credinţă ne-am iscălit şi am pus degetele 
mai jos ca să să crează. Iunie I dni. leat 7251 d 743>. 

[ ]2.
Şi am scris eu, Datco logofăt. cu zisa lor <şi sunt> martor. 

< Verso>: Ovreiul sticlariul. Trei rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 30.507
Orig rom „ hârtie dţfhlio cu filigran (21.5xl6 cm.). Are demei copii: una 

modernă din 189.../ şi o alta nedatată. Provine de la Epitropia Aşezămintelor 
Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele I 938, p. 72 (nr. 103);facs.: Documente 2006, p. 69. 

1 Scris peste altă slovă. 
2 Semnătură autografă în lb. ebraică. 

32. 

1747 octombrie 26 
t Adecă eu. Anastasiia, ce am ţinut pă răposatul logofăt Iorga, dat-am 

acest adevărat zapis al mieu la mâna dumnealui, cumnatului Gheorghie 
zăbunariul şi a-i soţi<e>i dumnealui, Diţii. Precum să să ştie că având eu o 
prăvălie în Uliţa cea Mare şi cu pimniţă de desupt şi cu cinci odăi cu locul 
lor cât ţine den uliţă până în zid după cum arată şi zapisile cele vechi c[ u] 1

[ ul icio<a>ra ] 2 . 
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Iar. acum neputând eu să le stăpânesc şi trebuindu-mi bani am vândut
o dumnealui. însă de a mea bună voie şi nesilită de nimeni, în bani gata, 
taleri trei sute şi doaozeci. Şi aceşti bani i-am luat în mâna mea toţi deplin. 
Şi dun1nealui să aibă a le stăpâni cu bună pace de cătră mine dumnealui şi 
coconii dumnealui, nepoţi şi strenepoţi câţi Dumnezeu îi va dărui şi am dat 
şi cinci zapise vechi. de cun1părătoare. 

Şi când s-au făcut acest zapis fost-au şi alte obraze de cinste mărturie. 
Şi atn vândut aceste prăvălii cu ştirea tuturor mahalagiilor şi a vecinilor cari
i mai jos să vor iscăli. 

Şi [noi] 3 pentru 1nai adevărata credinţă am întărit acest zapis cu 
iscălitura n1ca şi an1 <pus> pecetea şi iscălitura mai JOS ca să să crează. 
Octo1nvrie 26 dni, leal 7256 < 1747>. 

Eu, Anastasiia vânzătoare. 
t Eu, popa Dun1itru, martor4. 
Eu, Gavrilă zăbunar vătaf, martor. 
Eu, Matei zăbunariuL martor. 
Eu. Danciul părcălab ol Văcăreşti, martor. 

Şi an1 scris eu, popa Stan de la Biserica Ianii_ cu zisa Anastasii 
logofetesi i. 

< Verso inlerion: t Adecă eu, Anastasiia a răposatului Gheorghiu logofăt, 
snă lui Udrişte cro<iton. 

< Verso>: Zapisul prăvăliilor cel nou de cumpărătoare 7256 < 1747>. Şase 
rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 37.-120

Orig. rom .. hârtie dţj(J/io cufiligran (32x2 l cm.). sigiliu inelar in negru defi,m.

Bibliografie: ed: Documente 1960, p. 94 (nr. 51 ); menţ.: Stan 1968, p. 264, n. 21; 

.fc1cs.: Documente 2006, p. 7 4. 

1 Scris peste altă slovă. 
� Scris cu altă cerneală. 
� Scris peste alt cuvânt. 
� Semnătură autografă. 

33. 

1748 (7257) septembrie J.z. 
t Scrisoarea mea la cinstită <mâna> mări<e>i sale, Domniţii Bălaşa 

Brâncovencii. Precum să să ştie că den bună voia mea au venit de am pohtit 
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pă măriia sa şi mi-au dat o prăvălie, care are măriia sa la poarta den jos. 
lângă puşcărie, în rândul celor doao prăvălii ce s-au dat Hristii băcan. Care 
pentru chiriia aceştii prăvălii m-am tocmit cu măriia sa într-un an taleri 25. 
adecă doaozeci şi cinci. Şi aceşti bani i-am dat toţi acum înainte 1•

Deci, împlinindu-se anul şi nemaipriimindu-mi măriia sa ca să mai ţiu 
această prăvălie să aibu a eşi să-mi caut într-altă parte, iar de mă va mai 
priimi măriia sa şi alt an şi mă voi putea tocmi cu măriia sa pentru chiriia 
prăvălii atunci iarăşi voi înnoi zapis. Iar de voi strica eu ceva în prăvălie 
măcar cătuşi de cât să aibu a face eu cu chieltuiala mea la loc după cum au 
fost de vreme că măriia sa mi le-au dat prăvăliia2 

noao cu toate dichisile şi 
în lăuntru şi pă dinafară şi vin sau rachiu la prăvălie să nu să3 vânză. 

Şi pentru mai adevărata credinţă am iscălit mai jos puind şi pecete ca 
să să crează. Septemvrie 7257 <l 748>. 

Mustafa căpitan za lipscani-+
. 

< Verso>: Două rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 30.50R
Orig. rom „ hârtie dţfhlio cu filigran ( 33x22.5 cm.). siRifiu inelar În cernealâ. 

Are copie modernă din 189-/.. Provine de la Epitropia Aşe�ămintelor BrcÎncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, pp. 82-83 (nr. 128). 

l 
Tut-MHHTE. 

np'bB'bi\lH�. 
3 Ad. interlinear. 
.i Semnătură autografă. 

34. 

1749 (7258) octombrie 23 
t Zapisul mieu la luminată mâna mări<e>i <sale>, Doan1nii Balaşii 

Brâncoveancăi. Precum să să ştie că den bună voia mea am venit la măriia 
sa şi m-am rugat de mi-au 

I 
dat trei prăvălii, care le are măriia sa despre 

poarta Curţii Domneşti din jos, drept puşcărie, lângă Zelda ovreica. ca să şăz 
într-însele (însă într-u<n> an). Şi eu să-i dau mări<e>i sale într-acest an chirie 
taleri şaptezeci şi cinci pentru câteşi trele prăvăliile, însă acun1 înainte la 

G4>eTH Dimitrie am dat mări<e>i sale taleri treizeci şi şapte şi jumătate. iar 

taleri treizeci şi şapte şi jumătate să-i dau mări<e>i sale la G4>eTH Gheorghie. 

Deci, împlinindu-se anul şi nemaipriimindu-mi mări<i>a sa ca să 111ai 

ţiu aceste trei prăvălii să aibu a eşi să mă ducu la altă parte unde voi şti. Iar 
de mă va mai priimi măriia sa şi altu an şi mă voi putea tocmi cu măriia sa 
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pentru chiriia prăvăliilor, atuncea iarăşi voi înnoi mări<e>i sale zapisul şi de 
voi strica eu în prăvălii măcar cătuşi de cât să aibu a-i face eu cheltuiala mea 
la locu de vreme că măriia sa mi le-au dat prăvăliile noao cu toate dichisile 
şi în lăuntru şi pă dinafară. şi vin sau rachiu în prăvălii să nu vânz. 

Şi pentru mai adevărată credinţă am iscălit mai jos şi mi-am pus şi 
degetul ca să să crează. Octomvrie 23 dni, leal 7258 < 1749>. 

Eu, Hristea băcanul platnicu 
[ ] 2 .

Eu3
, popa Grigorie ol Do<a>mna Bălaşa. martor4

.

Şi ain scris eu. Costandin logofeţelul. cu zisa lui. 

< Verso>: Prăvăliile de la puşcărie. Patru rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 30.509
Orig. rom., hârtie clţfo/io (31x2./ cm.). o semnâtură cligitalâ fn cerneală. Are

copie modernă din 189-/.. Provine de la Epitropia Aşe::ămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, p. 83 (nr. 129):fâcs.: Documente 2006, p. 75. 

I M
0

l
0

!a8. 

� Semnătură autografă în lb. greacă. 
3 "iES . 
..i Semnături autografe. 

35 

1753 mai 1 

t Adică eu, Ştefan, sinu Ştefanu mărgelariul, dimpreună cu frate-mieu, 
Costandin, i cu ceialalţi fraţi, care din jos ne vom iscăli, dat-am acestu 
adevărat şi încredinţatu al nostru zapis la mâna dumnealui vărului Andreiu, 
sin Costandin. Precum să să ştie că i-am vândutu un locu de prăvălie în Uliţa 
cea Mare a Şălarilor, care iaste alăturea cu prăvălia meşterului Udrişte 
croitor şi merge locul ei în lungu până în zidul hanului lui Zanfir, tot după 
cum merge şi al meşterului Udrişte. 

De care acestu locu l-am avutu şi noi cumpăratu de părinţii noştri de la 

alt Sterie cemăvodian după cum arată şi zapis<uh lui cel vechiu. Şi această 

prăvălie are ulicioară pă pivniţă şi noi dempreună cu toţii am vândut acest mai 

sus numit locu de prăvălie de a noastră 
1 

bună voie, nesiliţi de nimeni, făcându 
tocmeală

2 
între toţi fraţii, o am vândutu în taleri 165, adică taleri o sută şi 

şaizeci i 5 tocma
3
. Şi ace[şti]

4 
bani toţi deplinu i-am luatu în mâinile noastre 

de am plătit datorie părintiască. Şi dumnealui să o
5 

stăpânească cu pace, căci 
numai dumnealui i s-au căzut ca să o5 cumpere fiindu totu din niamul nostru, 
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iar altul striinu nu i să cade. Şi dumnealui să o 5 stăpiniască cu pace de către6

totu niamul nostru şi să-i fie moşie statornică în veci dumnealui şi coconilor 
dumnealui şi nepoţilor, strănăpoţilor câţi să va trage din neamul dumisale. 

Şi cându am făcutu acest zapis fost-au şi alţi care din jos să vor iscăli. 
Şi am vândut cu voia şi ştirea t[ u ]t[ u ]ror7 vecinilor şi den sus şi den jos. Şi 
pentru mai întărirea adeverinţii i-am datu şi zapisile ciale vechi de 
cumpărătoare şi altul mai vechiu. 

Şi pentru mai întărirea zapis<ului> l-am întărit cu iscăliturile noastre 
puindu-le din jos în locu peceţii ca să să criază. Maiu 1 dni, 1753. 

Ştefan, sin Ştefan, vânzător. 
t Costandin, sin Ştefan, vânzători. 
t [Eu. Iordache, vânzătort. 
t [Eu, ApăstuL vânzător] 
Andreiu mărgelar, vâ<n>zător 
Ianache boieriuL martor9

. 

Şi am scris az. Tudoraşco [bag ... ] 10• cu învăţătura dumnealor. 

< Verso>: 1753 <l 753 >. Cinci rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 37.-122
Orig. rom .. hârtie dţj'olio cu filigran ( 32x2 l, 5 cm.).

Bibliografie: ed: Documente 1960. pp. 95-96 (nr. 52): menţ.: Stan 1968, p. 264, n. 

22;.facs.: Documente 2006, p. 79. 

I HWCTpS. 
2 

TOKSMEM'b.
3 

TOKSM".
4 
Scris peste alte slove. 

5 Ad. interlinear. 
6 

K'hTpS.
7 Scris peste slova ,.w''. 
8 Scris cu altă cerneală. 
9 Semnături autografe. 
10 Indescifrabil. 

36. 

1756 (7264) iunie 5 
ţ Adică eu, Andrei braşove<a>n dat-am acestu adăvărat şi credincios 

zapis al mieu la mâna dumnealui jupânului Stănică căpitan. Precum să <să> 
ştie că am vândut o [p ]răvălie I dăn Uliţa Şălarilor cea Mare, care iaste 
alăturea cu prăvăliea jupânului Gheorghie zăbunar, fiindcă şi eu am 
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cwnpăratu de la veri <i> miei şi făcând prăvălia dă vânzare am între< bat> pă 
vecinii şi rudele mele şi mi-au răspu<n>s precum că lor nu le trebuie. 

Dreptu aceia găsind dumnealui mai sus numitu ne-<a>m în [ ... ]2

tocmindu-mă cu dumnealui taleri 500, adică cinci sute. Şi lu<â>ndu în 
dăpliniu în mâna mea i-am dat şi zapisilu cel vechi [c]a3 să aibă dumne<a>lui 
a stăpâni şi coconii dumnealui. nipoţi, strănepoţi dumnealui cu bună pace dă 
cătră totu nea1nul mieu. 

[D]reptu3 aceia prăvălia cu pământul ei după cum numeşti şi zapisile
cel vechi şi prăvălia cu ulicio<a>ra. 

Şi pentru [m]ai3 adăvărata credinţa 111-am iscălit mai jos ca să <să> 
crează. Iunie 5 dni, 7264 < 1756>. 

t Eu, Andrei braş<ovean>, vânzător. 
t Ştefan n1ărgel<an, adeverez. 
Andreiu mărgelar, adeverează 
/ Iordan, adeverez. 
I Apostul, adeverez. 
t Eu, O<a>na postavar, martor st. 

< Verso>: Cinci rânduri în lb. greacă. 7264 < 1756>. 

M.M.B .. nr. 37...123
Orig rom .. hârtie dţj'olio cufiligran (3 l.5x2 I cm.).

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 1O1-102 (nr. 5H)� menţ.: Stan 1968, p. 264, 
n. 14 şi p. 265, n. 24�.fâcs.: Documente 2006, p. 82.

1 Scris peste slova „p ". 
� Indescifrabil. 
� Scris peste altă slovă . 
.i Semnături autografe. 

37 

1756 (7264) mai 4 
t Adecă eu, Ghiorghe zăbunar dimpreună cu fămeia mea, Diţi, i 

derr1preună cu copii noştri, anume, care mai jos să vor iscăli, dat-ain 
credincios zapisul nostru la mâna dumnealui jupânului Petre. Precum să să 
ştie că avându eu o prăvălie în Uliţa cea Mare şi cu pimniţă de dăsupt şi cu 5 
odăi cu locul lor din dos cât ţine den uliţă până în zid, după cum arată şi 
zapisile cele vechi, însă cu ulicioara. Acum neputând eu să le stăpânescu şi 
trebuindu-mi şi bani am vândut-o dumnealui, însă de a noastră bună voie şi 
nesilit de nimeni, în bani gata, în taleri 560, adică-te taleri cinci sute şi 

şaizeci. Şi aceşti bani i-am luat în mâinele noastre toţi de[p ]lin 1•
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Drept aceia am dat acest zapis la mâna dumnealui ca să stăpânească cu 
bună pace şi să-i fie ohabnică de către noi şi de către tot neamul nostru. Şi i
am dat şi zapisile [ c ]ele2 vechi de cumpărătoarea prăvălii. 

Şi când s-au făcut acest zapis au fost şi alte obraze de cinste care mai 
jos să vor iscăli. Şi noi pentru credinţa ne-am iscălit mai jos ca să să crează 
şi arn vândut cu ştirea tuturor vecinilor şi dăn sus şi den jos. Mai 4 dni, leat

7264 d 764>. 
Eu. Gheorghe zăbunar, vânzător. 
Eu, Oiţa. fămeia lui, vânzătoare. 
t Eu. Andrei braş<ovean>, adeverez să stăpânească cu pace de 

către mine. 
t Gheorghe cupeţ, martor 
Velic postăvar. martor 
Decul postelnic, martor 
Eu, Tănasi ibrigiul3

, martur 
Matei zăbunar. martor 4.

Şi am scris eu. popa Grigorie. cu zisa lor şi <sunt> martor. 

< Verso>: 7264 d 764>. Cinci rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 37.-121
Orig. rom .. hârtie dţfolio cufiligran (33.5x23 cm.).

Bibliografie: menţ.: Stan 1968, p. 265, n. 23 şi 27. 

1 Scris peste altă slovă. 
� Scris peste slova,."'·. 
3 1-HipHWi.\l,JH�t\.

-i Semnături autografe. 

38. 

1764 mai 3 

t Adecă eu, Petre Hagii ul ot Rusciuc dat-am [ z ]api sul I mieu la mâna 
jupânului [Măinei] 2 cavaf. Precum să să ştie că i-am vândut o prăvălie aici. 
în rândul altor prăvălii de cavafie în mahalaua Sfântului Nicolae. în Uliţa 
cea Mare. Însă cu casile din dos cele de sus şi cele de desupt până în zidul 
hanului lui Zanfir şi iaste pr[ă]văliia 1 cu casile precum s-au zis mai sus cu 
[pământ J 2 cu tot şi ulicioara, [ care J 2 mer[g]e I în dos iaste iar a prăvălii. Şi 
am vândut de a mea bună voie şi nesilit de nimeni această prăvălie şi cu 
casile şi cu pământ ce s-au num[i]t 1 mai sus drept taleri opt sute. Şi am luat 
aceşti bani deplin în mâna mea. 
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Drept aceia i-am dat acest credincios zapis la mâna dumnealui ca s[ă-i] 1 

fie moşic stătătoare dumnealui şi coconilor du1nnealui. 
Şi când s-au făcut acest zapis au fost şi alţi neguţători şi alţi oameni 

martori care-i mai _jos să vor iscăli. 
Şi eu pentru n1ai adeverată credinţă am iscălit mai jos puind şi 

[p lecetea I pentru întărirea ca să să crează. Mai 3 dni. 1764. 
Eu. Petre I IagiiuL vânzător 
t Eu, căpitan Stănică m-an1 iscălit n1ai jos din bună voinţa mia 

ca să stăpâniască [Măinia] 2 sănătos aciastă prăvălie ce este dăspărţită de 
. .  . 

moş11a mia. 

t Şi ain scris eu. popa Iordachie ol GT'hH Nicolae şi <sunt> martor. 

D . 1 Eu. Faţatan un11tru. martur·. 

< Verso>: Zapisul prăvălii şi al casilor de dos care am cumpărat de la jupân 
Petre Hagiu ol Ruşciuc. 1764, 7272. Şase rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 37.-125

Orig rom„ hârtie clifcJ/io cu.fil(�rw1 (28,5x2 I cm.). sigiliu inelar în cernealâ. 

Bibliografie.- fucs.: Documente 2006. p. 88.

1 Scris peste altă slovă. 
� Scris peste alt cuvânt. 
3 Semnături autografe. 

. .

39 

1764 mai 11 

lw IJJE�ilN MHX"H PilKOBHLfh BOEBOA Eio;K·,·� MH"ocT·,·� 

rocnoA"P 3EM"E E""XHCKOH 

i· Bună iaste această hotărâre şi n1ai vârtos de vreme ce şi amândoaă 
părţile s-au odihnit întărin1 şi domniia mea ca într-acestaşi chip să să 

urmeze. 1764 1nai 11 dni.

Prea înălţate 1 
Doan1ne, 

Dupe lun1inata porunca mări<e>i tale eşiră înaintea
2 

noastră dumnealor 

Nicolae Ştirbeiu hiv vei stolnicu i nepotă-său. Costandin Ştirbeiu biv vei

şatrar, dă a1n luat seama jălbii ce au dat la înălţimea
3 

ta numitul şătrar cum 

că casele cu locu de aici, din Bucureşti, din mahalaoa Prundului, sunt ale 
amândurora moştenire de fraţi. Şi fiindcă dăn naintea răzmiriţii ar fi şăzând 

într-însele şi le-ar fi stăpânindu numai stolnicu. Şi acum a şădea amândoi 
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într-însele la un loc nedându-le mâna cere şătrarul ca or unul or altul să 

întoarcă banii celuilalt pe partea sa. 
De care întrebând şi pe stolnicu n-au tăgăduit că nu sânt din doaă 

numai răspunde cum că neamul dumnealor dă la strămoşi altă moştenire ce 

au avut la împărţeală ş-au deosebit or<i>ce, iar casile acestea şi cu locul la 

toate împărţilile au rămas tot pe din doaă frăţeşte să să stăpânească şi 

priin1eşte a şădea şi de acum înainte ci cu şătraru în case sau aş împărţi locul 

pe din doaă. iar a lipsi dumnealui din moştenirea părintească sau a întoarce 

şătrarului banii pe partea dumisale nu-i dă mâna. 

Deci. măcaru că şi şătraru zice că a şădea tot într-o casă nu poate. dar 

şi noi cunoscând că aceasta iaste cu anevoie. aşa găsim că iaste cu dreptate 

casile să să preţuiască şi or unul or altul să întoarcă banii pe partea celuilalt 

iar locul măsurându-să să să în1parţă în doaă şi fieştecare pe partea sa or de 

va vrea să lăcuiască sau să o
5 

vânză volnicu să fie precum şi însuşi stolnicu 

şi şătraru s-au odihnit. 

Dar hotărârea cea desăvârşăt rămâne la înălţimea3 ta. 1764 mai. 1 O clni. 

Grigorie al U g<rovlahiei> 

Toma Creţulescu vei ban 

Dumitraşco Racoviţă vei vornic 

Mihai vei vistier 

Grigorie vistier 

Cozma episcop Buzău6
•

Nemişcătorul coprins a trecut în stăpânire<a> epitropudui> Spitalului 

Brâncovenescu şi a bisericii Doamnii Bălaşi prin cumpărătoare la mezat cu 

cartia întărită cu domnesca pecete la No. 262 din trecutul an < 1 >859 pentru 

care se însemnează de grefa Trebilor Ilfov. secţia lira 

spre ştiinţă. 

Gheorghe logofăt
6

.

M.M.B., nr. 25. 093

Orig. rom .. hârtie difolio cu filigran (31.5x21,5 cm.). sigiliu inelar domnesc

in chinovar. Provine de la Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, p. 268 (nr. 331). 

I TuH'bt\Ll,i.\Tf. 
2
'fNHAHHT-k.

3
TuH'bt\Ll,HM-k.

4
'fNHAHHTf.

5 
Ad. interlinear. 

6 
Semnături autografe. 
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40 

1764 decembrie 11 

t Adică eu. Stănică căpitan ol mahalaoa Vărgului. care mai jos mă 
voiu şi iscăli. dat-am acest adevărat şi credincios zapisu al mieu la mâna 
dumnealui jupânului Măinii papugiu. Precum să să ştie că rugându-mă de 
dumnealui de mi-au făcut bine cu taleri 250. adecă dooă sute cincizeci până 
la o jumătate de an cu dobânda loru şi necrezându-mă dumnealui ca să-i 
d[ a ]u 

I 
bani. i-am pus zălogu o prăvălie ce să hotăraşte cu prăvăli ia 

dumnealui. care şi această prăvălie să află pe Uliţa cia Mare. în Şălari, o/

mahalaoa Sfântului Nicolae. Şi întâmplându-să şi viind zioa ca să-i dau 
banii şi neavând ca să-i dau banii m-am învoitu cu dumnealui de a mea bună 
voie. neîndemnat şi nesupărat de ni1neni, de am vândut prăvăliia dumnealui 
cu pă1nântul ei dupre cum am cumpărat-o şi eu de la zidul hanului lui 
Zamfir până în pod. lungul şi largul de în picătura straşinii până în picătură. 
însă i-am vândut-o drept taleri 558. adică cinci sute cinzeci şi opt. Şi aceşti 
bani i-an1 luat toţi deplin în n1âna mea. însă cu toată socoteala ce an1 avut cu 
dum<nealui> de mai nainte. 

Drept aceia i-am dat acest zapisu al 1nieu i cel de cumpărătoare şi alte 
zapise vechi care s-au mai aflat, să aibă dumnealui a stăpâni şi coconii 
dumnealui şi nepoţi şi strănepoţii dumnealui şi tot neamul dumnealui. 

Şi când s-au făcut acest adeverat şi credincios zapis au fost şi alţi 
oameni martori care mai jos să vor iscăli mai jos. 

Şi pentru adevărata credinţa m-am iscălitu mai jos ca să să crează 
puindu-mi şi degetul în locu de pecete. Dichemvrie 11 dni. 1764. 

t Eu. căpitan Stănică. adeverez cu zapisul 1nieu şi vânz. 
Popa Dobre ol Biserica Vergului. martor 
t Eu, Vladul giurgiuvean 
t Popa Matache ot tam, martor 

Şi an1 scris cu învătătura dumnealui. 
2, 

Oprea [ ] , martor 
[ ]

3
.

Eu, [ ]
2 

Dumitru. martur

I Ioniţă, feciorul lui căpitan Stănică, adeverez cu zapisul 
nostru. 

Eu. Faţatan Dumitru, martur 
C<ostandin> broştean logofăt, martor

4
.

< Verso>: 1764, 7272. Cinci rânduri în lb. greacă. Zapisul de vânz<area> 
prăvăliei a căpitanului Stănică. 

M.M.B., nr. 37.424

Orig rom., hârtie dţfhlio cu filigran (3 lx20 cm.), 2 semnături digitale in

cerneală. 
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Bibliografie: ed.: Documente 1960. pp. I 13-1 14 (nr. 66): menţ.: Stan 1968. p. 265. 

n. 25 şi p. 266. n. 30:fcu:s.: Documente 2006. p. 90.

1 Scris peste altă slovă. 
2 Indescifrabil. 
:; Semnătură autografă în lb. greacă . 
.i Semnături autografe. 

41. 

1775 (7283) iulie 3, Bucureşti 

lio;K·1·io MHt\ocr"i"io flt\€3'-'HAPg i.vi.\H HlJ'Ht\i.\t rrS BOfBOA 

H rocnOA'-'P 3€Mt\€ E""XHCKO€ 

De vreme ce la domniia mea de-te jalbă popa Gheorghe protopopul i
popa Bălaş. Andreiu, popa Dobre. Hristea căpitanul. Voica căpitanu. Dragu 
tabacuL Ion scutelnicu. Alecsandru. Preda păhărnicelu. Apostol. Stanco. 
Pavel, Păun şi Dumitru căpitanul cu toţi 1nahalagii din mahalaoa Broştenilor 
de aici. din oraşul domni<e>i mele. Bucureşti. zicând că ei au ocină de n1oşie 
într-acea mahala ce să chiamă Sloboziia domnească de n1oştenire. Care 
moşie o au cu hotare şi pietre şi întărită stăpânire cu hrisovul domni<e>i sale. 
răposatului Mateiu Vodă Basarab ol leat 1636 septemvrie 6 şi cerură ca să li 
să înnoiască acel hrisov şi stăpânire şi de către don1ni ia n1ea. 

După care jalbă şi cerere nedându-le domniia mea crezăn1ânt că au 
fost acea moşie tot supt stăpânirea lor fiind trecuţi la n1ijloc 139 de ani cu 
pitac am orânduit domniia n1ea pe dun1nealui vei clrornic de Ţara de Jos ca 
însuşi să meargă în faţa locului să cerceteze prin vecini în1prejuraşi de le-au 
fost stăpânirea acei moşii nun1ai a lor şi de le este cererea cu cale dun1nealui 
cu anafora de la 14 zile ale I ui iulie ol leat I 77 5. Au înştiinţat domni <e> i 
mele cum că au trimis în faţa locului pe Radul vtori vornic i Anastasie vtori

vornic la acea moşie şi chiemând pă toţi vecinii în1prej uraşi cu scrisori şi 
zapise ce au avut. unde fiind faţă şi preoţii de la sfânta n1ănăstire Radul 
Vodă, anume: popa Gavriil eclesiiarhul Theoclit i Gheorghe logofeţ[ e ]lu 

I 
al 

sfintei mănăstiri şi alţii au cercetat în tot chipul şi au adeverit că stăpânirea 
acei moşii pân hotarăle ce să coprind într-acel hrisov care-le îl au de la 
domniia sa, răposatul Mateiu Vodă Basarab. Dintru început au fost nun1ai a 
lor până acum şi cum că cererea le este cu cale şi cu bună orânduială după 
cum toate părţile şi înaintea

2 dumnealui vei vornecu fiindu faţă cu toţii au 
arătat că sunt odihniţi după acel hrisov. 

Deci, după cercetarea dumnealui vei dvornicu şi după înştiinţarea ce 
am luat acum de la dumnealui vei logofăt cunoscându-să că stăpânirea le 
este bună şi cererea cu cale şi neorânduială. 
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Drept aceia şi don1niia mea am dat cinstit hrisov la mâna mai sus 
numiţilor mahalagii de întărire ca să aibă a ţinea şi a stăpâni acea moşie cu 
bună pace de către vecinii î111prejuraşi pă toate semnile şi hotarăle ce le sânt 
împietrite. Însă din colţul zidului Sfântului Spiridon Nou până în Dâmboviţă 
în 111atca cea veche şi până la 111orile din anini i la hotarăle din I uncă şi până 
la hotarul cel din lac şi la deal până în viile sfintei mănăstiri Radul Vodă i
ale oroşenilor găsindu-să toate hotarăle aceştii moşii nestrămutate după cum 
să coprinde şi în hrisovul domni<e>i sale, răposatului Mateiu Vodă Basarab 
[ca să ţie şi să stăpânească cu bună pace de către vecinii î111prej uraşi ] 3

.

Şi an1 întărit hrisovul acesta cu însuşi credinţa domni<e>i mele Io

Alecsandru Ipsilant voievod, şi cu credinţa preaiubiţilor domni<e>i n1ele fii: 
Costandin voievod, Dun1itraşcu voievod, i cu tot sfatul cinstiţilor şi 
credincioşilor boieri cei 1nari ai Divanului don1ni<e>i mele: pan Dumitrache 
Ghica vei ban, pan Nicolae Dudescul vei dvornic de Tara de Sus, pan Radu! 
Văcărescu} l'e! dvornic de Tara de Jos, pan Pană Filipescu} vei logofăt de 
Tara de Sus, pan Ştefan Prişcoveanul vei logofăt de Ţara de Jos, pan Ştefan 
Mişoglu vei spătar, pan Enache Văcărescu vei vistier, pan Scarlat Caragea 
re! postelnic, pan Dumitraşcu Racoviţă vei clucer, pan Costandin Gianoglu 
vei paharnic. pan Nicolae Bârsescul vei stolnic, pan Manolache Crăţulescu 
vei con1is. pan Radu Năsturel vei sluger, pan Nicolae vei pitar. 

Şi ispravnic pan Pană Filipescu vei logofăt pan Iordache Mavrocordat 
vei logofăt. 

Şi s-au scris hrisovul acesta din anul dintâiu al domni<e>i mele aici. în 
oraşul scaunului Bucureşti, la leatul de la Naşterea Domnului şi 
Mântuitoriului Nostru Iisus Hristos 1775, iar de la Zidirea Lumii 7283 iulie 3. 

Yw flt\€�,U1Ap8 Yw"" H\J'H"""T R�ER�A E�1K·1·.o MHt\�CTIIO

pecetea gospod stricată 

Pană Filipescu vei logofăt, procitoho111. 
Gheorghe Mavrocordat vei logofăt. procitoh. 

Trecut în condică de Costandin logofăt za taină. 

Această copie s-au scos întocmai după cel adevărat hrisov din cuvânt 
în cuvânt de mine cel jos iscălit. 1846 octomvrie 20. 

Stanu Lupescu dascălu ot mahalaoa Oltenilor. 

<Verso>: Această copie este trasă după adevăratul orighinal în casa Hagi 
G.G. Puşcaşu ce era epitrop la Biserica Slobozii din Podu Beilicului. 
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M.M. B .. nr . ./8. 963

Copie rom .. hârtie d{fhlio cu _fzligran (32, 5x2 l. 5 cm.), titulatura domneascâ,

litera iniţială. locul peceţii şi monograma domnească scrise cu chinovar. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 117-119 (nr. 70)� fac.,·.: Documente 2006, 

p. 95.

1 Rupt în orig. 
� TuHi.\Htnt.
3 Scris marginal cu caractere latine. 

. .

42 

1781 august 7

t MHt\Ocr°l"io EoiK·1·io, lw f1"€3AHAP� lwAH H'I' Ht\AHT� BO€BOA� H 

rocnOAAP� 3€Mt\€ E"AXHCKOH fiindcă pe un peticu de locu ce era domnescu la 

poarta din sus a Curţii Veche dăspre Dâmboviţă şi l-am afierositu domniia 

mea sfinti<e>i şi dumnezeeştii mănăstiri Mărcuţa, ce iaste între doaă poduri 

unul ce intră în domneasca curte şi altulu ce trece peste Dâmboviţă. Care 

măsurându-se s-au găsit în lat stânjăni patru şi jumătate, iar largul până în 

apa Dâmboviţii. Cu ştirea domni<e>i mele au făcut Ştefanu Altăntopu baş 

alaiu ceauş o prăvălie cafenea 
I 

pentru hrana şi chiverniseala copiiloru lui. 

Am datu la mâna numitului Altăntopu ceauşului această domneasca 

noastră carte ca să aibă a ţinea şi a stăpâni numita prăvăliia sa cu loculu 

acesta de supt dânsa în bună pace dându la sfânta mănăstire pe an câte taleri 

zece. 

Şi aşa să stăpânească fără de nicio bântuială rămâindu însă slobodă 

ulicioara de alăturea dupe lângă zidul curţii precum să află acum pentru 

trecerea norodului la apă. 

H HC<npABHHK> CAAM p€4€X rocnOACTBA MH. 1781 avgust 7. 
.. .. 

2
t Iw flt\€3AHAP� lwAH H'l'Ht\AHT BO€BOA, MHt\OCTIIO Eo1K·1·io 

Procif vei logofăt. 

Procit vtori logofăt. 

Trecută în condică, Anton. 

M.M.B., nr. 35.825

Orig rom., hârtie dţj'olio cu filigran (3lx2 l,5 cm.), monokrama domnească

şi sigiliu inelar domnesc in chinovar. 
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Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 128-129 (nr. 77). 

I KAREH'k. 
2 
'i�1AHH�

43. 

1781 octombrie 4 

t Adecă eu, Safta logofeteasa, fata răposatului popei Grigorie ol

mahalaoa Protopopului. dat-an1 acest adevărat zapis la mâna dumnealui 
_jupânului Gheorghiţă 1nărgelaru ol 1nahalaoa Mântuleasa. Precun1 să să ştie 
că având eu un locu cu pivniţă de peatră dată de la 

I părinţii mei. de zestre tot 
într-această n1ahala a Protopopului. care locu să hotăraşte pe din sus cu locul 
casei unchi-n1eu, popei Ion, şi2 este până în picătura căşci<oa>rii unchi-meu 
pă din jos despre casa logofătului Minco al dun1neaei bănesii Hfereascăi 
până în drumul ce trece şi2 pă lângă locul casii mele şi2 pă lângă gardul 
nun1itului logofăt. Şi2 denapoi merge până în colţul gardului Udrii ţiganului 
dumneaei bănesii Fherascăi. iar denaintea casii şi

2 
a pivniţii până în drumul 

ce merge în Tabaci trece peste o rădăcină de dud şi� rămâne întru acea 
rădăcină. 

Care [l]ocu3 l-am vândut de a n1ea bună voie dumnealui numitului 
neguţătoriu drept bani gata, taleri I 20. adecă o sută doăzeci. şi2 i-am luat 
toţi deplin în 1nâna 1nea. Ci dumealui să aibă a-l stăpâni cu bună pace 
dumnealui şi2 coconi<i> dmnnealui cu bună pace atât de către mine cât şi

2 de 
către tot nean1ul mieu fiindcă eu până a nu-l vinde dumnealui l-am în tot am 
făcut ştire rudelor ca veri, care va voi să-l cu1npere şi

2 
nevrând nici unul din 

rude, cu voia dumnealor. 1-ain tocmit cu dun1nealui numitu şi
2 

i I l-am 
vândut unde şi

2 
la care această vân[ za ]re3 fiind şi2 alte obraze de cinste faţă 

s-au iscălitu mărturie.
Care şi2 eu pentru credinţa cea adevărată am pus numele şi

2 
degetul

cum şi2 pecetea mea. 1781 octomvrie [ 4 ]-i . 

Eu, Safta logofeteasa, fata răposatului pop[ e ]i3 Grigore ol

mahalaoa Protopopului, vânzătoare. 

adeverez. 
t Eu, popa Mihai duh<ovnic> ol mahalaua Pope<s>cului, 

Eu, Sofiia prez<bitera>, muma Saftei, adeverez 
Evgheniea, sora Safti i, adeverez 
Popi Sterie, adeverez 

Costandin biv vtori comis, dascăl, martur 

Ioan diiacon ot Curte5
.
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M.M.B .. nr. 39. / 07

Orig. rom„ hârtie d?°fiJlio cufiligran (31x2 l,5 cm.). sigiliu inelur în negru ele

/ion. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960. pp. 132-133 (nr. RO): fc1cs.: Documente 2006. 
p. 102.

1 Ad. interlinear. 
W'h. 

' Rupt în orig. 
-t Scris peste altă slovo-cifră. 
5 Semnături autografe. 

44. 

1783 ianuarie 8 

t Adecă eu. cel mai jos iscălit adeverez cu acest zapis al mieu la n1âna 
dumnealui jupânului [Neculae Hagi Efstathiu] 1 ca să fie de bună credinţă. 
Precum să să ştie că având eu doao prăvălii aici. în Bucureşti. în mahalaoa 
Sfântului Nicolae. în Şălari. în Uliţa cea Mare. în Papugii. Care prăvălii le 
am cumpărate cu locul lor mai din nainte dupe cum pe largu arată zapisul 
ce-l am de cumpărătoare<a> acestor prăvălii şi au şi pivniţă de desuptul lor şi 
cu şapte odăi din dosul prăvăliilor deosebite şi cu alte trebuincioase lucruri 
fireşti tot pe locul acestor prăvălii. Care loc merge lungul din faţa podului 
din Uliţa cea Mare până în zidul ha[ n ]ului2 lui Zamfiru şi cu vecinătate pe 
din sus cu dumnealui sărdar Ianache Lehliu şi pe din jos cu mănăstirea 
Znagovului. Şi stăpânind eu aceste prăvălii până acuma cu tot coprinsul lor 
după cum arată mai sus. 

Iar acum de bună voia mea, nesilit dă nimeni le-am tacut vânzătoare şi 
m-am tocmit cu dumnealui mai sus numitul şi i le-am vândut dumnealui în
bani gata, taleri 3.200, adecă trei inii dooă sute, şi am luat aceşti bani toţi
deplin în mâna mea.

Şi când am tacut această vânzare a[ u ] 3 fost şi cu ştirea vecinilor 
dimprejur şi a rudeniilor mele, care să văd iscăliţi din j [ o ]s\ fiind şi alţi 
neguţători de cinste faţă ce să văd iscăliţi martori. 

Deci, dumnealui de acum înainte5 să aibă a stăpâni aceste prăvălii cu 
pământul lor şi cu tot cuprinsul lor cu bună pace după cum le-am stăpânit şi 
eu, atât dumnealui cât şi tot neamul dumnealui, să-i fie moşie ohabnică în 
veci. Drept aceasta i-am dat dumnealui acest zapis de stăpânire dimpreună şi 
cu zapisile cele vechi ce le-am avut de cumpărătoaria acestor prăvălii. 
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Şi eu pentru mai adevărata credinţă am întărit acest zapis cu iscălitura 
mea şi cu pecetea pentru buna stăpânire. 1783 ghenarie 8. 

Eu. Măinia GligoriuL vânzătoriu 
Steric I Iristu 
Eu. Ianc căpitanul. cumnatu dumnealui. n1artur 
!Nicolae Congul?]6 .
Popa Tudorache ol G�€TH Nicolae. martor

7Ioan cupeţ. 1nartor .

t Noi cei mai jos iscăliţi. însă eu. Măinea cavafu, care pentru a mea 
datorie i pc bani gata am fost vândut aceste doao dughene la dumnealui 
jupan Nicolae Hagi Efstathiu. drept taleri 3.200. cum să vede înapoi8 pe faţa 
acestui zapis. Dar. eu 1nai fiind dator şi la dumnealui jupân Nicola Dimitriu 
taleri 1.530. adecă una n1ie cin<ci> sute treizeci_ şi neavând cu ce-i plăti banii 
am căzut la ainândoao părţile cu rugăciune, şi dtm1nealor prin iubire de 
oameni pornindu-se asupră-n1i cu n1ilostivire 1ni-au dat ascultare. Însă mai 
înt'"1iu jupân Nicula Dimitriu peste suma datorii dumisale au priin1it şi au 
întorsu jupân Nicolae Hagi Efstathiu banii cun1părătorii suma ce s-au zis 
n1ai sus şi cu acest n1ij locu prin facerea de bine m-an1 plătit şi de dumnealui 
jupân Nicola Din1itriu. Întru aceasta şi eu9

, Nicolae Hagi Efstathiu, adeverez 
că de bună voia n1ea mi-am luat de la chir Nicola Dimitriu banii 
cumpărătorii deplin. taleri 3.200, şi i-an1 dat acest zapis la mâna dun1isale 
împreună cu toate vechile sineturi. Aşijderea şi eu. Măinea. după săvărşirea 
aceştii în toc1neli n1i-am luat zapisul datorii n1ele de la mâna dumnealui 
jup'"1n Nicolii Di1nitriu. 

Drept aceia s-au dat din partea noastră ( acest al doilea zapis cu 
întărirea zapisului dintâiu) la mâna dumnealui chir Nicolii Dimitriu ca să 
stăp'"1nească dughenile acestea cu locul lor cu bună pace. Şi să-i fie moşie 
ohabnică. 

Jni 5. 
Şi pentru credinţa am iscălit cu însuşi n1âinile noastre. 1 784 fevruarie. 

t [Nicolae Hagi Efstathiu întăresc ]6 . 
[Gheorghe Hisa, martor]6 . 
[Panait Nicolau. martor]6 . 
[ Al U ngrov lahiei Grigorie. adeverez ]6

. 

Eu. Măinia GligoriuL vânzător 
Ioan cupeţ, martor7 . 

Viind înaintea5 noastră atât Măinea vânzătorul şi arătându-ne că 
pentru a sa bună datorie, de a lui bună voie au vândut lui chir Necolae 
Efstatiu, cum şi chir Neculae Efstatiu că de a sa bună voie le-au dat lui chir 
Necolae Dimitriu priimindu-şi toţi bani<i>. Şi chir Necolae Dimitriu că le-au 

https://biblioteca-digitala.ro



CÂTEVA DOCUMENTE PRIVIND CENTRUL ISTORIC AL BUCUREŞTILOR 85 

priimit cu suma de bani ce mai sus să vede, adică taleri 3 .200, bani ce a dat 
lui chir Nicolae Efstatiu i taleri 1.5[30] 10, ce avea dumnealui să ia de la9

Măinea vânzătorul, care tacu peste tot drept câţi s-au priimit aceste prăvălii, 
taleri patru mie şapte sute treizeciu, ca să să9 sigurefsească numitul 
cumpărător, fiindcă la aceste prăvălii este vecin dumnealui paharnic Enache 
Lehliu. În doao rânduri am trimis la dumnealui pe Necolae logofăt 
înştiinţându-l de această vânzare şi arătându-i zapisul şi dumnealui ne-au dat 
răspuns că nu crede a fi9 priimirea prăvăliilor drept această sumă de bani 
împotriva căruia răspuns al dumnealui zise cumpărătorul că la bănuiala ce 
are dumnealui poate să scoaţă şi carte dă blestem. 

Deci, fiindcă sănt zile cinci de când s-au înştiinţat dumnealui şi nici o 
urmare până acum n-au făcut am întărit zapisul trecându-l şi în condica 
domnească, însă să fie prăvăliile stătătoare la mai sus nun1itul cumpărător în 
pace de către dumnealui paharnic, când de astăzi până în sorocul ce-l orânduit 
de pravili de zile treizeci nu va face prin judecată vreo cerere de protimisis ca 
unul ce s-au înştiinţat de acestă vânzare. Aceasta. 1787 martie I O. 

[Costandin? Grecian]11

[Iani?] 6 biv vei sluger 
Andonie Filipescu7

.

< Verso>: Zapisile Măinii cavafu pentru doao prăvălii ce le-an1 cu111părat de la 
el, ce sănt în Şălari cu pământul lor. 1783, ghenarie 8. Cinci rânduri în lb. 
greacă. 1783, 7291. 1787, 7295. 

M.M.B .. nr. 3 7.-126

Orig rom., hârtie clţfolio cu filigrcm ( 3-1, 5x23. 5 cm.), sigiliu inelur În negru

ele /ian. 

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 133-136 (nr. 81 ); menţ.: Stan 1968, p. 261, 

n. 5, p. 264, n. 15 şip. 265, n. 26;.fâcs.: Documente 2006, p. I 02.

1 Scris cu altă cerneală. 
2 Scris peste altă slovă.
3 
Scris peste slova ,,M''. 

-1 Rupt în orig. 
5 

TuN"HNT€. 
6 

Semnături autografe în lb. greacă. 
7 
Semnături autografe. 

8 
TuN"nOH. 

9 
Ad. interlinear. 

10 Scris peste alte slovo-cifre. 
11 Citire probabilă. 
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45 

1785 octombrie 29 

t MHI\OcT·1·� Eo�(1·�. Yw MHX"H" HocT"HAHH G�u.8 BOEBOA8 BO€BOA8 H 

rocnoA.tp8 3€MI\€ Gl\.tXHCKOH. 

Dat-arn această carte a don1ni<e>i mele casii preaiubitului nostru fiiu, 
Grigorie voievodu. ca să aibă a ţinea aici, în oraşul domni<e>i mele, 
Bucureştii. o pivniţă scutită de ftm1ărit. de cămănărit, de vamă, de vin 
domnescu. de ortul vătăşăscu şi de orice dări ar fi pe alte pivniţe, aceasta să 
fie nesupărată. 

Pentru care poruncim şi dumnealui vei agă i altaru zapcii ai târgului 
cum şi voaă orânduiţiloru cu slujba fumăritului, a cămănăritului i ţie vătaşe 
de cărciumari să nu faceţi vreo supărare întru nimicu la numita pivniţă. că 
aşa iaste porunca domni<e>i mele. 

TOI\HKO nHC.\X rOCflOACTB.\ MH. 1785 octomvrie 29. 

t Yw MHX-'H" HocT.tHAHH G8u.8 BOEBOA8, MHI\OCTI� EotK·1� 

Procil vei logofăt. 

M.M.B .. nr. 1 -I. 0-13

Orig rom .. hârtie dţfc;/io cu filigran ( 3 lx22 cm.) monograma domnească şi

sigiliu inelar domnesc in chinovar. Alte exemplare originale la nr. 14. 044 şi 1-1. 0-15. 

Bibliogrt�fie: ed: Documente 1960, pp. 142-143 cu facs. (nr. 87): fc1cs.: 

Documente 2006, p. I 05. 

46. 

1786 iulie 20 

t 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 
I 

podului lui Şărban Vodă despre gârlă, adecă trei stânjăni 

şi jumătate faţa
1 prăvăliilor şi cuprinsul lor tot până în ulucele lui Stoian 

croitoriului vecinului din sus şi până în gardul lui Manole bărbieriu 

veci <nu> lui din jos şi cu ulicioara, care iaste din păretele 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 

vecinilor şi a preasfinţi<e>i sale, părintelui mitropolitului, drept bani gata, 
taleri şapte sute cincizeci şi cinci. Care bani i-am priimit toţi deplin în 

mâinile noastre. 
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Ş-aceste prăvălii sănt pă locul Sfintei Mitropolii cu chirie la stânjăn pă 
an taleri cinci. care să face peste tot pă an taleri şaptesprezece şi jumătate. Şi 
dmnnealui să le2 stăpânească cu bună pace atât de către noi cât şi de către tot 
neamul nostru dumnealui şi coconii dumnealui câţi Dumnezeu îi va dărui 
plătindu-şi chiriia la Stănta Mitropolie. Şi alte zapise vechi nu am ca să dau 
dumnealui fiindcă le-an1 făcut eu întâi pă acest loc din nou. iar cât pentru 
pecetluit de chiriia pământului s-au pierdut ci măcar de să va găsi de acum 
înainte3 peste zece sau doaozăci de ani să nu să ţie în samă. fiind pierdut de 
mine. 

Şi pentru mai adevărată credinţă [n]e-am-+ iscălit n1ai jos puindu-ne şi 
d[ e ]getele-+ în loc de pecete ca să să crează. care zapis s-au şi trecut în 
condica Departamentului după poruncă. 1786 iulie 20. 

Eu, Paraschiv cojocar vânzător. adeverez. 
Eu. Mărgărita. soţiia vânzătoriului. adeverezu. 
Eu. Stoian croitoriu vecin. adeverezu. 
Eu. Manole bărbieriu vecin. adeverezu. 
Eu, Gavriil strugariu. martor. 
[Popa Costandinu ol n1ahalaoa Popesculuif. 
Ioan diacon ol [ ]

6
.

Eu, jupânu Dan1a. 1nartor 7.

Şi am scris eu. Grigorie dascălu ol G4€TH Ioan Nou. cu zisa ş1 cu 
învăţătura dumnealor şi <sunt> rnartor. 

<Verso>: Cu acest zapis de vânzarea acestor prăvălii viind an1ândoă părţile 
vânzătoriul şi cu1npărătoriuL an1 întrebatu pă vânzători de au vândutu cu 
buna voia lui şi de au primit toţi banii după cum în dos să coprinde şi arată 
că şi vânzarea au fost cu bună voia lui şi toţi banii i-au priimit pentru care 
am întărit şi noi cu iscăliturile. 

S-au trecut şi în mâna Dipertan1entului. 1786 iulie 22.
Ioan Costandin hiv vei clucer 
Alexandru vei stolnicu 
Iani biv vei sluger 
Ştefan Cioran serdar 
Andronie F o tino 
Matei şetrar7. 

Trecut în condică, Costandin logoîatul Departamentului. 

M.M.B., nr. 69.836
Orig rom., hârtie dţfhlio cufiligran (29,5xl 9 cm.).
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Bihliogrt�fie: ed: Documente 1960. pp. 144-146 (nr. X9): .fc1cs.: Documente 2006. 

p. 108.

I 
4>HAU,..\. 

� Ad. interlinear. 
-� 'ÎHNAHNT€. 
1 Scris peste altă slovă. 
'Semnătură autografă în lb. greacă. Tradusă după ediţie. 
(J Loc alb în orig. 
- Semnături autografe.

47 

1786 iulie 22 

rpHropHE MHI\OC'"r
°

l"IO 1iOIK
0

l
0

IO "PXHEflHCKOfl lU H I\U1TponOI\HT oyrrpORl\ilXHEH 

Adeverim cu acestu pecetluit al nostru la 111âna lui Istrate Perieţeanu 
postelnicel. Precum să să ştie că Paraschivii cojocarul dându-i-să locu dintr
al Sfintei Mitropolii cu pecetluit pe Podu lui Şărban Vodă ce să nun1eşte din 
locul paharnicului Canelino 111ăsurat cu stânjenul. Însă în faţă la podu 
stânjeni trei şi jun1ătate. iar lungul din podu pfo1ă în apa Dâmboviţei stânjeni 
1 O. palme trei. cu aşezăn1ânt să dea pă anu chirie la Mitropolie de stânjenu 
ce iaste în faţă la podu câte taleri cinci. care iacu peste tot taleri 17. 60. Pă 
care locu făcându-şi numitul Parascheva doao prăvălii în faţă. la podu şi 
doao case din dosu tot într-unvălişu. le-au stăpânit cu bună pace până acum. 

Iar, acum tâcându-le vânzătoare cu tocn1eală prin zapis le-au vândut 
numitului în taleri 755. adică lei şapte sute cincizeci şi cinci. pentru care 
zapis şi tocmeală viind an1ândoi înaintea I noastră dă ne-au făcut ştire ca dă 
von1 voi să dăm banii să să iapă sean1a Sfintei Mitropolii bine. iar de nu să-i 
facen1 numitului cmnpărător aşăzământ pentru chirie. 

Deci. noi după ce an1 văzut zapisul vânzării nefiind Sfintei Mitropolii 
dă trebuinţă o am lăsat pă seama nun1itului Istrate Perieţeanu postelnicel 
cu111părătoriul să şi-o stăpânească răspunzându-şi chiria locului la Sfânta 
Mitropolie. adică la începerea anului 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 carne de va face să aibă a da 
deosebit havaet la Mitropolie după obiceiu. 

Deci, daru răspunzându-şi chiriia locului pă dăplin la Sfânta 
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 case, cu tot să rămâe locul slobod 

https://biblioteca-digitala.ro



CATEVA DOCUMENTE PRIVIND CENTRUL ISTORIC AL BUCUREŞTILOR 89 

să-l dea altui chiriiaş 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. I 786 iulie 22. 

M.M.B., nr. 69.837

Orig rom., hârtie d?fo/io cufiligran (2 Ix 16 cm). sigiliu inelar in cerneală„ 

Bibliografie: ed: Documente I 960, pp. I 46-14 7 (nr. 90); fâcs.: Documente 2006, 

p. 108.

48. 

1787 august 31 
Yw NHKWt\A€ TI€Tp8 MARpwr€HH RO€ROA, Eo1K·1·io MHt\OcT·1·io rocnOAAP 

3€Mt\€ Gt\AXHCKO€ 

t Măcar că paharnicul Lehliu! au dat domni<e>i mele jalbă 
nemulţumindu-se întâi la hotărârea dumnealor boierilor <lupe 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 n1ersu 
zapciu cel orânduit în doă rânduri la paharnicul din porunca don1ni<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 <lupe hotărârea dumnealor 
boerilor. 

Deci, <lupe acest răspunsu al său ce în doao rânduri au trimis 
domni<ei> mele fiind şi dreaptă hotărârea dumnealor veliţilor boeri după 
arătarea ce ni 

I 
să face întărim ca cumpărători ul din urmă Nicola Haftea să 

stăpânească cu pace. 1 787 avgust 31. 
Vei logofăt. 

Prea înăltate
2 

Doamne, 
' 

t Dumnealui biv vei paharnic Ioan Lehliu au jăluit mări<e>i tale pentru 

Nicolae Hagi 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 

https://biblioteca-digitala.ro



90 Grina-Mihaela RAFAILĂ 

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 san1a dumnealui căzându-i-să dumnealui să le cumpere ca 
un vecin de alăturea şi pârâtn11> arătând n1ttlte pricinuiri nu va să-şi 
priin1ească banii şi cere dreptate. 

Dupe a căruia jalbă vătaful de vistierie din luminată porunca înălţimii3

tale au adus înaintca4 noastră pe dumnealui paharnic Lehliu faţă cu pârât<ul> 
Nicolae Hagi Efstathiu. Şi întrebându pe pârât ce are să zică împotrivă 
răspunse că prăvăliile le are cu1npărate de la Măinea încă de la leal 1783 
prin zapisu făcut. Şi cum că în trei rânduri au spus dumnealui paharnicului 
de cumpărătoare şi i-au zis să-i dea bani<i> ca unul ce are protimisis şi 
dun1nealui nici zapisul au cerut să-l iscălească. nici bani<i> i-au trimis. Însă 
zise că la leal 1786 avgust au tri1nis însuşi paharnicul o slugă a dumnealui 
de l-au întrebat cun1părate 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 trin1iterea slugii zice că s-au sculat însuşi de au mersu la paharnic şi 
i-au spus că prăvăliile le-au cmnpărat 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 dun1neavoastră tot la leal < 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 ia I şi nici un
răspunsu nu i-au dat. 

Asen1enea şi estimpu la luna lui ghenarie zise Efstathiu că chemându-l 
du1nnealui paharnicu la casa dumnealui pentru altă pricină. fără de a-i 
pon1eni cevaşi de prăvălii, iarăşi i-au zis paharnicului că de voeşte să le ia 1,
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 ia I sau nu. nici că i-au 
n1ai făcut vreo cerere până acum. nici că i-au trimis bani să-i dea zapisul de 
cun1părătoare. Iar la început<ul> lunii lui fevruarie al acestui următor an zise 
Efstathiu că viind Măinea vânzător la casa sa i-au tâcut 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 I 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. 
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Deci. <lupe ce 1 au dat prăvăliile la Nicola Dumitriu şi <lupe ce s-au
întărit zapisul cu trecerea şi în condica Depertamentului tocn1ai atunci zice 
că au trin1is şi du1nnealui 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 Hatta faţă 
înaintea 4 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 Sfântului 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. 

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 n1ilostivindu-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 n1ij loc 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<i> deplin taleri 3.200, dând şi toate sineturile vechi ce au avut 
ci să aibă a stăpâni cu pace fiindu-i n1oşie ohabnică din josul căruia zapisu 
peste 33 de zile îl adeverează şi dumnealor boieri judecători ol Depertan1entul 
de Şapte arătând cum că înaintea 4 dumnealor mergând de faţă Măinea i Hagi 
Efstathiu şi Nicolae Dun1itriu 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 şi cu acei taleri 1.530 ce avea să ia el 
de la Măinea, care fac peste tot drept cât s-au luat prăvăliile de [la ] 7 Nicola
taleri 4.730, pentru care scriu dumnealor boieri<i> judecători ca să �ă 
siguripsească cumpărător având vecin pe dumnealui paharnicu Lehliu. In 
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 nici o 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 
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proti m1s1 s. care adeverire a judecăţi< i > Depertamentul ui o întăreşte şi 
preasfântul părintele. mitropolit cu iscălitura preasfinţi<e>i sale. 

Deci. întrebarăm pe dumnealui paharnicu ce are să mai zică împotrivlaJ 8

vL1nzărilor şi a tacrirurului ce dete Nicolae Hagi Efstathiu înaintea-t noastră. 
care zice că de doă-trei ori i-au spus că au cun1părat prăvăliile. Şi la tacriru 
lui Nicolae Hagi Efstathiu de tot tăgădui paharnicu zicând că nicidecum nu 
i-au po1nenitu vreodată Efstathiu pe cmn arată ci zălog au ştiut prăvăliile
până când i-au dat de ştire boieri<i> judecători ol Depertmentul de Şapte.
Arătându-ne şi un zapisu iscălit de Măinea scris cu leat [ ]

9
. adică cu [ J 9

mai în unnă de zapisul c[ u c]are10 vânduse prăvăliile la Efstathiu prin care
să leagă fvtăinea ca oricând va vinde el prăvăliile să aibă a da de ştire
dun1nealui paharnicului să le 1 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 întrebară1n pe Măinea pentru aceasta şi nu tăgădui
zapisul ce-l arătă dun1nealui paharnicu nici avu cuvânt să răspunză
în1potrivă. Ci răn1ase cunoscut că Măinea cu înşelăciune au dat acest fel de
zapisu la n1âna dun1nealui 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 au făcut Măinea vânzător Nicolae Hagi
Efstathiu cun1părător nu să vinovăţează întru nin1icu pentru că de au fost
vânzarea tăinuită de vânzător dar cumpărătorntl> 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 1nă pedepsi cu orice fel de pedeapsă să va socoti
de înţălepciunea înălţimii 11 mări<e>i tale. Iar pentru căci cun1părător<ul> i-au
spus curat că le-au cwnpărat şi paharnicu până acun1 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 cun1părător sau măcar şi de la alţii streini de va
afla şi nu va porni pâră până în 30 de zile după trecerea a treizeci de zile
pierde protin1isisul ce au avut. Însă de va fi I adevărat chiar aşa precum de-te
Efstathiu tacrir înaintea-t 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
înaintea-t noastră. Şi apoi să aibă protimisis a întoarce bani<i> la Efstathiu
acei taleri 3 .200, dar dumnealui zise că nicidecum blestem nu priin1eşte ci să
mulţumeşte să facă Efstathiu endicon la arătările sale cum că sânt toate
adevărate şi putând face jurământ în sfânta beserică cu mâna pe Sfânta
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
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arătate zise ale sale cun1 că sănt toate adevărate şi răspunse că pe dreaptă 

ştiinţa sa poate priimi şi blestem. 

Deci, am pus pe Efstathiu şi toate n1ai sus arătatele zise ale sale le-au 
dat şi cu tacriru în scris înaintea

-+ 
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 111ai sus sănt numite să priin1ească blestem înaintea

-+ 
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 Sfânta Mitropolie 
ne aduse zapciu răspunsu că dumnealui paharnicu nici într-un chip nu au 
vrut să meargă la Sfânta Mitropolie ca să fie faţă când va priimi Efsta[th]iu 12

blestem. ci au dat răspunsul cum că până nu va băga pe Nicolae Hagi 
Efstathiu în biserică să jure cu mâna pe Sfânta Evanghelie pe ponturile ce-i 
va da dumnealui într-alt chip nu să n1ulţumescu. Care ponturi ce au dat 
dun1nealui 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 asen1inea 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 nici un 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 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 Efstathi u l în] 

13 
înaintea

-+ 
noastră cum că i-au dus 

zapisul ca ori să-l iscălească sau să-i dea bani<i>. Şi dun1nealui zise că nu i
au dus zapisul nicidecum, dar acesta cu greşeală o arată paharnicu pentru că 
Efstathiu nicidecum n-au zis acest cuvânt înaintea

-+ 
noastră. Iar fără de 

zapisu zice Efstathiu că au 111ersu la paharnicu şi i-au spus cum că au 
cumpărat şi i-au zis ca să-i dea bani<i> şi să ia

1 
prăvăliile şi dun1nealui nu i

au dat nici un răspunsu. Care aceasta fiindcă o tăgădueşte paharnicu este 
coprinsă în ponturi ca să priin1ească Efstathiu blestem cun1 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 sfânta biserică să jure cu mâna pe Sfânta Evanghelie

1
-+ nici la aceasta nu 

are paharnicu niciun temeiu pentru că este o provlimă care poate să o facă 
un omu prostu care nu ştie ce va să zică jurăm[â]ntul 15 

şi ce va să zică 
blestemul. Iar un boier ce ştie prea bine că jură111ântul 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 
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cun1 mai sus zicem orânduiala judecăţii şi dreptatea supune pe paharnicu la 
jurământ fiindcă du1nnealui tăgădueşte. iar nu pe Efstathiu care şi de să ştie 
curat la sinidisiia du1nnealui. 

Pentru ce. dar să sfieşte a face jurământ şi mai vârtos că această ferire 
de jurăn1ânt în biserică ar putea să o 

I 
facă asupra unui om prost. care-le să 

socotească că este n1ai rău jurământul decât blestemul. iar asupra lui Nicolae 
Ilagi Efstathiu nu are nici un cuvânt să o 

I 
facă fiind neguţător cinstit cu bun 

ipolipsis şi omu ştiut că este cu frica lui Dun1nezeu. Ci acestea să vede decă 
sănt tot pricinuiri de ale dumnealui paharnicului cu socoteală [ c ]ă 

16 
cu acest 

fel de mijloace ar putea să întoarcă bani<i> la Efstathiu acu1n peste patru ani 
ce au trecut de când au cumpărat prăvăliile până acun1. 

Deci. judecata v[1zând că dun1nealui paharnicu Lehliu nici priin1eşte 
bleste1n la tăgăduirea ce face. nici să 1nulţu1neşte a să da blesten1 lui Nicolae 
Hagi Efstathiu cum că toate arătările-i sănt adevărate după cerirea şi 
mulţumirea ce au făcut înaintea

-i 
judecăţii. răn1ase să înţălegen1 că zisile 

Efstathiului sănt adevărate. Şi du1nnealui paharnicului i-au spus încă de la 
leat 1786 avgust. care sănt până acu1n luni 8 şi 1nai mult afară din alte doă 
nînduri. care zise Efstathiu că i-au 1nai spus la dichen1vrie tot al leatului

< 17>86 şi estin1pu la ghenarie deosăbit de înştiinţarea ce i-au făcut judecata
Depertamentului când Măinea de al doilea au vândut prăvăliile la Nicola
Hafta. Care nmnai 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 1nai 1 O. iar jalba

paharnicului să vede pornită la trecuta luna lui aprilie 26. Care să vede că şi
de atunci de când i s-au arătat de la Depertmnent vânzarea dumnealui iarăşi au
lăsat de au trecut zile 16 peste 30. ce sănt rânduite ale sorocului de protin1isis.

Ci drept acest mai sus arătate cerirea de protin1isis ce fr1ce dun1nealui 
paharnicu asupra acestor doă prăvălii iaste nepriin1ită şi Nicola Du1nitriu 
Hafta cel 1nai din urmă cun1părătoru rămâne să-şi stăpânească prăvăliile cu 
bună pace dupe zapisul de cun1părătoare. 

Iar hotărârea cea desăvârşit rămâne a să face de înălţin1ea 
18 

ta. 1787 
iulie 9. 

Vei banu. 
Vei dvornicu. 

Vei vornicu. 
Vei logofăt. 
Vei paharnic. 
Vei stolnicu. 

M.M.B .. nr. 37.427

Orig rom .. hârtie dţfulio cu filigran (47x30,5 cm.). sigiliu inelar domnesc

in chinovar. 
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Bibliografie: ed: Documente 1960, pp 152-159 (nr. 92). 

1 Ad. interlinear. 
2 

'ÎNH'ht\Ll,"TE. 
3 

'ÎNH'ht\Ll,HMHH. 

-l 'ÎNH"HHT"R. 
5 Rupt în orig. 
6

.t,,
. 

mH"n�H. 
7 Tăiat în orig. 
8 Scris peste slova „'h ". 
9 Loc alb în orig. 
io 

S . , I ,. cns peste cuvantu --"PE . 
11 

HMT'ÎN şi Ad. interlinear. 
PS . I 

" - . cns peste s ova .. 4,
1.� Fără sens.
I-l

€ 
.. 

-,rn"HrEt\lE. 
15 Scris peste slova .. �---
16 Scris peste slova .. M". 

17 S . I .. crs1 peste s ova ··" . 
18 

'ÎNH'ht\Ll,HM "li.

49 

1791 septembrie 29 

t MHt\ocT·1·io EotK·1·io, "iw MHX"H"g HocT"HAHH cgu.�" RO€ROA H rocnoA"Pg 

3€Mt\€ E""XHCKO€. 

Dat-am această carte a domni<e>i mele casii preaiubitului nostru fiu 1•
Grigorie voievod. ca să aibă a ţinea aici. în oraşulu domni<e>i mele. Bucureşti. o 

pivniţă scutită de fumărit. de cămănărit, de vamă, de vin domnescu. de ortul 
vătăşăscu şi dă orice dări ar fi pe alte pivniţe. aceasta să fie nesupărată după 

priveleghiul şi cartea domni<e>i mele ce are casa preaiubitului nostru fiu
1 

încă 

din ceilaltă domnie a domni<e>i mele de la leat 1785 octomvrie 29. 

Pentru care poruncim domniia mea şi dumitale vei agă i altor zapcii ai 
târgului cum şi vouă

2 orânduiţilon1 cu slujba fumăritului i a cămănăritului i ţie 

vătaşe dă cărciumari să nu faceţi vreo supărare întru nimicu la numita pivniţă. 
Că aşa este porunca domni<e>i mele. 

Tot\HKO m-1c"X rocnoACTR" MH. 1791 septemvrie 29. 

t Yw MHX"H" HocT"HAHH GSu,8" RO€ROA", MHt\OCT1io EotK·1·io 

Biv vei sărdar. 

După condică treti postelnic. 
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M.M.B .. nr. 1-1. 0-16
Orig. rom .. hcÎrlie clifrJ/io cu jiligran (3lx2 l.5 cm.) monograma domnească

şi sigiliu inelar domnesc in chinm·ur. Alte exemplare originale la nr. 1 .:/-. 04 7 şi 
1-1. 0-18. 

Bibliografie: ed: Documente 1960. p. 159 (nr. 93)� fcu.:s.: Documente 2006. p. I 12 

şi 113.

-� Indescifrabil. 

50 

1791 septembrie 29 

t ,\i\Ht\OCT·1·� lioiK·1·�. Iw MHX"H" HocTAHAHH8 G81.ţS" BO€BOA8 H 

rocnoAapS 3€Mt\€ E""XHCKO€. 

Dat-atn domniia 1nea domneasca noastră carte casii preaiubitului nostru 
fiiu. Gligoraşco Suţul voievodu. ca să aibă a ţinea scutite patru scaune de 
carne aici. în oraşul domni<e>i mele. Bucureştii. de vamă, de erbărit şi de toate 
orânduielile câte au scaunile acestea. să ţie nesupărat întru nimicu. 

Aşijderea să aibă a lua şi sare de la ocne pe an bolovani una sută 
cincizeci. pentru că osebit dă trebuinţa casii luminăţi<e>i sale avându şi 

hotărâre ca la moşiia sa Ageştii să înten1eeze şcoală cu copii pământeni să 
înveţe rumâneşte fără de plată cu dascal şi să aşaze şi la biserica de acolo 
preoţii şi cântăreţii cei trebuincioşi. 

An1 binevoit domniia n1ea de am fost făcut această orânduială de 
scuteala scaunilor şi de sare, însă din ceilaltă domnie prin domneasca 
noastră carte dă la leat 1785 avgust 8. 

Drept aceia arn întărit şi acum scuteala acestor scaune şi orânduiala de 
sare. 

" HC<np.:lBHHK> '"""" pE4€X rocnOACTBa MH. 1791 septemvrie 29. 

t 'iw MHX""" HocT.:lHAHH8 G81.ţ8" B�€B�A", MHl\�CT'i� fi�il{'i� 

Biv vei sărdar. 

După condică treti postelnic. 

M.M.B., nr. 1-1. 0./-9

Orig. rom., hârtie difhlio cu filigran (3lx2 l,5 cm.) monograma domneasi:ă

şi sigiliu inelar domnesc în chinovar. 
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51. 

1792 februarie 25, Bucureşti 

t MHI\OC"r·,io Eoii<·1·io, "iw MHX"H" HocTM-tAHH G8u,8" RO€ROA8 H rocnoA"P 

3€MI\€ E""XHCKOHE fiindcă casa preaiubitului domni<e>i mele fiiu. Grigoraşco 
Suţul voievod. prin hrisovul şi cartea domni<e>i n1ele din ceilaltă domnie 
cun1 şi prin deosebită carte de acum de la leat [1791] 1 septemvrie 29. dintru 
a doa<o> domnie. are a ţinea patru scaune de carne aici. în oraşul domni<e>i 
mele. Bucureşti. scutite de vamă. de erbărit şi de toate orânduelile câte au 
scaunile. 

Am dat don1niia mea această carte pentru scuteala unui scaun dintr
aceste patru ca să-l aibă scutit după cum să coprinde mai sus. Şi poruncim 
tuturor de obşte supărare întru nin1icu să nu facă. 

H Hc<np"RHHK> '"""' p€4EX rocnoACTR" MH. 1792 fevniarie 25. Bucureşti. 
t "iw MHX"H" HocT"HAHH G8u,8" ROEROA, MHI\OCT·1·io Eo;K·1·io 

Vei logofăt. 

M.M.B .. nr. 1 ./. 050

Orig rom „ hârtie dţfolio cu filigrcm ( 31x21. 5 cm.) monogrctmct domneascii 

şi sigiliu inelar domnesc in chinovar. Alte exemplare originale lu 1-1. 051 şi 1-1. 052. 

Bibliografie: ed.: Documente I 960, p. 160 (nr. 9./);facs.: Documente 2006. p. 113. 

1 Scris cu altă cerneală. 

52 

1792 mai 1 

t MHI\OcT·1·io Eoii<·1·io, Iw MHX"H HocT"HAHH G8u,81\ ROEROA ROEROA H 

rocnoA"P
·

A"R"T rocnoACTRo MH boieriului domni<e>i mele, Alecsandru Nenciulescu 
biv treti vistier, care-le prin alegerea dumnealui cinstit şi credincios boieriul 
domni<e>i mele Ianache Văcărescu vei vistier, s-au orânduit a fi la treaba 
înch<e>ierii semilor vistieri<e>i tării. 

Pentru aceia. dar i-am dat domniia mea cartea aceasta a domni<e>i 
mele, ca să-i fie casa scutită de toate orânduelile şi cererile vistieri<e>i şi să 
aibă a scuti ale sale drepte bucate de vinărici şi dijmărit, să aibă a ţinea şi o 
pivniţă aici, în oraşul domni<e>i mele, scutită de fumărit şi de toate alte 
orândueli şi opt lude scutiţi pentru posluşaniia casii lui, cărora să li să dea şi 
pecetluituri de la vistierie. Şi fiindcă după arătarea dumnealui vei vistier. 
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una din cele osebite trebi a vistieri<e>i fiind aceste calem, iată i-am orânduit 
domniia n1ea să-şi ia şi sin1briia cea orânduită dă la vistieriie la înch<e>irea 
se1nilor dupf1 cum să urn1a. încă din d01nniia domni<e>i mele cea dintâiu. 

Drept aceia dar. să aibă şi el a sluji cu silinţă şi cu toată buna credinţă 
la orânduita lui treabă dă a să arăta dăstoinic n1ilelor domni<e>i mele cu care 
îl împărtăşin1 pentru că de nu va fi I întoctnai următoriu va fi lipsit din mila 
domni<e>i n1ele. 

Tot\HKO n11c"X rocnoACTB" MH. 1792 1nai 1 O. 
t "iw MHXM1" HocTM-IAHH cgu.g" BO€BOA, MHI\OCT1� EotK·1�

Ianache Văcărescul vei vistier procit. 

M.M.B .. nr. 25.530
Orig. rom„ hcÎrlie cl(fhlio cu filigran ( 3./-. 5x23 cm.) monograma domnească ŞI

sigiliu inelar domnesc Fn chinovar. 

Bibliografie: .fc1cs.: Documente 2006. p. I 14.

1 
Ad. interlinear. 

53. 

1794 februarie 24 
t Adecă eu. Nicolae ciubucceanu împreună cu soţiia mea. Mariia, dat

atn credincios zapisul mieu la tnâna sfinţi<e>i sale. părintelui arhim<andrit> şi 
egun1enu sfintei mănăstiri Mihai Vodă. Precum să să ştie că având eu doaă 
părechi de casă pă locul sfintei mănăstiri şi având mare trebuinţă de bani am 
vândut sfinţi<e>i sale o păreche de casă întregi după cum le tocmisăm şi cu 
alţii în bani 1.200, adecă o n1ie doaă sute. Însă casăle ce iaste despre 
Dâmboviţă cu curtea lor i cuhniia, grajdiu i cu şopron. Însă despărţind sfinţiia 
sa curtea. unde avem unul despre altu cu uluce şi cu chieltuiala sfinţi<e>i sale, 
daru pentru chiriia locului ce era parale unsprezece. A doaă casă rămâne 
asupra n1ănăstirii parale şasă şi pentru casa mea rămâne parale cinci. 

Deci, să aibă sfinţiia sa părintele egumen a stăpâni această casă cu 
bună pace fiindcă mai sus numiţi<i> bani i-am priimit toţi deplin. 

Şi pentru credinţă am iscălit mai jos ca să să crează puind şi degetile 
în loc de pecete. d 7>94 fevruarie 24. 

Eu, Nicolae ciubucciu, vânzător. 
Eu, Mariia, soţiia dumnealui, vânzătoare. 
[Gheorghe ... ] 1

•

M.M.B., nr. -11.389
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Orig. rom .. hârtie d(fhlio cu filigran (2./xl 7 cm.). 2 semnături digitale În 

cerneală. 

Bibliografie: ed: Documente 1960. p. 164 (nr. 97):fcu.:s.: Documente 2006. p. I 18. 

1 Semnătură autografă în lb. greacă. 

54. 

1794 iulie 21 

t Adică eu. cel ce mai josu n1ă voiu iscăli încredinţez cu acest zapis al 
mieu la mâna jupân<ului> Tonei bogasieru să să ştie că cumpărând eu de 
sunt doi ani dooă căşcioare în mahalaoa Foişorului pe n1oşiia Radului Vodă. 
în care şăzându până acum şi nepurtându-să cu bună orânduială spre 
vecinătate de care jupân Toncea fiindu vecin vechiu şi tnegiiaş de acolo 
nefiindu mulţumitu de a mea nooă vecinătate au jăluit 1nări<e>i sale. lui 
Vodă. Şi am fost orânduiţi la dumnealor boieri isprav<ni>ci ol sud Ilfovu 
spre înfăţişare şi de către dun1nealor s-au găsit cu cale de s-au on1nduit 
dumnealui biv logofăt Agescu Ioniţă Cunescu spre cercetare în faţa locului 

şi preţuirea acestor dooă căşcioare ale mele. De care mergându orânduitul în 

faţa locului, unde acolo strângându-să şi preotu biserici<i> i alţi patru vechi 
megiiaşi mi-au preţuit atât acele dooă căşcioare ce le

1 
cumpărasen1 cât şi un 

coşar i nişte lemne dă pimniţă şi trei porun1bare drept. taleri nooăzeci şi bani 
nooăzeci. De care văzându eu acest felu dă bună preţuire am priin1itu de 

voia mea de i le-am vândut atât casile cât şi cestelalte ne1nestii după-nprejur 
cu acest numit preţ ci pentru de a fi I ştiut că această vânzare n1acar că s-au 
făcut prin judecată, dar s-au făcut n1ai vârtos de voia n1ea. 

Am datu acest zapis al mieu la mâna chiru Tonei ca să stăpânească 
atât dumnealui cât şi copii dumnealui cu pace şi nesupărat de tot nea1nul 

mieu ca unu ce de bună voia mea am vândut acest lucru (şi am şi luatu toţi 
aceşti bani deplin în mâna mea) vânzându iarăşi lucru ce l-am cwnpărat tot 
eu. 

Şi pentru mai adevărată credinţă mi-am pus nun1ele şi degetu n1ieu în 
locu de pecete ca să să crează aceasta. 1794 iulie 20. 

Eu, Ilie Calmare armăşălu, sin Vladu, adeverez. 
2 

Ioan [C.C.] 
Şi am scris eu, Scarlat logofăt, cu zisa lor. 

5,'ud Ilfov 
t Din luminată porunca mări<e>i sale, lui Vodă, întăţăşându-să 

înaintea3 noastră amândooă părţile s-au cercetat cu de-amărunt şi măcar că 

https://biblioteca-digitala.ro



100 Grina-Mihaela RAFAILĂ 

şi I dreptatea urma a să hotără <lupe cum să arată şi în zapisu de învoire. Dar 
între dânşii socotindu-să s-au aşăzat şi s-au învoit înaintea3 noastră <lupe 
cum zapisul pe larg arată, care aşăzământ şi învoială ce s-au făcut fiindu cu 
mulţumirea amândurora părţilor. 

Arn întărit şi noi cu iscălitura aceasta. 1794 iulie 21. 
Alecsandru cluciar.i . 

S-au trecut în condica isprăvnici<e>i, Scarlat logofăt.

< Verso>: Două rânduri în lb. rusă. Zapisn11> vi<e>i de la 1 Vitan. 

M.M.B .. nr. 12.382

Orig rom .. hârtie clţfolio cu filigran (22xl 5.5 cm.). o semnâturâ digitalâ in

cerneală. Are copie modernă nedatată. 

Bibliografie: ed: Documente I 960, pp. 168-169 (nr. I 00): facs.: Documente 2006, 

p. I I 8.

1 Ad. interlinear. 

� Indescifrabil. 

:, 'ÎHHAHHTii 

.i Semnătură autografă. 

55 

1796 mai 16 

t MHt\ocr°lao Eoi1<·1·ao, Iw €lt\€�AHAp8 HocTAHAHH M8p83 BO€ROA8 H 

rocnoAAp8. 

AARAT rocnoACTRo MH boierului domni<e>i mele, Alecsandru Nenciulescu 
hiv treti vistier, care-le aflându-să slujindu sameş vistieri<e>i cu credinţă, 
fără pregetare şi cu strădanie la săvărşărea poruncilor domni<e>i mele şi 
trebile ţării, după a sa dreaptă slujbă ne-am milostivit domniia mea asupră-i 
şi peste opt lude scutelnici, ce are a ţinea cu deosebită carte a domni<e>i 
mele. Îi mai hărăzim încă lude [ cinsprezeci] 1 oameni streini şi fără pricină dă 
dajde pă care găsindu-i şi cercetându-să dă ispravnici<Î> judeţilor şi fiind 
streini cu adăvărat să le dea adeverinţă pă numele şi chipul lor ca să li să2

dea şi pecete r�cn�A-

Asemenea să aibă a ţinea aici, în oraşu domni<e>i mele şi un scaun de 
carne scutit dă erbărit şi dă alte angarii ce plătescu alte scaune, pentru care 
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poruncin1 don1niia n1ea dumneavoastră ispravnicilor i dumnealui vei vornicu 

al politii şi altor zapcii văzându cartea aceasta a domni<e>i mele să fiţi 

urn1ători întocn1ai şi nimicu mai mult supărare să nu faceţi. 

Că aşa iaste porunca domni<e>i mele. 

ToM1Ko m"'"X rocnOAC'TB" MH. 1796 mai 16. 

ţ °iw rll\€a"NApg HOC'T"NAHNg Mgpg3 BO€BOA", MHI\OC'TI� Eow.·1·� 

Procit vei vistier. 

M.M.B .. nr. 25.519

Orig. rom.. hârtie clţf()/io cu filigrcm ( 3../.5x23.5 cm.). monogrwnu

clomneascâ şi sigiliu inelar domnesc În chinovar. 

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. I 72-1 73 (nr. 1 O-I): fc1cs.: Documente 2006, 

p. 120.

1 Scris cu altă cerneală. 
� Ad. interi inear. 

56. 

1797 iunie 19 

t MHI\OC'T·1·� Eow.·1·�, lw f11\€'1"NAPg H\JlH""N'T BO€BOA H rocnoA"P 3€MI\€ 

E""XHCKO€ fiindcă pe un petic de loc ce era domnescu la poarta din susu a 

Curţii Veche, dăspre Dâ1nboviţă şi l-am afierosit domniia mea sfintei şi 

du1nnezeeşti<i> mănăstiri Mărcuţa, ce iaste între dooă poduri, unul ce intră în 

domneasca curte şi altul ce trece peste Dâmboviţă. Care măsurându-se s-au 

găsit în lat stânjăni patru şi jumătate, iar lungul până în apa Dâmboviţii, pe 

care loc încă din ceilaltă domnie prin ştirea noastră şi cartea domni <e> i n1ele 

de slobozenie ce o văzum cu leat 1 781 avgust 7 au făcut Ştefan Altăntop baş 

alaiu ceauş prăvălie cafenea I stăpânindu-o în pace cu această hotărâtă chirie 

să dea la mănăstirea Mărcuţa câte taleri zece pe an. 

Căruia întâmplându-i-să moarte i-au rămasu nevastă şi copii asupra 

cărora ne-am milostivit domniia 1nea şi acum întru a dooă domnie a 

domni<e>i mele pentru hrana şi chiverniseala loru printr-această domneasca 

noastră carte ca să stăpânească numita prăvălie cu locul acest8. de supt dânsa 

în bună pace plătind chiriia ce să arată mai susu la mănăstire rămâind însă 
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slobodă ulicioara de alăturea după lângă zidul curţii precum să află acum 
pentru trecerea norodului la apă. 

11 HC<np"trnHK) '""M p€4EX rOCllOACT'R" MH. 1797 iunie 19. 
t "iw f11\E.:Î"NAp8 "iw"N8 HlJIHl\"NT EOEEOA, MHI\OCTIIO 1iOtK

0

l
0

IO 

Procit vei logofăt. 

Trecut în condică. Răducu hiv treti logofăt condicar. 

M.M.B .. nr. 35.826
Orig. rom.. hcÎrtie cli(olio cu jiligran ( 3 lx2 I. 5 cm.). monogramu

clonzneuscâ şi sigiliu inelar domnesc În chinovar. 

Bibliografie: ed: Documente 1960. p. I 75 (nr. I 06):.fcics.: Documente 2006. p. 122. 

I Ki\6EHt. 

57 

1798 iunie 15 

Iw HocT"NAHN fEwpr·1·E X"Nl.JEPH BOEEOA H rocnoA"P 3EMI\E E""XHCKOE 

Fiindcă locul Curţii cei Vechi cu socoteală de obşte după anaforaoa 
dmnnealor veliţilor boieri s-au făcut hotărârea domni<e>i mele ca să să vânză 
şi banii ce va eşi să să dea la facerea Curţii cei No<t1>ă. Din care loc 
vânzându-se aceşti stânjăni patruzeci şi noă cu binaoa foişorului dăspre 
partea Dâmboviţii. precun1 sănt nun1iţi n1ai jos în anaforaoa stărostii. care i
au cun1părat de la I mezat făcut din poruncă don1nească cu bună orânduială 
dumnealui cinstit şi credincios boierul domni<e>i mele vei vornicu al 
obştirilor Radu Golescul. Întări1n şi domniia mea ca să stăpânească numitu 
boier cu bună pace atât dumnealui cât şi 1noştenitorii dumnealui având toată 
voia a face orice sau a-l vinde ca un bun cmnpărător de la I mezat plătind şi 
au]utorul2 cuti<e>i după orânduială. 1798 iunie 15. Vei logofăt. 

Prea înălţate3 Doamne, 
t După luminată porunca înălţimii4 tale de la 25 ale trecutii lunii. lui 

aprilie. ce mi s-au dat la cinstita anaforaoa dumnealui vei vornic Costache 
Ghica i dumnealui vei vornic al obştirilor şi dumnealui medelnicer Arbut, 
prin care mi să porunceşte ca să dau dă ştire tuturor de obşte cu publicaţie 
pentru vânzarea locului Curţii rocnoA cei Vechi de aici, din Bucureşti. 
Arătându-le că s-au dat de către înălţimea5 ta voie fieşcăruia ori cu totu să 
cumpere acest loc sau dintr-însul părţi sau şi stânjăni mai puţin precum va 
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vrea fieşcare unnător. Dar, fiind luminat<e>i porunci am orânduit telal de au 
strigat la mezat acest loc al Curţii rocnoA cei Vechi întru auzul tuturor de 
obşte în soroc<ul> cel orânduit al mezatului de zile patruzeci. Şi artădisind 
din muştirii după obiceiu fieşcare pe câţi stânjăni au vrut şi în ce parte la 
preţul cel di<n> urmă au rămas stânjăni 49, adică patruzeci şi nooă, cu binaoa 
foişorului despre partea Dâmboviţii asupra dumnealui vei vornic al obştirilor 
Radu Golescu stânjăni po taleri 245, piste care preţ nen1aieşind alt muşteriu 
ca să mai înalţe6 pe aceşti numiţi stânjăni s-au şi haraciladisit mezatu pe 
seama mai sus numitului boier cumpărător. 

Drept această sumă taleri dooăsute patruzeci şi cinci. din care 
scoţându-să telalăcul după obiceiu la leu po bani şase au rămas taleri 11.404, 
bani 90, adică unsprezece mii patru sute patru şi bani nooăzeci. Care bani 
după luminată porunca înălţimii.i tale s-au dat la facerea Curţii Domneşti cei 
Arse de lângă Mihaiu Vodă prin dumnealui vei vornic al obştirilor. Ci fiindcă 
dumnealui luminatu boier au crnnpărat de la mezat să roagă înălţin1ii.i tale a i 1

să da şi luminată întărire pentru mai buna stăpânire. 1798 iunie 15. 

M.M.B .. nr. 35.827

Al mării tale. 
prea plecat slugă. [Panaiot Tzigara] 7

.

Orig. rom .. hârtie clţ/'rAio cu filigran ( 35x2 3. 5 cm.). sigiliu inelar domnesc in
chinorar. 

Bibliografie: ed: Documente 1960, p. 1 76-1 77 (nr. 1 O 7)� fâcs.: Documente 2006, 

p. 123.

1 Ad. interlinear. 
2 Rupt în orig. 
3 

'ÎlH-l'bl\lt-'T€. 
4 
TuH'bi\t_tHMHH. 

5
TuH'bi\t_tHMii. 

6
TuHMt_t€. 

7 
Semnătură autografă în lb. greacă. Tradusă după ediţie. 

58. 

1798 iunie 15, Bucureşti 
t Încredinţezu printr-acest zapis că cumpărând eu de la 1 sultan-mezat 

locu în Curtea Domnească cea Veche stânjăni patruzeci şi noao despre 
partea Dâmboviţii, adecă din colţul cel din afară al chioşchiului de la poarta 
din sus în lungu spre poarta din jos cum n1erge liniia feţii până unde să 
săvărşaşte această sumă de stânjăni (afară de uliţa ce s-au lăsat de merge la 
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apă) cu anaforao<a> starostii za neguţători întărită de domn pe numele mieu. 
Am \'ândut dintr-această cumpărătoare dumisale chir Ianache Gheorghiu 
Scufo stânjăni unsprezece şi jumătate den colţul cel din afara fuişorului cu 
binao<a> fuişorului dempreună. până unde să începe locul ce am vândut 
grămăticului Ianache cu deosebit zapis tot pe această linie în lungu. iar în lat 
c�ll este până în Dâmboviţă. stânjăn po taleri 245, adecă doao sute patruzeci 
şi cinci. cari-i fac taleri 2.958, 45 cu cele doao parale la leu a le cuti<e>i. 
adccă taleri doao mii noao sute cinzeci şi opt şi bani patruzeci şi cinci. Şi am 
priimit toţi aceşti bani pă deplin în n1âna mea. 

Deci. să aibă dumnealui cu ohăbnicie a stăpâni acest locu stânjăni 
unsprezece şi j wnătate cu bună pace de cătră mine şi de cătră toţi ai miei 
fiindcă i l-am dat de a 1nea bună voie avându-l cumpărat de la mezat chear 
pentru du1nnealui. 

Şi pentru mai adevărată credinţă m-am iscălit dându-i şi anaforao<a> 
ca să o aibă drept senet atât dumnealui cât şi ceilalţi cumpărători de aceşti 
patruzeci şi noao stânjăni. 1798 iunie 15, Bucureşti. 

Radu Golescu vei vornic al obştirilor adeverez2
.

< l 'erso>: Şapte rânduri în lb. greacă şi şase rânduri în lb. rusă.

M.M.B .. nr. 35.828

Orig. rom .. hârtie c/{fhlio cufiligran (31.5x2 l.5 cm.).

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. I 77-1 78 (nr. I 08); fczcs.: Documente 2006, 

p. 124.

1 Ad. interlinear. 
� Semnătură autografă. 

59 

1798 iulie 20 

Prea înăltate I Doamne, 
' 

Jăluescu mări<e>i tale că aflându-mă dăsăvârşit săracu cu casă grea dă 
copii şi fără casă dă şădere am dat jalbă mări<e>i sale, Alecsandru Vodă 
Ipsilant, cerând a fi miluit cu o fărămă dă loc ce este între cafeneaoa lui 
Altăntopu şi între zidul Curţii Domneşti cei Vechi, unde <lupe cercetarea ce 
au făcut dumnealui vei vomicu al obştirilor s-au milostivit măriia sa dă mi
au dat întărire ca să-l stăpânescu şi clironomul lui Altăntop nu mă 
îngădueşte să-mi facu bina. 

Ci mă rog mări<e>i tale să fiu orânduit ta dumnealor veliti vomici a-mi 
afla dreptate că locul mieu estu al bisericilor domneşti, unde plătescu şi 
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chirie. iar cafeneaoa este p[ e ] 2 pământul mănăstirii Mărcuţii. Şi aceasta o fac 
numiţi numai dăn pizmă şi răutate. 

Şi ce va fi mila mări<e>i tale. 
Robul mări <e> i tale. 

Ianache. zel Mladin chiurciubaş. 

Dumitale vei vornice al obştirilor să cercetezi jalba şi să ne arăţi 
pricina. 1 798 iulie 14. Vei medelnicer. 

Yw Hocr"HAHH f€wpri€ X"Hl.J€p8 BO€BOA 11 rocnoA"P 3€MI\€ E""XHCKO€ 
După pliroforiia ce dă domni<e>i mele dumnealui vei vornic al obştirilor 

dăm şi domneasca noastră întărire la mâinile jăluitorului acesta Ianache. zel

Mladin chirciubaşa. ca să ţie acest loc în bună pace făcându-şi pă dânsul 
căşcioară de odihnă care-le să fie îndatorat a da pentru chirii a lui la el irosul 
bisericilor domneşti pe tot anul câte doă ocă ceară. 1798 iulie 20. Vei logofăt. 

Prea înălţate 1 Doan1ne. 
După luminată porunca mări<e>i tale am făcut cercetare şi 111-ain 

îndestulatu [lui] 3 că este adevărată văzând la mâinile lui şi anaforaoa 
epitropi<e>i din anu trecut. leat l 797 noemvrie 1 L întărită de măriia sa. 
Alecsandru Vodă Ipsilant, prin care dă în zaptu jăluitorului un locşor ce este 
între cafeneaoa lui Altăntop şi între zid<ul> Curţii Domneşti cei Vechi să-l 
ţie pe seama lui şi să dea la clirosul bisericii rocnoA câte una ocă ceară pe an. 
Asupra căruia şi măriia ta să răverşi bogată milostivire a i-+ să da acest puţin 
loc ca să-şi facă o căşcioară cât de mică. să-şi ocrotească copii şi să-i adune 
după drumuri. Şi va fi-+ mări<e>i tale vecinică pon1enire. căci cei ce au 
cumpărat locuri din coprisu Curţii rocnoA cei Vechi nu au a face cu acest 
puţin loc ce s-au dat jăluitorului. De aceasta înştiinţez mări<e>i tale. 

Şi cum va fi-+ luminată poruncă. 1798 iulie 17. 

Trecut în condica Divanului. 

< Verso>: Un rând în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 35.829
Orig. rom .. hârtie dţf'olio cu filigran (19. 5xl 5,5 cm.). 2 sigilii inelare

domneşti in chinovar. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960. pp. I 79-180 (nr. 109). 

1
TuH'bl\Ll,AT€. 

2 Scris peste slova „'h". 
3 

F
� � 

· ara sens.
4 

Ad. interlinear. 
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60 

180 I iunie 23 

·r Adecă eu. Ianache cojocaru în1preună cu soţi ia mea. Ana. i cu fii 1

noştri. anun1e: Manoil. Velisaru. Avgusti. Gavriil şi Iordache icu fiica2 noastră. 
Mari ia. care n1ai jos ne vom iscăli anume dat-am adevăratu şi credincios zapis 
al nostru la n1âna dumnealui jupânului Hagi Theodosiie Gavroval. Precum să să 
ştiic că la poarta din sus a Curţii Don1neşti cei Vechi. între cafeneaoa 
Haivergioolui şi între locul ce are dumnealui cumpăratu întru îngrădişul mai sus 
arătatei Curţi Domneşti cei Vechi. având şi eu o prăvălioară făcută cu cheltuiala 
1nea pe locu bisericii domneşti largu în faţa podului ca un stânjănu şi mai bine 
şi lungul până în apa Dâmboviţii dupre cum să vede locul cu chiriie dă să 
plăteşte la clirosul bisericii do1nneşti pc tot anul câte una ocă ceară. 

Acestu locşoru pe care este prăvălioara ca unul ce ne-an1 aflat împreună 
cu socrul mieu. slujindu casii mări <e> i sale. Alecsandru Vodă Ipsilantu. şi 
ajungându la proastă stare şi însărcinatul cu casă grea dă copii prin jalbă către 
înălţin1ea3 sa ain fostu făcut cerere a mi să da de pomană în stăpânirea 1nea ca 
să-mi focu o prăvălioară să şăzu să mă odihnescu cu copii şi va fi mări<e>i sale 
vecinică pomenire. Pentru care loc cu toate că cu vicleşugu făcându 
davagilăcu un Manole portarul şi un Alăndu ca să 1ni-l ia din stăpânirea mea. 

Dar, măriia sa cunoscându a lui netrebnică faptă s-au milostivit către 
mine şi către copii miei şi prin anafora întărită cu luminată pecetea mări<e>i 
sale 1ni l-<an1 dăruitu acestu locşoru şi am făcut această prăvălioară ce si 
vede. care şi înstrimtorată fiindu-1ni. Dar spre 1nai bună întemeerea 
pomenirii mări<e>i sale şi folosul copiilor cu voinţa tuturor cugetându am 
făcut schimbu cu mai sus numitul Hageu Theodosiie. Adecă pentru această
prăvălioară a copiilor 1ni-au dat o prăvăliie a dumnealui ce o are pe podul 
lui Şărban Vodă în dreptul casilor dă beilicu, pe locul mănăstirii RăzvanuL 
de să plăteşte pe tot anul la 1nănăstire chiriie câte taleri doisprizece în doaă 
căgiuri jumătate la Sfântul Gheorghe şi jumătate la Sfântul Dimitriie avându 
şi dun1nealui dă cumpărătoare atât locul cât şi cheresteaoa acei prăvălii dă la 
un Hristea i soţiia şi copii lui. cun1 şi taleri 350 bani gata, adecă trei sute 
cincizeci. al căruia prăvălii l_ocul este în faţa podului stânjăni unul şi 
jun1ătate şi lungul stânjăni [ r. iar largul în dos stânjăni [ ]5 , vecinindu-să 
din sus cu alte prăvălii ce le are dumnealui şi din jos. cu scaunul dă carne al 
casilor dă beilicu, care bani i-am priin1itu toţi dăplinu în mâinile noastre. 

Acestu schimbu fiindcă l-am făcut dă bună voinţa noastră cu ştirea 
vecinilor din împrejuru şi dumnealui plătindu-şi pă tot anul acea una ocă 
ceară la clirosul biseri<ci>i domneşti din Curtea cea Veche să aibă a o-+

stăpâni cu bună pace dă către noi i copii noştri şi dă către tot neanul nostru 
dumnealui i fii şi nepoţi i strănepoţii dumnealui în veci, dându-i şi toate 
zapisile i anaforalile ce le avem dă stăpânirea aceştii prăvălioare. 
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Şi cându s-au făcut acestu schi1nbu între noi au fostu multe abrază 
cinstite dă neguţători faţă. care să vor iscăli mărturii. 

Şi noi pentru mai buna încredinţare şi întemeere i-am dat dumisale 
acestu zapis şi ne-am şi iscălitu mai jos puindu-ne şi degetile în locu dă 
pecete ca să să crează. 180 I iunie 23. 

[Ioan cojocar adeveresc cele de mai sus]6 .
[Grigore Iona. n1artor] 6 .
[Hagi Sin1eon Vresa?. martor] 6 .
[Vasile Costandin, n1artor J 6 .
[Hagi Ioan Mustacov. martor] 6 .
[Eclesiarhu Curţii Don1neşti, popa Antonie întăresc ]6

.

[ 111artur Hristo Racheru grecu J 6 .
Eu. Ana soţiia lui Ianache cojocaru. adeverezu. 

Drăghicean logofăt am scris cu zisa amândurora părţilor ş1 <stmt> 
1nartoru. 

< Verso>: Două rânduri în lb. rusă. 

M.M.B., nr. 35.832
Orig. rom .. hârtie clţfolio cu jiligran ( 35x2-l.5 cm.). o semnâturâ digitalei in

cerneală. 

Bibliografie: ed: Documente 1960. pp. I 83-1 85 (nr. 112). 

I 4'hH. 

3
TuN'bU.HMi.. 

4 Ad. interlinear. 
5 Loc alb în orig. 
6 Semnături autografe în lb. greacă. Traduse după ediţie. 

61. 

1804 iulie 24 

t MHt\OCT
0

l
0

� E01K
0

1·�. °iw HoCT4NAHH8 flt\€a4NAp8 °iW4N 11\J'Ht\4NT RO€ROA 

H rocnoA"P 3€Mt\E E""XHCKOHE fiindcă la locul unde au fost poarta din sus a 
Curţii Domneşti cei Vechi, în răspântiia dintre trei poduri mari să află o 
bucată dă locu domnescu dăşchis, slobod a căruia loc periferie din porunca 
noastră măsurându-să au eşit dăspre foişorul lui Hagi Theodosie stânjăni 
trei, palme patru, i dăspre prăvălioară iarăşi a numitultui Hagiu stânjăni unul. 
palme do<u>ă, i dăspre cafeneaoa I lui Altăntopu stânjăni patru, palme trei i pă
faţă pă lângă podu cel mare al lui Şărban Vodă stânjăni patru, palme şase. 
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Şi fiindcă ne-am n1ilostivit domniia mea şi am hărăzit bucata aceasta 
dă loc. făcându-oă danie la toţi câţi sănt vecini împrej urui acestui locu, 
adecă nu numai celora ce să află alăturea cu locul acesta ci şi celor 
din1potrivă dupreste poduri. 

Dăm. dar acest don1nescul nostru senet la mâinile tuturor acestor 
împrejuraşi ca să fie bucata aceasta dă loc a lor ohabnecu şi nestrămutat în 
veci. fără de a ti2 volnic nimeni după vren1i a face vreo bina pă dânsul ci să 
fie a pururea dăşchis şi slobod. 

" HC<np"RHHK) '""M p€4€X roCIIOACTR" MH. 1804 iulie 24. 

Copie dupe condica Divanului. Răducu sluger. 

< Verso>: Două rânduri în lb. rusă. 

M.M.B .. nr. 35. 831
Copie rom .. hârtie clţ/r>lio cu .filiRrun ( 30. 5x2 I. 5 cm.).

Bibliografie: ed: Documente 1960, pp. 187-188 (nr. 11-/.). 

I K.\X.f.EWRW.\. 
2 
Ad. interlinear. 

62 

1812 mai JO 

Către slăvitul întâiul Divan şi Con1itet al Prinţipatului Valahii 
de la Depertan1ent<ul> politicescu 

Dupe porunca slăvitului con1itet prin zapciu vătaf de Divan s-au 
înfăţişet la judecată înaintea

1 noastră Stoian telalul şi Ioniţă Lavda de aicea 
cu jalba ce au dat pentru popa Hriso eclisiiarhu Curţii cei Vechi zicând că 
după arderea Bucureştilor având mănăstirea Doamnii Bălaşii trei prăvălii în 
dreptu ferestrelor puşcării şi arzând. prin simfoniie de zapis au făcut legătură 
cu răposatul pitar Dragomir vătaf de curte al răposatului dwnnealui hiv vei

ban Manolache Brâncovean ctitorul mănăstiri<i> de au luat aceste prăvălii pe 
seama lor şi le-au tăcut cu cheltuială de la dânşii ca să le stăpânească în zece 

ani dupe cum zapisu pe largu coprinde. 
Iar, mai în urmă arătându-să de epitrop al mănăstiri<i> popa Hriso şi cu 

cuvânt că nu priimeşte acea simfoniie de zece ani dupe zorul ce le-au tăcut 

neavând zapisu la îndămână ca să i-l arate i-au apucat de le-au luat chiriie pă 

câte trele prăvălii 1 .400 pe un an. Iar acum găsindu-să zapisu cer să-şi afle 
dreptate ca să stăpânească ei prăvăliile până la soroc de zece ani şi să li să 

întoarcă înapoi2 şi bani ce li s-au luat. Arătându-ne de văzu<ră>m şi acel 
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zapis cu leat < 1 >804 octomvrie 19 dat din partea lui Dragomir pitar la mâna 
lui Anăstase Lavda rachierul totul unuia din jăluitori Ioniţă Lavda, adeverit 
şi de alte mărturii cu coprindere că i3 s-au dat atât prăvăliia care o ţinea el ia 
lui Ivan băcanu şi a Dimii cataru ca să le facă binalile cu cheltuiala lui şi să 
le stăpânească pă câte trele binale în soroc de zece ani. dând pe totu anul 
chiriia pământului la sfânta mănăstire a Do<a>mnii Bălaşii. Însă pentru 
prăvăliia lui câte taleri 11 O, iar pentru cele dooă câte taleri 160 pe an şi la 
soroc de zece ani să rămâie ale sfintei mănăstiri, iar mai jos zice că toată 
cheltuiala ce va face să o arate drept. 

Faţă fiiind şi părâtul popa Hriso, care-le tăgăduind acest zapis că este 
mincinos li s-au cerut jăluitorilor să aducă de faţă pă scriitoru Costandin hiv

treti logofăt şi pă celălalt anume: Gheorghe, care să văd iscăliţi într-însul 
mărturii şi ne ziseră că nu-i ştiu ei cine sănt aceia. Iar părâtu popa Hriso ne 
arătă curgerea pricini<i> pe largu că pentru facerea acelor prăvălii au avut 
pitar Dragomir zapis dat dar dupe moartea lui viind carte asupra molitvii lui 
de la răposat banu Manolache Brâncovean încărcându-l cu purtarea de grijă 
a sfintei mănăstiri [D]omnei4 Bălaşii şi cum că Dragomir n-au fost volnicit 
de la dumnealui ca să dea moşiile şi acareturile mănăstiri<i> pe n1ulţi ani, 
<lupe cum n-au arătat-o acea carte de am văzut-o şi noi cu leat 181 O ghenar 
24. Şi în puterea acei cărţi căutând socoteala cheltuielilor numitelor prăvălii
cu Ioniţă Lavda şi cu ceilalţi care să afla stăpânind acolo s-au răfuit dându-i
şi zapisul pitarului Dragomir de l-au trimis atuncea în năuntru la răposatul
boier. Iar prăvăliile cu rugăciune li s-au dat cu chirie tot la <a>ceia plătind
chiriia de sănt doi ani după zapisile lor fără de a nu să 1nai arăta cu nici o
pâră până acum când au dat prăvăliia ce o ţinea Stoian telalul la altul în
chiriie <lupe cum ne-au îndestulat popa Hriso la aceasta cu zapisile de
închirierea prăvăliilor netăgăduite şi de jăluitori.

Deci, zapisu răposatului pitarului Dragomir care îl ţine pâră şi la mâna 
lor fiind ipoptos atât din scrisul lui cât şi din sinthesis al lui pentru că zice ca 
să-i arate drept şi toată cheltuiala ce va face (lucru nepotrivit cu tocmeala ce 
scriie într-însul). Şi mai vârtos neaducând părâşii de faţă, nici mărturiile care 
să văd iscăliţi într-însul nu este priimit la judecată acest zapis şi nici are ei 
cuvânt a le cere chiriia înapoi\ care au plătit-o până acun1 cu aşăzământ de 
învoială şi cu zapise făcute între dânşii. Ci de la judecată să găseşte cu cale 
şi cu dreptate ca sfânta mănăstire a Doamnii Bălaşii să stăpânească aceste 
prăvălii nesupărată despre jăluitori dându-le cu chiriie la oricine va vrea ca o 
bună stăpână ce este acum şi pe pământ şi pe binale. Şi popa Hriso 
ad[ u ]când4 zapisul pitarului Dragomir, care zice că i3 l-au teslimatisit Ioniţă 
Lavda la desfacerea lor atuncea cu porunca slăvitului Divan să va pedepsi 
Lavda ca un plastograf ce au făcut acest zapis de acum. 
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Iar hotărârea cea desăvârşit rămâne a să face de către slăvitul Divan. 
<1>812 n1aiu 10.

G. F. hiv vei stolnic 
[Nicolae Creţeanu] 5 . 
Mihai Greceanu serdar 
Costandin Orescu serdar 
[Dimitrie ... f. 
Costandin Greceanu, sluge/1

• 

Trecut in condică, Păun condicar. 

<Verso>: Trei rânduri în l b. greacă. 

M.M.B .. nr. 30.511

Orig. rom .. hcÎrtie cl[fcJ/io cu filigrcm (35.5x2../.5 cm.). Are două copii moderne:

ww clin 189-1 şi o altu neclatatâ. Provine ele la Epilropiu Aşezâmintelor Brâncoveneşti. 

Bihliogrt�fie: ed.: Aşezămintele 1938, pp. 160-161 (nr. 197). 

-TuNi.\llNL

:; Ad. interlinear. 
·
1 Pătat în orig. 
'Semnătură autografă în lb. greacă. Tradusă după copie. 
(i s 

. 
f' emnătun autogra e. 

63. 

Dă la 1 Divan 
1812 august 29 

Pe această alăturată alegere a Departamentului nerămâind odihnit 
Ioniţă sin Anastase Lavda, orânduitul zapciu vătaf de Divan l-au înfăţişat şi 
la Divan înaintea2 noastră cu molitfa sa preotul popa Hrisul eclisiiarhul. 
Unde altu [ cuvânt ] 3 şi răspuns vrednicu nu avu Lavda decât tot pricinuirile 
ce au zis la Departament că tată-său i Dima catarul şi Ban băcanul ar fi făcut 
aşăză1nânt cu pitarul Dragomir ce era epitrop mănăstirii Domniţii Bălaşi 
pentru aceste prăvălii ce s-au arsu dăn primejdiia focului ot leat < 1 >804 ca să 
le I prefacă cu cheltuiala lor şi să le I stăpânească în soroc de zece ani 
scăzându-să din cheltuiala chiri<e>i pentru prăvăliia tată-său câte taleri 11 O 
pă an şi pentru celelalte câte taleri 160 până să vor istovi banii cheltuialele şi 
apoi să dea I acea chirie până la împlinirea sorocului. Şi cum că murind tată
său mai nainte până a să îmdeplini sorocul şi neavând zapisul tocmelii la 
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mână. fiind scrisorile tatăne său închise la stărostie şi silindu-i părâtul au 
făcut alt aşăzământ numai pă câte un an şi cu chirie mai încărcată. Iar acum 
fiindcă are zapis la mână, cerea să să urmeze după acel aşăzământ şi banii ce 

au dat mai mult să li 
I 
întoarcă înapoi

4
•

Dar. după cercetarea ce am făcut şi noi pricinuirile lui să dovediră 
neadevărate şi zapisul ce-l arată mincinos pentru că tremiţându-1 noi cu 

logofeţel de Divan la dumnealui biv vei vornic Grecean Brâncoveanu!. fiind 

pitarul Dragomir vechiu om al casii dumnealor şi multă vren1e vătaf de 

curte, până când s-au orânduit epitropul mănăstirii. ne-au înştiinţat că 
iscălitura dintr-acel zapis nu este a pitarului Dragomir nici au fost vătaf de 

curte la acea vreme precum este pus în iscălitura acestui zapis. După carte 

mărturie a dumnealui vornicului să cunoaşte că este adevărată arătarea 

eclisiiarhului că după ce l-au orânduit răposatul banul Brâncoveanu! 

epitropu mănăstirii căutând socoteala cheltuelii acelor prăvălii cu <I >oniţă 

Lavda şi cu ceilalţi s-au răfuit dându-i şi zapisul cel adevărat al pitarului 

Dragomir de l-au trimis în năuntru la răposatul boier. Iar prăvăliile le-au dat 
tot lor cu aşăză1nânt prin zapise după cum s-au putut învoi plotin şi chiriia 

de sănt doi ani fără de cârteală. 

Bine, dar au judecat Depertamentul şi asemenea hotărân1 şi noi să 
stăpânească mănăstirea Domniţii Bălaşii aceste prăvălii cu pace despre 

Lavda i Stoian telalul şi aducând eclisiiarhu zapisul pitarului Dragon1ir care 

zice că i l-au dat Lavda la desfacerea lor atunci să să pedepsească Lavda ca 
un plastograf ce au făcut zapisul ce-l arată mincinos. < 1 >812 avgust 29. 

Mihai Manul 

Petrache Ritoridi 

Iordache Golescu 

N estor comisul 5.

Trecut în condică. 

<Verso>: Trei rânduri în lb. greacă. 

M.M.B., nr. 30.512

Orig. rom., hârtie difolio cufiligran (35x24 cm.). Are două copii moderne: unu

din 189.f. şi o alta nedatatei. Provine de la Epitropia Aşezcimintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed.: Aşezămintele 1938, pp. 161-162 (nr. 198). 

1 Ad. interlinear. 
2
1'NHAHH1''B. 

3 
Scris peste alt cuvânt. 

4
1'NHAn0H. 

5 Semnături autografe. 
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64. 

1813 iunie 24 

t MHt\OcT·1io Eo,K
°

1io, "iw "iw"H fEwprE K"PM
.-
rk R�EROA H rocnoA"P 3€Mt\€ 

K""XHCKOHE fiindcă casa lun1inăţi<e>i sale. beizade Grigorie Suţul. prin 

hrisoavele fraţilor don1ni de mai nainte care s-au întărit şi de către domniia 

mea. are a ţinea patru scaune dă carne aici. în oraş<ul> domni<e>i mele. 

Bucureştii. scutite dă varnă. dă erbărit şi de toate orânduelile câte au scaunele. 

An1 dat dmnniia mea această carte pentru scuteala unui scaun dintr

aceste patru ca să-l aibă scutit după cun1 să coprinde mai sus. Şi poruncim 

tuturor dă obşte supărare întru nimic să nu să facă. 

11 HC( np"RHHK> c""M p€4€X rOCflOACTR" MH. 1813 iunie 24. 

ţ "iw "iw"H f€wpr€ K"p"1,1t RO€EOA, MHI\OC'r"l'IO EottfllO rOCflOA"P ·
Vei logofăt 

Biv vei medelnicer. 

M.M.B .. nr. 1 ../. 021

Orig rom .. hârtie dţjrJlio cu filigran (31. 5x22 cm.), monograma domnească

şi sigiliu inelar domnesc în chinovar. Un alt exemplar original la nr. 14. 023. 

. . . . 

65 

1813 iunie 24 

t MHI\OCT·1·io EotK·1·io, lw lw"H l'EoprE K"pM1 rk ROEROA H rocnoA"P 3€Mt\€

G""XHCKOHE. fiindcă casa luminăţi<e>i sale. beizadea Grigorie Suţu, prin 

hrisoavele fraţilor domni de mai nainte. care s-au întărit şi de către domniia 

mea. are a ţinea aici. în oraşul domni<e>i inele, Bucureştii, cinci pivniţe 

scutite de fumărit, de cămănărit, de vamă. de vinul domnescu şi de ortul 

vătăşesc şi de orice dări ar fi peste pivniţe dintr-aceste cinci ca să o aibă 

apărată precum să coprinde mai sus. 

Pentru care poruncim dumitale vei agă i altor zapcii şi ţie vătaşe de 

cărciumari, să nu faceţi vreo supărare întru nimic la numita pivniţă. 

TOI\HKO rOCflOACTR" MH. 1813 iunie 24. 

M.M.B .. nr. 14.01-1

Orig rom .. hârtie dţjcJlio (31,5x22 cm.). monograma domnească şi sigiliu

mţjlociu domnesc în chinovar. Alte exemplare originale la nr. 14.015, 14.016 şi 

31.075. 

Bibliografie: ed.: Documente 1960, pp. 214 (nr. 130). 
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66. 

1814 decembrie 14 

t "'\ul\�cT·1·.o li�iK·i".o, Iw lw,u� f€opr€ H"P"f.rk RO€ROA H rocnoA"P 3€MI\€ 

E""XHCKOH€ fiindcă casa luminăţi<e>i sale. beizadea Grigoriie Suţu ot Ageşti. 
prin hrisoavele fraţilor domni de n1ai nainte care s-au înnoitu şi dă către 
don1niia n1ea, are a ţinea patru scaune de carne aicL în oraşn11> domni<e>i 
n1ele. Bucureştii. scutite şi apărate de vamă. de erbărit, de fumăritu şi de toate 
alte orândueli câte vor fi pă scaune. acestea să fiie nesupărate întru nimic. 

A1n dat. daru don1niia n1ea această carte la unu dintr-aceste scaune 
prin care porunci1n vameşiloru. erbariloru. fumariloru i vătafului de 
n1ăcelari şi altora ce veţi fi orânduiţi cu orice trebi asupra scaunelor văzând 
cartea don1ni<e>i mele supărare întru nin1ic să nu faceţi acestui scaunu că aşa 
este porunca do1nni<e>i mele. 

11 HC<npi.\RHHK) '"""' p€4€X rocnOACTRi.\ MH. 1814 dechemvrie 14. 

t Iw lwi.\H f€opr€ H"P"Vii RO€ROA, MHI\OCT·1·.o lioiK·1·.o rocnoA"P· 

După hrisov. Răducu sluger. 

M.M.B .. nr. 1-1.017

Orig. rom .. hârtie ddhlio cu filigrcm ( 3 lx2 l cm.) monogramei clomneascâ şi

sigiliu inelur domnesc în chinovar. Are copie modernă nedatată. Alte exemplare 

originale lu nr. 1-1.019 şi 1-1.()20. 

67 

1816 decembrie 21 

t Încredinţez cu acest zapis al mieu sfinti<e>i şi dumnezeeştii mănăstiri 
ce să nurneşte Doamna Bălaşa. Precum să să ştiie că luând eu cu schimb de 
la dumnealui hiv vei clucer Iordache Deşliu dooă prăvălii piste drum de la 
ferestrile puşcării, care prăvălii sănt pe locul aceştii mănăstiri cu chiriie pe 
an câte taleri cincisprezece pentru loc după cum să coprinde şi în apodicsis a 
răposatului Dragomir hiv treti logofăt ce au fost epitrop al aceştii n1ănăstiri 
de la leat 1 794 septemvrie 3. 

Acum. dar ducându-mă eu de a mea bună voie vrând să mai fac 
adăogire chiriia locului spre folosul sfintii mănăstiri am mai înălţat I cu taleri 
şapte şi jumătate, care fac taleri 22, bani 60, să dau pe an. Care loc al 
prăvăliilor măsurându-să acum cu stânjănul ce să obicinueşte acum s-au 
găsit a fi faţa stânjăni [ ]

2 şi lungul stânjeni [ ] 2
. 
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An1 dat şi eu acest zapis sfinti<e>i mănăstiri după cum asemenea carte 
arn priin1it şi eu de la sfânta mănăstire ca să fiu nesupărat întru nimic mai 
n1tdt piste numita chiriie şi să fiu volnic ca şi oricând voi vrea să prefac atât 
prăvăliile cât şi alte ce-mi va fi voia, să fac de iznoavă pivniţă dă dăsuptul 
prăvăliilor şi casa d-asupra lor. pe acest loc atât eu cât şi neamul mieu. Însă 
ferească Dun1nezeu şi întân1plându-să a le3 vinde să fiu bun volnic numai să 
fiie şi prin ştirea epitropilor şi cu preţul ce va da alţii de va vrea sfânta 
mănăstire să le cumpere, să să protimisească a le3 răscumpăra cu acel preţ 
după obiceiul pământului, iar altă supărare cun1părătorului să nu i3 să facă. 
Ci tot această chiriie ce scriie mai sus să aibă mănăstirea a lua. Care aceste 
prăvălii pe de o3 parte să vecineşte cu prăvăliia lui chir Gheorghe, socrul 
mieu, şi pe de alta cu prăvăliia Doamnii Bălaşăi. Şi eu să am datoriie a 
îngriji pentru apa, care să scurge din dosul prăvăliilor, ca cu orice mijloc voi 
şti să fac să să scurgă apa afară la pod, iar să nu curgă în curtea prăvălii lor. 

Şi spre încredinţare am iscălit. 1816 dichemvrie 21. 
Ioan TriiandafiL adeverez 
Gheorghe biv treti a1n scris şi <stmt> martor4

.

<Verso>: Cinci rânduri în lb. greacă. 

M.M.B .. nr. 30.51-1

Orig rom„ hârtie dzfhlio cu fii igran (28x 19 cm.). sigiliu inelar in negru de

fiun. Are c/ouâ copii moderne: una din 189-1 şi o alta nedatată. Provine de la 

Epitropia Aşe::ămintelor Brâncoveneşti. 

Bibliografie: ed: Aşezămintele 1938, p. 164 (nr. 203). 

l 
'ÎHH'ht\U,,ff. 

2 Loc alb în orig. 
3 Ad. interlinear. 
.i Semnături autografe. 

68. 

1823 ianuarie 28 

Dă vreme ce viiaţa aceasta este un drum care ne duce la moarte şi un 
somn dintru care ne deşteptăm numai la [ ceasul] 1 morţii şi toate ale lumi<i> 
sunt trecătoare şi nestatornice ca o2 umbră şi vis precum zice Ecclisiastecul 
cum toate sănt deşărtăciune afară din slujba lui Dumnezeu şi binele ce 
suntem datori a face în viiaţa aceasta către fieşcare rară osăbire şi mai vârtos 
către cei ce ne slujescu la neputinţele noastre cu osărdiie şi credinţă. 
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Deci. şi noi aflându-ne la adânci bătrâneţe bolnav şi neputincios stând 
napristan în tot ceasul înaintea3 mea zioa şi noaptea mai cu osăbire decât 
toţi. Safta sluga noastră cea credincioasă. care încă din leat <l >819 după a sa 
strădanie şi plăcută slujbă cu care s-au aritat din mica sa copilăriie 
săvârşindu a ei datori ie însutit fiindu supusă.i robi <e> i s-au ertat împreuni cu 
feciori< i > ei lăsându-i slobozi6 precum dintr-unceput este zidit omul de la 
milostivul Dumnezeu ( după cu1n în cartea ce i2 s-au dat la mâna supt a mea 
iscălitură şi pecete să coprinde ). Milostivindu-ne asupră-i şi acun1 spre a 
împlini desăvârşit această bună şi sfânta faptă. care 1nai mult decât orice altă 
faptă bună este mai priimită lui Dumnezeu fiindu slobozenie dă sufletu 
robitu chipul lui Dumnezeu urn1are asemene<a> Mântuitoriului Hristos. care 
ca un îndurat au mântuit pă strămoşulu nostru Adan1 din robiia vrăjn1aşului 
i-am dat loculu ce încă n1ai din nainte l-am hărăzit nun1itei şi fecioriloru ei
pă care ş-au făcut şi o2 odăiţă i prăvălie nevrând a să într<ă>ina dimprejurul
nostru. Însă în lat din poarta cea n1ică dă lângă poarta cea mare din podu.
adecă din zidul casii ce ş-au făcut până în colţul Curţii dăspre ulicioară şi în
lungu din faţa podului patru stânjini năuntru. în curte. Care loc să aibă a-l
stăpâni în bună pace nesupăraţi de către nin1eni din preaiubiţ<ii> miei
clironon1i. fiindcă l-am hărăzit nun1itei şi feciorilor ei de a mea bună voie
din tot sufletul şi din toată inima pentru mai sus arătatele slujbi ce cu osăbire
au arătat în toată vremea către noi.

--, 

Şi n1ai vârtos pentru plata cc tare crez şi nădăjduescu că voi avea dă Ja-
milostivul Dumnezeu în viiaţa dă veci. Pentru care a fi2 ştiut i-am dat această 
carte supt a mea iscălitură spre a să unna întocmai. Şi după trecerea mea din 
această vremelnică viiaţă dându-i-să şi cele trebuincioase cât va trăi numita spre 
hrana vieţii şi în1brăcămintea trupului tot din curtea noastră de către iubiţ<ii> 
miei clironomi. precum au avut şi are şi de acum căutare în zilele noastre. 

Asemene<ea> şi pentru datoriia ce are a răspunde pă la2 unii alţii 
pentru care m-am făgăduit să să2 plătească de către noi ca să2 ră1nâie 
slobodă desăvârşit. De vor rămânea neplătitu dă mine să să plătească tot de 
către iubiţi<i> miei clirono1ni. 

Iar. cându ferească Dumnezeu vreunul dintr-înşi să va ispiti a strica 
această bunăvoinţă a noastră şi sfânta faptă. care după cuviinţă an1 urmat-o 
har pentru sufletul mieu şi al răposatei soţi <e> i mele cei iubite din tot avutul 
nostru nepăgubind pă nimini din preaiubiţi<i> noştri clironomi cu cel n1ai 
puţin lucru din dreptele Iaru agoniseli. Ci încă lăsându-le tot ce avem loru 
întru stăpânire mergând în ceilaltă viiaţă precum am �i venit fără a lua 
cevaşi împreună, unul ca acela să nu2 dobândească binele cel dorit_ nici 
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în viiaţa aceasta, nici în viiaţa dă veci, ci să-şi petreacă toate zilele în 

suspin şi păcat şi după moarte fierul şi pietrile să putrezească, iar trupul 

lui să stea întregu până nu va face toate precum însumi am binevoit. Iar 

care va urma şi va face toate câte dă către noi s-au arătat să-l 

blagoslovească milostivul Dumnezeu şi în viiaţa aceasta şi în cea dă veci, 

precun1 au blagoslovit pre A vraam, pre Isaac şi pre Iacov după cum zice 

psaln1istul: ,,Fericiţi toţi cei ce sântem de Domnul şi ascultă dă părinţii 
săi fericit eşti şi hine va fi2 ţiie muerea ta ca (/ viie roditoare în laturile 
casii tale, fii tăi ca nişte tine[re] 1 odrasle dă mas/ii împrejurul mesii tale 
şi vei vedea pre fii fiilor tăi. Si hlagosloveniia părinţilor întăreşte casa 
fiiloru. hlaf!,oslovească-i dar Împăratul ceresc pre fii ascultării precum Îi

hlagoslovescu eu întru inima mea. Si după cum îi binecuvintează si{fletul 
mieu. Amin". 

Şi pentru credinţă şi buna întărire am iscălit cu însuşi mâna mea. 1823 

ghenarie 28. 
[D.R. vornic] 7

.

M.M.B .. nr. 13 . ../73

Orig rom., hârtie dţlolio cufiligran (l9,5x29 cm.).

1 Scris cu altă cerneală. 
2 Ad. interlinear. 
� 'hrn ,.urn rk 

-1 c�n11�C'h. 

'1)rnpE�H'h 
(, 

C1\Ni�tKH. 

7 Semnătură autografă. 

69 

1825 martie 29, Bucureşti 
Adică eu, Hagiica Velica, soţiia răposatului Hagi Theodosie 

Gabrovalău, împreună cu [ clironomul] 
1 
mieu, Iona treti logofăt, încredinţăm 

cu acest adevărat şi credincios zapisul nostru la mâna dumn[ ealui] 1 Hristii 

Emanuil Papazoglu2 suditu C.C. Precum să să ştie că de la răposatu soţul 

mieu ră[ mase dato ]rie 
I 

ca să să plătească şi peristasis al vremilor nu ne-au 
ajutat nu cu1n datorie să plătim ci [ ] 1 şi adăogat cu plăţi de dobânzi grele şi 

întâmplătoarele cheltuieli. 

Aşadar, alt m[ai ră]mâindu-ne
1 de plata datori<e>i am făcut vânzătoare 

din acareturile ce ne-au rămas de la răpo[satul ... ] 1 casile cele mari din 
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Curtea Domnească Veche ce sănt zidite de răposatu pe locu moştenescu ce 

l-au cu[mpărat 1ne]zat
1 

la poarta din sus i precupeţăriia de alăturea. ce este

pe locu bisericilor domneşti, pentru care s[ă plă]teşte
1 

chirie pe anu câte una

ocă ceară precum zapisul cumpărătorii arată. / cafeneaoa ce este alăturea

cu p[ ... ]riia
1 

pe locul mănăstirii Mărcuţii. pentru care să plăteşte chiriia

păn1ântului pe anu taleri zece ce au fost a Altâ[ ntopului] 1 şi s-au cun1părat

iarăşi de către răposatu Hagiu, soţul mieu dă la mezat precum sineturile arată.

C [ are ace] ste 
I 

acareturi de o parte să veci neşte cu chir Enache 

Mimi. dă altă parte cu podul domnescu ce trec[e Dâm]boviţă
1
, iar lungul 

le merge din apa Dâmboviţii şi până în faţa podului celui mare. Pentru 

[aceste aca]returi 
I 

găsindu-să mai sus numitu neguţătoru muşteriu ca să 

le cumpere prin bună tocmeală n[ esilit] 
1 

dă nin1eni. cu ştirea rudelor şi a 

vecinului le-am vândut du1nnealui drept galbeni chesaro în1părăteşti. 
[ ade ]că 

I 
galbeni cinci mii şase sute şi cinzeci. pe cari-i prin1indu-i pă toţi 

dăplin în mâna noastră [ ] 
1 

enhirisit şi noi în mâna dmnneal ui î1npreună 

cu acest zapis al nostru de vânzare şi orice alte sine [ turi] 1 an1 n1ai avut pe 
aceste numite acareturi. 

Drept aceia, fiindcă cu aceşti bani ne-ain plătit dă dator[ie ca să] 1 aibă 

dar dumnealui chir Hristea Emanuil Papazoglu
2 

a le stăpâni cu bună pace de 

către noi şi de [către] 
1 

tot neamul nostru. dumnealui. clironon1ii dun1nealui 

şi tot neamul dumnealui avându-le moştenire nest[răn1L1]tată
1 
în veci. 

Deci. pentru mai adevărată credinţă ne-am iscălit mai JOS ca să să 

crează. 1825 n1artie 29, Bucureşti. 

Eu, Hagiica Velica. soţiia răposatului Hagi Theodosie 

Gabrovalău vânzătoare şi neştiind carte să n1ă iscălescu am rugat pă 

scriitoru dă m-au iscălit şi eu me-am pus pecetea. 

[ ]
3
.

[ ]
3
.

[ ]
3
.

[ ]
3
.

De la 
4 

Logofeţiia Streini lor Pricini 

Dumnealui chir Hristea Emanuil Papazoglu (prin vechilul său. lvanciul 

Hagi Stolo) cumpărătoru acestor binale cerând [de] 
1 

la Depertament 

adeverirea acestui zapis au venit de faţă înaintea5 noastră atât Hagiica 

Velica, soţi ia răposatului [H]agi 
I 

Theodosiie Gabrovalău cât şi clironon1ul 

său, Iona treti logofăt, vânzători şi intrând în cercetare ne îndăstulară1n de 

la
4 

numitu că au aceste binale clironomiie de la
4 

numitul răposat Hagi 

Theodosiie şi că rămâind cu [ da ]torii I de la 
4 

numitul răposat alt 1nij locu n-au 

avut a le plăti decât a vinde aceste acareturi. 
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De [ace] ia I cu ştirea şi priimirea vecinilor şi a rudelor şi de bună voia 
lor au vândut aceste binale numi[tu ]lui I Hristii Papazoglu de la4 

care-le 
priimindu-şi toţi bani<i> deplin ce să coprinde într-acest zapis i-au dat [şi] 1

sineturile cele vechi <a>le acestor binale. Iar pentru rudele ce au cădere dă 
protimisis zise atât vânzătoridon cât şi cumpărătorudui> prin vechilul său că 
volnici sunt oricând a-i răspunde arătaţi<i> bani cu dobânda lor şi a le-i 

lua ei 
binalele acestea. 

Drept aceia spre a fi vânzarea aceasta temeinică s-au adeverit zapisul 
şi cu iscălitura noastră i cu pecetea Depertamentului ca să-şi aibă tăriia şi 
urmarea întocmai după cum să coprinde. < 1 > 825 iunie 17. 

Mihai Cornescu vei logofăt6
.

Opt rânduri în lb. rusă. 

M.M.B .. nr. 35.836

Orig. rom .. hârtie cl{f'o/io cufiligran (39x26 cm.). 4 sigilii În negru defion.

1 Rupt în orig. Citire probabilă. 
� n"n"3��r"s. 
3 Semnături autografe în lb. greacă. 
� Ad. interlinear. 
-' 'b-rni.\HHTii. 

c, Semnătură autografă. 

70 

1825 iunie 9 

Adecă noi, cei 1na1 Jos iscăli ţi Velica Hagii ca, soţi ia răposatului 

Theodosie Gabrovalău, cu nepotul mieu, Iona, clironomul răposatului şi 

al mieu, încredinţăm pă cinstita Logofeţiie pentru casele cele n1ari. ce 

sănt făcute de răposatul soţul mieu pă pământ din Curtea Veche cumpărat 

şi cu cafeneaoa i cu puţin locu din cafenea, care sănt la poarta din sus, ce 

au fost da> Curte<a> Veche şi acum le vindem pentru datoriia răposatului 

a să plăti. 

După cererea ce ni s-au făcut pentru rude arătăm că alte rude până la 
veri premari nu avem cărora să li 1 să cază protimisis şi să nu fie iscăliţi şi 

spre a să întări zapisul de cinstita Logofeţiie dăm acest engrafon al nostru 

spre credinţă. < 1>825 iunie 9. 

[ ]
2
. 

< Verso>: Trei rânduri în lb. greacă. 
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M.M.B .. nr. 35.R3../

Orig. rom .. hârtie dUc;lio cu filigran (22):16 cm.). sigiliu inelar in negru de

/ion. 

1 Ad. interlinear. 
2 Posibil semnătură în lb. greacă. 

71. 

1834 aprilie 5
După punerea la cale ce s-au făcut de cinstitul Sfat şi cu cinstita Agiie 

pentru 1nutarea căsoa<e>i a paznicilor de noapte ce era 
I 

clădită vremelniceşti 

în piiaţă la poarta din sus înaintea2 bolţilor D. Hristea Papazou<g>lu mi s-au 

dat poruncă a muta această căsoaie şi a se aşăza la locu unde au găsit cu cale 

dumnealor boieri cileni ai cinstitului Sfat D. stolnicul Stancio i D. Hristofor 

Salonschi şi D. arhitectonul Hartin. 

După care dând înscris D. Hristodor Papazou<g>lu la cinstit Sfat că 

mutarea căsoa<e>i cei vechi cum şi clădirea din nou o va face cu a dumisale 

cheltuială i s-au dat voie de către cinstitul Sfat şi însărcinându-mă pă mine a 

face această căsoaie clădindu-o din nou cu două paturi câş, vatră pardosită 

cu cărămidă. pă dinafară zugrăvită şi alăturea scară pentru pogorât cu 

piciorul la Dâinboviţă, fiind acolo vad de apă pi<n>tru obşte. acum am 

săvărşit-o întoc1nai după porunca cinstitului Sfat şi a cinstitei Agii cu toată 

cheltuiala mai sus nrnnitului după înscrisul ce au dat. 

Şi fiindcă această căsoaie s-au făcut prin n1ine priimindu-şi meşteri<i> 

plata deplin cum şi cumpăratul materialului s-au plătit până la o para 

neavând a n1ai da mai sus numitului nimic. 

Şi spre încredinţare am dat acest înscris. 1834 aprilie 5. 

Ianalie polcovnic. 

M.M.B .. nr. 35.R38

Orig. rom .. hârtie dţf"olio cufiligran (32.5x22 cm.).

1 
EpE4. 

2
'hrn41-twrii. 
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