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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE IN SITUL
""'

BRAGADIRU ,,LA MOARA",

ORAŞUL

BRAGADIRU,

JUD. ILFOV
(AŞEZAREA

-

NEOLITICA, CULTURA DUD EŞTI)
Vasilica SANDU

Situ! arheologic Bragadiru .,La Moarft" se atlă pc malul nordic al r{wlui
Sa bar, la vest (în amonte) de podul ~osclci DN 6 ( Bucurc~ti-Bragadiru
Aicxandria) şi la nord-vest de construcţiile fostei Fabrici de Nutrcţuri
Combinate. Se întinde pc o m~ic de teren de circa 1.000 m lungime ~i 200 m
lăţime, situată pc terasa medic, panta şi platoul tcrasci înalte a Sabarului
(Fig. 1).
'--

In toamna anului 196X, în jumfltatca răsăritcanfl a sitului, la est de
reţeaua de înaltă tensiune, arhcologul Mioara Turcu începea săpăturilc
arheologice, la început de sondaj, devenite săpături sistematice în anii 19691974 şi 1976-1979, cu care ocazie a descoperit: o a~czarc din epoca Latcnc
geto-dacică (secolele 11-1 î. H r. ), din care a cercetat 22 de locuinţe: o aşezare
din secolele III-IV d. Hr. din care a sf1pat o locuinţft; o a~czarc din epoca
tncdicvală timpurie (secolele IX-XI) din care a descoperit şi săpat 3 bordeie
şi 15 locuinţe de suprafaţă; resturi de locui re din secolele XV- X VI 1
In vederea constntirii unei locuinţe private, în zilele de 17-1 X octombrie
2012, conform Autorizaţici de cercetare arhcologică preventivă nr. 271/2012, la
2
cererea proprietarului, atn efectuat o săpătură pc un teren de 400 m , situat
în T 100, P 451/20, lot 5, pc platoul tcrasci înalte, spre marginea nord2
vestică a j Ulnătăţi i apusene a si tul ui . Suprafaţa terenului era înc 1inatfl,
aceasta înălţându-sc uşor de la nord-est spre sud-vest.
La cercetarea de suprafaţă făcută pc suprafaţa sitului Bragadiru .,La
Moară", înainte de începerea săpăturii, resturile arheologice (pigmentaţie
spccificft a solului, bucăţi de pământ ars la roşu ~i fragmente de vase din
secolele IX-XI d. Hr.) s-au observat încep,înd de la circa 50-70 m distanţă
spre sud de acest lot, către muchia şi panta tcrasci spre Sabar, situaţie care
ne-a dctermi nat sft-1 considerăm atunci, ca fă Gînd parte din zona de protecţie
a sitului Bragadiru "La Moarâ".
1

.

1

.'

Turcu 1t)7 1. p. 55-h7: TurCLt 19X 1. p. 1t) 1-19-l: Tutnt 1t)X 1. p ..1.0--H). Fig. 1.
.
1
..,
.:;;/
Sandu
_OI.'.
p. 1. -·
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Vasilica SANDlJ

Deoarece nu mai fusese arată de câţiva ani, suprat~1ţa lui, ca întreaga
zonă din acea parte a sitului, era acoperit[\ cu o iarbft dcasft din llora
spontană, pentru îndcpftrtarea căreia, înainte de începerea săpăturii propriu
zise. s-a efectuat o răzuială mecanic[\. Pc solul astiCI curăţat, s-au observat
numai bucf1ţi de păm,înt ars la ro~u ~i c[ttcva fragmente de vase din epocile
modcrnfl ~i contemporan[\.
În condiţiile secetei prelungite din vara ~i toamna anului 2012 ~ia lipsei
unei surse de apă, în apropiere, pentru udarca prealabilă a terenului excesiv de
uscat, nu a fost posibilă efectuarea unei săpături arheologice manuale. Au fost
trasate ~i săpate mecanic în straturi subţiri ~i într-un ritm lent, 4 ~anţuri
orientate 34° NE - 214° SE. S 1 - III de 17,50 x 2.XO m ~i S IV de 1X.OO x
x 2.XO m, P'Înă la (H_hîncimi cuprinse între 0,65, spre colţul nord-estic ~i 0,90 m
spre cel sud-vestic (Fig. 2 ). Supratltţa ccrcctatft a fost de 197,40 m 2 .
Stratigratic, în jumătatea sudică a S 1, sub stratul arabil de 0,25 111
grosime, ccnu~iu-gălbui, se află: un strat ccnu~iu-ncgricios, de O, 10-0, 15 m
12;rosimc; un strat nc!2:ricios de O, 10-0,20 m .......grosime; un strat ne!..!:ricios.._
castaniu, gros de O, 10-0,15 m ~i stratul castaniu. In colţul nord-estic, unde
terenul este mai jos, stratul castaniu apare la achîncimca de 0,55 m. Pc
măsură ce terenul urcft spre sud ~i sud-vest, din cauza depuneri lor arheologice,
stratul castaniu apare tot mai jos, raportat la nivelul actual de cf1lcarc, spre
exemplu către colţul sud-vestic al S 1, partea superioară a acestuia se află la
- O, 75 m de la nivelul de călcare al anului 2012.
S-au găsit câteva fragtnente de vase dacice lucrate la roat[l din pastă
tină, arsfl cenuşiu şi un grup de fragmente de la o strachină cărămiziu
gălbuie (Fig. 10/1 ). In S 1, la 8 111 S, de la capătul nordic şi 0,30 tn V de la
latura estică, între 0,40 şi 0,50 m adânci111c au apărut frag111ente de la doufl
oale diferite. Erau lucrate cu mâna şi ambele aveau barbotina în interior cu
striuri orizontale sau uşor oblice, ordonate ca distanţă şi adâncitne, operaţie
făcută în pasta crudă probabil cu un picptcnc: una întrcgibilă din pastă cu
cioburi pisate şi rare pietricele (Fig. 10/2)~ alta din pastă cu cioburi pisate,
care avea şi peretele exterior cu striuri verticale sau oblice. Fragtncntc
asemănătoare de la oale lucrate cu mâna şi striate în interior ~i exterior,
asociate cu ceramică dacică autohtonă lucrată la roată, la care se constatfl
influenţa C(u·pică ~i sarmatică ~i cu importurile romane din secolul III d. Hr.,
au mai fost dcs~opcritc pc malul nordic al râului Ciorogttrla, în situ! Vârtcju
"Câtzmul Chirca"·\ str. Unirii, nr. X3 A, situat la circa 3 km E de situl
Bragadiru ,,!,a Aloarâ" ~i la circa 5 km E, în situ! V(îrtcju "Gnţjdurile.fhstului
.........

........._
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5

CAP". pc str. Milcov. nr. 31 A.t. c,1tcva fragmente lucrate cu mâna şi striate

în interior. împreună cu altele ncstriatc au fost descoperite în situ! Snagov
.. Coada Chiof' 5 • aflat pc tnalul sudic al lacului Snagov. în umplutura 8 6 din
secolul III d. Hr. Regretatul arheolog Gh. Bichir. era de părere că ornamentul
jZicut cu .. mâturica" este intâlnit .\poradic .yi in mediul geto-dacic. dar este
mai ji·en·ent la sarma(i (dispus in dţj'erite jhrme) tot pe ceramicâ modelatcl
(J
cu mana .
In toate şanţuri le au fost găsite rare fragtnente de la vase traco-getice:
unul din partea inferioară a unui borcan din pastă cu cioburi pisate având
barbotina striată oblic în exterior şi netezită cu un bcţigaş în interior (Fig. 8/8
7
şi 13/5). cu analogii la Babadag : de la un borcan din pastă cu nisip.
pietricele şi cioburi pisate. decorat cu buton ascendent şi brâu alveolat (Fig.
9/2 şi 14/2) decor întâlnit în Hallstattul târziu la Ferigilex şi în Latcnc-ul
9
10
timpuriu la Cernica (425-400 î. Hr) , Militari-Câmpul Boja , Tânganu
11
"Autostradă" (secolele IV- 1II î. Hr.) • etc.: de la o cană bitronconică din
pastă cu nisip şi rare pictricclc. de culoare neagră cu exteriorul maroniu.
decorat cu buton (Fig. 9/l şi 14/l) şi de la o strachină, din pastă cu nisip şi
rare pietricele. negricioasă. având o proetnincnţă deasupra bitronconicităţii
(Fig. 9/3 ), databile şi ele în acelaşi interval cronologic.
~

~

Asezarea
neoliticii, cultura Dudesti
'
'
In stratul negricios-castaniu, au apărut n1ateriale arheologice ncolitice,
mai puţine în partea nord-estică şi tnai multe spre sud-vest, unde şi nivelul
cultural corespunzător era tnai gros. Acestea erau formate în general din
fragmente de vase şi bucăţi mai mari sau n1ai mici de păn1ânt ars provenit
din pereţii arşi ai unor locuinţe.
Au fost identificate două cotnplcxe de locuire: un bordci şi o groapă
menajeră, care din păcate n-au putut fi urmărite sub adâncitnea la care
proprietarul unna să toarne baza stâlpi lor de susţinere ai casei.
4

Vasilica Sandu, Descoperiri arheologice

situ/ Vârteju "Grajdurile j(Jstului CAP".
ora.yul Aiâgurcle. judeţul 1/j(J\' (aye:::âri din CfWUt hron:::ului. 1/allstall. secolele 11-/l· .yi X-XI
d 1/r.) (în curs de apariţie în CAB, IX).
5
Sftpfttură Vasilica Sandu, 2007, materiale inedite.
1Î1

6

Bichir 1973, p. 69.
Morintz Sebastian, Jugfmaru, Munteanu 1995, p. 223, Fig. X 1111, Xlll/6.
8
Vulpe /\1 19()7, Pl. Xll/17.
9
Moscalu 19X3, p. 40X, Pl. XVI/5.
10
Zirra, Cazimir J9(d, P. 51, Fig. 3/1.
11
Sandu-Cuculca 200(), [l. 209, Pl. Xll/3.
7
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Vasilica S/\NDU

Bordeiulnr. 1 (8 1). Resturile lui au apftrut la 11,30 m S de la capfttul
nordic al S 1, av~înd 4,XO m pc direcţia NS. O micf1 parte din groapa lui de
formă ovală a apărut şi în S Il. Între -0,60 şi O,X5 m, în pământul castaniunegricios din umplutura gropii erau bucftţi mai mari sau mai mici de lut ars
la cftrfuniziu, care pftstrau amprente de paie şi pleavf1. c~îtcva fragmente lipite
şi arse de vatră sau de podea de locuinţf1, un fragment de cremene, un
fragment de la o lamă din silex (Fig. 3/2 şi 13/4): o daltfl trapczoidalft 12 din
tuf vulcanic alb-gălbui, parţial stratificat, patinat maroniu, av~înd pc ambele
feţe nişte alvcolări superficiale rotunde, H'tcutc cu scopul ca utilizatorul să
ţină mai bine unealta în m~înă (Fig. 3/l şi 1 III a-1 c ): fragmente de la o
fusaiolf1 din pastă cu pleavă şi nisip rar (Fig. 3/3 şi 1 1/2a-b ): un fragment
dintr-o măsuţă de cult din pastă cu pleavă, puţin nisip şi rare pictriccle
(Fig. 7/3 şi 12/5a/b ): un fragment de strccurfttoarc din pastf1 mai tină cu puţină
pleavă şi nisip (Fig. 3/4 şi 13/2) şi multe fragmente de vase din lut ars.
Groapa nr. 1 (Gr 1). A fost interceptată în S IV, la 1O, XO m S de la
latura nordică a terenului. Avea gura rotundă cu D = 2,55 m. Umplutura ci,
apărutfl de la -0,40 m, a avut p~înă la -0,7 5 m, numeroase bucăţi cărămizi i
sau ccnuşii-ncgricioasc de pământ ars, care fusese frământat cu paie şi
tulpini de păioasc şi numai câteva fragmente de vase din lut ars.
Cea tnai tnarc parte a tnatcrialului arheologic găsit în săpătură, a fost
format din fra~mcntc de la vase de diverse dimensiuni, modclatc cu m~îna
din lut amestecat în diverse proporţii cu pleavă, nisip, pietri cele. Circa 1/4
din fragmentele de vase au culoarea cărămizie, câteva au peretele din
exteriorul şi interiorul vasului cărămiziu şi n1iezul negricios, restul sunt cu
pereţii negricioşi, cenuşii-ncgricioşi sau tnaronii şi cu miezul negru. La
tnajoritatca fragmentelor, stratul de barbotină este erodat.
In funcţie de cantitatea de tnaterialc din compoziţia pastei şi la
Bragadiru "La Moară", am constatat prezenţa aceloraşi specii cermnicc, care
au fost descrise până în prezent în literatura de specialitate:
1. Pastă cu multă pleavă, nisip rar şi uneori rare pictricelc de râu sau
concrcţiuni calcaroase pisate. Unele fragmente au pereţii groşi, (unul dintrun vas de tnari dimensiuni avea peretele vertical arc uit de 2,3 cm grosin1c ),
altele sunt mai subţiri, deci şi vasele din care provin au fost de dimensiuni
mai mici. Buzele vaselor sunt rotunji te şi pereţii puţin arcui ţi.
Pc două fragmente găsite în B 1, unul cu pereţii extcriori cărămizii şi
miezul ccnuşiLi-ncgricios (Fig. 7/5 şi 14/3 ), altul de culoare neagră, decorul
este format dintr-un bnîu puţin reliet~1t pc care sunt itnprcsiuni rotunde.
'-

Piesa a rost spartft în timpul sftpftturii. din cauza tasării ~i usC:tciunii excesi\e a hulgf1relui
de p<-tlll<Înt în care s-a allat.
12
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Un fragment dintr-un vas cu peretele arcuit,

găsit

în S L arc o

7
mică

procn~i ncnţă-buton.

In 8 1 pc câteva fragmente de vase sunt prezente liniile incizatc,
paralele (Fig. 7/2, 13/3), sau în diverse combinaţii (Fig. 711, 13/1 ). Motive
incizatc sunt pc un fragment dintr-o tnăsuţă de cult (Fig. 7/3, 12/5a-b) şi pc
altul dintr-un castroncl (Fig. 7/4 ). Un fragn1cnt cu decor incizat, asemănător
11
celor de la 8ragadiru "La Moară" a fost găsit în situ! Giule~ti-Sârbi .
2. Pastă cu pleavă, mai mult sau n1ai puţin nisip ~i pietri cele (Fig. 4-6 ).
La câteva fragmente s-a constatat prezenţa concrcţiunilor calcaroasc
dizolvatc în pasta ceramică (Fig. 5/2). Fragincntclc provin de la vase cu
buzele rotunjite, corpul arcuit ~i fundul plat. În 8 1 au fost gftsitc 5
fragn1cntc dccoratc. Decorul realizat prin incizarc este format din benzi cu
suprat~1ţa netedă, care alternează cu benzi care au suprat~1ţa ha~uratft în reţea
cu 1in ii oblice, superficiale (Fig. 4/2-3, 12/1-2 ), arc analogii în a~czări le
1
15
ncolitice de la Dudcşti .t, Fundcnii Doa1nnci ~i Ccrnica 1h. Fragmente de
vase cu decor din benzi hasuratc în retea, ascmfmător celor de la Bra~adiru
17 . 1 1
. . 1a Va(Jastra
- ~·
. 1X . l 1t. '-p c un
,. La Moara-" au t'ost d cscopcntc
~~ a potc~ti . JU(.
fragment decorul din benzi netede ~i în reţea a fost cotnbinat cu benzi netede
duble, care alternează cu benzi netede triplc dispuse în zigzag (Fig. 4/1,
12/3 ). C01nbinaţii decorative ascmfmătoarc au mai fost descoperite la
·19
D u dc~t1 .
3. Pastă fină în care se observă o cantitate Inică de pleavă mărunţită,
împreună cu tnici şi rare boabe de nisip. Cele mai multe fragmente de vase
din această specie ceramică s-au găsit în 8 1, dintre care mcnţionfun un
pahar fragmentar (Fig. 8/5) şi fragmente de la două castronclc decora te cu
cancluri sau "pliscuri" oblice (Fig. 811-2, 12/4 ), cu analogii în aşezarea de la
20
Dudcşti , prccwn şi un fragment de strecurătoare. Speciile ccramicc de la
21
8ragadi ru scan1ănă ca fonnc şi decor şi cu cele de la 8oian- Vărăşti .
Materialul ccratnic de la 8ragadiru "La Moarft" se încadrează în ultima
23
22
fază din dezvoltarea culturii Dudcşti , numită n1za Ccrnica .

o

13

Lcahu 1963. p. 253-254, Fig. 61.
Com~a Eugen 1969, p. 56X, Fig. 2;2; ldem. 1971, p. 22-1-, Fig. 17/X
1
' Zirra Vlad 1059, p. 761, Fig. 3/1; Dolincscu-Fcrche 1964, p. 1 1X, Fig. 3/1.
16
Cantacuzino Gh., Morintz Sebastian 1063, p. 35, Fig. 7/3, Fig. 9/1, 3, 7-X; Cantacuzino
Cih., Morintz Sebastian 106X. p. 11, Fig. 3; Com~a Eugen 1971. p. 233, Fig. 2X/ 1, 5-(), 12;
Comsa Eu!.!:en 1974. Fi!.!:. 12.
1
- Cri.stesc~ 1932, p. 1X~~- Fig. 2X/14.
IX Com~a Eugen 1962 b, p. 21 (), Fig. 3/9.
1 1
' Com~a Eugen 1960, p. 56X, Fig. 2/3; Jdcm 1971, p. 224, Fig. 17/2.
2
° Com~a Eugen 19()9, p. 5()(), Fig. 311, 3-..J.; Com~a Eugen 1971. p. 22X-229, Fig. 22-23.
21
( 'om~a Eugen 1962 a, p. 207-20X.
22
Com~a Eugen 1())(), p. -1-7; Dumitrescu VI. 1t)7..J., p. -1-2--1--1-. 1-'ig. 1X.
14
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1n sftpfttura efectuat[\ în toamna anului 2012, la circa 1000 m vest de

DN 6, în partea vestică a sitului arheologic Bragadiru "La Moarft" a fost
descoperită marginea nord-estică a unei aşezări ncoliticc din cultura Dudc~ti,
despre care nu s-a consemnat nimic în lucrftrilc apftrutc pfmă acunr~-l.
Autorilor citaţi mai sus, nu cred să le ti scăpat tncnţiunca tăcută de Valeriu
Lcahu, despre o a~czarc Yinca 25 pc teritoriul comunei Bragadiru. Aristidc
Ştcfi1ncscu, care în vara anului 19X7 a tltcut cercetări arheologice sistematice
de suprat~tţă, completate cu date din arhiva MIAMB şi din literatura de
specialitate, pentru redactarea unui Raport arheologic necesar avizării
proiectului "Rcgularizarca cursuri lor râuri lor Ciorogârla şi Sa bar", ulterior
publicat, a notat despre cx istcnţa unor vcstigi i ncol iti ce în trei puncte, între
hotarele comunei Bragadiru: 1. "în aval de podul şoselei Bucurcşti-Bragadiru
Cornctu, pc tnalul stâng al Sabarului, în raza staţiei de epurare a apelor
2
uzatc" (J~ 2. "pc n1alul stâng al râului Ciorogârla, mai jos de podul drumului
27
La Colector, în zona unor mari cxcavaţi i de pământ La Carierâ" ~ 3. "ceva
mai la est, pc malul st~îng al r~îului Ciorogftrla, dincolo de drumul de cftruţc,
perpendicular pc malul Ciorogârlci" 2x. După cotclc suprafeţei terenului şi al
situaţiei stratigraticc constatate în săpftturft, resturile vctrci aşezării ncoliticc
se întind spre sudul şi vestul suprafeţei cercetate în 2012.

21

Cantacuzino Cih. ~i Morintz Sebastian 1963, p. 27-X0; Com~a Eugen 1071, p. 195-240;
Com~a Eugen 1074, p. 0-1 X, Com~a Eugen 19X 1, p. 21-22.
24
Turcu, în op. cit.; Ştefănescu A 19X0, p. 32, pct. 57; Roman 2012, p. 40, 53, nr. 17-10.
25
Lcahu 10()5, p. 24-25. Toate a~czftrilc Yinca de pc teritoriul Hucurc~tilor ~i din
împrejurimi (Du(.k~ti "Malu Ro~u", Căklftraru pc malul lacului Ccrnica, Fundcnii Doamnei,
a~czarca de la hotarul dintre comunck Ro~u ~i Militari. Dealul Piscului. Rragadiru ~i
Dom ne~ ti). menţionate în acel capitol, sunt de fapt a~czări Dudc~ti (vezi bibl. la Com~a
Lugcn ).
26
)tcl'ftncscu A 10X0, p. 57, pct. 33.
21 11
1
. p. _'1 -+,
(. cm, .111 op. c1t,
pct. 4 .
2
1l Ibidem. p. 54. pct. (L
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RESUME
Nou\·elles (k;cOU\'ertes archc;ologiques dans le site
Bragadiru "La /'vloarâ ", la \'ilie Bragadiru, dep. 1(/(J\'.
L 'hahitatneolithique, la civilisation Dude.yti.
Le site archcologiquc Bragadiru "La Moarâ", viile Bragadiru,
dcpartcmcnt Ilfov, est situc dans la plcine de la viile Bucarest, sur le rivc
nordiquc de la rivicrc Sa bar, a 1' ou est de la chaussce Bucureşti-Alexandria.
Pour vcrificr le potentiel archcologique d'un terrain en surfacc de
2
400 m , situc dans la partie de nord-ouest de la pcripherie du site Bragadiru
"La Moarâ", en 17-18 octobrc 2012, ont etc fouillcs 4 sections en surface
totale de 197 AO tn-.
A etc ctabli la stratigraphic du tcrrain, ont etc dccouvcrts de rarcs
matcriaux du II r siecle ct hallstattiennes.
Les plus non1breuses rnatcriaux mises au jour, pour la prcrnierc fois,
sont cclles appartenant d'un habitat de la civilisation ncolithique Dudcşti.
Ont etc dccouverts les rcstes d'une fosse menajere ct unc hutte partiellcment
approfondie dans la terrc.
La majoritc des restcs ont etc trouvcs dans la terrc de rempl issagc de
l'huttc: une pointc en tuf volcaniquc~ un fragment d'unc larnc cn silex;
fragn1cnts d\mc fusa"Iolc, d\mc passoirc, d\mc pctitc table cn glaisc brCtlc ct
de vases tnodclccs a la tnain en pâte ayant dans la composition un pourccntagc
ditfcrent de balle, de sabie et de cailloux. Quclqucs fragn1cnts ont etc dccorccs
avcc d'une rangc d'alvcoles ronds sur unc ceinturc peu rclicfccs, de lignes
incisces ct de petitcs protubcranccs. Sur cinq fragments de vases rnodelces
en pâte avec de balle et beaucoup de sabie et de cailloux ctait un decor
compose de ligncs incisces. Les rnotifs sont formcs des bandcs lisses qui
alternant avec d'autres bandes <:\la surface finetnent hachurce en rcscau avcc
des lignes superficielles, obliqucs.
'")
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orasul

Clinceni

Bragadiru

LEGENDA
situl arheologic Bragadiru
"La Moară"
•

lotul cercetat în octombrie 2012

Figura 1. Localizarea sitului Bragadiru ,.La Moară'" pc harta ora~ului Bragadiru.
Figure /. ro locali.wtion du site Bragadiru .. ra :\loarâ .. Sili' la('(//'/(' de la \'ilie Bragwliru.
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Figura 2. Planul săpăturii arheologice din octombrie 2012.
Figure 2. Le plan de la .fim ilie arclu!ologique du octohre 2012.
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Figura 3. 1 - Dalt{t din tur vulcanic; 2- Fragment dintr-o

lamă

de silex; 3- Fragment
dintr-o l'usaiol{t din lut ars; 4 - Fra!_!ment de strecur{ttoare din S 1 ( B 1).
Figure 3. 1 - Poinlc CII tu/ \'olcaiiÎlJIIC: :! - Frag/JIL'III d 'unc la/Jlc cn silex: 3 -Frag/Jlcl/1
d'une/itsai(J/e en glaisc lmÎh;: 4- Fmg/Jlcnl de f)(ts.wirc (S 1. Il 1).
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---

Figura-t. Fragmente de vase din cultura neolitic:t Dude)ti.
dccoratc inci/;tt. din Sll ( B 1 ).
Figuri' -1. FrugnJe/1/s de 1·wn de lu cu/ture 1/(;n/itllilfll'' 1>udqti.
d(;cn/'(;l'\ illci\(; rS 11. 11 1)
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Figura 5.
Figure 5.

de\ a~c ncoliticc din pa~~~-~ cu pka\ :1. mult nisip si piL'IriL·clc.
1.-+- din S 1\": 2- din S Il: 3- din S 1.
de l"lt.\l'.\ JIL;olit!Ji(j/fl'S c11 jltt!L' a1·cc de hulit' l'l ht'dl/COIIJI de suhlt·
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SITUL. BRJ\(ii\DIRU .. LI ,\/0/R.f"

1

2

3

5

- - - -

_______

.___......_

Figura 6. 1-5. 7- Fragmente de\ ase neolitice din past-1 cu pica\ :1. ntstp )t piL'lricek:
(l- Past:t din pica\~-~ ~i nisip: 1. ..ţ_) -din S 1\': 2-3. ()-7- din S 1. 1~ 1.
F~r,:urc 6. 1-5. 7- Frogmcnls de nrscs ll(;olitlri(tlfes Clllhile o1·ec de holle. de sohle ou de
coillunr: n- Fnthifl· 1n·ec de holle L'l de sohle: 1. -1-5- r.\ II·J: ~-3. 6-,- r.\ /. 11 1r
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Figura X. 1-7- h·agmcntc ncoliticc Dudc::;ti din past:t fin;-t (SI. 13 1):
X- Fr~tgmcnt hallstattian t~îrziu din S 1.
Figure 8. 1-7- Frag!IICI!Is de 1·uscs IIL;ulilllilfliCS /)udc.yli c11 111lh' /ilie(.\!. 11 1J: S1-"1 ·ug 111 c 111 hu 1ls 1u 11 il'· 11 /le 1u rdi / ( .\ /)
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Figura 9.l·r;tgi11L'11IL' lk \;tsc h;tllstatliL'IIL': 1- (S Il): 2- (S )): 3- (S 1\.).
Figun' 9. Frogllll'llfs de l'i/.\l'S lhilf,tuffit·,~,_. 1- (.\ //): ~- r.\ /). 3- (.\ 11 'r
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•Figura 10. 1 - Strachinft din S III: 2- Oalft din S 1 (scculclc 111-1\' d. llr.).
Fi~11re 1O. 1 - (el/clic. _; - fJu/ (11 /'-Il' sh·clc.\ UJI .l ( 'l!r J
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Figura Il. Foto 1a-1 c - Daltă din tur vulcanic; 2a-2h - Fusaiolă lragmcntară.
Fi~ure Il. Photos la-Ic- Poinle en tufvolcanique: 2a-2h- Fu.wi"oleji·agmentaire.
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Figura 12. Foto fragmente de vase neolitice, cultura Dudeşti, cu decor incizat.
FiKure 12. Photosji·agments de vases m!olithiques. cu/ture Dude.yti m·ec decor incise.
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1

4

Figura 13. Foto 1-4- Materiale neolitice din B 1; 5 - Fragment de vas hallstattian.
Fi~:ure 13. Pho!G.I' 1-4- Materiaux neolithiques de li 1: 5 -Fragment de \'ase hallstallie1117e.
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Figura 14. Foto 1-2 - Fragmente de la vase hallstattiene; 3 - Fragment de vas neolitic.
Fil(ure 14. Photos 1-2- Fragment.\· de \'ases hallstalliennes: 3- Fragment de \'ase
m!olithique.
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17000, 1550-1400, 1000-800 cal. BP), cu veri reci şi scurte (3300-21 00,
1400-1 150, 800-300 cal. BP), cu veri secetoase (3000-2900, 2100-18000,
1000-900 cal. BP) şi cu veri ploioase (4500-4200, 2900-2150, 1700-1550,
1400-1000, 700-300 cal. 8 P)). Fluctuaţii le c 1iInaticc se parc că au avut la
Dunărea de Jos o frecventă de cea 400 de ani(), intervale de activitate
înaltă fiind conscn1natc între 3400-2200 BP, iar de activitate scăzută între
250 î.Chr. şi 1300 d.Chr.
Istoricul cercetiirilor la Ci urei

Ce-a dintâi Incnţiunc cu privire la existenţa unor vestigii preistorice pc
Dealul Ciurel, a fost consemnată în unna unor cercetări de suprafată efectuate
în priinelc două decenii ale secolului 20 de Constantin S. Nicolăescu 7 .
Investigaţiile

din anii '30 ai secolului trecut

Primele săpături cu caracter arheologic s-au tacut la Ciurel în anul
1930 de către Dinu V. Rosetti~.
Investigaţiile

din anul 1956

Campania arhcologică din acel an s-a concentrat în arcalul estic al
9
pron1ontoriului . Cu acel prilej au fost trasate şase secţiuni -Secţiunea nr. 1
(46.00 x 0.70 In), Il (4800 x 0.70 m), III ( 17.00 x 0.70 In), IV ( 16.00 x 0.70
In), V ( 15,25 x 1.00 m) şi VI ( 13.00 x O. 70 In)-, dintre primele patru au avut
orientarea est-vest, iar unnătoarele nord-sud (pl. 1111 ). Adânciinca maximă
atinsă a fost de -1.00-1.50 m, evident acolo unde au fost identificate
coinplexe de profunzime aceste cote au fost depăşite, astfel s-a ajuns până la
stratul lipsit de materiale de interes arheologic, fonnat din loess de pădure
(pl. 1112 ).
Investigaţiile

din anul 195 7

În acest an au fost deschise tot şase secţiuni (Secţiunea
= 52.00 x 1.00 m, VIII= 21.00 x 1.00 m, IX= 20.00 x 1.00 m, x
x 1.00 m, XI= 40.00 x 1.00 m, XII= 17.00 x 1.00 şi XIII= 10.00 x
Ultiina secţiune a fost practicată în partea de nord a sitului,
orientarea nord-nordcst - sud-sudvcst. Celelalte secţiuni, cu
'Tomescu 2000; Tufcscu 2001, p. 17.
Il Cftrciumaru 1996, p. 26.
7
N icolăcscu 1922, p. 54 sq.
x Rosetti 19.15, p. 5.1 sqq.; Morintz. Rosetti 1959, p. 27.
'! Morintz, Cantacuzino 1959, p. 6.11, fig. 1.
10
Morintz 1959, p. 76 7, tig. 6.
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\Tstnordv·cst-cstsudcst. au fost dispuse aidoma celor din anul 1956 în arcalul
sud-estic al promontorioului (pl. lVII ).
fn,·estigaţiile

din anul 1958

Campania din 195X (pl. VIII 1) s-a concentrat mai cu scamft în partea
de sudcst a sitului 11 • Aici au fost practicate Sectiunile nr. XI V (54.00 x 1.00 m).
xr (40.00 X 1.00 m), ){t"ll (42.00 X 1.00 m), ) . "VIII (30.00 X 1.00 111), XIX
(24.00 x 1.00 m). XXI (2X.OO x 1.00 m) şi Casda nr. B (5.30 x 4.00 m; la
Sectiune nr. ){/V) şi C (la Secţiunea nr. XVI[). Sectiunile nr. XV şi XVIII au
avut orientare nord-sud, paralel cu malul de est al promontoriului. V est-est
au fost dispuse Sectiunile nr. XVII, XIX şi XXI.
În partea de nord a Dealului Ciurel (pl. VI III ) 1 ~ au fost săpate două
secţiuni. nr. XVI (5X.XO x 1.00 m) şi)(,.\"" ( ( 123.60 x O.XO m) şi Casete/a nr. D
(la Sectiunea nr...\'VI). E (6.00 x 3.00 m) şi F (7.00 x 2.00 m + 6.00 x 2.00 m).
fn,·estigatiile din anul 1959

Tot partea nordicft a sitului (pl. Vll/2) a stat în atenţia şi a invcstigaţiilor
din ca1npania din anul 1959 13 . Perpendicular pc Sectiunea nr..:f.X/1958 au
fost practicate şase alte secţiuni (notate a, h, c. d. eşi./). late de 0.60 m. care
au avut ca scop cercetarea acestui areal bogat în un11c medieval timpurii.
lnl·estigatiile din anul 1994

Construirea pc malul sudic al lacului O{unboviţa, la cea 100 111 vest de
stăvilar, a unei clădiri a Regiei Apele Române- Filiala Bucureşti, a dus la
distrugerea parţială a unui complex din Bronzul Timpuriu. cultura Glina.
Pentru delimitarea şi investigarea părţii ră111asc intacte, a fost practicată o
14
casetă cu dimensiunile 4.00 x 4.00 111 .
Suprat~1ţa cercetată, chiar dacă a fost de 1nărimc redusă, a pcnnis din
punct de vedere stratigrafic observarea unui singur nivel arheologic
atribuibil culturii Glina. Acesta se afla sub un strat de pă1nânt vegetal (gros
de aproximativ 0.15-0.35 111), care conţinea şi frag1ncntc ccratnicc. în special
buze. ale unor recipientc ce au fost datate în secolele XVII-XVIII. ltnediat
sub acest strat, a apăntt stratul G lina, a cărui grosime varia între 0.25-0.40 111.
Materiale arheologice din alte perioade ale prcistorici nu au fost
sesizate la baza nivelului din Bronzul Timpuriu. El era ur111at de un strat de
pământ castaniu. stcri 1din punct de vedere arheologic.
11

Morintz 1061. p. 65X sqq., lig. 1.
~ Morintz 1061. p. 660 sqq., lig. 1.
Morintz, Roman 1062, p. 762 sqq., lig. 1-2.
11
Negru 1995. p. 15: Negru, Schustcr, 1997, p. Il, tig. 1.
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lnn:stiga{iile din anul /997

In timpul supravcghcrii arheologice a unor lucrări de construcţii, în
apropierea sitului arheologic de pc Dealul Ciurel, au fost recuperate
fragmente ceramicc din epoca bronzului, atribuite culturii Glina 15 .
Sondajul arheologic efectuat a constat într-o secţiune de X.OO x 1.00 ITI
şi ad~încimca de 1.30 m. Deşi nu a fost a fost identificat nici un complex
arheologic, surprinderea unui strat de cultură din Bronzul TitTipuriu, gros de
0.15-0.25 m, este o dovadă că spre sud situ! arheologic de la Ciurel este mai
întins decât se bănuia în unTiă cu câteva decenii.
lnvestiga{iile din anul 2008

Ca urmare a prevederilor din Legea nr. 462/2003 privind protejarea
patritTioniului arheologic, cu n1odi ficări le din Legea J 58/1006, la sol ici tarea
proprietarilor pentru eliberarea de sarcină arheologic[\ a terenului construibil
din str. Ami Icar C. Săndulcscu, nr. 6, 8, 1O, din sectorul 6, a fost întocmit un
plan de cercetare arhcologică prcvcntivă 1 h.
Pentru investigarea suprafeţei au fost trasate un număr de 25 secţiuni
orientate est-vest (Sec{izmilc nr. 1-J 5). Respectivele au fost dispuse
pcrpcndicu~ar pc marginea estică a platoului. Carourilc au fost numerotate de la
est la vest. Intre secţiuni au fost lf1saţi martori cu lăţimea de 1.00 m, care au fost
detTiontaţi, atunci când cuprindeau complexe arheologice surprinse în trcnchcs.
Cercetările au respectat ÎtTipărţirca terenului în cele două loturi. Acestea
au fost numerotate de la est la vest. Lotul nr. 1, cu nr. cadastral 423/2/3 avea
suprafaţa de 1862.3 7 mp, iar Lotulnr. J cu nr. cadastral 423/2/4 supraf~1ţa de
2641.41 mp.

Cu privire la stratigrajia sitului
În unTia investigaţii lor din anii '30 ai veacului trecut, Dinu V. Rosetti a
fost primul care a identificate în punctul Ciurcl materiale şi complexe
aparţinând epocii bronzului. Ulterior, în 1956, chiar dacă a fost cercetată numai
o "mwginc a aşe~ârii", au putut ti "d({crcnţiatc douâ nivele" ale culturii
Glina 1x. PritTiul nivel (notat /a), gros de cea 0.30 ITI, a avut o culoare ncagră
castanic în partea sa inferioară şi neagră-cenuşie în cea superioară. UnTiătorul
nivel (/h), de culoare neagră-cenuşie, a atins grosin1i între 0.30-0.40 m.
Cercetările din următoarea catTipanic arhcologică ( 1957), efectuate, cu
excepţia Secţiunii nr..XI, care a fost amplasată în partea de nord a sitului, tot
17

1-

, Negru 199X, p. 1O.
Negru. Schuster. Oţa. Morintz. Bftdescu 2009.
~ Rosetti 1tJ.12a; Rosetti 19.12b; Rosetti l9.12c; Rosetti 1t)J5.
lx Morintz. Cantacuzino 1959, p. ()33. fig. 2.
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în an:alul estic al promontoriului, au adus noi precizări privind locuirea din
Bronzul Timpuriu 19 . Astfel, dacă între Secţiunile nr. )(1 (din nord) şi VII (din
sud) stratul de cultură Glina a fost relativ consistent, la sud de ultima
secţiune, acesta se subţiază, dispftr~înd în Sectiunile nr. VIII-X şi XIII. In
Sec{iunea nr. XI, stratul Glina a avut în jur de 0.40/0.50 m (între -0.50/0.601.00 m), în Sectiunile nr. VII-VIII şi XII n1aximum 0.15 m, iar în Secţiunile
nr. IX-X şi XIII el lipsind complet. Cele două nivele Glina (la şi lh)
documentate în anul precedent, au primit confirmftri stratigrafice şi în 1957,
în special prin intermediul Sectiunile nr. VII- VIII şi Ă?-)(f1 (pl. 1V/2 ). Ni\·elul
la a avut o culoare uşor castanie, iar Nil·clullh neagră-cenuşie.
Secţiunile nr..riV şi XVIII din 195X s-au dovedit sftrace în materiale
din Bronzul Timpuriu. Câteva fragmente au fost recuperate la adâncimea de
0.45-0.60/0.70 m 20 . În Secţiunile nr. XV XVII, XIX şi XXI nu au fost
identificate urme din Bronzul Timpuriu.
Stratul de cultură din Scc{iunca nr. Ă'~'l, amplasatft în partea de nord a
sitului, a dovedit existenţa a două nivele Glina 21 . În schimb, în Sec{iunea nr.
_rr, vestigii Glina au fost documentate nwnai în partea de vest- sud-vest a sa
(pc o lungime de cea 30 m). Accastft secţiunea a adus infonnaţii suplimentare
cu privire la limita de vest a aşezării din Bronzul Timpuriu.
Secţiunile din anul 1959 (a-.f) au arătat că stratul arabil a conţinut
22
ceramică Glina . A existat şi un strat subţire de cultură din Bronzul Timpuriu,
tăiat de complexele din perioadele ulterioare. Materiale Glina au fost
recuperate şi din umplutura unor bordeie tnedieval-titnpurii. Un exemplu în
acest sens este Bordeiul 4, unde "peste jimdul iniţial al gropii hordeiului
(din prima t~tză, n.n.), s-a gâsit un nil·cl de umplere. ji>rmat din pămÎntul
scos cu oucia sâpârii gropii de INn·dei şi depus in jurul pereţilor. Acest
l'
nil·el conţineji·agmente ccramice Glina III. .. "-·'.
Săpătura de salvare din anul 1994 a arătat că în partea nordică a
dealului "Ciure/", zonă situată nu departe la vest de barajul actualului lac
24
D~îmboviţa, sub stratul vegetal, a existat un singur nivel Glina . Grosin1ea
acestuia a fost de 0.15-0.35 m. Un strat Glina, de aceeaşi grosime a fost
surpri~s şi în unnă săpăturilor de supraveghere din anul 1997 2).
In cadrul Secţiunilor nr.l9 şi 20 din 200X, către extremitatea de est a
suprafeţei cercetate, au fost descoperite sporadice materiale din Bronzul
11
'

Morintz 1959, p. 7(l 7 sq.
~~~ Morintz 19h 1, p. 659.
'1
.
- Monntz 19(l 1, p. 6(l0.
22
Morintz, Roman 1962, p. 761.
2
' Morintz. Roman 1962. p. 7h3.
21
Negru 1995. p. 15; Negru, Schuster, 1997, p. Il.
> Negru 199X. p. 1O.
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Tin1puriu 2( Un complex Glina a fost identificat în Secţiunea 23. În schimb,
în restul secţiunilor, vestigiilc de epoca bronzului au lipsit.
1

•

Co1nplexele

1. Construc{ii (locuin{e):
Urme ale unor locuinţe de suprafaţă, dar şi un bordei oval cu o
suprafaţă de cea 2.00 m în diarnetnt (pl. IX/ 1), au fost descoperite în pritnelc
7
catnp~nii de la CiureP .
In Secţiunea nr. 1111956 au fost documentate pc o lungime de 4.60 m
unnelc unei locuinţe de suprafaţă 2 x. Este vorba de bulgări de chirpici arşi la
roşu şi de o scrie de alte materiale, dintre care fragmentele ccramicc ocupă
pritnulloc. Au mai identificate şi câteva piese finite (din lut ars a fost lucrată
o fusaiolă), silcxuri şi oase de animale.
Resturile unei case de suprafaţă, răspânditc pc o lungitnc de 5.00 tn, au
fost găsite în Ni\'elul la al Secţiunii nr. _;:(]29 . O constntcţic, aparţimînd
Nit·e/ului 1h, a fost identi ticată în partea vestică a Secţiunii nr. VII (cu o
lungime în proti 1 de 3.20 m ).
Investigaţia de salvare din 1994 a pennis descoperirea unui bordei de
formă rectangulară cu colţurile u~or rotunjite, cu din1cnsiunilc de 3.6X x 2.XO
111 (pl. IX/2)J 0 . Orientarea sa a a fost est-vest. În interiorul său au fost
depistate două gropi, una cu rost tncnajcr, a doua ca loc unde s-a tăcut focul.
În profilul bordeiului (pl. IX/2) s-au putut observa trei rcf~1ccri ale podelei
realizate cu lut curat, fără in1purităţi.

2.

Instalaţii

de combustie:

Dinu V. Rosetti a constatat că vetrele de foc de la Ci urei, aidoma
altora de pc teritoriul tnunicipiului Bucureşti, au fost ridicate direct pc solul
antic, fiind lucrate numai din lut tăţuite 31 • Respectivele instalaţii de foc,
documentate mai cu seamă în perimetrul unor case de suprafaţă, au fost
2
amplasate fie la tnarginea locuinţelor, tic în partea centrală a acestoraJ .
În bordciul cercetat în 1994, a fost surprinsă în centrul complexului (la
-2.40 m) o groapă cu gura ovală, al cărei inventar cuprinde o cantitate
însemnată de cenuşă, cărbune, oase de anitnale fragtncntatc, fragmente
~(l Negru, Schuster, Oţa, Morintz, Bădescu 2009, p. 276.
n Rosetti 1932a; Rosetti 1932b; Rosetti 1932e, p. 175, fig. 17; Rosetti 1935. p. 53; Com~a
1991, p. 21, lig. 2; Schuster 1997a, fig. 14/3; Schuster 1997b, p. X7, lig. 7/3.
~x Morintz, Cantacuzino 1959, p. 633, tig. 2.
1
~' Morintz 1959, p. 76 7.
10
Negru 1995. p. 15; Negru. Schuster 1997. p. 12, tig. 1; Schuster 1997a. p. 35. tig. 14/1-2.
11
Rosetti 1932a, p. 174 sq.
~~ Com~a 1991, p. 21.
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ceramice-'·'. Foarte probabil ca această groapă să fi servit ca "vatrâ de .fhc".
Meritft a fi reţinut ~i f~tptul cft, în toate cele trei momente de ret~tccre a
podelei locuinţei, focul a fost tacut în spaţiul central amintit, unde de altfel,
exista y alveolare a podelei.
In Ni,·e/ul lh din Sec{iunea nr. XI, în profilul peretelui estic, a fost
suprins un cuptor menajer, care a avut "aproximativ jiJrllw unui segment de
cerc. cu lungimea coardei de O, 60 m",_... Un cuptor distrus a fost documentat
prin resturi de la "peretii" săi în Nivelu/lh al Sectiunii nr. XII.
Informaţiile cu privire la amplasamentul cuptoarelor menajere de la
Ciurel nu sunt prea lămuritoare. Dar din caietele de şantier ale lui Sebastian
Morintz transpare ideea că acestea ~i-ar ti avut locul, foarte probabil, în case de
suprat~tţft. Dacă a fost a~a. atunci pentn1 respectivele cuptoare am avea analogii
în situ! eponim al culturii, la G lina şi la Drăgăneşti-Olt-Corhoaica 35 .
Chiar dacă cuptoarele Glina s-au păstrat în general într-o stare precară,
se poate spune despre ele că au fost de mici dimensiuni, având o formă
ovalft, rostul lor tiind de a sluji la prepararea hranei 3(J.
3. Gropi:

In protilele secţiunilor din campania anului 1957 au putut ti sesizate
17
urmele mai multor gropi menajere . O groapă cu acela~ rost a fost descoperită
în bordeiul cercetat în l994 3 s. Aceasta fusese amplasatfl pc latura de nord a
locuinţei (-2.50 m). Gura gropii a fost aproximativ rotundă. Posibil ca iniţial
groapa sft ti loc de depozitare a alimentelor. Ulterior şi-a pierdut această
destinaţie.

In Sec{iunea nr. 2312008, carou! 7, a putut ti cercetată o groapă
39
rncnajerft (Groapa nr. 4) , de formă ovală (cu diametru! n1axim de O. 96 rn),
a cărei adâncime maximă a fost de -1.27 m.

Materialele
l. Ceramica:

l. l. Campania /95 6:

Analiza fragmentelor ceramicc recuperate în carnpania din 195640 , a
permis constatarea că olăria Ni\'elului la a avut ca degresant pietricele şi
; ; Negru. Schustcr 1097. p. 12.
;.j Morintz 1950, p. 7(l7.
'' Nestor 19]3. p. 22X sq.: Nica. Schustcr. Zorzoliu 1095, p. 19.
'Il Schustcr 1097a. p. 44: Schustcr, h.înt<îneanu 2005, p. 61.
,.., Morintz 1959. p. 7Cl7.
;:-; Negru. Schuster 1997, p. 12.
\'l Negru. Schuster. ( )ţa. Morintz. [3fu.lcscu 2009. p. 276.
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nisip. Culoarea predominantă a ccratnicii a fost cea cenuşie cu nuanţe negre
spre cărătnizii la exterior şi neagră în interior. De rctnarcat este că, puţinele
cioburi lucrate din pastă fină, au fost negru-cenuşii.
Ca forme (pl. III/l-4) au fost atcstatc ,,\·asul cu pn?fil arcui/ (ţj'arâ,

a\'(Îndjhrma de pâlnie cu hzc.a creslalâ", ,,caslronul Înalt cu pereţii Înclinaţi
spre exterior şi marginea slah arcuilâ În aj'arâ", ,,\·asul cu hrâu ah·eoloar
suh bu:::â" şi cel "cu picior scund. scohit În interior" 41 . De atnintit sunt şi
vasele care au putut fi reîntregitc, anume vasul sac (pl. VIII/2), cel în fonnă
42
de ghiveci de flori (pl. VII 1/3) şi cel globular (pl. VII 1/4 ) .
Dintre elementele de decor sunt de notat, pc lângă brâul alveolar,
crcstăturilc pc buză, striurilc paralele şi, destul de rar, găurile-butoni practicaţi
din interior spre exterior.
Olarii Nivelului lh se parc că au folosit n1ai mult pietricelele ca
43
degresant . Frecvente ca forn1c (pl. 1II/5-8 ), au fost oala scundă ,,cu pereţii
groşi bomhaţi şi

cu o loartâ accentua/il arcuitâ"

cu

/orţi

unii realizaţi prin presare din
mult mai puţini, din exterior spre interior (pl.
dispuse orizontal, brâul alvcolar.

Înguste". Decorul era con1pus din
interior spre exterior, alţii,
VIII/2), striuri, procn1incnţc

şi ,,câniţele

găuri-butoni,

1.2. Campania 195 7:
La fel ca şi în campania din anul anterior, şi în cea din 1957, lotul de
44
ceramică Glina recuperat a fost destul de bogat , din păcate însă, cu o
45
singură excepţie, un askos (pl. VIII Il ) , restul pieselor s-au prezentat în
stare fragmentară (pl. V şi VI). Au fost documentate trei ti puri de ccratnică
46
după conţinutul pastei : cu multe pietriccle şi nisip abundent~ cu nisip bogat
şi, mult mai rar, fină, fără impurităţi tnajore.
Printre fonnelc, care s-au putut identifica, se nlllnără recipicntele
pântecoase, străchinile şi cănile. Unele vase aveau torţi în bandă lată, altele
îngustă, după caz aproape dreptunghiulare, ovale sau triunghiulare în secţiune.
Decorul a fost reprezentat de şintrilc de găuri-butoni, alveole şi şintri de
alveole, crestături şi şiruri de crestături.
~()

11
4

~

n
~~
~'
·li·

M onntz,
.
(' antacuzlllo
..

I()C()
_) ,

t"."l,
p. o_)_,
sq ..
Morintz. Cantacuzino 1959, p. 634 sq., fig. 3/1-4.
Morintz, Rosetti 1959, pl. XII 114, 6, 1O.
Morintz, Cantacuzino 1959, p. 635, tig. 3/5-X.
Morintz 1959, fig. 10-1 1.
Morintz 1959, tig. 9.
Morintz 1959, p. 770.
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1.3. Campania 1994:

i
.
C eram1ca
recuperata- ~111 ace 1 an 47 . a permis deose b'1rea Lupă
pasta
folosită a trei categorii: grosieră, cu multe impurităţi de mari dimensiuni;
scmigrosicră, în care cantitatea de impurităţi este mai redusă, şi fină, dintrun lut de bună calitate.
La primele două categorii de ceramică arderea a fost proastă,
insuficientă şi ncuniformă. La ccramica fină arderea s-a dovedit uniformă. O
parte din fragmentele ccramice scoase din bordci prezentau urme ale unei
arderi secundare. Spectrul coloristic al ccramicii a fost deosebit de larg,
mcrg~înd de la galben şi cărămiziu deschis până la castaniu, cenuşiu şi negru.
Dintre forme au putut ti identificate vase sac 4 x, vase borcan 4 l>, rccipientc
- ')() , cu gura ~111 f'orma- de pa~ 1n1c. ') 1, cu gatu
~
1 aproape
g 1o bu1arc cu gura cvazatacilindric 52 , castroane 53 , vas de tip ,.ghh·eci de .flori" 54 , strecurători 55 , vase
. .
1e-')() .
tnmwtura
Recipicntcle de dimensiuni mai mari au fost modclate din pastă
grosicră şi scn1igrosieră, iar cele de dimensiuni mijlocii şi reduse ccramicii
scmigrosicrc şi tine. Deosebit de interesant a fost un vas de dimensiuni
aprcciabilc. lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie, lustruit la exterior,
prevăzut probabil cu două torţi, care leagă buza cu zona de maximă rotunjime a
vasului. iar pc umăr dotat cu grupuri de urcchiuşc aplicatc 57 .
Torţilc vaselor tnari sunt de tipul celor tubularc, altele în bandă lată şi
5
apucătorile în formă de şa x, iar rccipicntclc mai mici, din pastă n1ai bună, au
59
avut torţi în bandă îngustă .
Dintre formele de decor sunt de amintit găurile-butoni practicaţi din
interior spre exterior sub buzăw, pcrforaţiilc sub buzăh 1 , şirul de gropiţc tot
1
_,
. h verZ!erung
.
")h -,
su b buza- h -,
omatncntu 1 1ucrat cu ma- tun.ca (" B e.\·enstnc
Negru, Se 11uster 1997, p. 13 sq.
x Negru, Schuster 1997, fig. 211, 312, 7/3
4
l) Negru, Schuster 1997, fig. 2/2, 3/1.
0
'
Ne~ru, Schuster 1997, fi!.!:. 411.
1
'
Negru, Schuster 1997, fig. 4/3.
':'Negru, Schuster 1997, fig. 5/1, ~/3.
"' Negru, Schuster 1997, fig. 4/2, 5/3, 6/1, 7/2.
4
:i Negru, Schuster 1997, fig. 5/2, 6/3.
""Ne~ru Schuster 1997, li!.!:. 6/2.
""Negru, Schuster 1997, fig. 9/2.
': Ne~ru, Schuster 1997, li!!. 9/3.
'·' Ne!!ru, Schuster 1997, li!!. -l/3.
"'J Ne;ru. Schuster 1997. ti;. 6/1, 3.
(,()Negru. Schuster 1997. fig. 211-2, 311-2, 41 L 3.
1
'
Ne!!ru. Schuster 1997. fi!!. 7/3.
<•:' Negru. Schuster 1997, lig. 5/3.
1
' ' Negru. Schuster 1997. lig. 211.
47
4

~

~

~

~

1

https://biblioteca-digitala.ro

BUCUREŞTI,

PUNCTUL .. DEALUL CIUREL",

AŞEZAREA

CULTURII (ILJNA

35

14

alveolele pc buză< , brâul aplicat alveolat realizat pc zona de incidenţă dintre
gât şi corp 65 , segmentele de brâu alveolat<)<), aplicaţii plastice în motivul
7
.
1c comcc
.
- 1 vasu 1u1.(J :-: ,
coarne 1or sau a 1 şarpe 1UI.(J , procmmcnţc
pc tunaru
. 1c ~m zona buze1.(Jl) , b utonu.. ap ,.1caţ1. dc t'orma- rotun dă 70 .
urce h 1uşc
1.4. Reevaluarea materialului ceramic din Bron::.ul Timpuriu

de la Ci urei (1996-199 7. 2008-2009):

Publicarea unei lucrări cu privire la Bronzului Ti1npuriu din centrul
Munteniei 71 , a impus rccxa1ninarca lotului de ceramică aflat în depozite le
Mzceului Municipiului Bucureşti şi a 1nstitutului Romcin de Tracologie,
instituţii care adăposteau materialele Glina de la Ciurel. Săpăturilc arheologice
preventive din 2008 au determinat colectivul de cercetare să rcanalizczc lotul de
ceramică (post-Giina) din depozitul Institutului de Arheologie .. Vasile Pârvan ".
Cu acest prilej, printre materialele aparţinând Evului Mediu Titnpuriu, au fost
depistate o serie de piese datând, printre altele, din Bronzul Timpuriu.
Chiar dacă iniţial s-a vorbit în cazul ccran1icii de la Ciurel după
compoziţia pastci de două categorii, ulterior prin extinderea cercetărilor s-au
72
putut decela trei tipuri: grosicră, scmigrosicră şi fină . Această împărţire
tripartită a fost confinnată şi prin alte investigaţii pc teritoriul oraşului
Bucureşti (Roşu, Câţelu Nou, Lunea Bâr::.eşti-Punctul nr. 3, tvfilitari-Câmpul
Bqja, Bâneasa-Lac) n, dar şi dincolo de hotarele acestuia (G lina, Crivăţ, Odaia
Turcului, Drăgăneşti-Olt-Corhoaica, Căscioarclc-Câtâlui, Greci, Mihăilcşti
74
Tzţj'a, Morărcşti, Ostrovul Corbului) .
Fonnclc rccipicntclor Glina identificate la Ciurel au analogii în
tnajoritatca situri lor din aria de răsp~îndirc a acestei culturi (după tipologia
75
tacută Schustcr 1997a ). Astfel, vasele-sac (Tip 1.1), cu fundul plat, rareori
reliefat faţă de corp, pereţii uşor curbaţi şi gura, câteodată, în fonnă de
114

Negru,
~>:i Negru,
(,(,Negru,
7
~> Negru,
~>x Negru,

Schuster 1997, fig. 3/2.
Schuster 1997, fig. 3/2.
Schuster 1997, fig. X/3.
Schuster 1997, fig. X/2, 9/1.
Schuster 1997, tig. 512.
~>')Negru, Schuster 1997, fig. 7/2, X/3.
70
Negru, Schuster 1997, tig. XII.
71
Schuster 1997a.
7
~ Schuster 1997a, p. 59 sq.; Schuster. Negru 200(1, p. 37 sq.; Schuster, F<înt<.lneanu 2007. p.
23 sq.
71
Constantiniu. Panait 1963. p. 305 sqq.; Leahu 19(15, p. 237 sqq.; Sandu 1992, p. 1(15;
Hăjenaru 2007. p. 15.
n Nestor 1933, p. 237 sqq.; Ulanici. Trohani 1975. p. 79, X2; Tudor 19X2. p. (1 1 sqq.; Nanu
19X9. p. 3X; Schuster 1992. p. 35; Nica, Schuster, Zorzoliu 1995. p. 15; Schuster. Nica
1995, p. 115; Roman 2006, p. 457; Nica 201 O, p. 62.
r, Nu toţi cei care s-au ocupat de olflria culturii Cilina acceptft tipologia noastrft.
~

~
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p~îlnie (pl. X/1-2, XIV/3, XVII )7< au fost găsite şi !a Bucureşti-Roşu,
Cariera de Nisip a /. T.B. şi l'vfilitari-Câmpul B<~ja, dar şi la Mihăilcşti- Ttţ/(t,
Schitu-Gaura De.\pei şi La Conac, Varlaam, Odaia Turcului, Prundu, Ostrovul
77
Corbului ~ cele cu fundul plat, corpul uşor globular şi gura evazată (pl.
XI/2, Xlll/4) (Tip /.2) 7 x la Bucureşti-Roşu, Cariera de Nisip a /. T.B. şi
Afilitari-Câmpul B<~ja, M ihăilcşti- Ttţ/(t, Schi tu-Gaura Despei şi La Conac,
Varlaam, Crivăt, Odaia Turcului, Greci, Govora Sat-Runcuri, Ostrovul
Corbului 79 ~ şi ce,le cu gâtui abia schiţat, cilindric (pl. X/3, XIII/2) (Tip /.3)xo
la Bucureşti-Militari-Câmpul B(~ja, Greci, Schitu-Gaura Despei, Mihftileşti~
·X 1
.
Ttţ11'a, B arseşt1
Vasele borcan (Tip 2), cu pereţii uşor aduşi la forma unui S prelung,
1

(pl. Xlll/3) au analogii la Bucureşti-Militari-Câmpul
B(y·a, Cariera de Nisip a /. T.B., Dudeşli, Varlaam, Crivăţ, Căscioarcle-Câtâlui
şi l'vfânâstirea Cătălui, Valea Calului, Udeni, Odaia Turcului, Prundu, SchituLa Conac şi Gaura Despei, Braneţ, Drăgăneşti-Oit-Corhoaica, Govora Sat2
Runcuri, Gurişoara, Govora Băi, Căzăneşti-Cârâmidârie, Arsanca'~' .
La Bucureşti-Roşu şi A1ilitari-Câmpul B<~ja, Udeni, Văcăreşti, SchituGaura Despei şi La Conac, Ostrovul Corbului au fost descoperite vase în
formf1 de ghiveci de flori, cu pereţii inclinaţi în afarft, uneori cu buza
1
rftsfnîntă spre exterior (Tip 3.1)'~' ; la Bucureşti-Roşu şi Cariera de Nisip a
/. T. B., Căscioarele-Cătâ/ui, Valea Calului, Udeni, Odaia Turcului, Crivăţ,
4
Mihăileşti-TLţ/(/ s-au găsit vase în fonnă de ghiveci de flori aproape
cilindrice (pl. XI/3, Xlll/5, XV/5) (Tip 3.3). Vase globulare, cu gâtui arcuit,
uneori mai scurt, şi tnarginea, în general, răsfrântă spre exterior (Tip 4.1) au
fost documentate şi la Bucureşti-Roşu şi Militari-Câmpul B(~ja, Glina,
Varlaam, Crivăţ, Văcăreşti, Greci, Căscioarele-Câtâlui şi Mânâstirea Câtâlui,
Udeni, Braneţ, Mihăileşti-TLţ/(t, Govora Sat-Runcuri, Morărcşti, Călugăreni,
uneori cu gura

dreaptă

7

Schuster 1997a, p. 61, tig. 6111-2; Schuster, F:.înt:.încanu 2007, pl. 1211-2.
Schustcr 1997a, fig. 99/3, 103/3; Roman 2006, fig. 7/4; Schustcr, F:.înt:.îneanu 2007, p. 24,
pl. 2312, 4.
7
x ; Schuster 1997a, p. 61, fig. 62/2.
7
') Schustcr 1997a, fig. 69/1, 9X/2, 99/5, 103/2, 104/3, 107/6, 109/1, 114/4, 139/5, 141/X: Roman
200(), lig. 7/4; Schustcr, F:.înt:.încanu 2007, p. 24, pl. 2312, 4; N ica 20 1O, p. 62, pl. Il/ 1-().
xo Schuster 1997a, p. 61, fig. 62/1.
1
:-:
Schustcr 1997a. p. 61, fig. 110/1,5, 11111, 7-X, 131/6, 141/7: Schustcr, F:.întâncanu2007,
p. 24.
:-:~ Schuster 1997a, tig. ()5!1-2, 7()/4, XX/3, 5-6, 92110-11, 99/4, 113/3, 114/1, 139/7:
Schuster. F:.întâncanu2007, p. 25, pl. IX/4, 20/3, 5-6; Nica 2010, p. 62, pl. 11'7-12.
:-:; Schustcr 1997a. fig. 109.4, 11215. 11415: Roman 2006, fig. 713: Schustcr. F:.înt;îneanu
2007, p. 25.
1
x Schustcr 1997a, fig. XX/2, XlJ/3, 92/X, 99/1, 103/6: Schustcr, F:.întâncanu 2007, p. 25, pl.
20.2: Nica 2010, p. 62. pl. JL!I4-19.
(1

77
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Ostrovul Corbuluix:;. Vase globularc, cu gura în formă de pâlnic (Tip 4.2)
(pl. XV 11) au fost prczcnţc la Bucureşti-Roşu, Militari-Câmpul B(~ja şi
Dudeşti, Varlaam, Schitu-La Conac şi Gaura Despei, Odaia Turcului, Brancţ,
Slatina, Bârseşti, Morărcştix(1 , iar cele globularc, cu gâtui aproape cilindric
(Tip 4.3) (pl. XIII/6) la Bucurcşti-i'vfilitari-Câmpul B(y·a, Glina, Odaia
Turcului, Văcărcşti, Brancţ, Schitu-La Conac şi Gaura Despei'v.
Din această ultimă categoric de vase globularc de la Ciurel, face parte
şi unul lucrat din pastă tină, de culoare cenuşie, lustruit la exterior, prevăzut
probabil cu două torţi, care pleacă de la buză, iar pc mnăr dotat cu grupuri de
. XX
urce h tuşc .
După cum am văzut, fragmentele de an?lore de la Ciurel nu ne-au
permis reconstituirea clară a formelor respectivelor recipicntc, aspect similar
cu cazuri le de la Greci, Văcărcşti, Odaia Turcului, Căscioarclc- Mânâstirea
Câtâlzdw. În schin1b, fragtncntclc de la castroanc au fost mai numeroase,
fapt întâlnit în multe aşezări Glina. Astfel, castroane uşor arcuitc, uneori
având un corp pronunţat bombat şi buza trasă spre interior (Tip 7. 1)
90
(pl. XII/4, 6, XV/2) , au fost identificate la Bucurcşti-Militari-Câmpul B(~ja,
Roşu, Câţelu Nou şi Dudeşti, Varlaatn, Mihăilcşti-Tzţ/l:t, Căscioarclc-Câtâlui
şi Mânâstirea Câtâlui, Odaia Turcului, Văcărcşti, Valea Calului, SchituGaura Despei şi La Conac, Drăgăncşti-Oit-Corhoaica, Brancţ, Govora SatRuncuri, Călugăreni, Morărcşti, Ostrovul Corbuluil>I.
Tipul 7.2 al castroanclor, anume tronconic, cu umăr mai bine sau mai
puţin marcat şi buză răsfrântă spre exterior (pl. XIII, XIV /6) a fost gftsit şi în
aşczările de la Bucureşti-Roşu, /ovfilitari-Câmpul B(~ja şi Câţelu Nou, Glina,
Mihăilcşti- Tzţjl:t, Varlaatn, Greci, Odaia Turcului, Crivăţ, Căscioarclc-Câtâlui,
Schitu-La Conac şi Gaura Despei, Brancţ, Govora Sat-Runcuri, Ostrovul
Corbului 92 . Ultima categoric de castroanc (Tip 7.3), cvazat, cu deschidere
~:; Schustcr 1997a, fig. 55/2, 56/2-3, X5/ 1, 3-5, 86/1-3. 95/3, 97/2, 1O1/4, 1 17/3, 12X/(l, 12911 1,
139/8; Roman2006, fig. 5/5, 6/L Schustcr, F<întâncanu2007, p. 26, pl. 9/1, 19/1,25/5.
s~1 Schustcr 1997a. fig. 55/4. 5611. 70/1-3, 72/3, 105/3, III /6, 139/9; Schustcr. F<înt<încanu
2007,p.26,pl.l411, 17/3.
~ 7 Schustcr 1997a, p. 62, fig. 55/3, 72/6, 96/2-3, 97 Il, 10511, 108/4, 1 1211, 3-4, 1 IJ/2;
Schustcr, F<întâncanu 2007, p. 26, pl. 9/3, 17/6.
sx Negru, Schustcr 1997, p. 13 sq., fig. 10/3.
s'J Schustcr 1997a, tig. 1 1X/3. 12111-2, 127/4, 130/4, 6, 13 1/4-5, 132/6, 13311-3. 5; Schustcr,
Hmtâncanu 2007, p. 27.
10
'
Schustcr 1997a, tig. 66/1.3, 101/1,3.
11
'
Schustcr 1997a, fig. 681102, 69/3, 76/3, 8-+11, 3. 5-1 1, 97/3, 9815-6, 100/1-2. 108/6, 1 13/1,
118/2, 124/4, 125/5, 126/2-3, 6, 132/5, 13911, 140/2, 14111, 3-4, 14211. 143/6; Roman 200(),
tig. 5/ L Schustcr, Ffmtfmcanu 2007, p. 27 sq., pl. 18/3, 22/5-6, 2511.
'!~ Schustcr 1997a, p. 63, fig. 5913, 7111, 4, 7M5-6, 90/2, 91/1-3. 4-5, 93/3, 9M 1, 99. 2, 1oo•4,
108/1, 114/2, 123/8, 125/3, 140/1, 7; Roman 2006, fig. 5/2-4; Schustcr, hîntiincanu 2007. p.
28, pl. 11/3, 18/5-6,21/1-5,23/1, 25/2-4; Nica 2010, p. 62. pi.III .. I-3.
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di rcrită, av~înd dupft caz buza arcuitft u~or spre interior, exterior sau aproape
cilindricft (pl. Xll/5, XII III), a fost prezent ~i la Bucurc~ti-/vfilitari-Câmpul
Bl?ia ~i Roşu, Greci, Varlaam, Mihăile~ti-Tu/cl, Odaia Turcului, Crivftţ,
Căscioarcle-Afcinâstirea Câtâlui, Schi tu-La ( 'onac ~i Gaura De.\pei, Brancţ,
91
Slatina, R~îmnicu V~îlcca-Cetâtuie, Govora Sat-Runcuri, Ostrovul Corbului .
Strachina-strccurătoarc de la Ciurel (pl. XIIII, XV/5) t~tcc parte din
9
Tip 8.1 al acestei forme de rccipicnt .t, descoperit ~i la Bucurc~ti-Militari
Câmpul B<?ia ~i Roşu, Varlaam, Mihftilc~ti-Tzţ/cl, Cftscioarcle-Mânâstirea
Câtâlui, Greci, Odaia Turcului, Văcăre~ti, Valea Calului, Crivăţ, Greci, Brancţ,
(r
Govora Sat -Runcuri ) .
Askos-ul de la Ciurel (pl. VIII/!), adică Tipul 9 de rccipient%, arc o
analogic la Glinaln. Căni (Tip 10.1), cu corpul mai tnult sau mai puţin
globular, cu una sau două toartc (pl. Xll/2-3) 9 x s-au gftsit în schimb în mai
multe a~ezări: Bucureşti-Tei şi 1\!filitari-Câmpul B<?ja, Roşu, Glina, Crivăţ,
99
Greci, Mihăileşti-Tzţ/cl, Căscioarclc-Câtâlui, Odaia Turcului, Udeni .
La Ci urei au fost depistate şi două vase în miniatură (Tip 16). Primul
(pl. XVI/7) arc pereţii aproape cilindrici, al doilea este un castronaş cu pereţii
oblici (pl. XVI/X). Recipicntc foarte mici dimensiuni au descoperite şi în
100
aşezări le de la Bucureşti- /vfi litari-Câmpul B<?ia, M ihfti leş ti- TLţ/cl, Varlaam •
Aşa cum formele au analogii în diferitele situri Glina din Muntenia şi
Oltenia, aşa şi torţilc (pl. XVI/6) (tubularc, în bandă lată sau îngustă) şi
apucătorile (pl. XIV/4, XVI5) (urechiuşe perforate, conicc, tronconicc,
verticale, în formă de şa), precum şi decorul în relief (procminenţc, brâuri,
segmente de brâu, coaste, coarne) şi cel obţinut prin adâncirc (pl. XV /3) (găuri
butoni, crestături, alveole, şiruri de crcst[tturi, şiruri de alveole, linii, reţele de
linii).
2. Alte: piese: din lut ars:

In săpăturilc mai vechi au fost găsite o scrie de piese din lut ars
deosebit de interesante. Dintre acestea două au o funcţionalitate incertă
•n Schustcr 1997a, p. ()3, fig. 59/1-2, 69/4, 90/3, 93/1, 4-5, 97/4, 100/3. 109/2-3, 1 10/6,

113/(), 115/2, 6, 117/2, 4, 12311-4, 124/6-9, 12()11, 6, 130/2, 134/6-7, 136/3, 14213, 7-9;
Schustcr. F;.înt;.încanu 2007, p. 2X, pl. 11/1-2, 2313; Nica 2010, p. 62 sq., pl. 111;6-7.
·>~ Schustcr 1997a, p. 64, fig. 64/2, 1O112.
'l' Schustcr 1997a, p. 64, fig. 73/5, 77 Il, 143/4, 9; Schustcr, F;.înt;.încanu 2007, p. 29; N ica
201 O, p. (A, pl. 11/24-25.
')(, Schustcr 1997a, p. 64, fig. 60/2.
·~- Schustcr ll)l)7a. p. ()-k Schustcr, hînt<încanu 2007, p. 30.
'l., Schustcr ll)97a, p. ()5, fig. 64/3.
'l'l Schustcr ll)l)7a, p. ()5, lig. 55/5, ()()/ 1, 4-5, 7()/ 1, 12lJ/2-3, 5-6, 12712-3, 5, 12l)!l; Schustcr,
F;.înt<.încanu 2007, p. 30, pl. l)/4-5: Nica 2010, p. (d.

i'"'s. c 1Hlskr

lt)t)7 a,

V..,'l..,
p. ((
) ). , ..1g. oY
.. _,.
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(pl. XVIII, 3). Apoi este vorba de un idol (pl. XVI/2), aproape cilindric, cu
capul teşit şi mai îngust decât restul corpului, cu zona gâtului bine marcată şi
mâinile în poziţia adorantului. Chiar dacă în tnediul Glina au n1ai fost
descoperite figurine antropmnorfc (Odaia Turcului, Drăgăncşti-Olt-Corhoaica,
. Gaura D espe1") 101 , piesa
.
dc 1a c·wre1este pnn
. f'onna CI. un unicat.
.
Sc 111tu102
Un topor în n1iniatură a fost recuperat în unna săpăturilor din 1956 .
Acesta arc un corp alungit, cu un tăiş lăţit şi ceafa terminată într-un buton
(pl. XVII/6). Un topor asemănător, însă prevăzut cu gaură de prindcrc, a fost
103
descoperit şi la Militari-Câmpul B(~ja • După cum am mai precizat, acel sit
este situat cea 500-600 m în linie dreaptă amonte de Ciurel. Discutând acea
piesă, ne-am pus întrebarea, dacă cele două amulcte au fost create "hy a
single "cn!fisman" sau "did an exchange exist hetween those tH'O Glina
communities fi·om Ciurel and Militari-Câmpul Bqja'!". Şi acum crcdctn că

"more plausihle, it was just a single community that pendulated along the
Dâmhoviţa ril·er, establishing "shelters" in dţjferent places".
Aceste
şi

la

două toporaşc

Bucureşti-Roşu

Brancţ

nu sunt unicatc, piese de acest gen tiind descoperite
and Fzmdeni, Crivăţ, Văcărcşti, Mi lcovăţu-La Dig şi

104

.
Catnpania din 1994 a pcn11is descoperirea a două greutăţi piramidale
105
(pl. XVII/9) . Obiecte similare s-au găsit şi la Bucurcşti-/vfilitari-Câmpul
B(~ja şi Fzmdeni, Odaia Turcului, Brancţ, M ihăilcşti- Tzţ/(t, Govora Sat-Runcuri,
·106
M orareştt
.
Un interesant tip de lingură a fost descoperit în 1994. Este vorba de o
piesă singulară în mediul Glina, anume o lingură-polonic (pl. XVII/7), care
107
era coada într-un unghi de aproape 45° faţă de căuş .
Fusaiolc au fost găsite şi în catnpania din 1956, dar şi ulterior (de
exemplu, tnai multe, în 1994 ). Astfel au fost identificate fusaiole plate
10
bitronconicc and sfcricc x. Piesele identificate la Ciurel au analogii în mai
101

Schustcr 1997a, p. 79, fig. 44/3, 53/3; Schustcr 199Xa, p. 22; Schustcr, F<.întfmcanu 2007,
p. 21 sq., pl. X/3.
10
~ Morintz, Cantacuzino 1959, p. 635; Schustcr 1997a, fig. 54/2: Schustcr 199Xa, fig. 10/2;
Schustcr, F<.întc.încanu 2007, p. 21.
103
Schustcr, Negru 2006, p. 35, pl. 30:6.
1114
Schuster 1997a, p. 7X, fig. 44/2,5411, 3-6; Schuster 199Xa, p. 21 sq., fig. 1/1-7: Nica
2010, p. 64.
10
' Negru Schuster 1997, p. 13, fig. 10/4: Schuster 1997a, p. 77, fig. 42/5; Schuster,
Fftntfmeanu 2007. p. 19, pl. SiS.
1111
' Schuster 1997a, p. 77, tig. 43/3, 46/2-3, 51/2, 54/3-4; Schustcr 199Xb, p. 21; Schuster,
Negru 200(), p. 3(), pl. 30:1: Schuster, F<.întfmeanu 2007, p. 19, pl. 7i2.
107
Negru, Schuster 1997, fig. 11/3; Schuster 1997a, p. 7X, tig. 42/2: Schuster, F<.înt<îneanu
2007, p. 20, pl. 5/2.
10
x Negru, Schuster 1997, p. 13, fig. 11/2, 4-5; Schuster 1997a, p. 75: Schuster 199Xa p. 19:
Schuster, Ffmtfmeanu 2007. p. 1X sq.
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toate a~czările Glina din Muntenia şi Oltenia (Bucurcşti-Fundeni, Dudeşti,
Câ{elu Nou, Cariera de Nisip a /. T.B., Militari-Câmpul Boja), Ro~u,
M ihăilcşti- TLţ/(t, Odaia Turcului, Cămineasca-!Hâgurâ, Schi tu-La Conac ~i
Gaura Despei, Floreşti-Sta(ia de Pompare, Crivăţ, Letca Veche-La Pâdure,
109
Brancţ, Drf1găneşti -01 t-Corhoaica, Morf1reşti, Căzăneşti -('ârâm idârie .
3. Utilaj litic:
3.1. Cioplit:

Cele d1tcva aşchii de silex găsite în 1956, au avut culoarea castaniu
închis, cenuşiu închis, cenuşiu albicios 110 . Ulterior au mai fost descoperite
111
~i o dăltiţa de culoarea galben-castanie
lame (pl. XVI/4, XVII/ 3)
(pl. XVII/2) şi nuclee"~.
În aproape toate siturile Glina de pc întreaga arie de răspfmdirc a culturii
au fost găsite aşchii de silex (de exemplu: Bucureşti-Militari-Câmpul Boja,
Odaia Turcului, Varlaam, Schitu-La Conac şi Gaura Despei, Drăgăneşti
1
Oit-Corhoaica, Govora Sat-Runcuri etc.) 1 '- . Destul de frecvente sunt în
mediul acestei culturi a Bronzului Timpuriu şi lamele 114 . Nuclee au fost
identificate şi la Roşu, Varlaam şi Schi tu-La Conac Il:'.
3.2. Şh~/ilil:
Săpăturile

din 1994 au dus la descoperirea unui fragn1ent dintr-un cuţit
curb (Krummesser), o cu te ~entru ascuţit, o dăltiţă (pl. XVII/4) şi un frecător
de la o râşniţă (pl. X Vll/5) 1 (J.
Astfel de artet~1cte au fost descoperite la Bucureşti-Militari-Câmpul
Bl~ja, cute de ascuţit, dăltiţă şi frecător, la Milcovf1ţu-La Dig o dăltiţă, la
Odaia Turcului, Schitu-Gaura De.\pei şi La Conac şi Braneţ frecătoare, la
Bucureşti-Fundeni, Odaia Turcului şi Văcăreşti cuţite curbe 117 .
1
''')
110

Schuster, Negru 2006, p. 3-t sq.; Schuster, F:.înt;_îneanu 2007, p. 1X sq.
Morintz. Cantacuzino 1959, p. 635; Păuncscu 1970. p. 203: Schuster 1997a, p. 51:
Schuster 199Xh, p. 13: Schuster, F:.înt<îneanu 2007, p. Il.
111
Pftunescu 1970, tig. 4-t/5, 45/20; Schuster 1997a, p. 50, tig. 30/4; Schuster 199Xb, p. 12
sq.; Schuster. F:.înt:.îneanu 2007. p. 1O, pl. 1/6.
112
Păunescu 1970, p. 203; Negru, Schuster 1997, p. 13, tig. 711; Schuster 1997a. p. 51,
lig. JOII; Schuster 199Xb. p. 13; Schuster, F:.întâneanu 2007, p. Il.
11
·' Schuster 1997a, p. 51: Schuster 199Xb, p. 13; Negru, Schuster 2006, p. 3-t; Schuster,
l<mt:.îneanu 2007. p. Il.
111
Schuster 1997a. p. 50 sq .. lig. 29/l, 30/3,6. 31/3; Schuster 199Xh, p. 12 sq.; Negru.
Schuster 200(), p. 3-t; Schustcr, F:.înt:.îneanu 2007. p. 1O sq., pl. 1/3.
11
' Schuster 1997a, p. 51; Schuster, F:.înt:.îneanu 2007, p. 1 1.
11
Negru. Schuster 1997, p. 1. lig. 103; Schuster 1997a. p. 52 sq., lig . .t2 ..t: Schuster
199Xh. p. 13 sq.: Schuster. hînt:.îneanu 2007, p. Il sq., pl. 5;--l.
w Schuster 1997a. p. 51 sqq .. lig. 32; 1. :q 5: Schuster 199Xh. p. 13 sq.
(>
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4. Piese din os si corn:
1

Un ac şi un străpungător (pl. XVII/8) au fost găsite în 1994 11 x. Piesele
din os sunt obiecte care s-au descoperit mai rar în aşczf1rilc Glina. Ace au
fost identificate şi la Bucurcşti-Fundeni, Varlaam, Mihăileşti-Tu/l:t, Schitu119
La Conac • Străpungătoarc ( dornuri) au fost documentate la Roşu,
Căscioarelc-Câtâ/ui, Varlaatn, Schitu-La Conac, Drăgăncşti-Olt-Corhoaica,
.
·1 "~()
Morarcştt, Govora Sat-Runcun - .
Aşezarea

de la Ciurel În contextul mai larg al culturii Glina

Terasele înalte ale unor ape curgătoare au constituit o zonă propice
pentru cotnunităţile Glina de a întemeia aşezări. Aşa a fost şi cea din dreapta
râului Dâtnboviţei, unde unne din Bronzul Timpuriu aflate într-un perimetru
relativ restrâns, au fost identificate la Roşu, Militari-Câmpul B(~ja şi
Ciure/ 121 • Acest tip de amplasament arc nwncroasc analogii în Muntenia
(Mihăilcşti-Tzţ/ct, Varlaatn, Mironcşti-Coastâ, La Conacullui Pa/ade şi Malul
Roşu, Mi lcovăţ-La Dig, Lctca V cehe, Schi tu-La Conac şi Gaura Despei) 122
123
şi în Oltenia (Bârscşti, Govora Sat-Runcuri, Călina) .
Ciurel, la fel ca toate aşezările din epoca bronzului din Bucureşti şi
12
îtnprejuritni t~1ce parte din categoria celor ncfortificatc, dcschisc -+. Tot atât
de adevărat este că, rnultc dintre ele, dacă le judccăn1 în contextul cadrului
natural din vremea lor, au beneficiat de elemente de adăpostirc naturală. De
asemenea şi stratul/straturile de cultură sunt tnai puţin consistente şi nwnărul
cotnplcxelor nu este chiar mare. Puţine se ştiu vizavi de dimensiunile reale
ale aşczărilor, de structura lor internă, de arealul destinat construcţiilor, cât şi
de cel folosit pentru adăpostirca anitnalelor. Evident această apreciere se
bazează pc actualul stadiu al cercetării, rnajoritatca investigaţiile au fost, aşa
cum am menţionat, de salvare, sau altele sistematice, dar de an1ploarc rcstrânsă.
Construcţii le eul turii G lina, descoperite în B ucurcşti şi în apropierea
oraşului, au fost multe de tipul celor de suprafaţă, fiind folosite, foarte
11

Negru, Schuster 1997, p. 13, fig. 1011-2: Schuster 1997a, p. 55: Schuster, F<înuîneanu
2007, p. 14.
11 1
' Schuster, F<înt<îneanu 2007, p. 14, pl. 3/4.
1
~o Schuster 1097a, p. 55, tig. 36/2, 4: Schuster, F<înt<îneanu 2007, p. 14, 111. 312.
1 1
~ Schuster 1097a, p. 1XO sqq.: Schuster, F<înt<îneanu 2005, p. 26; Schuster, Negru 2006,
p. 27 sqq ..
1 2
~ Schuster 1997a, 11· 104 sqq., 204 sqq., 211 IT: Schuster, F<întt'lneanu 2005, 11· 32 sq.,
35 sq., 3X: Schuster, Po11a 200X, 11· 27, 35, 4-L Schustcr, Po11a 2009. p. 23 sqq .. 30 sq.
121
Schuster, Ffmt<îneanu 2005, 11· 39 sq., 42, 55.
124
Schuster, Ffmt<îneanu 2005. p. 57.
x
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probabiL numai ca locuinţe. O analiză a acestui tip de adf1post al comunitftţilor
Cilina de pc întregul lor areal de răsp~îndirc, ne arată c[l, majoritatea acestora
au avut o formă greu clar detectabilă astftzi pc calc arhcologicf1. Probabil
cele mai multe fuscscrf1 rcctangulară cu colţurile u~or rotunjite, a~a cum au
fost cele de la Ciurel, dar ~i de la Bucurc~ti-Nfilitari-Câmpul Bl~ja ~i Greci.
Excepţie nu 1~tc nici alte zone din Muntenia (Drăgănc~ti-Oit-Corhoaica,
Crivflţ, Odaia Turcului, Căscioarcle.,Câtc//ui ~i Afânâstirea Câtâlui) ~i Oltenia
(Ciovora Sat-Runcuri, Ostrovul Corbului{2:'. În unele a~czări au fost găsite ~i
resturile unor case ovalc (Căscioarcle-C 'âtâlui) sau drcptunghiularc/pătratc
, ... (J
( Brancţ) - .
Di mcnsiuni le construcţii lor de la Ci urei, a~a cum s-a văzut, au fost
modeste, intnînd în categoria celor mici ~i mijlocii, aidoma celor de la
Bucurc~ti-Militari-Câmpul B(~ja sau Glina. Dealtfel, aproape toate cmnplcxclc
de locuit din arcalul culturii Glina, au facut parte din această categoric (alte
exemple la Crivftţ, Odaia Turcului, Brancţ). Mai mari au fost unele constn1cţii
de la Mihăilc~ti-Tu/ct, Căscioarclc-Câtâ/ui, Drăgănc~ti-Oit-Corhoaica ~i
1..,7
Brancţ - .
Toate construcţii le de suprat~tţă au fost ridicate în aceeaşi tehnică 12 x.
Pc un schelet din lemn ~i împletituri de nuiele s-au aplicat straturi dintr-un
amestec de lut, paie tocate ~i, uneori, pleavf1. Dacf1 în cazul unor locuinţe mai
mari, masa de chirpici se dovcdc~tc mai însemnată, în cel al colibclor cu
pereţii subţiri, pomostcala a fost în cantitate mai redusă.
La Ciurel, la fel ca ~i în alte puncte de pc raza municipiului Bucureşti
(Lunea Bâr::.eşli, Câ{elu Nou, Mihai Vodâ, Dudeşli, Militari-Câmpul B(~ja,
Fundeni ~i Roşu), dar ~i în af~1ra acestuia (Udcni, Crivăţ, CflscioarcleCâhl/ui, Călugărcni, Morărcşti) au putut ti cercetate şi o scrie de bordeie
129
(sctnibordcic) . Unele dintre bordeie au avut o formă ovală/rotundă, altele
au fost rcctangularc sau scmăn;.înd cu cifra .,8". Di mcnsiuni le lor s-au

dovedit a ti modeste. Astăzi este evident că locuinţele adâncitc au fost
folosite în toate t~1zcle culturii, nu numai în cea de început cum au crezut
unii dintre specialişti.
Relativ puţine construcţii Glina au fost dotate cu instalaţii de combustic
(Greci, Căscioarelc-Câtâ/ui, Odaia Turcului, Şcrbăncşti, Drftgăncşti-Oit
( 'orhooica, Brancţ, Morftrcşti, Govora Sat-Runcuri, R;.îmnicu V;.îlcca-Str.
1

~' Schustcr. hînuîncanu200),
•
.s c 11ustcr. L''
,·antancanu
_'1()()-),
l.'~ lJianici I9X 1, p. 20: Ulanici
1 'S
_, Schustcr 1997a, p. ]9 sq.
''l Schustcr. hîntjncanu 200),
l~h

1

p. 59: Nica 2010, 5h.
p. (()
) .
19X], p. 23: Nanu 19X9: Schustcr 1997a, p. 39.
p. )X sq.: Nica 201 O, p. )() sq.
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. ) 1-~o . ~1 n genera 1 acestea erau
( -. a 1ea 1111. ,..
1 raf(lll,
(laturi cu lungimi maxitne sub un metru) sau tnijlociu
Dar au fost descoperite şi alte tnari, cum a fost cea de

43

dc d.uncnstum
. . mtct
(între 1.00-1.50 m).
2.60 x 2.00 m de la

Şcrbăneşti.

La Glina, Schitu-La Conac şi Arsanca au fost descoperite vetre de foc
exterioare. Fără a putea afirma cu certitudine, crcdetn că vetrele exterioare
au fost folosită de tnai tnu1tc familii sau "go.\podârii". În generaL pentru
grosul vetrelor de foc, fie ele de interior sau de exterior, se presupune că au
avut rost mcnajcr, pentru prepararea hranci şi, acelea din locuinţe, pentru
încălzit. Excepţii pot fi, de exemplu, vatra din Locuinţa 1O de la Brancţ,
lângă care au fost descoperite anumite artefacte (o rotiţă de car şi un toporaş
votiv, lucrat din lut fin), care, eventual, ar putea indica şi un alt rost, posibil
vremelnic, conjuncturaL de vatră de cult, al respectivei instalaţii de
combustie. Unele sctnnc de întrebare ridică şi Vatra 5 din Locuinţa 4 de la
Schitu-Gaura Despei, lângă care s-a identificat un recipient de mari
dimensiuni, un altul în n1iniatură şi un idol zomnorf.
La Bucurcşti-Câ(e/u Nou şi Militari-Câmpul Bqja au fost cercetate
mai n1tdtc gropi n1cnajcrc. Forn1cle gropilor din tncdiul Glina au fost
tronconicc/trapcz, bitronconicc/pară şi cilindrice. Gropi au fost descoperite şi la
Schi tu, M ihăilcşti- TLţ/â, Varlaatn, Drăgăncşti-Olt-Corhoaica şi Morărcşti.
Cotnplexelc şi tnatcrialelc Glina descoperite la Ciurel au, atn repetat-o
de câteva ori, puternice analogii cu situaţia vcstigiilor din Bronzul Titnpuriu
de la /'vfilitari-Câmpul Bl~ja. In acest din urmă sit a fost identificat un singur
nivel Glina şi acesta a aparţinutfâ.:ei clasice !la a culturii. Şi aşezarea de la
Ciurel face parte din siturilc fazei respective a culturii, nwnai că aici au fost
surprinse, aşa cutn am văzut, două nivele.
Nu este exclus ca grupul de la Ciurel să fie "migrat" în căutare de
"flinterland' econmnic amonte pc Dâmboviţa şi să ti poposit la AfilitariCâmpul Bqja. Ulterior, poate au revenit la Ciurel. Sau poate numai o parte a
grupului iniţial să fi revenit. Sau, să nu uităm nici comunitatea Glina de la
Roşu, sit aflat nu departe de Militari-Câmpul Boja şi Ciurel .... Nu putem şti
cu certitudine cum s-au derulat lucrurile, dar să ne tic permise aceste mici
speculaţii.

Aşezarea

de la Ciurel face parte ca locaţia din aria de răsp~1ndire de
bază a culturii Glina 111 . Investigaţiile arheologice de pc teritoriul Bucureştiului
1

w Schustcr, F<..lllt<încanu 2005, p. 60 sq.
1

1
;

..ţ()

Schustcr llJ94; Schustcr 2000h; Schustcr 1997a, p. X3 sq.; Schustcr, F<.înt<.încanu 2005, Jl .
sq.
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111 împrejurimi. au arătat că arcalul central al Munteniei, scftldat de
cursurile mijlocii ale r~îurilor Colcntina, Dâmboviţa, Argc~, Sabar, Glavacioc,
C~'llni~tca, Ialomiţa, a fost prima zonă în care s-au manircstat comunitftţi
Glina. Dintre a~czărilc Glina 1 sunt de amintit cele de la Bucurc~ti-Câţe/u
Nou ~i Alihai V(}(k/ 1' 2 . Ulterior, în l~tza clasică a culturii - Glina IL numărul
a~czftrilor în această regiune crc~tc într-un ritm apreciabil, probabil at,ît
ca urmare a unor sporuri demografice, C(lt ~i ca expresie a mobilitflţii
comunitftţilor în căutare de hrană pentru animale ~i oameni. Acc~ti factori,
eventual acompaniaţi de presiuni externe, pfttrundcrca din est a unor
populaţii nomadc, vor bec ca grupuri G 1in a sft pătrundft la sud de Dunăre, la
nord de Carpaţi, P'înă la Mosti~tca ~i dincolo de Olt ~i Jiu, P'înă în zona
•
•
1~ '
Porţtlor de F1cr · ·.

PUNKT ,,DEALUL CIUREL,,
DIE SIEDLUNG DER GLINA-KULTUR.
EINE SYNTHESE

BUCUREŞTI,

Dic V crf~tsscr des A ulsatzcs untcrnchmcn dcn Vcrsuch cm Bi ld dcr
Forschungcn in dcr Sicdlung bei Bucurc~ti-Ciurc/ zu gcstaltcn. Es wird
crstcns dic ndtigc Aufincrksamkcit dcn Naturbcdingcngungcn und dcr
Forschungsgcschichtc (zwischcn 1930-200X) gcschcnkt.
Wcitcr wcrdcn Gcdankcn Liber dic AusmaBcn und dic Schichtlagc dcr
Sicdlung gdiuf.krt. Dcr Analysc wcrdcn dcsglcichcn dic Bau ten ( cbcncrdigc
und Grubcnhliuscr), Fcucrstcllcn und -- hcrdc und das cntdccktc Material
( Stcin-, Knochcn und gcbranntc TongcgcnsWndc und haupts~ichl ich
Kcramik) untcrzogcn.
Dic Forschungscrgcbnissc crlaubcn cin bcsscrcs Kcnncn dcr G linaKultur im Bukarcstcr Raum, crm()glichcn abcr auch cincn Vcrglcich tnit
Fundcn aus dcm ganzcn V crbrcitungsraum dicscr kulturcllcn Erschcinung
n()rdlich dcr Donau.
C'iurel ist in dic Rcihc dcr klcincn, unbcfcstigtcn Sicdlung, dic dic
Hoch- und Ticftcrrasscn dcr mcistcn Fllissc aus Muntcnicn und Oltcnicn
bcv<-Hkcrtcn zu sctzcn. Zwischcn Ciurel und dcr Flussaut\vrirts gclcgcncn
Sicdlung A1ilitari-Câmpul Bl~ja gab cs wichtigc Bczichungcn. Moglich, dass
sic zcitglcich warcn und, schr wahrschcinlich, von cin und dcrsclbcn
Gcmcinschaft crichtct wurdcn.
'-

'-

'-

'-

1 '>

1

'-

'- Schuster 1997a, p. 17'2 sq., 17(l.
\\ Schustcr 2000c: Schustcr 2005b: Schustcr 2010: Schustcr. Llnt;\ncanu 2005, p. -1-7 sqq.
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Pl. 1. Bucureşti-Ciure/. 1 = imagine actuală a sitului (din satelit), 2 = fotogralie
din Campania 2008 (foto Mircea Negru).
Taf. 1. Bucureşti-Ciure/. 1 = Luftbild dcr Ansiedlung, 2 = Foto mit den Grabungen
aus dem Jahr 2008 (Foto Mircea Negru).
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Pl. Il . Bucureşti- iurel. ampania 1956:
1 = Planul de ituaţie cu ecţ iunile nr. 1- VI, 2 = Secţiunea nr. 11 - profil
(apud Morintz, Cantacuzino 1956).
Taf. II . Bucureşti-Ciure/. Grabung jahr 1956:
l =- Plan der Schnitte Nr. 1-VI, 2 = chnitt r. Il - Profi 1 (nach Morintz, an ta uz mo 1956).
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Pl. III. Bucurcşti-Ciure/. Ceramică Glina:
1-4 =Nivelul/a, 5-R = Nivelullh (apud Morintz, Cantacuzino 1<-J59).
Taf. III. Bucurcşti-Ciure/. Glina-Kcramik:
1-4 = Niveau la, 5-R = Ni\·eau lh (nach Morintz, Cantacuzino 1959).

https://biblioteca-digitala.ro

8

HU T R, Mircea NE RU

ristian

52

o

10

20

JO

~o

so

60

70m

1

ss
..o

"!

.J.9

.H

~?

~·

J5

ITIIlJJ

J•

J2

JJ

Jf

1,0

Pa·nunl ga16en - cast~n.lJ t:" mt71tra(11
i.IF. c;rrbunt> -!' cenu~d

'"

"

o

27

:1,8

'E

2f

2

2
Pl. I V . Bucure ti- iur "l. ampania 1957:
l = Plan de ituaţie cu ec{iunile nr. Vfi-Xllf, 2 = ec{iunea nr. XI - profil (apud Morintz 1959).
Ta f. I V . Bucure ti-Ciurel. rabung jahr 19 7:
l - Plan cler clmil!e r. Vlf-XJI!, 2 =
o. XI - Profil (nach Morintz 19 9).
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Pl. V. Bucure ti-Ciurel. Ceramică Glina (apud Morintz 1959). Diferite can.
Ta f. V. Bu cureşti- iurel. Glina-Keramik (nach Morintz 1959). Ver chiedene Maf3 tăbe .
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Pl. VI. Bucure ti- iurel. cram1ca 1in a (apud Morintz 1959). Diferite cart.
Taf. VI. Bucure ti- iurel. lina-Kcramik (nach Morintz 1959). cr chicdcnc Mar3
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Pl. VII . Bucure ti- iure/:
1 = Plan ituaţie campania 1958 (apud Morintz 1961 ), 2 = Plan situaţie campania 1959
(apud Morintz, Roman 1962).
Taf. VII . ucure ti- iurel:
1 - Plan rabungsjahr 1958 (nach Morintz 196 1), 2 = Plan rabun g jahr 1959 (nach
Morintz, Roman 1962).
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Pl. VIU . Bucure ti-Ciurel. eram1ca lina ( 1 apud Morintz 1959,
2-4 apud Morintz, Ro etti 1959). Diferite cări.
Ta f. VIII . Bucure ti- iurel. lina-Keramik ( 1 nach Morintz 1959,
2-4 nach Morintz, Ro etti 1959). Ver chiedene Maf3 tabe.
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1
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A

2
Pl. 1X. Bucure~ti-Ciurc/:
Bordeiul descorerit în 19JO (arud Rosetti I9J2c), 2 ··planul ~i prorilul Bordeiului
descoperit în !l)t).fapud Negru, Schustcr 1t)97 ).
Taf. 1X. Bucure~ti-C 'iurc/:
f>l:tn des !t)3() entdeckten Cirubenhauses (nach Rosetti 1932c), 2 f>lanulund Prolilul
des ll)t)_ţ entdeck ten ( irubenhauses ( nach Negru, Schustcr 1t)97 ).
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l

2

3

Pl. X. Bucurqti-Ciure/.

Ceramică

Glina (apud Schuster 1997).

Diferite scări.
Tar. X. Bucure~ti-Ciure/. G1ina-Kcramik (nach Schuster 1997).
V crschicdcnc MaBsUibc.
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Pl. XI.

Bucureşti-Ciure/. Ceramică

Glina (apud Schuster 1997).

Diferite scări.
Taf. XI. Bucurcşti-Ciure/. Glina-Kcramik (nach Schustcr 1997).
Vcrschiedene Maf3sUibe.
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Pl. XII.

Bucure~ti-Ciure/. Ceramică

6
Glina (apud Schuster 1997).

Diferite scări.
Taf. XII. Bucure~ti-Ciure/. Glina-Keramik (nach Schuster 1997).
Vcrschiedcnc Maf3sUibe.
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6

5

Pl. XIII. Bucurc~ti-Ciure/. Ceramică Glina. Foto Gh. Chclmcc.
Taf. XIII. Bucurcşti-Ciure/. Glina-Kcramik. Foto Gh. Chclmcc.
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Pl. XIV. Bucurqti-C 'iurel. Ccramicf1 Ci lina. Foto Cih. Chcmcc.
Taf. XIV. Bucurc~ti-C 'iurel. Cilina-Kcramik. hlto Cih. Chcmcc.
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Pl. XV. Bucurc~ti-Ciure/. Ceramică Glina. Foto Cih. Chclmcc.
Taf. XV. Bucurc~ti-Ciure/. Glina-Kcramik. Foto Cih. Chclmcc.
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Pl. XVI. Bucureşti-Ciure/. Cultura Glina:
1-3 ohiecte din lut ars, 4 = lamă de silex, 5-X =ceramică. Foto Gh. Chclmec.
Taf. XVI. Bucureşti-( 'iurel. Glina-Kultur:
1-3 - gehranntc Tonohjekte, 4 = Silexklinge, 5-X = Keramik. Foto Gh. Chclmec.
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Pl. XVIII.

Bucureşti-Ciure/.

Cultura Glina:
1-5 =obiecte din piatră, 6-7, 9 =obiecte din lut ars, X= obiect din os. Apud Schuster 199.
Taf. XVIII. Bucureşti-Ciure/. Glina-Kultur:
1-5 = Steinobjekte, 6-7, 9 = gebrannte Tongegenstande, X= Knochenartct~tkt. Nach
Schuster 1997.
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"GRAJDURILE FOSTULUI C.A.P.

",ORAŞUL

MAGURELE,

JUDETUL
. ILFOV
(AŞEZĂRI DIN EPOCA BRONZULUI, HALLSTAT'T,

SECOLELE II-IV

ŞI

X-XI D. HR.)
Vasilica SANDU

In lucrare sunt prezentate descoperirile făcute pc supraf~1ţa sitului
Vi.îrtcju ,.Gnu·durilej(Jstului CAP". cu ocazia continuării supravcghcrii sf1pării
~anţuri lor ~i casctclor pentru turnarea fundaţii lor ~i subsoluri lor unor case
particulare, între septembrie 2007- aprilie 2009 ~i iulie- septembrie 20 Il.
Situ! a fost descoperit în anul 1960 de Petre Roman. care, împreună cu
elevii ~colii generale din comuna Măgurcle, a fi1cut în anii 1961-1963 Ci.Îtcva
sondaje arheologice în partea de nord-vest a fostului sat Otctclc~canu Deal
(astf1zi cartier al ora~ului Măgurele străbătut de strada Milcov). cu care
ocazie a descoperit resturi de locuirc din secolele III-IV ~i X-XI d. Hr. 1
O pa11c din suprat~1ţa acestui sit. denumit "Grajdurile CAP 1"cÎrh~ju''
av;.înd ca reper construcţiile complexului zootehnic. a fost cartată în anul 19g7
de regretatul arheolog Aristidc Ştefănescu pc un plan-anexă al unui Studiu de
fezabilitate pentru , avizarea proiectului .. Rcgularizarca cursurilor r;_îurilor
Ciorog;.îrla ~i Sa bar"-.
În anul 1991 a fost înscris 3 pc Lista siturilor arheologice din Sectorul
Agricol Ilfov ~i în 2004 a fost clasat ~i publicat în Monitorul Oficial-l.
Cercetarea de suprat~1ţă cfcctuatft în anul 2006, de subsemnata împreună
cu ing. Gheorghe Marin de la Primăria Măgurclc. pentru actualizarea Planului
Urbanistic General al ora~ului. coroborată cu ultiinclc săpături arheologice
pentru fundaţii de case, a stabilit cft resturile sitului V;_îrtcju "Grc{jdurile
j(Jstului CAP" se gf1scsc pc o m~ic de teren care însoţeşte malul nordic. înalt
al Ciorogîrlci, situată at«.ît pc platoul tcrasci c;.ît ~i pc panta mai domoală în
unele porţiuni sau mai abrupţă în altele, între strada Călugărcni, la est ŞI
strada Sabarului. la sud-vest. In jumfttatca csticf1 vcstigiilc se atlf1 sub ~i la
Roman 19h2. p. 259, Fig. 1; Roman 2000, p. 35; Roman 2012. p. 30 ~i 3 1.
~ )tcl~mcscu 19X9. p. 55. nr. Il.
; \"asilica Sandu. arhcolo!! la OPCN-MB.
1
~ 1. < >. nr. (l..fh his 1h.07 .'ioo-+. p. 1(l 17-1 (l 1x. po/. 50..f-50X.
1
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nord de strada Milcov, pe tnăsură ce aceasta se apropie de tnuchia tcrasci
înalte ~l Ciorogârlei (Fig. 30).
Inainte de anul 1989, vcstigiilc antice din partea central-vestică a sitului
au fost în cea tnai tnare parte distruse prin ră~uirea până la stratul castaniu a
pământului de pc platoul tcrasci, în curtea Intreprinderii de Forajc şi prin
excavarea unei făşii din partea sudică a tcrasci înalte a Ciorogârlei, între str.
Potcoavei, la est, P'înă în dreptul silozurilor fostului CAP, la vest, pentru
extragerea pământului necesar h1bricării cărămizilor, acţiune urmată de
astuparea parţială a gropilor rezultate sau de reconstituire a traseului tcrasci,
cu n1atcriale de la dcmolări, depuse înainte şi după anul 1990.
Supravcgl~erca arhcologică a şanţurilor pentru fundaţii de case a început
în tnartic 2007. In perioada tnartic-iunic 2007, pc strada Milcov, la nr. 79, 93
şi 107 (loturi le 1, 4 şi 5) au fost scoase la iveală materiale arheologice care
atestau existenţa unor aşezări din epoca finală a bronzului, secolele 1I1-1 V d.
Hr. şi din secolele XVIII-XIX-".

Descrierea săpăturilor
Cercetarea arheologicf1 s-a limitat la supravegherea săpf1rii manuale a
şanţurilor pentru fundaţii, recuperarea materialului arheologic apărut şi la
consctnnarca datelor despre stratigrafie şi cotnplexcle de locui re. Speci fi cui
proiectelor de construcţii nu a pennis extinderea săpăturilor pentru cercetarea
în suprafaţă a con1plcxclor de locuire interceptate de şanţurilc pentru fundaţii
şi astfel resturile ncdcranjatc ale acestora au rămas conscrvate "in situ".
Săpăturilc prezentate în această lucrare s-au făcut în 12 puncte, situate
toate în jUinătatca răsăritcană a sitului V 'îrtcju "Grajdurile fostului CAP"
(Fig. 1).
1. Strada Milcov, nr. 7, proprietate Adrian Ioniţă
Contract cu MMB, nr. 1781/22.05.2008 şi Autorizaţie MCC, nr.
238/2008. Cercetare arhcologică preventivă efectuată la 5 iunie 2008.
Casa a fost atnplasată pc patoul tcrasci înalte, uşor înclinat de la nord
2
spre sud. Pc suprafaţa de 113,20 m , afectată de lucrările de construcţie ale
casei au fost săpate 8 şanţuri, de 0,60 m lăţime, până la adâncitnca de 0,80 m
în partea sudică şi 1,00 m în cea nordică. Suprat~1ţa cercetată arheologic a
~
'
msumat 44,40 111-.
Cu excepţia unei mici porţiuni din colţul sud-vestic al atnplasatncntului
noii case, unde stratigrafia s-a păstrat în depunere naturală, restul suprah1ţei
era deranjată până la stratul castaniu de numeroasele gropi de haznalc,
pivniţe, şanţuri, etc., făcute în ultima etapfl de locuirea terenului, respectiv în
secolele XIX-XX.
" Sandu-Cucuka 2007 h, p. 30()-J 1O.
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In colţul sud-vestic situaţia stratigralică a fost urmf1toarca: l strat de
0.20-0JO m grosime, format din materiale lăsate pc loc de la demolarea
2 strat de OJO m grosime legat de locuirea din ultima sutfl
ultimei constructii~
'
de ani, format din depuneri mai vechi (pământ negru adus din altă parte,
pfun~înt galben folosit pentru pomostirca încăperilor construcţiilor precedente,
fragmente de cărămizi ~i de la rccipicntc din lut ars)~ 3 strat medieval-modern,
de 0.20 m grosime, din pământ ccnu~iu-ncgricios cu multe bucăţi de cărămizi ~i
mai rare de păm~înt ars la ro~u~ 4 strat negricios-castaniu, gros de 0,20 m, numai
cu câteva fragmente de oale dccoratc cu striuri orizontale în secolele IX-XI
d. Hr.~ 5 strat castaniu, steril arheologic, p~înă la baza ~anţuri lor.
Nu a apărut nici un complex antic de locuirc.
Am efectuat ~i o cercetare a suprafeţei terenului cultivat în prezent cu
pomi fl·uctifcri, viţă-de-vie ~i legume, atlat imediat la sud de amplasamentul noii
case, puţin pc platou şi restul pc panta cu înclinaţie medic a terasei Ciorog~îrlei,
unde am găsit bucf1ţi de pământ ars, fragmente de vase hallstattiene ~i din corpul
unor oale din secolele X-XI d. Hr. dccoratc cu striuri orizontale.
Faţf1 de terenul cultivat pc platou, cota pc amplasamcntul noii case era
mai sus cu circa 0,50 m, înălţare datorată resturilor lăsate parţial pc loc,
provenite de la construcţiile, pomostirile ~i demolările succesive ale
construcţiilor anterioare, ultima dintre ele reconstruită după 1990 din BC A, cu
pivniţf1, fundaţii din beton armat, canale ~i conducte de alimentare şi evacuare,
a fost dcmolatf1 cu c~îtcva zile înaintea începerii săpături lor pentru noua casfL
2. Strada Milcov, nr. 31, proprietate Georgeta Cercei.
A fost efectuată o săpăturf1 1nanualfl pentru un racon.! la reţeaua publicf1
de apă potabilf1, care a constat dintr-un ~anţ de 4,60 m lungime, 0,40 In
lăţime ~i 1,00 m ~Hhîncime şi o casctfl cu latura de 1,1 O m, la aceeaşi
ad~încimc cu şanţul, amplasată la 1,45 m N de colţul nord-estic al casei.
Supravegherea s-a tacut conc01nitent cu săpătura de la poz. 3.
Stratigrafia: 1 strat de 0,35 m grosime din balast, granule de var,
fragmente rare de cărămizi ~i pfun<:înt~ 2 strat cenuşiu-negricios, medievalmodern, de 0,20 m grosime~ 3 strat negricios din secolul X d. Hr. de 0,20 m
grosime~ 4 strat negricios-castaniu de 0,20 n1 grosime, din secolele II-IV d. Hr.~
5 strat castaniu.
3. Strada Milcov, nr. 31 A, proprietate Viorel Budci
Contract cu M M B nr. 1768/22.05.2008 şi Autorizaţie MCC nr.
23 7/2008. Cercetarea arhcologică preventivă de la nr. 31 şi 31 A s-a efectuat
în zilele de 26-27 si 29 mai 2008.
-,
Pc supra l~tţa a fcctată de 185 m- au fost săpate manual 9 şanţuri.
)anţuri le din treimea sudică au avut 0,80 m, celelalte 0,60 m lf1ţime. Din
cauza terenului în pantfl, ad,înciinilc acestora au fost cuprinse între 0,70 m, în
'--

'-

'-
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arheologic a însumat

")

Precizăm că

a amplasatnentul casei se află la numai circa
3 111 N de tnuchia fonnată la limita dintre platoul înalt şi panta abruptfl a
terasei. care în acest sector al malului nordic al Ciorogârlei, arc o ruptură
aproape verticală de circa 2 m înălţiinc, după care panta coboară dotnol spre
sud. până la albia râului.
Stratigrafia este următoarea: 1 strat de 0,20 111 grosime format din
păinânt cenuşiu-negricios în care erau pietre de râu, frag1nente de cărămizi ~i
de la vase smălţuite şi nesmălţuite din secolele XIX-XX, precum ~i c~îteva
!I-aginente din secolele IX-XI şi II-IV d. Hr., antrenate din nivelele profunde.
In şanţul nordic, acest strat era ainestecat granule de var şi cu balast pus de
vechiul proprietar, pentru înălţarea nivelului de călcare al curţii; 2 strat de
circa 0,20 In grosiine care aparţine a~ezării din secolele IX-XI d. Hr., format
din pământ negricios amestecat cu rare fragmente de cf1rbuni. pământ şi
bucăţi de lipitură arse la roşu şi cu fragmente de la oale din lut ars; 3 strat din
pământ negricios-castaniu, de 0,20 m grosiine care conţine cărbune, chirpici,
bucăţi de lipitură arsă la cărfuniziu şi frag111ente de la vase din lut ars din
secolele II-IV d. Hr. şi câteva hallstattiene, antrenate; 4 strat castaniunegricios, de circa O, 15 tn grosiine, cu rare granulc de păinânt ars la ro~u ~i
câteva fragmente de la vase hallstattiene; 4 strat castaniu. până la baza
partea

sudică

săpăturii.
Şanţul

nordic a străpuns pc 0,40 m lăţime ~i 0,60 m ad~încime o groapă
în care fuseseră aruncate cărămizi şi pietre de râu iar în colţul nord-estic a
interceptat o fundaţie din cărămizi ~i pietre de râu legate cu pă111<Înt. Fundaţia
se adâncea până la 1,20 In de la nivelul de călcare al anului 2008 ~i a
aparţinut unei anexe gospodăreşti ridicată pc la mijlocul secolului XX şi
demolată înaintea începerii săpăturii pentru casa Viorel Budei.
În colţul nord-vestic a fost interceptată groapa unui bordei (8 1) şi în
partea nordică a şanţului vestic, o groapă Inenajeră (Gr 1), ambele din
secolele IX-XI d. Hr. (Fig. 2/B).
Din secolele II-IV d. Hr. şi din Hallstatt au fost găsite numai tnateriale
arheologice mobile, în nivelele culturale corespunzătoare sau antrenate.
Descoperirea în săpăturile din strada Milcov, nr. 31 şi 31 A, a douf1
complexe de locuire şi a nUineroase materiale arheologice în nivelele
culturale ale secolelor IX-XI, II-IV d. Hr. şi Hallstatt, indică t~1ptul că vetrele
acestor aşezări se întind la nord, sub carosabilul străzii Milcov ~i probabil în
subsolulloturilor de la nord de aceasta.
4. Strada Milcov, nr. 74. proprietate Daniela şi Marian Radu.
Contract cu MMB nr. 1773/22.05.2008 şi Autorizaţie MCC nr. 236/2008.
Cercetare arheologică preventivfl efectuată la 2 iulie 2008.
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Pc suprat~tţa afectată de 93,29 nr~. situatft la circa 24 tn N de strada
rv1 ilco\, au fost săpate manual 7 ~anţuri, de 0.60 m lftţimc ~i adânc ..,imi
cuprin~sc O.XO ~i 1.00 m. Supraf~tţa ccrcctatft arheologic a însumat 34.20 m-.
In ~anţurile pentru fundaţik noii case, s-a observat că stratigralia naturală
a fost deranjată în unele porţiuni de fundaţiile unor construcţii anterioare, de
gropi moderne sau mai vechi ~i de rftzuirca păm,întului necesar pentru
- 1ntţc
. .
rasa(
Stratigratia: 1 strat de nivelare. de 0,05 - 0.1 O m grosime. format din
lentile orizontale de pftmânt galben. pietri~ ~i pc alocuri cu conccntrări de
bucăţi de lemn carbonizat sau aflate în stare avansată de putret~tcţic. care
provin de la resturile unui grajd distrus de un incendiu, în urmă cu circa 1O
ani. în jumfttatca vestică a amplasamentului viitoarei case~ 2 strat modern,
din pământ negricios în care se atlft rftdftcini. pietre ~i cloţuri de cftrămidă. a
cftrui grosime este cuprinsă în general între O, 1O şi 0,20 m, dar care atinge în
~anţul nordic 0.30 m~ 3 strat medieval-modern. P'înft la 0.50 m adâncime.
negricios ~i cu rare bucăţi de cărbune. fragmente de vase smftlţuitc şi
ncsmălţuitc din lut ars: 4 strat negricios-castaniu cu rare fragmente ccramicc
daco-romane ~i de lipitură de la pereţi de locuinţe. chirpic. cărbune, între
0,50 ~i 0,75 m aLhîncime~ 5 strat castaniu sub 0,75 m adâncime.
In colţul sud-estic al viitoarei case s-a dat peste pomosteala şi resturile
de demolare dispuse sub fonna unor lentile orizontale. ale unei case care a
funcţionat la începutul şi mijlocul secolului XX. Aceste resturi suprapuneau
umplutura unei gropi tnenajcre de la st~îr~itul secolului XIX şi începutul
secolului XX, interceptată de ~anţul estic ~i central estic. a cărei bază se atla
la - 0.90 m.
La intersecţia şanţurilor centrale, orientate NS şi EV (Fig. 2/A). au fost
interceptate resturile unei locuinţe de suprat~tţă dacice din secolul III d. Hr.
Descoperirea resturilor unei locuinţe şi a fragtnentelor ceratnice într-un
strat cultural bine delimitat. arată că vatra aşezftrii din secolele II-IV d. Hr. se
întinde în accastft zonă şi la nord de strada Milcov, situl av,înd astfel o
suprahlţfl mult mai mare dec,ît cea cstitnată în cercetările arheologice
anterioare.
5. Strada Milcov, nr. 91 A. proprietate Niculae-Adrian Grancea
Contract nr. 3712110.09.2007 şi Autorizaţie emisă de MCC. nr. 3X5/2007.
Cercetarea arhcologică preventivă a fost efectuată la 17 septembrie 2007.
Pc supral~tţa de 112.36 m 2 afcctatft de lucrările de construcţie ale
locuinţei au fost săpate manual 9 şanţuri cu lftţimca de 0.50 m şi a(.hîncimca
de 0,90 m. ccrcct,îndu-sc astfel o suprat~tţă de 34,92 m 2 (Fig. 3 şi Fig. 31 ).
(l

'ultivarea lcgumclor a rost r~în[l în /ilcle noastre ocupaţia de ba/fl a majorit[~ţii
localnicilor din ~E1gurclc.

l>

(
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Stratigrafia: 1 strat arabil de circa 0,20 1n grosirne� 2 strat negricios,
rnazaros, gros de 0,20 rn, bine dclimitat, in care s-au gasit de lipitura arsa la
ro�u de peretc de locuinta, carbuni, lipitura de vatra, fragrncnte de oase de
ani111alc �i de vase din sccolul III d. Hr.� 3 strat ncgricios-castaniu, de 0,20 rn
grosi111c, cu rare bucati de pa1nant ars la ro�u, oase de anin1alc, carbuni �i
fragmcntc
de vase din Hallstatt; 4 strat castaniu-negricios,
de 0, I0-0,20 rn
�
�
grosirnc, cu ccra1nica din epoca bronzului, cultura Tei� 5 strat castaniu.
Pc traseul �anturilor pentru fundatiilc casci a fost intcrccptat un bordci
�i o groapa 1ncnajcra din sccolul III d. Hr.
La sfar�itul lunii rnartie 2008, in timpul efcctuarii sapaturii pc lotul vccin,
la nr 91 B, a111 surprins sf1parca ncsupravcghcata a unci cascte de 4 x IO 1n �i
I,20 1n adancimc, pcntru piscina. Jm11atatca vcstica era deja sapata pana la
baza �i cca cstica pana la 0,80 rn adancime, unde am 111ai apucat sa urn1arcsc
sapatura pc ulti111ii 0,40 rn (pana la -1,20 rn).
Caseta pcntn1 piscina era amplasata la 4 111 S de �antul sudic al casci, intrc
accasta �i i1nprcj111uirca din zid, care �i aceca fu�csc construitf1 dupa sf1patura
pcntn1 fundatii din toa111na anului precedent. In ju111atatca supravcghcatf1,
rcsturilc arhcologicc fonnatc din granule de pa111ant �rs la ro�u, carbuni �i
frag111entc de vase au aparut pana la I,00 111 adancirnc. In plan �i profile nu s
a conturat nici un complex de locuirc.
6. Strada Milcov, nr. 91 B, casa duplex: ... .
Contractc cu MMB, nr. 6 IO �i 612/03.03.2008 �i Autorizatiilc nr. I03 �i
I04, c1nise de MCC. Cercetarc arhcologica prevcntiva la 27-28 n1artic 2008.
in partca nordica a tercnului, cxploatat agricol pana la accasta lucrare,
cstc o vale de eroziune, astazi aproapc coh11atata, pc care odinioara sc evacua
natural cxccsul de apa pluviala sprc lunca inundabila a raului Ciorogarla.
A1nplasan1entul casci, atlat in partca sudica a accstci vai, coboara in
panta lina de la sud-vest sprc nord-cst.
Pc suprafata de suprafata de 191,40 m 2 afectata de lucrarilc de
..,
construqic au fost sapatc 1nanual 8 �anturi cu supraf�1ta de 55,08 rn-.
Santurilc cxtcrioarc au avut 0,60 m lati1nc, �antul interior oricntat EV 0,50 111
lati111c �i eel oricntat NS 0,55 111 lati111c. Sapatura a avut I, IO m ad{111cin1e in
coltul sud-vestic, 1,00 111 in �anturilc sudic �i vcstic, 0,87-0,90 111 in �antul
cstic �i 0, 70-0,80 1n adancirnc in �anturilc intcrioarc.
in profilcle �anturilor s-a inrcgistrat un11atoarca situatie stratigrafica:
I strat arabil, cenu�iu-negricios, de 0,20 111 grosi111c� 2 strat din pam{mt
ncgricios, n1[1zaros, gros de 0,20 rn, in care au apf1rut oase de animale, rare
bucati de parnant ars la ro�u, carbuni, cateva bucati de vatra, lipitura cu urmc
de nuiele de la peretii ar�i ai unor locuinte �i fragmcnte de la vase din lut ars
https://biblioteca-digitala.ro

Vasilica SJ\NDlJ

72

din secolele III d. llr. În jumătatea sudicft a sftpftturii (casa Şo~oi ). au fost
gftsitc ~i douft fragmente de la oale din secolele X-XI d. Hr.; 3 strat
negricios-castaniu. gros de 0.20 m (între 0.40-0.60 m aLhîncimc ). cu
materiale din prima epocă a ficrului ~i din epoca bronzului. cultura Tci; 4
strat castaniu-negricios. de 0,10-0.20 m grosime. care coboară în ~anţul estic
p:.înă la O. 70-0.75 m. în cel vestic la O.XO m ~i pc alocuri. acolo unde sunt
galerii de animale subpăm:.întcnc p:.înft la -0,95 m adâncime. în care s-au
găsit bucăţi mici de cărbune ~i de pfun:.înt ars la ro~u ~i fragmente de vase din
epoca bronzului. cultura Tci; 5 strat castaniu. steril arheologic. până la baza
săpftturi i.
7. Strada Milcov, nr. 93. În anul 2007 s-a frtcut o sftpăturft arhcologicft
pentru extinderea casei doamnei Gcorgcta Anghel ~i rezultatele au fost
publicatc 7 . La sud de construcţia din anul 2007. pc circa 250 m lungime este
teren agricol, cultivat aproape tot cu legume. aflat în proprietatea doamnei
Ştcf~mia Tudor. fiica doamnei Anghel. Cu ocazia lucrărilor de plantarc ~i de
întreţinere a lcgumdor. la nord. dar mai ales la sud de Ds 312 au fost scoase la
supraf~tţa solului numeroase fl·agmcntc ccramicc din epoca bronzului. Hallstatt.
daco-romanc (sec. II-IV d. Hr.) ~i din secolele X-XL pc care proprietara ~i
membrii f~tmi 1ici sale. le-au adunat ~i mi le-au pus la dispoziţie. pentru studiu ~i
completarea datelor ~tiinţiticc despre această supratltţft arhcologică.
8. Strada Milcov, nr. 103. teren proprietate Tudoriţa ~i Stclică Drăghici.
contract cu MMB nr. 2111 /02.0X.20 Il ~i Autorizaţie MCPN nr. 9X/20 11.
Supraveghere efectuată la X septembrie 201 1. Pc amplasamcntul casei. nu s-au
găsit dcc:.ît gropi menajere ~i resturi materiale mobile din secolele XIX ~i
XX. legate de funcţionarea gospodăriei demolate înainte de săparea şanţurilor
pentru fundaţiile noii case. La cercetarea arheologică de supra[tţă, efectuată
pc terenul exploatat agricol, situat itnediat la sud de amplasamentul casei, atn
gftsit fragmente de la vase din secolele II-IV d. Hr. şi câteva din epoca
bronzului.
9. Strada l\1ilcov, nr. 107, lot 2, teren proprietate Ştet~m Ionică, contract
cu MMB nr. 439/05.02.2009 ~i Autorizaţie MCC nr. 33/2009. Cercetare
arhcologică preventivă la 1X tnartie 2009.
Pc supraf~tţa de XX m- afectată de lucrările de construcţie ale casei au
fost săpate 111anual 6 şanţuri cu lăţimea de 0,55 m, până la 0.90 m ad:.încitne
~i o casetă pentru pivniţă de 5.0X x 4,90 m şi 2,25 111 ad:.încimc. Suprat~1ţa
ccrcctatft arheologic a însu mat 53 m-.
Stratigrafia: 1 strat ccnu~iu-ncgricios, de 0.20 111 grosi111c, cu resturi
menajere ~i rare fragmente de cărămizi ~i de vase smălţuite; 2 strat medievalmodern de 0.15 m grosime; 3 strat din păm:.înt negricios. tnftzăros gros de
')

')

7
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din secolele II-IV d. Hr.~ 4 strat castaniunegricios. de 0.20-0.25 n1 grosi mc (până la ci rea O, 7 5 m adâncime) care
aparţine aşezării Tci~ 5 strat castaniu.
Nu au fost interceptate complexe de locuirc.
10. Strada Milcov, nr. 107 B, lot 3, teren proprietate Martin-AiinSorin Sisilică. contract cu MMB. nr. 1831/26.05.2008, Autorizaţie MCC nr.
246/2008. Cercetare arhcologică preventivă la 4 iunie 2008.
Pc suprafaţa afectată de 81,65 m- au fost săpate manual 8 şanţuri până
la 0,90 111 adânci111c. Şanţurilc exterioare au avut 0,45 m şt cele interioare
0.35 m lăţi111c. Suprafaţa cercetată a fost de 24,22 m 2 .
Stratigrafia este identică cu cea constatată pc lotul 2. Nu a fost
interceptat nici un complex de locuirc.
11. Strada Intrarea Milcov, nr. 115, proprietate Valentin Sofronic
Cercetare arhcologică preventivă efectuată la 16 oct0111bric 2007. în
baza contractului cu MMB nr. 3727/10.09.2007 şi a Autorizaţici nr. 386/2007.
c111isă de MCC.
Pc suprafaţa afectată de constntcţic de 75. 30 111 2 s-au cercetat 20,40 m 2 ,
în 6 şanţuri de 0,40 111 lăţime, săpate 111anual până la OJ~0-0,90 111 adâncin1c
(Fig. 32 ).
Stratigrafia: 1 strat arabi 1 gros de 0,20 111~ 2 strat cenuşiu-negricios tasat,
de 0,1 O 111 grosin1c, în care s-au găsit câteva frag111cntc t11cdicval-modcrnc şi
contc111poranc~ 3 strat de pământ negricios, n1ăzăros de 0.18-0.20 m grosime,
care conţine rare bucăţi de chirpic şi fragmente de vase din secolele II-IV d. Hr.
şi din epoca bronzului antrenate~ 4 strat ccstaniu-ncgricios, până la 0,68-0,70 m
adâncime, în care au fost găsite fragn1cntc ccra111icc din epoca bronzulu~ 5 strat
castaniu.
12. Strada Potcoavci, nr. 16, teren proprietate Gcorgeta Vlăduşcl
Supravegherea arhcologică s-a tacut la data de 18 iulie 201 1, în baza
eliberată de MCPN. nr.
contractului nr. 1475/03.06.2011 si
, a Autorizatici
,
73/2011. Terenul este situat în extremitatea sudică a botului tcrasci suprapus
de Os 312, la li111ita pantci cu lunea inundabilă a Ciorogârlci. Pentru curăţarca
terenului de vegetaţia spontană abundentă, înainte de începerea săpăturii.
proprietara a comandat efectuarea unei răzuicli mecanice, matcrializată şi cu o
orizontalizarc a terenului, vizibilă stratigrafic într-un profil de la marginea
nordică a proprietăţii, înalt de 0,40-0.50 m. Suprafaţa accidcntatft a loturilor
de la nord şi vest de acesta, prccw11 şi stratigrafia constatată în şanţuri le
pentru fundaţii. indică t~tptul că acolo nivelele superioare de pămfmt au fost
cxcavatc până la stratul de pietriş. probabil pentru cărămidăria care a funcţionat
în apropiere. Pc suprat~tţa de 97,20 m-. cele 1O şanţuri de 0,40 m lăţime. au
fost săpate până la O. 70 m adLîncimc în partea nordică şi 0.60 m în cea
sudică, numai într-un strat bogat în pietriş. C~îtcva fragmente de la vase din
')

')
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lut ars din epoca bronzului
suprat~1ţă, scăpată ncrăzuitft,

~i

daco-romanc au fost găsite numai pc o micft
atlatft imediat la sud de amplasamcntul casei.

*

*

*

În sftpăturile descrise mai sus, au fost găsite resturi materiale ale unor
a~czări din epoca bronzului (cultura Tci), Hallstatt, secolele II-IV ~i X-XI d. Hr.
Aşezarea

din epoca bronzului, cultura Tei
Vcstigiile a~czării Tci au apărut numai pc loturile 5-12. Teritorial, ele
se plasează în partea centrală a sitului Vârtcju "Gnţjdurile j(Jstului CAP",
într-o zonă unde malul nordic înalt al Ciorog~îrlci avansează spre sud, sub
forma unui bot de terasă, suprapus în partea nordică de fostul Os 312.
Dovezile de locuirc formate din bucăţi de pământ ars la ro~u, cărbuni şi
fragmente de vase din lut ars, au fost gf1sitc într-un strat cultural de O, 10-0,20
m grosime, aflat între 0,60 ~i O,XO tn adâncime, care în anumite porţiuni de
pc loturi le 5 ~i 6 coboară pânf1 la 0,95-1,00 m adîncime, însă unde, din cauza
rarităţii ~i dimensiunilor mici ale resturilor arheologice, unele fiind antrenate
în galeriile animalelor subpăm~întcnc, nu putem susţine cft acolo au fost
complexe de locuirc parţial ad~încitc t~1ţă de nivelul de călcare al epocii
bronzului. Pc aceste două loturi şi pc terenul nr. 7 au fost găsite cele tnai
multe materiale Tci, în schimb pc loturilc 9-11 situate în marginea nordică şi
12 din extremitatea sudicft, prezenţa resturilor din epoca bronzului a fost
sporadică. Aceste descoperiri se adaugft celor făcute în martie-iunie 2007 pc
strada Milcov, la nr. 79, 93 şi 107 (loturi le 4-5)x.
Majoritatea tnatcrialului arheologic găsit este fonnat din fragmente de
vase, lucrate cu m~îna dintr-un lut fin şi curat sau care a fost an1cstccat cu
diverse materiale, pentru ca rccipicntclc să nu se dcfonnczc în timpul arderii
în cuptor.
Ceramica grosierâ. La această specie pasta ceramică este din lut
amestecat cu materii vcgctalc tocate, cioburi pisate, cioburi pisate şi rare
pictricclc, pictricclc, nisip sau cu nisip şi pictricclc.
Pc loturi le 9 şi 1O s-au găsit şi fragmente de vase mode late din pastă
amestecată cu matcri i vcgctalc tocate.
Cele mai multe fragmente de vase de pc loturilc 5 şi 7 sunt din pastă
amcstccatft cu cioburi pisate, spre exemplu unul de la un castron (Fig. 5/9 şi
Fig. 33/3) cu buza orizontală, profilată în exterior şi dccorată cu crestături
romboidalc, sub care este un brâu alveolat. Alte fragmente de vase sunt din
pastă cu cioburi pisate şi rare pictricclc, cu barbotina bine păstrată, dccoratc
cu br~îu alveolat sub buză (Fig. 7/1 şi Fig. 33/2), (Fig. 7/4-5). De pc lotul 9
provine un fragment cu toartă supraînălţată de la un castron (Fig. 33/6 ).
H

Sandu-( 'ucuka 2007 h, p. JOh-31 O.
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Din pastă cu pietricele mcnţionătn un fragment de la un castron (Fig. 5/7
şi Fig. 33/4 ). decorat cu brâu alveolat sub buză, dedesubtul căruia se atlă un
buton alveolat.
Decorul cu striuri paralele este prezent pc vase modclatc din pastf1 cu
nisip (Fig. 6/2 şi Fig. 33/1 ), striurilc oblice sau în reţea pc cele din pastă cu
pictricclc sau cu nisip şi pictricclc (Fi~. 33/5) din S VII (lotul 5), cu analogii
în aşezări le Tci IV de la Giulcşti-Sîrbil, Izvoarclc 10 , etc .
Decorul cu itnprcsiuni a apărut pc un fragn1cnt de capac (Fig. 6/6) şi pc
altul de la un castron (Fig. 6/5).
~ Ceramica.fină. O cantitate mai tnică de fragtncntc de vase sunt din pastă
finft In S VII (lotul 5) s-a găsit un fragtncnt din partea superioară a unui pahar
decorat în exteriontl buzci cu o bandă orizontală din trei linii realizate din
împunsături triunghiulare succesive (Fig. 5/2 şi Fig. 34/3 ). Un exemplar decorat
în aceeaşi manieră. dar cu două linii orizontale din împunsături a fost descoperit
şi în aşezarea Tânganu "A utos/radâ", care datează în faza III a culturii Tci 11 •
Tot pc lotul 5, la intersecţia S V cu S IX, a fost scos un fragment din
corpul unui vas globular din pastă fină şi nisip rar, negricioasă. decorat cu
cercuri concentrice din linii incizatc (Fig. 5/1 şi Fig. 34/5), 1notivc care scamănfl
cu cele de pc un fragment de vas descoperit la Bucureştii Noi. datat în faza IV a
culturii Tci, la care însă dccond a fost realizat din în1punsături în succesiune
12
distanţată • Un vas globular cu torţi supraînălţatc şi fundul inelar, decorat pc
corp cu cercuri concentrice incizatc a fost descoperit în aşezarea Tci V de la
Otopeni 13 • Un alt cxcn1plar decorat cu cercuri concentrice din linii incizatc a fost
1
găsit în aşezarea de la Chitila-Cărătnidăric -+. Dccontl acesta cu cercuri
concentrice pc vase, arată influenţe ale culturii Vcrbicioara în faza a IV-a a
culturii Tei 1), docwncntatc în centn!l Câmpici Munteniei şi pc un castron de
mari dimensiuni cu torţi supraînălţatc. descoperit la Bucureşti-Lunea Bârzcşti.
16
punctu l 2 .
În treimea estică a S I s-a găsit un fragment de la un castronel (Fig. 5/3 ).
din pastă fină gălbuic cu suprat~1ţa lustntită şi în S VIII de la un altul cu miezul
cenuşiu şi exteriontl galben-cărămiziu (Fig. 5/4 ), ale căror profilc se încadrează
în reperele cronologicc ale fazelor IV şi V ale culturii Tci. Fragmente de vase
din pastă fină cu nisip rar. dccoratc cu crestături în exteriorul buzci s-au mai
găsit în S III (Fig. 5/5) şi în S VI (Fig. 5/8).
') Lcahu 1963 a, p. 236, Fig. 50/1-2.
10
Lcahu 1975, p. 115, P1. 1/5-7.
11
Sandu-Cuculca 2007 a, p. 191 ~i 202, Pl. VIl O.
1
~ Valeriu Lcahu, Cultura Tl!i, f.a., p. 116-117, Fig. 33/X.
1\
L" .
7.
Lea 11u 196X, r. _), 7 ~~. _1'J l) , 11g.
14
Mflnucu-i\damc)tcanu, Mf1gurcanu /\., Ştcl~m 2007, p. 6X, Fig. 112.
1
r, Morintz Schastian 197X, p. (d, Fig. 35/a-h.
16
Sandu 1992. r. 17X, Pl. X/ 1a-h.
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De pe lotul 6 provine un fragment dintr-un castron semisferic din pastfl
lină cu nisip rar. ccnu~ic-ncgricioasă (Fig. 6/3 ). 1<xmă cunoscută în f~tza III a
culturii Tci. cu analogii în a~czarca de la Tânganu "A utostradâ" 17 ~i pcrpctuatfl
în l~ua Tci IV.
Pc terenul 7 s-au gftsit printre altele. un fragment din baza inelară a unui
castroncl din pastă tină, lustruit at,ît în interior C(Ît ~i la exterior (Fig. 7/2) ~i o
toartă în unghi drept, cu exteriorul plat, din pastă fină cu granulc rare de
nisip ~i pictriccle. av,înd suprat~1ţa lustruit[\ (Fig. 7/3 ). ambele forme întâlnite
în l~lZclc IV ~i V ale culturii Tci 1x.
Pc lotul 1 1, din categoria ccramicii fine a apărut un fragment dintr-o
cc~cuţă neagră, care tipologie aparţine culturii Tei.
In diversele puncte ale acestei a~czări, au fost descoperite C(Îtcva forme
de vase, unele apărute în f~1za III şi pcrpctuatc în fazele următoare ale culturii
Tci, altele înt,îlnitc numai în f~tzelc Tci IV şi Tei V, precum şi frag1ncntc de
vase dccorate cu striuri oblice sau în reţea, decor despre care s-a afirmat cf1 a
dispărut în t~1za V a culturii Tei Jl>.
Formele de vase, gftsitc ptmfl acum în a~ezarea din situ! v,îrtcju
"Gn?idurile j(Jstului CAP", motivele decorative ~i maniera în care au fost
realizate, ne conduc la încadrarea ci în f~1za a IV -a şi eventual, la începutul
f~1zci a V-a a culturii Tei.
Aşezarea

din prima epocă a fierului (Hallstatt)
Resturile materiale const,înd din granulc sau bucăţi de pănuînt ars la
roşu, cărbuni. rare oase de animale şi fragmente de vase din lut ars au apărut
într-un strat cultural negricios-castaniu, aflat între 0,40 şi 0,60 111 adâncime,
pc loturi le 1. 3, care cobora P'înă la ---O,XO pc lotul 6 şi până la -0,90 tn
ad,încimc în partea sudică a lotului 5, l'îngă Os 312. Fragrncntc de vase au
fost găsi te şi pc lotul 7.
Vasele au fost modclatc cu mâna din pastă grosicră sau tină.
Ccramica grosierâ. Pasta ccramicf1 arc în compoziţie nisip, nisip şi rare
pictricclc sau cioburi pisate. Este îngrijit mode lată, cu barbotina groasă şi
bine conservat[\.
In partea răs[triteană a sitului, de pc panta tcrasci lotului 1, provin
câteva fragmente din pastă cu cioburi pisate, dintre care unul decorat cu bnîu
alveolat, iar pc platoul lotului 3 s-au găsit fragmente arse maroniu cu zone
cenuşii-ncgricioasc, din pastă cu cioburi pisate, cu nisip şi rare pietricele, de
la vase de tip borcan (Fig. 12/3, 5, 6 ), decora te cu bnîu crcstat (Fig. 12/7).
l'
1
"

JCJ

Sandu-Cuculca ~007 a, p. 205. Pl. VII III Cl.
Lcahu, 19X 1. p. ~5. Fig. J/4.
\'~tkriu Lc~thu. ( 'ul!uru Tci. Buc., f.a .. p. 12~. 1~4.
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Cele mai multe dovezi rnatcrialc au fost descoperite pc lotul 5: un
fragment dintr-un borcan din pastă cu nisip, decorat cu brâu cu crestături
obi icc (Fig. 10/4 )~ o buză cvazată dccorată cu crestături triunghiularc în
exterior (Fig. 1OII) şi un fund (Fig. 10/2 ), care par a provcni din acelaşi vas
din pastă cu cioburi pisate şi rare pictricclc, precum şi un fragment din corpul
unui vas de dimensiuni mai mari, decorat cu brâu cu crestături romboidalc
(Fig. 10/3 ), găsit în poziţie secundară în umplutura 8 1 din secolul II 1 d. Hr.
Pc lotul 6 s-au descoperit: un fragrncnt din partea superioară a unui vas
de provizii din pastă cu nisip şi rare pictricclc, cărămiziu la exterior, care
avea buza orizontală lată, dccorată cu incizii adânci în zigzag şi un buton
orizontal puţin rei icfat decorat, de asemenea, cu incizi i în zigzag (Fig. 11Il)~
un fragment dintr-un vas din pastă cu cioburi pisate şi rare pictricclc decorat
cu crestături adânci pc buză (Fig. 12/1 ). Pc lotul 7 s-au găsit rnai multe
fragrncntc de borcane decora te cu brâu alveolat (Fig. 10/5)
Ceramica .finâ. Printre fragincntclc ccramicc scoase la iveală au fost
identificate câteva de căni, străchini, etc.
Pc lotul 1, s-a găsit un fragment din pastă fină, de la o cană sau un vas
pântccos (Fig. 12/4 ).
Pc lotul 5, din S IV provine un fragment de la o canfl ~u corpul
bitronconic (Fig. 8/2) şi altul din buza şi toarta unei căni (Fig. 8/1 ). In S VI 1 a
fost descoperit un alt fragment din toarta şi buza unei căni (Fig. 8/5 ), iar în S VI
s-au găsit rnai multe fragmente dintr-o toartă de cană, din pastă tină amestecată
cu puţin nisip, arsă ncunifonn cu zone ncgricioasc şi gălbui-n1aronii,
triunghiulară în secţiune, cu suprafaţa lustnrită, decorată cu rnotivc unghiularc
obţinute din linii paralele incizate (Fig. 8/3 şi Fig. 34/2 ), redate într-o manieră
20
specifică pentru epoca hallstattiană . La intersecţia lui S II cu S VIII, s-a
găsit un fragrncnt cenuşiu-negricios, lustruit, din corpul unei străchini cu
buza invazată şi cu proemincnţe plastice mici la limita cu corpul tronconic
(Fig. 9/2 )21 ~ un fragn1ent din buza unei străchini cu aspect fin având cioburi
pisate mănmt în pastă (Fig. 8/7), în S VII şi altul cu nisip în S V (Fig. 8/6 ).
În caseta pentru piscină, au fost identificate: un fragrncnt din corpul unei
ccşcuţc (Fig. 8/4 şi Fig. 34/6) din pastă tină neagră, lustruită, dccoratfl prin
ştanţarc adâncă cu linii dispuse în reţea. Decorul incizat în reţea este înt,îlnit şi
în faza a V-a a culturii Tci, pc un castron descoperit la Fundcnii Doamnei-23
dar şi pc ccşcuţc hallstatticne, din nccropola de la Fcrigi lc şi în aşezarea
hallstattiană de pc acelaşi n1al al Ciorogârlci din punctul "Movila Filipcscu",
')')

20

Vulpe
~~ Vulpe
~ 2 Lcahu
23
Vulpe

Al. 19()2. p. 36-J.. Fig. 5/9.
Al. 1967. Pl. 1/7; Nica 1995. p. 242. Fig. J!3. 5. 7.
1963 h. p. 349. Fig. VII/5; Idcm. Cultura Tci. f. a .. p. 123. Fig. 39/5.
Al. IW)2. p. 362. 36-J.. Fig. 5113 -;;i p. 365. Fig. () 1 9.
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satul !\luni~. (fost Cihcrman), ora~ul Măgurelc, jud. llfov ; un fhtgmcnt cu
toartft cu ncrvurf1 mediană, de la o canft (Fig. 9/1 ~i 34/1 ); mai multe fragmente
dintr-un vas ars nc~ricios-ccnusiu
. la exterior si. maroniu în interior, lustruit atftt
la exterior c~ît ~i în interior, av~înd un prag la baza gâtului. Pc un fragn1cnt era
o proeminenţă trasft din prag (Fig. 9/6). Vase cu profilul corpului ascmănfttor
av{ind prag ~i procmincnţc, între care ~i cfmi cu una sau douft torţi au fost
descoperite în nccropola hallstattiană de la Fcrigilc 25 .
Pc lotul 6, cele mai importante materiale au fost găsite la intersecţia
~anţului comun fundaţiei caselor Şo~oi-Budfmcscu, orientat EV cu cel interior
orientat nord-sud, între -0,65 ~i -O,XO m: fragmente din buza invazată a unor
străchini cu miezul negru ~i exteriorul ccnu~iu-ncgricios (Fig. 11/2-3 ); un
fl·agmcnt din corpul unei cfmi arsft ccnu~iu-ncgricios, dccorată probabi 1 cu un
motiv spiralic realizat cu o ştanţă, printr-o impri1narc ad~încft cu linii paralele,
arcuitc în formă de paranteză, la 1notivul de sus şi oblice la cel din mijloc şi de
jos (Fig. 11/4, Fig. 34/4 ). Tehnica de real iza re a dccorului ~i motivul decorativ
sunt ascmfmătoarc celor înt~îlnitc pc un alt thtgmcnt dintr-o cană, gftsit de
subscmnata în anul 2005, pc locul unde astăzi funcţioncazft cimitirul dezvoltat
în jurul bisericii construită în anul 1797 de marele stolnic Grigorc Aslan, zonft
care htcc parte din suprat~tţa sitului arheologic A4âgurele "Pe malul nordic al
2
Ciorogârlei" ( situat la circa 1 km E de acest lot. Motivul spiralic este specific
27
culturii Basm·abi (st~îr~itul secolului 9 î. Hr. - circa 650 î. Hr.) din Oltenia ~i
Muntenia. Din jumfttatca sudică a ~anţului estic provine un frag1ncnt dintr-o
buză invazată ~i polil~tţctată oblic în exterior de la o strachină modclată din
pastft fină ~i cioburi mărunt pisate, de culoare ccnu~ic-maronic şi cu suprat~1ţa
iniţial lustruitft (Fig. Il /5). Buza politaţctată oblic la străchini este specifică
Hallstattului, tiind înt,îlnită în necropola hallstattiană de la Ferigile 2 x, com.
. 19 , Banat 1a DeJanr
. .-;o , S atc h.mcz·11 , G on1ca
( ,ostcştJ,. .JU(.i V~l
a cea, ~m OI tema"T ~
. p
1p a:::an.yle
~ ~ .
"1) R
~
. "Pe.ylera cu Apa~" ·ll·, ş.a.
! armunO(
·-, 01nancşt1
24

~

1

,

Aşezarea

din secolele II-IV d. Hr.
Este documcntatf1 printr-un strat cultural negricios, bine delimitat, aflat
m general între 0,20-0,25 ~i 0,40 m adâncin1c în partea centrală a zonei
24

Roman 2012. p. 2()-27. Fig. 17/7.
Vulpe Al. 19()7, Pl. XI.
11
~ Sandu-Cucuka 2007 b, 310-312, Fig. 1 1/2.
27
LJ\IVR.I. 1994, p. 1()1.
._
.'s Vulpe Al. 19h7. Pl. 1.'13.
~·~ Nica 1997. p. 40, Fig. l.f/3.
"' (ium[l lt)93. Pl. XL/ 4-5.
1
;
ldem. Pl. XLVI.2. Pl. XLVII~2.
;_· 1bidem. Pl. LI Vil3, Pl. LX III. 1 1.
; ; 1hidem. Pl. LV 1. X-9.
25
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cercetate ~i OA0-0,60 m adâncime pc loturilc din partea răsăritcană a sitului,
în care s-au gftsit cărbuni (tăciuni), bucăţi de lipitură de pereţi de locuinţe cu
an1prcntc de nuiele sau de bârne subţiri, precum şi fragmente de vase din lut
ars. Numai pc loturilc 4 şi 5, şanţurilc pentru fundaţii au interceptat
cotnplcxc de locuirc: două locuinţe şi o groapă 1ncnajcră.
Locuinta nr. 1 ( L l ), a fost interceptată pc lotul 4, la intersecţia
şanţurilor centrale, orientate NS şi EV. Resturile ci au apărut la -0,55 m de la
nivelul de călcare al anului 2008, sub fonna unei lentile din bucăţi n1ari de
lipitură cu a1nprcntc de nuiele şi de tulpini de păioasc provenite din pereţii
arşi ai colibei şi fragtnentc de vase din lut ars. Podcaua ncamcnajatft era la
-0,80 m/2008 fiind adâncită cu numai O, 1O 111 faţă de baza stratului cultural
daco-roman. Pc şanţul orientat EV, resturile se întindeau pc 3,00 m iar pc cel
orientat NS pc 2,90111 (Fig. 2/A).
Dintre fragtncntclc de vase găsite pc traseele celor două ~anţuri numai
câteva erau de la oale lucrate cu n1âna din pastă cu cioburi pisate şi rare
pictricelc, arse maroniu (Fig. 18/5 ).
Cele mai multe fragmente erau lucrate la roată din pastă fină, arse
cenuşiu sau cenuşiu-negricios şi proveneau de la: o strachină cu un motiv
incizat înainte de ardere (Fig. 1711 şi 35/l ); o strachină (Fig. 17/2 ); mai
multe căni cu decor lustruit în fascicole verticale (Fig. 17/4 ); un fragment de
cană dccorată cu fascicolc lustruite, orizontale şi oblice într-o dispunere
3
întâlnită pc cănilc din mediul carpic din Moldova, la Poiana-Dulccşti -l, care
păstrează pc wnăr o parte dintr-un sc1nn incizat înainte de ardere (Fig. 17/3 );
din buza şi gâtui unei oale (Fig. 18/l ), cu diatnctrul mai mic, formă care în
mediul carpic era folosită ca umă 35 ; dintr-o cană cu gura mai largă, ncrvură
pc gât şi cu peretele exterior lustruit cu linii orizontale (Fig. 18/2); mai multe
fragtncntc de la un vas de provizii din pastă fină cu puţin nisip, arsă cenuşiu
negricios; câteva funduri de vase (Fig. 18/3-4)
Deasupra podelei locuinţei, printre celelalte resturi au apărut Inai multe
fragtncntc cu caneluri din corpul unei atnforc, din pastă cărămizie cu puţin
nisip, (Fig. 17/5; 35/5), tip a cărui prezenţă în spaţiul nord-dunărean este
întâlnită în secolele 11-111 d. Hr., în aşczările de tip Mătăsaru-Militari din
Muntcnia 36 şi de la o amforă din pastă cu puţin nisip, gălbui-cărămizie, care
avea unnc de vopsea roşie în zona utnărului, într-o dispunere care poate sft
indice un rest dintr-o inscripţie.
Bordeiul nr. 1 (B 1), a fost interceptat pc lotul 5. Groapa lui a fost
străpunsă de S 1II pc 3,3 7 n1 şi de S VI pc 1AO m (Fig. 3 ). Era de t~tpt o
locuinţft cu groapa parţial adâncită în pătnânt, având podcaua ncatnenajată la
11
1
'
11
'

Bichir 1973. p. 339. Pl. CXXIII/5
Bichir 1973. p. 2X4-293, Pl. LXVIII-LXXVII.
ldcm, p. 90.
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0,90 m ad~încimc de la nivelul de călcare al anului 2007. Umpluţura gropii
era suprapusă continuu de stratul cultural daco-roman (Fig. 4/ A). 1ntrc -0,50
şi -0,65 m ad~încimc, erau bucăţi mari de lipitură de perete de 1O, 13, 15 ~i 17
cm lungime, provenite probabil dintr-un tavan prftbu~it. Dedesuptul acestor
bucăţi, umplutura era formată din ccnu~fl, tăciuni, pământ ars la ro~u cu
aspect prăfos, oase de animale de talie mare (bovine, cabalinc), unele trecute
prin foc, un fragment mic dintr-o greutate din lut ars ~i fragmente de la vase
din lut ars. Pereţii gropii bordciului nu aveau urme de arsură (este posibil ca
acestea să fi fost, dar să ti căzut în timpul umplcrii gropii).
O parte din fragn1cntele de vase proveneau din mai multe oale lucrate
cu m~îna din pastă cu cioburi pisate sau cu cioburi pisate şi rare pictriccle ori
nisip rar, arse maroniu, (Fig. 19-20), una din ele decorată incizat cu o linie în
val ~i alta dreaptf1 dedesupt (Fig. 20/2 ).
Din categoria ceramicii lucrate la roată din pastă tină, arsft cenuşiu,
galben-cenuşiu sau cenuşiu-negricios s-au găsit mai multe fragmente care
provin de la: străchini, dintre care una cu buza lată orizontală şi cu prag
relicf~tt, la limita bitronconicităţii (Fig. 22/1 ), care scarnănă cu un exemplar
17
descoperit în 8 23 din aşezarea de la Străulcşti-Măicăncşti şi cu altul din
nivelul llb al aşezării de la Mătăsaru 3 x~ căni (Fig. 22/4), între care şi de la
una, arsft secundar, dccoratft pc umftr cu benzi verticale realizate din mai
multe linii lustruite (Fig. 22/2), decor av~înd origini în Latcne-ul geto-dacic şi
~
.__
. jl)
perpetuat tn epoca daco- romana, de carpr .
Din categoria ccramicii de import din llllnca romană mcnţionărn un
t~agrncnt ~intr-o am.t~ră cărămizi~. ~ină şi d~n fundul un~(~ t~rcior ~ (Fi şi 22/3)
dm pastft tmft cărămizie cu analogii ll1 Oltema la Romula ŞI )a 8trca , unde
datează de la tnijlocul secolului II şi în secolul III d. Hr. In Muntenia, la
42
Militari-C~împul 8oja , în 87/1960 s-a găsit partea inferioară a unui urcior
roman cu profil aproape identic cu cel găsit în aşezarea de la Vârteju
"Grajdurile
.
. fiJ.,·tului CAP".
Groapa mcncţjl!râ (Gr 1). A apărut pc lotul 5, unde a fost străpuns[t de
şanţul nordic (S 1). In peretele sudic al şanţului avea 1,50 m, profilul cilindric
~i fundul albiat, la 1,45 m adâncime de la nivelul actual de călcarc/2007.
Umplutura ci era suprapusă continuu de stratul cultural daco-rornan. Era
plină cu bucăţi mai mari sau tnai mici de păm~înt ars la roşu, pc rnajoritatca
păstr,îndu-sc amprentele lăsate în lutul crud de tulpinile şi pleava de păioasc
cu care acesta a fost frământat, precum şi de tnmchiurile subţiri, unnelc
~, Constantiniu Margareta 19h5. p. 165. Fig. 7(l 'l. : Bichir 19X-L p. 150. Pl. XXXI -l.
~s Bichir 19X-l. p. l-l9. Pl. XXVIII/6.
~') Bichir 197~. p. XI-X2. Pl. CXLVII. 5.
111
Popilian 197(), p. lXX. Pl. XLIII.-l5h.
11
ldem. p. 1XX. Pl. X LI V -lhO.
1
~ Negru. Schustcr. Moise 2000. Pl. 5X/7.
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indicând un dian1ctn1 al acestora de 4, 5, 6 şi 7 c1n (Fig. 36/2). Printre ele erau şi
nişte bucăţi de păm~înt ars la roşu, care aveau pc una sau două feţe, amprentele
lăsate în păn1ântul crud de inscrţii le unor lemne despicate (Fig. 36/1) şi pc altă
t~1ţf1 o lipitură netezită n1anual. Unele dintre bucăţile care au păstrat urn1clc
crengilor (Fig. 36/3a}, au pc cealaltă faţă resturile a două straturi de lipitură
(Fig. 36/3b). Între bucăţile n1ari de lipitură de perete era păn1ânt ars la roşu cu
aspect prăfos, cenuşă şi frag1ncntc de vase, unele puternic arse secundar,
printre care şi câteva din partea inferioară a unei oale (Fig. 13/4 ). Aspectul
uniform al umpluturii, de la gură până la bază, arată că această groapă a fost
săpată special pentn1 îngroparea resturilor pereţilor din pământ ars ai unei case
atlatc undeva în apropiere, distn1să de un puternic incendiu.
Pc lotul 3 nu a fost interceptată nici o locuinţă, însă în stratul cultural
daco-roman s-au găsit mai multe bucăţi de pătnânt ars la cărătniziu, provenite
din pereţii unor locuinţe dispărutc în incendiu, pc suprafaţa cărora s-au
observat atnprcntclc lăsate de pleavă şi de tulpinilc de păioasc tocate cu care a
fost amestecat lutul cnid. Un fragment provine de la o vatră de foc. Majoritatea
bucftţilor mari de lipitură au fost găsite în partea centrală a ~anţului vestic.
Pc lotul 6, în jlllnătatca nordică a săpăturii, resturile dacice sunt rare,
găsindu-sc nun1ai şase fragtnentc de vase, ele tiind tnai nun1croasc în jwnătatca
sudică, unde în stratul cultural au apărut tnai tnultc bucăţi de lipitură de perete
a căror prezenţă indică resturile unor locuinţe, în apropierea săpăturii.
În afara tnatcrialului ccran1ic descoperit în complexele de locuirc şi
descris tnai sus, pc şanţuri au apărut şi alte fragmente de vase lucrate cu
mâna, la roată sau provenite din i1nport.
Ceramica lucratâ cu mâna. Fragrncntclc descoperite pc lotul 3 sunt din
pastă cu cioburi pisate şi la cele tnai tnultc se observă rare granulc de nisip
sau pictriccle. Majoritatea au fost arse la cărămiziu-maroniu şi numai câteva
au exteriorul tnaroniu-ncgricios şi tniczul negricios. Forn1a de vas este oalaborcan (Fig. 13/1-3 şi Fig. 14/1-6 ). Unele au buza tcşită orizontal ~i gâtui
cilindric, altele buza teşită oblic şi cvazată. Fundul arc uneori talpa mai
groasă, alteori aceasta este profilată în exterior. Pc un singur fragment din
corpul unei oale era o linie dreaptă, incizată. Cîteva fragtncntc au interiorul
vasului striat probabil cu un picptene.
Pc lotul 6 s-au găsit fragtncntc de la borcane (Fig. 23/7) ~i de la o
căţuie cu itnprcsiuni în cxtcrionii bazei înalte (Fig. 23/X şi Fig. 35/4 ), cu
43
44
analogii la Militari-Câtnpul Boja , Târgşor , în nivelul Ilb de la
46
4 ') ~
- -, 111 aşezarea d e 1a Ud em. , c tc.
M atasaru
43
44

1
"
11

'

Negru, Schuster, Moise 2000, p. 32-l, Pl. X2/l O.
Diaconu Cih. 10()5, p. 15X, Pl. Vlll/2; p. 260. Pl. CXIX/2.
Bichir 10X4, p. 131, Pl. X/7-X.
ldem, p. 14X, Pl. XXVII/5.
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Pc terenul 7, au apărut numeroase fragmente de oale ~i de la o cftţuic
( Fit!. 25/1 0).
( 'erwnica lucratâ la roatâ. Vasele au fost lucrate din pastf1 finft sau
amcstccatft cu nisip ~i pictricclc (pastă zgrunţuroasft).
Cerwnica .finâ. Pc lotul 3 fragmentele provin de la: cfmi cu toartă,
ccnu~ii-ncgricioasc, dccoratc cu fă~ii late dispuse vertical, realizate prin lustruirc
(Fig. 15/1 ), decor înt~îlnit în mediul carpic: un fragment cărămiziu-gălbui din
partea supcrioarft a unei străchini (Fig. 15/2 ), care arc o ncrvură la limita cu
partea tronconicft inferioară, cu analogii în a~czarca din nivelul llb de la
7
Mfttftsani.ţ : o buză lată orizontală de la o fructicră; un picior de fructicră (Fig.
15/6 ): o oalft din pastă cu mult nisip tin (Fig. 16/3) ~i un fragment din fundul
unui vas de provizii (Fig. 15/5). Fragmentele de fructicrft şi decorul lustruit
în fă~ii late, de tradiţie Latcnc, indică o prezenţă carpică.ţx în această parte a
'--

aşezării.

Pc lotul 5 tl·agmcntclc de vase gftsitc în af~1ra celor două complexe de
locui re provin de la: un fund de strachină (Fig. 21/4 ): o cană cu toartă
(Fig. 21 /7): castroanc (Fig. 2112 ), între care unul cu nerv ură sub buză (Fig. 2111)
cu analogii în nccropolclc de la Tîrg~or, în M X4.ţ\), M 129 50 , M 193, etc. din
nccropola Sîntana-Ccn1cahov 51 : oale (Fig. 21/3, 6 ): un vas de provizii, în S Il,
lucrat la roatf1 din pastă tină cu rare pictricclc, arsă ccnu~iu, decorat pc umăr
cu o bandă orizontală din striuri drepte ~i deasupra o bandă din striuri în val
52
(Fig. 21/X), cu analogii în aşczărilc de la Dulccanca şi Strfwlcşti-Măicănc~ti.
Pc lotul 6 s-au găsit fragmente de căni, dintre care unul galben-cărămiziu
cu o ncrvurft (Fig. 23/4) şi o toartă (Fig. 23/2 ), prccwn şi un fragtncnt de
strachină cu o ncrvură acccntuatf1 în partea superioară a corpului (Fig. 23/1 ),
care arc analogii în aşezarea de la Militari-C,împul Boja 53 şi în nivelul llb al
a~czări i de la Mătf1san1 5 .ţ.
Pc terenul 7 mcntionăm
fragn1cntc de la: străchini în diferite nuante
.
. de
ccnu~i u (Fig. 24/l-3) sau de galben-cărămiziu (Fig. 24/l 0): oale (Fig. 24/4,
Fig. 2513 ): un capac (Fig. 24/6 ): un castroncl (Fig. 2415 ); tnai tnultc fragtncntc
de la căni (unele au pc g(Ît şi umăr ntscicolc verticale lustruite, altele au
lustruit tot corpul cu tuşc verticale: vase de provizii (Fig. 25/l-2).
Pc lotul 9 s-a găsit numai un fragtncnt cenuşiu, de pc lotul 1O provin
mai multe fragmente, între care unul din buza şi g'ltul unui urcior (Fig. 1X/6 ).
~

~

~

~

1,

- Ibidem. (1. 149. Pl XXVIII/h.
-~~ Ibidem. p. 102.
1
'1 Diaconu Cih. 19h5. r- 44 ~i p. 214. Pl. LX IV.
11
'
ldcm. p. ()() ~i p. 245. Pl. XCV/().
Ibidem. p. ()h, Pl. CX V/3.
'-' Dolinescu-1.-crche 1974. (1. 53. Fig. 3712.5: Bichir 19X4. r- 35. Pl. XVI/11-12.
'; /irra. C·a/imir 19(d, r- 61. Fig. 100.
1
' Bichir I9X4. p. 14t). Pl. XXVIII'() ~i p. 154. Pl. XXXV().
1

'
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iar pc lotul Il, un fragtnent dintr-un castron bitronconic (Fig. 18/8) şi un
fragtncnt de cană (Fig. 18/7).
Ceramica ::.grun(uroasâ. Fragn1cntc de vase lucrate la roată din această
pastă de tradiţie provincial rOinană, au fost găsite pc toate amplasamcntclc
cercetate arheologic.
De pc lotul 2. provin fragmente din două funduri de oale, care păstrcză
unnclc sforii cu ajutorul căreia au fost scoase de pc blatul roţii olantlui
(Fig. 16/5-6 ).
Pc lotul 3, au fost găsite mai multe fragmente de oale dintre care
tncnţionătn, unul care provine din partea superioară a unui vas cu buza lată şi
oblică, având analogii în nivelul III 2 de la Mătăsan.S:' (Fig. 1611) şi altul din
zona umăntlui, decorat cu striuri orizontale (Fig. 16/2). S-a găsit şi un
fragtnent dintr-un vas de provizii (Fig. 16/4 ).
Pc lotul 5, s-au găsit mai multe fragn1cntc din corpul şi fundul unor
oale (Fig. 21/9, l l ).
Pc lotul 6, fragmentele cenuşii provin de la oale între care una dccorată
cu striuri orizontale pc umăr (Fig. 23/3) şi un fund (Fig. 23/6 ). precum şi de
la un vas de provizii.
Pc terenul 7, s-au identificat fragmente de la: un castroncl (Fig. 25/8);
oale (Fig. 25/6-7); vase de provizii (Fig. 25/9). unele dccoratc cu bandă
orizontală de striuri în val distanţate.
Pc lotul 9 s-a găsit un fragtncnt cenuşiu de la un vas de provizii,
decorat cu o bandă în val din 4 striuri, iar pc lotul l l, un fragtncnt cenuşiu de
la o oală.
Ceramica de import. Este prezentă pc toate loturi le verificate arheologic,
în special cu fragmente de atnforc, astfel:
Pe lotul 2, un fragtnent din zona gât-mnăr al unei amforc, din pastă cu
boabe de nisip negru şi roşcat, arsă gălbui (Fig. 15/8) şi altul din corpul unei
amforc din pastă fină, arsă gălbui-cărătniziu;
Pc lotul 3, două fragtnentc din corpul unor amforc din pastă fină,
cărătnizic, cu angobă gălbuic la exterior, iar în şanţul sudic un fragment din
pastă fină, cărămizie, cu angobă alb-gălbuie la exterior din buza şi gâtui în
formă de pâlnic al unei amfore (Fig. 15/7 şi Fig. 35/3 ), care arc analogii în
nivelul III 1 de la Mătăsanr'i(J, datat în a doua jUinătate a secolului Il şi în
prima jumătate a secolului III d. Hr., în Oltenia romană la Grojdibod, Rom ula,
5
Slăvcni, Drobcta 57 şi la Histria, în prima jumătate a secolului III d. Hr. x;
'' ldcm, p. 37, Pl. LX/6.
'~> lhidcm, p. 39 ~i 154, Pl. XXXV/Il.
7
'
Popilian 1976, p. 40 ~i hihl., p. 171-172, Pl. XV/195-199
':-: Succvcanu 2000, p. 175, Pl. X5/l O.
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Pc lotul 5, la intersecţia S Il cu S VIII, fragmente dintr-o amforft cu
pereţii gro~i din pastă fină cărfunizic ~i de la alta cu pereţii mai subţiri care
a\'ca păstrată foarte bine la exterior angoba alb-gălbuie~
Pc lotul 6, un fragment din pastft lină, cftrfunizie de la o amforă~
De pc terenul 7 provin: un fragment din g~ît ~i din toarta cu două
nervuri a unei amforc, din pastf1 cu rare boabe de nisip şi pietricck, cărămizie
(Fig. 26/2) cu analogii în exemplare egcene prezente la H istria, care dateazf1
din sccolck III-IV d. Hr.:'l>~ fragmente dintr-o amforă din pastă cu nisip
av:.înd exteriorul cără1niziu şi miezul cenuşiu, gâtui scurt şi larg, toartă cu
nervură mcdian[t şi corpul pântecos (Fig. 26/ l ), cu analogii la Orlca, tip folosit
în sccokk 11-111 şi III d. Hr.w. Fragmentele din partea supcrioarf1 a corpului
au cancluri orizontale~ fragmente de amtorc din pastă fină, cărămizie, angobă
alb-t!fllbuic(", unele cu cancluri mai în~ustc, altele n1ai late~ o toartă de mnforft
din pastfl alb-gălbuic, cu nisip cu bobul negru, cu ncrvurft 1ncdiană (Fig. 26/4 ),
exemplar rar, care provine din lumea cknistico-romanf1 microasiatică sau
ponticft, care a circulat în secolele 11-111 d. Hr.(l~~ un tl·agmcnt fin gălbui dintr-o
amtoră dccorată cu cancluri orizontale puţin ad:.înci în partea superioară a
corpului~ un tl·agmcnt cf1rfuniziu tin decorat cu striuri orizontale, înguste şi
distanţate care provine probabil de la un urcior roman~ o toartă torsadată de la o
oală din pastf1 tină cărămizie (Fig. 25/3 ), cu analogii la Histria, în secolele IIIII d. Hr.(l_-;~
Pc lotul 9, un fragment din partea inferioară a unei amforc din pastă cu
rare granule de nisip brun, cu miezul cărămiziu şi angoba gălbui-cărămizie~
pc lotul l O, două fragmente de la amforc din pastă cu nisip: una cărămizie, alta
rozulic, iar pc lotul l 1, un fragment de la o mntoră din pastă cu nisip, arsă
~

~

cărămiZIU.

Prccizfun că tl·agn1cntele de amforc acoperite cu angobf1 alb-gălbuic găsite
pc loturilc 3, 5 şi 7, seamănă mult între ele, de parcă ar provcni din acelaşi
vas.
Pc lotul 5, în S V s-a găsit un lustruitor din os, (Fig. 22/6 şi Fig. 35/2).
Aşezarea Vârtcju "Grqjdurile j(Jstului CAP", este situată în centrul
Munteniei, între cele două mari nîuri Argeş şi D'îmboviţa, pc malurile cărora
se putea ajunge de la Dunăre, prin trecătorile Carpaţilor, în provincia rmnană
Dacia. Dupfl încercarea împăratului Traian de includere a teritoriului Munteniei
în Imperiul roman, proiect abandonat de succesorul acestuia, Muntenia a
fost continuu supravcghcată de trupele romane, pentru asigurarea securităţii
'') ldcm. p. 173-174. Pl. X4. tipul LX/2. 5.
w Popilian 1976. p. 45. tipul VI cu bihl.. p. 172. Pl. XVL'212.
11
' ldcm. p. 40-41. tipul II.
~>.' Succvcanu 2000. p. 164. tipul LIY/2-3.
(,; 1( 1Clll. p. 1'--·
l}
[> 1. )_)
-, 1..
'i
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oamenilor şi mărfurilor pc căile de comunicaţie care taceau legătura între
provincia sud-dunăreană Mocsia Inferior şi provincia Dacia. În acest sens, pc
traseu, existau probabil locuri de aprovizionare şi de odihnă pentru oameni şi
animalele de povară, unde se taceau schimburi de mărfuri dar şi de
inforn1aţii de tot felul, într-o limbă cunoscută de toată lumea.
Locuitorii daci ai aşezării de la Vcîrtcju "Grcţjdurile j(Jstului CAP",
aflată pc malul nordic înalt al Ciorogârlci, la nwnai 4,5 km de tnalul sudic,
înalt al Argeşului şi la circa 9 km de malul sudic, înalt al D<."unboviţci,
contribuia şi ca probabil cu produse locale la hrănirea călătorilor şi
animalelor, primind la schimb atnforc cu ulei, urcioarc, etc. dar şi cunoştinţe
despre anumite tehnici mcştcşugărcşti, cum au fost de exemplu cele despre
modelarea şi arderea ccnunicii zgrunţuroasc care astfel, a ajuns să fie produsft şi
în aşezări le autohtone din teritoriul cxtraprovincial r01nan al Munteniei.
Un alt aspect surprins în această aşezare este acela al prezenţei carpilor,
populaţie dacică din Moldova, care la sf{trşitul secolului al 11-lea şi în prima
4
jumătate a secolului al III-lea a pătruns în Muntcni;/' , de unde în secolele III
şi IV d. Hr., singuri sau aliaţi cu goţii şi cu alte seminţii migratoare au atacat
frecvent provinciile dunftrcnc ale Imperiului roman<'), contribuind astfel la
slăbirea puterii de apărare a acestuia.
Conlocuirca carpilor cu autohtonii daci în curs de romanizarc ai acestei
aşezări, preexistente stabilirii lor aici, este semnalată de câteva elemente
descoperite în resturile unor complexe de locuirc:
Decorul lustruit întâlnit mai ales pc căni şi căniţc, aplicat în Latcne-ul
gcto-dacic pc ccramica fină, lucrată la roată, a fost perpetuat şi n1LI1t
diversificat în epoca daco-r01nană de către carpi(J(,~
Scn1nclc incizatc descoperite pc un fragtncnt de cană şi pc altul de
7
strachinft se întcîlnesc şi pc olăria carpică din Moldova, la Poiana-Dulccşti<' .
După părerea dcscopcritorului, aceste semne îşi au originea în mediul
sannatic, având o semnificaţie rituală. Şi vasele carpice pc care ele se atlă,
au fost folosite probabil la diverse ceremonii cu caracter tnagico-rcligioshx~
Prezenţa carpică, în aşezarea din situ! Vârtcju '"Grcţjdurile j(Jstului
CAP" nu este singulară. Tot pc tnalul nordic al nîului Ciorogârla, la răsărit de
strada Călugărcni, cu ocazia unor săpături făcute în cut1ca Institutului de Fizică
9
Atomică de la Măgurclc, au fost descoperite câteva urne funerare carpicc<' .
64
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67
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Bichir 1973. p. 1(lJ.
ldem. p. XX.
Ibidem, 177-1 X.5.
Ibidem. p. 366-3Cl9, Pl. CL-CLIII.
Ibidem, p. X9-90.
Roman 2012. p. 30 )i nota 16.
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A v'înd în vedere asemănarea formală a fragmentelor de vase din
accast[l a~czarc, cu cele romane descoperite în Oltenia ~i Dobrogea datate din
secolul Il P'înă la începutul secolului IV d. llr., ~i cu rccipicntclc produse în
accca~i perioadă de daco-carpii din Muntenia, considerăm că a~czarca de la
v,1rtcju "Grajduri/ejiJStzdui CAP", datează tot în secolele II-IV d. Hr.
Aşezarea

din secolele X-XI d. Hr.
Este documentată pc loturile 1-3 ~i 5-7, situate toate în partea sudică a
străzii Milcov.
Pc lotul 1, din partea răsăritcană a situ lui, resturile aşezării sunt puţine
pc platoul tcrasci înalte, în stratul cultural atlându-sc rare granulc de pătnânt
ars la ro~u, cărbuni ~i numai câteva fragmente de oale din pastf1 cu nisip, arse
maroniu ~i dccoratc cu striuri orizontale. Raritatca resturilor din stratul
cultural corcspunzf1tor, aratf1 cf1 acolo, sf1pf1tura arhcologică a surprins
periferia nordică a a~czării. Bucăţile de lipitură de pereţi ar~i de locuinţe şi
fragmentele de vase din secolele X-XI d. Hr. găsite pc suprafaţa solului, la
sud de amplasamcntul casei în construcţie, puţin pc platou ~i cea mai mare
parte pc panta cu panta mediu înclinată a tcrasci Ciorogf1rlci, indică zona
unde în această parte a a~czării, au fost construite locuinţele.
Pc amplasamcntul casei de pc lotul 3, situat pc platoul tcrasci înalte,
traseul ~anţurilor a interceptat resturile unui bordci ~i ale unei gropi alungite
(Fig. 2/B ).
Bordeiul nr. 1 (B 1) a apărut în colţul nord-vestic al amplasatncntului
casei. Podcaua ncamcnajată era la 1,05 m aLhîncimc, de la nivelul de călcare
al anului 200X. În păm,întul negricios din utnplutura gropii s-au găsit
cărbuni, fragmente de la mai multe oale din lut şi mai tnultc bucăţi de
lipitură, arsă la cărămiziu, pc unele păstnîndu-sc atnprcntc de nuiele.
c,îtcva fragmente provin de la oale de dimensiuni nlai tnari, lucrate la
roatf1 din pastă fină, arse la ccnu~iu ~i lustruite pc toată suprat~1ţa exterioară
(Fig. 2X/2), unul av,înd în zona g'îtului ~i striuri orizontale realizate prin
lustrui re (Fig. 2X/I ), cu analogii la Străulc~ti Alba 70 , Dridu 71 , etc.
Fragmentele din pastă amestecată cu nisip, ca dcgrcsant, provin de la
oale lucrate la roată (Fig. 2X/5-6 ), decora te cu striuri: numai orizontale
(Fig. 2X/4): orizontale întrcruptc de t~1scicolc de striuri oblice (Fig. 27/6 ~i
- ., c dc 1a o n"d u 7-,
-, o topcm. (II) 7"\· . Braga(i"tru 7-1 :
. _.,7/1)
, _ , cu ana 1ogtt.. ~111 a~czan
Ftg.
1ascicolc de striuri orizontale care alternează cu t~1scicolc de linii în val pc
~ Panait 1. Panait 19()] a. p. 12], Fig. 271].
"l Zaharia 19()7, p. 1X6. PL. XXI/J.
~: ldcm. p. 122. Fig. 4X/ 1. p. 17(), PL. Xl/4. 7.
~' Lcahu 19()9. p. 11. Fig. 4.
1
~ TurCLt 1971. p. (l4. Fig. () 7.
11
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corp (Fig. 27/4 şi Fig. 3 7/6 ), cu ase mă nări la Bucureşti-Piaţa de
7
Flori :', Dridu (J, Otopeni (11) 77 ~ cu fascicolc de striuri în val (Fig. 27/5,7-S şi
Fig. 3 7/3-4 ). Decorul cu fasciculc orizontale de linii striate superficial în val,
distanţate, dispuse într-un 111od asemănător pc u111ărul şi corpul vasului s-a
111ai găsit pc fragt11entc de oale la Bucureşti-Piaţa de Florin', Dridu 79 , etc.
Groapa nr. 1 (Gr 1), a apărut în şanţul vestic, la 2,05 111 distanţă de
colţul nord-vestic al fundaţiei viitoarei case şi la circa 0,80 111 sud de groapa
B 1. A vea 0,65 m în peretele vestic şi 1,05 111 lăţime în peretele estic al
şanţului, baza atlându-se la 1,00- 1,07 m de la nivelul de călcare al terenului
din luna 111ai 2008. Partea din groapă interceptată de şanţ ne indică o fon11ă
ovală în plan. Păt11ântul din umplutura gropii, tnai negricios decât cel din
stratul cultural era amestecat cu bucăţi tnari de lipitură, arse la cărămiziu şi
fragt11cntc din corpul unor oale lucrate la roată din pastă cu tnai puţin sau
mai mult nisip şi rare pietricelc, dccoratc cu striuri orizontale (pc unele
fragtnentc mai înguste şi dese, pc altele mai adânci şi distanţate), combinate
cu benzi de striuri în val dispuse pc umărul vasului (Fig. 27/3 ). Aproape
toate bucăţile de lipitură aveau amprente de nuiele şi de tulpini de păioasc
tocate: cu care fusese frământat lutul pentru lipit (Fig. 38/1-2).
In jumătatea sudică a săpăturii, în stratul cultural s-au găsit: o bucată
dintr-o gresie de ascuţit~ o bucată de zgură cu conccntraţic mai n1are de fier
(Fig. 37/5); o bucată de zgură sticloasă care a păstrat pe ca şi puţin pământ
ars la roşu~ multe fragmente de oale din lut ars, între care unul din pastă
aspră, decorat pc umăr cu şiruri oblice de îtnpunsături realizate cu dinţii unui
pieptcnc şi cu striuri orizontale (Fig. 27 Il şi Fig. 3 711 ), decor asemănător
găsit în aşezarea de la Bragadiruxo situată pc malul nordic al rfntlui Sabar, la
circa 4 km sud-vest, de aşezarea Vârtcju "Grqjdurile j(Jstului CAP"~ la
Slobozia-Clinccnix 1, pc tnalul Ciorogârlci, în amonte la circa 8 kn1 spre
nord-vest~ pc teritoriul tnunicipiului Bucureşti în aşezărilc de la MilitariCâmpul Boja)Q, Dealul Grozăvcşti)0 de pc Dâmboviţa~ Străulcşti Albax-l,
Băncasa-Satx 5 , Străulcşti-MăicăncştiX(l de pc Colcntina~ pc râul Pasărea la
7

~ Panait 1. Panait 1963 b, p. 141, Fig. 1/5.
() Zaharia 1967, p. 17X, PL. XII III, 3.
Lcahu 1969, p. Il, Fig. 4l3, 6.
;x Panait 1963 b, p. 141, Fig. 1/3; p. 142, Fig. 212.
79
Zaharia 1967, p. 1X5, PL. XX/7.
xo Turcu 1071, p. 64, Fig. 6/X.
81
Roman 2012, p. 57, fig. 37111.
x~ Zirra, Cazimir 1t)()], p. 70, Fig. 1X/3.
7

7

77

Panait
x~ Panait
x' Panait
xr, Panait
XI

1.
1.
1.
1.

Panait
Panait
Panait
Panait

1069, p. 37, Fig. 11/5.
1963 a, p. 114, Fig. 21/4.
10(15, p. 13X, Fig. 55/1-5.
19(1X, p. 6C1, Fig. 9/.f.
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~ 1 1a 1omtţa,
. 1a 0 rt(
. JuXX . etc., aşczan
- . care d atcaza
- ~m a doua
() topcnt·:0\7 : pc rau
jum[ttatc a secolului X ~i în primele decenii ale secolului XI d. Hr.w>_
Fragmentele ilustrate, provin de l~a oale cu pereţii mai subţiri care au avut
probabil ~i dimensiuni mai mici. In lotul g[tsit sunt numeroase fragmente cu
pereţii mai gro~i. care provin din zona centrală sau din partea infcrioar[t a
corpului unor vase de capacitate mai mare, dccoratc cu striuri orizontale.
În săp[ttura de pc lotul 2, de numai 3 m 2 , situat[t itncdiat la sud de
carosabilul străzii Mi lcov, în strat a ap[trut un singur fragtncnt de la o oală
dccorată cu striuri orizontale. Stratigrafia ~i cele două complexe de locuirc
interceptate pc lotul 3, ne determină să considerăm că în această parte,
resturile a~czării sunt sub carosabil ~i pc o fâşie de la nord de strada Milcov.
Pc lotul 5, s-au găsit cîteva fragn1cntc de la oale lucrate la roată din
pastă aspră, arse maroniu, dintre care unul din buză (Fig. 28/7).
Pc lotul 6, numai în jumătatea sudic[t a săpăturii, în stratul cultural din
secolele II-IV d. Hr. au fost găsite două fi·agmcntc din past[t cu nisip
(Fig. 28/8).
De pc lotul 7, mai ales de la sud de Os 312, în titnpul lucrărilor
agricole au fost scoase la suprah1ţa solului fragtncntc de la oale lucrate la
roată din pastă fin[t sau cu nisip.
Cele din pastă fină sunt de culoare ccnu~ic ~iau pc umăr decor din linii
90
91
lustruite dispuse vertical (Fig. 29/5), cu analogii la Străulcşti Alba , Dridu
92
sau în reţea (Fig. 29/3-4 ~i Fig. 3 7/7), cu analogii la Băncasa-Sat , Străulc~ti
l)' o . 1 !)-f
A 1ba,
rt(U ,etc.
Fragmentele din specia ccramicii cu nisip, uneori şi cu rare pictricelc
sunt tnai numeroase (Fig. 28/9-1 O, Fig. 29/1) şi provin de la oale decora te cu
benzi de striuri orizontale şi în val, tnotivc decorative întâlnite şi pc ccramica
din a~czarca "Pasărea-La sud de saf', comuna Brăncşti, jud. Ilfov 95 . Până
acum, nu s-a găsit nici un fund de vas cu marcă de olar.
Asemănarea dccorului de pc ccramica descoperită până acun1 în
a~czarca din situ! Yârtcju "Gr(?idurile j(Jstului CAP", cu cel apărut în alte
a~czări din Bucurc~ti ~i împrejurimi, o încadrează cronologic în reperele
secolelor X-XI d. Hr.
7

Lcahu 19()9, p. 1O. Fig. J/.f.
sx Zaharia 1967. p. 176. PL. XIlX ~i p. 17X, PL. XIII/7.
89
M:mucu-Adamc~tcanu 1992. p. 60.
')() p ;111a1t· 1. J> an;.ut.
· 1LJ(..,
TJ •L..1g. '"'(
'C
LJ a. p. 1___
_ )!_l.
1
''
Zaharia 19()7, p. 1X6. PL. XXIII.
12
' Panait 1. Panait 1965. p. 122. Fig. 40/4. 6.
•n Panait 1. Panait 196] a. p. 1 1X. Fig. 24/1: p. 120. Fig. 25: p. 122. Fig. 26/1: p. 123. Fig.
27: L 5.
1
'' Zaharia 1967. p. I()X, PL. IILII: p. 171. PL. Vl/9, Il.
yc
_, Sandu-Cucuka 2009. p . .:17()-.:17X . .:1X.f-.:1X5 ~i JX9. Fig. X.
x
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Absenţa

ccramicii specifice secolelor X-XI d. Hr. în săpăturilc
preventive pentru fundaţii de case efectuate în anul 2007, imediat la sud de
strada Milcov, pc lotul de la nr. 93 (casa Gcorgcta Anghel) şi pc cel de la nr.
9 1
79 (casa Marin Ionaşcu) ( , de ascn1cnca lipsa acesteia pc lotul Cătălin
Antofic, aflat la intersecţia Os 312 cu Os 314, şi puţinătatca t11atcrialului
ccramic pc loturilc Grancca-ŞoşoL situate la nord de Os 312, ne dctcn11ină să
aprccicn1 că resturile aşezării din secolele X-XI d. Hr. se află pc o tăşic
continuă de teren, de circa 50-100 111 lăţime, care se întinde pc panta domoală
a te rasei (lotul 1), pc platou (lotul 3 ), pc panta domoală şi prcl ungă p{mă la
Os 313 şi pc botul de terasă de la sud de 312. La est resturile ci ajung până în
~propicrca străzii Călugărcni, iar la vest au putut fi un11ărite până la curtea
Intreprinderii de forajc, deci pc circa 800 111 lungi111c.
,

RESUME
Decouvertes archeologiques dans le site Vârteju "Grqjdurilej(Jstului CAP ...
la viile f\.,fâgurele, dep. 1(/hv (les hahitats de 1'âge du hron::.e, f-lallstatt,
des 1f'-1 V'-' sii:cles ap. J. Chr. et _\.~·-.rf' sii:cles)

Le site Vârtcju "Grajduri le fostului CAP", se trouve dans la pici ne
bucarcstoisc 111eridionale, sur le bord gauchc, haut du rivicrc Ciorogârla, au
sud ct un pcu L\ nord de la rue Milcov.
Dans la peri ode scptcmbrc 2007 - scptcmbrc 20 1 1, sur la surt~1cc du
site Vârtcju "Grajdurile fostului CAP", ont etc continuccs les rcchcrchcs
prevcntivcs et les survcillanccs archcologiqucs pcndant des fouillcs des
scctions pour fondations ct sous-sols des 111aisons. Sur ccs 12 parccllcs de
tcrrc situccs sur la ruc Milcov aux n° 7, 3 L 31A, 74, 91A, 918, 93, 103,
107/2 et 3, la rucllc Intrarea Milcov, n° 115 ct la ruc Potcoavci, nu 16 ont etc
dccouvcrts des 111atcriaux 111obilcs ct c01nplcxcs d'habitation cn appartcnant
des habitats de r cpoque du bronzc, Hallstatt. des Ilc- IVC sicclcs ap. J. Chr. ct
Xc- X le sicclcs ).
L 'hahitat de 1'epoque du hron::.e, la civili::.ation Tei.
Les rcstcs d'habitat Tci ont etc trouvcs scule111cnt sur les parccllcs de
tcrrc 5-12, situccs dans le centre du site, dans unc zone ott la tcrrassc hautc
du bord nordiquc du rivicrc Ciorogârla avancc vers sud sous la fon11c (_runc
pctitc pointc de tcrrassc, superposcc dans la partic scptcntrionalc par le
chcmin Os 312.
Dans unc couchc de O, 10-0,20 m grosscur, cntrc 0,50 ~i O,XO m
profondcur, ont etc trouvcs de morccaux de glaisc bn:Jicc au rougc, de
')6
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charbons ct fragments de vases d'argilc brulce. Les plus beaucoups matcriaux
Tei ont etc trouvcs sur les parcelles n° 5, 6 et 7, pendant que sur celles 11° 91 1 leur presence a etc rare.
Ont etc trouvc fragments de vases modeiCs en p~îte avec de sabie,
cailloux ou tessons concasscs qui proviennent en general de soupicres dccorces
avec ceintures alvcolaires, impressions, stries obliques ou en rcseau. En P'Îte
fine sont un fragment de verre dccorc avec trois 1ignes horizontales execute
sclon la technique des piqftres successives et de soupicres parmi lcqucl est un
fragment dccorc avec cercles concentriques de lignes incisces, dans une
maniere caractcristique des phases IV et V de la civilisation Tei.
~

~

L 'hahital hallstaltihuu:.
Les matcriaux archcologiques (granules et morceaux de glaise brftlce,
de charbons, rares os d'animals et fragments de vases d'argilc brulce) ont etc
dccouverts dans une couche situce entre 0,40 et 0,60 m profondeur sur les
parcelles 1 et 3, qui descend jusque 0,80 m sur la parcelle 6 et 1,00 m
profondeur dans la partie mcridionale de la parcelle 5. Fragtnents de vases
ont etc trouvcs sur la surt~1ce de la parcelle 7.
Parmi les fragments ccramiques se distinguent ceux cn pâte fine
d'ccuelles avec le bord invasc, polit~tcettc oblique, en extcrieur ou dccorc
avec de pctites protubcrances~ un fragment d'une tasse de couleur noire polie
dccorce par matri<;age profond avec de lignes en rcscau~ un fragment de broc
dccorce avec un motif spiralique rcalisc de lignes parallcles, courbcs ou
obliques par tnatri<;age profond; fragments d\m rccipient noire-gris qui avait
un seuil ~î la base du col avec de petites protuberances.
Les formes de recipients et les motif" dccoratifs datcnt ce habitat dans
la civilisation Basarabi (la fin du IX.: siccle-environ 650 av. J. Chr.).

L 'hahital du 1f'-1 V' siecle ap. J. Chr.
Les preuves se trouvent dans une couche noire, bien dclimitc, situc en
general entre 0,20-0,25 et 0,40 111 profondeur dans la partie centrale de la
zone et 0,40-0,60 m profondeur sur les emplacetnents de la partie orientale
de 1'habitat, dans qui sont de charbons, morceaux de collage de glaise brulce
au rougeiitrc avec empreintes de verges ou de poutres tninces, aussi fragments
de vases d'argile brulce. Sur la parcelle 4 a etc dccouvert unc habitation en
surt~1ce et sur la parccllc 5 une hutte et une fosse mcnagcre.
L 'habitation en surt~tce 11° l. Les restes archcologiques ont apparus
sous la forme d'une lentille de 3,00 m sur la direction est-ouest et 2,90 m sur
la direction nord-sud, constituce de morceaux de collagc de cabanes de
glaise brftlce au rouge avec empreintes de verges et de pailles de grains
provenis des murs brulcs. Parmi les fragments de vases en P'lte tine nous
signalons l'un d'une ccuelle qui avait un motif incisc avant cotnbustion et un
fragment de broc dccorc poli avec t~tisceaux horizontals et obliques dans une
~
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disposition rencontree sur les brocs du n1onde carpique et qui a conserve sur
son epaulc unc signc incisc aussi avant combustion. La ccramiquc d'import
est prcscnte par quclques fragtnents d'unc atnphore ron1ain, dccorcc avec
cannelures, un typc rcncontrc dans le Ir-IIr siecle dans les habitats Mătăsaru
M i1itari et aussi par de fragtnents jaunc-rougeâtres d' an1phore avec peu de
sabie en p;.îtc ct tcinture rouge dans la zone de l'epaule, dans une disposition
qui peut indiquer le reste d'une inscription.
L 'hutte n° 1 est une habitation avec le plancher enfoui dans la terre
jusqu'a 0,70 m du couche de l'epoque daco-r01naine. Sa surface a etc
perforee sur 3, 77 tn sur la direction est-ouest et 1,40 111 sur la direction
nord-sud. Dans remplissagc etaient grands rnorceaux de collage de glaise bnîlee
au rouge, os d' anitnaux, un fragtnent d' un poids d 'argi le bnîlce, fragments
de pots travailles a la tnain et au tour, ecueilles, brocs avec decor poli
caracteristique du tnonde daco-carpique, fragments d'une cntchc ron1ain avec
analogies dans I'Oitenie romaine et dans la Muntenie ;.1 Militari-Boja.
La fosse n° 1 etait retnplie avec grands n1orceaux de collage provenis
dans les tnurs d'une cabane, brulees au rougc, la majorite ayant empreintes
de ver~es de 4, 5, 6 ou 7 cm dian1ctre, de paillcs et balle de cereales.
A cote de la ceramique autochtone de tradition du La Tcnc gcto-dacique,
dans habitat ont apparu fragtnents de vases travaillcs au tour en pâte d'aspect
gnuneleux de type rotnain provincial ct les produits ron1ains d' itnportation
(amphores, une cruche, etc.), qui datent de la Ilc-IVc siccles ap. J. Chr.
Dans la ceran1ique autochtone on constate le decor poli et les motifs
incises, elements qui trahissent la presence des carpes, une tribu dacc qui a
vecu sur le territoire de la Moldavie, tout d'abord entre les Carpatcs
orientales et Siret et qui a la fin du 1 siecle et dans la premiere tnoitie du Ilie
siecle s'ont repandu aussi sur le territoire de la Yalachie d'ott seuls ou a cote
des goths et d' autres populations barbares ont entrepris dans les II rIVc siccles attaques, spccialetnent contre les provinces danubicnnes de l'empire
romam.
L 'hahitat du X'-Xf' siecle ap. J. Chr.
Les materiaux se trouvent seulement sur les parcellcs l-3 et 5-7,
situees au sud de la rue Milcov.
Sur la parcelle n° l, les restes de 1'habitat sont rarcs en couchc sur le
plateau de la haute terrasse et nombreuses sur le peinte du mcme terrasse, <1
la surface du sol.
Seulement sur 1'emplacetnent de la maison du troisicrne parc el le les
scctions ont intcrceptccs unc hutte et unc fossc allongcc. Dans la tcrrc
noirfttrc de !cur remplissage ctaient de charbons, plus bcaucoup de morccaux
de collagc brulccs au rougeâtre avcc cmprcintcs de vcrgcs, ainsi quc nombrcux
fragmcnts de pots travai llcs au tour en pâtc tine ou avcc de sabie, dccorcs

r:
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incisc avcc de bandcs ondulccs, bandcs de ligncs horizontalcs alternant avcc
de ban des ondu!Ccs ou d' imprcssions cxccutccs au pcignc autour du col. Les
dcux complcxcs d'habitation ct la situation stratigraphiquc indiqucnt quc
dans ccttc zone les rcstcs de !'habitat du X.:-xr siecle ap. J. Chr. sont
rcpanducs aussi au nord de la ruc Milcov. Sur les parccllcs n° 5 ct 6 les
fragmcnts ccramiquc sont rarcs, mais sur le tcrrain nu 7, les rcstcs abundent it
la surt~1cc du sol, au sud du chcmin De 3 12.
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Figura 1. Localizarea ăpăturilor arheologice pc Planul cada trai al ora ului Măgurelc :
l - teren Adrian I oniţă· 2 - Ge01·geta crccl; 3 - Viore l Budei; 4 - Daniela , i Marian Radu;
5 - iculac-Adrian Grancca; 6 - Şo, oi-Budănc cu; 7 - , tefan ia Tudor; - Tudoriţa , i tclică
Dră g hici; 9 - , tefan I onică; 1O- Martin-Aiin i ili ă; Il - Valentin ofronic;
12 - Gcorgcta Vlădu , el.
Fig ure 1. La localisation desfouilles archeologiques sur le Plan cadas/ral de la viile Mâgurele,

dep. Ilfo v:
1 - Adrian loni(ă; 2 - George/a Cerce/,· 3 - Viorel Budei; 4 - Daniela . i Marian Radu;
5 - Niculae-Adrian Grancea,· 6 - Şoşoi-Budânescu; 7 - , tejcmia Tudor; 8 - Tudori(a şi telicâ
Drăghici; 9 ŞteJan Ionică,· 1O- Martin-A iin isilică,· 11 - Valentin ofronie,·
12 George/a Vlâcluşel.
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ale ~anţuri lor pentru fundaţii.
Figure 2. Plans partial.,· avec les sections pourfimdations:
A. la maison Daniela el Marian Radu: B. la maison Viorel Budei.
Figura 2. Planuri

parţiale
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Figura 3. Planul săpăturii pentru fundaţiile casei Niculac-Adrian Grancca.
Figure 3. Le plan de la.fiJuille pour lesjimdations de la maison Nicu/ac-Adrian Grancea.
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Figura 4. Casa Niculac-Adrian Grancca.
A - bordciul nr. 1 (profil ~i plan); 8 -groapa nr. 1 (profil ~i plan).
Figure 4. La maison Niculae-Adrian Grancea:
A l'lutfle n" 1 (plan el profil): B - lajiJsse n" 1 (plan el profil).
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Figura 5 ('asa Niculae-1\drian Cirancea. Fragmente de \ase, cultura Tci.
Figure 5. Ltllluisnn .Vicu/u('-.ldriun ( irunn.'U. Fruglllcn/s u;rulllilfii<'S, lu cil·i/isutioll ll.'i
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Figura 6. Ccramid. cultura Tci.

1--l

( ·asck

)o~oi-BudCmcscu;)

Casa Valentin Sol'ronic; 6

Casa

~1artin-/\lin

Sisilid.

Figur(l 6. Frugnlcllfs u;l.alllilflll'S. la cil·i/isufioll Tci:

1--1

In 111aisuns

.)'oşoi-!Judincscu:

5

la 111ai.wn l'alellfin ."loj/·onic: 6

.\lul'!ill-. /lin Sisilini.
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Figura 7 Ceramicft, cultura Tei:
('asa N iullae-J\drian ( irancea: 2-7 Teren )teLmia Tudor.
FiJ.: 11 re 7. Frogl/ll' Il ts ('(;/'(//Il i (jl/L'S' /o ci\' i 1isu 1i {)1/ rei:
la nwisun .\'ieu/ac-. ldrian (/rai/n'a: l-7 le IL'rruin JII'Uf'l'i(;f<; Stc/;tniu Tudor.
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Figura X. Casa Niculac-/\drian (ir;tncca. (\'ramid hallstatti;m:t.
Figure 8. /.u 11/ui.wu .\'iculu<'-. /driu11 (;,·uuceu. /-'rugnJt'/1/s n;I.UIIIicjii<'S IJcdlstuffi<.'llllt''·
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Figura 9. ('asa Niculae-Adrian (irancea. Fragmente de la \ase dinllallstatt.
Figure 9.
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Figura 10. Ccramid din 1lallstalt.
(·asa N iculac-:\drian ( irancca: 5 TL·rcn )ll'Lmia Tudor.
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Figure Il.

1

1

1

Il. ('ase le )o)oi-Bud:mcscu. Ccramid hallslalt i~tll~-1.

/_n nwi'I(J/1.\' .)'nşui-Hudclllcscu. Frag/J/Cilfs n;raiJlicjlfCS lwll'ltcllfh·llllt'S.
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Figura 12. h·agmcniL' CL'r~tmicc ktllstalliL'Ilc:
3. 5-7 ( ·as~t Viorcl l~udci:-+ ('asa ,\dri~tll IPniţ~-1.
F~!.{llrl' 12. Frug/1/cll/\ ( .L;I'lllllilJIICS llU!!stufliL.. Illll's:
l(·s 111uiw11\ .)'oyoi-Nudltllcscu: 3. 5-7 la 111uison l'iore/ 8udci: -! lu 111uison

( ·~1'-L'lc

)u::;oi-lhtd~-tncscu:

. ldriun loni(lt
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F~~ure

IJ.

Fr~tg:mcntc

ccramicc lucrate la

m~ln:1

in sccokk 11-1\' d. llr.:
1-.1 (·a~~~ \"iorcl I~udci: ~-5 Ca~a N icuLtc-:\drian ( irann:~t.
13. Frogllll'/11\ n;ru/Jli!flll'S n·ut·uill(;cs (/fu IIWill duw In//' -11' si(\-/('.' UJI ./.
1-3 fu /J/Ul\!J/1 1iorl'i Nudci: ..f-5 fu /J/uiso/1 .\"iculuc-./(11"/ull ( lnlllet'd
Figura
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Figura 1-L ( ·a-..,a \'iot\.'1 Hulki. l··ragmctlll: ccramicc lucratL· cu lll~În~l In SL'cukk: 11-1\' d. 1lr.
Ff~ure 1-1. l.u 11/llt\lill 1 ·ton·/ 8udci. Fruglllt'lll.\ n;rulllllfllt'S trul·ui//,;n (i fu lllllill dun'
/,·,Il -11' si('(/,·,('!' J ( hr
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Figura 15.

Propriet:tţile

1-h
J·~~url'

Budei-Cercel. Fragmente ceramice line lucrate la ruat:1
în secolele II-IV d. llr.:
producţie autohton:~: 7-X
aml'ore romane.

15. l.n ;miJJJ"iL;IL;s /Judci-( 'cred Fruglllcl//s n;l.llllll(f/ll'S /iucs lnmti!!t;(,s
ou /ulii' duus les 11'-11' sh·clcs o;> . .!. ( '/w:
/-0

de j>roducliou (1/tloclllolll'."

7

-S

(1//lfll/lirn 1"11/llllilln

https://biblioteca-digitala.ro

1 1()

Vasilica SJ\NDll

'

J

1

2

3

4

5
6

Figura 16. Proprict:qik Budci-Ccrccl. Ccramidllucrat:t cu roata în sccokk II-IV d. llr.:
1-2. -l-() din past:t ;grunţuroas:t: J din past:t lin:t-aspr:t.
Figure 16. l.es f!FOf!FiL;h;s 8t{(/ci-( ·erec/. Lt n;rulltiiflll' tra\·aiiiL;l' au tour
dans les /1'-11' si1\-les llf! . .!. ('/w:
!-~. -/-6
L'llfhÎic d.U\fh'c/ ,'..',l"lflltl'lcnr. 3 JliÎ/c fine ou u1·ec fh'/1 de suh!c·
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Figura 17. Casa Daniela ::;i Marian Radu. cer;11nica din locuinţa din secokk· III d. llr.:
1--f [ll"Oducţie autohton;-!; ) fragment dintr-o amli.H·[I I"Olll;lll;-1.
F~r.:ure 17. /_o nwison /)oni('/o ('! Alorillll Rodu. /.o n;rolllilfllt' de /'IJuhitlllion du 11 /' s~t'·c/(·
Of' ./. ( '/w. 1--1
d(· f'!"uduc!iun uu/ucl!lonc: 5 /i"ll,'..',lllt'lll d'ulll' llllljiiJur(· run!uillt ·
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Figura IX. Ccramic:t fin[t din sccokk II-IV d. llr.:
1-5 ·Casa Daniela ~i Mari~m Radu: h - Casa Martin-Aiin Sisilid:
7-X Casa Valentin Sofronic.
Figure 18. ro n;rwnilflle/ine des It -Il" sil~cles ov.!. ( 'hr.:

1-5

fu 111uiso11 /Jollicfu L'l .\lurion Rudu: () fu 111Uiso11 .\!ul"lill-.lfill .\isific,/:
7-8 fu 111uiso!l l'ufellfill So/i"o11ie.
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Figura 19. ( ';tsa N iculde-1\drian ( irancea. I"J·agmente de ld oale lucrate cu m;îna

în secolul III d. llr. g;-tsite în hurdeiulnr. 1.
Figure /9. /,u llllli.\u/1 ~Viut!ue-.ldriull ( irolln'tt. /-'rugll/('1//s d(' Jlo/s //'(1\·ui//(;s (/ lu IIIUill dum
le III' si(··clc UJI J ( '/w /m/1\'(;S du11s /'!utile 11" /.
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Fi:,.!ura 20. ( ';ts;t \J icuh.:-1\drian ( irancL'a. 1:ragn1enk de l;t oale lucr;tk cu m;lna
în secolul III d. llr. g;-hik în bortkiul nr. 1.
Figure !0. /.u llllli'u" \'iculuc-. /driu11 ( irul!ccu Fru<..;llll'llfs de eurs fl'li\'Ui!!t;S ll fu II!Uill
It' 11 /' sit·clc liJi. J ( hr fn i/11 (;, d(/1/s f'llllfft' 11" 1.
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Figura 21 Casa N iculae-Adrian ( irancea. Fragmente de \ aSL'
din secolul III d. llr. lucrate la roat:1:
1-X, 1O din past:1 lin:1; <J, 11 din past:1 /grunţuroas:l.
Fi~ure

21. /.o nwisu11 .Viculoc-.Jdrioll ( irolln'o. FrugnJcl/ls n;rolllicllll'S du 11 /' si,··c/,·
llfJ..!. ( '/w lnn·oilll;S ou luur. 1-S. 1() <.'lllhÎic/illc: IJ. 11 ClllhÎic d 'usj!Ccl .'..',l'llllll'lcn\.
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Figura 22. Casa N ieu lac-Adrian Cirancca.

1--l

1--1

rragmentc de vase din B 1: 5 fragment de amfor{l romană:
() lustrui tor din os g:1sit în stratul cultural.
F~~ure 22. ra lllaiso/1 .\'icu/ac-.ldriall (/rai!C('([.'

/raglllcl!ls de 1·ascs lro/1\'t;s da11s !'lut/le 11"
(J

1: 5 ji·aglllclll d'allljJ/wra 1'0/IWillc:

jWI!isseur c11 os /rol/\'(; CII couchc.
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Figura 2J. ( ·as~..:k

)o-:;oi-Budttn~..:scu. Fragm~..:nt~..: c~..:r~llnic~..:
1-()

din s~..:c\lkk 11-1\' d. llr.
lucr~tt~..: la roat~-1; 7-X
lucrat~..: cu mjna.
.)'u.~ui-Nud(t/1('\C/1. Froglllt'IIIS U;/'({11/ilfllt'S dt'S Il' -Il' \/(''cit'\

Figurl' 23. rcs llllliSiii/S
llf' J ( '/w /-6

lnn·uilll;,. u11 /ulii': 7-8
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Figura 2-t. TLTL'nul ')tel';111ia Tudor. l:ragmenle de la \ase din SL'cokk 11-1\' d. llr.
lucratc la ro;Jt;-J din past[J lin[J.
Figun' 2-1.
{('J'J'llill fWOfJriL;h; .)'tcjirniu Tudor. Frugllll'llf.\ ('(;/'(1/lliljlll'S dtllS ;,.,
//' -11' sh·clcs Ufi . .!. ( '/w tnmri//,;,. uu tour ('// f)(lfl' line.
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Figura 25. Terenul

~tel;111ia

1-t)

Figure 25.

10

Tudor. Fragmente de \ase din secokk 11-1\' d. llr.:
lucr~tk la roaL-t: 1()
cu mana.

re /('1"/"lll/1 fii"Ofl/"lL;h; .)"fL•/;IIIlll Tudor.

Frug!IIL'/1/.\ (L;/.llll/l(f/ll'\

des //'-Il' sh·clcs UJI. .!. ( '/w:
/-()

//"(1\'U/f/L;S OII /OII!": / ()

/1"([\'(fifft; Ll fu 11/lll/1
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Figura 26. Terenul )tefania Tudor. Fragmente din secokk II-IV d. llr..

de b \ase importate din Imperiul roman.
Figure 26. re /erruill Jil"liJil"h;h; Ste/illlia Tudor. Fraglllei/!S ("(;/"(//1/ilf//es des 11'-11' sit\ -les
Ufl..!. (

'/w fli"U\.t'llllllf de 1·uses illlf!OI"h;., duus /'FIIlfiire rollluin.
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Figura 27. Casa Viorcl Budei. Fragmente de la oale din secolul :\-XI d. llr.
din rast[l cu nisir.
Fi~ure 27. l~u 1/Joisun l"iurcl 8udL'i. FnrgnJcJJls de f!O/s du.\' -.\1 sh'C!t'S UJ!..!. ( hr.. t'/1 fhtft·
ot·cc de sahlc.
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Figura 2S. Fragml.'11lc de la oale din -.ecolul :\-:\1 d. llr.:
·a-.a \'iur·:l l~udei: 7 Casa NicuLte-Adrian (irance~J: X Casa \'~tsik 1\lircea )u::;ui:
l)_l () Teren )teL111ia Tudor.
Figure 28. Frug/1/cnts de f'Ul\ du.\'-.\"/' sit'·clcs UfJ. ./. ( '/w·

lu /1/ui,ull l"ion·/ 8udci: 7 fu /1/uison .\'iculut'-.ldnun (/r(/1/Cl'll." S
.\lirccu .)'o~oi: V- 1() le taruin .)'tcjuniu Tudor.
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Figura 29. Terenul )tel~mia Tudor. Fragmente ceramice din secolul X-XI d. llr.
1 - pastf1 cu nisip; 2-5 pastf1 linf1.
Fi~ure 29. /_e terrain .)'tefania 7/u/or. h·agJJIL'IIIs n;rwnicJIIL'S du X -.\I .\i('l'fes UJI .l ( '/w ·
1 f)(Îfe m·ec de sahle: :!-5 J)(Îfe/ine.
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Figura 30. Foto satelit cu localizarea săpăturilor pe suprafaţa sitului Vârteju "Grajdurile
fostului CAP": 1 -casa Adrian Ioniţă; 2- racord apă Gcorgeta Cercei; 3 -casa Viorel
Budci·' 4- casa Daniela si
. Marian Radu·' 5- casa Niculae-Adrian Grancea·' 6- casele Sosoi~
.
Budănescu; 7- terenul Ştefania Tudor; 8- terenul Tudoriţa şi Stelică Drăghici; 9- casa
Ştefan Ionică; 1O- casa Martin-Aiin Sisilică; 11 -casa Valentin Sofronie; 12- casa
Georgeta Vlăduşel.
Figure 30. Photo sa/elite avec la localisation desfhuilles sur la swface du site Vârt~ju
"GrajdurilefiJstului CAP": 1 --la maison Adrian loni{ă: 2- raccord d 'eau George/a Cerce/:
3- la maison Viorel Budei: 4- la maison Daniela şi Marian Radu: 5- la maison NiculaeAdrian Gram·ea: 6- les maisons Soşoi-Budănescu: 7 -le ten·ain St~lania Tudor: 8- le
ten·ain Tudorifa şi Stelică Drâghici: 9- la maison St~fan fonicâ: 1O- la maison Mar/inAlin Sisilicâ: Il - la maison Valentin S(~ji·onie: la maison George/a Vlâduşel.
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Figura 31. Foto cu şanţurile pentru fundaţiile casei Niculae-Adrian Grancea.
Figure 32. Photo avec les sections pour lesfrmdations de la maison Valentin S(di·onie.

Figura 32. Foto cu şanţurile pentru J'undaţiilc casei Valentin Sofronic.
Figure 3/. Photo avec les sections pour les.f(mdations de la maison
Niculae-Adrian Grancea.
https://biblioteca-digitala.ro
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Figura 33. Foto cu fragmente de la vase din epoca bronzului (cultura Tei, faza IV):
1 -Casa Şoşoi; 2-5- Casa Niculae-Adrian Grancea; 6- Casa Ştefan Ionică.

Figure 33. Photos avec.fi·agmenls de vaisselle de l'epoque du hronze,
la civilisation Tei, le 1V' phase:
1 - la maison Şoşoi: 2-5- la maison Niculae-Adrian Grancea: 6- la maison
Ştefan Ionică.
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Figura 34. Foto cu fragmente ceramice (3, 5 -din cultura Tei; 1-2, 4, 6- din llallstatt):
1-3, 5-6- Casa Niculae-Adrian Grancea; 4- Casele ~o~oi-Budănescu.
Figure 34. Photos avecji-agments ceramiques (3, 5- la civilisation Tei: 1-2. 4. 6 1/allstall):
1-3, 5-6 la nwison Niculae-Adrian Cirancea: 4 les nwisons .)o.yoi-Budânescu.
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Figura 35. Foto lustruitor os (2) şi ceramică ( 1, 3-5) din secolele II-IV d. 1lr.:
1, 5- Casa Daniela şi Marian Radu; 2- Casa Niculac-Adrian Grancea; 3- Casa Viorcl
Budci·' 4- Casa Vasile Mircea Sosoi.
Figure 35. Pholos: polisseur enos (2) el ceramique ( 1, 3-5) des lf'-1 V' siecles ap. J. Chr.:
1. 5- la maison Daniela el Marian Radu: 2 -la maison Niculae-Adrian Granc·ea:
3 --la maison Viorel Budei: 4- la maison Vasile Mircea Şoşoi.

..

https://biblioteca-digitala.ro

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE ÎN SITUL VÂRTEJU

129

1

Figura 36. Casa Niculae-Adrian Grancea. Foto cu fragmente de lipitură arsă
găsite în Cir 1 (secolul III d. Hr.).
Figure 36. La maison Niculae-Adrian Granc·ea. Photos avecfi·agments de collage hr/ilee
lrouve dans lafiJS.\'(' n" 1 (le Il r siecle ap . .J. Chr. ).
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Figura 37. Foto cu materiale arheologice din secolele X-XI d. Hr.:
1-6 ~Casa Viorel Budei; 7 ~Terenul Ştefania Tudor.
Figure 37. Photos avec materiaux archeologiques des X'-Xf' siecles ap. J. Chr.:
1-6 - la maison Viorel Budei; 7 ~ le terrain Stefania Tudor.
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Figura 38. Casa Viorel Budei. Foto lipitură de perete de la locuinţe
din secolele X-XI d. I lr.:
I-2 - Gr 1; 3 - strat cultural.
Figure 38. La maison Viorel Budei. Photos avec collages des murs
de cahanes des X'-Xf' siecles ap . .J. Chr.:
1-2- la jiJsse n" 1: 3 couche.
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CERCETARILE ARHEOLOGICE PREVENTIVE
EFECTUATE PE INSULA SNAGOV,
JUDEŢUL

ILFOV, "IN ANUL 2012

*
Gheorghe MANUCU-ADAMEŞTEANU
,
Gheorghe TROHANI ** , Raluca luliana POPESCU *

Introducere
Cercetările arheologice preventive au fost prilejuite de construirea unei
1

pasarclc, între malul vestic al insulei Snagov şi localitatea Siliştea Snagovului.
Terenul pc care au fost efectuate săpăturile arheologice se află în perimetrul
sitului arheologic Mănăstirea Snagov 2 , ce cuprinde ansamblul fostei mănăstiri
Snagov (sf'. sec. XIV - XVIII -XIX):~, biserica "Intrarea Maicii Domnului în
5
Biserică"" (rcp. 1563, 1815)-l şi un turn clopotniţă (sec. XVI- XVIII) .
Istoric

Pc insulă se află Mânăstirea Snagov, construită conform tradiţiei în a
doua parte a secolului al XIV -lea. Lăcaşul de cult este atestat documentar în
1408 în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. In 1512 biserica mănăstirii este
rczidită în stil bizantin, de Neagoe Basarab, având hramul "Intrarea în biserică
a Maicii Domnului". Din a doua jumătate a secolului al XVII-lea devine
închisoare pol iti că, domnitorii munteni trimiţând aici o scrie de boieri pentru a
1
li întemniţaţi sau ucişi( • La începutul secolului XVIII mânăstirea este închinată
aşczămintelor de la muntele Athos, fapt care contribuie la declinul lăcaşului
de cult. După sccularizarca averilor mânăstireşti, călugării părăsesc mănăstirea,
A

• Muzeul Municipiului Bucurc~ti .
.. Muzeul Naţional de Istoric a României.
• Muzeul Municipiului Bucurc~ti.
1
Sftpăturile arheologice s-au des fă~ urat în perioada 4-X octombrie 2012, sub coordonarea
domnului Gheorghe Mfmucu Adamcştcanu, arheolog expert. Din colecti\' a mai tacut parte
Raluca luliana Popescu, arheolog debutant ( MMB ). Gheorghe Trohani a descris ~i încadrat
cronolo!!ic, materialele arhcolo!!icc din secolele 11-1 a. Chr.
~Cod RAN 105 i 79.03
'cod LMI 201 O IF-11-a-A-15312.
1
cod LMI 201 O IF-11-m-A-15312.0 1.
'cod LMI 201 O IF-11-m-A-15312.02.
h Strm: Lcurdcanu, Vlaicu Anna~ul, Mitiţă Filipcscu ~.a.
~

~
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o parte din chilii sunt dărâmate, iar biserica ajunge în paragină. Lăcaşul de cult
este restaurat în 1904, 1941, 1966-1986 şi 1995.

Istoricul

cercetărilor

Primele cercetări arheologice de pe teritoriul localităţii Snagov, în punctul
Insulă, au fost realizate în 1932-1933 de către Dinu V Rosetti. Săpăturile din
interiorul şi din jurul bisericii au dus la dezvelirea unui drum pietruit cu
bolovani de râu, precum şi a numeroase tnorminte de înhumaţie cu inventar
(mon~de, obiecte de port şi podoabă), încadrate cronologic în secolele XVIXIX. Intre biserică şi clopotniţă au fost scoase la lumină două gropi menajere şi
7
un tno;mânt de incineraţie cu inventar din faza târzie a epocii Latene .
In 1996 au fost efectuate sondaje de salvare de către Gheorghe 1.
Cantacuzino, în zona săpăturilor arheologice din 1933. Au fost completate
infonnaţiile privind fundaţiile primei biserici, datată în a doua jumătate a
secolului al XIV -lea (3 morminte) şi au fost descoperite materiale arheologice
atribuite etapei târzii a epocii bronzului şi secolelor 11-1 a.Chrx.
Situaţia arheologică

În toamna anului 20 l O a fost finalizată o pasarelă pietonală de acces la
Mănăstirea Snagov, cu trepte la ambele capete. Pentru ca accesul să se
realizeze prin intennediul ratnpelor, pe partea dreaptă a pasarelei, pe insula
Snagov, urmează a se realiza o rampă de acces cu o lungime de 24,00 m.
Pentru aceasta erau necesare două fundaţii din beton, cu dimensiunile în plan
de 4,50 x 2,50 m şi adânc imea de 1,50 m. Gropile pentru aceste fundaţii au
fost executate fără asistenţă arheologică, din pământul aruncat din groapa nr 2,
fiind recuperate numeroase fragtnente ceramice getice din secolele 11-1 î.e.n.,
precum şi fragmente medievale din secolele XVII-XIX.
Pentru obţinerea unor informaţii referitoare la materialele arheologice
recuperate din această groapă de fundaţie, aflată la cea 25 m E de malul
lacului, laS de drumul de acces spre biserică şi la cea 34,00 m SV faţă de
turnul clopotniţă, au fost trasate o secţiune şi o casetă, orientate N-S
(Planul 2). Între acestea a fost lăsat un martor stratigrafic, cu o lăţime de cea
1,00 m. Dimensiunile acestora au fost impuse de situaţia din teren (Planul 1).
Secţiunea (Pianşa III), denumită convenţional SI, a avut o lungime de
Il m şi o lăţime de 2 tn, fiind împărţită în şase carouri, numerotate de laN la
S. Sub stratul vegetal (între nivelul actual de călcare şi cota de -0,10/0,20 m
faţă de nivelul actual de călcare) şi până la cota de -0,90 m faţă de actualul
7

Rosetti 1935, p. 51-52; Turcu 1969, p. 1X5.
~Cantacuzino 1997, p. 255-269.
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niYel de călcare a fost descoperit un nivel de dărâmătură alcătuit din pământ
amestecat cu pietriş, cărămizi fragmentare, pigment de var, oase de animal şi
fragmente ceramice amestecate din secolele XVII şi XIX. La cota de -0,60 m
faţă de actualul nivel de călcare, la 1,34 m S faţă de profilul de N şi la 0,08 m V
faţă de profilul de E, a apărut un şir de bolovani de râu, cu dimensiuni variabile
cuprinse între 0,30-0,45 m, dispuşi pe direcţie SV-NE (Pianşa 11111 ). Capătul
sudic al şirului se află la 2,96 m N faţă de profilul deS şi la 0,34 m V faţă de
profilul de E. Sub acest nivel şi până la solul galben lutos, steril din punct de
vedere arheologic (ce a apărut de la cota de -1 ,20/1 ,30 m faţă de nivelul actual
de călcare) s-a săpat într-un strat de pământ amestecat cu pietriş, cărămizi
fragmentare, pigment de var şi fragmente ceramice amestecate din secolele
11-1 a. Chr. şi XVII.
Caseta (Pianşele IV- V), denumită convenţional caseta 1, a fost amplasată
la 1,00 m V de carouri le 4-6 ale secţiunii 1 şi la 1,00 m S de groapa nr 2,
având dimensiunile de 5,00 x 2,50 m. Sub stratul vegetal (între nivelul actual de
călcare şi cota de -0,10/0,20 m faţă de nivelul actual de călcare) şi până la
cota de -0,35 m faţă de actualul nivel de călcare se afla un nivel compact
alcătuit din pământ amestecat cu pictricele, fragmente mici de cărămizi,
bucăţi de var, oase de animal, pigment de cărbune şi fragmente ceramice din
secolul XIX. Între -0,35 m şi -0,75 m faţă de nivelul actual de călcare, s-a
săpat într-un strat de pământ atnestecat cu pietricele, fragmente de cărămizi,
bucăţi de var, oase de anitnal, pigment de cărbune şi fragmente ceramice
amestecate din secolele XVII-XIX. La cota de -0,75 tn fată de actualul nivel
de călcare, s-a conturat umplutura unei locuinţe de tipul bordei, săpată într-un
strat de pământ negricios, cu pigment de cărbune şi de var, amestecat cu
fragmente ceramice din secolele 11-1 a. Chr.
Locuinţa

Săpătura

din sec. 11-1 a. Chr.

(Pianşele

IV- VII).

de existenţa unei anexe a bisericii la S de casetă,
fapt ce a tăcut imposibilă extinderea săpăturii în acea direcţie. Forma locuinţei
nu poate ti stabilită datorită faptului că o parte din ea intră în protilele de N şi
V ale casetei, dar pare a fi de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite (au
fost surprinse colţurile de SE şi SV). Umplutura complexului era formată
dintr-un pământ negru, cu pigment de cărbune, amestecat cu multe oase de
animale şi fragmente ceramice, caracteristice epocii Latene.
La sud de locuinţa-bordci, în afara ei, s-au descoperit resturile unui
cuptor, surprins şi el parţial (intră în profilele de N şi V ale casetei) aflat la
cota de cea -1 ,35 m fată de nivelul actual de călcare ., în coltul de SV al
casetei. Acesta a f()st realizat într-un calup de lut cruţat. Grosimea pereţilor era
cuprinsă între 0,20-0,23 m, iar umplutura era alcătuită dintr-un pământ negru
a fost

limitată

~

~
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amestecat cu multe oase de animale şi fragmente ceramice specifice secolelor
11-1 a. Chr.
Atât locuinţa, cât şi cuptorul, au fost cercetate, până la cota de
-1,70/1,80 m faţă de nivelul actual de călcare, fără a putea fi epuizate,
datorită nivelului ridicat al pânzei freatice, care a împiedicat continuarea
săpăturii mai jos de această adâncime.

CATALOGUL SELECTIV AL DESCOPERIRILOR
Secolele II - I a. Chr.
~

In afara unei fusaiole bitronconice (nr. catalog 117), din lut ars,
inventarul arheologic se compune doar din fragmente ceramice lucrate cu
mâna şi la roată.
Pe tipuri cera1nice situaţia se prezintă astfel :
1.1. Borcanul- lucrat doar cu mâna şi ars oxidant. Pe corp, fără nici un
fel de decor, se aflau doar butoni-apucătoare, uneori alveolaţi.
Şase fragmente - nr. catalog 3 (buton alveolat), 4 (buton alveolat), 1O
(fund), 11 (fragment din corp), 12 (buton) şi 17 (buton cu trei alveole) - s-au
descoperit în umplutura bordeiului.
1.2. Borcanul Mare - lucrat cu mâna şi ars oxidant, decorul constând
dintr-o bandă în relief. Este reprezentat de trei fragmente- unul (21 -buză)
fiind descoperit în umplutura cuptorului, iar două (38, 39) în secţiunea 1.
2. Vasul Pântecos- doar un fragment (5 -buză răsfrântă spre exterior)
lucrat la roată şi ars oxidant, descoperit în umplutura bordeiului.
3. Fructiera - lucrată la roată şi arsă reducător. Au apărut două
fragmente - unul ( 15 - corp cu picior) în caseta 1 şi o buză (29) decorată cu
o linie în val, lustruită, în umplutura cuptorului.
Un al treilea fragment ( 18), provenind din buza unei fructiere sau castron,
este lucrat cu mâna şi a fost ars reducător. A fost descoperit în caseta 1.
4. Castronul- este reprezentat de fragmente lucrate doar la roată. Unul
ars oxidant (22 - buză şi corp) şi două (26 - fund inelar, 27 - buză şi corp)
arse reducător au fost descoperite în umplutura cuptorului. Un alt fragment
(8 - buză şi corp) ars oxidant a apărut în umplutura bordeiului, iar unul ars
reducător (34- buză orizontală, gât vertical şi corp tronconic) în secţiunea 1.
5. Cana - cu corpul bitronconic este reprezentată de trei fragmente
lucrate cu mâna şi cinci la roată. Două din fragmentele lucrate cu mâna, arse
oxidant, provin unul din secţiunea 1 (37 - toartă semilată) şi celălalt ( 19corp bitronconic cu baza torţii) din caseta 1, iar al treilea, ars reducător (33 toartă torsionată) din secţiunea 1. Cele lucrate la roată sunt arse reducătorhttps://biblioteca-digitala.ro
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(2 - fund inelar, 6 - buză răsfrântă oblic spre exterior) provin din
umplutura bordeiului, unul (28 - corp bitronconic) din cea a cuptorului, iar
două ( 13 - corp cu toartă lată, 14 - buză răsfrântă oblic spre exterior) din
caseta 1.
6. Capacul -de formă tronconică este ( 16) lucrat cu mâna, ars oxidant,
provine din caseta 1.
7. Kantarosul local sau ceaşca cu două torţi - este reprezentată
printr-un fragment din corp cu toarta supraînălţată ( 1) lucrat la roată, ars
reducător, provenind din utnplutura bordeiului.
8. Strecurătoarea -este prezentă printr-un fragment (36 - gât arcuit cu
umăr carenat şi începutul corpului) lucrat la roată, ars reducător, descoperit
în secţiunea 1.
9. Craterul - lucrat la roată, ars reducător (7) este reprezentat de o
porţiune din buză şi umăr cu toarta semicirculară, verticală. Provine din
umplutura bordeiului.
Două fragmente, neputându-se stabili tipul ceramic, unul lucrat cu
mâna şi ars oxidant (20- corp) provine din umplutura cuptorului, iar celălalt
(95 -corp de vas mare) lucrat la roată şi ars reducă tor provine din caseta 1.
Remarcăm absenţa ceştii (căţuia) precum şi vaselor mari de provizii.
Din import, remarcăm prezenţa unor fragmente de amfore, provenind
din Kos (nr. col. 41, 42, 43) şi Rhodos (nr. col. 44, 45 ), precum şi un fragment
9
de pansă foarte uzat . O toartă bitidă de Kos (nr. cat. 43) şi un fragment de
pansă (nr. cat. 46) provin din caseta 1, un alt fragment de toartă bifidă, subţire
(nr. cat. 42) din secţiunea 1, iar trei fragmente (nr. cat. 41 - toartă bitidă,
subţire, 44- toartă bifidă, lată, 45 - pansă) din umplutura bordeiului.
Existenţa unei locuiri geto-dacice din secolele 11-1 a. Chr. pe această
insulă a fost identificată, pentru prima dată, prin cercetările arheologice
10
efectuate de către Dinu V. Rosetti în anul 1933 . Sondajele din anul 1996,
efectuate de Gheorghe 1. Cantacuzino, au pus în evidenţă, sub actuala biserică
a Mănăstirii Snagov, complexe de locui re geto-dacice din aceeaşi perioadă 11
Descoperirile prezentate mai sus se încadrează şi ele în aceleaşi
coordonate de timp şi culturale, dovedindu-ne că locuirea se întinde pe o
suprafaţă mult mai mare 12 , aprofundând într-o oarecare măsură cunoştinţele
noastre referitoare la locuirea insulei Snagov în perioada geto-dacică.
Amforclc au fost identificate de Mihaela Mănucu-Adameşteanu de la Institutul de
Arheologic "Va;,ilc Pânan" din Bucureşti, căreia îi mulţumim şi cu această ocazie.
11
) Rosetti 1935, p. 7-8 ~i 15-18.
I l ( ' ·antacuzmo
, , ..
1l)l)7 , p. 161
}L,e,
f~J
o
_ ---lh),
1g. 7 -o.
1
~ Din infonm1ţiilc oferite de Cristian Schustcr, fragmente ceramicc din această perioadă sau descoperit şi pc malul opus, în zona localităţii Siliştca Snagovului.
9
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Caseta 1
Fructieră:

MMB - nr. colecţie 29.
Condiţii de descoperire: caseta 1, cuptor.
Descriere: vas lucrat la roată, buză lată, evazată,
cu marginea rotunjită.
Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere
completă~ degresant nisip fin~ suprafaţă tină.
Dimensiuni: Gr perete: 9, Il cm.
Stare de conservare: fragment perete
Datare: secolele II - 1 î .e.n.
Fructieră:
Condiţii

MMB - nr. colecţie 15.
de descoperire: caseta 1, locuinţă, -0,90-

l, l Om.
Descriere: vas lucrat la roată, cu picior lat, gol la
interior.
Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere
completă~ degresant nisip fin şi mica, suprafaţă
tină.

Dimensiuni: Gr picior: 0,95 cm.
Stare de conservare: fragment picior
Datare: secolele II - 1 î.e.n.

şi

perete

Castron/Fructieră:

MMB - nr. colecţie 18.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c 2-3,
- l ,00-l ,20m.
Descriere: vas lucrat cu mâna, buză lată, cu
marginea uşor rotunjită.
Decor: nu are
Material: pastă cenuşie~ ardere reducătoare~
degresant nisip fin, pietricele de l-4 mm şi mică,
suprafaţă uşor aspră.

Dimensiuni: Gr buză: l, 19 cm.
Stare de conservare: fragment buză
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
Castron: MMB- nr. colecţie 26.
Condiţii de descoperire: caseta 1, cuptor.
Descriere: vas lucrat la roată, fund inelar,
arcui ţi.
https://biblioteca-digitala.ro
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Decor: nu arc.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere
completă; degresant nisip fin; suprafaţă fină.
Dimensiuni: Gr perete: 0,81 cm; D fund: 7,76 cm.
Stare de conservare: fragment fund şi perete
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
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Castron: MMB- nr. colecţie 27.
Condiţii de descoperire: caseta 1, cuptor.
Descriere: vas lucrat la roată, umăr profilat, buză
cu marginea rotunjită.
Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere
completă; degresant nisip fin; suprafaţă fină.
Dimensiuni: Gr perete: 0,43 cm; D fund: 0,68 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi perete
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
Castron: MMB - nr. colecţie 22.
Condiţii de descoperire: caseta 1, cuptor.
Descriere: vas lucrat la roată, pereţi arcuiţi, buză
cu marginea uşor rotunjită.
Decor: nu are.
Material: pastă fină de culoare cărămizie, ardere
oxidantă; degresant nisip fin; suprafaţă fină.
Dimensiuni: Gr perete: 0,63 cm; Gr buză: 0,50 cm.
Stare de conservare: fragtnent buză şi perete
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
Castron: MMB - nr. colecţie 8.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c. 2,1,00-1 ,25 In.
Descriere: vas lucrat la roată, buza evazată, cu
marginea rotunjită.
Decor: nu are.
Material: pastă de culoare cărămizie, ardere
oxidantă; degresant nisip şi pietricele, suprafaţă
tină.

Dimensiuni: Gr buză: 1,07 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi perete
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
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Cană:

MMB - nr. colecţie 13.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, -0,901, 10 ITI.
Descriere: vas lucrat la roată, cu o toartă ovală în

1

secţiune.

1

Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere
completă~ degresant nisip fin şi mica, suprafaţă
fină, lustruită.

Dimensiuni: Gr perete: 0,42 cm~ 1toartă: 1,67 cm~
Gr toartă: O, 77 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi perete
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
Cană:

MMB - nr. colecţie 14.
Condiţii de descoperire: caseta 1,

1, 10

--

locuinţă,

-0,90-

ITI.

Descriere: vas lucrat la roată, buza evazată, cu
marginea rotunjită.
Decor: pe umăr două şănţuiri paralele.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere
cotnpletă~ degresant nisip tin, suprafaţă tină,
lustruită.

Dimensiuni: Gr perete: 0,38 cm~ Gr buză: 0,64 cm.
Stare de conservare: fragtnent buză şi perete
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
Cană:

--

MMB - nr. colecţie 2.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă.
Descriere: vas lucrat la roată, fund inelar, pereţi
arcui ţi.
Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducă tor la cenuşiu, ardere
completă~ degresant nisip tin şi mică, suprafaţă
tină.

Dimensiuni: Gr perete: 0,45 cm~ D fund: 4,30 cm.
Stare de conservare: fragment fund şi perete
Datare: secolele 11 - 1 î.e.n.
https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe MĂNUCU-ADAML)lTANU ~.a.

140
Cană:

MMB- nr.

colecţie

6.

Condiţii

locuinţă,

de descoperire: caseta 1,
1,00-1 ,25 m.

Descriere: vas lucrat la
marginea rotunjită.

~------('

.- - - -

- - -

-

-

---

-

-..

roată,

buza

c. 2,-

evazată,

cu

Decor: nu arc.
Material:

pastă arsă reducător

la

cenuşiu,

completă;

degresant nisip fin, suprafaţă
Dimensiuni: Gr perete: 0,36 cm.

Stare de conservare: fragment

buză şi

ardere
1ină .

perete

Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
Cană:

MMB - nr.

Condiţii

colecţie

28.

de descoperire: caseta 1, cuptor.

Descriere: vas bitronconic, lucrat la

roată.

Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere
completă; degresant nisip fin; suprafaţă tină.
Dimensiuni: Gr perete: 0,4 7 cm.

--

Stare de conservare: fragment perete
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
Kantharos: MMB - nr.
Condiţii

colecţie

1.

de descoperire: caseta 1,

locuinţă.

Descriere: vas lucrat la roată, buza uşor evazată,
cu marginea rotunjită; pereţi drepţi; toartă
supra înălţată.

n
'

--- -rf)

-~-

---- ,,

Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere
completă; degresant nisip 1in şi 1nică, suprafaţă
tină.

Dimensiuni: Gr perete: 0,36 cm; 1 toartă: 1,73 cm;
Gr toartă: 0,80 cm.
Stare de conservare: fragment buză, toartă şi
perete
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
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Krater: MMB- nr. colecţie 7.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c. 2,1,00-1 ,25 m.
Descriere: vas lucrat la roată, buza evazată, cu
tnarginea rotunjită; toartă aplicată în zona
umărului, rotundă în secţiune.
Decor: pe umăr două şănţuiri paralele.
Material: pastă arsă reducă tor la cenuşiu, ardere
cotnpletă; degresant nisip tin, suprafaţă tină.
Dimensiuni: Gr perete: 0,36 cm; O toartă:
1,33 CITI.
Stare de conservare: fragtnent buză şi perete.
Datare: secolele Il - I î.e.n.

1

,1
'

Vas borcan: MMB- nr. colecţie 21.
Condiţii de descoperire: caseta I, cuptor.
Descriere: vas lucrat de mână, buză lată, evazată,
cu marginea rotunjită.
Decor: nu are.
Material: pastă de culoare cărămizie, ardere
oxidantă; degresant nisip; suprafaţă aspră.
Ditnensiuni: 1 buză: 3,80 cm; Gr buză: 1,40 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
Vas borcan: MMB- nr. colecţie 17.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c. 2-3,
-1,00-1,20 m.
Descriere: vas lucrat cu mâna, are un buton
aplicat.
Decor: butonul are trei alveole.
Material: pastă arsă oxidant la cărăn1iziu, ardere
incompletă (miez cenuşiu); degresant nisip cu
cioburi pisate, suprafaţa aspră.
Dimensiuni: Gr perete: 0,79 cm, D buton:
2,50 cm.
Stare de conservare: fragment perete.
Datare: secolele 11 - 1 î.e.n.
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Vas borcan: MMB - nr. colecţie 12.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c. 1,1,30 m.
Descriere: vas lucrat cu mâna, arc un buton aplicat.
Decor: buton simplu.
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu;
degresant nisip cu cioburi pisate, suprafaţa aspră.
Dimensiuni: Gr perete: 1,06 cm, D buton: 3,00 cm.
Stare de conservare: fragment perete.
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
Observaţii: urme de ardere secundară la exterior.
Vas borcan: MMB- nr. colecţie 4.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă.
Descriere: vas lucrat cu mâna, are un buton
aplicat.
Decor: butonul are o alveolă în partea superioară.
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu;
degresant nisip cu cioburi pisate, suprafaţa aspră.
Dimensiuni: Gr perete: 1,40 cm; D buton: 2,80 ctn.
Stare de conservare: fragtnent perete.
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
Vas borcan: MMB- nr. colecţie 3.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă.
Descriere: vas lucrat cu mâna, are un buton
aplicat.
Decor: butonul are o alveolă în partea centrală.
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu;
degresant nisip cu cioburi pisate, suprafaţa aspră.
Dimensiuni: Gr perete: 1,18 cm; dimensiuni
buton: 2,00x2,88 ctn.
Stare de conservare: fragment perete.
Datare: secolele 11 - 1 î.e.n.
Vas borcan: MMB- nr. colecţie 1O.
Condiţii de descoperire: caseta 1, c. 1, locuinţă,1,30 m.
Descriere: vas lucrat cu mâna, fund plat, pereţi
groşi, evazaţi.

Decor: nu arc.
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu;
degresant nisip cu cioburi pisate, suprafaţa aspră.
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Dimensiuni: Gr perete: 1A 1 cm~ Gr fund: 1,6 7 cm.
Stare de conservare: fragtnent fund şi perete.
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.

.

Capac: MMB - nr. colecţie 16.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, -0,901, 1O m.
Descriere: lucrat cu mâna, formă conică, cu
marginea rotunjită.
Decor: nu are
Material: pastă cenuşie~ ardere reducătoare~
degresant nisip fin, pietricele de 1-2 mm, cioburi
pisate şi mică.
Dimensiuni: Gr: 0,48-1,40 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
Vas bitronconic: MMB- nr. colecţie 19.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c 2-3,
- 1,00-1 ,20m.
Descriere: vas bitronconic, lucrat cu mâna, cu
toarta situată deasupra diametrului maxim.
Decor: nu are
Material: pastă cărămizie, acoperită la exterior cu
un slip cenuşiu~ ardere reducătoare incompletă,
degresant nisip tin, cioburi pisate şi mică.
Dimensiuni: Gr perete: O, 76 cm~ D toartă: 2,20 cm.
Stare de conservare: fragment perete.
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
Vas pântecos: MMB- nr. colecţie 5
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă.
Descriere: vas lucrat la roată, buza evazată, cu
marginea teşită spre exterior.
Decor: nu are.
Material: pastă arsă oxidant la cărămiziu~ ardere
incompletă~ degresant nisip cu micfL
Dimensiuni: Gr perete: 1,18 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi poercte.
Datare: secolele Il- 1 î.e.n.
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Amforă

de Kos: MMB- nr. colecţie 43.
Condiţii de descoperire: caseta I, locuinţă, -0,901, 1O m.
Descriere: ataş superior al unei toarte bifide.
Decor: nu arc.
Material: pastă de culoare cărămizie, tină,
angobă bej, adcrentă.
Dimensiuni: 1 toartă: 5,44 cm~ Gr toartă: 2,30 cm.
Stare de conservare: fragment ataş superior.
Datare: secolele II - I î.e.n.
Amforă

de Kos: MMB- nr. colecţie 41
Condiţii de descoperire: caseta I, locuinţă.
Descriere: toartă bitidă, păstrată pe toată
lungimea, fără ataşul superior.
Decor: nu arc.
Material: pastă de culoare cărătnizie, fină,
angobă bej, aderentă.
Dimensiuni: L toartă: 18,1 O cm~ l toartă:
4,50 cm~ Gr toartă: 2,1 O cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: secolele II - I î.e.n.

Amforă

Rhodos '?: MMB - nr. colecţie 44.
Condiţii de descoperire: caseta I, locuinţă.
Descriere: fragtnent toartă, spart.
Decor: nu are.
Material: pastă de culoare roz deschis, cu rare şi
minuscule granule de calcar~ angobă bej deschis,
aderentă.

--

Dimensiuni: Gr toartă: 3,50 cm.
Stare de conservare: fragment toartă.
Datare: secolele II - 1 î.c.n.
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Amforă

Rhodos ?: MMB- nr. colecţie 45.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţa 1, c.2,
-1,00-1,25 m.
Descriere: pansă.
Decor: nu are.
Material: pastă de culoare alb gălbuie, cu tine
particule brune şi albe~ fără angobă.
Ditnensiuni: Gr toartă: 1,00 cm.
Stare de conservare: fragtnent.
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
Atnforă:

MMB- nr. colecţie 46.
Condiţii de descoperire: caseta 1, locuinţă, c.2, 0,50-0,70 m.
Descriere: vas lucrat la roată.
Decor: nu are.
Material: pastă de culoare cărămizie cu nucleu
cenuşiu-gălbui, compactă, tină, cu rare particule
de calcar~ angobă roş-cărămizie cu adaos de
mică aurie fină.
Ditnensiuni: Gr toartă: 1,25 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
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Secţiunea

1

u-----,
,------

-----',

Castron: MMB - nr. colecţie 34.
Condiţii de descoperire: S 1, c. 4, -1,00-1,20 m
Descriere: vas lucrat la roată~ buză lată, evazată,
cu marginea teşită spre interior~ umăr protilat.
Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu,
ardere completă~ degresant nisip fin~ suprafaţă
fină.

Dimensiuni: L buză: 2,70 cm~ Gr buză: 0,84
cm~ Gr perete: 0,54 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi perete.
Datare: secolele II - 1 î.e.n.
Cană:

MMB- nr. colecţie 33.
Condiţii de descoperire: S 1, c. 1, -1,00-1,30 m
Descriere: vas lucrat cu mâna~ cu toartă ovală în
secţiune.

Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducător la cenuşiu, ardere
completă~ degresant nisip şi cioburi pisate~
suprafaţă aspră.

Dimensiuni: Gr toartă: 1,64 cm.
Stare de conservare: fragment toartă.
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
Cană:

MMB- nr. colecţie 37.
Condiţii de descoperire: S 1, c. 1,-1,00-1,30 m
Descriere: vas lucrat cu mâna~ cu toartă
rectangulară în secţiune.
Decor: nu are.
Material: pastă cărătnizie, ardere oxidantă
incompletă~ degresant nisip şi cioburi pisate~
suprafaţă 1ină.

Dimensiuni: 2,30x2,50 ctn.
Stare de conservare: fragment
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
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Strecurătoare:

MMB- nr. colecţie 36
Condiţii de descoperire: S 1, c. 4, -1,00-1,20 m
Descriere: vas lucrat cu mâna~ cu o serie de.
Decor: nu are.
Material: pastă arsă reducă tor la cenuşiu, ardere
completă; degresant nisip fin cu mică, suprafaţă

--

fină, nelustruită.

Ditnensiuni: Gr perete: 0,47 cm.
Stare de conservare: fragment perete.
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
Vas provizii: MMB- nr. colecţie 38.
Condiţii de descoperire: S 1, c. 4, -1,00-1,20 m.
Descriere: vas lucrat cu mâna.
Decor: un brâu sitnplu în relief.
Material: pastă de culoare cărămizie, ardere
oxidantă, degresant nisip şi cioburi pisate,
suprafaţă aspră.

Dimensiuni: Gr perete: 1,34 cm.
Stare de conservare: fragment perete.
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.

--

Vas provizii: MMB- nr. colecţie 39.
Condiţii de descoperire: S 1, c. 4, -1,00-1,20 m.
Descriere: vas lucrat cu mâna.
Decor: un brâu simplu în relief.
Material: pastă de culoare cărămizie, ardere
oxidantă, degresant nisip şi cioburi pisate,
suprafaţă aspră.

Dimensiuni: Gr perete: 1, 11 cm.
Stare de conservare: fragtnent perete.
Datare: secolele Il- 1 î.e.n.
Amforă

de Kos: MMB- nr. colecţie 42.
Condiţii de descoperire: SI, c 1, -1,00-1,30 cm.
Descriere: toartă bifidă, păstrând ata~ul inferior.
Decor: nu are.
Material: pastă de culoare roz-cărămizie, cu un
conţinut ridicat de cuarţ fin ~i cochilii pisate~
angobă bej-pal, aderentă.
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Dimensiuni: L toartă: 16,00 cm~ 1 toartă:
4,00 cm~ Gr toartă: 2,13 cm.
Stare de conservare: fragment toartă.
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.

Fusaiolă:

--

MMB- nr. colecţie 117.
Condiţii de descoperire: SI, c6, -1,00-1,1 O cm.
Descriere: fusaiolă bitronconică.
Decor: nu are.
Material: pastă de culoare cărămizie, ardere
oxidantă~ degresant nisip~ suprafaţă aspră.
Dimensiuni: O maxim: 3,53 cm; O gură: 1,04
cm~ 1: 2,31 cm.
Stare de conservare: întreagă
Datare: secolele Il - 1 î.e.n.
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Descoperiri din secolele XVII -XIX
Materialul ceratnic recoltat este fragmentar şi provine din contexte
arheologice neclare- se pare că ne aflăm într-o zonă din marginea mănăstirii,
unde era aruncat gunoiul. Aşa se explică prezenţa, la adâncimi apropiate a
unor fragmente ceramice din secolele XVII şi XIX. Vasele sunt lucrate din
pastă de lut tină, multe dintre acestea tiind acoperite cu smalţ. Printre fonnele
ceramice descoperite se numără: farfurii, castroane, străchini, ulcioare şi oale
cu toartă. Dintre acestea menţionăm existenţa unui număr destul de mare de
cahle borcan (una a fost întregită) şi cahle disc decorative de la sobe ce au
funcţionat în cursul secolului al XVII-lea. Dintre formele întregi mai putem
aminti şi o pipă din lut.

Caseta 1
Castron: MMB- nr. colecţie 73.
Condiţii de descoperire: caseta 1, -0,20-0,40 cm.
Descriere: buză uşor evazată, cu marginea
rotunjită; umăr profitat, pereţi evazaţi.
Decor: la exterior două caneluri paralele deasupra
umărului; la interior acoperit cu angobă albă,
peste care pe buză şi în zona umărului au fost
aplicate două benzi de smalţ verde.
Material: pastă tină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: L toartă: 0,40 ctn; 1 toartă: 0,83 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: sec. XIX.
Cahlă

borcan: MMB- nr. colecţie 63.
Condiţii de descoperire: caseta 1, c.l, -0,65 m.
Descriere: buză lată, evazată, cu marginea uşor
rotunjită; umăr arcuit.
Decor: o serie de şănţuiri paralele.
Material: pastă tină, de culoare cărămizie; ardere
oxidantă.

Dimensiuni: GR buză: 0,77 cm; 1 buză: 2,00 cm;
GR perete: 0,51 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi perete.
Datare: sec. XVII.
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Secţiunea

1

Farfurie: MMB- nr. colecţie 53.
Condiţii de descoperire: SI, c.1, -1,00-1,30 m.
Descriere: buză lată, cu marginea teşită drept.
Decor: la interior pe fond de smalţ incolor, au
fost trasate o serie de dungi oblice realizate cu
smalţ verde.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie~ ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,90 cm.
Stare de conservare: fragment buză.
Datare: sec. XVII.
Castron: MMB- nr. colecţie 47.
Condiţii de descoperire: SI, c.4, -1,00-1,20 m.
Descriere: buză lată, răsfrântă, cu marginea teşită
drept~ pereţi arcuiţi~ fund inelar.
Decor: la interior este acoperită cu un smalţ
incolor, decor sgrafitat- motive vegetale- tiind
combinat cu pete de smalţ verde.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie~ ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1: 9,70 cm~ GR buză: 0,80 cm~ 1 buză:
5,40 cm~ GR perete: 0,92 cm~ D fund: 8,30 ctn.
Stare de conservare: fragment, profil întreg.
Datare: sec. XVI 1.
Castron: MMB- nr. colecţie 50.
Condiţii de descoperire: SI, c.6, -0,60-0,85 m.
Descriere: pereţi arcuiţi~ fund inelar înalt, uşor
evazat, cu marginea rotunjită, păstrează două
orificii pentru prindere.
Decor: la interior sunt realizate cu smalţ galben
pc fond maro o scrie de spirale.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie, cu
mică în compoziţie~ ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,61 cm~ D fund: 8,40 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: sec X VI 1.
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Cahlă

borcan: MMB - nr. colecţie 60.
Condiţii de descoperire: SI, c.1, -0,80-1,00 m.
Descriere: buză înaltă, evazată, cu marginea
teşită drept~ corp tronconic.
Decor: nu are.
Material: pastă fină, de culoare cărătnizie~ ardere
oxidantă.

\- -

-

-

-

Ditnensiuni: GR buză: 0,77 cm~ 1 buză: 2,25
GR perete: 0,44 cm.
Stare de conservare: fragment, jumătatea

cm~

superioară.

Datare: sec XVII.
Observaţii: ardere

secundară.

Cahlă

borcan: MMB - nr. colecţie 64.
Condiţii de descoperire: SI, c.1, -0,80-1,00 m.
Descriere: buză înaltă, uşor arcuită, teşită drept.
Decor: nu are.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie~ ardere
oxidantă.

Dimensiuni: GR buză: 0,94 cm~ 1 buză: 2,55 cm;
GR perete: 0,46 cm.
Stare de conservare: fragment, jumătatea
superioară.

Datare: sec XVII.
Cahlă

R
1

borcan: MMB - nr. colecţie 58
Condiţii de descoperire: SI, c.2, -0,80-1,00 m.
Descriere: buză înaltă, evazată, cu marginea
teşită drept~ utnăr arcuit~ pereţi evazaţi; fund
drept.
Decor: o şănţuire fină în zona umărului.
Material: pastă tină, de culoare cărămizie~ ardere
oxidantă.

Dimensiuni: 1: 19,00 cm~ D gură: 16,50 cm~ D
fund: 9,55 cm~ GR buză: 0,87 cm~ 1 buză:
2,84 cm~ G R perete: O, 70 cm.
Stare de conservare: vas restaurat parţial, profil
întreg.
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Datare: sec XVII.
Observaţii: ardere

secundară.

Cahlă

borcan: MMB- nr. colecţie 63.
Condiţii de descoperire: SI, c.l, -0,80-1,00 m.
Descriere: buză înaltă, arcuită, cu marginea te~ită
drept~ umăr profilat.
Decor: nu are.
Material: pastă fină, de culoare cărămizie~ ardere
oxidantă.

Dimensiuni: GR buză: O, 77 cm~ 1 buză: 2,55 cm~
GR perete: 0,42 cm.
Stare de conservare: fragment buză şi perete.
Datare: sec XVII.
Cahlă

borcan: MMB- nr. colecţie 59.
Condiţii de descoperire: SI, c.2, -0,55-0,80 m.
Descriere: buză cu marginea teşită drept~ umăr
arcuit~ pereţi uşor arcuiţi.

Material:

pastă fină,

de culoare

cărămizie~

ardere

oxidantă.

Dimensiuni: GR buză: 0,87 cm~ GR perete:
0,54 cm.
Stare de conservare: fragment, cu profilul
aproape complet.
Datare: sec. XVII.
Observaţii: ardere secundară.
Cahlă-disc:

...

a:..

MMB - nr. colecţie 65.
Condiţii de descoperire: SI, c.l, -0,80-1,00 m.
Descriere: cahlă disc nestnălţuită, cu bordura
înălţată, teşită drept.
Decor: motiv concentric în relief, alcătuit din
două cercuri, în centru un buton în relief.
Material: pastă fină, cu mică în compoziţie~
ardere ox idantă.
Dimensiuni: Î: 2,50-2,80 cm~ D bază:
14,00 cm~ D maxim: 16,00 cm.
Stare de conservare: piesă întregită din două
fragmente.
Datare: sec. XVII.
Observaţii: ardere secundară.
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Cahlă-disc:

MMB- nr. colecţie 66.
Condiţii de descoperire: SI, c.l, -0,55-0,80 m.
Descriere: cahlă disc nesmălţuită, cu bordura
înălţată, teşită drept.
Decor: motiv concentric în relief alcătuit dintr-un
cerc pe care au fost efectuate crestături
succesive.
Material: pastă fină, cu Inică în compoziţie~
ardere oxidantă.
Dimensiuni: 1: 1,65 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: sec. XVII.
Observaţii: ardere secundară.

--

~

Cahlă-disc:

--

MMB- nr. colecţie 68 (Figura 7/2).
Condiţii de descoperire: SI, c.2, -0,50-0,70 m.
Descriere: cahlă disc nesmălţuită.
Decor: In o tiv concentric în relief alcătuit din
două cercuri, pe care au fost efectuate crestături
succesive, în centru un buton în relief.
Material: pastă fină, cu tnică în compoziţie~
ardere oxidantă.
Ditnensiuni: Gr: 0,65 cm.
Stare de conservare: fraginent.
Datare: sec. XVII.
Observaţii: ardere secundară.
Cahlă-disc:

.
1

~--

--

~·-~\
..-·

...__ _____, - .illlli___
. . ._.
,...----------,

-

MMB - nr. colecţie 52.
Condiţii de descoperire: SI, c.3, -0,50-0,70 m.
Descriere: cahlă disc nesmălţuită, cu marginea
supraînălţată şi uşor teşită spre interior.
Decor: motiv concentric în relief alcătuit din
două cercuri, pe care au fost efectuate crestături
succesive.
Material: pastă fină, cu mică în compoziţie~
ardere oxidantă.
Dimensiuni: Gr: 0,76-1,25 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: sec. XVII.
Observaţii: ardere secundară.
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Cahlă-disc:

MMB- nr. colecţie 67.
Condiţii de descoperire: SI, c.4, -0,30-0,50 m.
Descriere: cahlă disc nesmălţuită, cu bordura
înălţată, teşită drept.
Decor: motiv concentric în rei icf alcătuit din
două cercuri pe care au fost efectuate crestături
succestve.
Material: pastă 1ină, cu mică în compoziţie;
ardere oxidantă.
Dimensiuni: Î: l ,62 cm.
Stare de conservare: fragment.
Datare: sec XVII.
Observaţii: ardere secundară.
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THE RESCUE ARCHAEOLOGICAL EXCA V ATION
FROM SNAGOV ISLAND, ILFOV COUNTY, 2012
ABSTRACT
The archaeological excavations carried out in 2012 on the West bank
of Snagov's island allowed the discovery of a hut, a furnace, severa! pottery
fragments dating back to the 2nd-1 st century BC, and moreover
archaeological materials dated 17th-19th century. The dig has also offered
the opportunity to obtain new stratigraphic data from this site.
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Planşa

1. Vedere asupra terenului înaintea începerii cercetărilor arheologice:
de la V la E ( 1); de laN la S (2 ).
Plate/. View (~lthe area prior to the excavation:
from Westto East ( 1Jfrom North to South (2).
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2
Plan ş a

Jl. Vedere a upra ter nului în timpul

cercetări l or

arheologice:

de laN la ( 1); d la laN (2).
Plate Il. View of the site du ring the excavation:
from orlh /o outh (J) ;from outh /o orth (2) .
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şirul

Plan şa III. Secţiunea 1:
de bolovani de râu, vedere de laN la S ( 1); imagini de la finalul
arheologice - vedere de la N la S (2) şi de la S la N ( 3 ).

161

cercetărilor

Plate III. Trench /, vieu•: .fi·om Nor/h /o Soulh during the excavation ( 1): .fi·om Norlh /o
Soulh al lhe end oj'the excavalion (2):.fi·om South /o North al lhe end (~lthe excavalion (3) .
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Planşa

IV. Caseta 1, locuinţa:
vedere de laN laS ( 1); pro1ilul de V (2).
Plate IV. Extension .. caseta 1 ", sunken hul:
view.fi·om North /o South ( 1): wes/ern pndile (2).
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2
Pl a n şa

V. Ca eta 1, vedere de la fârşitul ăpăturil o r arh eo logice:
d laN la ( 1); profilul de V (2).
Plate V. Exlension "caseta 1 " al lhe end of the excavalion:
view fro m Norlh lo oulh (1) ,· western proflle (2).

https://biblioteca-digitala.ro

0"1
~

-1.35 m

-1,36 m

::r"

Legen d ă

-

Locum ţa 1. P ămân t negru. cu p1gmcnt de cărbune

ame!> tecat cu mu lte oase de ammal Ş I fragmente ceram1ce
m p lu t ură cuptor: pământ negru ame~tecat cu oal>e de ammal

--- +

O

lm

(l)

o
....,
(Jq

::r"

(l)

~

>·

ŞI fragmente ceram1ce

Pereti cuptor

1

;:J:>

Pământ ga lben, steril dtn pu nct de vedere arhcolog1c

o

;:J:>
~
t'T1

-1

rn

Plan ş a VI. Caseta 1, l ocuin ţa .
Plate VI. Extension ., caseta 1 ", sunken hul.

;:J:>

'-{/'!

p
https://biblioteca-digitala.ro

()
t'Tj

F5

t'Tj

~'
t'Tj

~

ol '
o
o
..........

()
t'Tj

~

--1-

O

t'Tj
()

,....,

tm

~
~

Legendă

-

""Ci

t'Tj
Pământ negncios, cu ptgment de cărbune
amestecat cu fragmente ceramice.

Strat vegetal.
Strat compact alcătUit dm pământ amestecat
cu pietricele, fragmente mtct de cărămizi , bucăft
de var, oase de animal , ptgmcnt de cărbune şi
fragmente ceramice.
Strat de pământ amestecat cu pietricele, fragmente
de cărămizi, bucăti de var, oase de animal. pigment
de cărbune şi fragmente ceramice.

şt

de var,

-

Locuinta 1. Pământ negm. cu pigment de cărbune
amestecat cu multe oase de animal şi fragmente ceramice

-

Umplutură cuptor: pământ
şi fragmente ceramice
Pământ

negru amestecat cu oase de animi

galben, steril din punct de vedere arheologic.

VII. Caseta 1, locuinţa, profilul de V.
Plate VII. Extension ., caseta 1 ", sunken hul, western p rofile.

z

C/J

ţ

z;J>
o
o
<

Plan ş a

https://biblioteca-digitala.ro

"""""
0\
tJl

o-.
o-.

0-

Legendă

-

Pământ galben. steril din punct de vedere arheolog1c.

Fragmente mari de

::J"
~

o...,
(JQ

Strat vegetal.

Pământ amestecat cu pietriş. cărămizi frabrmcntarc.
pigment de var şi fragmente ccramtce.
-

--

lm

cărămidă amestecate cu bucăţi

-

Groapă. pământ negru afânat

-

Fragmente ceram1ce

-

Ţeavă modernă de apă

-

Groapa tevii de apă

de mortar.

Pământ negricios. cu pigment de cărbune şi de var.
amestecat cu fragmente ceramicc

şi oase de animal.

::J"
~

s:
)><
(

)>

o

)>

3:

rn

(./)

-l

rn

)>

Plan şa VIII. Secţiunea l, profilul de E.
Plate VIII. Trench 1 estern pm fil e.
https://biblioteca-digitala.ro

..(/)

t))

"'

NUMISMATICA

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MONEDE SCOASE LA LUMINĂ DIN SITUL
ARHEOLOGIC DIN PIATA
. UNIVERSITĂTII
.
DIN BUCUREŞTI
Ana-Maria VEL TER
Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU

~

In luna noiembrie a anului 201 O au început săpături le arheologice de
salvare itnpusc de Proiectul de investiţie .,Parcarea suhteranâ"' din Piaţa
Universităţii, acţiune finalizată în luna aprilie 2011. Pc parcursul săpături lor,
au fost scoase la suprafaţă o parte din clădirile care au aparţinut Acadctnici
Don1ncşti .,S.fantul Savcl", ctitorită de Vodă Constantin Brâncovcanu. Aceasta
a fost prin1a instituţie de învăţământ superior din Ţările Române, prccwn şi
pritna Şcoală Dmnncască în care s-a predat în lin1ba rmnână.
Pc suprafaţa afectată de proiect se găseau şi fundaţiile a două biserici.
Cea n1ai veche, tncnţionată doclllncntar 131 începutul secolului al XVII-lea, a
fost ctitorită de pârcălabul Andronachc. In locul acesteia, ajunsă într-o stare
avansată de degradare, între 1707-1709, dmnnitorul Constantin Bnîncovcanu
a ridicat o biserică nouă.
In jurul acestor biserici a funcţionat un cimitir, care şi-a încetat existenţa
pc la jumătatea secolului al XIX-lea, în unna hotărârii lui Alexandru Ioan
Cuza de scoatere a citnitirelor în afara oraşului.
Săpături le din Piaţa Universităţii au fun1izat un bogat material
arhcologic 1 • Din punctul nostru de vedere, von1 analiza numai documentele
nUinisn1aticc. Acestea sunt compuse dintr-un depozit fonnat din 28 de monede
şi, din 161 de tnoncdc, scoase la lUinină atât din cin1itir ( 142 cx. ), cât şi din
exteriorul lui ( 19 cx. ).
Ne-ain concentrat atenţia în pritnul rând asupra tnicului depozit. Acesta
2
reprezintă o acumulare otnogcnă de monedă tnăruntă otomană de argint, fiind
alcătuit din 24 de exemplare ctnise în nUincle sultanului Mahtnud II ( 18081839) şi, din patru piese conscrvatc nesatisfăcător, foarte uzate, ilizibile, de
monedă otomană din secolele XVIII-început XIX.
Cele mai tin1purii tnonedc, dar şi cele tnai recente totodată, ar fi tocmai
aceste patru exemplare. fiind datate cu începere din veacul al XVIII-lea şi,
având ca dată finală primele decenii ale secolului al XIX-lea. Dar, potrivit
'-

Pentru un raport preliminar cu descoperirile din acest punct, \'CZi Mftnucu-Adamc~tcanu l'l
a/ii 2012, pp. 1XX-191.
2
Moncdelc dcpozitului au fost idcntiricatc de Aurcl Vîlcu, cercetător la Institutul de
Arheologic "Vasile Pftrvan" din Bucurc~ti, dtruia îi mulţumim ~i pc accast[t calc.
1
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datftrii monedelor de la Mahmud Il, abstracţie făcând de exemplarele
nedatahile, pc care a fost itnposibil de citit cifra anului de domnie, cea mai
timpurie emisiune datează din anul al 14-lca al domniei, adică l g201 1X2l.
iar cea mai recentă din l g39. AstfeL ultimul an de domnie al sultanului. fărf1
a exclude posibilitatea ca moneda să mai ii circulat câţiva ani, reprezintă
data terminus post quem a depozitului. Emisiunile lui Mahmud II sunt patru
bucăţi de ak<;c, bătute în atelierul de la Kostantiniye şi 20 de exemplare de
para, cmanate din atelierele de la Kostantiniye (9) şi Mtstr ( 11 ).
Monedelc mărunte, mai ales de tip para, en1ise în vretnea domniei lui
Mahmud Il sunt frecvent întâlnite atât în tezaure c<ît şi în descoperiri izolate.
Micul depozit din situ! din Piaţa Universităţii vine să se alăture celorlalte şapte
tezaurc de secol XIX, alcătuite exclusiv din monede otmnane descoperite în
Bucureşti şi împrejurimi la: Roşu/ l, Băneasa, Străuleşti, Curtea V ceheCimitir. Curtea Veche-Şelari şi Str. Popa Farcaş·-;, din care cele de la Curtea
Vcehe-Cimitir şi Curtea V eche-Şelari au fost îngropate tot în vremea lui
Mahmud Il. A 1 şaptelea depozit a fost descoperit în anul 2012, cu prilejul
săpăturilor de la biserica Sf. Ilie .. Gorgani". Ca şi micul tezaur scos la
lumină din situ! din Piaţa Universităţii, şi cel de la Gorgani este alcătuit
exclusiv din monede etnise în numele lui Mahmud II - 24 de parale şi ak<;ele
4
din ar~int .
Ca descoperiri izolate, în ai~1ră de exemplarele provenite din cimitirul
.,Sfântul Sal'a", parale de la Mahtnud II au 1nai fost găsite în număr mare, în
diferite puncte ale oraşului Bucureşti 5 .
'--

*
In ceea ce priveşte necropolcle din Piaţa Universităţii (le vo1n nUini în
continuare mai simplu. citnitirul ,.Sfântul Sava"), din ele provine majoritatea
monedelor descoperite în cursul săpături lor. Primele îmnonnântări din această
necropolă din Piaţa Universităţii, au fost puse în evidenţă în anul 1972. de
către arheolo~ul Panait 1. Panait( Celor 12 morminte dezvelite atunci. li s-au
adăugat încă 6 76. dezvelite în perioada 2011-2012. Mormintele, cu defuncţii
depuşi în sicrie, av<înd privirea orientată spre răsărit, aparţin locuitorilor din
mahalaua bucureşteană de la "Sfântul Sal'(/'. Existenţa unor cărătnizi depuse
rituaL unele cu inscripţii şi cruci incizate, indică şi prezenţa unor călugf1ri.
1

'--

•

' p~·tn an 200), p. J.) 1.
~ Cih. M:mucu-Adame~teanu, Ana-Maria Yelter, Dan P<îrvulcscu. Monede descoperite în
cursul s:tp:tturilor de la biserica Sf. Ilie Ciorgani din Bucuresti. Comunicare la Sesiunea
M U/Cllllli din c:tl:tra~i. noiembrie 20 J.).
'\'îlcu 200). catalog descoperiri JW.\Si/11, (1(1. 247-552.
J>·dlldlt
•. _
'1()()t) , pp. _o-.)-.
")V .., ')

.

(>
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In cursul secolului al XIX-lea, în ultima sa fază de utilizare, în preajma
altarului au fost depuşi şi ofiţeri: au fost descoperite şase tnormintc (M 142,
M214/214 bis, M238, M286, M312, M666 ), cu uniformele destul de bine
păstrate, putând fi identificat şi numărul rcgimcntului din care t1iccau parte
(2, 4 şi 11 ). O piatră de 1norn1ânt, aflată în poziţie secundară, pusă pentru un
ofiţer rus "răpus în lupta cu turcii, în anul 1853", ne dezvăluie şi naţionalitatea
acestora.
Aşadar, în total au fost dezvclite 688 de n1onnintc, ceea ce face ca
acesta să rcprczintc cel tnai tnarc citnitir cercetat pc teritoriul oraşului
Bucureşti. Inventarul funerar, specific citnitirclor bucureştene, este fon11at din
piese de cult (cruciuliţe), de podoabă (inele, cercei, pandantivc), accesorii
vestin1entarc (butoni, nasturi, copci). Alături de acestea se află şi un valoros
n1aterial nun1istnatic, tnoncdc depuse ritual, câte unul sau mai tnultc
cxetnplarc în monnânt, drept obol funerar. Acest tip de inventar prezintă o
n1are itnportanţă. În general, moncdclc, în asociere cu alte tipuri de tnatcrialc
arheologice, conferă un itnpOI1ant clement, mult mai precis, pentru datare.
Valabilitatea caracteristicilor tehnice ale podoabclor, a ccratnicii, a obiectelor
de cult sau a celor laice cuprinde o plajă temporală mult mai largă, moncdclc
reprezentând în schitnb indicatori tnult n1ai riguroşi. Pc baza lor, de exemplu,
s-a putut aprecia că pritna biserică din complexul din Piaţa Universităţii a fost
ridicată, de fapt, în pritna jwnătatc a secolului al XVI-lea.
În urma analizei materialului numismatic provenit din cimitirul
"Sfânt!t! Scn·a'', am rctnarcat o scrie de caracteristici generale.
In primul rând, cele 142 de moncdc prclcvatc din citnitir se împart în
două mari grupe: europene şi ototnane. In atenţia noastră s-au aflat cu
precădere etnisiuni le europene.
Astfel, analiza monedelor a relevat faptul că lotul de monede europene
este tnajoritar- 83 de cxetnplare, având şi emisiunile cele mai titnpurii.
În ceea ce priveşte aspectul locului de etnitere, acesta prezintă o
diversitate destul de mare: sunt prezente tnonedele tnai multor state (8 sigure
şi 7 necunoscute): Ungaria - 63 ex.~ Ungaria, Transilvania sau Ţara
R01nânească- fals după tnoncdă Ungaria- 1 cx.~ Ragusa- 5 ex.~ Veneţia 1ex.~ Lituania - 2 cx.~ Polonia/Coroana - 1 cx.~ Austria - 1 ex.~
Arhicpiscopatul de Salzburg- 1 ex.~ Principatul de Bayreuth (sau Margrafiatul
de Brandenburg-Bayrcuth)- 1 ex.
Imperiului Otoman este reprezentat prin 59 exemplare, lotul
descoperirilor din cimitir fiind completat de 7 exemplare total ncidcntilicabilc
(pc care le-am însu mat catalogului de tnoncde europene).
Monedclc europene scoase la lumină din tnormintclc cimitirului
"Sj'ântul Sa,•a" reprezintă emisiuni obişnuite, prezente în circulaţie, pc piaţa
bănească a Ţării Româneşti din veacurile XVI-XIX. Astfel de moncdc sunt
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r gă ite atât în tczaurc cât 1 i în de coperiri izolate din diferite
n cropolc din re p e ti a marj ă te1nporală.
-

aşezări
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------------------------------------------------------~

13 Ungaria=63
IE1 Ragusa=5

Dlituan .=2
CJPolon=1
GFals=1
IDAustria=1
o Salzburg=1
oVenetia=1
oStatNec=7
o Bayreuth=1

Graficul nr. 1. R cpa rtiţi a pc ţara cmitcntă a moncdc lor europene
elin cimitirul "s_(ântu/ Sava" elin Pi aţa Univcr ităţ ii .

ele maJ tirnpurii monede uropene provenite din Clll1Jttr unt
reprezentate de două excn1p lare de d nari maghi ari , emi e în timpul d01nniei
lui Matei
or in (1458-1490), între ani i 1471-14 1, în at li eru l d la
Kremnitz. Mon deie provin, prima din M41 , iar cea de a doua din M660 . În
ceea ce prive te c a mai recentă emi iune europeană pro cnită din
1nonnintele ci1nitirului , acea ta e te un pfenni g de Bayreuth, e1nis în nun1ele
1nargrafuJui Fricdrich ( 1735- 1763), în at li rul de la Bayreuth, în anu l 1750.
A fo t gă it în M 14. A adar, potri v it datării tnonedelor-obol, prin1ele
monninte din cimitirul de la ,S,f Sava" ar putea data din a doua jumătat a
veacului al XV -lea. Dar, i în cazu l acestei necropole, întâlni1n fenom nul
folo irii unor moncd din epoci 1nai ti1npurii drept monedă-obol , au ca
acce oriu funerar. Datorită atât lip ei acute de nm11crar, cât i calitătii
up rioare a arg intului din ca re erau fabricate , n1oncdele e1ni în ecolul al
XV-lea au per i tat în ci rcu l aţie n1ultă vre111e după baterea lor. xemple
loc cn t reprezintă moned elc-obol depu se în M41: două exemplare de
denari maghiari, unul cn1i în perioada 147 1- 1481, în timpul lui Mat i
Corvi n, iar ce l ă lalt datând din anu l 1599, din vremea lui Rudolf II ; pr cum i
cele din M660: un exemplar de dcnar 1naghiar, c1ni în p rioada 14 71-14 1
în vremea d01nniei lui Matei orvin, alături de o 1non dă ot01nană din
ccolul al XVII-lea.
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Ddenar=64
IB kreuzer=1

Dgrosso=3

s grossetto=2
3

o 1/2 gros=1

1

ID gros=1

o 1 1/2 gros=1
Dnomnec=7

o groschel=1
Dpfennig=1
ogazetta=1

Grafi cul nr. 2. Rcpartiţia pc nominaluri a moncdclor europene
din cimitirul "Sfântul Sa va" din Pi aţa niver ităţii .

Din punctul de vedere al nominalului , cu toate că la prima vedere pare
d tul de variată, tnlctura lotului de tnonede europ ne provenit din cin1itirul
"Sfântul Sava' e ren1arcă de fapt prin omogenitate. Cel 12 nominaluri unt
reprezentate numai de tnonedă măruntă, divizionară, de piaţă: d nari (64 x.),
gros o/dinar (3 ex.), gro etto/dinarici (2 ex.) ~ gro (1 ex.), gro (1 ex.),
1 ~ gro (1 ex.), gro chel (1 ex.), gazzetta de 2 oldi (1 ex.), kreuzer (1 ex.),
pfennig (1 ex.), non1inal necuno cut (7 ex.).
Monedele europene au fo t pu e în circulaţie de 9 monetării igure Krenmitz, Baia Mare, Ragu a, Vilna, Cracovia, Veneţia, Oppeln , alzburg,
Bayreuth; două monetării nu pot fi precizate - ex 1nplarele unt uzate i igla
tnonetăriei e te i l izibilă, iar un fal provine dintr-un atelier necuno cut; la un
număr de şapte monede, fomie fărâtniţate, nu e pot face nici un fi 1de precizări.
Cele 83 de n1onede europene au fo t en1i e în timpul a 25 de etnitenţi:
15 dintre ace tia sunt iguri (doi repetându- e pentru câte două tate
diferite), doi n precizaţi (ilizibil) şi opt etnit nţi necuno cuţi (moneda fa] ă
ş i cele 7 exemplare fărâtnat ).
Cronologic, ace tia se şa l onează a tfel: Ungaria - Matei Corvin 14581490 (1 O ex.) , Wladi law al II-lea 1490-1516 (1 ex.), Lud o ic II 1516- 1526
( 1 ex.) en1itenţi neprecizaţi , În1păraţii din a a de Hab burg (2 x.),
Ferdinand I 1526-1564 ( 15 ex.), Maximilian II 1564-1576 (7 ex.), Rudolf II
1576- 1608 (19 ex.), Mathia II 1608-1619 (6 ex.), Ferdinand III 1637- 1657
( 1 ex.), Lcopold I 1657- 1705 (1 ex.); tat neprecizat- Ungaria, Tran ilvania,
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sau Ţara Rom,încască ('?): f~1ls după dcnar Rudolf II ( 1 cx.)~ Ragusa municipalitatca (5 cx.)~ Polonia/Coroana- Sigismund III 1587-1632 ( 1 cx.)~
Lituania -- Sigismund 1 1506-1548 ( 1 cx.), Sigismund III ( 1 cx.)~ Austria Lcopold 1 1657-1705 ( 1 cx.)~ Veneţia - emisiune anonimă, în timpul
doganatul lui Girolamo Priuli 1559-1567 ( 1 cx.)~ Arhicpiscopatul de
Salzburg
Arhiepiscopul Maximilian Gandolf Graf von Kucnburg 16681687 ( 1 cx.)~ Principatul de Bayrcuth - Margraful Fricdrich 1735-1763
( 1 cx. )~ Stat necunoscut- emitent necunoscut (7 cx. ).
Dintre moncdcle europene, grupa cea mai compactă o alcătuiesc
emisiunile Ungariei, în rândul lor fiind înregistrate cele mai multe piese 63 cx. -- C(Ît şi cele mai timpurii emisiuni: dcnari de la Matei Corvin (emisiuni
din anii 14 71-1481, 1482-1486, 1482-1490, 1489-1490) şi de la Wladislaw
Il (emisiuni din 1490-1502). Scria este continuată prin dcnarii din secolele
XVI-XVII care, cu excepţia unui singur exemplar de la Ludovic II, sunt toţi
bătuţi în vremea împăraţilor din Casa de Habsburg - Fcrdinand 1 ( 15261564), Maximilian Il (1564-1576), Rudolfll (1576-1608), Mathias II (16081619), Fcrdinand III (1637-1657) şi Lcopold 1 (1657-1705).
Pătrunderea moncdclor 1naghiarc pc piaţa bănească a Ţării Rmnâncşti
a fost timpurie. Prezenţa ctnisiunilor din timpul dmnniilor lui Matei Corvin
(1458-1490), Wladislav al Il-lea (1491-1516) şi a lui Ludovic al II-lea
( 1516-1526) s-a datorat strânse lor legături comerciale pc care don1nitorii
munteni le-au întreţinut cu Transilvania. Datorită calităţilor lor superioare-gramaj, titlu 7 (stabilite prin 1narca rcforn1ă n1onctară din 1468-1470 a lui
Matei Corvin~) -, dcnarii bătuţi în perioada dmnniilor lui Matei Corvin şi
Ludovic al II-lea au circulat pc piaţa monetară a Ţării Rmnâncşti o perioadă
mult mai îndelungată decât anii lor de etni tere, fiind prezenţi în descoperiri izolate sau tczaurc - până la jumătatea veacului al XVII-lea. În ceea ce
priveşte dcnarii ctnişi în vremea împăraţilor din Casa de Habsburg, aceştia
deveniseră o tnoncdă curentă pc piaţa muntcană, în condiţii le în care, pentru
un rf1stimp de două secole, Ţara Rom,încască nu a avut c1nisiunc n1onctară
proprie. Prezenţa lor în cantităţi substanţiale s-a datorat nu nwnai puternicului
impuls dat circulaţiei 1noncdci 1naghiarc în unna venirii Habsburgilor la
tronul Ungariei, ci, 1nai ales, demersului din anul 1549 al Dictci Transilvaniei
pc lângă domnii Ţării Româneşti şi Moldovei, de a stabilii de comun acord
ca moncdclc care circulau în Transilvania să circule şi pc piaţa ţării lor(>.
· Dintr-o marcft de Buda de argint cu o fineţe de X loţi. trebuiau să 1ie bătuţi 41 () dinari în
gn:utate de 0.50 g bucata, cf. .Jcszenszky 192X-1929. p. 12X.
~ llusz~·lr 1940. p. 572.
'! llurmuzaki 1114, p. 457. doc. 279 ~i p. 6()0, doc. 424. În 1551 Dicta întftrqte acordul de
comerţ liber pentru Tara Rom~îneasC:t ~i Moldova. în Transil\ an ia.
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O a doua grupă de ctnisiuni europene, aşa cmn an1 arătat, o formează
moncdclc bătute în ţările Europei Centrale, c~îtc unuL cel mult cinci exemplare
pentru fiecare stat: Ragusa- 5 ex.~ Lituania- 2 cx.~ Polonia/Coroana- 1 cx.~
Austria - 1 cx., Salzburg - 1 cx. şi Bayrcuth - 1 cx. Emisiunile tuturor
acestor state au fost frecvente pc piaţa bănească a Ţării Româneşti, fiind
foarte des prezente în descoperiri - izolate, din aşezări sau din necropole şi,
în tczaurc. Deoarece am n1ai avut prilejul să ne referim la ele şi cu alte
10
ocazii , ne von1 opri asupra lor doar sun1ar, amintindu-lc în ordine cronologică.
Astfel, aşa cun1 atn mai avut prilejul să rctnarcăm, în descoperirile izolate
11
bucureştene n1oneda poloneză este surprinzător de tnodcst reprezentată. Chiar
şi din epoca de n1axitnă pătrundere şi circulaţie a acesteia- anii 1589-1620sau din perioada kipper-u·ipper, de tnaxitnă depreciere a monedei tnăruntc
poloneze - 1614-1632 - astfel de emisiuni sunt substanţial mai puţine în Ţara
Românească decât pc piaţa Transilvaniei sau a Moldovei. Nici descoperirile
din cimitirul de la "Sfântul Savd' nu fac excepţie, moneda poloneză fiind
reprezentată doar de trei cxctnplarc: unul bătut în vremea domniei lui
Sigistnund I ( 1506-1548), Y2 Gros 1509-1518 Lituania şi două exemplare din
tin1pul lui Sigismund al III -lea ( 1587-1632 ), unul de 1 Y2 Gros, 1616-162 7
Polon~a/Coroana şi, unul de un Gros, 1626 Lituania.
In ceea ce priveşte n1oncdelc ragusanc, prezenţa lor este o unnarc
firească a strânsclor relaţii con1crcialc avute cu Republica Ragusa în veacurile
XV-XVI II, profitabile pentru atnbclc părţi 12 . Negustorii ragusani asigurau
legătura dintre spaţiul vest-european şi Peninsula Balcanică, vchicul<:înd
n1ărfurile pc drmnurilc de uscat sau tnaritimc. Moncdclc ragusanc- grosso,
grossctto, tripli groşi, talcri - sunt frecvente în descoperirile izolate şi în
tczaurclc de secol XVII-XVIII din Ţara R01nâncască.
Etnisiunile statelor ln1pcriului Ron1ano-Gcnnan, în cazul nostru
tnoncdcle cn1isc de Austria, Arhicpiscopatul de Salzburg ( 1668-1687) şi
Principatul de Bayrcuth ( 1735-1763 ), prcsupuncn1 că au pătruns în Ţara
R01nâncască în perioada războaielor austro-oton1anc ( 1716-1718, 173 71739, 1768-1774 şi 1788-1792), sau în epoca ancxării Olteniei de către
imperiali ( 1718-1739). Sunt tnoncde divizionarc, datând din perioada de
haos n1onctar tnaxitn, când piaţa bănească a ţărilor române a fost inundată de
cele n1ai eterogene tipuri tnonctarc.
Mai "cxotică" este unica monedă provenită din Europa de Sud, după
cunoştinţa noastră o premieră pentru descoperirile din Muntenia, dacă nu
10

Vcltn 2005, p. 53-XX; Vcltcr 200X. p. 124-127: Vclter 2009. cap. 3. pp. 199-24X. 41441X; Velter ~i Pftrvan 2009, pp. 32-195; Vclter 2011. pp. IX()-223.
11
Aici intrând monedcle Polonici. ale posesiunilor ~i teritoriilor vasalc: Polonia 1( 'oroana.
Lituania. Riga. Danzig, Elhing, Ducatul de Curlanda ~i Semigalia. Ducatul Prusiei
Orientale. ca fier polonez.
1
~ Cirecu (Panaitescu) 1949, pp. 105-112.
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chiar din Rom~înia. Este vorba de o emisiune vcncţiană anonimă, un
exemplar de Ga::::etta de 2 soldi datând din 1565, din titnpul doganatului lui
Girolamo Priuli ( 1559-1567). A fost scoasă la lmnină din M575. Din anul
1539, la Vcncţia a început baterea unor moncdc mărunte, din argint de
calitate inferioară, anonime - fără numele dogclui inscripţionat pc clc 1).
Noua monedă - denumită Ga::ella - valora 2 Soldi şi arc pc avcrs imaginea
Leului Sf. Marcu, înaripat şi nimbat, în picioare spre stânga, cu laba stângă
ţimînd Evanghelia, cu legenda + SANCTVS MARCVS VENETVS~ iar pc
revers imaginea Justiţiei încoronată, aşezată între doi Ici, ţinând sabie în
mâna dreaptă şi balanţă în stânga, cu legenda IVSTITIAM DILIGITE. A
avut în timp mai mulţi multipli: din 1570- II, III şi IIII Ga::elle, iar din 1571
- X Ga::::elle. Lansarea în circulaţie a acestor emisiuni a fost făcută cu
acordul Consiliului celor Zece, în scopul scoaterii de pc piaţa vcnctă şi a
teritoriilor dependente a monedei străine de proastă calitate. Exctnplarul
descoperit în cimitirul "Sfântul Sava" a fost bătut în unna Decretului din 12
septembrie 1565. Conform acestuia, n1oncda ,,trehuia sâ aihâ o .fineţe de
pânâ la 550 %o de marca de argint şi, 1111 putea .fi hâtutâ În contul
persoanelor pri1·ate, ci numai !Îl numele Signoriei" l..t.
Rcpartiţia

pc secole a moncdclor europene descoperite în cirnitirul
"S.ft.Întul Sa1•a" este dczcchilibrată, dar reflectă frecvenţa înmormântărilor
de-a lungul secolelor:
'-

Tah('/u/1
Rcpartiţia

pc secole a moncdclor europene
din cimitirul ,,Sfântul Sa••a"' din Piaţa Universităţii
Perioada

Nr. exemplare

Secolul al XV -lea

10

Secolele XV-XVI

1

Secolul al XVI-lea

46

Secolele XVI-XVII

-

Secolul al XVII-lea

17

')

Secolul al XVIII-lea

1

Secolele XVI-XIX

6

Obscrvăn1 că

numf1rul cel tnai mare de moncdc europene se aglmncrcază
în secolul al XVI-lea- 46 tnoncdc -, din veacul al XVII-lea fiind prezente doar
17 exemplare, iar din veacul al XVIII-lea există o singură piesă.
1

;
11

Papadopoli 1907. p. 273-274: \"ezi ~i ( 'arrara 20 Il.
Papadopoli 1907, p. 27-l.
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o sec.XV=1 O
Efi sec.XV-XVI=1

o sec.XVI=46
m sec.XVI-XVII=2
2

o sec.XVII=17
rn sec.XVIII=1
rJ sec.XVI-XIX=6

Graficul nr. 3. Rcpartiţia pc secole a moncdclor europene
din cimitirul "5/Cîntu/ Sm·a".
Dacă

von1 considera însă şi cele 1 1 tnonede din veacul al XV -lea
provenite din necropolă ca fiind depuse în n1onnânt tot în secolul al XVI-lea,
atunci din acest din unnă secol datează cele mai n1ulte înhumări cu depunere
de tnonedă europeană. Atn arătat deja tnai sus cazul n1onedelor din M41 şi
M660. Dar, la fel de bine, o parte din nwnerarul bătut în secolul al XVI-lea
s-ar putea să fi fost depus ca "obol al lui Charon" în secolul unnător, sau
chiar n1ai târziu. O astfel de situaţie o întâlnin1 în M67. In acest caz, ca
ofrandă funerară a fost depus un grosso raguzan din perioada 1514-1533,
alături de o para ot01nană din vretn~a lui Ahn1ed III ( 1703-1730) şi una din
timpul lui Mahtnud I ( 1730-1754 ). In aceeaşi situaţie se află şi n1onnintele
M51 şi M333, în care au fost depuse câte două n1onede-obol: una europeană
de secol XVI, alături de un exctnplar de monedă otomană de secol XVII
(vezi Tabelul III).
Aşadar,

o in1agine mai clară a situaţiei perioadei de existenţă atât a
necropolei cât şi a înhumărilor din cimitir poate fi realizată doar cu ajutorul
15
moncdelor otomane •
Am arătat n1ai sus că din totalul de 142 de n1onede scoase la lumină
din mormintele citnitirului "Sfântul Savd', 59 de exemplare aparţin ln1periului
Otoman. Ca şi tnonedele europene, şi cele otomane reprezintă emisiuni
'
Mulţumim ~i pc această calc pentru efortul depus în determinarea at<.ît de dctcrioratclor
moncdc otomane, colegilor Aurel Vâlcu. cercetător la Institutul de Arheologic "Vasile
Pârvan", Bucurc~ti. Dan Pîrvulcscu. muzcograf la Muzeul Municipiului Bucurc~ti ~i (icorgc
Trohani, cercetător la Muzeul Naţional de Istoric a Rom<.înici, Bucurc~ti. La mare parte din
moncdcle prelucrate ~i de eL Ci. Trohani a făcut ~i o analizft a compoziţiei mctalului.
1
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onomnec=7
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ogazetta=1

o otom ane=59
G ra fi cul nr. 4. R c p a rti ţ i a pc nominaluri a moncdelor
din ci mitirul " .'fântul Sava" din Pi aţa Uni c rs ităţ ii .

Din p ăca te , starea precară d con ervare a pie elor otornan
monedcle fiind foart uzate, prezentând una sau două p erforaţii , un le fiind
i dublu frapat - nu a permi identificarea multora din 1 , citirea nwne lui
ultanului , a anului H egirei , au nume le atelierului mon tar fiind impo ibil ă.
ea mai ti1npurie n1on e dă otoman ă
te un a pru bătut în numel e
16
ultanului ul eij1nan I (15 20- 1566) . Din pă at n1oneda e te tear ă i
dublu perforată , a tfel încât citirea loc ului de bat re e t i1npo s ibilă. Mon eda
prov ine din M429. Cea Jnai rece ntă e mi iune oto1nană ce a putut fi
dcte rn1inată este o para din vremea domni i ultanului Abdtilmecid I (1 839186 1) i provine din M371.
În o rdin e cronolo g ică , după cn1i iunea lui Sti leijman I, urm ază un mic
lot de monede din seco lul al XVI-lea. Astfel , un aspru din tin1pu l lui Murad III
( 1574- 15 95), e mi s la Islâ mbo J, de coperit în M 266, precu1n ş i încă patru
cxcn1plare de monede otomane din veacul al XVI-I a, din p ăcat foarte
detc riorate, din Ml 89, Ml71 , M 20 ş i M297. În continuare e rem arcă un
pachet de tul de bine conturat de 1non dă de ecol XVII - 20 xcmplare.
Acea ta în conditiile
în care în eco lul al XVII-lea declinul mon etă ri e i
'
Din Bucure~ ti mai sunt cuno cu te două exemplare de a pri de la uleyman l ( 1520-1566),
din nccropola din zo na Parcu lui Tineretului, cf. Vîlcu 2005, p. 90.
16
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otomane a avut un puternic impact asupra pieţei monctarc , ţările române
fiind inundate de moneda europeană. Aşadar, nu este de loc paradoxal faptul
că din citnitirul "Sfântul Sa\•a", ca tnoncdă europeană de secol XVII avem
doar 16 exemplare. Fcnotncnul arată clar că populaţia păstra n1oncdcle aflate
în circulaţie, debarasându-se de cele tnai puţin prezente pc piaţă. Astfel, din
această epocă au fost scoase la lun1ină patru exemplare ilizibile, incerte, de
n1oncdc ot01nane, datând din secolele XVI-XVII, cinci bucăţi de aspri de la
Ahmed 1 ( 1603-1617}, doi aspri de la Osn1an II ( 1618-1622 }, două exctnp1arc
de para de la Mchtned IV ( 1648-1687}, două n1oncdc din vrctnca lui Ahmcd II
( 1691-1695) - o akc;e şi o para, precwn şi cinci exemplare detcrioratc,
ilizibile, din secolul al XVII-lea. hnposibilitatea citirii legendelor de pc moncdc
şi, de aici, a atribuirii tnoncdclor, nu se datorează numai stării nesatisfăcătoare
de conservare. În bună parte este şi o carenţă a ctnisiunilor otomane din secolul
1
al XVII-lea, care suferă toctnai de o in1primare defectuoasă a tlanului x.
Din veacul al XVI II -lea producţia monetară a Imperiului otoman a
înregistrat o considerabilă creştere. Fenomenul a percutat putcn1ic şi asupra
pieţei tnonctare a Principatelor R01nânc. Moneda otomană a devenit dominantă
în Ţara Românească şi Moldova pc tot parcurs~! secolului al XVIII-lea şi în
pritnele două decenii din veacul următor. In Bucureşti, de asctncnca,
19
cantitatea de monedă otomană descoperită este spectaculoasă •
Din citnitirul "Sfântu Sal'a" din acest răstitnp provin 24 de exemplare.
Acestea sunt reprezentate de o scatnă de parale en1isc la Kostantiniyc şi
Mtstr în tin1pul sultanilor Ahtncd III ( 1703-1730)- 5 cx., Mahmud I ( 17301754)- 2 cx., Ostnan III (1754-1757)- 3 cx., Mustata III (1754-1774)5 cx., Abdi.ilhan1id 1 ( 1774-1789) - 1 cx. La acestea mai putcn1 adăuga
8 cxcn1plarc cu etnitent neprecizat.
Monedelc ot01nane, care au circulat în Ţările Române în prima jumătate a
veacului al XIX-lea, se înscriu în multitudinea de tipuri tnonctare care au
generat un adevărat haos pe piaţa bănească a acestora. Din accastf1 epocă, din
n1onnintcle cin1itirului ,~fantu Sal'a", ca cxctnplare clar dctcn11inabilc, deţinem
doar două monedc: una din vrcn1ca lui Se Iim III ( 1789-1807), emisă la
Kostantiniyc, provenită din M236 şi cea de a doua din titnpul lui Abdlilmccid 1
( 1839-1861 ), cn1isă tot la Kostantiniye, descoperită în M3 71.
Au mai fost scoase la llllnină încă 7 tnoncdc otOinanc, din păcate foarte
dctcriorate . Ele pot fi datate între secolele XVI-XIX. Cu exemplarul de para
din timpul don1nici sultanului Abdi.iln1ccid I se încheie lotul de moncdc
otomane găsite în cin1itirul "Sfântu Sa,·a".
17

1
"

Vîlcu 2005, p. 92.

1

x Vîlcu 2005, p. 92.
11
' Şase tezaure însum{llld
număr

peste 12 000 de piese din diferite categorii, la care se adaugfl un
important de descoperiri izolate (Vîlcu 2005. p. 93 ).
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Tab elul li
Repartiţia

pe ecolc a m o nedelor otoma ne
din cimitir ul ,,Sfântul Sava" din Piaţa Uni ersităţii
Perioada

Nr. exemplare

ccolul al XV I-lea

6

ccolclc XVI-XVII

4

ccolu l al XV IJ-Ica

16

cco lclc XVI-XVIII

4

eco lclc XVll-XVI li

1

eco lul al XVIfl-lca

19

cco lele XVI-XIX

5

ccolclc XVll-XIX

2

cco lclc XVI II-XIX

l

cco lul al XIX-lea

1

A adar, cn1i iunile oton1anc coa la lUinină din 1TIOtn1intele cimitin1lui,
confin11ă i întăre c ipoteza arheologilor. Pr zenţa lor d van ează d butul
primului ci1nitir pre jwnătat a ecolului al XVI-lea. Tot e1ni iunilc otmnan
unt cele care îtnping funcţionarea necropolei din jurul bi ericii "Sfântu
ava" p ână la jun1 ă tatea cacuJui al XIX-lea.
13 sec .XV=1 O

1EJ sec.XV-XVI=1

o sec .XVI=52
msec.XVI-XVII=6
CI sec .XVII=33
1D sec.XVI-XVIII=4

8 sec.XVII-XVIII=1
o sec .XVIII=20
o sec .XVI-XIX=11
o sec .XVII -XIX=2
o sec.XVIII-XIX=1
Osec .XIX=1

Graficul nr. 5. Rcpartiţia pe ccolc a moncdclor din imitirul " .fântul aPa''.

implitatea mat rialului nUJni matic, faptul
moneda măruntă u zua l ă drept obol fun rar, arată
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înhwnaţi

aici au aparţinut unei populaţii modeste, obişnuite, locuitori din
tnahalaua bucureşteană "Sfântul Sava". Dacă iniţial el cuprindea aproape
întreaga curte a Mănăstirii "Sfântul Sava", cu titnpul a fost restrâns în jurul
bisericii, fiind practicate înhwnările pe tnai tnulte nivele.

*
~

In afară de cele 142 de tnonede scoase la lumină din mormintele
cin1itirului "Sfântu Sava", din situl arheologic din Piaţa Universităţii mai
provin încă 19 tnonede, descoperite în nivelurile de locuire. Prezentă1n un
tabel cu repartiţia tnonedelor confonn locului lor de descoperire, citnitir,
respectiv din aşezare.
Tabelul/II
Repartiţia

Locul de
descoperire
M4, de deasupra
MII
Ml4
M20
M21
M22
M25
M26
M28
M37
M41
M51

monedelor conform locului de descoperire
MONEDE

O
O
O
O

monedă

monedă
monedă
monedă

AR Lituania: gros Sigismund 1Il, 1626
otomană AR, para Ahmed III ( 1703- 1730)
AR Bayreuth, pfennig Friedrich, 1750
otomană AR, para, sec. XVI

O monedă maghiară AR a Împăraţilor din Casa de Habsburg, denar
1526-1619
O monedă maghiară AR a Împăraţilor din Casa de Habsburg, denar
1526-1619
O monedă AR maghiară, denar Rudolf 11, 15X5 sau 1595
O monedă AR maghiară, denar Matei Corvin, 1489-1490
O monedă otomană AR, sec. XVII.
O monedă austriacă AR, groschel Leopold 1, 1669
Două monede AR maghiare, denari- Matei Corvin 1471-14XI ~i
Rudolf Il 1599
Două monede AR, una maghiară, denar Maximilian II 1573 ~i, una
otomană, sec. XVI-XVIrl

MI02

O monedă otomană, sec. XVI-XIX
Trei monede AR: una ragusană grosso/dinar, 1514-1533 ~i douft
otomane, para Ahmed III ( 1703-1730) ~i para Mahmud 1 ( 1730-1754)
O monedă AR maghiară, denar Ferdinand 1 1540-1549
O monedă otomană AR, para 1769-1770, Mustaf~t 111 ( 1757 -1774)

MI05
MI09
Mll9
Ml26

O
O
O
O

M60
M67
MX5

monedă maghiară
monedă
monedă

monedă

AR, denar Matei Corvin 14X2-14X6
otomană AR, aspru Ahmed 1 ( 1603-1617)
maghiară AR, denar Wladislaw Il 1490-1502
maghiară AR, denar Ferdinand III, 1651
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Tahe/ul III (continuare)
Locul de
descoperire
Ml27
MI39
Ml43
Ml50
Ml55

MONEDE

O
O
O
O

monedă otomană

M271
M2X1

AR, para Osman III ( 1754-1757)
monedă otomană AR, ak<;e 1695, Ahmed II ( 1691-1695)
monedă otomană AR, para 1695, Ahmed II ( 1691-1695)
monedă maghiară AR, denar Rudolf Il, 1593
Două monede AR: una maghiară, denar Rudolf II 1604 şi o monedă
otomană, aspru Ahmed 1 ( 1603-1617)
O monedă otomană AR, para 171 O, Ahmed III ( 1703-1730)
O monedă otomană AR, ak<;:e, sec. XVI
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1539
O monedă maghiară AR, denar Mathias II 1613
O monedă AR, sec. XVI-XIX
O monedă maghiară AR, denar Rudolf II 1580
O monedă otomană AR, aspru, sec. XVI
O monedă fărâmiţată, sec. XV-XIX
O monedă otomană AR, para Mustata III ( 1757-1774)
O monedă maghiară AR, denar Mathias II (1613-1620)
O monedă otomană AR, ak<;e 1754, Osman III ( 1754-1757)
O monedă otomană AR, para, Mehmed IV ( 1648-1687)
Fragment de monedă otomană('?) AR, sec. XVI-XIX.
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1553
O monedă otomană AR, sec. XVI-XVIII
O monedă otomană AR, para Selim III ( 17X9-1 X07)
O monedă otomană AR, aspru, sec. XVI-XVII
O monedă otomană AR, para Mahmud 1 ( 1730-1754)
O monedă otomană AR, para Osman III ( 1754-1757)
Fals (?) după o monedă maghiară AR, denar 1616, Mathias 11
O monedă otomană AR, para, sec. XVII-XVIII
O monedă otomană AR, aspru Murad III ( 1574-1595)
Două monede AR: denar maghiar Mathias II, 1619 şi o monedă
otomană, para sec. XVIII
O monedă otomană AR, aspru('?), sec. XVI-XVII
O monedă maghiară AR, denar Maximilian II, 1570

M2X2
M2X7
M297
M321
M322
M324
M329

O
O
O
O
O
O
O

monedă maghiară

Ml61
Ml71
MI7X
MI XI
MIX4
MIX5
MIX9
Ml96
M20X
M220
M224
M225
M226
M229
M230
M236
M239
M253
M254
M25X
M265
M266
M270

monedă
monedă
monedă

monedă
monedă
monedă

AR, denar Rudolf II, 1589
otomană AR, aspru Ahmed 1 ( 1603-161 7)
otomană AR, aspru, sec. XVI
otomană AR, para Ahmed III ( 1703-1730)
otomană AR, ak<;e Mustat~l III (1757-1774)
otomană AR, para Mustafa III (1757-1774)
maghiară AR, denar Leopold 1, 16 73
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Tahe/u/111 (continuare)
Locul de
descoperire
M330
M333

M339
M362
M365
M367
M371
M375
M376
M385
M394
M398
M405
M407
M410
M417
M419
M429
M430
M432
M444
M446
M448
M452
M465
M469
M475
M478
M480
M482
M487
M489
M494
M495
M504

MONEDE

O

monedă otomană

O
O
O

monedă ragusană

AR, para, sec. XVI-XVII
Două monede AR: denar maghiar Rudolf II 1584 şi o monedă
otomană, aspru Osman II ( 16 18-1622)
Două monede AR maghiare: denar Ferdinand 1, 1554 şi denar
Rudolf II, 1593.

AR, grossetto/dinarici, 16?6
monedă maghiară AR, denar Maximilian II, 1578, postum
monedă 1ituaniană AR, Sigismund I, 1/2 gros 1509-1518
Două monede otomane: una de AE, para Ahmed III ( 1703-1730) şi
una de AR, para Abdlilmecid I ( 1839-1861)
O monedă maghiară AR, denar 1560, Ferdinand I
O monedă otomană AR, ak<;e, sec. XVII-XIX
O monedă poloneză AR, Sigismund III, 1 Y2 gros 1616-1627
O monedă maghiară AR, denar Maximilian II, 1576
Două monede maghiare AR, Rudolf II: denari 1583 şi 1589
O monedă otomană AR, sec. XVI-XVIII
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1535-1555
O monedă otomană AR, para Abdi.ilhamid 1 ( 1774-1789)
O monedă AR Arhiepiscopatul de Salzburg, Maximilian GandoiL
kreuzer 1668-1687
O monedă otomană AR, ak<;e, sec. XVII 1
O monedă otomanf1 AR, aspru Slileijman 1 ( 1520-1566)
O monedă otomană AR, ak<;e, sec. XVI-XVII
O monedă otomană AR, sec. XVI-XIX.
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand I 1562
O monedă otomană AR, para 1763, Mus ta fa III ( 1757-1774)
O monedă otomană AR, ak<;e, sec. XVIII
O monedă maghiară AR, denar Mathias Il, 1613-1619
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand L 1543 sau 1545
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand I, 1563
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1557
O monedă maghiară AR,: dcnar Rudolf 11, 1580
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1549
O moncdf1 AR fragmentară, sec. XVI-XIX
O monedă maghiară AR, denar Matei Corvin, 1482-1490
O monedă otomană AR, Osman 1I ( 1618-1622)
Două monede maghiare AR: denari Ludovic II 1526 şi Rudolf Il
1579-1602
O monedă maghiarf1 AR, dcnar Rudolf II 1606
O monedă ragusană AR, grosso/dinar, 1514-1533
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Tahc/u/111 (continuare)

Locul de
descoperire
M515
M5l(l

I\10NEDE

O

monedă maghiară

AR, denar Mathias Il, 1() 15

O monedf1

maghiară

AR, denar Matei Corvin, 14X2-14X6

M519

O monedf1

maghiară

AR, dcnar Matei Corvin, 14X2-14X6

M520

O

monedă

M522

O

monedă maghiară

M52X

O monedf1

M535

O

monedă

M541

O

monedă fTir[uniţată,

M543

O mone<.ifl otomanf1 AR, ak<;e, sec. XVI 1-X 1X

M544

Două

monede AR: un denar maghiar Ferdinand 1, 1549
sec. XVI-XIX

M545

O

M54(l

O moncdf1 ragusanf1 AR, grosso/dinar 1514-1533

M549

O

M566

Două

sec. XVI-XIX
maghiară

AR, denar Maximilian Il, 1569

maghiarf1 AR, dcnar Fcrdinand 1, 1553

monedă otomană

monedă

AR, denar Matei Corvin, 14X2-14X6

sec. XV-XIX

~i

o

monedă

AR, sec. XVII

otoman fi AR, para Mehmed IV ( 164X-16X7)

monede maghiare AR: denari Fcrdinand 1, 1554 ~i Maximilian 11,

1575
M575

O

monedă veneţianf1

AR, Girolamo Priuli, gazzetta sau 2 soldi, 15(l5

M576

O

monedă maghiară

AR, denar Rudolf Il, 1590

M57X

O

monedă maghiară

AR, denar Maximilian IL 15(lX

M5XI

Douf1 monedc maghiare AR: dcnari Rudolf Il, 1579-1599

M5X5

O

M594

O monedf1

otomană

AR, aspru, sec. XVII

M595

O monedft

otomană

AR

M59X

O monedf1

otomană

AR, aspru Ahmed 1 ( 1603-1617)

M599

O

monedă

M61X

O

monedă ragusană

M620

Două

monedă maghiară

după

~i

15X6

AR, denar Matei Con·in, 14X9-1490
far<îmiţată,

sec. XVI-XIX.

otomanf1 AR, aspru Ahmed 1 ( 1603-1617)
AR, grossetto/dinarici 1645

moncdc AR: una maghiară, dcnar Rudolf Il, 15X2
denar Rudolfll, 1579-1599

~i,

M627

O

monedă maghiară

M639

O

monedă fănîmiţată,

M646

O monedft

maghiară

AR, denar Rudolf Il, 1590

M649

O monedf1

maghiară

AR, denar Matei Corvin, 14X2-14X6

M657
MMl2

O monedf1 otomanf1 AR, para, sec. XVII
O

M(l63

O monedf1 otomanf1 AR, sec. XVI-XIX

monedă otomană

AR, denar Fcrdinand 1, 1552
sec. XV -XIX

AR, sec. XVI-XVIII
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Tahc/u/111 (continuare)
Locul de
descoperire
M662

O

monedă otomană

AR, sec. XVI-XVIII

M663

O

monedă otomană

AR, sec. XVI-XIX

M670

O

monedă maghiară

(casa) c. 7, -2,06 m

O

monedă otomană

c. IA
S. XXVI, c. 2A
S. XXVI, c. 58,
l<îngă ţăruşul 5 8.
c. 68 1, strat, -1 ,20;
(2,90 m faţă de
profilul de Nord)

O

monedă maghiară

AR: dcnar Rudolfll, 1601

O
O

monedă maghiară
monedă maghiară
'-

AR: denar Maximilian Il, 1571
AR, dcnar Wladislaw 1, 1442

O

monedă austriacă

AR: 1 kreuzcr Francisc Il, 1816

c. 98 1, -2JO m,
colţul de SV

O

monedă

AR, Elbing: 1

c. 28 Il, Cpl. 7

O

monedă

AR: fals

S. XXVI, c. 2C

O

monedă maghiară

c. JOC

O monedă maghiară AR a Împăraţilor din Casa de Habsburg:
dcnar 1526-1619
O monedă AR: fals dup{l denar maghiar Fcrdinand 1 1526-15(14
O monedă otoman[! AR, ak~c Mahmud Il ( 1808-1839)

7E
S. IX, pavaj 2,
mortar
S. XXVI, -2,50 m

C.

MONEDE

O

monedă austriacă

AR, dcnar Rudolf II, 1583
AR, akc,:c Mahmud Il ( 1808-1839)

după

/~

1

gros 1658

denar maghiar 1591

AR: dcnar 1590

AR: 1 kreuzer Francisc 1L 1816

S. XXVIII, -2,70 m,
de pc zidul de Est
S. XXVIII, -2,65 m.
Sub pavajul de sub
fundaţia zidului
intem1ediar

O

monedă

O

monedă poloneză

S. XXVIII

O

monedă maghiară

S. XXVIII, -2,70 m

O

monedă otomană

passtm

O monedă maghiară AR, dcnar Ferdinand 1, 1538
O monedă poloneză AR: schilling 1659-1661, 1664-1666, Ioan
Casimir
Fals după o monedă otomană Murad III, dirhem, AE, 1574-1595

c. 1OC 1, passim
jJOSSI/11

austriad AR: 1 kreuzcr Francisc Il, 1816
1

AR, Sigismund III, 1 /~ gros 1624

AR, denar Maximilian Il, 1577, postum.
AR, para, sec. XVIII

Aşadar,

din straturile de locuire au fost descoperite 15 n1onede
europene şi patru oton1ane. Cea mai timpurie emisiune este dată de o
monedă europeană- un denar n1aghiar bătut în 1442, în vremea domniei lui
Wladislaw 1 ( 1440-1444 ). Din păcate nu ştim din ce atelier monetar a
emanat, exen1plarul fiind n1ult uzat în circulaţie şi cu porţiuni rupte din
margine. A fost găsit în S. XXVI, caroul 58, la o ad~încime de -3,04 m, hîngă
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ţăru~ul

5 B. De remarcat este f~1ptul că denarul de la Wladislaw 1 reprezintf1 cea
mai ti1~1purie monedf1 din întregul sit arheologic din Piaţa Universităţii.
In ordine cronologică urmează R exemplare de dcnari maghiari din
perioada împftraţilor din Casa de Habsburg: Ferdinand 1 (2 ex.), Maximilian II
(2 ex.), Rudolf Il (3 cx.) ~i, un dcnar nedetcnninabil, din intervalul 15261619.
Urmează

un mic grup de trei moncde poloneze: Coroana, un exemplar
de 1 1/2 Gros, 1624, din vremea lui Sigismund Il L Elbing, din timpul ocupaţiei
suedeze, o piesă de 1 lf2 Gros, 165R, bătut în numele lui Carol X Gustav
( 1654-1660)~ ~i Coroana, un schi ling, 1659-1661, 1664-1666, din vremea lui
Ioan Casimir ( 164R-166R). Acestea reprezintă moncde mărunte, divizionarc,
dar exemplarul de 1 1/2 Gros 165R bătut la Elbing se dovcdc~te a ti o emisiune
extrem de rarfL Moneda a fost bătută în scur1a perioada în care Elbingul a fo. st
.
ocupat de Suedia, în timpul celui de-al Doilea Rftzboi Nordic ( 1655-1660). In
anul 1655, Carol X Gustav a invadat ~i ocupat vestul Uniunii PolonoLituaniene. În acest efort a fost ajutat ~i de principele Transilvaniei George Il
R{tk6czi care, în ianuarie 1657, potrivit Tratatului de la Icrnut (Radnot) din
20
6 Decembrie 1656, a invadat Uniunea Polono-Lituaniană pc la Sud-Est .
Ultimele moncdc europene sunt reprezentate de trei exemplare din
bronz, de 1 kreuzer austriac 1X16. bătute în monctăria din Viena, în vremea
domniei lui Francisc al II-lea ( 1) ( 1792-1 X35 ). Acestea reprezintă cele rnai
t:.îrzii ctnisiuni europene din întregul sit arheologic din Piaţa Universităţii.
Cele patru rnonedc otomane găsite în nivelurile de locuirc sunt emisiuni
din vremea lui Murad III ( 1574-1595)- 1 cx., o para din secolul al XVIII-lea
~i, două exemplare de ak<;e din timpul lui Mahmud Il ( 1ROX-1 X39), una bătută
în atelierul din Kostantiniye, cealaltă într-o monctărie neidentificată.
Printre aceste 19 monede vehiculate de către locuitorii acestei tnahalale
bucureştene, se numără şi trei exemplare false: două după dcnari n1aghiari,
emisiuni de la Ferdinand 1 ( 1526-1564) ~i Rudolf II ( 1576-160R), precun1 ~i
după un dirhem otoman de la Murad III ( 1574-1595). După cum observăn1,
toate cele trei f~tlsuri sunt efectuate după monede puse în circulaţie în cursul
secolului al XVI-lea, perioadă în care piaţa Ţării Româneşti a fost asaltată de
asemenea f~tlsuri. În descoperirile izolate, sau în tczaurelc dat:.înd din veacurile
XVI-XVIII foarte frecvente sunt contrafacerile după dcnarii maghiari, rnai
ales ai acelora cmişi în tirnpul dornnici lui Ferdinand I ( 1526-1564 ), după
gro~ii polonezi (groşi, 1 lf2 groşi, tripli groşi), precum ~i după monedele
otoma!1e, mai ales după parale.
In at~u·a hdsurilor după denarii lui Ferdinand 1 ~i Rudolf Il gftsite în
situ! arheologic din Piaţa Universităţii. rnai cunoa~tem astfel de exemplare în
descoperirile din Bucure~ti de la COinplexul Medieval ,,Ansamhlul Casele
_'li

Istoria Rom~înilor V. p. 197.
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Vâcâre~\cu" , de la biserica ..~j.' Gheorghe Nou" 22 , de la biserica ..~/.' Ghem:_rshe
Vechi"-·', precum şi din Îinprcjuriinilc Bucureştiului, de la mănăstirea
24
.Je::.âruf' . În ceea ce priveşte falsurile după moncdelc otmnane, astfel de
exen1plare după dirhcn1ii din vremea lui Murad III n1ai sunt cunoscute ca
provenind din Bucureşti - patru găsite în condiţii necunoscute şi, unul de la
25
mănăstirea ,.Radu Vodă" .
In secolul al XVI-lea, în Ţara Românească lipsa nwncrarului autohton a
fost suplinită de o Inarc varietate de tipuri monetare străine. Această situaţie a
favorizat creşterea nun1ărului falsurilor. Din totdeauna, contrafaccrca
n1onedelor a înflorit cu atât tnai tnult în spaţiile în care nu a existat o cn1isiunc
oficială. Or, Ţara Rmnâncască în veacurile XVI-XVIII a fost tocn1ai un astfel
de teren. Proporţiile luate de acest fenomen au alannat până şi Poarta care, în
1564, s-a văzut nevoită să ia o scrie de tnăsuri împotriva falsificării 1noncdclor
şi a punerii acestora în circulaţic 2 (). Pc plan local, Pra,·i/a lui Matei Basarah,
datând din 1652, a încercat să stopeze acest proces. Ea prevedea Inăsuri severe
27
împotriva acelora care se dedau la astfel de practici .
Concluzii

Prima menţiune a unui edificiu de cult - mănăstirea de la Sf. Sava 2
datează din anul 1619, aprilie 23 x, dar, materialul nun1is1natic descoperit ne
pcnnite să prcsupunen1 că prin1clc înn1ormântări se practicau aici de pc la
jun1ătatca secolului al XVI-lea (M429-dcpus un aspru de la SUlcijman 1
( 1520-1566).
Cu exen1plarul de para din timpul don1nici sultanului AbdUIInccid
( 1839-1861 ), se încheie lotul de moncdc oton1anc găsite în citnitirul ..~fân tu
S(l\'a"., aceasta fiind şi cea n1ai târzic emisiune depusă în cimitir.
Prin unnarc putcn1 considera că prin1a biserică a fost construită de
Andronachc pârcălabul în prima jwnătatc a secolului al XVI-lea.
Desigur, cea n1ai veche monedă datează din anul 1442, un denar de la
Wladislav I ( 1440-1444 ). Moneda poate constitui încă un indiciu al
dezvoltării cunoscute de această zonă, locuită de Incştcşugari, conform
29
infonnaţiilor arheologice, încă din a doua jumătate a secolului al XV -lca .
~ 1 Calca Victoriei, nr. 9, (V clter 2005. p. 2X5 ).
~~Bulevardul 1. C. Brătianu, nr. 27, (Vclter 2005, p. 397).
~ 3 Calca Mo~ilor, nr. 34-40. (Vcltcr 2005, p. 394).
~~Sat Căldf1raru. com. Cernica. jud. Ilfov, (Velter 2005, p. 474. 476).
~' Blasko ~i Nicolae 1993, pp. 207-213, apud Vîlcu 2005, p. 91.
~" Beldiceanu 1957, pp. 74-75.
7
~ Prm·ila lui A1otei Basarah, pp. 16X-169.
~x DIR, XVII/3, documentul 314, pp. 352-353.
29
Mănucu-Adamc~tcanu 2005, pJ1. 30-31.
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Monnaies decouvertes dans le site archeologique
de la Place de I'Universitc a Bucarest

Resume
En Octobre 201 O, imposce par le projet d'investissement "Parking
souterrain" situc sur la Place de I'Universitc el Bucarest, une j(Juille de
sauvetage ctait commencce. L'action a etc achevce en Mai 201 1.
Au cours de fouilles ont etc ramencs a la surface quelques-uns des
bâtiments appartenant ,} l'Acadcmie Princiere "Sainl Sa\·a", fondce au debut
du XVII le siecle par le prince Constantin Brancovan ( 1688-1718). Ce! le-ci
fut la premiere institution de l'enseignement supcrieur, et la premiere Ecole
Princiere otl il a enseignc en langue roumaine. A cette occasion ont etc
dccouverts cgalement les murs des chainbres de la typographie et du preinier
musce de la Valachie qui y ont travai llc. La prcsence des fondations de deux
L;glises a etc aussi detectce dans la zone touchce par le projet. La plus
ancienne, mentionnce au debut du XVIIc siecle, a etc fondce par le bo"iar
Andronache. Sur sa place, entre 1707-1709, le prince Constantin Brancovan
a eleve une nouvclle cglise.
Autour de ces cglises a etc crL;c un cimetiere. Les pre1nieres inhumations
ont etc mises en cvidence par l'archcologue Panait 1. Panait en 1972.
Examinc au cours des annces 201 1-2012, autre 6 76 tombeaux ont etc
ajoutcs aux 12 tombeaux dccouverts alors. Les scpultures, avec les morts
dcposcs dans des cercueils, orientcs vers l'est, appartiennent aux habitants de
«taudis» "Saint Sa\'(!'' de Bucarest. L'existence de briques somnis rituellement,
dont certaines avec des inscriptions, indique aussi la prcsence de 1noines. Un
uni forme mi 1itai re, tres bien conserve, comme aussi l' une des pierres
tom ba les nous certitie qu' ici, au cours du X 1Xc siecle, ont etc dcposcs
c~alement des of1iciers de l'armce russe.
Suite ,1 la dccision d'Alexandre Ioan Cuza de dc1ncnagement des
cimetieres en dehors de la viile, le cimetiere de l'cglise "Sainl Scn·a'' a cessc
ses activitcs, a un 11101l1ent donnc dans le XIXC siecle.
Les fouilles de la Place de l'Universitc ont fourni un riche 1natcriel
archcologique. De notre point de vue, nous analysons uniquement les
documents numismatiques. Ils sont composcs d'un petit trcsor de 28 picces
de monnaie et des 161 monnaies, 1nis au jour tant du cin1eticre ( 142 ex. ),
aussi qu',\l'extcricur ( 19 cx.).
Le petit dcp{)t est unc accumulation homogene de la n1enue 1nonnaie
d'argent ottomane, Ctant constituc de 24 spccimens emis au nom du Sultan
Mahmoud 11 ( 1XOX-1 839) et quatn: pieces insatis1~tisante conscrvces, tres
'-
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usce, illisibles, monnaies OttOinancs du xvur: siecle 1 COI11111encetnent du
XIXL'.
Le tnobilier funeraire, provenant du cimetieres, se compose d'objets
religieux (des croix), de bijoux (des bagues, des boucles d'orcilles, des
pendentifs), d'accessoires vestimentaires (des boutons, des points). En plus,
de ceux-ci il y a un precieux n1ateriel numismatique - 142 tnonnaies, dont
R3 occidentales et 59 cxen1plaires ottomanes. Ce type d'inventaire est d'une
grande itnportance. Grace a lui, les archeologues ont pu apprccier que la
pretniere eglise a etc construite dans la pretniere tnoitie du xvr: siecle.
Les n1onnaies europeennes sont represcntees par des cn1issions
habituelles au tnarche monetaire de la Valachie dans les xvr:-XIX~: siecles.
Elles se trouvent tant dans les tresors, ou isolcs dans divers etablissements
ou citnetieres de la celle periode. Ainsi, les n1onnaics europeennes sont
en1ises par 15 Etats (8 stire et 7 inconnues): la Hongrie- 63 ex.~ la Hongrie,
la Transylvanie ou la Valachie - fausses pieces d'apres une tnonnaie
hongroise- 1 ex.~ la Raguse- 5 ex.~ la Venise- 1 ex.~ la Lituanie- 2 ex.~ la
Pologne - 1 ex.~ 1' Autriche - 1 ex.~ 1' Archevcche de Salzbourg - 1 ex.~ le
Principaute de Bayreuth (ou de Brandebourg-Bayreuth)- 1 ex.
La plus ancienne monnaie europeenne trouve dans le cimetiere "Saint
Sal'a" est un denicr hongrois, etnis sous le regne de Mathias Corvin ( 14581490), entre 14 71-1481. La plus recente est un Kreuzer d' Autriche, battu
sous le regne de Fran<;ois Il ( 1792-1835 ), en 1816.
La structure des monnaies europcennes est homogene du point de vuc
de valeurs nominales - 12 den01ninations qui representaient que la menuc
n1onnaie, divisionnaire: Deniers (64 ex.), Grosso/Dinar (3 cx.),
Grossctto/Dinarici (2 cx.) Y2 Gross ( 1 ex. ), Gross ( 1 ex. ), 1 1/2 Gross ( 1 ex. ),
Groschel ( 1 ex, Gazzetta de 2 Soldi ( 1 ex. ), Kreuzer ( 1 ex. ), pfennig ( 1 ex. ),
valeur n01ninale inconnu (7 ex.). La monnaie vcnitienne anonyme de
Gazzetta de 2 Soldi, datant de 1565, emis pendant le rcgne du doge
Girolamo Priuli ( 1559-1567), represente une pretniere pour les dccouvertes
monetaires de la Roumanie.
Les 59 pieces otton1anes sont aussi des emissions habituelles au
marche monetaire de la Valachie dans les xvr:-XIX~: siecles. En ce qui
concerne les valeurs nominales, la structure du lot ottomane est aussi
h01nogene - trois denominations de pieces representant la petitc monnaic:
des aspre.\·, ak~·e et para. La plus ancienne monnaie ottomane est une aspre
battue au nom du sultan Si.ileijtnan 1 ( 1520-1566 ), et la plus recente est un
para datant du tcmps du sultan Abdi.ilmecid 1 ( 1839-1861 ).
Les monnaies ont Cte cmises au non1 des sultans: Si.ilcijman rr 15201566 (1 cx.), Mourad III 1574-1595 (1 ex.), Ahmet rr 1603-1617 (5 cx.),
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Osman Il 161 X-1622 (2 ex. ), Mehmet IV 164X-16X7 (2 ex. ), Ahmet Il 16911()<)5 (2 ex.), Ahmet III 1703-1730 (5 ex.), Mahmoud r:' 1730-1754 (2 ex.),
Osman III 1754-1757 (3 ex.), Moustapha III 1754-1774 (5 ex.), Abdtilhamid
r" 1774-17X9 ( 1 ex.), SClim III 17X9-I X07 ( 1 ex.) et Abdtilmecid IL'I 1X39l X61 ( 1 ex.). Ils sont rejoints par 2X exemplaires illisibles, dont l'emetteur
n'a pas pu ctre lu.
Les monnaies ottomanes confirme et renforce 1'hypothese des
archeologues. Leur presence date la naissance du premier cimetiere au debut
du xvr: siecle et poussent aussi le fonctionnement de la necropole jusqu'a la
moitie du XIXc siecle.
Out re les 142 de n1onnaies de la necropole "Saint Sa va", du site
archeologique de la Place de l'Universite proviennent encore 19 pieces
trouvees dans les niveaux d'habitation ~ 15 europcen et quatre ott01nans.
A insi: 9 pieces de la Hongrie ~ Wladislaw I 1440-1444 ( 1 ex. ), picce qui
represente aussi la plus ancienne monnaie de l'ensemble du site archeologiquc
de la Place de I'Universite, Ferdinand r:' (2 ex.), Maximilien II (2 ex.),
Rodolphe II (3 ex.) et un denier indeterminable, date dans l'intervalle 15261619~ la Pologne ~ Sigistnond III ( 1 ex.) et Jean-Casimir 164X-166X ( 1 ex. )~
Elbing -- Charles X Gustav 1654-1660 ( 1 ex.)~ l' Autriche ~ Fran<;ois Il 17921X35 (3 ex.)~ l'Empire Ott01nan - Mourad III ( 1 ex.), une tnonnaie du XVIIr
siecle et Mahmoud Il (2 ex.).
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BISERICA DOMNIŢA BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢILE
SALE ÎN COLECTIA
DE DOCUMENTE A MUZEULUI
•
MUNICIPIULUI BUCURESTI
•
Grina-Mihaela RAFAILĂ

Don1niţa Bălaşa,

cea de a şasea fiică a lui Constantin Vodă Brâncoveanu,
se va căsători cu Manolache, zis Latnbrino, feciorul boienilui ţarigrădean
Andronic Rangabe, la 26 oct. 1708, naş fiindu-le stolnicul Constantin
Cantacuzino. Neavând parte de n1oştenitori, din "râl'l](l dumnc::.ecascâ", cei
doi se hotărăsc să ridice, între anii 1742-1744, o biserică cu hran1ul
Botezului Domnului, care ulterior va servi drept paraclis al familiei. Era un
edificiu religios de tip apusean - o navă centrală cu două colaterale joase,
fără turlă - datorat probabil unui arhitect apusean. Afectată serios de
n1işcarca tclurică din anul 1838, rcparată patru ani tnai târziu, această primă
biserică va fi dărâmată în anul 1871 împreună cu casele ctitorilor.
După trecerea soţului în lumea celor drepţi, la 16 iun. 1745, principesa
Bălaşa îşi intcnsi fi că strădani ilc creşti ncşti hotă rând ridicarea unei biserici
n1ai mari, cu hran1td Inălţării Domnului, care va fi gata în septembrie 1751,
confonn pisanici care îi Inenţioncază şi pc don1nul ţării Grigorc Ghica,
vlădica Neofit Critcanul şi ispravnicul Sandu logofăt. Cutremurul "ce/mare"
din 26 oct. 1802 va pricinui mari pagube tuturor clădirilor din cadrul
Aşezământului D01nniţa Bălaşa - biserică, şcoală şi azil. Marele ban Grigorc
Brâncovcanu, epitrop al stabilitncntului, va mercmetisi toate încăperile,
făcând chiar şi adaosuri, în anul } 831, însă insuficient deoarece un nou
cutremur va avaria grav biserica. In aceste condiţii soţia răposatului ban,
Safta Brâncovcanu, abia ieşită din şanticrul Spitalului Brâncovcnesc, decide
dărâmarea ctitorici D01nniţci şi ridicarea unui lăcaş mai mare, cu acelaşi
hram, care va fi tcnninat în anul 1842. Noua biserică prezenta un plan
dreptunghiular, cu naosul uşor supralărgit. Peste naos se ridica o turlă
masivă şi scundă cu 12 laturi. Iniţial a existat şi un tun1-clopotniţă peste
pronaos care s-a prăbuşit la un n1omcnt dat. Fiind zidită pc vechile temelii
ale ctitorici Domniţci Bălaşa, proaspăta biserică se va dovedi mai fragilă
decât cea anterioară, la aceasta contribuind şi inundaţiile Dâmboviţci din
apropiere. În aceste condiţii şi această biserică va fi dărâmată în anul 1881.
Până în anul 1885 arhitectul A. Orăscu, asistat de alti
. doi arhitccti. Carol
Bcncsch şi Harttnan, va ridica actuala biserică pc care o admirăm în prezent.
Din documentele deţinute de Mu:.eul Municipiului Bucureşti scria
daniilor domneşti începe cu Ioan Mavrocordat vv., care la 2 oct. 1718
A
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casele împreună cu locuL curtea şi grădina lui Staico Bengcscu, din
Mahalaua Prundului, după ce acesta se hainise. Erau situate hlngă
proprietatea lor primită moştenire prin foaia de zestre din 30 oct. 170X. La X
mai 1720 Nicolae Mavrocordat vv., revenit din captivitatca sibiană,
dăruicştc 1O stj. din li vedea domnească pentru a-şi mări proprietatea. Alţi 3
stj. şi jumătate sunt dăruiţi, tot din livadca domnească, şi de către Mihai
Racoviţă vv., la X fcbr. 1742, pentru a-şi lărgi grădina unde "s-au indemnat
dumnealui de ::ideşte o hisericâ de piatrâ pentru \'ecinica pomenire".
La 1 apr. 1745 Constantin Mavrocordat vv. întăreşte cele dăruite de
către ctitori lăcaşului care purta hramul Sf. Botez al Domnului şi
Mântuitorului Iisus Hristos, adică ,,lucruri mişcâtoare şi nemişcâtoare" -casele lor din Mahalaua Prundului, pivniţa de piatră situată la Poarta de Jos a
Curţii Domneşti, împreună cu un loc de 9 prăvf1lii ce merg către Puşcărie,
apoi moşiile Furduicşti, Fundcni, Mătăsari, Filipcştii de Pădure, Găojani,
viile din dealurile Scăcnilor, Budureştilor şi Sărbcnilor. Peste numai o lună
de zile, la 30 mai, cei doi ctitori adaugă danici de mai sus 1noşia Săcuicni
împreună cu vad de moară, făcut în apa D~îmboviţci. La această datf1 soţul
ctitor era suferind de boala podagrei la 1nâna dreaptă, fapt ce-l împiedica să
se semneze pc sine cât şi pc "prea iuhita mea soţie". La scurt timp, până în
16 iunie 1745 c~înd soţul suferind păşeşte în lumea veşniciei, cei doi ctitori
întocmesc un alt act, adeverit de către mitropolitul Neofit al Ungrovlahiei,
prin care înzestrează ctitoria bucureşteană cu suma de 1.530 poli zloţi
nemţeşti şi 3 crăiţari de la cfunara austriacă din casa răposatului don1n şi
părinte, Constantin Vodă Bnîncovcanu. (doc. 8)
Mustaf~1 căpitan de Iipscani închiriază în sept. 174X o prăvălie aflată la
Poarta de Jos a Curţii Domneşti, lcîngă Puşcărie, cu suma de 25 tl., care se
afla în rând cu alte două prăvălii închiriate deja de către Hristca băcan.
Acesta din urmă închiriază în anul următor, la 23 oct., 3 prăvălii, în aceeaşi
zonă, cu suma totalf1 de 75 tl., plătibilă în două n.înduri, la Sf. Din1itrie şi Sf.
Gheorghe. Condiţia ambelor acte era legată de nevânzarea de "\'in sau
rachiu". (doc. Il şi /.?)
Pentru înveşn1ântarca zidurilor se apelează la Andrei zugrav din Craiova,
care la 12 nov. 1750 se angajează în faţa 1narclui vistier să zugrăvcască
.. ~/ântul altar, hiserica, tinda, slomnul şi hramul din interior", cu suma de
500 tl., la care se adăuga mertic ,Jn ::i de dulce 3 ocâ de carne, 3 oul de \'in
şi câte ~ lhÎini de .fiecare om", iar în zi de post hrana se rczUlna la ,,3 oul de
J)('Ştc". Intreaga lucrare urma sf1 se deruleze pc timpul a două veri, iar pentru
împlinirea sorocului asumat pictorul se angaja să folosească şi "alţi meşteri
::ugral·i", pc care urma să-i răsplătească de la sine. Cain din aceeaşi perioadă
ne-a parvenit şi "socoteala clopotelor"-- cel mic în greutate de 1XO ocă şi cel
mare de 250 ocft, pentru care s-a achitat suma de 645 tl. (doc. 15)
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La 22 i un. 1752 N icolac Ştirbei dăruicştc un stj. de loc pentru a se
lărgi curtea ...~finici mânâstirl, întrucât ,,i-au fclcut hine" cu sutna de 300 ti.
noi la ,,trchi/c" sale, după cutn procedase ceva n1ai înainte şi vărul său,
Constantin Ştirbei. (doc. 20)
O prin1ă listă de bunuri şi sume de bani o avem datată în 1O fcbr. 1754,
după dispariţia părintelui Grigoriu, adeverită de către preoţii mahalalei.
La 20 apr. 1754 Constantin Racoviţă vv. dăruicştc lăcaşului de cult alţi
3 stj. şi jumătate de loc din li vedea d01nnească pentru a se lărgi curtea
ctitorici. Către sfârşitul lunii august acelaşi d01nn reconfirn1ă dania lui
Nicolae Mavrocordat vv. din 1745 prin care moşiile Filipeştii de Pădure,
Găojani, delniţcle Mărul şi Morcnii, viile de la Citul şi Bălţaţi împreună cu
ţiganii de acolo şi din Bucureşti, ce aparţinuscră spătanllui Ton1a Cantacuzino,
le fuseseră dăruite Don1niţci Bălaşci şi soţului ci, tnarclc ban Manolachc
Latnbrino. La 13 iun. 1758 Constantin Mavrocordat vv. porunceşte tnarclui
agă să scoată la tnczat toate prăvălii le bisericii brâncovcncşti. La 1 nov.
1767 Alexandru Ghica vv. rcconfirn1ă hrisovul de danic al bunurilor către
tnănăstirca Domniţci Bălaşa după mutarea ctitorci în lumea veşniciei.
Alte acte se referă la schitnburilc sau stăpânirilc de ţigani - 1 ian.
1777, 22 ian. 1777, 18 nov. 1786, 27 aug. 181 O, 9 fcbr. 1821, etc. De-a
lungului titnpului au existat neînţelegeri privind hotarele moşiilor mânăstirii Răioasa, Necşcşti, Săvcşti, etc. - care au ncccsitat chiar judecata primului
0111 în stat.
Referitor la veniturile şi cheltuielile ctitoriei bucureştene avem 5 catastifc,
datate pc 1 febr. 1777 şi 1 sept. 1778, care conţin date aproape identice sau
sunt inc01nplctc. (nr. 30. 6R9, 30.690, 30.692, 30. 709 şi 30. 7/ R). Dintre
acestea doar două exemplare sunt adeverite de către Albu logofăt, care
îndeplinea calitatea de cpitrop al sfântului lăcaş. Un alt catastif îl avem din
26 oct. 1792, în care sunt detaliate cheltuielile făcute la biserică, apoi la
diversele lucrări la viile de la Sărbeni, Şchei, Scăicni, Piteşti şi Culă. Este
tncnţionat şi venitul provenit din închirierea prăvăliilor sau a scaunului de
carne, din Bucureşti, la care se n1ai adaugă sutnelc provenite din arendarca
anuală a tnoşiilor Săveşti, Crov, Mătăsari, Gurbăneşti, ş.a.
Din pritnii ani ai sec. al XIX-lea aven1 o listă a bunurilor păstrate într-o
ladă în n1ănăstirea Don1niţa Bălaşa, care este se1nnată de către Drag01nir al
trei lea logofăt.
Stabilimcntelc comerciale ale mănăstirii nu au scăpat de furia incendiilor
care s-au abătut din când în când asupra oraşului. Astfel că la 19 oct. 1804
Anastase Lavda rachicrul, care avea închiriată o prăvălie de peste 20 de ani, se
angajează să o repare î1npreună cu alte două prăvălii, ce fuseseră închiriate de
către 1van băcan şi Ditna cotaru, cu condiţia p{tstrări i acestora în chirie pc
următorii 1O ani, timp în care se presupunea că acesta îşi recupera cheltuielile
tacute şi chiar să agonisească şi ceva în plus. (doc. 42)
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La 1 mai 1X17 Mariuţa cupărcasa dăruicştc mănftstirii prin cpistatul
acesteia, popa Hriso, o dclniţă de moşie cu vie în supraf~1ţă de aprox. 1O pog.
în Dealul Pitcştilor, aflată alături, cu condiţia pomenirii la Sfântul Jcrtfclnic.
Actul este adeverit şi de către Departamentul de Şapte la 1 iun. acelaşi an.
O scrie de acte se referă la c;.îtcva livezi plantatc cu diverşi pomi, aflate
pc păm;.întul mănăstirii -~ 26 iul. 1XU~, 26 apr. 1X19, 12 dcc. 1X20, 29 ian.
1X21 sau 16 mart. 1X32.
Epitropul sfântului lăcaş, Daniil crmonah (arhimandrit), a fost nevoit
să se pli.îngă don1nului Alexandru Suţu de încălcarea hotarelor proprietăţilor
aflate în diverse locuri - Dealul Scăcnilor, ş.a. (23 mai 1819, Il iul. sau
15 iul. 1X19) dar şi pentru ncrăspundcrca obligaţiei de clacă de către
locuitorii de pc n1oşiilc Mătăsari ( 1O apr. 1820) şi Fundcni (circa 1X20).
Actele din cursul anului 17X6, apoi 12 apr. 1X24, 15 mart. 1X25,
30 mart. 1X27, 16 sept. 1X27, 12 iun. 1X31, 1X40 şi 12 iul. 1X43 sunt liste cu
,.odoarcle" sfintei mănăstiri - argintăric, cărţi rotnâncşti şi greceşti, diverse
tipuri de veşminte, ş.a.
La 25 apr. 1X38 cpitropul sf~întului lftcaş, Iancu Ncdcianu stolnic,
încheie un contract cu zugravul Nicolae polcovnic pentru a se zugrăvi .,peste
tol hiserica cea nooâ ... cu \'Op.w:l i hune, alese, cu auru de cel hun, Leopold.
... a la ji·esca ... cu cele mai alese istorii hisericeşti". Tabloul votiv urma a
cuprinde pc toţi ctitorii în "nwnâr de şaispre::.ece cei \'Cehi cum şi ... din cei
noi". (doc. 70)
Prin actul ce poartă data de 1 iul. 1X3X Dcodor Basarabcscu cumpără
de la stolnicul Iancu Ncdcianu dreptul de a tăia pădurea de pc moşia
Nccşcşti. numită şi Gărdcştii (jud. Tclcorman), în termen de X ani, pentru
care se plăteşte suma de 1.000 galbeni îtnpărătcşti. Peste doar câteva luni, la
6 oct., contractantul cunoscând a avea .,sim{iloare paguhâ" se adresează .,cu
multe rugâciuni allÎI la dumnealui cât şi la dumneaei hâneasa'' (Safta
Brâncovcanu) pentru a se anula înţelegerea făcută, iar contractele să rătnânfl
,.ca o hârtie alhâ".
In deceniul trei al sec. al XIX-lea cpitropia bisericii D01nniţa Bălaşa
era unitft cu cea a Spitalului Br;.încovcncsc, motiv pentru care moşiile
Fundcni (jud. Saac }, Găujani (jud. Vlaşca) sunt arenda te pc câte 3 ani lui
Dimitrie Filipidi (23 apr. 1X39) şi Nicolae vmncş (antc 3 apr. 1X40}, cu
menţionarea obligaţiilor de o parte şi de alta a părţilor contractantc.
Pentru restabilirea hotarelor satului Crov (jud. Dâmboviţa) se apclcazft
la mc1~1oria bătrânilor a căror v;.îrstă atinge 120 şi chiar 125 ani! (doc. 78)
In ian. 1841 este întocmit un raport al cforici Spitalului Brâncovcncsc
adeverit şi de către mitropolitul Neofit, privind zugrăvirca Sfintelor icoane
ale tâmplci. polcitul acesteia, apoi a atnvonului şi a scaunului domnesc de
cfttrc polcovnicul N icolac zografu şi Scarlat polcitorul. Cutremurul din anul
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serioase pagube, n1otiv pentru care Sfatul Orăşenesc al Politii
Bucureştilor orânduicştc, la 5 fcbr. 1842, pc "arhitectonut' oraşului să
cerceteze starea paradisului, să constate dacă mai poate fi posibilă oficicrca
sfintelor slujbe şi acest lucru fiind pcnnis doar până în vara acelui an.
Un alt contract, în dublu excn1plar, este semnat la 1 tnart. 1843 pentru
închirierea a trei prăvălii - sticlăric, tclăric şi cârciumă - aflate pc Podul
Târgului de Afară, peste drutn de zidul Puşcăriei, în care sunt stipulatc
îndatoririle fiecărei părţi contractantc. În acelaşi an, la 15 iun. Ioan Călărăşanu
duhovnic şi Antonie diacon se angajează a sluji la biserica Don1niţa Bălaşa.
Toate actele referitoare la ctitoria Domniţei Bălaşa sunt redactate pe
hârtie folio/difolio cu sau fără filigran. Dintre acestea doar câteva sunt ctnisc
de către înalta autoritate d01nnească (nr.: 25. 05 6, 25JJR 1, 2 5JJR2, 25JJR6,
1838

provoacă

25.0R7, 25.467, 2R.559, 30.706, 30.7/3, 30.7/6, 30.585, 30.586, 30.676 şi
31. 192), unele având tncnţionat şi nutnclc tnctnbrilor Sfatului domnesc
(5 acte). Şi înalta faţă bisericească a ţării, n1itropolitul Neofit, este menţionat
în câteva documente (nr. 25.066,30.929 şi 3/./92).
Puţine

acte sunt validatc cu sigiliu mijlociu d01nncsc în ceară roşie,
căzut ( 1 doc. ), sigiliu inelar domnesc în chinovar ( 9 acte), sigiliu în ceară
albă cu tin1bru (nr. 3 /.262): sigiliu inelar în cerneală (3 doc.) sau negru de
futn (3 doc.), dar şi în ceară roşie (nr.: 30.721, 30.733 şi 3 /.261) sau neagră
(nr. 25. 141) la închiderea corespondenţei.
Printre scriitorii acestor acte atnintcsc pc: Grigorc Conţcscu logofăt,
Ioan logofcţcl de divan, Costandin logofcţcl, Andrei logofăt, M ihalachc
logofăt, Costandin fost al treilea logofat, Ionitfl logorat_ Ilie diacon din
Fundcni şi popa Paraschiva.
Avetn şi 4 dosare (nr. 25.47/, 25.477,25.479 şi 2R.303) care se referă
la hotărnicii ale tnoşiilor Cu la, jud. Ilfov, şi Găujani, j. Vlaşca.
Se adaugă şi un număr de 18 acte, redactate în litnba greacă, unele
dintre acestea fiind publicate în voi. întocn1it de Emil Vârtosu şi Ion
Vârtosu, Aşe::.ămintele hrâncoveneşti. O sută de ani dela IÎ?fiinţare 1838/938, Bucureşti, 1938.
1750 aug. 2
Contractul lui Dimitrie Ghcorghiu pentru ridicarea
tâmplci bisericii Don1niţa Bălaşa. (nr. 30. 722)
1751 aug. 12 Tâtnplarul Dimitrie Ghcorghiu se angajează a executa
tronul împărătesc, atnvonul şi uşa bisericii Don1niţa Bălaşa. (nr. 30.687)
1778 auJ.:. 20 Atanasic icr01nonah făgăduieşte să poarte de grijă
mănăstirii Domniţa Bălaşa.

1778 . .;ept. 1

(nr. 25.090)

Catagratia

bunurilor

mănăstirii

Domniţa

Bf1laşa.

(nr. 30. 702)

1787 . .;ept. 6
Lista documentelor bisericii Domniţa
legătură cu moşiile sale. (nr. 30.693). Arc copie la nr. 30.694.
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Lista obiectelor sfinte aflate la biserica

Domniţa Băla~a.

(nr. 30.697)

,,·ee. XIX
Răvaş către arhimandritul bisericii Domniţa Hftla~a în
lcgfttură cu săracii care locuiesc în casele de lângă loca~. (nr. 31.1 60)
1814 sept. 1
Scarlat Chiţorcanu dă înscris pentru căsătoria unui rob
al său cu o ţigancă a mănăstirii Domniţa Bălaşa. (nr. 31.173)
1814 j~l.z.
Scrisoarea lui Hrisis de la biserica Domniţa Bălaşa
adresată lui Scarlat în lcgăturft cu căsf1toria unor ţigani. (nr. 31.1 74)
1819 oct. 23
Manolachc Duloscanas se adresează armimadritului
Daniil, cpitropul bisericii Domniţa Băla~a. în legătură cu o pivniţă. (nr. 31.153)
1819no•'· 6
Laios se adresează arhimandritului DaniiL cpitropul
bisericii Domniţa Bălaşa, cu privire la nişte socotcl i. (nr. 31. 15 7). Arc copie
la nr. 31./58.
1820 111art. 1 Scrisoarea Brâncovcanului către arhitnandritul Daniil
de la biserica Domniţa Bălaşa în legătură cu izgonirea cclcsiarhului Hrisis
din cpitropia aşczăm,întului şi datoriile sale. (nr. 31.1 65)
1824 111art. 20 Scrisoarea lui Văcărcscu către Cir. Brâncovcanu în
lcgfttură cu o înfiere şi cu Domniţa Bălaşa. (nr. 3/.07])
1820 111ai 6
Scrisoarea lui Lai os adresată arhimandritului Daniil
pentru nişte socoteli. (nr. 31.171)
1820 iun. 1
Mărturia cclcsiarhului Hrisis în lc~ătură
cu datoriile
._
sale l~tţă de epitropi a bisericii Domniţa Bălaşa. (nr. 31./ 66)
1820 iun. 16
Manoli se adrcscazf1 arhimandritului DaniiL cpitropul
bisericii Domniţa Bălaşa, în legătură cu o sumă de bani. (nr. 3 1.159)
circa 1820
Scrisoarea cclcsiarhului Hrisis adresată arhimandritului
Daniil de la biserica Domniţa Băla~a pentru nişte bani şi vin. (nr. 3/./67)
circa 1820
Eclcsiarhul Hrisis arată că nu arc nicio datorie faţă de
biserica Domni ţa Bă la şa. (nr. 31. 168)

1.
1718 (7227) OCIOIIlhrie 2

t i\\HI\~CT·I·I~

G~:-K·I-fl~. '"'' '"''"" R~fRWA H I'OCII~AHH'h 3fMI\f GI\"XHCKOf.

Dat-amu domniia tnca această carte a dmnnici melc crcdinciosului
boiariului domniei melc Manolachic hh· ,·el agă de sft aibă a ţinea şi a
stăpâni aici, în Bucureşti, casele ce au fost ale lui Staico Bcngcscul cu locul
şi cu curtea şi grădina, precum le-au stfllXÎnit şi Staico tnai dcnaintc vreme.
Care case şi locu iastc în Mahalaoa Prundului, între casele boiariului
domni<c>i m~lc ce scrie mai sus şi între casele banului Costandin Ştirbeiu.
Pentru cft acel Staico Bcngcscul hainindu-sc şi prc sine-şi lipsindu-sc de casa
lui, de bunft voia lui au poftit de s-au dus sft lăcuiascfl supt ascultarea altor
stfqxîniri strcinc.

https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA DOMNIT A BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢI LE SALE

203

Deci, dcn ponmcă î1npărătească luându-sc 1 unora ca acelora toate cele ce
au avut aici prc semna dmnnici şi întâinplându-se aceste case de sănt alăturea cu
casele dmnisale agăi lui Manolachc domniia mea am bincvrut de mn n1iluit şi
le-am dăruit dmnncalui ca să le 2 aibă şi să le stăpâncască cu pace.
Drept aceia i-an1u dat don1niia mea această carte a domni<c>i Inele ca
de acUinu înainte 3 să ţie şi să stăpânească dUinnealui aceste case cu locul, cu
curtea, cu grădina precun1 le-au stăpânit şi Staico, să-i fie stătătoare şi
ncclătitu În VCCi pentru Că aşa iastc porunca domni<C>i Inele.
H H.:\KO Aawhcr uocT.:\Rtdi€M rociiOACTR.:\ MH. Octomvric 2 dni, leat
7227 <1718>.

.. ..

t lw lwaH RO€ROA.:\, MHt\OCT·I·I~
t Hw IwaH RW€RWA.:\ <m.p.>

Eo;{~·l-€1~ rOCIIOAap.

Procit
<Vers(J>: Pentru casele

ve/logofăt.

Băngcscului.

ALti.B.. nr. :l5.08/
Orig. rom .. luÎrlie difhlio cu .filigran (3:l.5x]] cm.). monograma domneascâ
sigiliu inelar domnesc tÎ7 chino1·ar. Pro1·ine de la EjJilrojJia Aşe::âmintelor Brâncm·eneşti.

Bibliografie: ed:
1

.~.....

A~cz[1mintclc

şi

193g, p. 17 (nr. 1S):focs.: Documente 2006, p. 55.

,',

1\,,uJ~,,cf.

: ' Ad. interlinear.
''hHIAltUT€.

2.
1720 (7228) 111ai 8,

t

MHt\OCT·I·Io

GO;{~·I·€10,

lw

H€Kgt\.:\€

Elt\€a.:\HAPg

RO€ROA

"

Bucureşti
rOCIIOA.:\Pn

dan ii le domni lor şi ale oblăduitori lor cari să t~1cu la
obrazcle cele de cinste şi trebuincioase d01nnici nu nmnai <că> sănt cu calc şi
cu cuviinţă ce încă sănt şi foarte trebuincioase pentru că să vădu a fi acele
obrazc vrednice acelor daruri pentru credinţa şi pentru slujba lor cea dreaptă
şi credincioasă cătră d01nnii lor.
Drept aceia văzând domniia 111Ca prc cinstit şi credincios boiariul
dOinni<c>i n1elc Manolachc \'el cliucer că slujaştc ţărăi şi domniei melc cu
credinţă întru toate mn socotit de ain dftruit dumisalc zece st(.înjăni de locu
dcn livadca domnească prc lângă casa dumisalc în lat, iar în lungu prc dlt
ţine locul caselor dlllnisalc, cel de moştenire, pentru ca să-şi mai lărgească
curtea şi grădina.
Întru aceia domni<i>a Inca i-am dat acest hriSOV al domniei melc Ca S[l
aibă a stăpâni aceşti zece stânjăni de loc ce scriu mai sus cu bună pace, să-i
fie dumnealui şi coconilor dumnealui stătfttori şi ncclătiţi în veci. Pentru care
3€Mt\h\

E""XHCKHh\
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dar. ~i prc cei ce în urma domniei noastre îi va mi lui Domnul Dumnezeu 1 cu
oblăduirea ţărăi acc~tiia au dcn neamul nostru, au striin, au dcn patriia
aceasta îi rugăm ca să nu strice ~i să nu calce această danic ce am dftruit
domniia mea prc cinstitul boiariul domniei melc Manolache ve/ cliucer ca ~i
ale domniilor sale mile ~i danii să fie ncclătitc ~i ncstrămutate de cătră alţi
oblăduitori întărindu acest hrisov al domni<e>i melc cu tot sfatul cinstiţilor ~i
credincioşilor boiarilor domni<c>i melc: pan Radul Popescu! \'el d\'Ornic i
pan Iordache Creţulcscul ve/logofăt i pan Dumitrachc Ra1nadan ve/ spatar i
pan Cirigoric llalipinschi \'el vistiiar i pan lanachic Stama \'CI postclnic i pan
Nicolae Rusct ,·c/ paharnic i pan Matei Crcţulescul \'el stolnic i pan Panaioti
1
,·el slu!..!er i Costandin Băleanul \'el com[is]- i Bftrcft Cojftscul \'c/Incdclnicer
1
i Barbu! Meri~anul \'ci pitar i Drăghici Bălăceanul \'ci d\'ornic Târg[ o ]vi~tii-.
Şi ispravnic Costandin Văcftrcscul \'lorii logofct.
Şi s-au scris de Grigorii logofăt Conţcscul hil• !reti vistiiar în
Bucurc~ti. ,,1ease(a maia 8 dni, leat 7228 <1720>.
t Ju.1 NuK~I\d€ ECIEECI;\, MIMCICT·I·I~ GC~:-~:·1·€1~ r~CIICIAdp.
t lw NuKC~I\dE EWERWA <m.p.>
Iordache Crcţulcscul \'c/logofat, procitoh.
Costandin Văcărescul \'/ori logofăt, procit.
~

<Verso>: Pentru locul

dăn grădina dăn livadă domnească.

/li. .li. B .. nr. ~ 5. 08~
Orig. m111 .. htirtic diji>lio cu/iligran (-l-l.r30.5 C/11.). litaa ini{ialâ. llltl11l'lc dolllnlllui
şi 11101/0grwna doiiJJJcascâ scrise cu chinm·ar şi sigiliu 111ijlociu doi11JU!Sc În ccanl roşie.
ul::.ut. Pm1·inc de la 1:/>itrol>ia .·lşc::.tllllintclor Br(incoi'CJJc.yti.
Bihlio~:rafie:

cd:

;\~czfunintclc

193X. p. 20 (nr. ] l);j(Jcs.: Documente 2006, p. 57.

1

Scris cu chinovar.
~Rupt în orig.

3.
1731 (7239) august 12,

t

MIMCICTUICI

GC~:.~au~.

lw

MliXdl~

PdK~EUL.ţ'h

Bucureşti

E~EE~A H r~cii~A"P RCCIH

:~EMI\f ~~rrppCIEI\dXIiHCKCI€.

Dat-am domni<i>a mea acest cinstit hrisov al domni<e>i melc cinstitului
~i crcdinciosului boicrului domni<c>i melc Manolache Lambrino \'ci logofăt
ca să aibă a ţinea şi a stăpâni n1oşia, ce se chiamă Furducştii. ot sud [Eihov] 1 •
Care moşie să hotăraştc pc din sus cu Popcştii lui Raf~til călugărul, ce I-au
chemat pc m1rcncştc Radul Popescu! hil· \'el vornic, şi pc din jos cu moşia
Lcurdcnilor a lui Gheorghe banul Bălcanul, din câmp, din pădure. din apă.
din şezutul satului. însă din hotarul Popeştilor în jos P'Înă în hotarul
Lcurdcni lor. st,în jcn i 76 7.
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mai aibă dun1nealui a Inai ţinea şi a stăpâni şi alt hotar la
vale, în luncă, peste Inatca Dâinboviţii cei vechi, ce se chiamă Ciumcrnicul,
st~1njăni 600, cu livezi de fân, cu tot pometul, cu bălţile ce se fac din
vărsături le Dâinboviţci du pres te tot hotarul, din cin până în cin.
Care aceste Inai sus pomenite două n1oşii fost-au Inai nainte ale
banului Radu Năsturcl din Fierăşti şi ale cumnaţilor lui, Mihai i Mihnca, sin
Savii logofătu Şufariul din Furdueşti. Şi vânzându-le ci cu zapisele lor
dOinni<e>i sale, răposatului Şerban Cantacuzino voicvod, şi domni<i>a sa leau închinat la n1ănăstirca don1ni<c>i sale Cotroceni de le-au stăp~1nit
mănăstirea până la a doua domnie a domni<e>i sale, răposatului Nicolae Vodă.
Iar, când au fost atuncca, în zilele domni<e>i sale, s-au fost sculat
credincios boicrul dOinni<c>i Inele Manolache Lmnbrino l'e/logofăt fiind pc
acea vreme mare paharnic trcbuindu-i dmnisalc moşie aproape de Bucureşti.
Au luat voie de la don1ni<i>a sa şi de la toţi boierii Divanului de s-au fost
tocinit şi s-au aşezat cu sfinţiia sa, părintele chir Avcrchie, ce au fost pc
acele vren1i egwncnu sfintei Inănăstiri Cotroceni Îinprcună şi cu toţi
călugăraşi de acolo de au dat dumisale moşia Furducştilor tot hotarul. Iar din
hotarul Ciumcrnicului numai stânjeni 600, dând şi dwnncalui Inănăstirii
schimb Inoşia, ce se chiamă Zgârciţii, ot sud Vlaşca, fiind alf1turca cu n1oşia
mănăstirii, ce se chian1ă Pictrilc. Care această moşie Zgârciţii au fost
cumpărat-o dumnealui de la răposatul părintele Cliincnt icr01nonahul
Grădiştcanul. Şi pentru ca să potrivească preţul moşiilor de schiinb au fost
n1ai dat credincios boicrul dOinni<c>i melc şi bani gata, talcri 78. Şi fiind
această moşie a Zgârciţilor de c~împ cu venit şi Inai vârtos că dăruind şi
răposatul părintele Climcnt icromonahul vii le după acea moşie mănăstirii
Cotroceni s-au folosit mănăstirea despre ainândouă părţile dupre cum şi
domni<i>a n1ea ain văzut şi am cunoscut. Iar ceialaltă moşie din Ciumcrnic,
1
stânjăni [840] , aceasta fiind dată dumisalc au rămas pc seama tnănăstirii ca
să o stăpâncască.
Deci, făcându-sc acest schiinb bun şi cu calc făcut-au cărţi şi zapisc
unii către alţii iscălitc de toţi vecinii şi de toţi boierii dwnncalui ţiind stimta
mănăstire n1oşia Zgârciţi şi credincios boicrul domni<c>i melc moşia
Furduicşti i din Ciumcrnicu fost-au stăpânit doi ani schimburile atn~îndouă
părţile cu bună pace. Iar credincios boicrul dOinni<c>i Inele ştiindu-sc aşezat
şi odihnit după legătura ce s-au legat cu mănăstirea Cotroceni şi-au facut pc
moşia Furducşti lor case pc tctnel ic de piatră, drcgând şi o biserică de piatră
ce este pc acea moşie cu Inultă chcltuialfL Iar Raf~til călugărul fiind de
aproape vecin acolca, la Furducşti, cu crcdinciosu boicru domni<c>i melc şi
zavistuindu-1 pururea pc dumnealui mai vârtos bănuind pentru cealaltă parte
de moşie din Ciumcrnic, care rămăsese mfmăstirii să o stftp~1ncascft precum
scrie mai sus rămf1ind împresurată de Lhînsul şi vnînd cfllugării de la
iar
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mănăstire

ca să o scoaţă de sub stăpânirea lui fostu-s-au sculat părintele
cgumcnuL chir Avcrchic, cu jalbă la domni<i>a sa, răposatul Nicolae Vodă,
~i nînduindu-sc boier ca să o aleagă şi să o hotărască de către Popcştii lui. Şi
cunosc,înd el că va să lipsească dintr-acea moşie bănuind pc boicrul
domni<c>i melc precum dumnealui ar fi îmbiat pc călugări ca să aleagă
moşia de către dânsul au fost mers într-adins la domni<i>a sa, răposatul
N icolac Vodă, cu multe feluri de prcpusuri pârând pc dumnealui ca să
zăticncască schimbul ce au fost făcut. Iar domni<i>a sa i-au fost dat ascultare
şi mult rău şi stricăciune au curs dwnisalc dintr-acele pâri de vrcinc ce
domni<i>a sa fără de nicio altă socoteală făcând numaidecât au spart zapisclc
ce făcuse unii la alţii şi au întors schimburile înapoi.
Însă întru acest chip lipsind pc crcdinciosu boicrul domni<c>i melc
Manolachc Lambrino \'(!! logofăt din Furduicşti şi din Ciumcrnicu
păgubindu-1 de toată cheltuiala ce au fost tăcut pc acele moşii le-au dat
înapoi călugărilor de la Cotroceni. Iar moşia Zgârciţilor, of sud Vlaşca, ce au
fost cumpărat-o dumnealui de la Climcnt icromonahul Grădiştcanul de au
dat-o schimb mănăstirii n-au vrut domni<i>a sa în calc ca să o întoarcă iarăşi
la dumnealui. Ci au pus pc cgumcnul chir Avcrchic fără de voia lui de au
întors dumisalc banii preţului Inoşici ce au dat, iar nu moşia puind şi pc
Climcnt icromonarhul cu sila de şi-au fost schiinbat zapisul moşiei
Zg,îrciţilor făc,înd alt zapis pc numele mănăstirii precum că ar fi cumpărat
mănăstirea de la dânsuL iar nu credincios boicrul dmnni<c>i Inele.
Deci, ncav,înd cgumcnul şi călugării bani ca să cumpere acea moşie a
Zg,îrciţilor de nevoie au pus arginturilc n1ănăstirii zălog la neguţători şi au
luat acei bani cu dobândă. Şi de atuncca au răinas ainândouă părţile
năpăstuite şi păgubitc. Iar când au fost acum venit-au către domni<i>a mea cu
jalbă atât credincios boicrul domni<c>i Inele Manolachc Lainbrino \'el logofăt
pentru strâmbătatca şi paguba ce au avut C{ît şi sfinţiia sa, părintele cgutncnul
chir DaniiL de la sfânta n1[măstirc Cotroceni dimpreună cu părintele,
procgumcnul chir Avcrchic, şi cu toţi călugăraşii de acolo jcluindu-sc şi ci
pentru banii ce au fost luat cu dob,îndă atuncca şi au pus arginturi le
măn[lstirii z[dog tăc,îndu-sc dobânzilc capete ncavând nicio putere ca să le
scoaţă de unde cra<u> zălogitc.
Deci, dmnni<i>a Inca în1preună cu toţi cinstiţii şi credincioşi boierii
Divanului domni<c>i melc aşa am judecat cu dreptate ca să nu să se
păgubească nicio parte nici alta. Ci să ţie am,îndouă părţile schitnburilc
precum şi mai nainte bine au fost schiinbat şi au ţinut. Adică s[l ţie şi să
stăpâncască credincios boicrul dmnni<c>i melc Manolachc Lainbrino \'el
logofi1t satul Furduicşti şi partea din Ciumernicul prccun1 mai sus s-au
pomenit. Pentru moşia Zgârciţilor, of sud Vlaşca, care au fost dat-o
dumnca lui schimb m[m[lst iri i Cotroceni şi st~înta m[m[lstirc s[l ţie şi să
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Vlaşca,

care au luat-o schimb de la
dumnealui pentru Inoşia Furduicştilor i Ciumcmicul de vrcine ce s-au folosit
Infmăstirca fiind cu venit mai Inult. Şi ca să nu se păgubească şi credincios
boicrul dotnni<c>i melc pentru cheltuiala ce au fost făcut pc acea moşie.
Aşijdcrca şi pentru arginturilc sfintei mănăstiri care răinăscsc zălogitc la
neguţători ajungând dobânzilc capete ncavând cgmncnul şi călugării putere
ca să le scoaţă de unde era<u>.
Domni<i>a mea şi pentru aceasta împreună cu toţi credincioşii boierii
doinni<c>i Inele am socotit de am dat voie sfinţii sale, părintelui cgumcnului
chir Daniil, cu toţi călugării de au vândut crcdinciosului boicrului domni<c>i
n1clc şi partea cealaltă din Cimnernicu, ce era ncdată dumisalc, stânjăni g40.
1
1
stânjănul po bani 66, [cin] vechi ta Ieri [420] • Luând aceşti bani de la
dmnncalui au scos arginturile Inănăstirii de nu s-au prăpădit.
Drept aceia dar să aibă credinciosul boicntl domni<c>i Inele a ţinea şi a
stăpâni aceste ainândouă mai sus pomenite hotare: Furduicşti i Ciun1crnicul,
de acun1 înainte cu bună pace de către sfânta mănăstire Cotroceni şi de către
toţi vecinii ca să-i fie dmnncalui Inoşic ohabnică, stătătoare în veci
dumnealui şi coconilor dUlnncalui câţi Dmnnczcu îi va dărui.
Şi an1 întărit hrisovul acesta cu tot sfatul cinstiţilor şi credincioşilor
boierilor celor Inari ai Divanului domni<c>i Inele: pan Iordache Crcţulcscul
,·e/icâi vornic i pan Manolachc Lambrino ,·elichi logofat i pan Costandin
Dudcscul \'elichi spătar i pan Grigoric Grcccanul \'elichi vistier i pan Barbut
Mcrişanul velichi clucer i pan Manolachc \'elichi postclnic i pan Costandin
Năsturel \'elichi paharnic i pan Matei Fărcăşanul ,·elichi stolnic i pan
Costandin Brâncovcanul \'elichi coinis i pan Mihai Bărbătescul \'elichi scrdar
i pan Iordache velichi slujcr i pan Grigoric Filipcscul velichi pitar.
Şi ispravnicu Costandin Crcţulcscul \'fori logofăt.
Şi s-au scris hrisovul acesta în anul de întâiu a doinni<e>i melc aici, în
oraşul scaunului dOinni<c>i Inele, în Bucureşti, de Ioan logofcţclul de Divan.
ot Argeşu, la anii de la Zidirea lumii leat 7239, iar de la Naşterea Domnului
şi Mântuitorului Nostru Iisus Hristos 1731, în luna lui august, în 12 zile.
ot sud

lw

MHX'-'" PL\KOEHL\'h EOEEOA, MHI\OCTHIO Go;-:~HIO rociiOA'-'fL

Iw

'""X"" PL\KOEHL\'h EOEEOA.

J)('cc>/c> domnc>ascâ

Costandin

Crcţulcscul

\'fori logofat procit<ehnomu .

.\1./~1.8.. 171".

]5.4()7
CoJJie mod din /89]. /ulrlie di(olio cu filigran (35.r] 1 cm.). Pro1·ine de la
/:/ Ji 1/'( '1 Jia A şe::: â mi 111 e 1r,,. Brâ /7( ·r' 1·e neş 1i.
Bihlioţ:rajie:
1

ed:

A~czfunintclc

193X, pp. 32-34 (nr. 43).

Scris cu alt[t cerneală.
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Lf.
1742 februarie 28

"!

AI\HA~C'r"l"l~ G~~~~·~·~~.

Iw

'"HXAH PAK~RHU,'h K~fR~A H r~CII~AHH'h 3fMAf

f.AAXUCK~f.

ĂARAT

I'~CII~ACTRA

cinstituJui ~1
credincios boiarul domni<c>i melc Manolachc Lambrino hiv ve/ ban ca să
aibă a ţinea ~i a stăp~îni 3 poli st,înjăni de locu dcn livadca domnească. In
!atu pc hîngă grădina dumisalc, iar în lungu pc C(Ît ţine locul grădinii ca să-~i
mai lărgească grădina. De vreme ce că într-acea grădină s-au îndemnat
dumnealui de zideşte o biserică de piatră pentru vecinica pomenire.
Şi pentru ca să-şi mai lărgească grădina dun1isalc i-atn dat şi i-atn
dăruitu domni<i>a mea accstu mai sus pomenit loc dcn livadc<a> dmnncască
ca să-I ţie şi să-I stăpâncască dumnealui cu bună pace pentru că i 1 l-am
dăruitu domni<iHt mea.
IIHCAM Pfllf r~cii~ACTRA MH. 1742 fcvruaric 28 .
..
Iw i\1\.HXMi PAK~KHlţ'h R~fR~A. MHA~cT·I·~ G~ It~·~·~~ r~cii~AHH'h.
Procil \'el visticr.
MH

âf

II~Rfi\fH·I·I~

r~CII~ACTR~

MH

!lf. !li. B., 11 r. } 5. 08 (j
Orig. ro111 .. hârtie dij(J/io cu filigran (3:Y.5x}],5 C/11.), 1110110gra111a don1nea.\·câ
sigiliu inelar domnesc tii chino\'(/1". Pm1·ine de la 1:/JilmJJia .·lşc::âmintelor BnÎnco\·encşti.
BiblioJ.:rt~fie:
1

ed:

A~ezfunintelc

şi

19.3X, p. X9 (nr. 141 );.f(tcs.: Documente 2006, p. 69.

1\d. intcrlinear.

5.
<1743 septe111hrie 1> (7252)- <1744 august 31 > (7252)

în care să nutncştc şi să
prăznucştc
hramul St~întului Botczu al Don1nului Dumnezeu şt
1
M'întuitorului Nostru 1isusu Hristosu este zidită din tctnclic [i] şi
înfrumuscţată, precum să vede de dumnealui Manolachc Lambrino ve/ hanu
i de soţia dumnealui măriia sa, Doamna Bălaşa Brâncovcanca, pentru a
dumnealor veşnică pomenire. Leatu 7252 <1743 scptctnbric 1-1744 august
31>.
Pisaniia paraclisului .

i"

Această st~întă şi dumnezeiască biserică

.li./Jf.B.. nr. }5.fN} (a)

( 'oJJie mm., /1(/rtie dij(J/io cu .filigran (30,5x}},5
.l.ye::âmintclor Bnincm·en('.yli. Arc coJJic mod nedatatâ.
Biblio~:n~fie:

ed:

A~ezfunintelc

C/11.).

Prm·ine de la l:."'pilmJJia

193X, p. X9 (nr. 14J.);.f(tcs.: Documente 200(l, p. 70.

1 ,. -

·ara- sens.
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6.
1745 (7253) aprilie 1

t lw

H~cTAHAHH HHK~I\AE R~ERWA M~M~CTHI~ E~;.::····~ 3EMI\H BI\AX~iCK~E

De vren1c ce cinstit şi credincios boiariul d01nnici Inele dwnncalui
Manolachc Lambrino hiv \'el ban în1prcună cu a dumisalc soţie, D01nniţa
Balaşa, de râvnă dumnezeiască fiind îndemnat au dat danie accştii sfinte
biserici toate acestea ce coprind într-această carte ca să fie dă întări re şi de
1
chivcrniseal[ă] pentru a dmnncalor şi a tot ncainul dumnealor vecinică
pomenire 1-ain adăvărat şi an1 întărit şi d01nniia tnca acest aşczământ cu
pecetea şi cu iscălitura d01nnici Inele ca să să păzească ncstrămutat.
Measeţa aprilie 1 dni, leat 7253 <1745> .
..
..lu.' H~cTAHAHH HHK~I\AE R~ERWA, E~r~:····~ MHI\~CTUI~ r~cii~AHH .
Iw H~cTAHA~m HHK~I\AE R~ERWAA.
arc datorie netăgăduită a să nevoi Inai n1ult spre cele
sufleteşti decât spre cele lwncşti pentru că toate ale accştii lumi sunt
trecătoare şi vrednice şi toate ca mnbra trec şi ca o haină să învechesc şi
niciunilc statornice nu răinânc. Iar lucrurile cele sutlctc~ti ~i plăcute lui
Dmnnczcu răinân stătătoare ~i cei ce să ncvoicscu spre acelea îşi câ~tigă
vecinică pon1cnirc şi nume nemuritor.
Drept aceia dar, şi noi robii Stăpânului Hristos şi Dumnezeului a toată
făptura Manolachc Lainbrino hil' \'el ban împreună cu prea iubita mea soţie,
D01nniţa Balaşa Brâncovcanca, fiica răposatului şi de-a pururea pon1cnitului
Constantin Vodă Brâncovcanu, de vren1c ce din voia lui Dumnezeu n-atn
avut parte a ne răn1ânca copii de trupul nostru ca să fie moştenitori după noi
agonisirilor noastre dcn dun1nczeiască râvnă îndcmnându-nc luat-am prc
Dun1nczcu într-ajutor şi ain zidit sfânta şi dmnnczciasca biserică, din casele
noastre de aicca, din oraşul Bucureştilor, din Mahalaoa Prundului-, întru care
să ţinstcştc şi să prăznuieşte hratnul Sfântului Botez al D01nnului şi
Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Care sfântă biserică din temelie lnălţându
o şi cu toate podoabele câte să cuvine înfnnnuseţându-o şi cu odăjdii de cinste
şi cu alte sfinte bisericeşti vase împodobindu-o dintru ale noastre am;:îndurora
atâta dcntru ale Inele drepte ~i agoni<si>ri cât şi soţiia Inca, Domniţa Balaşa,
dintr-a ale sale părinteşti zcstri o an1 şi înzestrat-o dându-i danic lucruri
Inişcătoarc şi nctnişcătoarc. Care aici intra această carte arată pre anume casilc
noastre din Bucureşti, din Mahalaua Prundului, cu toată curtea lor şi cu
grădina, unde iastc şi biserica zidită, o pimniţă de piatră la Poarta cea mare din
Jos, dinaintea Curţii D01nncşti, cu loc de noao prăvălii, care sunt în nînduiala
pimniţii de merg în sus până în dreptul Puşcării.
Moşia Furdueşti, oi sud Elfov, tot hotarul de cumpărătoare de zestre şi
cu trei roate de moară în apa Dâtnboviţii. Moşia Fundenii, oi sud Saac, tot
Tot

creştinul
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hotarul de cumpărătoare. Mo~ia Mătftsarii, o/ sud Vla~cai, tot hotarul de
zestre (viile lucrătoare).
Viile din Dealul Scăienilor, o/ sud Saac, de zestre pogoane. Viia din
Dealul Budure~tilor, ot sud Saacu, în două locuri care ~i nouă ne iaste dată
danie de răposatul Pană Negoescu ,·el logoHH pogoane. Viia din Dealul
Sărbcnilor, ot sud Saac, de cumpărătoare pogoane.
Dupre cum pentru toate acestea scriu şi adeverez zapiselc cele bătrâne
de cumpărătoare i de zestre şi cărţile de hotărnicie, din ţiganii de zestre şi de
cumpărătoare ~i cu ţigăncile lor şi cu feciorii lor dupre foaia noastră cea
iscălită care să va da numai.
Care afierosiri ~i danii câte tnai sus sânt pomenite cu toate acestea
socotind că cele ce an1 dat şi am atierosit sfintei biserici nu vor ti din dăstul
a putea birui cheltuiala care să va face cu arhiereu, cu efimerii, cu cântăreţi,
cu dascălii şi cu şcoala a să chivernisi toţi bine precum să cade după
orânduiala ce să va f~tce prin bună învăţătură a mări<e>i sale domnului
nostru, Ioan Constantin Neculae voievod.
Am socotit de am mai adaos daniia sfintei biserici moşiia Filipeştii de
Pădure, ot sud [Saacl~ Prahova, însă partea Tmnii spătarul [casile cu viile şi
cu toţi rumânii, iar partea mo~iei, ce să cheamă MăruL i mo~ia de la hotarul
Morcnii cu rum,înii de acolo partea Tomii spătarul]-l.
A~ijderea şi mo~iia Gftojani", ot sud Vla~ca, cu rumânii, iar partea
Tomei spătariul le-am avut ~i noi date şi miluite de prea fericitul şi vrednicul
de pomenire mări ia sa, răposatul domnul Neculae Alecsandru voievod.
Nu numai ca să le stăpânim în viiaţa noastră cât vom trăi, ci şi dupft
petrecaniia noastră să rămâie mo~tenire copiilor şi nepoţilor şi tot neamului
nostru dupre cum pre larg coprinde întru al mări<e>i sale cinstit hrisov.
A~ijderca în urmă după pctrecaniia mări<c>i sale tnai sus nll1nitului
domnului Neculae Vodă, dăruind Dotnnul Dun1nczeu cu mo~iia ţării pc
măriia sa, domnul nostru Constantin Neculae voicvod, tnăriia sa încă au
întărit aceste miii şi daruri asupra noastră cu al tnări<c>i sale llllninat hrisov
urmând şi tnftriia sa hrisovului răposatului părintelui n1ări<e>i sale. Şi până în
ziua de astăzi av,îndu-lc noi sub stăpânirea noastră cu bună pace ~i socotind
ca sfl îndestulcze st~înt lăca~ul acesta pentru tnai bună chivcrniscalft a
chcltuclii ce arată mai sus ~tiind pre măriia sa dmnnul nostru, Constantin
Ncculac voievod, că iaste fierbinte rugător asupra tuturor facerilor de bine şi
a învăţăturii păm,întenilor şi a streinilor.
Mai mult cu ~tirea ~i voia tnări<e>i sale atn dat şi atn închinat la acest
sfânt locaş şi aceste mai sus scrise părţi ale Tomci spfttarului c'îtc coprind
într-amtmdoao luminate hrisoavele domneşti ca să le stăp,încască sfânta
aceasta biscricf1 prin chivcrniscala cpitropilor no~tri, care se vor nîndui ~i
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după

vren1i vor fi purtători de grije cu bună pace atâta de către tot neamul
nostru cât şi de către tot nean1ul T01nii spătariului.
Şi de vren1c ce aceste părţi de n1oşie şi alte câte mai sus săntu nUinite
că au fost ale T01nii spătariului ne săntu danie şi n1iluite de tnăriia lor, cu
toate învoieşată i nen1a noastră lăsăn1 ca să pomenească pururea şi totdeauna
la sfintele ierurgii nwnele tnariilor vale necontenit toctnai ca unor adevăraţi
ctitori îtnpreună cu noi şi cu T01na spătariul.
Şi pentru n1ai adevărată credinţă iscălindu-ne ne-an1 pus şi peceţile.
Aprilie 1, leat 7253 <1745>.
Manolache Lan1brino bil· ve! ban
D01nniţa Bălaşa Brâncoveanca
Neofit n1itropolitul Ungrovlahiei
Iordache \'(!! dvornic
Şerban Cândescul hiv ve! paharnic
Grigorie Greceanul ve! ban
Şerban Cândcscul hiv ve! pahan1ic, n1ărturie
Antonache hil· \'el ban
6
Barbul Văcărescul ve/logofăt .
~1.M.B.. 11r.

171'.

31./9]
Orig. rom .. luÎrtic> dij(J/io cujiligral7 (3./.r].f
]5.413 şi 31./9].

Clll.).

Arc> douâ copii mod nedatate> la

Bibliografie: ed: Aşezămintelc 193X. pp. 90-91 (nr. 143 ); Hagi-Mosco 1995. pp. XOX1;facs.: Documente 2006, p. 72.
1

~

Scris peste altă slovă.

•'

,;

,;

npr)HT,)I\r)H.

'Tăiat în orig.
-t Scris marginal.
~

. r'h\k'~pMutH.
(J

Semnături autografe.

7.
1745 (7253) 111ai 30
[

] 1

t

Manolache Lan1brino hiv \'el ban împreună cu prea iubita mea soţie,
D01nniţa Balaşa Brâncoveanca, cu această a noastră carte adevărăm pentru
2
n1oşiia noastră, ce să chiamă Săcuenii, şi intră şi în CiUinernecul, ot sud
Ilfov-', care n1crge den apa Dătnboviţei până în apa Colintinei şi cu vad de
moară iar în apa Dătnboviţei, ce ne iaste de cumpărătoare de la Zota i Mihai
Bueştii stânjăni 757 dupre cum scriu şi adeverează cărţile şi zapisile de
cutnpărătoare.
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Pentru că uitând ca să punem şi această Inoşic în cartea de orânduiala
ccloralalte moşii, care le-am dat şi le-am a1icrosit daniic sfintei şi dumnczeeştei
noastre biserici de aici, din Bucureşti. Şi aducându-nc aminte acum mai pă urmă
am făcut această a noastră adevărată cat1c osebită pentru această moşie cu vadul
de moară ce scrie mai sus ca să o stăpânească sf~înta noastră biserică precum şi
pre celelalte toate c~îtc coprind în ccialaltă carte iscftlită de noi amândoi şi
întărită de măriia sa prea înălţatul nostru domnu, Ioan Costandin Ncculac
voicvod, şi măt1urisită de dmnncalor fraţii boiarii cei mari.
Dar numai tiindu-Ini mâna dreaptă prinsă de boala podagrii şi neputândumă iscăli nici pă mine, nici pă prea iubita Inca soţie, şi tctnându-mă de moarte
am pus de ne-au iscălit Sandul logofcţclul nostnt, cu mâna lui. Şi noi ne-am pus
peceţile noastre amândurora puind n1ărturii vrednice iarăşi pă dumnealor fraţii
boierii, cari-i să vor iscăli mai jos ca să să crează. Mai 30, 7253 <1745>.
Manolache Lambrino hi\' \'el banu.
Doinniţa Balaşa Brâncovcanca.
Iordache Cr<cţulcscu> ve/ J\'ornic, mărturie
G <ri gorie> Grcceanul \'el ban, mărturie
Barbu] Văcărcscu \'e/logoHH
Costandin Văc<ărescu> \'el cluccr
Andronache Palada hi\· \'el cluccr
[ r-l hi\' \'('/ stolnic
[ ]-t \'el stolnic
5
Dumitraşco Racoviţă hi\' \'e/mcdclniccr .
'-

<Verso>: Leal

7252 <1745> maiu 30.

/~1./li.B..

nr. 30.467
Orig. rom .. lllÎrtie dijiJ/io cuji/igran (34x:l:} cm.). :l sigilii ine/arc În negm deji1111 .
.-1re patru copii: 11110 ro111. ncdatalll. una 111od din /89} şi douâ mod nedatate. Pro\·ine de la
Lj Jit n >J Jia A şc~ â 111 in t clor B nÎ n( '( J \ ·cnc.yt i.
Bihlio~:rafie:j(u·.c
1

Scmnfttură auto~rafă în lb. ~rcacă si
. cu altă ccrncalft.
~

2
.i

Documente 2006, p. 73.
~

1ln'jYh .
... . ,

Gl\ X~C\KcL

-' Scmnftturi autograiC indcscill·abilc.
'Scmnftturi autografe.

8.
<d. 1745 aprilie 1> (7253)- <a. 1745 iunie 16> (7253)
Neofit mitropolitul Ungrovlahici adcvcrcz 1
i" Noi robii Stăpfmului Hristos şi Duinnezeului a toată f'ftptura
Manolache Lambrino hil· ,·el ban împreună cu prea iubita Inca soţie,
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D01nniţa Balaşa Brâncovcanca, cu această a noastră adevărată carte iar[ăhi

2

[scr]icn1 şi adcvărăm. Pentru că prc lângă alte danii care am dat şi am
afierosit sfintei şi dwnnczccştii noastre biserici dcn casilc noastre dcn
Bucureşti, of Mahalaua Prundului, pentru care danii toate mai pre largu
coprind într-altă a noastră cat1c iscălită şi pecetluită de noi şi întărită şi de
prea lwninatul nostru d01nnul, /o Costandin Neculac voicvod, şi de
dwnncalor fraţii boierii cei tnari. Nwnai dar care afierosiri şi danii câte acolo
într-acea carte sănt p01ncnite cu toate acelea socotind c[ăl~ nu vor fi dcn
destul a putea birui cheltuiala, care să va face cu arhiereu cu cfin1criiu, cu
cântărcţi, cu dascali şi cu şcolari şi a să chivcmisi toţi bine precum să cade.
Iarăşi an1 n1ai socotit amândoi de atn n1ai dat sfintei biserici şi am
aficrosit danic partea noastră cea părintească de cliro<no>tnie ce avcn1 de
luătn-+ de la cămara avgustriarscască din dobânzilc a unei sun1c mari de bani
capete, care după vremi au luat căn1ara avgustriarscască îtnprumut den casa
răposatului părintelui nostru, măriia sa Costandin Vodă Brâncoveanul, de
umblă cu dobândă.
Din care dobânzi ale acelor capete pc dreptate ne-au făcut măriia sa,
răposata n1aica noastră, Doamna Mariia Brâncovcanca, şi noao această parte
prccun1 şi ccloralalţi de luăm-+ pă ficştccarc an dcntr-acclc dobânzi partea
noastră zloţi nemţeşti 1.836 poli, crăiţari 1O. Însă cu partea de clironomic ce
ni s-au venit de am luat şi de la nepoata noastră, Mariuţa Alicseanca, fiica
răposatului mării sale, Ştct~m beizadea. Dupre cum întru adevăr şi mai prc
largu pentru această mai sus p01nenită clironomie a noastră de bani coprinde
întru o carte a răposatci tnaicii noastre. Doatnna Mariia Bnîncovcanca, şi
într-altă carte a dum<ncalui> pomcnitului nostru, Costandin Brâncovcanu \'(!1
cluccr.
Şi în câtă vren1e au trăit măriia sa, răposata Doatnna, atn luat aceşti
bani tot prin n1ijlocirca mărici sale. Iar după pctrccaniia mărici sale până
acwn i-am luat prin tnijlocirca nepotului nostru, Costandin Brâncovcanu \'(!/
cluccr. Însă dcntr-această sumă de bani a dob;;înzii clironomici ce scrie mai
sus am lăsat şi ncpoţilor noştri zloţi nemţeşti 306, crăiţari 7, dupre cum în
diiata noastră arată anun1c. Iar ccialaltă sun1ă de bani, zloţi nemţeşti 1.530
poli, crăiţari 3, ce rătnân afară dcntr-accastă parte ce am tacut nepoţilor i-am
lăsat să-i ia sfânta această a noastră biserică pentru a noastră şi a celor den
neamul nostru răposaţi tuturor pomenire prin mijlocirea dum<nealui>
nepotului nostru, Costandin Brâncovcanu. Pentru care nu ne îndoim pentru
dumnealui nepotul Costandin Brâncovcanu fiind şi dum<ncalui> tot de un
ncan1 a nu fi sărguitor şi după noi a lua prin mijlocirea dum<nealui> sfânta
biserică această sumft de bani.
Iar încă de care cumva şi:' ar socoti dun1nealui şi ar umbla să strftmute
acest aşftzftmânt şi nu va vrea să urmeze după aceastft hotărftre şi aşfiZfun~înt
2
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al nostru amc.îndurora îl supunen1 supt mare şi groaznecu blestem şi a nu
avea unde veni după noi şi a vedea Faţa lui Dun1nezeu.
Şi pentru mai adevărată credinţă iscălindu-nc ne-am pus şi peceţile ca
sf1 sfl crează. Leal 7253 <d. 1745 aprilie 1 -a. 1745 iunie 16>.
Manolache Lambrino hil• \'el ban
Dotnniţa Balaşa Brâncoveanca
t [Al Agatonichici Neofit şi părintele lor duhovnicesc, mărturie
t popa Athanasic cron1o<na>h, martor
Iordache C<rcţulcscu> \'el dvornic, mărturie
G<rigoric> Grcccanu ve/ banu, mărturie
Antonie hiv \'el ban
Barbu Văcărcscu ve/logofăt
An<dronachi> Palada hil· \'el cluccru, mărturie
Radu Cmnăncanu \'el paharnic, mărturie
Costandin Cioran, tnartur
Radu Crcţulcscul \'el stolnic, martor
Totna G<tlliano> biv \'el stolnic, tnărturic
Costandin Crcţulcscul ve/ agă, mărturie
Şt<cfan> Văcă<rcscu> \'el sărdar, mărturie
Dumitraşco Racoviţă \'e/mcdelniccr, martur
1
Iordache Micşunescu hiv \'el căpitan ::a do<robanţi>, n1artor •

t.

.H.!'tf.B.. nr. l5.0o(J
Orig. rom .. lllÎrtie dijhlio cu filigran (50.r33.5 cm.). l sigilii inelare În cemealci.
Pm1·inc de la 1:/Jilmpia Aşe::.âmintclor Bninco\·cneşti.
Bihlio~:rajie: cd: /\~ezămintele 193X,

pp. 91-92 (nr. 144); mcn{.: Stoicescu 1960, p.

204. n. 2;facs.: Documente 2006, p. 71.
1

Semnf1turi autografe.

~Rupt în orig.

'Scris peste altf1 slovf1.
-1

i.t-

1\~HM.

'Ad. interlincar.
Semnf1turf1 autografă în lb. greacă. Transcrisă din cd.

(l

9.
1746 (7254) ianuarie 6
Luminată tnăriia

cu multă plecăciune închinându-n1ă
sftrut cinstită mâna n1ări<c>i talc rugând pre cel din <Î>nălţin1e Dun1nczcu ca
să păzască pă <mfnriia ta cu întreagă sănătate şi cu bucurie dăplin
t Cinstită scrisoare a tnări<c>i talc, ce mi-ai trimis, cu plecăciune o am1
luat, şi fi ind învestitoarea sănătăţii tnări <e> i talc nu puţină bucurie [amu]
avem mulţumind celui din <Î>nălţimc Dumnezeu câte tnăriia ta mi-ai scris am
văzut. Pentru rămători vei şti tnări ia ta că acun1 n-avcn1- nicio căutare, că
ta,

Doatnnă Bălaşo

')
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nlllnai ce au dat câte talcri 2. Şi n-am vrut să-i dau după cum va spune
mări<c>i talc Iacov că nici cu nu i-an1 dat a~a. Iar pentru mierc 3 vei ~ti măriia
ta că cu am dat-o ditc talcri 2, bani 90. Iar măriia ta vei apuca pă Panait ~i va
împlini pă această toctneală.
Lui Nicolăiţă îi rog dă la Dun1nczcu norocită viiaţă.
Ş tnila lui Dlllnnczcu pururea să fie păzitoare mări<c>i talc. Ghcnaric
6 dni, 7254 <1746>.
Al mări<c>i talc,
plecată slugă C<ostandin> Strâmbcanu hiv \'el stolnicu.t.
<Versen: t Luminatci tnări <e> i sale, Doamni i Bălaşi i Brâncovcancăi, cu
5
căzută cinste şi cu fericire mări<c>i sale să i să dea. La Bucureşti.
M.M.B.. nr. 25.141
Orig rom .. hârtie difi>lio cu filigran (!9.5x20 cm.). sigiliu inelar În cearâ ncagrâ
la Închiderea scrisorii.

Bibliografie: cd:
1

A~czămintclc

193X, p. 79 (nr. 1.?0).

c- -

.-ara sens.

o

'

- UA~AKfM.

'

..

. MIIAj)f.

~Semnătură autograllt.
~ Ad. intcrlincar.

10.
<1746 septen1brie 1> (7255)-< 1747 august 31 > (7255)
t Cu această a noastră încredinţată scrisoare, care-le cu iscăliturilc
noastre o am întărit şi cu mărturii vrednice de credinţă o am adeverit în
~tiinţă, să fie la toţi cei ce să va cădea a şti că întâmphîndu-se pctrccanie
dum<ncalui> răposatului Costandin căn1inariul au fost lăsat pentru a dun1isalc
1
pomenire unei copile surori ai noastre. Însă numai despre mmnă iar nu ~i de
tată, talcri doao sute dăndu-i în mâna dum<ncalui> răposatului fratelui
dumisalc Manolachic hh· ve/ ban ca să-i păstreze P'1nă să va f~1cc copila de
vărstă, fiind făcută acea copilă de muma noastră, Tudora, cu răposatul
Dumitra~co Cilibiul, fratele dutnncalor, iar nu şi noi.
Deci murind tnuma noastră, Tudora, şi mai sus numita noastră soră [
f, încă mai 1naintc<a> pctrccanici răposatului Manolachie banul. Şi dupft
pctrccaniia şi rătnăind acei ta Ieri doao sute la mări ia sa, Domniţa Bal aşa
Brâncovcanca, soţi ia răposatului ban, am cerut cu j udccatf1 de la mftri ia sa ca
să ne dea acei bani în mâinile noastre să ne chivcrnisim si dcn 111(Îna mftriei
sale toţi deplin şi fărf1 de nicio lipsă aceşti taleri doao sute i-am luat.
/\şijderca şi mai nainte în viaţa dum<nealui> răposatului ban de multe
ori şi adese am avut mult ajutor ~i căutare. Şi ne-au mai dat ~i de la
1
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dum<ncalui> pentru a dumisalc pomenire mai înaintea acestor talcri doao
sute încă talcri o sută, care şi aceia toţi deplin la trcbuinţilc noastre i-am luat.
Drept aceia dar am dat această scrisoare a noastră la mâna mărici sale,
Domniţci Balaşci Bnîncovcancăi, întru adeverinţă cum că toţi banii câţi
răposatul Costandin căminariul surorei noastre i-au lăsat. Şi talcri o sută de
la dum<ncalui> i-am luat dcn mâna măriei sale toţi deplin până la unul. Şi de
acum înainte niciun fel de ccrirc de orice lucru de la măriia sa să nu mai
avem a mai cerc fiindcă tot ce ni s-au tacut am luat deplin.
Şi pentru mai adevărată credinţă ne-am iscălit numele noastre mai jos
fiind şi vrednice obrazc de cinste iscăliţi mărturii. Leat 7255 <1746
septembrie 1 - 1747 august 31 >.

[ l'.

f.
[ l'.
t[

A<tudreiu, hrati<o>rdachc am luat
N <icolac> Ro set hiv vellogotat, mărturie
Ianachc l'e/ serdar, martor
-l
)
/\lccsandru [Ro ... ] • martor .
~1..M.B .. III".

]5.104
Orig. mm .. luirtie dij(J/io cujiligran ( ]9,5x] 1 cm.).

1

Ad. intcrlincar.
~Loc alb în orig.
; Scmnftturi aulot!,rak în lb. ti,rcacfl.
~ lndcscirrabil. ~
~
'Scmnftturi autograk.

11.
1748 (725 7) !•iepte111brie .t::..
t Scrisoarea mea la <mâna> cinstit<ci> mări<e>i sale, Don1niţii Bălaşi
Brâncovencii. Precum să să ştie că den bună voia mea an1 venit demn pohtit
pă măriia sa şi mi-au dat o prăvălie, care arc măriia sa la Poarta de Jos, hîngă
Puşcărie, în r'îndul celor doao prf1vălii, ce s-au dat Hristii băcan. Care pentru
chiriia accştii prăvălii m-an1 tocmit cu măriia sa într-un an taleri 25, adică
1
doaozcci şi cinci, şi aceşti bani i-am datu toţi acum înaintc •
Deci, împlinindu-să anul şi ncmaipriimindu-tnă tnăriia sa ca să mai ţiu
această prăvfdic să aibu a eşi, să-mi caut într-altă parte. Iar de mă va mai
priimi măriia sa şi alt an şi 1nă voi putea tocmi cu măriia sa pentru chiriia
prăvftlii atunci iarăşi voi înnoi zapis.
Dar de voi strica cu ceva în prăvfdic mf1car cătu-şi dec,ît s[l aibu a l~1cc
cu cu chicltuiala mea la loc după cum au fost de vreme că 111[1riia sa mi le-au
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..,

dat prăvăli [ia]- noa o, cu toate dichisi le şi în lăuntru şi pă din n-afară. Şi vin
sau rachiu la prăvălie să nu să 3 vânză.
Şi pentru n1ai adevărata credinţă am iscălit Inai jos puind şi pecetea ca
să să crează. Scptc1nvric 7257 <1748>.
Mustafa căpitan za lipscani 4 .
ltl.lti.B.. nr. 30.508
Orig rom .. hârtie dij(J/io cujiligran (33x22.5 cm.), sigiliu inelar Fn negru dejifln.
A re copie rom. din /894. Prm·ine de la Epilropia Aşe::.âmintelor Brâncoveneşli.

Bibliografie: ed:
1

2
3

-t

Aşezămintclc

1938, pp. 82-83 (nr. 128);./âcs.: Documente 2006, p. 75.

'fHtMHHTE.

Scris peste altă slovă.
Ad. intcrlincar.
Semnătură autografă.

12.
1749 (7258) octon1brie 23

t Zapisul micu la

luminată

mâna Inări<c>i sale, Doamnei Balaşii
Brâncoveancăi. Prccmn să să ştie că din bună voia Inca am venit la măriia sa
1
şi 111-a1n n1gat de 111i-au dat trei prăvălii, care le arc mării a sa despre Poarta
Curţii Do111ncşti den Jos, drept Puşcărie, lângă Zcrda ovrcica, ca să şăz întrânselc (însă într-un an) şi cu să-i dau mări<c>i sale într-acest an chirie talcri
şaptezeci şi cinci, pentru câtăştrclc prăvăliilc. Însă acum înainte~ la G~fTH
Di1nitric a111 dat 111ări<c>i sale talcri treizeci şi şapte şi jumătate, iar talcri
treizeci şi şapte şi jUinătatc să-i dau Inări<c>i sale la G~fTH Ghcorghic.
Deci, împlinindu-să anul şi nc1naiprii111indu-Ină Inăriia sa ca să mai ţiu
aceste trei prăvălii să aibu a eşi să Ină ducu la altă parte, unde voi şti. Iar de
mă va Inai prii1ni Inăriia sa şi altu an şi mă voi putea toc1ni cu 111ăriia sa
pentru chiriia prăvăliilor, atuncea iarăşi voi înnoi 111ări<c>i sale zapisul.
Şi de voi strica cu în prăvălii Inăcar cătuş de cât să aibu a face cu cu
cheltuiala mea la locu de vreme că măriia sa mi le-au dat prăvăliilc noao, cu
toate dichisilc şi în lăuntru şi pă din af~1ră. Şi vin sau rachiu în prăvălii sf1 nu
vanz.
Şi pentru Inai adevărată credinţă n1-a1n iscălit mai jos şi Ini-am pus şi
degetul ca să să crează. Octombrie 23 dni, leat 7258 <1749>.
Eu, Hristca băcanul platnicu.
4
Eu 3 , popa Grigoric o/ Do<a>mna Bălaşa, martor .

[ f.

Şi

<Verso>:

a111 scris cu, Costandin

Prăvălii le

de la

logofcţclul,

cu zisa lui.

Puşcărie.
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JLH.H.. nr. 30.509
Orig. rom .. lllÎrtie difi>lio (l9.5.r:!0.5 cm.). o se111nâturâ digitalâ În cemealâ. Are
COfJie ro111. din 1894. Pro1·ine de la EjJitropia Aşe:::â111intelor BnÎnco\'CIIeşti.
HihlioKrt~fie:
1

('(/.:

A~ezămintele

193X, p. X3 (11r. 1]9);j(tcs.: Dt'Cumente 200(), p. 75.

'

1\\111..\".

~ 'hm..11tttTf.
1 •• •'

lf,,'

1
·

Scmnf1turf1 autografă.

' Scmnf1tură autografă în lh. greacă.

13.
1750 (7258) februarie 15

t Scrisoarea mea la

lutninată

mâna mări<c>i sale, Domniţci Balaşii
Bnîncovcancăi, că lăs~îndu-mi dumnealui taica socru-tnicu, Costandin spatar
Draco, la purcedcrca dUinisalc de aici la Ţarigrad doao lăzi cu unele-altele
de ale dumnealui ca să lc 1 aibu supt păstrarea mea şi cu 2 ncavând locu, unde
1
să le puiu să stea, pccctluindu-le cu pecetea mea le-mn dus la mări<i>a sa să
stea până îmi va veni răspunsu de la dumnealui.
Acum viindu-mi răspunsu de la dmnncaei soacră-mea pentru aceste 2
1
lăzi cu cele ce sănt într-,însclc că mi lc dă mic şi soţii melc, Casandrii, le-am
luat de la mări<i>a sa pecetluite cu pecetea mea precum i le-am dat cu-.
Şi pentru mai adevărată credinţă m-am iscf1lit ca să să crează.
Fcvruarie 15 dni, leal 725X <175(h.
Matei hil· vflt<af> ::a aprozi~.
')

~1.~1.8..

11r. :!5,()89

Orig. 1'0111., hârtie dij(J/io cu filigran (:!:!.r:/6 c111.). Prm·ine de la Epilropia
A şe::: â mi 111 el(Jr IJ r(Î 1u ·o 1·eneşt i.
Bihliogrt~fie:

ed:

1

Ad. intcrlincar.

~

..........

A~ezămintele

193X, p. X5 (nr. 13:!);jctcs.: Documente 2006, p. 75.

lf<).

'Semnătură autografă.

1 '+.
1750 noientbrie 12

t

Adică

cu, Andrei zugrav de la Craiova dat-an1 zapisul tnicu la prea
cinstită m'îna mări<c>i sale, Doamnei Bălaşăi Brâncovcancăi. Precum să să
ştie că înaintea dumnealui l'e/ visticr tn-am tocmit cu măriia sa ca să
zugrăvescu biserica tnflri<c>i sale, care o au făcut acun1 aici, în Bucureşti,
adecă smntul Oltar, biserica, tinda, slomnul şi hramul din naintea bisericii,
însf1 pă din lfnmtru. Şi am toctnit în bani gata taleri cinci sute.
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA DOMNIŢA BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢILE SALE

aibu a-Ini pune tot meşteşugul ca să zugrăvcscu frumos
după plăcerea Inări<c>i sale şi a dmnnealui \'el visticr, cu văpsclc frumoase
de cele bune toate de la n1ine, iar aur cât va vrea să puie, să fie de la Inări<i>a
sa. Şi aşăz toate istoriile după cun1 să cade ca să facu lucru bun. Şi pentru
mcrtic să-Ini dea pc zi în zi de dulce carne ocă 3 şi vin ocă 3 şi pâine pă zi de
on1 câte 2 păini şi în zi de postu câte 3 ocă de peşte. Şi Ini-au dat acmn
înainte arvună talcri cincizeci.
Şi accstu lucru să aibu a lucra în doaă veri. Insă acmn la vara viitoare
să încep de la zi întâi al lui iunie şi fără de altă zinintcală într-această vară să
isprăvcscu de zugrăvit oltarul şi biserica de tot şi cât să va putea mai n1ult.
Iar ce va n1ai răinânca să le isprăvcscu a doaă vară începând atunci de la zi
întâi al lui n1ai. Şi la zugrăvit să aibu an1 Inai pune cu, cu plata de la Ininc, şi
1
alţi Incştcri zugravi buni, care voi şti cu ca să nu să facă zinintcală la
sorocul ce mi-am pus.
1
Iar când nu In-aş ţinea de acest aşăzământ şi n-aş veni la sorocu să Ină
apucu de lucru să fie Inări<i>a sa volnică să Ină 1 aducă cu trcapăd şi să lucrez
fără de voia n1ca până voi isprăvi.
Şi pentru Inai adevărată credinţă iscălindu-n1ă mi-am pus şi pecetea
Inai jos ca să să crează. Nocinvrie 12 dni, 1750.
Andrei zugraf
2
B<râncovc:'lnu> ve/ visticr .
Deci,

şi

219

cu

să

~

<Versa interior>:

t 15 talcri ipacu iunie 15.
t Am Inai luat talcri cinzeci, avgust 4 dni.
t An1 mai luat taleri şapte, bani 29, scptcinvric 1 dni, 7260 <1751 >.
t An1 Inai luat talcri 60, octomvric 8 dni.
t Iar an1 Inai luat talcri treizeci, octomvric 26 dni.
t lpacu i s-au dat iulie 20 dni 1752, talcri patruzeci.
t !pa cu i s-au In ai dat talcri treizeci.
t Din talcri cinci sute ce an1 avut tocmeală cu măriia sa Do<a>n1na ca
să zugrăvesc biserica prccun1 arată acest zapis am luat până acun1 peste tot
bani gata talcri trei sute optzeci şi doi bani 40.
2
Andrei zugraf .
tAm mai luat talcri treizeci tocina aprilie 23 dni, 7261 <1753>.
Andrei zugrat-.
t Ce au scris lucrul în zapisul acesta 1-atn isprăvit cu ajutorul lui
Dumnczău şi <mă>riia sa Do<a>mna Ini-au~ dat toţi banii deplin dit scrie
în[t]r-accst 4 zapis şi am iscălit.
Andrei zugrat-.
Au început a să da mcrticu de la iunie 17.
•

,'"!

•

,'"!

'-

<Ver.wn: Zapisul lui Andrei zugravul pentru bisericft ca să o zugrăvească.
1
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.11./~1.8..

nr. 30.7.73
Orig. rom .. luirtie diji>lio cu .filigran (3l.5xll cm.). Prm·ine de la l:. pilmJJia
.lşc:lllllintelor !Jnincm·cncşli. Arc copie mod ncdatalâ.

Bibliografie: cd: A~edunintelc 193X, p. 9X (nr. 148); men{.: Stoicescu 19()0, p. 205, n.
2:j(lcs.: Documente 2006, p. 76.
1

Ad. interlincar.
~ Scmnflluri autogral'c.
~

1

..i

MIU.\,,.

Rupt în orig.

15.
circa 1750
"!"

1XO ocă

"!"

250

ocă

Socoteala clopotilor
s-au tacut clopotul cel mic gata~
să fie clopotul cel mare~

Ocft 4]0 ocă po ta Ieri 1 pol, talcri 645.
Dintr-aceasta sft scad 20 de ocă clopotul cel tnicu ce s-au dat
clopotariului. Răm~1n ale clopotariului ocă 41 O, taleri 615.
1
Dintr-acc~ti bani i s-au dat n1nduri-rânduri până acun1 nocmvrie [ ]
talcri 500. Arc să mai ia taleri 115.
Dăntr-acc~ti i s-au mai dat nocmvrie 1J ta Ieri 65. Iar ccialan<t>u ta Ieri
-,
50, ce i să va mai fltcc sft i să- dea dupft ce va vărsa clopotul.
.H.Jf.H.. nr. 30.oCJ8
Orig. rom .. /1(/rtie difiJ/io cufiligran (30.rl0.5 cm.) ..·lre copie mod ncdalalâ.
Bibliogrt~fie:
1

2

cd:

A~ezămintclc

193X, pp. 9X-99 (nr. 149):jitcs.: Documente 2006, p. 71.

Loc alb în orig.
Ad. interlincar.

16.
circa 1750

t

Cinstită tnăriia

ta

Doamn~1 să

fii

plecăciune sărutăm cinstită m~1na mări<c>i

măriia

ta

sănătoasă

cu cinste

~i

cu

talc.

Cu plecată scrisoare ne jcluim mări<c>i talc pentru Ncda părcălab vei
~ti mftriia ta am fost mai spus tnări<c>i talc că el dcn părcălăbic nu este c[t noi
de peirea lui nu puteam ca să 1 mai stăm. Ci vo<i>n1 să ne risipitn care încotro
vom putea, că s-au învrăjbit cu toţi mcgiia~ii ~i cu turcii, că vin tot turburaţi
asupra noastrft de fltptclc lui că el nu sft 1 tnai dezbat niciun ceas de care este
de vftdft ~i sft minunează ~i Stanciul pftrcfdab ~i niguţitorii de f~tptclc lui, care
~i la Stanciul pftrcfdab fiind la el în gazdft au sărit să-lucigă beat.
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ni-l rădici dc<a>supră, să-llipseşti
din ~ărcălăbie că să ştii măriia ta că au vei fi cu tot satul au nwnai cu Neda
[c ]ă- noi atâta adăstătn până ne va veni răspunsu de la tnăriia ta.
t Iar pentru părcălăbie ne vom căuta altă săracă, care va asculta şi
poruncile mări<e>i tale şi ale satului. Şi când votn veni cu carăle cu bucatele
va veni şi săraca aceasta dc-1 vei vedea şi n1ăriia ta, ci ne rugătn nlări<c>i talc
să avcn1 răspunsu ca să să poată aşeza săracii să să gătească fieştecarc, iar la
o late le lor ca să 1 ne tragă inin1a să aducetn bucatele la curte. Iar de nu ni le 1
vei ridica de asupră să ştii tnăriia ta că nici bucatele nu le vom aduce, nici pc
noi brwna aici nu ne apuca.
Cu aceasta ne rugăn1 şi facc1n ştire tnări<c>i talc să fii măriia ta
sănătoasă în n1ulţi ani.
Plecaţi i tnări <C> i talc,
noi să ten ii din Găojani cei Vcehi.
t Eu, Mănăilă.
t Stan Atnza.
t Preda Scaun.
t Stoica.
t Ghcrghe Tain.
t Slavu.
Cu toţi tncgi iaşii ditnprcună.
Ci ne

rugăn1 nlări<e>i

221

talc

Doatnnă să

3

<Versa>: Întru cinstită n1âna nlări<c>i sale Doatnnci Bălaşii cu cinste şi cu
plecăciune să să

dea. La

Bucureşti.

Un rând în lb.

greacă.

M.M.B.. nr. 25.145
Orig. rom., luirtic dijiJ/io cufiligran (]Ox/4,5 cm.).

Bibliografie: cd.:

A~ezămintele

1938, pp. 83-84 (nr. 130).

1

Ad. interlinear.
Scris peste altă slovă.
1
Se repetă în orig.

2

17.
1 ~51 (7260) septe1nbrie [.:..
Pisaniia de la hranl<ul> Inălţării
Întru slava Unuia în Troiţă slăvit Dun1nczcu ridicatu-s-au din temelie
acest sfânt şi dun1nczccscu lăcaşu de 1năriia sa, Dotnniţa Bălaşa, fiica
răposatului Costandin Basarabu voicvodu, întru pomenirea ci şi a tot neamul
ncrătnându-i fii unde şi a se chciodohionu au aşăzat a ti înfrumuscţ,îndu-sc
cu toată cheltuiala mări<c>i sale prccUin să vede onînduindu-i a să prf1znui
hran1ul Înălţarea Ia cer a Domnului Dumnezeu şi M'întuitorului Nostru lisusu
llristosu întru a doua domniei a mări<c>i sale prea înălţatului nostru domnu,
https://biblioteca-digitala.ro

222

Cirina-Mihaela R/\F/\ILĂ

loanu Grigoric Ghica vocvodu, cu blagoslovcniia prea stinţitului tnitropolit,
chir Neofit Critcanu, ispravnicu fiindu Sandu logofătu. Săvârşindu-sc la ani dă
la zidirea Lumii 7260, iar dă la Naşterea 1751 în luna lui scptcmvric .
.U./~1.8.. nr. l5.09l (h)
Orig. rom .. lllirtie dij(Jiio cu .filigran (3(),5xll.5
Aşe::âmintelor Bnincol·eneşti. Are copie mod. nedatatâ.
Bihlioţ:rajie:

ed:

Aşezfunintele

C/11.).

Pm1·ine de la Epilropia

193X, p. 100 (nr. 15/);facs.: Documente 2006, p. 70.

18.
1751 (7260) OCI0111brie /2
t Foiţa dă vinurile ce s-au făcut la Scăian pc cum
Oct01nbric 12 dni, leal 7260 <1751 >.
t o bute dă vin cu pelin albu, ::a vedre g5~
t o bute dă vin albu, pă struguri, za vedre 76~
t o bute dă vin, za vedre 78~
t o bute dă vin, ::a vedre 8[2] 1~
t o bute dă vin, za vedre 61 ~
t o bute dă vin, ::a vedre 75~
t 2 putini cu struguri~

arată

în jos anume.

t 10.000 dă nuci~
t 8 colaci dă cânepă~
t 100 dă mere domneşti~
..,
"! Au mai rătnas şi vin [dă umplutul]- după ce au utnplut buţilc, vedre 9.
t 2.000 dă nuci, lo~otâtu.
Buţilc s-au umplut to<a>te
Dumitraşco viiarul to<a>te.
Stan Popescu o/ Fundeni.
~

până

la

do<a>gă şi

s-au dat în scan1a lui

l~l.llf.B..

nr. 30.708
Orig. rom .. hârtiej(J/io cujiligran (33.5xll cm.).

Bihlioţ:rt~fie:

cd:

Aşczfunintclc

193X, pp. 100-1 O1 (nr. 15:l);j(tcs.: Documente 2006, p. 7X.

1

M{lzu{dit
în oriu.
b
b
~Tăiat în orig.
1
Scris peste allf1 slovf1.

19.
1752 (7260) 1nai 2
Domniţa

ce a răposat supt această peatră s-au îngropat Bălaşa, au fostu
numit cu neam mare împodobită băsărăbească au fostu chemată şi dintru
început luminată fost-au soţie cinstită lui Manolache gătită şi Lambrino s-au
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poroclit cu cinste de banu au durat şi această n1ănăstirc. D01nniţa o au zidit
cu sârguirc în care să prăznucşte neîncetat se cinsteşte a Don1nului Înălţare
întnt p01ncnirc n1arc Dmnnczcu să o odihnească, cu drepţi<i> să lăcuiască.
Mai 2, lc:al 7260 <1752>.
Monnântul D01nniţci Bălaşi.
lW.lW.B.. nr. :!5.09:! (c)
Orig. rom .. hârtie di/i>lio cu .filigran (36.5x:!:!.5 cm.). Pro\·ine de la Epi!mJ>ia
Aşe::.âmintelor Brânco\·eneşti. Are copie mod ncdatatâ.
Bibliografie: ed: Aşezămintclc 1938, p. 86 (nr. 135);facs.: Documente 2006, p. 70.

20.
1752 iunie 22

t Cu acest al Inicu

încredinţat

zapis adcvcrcz la lun1inată Inâna
n1ări<e>i sale, Doamne<i> Balaşăi. Prccmn să să ştie că In-an1 rugat de
1
mări<i>a sa şi Ini-au făcut bine la treb[i]lc Inele cu noi talcri trei sute tocina
cu sorocu de acum până la Crăciun. Care pcntnt încredinţare i-am pus
mări<c>i sale zălog partea Inca de case cu locu de aici_ din Bucureşti, fiindcă
sănt din doao frăţcştc cu văru-Inicu, Costandin Ştirbei, ci pc jumătate, partea
Inca, i-an1 pus n1ări<c>i sale zălog.
..,
Măcar că tnăriia sa văzând neputinţa mea- mi-au dat acc~ti bani în trei
luni fără dc 2 dobândă, ci de voi da banii la acel sorocu la trei luni să fin1 fără
de 2 dobândă, iar de nu aş putea face banii la zi de aici înaintc 3 să aibă a
mnbla cu dobândă suta pc lună talcri doi şi la sorocu, adecă la Crăciun, să
aibă a-i da cu dobânda lor şi cu mare mulţwnită. Iar nefiind banii la zi să fie
locul stătători cu partea Inca dcn case, iar de s-ar scoate banii cu vreo
cheltuială sau zeciuială sau cheltuială să fie de la mine pentru că dintr-un
cuvânt In i-au făcut tnări ia sa bine la păsul mi eu.
Deci şi cu pentru facerea de bine a mări<c>i sale i-atn dăruit danic la
sfânta mări<c>i sale Inănăstiri ce o arc aici, în Bucureşti, ca să mai lărgească
curtea un stânjăn de locu din locul caselor de aici, din Bucureşti, unde văz şi
în 1[ u ]ngu 1 şi în lat, însă din locul curţii, despre pod, du pc cum au dat şi
văru-micu, Costandin Ştirbei, alt stânjănu din partea dmnisalc pc cum pentru
acest stânjănu de locu dovedeşte zapisul micu ce atn făcut mări<e>i sale.
Şi pentru încredinţare am dat acest zapis întărit cu iscălitura mea şi
pecetea mai jos ca să să crează. Iunie 22 dni, 1752.
N icolac Ştirbei platnic
<Vc:rso intc:rion:

A pri 1ic 21 dni am dat ta Ieri 150, 3 5.
/pac au mai dat dwnnealui taleri 150 la iunie 3 dni.
Fevruarie 21 dni am mai dat talcri doaozcci.
Fevruarie 24 dni am mai dat ta Ieri unsprăzcce.
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.H. /'Jf. 8 .. nr. l5. 1O1
Orig.
BihlioKrt~fie:
1

m111 ..

ed:

luÎrtic diji)/io cufi/igran (3l.5xl0.5 cnl.). sigiliu inelar În ccmcolli.

Aşczămintclc

193R, p. 1O1 (nr. 153):/(tcs.: Documente 2006. p. 7X.

s. cns. peste a 1ta- s 1o\·a.-

~ Ad. interlinear.
; 'f'lm..Ut HTf.

21.
1754 (7262) februarie 1O

t

Foiţă

de cele ce s-au găsit ale popei lui Grigoreu după moartea lui la
1
mării a sa, Doamna Bal aşa , şi dând jalbă la domnu soacră-sa rămâindu-i
popei Grigoric şi un copi 1 mări ia sa, Vodă, au rând uit la dUinnealui
[C]ostandin~ Brâncoveanu \'el spatar de au luat seama şi au văzut şi fo<a>ia
dă cele ce au rămas iscălită de duhovnccul acestui tnort şi de alţi preoţi. Şi
dUlnncalui \'el spatar n-au vrut să le dea în n1âna soacră-sa, ce ne-au chemat
pc noi preoţii tnahalalei şi ni le-au dat asupra noastră ca să lc 1 păstrăn1 până
să va f~1cc copilul de vărstă. Şi cele ce am luat noi preoţii în mâinile noastre
le-am semnat într-această foiţă, anume. Care această semnare atn dat-o să
rămăc în m~îna mări <C> i sale, Doamnei Ba laşi i.
Şi noi preoţii pentru întărirea accştii foiţe ne-am pus mai jos numele ca
să să crează. Fevruaric 1O dni, leal 7262 <1754>.
·1 1 contoş de şaliu cafeniu, căptuşit cu bogasiu albastru~
t 1 zăbun vănăt, căptuşit cu bogasiu albastru~
t 1 plapomă de cit negru~
t 1 f~tţă de piernă mare cu răţele~
t 2 perne mici cu răţelc~
t 3 funduri de perne de bogasiu, roşii~
t 1 br~îu tnohorăt de lână~
t 1 păreche de rucaviţe de cuhnie~
t 1 clondir de cositor tnare~
t 1 clondir de cositor, tnai tnicu~
t 2 f~u·furi i de tnannură~
t 1 talcr de cositoc
t 1 bn.îu de să încin[g]e~ peste stehar~
t 1 lingură de acioae~
t 11 şărvctc~
t 3 basmale cu mătase i cu fir~
i· 1 cearşaf vărgaC
t 1 şărvct de pânză lcşască~
t 2 teci: una de alamă, alta de piele~
t 1 ceasornec de argint~
'-
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t 2 pretcare mici de buţi~
t 1 furculiţă cu plăselele de hier~
t 1 cruce de botez, de lemnu~
t 1 floare de alatnă galbenă~
t 1 spată de pânză;
t 2 ace de argint, n1ari;
t 1 n1indir de pânză de Bra~ov, lllnplut cu
t [2f 1 perne mici~
t 1 piernă mare;
t 1 căldare mare;
t 1 tingirică mică~
t 1 vătraiu;
t 1 carte 111ică într-un toc;
t 1 Molitfenic run1ănesc~
t 1 Lehturghie rumănească~
t 1 Mineiu rumănescu.

Bani gata ce s-au

t trei galbeni venetici~
t trei şalbini zingerlei;
t [ 1]5 taleri bani de argint~
t 7 poli taleri ce au găsit într-o

225

lână~

găsit

puşculiţă.

Cin taleri 42, 43.
Dintr-aceşti bani taleri 42, 43 s-au cheltuit până la anul jumătate zece
şi jum~tate până la 40 de zile, iar până la jumătate de an i s-au vândut nişte
stupi. Insă stupi 12 în taleri 12. Şi dintr-aceşti bani taleri 12 ce s-au luat după
stupi s-au dat ta Ieri 1O sărindar la ţărănă şi s-au facut şi cheltuiala la
jlllnătatea de an taleri 1 pol şi bani 21. Şi au 111ai răn1as dintr-aceşti taleri 12,
bani 39 şi s-au luat şi aceşti bani.
Şi aceste câte scriu într-această foa<i>c le-a111 luat noi preoţii împreună
cu soacra popei lui Grigorie din 111âna mări<e>i sale, Doan1nei Bălaşii, toate
după cum scrie foaia. Şi din banii ce au avut gata scoţându-se cheltuiala
după cun1 arată mai sus au rămas taleri 32, 22 bani gata. Şi i-am luat noi
deplin aceşti bani în 111âinele noastre. Şi am luat şi zapisele ce au avut de
datorie şi un catastih, un zapis al lui Neculae of Şălari de taleri 20, un zapis
al lui Lazăr of Cără1nidari de taleri 4 [un zapis al ... 12 ... Şi am mai luat ~i
alte hărtii, zapise ce au mai avut răposat<Ltl> tot la noi.
Şi nişte haine ce au mai avut el şi i s-au dat la moartea lui de pomană
şi noi aicea într-această foa<i>e nu le-am pus fiindcă le împărţise măriia sa
mai nainte.
Şi pentru acii i-am~ dat această foa<i>c la m{ina mări<c>i sale ca sf1 aibf1
pace măriia sa de către neamul răposatului popci Grigorie.

f.
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Şi

am iscălit mai josu ca să se crează.
t loanichic icrononaln duhovnictt
t Eu. Stroia, so<a>cra rf1posatului ginirc-mcu, popct lui
am luat.
t popa Marin oi Slobozic.
t popa Ghcorghic o/lam.
t popa Dumitru o/lam.
t popa Matei oi tam.
t [Eu, .. ro] -l .

pentru

Gri~oric
'-

credinţa

ili..H.B .. III". ]5.111
Orig. rom., luirtie dij(J/io cufi/igran (39.r/4
Bihliogn~fie:

ed:

/\~ezămintclc

c111.).

193X, pp. 102-103 (nr. 155):./(tcs.: Documente 2006, p. 79.

1

Ad. interlinear.
~Scris peste altft slovfl.
'Tăiat în orig.
4
Scris peste slova-cif'ra

"•1".

' âi..\M.
1
'

Scmnftturft autogralTt.

22.
1754 111artie /6

i·

Adică

cu. Iordache paharnic. fiiul răposatului Costandin Caramalăul
hil· \'/ori pitar, cu acest al micu adevărat zapis încrcdinţczu la luminată mâna
mări<c>i sale, Domniţii Băla~ii Brâncovcancăi. Prccun1 să să ~tiic că găsind
cu un zapis al unui unchic~ [C]ălin 1 cu ncpotă-său, Iri mi ia, feciorul lui
Bogdan, şi al lui Bcrivoc oi Cornet ia popci Yi~an împreună cu nepoţii lui,
anume: Tănasc i Din1a, feciorii lui Negre, i Raf~1ilă de la Cornet, sud
Dămbovita,
. ot leat 7206 <169X> ~hcnaric 1X, care scriia la mâna lui Ncculac
căpitanul ce ţinea pft jupăncasa Ioana ot Dătnbovicioară adcvcrind că i-ar fi
vândut unchiia~<ul> Călin împreună cu ncpotă-său, Iritniia, toată partea de
mo~ic din Cornet a lui Bcrivoc dupcstc tot hotariul pc jumătate i popa Yi~an
împreună cu mai sus numiţi<i> nepoţii lui toată partea de tno~ic din Cornet
câtă să va alege, dreptu bani gata, ta Ieri 29.
Şi fiindcă acel Neculac capitan au fost unchiu tătăni-micu, lui
Costandin pitar CaramalflliL ~i această mo~ic fiind i<e>~ită de supt stăpânirea
noastră de multă vreme, care cu nu pmncnisem a o stăp~îni noi vreodată
pănîndu-mi-să mic că ar fi împresurată cu hotari ul mo~ici Săve~t ii a mftri <C> i
sale. Domniţii Băla~ii. Am mcrsu la mf1riia sa de n1-an1 rugat ca să-~i i~1că
măriia sa milft cu mine fiind om scftpf1tat să-mi dea ceva~ pentru această
parte de mo~ic. Şi măriia sa măcaru cf1 era un lucru vcchiu ~i mo~iia mflri<c>i
sale era hotf1râtf1 ~i împietrită. Şi cu nu intrascm cu stf1p~înirca acolo
'-
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niciodată.

Daru cu toate acestea pentru ca să nu mă lase obidit au făcut milă
cu mine şi mi-au 2 dat talcri 15, şi cu aceşti bani tn-mn mulţumit şi tn-am
odihnit ca nici odinioară să nu n1ai aibu a tnai cerc nici cu, nici nimeni din
ncmnul n1icu nin1icu, nici de la n1ăriia sa, nici de la nitncnca pentru
1
accast[ă] parte de tnoşic ce ori în hotariul n1oşici tnări<c>i sale Să veştii de va
fi în1presurată ori supt stăpânirea altuicuivaşi din vecini n1ăriia sa să aibă a
o 3 stăpâni cu bună pace dăndu-i mări<c>i sale şi zapisul cel vechiu de
cun1părătoarca n1oşici.

Şi

pentru

credinţa

mn

iscălit

mat

JOS

ca

să să crează.

Martie 16 dni,

1754.
4

Şi

Iordache Caratnalău pahan1ic vânzător .
an1 scris cu, Andrei logofat, cu zisa lui Iordache

M.M.B.. nr. 30.652
Orig. rom., hârtie! dif"olio cu filigran (23xl6,5

C/11.).

Caratnalăul.

Pro\'illf! de! la Epitropia

Aşf!::.cimintdor Brâncm'f!11(!Şii.

Bibliografie: f!d:
1
~

1
-1

Aşczămintclc

1938, pp. 87-88 (nr. /39).

Scris peste altft slovă.
.. ..~
Milo;\<).
Ad. intcrlincar.
scmna-t ura- autogra f~a.

23.

t

MHI\OCT·I·Io

Eo;.c~····~.

1754 aprilie 20

..

lw H.ocTI.\HAHH MHX'-'" l)fXMt PI.\KORHLJ.'h ROfROA H

rocnOA'-'P·
ĂI.\RI.\T

rOCIIOACTRI.\

MH

Clf IIOR€1\fHHf rOCIIOACTRO MH dt1111ncaci
D01nniţei Bălaşăi Brâncovcancăi ca să aibă a ţinea şi a stăpâni 3 poli stânjăni
de locu dcn livadea don1nească. In latu pc lângă grădina dumisalc, iar în
lungu pc cât ţine locul grădinii ca să-şi mai lărgească grădina de vren1c ce
înt[r]-acca 1 grădină s-au fost îndctnnat răposatulu Manolachi Lambrino hi\'
\'el ban, boiariulu n1ai sus numitei OOinniţci, dă au zidit o biserică de piiatră
pentru vecinica pomenire şi pentru ca să-şi mai lărgească grădina dumisalc
tnări<i>a sa prea înălţatul părintele dOinni<e>i melc, Mihai Racoviţă voicvod,
i-au fost dat şi i-au dăruitu acest tnai sus pon1cnit locu dcn livadea
domnească după cun1u amu văzut domni<i>a mea şi cartea mftri<c>i sale de
danic.
Drept aceia şi domni<i>a tnca i-amu dat această carte a domni<e>i melc
ca să-I ţie şi să-I stăpfmească dumneaei cu bună pace.
H wc<IIP'-'RHHK> CI.\1.\M~~ pii.4f rociiOACTR'-' MH. Aprilie 20 dni, 1754.
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1~, H~cTM1AUU

MuX""' l.lfX"H

P"K~Ku&rh

K~fK~·'"·

MHt\~CTII~

~~~il:·l·l~ I'~CII~.\IH11L

Procil \'/ori logofăt.
llf.~f.B.. III'. ~5.087

Orig. ron1 .. luÎrlie diji>lio cii .filigran (33.5x~ 1.5 CII!.), IJ/OJ/Ograma doll/1/easui şi
sigiliu inelar domnesc i'n chino\'01'. Pro,·ine de la 1:/JilmjJia Aşe:limintelor BnÎnco\·eneşli .
..t re co1Jic mod ncdatalâ.
Bihliogn~fie:
1

ed:

A~ezfunintek

19JX, p. 103

(171'.

15o);j(tcs.: Documente 2006, p. XO.

Scris peste altfl slov[L

2'+.
1754 (7262) 111ai 18

t Dat-amu scrisoarea mea la

luminată

mâna mări<c>i sale, Domniţci
Băla~ii ca sfl fie de bună adeverinţă că av~îndu noi o ţigancă anwnc: Marina,
cu 2 fete. Pc care ţigancă o ţine Costandin ţiganul dcn ţigăniia mări<c>i sale,
dcn sa tu, dcn Fi 1ipc~ti i de Pădure, din sud Prahova. Care fete: [ u]na 1 amu
fost luatu mai de dcmultu, iar alta, pc care o chiamă Mariia, care să aflft la
Ilie logotlH de la Arcc~ti mi-au dat-o măriia sa acumu prccumu arată
luminată scrisoarea mftri <C> i sale.
Ci pentru ca să nu mai 11i]c 1 pricină între noi pentru aceste fete ale
Marinii amu dat accastfl scrisoare de adeverinţă. Mai 1X dni, 7262 <1754>.
Stane a spatarcasa-.
')

<l'erso>: Pentru Marina

ţiganc:.t

cu 2 fete ale

spătărcsci Stancăi.

~1./'ti.B.. III'. ~5./5()

Orig. rom .. lllÎrlic dij(Jiio cu filigran
Bihliogn~fie:
1

ed:

A~ezămintele

19JX. p. XX

(~~.r/5.5
(171'.

cnl.). sigiliu inelar i'n ccrnealâ.

/../0).

Scris peste alt:1 slm :1.

~ Semnftturft autogral~L

25.
1754 (7262) august 28,
1 (~1)
A\ut\~cT·,·,~

H<~CT"U).ItH>

r.~a:·a·f&~.

lw

Al\<liXMt> l'<fX"H>

H~cT"HAitH i\1\~iX""'

Bucureşti

P<"K~KHI~'h> R<~fR~A>

ffX"H

P"KORHtţ'h

R~fR~.\

u

3fMt\U E""XItCKNt.
;\"K"T roc11~.\CTK~ Mu sfintei ~i dumnczcc~tii mfmăstiri de a1cca, din
~lra~ul domniei melc, Bucurc~tii, unde să cinstc~tc ~i să prftznuc~tc hramul
lnălţftrii Domnului ~i Măntuitoriului Nostru Iisus llristos. Care mănăstire
iastc ziditfl ~i înfdţatfl din tcmcliia ci de dumneaei, răposata D01nniţa Bfda~a
1'~(11~,\ltU
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Brăncovcanca, fiica răposatului domniei sale, Costandin vocvod Brancovcanul.
1

Ca să aibă sfânta mănăstire a ţinea ~i a stăpăni 1no~iia Filipc~tii de Pădure cu
casele de acolo ~i cu dclniţilc ci şi cu părţile de moşie, ce să chiiamă Mărul
~i Morcnii, viile de la Citul şi de la Bălţaţi, of sud Prahova, ~i cu toţi ţiganii
de acolo ~i pc cei dintr-aceia cari-i să află acun1 şăzători aici, în Bucurc~ti, ~i
moşi ia Ghiojanii. of sud Vlaşca.
Care moşii, vii şi ţigani sănt din cele ră1nasc de ale moşii Cantacozino
spătariul pentru că dupe ce spătariul Ton1a s-au fost hainit de aicca, dcn ţară,
şi de către prea putcn1ica în1părăţic toate ale lui şi moşii şi vii, ţigani şi altele
cu hatişirif împărătcscu s-au fostu luatu pc semna d01nnici din care (don1nii
cei ce au stătutu dupc vren1c) unile le-au aficrositu danii pc la mănăstiri, iar
cu altele au fost dăruit pc unii din boiari dupe drepte şi credincioase slujbe
cu care s-au fost arătat domniei şi ţării. Precum şi pc dun1ncalui, răposatul 2
Manolachc La1nbrino hi\' \'el ban, soţul dumneaei, Domniţii Bălaşăi
2
Brâncovcancăi, I-au fost dăruit d01nniia sa, răposatul Nicolae voicvod
Mavrocordat, cu aceste 1nai sus zise n1oşii. vii şi ţigani av~1ndu-lc tot supt
stăpănirca dUinncalor de atunci şi pănă acun1u.
Iaru cându au fostu acumu după ce mi lostivul Dun1nczcu ne-au adusu
şi pc noi cu d01nniia aicca, la părintcscul nostru scaun al ţării accştiia,
dUinncaci Domniţa Bălaşa încă fiindu cu viaţă ne-au fost dat rugăciune ca să
i să întărească şi cu hrisovul nostru aceste mai sus numite dăruiri. Prccumu
le-au avut întărite şi cu hrisoavele don1nilor celor mai dcn naintca noastră,
care lc-an1u văzutu şi însumi domniia Inca. lant mai dioscbită rugăciune neau tăcut pentru un zapis de talcri 2.000, datoriia Tomii spătariul la m~îna, cu
ca să li să împlinească
care zapis cerca Mateiu postclnccul Fălcoian [
dupc la cei ce stăpăncscu de ale Tomii spătar ccrăndu dUinncaci Domniţa
Balaşa ca să fie apărată spre a nu să împărtăşi şi dumneaei la plata accloru
bani în1prcună cu ceilalţi.
Pentru că aceste 1no~i i, vii şi ţigani de ale T mni i spatar ce le-au fostu
avutu şi dumnealor ne-au arătat că sănt aficrositc de dumnealor alte sfinte
bcserici, ce s-au facut încă trăindu dun1ncalui banul Manolachc tot acolo în
curte şi suptu un acopcrcmăntu cu casele. Arătăndu-nc şi carte aficrotico a
1
răposatului Manolachc banul, soţul dtm1ncaci. fiindu iscălită şi de dumneaei
Domniţa ~i cu mărturii toţi vcliţii boiari şi întărită şi de domniia sa,
Costandin vocvod Mavrocordatul. În care carte pc lângă alte mo~ii. vii,
ţigani şi altele de ale casei dUinncalor ce le-au fost dat danic săntu atierosite
~i
·r aceste mosii vii si tigani de ale spathariului Tomci. Unde acumu mai în
urmă, dupc 1noartca banului Manolachc, tăcăndu şi săvăr~indu dumneaei
Domniţa Balaşa mănăstirea aceasta tot acolca, în curte, unde lăsăndu casele
toate acelea împreună cu biscricuţa aceia ce iaste suptu învălişul caselor
(care au rămas a li paraclis) le-au închinat ~i le-au atierosit danie sfintei
mănăstiri acei ce iaste zidită de dumneaei Domniţa.

l'
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Deci, domni ia mea dupc hrisoavele domnilor şi dupc cartea dumnealor
de danic, care iastc întărită şi de domniia sa, Costandin Vodă Mavrocordatul,
văz~înd că acestea săntu afierosite la lăcaşu dumnczccscu, unde să pomeneşte
şi numele Tomii spătar amu fost hotănît domniia mea ca dumneaei să nu să
supere de niciun fcliu de dare de bani la acea datorie.
Iar după aceia nu după multe zile întâmplându-i-sc dumneaei boală
dintru care au şi răposat n-au apucat ca să i să dea hrisovul ce hotărâscmu.
laru după moartea dumneaei sfinţiia sa, părintele vlădica Sardcon chir
Nicodin1, fiindu orânduitu de către noi purtătoriu de grijă accştii sfinte case
ne-au adus aminte pentru făgăduinţa şi hotărârea ce făcuscmu.
Întru aceia domniia mea amu bincvoitu de a rămânca şi noi ca nişte
ctitori la această sf~întă mănăstire şi ca să ni să p01ncnească numele
totdeauna la Sfintele Icrurghi i amu por[ u ]ncir~ de s-au scris accstu al nostru
domncscu hrisov prin care hotărămu ca să tic sf~înta mănăstire apărată de
acea datoriic şi să stăpânească aceste Inoşii, vii, ţigani cu bună pace atât de
către tot neamul Tomii spatariul c'ît şi de către alţi datorneci de ai lui, cari-i
după vremi să vor înt~împla a mai eşi.
Şi pentru ca să să păzească hotănîrea aceasta ncstrămutată amu întărit
domniia Inca hrisovul acesta şi cu tot sf~1tul cinstiţilor şi credincioşilor boiarilor
celor mari ai Divanului domni<c>i melc: pan Barbu] Văcărescul \'el VOI11CCU, pan
lanachc Hrisosculcu l'e/ ban, pan Costandin Brăncovcanul \'e/ spatar, pan Ştefan
Văcărcscul \'e/ logoHit, pan Costandin Crcţulcscul \'el visticr, pan Dimitrachi
Ghica \'e/ clucer, pan Iordache Geanct \'el postclnic, pan Nicolae Dudcscul \'e/
paharnic, pan Ghcorghie Screzli \'e/ stolncc, pan Laţcarachc Gcani \'el c01nisu,
pan Manolachc Critiia \'el si uger, pan Iordache Caragca l'e/ pitariu.
Şi s-au scrisu hrisovul acesta în anul al doilea din d01nniia dmnni<c>i
melc aici, în scaunul oraşului domniei Inele, Bucureştii, în anul de la Zidirea
Lumii 7262, iaru de la Naşterea Domnului Dun1nezcu şi Mântuitoriului
Nostru Iisus Hristos 1754, în luna lui avgustu 28 dni, de Mihalachc logofat.
lw

H.~cTM~AHH PdK~EHLJ.'h E~€E~A", G~if~···~ MHI\~CTH~ r~cii~AHH.

Jw

H.~CTdHAHH E~€E~Ad

<nl.p.>
Ştefan Buhăcscul

<Ver.wJ>: Almări<c>i

sale Costandin

Vodă

\'!ori visticr, procitoh.

Gchan pentru

Hilipcşti

de

Pădure.

fltt.flt1.B .. nr. J5.05o
Orig. m111 .. llllrticj(J/io ( 70.r.f8 C/11.). literele initiale ale lllllllclui domnului scrise cu
chino1·ar 1Î1cau'rea::.â stema Ţârii Ro11ulncşti şi a /1.1oldo1·ei aflati/ În solutie de aur. litera
ini{ialli În cartuş. titulatura doii/IIL'li.\CCt şi 1110/Wgrallw domncasui scrise cu chino1·ar.
sellllllitura doll/1/ea.\ni dis;JIIsi! În cartuş color şi cu solutie de aur. sigiliu inelar domJIL'SC În
chino1·ar..\larginilc actului sunt delimitate de uite o handli color şi cu soluţie de aur. Arc
COfJiC mod din Il)()() la III'. 30.075.
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Bibliografie: ed: A~ezămintele 193R, pp. 103-105 (nr. 15 7); men(.: Stoicescu 1960, p.
205, n. 5:./(lcs.: Documente 2006, p. R1.
1

~

~

jl'hii~\\1 Ci.\T~)I\~)U.

'
-' fl1.11~\\'Ci.\T~,I\.

'Loc alb în orig.
-l s .
cns peste s 1ova "o " .

26.
1755 martie 13

t Dat-am scrisoarea mea la Inâna

sfinţi<e>i

sale, părintelui Sardcos, şi
la n1âna dmnncalui Costandin Brâncoveanul ve/ logofăt, cpitropii sfintei
Inănăstiri, ce iastc făcută de Inări ia sa, răposa ta D01nniţa Bălaşa, în curtea
caselor Inări<e>i sale aici, în Bucureşti. Prccun1 să să ştie că între moşiile
Inări<c>i sale, răposatii D01nniţii Bălaşii, ce au rămas supt stăpânirea
n1ănăstirii aceşti ia săntu şi [
] 1 stânjăni de Inoşic, anume: Filipcştii de
Pădure, în sud Prahova, şi cu casele de piatră. Care Inoşie tiind de la neamul
nostru de baştină şi la Îinpărţcala ce s-au fost tăcut 1nai înaintc 2 au fost căzut
această Inoşie şi cu casele în partea dmnncalui răposatului Tomii
Cantacozino ve/ spatar.
Dar fiindcă dumnealui Toma spat:.u s-au înstrcinat într-alte [p ]ărţi 3
strcinc supt altă stăpânire toate ale dumisalc ce au rămas aicca, în ţară, case,
vii, moşii, ţigani s-au luat pă seama domnească, care unele le-au dăruit
domnii pc la mănăstiri, altele pc la boiari. Precum şi aceşti stânjăni de moşăc
cu casele de piatră după cum scrie mai sus împreună şi cu alte Inoşii şi ţigani
le-au dăruit măriia sa, răposatul Ncculac Vodă, dun1ncalui Manolachc
Lan1brino hiv ve/ ban, boiariul mări<c>i sale, răposatci D01nniţii Bălaşi.
Şi fiindcă de la această moşie mai niciun venit nu cunoaşte snlnta
Inănăstirc şi-+ casele cele de piatră ce săntu pc 1noşăia aceasta ajungând la
1nultă învcchitură de au putrezit şi s-au dăzvălit până încât acuma au început
şi păreţii caselor a să fărăma şi a să dărăpăna. Şi fiindcă să hotăraştc această
moşie cu altă n1oşic a noastră, ce să numeşte Măgurenii, şi mai vârtos că
iastc de baştină de la ncan1ul nostru ne-am învoit cu sfinţiia sa, părintele
Sardcos, şi cu dmnncalui ve/ logofăt de am făcut schimbu dând la sfânta
1nănăstirc [ ] 1 stânjăni de moşie în sud Saacu, anume: Răsturnaţii, de lângă
Boldcşti, care să hotăraştc cu moşăia dumnealui răposatului Iordache
Crcţulcscul \'el vornicu, şi ain luat aceşti stânjăni de moşie Filipcştii de
Pădure şi cu casele duprc cun1 mai sus arată. Însă numai moşăia şi casele, iar
ţiganii ce sănt şăzători acolca pc moşie, care sănt ai sfintei n1ănăstiri să-i
arădicc mai sus numiţii epitropi şi să-i ducă sft-i aşazc pc alte moşii unde vor
vrea.
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A~ijdcrca ~i viile ce le arc sfânta mănăstire acolca p[ăf mo~ic să aibă a

le ţinea întru stăpânirea sfintei mănăstiri, însă vie înfundată. Şi încă pentru
pomenirea sufletelor răposaţilor părinţilor mici ~i pentru pomenirea
sufletului mieu ~i al jupânesii melc ~i a fiilor no~tri am mai adaos ~i am
1
dăruit la această sfântă mănăstire [ ] stânjeni de 1no~ic în sud lalomiţă,
anume Mătăse~tii, ca să fie pomenire vecinică.
Drept aceia pentru învoiala şi aşăzământul ce s-au tăcut între noi am
dat scrisori unii la m~îna altora ca să să păzească acest a~eză1nântu pururea
ncstrămutat. care pentru întărirea ~i mai bună adeverinţă am pus ~i mărturii
pc dumnealor vcliţii boiari, cari-i mai jos s-au iscălit întărind ~i noi
scrisoarea aceasta cu iscf1litura noastră. Martie 13 dni, 1755.
Mihai Can<tacuzino> \'el visticr
llinca Can<tacuzino>
Costandin Dudcscu l'e/ vornicu, martor
Barbu! Văc<ărcscu> ve/ ban, Inartor
C <onstantin> Năsturcl hi\' \'el ban, martor
Şt<efan> Văc<ărcscu> ve/ spatar, Inărturic
Costandin Crcţulcscu hil· \'el visticr, martor
Dwnitra~co Racoviţă hiv \'el vistier, n1ărturic
Iordache Cantacozino hiv \'el paharnic, martor
Toma Cant<acuzino> logofăt, martor::;.
<Ver.wJ>: Schimbu pentru
~1. /~1. 8 .. 11 r.

stăpânirea mo~ii Răsturnaţi,

sud Buzău.

3 O. 7:l4

Orig. rom .. hârtie dijiJ/io cu .filigran (3/.r:l:l cm.). Arc dor((/ copii mod nedatate.
Pro1·inc de la t'pilropia Aşc::âmintelor BnÎncO\'Cileşli.
BihlioKrt~fie:
1

ed:

A~czămintclc

193X, p. 105 (nr. 158);facs.: Documente 2006, p. X2.

Loc alh în orig.

~ 'flW..\IIUTf.

'Rupt în orig.
-1 Se rcpctf1 în orig.
'Scmnf1turi autografe.

2 7.
1758 aprilie 1
Apri 1ic 1 dni, 1758
1
Nicolae cu nepoţii lui de la 1 Bărcăne~ti, sud lalomiţa, cer de la
1
bi~erica Domniţei Băh.1~ii partea de mo~<~c> al lui Mu~at aprod câtă i să va
alege den hotarul Bclclllgovul, sud Elhov-, cu o carte de la leat 7162 <1754>
a răposatului Costandin Şărban Vodă de o sută ~i patru ani.
Sandul vechilul bisericii Domniţei Băla~ii au arătat 2 zapisc: unul de
1
la leat 7230 <1722> ~i altul de la leat 7234 <1726> întru care adeverează că
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA DOMNIŢA BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢILE SALE

233

au cutnpărat răposatul banul Manolache moşie în hotar<ul> Belciugovul de
1
la răposatul von1ic Grigorie Greceanu şi de la 1 Costandin annaş Brczoianu,
st~înjăni 1.446.
Au tnai arătat şi o carte de hotărnicie cu leat 7250 <1742> a 12 boiari
dcn zilele răposatului Mihai Vodă întru care adevercază că au hotărât acea
tnoşie Bclciugovul şi s-au aflat în tot hotarul stânjăni 998 poli masă lipsă
dcn cât au cmnpărat stânjăni 444 poli.
Am întrebat pc Nicolae de când nu stăpâncscu acea moşie şi însuşi au
zis cutn că dcn zilele răposatului Şărban Vodă Cantacozino.
De vrcn1c ce însuşi Nicolae au spus că n-au stăpânit [den f moş de la 1
4
Şărban Vodă în 70 de ani nici acwn n-[ a]u dreptate a n1ai căuta.
Hotărâtn ca biserica Domniţei Bălaşci să stăpâncască moş<ul>
Bclciugovul, sud Elhov, cu pace de către Nicolae şi nepoţii lui.
Aceasta scricn1. Aprilie 1 dni, 1758.
5
Şt<cfan> Văcărescu l'e/ vornic .
T<recut> în
<Versa>:

con<d>ică, Ş<tcfan>.

Judccata

n1oşi <e> i

Bcrciugovul. 8 zapisc, o carte de judecată.

M.M.B.. nr. }8.649
Orig. rom .. hârtie dij(Jiio cu filigran (3Jx} 1.5 cm.). sigiliu rotund cu legcndo
.. Ştef"an l'âcârescu 1-c/ d1·omecfe1'fruare ... 1J758" În cerneal(/ alhw·trLI. Arc copie mod din
/885. Pro1·ine de la LjJitropio Aşe::.:âmintelor Brcinco\'CIIcşti.

Bibliografie: cd:

A~ezămintele

193X, p. 106 (nr. /59);j(lcs.: Documente 2006, p. X3.

1

Ad. interlinear.
- €1\x<J.oR.
1
Tăiat în orig.
-1 Scris peste altă slovă.
=' Semnăturf1 autografa.

,

28.
1758 iunie 13

..

lw

RocTAHAHH HHKOt\A€ ROEROA H rociiOAHH'h

t Dutnncata ve/

agă

câte sănt ale bisericii, ce iastc
tacută de răposata Dotnniţa Balaşa să lc scoţi la tnczat şi cine va da chirie
mai tnult acela să le ţie.
Tot\HK" IIHCAX r"cii"ACTRO MH. 1758, iunie 13 dni.
toate

prăvăliilc
1

Procit \'/ori logofăt.
~f.M.B.,

III'. 30.706
Orig. rom .. hârtie di/rJiio cu filigran r31.5xl 1 cm.). sigiliu inclor donlllcsc În
chino\·ar.
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Bibliografie: cd:
1

A~ezfunintelc

193X. p. 10() (nr. /{)0);/(tcs.: Documente 2006. p. X3.

Al.1 111tcr tncar.
o

,.

29.
1759 OCIOIIlbrie 10

t

'"~MC~CTmo GC~II\·1·"'·

lw

GK"P""T fpHropHE fHKL\ EOfRC~A H rC~CIIOAHH'b.

nHc"X rC~ciiOACTEL\ MH dumneavoastră

boieri vinăriceri din sud Saacu i
Prahova i M u~ccl pentru c'îte vinuri să vor t~1ce în vii le mănăstirii răposatei
Domniţii Băla~ii Brâncovencii să aibă voie a le rădica fără de a nu să supăra
de vinărici fiindcă niciodată n-au plătit.
Ci ~i acum poruncim domniia mea să nu sf1 supere.
T(\1\HKC~ uuc"X •·ocuC~,\CTRC~ Mu. 1759 octombrie 1O.
lw

GK"P""T

fpHropHE

fHKL\

ROfROA,

MHI\OCT~i"'

Procit \'el
.H. .'~t.B..

III".

Goll\"l"'

logofăt.

30.585

Orig. m/JI., luil'lic dij(Jiio CII .filigran (3.lx.l.l c/JI.), sigili11 inelar domnesc t'n
chinol'lll'. Pm1·inc de la /:'pitm;Jia .·l.yc:âmintclor Bninco1·cneşli.
Bibliogrt~fie:

cd:

A~ezămintelc

193X, p. 106 (nr. 1(j 1);facs.: Documente 2006. p. X-t.

30.
176 7 iunie 24
sale răposatei întru fericire
Dmnniţii Bala~ei Brancovear:căi, unde se cinste~te şi să prăznuiaşte
hramul sfintei ~i dumnezeeştii lnălţări a Domnului Nostru Iisus Hristos
t Intru care să coprindu 1Hm1ele tuturor răposaţilor arhierei ai
scaunului U~rovlahiei
c'îti. au oc,îrmuit această cuvântătoare tunnă a lui
.._
Hristos de la cel dintăi arhiereu al ţării rnînă la cei de acumu, prea sfinţitul
mitropolie chir Grigorie.
A~i_jderea şi nlllnele tuturoru de a pururea pomeniţilor pravoslan1icilor
domni, cari-i au oblăduitu această cre~tinească ţară, iar de la domnu cel
dint,îi iXÎn la prea înălţatul ~i prea slăvitul domnu. 111f1riia sa, /o Ştet~m Mihai
Racoviţfl voievod.
Aşijderea şi numele tuturor de a pururea pomeniţilor ctitorilor ace~tii
sfinte biserici şi ale celor ce au ajutat ~i au făcut mile după vreme. dupre
cum toţi prin pomelnice mai jos să vor arăta.
Care pomelnic s-au făcut sfintei beserici prin osărdiia dlllnnealui
Sandul hil· ,·el capitan ::a lcfccii, epitropul ace~tii sfinte beserici. pentru a
f'cric iţi lor ct itur< i > pomenire, care Dumnezeu pri imindu-o la jărtvenicul sfn1
Pomdnicul Sfintei beserici a

măriei
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toţi părtaşi împărăţiei

sale cei

Adevărata înştiinţare, adecă învăţătură

înainte fu pusă noao de Sfinţii
Apostoli şi de Sfinţii Părinţi ai Legii Vechi şi a darului nou 1 ce s-au arătat ca
să să facă p01ncnirc după cei tnorţi zile 40. Şi încă n1ai de bună voie pentru
sărăcie s-au lipsa prcste an să să facă 3 zile prcstc an în toate săptămânilc.
Iar de iaste poruncit oatncnilor mircni pentru sufletele lor a da milostenii
mănăstirilor pentru cei vii sau pcntnt cei n1orţi. Şi ci din ncpurtarea de grijă
sau din necredinţă de aceasta nu socotescu şi ca cutn ar ti într-un ponos nu
cred în Sfânta Scriptură şi de al său suflet cu scara cea de mântuire nu vrură
cătră D01nnul Dun1nczeu a să apropiia.
De aceia vor da răspuns în celalalt veacu înaintea Feţii nefăţarnicului
Judeţ, care-le va să dea ficştccăruia după lucrul lui, încă şi aceluia judecată şi
osândă va sosi, care-le el pon1enirc părinţilor săi n-au făcut şi vecinilor lui şi
după tnoartea aceluia însuşi pomenirea va peri.
Aşijderea sau în lăcuinţa sfântului loc, adecă în mănăstiri sau în
bcserici arhimandriţi şi igumcni sau protopopii şi preoţii sau protodiaconii şi
diaconii sau ispravnicii sau cpitropii
şi toţi oatnenii bcsericii, cari-i slujăscu
-,
la Sfânta casă hrănindu-să şi luând- milostenii pentru suflete şi pentru dănşii
prc Dun1nczeu nu roagă sau negrija mănăstirii pentru sufletele cele pristăvitc
parastas şi lcturghii nu slujăscu de luni spre tnarţi, de miercuri spre joi, de
vineri spre sătnbătă sau săbon1icuL adică p01nelnicul acesta. De accştca
Marele Ioan Zlatoust zice să tic spre dănşii grcotatca bcsericii şi la
înfricoşata zi de judecată singuri ci vor fi ncmiluiţi.
Drept aceasta bunilor creştini spre treaba bcsericii avuţiia să o:; daţi
spre pon1cnirea sufletelor voastre şi a sufletelor părinţilor voştri, spre
p01ncnirca şi ertarca păcatelor. Că spre on1ul blându şi darnicu iubeşte
DLllnnezcu şi de lucrurile lui cele deşarte nu-şi aduce aminte, că aşa zice
Eclisiiastis că-i sănt de frun1oase tnilostcniilc în vretnca scărbei ca norii de
ploa<i>C În Vrt~ITICa secetii.
Aceste cărţi sfinţitoarc şi folositoare de suflet întru care să scriscră cei
ce-şi vor să-şi ajute sufletelor sale întru înfricoşata şi marca zi a groaznicii şi
cutrcn1uratci judecăţi a lui Hristos şi cu aceste cărţi a să izbăvi de munca de
veci şi a să face părtaşi şi în ceata celor aleşi, cari-i au lăcuit lui Hristos
pentru cei ce au ostenit şi au pătimitu pentru împftrăţiia cerească ~i pentru a
sa mântuire, pentru care luară cununa ncputrcjunii şi fură moşteni lmpărăţici
cereşti.

Pentru aceasta Doatnnc Dumnezeule cu rugăciunile Prcacuratci Maicii
Talc şi ale Tuturor Sfinţilor mft învrcdniceştc a ii moştean lmpftrftţiei cei
cereşti a vedea şi a mă îndulci ncunnatci milci Talc şi bucuriei cei nespuse
căriia să scriscră cei ce iubcscu sufletul vnînd a vedea cetatea cea de sus
~
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mila lui Dumnezeu poftindu viiaţa cu llristos întru
împărf1ţiia cerească, care o au gătit Dumnezeu celor ce iubesc prc el. Care
ochiul n-au văzut ~i urechia n-au auzit ~i la inima omului nu au intrat 4 , cftci
cine va avea neam ~i rudenie ~i copii mici să le lase lor să facă pomenire în
urmă. Că de aceasta zice Marele Ioan Zlatoustu de vor fi niscarcva copii furi
sau tălhari ca să pi iarză ci pomana părinţi lor săi ~i vor fi pustii ~i fără de
pomenire. iară~i ~ia acestora pomenire va peri în veci.
Deci. cine va împlini acestea. adică această poruncă a Sfinţilor
Apostoli ~i a Sfinţilor Părinţi ca să f~1că pomenire după cei morţi, iată dar a
acestora pomenire rftm,înc ~i petrece în veci ale cărora nun1c sănt scrise în
cftrţilc acestea până c'înd va fi llllnea şi sfintele bcserici. Pentru care să aduce
cea fără de S(Îngc jertfă pentru toţi creştinii cei drept crcdincio~i ~i până la
sfftr~itul lumii accştiia P'înă când va veni Judccătoriul cel Drept Hristos
Dumnezeul Nostru şi va da ficştccăruia după lucrul lui.
Iar aceasta să scriem voao păstorilor turmei lui Hristos, adicf1
ncumcn ilor şi dascali lor că veri cine dintru acei oameni, cari-i sănt din tunna
voastră cu sărăcie su flctcască pctrccând şi să va pristăvi dintru această vi iaţă
şi veţi zice, căci n-au dat mai mult, iată dar pentru aceasta nu-l vom scrie la
Sftborn ieu, adecă la p01nelncc.
Drept aceia dar. iată că nu săntcţi p~stori. ci leneşi. Dar cum veţi
cuteza înaintea lui Dlllnnczcu să ziceţi la lnfricoşata Judecată, iată cu ~i
copiii mici ~i rugăciunile ce săntcţi datori n-aţi frtcut pentru sufletele lor sau
oarccinc de va avea bogăţie şi să va pristăvi ~i bcsericii lui Dumnezeu nu va
da sau duhovnicului sftu, ci va lăsa neamului său celui trupcscu şi voi
5
răspundeţi de păcatul acela ce au iubit dă la ac[ e]ia parte după cum zice
Domnul Nostru 1isus Hristos că cela ce va semăna în trup va şi secera
putrcjunc, cel ce seamănă în suflctu de la suflet va secera viiaţa de veci.
Iar tu păstoriulc al cuv,întătoarclor oi cu dcadinsu să aibi grija de
sufletele lor ca sf1 zici cu îndrăznirc înaintea lui Dumnezeu iată cu şi copiii
mici şi de va avea cineva de dumnezeiasca slujbă cum s-ar zice: Dumincca
de lene sau din ncgrijă nu va pomeni prc cei ce săntu scrişi în cftrţilc acestea
însu~i el va fi ncpomcnit înaintea lui Dumnezeu.
Deci. de va începe cineva din lumea aceasta av,înd fămec sau copii sau
lhtţi sau priiatcni sau nepoţi sau care iastc credincios bărbat poftind cele
sufleteşti şi acelora li să cade averile cele de rămăşiţă a spune ~i a da
cinstitelor milostiviri spre p01nenirc a sfintelor şi dumnczecştilor bcserici
întru pomenirea şi întru înfrumuseţarea, iar sufletele lor s[t le scrie în
pomelnecul acei bcserici. Iar după aceia şi a coconilor şi a altor poslujnici ai
besericii a da s[t cade c[t aşa scrie St~întul Apostol Pavel dascalul a toată
lumea zic,înd: "('ei ce slujâscu oltariului din oltariu sâ mânânce. iar cei ce
slujâscu hes(;rici i din hes(;ricâ Sltl11âJlltnce".
Ierusalimul

a~tcpt~înd
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Iar altele ce sănt de trebuinţă şi de prisosinţă să cade săracilor fraţilor
lui Dun1nezcu a le da, pentru căci aşa puncrilc legilor, adecă temeiurile
(zicu) cel ce dă săracilor împrumut în măinilc lui Dumnezeu pune şi însutit
va lua şi viiaţa de veci va n1oşteni.
Amar celor ce vicţucscu aicca iar de sincşi şi de sufletele sale nu
grijăscu, nici îşi aduc aminte, prade facu sile, obidcscu pre alţii şi strângu cu
nedreptate. Şi întru viaţa lor besericii lui Dwnnczcu nu dau, nici slujitorilor
bcserici<i>, nici săracilor, nici pre gol îtnbracă, nici prc bolnav cercetează şi
cşind din lumea aceasta porunceşte a îndrepta. Iar oamenilor într-accstaşi chip
ca şi el prădătoru şi ncmilostiv şi el să bucură de acele strânsori nedrepte şi
rele. Aşa socotind în minte că priiatcnul sau vecinul n1icu el singur n-au
îtnpărţit în viiaţa lui. Dar ştie de unde iastc luată din dreptate au din nedreptate
cu nu ştiu cui şi căruia va să împarţă. Deci în gându ca acesta tiind. întru aceia
vren1c ca dăsprc dănsul îngerul satanii, care-le iastc rădăcina iubirii dă argintu.
O, o bunule omule aceasta ţi-e Dwnnczcu dat pentru ale talc bune
lucruri stăpâneştcru, bea, tnănăncă, şi-ţi hrăneşte copii ca să tnoştencască în
urma ta şi ei în urn1a vieţii talc vor îtnpărţi.
lant el dă minte vccinicul priimind în inima sa înşelăciunea drftccască,
bucuros fu şi începu a stăpâni după aceia trăi mulţi ani întru băutură şi
n1âncarc fără de n1ăsură. Şi aşa cşind dintru această lume porunceşte mucrii
şi fcciorilor fără de îndoirc să îtnparţă ale sale şi cClc strcinc. Iar muiarca
răn1âind în urma bărbatului său începu copii zicând şi a socoti aşa.
Ficţii n1ici iată ce au socotit fără de omenie părintele vostru şi al micu
bărbat au poruncit <ca> avuţiile lui şi ale melc săracilor şi besericii lui
Dun1nczcu a împărţi, iar prc voi şi prc mine <ne> lasă în sărăciic. Adevărat
graiul acesta nu c bun al bărbatului tnicu.
Şi cu acelaşi gând sufletele lor în iad sănt muncite, iar copiii în lipsfl şi
în sărăcie cum zice Eclisiastis pomenirea acestora cu sunet va peri şi Luca
Evanghelistul zice de aceştca, cari-i să îmbogăţcscu fără de minte pentru
aceasta îi va arunca prc ci Dumnezeu în minte nctrebnică a face cele ce nu să
cade. Tit Apostolul scrie întru ale sale postulanii zicând: "Fratilor sâ nu
uita(i /Jl urma \'0(1.\'trâ cele ce a(ifâgâduit lui Dumne~el/ şi ~'jin(ilor, pentru
câ acelea aşa ca fhcul va arde ale tale cele lumeşti şi În ispite duce şi dupâ
moarte. te dă !Î7117UI7ci care nu au .~fârşit".
Pomclnccu de obşte ce să pomeneşte pentru sufletele celor pristăviţi
Pomeneşte Dumnezeu sufletele răposaţilor robilor tăi şi roabclor talc,
care mai nainte au răposat(), care cu dumnczciascf1 mfma ta prc cel zidit
Adam şi dintăi prc strămoşul nostru şi prc soţiia lui, strămoaşa noastrfl, Eva.
Şi tot neamul ce s-au nftscut dintru ci şi te-au născut prc tine f'ăcfttoriulc şi
ziditoriulc cela ce eşti adevărat Hristos Dumnezeul Nostru. dupfl voia Ta şi
în lege şi mai nainte de lege şi cu crcdinţf1 ţc-au slujit şi au mftrit numele Tftu
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cel PrcasH1ntu ~i cuvios al Părintelui ~i al Fiiului ~i al Sfântului Duh, ce iastc
una Troiţă prc toţi cari-i s-au pristăvit întru buna credinţă, cei ce pururea
sfmtu pomCinic robii tăi:
Pomeneşte Doamne sufletele prea sfinţiţi lor patriarşi.
Pomeneşte Doamne sutlctelc prea s1inţiţilor mitropoliţi ~~ ale
iubitorilor de Dumnezeu episcopi.
Pomeneşte Doamne sutlctelc pravoslavnicilor împăraţi şi împărătesc ~i
ale coconilor lor şi ale bunilor credincioşi marilor domni şi doamne ~i ale
coconi lor lor.
Pomeneşte Doamne sufletele celor ce au iubit sfintele talc bcserici şi
Hkură pomenire pentru sutlctclc celor n1orţi şi adăpară prc slujitorii bcsericii
şi-i hrăniră şi detcră milostenie pentru pf1rinţii loru.
Pomeneşte Doamne sutlctclc celor ce detcrf1 sfintelor talc bcserici
scule şi alte odoară veri în ce chip trcbucscu sau altceva de ajutoriu şi de
hrană celor ce slujăsc.
Pomeneşte Doamne sufletele celor ce s-au nevoit pentru sfintele talc
bcserici şi pentru pravoslavnica credinţă sângele vărsară şi sufletele lor
puscră la rftzboac ucişi şi în tabere răniţi prin cctf1ţi şi prin sate şi prc cei arşi
cu foc şi prc cei înecaţi în ape şi în tot chipul au perit şi prc cei ce sănt robiţi
~i în temniţe închi~i şi întru amărăciunea robiei de foamete şi de sete şi de
7
goliciune muriră sp~înzuraţi nclu~îndu ispovcdaniia, nici Prcacuratclc Taine.
Pomeneşte Doamne cu nespuse socotelclc talc ~i tocmelelc sufletelor
cărora le-au răpit apa şi 1nulţimca grindcnii şi zăpada şi gerul cumplit şi
v:.întul şi păm:.întul i-au în1prcsurat prc ci şi cu ranf1 purtătoare de moarte ~i
de cutremurul pfun:.întului s-au prftpădit şi de 1narc furtun:.îndu-sc şi prc cei
arşi de fulgere şi de tunete ucişi.
P01ncneştc Doamne sutlctclc celor ce sănt pc mare şi în ape s-au
înccatu şi în pustiiu au rătăcit în munţi şi în pcdurc şi în prăpăstiilc
pfun~întului de sus şi de la vrăjmaşu au căzut şi din r:.îpc şi din copaci.
Pomeneşte Doamne sufletele ale celor ce fiindu coprinşi de fricf1 cu
m:.îinilc junghiiaţi cu cuţitul sau cu sugrumarca sau cu gustarca şi ale celora
ce s-au îmbătat cu beţi ia şi ale celor adăpaţi cu otrava sau ucişi de cai sau din
pizmă şi din pizmă sănt ucişi.
Pmncneştc Doamne sufletele celor ce sănt în clcvitirc şi în urgie şi în
legături şi în temniţe închişi de 1nai 1narii lor şi cu foamea şi cu toată nevoia
luarf1 moarte.
Pomeneşte Doamne sutletcle celor osăndiţi la moarte după lucrul sau
dupf1 nclucrulmoartc de nevoie luară.
Pomeneşte Doamne sutlctelc celor ucişi prc căi de t:.îlhari şi de păg:.îni
şi de gadini şi de pasftri şi de hiiară m~încaţi şi de şerpi răniţi.
Pomeneşte Doamne sufletele celor ncbotczaţi prunci, cari-i s-au născut
din pftrinţi pravoslavnici şi au murit.
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P01ncncştc

Doan1nc sufletele celor ce zac în vase de lutu ale părinţilor
şi fraţilor noştri şi ale săracilor şi mişei lor prc cari-i nu arc cinc-i pomeni.
Potncncştc Doan1nc sufletele tuturor pravoslavnicilor creştini şi ale
călugărilor, ale mirenilor, parte bărbătească şi tnucrească pre cei bătrâni şi
tineri şi copilaşi, prc cei slobozi şi ncvolnici şi de toate sdirbclc şi durerile
cu nevoie coprinşi pravoslavnici prc cei tnorţi cu n1oartc năprasnică câtu
Doatnnc numele tuturor le ştii.
Şi cu trătnbiţa cea de apoi să-i înviczi şi stării dea dreapta să-i
învrcdniccşti şi în lăcaşurile drepţilor să-i odihneşti.
Odihneşte Doamne sufletele tuturor celor ce au eşit din viiaţa aceasta,
cari-i cu de tot fcli~l de tnoartc s-au săvărşit în tot locul stăpânirii talc.
Că Tu eşti Inviiarca şi Viaţa şi odihna celor ce au eşit din lumea
aceasta şi dun1nczecştilc talc tocmelc ale tuturor pravoslavnicilor creştini
Hristoase Dun1nezeul Nostru şi Ţie mărire înălţăn1 Părintelui şi Fiiului şi
Sfântului Duh. Acun1 şi pururi şi în vecii vcciloru. Atnin.

t Arhicreii Ţării

Rumăncşti

cei ce au fost

şi sănt după

vremi

Anthin1~

Anthim~

Sofronic~

Thcodor~

Daniil~

Varlaam;

Macaric;
Anania;

Anthim~

Thcodosic~

Macsin1~

Efrcm~

Varlaam~

Daniil;

Simeon~

Anthim;
M itrot~m~
Daniil;

Scrafim~

Mitrot~m~

Stefan~

N ichifoc
Ieremia;
Luca;
Grigoric;

Efrimic~

Mihai 1~
Mihail;

Ncofic
Fi larct~
Climcnt;

Evvtnic~

Mcthodic~

Stefan~

Anastasic~

Grigoric~

Parthcnic~

Thcofil~

Grigoric.

Thcodosic;
Savva;

Mclctic;
Ignatic~

t D01nnii

Ţării Rumâncşti

Radu! voievod Negru~
Mircea voievod şi fiii lor, Mariia, Stana şi cu tot neamul;
Radu! voievod i Doamna lui, Dospina~
Thcodosie voievod~
Vintilă voievod [i Doatnna !uit;
Dimitrie voievod, Doamna Stema, [Radut şi muma lui, Theodora
Doamna·,
Şerban voievod, Elena Doamna şi fiica lor, Anca, şi muma lui, Mari ia~
Simeon voicvod şi Doamna lui, Mariia, şi fiiullor, Mihail;
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Radu! \'oievod ~i cu Doamna Arghira:
Akcsandru voievod şi Doamna lui, Elena, şi părintele lui, Iliiaş:
Leon voievod·'
Mateiu voievod şi Doatnna lui, Elena:
Costandin voievod şi Doamna lui, Bfdaşa:
Ghica voievod
Grigorie voievod şi Doamna lui, Mariia;
Ioan voievod;
Radu! voievod şi Doamna lui, Luchia;
Ştet~m voievod;
Antonie voievod şi Doamna lui, Elena, şi fiiul lor, Neagoe, jup,îneasa
lui, Cheajna;
Duca voievod, Anastasiia Doamna;
Dan voievod;
Mihail voievod;
Neagoe voievod;
Radu! voievod;
Pfttraşco voievod, Ecaterina Doamna;
Mihail voievod:
Şerban voievod Basarabu, Mariia Doamna, şt feciorul lor, Ghiorghie
voievod, Zmaragda, Bălaşa:
Costandin voievod şi Doamna lui, Mariia;
Ştd~m voievod şi Doamna lui, Păuna:
Necolae voievod şi Doamna lui, Pulheriia:
Ioan voievod şi Doamna lui, Zamfira;
Mihai Racoviţă voievod, Doamna lui, Ana;
Grigorie Ghica voicvod, Zoiţa Doamna, şi fiica lor, Rucsaondra Doatnna;
Costandin voievod Mav<rocordat> şi Doamna lui, Ecaterina;
Mateiu voievod, Zmaragda Doamna:
Costandin voievod Racoviţft, Sultana Doamna;
Sc,u·lat voievod şi Doatnna lui, Rucsandra;
Ştd~m voievod şi Doatnna Rucsandra.
'-

t PomCinicul dumnealui coconului Nicolae Brancoveanul hi\' \'el
cluccriu ctitorul accştii sfinte şi dumnezccşti bcscrici a răposatei întru
fericire mftrici sale, Domnitii Balasci Brancoveancăi, mătusa dumisak.
l'iii: Nicolaie, Mariia, Manok, Costandin, Mihailu, Ecaterina, loanu şi
cu tot neamuiLI.
1\lnr(ii: Costandin, Mariia, Mateiu, Ştcl~m, Costandin voie\'t)<.L Marica
Doamna, Costandin, Ana, Ştel~mu, Radu!, Matei, Mariia, Safta. Costandin
voienH.i. Sarta, Aniţa. Sultana, Mariia.
'

1
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Domniţii Bala~ei

Brancoveancăi

Râposa(ii: Costandin voievod, Marica Doan1na, Balaşa Domniţa,
Costandin, Aniţa, Ştefan, Bălaşa, Radu!, Stanca, Mariia, Ilinca, Ancuţa,
Radu!, Matei, Ztnaragda, Manolache, Costandin, Ztnaragda, Şerban, Mariia,
Pană, Safta, Iordache, Luca, Neagul, Costandin, Ioana, Andronic, Ilinca cu
tii loru, Ton1a, Mariia cu fii loru, Matei, Bălaşa, Antonie voievod, Balaşa,
Costandin, Zn1aragda, Papa, Stanca, Barbu!, Şărban voievod, Matei voievod,
Preda, Păuna, Grigorie voievod, Ioana, Petru, Daniil, Ghiorghic, Neac~a,
Gavri i1 ier01nonah, Barbul.
Viii: Rucsandra, Dwnitra, Mariia.
'-

POinelnecul Mariei
A1or(ii: Grozava, Isaac, Sudita, Costandin, Matei, Ianache, Marga,
Dwnitraşco, Mariia, Mariia, Lucsandra, Ghiorghie, Vasilie, Mariia, Barbu! şi
cu tot neatnul lor.
Pon1clnecul dun1nealui Costandin Creţulescul hil· \'l:l ban
Viii: Costandin, Ztnaragda, Ioan, Dumitrache, Mariia, Ştefan, Ana,
Manolachc, Istratic, Andriiana, Ecaterina, Toma, Safta, Sultana, Rucsandra,
Costandin, Mihai, Mariia, Păuna, Zn1aragda, Rucsandra, Costandin, Dcspa,
Pulheriia, Zoiţa, Ioan, Manolache, Raliţa, Ioan, Pulheriia, Aniţa, Zoiţa,
Ilinca, Pantazi, Sanda, Iordache, Ioan, Mariia, Ioan, Voichiţa cu fii lor,
Matei, Zn1aragda cu fii lor, Costandin şi cu tot neamul lor.
Pristăl'i(ii: Costandin voievod, Marica Doatnna, Costandin, Ştef~m,
Radu!, Matei, Stanca, Mariia, llinca, Ancuţa, Zmaragda, Bălaşa, Şărban,
Mariia, Părvul, Vişa, Radu, Matei şi fii lor, Iordache, Safta, Costandin,
Mariia, Radu, Safta, Ztnaragda, Iordache, Zmaragda, Ştefan, Ana, Sanda,
Zatnfira, Iustina, Frusina, Isacu, Costandin, Zn1aragda, Ioan, Nicolae, llinca,
Pandeli, Zoiţa, Istratie, Voichiţa, Antonie, Ancuţa, Mariia şi fii loru, Şteful,
Caliţa, Alccsandru, Ecaterina, Antonic, Safta, Necula, Mihai, Bălaşa, Mihai,
1
Badea, Ioan, Petre, Albul, Ncagul, Raliţa [~i cu tot nean1ulloru] •
Pomclnicul dumnealui Sandului hiv ve/ capitan ::a lefecii, epitropul
sfintei biserici
Viii: Sandul, Mariia, Băla~a, Nicolae, Mariia, Şerbu, Dwnitru, llinca,
Sanda.
Morţii: Eupracsia tnonahia, Manolache, Manolc, Mariia, Nicolae,
Apostolache, Costandin, Bălaşa, Nastasiia, Costandin, Mariia, Aniţa, Cărstina,
Safta, Oi ieu!, Catrina, Ioan, Cal iţa, Şftrban, Stana, Iordache, Zoiţa, Catrina,
Mariia, Grigoric, Caliţa, Sima, Sandul, Mariia, Mariia şi cu tot neamul.
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Pomelnicul lui arma~ Manului
Vii: MihaiL Costandin, Ecaterina, Smăranda, A lecsandr[ LI
Ioan,
G heorohie
b
., Gri boorie ., Nicolae.
Afor(ii: Gheorghic, Dimitrie, Costandin, Marghioras, MihaiL Zmăranda,
A lecsandru.

r)'

Pomclnic<ul> jupănese<i> Marii pânzărcsc
Vii: Mareia, Muşat. Ncculac, Catrina.
A1or(i: Hristodor, Gheorghe ereiu, Aviiana priotcasa, Ilina, Ion,
Marica, Răducan, Marina, Spiridon, Fotachc, Costandin, Catrina, Ilinca,
Dobre, Ion, Ştet~m, Ion, Costandin, Zoiţa, Mariia, Chiriiachi, Jipa, Matciu,
Odrea, Florea, Opriţa, Ilinca.
Pomelniculu dumn<ea>ei cocoanci Catincăi Ştirbeicei vornicesei
Mor(ii: Costandinu, Zmaragda, Costa<n>din, Dtunitrana, Costandin,
Manoilă, Mariia, Mariia, Ana, Andreiana, Mariia, Costandin, Lucsandra,
Stanca, Dră~hici, Costandin, llinca, Costandin, Dumitru, Anthimiia,
Pelaghiia, Iordache, Ancuţa, Antonache, Satta, llinca, Dumitrana,
Gheorghie, Mihai, Ioan, Dumitru şi cu tot neamulloru.
~

Pomclnicul dumneaei cocoanei Elenchii Cretulcascăi
10
Vii: Eleni, Costandinu, [Lucsandra] , Anastasc, Emanuil, Estratie,
Elesaveta, Petre, Anastase, Eleni, Costandin, Costandina.
9
Afor(ii: Filar[e]t
arhiereu, Anastase, Elena, Ştct~mu, Gligore,
Theodoru, Emanui lu, Nicolae, Ioan, Lucsandra, Mari ia, Psatitu [en11onah] 11 ,
Mariia, Ioanu, Costandin, Zmăranda, Casandra, Agapiu icromonahuL
Ecaterina, Ecaterina, Sultana, Ev~heniiu cnnonahu, Anthim ermonahu,
Băla~, Zampet[u] 12 , Ştcf~mu, Lucsan~dra, Şte1~ma, Năstase, Luca, Ioan.
Pomclnicu dumneaei cocoani Joiţii Br,încoveancăi
1'ii: Joi ta, Gri~oriu, Safta, Gri~oriu, Matheu, Joi ta, Safta. Joi ta.
A1or(i: Costandin Voda, Mari ia Doatnna, Grigoriu Voda, Joiţa
Doamna, Costandin Mariia, Dimitriu, Rocsandra, EtnanuiL Niculau,
Costandin, Sevastii, Gri~oriu, Elenis, Hrisathu arheereos. 1X13 iunie 7.
~

'--

'--

~

~

'-

Pomelnicu dUinnealui vornic lstrate Creţulcscu
1'i< i>: 1stratc, Elcsavctha, Barbu, Ecatcrina, Costandi n, Thmna, llinca,
Rusandra, Costandin, M ihalachc, Zmf1randa cu fii lor, Alccsandru,
1<o>rdache, Ekni, Il inca.
Afor(i: Costandin Vodfl, Marcia Do<a>n1I1a, Iordache, Sa1la, Costandin,
Zmf1randa, Antonie, Ancuţa, Costandin, Zmăranda, loanu, Rusandra, Thcodor,
LmanuiL Sultana, Costandin, Dumitru, Marcia, Costandin, Ana, Dumitru,
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Andreiana, Hrisoscol, Casiiana, Ioan, Sultana, Ecaterena, Gligore arhiereu 11 ,
1
Serafin1 arhiereu \ Gligorc arhiereu 13 , Ştefan, Vladu, Athanasiia n1onahiia,
Ioan, Preda, Rucsandra, Efrosinie, Theodor, Sultana, Marica, Thoma.
Pom<elnicul> popci Radu! Măţ<ănanul> ungurean
Vii: ierei Radu, Stan, Iacov.
A1or{ii: Eiriţa, Ana, Stan, Hrizoanta, icrci Iaacor, 1 Dobra, 1, Iosifu,
14
Alăn1an, Stan 1, Radu!, Sora, Marii a, cu tot ncmnul. Leat [ 1764] iunie 24 dni.
Ionichic ermonah, Ana, Ecatcrina, Ana, [C]ostandin 9 , Eleni, Marii a,
îtnblănzcştc Do<a>n1ne. 1816 iuliie 9.
Vi<i>: Dragna, Neculae, Nastasiia, Ivan, Sanda, Iordache.
Morţi: Mihaiu, Dumitrache, Bănică, Alccsa, Neculae, Radu, Şărban,
Elena, Ana, Apostol, Dedu, Viţa, Cazan, Ancuţa.
Pomelnic<ul> Do<a>Innc [Mari ia] 10 Mancăi
Vii: Mihailă, Zn1aranda, Gheorghe, Catrina, Costandina, Costandin,
Mateiu, Dun1itru, Marii a, Mcrlca, Tănase, Ghina, Tudora, Nicolae. 1812
iulie 12.
A1or{i: Ioan, Safta, A vramă, Costandin, Radu!, Ma riia, Andrei, Ana,
Ganapcna, Alicsandru, Dumitru, Duţa, Catherina, Tănase.
Pon1<clnicul> dun1ncalui das<cal> Thoma
Vii: Thon1a, Mina, Ileana, Zoiţa, Rucsandra, Nicolae, Matei, Costandin.
1
[A:/or{i] : Ghcorghie, Theodora, Ioan, N icodae>, <Z>antira, Voi ca, PaveL
Th01na, <D>ragnc ierei, Dragna prez<bitcra>, Bogdan, ApostoL Zoiţa, Lucsandra.
Cu părinţii cu fii şi cu tot neaonul> lor.
M.M.B., nr. 25.06 7
Orig. rom.. hârtie di(o/io cu .filigran (30x Il cm.). Pro,·inc de la Epitropia
A sc:::âm intelor Bnincm ·enesl i.
'

'

Bibliografie: l'd:
1
~

Aşezămintclc

1938, pp. 107-113 (nr. /63).

Se repetă în orig.
+t,)t,.Î

i

1\rY)HA~,.

·' Ad. inter1inear.
'hiTpAT.
"Pătat în orig.

-1

h
7

'

f''hii~\.\.'CAT~).

llfi\~;~~~~A~;.

:-: Scris cu altf1 cerneală.
')Scris peste altf1 slovă.
Jo T-.
.
aiat -111 ong.
11
Scris peste alt cuvfmt.
1
~ Scris peste slova "A".
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Scris cu slo\'o-ci fre ~i cu cifre arabe.

31.
176 7 noienzbrie 1
Bisericeasca învăţătură ~i tarc poruncă a Sfinţilor Părinţi este ca toate
cele ce se vor închina la dumnczeicştilc lăca~uri să fie nestrămutatc, iar
împotrivă credem atât de înfricoşată şi stra~nică urgie la sfânta şi
dumnezeiasca Scriptură, unde zice la Isus Navi, Cap. 7 .,câ Ahav. feciorul lui
Zara, deosehind o Fmhrâcâminte şi 200 drahme de argint şi o limhâ de aur
din cele ce erau inchinale la Casa lui Dumne::.eu din porzmcâ dumnezeiascâ
cu pietre 1-a ucis Isus Nal'i pe el şi muierea şi copiii şi loatâ casa lui" pentru
că din călcarea acestei porunci dumnezeieşti, căci luase Ahav acestea din
cele ce erau închinate la Casa lui Dwnnezeu şi a aprins dwnnezeeasca urgie
asupra lui ~i a tot norodul lui lsrail.
Ci dar, pentru una ca aceasta cuvine-se şi se cade dotnnilor şi
oblăduitorilor ţărilor ca să aibă grijă ~i să privegheze a pururea ca nu cutnva
dintr-o grc~cală tnică să se aprindă dumnezeiasca urgie asupra norodului.
Pentru aceia şi domniia mea pururea atlându-nc în grijă cu aceasta nu
contcnim cu orice fel de mijlociri pentru sfintele şi dumnczcic~tilc lăcaşuri
ce se află în oblastia oblăduirii noastre ~i pentru toate lucrurile lor ca să se
păzească neclintite.
Între altele socotit-am dmnniia tnca ~i pentru aceasta fiindcă aici în
ora~ul domniei melc, Bucurc~tii, din râvnă dumnezeiască fostu-s-au îndemnat
răposata Domniţa Bala~a, fiica răposatului Constantin Vodă Brâncovcanul, de
a zidit şi a înălţat din tctnclie o sfântă şi dun1nczeiască tnănăstirc, unde se
cinstc~tc ~i se prăznuieşte hratnul Înălţarea Dmnnului Dumnezeu şi
Mântuitorului Nostru Iisus Hristos pc vremea ce dmnnia aici, în ţară, răposatul
întru fericire moşul dmnnici tnele, Grigoric Ghica voievod.
Şi după săvâr~irca acestei sfinte mănăstiri înfrumuscţându-o cu toate
cele trebuincioase pentru dumnezeieştile slujbe după cum se vede fost-a
av,înd gând foarte bun ~i plăcut lui Dwnnezeu că să o spuie şi la bună
or(înduială înzestrându-o cu toată pcriusia casei dwnneaei. Şi ca una ce din
dumnezeiască orânduială nu-i rămânea fii mo~tenitori vrea prin mijlocirea
bunei întoctniri a acestei mănăstiri să-şi câştige vecinică pomenire. Şi voise
ca să fie xinodaxion, adică lăca~ pritnitor de streini nemernici şi ticălo~i.
care-i n-au unde sf1 se umbrească şi umblă lipsiţi de hrana lor să ~ază întru
această sf~îtHă mănăstire în chilioare.Şi să aibă ~i hrana vieţii lor din
1
mănf1stirc ~i să fie ~i un dascăl ca să înveţe [ ] de copii din cari cei ce s-ar
alege a fi vrednici de darul preoţiei să-i ajutorczc cu cheltuială din mănăstire
la căsf1toria lor şi la luarea darului prcoţici.Şi să aibă a da pc tot anul la un
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA DOMNIT A BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢI LE SALE

245

arhiereu talere [ ] i o bute de vin ca să slujască în toate sâmbetele şi la
sfintele praznice să pomenească pc ctitori.
Care aceste cuprinzându-o grabnică moarte n-a apucat a le adeveri prin
diată şi a răn1as sfânta mănăstire lipsită de acea bună şi plăcută lui
Dun1nezeu orânduială. Şi neavând nicio stare tnergea tot spre parvă şi
stricăciune necăutându-se tnoşiile, părăginindu-se viile şi altele încât mai cu
zăbavă putea şi la mai rea stare să vie.
Pentru care dmnniia mea aflând de aceasta niciun fel de orânduială a
tnănăstirii întru care se afla şi cercetând prin sfinţia sa, părintele mitropolit al
ţării, chir Grigoric, i prin dmnnealor veliţii boiari şi aflând acest bun cuget
plăcut lui Dun1nczcu ce a fost avut răposata Domniţa Bălaşa, ctitora acestei
sfinte tnănăstiri, ca să fie ctitora acestei tnănăstiri ca să fie xcnodoxion. Bine
an1 voit don1niia tnca cu sfatul prea sfinţici sale, părintelui tnitropolit, şi al
dmnncalor veliţii boiari ca pentru un lucru ce este trebuincios întru aceasta
pravoslavnică şi creştinească ţară să se afle lăcaş pritnitor de ncmen1ici
strcini~ şi săraci şi cu bună orânduială întocmind atn hotărât don1niia mea.
Intâiu precun1 şi n1ai sus s-a zis după scopusul cei fericite ctitorc să fie
epitropi purtători de grijă tnănăstirii şi preoţi de tnir, iar nu călugări, şi să fie
ncînchinată având purtătoare de grijă numai de xcnodoxion pentru cei cari-i
ncavând pâinea de toate zilele tnai ales unii cari nici pot a cerc tnilostcnic să
şază în chilii cărora să aibă epitropul purtarea de grijă pentru hrana vieţii lor.
În vrctnea icn1ei să li să dea şi lemne de foc însă până la [ ] 1•
Aşişdcrea să aibă a ţinea şi preoţi şi diaconi şi cântărcţi cărora să 1i se
1
dea simbria pe fieşicare an la toţi. taleri [ ] , şi dintru aceia unul să fie şi
1
dascăl de învăţătura cărţii a învăţa [ ] de copii, din cari cum s-au zis tnai sus
când vor ajunge în vârsta căsătoriei şi se va alege vrednici de darul preoţiei să-i
ajute cu taleri [
] 1, numai şi aceia să aibă datorie ca în viaţa lor să
pmnenească nmnele ctitorilor pentru facerea de bine şi ajutorul ce li se va da.
Preoţii să aibă purtarea de grijă a săvârşi sfintele slujbe atât la biserica
de jos cât şi la cea de sus, cun1 şi diaconii la sărbători să aibă purtarea de
grijă a sluji. Cântăreţii iarăşi să fie nepristan la sfintele bisericeşti slujbe.
1
Unui arhiereu să se dea pc an, talcri [ ] , şi o bute de vin ca să slujească
sâtnbetcle şi la dUJnnezceştile praznice pomenind pe ctitori, iar şczământul
să nu-i fie în n1ănăstire. Şi aşa având purtare de grijă epitropul pentru toate
acestea să se silească să nu fie lipsă la niciuna.
Şi pentru înlesnirea şi ajutontl său să aibă un iconom înăuntrul
mănăstirii. în mănăstire, on1 de ispravă şi adeverit de credincios precare să-I
aşeze epitropul ca să fie cu silinţă la toate veniturile spre sporul şi folosul
tnănăstirii şi făcând catastih pc tot venitul tnănăstirei de un an.
Să facă catastih şi pentru toate cheltuielile ce se vor f~tce într-aceia şi la
săvârşirca anului, la luna ghenarie, să aibă a-şi da socoteala. Care şi pentru
această socotială hotărâm dmnniia tnca a 1i alţi domni epitropi purtfttori de
1
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mai mari: prea sfinţia sa, părintele mitropolitul ţării, şi din boierii
ctitori: unul din Crcţulcşti şi unul din Brâncovcani, şi despre partea curţii
domniei melc doi postclnici, cari se vor întâmpla dupc vreme a fi. Pentru cft
prea sfinţiia sa, părintele mitropolit, arc datorie ca un lucru ce este pentru
folosul sufletului şi-i va fi şi bucurie păzindu-sc un lucru bun ca acesta în
ţară cum şi dumnealor ce sânt din neamul ctitorilor văzând necontenită
pomenire ce se f~1cc pentru sufletul neamului dumnealor. Iar dwnncalor
vcliţii postclnici socotim dmnniia Inca că această dregătorie se află a pururea
la boieri de cinste şi cu credinţa domnului, să oprească a nu intra prin rigclc
la xinodoxion oameni ce nu li se cuvine, ncavând atâta trebuinţă de hrana
vieţii şi acei ce sunt lipsiţi cu adevărat să rămâic a nu putea încăpea. Nici a
intra la 1nănăstirc niscarcva omncni şireţi, cari sau în viaţa lor sau după
moartea lor să aducă pricină de paguba mănăstirii.
Pentru aceasta ca o datorie să fie ccluia ce se va afla în dregătoria
aceasta a fi postclnic să aibă această pwiarc de grijă câte patru în toţi anii la
luna lui ghcnaric să ia socoteala cpitropului cum s-a zis Inai sus şi
adcvcrindu-sc acele catastişc de socoteală de câte patru epitropi: un catastih
să se dea la Mitropolie întru păstrare şi altul să <Să> dea cpitropului. Şi când
se va întâmpla moartea cpitropului sau vreo neputinţă a acestuia a nu n1ai
putea sluji, atunci iarăşi prin alegerea sfinţii sale părintelui n1itropolit şi a
celorlalţi trei boieri să facă alegerea a pune alt cpitrop, pc care-le arătându-1
la domn aşa să-I aşeze la mănăstire. Şi cpitropul să fie statornic în toată viaţa
sa a nu se strămuta fară numai când se va dovedi în vreo vină spre paguba
mănăstirii prin cât domnii cpitropii arătându-sc la dmnn cu vina sa să se
scoaţă atuncca şi cu alegere precum s-a zis se pune altuL iarăşi păn1ântcan,
iar nu strcin.
Deci orânduind d01nniia n1ca epitropi purtători de grijă pentru alegerea
cpitropului şi pentru socoteala mănăstirii pc ficşcarc an prccwn s-a zis n1ai
sus, pc prea sfinţia sa, părintele mitropolit, chir Grigoric, şi din ctitori pc
dumnealui Constantin Creţulcscul hiv ve/ ban şi pe dwnnealui [ ] 1 şi pc
dun1ncalui Ianachc \'el postelnic s-au ales şi s-au aşezat şi cpitrop n1ănăstirii
Sandul Blchan hil· ve/ căpitan ::.a lefcgii fiind cinstit şi adeverit de credincios
av~înd şi ştiinţă de veniturile acestei sfinte case, care-le a avea unnarca i s-a
poruncit pentru toate câte se cuprind în acest domnesc hrisov.
Aşişdcrca şi pentru cele ce i s-au dat în seamă Inoşii, vii, prăvf1lii,
anume: Gurbăncştii jun1ătatc cu hclcştcul şi cu vad de n1oară, sud Ilfov:
Bclciugovul asemenea: Furducştii (Cula) cu case şi cu biserică, asemenea:
Sccucnii de Jos, ce se cheaină şi Fundul (Manolachc) ascn1cnca cu vad de
moarf1: CrovuL sud Dâ1nboviţa: Braniştca ascn1cnca: Scvcştii asemenea cu
trei roate de moară la Scvcşti, în apa Dâmboviţci: Găojanii, sud Vlaşca, cu
balta: Mătăsarul ascn1enea: Râioşii ascn1enca: Nccşcştii: Fundcnii, sud Saac:
Mfttăscşti i ( Sărăţcni i ): Răsturnaţi i şi vii le 30 pogoane la Piteşti: vii la Bălţaţi
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA DOMNIŢA BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢI LE SALE

247

părăginite

4 pogoane~ la Scăioşi 17 pogoane~ 30 pogoane la Sârbeni~ 19
pogoane la Scheiu: 16 pogoane la Budureşti: una pivniţă de piatră cu casă şi
o căinară la Poarta don1ncască de Jos~ o prăvălie ascincnea: o casă ascn1cnea
şi 3 prăvălii ce le ţine Cristea grecul: o prăvălie plăcintăric: o prăvălie ce o
1
ţine [ ] : o prăvălie ce o ţine Ilie bărbieru: altă prăvălie ascincnca: o casă ce
o ţine Ioscf sticlaru~ un loc de scaun de tăiat can1c.
Şi oscbit de acestea celelalte: ţigani, vite, odoare bisericeşti toate după
coprindcrca catastihului ce este iscălit de prea sfinţia sa, părintele mitropolit,
care şi de domn s-a întărit şi s-a dat ca să fie sub păstrarea cpitropului a nu se
răpune ceva. Adăogând şi domniia Inca Inilă ca să fie această Inănăstire
apărată de toate dăjdi i le câte vor eşi de la vistierie pentru alte mănăstiri.
Această mănăstire să fie în pace şi să fie scutită de dijn1ărit şi de vinărit toate
1
1
bucatele n1ănăstirii şi de oicrit, oi [
] şi [
] scutiţi de dăjdii pentru
aducerea lcinnclor în mănăstire pentru ncincrnici la xinodoxion.
Icon01nul să fie în pace şi crtat de dăjdii.
Preoţii, diaconii şi grăinăticii, cântărcţii iarăşi să fie scutiţi de dăjdii.
Drept aceia dar a fi păzită această bună orânduială şi a se unna la toate
şi a avea milă şi danic a fi statornice am întărit hrisovul acesta cu însăşi
credinţa don1niei Inele Alexandru Ghica voicvod şi cu credinţa prea iubitului
d01nnici Inele fiu, Grigoric voicvod, rugând şi pc alţi întru Hristos fraţi
domni, care de la Domnul Dmnnczcu se vor învrcdnici domni să întăriască
această bună orânduială şi cu hrisoavele domniilor lor ca şi ale domnilor sale
aşczăinânturi se fie în un11ă de alţii însăşi ţinute şi la Dumnezeu primite.
Dar şi din ceilalţi niincni pc vremi să nu să arate cu niciun fel de
Îinpotriviri sinintitoare accştii bune orânduicli cu vreo lăcomie sau pentru
zavistiea tcmându-se de ochiul cel neadonnit al Dreptului Judecător, care-le
ncsufcrind înstrcinarea celor aficrositc casei sfinţici sale poate şi acun1 să
triiniţă asupra casii lui cele ce atunci a pornit asupra capului lui Ahav
răpitorulu de cele închinate casei lui Dun1nczcu.
Şi n1ărturii: jupân Ianachc Hrisosculcu \'(!/ ban, jupân Dumitraşco
Racoviţă ve/ vornic 2 , jupân Nicolae Dudcscu vornic de Ţara de Jos, jupân
Diinitraşco Ghica ve/ spătar, jupân Pârvu Cantacuzino ve/ logofăt, jupân
Badea Ştirbei ve/ visticr, jupân Ianachc \'el postclnic, jupân Nicolae Ştirbei
\'el paharnic, jupân Iordache Caragca \'el spătar-\ jupân Alexandru Greccanu
ve/ serdar.
Jupân Pârvu Cantacuzino ispravnic. 1767 nocmvric 1.
M.M.B.. nr. 30.()7()
CoJJi(' ro/11. din f(j(}(}, fuÎr/ie dij(J/io cuj//igra/1 (3.:/x} /

Bihlio~:n~fie:

ed: ;\~czămintele 193X, pp. 117-119
X2 (/i·og. );j(tcs.: Documente 2006, p. 92.
1

Cl/1.).

(nr. J(j9);

Loc alb în text.
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~De l~tpt este 1·e/ vornic de Tara de Sus între 1765 nov. 4-17()X fchr. 20.
; ( ire~it, este de l~tpt 1·e/ stolnic între 17() 7 aug. 10-17()X aug. 26.

32.
1777 ianuarie 1
[

] 1

t

Adcvcrczu cu această a mea adevărată scrisoare la sfânta mănăstire
Do<a>mna Bălaşa şi la mâna dunl<nca>lui logofăt Albulu. cpitropul sf~întci
mănăstiri. Precum să să ştie că având cu un ţiganu. anume: Mirca fugitu. lam aflatu în ţigăniia sfintei mănăstiri la moşăia Sf1vcşti. Şi fiindu ţiganu
fugitu., de vrc<o> C{Îţiva ani s-au fostu şi însuratu acolo fără de ştirea mea •
lwînd- întru căsătorie cu cununie o ţigancă a sfintei mănăstiri. Şi cu vrindu
ca să-mi i-au ţiganu am ccrutu dlllnisalc mai sus numitului cpitropul sau pă
ţiganu să mi-I dea sau schimbu. Ci fără de calc fiindu şi ncputându-să
cununie a <să> despărţi ne-am învoitu între noi de am dat schimbu de protiva
ţiganului micu. care schitnbu mi-au şi datu un ţiganu holtciu, anun1c:
Andrciu. [a ]v{înd 3 o <a >rece n1cştcşug al croitori i.
Deci. de vreme ce m-am mulţămitu pc accstu schimbu să aibă şi sf~înta
mănăstire a stăJxîni pă Mirca ţiganu cu bună pace de către mine i de către
fic-micu şi de către totu neamul nostru fiindcă de a mea bună voie am
priimitu schi<m>bu.
Şi pentru mai adevărată credinţă am iscălitu cu ditnprcună şi cu ficmicu mai jos ca să să crează. 1777 ghcnaru 1.
Magdalina monahia-t tip<o>grafa
Nicolae tipograf adcvcrcz
1
mărturic< •

[ f.

Coprinzându-să şi altă trebuinţă

cel vcchiu al Miri<i> ti~anului
.
zapisul acesta.
~

a noastră pentru o prăvălie în zapisul
nu l-am dat. iar de curată trcbuintă
. an1 dat

<Verso>: Zapisul de schitnbu al Mirii
Marthi i cftlugăriţi i tipogrăfi ia.

ţig<anul>

!lf.llf.B.. nr. 30.70/
Orig. m111 .. lllirtic dijhlio cujiligran (3/.r] 1.5

Bibliografie: ed:
1

~

A~czămintde

Andrciu croitor

193X, p. 121 (nr. 173) ;j(ICs.: Documente 2006. p. 97.

...,,,,.
.Î

; Rupt în orig.
1

pă

C/11.).

Semnftturft autogra l'ft în lh. greacă.
(\,,
'""'

ce am dat

1\h'll'-'4)..\.

'lnde~cil'rabil.
~> Semnftturi autografe.
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33.
1777 ianuarie 22
[

]1

t

Adcverczu cu această încredinţată scrisoare sfintei mănăstiri
Doatnnci Balaşi şi Albului logofăt, cpitropul al accştii sfinte case. Prccmn să
să ştie că Mariia ţiganca a sfintei n1ănăstiri Tuturor Sfinţilor văduvă aflândusă în trecuţii ani luând întru căsătorie pă Alecse ţigan al sfintei n1ănăstiri
Doamnei Balaşii şi după obicciu pră lege neputându-să despărţi cununiilc
an1 cerut schin1bu în locul nmnitei Marii ţigancii tnănăstirii Tuturor Sfinţilor.
2
Şi cu aşăzăn1ânt şi învoială tni-au dat schin1bu pă Paraschiva ţiganca, fată
n1arc.
Deci, de acmn înainte să aibă a stăpâni sfânta n1ănăstire <a> Doan1nei
Balaşei pă Mariia ţiganca ce o 3 ţine Alccsc ţiganul cu bună pace de către toţi
posluşnicii sfintei mănăstiri Tuturor Sfinţilor precmn a[ş]ăzământur-1 şi
învoială atn dat scrisoare unii la tnâna altora prin ştirea dumnealor cinstiţilor
boieri ctitori ai n1ănăstirii Doan1nei Balaşi şi rugăciune făcând şi prea sfinţii
sale, părintelui mitropolitul ţării, chiriu chir Grigoric de au întărit schimbul
acesta şi cu iscălitura prea sfinţii sale.
Şi cu pentru încredinţarea şi buna statornicie am iscălit singur cu mâna
n1ca ca să 3 fie de întărire. 1777 ghinar 22.
Neofit igun1cnul1nănăstirii Toţi Sfinţii adevcrcz
Manolachc Brâncovcanu, n1ărturie 5 .
<VerscJ>: Schimbul Marii

ţigancii

a lui Alccse cu

n1ănăstirea Toţi Sfinţii.

M.M.B .. nr. 30.699
Orig. rom .. h(Îrtie difhlio cujiligran (30x] 1 cm.).

Bibliografie: ed.:
1
')

-

Aşezămintele

1938, p. 121 (nr. 174);facs.: Documente 2006, p. 97.

Semnătură autografă în lb. greacă.
••

"1

Milo.\~).

3

Ad. inter1inear.
Rupt în orig.
' Semnături autografe.

4

3lf.
1 778 .-..·epte111hrie 1
Catastif de venit i cheltuială a sfintei mănăstiri <a> Doamnei Bălaşa de
X luni, de la 1 februarie a leatului 177[Xf până la sfârşitul lui avgust la acest
leat cum arată. 177X scptcmvric 1 dni.
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1'enitul:

250

după rămă~iţa v;.înzării

vinuri lor din leal< 17> 77,

însă:

Taleri bani
90 după 2 buţi de vin de la 1 sătenii oi Crov vin din Pite~ti;
1
60 de la prot<opopul> Vartholomei din 2 buţi de vin oi Scăeni;
1
100 de la Dumitru arnăutul din 5 buţi oi Pite~ti;
250 af~tră din ce au intrat 3 în anul trecut.
chiriia prăvăliilor de da> Snîntul Gheorghe ce au trecut afară din
pimniţă ce s-au dat cu vinuri ~i s-au trecut la anul trecut;
40 după mo~iia Găojanii venitul ce i s-au v::îndut;
40 după mo~iia Necşăştii i parte din Răio~i;
250 după tnoşiia Săveştii i Mătăsarul cu moara ollamu;
2XX după mo~iia Gurbfmeştii, Cula i Fundul de moară cu 3 roate şi pioă lui
Panait cojocarul afară din zeciuială, taleri 32;
[ 1]40-t după venitul moşii Crovului lui Andreiu de la 1 Potlogi;
15 dupfl un suhat de la 1 Răsturnaţi şi mai sănt rămăşiţă ta Ieri 4;
19 după 5 chile gdu de la 1 Mfttăse~ti din anii trecuţi po taleri 3, 60 i 1 chilă
mălai po taleri 1 pol;
30 de la 1 5 li ude ţig<ani>: 4 lăcţi oi Moise vătaf i Cazan lăutar aici;
12 după chiriia unei hodăi a lui Dumitrache băcanul pă 1O luni;
1[0]0) gnîul oi Răsturnaţi din seama cftpitanului Costandin vechiu ~i nou ~i
după v;.înzare să avem socoteală cu popa Anastasie epitrop;
120

după

Cheltuiala ce s-au făcut la cele trebuincioase ale s1intei tnănăstiri întru aceste
opt luni după cum în jos arată. 177X septemvrie 1 dni.
X5 cheltuială ce s-au facut prin mâna lui Dumitru arnăutuL însă:
taleri bani:
15
20 pogoane de arătură, ţig<anii> mănăstirii ot tam po taleri 1 pol:
30;
30
păreche piatri de tnoară la Săveşti;
40 îmbrăcăminte ţig<anilon, li ude 1Xpo oca pănă 7 de li ude,
[X]5-t
49 X7 cheltuit la viia ot Sărbeni de primăvară cu ţig<anii>, însf1:
5 la mălai u;
1[9]-t 72 tăiatul cu ntm;.îni, iar hărăcitul cu ţig<anii>;
14
15 la liude 69 1/2 rumâni ce au ajutat ţig<anii> la sapă la viia ot
de primf1varf1 af~tră din ţig<anii> liude 120;
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40

căruţe mărăcini căratul

pentru gardul ce a1nu

251
tăcut

la

Sărbeni

cu

tig<anii>~
' '-'
pă

6
1 : 30.
49

5.000 haraci obli

afară

din

căruţa

mea ce au adus 1.500 po taleri

87

17 pentru tăiatul~ hărăcitul, cercuitul vii o/ Şchei cu [ t~
20 ipac lui Petre pentru cercuitul vii o/ Sărbeni şi pentru ce au tnai rămas
neisprăvit la Şchei~
156 dat lui Gheorghe de la Piteşti pentru lucrul vii o/ tam în 4 rânduri de:
dezgropat, tăiat, hărăcit, cercuit i sapă de prin1ăvară, plivlă, iar altă sapă de
vara cu ţig<anii> [însă] 7 s-au lucrat~
56 banii ce s-au cheltuit la sapa vii al doilea de vară cu ţig<anii>, însă:
7 la n1ălaiu ce n-au ajunsu la peşte în Postul Sănt Pietrului i [
la
plivla i sapa vii o/ Sărbeni al doilea vară;
20 dat la ru1nâni [la sapă] 7 ce au ajutat ţig<anii> la sapă i la plivlă la

t

Sărbeni~

29 lui Petre la sapa vii ot

Şchei după lăstar.

56
18 dat banii podului prăvăliiloru mănăstirii i pitnniţii de la Puşcărie~
5 90 dat logofătului Stanciului pentru o carte a banilor dă Ciumernicu~
43 60 cheltuiala praznicului Înălţării ia doua zi slujind prea sfântul părintele
Initropolit, liturghie~
2 Penciului viierului de la 1 Piteşti făcându-i slujbă~
1 60 la o 1 carte de judecată pentru Panait cojocarul i Trupede păhan1ic~
3 3[3t cun1părat 4 sape pentru ţig<ani>~
6 plătit dascaludu>i pentru făclii de Paşti la paraclis~
5 30 dat 1neşterilor pentru îndreptatul tâmplii i scări, drugi, piroane şi au
1

rătnas.

469 8[7]

4

Taleri bani:
469 suma cheltuialii din napoi
67 60 pentru 4[9].000 2 olane ce s-au luat pentru învălitul hodăilor mănăstirii
afară din taleri 74 ce sănt trecuti
, în anul trecut~
XO pusul la 66.000 olane cu 19.000 din anul trecut~
X 2.000 cuc de laţi ce s-au înturit supt olane cu laţi~
6 12 oca piroane pentru întăritul popidon pc din lăuntru în pod~
1 60 100 uluce tot de treaba olanilor, pervazuri i aşternut~
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7 57 X6 grinzi pentru popi în lăuntru~
4 45 240 laţi lot pentru treaba lor~
3 1OX 1 car de var i 2 vedre ce s-au cumpărat de lucru~
4 60 dat salahorilor ce au carat olane ~i au urcat pc turnul bisericii în trei
zile. liudc 4~
1 24 cinci tinichele ~i 100 cuie mărunte pentru cruce~
15 X.OOO ~indrilă pentru tun1uri po taleri 1 pol: 45~
1 60 dat arvună ~indrilarului să apuce de învălitul turnurilor~
22 dat lui Gheorghe vierul pentru 4 buţi i grecului jur~înd de treaba culesului
gătire cu taleri 2 lui Stan ţig<anul> pândarul~
1 60 lui Petre de la 1 Sărbeni pentru dusul a 4 buţi seci acolo~
64 cheltuiala bisericilor întru aceste X luni de jos i paraclisul~
30 dat popii Vasile Giurgiuvcanul din simbriia lui~
2 96 tot lui pentru H'tcutul sobii din hodaia lui~
20 Ncculii chelarului ce i s-au plătit până la an leat <17> 79~
26 90 lui Dragne grămăticul în 2 r~înduri din simbriia lui~
9
20 lui Gheorghe cântăreţul înainte de simbriia lui~
12 pentru 2 chile de grâu ce s-au cumpărat pentru m~încarc~
10
()4 chcltuialf1 la m~încarc întru aceste X luni [a mea] ~
96 simbriia mea întru aceste X luni po ta Ieri 1O~
1 1X 72 banii ce trec mai mult cheltuiţi a socotelii anului trecut~
117 1X foa<i>a chcltuelii învălitul pimniţii ce s-au făcut prin mâna jupânului
Anastasie cupcţuL
1.264 90
Taleri bani:
1.304 suma venitului~
1.264 90 suma chcltuclii
39 30 iost asupra mea antră din socoteala grâu lui de la 1 căpitanul Costandin
din socoteala vinuri lor de va c~i mai mult peste ce am arătat în catastif să ia
părintele popa Anastasie, iar dă-mi va lipsi să-tni îtnplinească.
Albul logofăt adevcrezu.
'--

ll1.1'd.B.. nr. 30.718
Orig. rom .. lllÎrtic dij(J/io cujiligran (..f3.5.rl5.5 c/11.). Arc copie mod nedotolci.
Bihlio~rt~fie: j(lcs.:

Documente

~006.

p. 100.

1

Ad. interlinear.
~Scris peste cirra .. T".
; 'hnp-'T .
.J

Scris peste alt{t cirr:t.
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'Scris peste cifra .. 2"'.
<>Indescifrabil.
. Tăiat în ori!.!.
~Scris peste ~ifra .,9"'.
l)

'f'tm.:\HHTf.
10

Scris cu altă cerneală.

35.
1778 septenzbrie 26

t MHI\~CT;I·~ E~;.!~·~·~~.

"j"'""

H~ I\.1HT R~€R~A8 H r~cn~A'-'Pg
3EMI\E EI\'-'XHCK~~ dUlnneavoastră ispravnicilor ot sud Teleonnan sănătate.
1
Vă facetn în ştire că la dotnniia mea au dat jalbă [ ] cpitropul sfintei
n1ănăstiri <a> Doamnc<i> Bălaşei de aici. din Bucureşti, cutn că această
..,
tnănăstire arc două- tnoşii într-acel judeţ, ce să numcscu Răioasa şi
Nucşăştii. Şi s-ar fi îtnprcsurându dă către un Stanciul ce zice că este
n1oşncan i de către Stancul vătafu dă la Ciolăncşti tot de aici şi cent a să
alege şi a să dăscopcri.
Pentru care iată scriem dumneavoastră viindu vechii numitului
epitropu acii să tritnitcţi să aducă pă mai sus nlllniţi<i> şi puindu-i faţă
înaintca 3 dun1ncavoastră. Întâi prin judecată să cercetaţi pricina după scrisori
i dovezi şi după vechea stăpânire cum veţi dovedi dreptatea să hotărâţi în
scris şi să îndreptaţi. lant fiindu trebuinţă a să face cercetare şi la faţa locului
veţi orândui boicrinaşi cu pracsis din partea locului ca prin carte de blcstcn1
să cerceteze de la oamcni<i> bătrâni dupc împrejur ce vor fi ştiindu scmnilc şi
hotarălc pc unde au fostu stăpânirea din vechime. Şi să facă alegere în scris
osebind tnoşiilc n1ănăstirii. Dupe care fiind toate părţile odihnitc să puc şi
sen1nc sau ncrătnâind tnulţlllniţi nici într-un chipu de acolca cu cartea
dumneavoastră dă judecată şi cu alegerea accloru boieri naşi să-i sorociţi şi la
divan.
H HCUp.1liHHK C.1.1M p€4€X r~CU~ACTR~ MU. l 778 scptcmvric 26.
"iw fJI\EKC.1HAPg "iw.1H8 H~ I\.1HT R"fR"A'-', MUI\"CT.t"l~ G" ~-~~·~·~~ r~cn"A'-'P.
Procit l'e/logofat.
Procil \'!ori logofăt.
"iw fJI\€3'-'"APg

<...

M.M.B.. nr. :l8.559
Orig. rom .. hârtie dij(Jiio cu .filigran (3/x:l/.5 cm.). monograma domneasnl şi
sigiliu inelar domnesc in chino1·ar. Prm·ine de la Eeitropia ..lşe:::âmintclor Brâncm·cnc.yti.

Bibliografie: ed: A~ezămintele 193g, p. 132 (nr. 179);./(tcs.: Documente 2006, p. 1O1.
1

,

Loc alb în orig.
,-\00.:\\.l'.
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36.
1784 111artie 17
1

Prea înălţatc Doamne,
t Pc această alcgirc a dumn<c<.nlor boierilor ce să vădu iscfdiţi înapoineri ind odihnitu dumn<ca> lor j upăncsilc Cfd incşti: sf1rdărcasa Stanca şi
vistircasa Mariia, dupc jalba ce au dat din luminată porunca înălţimii' talc
vătaful dă Divan au adus la judecată înaintca.t noastră at;.ît pc dun1n<ca>lui
slugcr Pantazi Scrczli i pc Antonic Bcrhccanul vechii cu adeverinţă în scris
al mănăstirii Domniţci Bftlaşi, cum şi pc Ilie dascalul vechii Călincştiloru.
Şi cctind anaforaoa aceasta de alcgirca ce au tăcut aceşti boieri în faţa
locului o văzllln dreaptă şi cu bună orânduială facută. Pentru care întrebând
pc Ilie dascalulu vechii dumn<ca>lor jupăncsilor Călincşti. ce arc a mai zice
împotriva accştii anaforalc ce s-au facut acolo la t~tţa locului. atât prin
mf1rturii oameni bătrâni şi vechi lăcuitori de acolo, cari-i au priimit şi
blestem, cum şi din dovezile de zapisc şi scrisori ce s-au găsit la mâinclc
dumn<ca>lor jup(.încsilor Călincşti. Răspunse vcchil<ul> Călineştilor că cu
acele mărturii ce au adus dun1n<ca>lui slugcr şi vcchilmfmăstirii acolo în faţa
locului să strămută stf1p:.înire de 30 de an~. care nccontcnitu au stăpânitu
j upăncsilc Cftl incşti ncsupăratu până acun1. 1ncă mai zise Il ic dascalul vechi 1
dimpreună cu aceşti boieri ce să văd iscăliţi într-această alcgirc au fost cerut
Călineştilc de s-au orânduit cu poruncă domncascft şi arhitnandrit
Câmpulungcan i M incui u Uri ian, cari-i aceşti ia ce au fost ceruţi din partea
dun1n<ea>lor la cercetarea ce s-au făcut zisf1 că nu au fost de faţă, nici sănt
iscăliţi în alcgirc dimpreună cu ceştilalţi boieri ale căruia pricinuiri fiind fără
de niciun tcmciu nu s-au priimit de judecată. Că din însuşi mărturiile ce să
vede că au adus Călincştilc în t~tţa locului să dovedeşte că din porunca
Cftlin<:_ştilor s-au dat parte şi dumn<ca>lui slugcr Pantazi din vcnit<Ltl> moşii.
lncă sf1 mai dovedeşte că de 23 de ani ncmaiarăt:.îndu-să a le stăp:.îni au
intrat:' Cfllincştilc cu stăp:.înirca a cf1rora stftpânirc este ncpriitnită de judecată
du pc pravi 1ile, care zi cu că nu numai stăpânirea ce va [fi să tic pri imită cu
bună credinţă, adică ori cu zapisc de cun1părătoarc sau de dăruire. Iar nu şi
stăpânirea ce va ti<l cu hrănire şi în silă precum chcar aşa să vede că au fost şi
stăp:.înirca dumn<ca>lor jupăncsilor Călincşti fiindcă n-au stăpânitu după
zapisilc şi scrisorile ce au avut, ci s-a întinsu cu îtnprcsurarc de au coprinsu
tot hotar<ul>. Iar pentru că zise Ilie dascal vcchilu că cei ceruţi din partea
Cftlincştilor nu au fost de f~1ţă la cercetare, nici la aceasta nu avu vreun
tcmciu, fiindcf1 în f~1ta locului nu s-au făcut vreo hotărnicic cu tra!.!crc<a>
moşii şi cu împetrire, ci numai o alcgirc ca să să vază de judecată dupc care
temeiuri de scrisori au coprinsu dumn<ca>lor tot hotar<ul> cu stăp:.înirca.
Drept aceia de vreme ce dumn<ca>lor jupăncsilc Călincşti nu au a
stftp[mi mai multă moşie dcc<.ît numai dupc scrisorile ce au, care pc anume sf1
')

t

•

L
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văd

trecute într-această alegere. Găsin1 cu calc să fie lmninată porunca
3
7
înălţimii talc către [un boicr] [ f ca să meargă iarăşi acolo, în t~1ţa locului.
Şi după aceste scrisori ce au dumn<ca>lor jupănesilc Călineşti să urmeze a lc(l
dcosibi moşie chcar pc unde şi câtă să coprinde în scrisorile ce au dun1n<ca>lor.
Şi ccialaltă moşie câtă va mai rămânea să o dea Inănăstirii Don1niţii Bălaşii i
dun1n<ca>lui \'el logofăt Manolachc Brâncovcanu i dun1n<ea>lui slugcr Pantazi
şi altora ce vor fi tnai având n1oşic într-acel hotar.
Iar pentru că n1ai zise dun1n<ca>lui slugcru Screzli cum că(l un zapisu
ce arată Călincştilc a unii Dospini Furduiasca, care p01ncneştc pentru un
vadu de tnoară în apa Cmnctrii ar fi prefăcut. Iar nu este chiar cel adevărat
fiindcă zise că s-au tnai arătat acel zapisu încă la judecată. Şi atunci când Iau văzut întăiu nu p01nenea nimicu de apa Cmnetrii. Iar dupc ce au mcrsu în
faţa locului au văzut că p01nencşte şi acest cuvânt. La aceasta <să> i să dea
voie de către judecată să scoaţă o carte de blestem asupra Călincştilor să
mărturisească întru adevăr de este acesta zapisul cel adevărat sau este
7
prefăcut [şi ... ] . Şi tnai sus nun1itulu orânduit boier ori de vor putea
Călineştilc priitni blcsten1 pentru această bănuială a slugcrului sau de nu să
facă hotărârca dreptăţii prccmn să va cuveni.
9
Iar hotărârca cea desăvârşit răn1ânc a să face de înălţimca ta. 17R4
Inartie 17.
Ve/ banu.
Ştefan Prăşcovcanu 1·e/ dvornicu.
lanachc Moruzu ve/ dvornicu.
Copie scoasă din cuvânt în cuvânt după condică.
10
Anton logofăt .
il1.ll1.B .. nr. 30.504
Copil! rom., luÎrtif! dij(J/io cu filigran (35xl.f.
Pro1·inf! df! la Epitropia Aşf!::âmintf!!or Brâncol'f!l7f!Şii.

Bibliografie: ed:
1

A~czămintelc

193X, p. 139 (nr. /8}).

1Hu'hl\lJ,.lTf.

~1'tltMIIN1.
-; 1'tltfhi\LjJ1MIHt .
.J 1'tm.111tnt.

". 'hiTj).lT.
1
'

Ad. interlinear.
Tăiat în text.
x Loc alb în text.
7

')

.J.

1'1m'hl\l\11M li.

J()

- - au t ogra ~~a.
.semnatura
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3 7.
1785 august 20
t Din luminata porunca mări<c>i sale, prea înfdţatului nostru domn, !o
Mihaiu Costandin Suţul voicvod, fiind onînduiţi cu mutnba~iru [ f \'/ori
portant ca să cercetăm în f~1ţa locului jalba ce au pornit iconomul sfintei
mănăstiri a Domniţci Băla~ci pentru igumcnul mănăstirii Tuturor Sfinţilor
arăt~înd cum că mănăstirea Domniţci Bălaşci arc mo~iia Săvc~tii ce să desparte
cu apa Dâmboviţci de tnoşiia Conţc~tii a mănăstirii Tuturor Sfinţilor. Şi
igumcnultnănăstirii Tuturor Sfinţilor au făcut acum dooă case cu mori: una pc
mo~iia Conţcştii, unde din vechime au fost avut mănăstirea Tuturor Sfinţilor
mori, şi alta pc un prund ce I-au rupt apa Dâmboviţci din moşi ia Săvc~tii.
Aşijdcrca ~i să sforăm moşiia aceasta Săvcştii de va ti trebuinţă sau
împresurată de către cincvaş dintre vecini. După poruncă am tncrsu în f~1ţa
locului şi fiind de faţă mnândooă părţile am adus oameni bătrâni pc un Radu
Oltcanu. Pătru p~îrcălabu i pc un Matciu şi pc alţi împrcjurcni de acolca. Pc
care-i ccrcctându-i aUit de tnatca Dâmboviţci, pc unde au umblat mai nainte
c~ît ~i de prundul pc care iastc casa de mori cea pricinuită în ce chipu s-au
făcut ~i au rămas ncmc.încat de apă ne dctcră seama într-accstaşi chipu că
matca D~îmboviţci din vechime au umblat pc unde acun1 sănt a~czatc aceste
mori făcute de acum ~i înftlţându-sc' zăgasul tnorilor Tuturor Sfinţilor. Care
zăgas mergea cu capul pc moşiia Săvcştii. adică era a~czat cu capul pc malul
despre Săvc~ti în toţi anii c~înd venea apa mare arunca nisipu. Şi a~a
strămutându-sc matca D~îmboviţei din an în anu au rupt pc alăturea pc din
susul iazului, adică pc mo~iia Săvcştii şi i-au fT1cut apa viroagă.
Şi tot prisosul apei umblând pc acea viroagă au rătnas prundul pc care
4
acum iaste casa tnorii cea pricinuită, iar de la potopu au rupt Dâtnboviţa şi
ş-au facut matcă nooă pc moşi ia Săvcştii şi au rămas morile Tuturor Sfinţilor
departe de tnatca Dâmboviţci această nooă ca la dooă sute de stânjeni pc iaz
de apă, iar nu în adevărată tnatca D~îmboviţei. Şi tnănăstirca Tuturor
Sfinţilor acum socotind acel prund al moşiei Săveştii ce au fost căpătâiul
zăgasului pc dânsul cum că iastc câştigu al n1oşici Conţcştii cu depărtarea
apei. Şi socotind hotar al moşiilor apa Dâtnboviţci cerc de a stăpâni apa
Dc.îmboviţci pc jumătate pc unde umblă acun1. Cu care aceasta să-i rămc.îic
întru stăpânire aUît prundul acesta pc care au fost capul zăgasului morii vechi
c~ît şi prundul cel mai mare ce s-au tacut de la-l potopu în urmă. Care cerere
cercctfmdu-o o gf1sim tară de dreptate pentru că de ar fi m;.încat apa
D;.îmhoviţci mdlul moşiei Săvcştii din zi în zi c;.îtc puţin şi să să mute matca
pfmf1 unde umblă acum atunci ar fi avut dreptate mănăstirea Tuturor Sfinţilor
a f~1ce aceastf1 cerere de a-~t câ~tiga mo~iia cu acel păn1<:înt ce rfunc.înea
slobod de apf1.
1
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Dar fiindcă apa Dâmboviţci n-au tnâncat n1alul într-accstaşi chipu, ci
au rupt pc dintrcgu de au făcut prunduri pătnânt ce era cu folos cu case şi
livezi de pomi pc dânsul după arătarea oamenilor. Şi fiindcă acele rupturi nu
s-au făcut din singură pornirea apei, ci din stcnohoriia zăgasului morii cei
vechi. Care aceasta iastc poprit cu tot cuvântul drept de a nu pricinui cât de
puţină vătăn1arc vecin la vecin. După dreptate găsim cu calc ca acele
prunduri fiind pătnânt al n1oşici Săvcştii şi rupte din moşiia Săvcştii întraccstaş chipu cun1 tnai sus arătăn1, adică din stinohoriia ce au pricinuit
zăgasul cel vechiu să rătnâic întru stăpânirea mănăstirii Dmnniţei Bălaşci.
Şi fiindcă acum igun1cnul pc acest prund au făcut o casă cu patru roate
de mori spre folosul n1ănăstirii Tuturor Sfinţilor cu paguba şi cu stricăciunea
moşiei ceilalte tnănăstiri şi cu lucrul ce tnai nainte nu 1-au avut pentru acea
casă de moară să să învoiască n1ănăstirca Tuturor Sfinţilor ca să dea chirie
pc anu ori să întoarcă tnănăstirea D01nniţei Bălaşi toată cheltuiala ce au făcut
cgun1enul pc această casă de tnoară. Şi să răn1âie întru desăvârşită stăpânirea
mănăstirii Dmnniţci Balaşa ca un lucru ce este făcut pc pătnântul său. Iar
tnănăstirca Tuturor Sfinţilor să stăpâncască o casă de moară după dreptatea
ce din vechime au fost avut a ţinea numai pc n1oşiia sa tnori iar nu şi
dccindca.
Aşijdcrca să ţie şi apa Dâtnboviţci jumătate însă aducându-o cu zăgas
la tnoară fiindcă din pricina zăgasului acei mori s-au făcut acele rupturi de sau n1utat apa Dâmboviţci spre tnarc pagubă şi stricăciune a moşiei Săvcşti.
Leat 1785 avgust 20.
DUinitrachc Fălcoianu \'el paharnic
Antonic Fotinu hiv şctrar".
Trăsurilc tnoşi<c>i Săvcştii după cartea de hotărnicic ce au de la
lea tu/ 7251 <1742> dccen1bric 29 de sunt ani patruzeci şi doi.
Stânjeni:
1.332 Din hotarul mănăstirii Dealului despre podul Hrizci, unde s-au
găsit piatră până în hotarul Botenilor, unde iar au fost piatră~
1.658 Trăsura a doua la tnijlocul n1o<şiei> din piatra ce s-au pus la
drun1ul sării despre moşiia n1ănăstirii Dealului până la piatra ce s-au pus la
salei ia roşie, la Carui, la n1oşia Stupincni.
1.855 A trciia trăsură despre Dâtnboviccanu, însă stânjeni 1.560 din
piatra ce acum s-au pusu în calca banului până la piatra ce s-au găsit în satu
Dâmbovicioara din jos de biserică stânjeni 295. Dintr-acea piatră înainte() pc
lângă Dâmbovicioară până unde s-au ajuns stânjeni<i> şi s-au pus piatră hotar
despre moşi ia sfintei mănăstiri Deal u.
4

4.845,
care

adică

lepădându-sc

peste tot stânjeni patru mii opt sute patruzeci şi cinci din
doof1 pftrţi rătnân masă sttmjeni 1.615, adică una mic şase
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sute cincisprezece, care arc să-i stăpâncască mfmftstirea Domniţei Băla~a cu
bună pace după semnile ce mai sus arătăm, care să coprind şi în cartea de
hotărnicie de la-t leal 7251 <1742>. Şi fiindcă au fost de faţă când s-au tăcut
aceste trftsuri ~i vecinii accştci mo~ii, adicft dtnn<nca>lui \'e/ logofi:it
Manolache Brancov<e>anu ce să vccineşte pc de o parte cu mo~iia
dum<nea>lui Botenii i chir Icrcmiia igumcnul sfintei mănăstiri Dealu, ce să
vecincştc cu moşiia sfintei mănăstiri Dealului despre ccilaltă parte.
Aşijdcrca să stăpâncască şi fundurile de pământ ce arc peste
Dâmboviţă, adică prundurilc ce au făcut Dâmboviţa mutându-sc după vremi
din matca cea veche după cum le-au stăpânit şi până acum cum să coprinde
şi în numita carte de hotărnicic. Leal 17X5 avgust 20.
Dumitrachc Fălcoianu \'e/ paharnic
Andonic Fotinu hi\' şatrar).
~1.~1.8.. 171'.

30.654
Orig. m111 .. luirlic dij(J/io cufi/igran (50.d8.5 C/17.). Arc douâ copii: una
/836 si
unu mod din 189]. Prm·inc de la l:'jJilrojJia :lse::.âmintclor
Brânco\·cncsli.
'
'
'

Bibliografie: cd.:
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1

i\d. intcrlincar.
'ScmniHuri autografe.
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38.
1786 noienzbrie 18
De la Dcpcrtamentul Judecăţii de Cremnalion
t Din luminată porunca tnări<e>i sale prea înălţatului- nostru domn,
Nccolae Pctrvo Mavroghcnis voicvod, prin zapcilăcul dUinncalui \'el arma~
să înfflţişă la judecată Vasile hcraru ţiganul cu cuviosul igUincnul tnănăstirii
Negoc~tii, chir Iosifu, vechilu din partea prea sfinţii sale, părintelui vlădica
Drăstorean, ocănnuitor mănăstiri<i> Dmnniţii Bălaşi. Aşa zic;.înd numitul
Vasile ţiganulu că ar fi născutu din Caliţa, ţiganca mănăstiri<i> Domniţii
Bălaşi. cu un neam de altă lege şi prctcndcrisea ca să fie ţigan domncscu.
Întrdxîndu-să şi numitul vechii zise că Caliţa, muma lui Vasile, au avutu
bărbat pc Stan herarul ţigan tot al tnănăstirii luaţi de junc cu httă ~i cu acel
1
ti~an este născutu numitul Vasile. Aduse si o mărturie, anutnc: Petre
jimblaruL sin Toma, ţigan al mfmăstirii Domniţii Bălaşii, şi văr bun dupft
tată cu numitul Vasile, care-le în f~tţă zise ~i lui Vasile că s-au născutu în
Bucureşti supt stftpfmirca zisei mănăstirii din Licsandra ţiganca tnănăstirii cu
1

")

•

....

1
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Stan hcrarurt ţiganul mănăstirii. Şi că numitul Stan hcrarul, unchiu-său avea
prăvălie la Bărăţic şi Vasile fiind ca de 3 luni, îl purta însăşi el"'' în braţe fiind
Inai Inarc decât Vasile, şi cu dănsul au crcscutu la un locu şi supt stăpânirea
mănăstirii p~înă s-au făcutu Vasile la vărstă ca de ani 12.
Apoi I-au luat răposatul Sandul pitaru fiind fost pc acea vreme
cpitropu Inănăstirii şi I-au fost cununatu cu o Mariia, ţiganca dumisalc. Apoi
după doi ani părăsindu-şi ţiganca s-au fost dus în ţara turcească. Şi tocn1ai în
vremea trecutei răzmiriţc au eşit în ţară însuratu după altă ţigancă sărbă,
anume: 1vana, prccwn nici însuşi Vasile la toate zisele lui Petre, vără-său nu
tăgădui. Fără nw11ai încurca vorba cum Stan tată-său în1preună cu ţiganca lui
aflându-să fugar în Giurgiv şi şăzător în prăvăliia unui turcu, acel turcu ar fi
păcătuitu cu mumă-sa şi I-ar fi tâcutu pc dânsul. La care una că nu avu nicio
1
dovadă, al doilea că şi de ar fi fost cum bărfea iarăşi nu i să da nicio
ascultare pentru spurcăciunia şi prcacurviia cioroaicii mumc-sii. Căci după
puterea cununiei el tot este fecior nun1itului Stan ţiganul.
Peste toate acestea să mai văzu la 1nâna vcchilului chcar din partea
nun1itului Vasile [o j]albăCJ către dumnealui hiv ve! logofăt Manolachc
Brâncovcan, prin care cu rugăciune să Inărturiscştc că este ţigan al mănăstirii
Don1niţii Bălaşii. Care jalbă citindu-i-să întru-ntâi tăgăduia, iar apoi puindu-1
de faţă cu scritorul, anwnc: Miri că grămăticu, n-au In ai pututu tăgădui.
Drept aceia de la judecată să hotăraştc sfânta n1ănăstirc a Domniţii
Bălaşii să stăpâncască pc numitul Vasile cu bună pace ca pc un bun şi
7
o[h ]abnic ţigan al mănăsti ri <i >.
Aceasta scricn1. 1786 noc1nvric 18.
D. Varla1n
Mih<ai> Popescu(
Dwnitrachc stolnicu
Barbu Corogărlcan slugcrx.
[ ]9.
M.M.B.. nr. 30.731
Orig. rom .. luÎrtic dif"olio cufiligran (29.5x/9 cm.).

Bibliografie: ed:
1
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1938, p. 143 (nr. 185);jc1Cs.: Documente 2006. p. Il O.
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~

L

https://biblioteca-digitala.ro

(irina-Mihaela RAFAILĂ

260

39.
circa 1786
Evanghelic cu argint poleită~
discopotcr cu 3 linguriţc i lonhi dă argint~
cădclniţft dft argint~
1O candele dă arginC
l pereche paftalc dă argint~
1
l cruce cu argint i cu 22 grăunţe mărgăritar şi 8 zmăragduri mici~
l cpitraiiu dă atlazu roşu cu 15 căşuţc cu câte un ztnăragdu şi
împrcjuru căşuţi le grăunţe dă tnărgăritar şi încă 2 căşuţc mai tnici iar un
zmăragdu lipseşte şi doao coroane la Maica Prccista dă mărgăritaru şi cu câte
o piiatră verde, iar coroanclc dă mărgăritaru dă la 4 Evanghelişti lipscscu~
6 poalc dă atlazu, roş, cu flori~
6 perdele ipacu dă atlazu, roş, cu flori~
l saac bclacoscă, roşie, cu flori, dă fint~
l covor pc mărm,1nt<Ltl> Domniţi<i> Bălaşi~
2 sfitc dă atlazu, roş, cu flori. dă mătase~
l sti har dă atlazu, cu flori. dă mătase~
l pereche rucaviţc, vechi~
3 cpctrafirc dă atlazu, roş, vechi~
l sfită dă cutnic, veche~
l poală pentru scaun dă colivă~
l discopotcr dă cositoru, vcchiu~
l poală dft cit, pc St~1nta Masă, verde~
l sfită hatai roş, cu flori, dă fir, veche~
l poală atlaz, albu, cu flori, dă tnfttasc, la proscomidic~
2 antimisc~
1 poală dă atlazu, albu, cu flori. dă mătase, la proscmnitaru~
l stiharu i o 1 sfită şi rucaviţc dă cit, vechi~
2 mese dă atlazu, roş, cu flori, dă mătase, după prcstol~
2 Evanghclii: una grecească cu nunăncască~
2 Ohtoicc greceşti. vechi~
l M inci u ~rcccscu~
Pcndicostar ~rcccscu~
Orloiu vcchiu ~rcccscu~
Psaltiric ..._~rcccască~
Triod cu Pcndicostar ~rcccscu~
Ohtoih rumăncscu vcchiu~
2 Mincc rumăncşti: unu pc 6 luni şi altu pc 6 <luni>~
1 Psaltiric rumăncască~
l Evanghelic rumfmcascft~
'-

~

~

'--
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1 Molitvcnicu run1ăncscu;
1 Triod rwnăncscu~
1 Pcndicostaru nnnănescu~
1 Apostol run1ăncscu;
1 călăfu bogasiu, roş, la tcmplă~
1 tavă alatnă }
1 tavă cositor pent1u anafură;
2 sfeşnice dă alan1ă, vechi;
1 pivniţă dă piiatră cu locu tnănăstirii cu bucătărie i cu scaun dă
can1e, la Poarta din Jos;
1 cafenea a Grădiştcanului pc locu Inănăstirii, chiriia locudui> pe an,
talcri 20~
1 rachiric a lui Gheorghe pc locu Inănăstirii, chiriia locudui> pc an,
talcri 8;
1 rachirie Alepii pc locu tnănăstirii, chiriia locudui> pc an, talcri 12~
3 rachirii şi binalilc şi locu tot al Inănăstirii ce sănt tot dă răndu în
drcpt<ul> Puşcării~
1 casă a lui Pilat ovrciu pc locu mănăstirii, chiriia locudui> pc an,
taleri 20~
1 prăvăl ic a popi< i > [Grigorc f of Sfântul Ioan Nou, pc locu
mănăstirii, chiriia lăcudui> pc an, talcri 8~
1 Inoşie Săvcşti, sud Dămboviţa, cu trei roate dă n1oară pă apa
Dă1nboviţii;

1 moşie Crov, sud Dămboviţa~
1 Inoşie Mătăsari, sud Vlaşca~
1 n1oşic Gurbăncşti, sud Ilfov~
1 tnoşie Găojani, sud Vlaşca, ce este pc din doaă cu mănăstirea
Cotroceni;
1 n1oşic Răioasa i cu 1 Nccşcştii, sud Vlaşca~
1 n1oşie Mătăşcşti, sud Ia1onliţa~
1 tnoşie Fundcni, sud Saacu~
1 Inoşic Răsturnaţi, sud Saacu~
1 moşie Cu la cu biserică i cu 1 8 pogoane vie, sud Ilfov~
1 moşie Fundu, sud Ilfov, ce este împreunată tot dă Culă cu pivă dă
postav i dă tabacu~
[4 ]0 3 pogoane vie la Piteşti, sud Muşccl~
15 pogoane la Scăcni, sud Saacu~
30 pogoane vie la Sărbcni, sud Saacu~
19 pogoane vie la Şchci, sud Saacu~
12 pogoane vie la Ţintea~
}
16 pogoane ~ie la Buch~rc~ti~ păragine.
4 pogoane vie la Bălţaţi~
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2 calimatc;}
1 acru~

atlazu, cu firu;
6 candele dă argint, însă 5 făcute dă Gheorghe luminăraru ~~ una
făcută dă Panait oi tclaL
1 acru cu 2 procovcţc atlaz, ro~. cu flori, vechi;
1 stihar atlăjcl, verde, cu flori;
1 sfită batai, ro~ic, cu flori, dă fir, t1kută din co~clllgu răposatci
cocoani Casu;
4
1 petrahir [h]atai , cu flori, dă fir ipacu;
1 păreche rucaviţc dă şal, ruşu, cusute, flori, dă mătase i tir~
1 păreche rucaviţc atlazu, verde, cu flori, dă fir;
1 păreche rucaviţe batai, ru~. cu flori;
păreche rucaviţe dă cutnic~

stihar dft cutnic;
sti har cu sfită dă bogasiu, albu;
policandru dă tiuci cu călăf dă bogasiu, roş~
3 coroane mai măricele }
dă argint, însă d~înd taleri 50 sărindaru
4 coroane mici
dtnn<nca>lui Istrate Crcţulescu, prea
4 mâini mici
vlădica Dărstorcan au făcut acestea~
X făclii mari dă ceară
[cu lemn în mijlocf:
1 ceasornic dă părete în biserică.
/~1./~1.8., 111'.

30.703
Orig. rom .. luÎrtie di/i>lio cuji/igran (4::.xJ6 cm.).

Bibliogrt~fie:

cd.:

A~ez[unintcle

193X, pp. 141-142 (nr. /84).

1

Ad. interlincar.
~Scris cu altă cernealft.
'Scris peste cifra ,J" ~i cu altă cerneală.
4
Scris peste altf1 slm·ft.

40.
/792

OC(OI1lbrie

26

Catastif de toată cheltuiala ce s-au făcut la mănftstirca Dmnniţa Bflla~a
pc un an, leal 1792 ce s-au început de la 1 octombrie 26, leal <17 >91
şi până iar la octombrie 26 leal 1792, cum arată:
Talcri bani:
200 făclii, untdălcmn, tăn1~îc pc 12 luni. de lunf1 câte talcri 16 : 90, însă pc
1ună cfttc 3 Ji2 o că făc 1ii po ta Ieri 3 : 60 şi câte 4 ocă untdălcn1n;
6 30 1 Jl2 ocă H'tclii şi una ocă untdălcmn sus la paraclis în zioa de Bobotcază
fiind hram;
1O preoţilor ~i dascftlilor în zioa dă G4>t:Tu Vasilic~
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1[7]i~ 105 [chcltuia]la·~ ce s-au făcut la Înălţare ce să prăznucştc hramul cu
făclii cu arhicrcu i alte n1ili ce cu deosebită foiţă să arată~
20 5 coţi postav la scaun datnnescu~
1 90 s-au dres ccason1icu bisericii~
21 un ştreangu la clopot~
4
la 2 dulgheri în 2 zile} s-au dres învălitoarca odăilor ce căzuse
3 60 cuc şi laţi
la un loc dă toti la dolii, fcvruaric 15~

4 60 la 3 dulgheri în 2 zile~
108 piroanc~
1 30 1 ocă cuc de şindrilă

s-au pus 2 cruci sus pă biserică ce erau
erau căzute şi s-au dres unde era stricată
învălitoarca, tnartic 1[2Jt~

piroane i cuc la dresul porţii~
60 o păreche opinci la un ţigan ce au păzit la poartă, martie 21 ~
8 60 17 părechi opinci la 17 ţigani puindu-i dă au făcut 1.500 pari~
5
5 lacăte la porţi~
446 24
13 o piele dă bou pentru opincilc ţiganilor~
8 2 chile n1ălaiu~ la 12 ţigani în 3 săptătnâni mâncare ce au cosit la Culă,
iulie Il~
4 60 6 coase cu ciocane vărguit unu cu ciocane~
1 60 4 ocă tutăn~
2 can1c·'
3 48 17 ocă peşte~
60 păcură pentru căruţe~
2 n1âncarea lui Tănasc an1ăutu, ce au stătut la coasă~
1
2 90 1O scânduri i 2 grinzi şi cuc s-au făcut un pat la o odae~
3 60 la un 0111 ce au păzit la poartă 6 săptătnâni când s-au Ziniriduit m
mănăstire~

2
silitră, pucioasă şi apă s-au spălat şi s-au afun1at 2 odăi~
2 polcovnicului i căn? dă ciocli ce era tnolifsit~
60 la 2 ţigănci ce au adus prăjini pentru bolta viţii din grădină~
491 102

80 popii Iane grccu sitnbria pc un an~
60 popi [ f rumân sitnbric pc un an~
144 dascălul Gheorghe sitnbric pc un an dă lună po ta Ieri 12.'
100 simbrie dascf1lului Mirică pc un an~
24 sin1bric lui Dutnitru paraclisicr pc un an~
120 prea sfinţitului vlădicăi Stavropolcos~
15 unui preot grec în 6 săptf1mâni~
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240 lui

Tănasc şi

lui Hagi Iane pc un an

dă lună

po talcri 1O ce au fost asupra

viilor~

100 lui Gheorghe ce este chel ar şi grădinar simbrie pc un an [c ]u<)
îmbrăcăm intc, încă 1ţăm in te~
X 60 16 perechi opinci la 16 ţigani ce au fost şi ci cu 4 căruţe;
1.3X3 42 îtnpărţit pc la 1cules de au cărat apă i lemne~
1
3 o pereche cizme [l]ui· Ştefan vătaf dă ţigani~
25 la 17 pluguri po talcri 1 : 60 arătură dă porumbu la 17
Dumitru.
Lucrările

Talcri
32
42
41
40
15
15

vii

ţiganii

prin

căpitan

oi Sărbcni

bani liudc:
60 100 oameni po bani 39 la dăzgropat~
120 po bani 36 la tă<i>at~
30 1[ 1]0 7 po bani 45 la arăcit~
60 135 po bani 36 la ccrcuit~
răchiţi~

42

171
25
91
19
X6
92
24

102

491

36

4X po bani 39 au pus

butaşi~

2.500 araci dăspicaţi~
96 216 la sapa dintâi po bani 51 ~
n1CIU~

4X 28X la plcvilă po bani 36~
30 205 po bani 54 la sapa după plivilă~
60 po bani 36 ce au rădicat araci cu struguri

La cules
25 chirie la 20 buţi ce s-au trimis dă
45 s-au legat aceste 20 buţi ~
24 120 hârdăiaşi po bani 24;
1X 90 125 culegători po bani 18~
21 60 126 iar culegători po bani 25~
6 60 la călcat~
12 120 ocă carne po bani 12~
3 90 130 ocă tnălaiu~
4 varză şi f~tsolc:
4 făină şi sare:
2 5 hărdac şi un ca fer s-au legat
1 30 2 scânduri, lemne~

aici~
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5 5 saci dă vie~
1 60 autar şi pucioasă~
1 60 1un1<â>nări~
1 oale. st<năchini. linguri~
4 legatu tocitorilor~
674 6
68 170 oameni la îngropat po bani 48.
742.
Lucruri le vii

of Şchei

Taleri:
15
dăzgropat;
21 105 tăiat la 17 Y2 pogoane po taleri 1 : 30~
21 105 [hăr ]citx la 17 Y2 pogoane~
21 105 cercuit la 17 Y2 pogoane~
4 800 butaşi;
43 30 sape la 17 1/2 pogoane po ta Ieri 2. 60~
58 156 oan1eni po bani 45 la plivilă~
9
52 60 sapa după plivilă la [ 1]7 1/2 pogoane po taleri 3~
7 teiu şi răchita.
245

45

96 32 oan1eni po bani 48 la rădicat [str]ugurilorx~
60 80 hârdâiaşi pa bani 29~
90 40 călcători po bani 29~
108 142 culegători pa bani 18~
60 180 ocă tnălaiu;
1 60 2 hârdae;
4 60 sare, oale. străchini, linguri~
13 105 ocă carne pa bani 15;
2 60 rogoz pe şopron~
25 vierului pentru biru~
1[8] Hl chirie la 8 buţi;
367 39
35 îngropat la pogoane 17 Y2 po taleri 2~
12
17
8
21
4

402 39
Lucruri le vii

of Scăeni

Taleri bani liude:
2R 30
R7 po bani 39 la tăiatu~
11
19
15
5lpobani451a[ară]citu ~
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27
10
56
51
4X
3
7
25
20
22
3[1]K~

114
30
4X

24

60

X6 po bani 39 la ccrcuitu~
2.000 butaşi~
125 oameni po bani 54 la sapa dintâiu~
172 oameni po bani 36 la plivilft~
116 oameni po bani 4X pă sape dupf1 plcvilă~

chirie la 3 buţi~
1X oameni po bani 9X la rădicat<ttl> strugurilor~
cules cu toată cheltuiala~
simbria vierului~
60 oameni po bani 45 la îngropatu vi<c>i~

XI

Lucruri le vii
20
40
42
24
54
IX4
150
164
123
19
33
30
20
727

60
XI

oi Piteşti

Liudi:
XO po bani 30 la dăzgropat~
160 po bani 30 la tăiat~
170 po bani 30 la hărăcit~
3.000 araci dăspicaţi~
243 po bani 27 la ccrcuit~

21
460 po bani 39 la sapa dintftiu~
60
670 po bani 30 la plcvi lf1~
60 3XO po bani 39 la sapa al doilea~
24 64 po bani 36 la ardicatul aracilor după vijăliia ce au dat pc acolo~
60
cules cu toată cheltuiala~
10
un pecetluit dă cheltuiala pentru [ ] vicr pc un an~
XO oameni po bani 30 la îngropatu vi<c>i~
105

Lucrurile vii

oi Culă

Li ude:

X
13
16
13
22
17
17
6
10

90
60
60

34 po
40 po
49 po
55 po
50 po
70 po
40 JHJ
2.000
2.000

bani 30 dăzgropat~
bani 39 tăiat~
bani 39 hărăcitu~
bani 30 ccrcuic
bani 54 sapa dintâiu~
bani 30 plivi la~
bani 51 sapa al doilea:
araci obli~
butaşi~
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75

267

tciu şi răchită~
la cules~
45 oatncni po bani 30 la îngropat~

152
75
292 60 chirie la 2. 700 vedre vin ce s-au adus de la Sârbeni i de la 1 Şchei
1
şi de la Scăeni aici în buţi, în vase 30, însă 1.800 vedre po bani [ 12] 12 şi
vedre 900 pă bani 15~
11
30 obiceiu podului la 30 vase cu vin~
33
90 la [bu ... ] 13 pentru dăscărcat a 27 vase po ta Ieri 1, bani 30~
270 cheltuiala lucrului şi cherestea i cărătnidă şi varu, nisipu, cuc, lucru
tncştcrilor şi altele la prăvăliia ce s-au făcut la pivniţă~
V cnit<ul>

tnănăstirii

Taleri bani:
1
115
dă la scaun dă can1c ce este la zid<ttb pivniţii tnănăstirii of Poarta
de Jos pc un an, leat 1792 afară din talcri 25 ce s-au cheltuit la învălitoare~
1
85
de la prăvălia n1ănăstirii ce este şi binaoa şi loc al mănăstirii ce
1
o ţin La oda pc un an, leat <1 7 >92~
90
de la 1 altă prăvălie ipac a n1ănăstirii ce o 1 ţine Anastasc Anghcli
pe un an, leat <17>92~
90
de la 1 altă prăvălie ipac a n1ănăstirii ce o 1 ţine Anghcli pc un an,
leat <17>92~
20
de la Vintilă Grădiştcan chiriia locului cafcnclii pc un an~
20
de la 1 Pilat ovrciu chiriia locului casii pc un an~
8
de la 1 Gheorghe rachicr chiriia loc<ului> prăvălii pc un an~
12
de la 1 Lcpa rachicr chiriia locului prăvălii pc un an~
8
de la 1 popa Grigorc chiriia locului prăvăli ci pc un an~
14
[30
de la ...... ] .
448
940
ce s-au
300
190

Vcnit moşia Să veşti i al tnorii of tam şi venit tnoşia Crov şi Mătăsari
vândut căpitan Dutnitru pc un an, leat 1792~
Vcnit tnoşia Gurbărncşti ce s-au vândut jupân Gheorghe pc un an~
Vcnit moşia Găojani ce s-au vândut igumenului of Radu Vodă pc un

an~

200
vfmdut
XO
75

Vcnit moşia Manolachc ce să zice fi ind cu moară dă ta bac ce s-au
lui Gheorghe tăbăcar pc un an~
Venit tnoşia Răio<a>sa i Nccşcşti pc un an la un Gheorghe sârbu~
Venit moşia Fundcni ce s-au v<îndut lui Tănasc pc un an~
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25

Venit mo~ia Rf1sturnaţi pc [unf an la un diiacon pc un an.

2.25X
2X5

pc JXO vedre vin an1ră din crtăciunc de la 1 Pitc~ti po bani 90.
,l/.lli.R.. nr. 30.n9/
Orig. rom .. luirtic dij(J/io cuji/igran (48x/7

BiblioKrajie: cd:
115.

A~czămintelc

C/11.).

Arc copie mod ncdatalâ.

193X, pp. 145-149 (nr. 158); facs.: Documente 2006, p.

1

Ad. intcrlincar.
~Scris peste o allă cifrf1 care a fost ~tearsf1.
'Scris peste ah cuv<înl.
_.Scris peste cifra "0".
" Loc alb în orig.
~>Scris peste cuv<întul "uut''.
7
Scris peste cifra "2".
~ Scris peste alte slove.
q Scris peste cifra "5".
lo M.
.
azga.1.Il .1n ong.
11
Scris peste slovele "'tfp".
1
~ Scris peste altă cill·ă.
1
' Indescifrabil.
11
Tf1iat în orig.

41.
1803 iunie 15
Cele ce sfmt într-această ladă cu1n la vale anume arată.
1XOJ iunie 15 ale Inănăstirii Doa1nnci Bălaşi
Şase perdele~

Patru poalc de icoane~
Do<u>ă mese de prcstoL
O poală de iconostasu~
O poală pentru scaunul <pc> care <se> cctcştc Evangheliia~
O poală pentru scaunu colivilor~
Una sfită de arhiercu~
Cinsprezece candilc de argint~
Una cădelniţă de argint~
Una cruce de argint cu 23 grăunţii de mărgăritar ~i cu opt pictrcccle
verzi de zmarand~
Un potir de argint~
Trei linguriţc de argint cu un discosu ~i una zvczdă ~i o copiic~
O Evanghelic fcrccată pc amândoă părţile de arginC
Un stihar verde de atlazu cu sfita lui de ataian ro~iic cu flori de tir~
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Un stihar albastru de n1altch [c]u 1 sfita lui de stofă albă grea şi cu un
pctrahir iarăşi dă maltch albastru~
Un petra tir de atlaz greu albu~
Una sfită de maltch albastră cu floricclc;
Un procovcţu de atlaz greu albu~
Trei procovcţe de n1ătase cu flori de fir~
Trei perechi rucaviţc~
Un covor de mătase pentru 1norn1ânt~
Un epitrafiiu cu 15 căşuce şi cu 13 pictrii 2 verzi ocolite cu n1ărgăritar
şi cu do<u>ă coroane de n1ărgăritar şi cu câte o căşuţă cu câte o piatră~ verde~
Un Sfântu antimisu~
Trei coroane de argint n1ari şi patru mici şi trei tnăini~
Un postav roşu~
Trei procoveţe albe de [ ]-l stofă grele~
O pereche de paftale <de> argint cu do<toă colanc: unu vechiu şi unu
nou.
Dragomir !reti logofăt 5 .
M.M.B .. nr. 30.719
Orig. rom., luÎrt ie dijh/ io cu fi 1igran ( 3 4. 5x 1:! cm.). A re copie mod nedata!Li.

Bibliografie: ed:
1

'
'
4

A~ezămintele

193R. pp. 157-15R (nr. /9:!).

Scris peste altă slovă.
IIIHifTf"HHt.
IIIHt~ TP'b.

Tăiat în orig.

' Scmnf1turf1 autograta. Citit dupf1 copie.

42.
1804 OCI0111brie 19

t

Dăn1

credincios zapisul nostru la mâna dun1n<ca>lui chir Anastasc
Lavda rachierul. Precum să să ştie că dunln<ca>lui încă de sănt peste ani
doozcci trecuţi de când ţine o prăvălie ce o avea rachicric în dreptul
fcrcstriloru Puşcării. Care prăvălie au fost şi este pă pământul sfintei mănăstiri
Doamna Bălaşa, la care sfântă mănăstire să află <c>titor şi stăpân dumn<ca>lui
hi\} \'el ban Manolachc Brâncovcanul, unde şi cu mă aflu slugă vătaf de curte.
Şi după prea cinstită poruncă după cum mi s-au poruncit am urmat
întoc1nai după învoiala ce au fi"tcut cu numitul fiindcă după nenorocire
întâmplându-să arderea focului într-această politic Bucureşti după cum este
ştiută de obşte au ars şi acele prăvălii în rându păgubindu-să şi sting,îndu-să
toată obştea ncguţătorcască. Mai sus numitul neguţătoru prin învoialf1 şi
simfonie curată ce au făcut chear cu stăp,înul cel mai sus arătat. S-au
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mi lostivit asupra stcnahori i şi sărăci i pagube ce i s-au întâmplat că atât
1
prăvăliia lui c~ît şi a lui lvan băcan ia Dimii cotarul s-au dat pă seama sa ca să
f~tcă el binalilc la c~îtc trele prăvăliile. Însă cu acest fel de tocmeală ca pentru
cheltuiala ce ;~ă va f~tcc la aceste trei binalc să aibă a le 1 stăpâni până în sorocu
de zece ani. In care diiastimă să poată a să agonisi şi a-şi scoate cheltuiala ce
va f~tcc. Pentru care ca şi snînta tnănăstirc ca să nu să păgubească să aibă a da
pă tot anul chiriia păm,întului la sf~înta mănăstire pentru prăvăliia mai sus
numitului talcri una sută zece, iar pentru cele doo câte talcri una sută şaizeci
pc tot anuL să aibă sft-i răspunză numitul până la sorocul de tnai sus zis de ani
zece şi sft le stăpâncască în pace ncsupărat, de nimeni.
Iar de la 1 zece ani înaintc 2 să rătnâe bune ale sfintei mănăstiri şi atunci
ori dumn<ca>lui sau oricare va voi prin simfonie cu bani peşin să aibă a le
ţinea cu chirie. Dar până la numitul sorocu după facerea binaliloru nimeni
întru nimicu amestec să nu aibă (căci după stăpânească cinstită poruncă în
frica lui Dwnnezeu îi dau acest zapis) şi toată cheltuiala ce va 1 face să o
arate drept.
1
Şi pentru tnai adcvftrată credinţă am iscălit.< 1>X0[4] octomvric 19.
Dragomir pitar vătaf .:a curte-+.
[Gheorghe martor]."
Şi am scris cu. Costandin hil· /reti logofăt şi <sunt> martor.
~1. ll1. H.. 11 r.

3O. 5 1O
Orig. rom .. luirtie dij(J/io cu .filigran (30.5.r~ 1.5 cm.) ..·1re copie mod din /R94.
Pm1·ine de la 1:/JilmtJia :1şe:âmintelor 8r(t/7CO\'CIICŞii.
Bihlioxn~fie:
1

ed:

i\~ezfunintclc

19JX, p. 159 (nr. /9.J ).

Ad. intcrlinear.

~ 'hlllAitU'I'f.

·'Scris peste altă cifrf1, posibil cifl·a ,J".
1
Semnăturfl autografT1.
'Semnătură autografi:"t în lh. greacă. Tradusf1 dupf1 copie.

lf3.
1810 august 27
t După scrisorile ce am adusu dă la părintele arhitnandrit Mărgincanu
cătră dum<nca> lui coconu G ligoraşco Brincovcanu pentru o A ftini ia, f~tta dă
1
ţiganu [a lui Dumitru Ciora] H: a mănăstiri<i> Doamnc<i> Bălaşi ce am luato ca s-o dau după un ţigan al micu. anwnc: Ionu. întru căsătoriic.
Deci, pentru aceia mă lcgu într-acest zapisu cu, care mai josu îmi voiu
pune numele şi degctu, ca să-i aducu altă f~ttă schitnhu tot asemenea dă
potriva accştiie feti, care am luat-o. şi să o dăm în m'îna pftrintelui cclisiiarho
popi<i> în hrisov oricându va fi 1 cerut-o dă prea sfinţi ia sa.
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA DOMNIT A BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢI LE SALE

271

Şi pentru credinţă ain iscălit cu, Marinu vătaf dă lăutari
181 O avgust 27, robu Inănăstiri<i> Mărgincanu adeverez.

ot Plocşti.

Şi ain scrisu cu, Ioniţă logofat, cu zisa lui Marinu, şi sănt Inartor.
M.~f.B..

nr. 30. 730
Orig. rom .. hârtie dij(J/io cufiligran (l3xl7 cm.). o semnâlurâ digilalâ În cernealâ.

Bibliografie: ed.:
1

Aşczămintcle

193 8, p. 160 (nr. /96).

Ad. intcrlincar.

44.

t

1813 ianuarie 22
Incrcdinţăin

noi cu zapisul nostru precmn să se ştie că am rugat pă
sfinţiia sa, părintele cclisierhul, popa Hriso, epistatul Doainnei Balaşi de ne1
au dat venitulinoşii Gurbăneşti în arendă pă trei ani, pc an câte taleri 2.200,
2
adică doao mii doao sute, din care bani am nmnărat acuma pentru acest leat
unnătoru 1813 aprilie 23 până la 1814 aprilie 22.
Aşijdcrea să avcin a plăti la anul Inartic întăiu talere 2.200 pentru al
doilea an, asen1cnca şi la al treilea an şi să avcn1 a intra·~ la stăpânire la viitoru
G<f>€TH Gheorghe aprilie 23. Şi să stăpânim până la sorocul de trei ani plătind
bani<i> prccun1 n1ai sus s-au nun1it. Şi să avem a lua dijina din scmănăturile ce
voru eşi după obicei să avcin a vinde vin şi rachiu pă la cârciumi. Care
4
cârciun1i săntein în[ d]atoraţi să le ţincn1 curate şi învcl itc. Şi de vom face alte
cârciun1i sau pătul sau prăvălie, orice lucru ncinişcătoru von1 face să fie cu a
noastră cheltuială. Şi Îinplinindu-să sorocul să nu fim voinici să le stricăm sau
5
să ceren1 cheltuială, ci să rămâc ale n1o[ş]ii , să avcn1 să tă<i>cn1 duclcştcu şi
să-I vânăn1 în sorocu de treizeci de zile, o dată la trei ani.
Şi iarăşi cu a noastră cheltuială să închiden1 ca să vie matca la locu şi
să avcin a-1 îngriji totdeauna, când să va strica să-I drcgcn1 ca să nu curgă
apa. Şi să avem a aduce aicca, la Bucureşti, la sfinţiia sa doao chile de grău
curat şi doao chile de orz de al nostru fără de plată şi câştigu sau pagubă ce
va da Dmnnezcu şi orice fel de întâmplare să fie înorocirea noastră.
Şi pentru încredinţare ne-an1 iscălit. 1813 ghenar 22.
Tanase Gheorghiu adcverez şi platnic
Iliia Ioanu adcvcrcz şi platnic().
M.M.B.. nr. 30.71 :l
Orig. rom., luirtie dij(J!io cufiligran (:l8x:l0
A re copie mod nedatalâ.

Bibliografie: ed.:
1

A~czămintclc

CJII.},

1938, p. 162 (nr. /99).

w,r ..·huf•Jnt.
•

)

MUHt.

1

'hnpa.
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1

Scris peste sloYa .:r"".
'~ters ~i rescris.
(• Semnflluri autografe.

Lf5.
a. 1816 iulie 18
Prea

înălţate

Doamne,
Supun la cuno~tinţa înălţimii talc păzită de Dumnezeu cft boicrul
logofăt Scarlat Grădi~tcanu arc o prăvălie pc locul hanului~ Do<a>mnci Băla~a
cu chirie locală să dea pc an câte douăzeci Ici dlllnncalui. lnsă cu astăzi şi cu
m'îinc a dus-o nouă ani. Am dat jalbă înălţimii talc păzită ~de Dumnezeu ~i sa făcut poruncă luminată ca să plătească chiria anuală. Insă dumnealor cu
azu ~i cu m'îinc nu a dat ~i nu dă nimic.
De aceea mft rog la înălţimea ta păzită de Dumnezeu iubitoare de
dreptate să dea poruncă luminată boicrului marelui postclnic ca dtunncalui
sft-1 cheme ~i să-i spunft sft plătcasc[t chiria locului pc nouă ani câte douăzeci
Ici pc an. Şi de nu va voi să plătească ~i va voi pc nedrept ~i fără cuvânt să
stftp,\ncascft locul Do<a>mnci Băla~a contra lcgiuirilor locale atunci să se
prefere Do<a>mna Bftla~a fiind stărnîna locului ~i prin poruncă luminată să să
mcargft la 1~tţa locului boierii vornici cu maimarba~a să preţuiască binaoa
boicrului logofăt. Şi potrivit cu acea preţuire să plătcascft Do<a>mna Băla~a
binaoa ~i să răm,\nă dumneaei stăpână ~i pc loc ~i pc bina.
Şi ce va fi porunca înălţimii talc.
Al înălţin1ii voastre prea plecată slugă,
1
cpistatul Do<a>mnci Bftla~a, cclcsiarh Hriso •
<Verso interion: Zapciulc ce c~ti rânduit
a t~tcc urmare. <I>X16 iulie IX.

după

porunca

ce-ţi

este

dată să

aibi

Bil· \'el paharnic.
,H.~I.B ..

1Î1

nr. 30.5/3
Orig. grec. !hÎrtie difidio cujiligran (}.1.5.rlo C/11.). Are lrmluccrc din /894. sigiliu
cnml rosic. nl::.ul. Pro1·inc de la /:'fJilrojJia ..lsc::.âlllintclor RrlÎncm·cncsli.
>

Bihliogrt~fie:

205,
1

>

cd:

A~czfunintdc

193X, pp. 163-1 ()4

>

(17r. ]{}]); IIICI7{.:

Stoiccscu 1960, p.

5.

11.

'1' r~H.1uccrca textu 1lll. grecesc.

Lf6.
1817iuniel
cu, care mai jos mă voiu iscăli dat-am zapisul micu la m'îna
sfinţii sale, părintelui cclisiarhu, chir popa llriso, cpistatul sinodohiului
Doamnei Bftla~i, pnn ~tirea ctitorului dum<nea>lui banului Grigoric

t

Adecă
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Brâncoveanul \'el spatar. Precun1 să să ştie că răposatul soţul micu cel de al
doilea Diinitrie cuparul Lapatiu avându o delniţă de n1oşie cu vie pă dânsa ca
de zece pogoane în Dealul Piteştilor, care să numeşte Băleanca, alăturea cu
viia şi cu Inoşiia sinodohiu Doan1nei Bălaşi împreunându-să amândoao din
capul vii până în apa Argişului. Care vie ce să nUineşte Bălcanca şi cu
delniţa Inoşie<i> au avut-o cumpărată de la dUin<nea>lui sărdaru Neculae
Serczli cu stăpânire ohatnnică au stăpânit-o doaozeci şi doi de ani. Pentru
care trăindu hotărâse ca să o dea la sinodohiia Doatnnei Bălaşe pentru Inulta
datorie ce au avut [ ] 1 cu învoirea şi toc In[ e ]ala 2 de drept ta Ieri 9 .000, adecă
noa o rnii. Însă taleri 7.000 bani gata i-an1 priiinit, iar p[ e ]ntru 2 taleri 2.000
[să f]ie 3 dato<a>re sfânta sinodohiu a Doa1nnii Bălaşe a ne scrie la pomelnic.
2
Şi să ne pon1enească în veciu la sfântul jertfelnecu, [fi]iincă n-ain avut
norocu de copii ce an1 făcut să trăiască vreunul ca să avcin poincnire. Căci
într-acest chip avein sirnfonic făcută între noi atâta acum cât şi cându să afla
în viiaţă răposatul soţulrnieu.
Deci, fiindcă Ini-an1 priimit toţi bani<i> deplin după tocineala ce să
arată în Inâ<i>nilc sinodohiului să aibă a o stăpâni sinodohiu ohamnică în
-,
veci cu bună pace atâtu de cătră mine câtuşi d[e]- către tot neamulmieu.
Şi pentru încredinţare ain datu acest zapis iscălit cu însuşi mâna mea
rugându şi alte cinstite obraze de s-au iscălit Inartori pentru n1ai buna
încredinţare tcsliinatisindu împreună şi sinctul de la casa dum<nca>lui
sărdarului Neculae Scresli. 1817 Inaiu [ 1J+.
Mariuţa cupăreasa

1 preotul popa Ioan duh<ovnie>, martor

5

.

De la 6 Depertaincntul de Şapte
Cu acest zapis viind înaintca 7 noastră atât Mariuţa cupăreasa
vânzătoarca în1preună cu fratile său hil· clucen{ ::.a arie Iordache Mavrodin i
cu [ ]9 părintele popa Hriso cel isiarhul şi cpistatul csinodohiului Doamn ii
Bălaşii cUinpărătorul să rugă ca să adcverin1 şi noi această vânzare. De la(J
care mai întâiu cerând senct dovcditoru pentru stăpânirea aceştii dclniţc de
moşiic ne arătă că alte sencturi nu arc decât o adeverinţă a sărdarului
Nicolaie Serezli, leat <1>813 n1artic 11, adeverită şi de dun1<nca>lui cluccr
Ghcorghic Drugănescu, prin care face dovadă că 1nai din nainte vreme este
vândută această dclniţă cu dooă vii lui DUinitru cuparuL soţul v~înzătoarii.
Apoi ne arătă şi fratele vânzătoarii că această delniţă de moşiie cu
viile împreună o arc andipricon pentru altă Inoşiie stânjăni 464 masă ce au
avut în sud Tcleonnan, anume Rănteasca, i colţul ce cu schiinb îi luase de la<)
dânsul, pentru care ain văzut şi chiar învoire ce s-au făcut între dânşii la leat
<1>813 martie 19 adeveri te şi Dcpertamcntul de Opt. Am întrebat pc
v~1nzătoarea de ş-au priiinit pc deplin precum scriie zapisul. Şi de au tTtcut
această vânzare de bună voie şi nu de vreo silă şi ne mărturisi chiaru cu
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graiul său că din bună voinţa sa ~i nesilită de nimeni au făcut această vânzare
~i că banii după întocmeala ce au avut ~i i-au priimit pă deplin.
Drept aceia după plirofori ia ce luarăn1 din zapisi le ce ne-au arătat
fratele v~înzătoarii am adeverit ~i noi această V{Înzare ~pre a fi<) temeinică ~i
nestrămutată în veci. < 1>X 17 iunie 1.
[

] 1().

[

] 1().

Costandin Dănciulescu:î.
[

Trecut în

] 1().

condică.

A1.M.B.. nr. 30.497

Orig. rom., luirtie dijiJ!io cu .filigran (34xl3.5 cm.). Are cop1e rom. nedatatâ.
Pro1·ine de la 1:/Jilropia Aşe::.âmintelor BnÎnco\·eneşli.

BihlioKrafie: cd:
1

A~czămintclc 193X,

pp. 165-166 (nr. 205).

Loc alb în orig.

~Scris peste altă slov[l.

' Scris peste alt cuvrmt.
Scris peste cill·a "1".
"Senmf1turi autografe.
(, Ad. intcrlincar.

.J

7
~

'hm"uwri•.
î

î

Kp~) 1 1fpS.

\) lndcsciJI·abil.
Ju Semnf1turi autografe în lb. grcad1.

47.
1818 111artie 18
De la Departamentul Logofcţiei Pricinilor Strcinc
Zapciul hătmănescu ccau~ul dă pfthărnicei au înff1ţişat la judecata
acestui Departament pă Ştefan Ioan suditu bretanicescu cu această jalbă ce
au dat cinstitului Consulat al Brctcni<e>i, unde faţă fiind ~i cuccrnicul
eclisiiarh popa 1-Irisis, ce au fost epistat biscrici<i> DOinniţ<e>i Bălaşi. An1
cerut de la jăluitori simfoniia ce au avut cu pârâtul eclisiiarh pentru arenda
acestor moşii ale biserici<i>.
Şi ne înfăţi~ă un zapis supt iscălitura pârâtului eclisiiarh scris din leal
1X17 martie 1 cu coprindere că cu slobozeniia dUlnneaei bănesei Zoiţii
Brâncovencii au tocmit cu jăluitoru Ştcf~m Ioan venitu mo~iei Domniţ<e>i
Bălaşi, ce se numeşte Moara banului. Şi Manolache pentru trei ani câte taleri
XOO pf1 an dimpreunf1 ~i cu o moară cu două roate răspunz,înd banii pă
2
fieşcare an înainte . Din care pft anul dintfti i-au răspuns taleri XOO ~i să intre·'
1
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în stăpânire de la 23 ale lui aprilie leat 1817 până la leat 1820 aprilie în 23,
1
să f~tcă zăgasul 1norii de la însuşi şi alte trebuincioase spre întărirea
zăgasului. Şi la sfârşitul sorocului dă trei ani să aibă a paradosi 1noara
zdravănă. Şi fiindcă nUinitul arendaş arc să facă cu drcsul zăgasului
îndăstulă cheltuială, să aibă a stăpâni până la sorocu ncsupărat dă ni1ncni.
După aceasta ne înfăţişă pârâtul eclesiiarh zapisul ce i-au dat jăluitoru
Ştefan pentru arenda aceştii moşii scris de la aprilie 1 leat 1817 cu asc1ncnca
coprinderc dar mai pă scurt în care văzun1 pon1enind pentru moară şi pioa să
1
lc stăpâncască venitul până la sorocul dă trei ani. Iar pentru zăgas de a-1
drege ni1nicu nu vorbeşte decât nUinai să leagă ca la Îinplinirca sorocului să
paradosească n1oara şi n1oşiia precum le prii1neştc.
Aflându-să faţă şi sfinţiia sa arhin1andritu Daniil, noul igUincn al
sfintei biserici Dmnniţei Bălaşi, 1-ain întrebat pentru ce nu îngăduicşte pă
jăluitor să stăpân cască arenda tnoşii până la sorocu după zapisul ce arc de la 1
dun1ncalui pârâtul cclisiiarh. Şi răspunse că si1nfoniia ce au făcut cclisiiarhul
cu jăluitoru nu are niciun tcn1ciu, fiindcă n-au avut cclisiiarhul acest fel dă
1
putere dă la dUinn<ea> lor ctitori <i> aceşti i biserici să dea arenda moşii lor pă
doi sau pă trei ani.
1
Am cerut dă la pârâtul cclisiiarh să ne arate cu ce fel dă 1nartori au ţinut
cpistasiia accştii biserici şi de au avut acest fel dă putere să dea arenda
moşiilor şi pă câte trei ani. Şi răspunse că acest fel dă aşăzământ în scris nu
arc, dar prin graiu au avut toată voia de la 1 dunln<ca>lor ctitori să otcânnuiască
veniturile sfintei biserici, prccUin va găsi cu calc şi i să va părea n1ai bine. Şi
orice au unnat în diiastimă dă şapte ani cât s-au aflat cpistat biscrici<i> au fost
plăcutu şi priin1itu dumn<ca>lor ca unii ce I-au cunoscut dă bun iconom şi
silitor spre folosul şi creşterea veniturilor biserici<i>, iar nu spre dărăpănarc.
Judecata însă neputând lua vreo îndăstulare din arătarea pârâtului
cclisiiarh ce făcu prin graiu tară de a arăta în scris plirccsusiotita ce va fi
avut asupra aceştii biserici de la 1 duinn<ca>lor ctitori. Şi văzând că în zapisul
de arenda tnoşii, ce au dat la mâna jăluitorului, zice că simfoniia aceasta pă
trei ani au făcut-o cu slobozcniia dumn<ca>ci băncsci Zoiţi Brâncovcnci. Am
întrebat-o pc dunln<ca>ci prin zapciu cel orânduit atât dă şarturilc cu care au
avut orânduit pă cclisiiarhul popa Hrisis, cpistat biscrici<i>, cât şi de au fost
cu ştiinţa şi voia dunln<ca>ci când au dat jăluitorului arenda moşi<c>i pă trei
ani, prccun1 cclisiiarhul pomeneşte în zapis. Şi ne-au adus zapciu răspuns
prin graiu că cpistat I-au avut şi dumn<ca>ci şi răposat dumn<ca>lui banu
Manolachc Brâncovcanul. Şi ncputând dumn<ca>ci ţine minte dft au aYut
nun1itu cel isi iarh pl irccsusiotită dată să vânză arcndilc moşii loru pă dltc doi
şi trei ani. Ne-au făcut havalca a cerc de la dumn<cmlui banul Grigoriic
Brfmcovcanu, fiiul dumn<ca>ci, anaforaua iubitori lor de Dumnezeu pftrinţilor
episcopi ce cstc-t făcută asupra diiaforali<i> biscrici<i> Domniţ<c>i Bftlaşi cu
1
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cclisiiarh ca să luăm îndăstularc dă cele ce am întrebat-o pă
dumn<ca>ci.
Care ana fora cerându-o dă la 1 dumn<ca>lui banul o văzum cu leat 1X17
octomvric 22 coprinzătoare că cerând părinţii episcopi de Ia 1 cclisiiarhul
popa Hrisis să arată dă cine s-au orânduit epistat accştii biserici din curtea
caselor Domniţci Bălaşi. Le-au pus înainte 2 o carte a răposatului banului
Manolachc Bnîncovcanu însoţită şi cu altă carte a dumn<ca>ei bănesii Zoiţii
Brâncovenci<i> din care au luat înţelegere, întâi că nu estc 4 adevărat precum
cclisiiarhul Hrisis au arătat că ar fi fost silit să priimcască cpistasiia aceasta,
ci mai v~îrtos să înţelege că s-au şi rugat să-I orânduiască.
Şi al doilea că răposat banu Manolachc Brâncoveanul nu-l încredinţează
desăvârşit cpitrop, ci numai deocamdată I-au însărcinat atunci să îngrijască
de lucrurile accştii case până vor veni dumnealor din care să vede şi această
însărcinare vrcmclnică ce i-au făcut au cursu din multele rugăciuni ale
numitului şi rnijlociri<i> ce au avut.
1
După aceasta mn întrebat pc jăluitorul arendaş ce pagubă poate să i să
5
pricinuiască lipsindu-să din stăpânirea arcndii. Şi zice că el când au luat
moşi ia aceasta în arcndf1 toate acareturi le ci(l le-au găsit într-o mare
dărăpănarc. Şi rczumându-să în contractul pârâtului eclisiiarh că arc să
stăp~încască venitul pc trei ani s-au pus dă au mcremctisit n1oara. zăgasul,
c~îrciumilc şi altele. Şi au f1lcut cheltuiala ce o arată prin alăturata foaie, pc
care bani şi-i prctcndcriseştc de la 1 eclisiiarhul, dă vreme ce contractul
cuccrnicii sale cste 4 fără dă tcmciu şi ncţinut în seamă df1 iglllncnul
biscrici<i> ce s-au onînduit acun1.
Deci, pâr~îtu cclisiiarh, popa Hrisis, ncavând vreun engrafon dă
1
plcrccusiotită sau carte de epistasiie de la dun1n<ca> lor ctitorii biserici< i >
Domniţ<c>i Bălaşi şi din chiar scrisorile dun1n<ca>lor ce au arătat însuşi către
părinţii episcopi la cercetarea ce din llllninată poruncă i s-au tăcut făcându
să dovadă că dumn<ea>lor nu I-au avut desăvârşit cpitrop biscrici<i>. ci numai
un îngrijitor dă lucrurile acestui sfânt locaş a căruia epistasiic tiind
vrcinclnică, iar cu dcsăvârşită putere asupra ocânnuirii veniturilor biserici<i>.
Ziccn1 că cuccrniciia sa nu era 7 din sineşi volnicu fără voie în scris de
la dumn <Ca> lor ctitori tăcându-1 i-să cunoscută chiar acea silnică trebuinţă a
biscrici<i> pentru o mai dclungată sin1foniic să dea arenda Inoşiiloru pă doi
ani sau pă trei ani după cun1 au urmat.
Şi această si1nfoniic a cuccrnicii sale ce au făcut cu jăluitoru arendaş df1
7
cra cu voinţa şi priimirca dumn<ca>lor ctitorilor biscrici<i> unna ca ori să fi t(Jst
4
zapisul adeverit şi dă dumn<ea>lor sau să-i ti dat înscris dăosăbit că le cstc
priimit aşăzăm~întul acesta precum aşa au urmat şi la alte vânzări dă venituri.
Dar dă vreme ce niciun acest fel dă apodicsit de la 1 dumn<ca>lor
ctitorii nu arc aşflzfunântul pă trei ani ce au tacut cclisiiarhul cu jăluitorul
'-
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arendaş rătnâne dăsputernicit şi fără dă

temeiu. La care şi zicctn ca orânduitu
epitrop al biscrici<i> Domniţ<e>i Bălaşi să ia tnoşia în zaptul sfintei biserici
1
de la 23 ale viitorului aprilie. Iar pentru cheltuiala ce zice jăluitoru arendaş
că au făcut la n1ere1netul acarcturilor tnoşii, dreptate având la cererea ce face
când va dovedi-o cuviincioasă.
Găsitn cu calc să fiie luminată porunca tnări<e>i sale, prea înălţatuluix
nostru d01nn cu zapciu hătn1ăncscu să ducă pă amândouă prigonitele părţi la
faţa locului. Şi prin n1arifetul dmnn<ea>lor boierilor ispravnici ai judeţului să
7
facă cercetare prin carte dă blesten1 (de va fi trebuinţă) în ce fel dă stare era
tnoara i zăgasul şi cârciun1a când au intrat jăluitoru în stăpânirea arendii şi ce
n1cremeturi au făcut. Şi cheltuiala ce să va dovedi în frica lui Dmnnezeu că
1
au n1ersu la acele meremeturi să să analoghisească pă trei ani.
Din care o parte să rămâie jăluitorului pentru anul dintâi al arendii ce
să îtnplincşte la Sfântul Gheorghe viitor. Iar două părţi ce să socotescu pă
1
ceilalţi doi ani ce avea să tnai stăpânească să să îndatoreze eclisiiarhul popa
1
Hrisis dă a i le îtnplini şi a dăspăgubi pă jăluitoru ca unul ce i-au vândut
arenda fără dă niciun tcmeiu şi I-au făcut de s-au cheltuit în zadar. 1818
tnartie 18.
Ve/logofăt.

[ ]9.
Ditnitrie stolnic

10

.

M.M.B.. nr. 30.717
Orig. rom .. hârtie dif"olio cufiligran (35xl4

Bibliografie: ed:
1

Aşezămintclc

C/17.).

Are copie mod nedatatâ.

1938, pp. 170-171 (nr. ]09).

Ad. intcr1incar.

~ 'hHMJtHTE.
1

-1

5
(1

7

'hnpM.
UfCTf.

UEl\.
JtEU.
UEpA.

x.....,

., .,

utu'hi\LI,A T~,I\~Jt.

'!Semnătură auto!!rafă
10

în 1b. !!rcacfL
Scmnatura
- - autogra
~
t'"'a.
._

48.
1818 iulie 26

t Adică

cu, Iancu, sin Radu Chevăranu, dimpreună cu copii mici,
anun1e: Păunu i Iordache şi cu toate rudele Inele, care şi mai jos ne vom
iscăli încredinţăm cu zapisul nostru la mâna dmnncalui jupânu Vasile i
jupânului Neculae, fratele dumnealui. Precum să să ştiie că avcîndu şi cu o
1
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livc[~]oară de prunc de una sută ~i zece pruni 3 . Care livcdc să afla pă
mo~ăia sfintc<i> mănăstiri a Do<a>mn<c>i Băla~a i-am vândut-o dumnealor
astftzi în drcptu talcri 140, adecă una sută ~i patruzccc. Şi am vândut-o
această lcvcdc de a mea bună voie, ncsilitu de ncminca ~i cu ~tirea tuturor
rudelor melc ~i a sfttcnilor mici ~i cum zicem de aicc înainte să fie lcvcdca
4
ohabnicft , bună stăpânitoarc în vcce dumnealor ~i copiilor dumnealor,
nepoţi, străncpoţi diţi Dumnezeu le va 3 dărui. Şi cându s-au făcutu accstu
zapisu s-au ailatu mulţi oameni de f~tţă, care să vor iscăli de marturi cum ~i
prin ~tirea tuturor rudcnilor melc.
Şi pentru mai bună încredinţare ne-am iscălitu puindu-nc ~i dcgitclc la
iscălituri în locu de pccctie ca să să crează. 1X1X iulie 26.
Eu. Iancu, sin Radu Chevăranu, dimpreună cu copii 1 mie<i>
vânzători.

mic<i> [

f

Eu, Oprea, sin Matciu, unchi Iancu lui, dimpreună cu copii 1
adeverăm.

1

< l erso interior>:

Eu, Vălsan, s1n popa Vălsanu, mar<ton ~~ am fostu ~~ la
tocmeala levczi <i> f~tţă.
Eu, Radu. sin Chcvu otu Fundcnc, martor.
Eu. Ncdelcu. ::.etu Ion )arca o<l> tam, martor.
Eu, Stan Gogan o<l> tam, martor.
Eu. Radu Peşte Rece o<l> tam, martor.
Eu. Enachc, ::.etu Pctcu o<l> tam. tnartor.
Eu. M irică, sin Radu MălăcscuL martor.
Eu, Dra~omiru o<l> tam, martor.
Eu, Tănasc o<l> tam, martor.
Eu, Mar<i>nu părcălabul dimpreună cu totu satulmicu atn fostu
faţă şi <sunt> martor.
Şi cincczcci de vedre de prunc, care era Iancu dator să-mi dea de an<u>
trccutu ~i acelea i le-am lăsa tu totu în tocmeala livczi<i> taleri 1O. Şi pentru
patru ani claca i-an1 cratu şi aceia.
Şi am scris cu, Ilie diiacon otu Fundenc, cu zisa tnai susu nutniţilor ~i
<sunt> martor.
'--

!lt.!li.H.. nr. 30.455
Orig. rom .. luÎrlic dij(J/io cufiligran (}SdlJ C/11.). 6 semnâturi digitale În ccmcohi.
l)m1·inc de la 1:/JilrojJia .·l.yc:timintelor Br(ÎI/cm·cnc.yti ..·lrc copie mod ncdatalti.
1

..

KNIIf.

·'Scris peste altf1 slovf1.
'Ad. interlincar.
1
•
\\''1'"-\ '-'Killtl\'h.
'Tftiat în orig.
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4-9.
1819 aprilie 26
t Adică eu, Ionu, sin Stanu Dadu lea, dcn împreună cu copii 1 mic<i>,
anume: Sara, şi cu toate rudele melc, care şi Inai josu ne von1 iscădi>
2
3
încrcdinţăn1 cu accstu zapisu al nostru la Inâna dmnncalui jupân Vasălc
Ncculac, fratele dmnncalui. Prccmn să să ştie că avându şi cu pruni pă
Inoşiia Do<a>mn<e>i Bălaşi şi din livcdca n1ca am datu o sută şi şaisprezece
pruni cu n1icu cu mare i cu locul care ţine fănu dmnncalui i-ain vândutu
astăzi dmnnealor de bună voia 1nca în drcptu talcri 220, adică doao sute şi
şaptezeci. Şi i-atn vândutu aceşti pruni de bună voia mea, ncsilitu de
nin1cnea şi ctr' şterca tuturori rudcniilor Inele şi a sătenilor mici. Şi cun1 zice
de aice înainte să fiie pruni ohavnici-l, bune stăpâniri în veci dmnncalor şi
copii 1 dumnealor, nepoţi, străncpoţi câţi DUinnezcu le va dărui.
Şi cându s-au făcutu accstu zapcsu s-au aflătu Inulţi oameni de faţă,
care să vor iscăli de Inărturic cum şi prin ştirea tuturor rudelor tnelc. Şi
pentru n1ai bună şi adevărată credinţă nc-an1 iscălitu puindu-nc şi degetele la
iscălituri în locu de pecetic ca să să crează. 1819 april<i>c 26.
[Şi bani n1i i-an1 priinitu toţi în n1ânăf.
Eu, Ion din îtnprcună cu copii 1 Inic<i> vânzători ŞI cu soţiia(J
Inca, anume: Ilina.
Eu, Cărstca Gogan, martor.
Eu, Negioţă, .r..·in diiacon Stoianu, martor.
Eu, Ion, cmnnatu lui Ion, 1nartor.
Şi ain scrisu cu, cel iscăi itu, cu zisa mai susu nmnitului ŞI săntu ŞI
n1artor.
7
Ilie diiacon .
M.M.B .. nr. 30.456
Orig. rom., luÎrtie dij(J/io cufi/igran (}8x/9 cm.), o sclllllâtur(/ digitalâ i'n ccrncalâ.
Pm1·inc di! la Epitropia Aşc::.âmintclor BnÎnco\·cncşti. Arc copie mod ncdatatâ.
1

••

KOIII€.

Se repetă în orig.
·' Ad. interlinear.

2

-l

'
~~T~)X.:\IWHll€.

'Scris marginal.
h

..

CN\Iff.:\.
7

Semnfllură autografă.

50.
..

lw flAEKC"UAP~~

1819 lllltill 23
'

')

NHKOi\MiE G~)lţ~, B~EE~,\ H r~cll~A"P :~EMAE K""XHCKNtf

t Dumneavoastrfl ispravnicilor ai
pentru care poruncim

să cercetaţi şi

judeţului veţi

vedea jalba aceasta
la dreptatea ce va avea jăluitorul sf1-şi
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afle cuviincioasa îndcstulare ~i să îndreptaţi. Iar ncrămânindu vreo parte
odihniţi cu cercetarea dlllnneavoastră în scris pă amândoaă pftrţilc să-i
trimiteţi la Divanul domni<c>i melc. 1X19 maiu 23.
Ve/logofăt.

Bil· \'el

căminar.

<Vers o interior>:

Prea înălţate' Doamne,
Dumnealui căminaru Mihalachc Ylastos cumpărând o viic în Dealul
Scăcnilor, ce să răzorcşte cu viia sfintei biserici a Doamn<e>i Băla~i s-au pus
de sinc~i de au tras-o ~i nu numai că au coprins din viia bisericii mai mult de
doo rânduri de viţă. Dar ~i obra~ila au cuprins-o că mutându-~i gardul dă
unde au fost au coprins mai rnult de doisprezece pruni dintr-ânsa.
Deosebit de aceasta au făcut gard cu stra~nică pă drumul ce să suie la
viia bisericii, care într-atât I-au strămutat încât nici căruţe de cele mici nu pot
a trece.
Pentru aceia rnă rog înălţimii- talc să să dea luminată poruncă către
dumnealor boieri ispravnici ai judeţului ca să cerceteze la faţa locului. Şi
cunosc~înd împresurarea ce au făcut să-şi afle sf~înta biserică dreptatea sa
")

după cuviinţă.

Plecată slugă ~i cătră Dumnczău rugătoriu,

Daniil cr<mona>h, cpitropul sfintei biserici a Doamnc<i>
.'lt..M.H..

Băla~i .

30.713
Orig. m111., /l(irtie dij(Jiio cujiligran (31,5x] 1.5 C/11.), sigiliu inelar do11111esc in
chino\·ar. Pro1·ine de la l:"'pilroiJia Aşe::.â111intelor Bnincm·nwşti.
Bihliogrt~fie:
1

ed:

III".

A~czfunintclc

193X, p. 172 (nr. }. Il).

1'tun,l\lt•1Tf.

~ 'f'mn,l\lţiiMIIIt.

51.
1819iu/ie Il
Prea

înălţate

Domnnc,

Cu supunere aduc la cuno~tinţa prea înălţimii talc că biserica Doarnnii
Băla~ii având o parte de mo~ic, peste Argc~, din judeţul Vla~ca, care se
învccinc~tc cu mo~ia Sfintei Mitropolii, locuitorii rnoşici Sfintei Mitropolii
s-au sculat ~i au cosit toată iarba mo~ici Doarnnii Băla~ii pc doi ani: 1X17 ~i
1X1X. fărft a li lăcuitori pc acea rnoşic sub cuv:.înt că sănt curăturilc lor. Şi
nici învoială nu s-au dus s[t f~lCă cu arcnda~ii care au avut-o în csploatarc. Şi
aceşti arcnda~i cer ca să li să plătească iarba, iar zi~ii lăcuitori chiamă în
judccatft pc arcndaşi cheltuind bani peste măsurft pentru judccat[t, iar restul
mo~ii I-au făcut izlaz mânc:.îndu-1 ~i călcându-1 cu vitele lor.
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA DOMNIT A BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢI LE SALE

281

Şi

pentru aceasta tnă rog călduros de înălţimea voastră de orice zişii
lăcuitori se află aci să se dea înaltă poruncă înălţimci voastre ca să mă judec
cu ci spre a-şi primi sfânta biserică drepturile ci şi ceea ce era de tnilă ale ci.
Al înălţitnii talc, plecat servitor,
Daniil arhitnandritu 1 •
<Vers(J>:

Dun1neata ve/ hatmane al Divan ului iarăşi la judecata Depertamcntului,
unde este pricina orânduită în cercetare prin zapciu hăttnănici poruncin1 să să
cerceteze şi jalba aceasta. <1>819 iulie 2.
Biv ve/ căn1inar.

Prea înălţatc 2 Doamne,
După lun1inată porunca n1ări<e>i talc orânduit zapciu hătinăncsc
1
înfăţişând înaintca· noastră atât pă cuviiosul arhitnandrit chir Daniil, igumcnul
tnănăstiri<i> Doan1nc<i> Bălaşi, cât şi pă lăcuitorii vecini după tnoşiia Sfintei
Mitropolii, anwnc: Ion părcălabul i Dragomir Mărticescul i Mihaiu i Preda,
sin Stan, i Dwnitru, sin MarcuL i Radul văc[a]r-l i Udrca, . .:in Diei, şi Radul i
Dita mn cercetat jalba aceasta care zice igumcnul că biserica Doan1ni Bălaşi
având o pahnă de tnoşiic peste Argeş, în judeţul Vlăşci<i>, ce să vecineştc cu
n1oşiia Sfintei Mitropolii. Numiţii lăcuitori după tnoşiia Mitropolii s-au
rădicat şi au cosit tot fânul moşii Doan1nc<i> Bălaşi în doi ani, la leat <1>817
şi la leat 1818 nefiind şăzători pă dânsa cu cuvânt că sănt curăturilc loru şi
nici aşăzăn1ânt n-au făcut cu ncguţători<i>, care au avut-o în stăpânirea loru.
5
Şi neguţători cer să lc plătească fânuL iar numiţii l[Icuitori îi trage prin
judecăţi dă-i chcltucştc şi ceilaltă pahnă de tnoşiic au făcut-o izlaz
n1âncându-o şi călcându-o cu vitele loru cerând igun1cnului ca prin judecată
să-şi afle biserica dreptatea ci.
Pentru care întrcbându-să şi părinţi<i> răspunscră că cu adevărat I-au
cosit fânul acela fiind acolo livezi şi curăt[u]ri-l din vcchin1e ale loru şi că
arcndaşii Doan1nc<i> Bălaşi ce era într-acea vreme, anume: Dumitru i
Apostol şi Gheorghe arnăutu, nevrând să-şi ia obicinuita dijn1ă şi nici pă
dânşii nclăsându-i să ridice fânul acela la vremea lui din lunea Argeşului au
venit apa mare şi înccându-( nu s-au ales nitnic dă acel fân. Arătând ci dă
văzun1 şi o mărturiic în scris a sătcnilor ot Crovul zicând că acolo au fost
curături făcute unile dă numiţi<i> şi altele dă părinţi<i> loru. Care cngrafon df1
mărturiic nefiind adeverit dă isprăvnicat nu s-au priimit şi asupra accştii
pricini a loru că uitfmdu-să pravila păm,întului s-au găsit numai pentru
lăcuitori<i> clăcaşi ai moşii că nu poate stăpân[u]l-l să le ia curătura, care au
făcut-o cu voie în scris sau curătura care i-au rămas de la părinţii lui. Iar
pentru strcini lăcuitori după cum sănt accştiia şftzători pă altă moşiic nu
1
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coprindc pravila nimicu. Şi mai vărtos ccnîndu-lc lor dovadă de au curăţit ci
sau părinţii loru cu voie dată de la epitropul cel după vremi al Doamne<i>
Bfda~i nu avură ci nicio dovadă în scris. Pentru care de la judecată să găsc~tc
cu calc să stftp::încască mănăstirea de acum înaintc 7 acele livezi pă seama
biscrici<i> ~i lor să li să dea loc dă mneţe i izlaz pentru vite ~i alte
trebuincioase dă stăp::înul mo~ii unde ~ăd ~i-i clftcucscu. Dar pentru pricina
ce au mai avut lăcuitori<i> acc~tiia cu numiţi<i> arcnda~i pentru acei doi ani
trecuţi să va urma după anaforaoa ce s-au dat de la acest Depcrtament în
trccutcle zile asupra diiaforali ce au avut cu dăn~ii spre a să cerceta mai întâi
la isprăvnicat după cum au fost poruncile domnc~ti date. Şi apoi de nu vor
rămânca odihniţi vor veni aici cu alegerea de acolo în scris la lun1inat Divan.
Iar hotănîrea cea dcsăv::îr~it rămâne la tnăriia ta. 1X19 iulie 11.
X
.
[... ] slujer

[... t.

Radu [Fă ...

Trecut în

condică.

t paharnic

9

.

Scrisul taleri cincisprezece.

~t.A1.B..

nr. :!8.46:!
Orig. rom .. luirtie dij(J/io cufi/igran (35x:l4 cm.). Are copie mod
/89:!. Pm1·ine de la 1:/Jilropia :lşe:âmintelor Br(inco\·eneşti.
1

şi

traducere din

Text în lb. grcacf1. Scris dupft traducere.

~ 1'llU'hl\l\.lTf.
; 1'l1U'-'111Hi;..

Scris peste altă slovf1.
' i\d. intcrlincar.

-1

(l

'

1'l1UK1,U.\~"\.

7

1'l11MIIIn'f.

s
'>

Indescifrabil.
Semnături autografe.

52.
18/9 iulie 15
Cu părintească dragoste,
Dumnealui cătninaru Mihalache Vlasto au cutnpărat o viic lângă altă
viic a bisericii noastre Domniţ<c>i Băla~i dintr-acel judeţ, unde după ce au
coprins o bucăţicf1 din locu dintr-ânsa de sinc~i. Apoi au făcut ~i gardu la vi ia
sa cu care au strâtntorat dnnnul ce merge la viia biserici<i> încât nu carul cu
vite să poată umbla, dar nici otnul călare nu poate trece. Pentru care s-au ~i
dat jalbă mări<c>i sale, lui Yodf1, ci fiindcă să trimite chcar arh<imandritul>
DaniiL cpitropul biscrici<i>, la f~1ţa locului ca să să thcoriscască această
pncmf1.
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Scricn1 dumitalc ca la dreptatea ce va avea să-şi afle îndcstularc a nu
să păgubi biserica de unul ca acest. Iar când de acolca nu să va mulţătni vreo
parte cu anafora în scris să să soroccascft la Bucureşti. <1>819 iulie 15.
Sănt al dwnitale ca un părinte,
Din1itrie Brâncoveanu 1•
<Ver.wn: Cinstitului şi al nostru ca un fiiu dun1nealui hil· \'el căminaru Alecsc
Filipcscu ispravnicul ot sud Saacu cu părintească dragoste.
~1.M.B..

nr. 31.191
Orig. rom .. luÎrfie dij(J/io cu .filigran (31, 5x]] cm.).

1

Scmnătur[t autografă.

53.
1819 octo1nbrie 22
Prea înălţate' Doamne,
Ascultând lun1inată porunca înălţimi(~ talc ce ni:~ să dă la această
alăturată anafora a dwnncalui hiv \'el ban Grigoric Brâncovcanu, cpistatu
spătărici s-au pus faţă înaintea -l noastră atât pârâtul, cuccrnicul ce 1isi iarh
popa Hrisis, cât şi dwnncalui sărdar Manolachc, vcchilul dwnncalui banului.
De la care an1 şi cerut tnai întăiu să ne arate ca ce socoteală i s-au luat
cclisiarhului dă cei orânduiţi de dwnncalui banu. Şi ne-au pus înaintc 5 întăiu
o condică în care au avut trecut pânîtul cclisiiar orice luat şi dat i-au trecut
prin mână în tot cursul anilor ce au stătut cpitropu bisericii din curtea caselor
Don1niţci Bălaşi.

Apoi ne-au arătat şi un catastih al cercetătorilor accştii condici cu leat
unnător scpten1vrie 29, prin care nu doar că au făcut vreo deosibită cercetare
condicii de socoteală sau vreo scădere la condeilc cheltuielilor şi adaos la
condcilc veniturilor. Ci nun1ai că au desluşit după acea condică atât
veniturile cât şi chcltuelilc fiindu încurcate, aducându pă ficşcarc an
tnadclilc chcltuclilor şi ale veniturilor, care 1-a isprăvit într-un pcrilipsis.
Iarăşi deosebi le leagă veniturile şi chcltuclilc pc opt ani. Şi rămâne dator
cclisiiarh<ul> taleri 372, atâta osebire numai făcând socotitorii că mcrcmcturilc
ce arată făcute în anul dintăi precum au dovedit i le-au trecut în anul al
doilea. Din care pricină au fost siliţi ca şi dobânda la prisosul chcltuclilor
peste venitul din anul dintăiu să o:~ treacă la anul ad> doilea când s-au
dovedit c[t s-ar fi făcut acel puţin mcrcmct.
Cum şi pentru chcltuclilc sale următori fiind găsirii cu calc a
dumnealui banului ce în scris le-au fost dat în anul dintăi fiind puţin venituL
căci n-au fost şi anul dăplin i s-au socotit talcri 1.200, iar pă ceilalţi şapte ani
câte talcri 2.000 pc an. Iar nu precum îi trece cucernici ia sa po talcri 3.200
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pc an drept chcltuclilc sale în dosul căruia pcrilipsis al celor rânduiţi să văzu
deosebit pcrilipsis făcut de dumnealui batHI cu mai multă dcslu~irc. În care
trece dumnealui talcri 3.912, dobânda banilor ce arată cclisiiarh<ul> în
condicf1 la prisosul chcltuclilor dfmdu-~i cuv~întul dumnealui că trebuia a
cheltui din venit precum ~i au cheltuit. Iar nu din bani<i> luaţi cu [ţit
<c..knb~îndă ~i talcri 372 ce rftm~înc de la socotitori a răspunde cum ~i talcri
6. 700 pentru vi ia de la o dumbravă ce au vândut-o.
Şi aceste trei condcc să adunfl în ta Ieri 10.9X4 lângft care mai adaogă
încă talcri 1.954 pentru cinci madclc ce le-au cumpărat pfl seama acc~tii
case. Şi sănt trecute la cheltucli ca de le va opri cuccrniciia sapă seama sa să
dea preţul precum le arc trecute la chcltucli. Iar de nu să dea lucrurile să tic
pă seama biscrici<i>. Şi a~a lcg~îndu-să aceste doof1 sume supt un condciu să
vede a răm~înca dator cuccrnicu cclisiiarh popa 1-Irisis taleri 12.93X.
Am cerut dar ~i de la cuccrniciia sa să nc 3 arate dă cine s-au orânduit
cpitropu accştii biserici din curtea caselor Domniţci Băla~i. Şi ne puse înaintc 5
întăi această alăturată carte a răposatului banului Manolachc Brâncovcanu, cum
~i cea de al doilea însoţită a dumneaei băncsci cocoani Zoiţii Brâncovcncii. Care
cctindu-lc înţelcscrăm cfl înt;.îi nu este adcvftrat precum cuccrniciia sa arată că ar
1i fost silit să priimcască cpitropiia aceasta. Ci mai vătios să înţelege că s-au ~i
rugat să să orânduiască precum la îndoiala ce să vede că au avut îl încredinţează
cocoana prin scrisoarea dumneaei.
Al doilea că răposatul banu Manolachc Brâncovcanu nu încredinţează
dcsăvftr~it cpitropiia, ci numai deocamdată îl însărcinează atunci să îngrijească
de lucrurile acc~tii case JXÎnă vor veni dumnealor. Să vede că ~i această
însărcinare vrcmclnică ce i-au ITtcut silit tiind de multele rugăciuni şi
mijlociri ce au avut. Pentru aceia i-am ~i zis că şi chcar de iznoavă de ar ti
1
fă~ut ccvaşi ziduri la numita biscricf1 nu i s-ar ti cuvenit să i3 să prinză în
seamă (necum că şi ce au tăcut singur le arată în ni~tc mcrcmcturi care acum
nici cf1 sf1 cunoscu) căci dcsăvărşit cpitropu nu era. Dar ~i de ar ti fost urma a
întreba pă ctitor de la care s[l orănduisc încă să ia 3 în scris voie. Cum ~i
pentru cheltuel ile sale care le socoteşte drept si mbric era dator ori să-şi t~tcă
a~czfunânt în scris cu ctitorul, ori să-şi dea socoteala pă fic~icarc an. Şi
trcc~îndu la chcltucli ce-i pentru sincşi cheltuiţi drept simbrie de s-ar ti prinsu
în scamf1 de ctitor la socoteală acum ar avea cuv;.înt să-i ceară fiindu tocmit
1
~i că i să prinde de dumnealui banu c~îtc taleri 2.000 în ~apte ani, mai cu
asuprfl trebuia a sfl mulţămi.
7
De aceia l-am şi întrebat ce pri imcştc să facctn noi să intrăm după
luminatfl porunca înălţimii::! talc în cercetarea socotelilor la ticştccarc
condciu şi numai ce vom găsi noi cu calc să i3 să ţie în scatnă la chcltucli sau
s[l mulţumc~tc după [cum]s a găsit cu calc dumnealui banuL care îi este tnai
spre folos. Şi aşa cu viu glasul său ne-au răspunsu c[l să mulţămeşte după
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cun1 au găsit cu calc dutnncalui banu în deosebit pcrilipsis a răspunde suma
ce să arată Inai sus în1prcună cu lucrurile ce să cuprindu într-acele cinci
condcc. L-an1 întrebat şi pentru cele ce atât în scris cât şi prin grai au
îndrăznit a scrie şi a vorbi în1potriva cinstei a dun1nealui banului. Şi ne
răspunse că să tic grăit toate câte arată dutnnealui banu prin anafora nu să
ştie vinovat. Însă pentru câte va fi~ greşit atât prin cuvinte şi pentru cele ce
au scris căindu-să că ca un o1n au greşit ne-au rugat ca să 1nijlocin1 cătră
dutnncalui banu întăi să-I erte şi apoi să prii1nească pă cutn au găsit însuşi
dutnncalui după dreptate ca să plătească.
Pentru care şi n1ijlocindu noi ne-au răspunsu dutnnealui că după ce va
răspunde după însuşi Inulţăinirea sa smna datoriilor de taleri doosprczcce
1nii nooă sute treizeci şi opt ce să cuprinde Inai sus. Apoi şi dutnncalui îi va
trece cu vederea îndrăznirea ce au făcut şi nu va mai cere răsplătire.
2
Noi, însă după lutninată porunca înălţi1nii talc nu lipsi1n a face arătare
de urmarea ce am făcut ca când cucemiciia sa după a sa 1nulţămirc ce au
3
arătat cătră noi şi ne-au pus 1nijlocitori fără a fi silit de nu va răspunde mai
2
sus numita sumă. Atunci cu lun1inată porunca înălţimii talc să va onîndui
straşnicu n1mnbaşir ca să în1plincască sutna de talcri 12.938, ce însuşi
4
3
cucerniciia sa înaintca noastră au prii1nit să o răspunză. Şi ne-au rugat ca să
7
nu 3 Inai intrăn1 în altă cercetare a condcclor socotelilor ce au dat. Şi orice
3
cheltuială sau zeciuială va unna însuşi să o răspunză şi în toată vremea de
5
acutn înainte să ră1năic biserica ncsupărată de orice cerere a numitului
eclisiiarh.
9
Iar hotărârea cea dcsăvărşit rămâne a să da de cătră înălţimca ta. 1X19
octmnvric 22.
t Iosif epitropu arendaş
-Il
.
t[ ] IOB uzau
12
t [Scvastis ] .
M./~1.8..

nr. 30. 735
Orig. rom .. hârtie difiJ!io cu/iligran

(35.5x~3.5

,
- 'hm'hi\LI,HMHH.
3

Ad. interlinear.

-t 'hm"mnt.

' 'hiiiMHITf.

Şters în orig.

11
7

''hnp'hM.

:-: Scris peste alt cuvfmt.
'!

'hm'hi\I,HM

.l.

ti.

10

lndescirrahil.
Semnături autografe.
1
~ Scmnftturft autograiTt în lh. greacf1.

11
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54-.
182() aprilie 1()
-,
1 [)
Prea ma ţatc oamnc,
Biserica Domniţ<c>i Băla~i de aici, din Bucurc~ti, arc o mo~iic în sud
Vla~ca, anume: Mătftsari, cu clăca~i pă dânsa, care nu să supun a rftspundc
claca i celelalte dupf1 întocmirea
ce s-au lcgiuit acum.
,
Mf1 rog înălţimii- talc s[l să dea luminată poruncft cătră dumnealor
boieri ispravnici ca ori să-i îndatoreze a împlini cele canonisitc prin pravilă
sau dă vor avea împotrivă a rftspundc sf1-i soroccască cu alegerea dumnealor
în scris la luminatulmări<c>i talc divan.
Almflri<c>i talc plecat ~i cătră Dumnezeu rugători,
arhimandrit Da ni iL cpitrop biserici< i> Domniţe< i> Băla~i de aici.
~

"iw

fll\faM~Ar~~ Hui\~1\Mtf G~~~,~jl\ R~fE~A

Dumneavoastră

ispravnicilor ai

u

r~Cll~A"r

judeţului

Rl\.lXUCK~Hf

3fMI\f

veţi

vedea jalba aceasta
pentru care poruncim să cercetaţi ~i după pravila pământului unn<.înd la
dreptatea ce va avea jăluitorul să-~i a1lc îndcstularca ~i sft îndreptaţi. Iar
ncodihnindu-sc vreo parte de acolo cu cercetarea dumncavoastrft în scris sft-i
sorociţi la divanul domni<c>i melc. <1>X20 aprilie 1O.
1'ello~onH.
Bit· \'el slu~cru.
Bit· \'el pitaru.
~

'-

Jt..H.B .. nr. 30. 7/n

Orig. ro111 .. luirlic diji>lio cu jiligran ( /9.5.d..J
ciJino1·ar.. lrc COf'iC 111od ncda!alt'i.
Bibliogrt~fie:
1

cd:

i\~ezfuninlek

C/11.).

si!!,ili11 inelar dollllh'sc

111

193X. p. 173 (nr. :: /3).

'flHI'hl\1~.'\'l'f.

~ 'fllll'hi\I~IIMitlt.

55.
1820 aprilie 13
Cinstiţi

dumncavoastrf1 boieri ispravnici o/ sud Vla~ca
Părintele arhimcndritul năstavnicul bisericii Doamnei Bălasi îmi arfttă
cu lftcuitorii dupft mo~iilc bisericii care sfmt într-acel judeţ s-ar ii împotrivind
la rftspundcrca clăcii i celorlalte adcturi ale păm<.întului. Pentru care ~i \·inc
însu~i a ntcc îndreptare prin mari fctul dumneavoastră.
De aceia poht im pc dumneavoastră ii indcă drcptftţi le stăp<.îni lor
mosiilor este un obstesc interes viind slintiia sa acolca să dati nizamul cel
cuviincios acelor împotrivitori clftca~i ~i alţii ce să vor li hrfmind pc mo~iilc
1

~

~

~
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numit ci biserici îndatorându-i după pravi lă a-şi
stăpâncşti. Şi ne veţi îndatora. 1820 aprilie 13.
Sănt

<Vers(J>:
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răspunde ficşcarc dreptăţi le

al

dumneavoastră

gata slugft,
Din1itric Bnîncovcanu 1 •

dumnealor boierilor ispravnici oi sud

Vlaşca

cu

fericită

sănătate.

M.M.B.. nr. 31.190
Orig. rol71 .. hârrie difi>lio cujiligran (3/xl/
1

CJII.).

Semnătură autografa.

56.

t

1820 decentbrie 12
Adică

eu, Neculae, sin Chivu ot sat Fundcni, şi <Îm>prcună cu soţiia
Inea şi den1preună cu fraţi<i> mici şi dcmprcună cu nepoţii mici cei Inai josu
iscăliţi dat-am Inai adă<vă>rat şi credincios zapis<ul> nostru la cinstită mâna
dmnncalui jupăn Ncculac, arăndaşu moşiei Domnnc<i> Bălaşi. Precum să
<Să> ştie că i-an1 vândut dumnealui o livcdc de pruni la numftr şaptezeci şi
trei, prunu câte parale doi lei şi un ortu, care bani i-am primit toţi în n1ână. Şi
i-an1 vândut de bunu chcf<Ltl> mi cu 1 şi al fraţilor In ici şi al nepoţi lor In ici şi al
tuturor rudelor melc ca să o stăpâncască dUinncalui şi coconi<i> dumnealui şi
ncpoţi<i> dUinnea1ui cât Dun1nczcu îi va dărui.
Şi pentru adăvărată credinţă ne-ain iscălit mai jos punc<n>du-nc ŞI
degetele noastre în locu de pecete ca să 2 <Să> crează. 1820 dcchcmvric 12.
Eu, Ncculac, sin Chivu [ f, şi vânzător.
Eu, Mariia, soţiia dUinncalui vânzătoarea.
Eu, Radu, hrat Ncculac, dcon>prcună cu copii mici vânzători.
Şi am scris cu, popa Paraschiva, cu zisa şi [cu învăţătura dun1ncalor
şi sănt şi martor.

f

M.M.B.. nr. 30.45R
Orig. rol71., hârrie di/i>lio cu filigran (31.5xll cm.). 3 semnâ111ri digirale
cernealâ. Prm•ine de la t.'pilropia Aşe:::.âl71inrelor BnÎnco\'eneşli.
1

111

..

Mlfl.t.

~ Ad. intcrlincar.

'Mftzg[ilit în orig.

5 7.
circa 1820
Prea înftlţate Doamne,
Jăluicscu mări<e>i talc cft sfânta biserică a Domniţi<i> Bălaşa arc o
moşioară în sud Saacu, ce să chiamă Fundeni, pă care moşioară este şi sat. Şi
1
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fiindcă lăcuitori<i> ce să află şăzători pă această moşioară nu să
clacă ditc dooăsprczccc zile pă an după poruncile ce sănt date.

supun a face

De aceia mă rog milostiviri<i> înălţimii 2 talc să fiic luminată poruncă
către dum<nca>lor boieri ispravnici ai judeţului de a îndatora pă pârâţi a face
clacă dltc 12 zile pă an i cclclantc după pravilă.
Şi cum va fi' mila mări<c>i talc.
Almări<c>i talc. prea plecată slugă
şi către Dumnezeu a pururea rugătoru.
Daniil arhimandritu, cpistatu biscric<i> Domniţci Bălaşi .
.M.Af.B.. nr. 30.714
Orig. rom .. hârtie dij(J/io cuji/igran (3l.5xl 1.5 cl/1.). Are copie mod. ncdatafâ.

BihlioKra.fie: ed.:
1

A~czămintclc

193X, p. 173 (nr. 21 2).

'hm'ht\lţATf.

~ 'h~Wht\lţi1Millt.

·' Ad. intcrlincar.

58.
1821 ianuarie 29

t

Adică

cu, cel mai JOS iscălit încrcdcnţcz şi adăvărcz cu zapisu<ul>
micu la cinstitfl mâna dumnealui jupân Ncculac, arăndaşu moşăi
Do<a>mnc<i> Bfdaşi. Prccun1u să <să> ştie că având cu o livcdc de pruni lângă
fi·atc-micu, popa Paraschivi. Care pruni la nlllnăr şaizeci viniţi afară din
gâtlăniţi, iar cei gâtlăniţi câţi să află să ain a-i face în doao cu fratc-Inicu,
popa. 1 peri i Incri partea Inca tot dmnncalui să-i stăpâncască, adică partea
mea un măr şi doi peri şi un circşu şi un vişănu. Şi i-am dat drept talcri 120,
adicfl o sută doaozcci şi o sută oca de mălaiu, care bani i-an1 priinit toţi în
n1ână. Şi dtunncalui să aibă să stăpâncască toată partea Inca de pruni i şi cele
cc 1 Inai sus arată iar dumnealui de azi înainte să aibă a o stăpâni ohabnic 2,
stătătoare dumnealui şi copchi <i > dumnealui şi nepoţi şi strcncpoţi cât
Dumnezeu îi va dărui. Şi am vândut-o de bunu chcfu Inicu şi al fraţilor mici
şi alu tuturor rudelor melc, care mai jos să vor iscăli pă anlllnc.
Şi pentru mai bună încredinţare m-am iscălit şi cu. 1X21 ghcnar 29.
Eu. Stoian. hrat popa, dimpreună cu soţi ia Inca, Bucura.
vfmzător.

sănt şi

Eu, Ncculac, sin Chiv, adcv<crcZ>.
Eu. Radu, sin Chiv. adcv<crcz>.
Şi ain sens cu, popa Paraschiva, cu zisa
martor.
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JI..H.B .. nr. 30.459
Orig rom .. luirtie dij(J!io cufiligran (24x 17 cm.), o semnâturâ digitalâ În cernealâ.
Pro1·ine de la EfJÎ/ropia Aşe::âmintelor Bninco\·eneşti.
1

Ad. intcrlincar.

59.
1821 februarie 9

t

Miri că copzaru ţiganu tnieu învoindu-să cu Safta ţiganca tnănăstirii 1
Doatnn<e>i Bălaşi, fata Catrini<i> ţigancă iarăşi a tnănăstirii 1, ce ţine întru
căsătorie pă vătafu Marin, ţigan al banului Văcărescu, ca şi să ia întru
căsătorie.

Care a loru învoire fiindu-să cu ştirea tnănăstirii 1 să <făcu> cu voia mea
an1 dat această adeverinţă învoindu-tnă cu n1ănăstirea 2 ca fetele ce voru naşte
1
3
să fie supt ..,stăpânirea 3 tnănăstirii , iar feciorii supt stăpânirea mea, nea vându
tnănăstirea- treabă atât cu Mirică ţiganu cât şi cu feciori<i> lui.
Şi spre încredinţare am iscălit. <1>821 fevruarie 9.
Sanda-t pităreasa Predeasca 5 .
l~1.M.B..

nr. 30.715
Orig. rom .. hârtie difhlio cufi/igran (34.5x 12 cm.).

Bibliografie: C!d.:
1

~

Aşezămintele 193~.

p. 173 (nr. ] /4).

M'bU'"h4HtPU.
M

'bU'btţH1pii.

\ 4J'"hll'bHUpt.

-1 C.:.luT.:.l.

Citire probabilă.

"Semnătură autografă.

60.
1823 111aiu 28
Arh<itnandrit> stolnice Botene sănătate îţi pohtim.
Atn priimit scrisoarea şi am văzut câte ne răspunzi. Nu te mira că cel
tnăhnit aduce pâră asupra celui everghetisit n1ai ales când i să taie folosurile
şi să ten1e să mai întoarcă din cele rău luate tnai ales la tagtna călugărească,
dumi<tale> poartă-te cu orânduială, cu iubire de săraci şi scăpătaţi, care şădu
în mănăstire şi pă din afară, ce cer ajutor şi milostenie. Căci ce este f~1ce
uşurare sufletului ctitoriloru şi dumnealui îţi aduce cinste şi îndăstulare de
zile caută podoaba biserici<i> şi tneremet curţi<i> biserici<i> şi celor stricate ca
să pricinueşti şi no<u>ă mulţumire.

Dar nici iarăşi cu totul să fii n1oalc şi să [paravlc ... şti] dreptăţi le
mănăstirii, să cauţi socoteală dreaptă, dar fără zgomot şi sinhisis la bogatelc,
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sft împlinc~ti dreptul mănăstirii cu [ ] 1 , să cercetezi pc arcnda~i cu dreptate
descoperind iconomiilc ~i simbibasindu-tc fftră turburare şi thcatris [ ] 1 •
Căci tăc~înd iarăşi să micşorează preţurile mo~iilor pc arcnda~i să-i supui la
datoriia loru, precum ~i cel de la Săvc~tii, să-i îndator~zi a plăti cheltuiala
mori<i> ce s-au făcut. Şi de este popă arenda~ ce n-am auzit p~înă acum să să
păzească datoriia arendaşului de vreme ce s-au lăsat de preoţie şi biserică. Şi
când să va- trage din arendă să să protimiscască ~ătrarul Mihaiu fără paguba
mănăstirii. Iar pă părintele arh<imandrit> Daniil să-I odihnc~ti lăsându-1 să să
odihnească în odaia ce au avut plătindu-i talcri una mic pc an şi îndatorfm.du1 a fi nelipsit de la 2 biserică îtnplinind toate datoriile slujbelor bisericeşti a să
f~tcc după cuviinţă spre n1ulţumirca cnori<a>~iloru.
Aceasta şi fii sănătos. 1823 maiu 28.
De bincvoitoru,
1
Grigoric Brâncovcantr .
'")

[Răm~îind slobodă mo~i<a> Gurbănc~ti să să protimiscască Ghcorghiţă,

fiul jupuncsii Ilinchii, cu oarcşcarc musadca plfttindu
să nu să păgubcascft mănăstircat.

însă

banii tocmclii ca

<Ver.wn: Cinstit dumnealui hiP \'el stolnicu Costandin Botcan, cpitropu
biserici< i> Domniţci Băla~i cu sănătate. La Bucurc~ti.
M.M.B.. nr. 30. 7] 1
Orig. ro111., hcÎrlie dij(Jiio

CII

filigran ( ]4.\17.5 c111.), sigili11

111

cearâ

roşte

la

Îll("fliliL'I"l'U S("J"i.\"l)/'ii.

Biblio~rt~fie:

ed:

;\~c;.funintclc

llJJX, p. 176 (nr. ] 1{J).

1

Indescifrabil.
~ Ad. intcrlincar.
'Scmnf1turf1 autograff1.
4
Scris marginal.

61.
1824 aprilie 12

t Acc~tca s-au dat aprilie

12, <1>824, în seama popii Dumitrachc.
Un sti har de stofă cu flori de fir gal<bcn>~
O siită de tir cu flori ro~i<i>~
Un pctrafiru de stofă cu flori~
O s1ită de stofă albă cu flori ro~i<i> de tiru~
Un stiha. de atlazu cu flori de firu ~i fluturi~
Un pctrafiru de stofă cu flori ro~ii~
O pereche paftalc argint ~i poleite~
Un stiharu de stofă galbenă cu 1lori de mătase~
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Un stiharu nou 1 de [sto ]fă~ de tnătase roşu închis cu flori de mătase~
Un stihar ghiurghiulit cu flori de tnătase~
O sfită albă de stofă cu flori de mătase~
Un petrafir de stofă de fir [albuf cu flori de tnătase~
Un petrafiru galben de firu cu flori măruncelu~
8 perdele la altaru şi la icoane de stofă, de fini, galbene cu flori roşii~
4
[5] 7 perechi rucavi ţe~
1 pereche paftale de argint~
8 calitnate;
14 candele~
1 cruce cu tnărgăritaru întregi toate~
1 linguriţă şi o bucată sănnă.
M.M.B.. nr. 30.705
Orig. rom., hârtie dif"olio cuji ligran (29x 1O cm.).

Biblio!(rajie: ed:
1

A~czămintclc

193X. p. 177 (nr. ] 17).

•

UO\\'~'.

2

Scris peste alte slove.
Ad. interlinear.
~ Scris peste cifra .,4".
3

62.
1825 111artie 15
~

lnse1nnarea odo<a>relor sfintii mănăstiri a Domniţe<i>
1825 n1artie 15
1 sfită dă stofă dă fir noo în1prcună cu epatrafir,

Bălaşa.
dă

la moartea

Creţulescului, făcut dă gineri-său;

1 o sfită dă stofă cu flori cu fir galbeni veche i cu stihar dă stofă, roşu
sadea, făcut dă popa Hriso dă la moartea lui Ghiţă Creţulcscu, vechi [la
arh imandri tf ~
1 o sfită neagră cu vărgile dă fir galbene, veche, făcut dă Istrate
1

Creţulescu;

1 sfită dă stofă cu flori dă fir, veche, făcut dă Istrate Creţulescu veche
[ l sfită serasir cu 1 petra fir a Manuluif~
1 sfită stacoştie vărgat cu vărfi dă fir, veche şi rupt~
l sfită de stofă stacoştie cu flori mari, veche, făcută de popa Hriso dă
la moartea preotesc< i>;
1 <s>fită neagră de catefea, săpată cu flori albe, veche~
l sfită dă atlaz albă cu flori, vechi;
1 o sfită portocalie cu flori limoniie, veche, ale biserici<i>~
1 o sfită albastră dă dimic cu puişori, veche.
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RLîndul stiharilor
stihar verde de atlaz, vechi~
stihar albu de atlaz, vechiu ~i rupt~
stihar de atlaz, vărgat, vechi, făcut de cocoana Zmaranda
mcdclnicercasa de la moartea bftrbată-său~
l stihar de atlaz ro~u, vechi ~i rupt, ale biscrici<i>~
1 stihar dă cutnie, vechi ~i rupt, ale biserici<i>~
l stihar de stofă dă fir galben, cu floricelc, dă mătase, împreună cu oraf
pentru diiacon de la moartea lui Manolache Scm·dolea, făcut de dumnealui
stolnicu Iancu, vechi ~i rupt~
1 petrafir verde, de banbriu, cusut cu fluturi, vechi, tacut de lstrate
Crcţulcscu~

l petrafir negru de atlaz cusut cu tluturi

făcut

de

cămărăşoaia

vechi

~i

rupt~

pctrafir de ~al ro~u, tacut de cocoana Zmăranda mcdelnicereasa,
vechi si
flJIJt·
..
t '
l pctrafir dă fir albu, vechi ~i ruptu, al biscrici<i>~
1 o pereche rucaviţc, dă banbriu pătlftginiu, cusut cu fluturi, vechiu~
l o pereche rucaviţe, verzi, dă banbriu, cusute cu fluturi, vechi~
l o pereche rucaviţe, negre, cu vărgi dă fir, vechi:
l o pereche rucaviţe, de atlaz albe, vechi, făcut de lstrate Creţulescu~
l o pereche rucaviţe, ro~ii, vechi, ale biserici<i>~
l o pereche rucaviţe, negre, vechi, ale biserici<i>~
1 o pereche rucaviţe, limoniic, vechi, ale biscrici<i>~
l o pereche partale, de argint, suflate cu colan, de ale bune;
l o pereche paftale, de argint. suflate cu colan prostu, dăruite de
cocoana Zanfiriţa~
l o pereche procoveţe, de stofa neagră, cu flori, cu fir în1preună cu
aură, vechi, ale biserici<i>~
l aură gLîrgâliu, dft stofa, cu tlori mari, dă mătase noo, făcută din stof~t
lui Ghiţă Creţulescu după moartea lui, croit de popa Hriso~
l o pereche procoveţe, de sarasir, făcut de popa DUinitrache.
4
l
4
l
l
l
J

RLîndul polilor
po<a>le de atlaz, albe, cu flori, vechi~
po<a>lft de iconostas~
sveri lungi de at Iaz, albe şi do o scurte, vechi~
po<a>lft de atlaz, albă, de prcstoL veche, ale biscrici<i>:
po<a>lft de atlaz, vărgată, ce să află pă prcstoL veche:
po<a>lft lungft de atlaz, albft, care sft pune pft trctrapod, \·cehi~
zvcrc de pafta, albe, fftcutc de popa Hriso, ale biserici<i> vechi:
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să află

acuma facut de

Argintăriia

1 potir de argint cu discosu stcao copiia linguriţa;
1 o cruciuliţă de argint, veche, a biscrici<i>:
1 o candelă de argint a biserici<i>:
2 candele de argint, la n1orn1ântul lui Istrate Creţulescu;
1 o candelă, facută la rnorn1ântul lui Ghiţă Creţulescu;
3 candele de mandea, a biserici<i>, rnici;
1 o cădelniţă de rnadea, veche, cun1părată de arhin1andritu, a biserici<i>:
3 sfeşnice de alarnă, galbene, ale oltarului;
1 sfeşnicu dă alarnă, la rnormântul Dornniţe< i > Bălaşa;
1 policandru de alarnă, cu optsprăzece bucelc:
1 gitafion de atlaz, roşu, vechi, cu cincisprezece flori, cu mărgăritar,
cununile Don1nului Hristos sănt şi bo<a>be pă într-ânsele 26 sănt şi doo
coro<a>nc la Maica Preccsta: una la darea după cruce şi una la îngropare,
care să face bo<a>be [ ]clinci 3 cu rnari [ 120, adică una sută doozecif:
1 un gititafion, dă rnuşarna, vechi. al biserici<i>.
Rândul cărti' lor .....~rece sti
..
lvanghelie dă argint, suflată:
Evanghelic sadea;
Lcturghic mică;
Liturghie n1are, stricată;
12 Min<e>ie;
2 Triodc: unu bun şi un<u> stricat, vechi;
3 Ohtoice: unu bun şi doo vechii, rupte;
1 Orologhion;
1 Efl1ologhion;
2 <P>saltiri ie: una mică, una rnarc veche;
1 Aposol;
1 Filadră a Sfintei Paraschivi;
1 Filadră <a> Sfântului Yisarion;
1 Filadră <a> Sfântului Ghcor~hc;
.....
Filadra Sf~întului Steliiano;
Filadra Smntului Haralambic.
Cflrţi le rumfmeşti

1 1vanghel ie sadea;
1 Leturghic;
12 Min<c>ie;
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1 Triod;
1 Trast ic;
1 Un Pinticostar;
1 Ohtoicu;
1 !\post oi;
<P>saltirc;
Molivfclnicu stricat.
mari, dft kmnu, pokitc cu c~îte trei bucele;
4 sfc~nice mici, dă kmnu, vopsite de părintele arhimandritu;
2 discosi de aramă, negre, pentru anaforă, cumpărate de ar[h]imandritu-t;
1 postav, ro~u, la scaun domnescu, cumpărat de popa Hriso;
2 postavuri, albastre, la scaun<ul> vlădichi<i>: unu noo ~i unu vechi,
cumpftrat de stolnicu din Botcni;
1 postav, ro~u. cu ciucuri albe, fTtcut de popa 1Iriso, la mormfmtul
2

sfc~nicc

Domniţe<i> Bfda~i;

1 postav, vcch i, ro~u tot la monn,înt;
l postav, ro~u, la morm~întul lui ban Manolache Creţulescu;
l postav, ro~u, [cu ciucurif, albastre, dft fir, [g]albcnc-t, la morm~întul
vornicudui> lstratc Crcţukscu;
2 telinarc, mari, dft sticlft. fTtcutc de arhimandritu, ak bisericii;
1 lclinar, dft sticlft, mare, al rftposatului Botean, la monn~înt;
l colivitrft, dft aramft, pentru botez, a biscrici<i>;
l o perdea de postav, ncagrft, ITtcutft de pftrintek arhimandrit.
Popa Dumitrachc
Gheorghe paraclisicr(' .
.\1.;\1./l.. nr. 30.7::0
Orig. m/JI., lllirtie dij(J/io cujiligron (-13.5.rf(>
Bibliogrt~fie:

('d:

;\~~z[unintcl~

C/11.).

19JX. pp. 179-IXO (nr. ]]/).

1

Ad. in!L'rlincar.
·'Scris cu alt[J ccrncai[L
~ M<ÎI~<îlit în ori~.
1

Scris~J'll'SIL' <ilt[J~slm[J.

'Se rcpl't[J în orig.
c. SL·rnn[Jturi autogr<il'c.

63.
circa 1825
Ţigancc de la Sft\·c~ti ak D<omniţei> B<ftla~a> ce ~ăd aici, în Scaune,
1

fugitc dupft \Temi vechi ~i ţine ţigani strcini cum să arată:
Catrina ţiganca D<omniţci> B<flla~a> au ţinut pc Marin al Vftcftrcscului
si au murit numita Catrina;
1
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tar au n1urit

trăeşte şi şade

la

Mirică,

tată-său~

Marghioala văduva, ce au ţinut pe Iordache al Bistrini, trăeşte Marghcoala
şi are numai doi feciori~
Mariia, sora Margioalci, ce ţine pc Manolc a lui Chiţoran nu arc copii~
Eftcniia ţine pc Ion al Mărgincanului, arc cinci fete, anwnc: Catinca de
3 ani~ Mariia~ Nastasiia~ Mariia~ Safta după dânsa tnai [ f~
Uţa, fata Catrinii de mai sus, ţine pc Dun1itru al Cucului şi arc două
fete tnici, anun1e: Uţa de ani 4 <şi> Dwnitrana de ani 2.
<0 altăfoi(ă>:

Ion cobzar al Mărgincanului~
Dmnitru lăutar al Cucului~
Manolc lăutar ad> lui Chiţoran~
Marinu cobzar al pitărcsii.
M.M.B .. nr. 30.7]7
Orig. rom .. hârtie> dif"olio cufiligran (3:lx]]

Bibliografie: c>d.:

Aşczămintclc

şi

6rl0.5 cm.).

193X. pp. 177-17X (nr. ] /9).

1

Ad. intcrlincar.
~ lndcscifrabi 1.

64-.
circa 1825

t

Drăghici Vlad~

Ion Vlad~
NcaguL sin Ion Vlad
Nica Ion Vlad~
Tuţă Ion Vlad
N cacşu 1on Vlad

băieţi

fete

!·

....... '

6 ţigani rocuoA la satul Să veşti n1ănăstirca Do<a>n1nii Bălaşa să să tacă
1
cercetare pentru cei ce au murit. ficşcarc în ce vreme şi pentru cei ce va fi
sporit din cine sănt născuţi.
1

< Verso>:

Tudor, sin Stan~
Radu. sin popa Radu~
Stoica, sin Nicolae.
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ill.:\1.8.. nr. 30. 7:!8
Orig. rom .. lllÎrl ie dij(J/ io cu fi 1igran ( /9x9 nn.).
Bihliogrt~fie:
1

ed:

A~czămintclc

193X, p. 177 (nr. J /8).

Ad. intcrlincar.

65.
circa 1825

t Ion. sin

Mateiu~

C~îrstea,

sin Stan Lungu~
Dinul, sin Ilie Lungu, rândaş~
Toader, sin Marin~
Radu, sin Marin~
Neculae. sin vătaf Ştet~m, rândaş~
Ş tet~111, sin Ilie~
Pavel, sin Ion~
Drăghinea. sin Costandin~
Dumitru, sin Ştef~m lăutaru, nîndaş~
Radu, sin Ştefan lăutar, rândaş~
VladuL sin Ştef~m lăutar, rândaş~
Manea, sin Necula~
Petre. sin Necula~
Păun, sin Mihai u~
1
Năstase. sin Stan [ ] ~
Cârstea, sin Ion Guşoto~
Ştet~m untarul ~
Drăghinea, sin Chiţul~
Gheorghe, sin Ion vătaf~
Sandoto, sin Dumitru~
ChiţuL sin Dumitru~
Stan, sin Sandulmutul~
'-

Votocilă~
Pătrăşcul,

Ion

sin Ion

Guşoto~

Guşoto~

C~îrs te a,

sin Dutn itru ~
Dumitru. sin Mihaiu Gurbănescu~
Nflstase. sin Pavel Boltodo~
Ene, sin bătnînul Marin al Butucii, în locu~
Marin isprăvniceL
Stoica. sin Mihaiu Gurbănescu isprăvnicei~
Dănu. sin Ion.
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AI.JI.B.. nr. 30.729
Orig. rom .. luirtiefolio (]4x 12 cm.).

Bibliografie: ed:
1

Aşczămintclc

1938, p. 17'X (nr. 220).

iiHksc iti· ahi 1.

66.
1827 111artie 30
Dooă

stihare, roşi~
O sfită <de> stofă, albă~
Dooă petrahire~

Opt poale <de> icoane cu 4 tvere~
Un colan cu peftale argint~
Trei pereche rucaviţe: 2 <de> stofă
Un aer albu <de> stofă~
Ipacu altul galben~
Trei procoveţe~

şi

una <de> catifea

verde~

Nooăsprezece candele~

Una cădelniţă argint;
Una cruce, cu mărgăritar~
3 curoane mari da> Domnu Hristo~, Precista şi Sfântul Nicolae~
Patru ipacu n1ici cu cinci n1ăini la lnălţare~
O l~nguriţă, un lănţişor sânnă şi dooăsprczece boabe mărgăritar măruntu
slobode. Intr-o ladă cu chce şi în seama părintelui Dumitrache. <1>827 martie
30.
Un stihar ghiuvez, <de> stofa, cu flori, rumte, de n1ătase, cu şireturi,
albe, prin1prejur, cu ip01naicile împreună, toate din nou~
O sfită stacojie, cu beteală şi fir, flori, tnărunte cu şingif, de cutnie
ghiurghiuliu, cu ipon1anice la fel toate din nou i un patrahir asemenea cu
şireturi albe~

Un stihar de stofă, ţesută cu
verde, şireturile albe 1neren1et.

beteală galbenă,

cu flori, rupte, singiful

M.M.B.. nr. 30. 711
Orig. rom .. luirtiej(J/io cuji/igran (28,5x9.5 cm.).

Bibliografie: ed.:

Aşczămintclc

193'X. p. 1X1 (nr. 223).

6 7.
182 7 septe111hrie 16
Dooă stihară, roşii~

O

sfită

<de>

stofă, albă~

Dooă petrahire~
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Opt poalc: de icoane 4 şi 4 tvcrc de stofă, galbenă~
Un colan cu pcftalc, argint~
Trei pereche rucaviţc: 2 <de> stofă şi una <de> ca ti fca~
Un aer albu <de> stotâ~
lpacu altul galben~
Trei procovcţuri~
Nooăsprczccc candele;
Una candcliţă argint~
Una cruce, cu mărgăritaru;
Trei curoanc n1ari la Domnu Hristos, Maica Prccista, Sfântul Nicolae~
1
[podci>te la Ioanu] ~
Patru ipacu mici la Inălţare, cu cinci măini <de> argint;
O lingură, u~1 lanţ sârmă şi 12 boabe mărgăritar tnăruntu.
<1>X27 martie JO. Intr-o ladă cu chce şi în seama părintelui Dumitrachc.
<Ver.wn: 2 pereche rucaviţe~
1 pereche paftalc, poleite~
2 sfi te <de> stofă, cu tir, cu una nooă~
1 sti har albu, cusut~
1 sacu roşu, cu flori, de hir~
1 bo~cca la SH1nta Masă;
1 petrahir, <de> stofă, cu hir~
2 acre~
1 procovăţu~
5 bucăţi postav, roşu, pentru jălţuri asemenea s-au
dăn dos. Septemvrie 16, <l>X2 7.
'-

14 candile în
5 la icoane
1 cădelniţă

ladă

}

în

adăogat

peste cele

bisCrică rămase.

!lf.!lf.B.. nr. 30.710

Orig.

m111 ..

Bibliografie: (!d:
1

lulrtie/(J/io cu .filigran (:l8,5.rCJ.5 c/11.}.

A~czămintclc

193X, pp. 1X1-1 X2 (nr . .2.23).

s. cns. margma
. 1.

68.
1831 iunie 12
1XJ 1 iunie 12
O stită roşie, cu sângifu piersiciu;
Un petratiru asemenea, cu şiret albu;
O s fi tf1 stofă, roşie, cu sângi fu verde;
Un epetra1iru asemenea cu mf1rgin ile verzi;
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O sfită stofa, albă, cu sângifu piersiciu, cu păftăluţă de argint în spate~
Un epetrafiru de stofă, albu, cu flori;
Un stihan1 de atlaz, albu, cu flori, pă poale;
Un stiharu de stofă, roş, diiconescu;
Un stiharu stofă, galbenă, cu sângifu verde;
Cinci poale de stofă, galbenă;
Trei svrele asetnenea;
Un stiharu, de stofă, cu flori stacojii, cu sângifu verde;
Un sac de balacoasă;
Un epetrafiru, de stofă, <CU> căptuşală, albastră;
Opt bucăţi de postav, roş;
O pereche rocaviţe, <de> stofă, roşie;
O pereche rocaviţe, galbene;
O pereche rocoviţe, catifea, cu firu verzi;
O pereche paftalc de argint, n1ari, suflat;
O pereche păftăluţe de argint~
Un procoveţu de stofiţă albişor cu mărgini albastre;
Un acru albu de stofă cu flori, <CU> mărginile piersicii, asemenea doă
procoveţe;

Un acru, de stofă, galbenă, cu flori verzi;
O pereche rocaviţe, albe, de stofiţă;
O pereche rocaviţe, de stofă, roşie;
întoarce
1
;

[O copie de argint]
Un aieru, de atlaz, cu un procoveţu, alb;
Un procoveţu, roş;
O poală de atlaz, de prcstolu, verde;
O cruce, cu tnărgăritaru;
O linguriţă de argint, mare;
Un lănţişoru, de argint;
Noăsprezece candele, de argint, ale bisericii;
O cădelniţă, de argint;
Un potiru, de argint, cu discu şi cu steao.

[ f.

Popa Ditnitrache

3

.

M.Af.B.. 11r. 30. 700

Orig. rol//., luirtic dij(J/io cuji/igro11 (38x Il

C/11.).

Bibliografie: ed: A~czfunintclc 193X, p. 1X2 (11r. l24).
1

Scris cu altf1 ccrncalf1.

~Semnătură auto~raff1
în lh. ~rcacf1.
''-

1

Scmnf1lurf1 autograf[!.
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69.
1832 111artie 16
1

t Eu , cel mai JOS iscălit încrcdinţczu cu acest zapis al micu la mâna
dum<nca>lui stolnicului Iancu Ncdcianu, cpistatu bisericii Domniţci Bălaşi.
Precum să să ştiic că cu fără ştirea şi voiia biscrici<i> am cumpărat de la nişte
lăcuitori ai moşii Fundcnii nişte livezi de pruni în vremea când mă aflam
arendaş pc acea moşiic şi trăgându-mă dum<nca>lui stolnicu în judecata
cinstitului isprăvnicat pentru Inai sus arătatclc livezi şi alte pretenţii ale melc
s-au hotărât să Ini să plătească peste talcri una miic şi să nu an1 a mai cerc
nimicu. Însă ncn1ulţumindu-să dum<nca>lui stolnicu pc acea hotărâre m-au şi
depărtat din arenda acei tnoşii.
Iar acum cunoscând cu 1 însumi a mea nedreaptă urmare şi năpăstuirca
bisericii şi că poei pierde şi judecata şi poate să fiu osândit să plătcscu şi
folosul prunilor de atunci încoace i toată cheltuiala judecăţilor ain hotărât şi
mă trag din stăpânirea acelor livezi i de orice altă pretenţie şi să le
2
stăp<încască biserica în bună pace. Căci cu cu niciun fel de chip nu tnai atn
niciun amcstccu în nlllnita moşiic, nici voiu mai face în veci vreo pretenţie.
De acciia şi dau acest zapis al tnicu cun1 şi anaforaoa cinstitului
isprăvnicat şi toate zapisilc cumpărătorilor acelor livezi şi veri orice hărtii să
va mai găsi în această pricină să rătnăic ncţinută în seamă.
Şi spre încredinţare atn iscălit rugând şi pc dunl<nca>lor boieri
judecători ai acestui tribunalu şi au adeverit acest zapis. <1>R32 martie 16.

[ f.

;\I.AJ.H.. nr. 30.465
Orig. rom .. luÎrlic dij(J/io cu .filigran (}4x/8.5 cm.). Pro\·inc de la t'pilropiu
.·1 ş c:: (lm i 111 e1o r Bn Î m ·(J \ •c 11 eş 1i.
Hihliogrt~fie:

1

~

cd:

A~czămintclc

193X, p. 1X3 (nr. :}]5).

•

f~M.

o;\MI\\S.

; Semnfllură autograH'i în lb. greacf1 ~i cu altf1 cerneală.

70.
1838 aprilie 25
Cel mai JOS iscălit încredinţez cu acest zapis al micu la m~îna
dum<nca>lui stolnicului Iancu Ncdcianu. Pc cun1 să să ştiic că am tocmit cu
dunl<nca>lui ca să zugrăvcscu peste tot biserica cea nooă ce este să să t~1că în
curtea Dmnniţii Bălaşii cu vopscli bune, alese, cu auru de cel bun Lcopold,
pc tencuială proaspătă a la frescă şi peste tot toată biserica zugrăvită cu cele
mai alese istorii bisericeşti, una lângă alta, din cap rnînă în cap şi de josu
"!"
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până

în vârful amândurora turlclor. Şi precum vă va povăţui şi dum<nca>lui
stolnicul, a dun1<nca>lui dorinţă şi alegerea istoriilor şi a feţelor şi soiul
vopsclilor să fiu dator să unncz fără nicio pricinuirc silindu-tnă a face lucru
tcmeinicu şi frumos şi fără cusur şi începând la lucru îndată ce va fi gata de
tncştcri.

Şi, apoi să isprăvcscu cel n1ult în cinci luni de zile luând' îtnprctmă şi

un tovarăş din cei tnai buni cu nun1c <de> zugravi şi calfc bune ca să nu să
întârziczc lucru. Şi să iasă lucru tot prin tnâna Inca bun cusur peste tot. Şi
pentru toată cheltuiala vopsclilor şi cumpărătoarca aurului şi plata
tncştcşugului am tocmit cu dun1ncalui peste tot galbeni de n1ai jos, adică cu
icoanele toate ale tâtnplii îtnprcună n1ari şi tnici toate făcute de tnâna mea şi
îtnpodobitu cu zugrăveli frwnoasc şi auru de cel bun.
Şi am scris însun1i cu mâna mea şi toate istoriile ce sănt pc zidurile
bisericii ce cs[ te f să să dăratnc, făcând încă şi toate dcspărţituri le şi
cercurile cu toate istoriile în toată biserica şi în sion şi pc afară, pc hărtii
tnari, prin orânduiţi tnici oameni dcsluşindu-lc toate anun1c\ pc unde au fost
zugrăvitc ficşcarc, ca asctncnca să le facu şi încă şi mai frun1oasc şi tnai
bune. Însă precum va cerc dwn<nca>lui stolnicu nimicu să nu lasu curoanclc
să tnă scumpcscu la auru, ci să în1podobcscu toată cusur [ ].f şi hai ni le, pc
unde va trebui precum au fost mai nainte. Şi toţi ctitorii ce sănt în număr de
şaisprezece cei vechi cun1 şi câţi îi va arăta dun1<nca>lui din cei noi toate
întru cuvânt sănt datoru să le facu în prcţu hotărât tocmai peste tot cu toată
cheltuiala aurului şi a vopscliloru de la mine şi meşteşugul drept galbeni
îtnpărătcşti c<hcsaro>-c<răicşti> şase sute, N. 600, care-i să am a-i priin1i de
când voiu începe lucru rânduri-rânduri după lucru ce voiu f~tce răm~îind
galbeni una sută ca să-i iau la sfârşitu lucrului.
Şi pentru ca să-şi aibă acun1 tocmeală puterea şi credinţa ci s-au făcut
acest contract şi 1-atn iscălit însun1i cu tnâna mea. <1>X38 aprilie 25.
Nicolae polcovnic zograr''.
<VersrJ>:

Pandocr<aton ~
1 Plati tera~
1 Botczu;
2 ale strănclor~
3 la trei terestri~
8
4 ale Mucenicilor~
2 ale Cuvioşilor~
4 ale Ctitori lor,

pă

10

pft galbeni 20 200 500 5.000.

galbeni 20 160 500 4.000.
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30 ale arhitravelor
5 însă:
4 Evanghelişti~
1 la Proscomidii~

pă

galbeni 4 120

5

pă

galbeni 2 1O 250 250.
490

Templa

şi

atnvonul

scării

46 2.SXO.

11 O
600 atnvonul 1.000
16.130

M.M.B.. nr. 30.725
Orig. rom., hârtie dij(J/io cufiligran (32.5x22 cm.).

Bibliografie: ed:
p. 206, n. 3.
1

Aşczămintclc

193X, pp. 1R4-IX5 (nr. 225); men{.: Stoiccscu 1960,

•'.ti.

j\,) 111,\.

~Rupt în orig.
Î

i

MI~)MitPf .

lndcscif'rabil.
"Scmnf1tură autograir1.

.J

71.
1838 iulie 1
Toată pădurea

ce este atât pă deal cât şi pă lunea, ce să
nun1eştc Valea Căinelui, şi aceea numai ce au fost poprită şi s-au păzit până
acum cu pădurari după tnoşiia Necşeştii, ce-i zice şi Gărdeştii, din sud
Teliorman, ce este hotarăle ce să stăpâneşte de biserica Don1niţci Bălaşi o
an1 luat spre tăiere de la dumnealui stolnicul Iancu Nedeianu în sorocu de
opt ani de astăzi înainte 1 dând galbeni îtnpărăteşti c<hesaro>-c<răieşti > 1.000,
adică una tniie. Din care galbeni 334, adică trei sute treizeci şi patru, i-am
1
răspunsu dumnealui acum înainte , iar ceilalţi, galbeni şase sute şaizeci şi
şase, să atn a-i răspunde în dooă căştiuri, adică galbeni trei sute treizeci şi
trei acum, la ghenariie ai < 1>X39 şi cusurul de galbeni iarăşi trei sute treizeci
şi trei să an1 a-i răspunde la iuliie ai <1>X39.
Şi aşa în sorocu anului dintâiu să să răfuiască toată răspunderea şi să să
treacă în dosul acestui contract. Iar urmând îtnpotrivă să tiu poprit îndată din
tftierea păduri<i> şi silit prin cinstitul tribunal al nlllnitului judeţ ca să-i
răspunzu fără niciun cuv~înt de pricinuire să plfttescu şi toate letnnile ce voiu
tftiia pânft atunci şi să picrzu şi banii căştiiului dintiiu ce i-mn răspunsu acum
1
înainte •
cea

poprită
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ce este tot într-acest judeţ pă alt trup de moşiic tot al
Domniţei Bălaşi cu apropiere ca de un ceasu cale de nmnita n1oşi ic Gărdcşti i
sau Nccşcştii şi care trup să chiiamă din vechime Răioşii, iar acum îi zice şi
2
Broştcnii, acea pădure nu intră întru această tocmeală, ci au rămas pc seama
biscrici<i> Domniţii Bălaşi şi să păzcscu şi aceste condiţii de mai jos arătate,
Iar

pădurea

adică:

fiie cu chipul unnător: ca ori din ce părţi de loc
voiu începe cu tăierea după ce o dată să vor tăiia toate lcn1nilc după acele
părţi de locuri nu nUinai să nu fiu slobod a tnai întoarce toporul. Şi al doilea
ci n1ai vărtos să fiu îngrijitor prin pădurari<i> n1ci 3 a nu n1ai intra 2 cară şi vite
în unna acei tăieturi ca să nu i4 să strice mlădiţele, ci numai pă dnunurile ce
vor fi făcute şi să vor mai face.
2. Să nu să 4 pricinuiască mai 1nică supărare acei n1oşii cu stricarc de
bucate, 1ivczi şi izlazuri de către vitele celor ce voru vcn i să cumpere lemne
de la pădure, de la 4 n1inc că voiu fi însUini în răspundere, afară numai acei
cun1părători de len1ne până a-şi încărca carăle slobozi să fiica-şi paşte vitele
în ocolurile slobode ale acei păduri şi să le adape pc moşiic.
3. An1 voie să vânzu vinu şi rachiu în pădure la cei ce vor veni să
cumpere lcn1nc să nu fiic însă ocaoa mai n1ică nici mai cftină după cun1 va
vinde arcndaşu, ci a pururea mai scumpu, nici să fiu slobod a vinde vinu şi
rachiu clăcaşilor după tnoşiie afară nUinai acelora ce întru adevăr vor veni cu
carăle să cumpere len1nc pentru a lor folos. Iar dovedindu-să că am vândut şi
celorlanţi clăcaşi ce nu voru cumpăra lemne atunci să fiu poprit din v~înzarc
şi să plătcscu paguba arendaşului.
4. Nu a1n voie să facu niciun fel de negoţ, nici a pune vite ori a cosi
fănu sau a ara bucate în ocolul accştii păduri, nici să mă întinzu cu tf1icrca
prin crânguri le cele slobode şi izlazuri le moşii sau în hotarălc vecini loru
răzaşi şi în locurile de prigonire căci acelea rătnân până când să va săvărşi
hotămiciia. Şi pă unde voru rămânca drcptclc hotară ale biserici<i> pă acolo
să aibu a unna cu tăierea, căci împotrivă unnând voiu fi însumi în
răspundere către acei vecini răzaşi.
5. Niciun clăcaş nu va fi slobod a tăiia lctnnc dintru această pădure ce
o am cumpărat fără a-tni da de ştire a să învoi cu n1inc şi a-mi plăti.
6. Oricâte lemne şi cărbuni voru ră1nânca ncarădicatc din pădure să
îngrijcscu din vreme ca rnînă la arătatul sorocu a mi le arădica şi a le cftra în
altă parte strcină, unde voiu putea fiind bune ale melc. Şi ori căştig sau
ferească Dumnezeu pagubă de mi să va întâmpla din vcricarc întâmplare a
vrcmiloru va privi a pururea asupra Inca.
Şi pentru cf1 să vor păzi toate aceste condiţii de mai sus arfttatc cum şi
răspunderea banilor la numitele soroace am dat şi chczaş rftspunzfttor, care
1.

Tăierea păduri<i> să
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mai jos să iscălc~tc rug~înd către aceasta ~i pc cinstitul tribunal de a adeveri
acest contract almicu. l X3X iulie l.
Dcodor Basarabcscu
slugcr Sandu dă părţi cheza~" .
.lLH.H.. nr. 31.:}08
Orig. mm .. /J(Îrlic dij(J/io cujilignm (36r24.5 cm.).
1
'hmAIIHTf.

~ 'hnp·h.
' 1\UIItflt.

~ J\d. intcrlincar.
'Semnături autograrc.

72.
1838 octonzbrie 6,

Bucureşti

Lu~1ndu pădurea după mo~iia Ncc~c~ti, din sudu Teleonnan, a
biscrici<i> Domniţ<c>i Băla~i de la dumnealui stolnicu Iancu ca să o tai în
sorocu de opt ani cu condiţiile ce să coprindea în contract drept galbeni
împărătc~ti una miic. Din care galbeni numărascm dumnealui trei sute
treizeci ~i patru un că~tiu din trei că~tăuri ai contractului. Şi pentru cf1 am
cunoscut cf1 am simţitoarc pagubf1 ncput~îndu scoate bani<i> am căzut cu
multe rugăciuni at~ît la dumnealui cât ~i la dUinneaci băncasa cu jclbi date ca
sf1 pri imcască pădurea înapoi 2 şi să-Ini întoarcă Inai sus arătaţi< i> galbeni ai
că~tiului ce-i răspunscscm. Din care ascult~îndu-Ini-să rugăciunea au binevoit
~i m-au dftsiTtcut priimindu-mi arătaţii de mai sus galbeni. Şi numita pădure
răm~înc pă seama dumnealui ca să o v~înză altui mu~tcriu care să va gf1si.
Iar pentru tăierea ce ain facut ~i ain arătat că am luat din vânzarca
pădurii acc~tiia Ici ~apte sute doozcci ~i nooă, parale 3 L Ină lcgu ca
împreună cu or~înduitul din partea biscrici<i> să sft facă scumpă cercetare în
hica lui Dumnezeu la f~1ţa locului. Şi oric~ît să va dovedi că am adunat atât
din v:.înzarca lcinnclor c~ît şi din că~tigul vânzării vinului ~i a rachiului sf1 tiu
datoru să întorc până la un ban înapoi-. Pentru care am şi lăsat galbeni una
sută dcpoziton din care să voru scădea ccia ce să va dovedi într-un adcvăru
că am adunat prccuin mai sus arăt. Iar răm:.îindu prisos dintr-această sută de
galbeni sft am a Ini-i priiini înapoi- de la dumnealui prccllln asemenea ~i dă
nu sft vor ajunge să fiu dator să împlincscu.
Iar pentru orice cheltuieli am făcut în luarea accştii păduri şi cu dusul
şi venitul micu i cu oameni paznici<i> pădurii şi cu f~1ccrca bordciului
cftrciumii i vcricc ori altf1 cheltuială asupra accştii pricini ca unu ce însumi
df1 a mea bună voie m-am lepădat ~i ain întorsu această v:.înzarc. Voi fi lipsit
df1 din <ale> sale ncmaiav~îndu cuv~înt a cerc cu niciun fel dă pretenţie, vreo
răsplf1tirc, nici voi avea în veci vreo m:.îhnire asupra dUinnealui stolnicului ~i

t

1

")

')
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a biserici< i >. Căci înswni dă a mea bună voie m-atn lepădat n1ai vărtosu că
dumnealui stolnicu vrându să arate bunătate asupră-tni au hotărât în cea după
urmă ca să-mi crtc dooă sute din tocmeală de galbeni una miic pentru
această pădure Nccşcşti sau ca pc lângă pădurea Necşcşti, ce mi-au fost
vcîndut să n1i-adaogc şi pădurea după tnoşiia Răioşi tot într-această toctncală
dă una tniic dă galbeni. Şi nici aceasta nu an1 priitnit, ci n1-an1 mulţun1it n1ai
bine ca să tnă desfacă cu chipul ce mai sus să arată. Şi contracturilc ce s-au
tacut între noi vor răn1ânca ca o hărtie albă, neavând drept a mai face vreo
pretenţie în veci asupra altuia.
Şi spre încredinţare an1 scris însutni şi an1 iscălit. <1>838 oct01nvrie 6,
Bucureşti.

Dcodor Basarabescu

3

.

M.M.B .. nr. 31.270
Orig rom .. hârtie difiJ!io cufiligran (35.5x22.5 cm.).

~

-'f'tiH"IIOH.

'Semnătură autografă.

7 3.
1839 aprilie 7

t

La hotărniciia ce s-au unnat hotarului moşăi Cu la a sfintei biserici
D01nniţa Bălaşa din Bucureşti fiind unnată duhului hotărnicii cu leat 7240
2
<1731 > octotnvric 7 a şase boieri ce o arc sfânta bcscrică am răn1as mulţumit
a să pune pietre hotară la câte patru trăsuri dăsprc n1oşiia mea Popcşti în
locurile unde s-au în1plinit stânjănii ficşcăriia trăsură. De aceia dau acest
înscris supt a mea iscălitură la tnâna dtunncalui cluccrul Ioan Şărbăncscu
orânduitul hotan1icu.
Jar hotarul Ciun1ernicului ce este la capul accştii moşii Cula în lunea
Dătnboviţii şi pentru care să vorbeşte în mai sus pomenita carte dă hotărnicie
3
că s-au tras cu o trăsură fiindcă acun1 lunea Dătnboviţii s-au aflat înecată şi
nu s-au putut alege. Şi acest hotar rătnâne a să face şi acestuia alegere după
ce să vor trage apele. 1839 aprilie 7.
A. Condoratu-+.

1

M.M.B .. nr. 25.470
Orig. rom., hârlil! dij(Jiio cu filigran ( 29x 19.5 cm.). Pml·ine de la 1:/JilroJJio
Aşc~âm in/el( Jr Bnin( ·o\ 'l!neşl i.
1

l:fHCfj)H'IH.

~ 1\d. interlinear.
1

'f'tltlfK"T'h.

-.~ Semnătur[l autograHi ~i cu alt[l cerneală.
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74-.
/839 aprilie 23
Contract
t Epitropiia Spitalului Brâncovcnescu ce este ~i a sfintei biserici a
Domniţii Bălaşi au vândut arenda moşi<e>i Fundeni, din judeţu Saacu, ce
este proprietatea ace~tii biserici dumnealui D. Dimitriie Filipidi pă trei ani.
Şi dumnealui au priimit-o cu unnătoarile condiţii, care vor avea asemenea
putere pentru ami:îndooă părţi le:
A. Dumnealui cumpărător să îndatorcază:
1-lu Să plătească pă ti iecare an pentru această arendă câte 1XO, adicft o
sutft optuzcci galbeni olando împărftte~ti, cu urmare a plăti acum întâiu pă un
an. Iar pă viitor cu dooă luni înaintea 1 sorocului la împotrivă. Însă neplătind
1
sau lcpădăndu-să înaintea sorocului arenda să să vânză la al tu şi orice [
să va înti:Împla sau ~i din arătatul preţ să-I răspunză dmnnealui.
Tka Să tcslimatiscască la împlinirea sorocului toate acareturile aceştii
mo~ii întocmai prccmn le va priitni după catagra1iia ce să va f~tce la f~tţa
locului ~i sft va încredinţa cu iscălitura dumnealui.
yk' 1 Orice mcremcturi va f~tcc sau clădiri din nou vor rămâne pft seama
mo~i<c>i după împlinirea sorocului fără a prcntinde vreo cheltuială.
4-ka Să pftzcască hotarălc acc~tii mo~ii a nu să călca dă către vecinii
răza~i ~i la întâmplare de a să t~tcc hotărniciie să înti:Împine cu a dumnealui
cheltuială toate cele trebuincioase la această lucrare afară numai de plata
ostcncl ii hotarnicului.
yka Să îngrijască supt a dumnealui răspundere a nu să tăia [ f măcar
din pădurea acc~tii moşii şi să să păzească cu pădurar cu plată de la sine.
6-ka Să cunoască pă preoţii biserici<i> satului şi pă cântărcţi apăraţi de
orice răspunderi de drepturi propriietăreşti dându-li-să pogoanilc de locu de
arătură ~i mncţe după povăţuirea regulamentului.
Tk' 1 Să dea la biserica ace~ tii moşăi în natură şase ocă untdelcmnu şi
şase ocă făclii în trei rânduri: la Crăciun, la Paşte şi la praznicu biscrici<i>,
supt luoarc dft adeverinţă ale preoţilor, care să le înfăţişeze la Epitropiie.
x-ka Nu va fi·' voinic a cumpăra livezi de pruni sau fâncţi ohabnicc nici
orice alt lucru statornicu de la cei ce clftcuiescu pă această tnoşiic, nici veri
de la' oricine sau pc mai mulţi ani dcci:lt pi:înft la împlinirea sorocului său,
ri:înduindu-să de orice daraveri cu lăcuitorii fără să aibă a prctenderisi măcar
un ban de la' nutniţi i sau de la arcndaşi <i> ce va intra -l în urma sa. Nici va
mai putea sft adune roduri de prunc şi altile cu cuvi:Înt că le-au închiriiat pă
mai mulţi ani sau drept altă datoriic ale lăcuitorilor, ci să rămi:îie moşiia
slobodft întru toate şi fără nicio [

f

f.
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8. Epitropiia asen1enea să îndatorează:

1-lu Să sloboază dumnealui, cu1npărătorului, toate legiuitele pnn
regulan1ent drepturi ale propriietăţii aceştii Inoşii ce i3 să cuvine ca să să
3
folosească cu dinsele în sorocu de trei ani cu începere de la apri 1ie [23 f
1839 şi ~ână la aprilie [23f <1>842.
2- ca Să volnicească pă dumnealui cumpărăton1 a face învoire cu
clăcaşi<i> aceştii Inoşii pentru prisosurile de pogoane dă arături, fâneţe şi
păşune pentru zioa de plug şi cară de len1ne, pentru argăţiie şi pentru
celelalte ce nu le hotăraşte regula1nentu supt îndatorire. Însă dă a luoa
totdeauna dă pildă învoirile ce să fac pă la cele n1ai multe Inoşii după-nprejur
şi îngrijire a nu aduce pă lăcuitori la răclan1aţiie.
3-ka Să nu aibă niciun mnestecu la folosuri din prefacerile drepturilor
proprietăreşti ce să va întân1pla să să facă dă către stăpânire precum nici la
pagubi, ci va fi şi una şi alta în norocul dun1nealui.
4-ka Livezile cu pruni i cu fâneţe ce sănt pă seama biserici<i> să să
silească a le 3 întineri şi a le 3 spori luându-le(l rodul pă sea1na sa şi îngrijind a
nu să cotropi de cătră lăcuitori, nici a să tăia un prun măcar dintr-ânselc.
Într-acest chip s-au făcut învoire<a> aceasta. Şi spre a-şi avea tări ia şi
puterea s-au iscălit de către a1nândooă părţile şi s-au adevărit cu pecetea
Spitalului. 1839 [aprilief 23.
Manolache Serghiadu epitropu
7
Iancu Nedeianu epitropu .
Jl,f.M.B.. nr. 31.]63

Orig. rom., luÎrtil' dij(J/io cu filigran (3]x]] cm.). sigiliu
ll'gl'nda 1Î1 cxl'rgâ: "Spitalul Brclncm·cncsc 1838 ".

111

nl'gru de fion cu

1
1'tnMHtni>.
2
3

Indescifrabil.
Ad. interlinear.

.ţ

1'tnpA.
~Scris cu altă cerneală.
,:,i

•'

(l

1\t~r~UAr~l\€.

7

Semnături autografe.

7 5.
a. 1840 aprilie 23
Contract
Epitropiia Spitalului Brâncovenescu ce este ş<i>-a sfintii biserici a
Don1niţii Bălaşi au vândut arenda n1oşi<e>i Găujanii, din . . ·ud Vlaşca, partea
pă jun1ătate, ce este proprietatea aceştii biserici dumnealui vameşului
Nicolaie pă trei ani. Şi dumnealui au primit-o cu următoarele condiţii, care
vor avea asemenea putere pentru amândo<u>ă părţile.
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A. Dumnealui

cumpărf1torul să îndatorcază:

an pentru această arendă Ici 15.51 O, adicf1
Ici cincisprezece mii cinci sute zece în monedă de galbeni olando împărăteşti
sau sf~mţihii, cu urmare a plăti acum întâi pă un an, iar pă viitor cu do<u>ă
luni înaintea sorocului. La în1protivă însă neplătind sau lcpădându înaintea
sorocului arenda să se vânză la altul şi orice cheltuială să va întâmpla sau
lipsă din arătatul prcţu să-I răspunză dumnealui.
2. Va fi a pururi cu privcghere a nu să strămuta vreun clăcaş, căci va fi
dator cu a sa cheltuială să-I aducă la urma lui.
3. Va priveghea asupra hotarelor moşi<c>i a nu să călca de către vecinii
răzaşi. Iar întâmplându-sc vreo prigonire şi trimiţând epitropia hotarnic cu a
sa cheltuială, apoi hrana hotarnicului şi a slugilor sale o va întâmpina
arcndaşu de la sine, dând şi oricâţi oameni va cerc trebuinţa ori cu caru sau
cu tnâinilc fără a pretenderisi vreo plată. Şi hotarăle aceştii moşii vor unna
precum s-au stăp:.înit până acum. Iar când să va da sfârşit hotărnicii ce să
urmează şi descoperindu-să vreo călcare din partea vecinilor cu vreo
întindere însemnată, apoi atunci arendaşul să va învoi cu epitropiia pentru
această întindere ce să adaogă a trupului moşi<e>i.
4. Preoţii i c:.întflreţii de la biserica accştii tnoşii vor fi scutiţi de toate
dările proprietăţii şi vor avea fară dijmă şi pogoanele întoctnite după
regulament asemenea şi Stoica Burgui ce din vechime au fost isprăvnicei şi
cunoaşte hotarălc accştii moşii va fi scutit de toate adeturile moşi<e>i cum şi
de zeciuiala drcptclor sale bucate.
5. Să va tace catagrafiia de toate natncstiile ce să vor afla la această
moşiie, care la împlinirea sorocului va fi dator a le preda în starea în care le
primeşte. Şi orice meremeturi sau clădiri din nou va f~1ce vor rărnânea la
împlini rea sorocului pă seama tnoşi <e> i, n1ră a pretenderisi vreo plată.
6. Pentru păzirea tuturor îndatoririlor ce s-au arătat mai sus
cumpărătorul va da şi chezaş vrednic platnic şi răspunzător.
B. Epitropi ia asemenea să îndatorează a slobozi:
1. Sf1 se folosească clllnpărătorul cu toate câte sânt prescrise şi legiuite
prin regulament în soroc de trei ani începând de la aprilie 23, leat 1R40 p:.înă
la aprilie 23 leat l R43 cu atâta deosebire nutnai să lipsească tnăsura lucrului
pământului hotănît clăcaşului pentru o zi. Ci fieşcare clăcaş să fiie dator sf1
lucreze ori cu mâinile sau cu carul de la 1 răsăritul soarelui până la apus,
păzindu-să ceasurile cele prescrise în regulament pentru odihnă. Asemenea
sf1 1ipseascf1 şi măsurătoarea izlazul ui în pogoane, ci să rămâ ie izlazul
moşi<e>i precum au fost p:.înf1 acum mărginit într-acele semne tară a să
întinde mai mult.
1.

Să plătească pă ficşcarc
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2. lnvoirilc ce sloboadc rcgulaincntul a să face între proprietar şi clăcaş
să mărgincsc într-acest chip.
1. Pentru argăţiie să plătească fieşcarc clăcaş câte Ici do<măzcci.
2. Pentru caru de Ien1ne câte patru lei şi jumătate.
3. Pentru zioa de plug asc1nenea patru Ici şi jmnătatc.
4. Pentru păşune fiindcă izlazul nu s-au mărginit în
n1ăsurătoarca de pogoane să plătească supt cuvânt de crbărit pentru vitele ce
vor avea n1ai mult peste cele coprinse în regula1ncnt de ficşcare vită mare,
iar nu vitei sau n1ânzi câte Ici doi.
,
5. Pcntn1 râmători câţi vor avea In ai Inult d[ c un rân1ător şi o
scroaf1ăl' câte parale şaizeci fără a să socoti şi sugătorii.
6. Pentru oi sau capre câte parale cincisprezece nmnărătoarca
însă a lor să va face la scptcn1vri ie, adică după Sântă Mări ia Mică.
7. Dijn1a să se ia după regula~ncnt şi pentru prisosul de
pogoane ce vor ara fără nicio deosebire sau tocmeală.
8. PorUinbul să se pri1ncască îndată după cules, iar să nu să lase
pă clăcaşi să-I strângă când va voi arendaşul.
9. Din fâncţc ce vor cosi n1ai mult peste pogoanclc hotărâtc din
cinci clăi una sau cum să va putea învoi Inai uşor pentru clăcaşi.
1O. Dacă cinstita obicinuita obştească adunare va face vreo
prcfaccrc asupra învoirilor de vor fi Inai uşoare pentru clăcaşi să va unna
după acelea, iar de vor fi Inai grele să va unna după acestea.
Într-acest chip s-au tacut învoirea aceasta. Şi spre a-şi avea tări ia şi
puterea s-au iscălit de către aJnândo<u>ă părţile şi s-au adeverit cu pecetea
Spital ului.
Manolache Serghiadi căminar
Iancu Nedeianu stolnic
Nccula van1cşu
4
Pană popa chczaşu şi răspunzător .

f

M.lt1.B., nr. 31.262
Orig. rom., hârtie di/iJiio cu.filigron (36x]4
legenda În exergâ: .. Spitalul Brânco\·enescu 1838 ".

Clll.).

sigiliu În cearâ olhâ, timlmll. cu

1

Ad. interlinear.
~Scris peste altă slovă.
. peste s 1ova ".:l " .
·\ s
_ cns
~ Semnături autografe.

76.
circa 1840
Rândul cftrţilor greceşti
12 Mi ncc greceşti~
1 Ohtoih~
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1 Triod~
1 Orologhion~

1 în unnă un Ohtoih~
1 Lcturghie~
1 Filadră a Sfântului Harala<m>bic~
Filadră a Sfântului Stilian~
Filadră a Sfântului Visarion~
Filadră a St~întului Ghcorghic~
Psaltire tnare~
1 Apostol~
1 încă un Orologhion~
1 Triod mare·'
1 Filadră a Sfântei Parascheva.
Cărţi rUinâneşti
~

[ 1 O carte

lmpărţirca

de

grâu~

1 Puţul Sfântului Ioan~
1 Cuvinte ale St~întului Ioan~
Aceste trei cărţi sânt date de Grigorie mitropolitu] 1~
1 Ccaslof~
1
[ 1 Slujba Sfântului Dimitrie cel Nou] ~
1 Leturghic~
[ 1 Carte de cuvinte de ale Sfântului Vasilic date tot de Grigoric

mitropolit] 1 •
Aceste a

rămas

în !ade, în

boltă.

Rândul

cărţi lor greceşti

cele noi

12 M in ce greceşti~
1 Penticostar~
1 Triod~
1 Ohtoih~
[ 1 Copie de argint~
1
1 Icoanf1 a Înălţări<i> DOinnului] ~
1 Orologhion~

1 Leturghie~
1 Evanghelic.
ll1.M.B.. nr. 30.733 his
Orig. /'(J/17 .• hârtie d{/iJ/io (35x 11 cm.).
BihlioJ.:rafie: cd:
1

A~czfunintclc 193X,

pp. 190-191 (nr. l l9).

Tf1ia1 în orig.
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77.
circa 1840
Rândul cărţilor rUinâncşti cele ce a
12 Mincc legate noi, de Molvavic~
1 Triod, tot legat~
1 Pcndicostaru, idem lcgaC
1 Apostol~
1 Ccaslof~
1 Cazanic~
1 Ohtoih~
1 Lcturghic~
1 Evanghelic~
Aceste< a> sânt noi.

răn1as

Cele vechi, din st[ ran ]a 1 stângă
12 Mincc~
1 Triod;
1 Strastic~
1 Pcnticostaru~

1 Ccaslof;
[ 1 Cazanic~
1 Apostol~
1 Lcturghic f~
1 Octoih~

[ 1 Panihidăf~
3 Prohodori~
[ 1 Evanghelic f~
1 Evanghelic îmbrăcată în argint;
1 Psaltirc~
1 Lcturghic tipărită la Buzcu~
4 Cărţi date de mitropolitu Grigoric~
1 Slujba Sfântului Dimitrie~
1 Lcturghic.
'-'

M.M.B.. nr. 30.734
Orig. rom .. hârtie dij(J/io cuji/igran (35.r 11 cm.).
BihlioJ.:rt~fie:
1

:!

ed:

A~ezfunintelc

193X, p. 191 (nr. ll9).

Scris peste alte slove.
Tăiat în orig.
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78.
1841 ianuarie 16
Noi_ cei mat JOS iscăliţi lăcuitori ai satului Crov, din judeţul
DfunboviţL plasa Bolintinului, cei ce ne aflăm mai bătrâni ~i cu ~tiinţf1 de
hotarălc acc~tii mo~ii a Do<a>mn<c>i Băla~i dfun acest înscris de dovadă ~i
mftrturiic că noi de C(Înd ne-am pomenit de la părinţi<i> no~tri ~i mo~tcnitori
pă această mo~iic am pomcnitu hotarălc pft unde ~i acum sf1 află ~i poate să
fie de c'înd ne-am pomenit noi ani ~aptezeci.
Iar cu, Ncaţă, după cum mc-au arătatu tată-micu, Tănasc, fiind în
vărstă de ani una sută dooăzcci ~i tot acel hotar care să află până acum mc-au
spus că au pomenit ~i el de la 1 [p ]ărintclc::! lui, Vasile, fiind ~i el în V(Îrstă de
ani una sută doozcci ~i cinci că <este> tot acel hotar.
Şi, Vasile ascmnca au pomenit de la părintele lui, Totna. Adică arătare
de la trei tno~i, care de la acc~ti trei tno~i să adună un veac, ca de ani trei
sute cinzeci. Şi din mo~i în mo~i s-au pomenit şi de mine şi de toţi ncpoţi<i>
~i străncpoţi<i> acestor mo~L care sănt iscftliţi. Care moşi la toţi hotarnici<i>
după vrctni au fost chemaţi şi după arătarea lor hotarnici< i> căutând
ocolniţclc sft găsea tot după arfttarea lor.
Şi noi dupf1 a no<a>stră ~tiinţf1 ~i arătarea părinţilor no~tri arătăm în
frica lui Dumnezeu ~i cu suflet ncvfttfunatu că aceste hotară au fost
ncstrămutatc unde ~i P'înă acum să află.
Şi spre dovadă ne iscălim puindu ~i degetele la numele noastre ca să să
crcazft. Şi spre mai tcmcmtcă întărire am rugatu şt pfl cinstit
suptocânnuirc<a> locală a-1 adeveri. <1>X4[0f dcchctnvric 20.
Eu, Ncaţă, sin Tănasc o/ satu Crov adcvcrcz.
Eu, Iordache Lung ot <satu Crov> adcvcrcz.
Eu, N cac~u Lung ot <sa tu Crov> adcvcrcz.
Eu, Ioniţf1 Lung o/ <satu Crov> adcvcrcz.
Eu, Gheorghe Gotu
. o/ <satu Crov> adcvcrcz.
Eu, sin Mihaiu o/ <satu Crov> adcvcrez.
Eu, Şărban Stan ot <satu Crov> adcvcrcz.
Eu, Radu Cărstca oi <satu Crov> adevcrcz.
Eu, Zanfir aleg.
Eu, Stan aleg.
Eu, Ioniti. aleg.
'-

'-

'-

'-

< 1'er. . ·o

interior>:

Suboc,înnui rea de Bol in tin
Cei în dos arf1taţi viindu cu acest înscris au facut cerere ca sf1 <Să>
adevereze ~i de subocârmuirc. Şi f'ăc,îndu-i-sc cercetare daca este dat de a lor
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bună voie. Şi au arătat că este pă tcn1ciul căria să şi

1

adcvcrcază. <1>841

ghcnar 16.

'-

Pentru O. suptocârn1uitor Dincă Talea 4 .

<J'er.wn:

Mărturie

pentru hotarul Crovului.

lW.M.B.. nr. ]8.463
Orig. rom .. hârtie dij(J!io cufiligran (35,5x22 cm.), 2 sigilii În negru dcfion şi 8
semnâturi digitale În cernealâ. Arc copie mod din 189]. PrO\·inc de la Fpitmpia
A şe::.âm intelor BrâncO\ ·encşt i.
1

Ad. interlinear.
~Scris peste altă slovă.
'Scris peste altă cifră, posibil cifra .. 2".
4
Semnătură autografă.

79.
1841 ianuarief:z.
Cinstitei Eforii a Spitalului Brâncovcncscu
Epitropia acc~tii aşezări plecat raport
Trebuinţă unnând a să încheia do<tnă contracturi pentru zugrf1virca
sfintei biserici<i> a Domniţi Bălaşi ca să înceapă acun1 pă iarnă a să lucra
sfintele icoane ale tâtnplci. Şi pentru polcitul tâtnplci cu tonurilc ci, a
an1vonului şi a scaunului don1ncscu Epitropia au intrat 1 în toctncală cu
dun1ncalui polcovnic Nicolae zografu şi cu dumnealui Scarlat polcit~ru şi au
închipuit aceste do<tnă contracturi ce să alătură pc lângă acesta. lnsă cel
pentru zugrăvit drept galbeni olando împărăteşti 71 O, adică şapte sute zece,
iar cel pentru poleit galbeni 280, adică do<u>ă sute optzeci.
Pentru care plecat ne rugătn ca daca să vor încuviinţa şi vor fi pri imit
să ni să sloboază dezlegare ca să le dăn1 săvârşirc şi să puc în lucrare. 1841
ghcnar. No. 3.
Manolachc Scrghiadi
Iancu Ncdcian~2 .

Eforiia Spitalului Brâncovcncscu
Luând în băgare de scatnă alăturatcle pă lângă aceste do<u>ă
contracturi ce să arată tnai sus priimin1 de bună învoire ce au făcut Epitropiia
1
printr-acestea şi scrictn a Ji· să da săvârşirc şi a să pune şi în lucrare.
t Neofit n1itropolitul Ungrovlahici 1•
M.M.B .. nr. 30.929
Orig. rom., hârtie dij(Jiio c11jiligran (3]x]] cm.).
BiblioJ.:ra.fie: ed: A~ezămintclc 193X, pp. 191-192 (nr. ]3 1 ):
206, 11. 3.
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~ Scmnftturi autografe.

'Ad. intcrlincar.

80.
1841 . .;eptetnbrie 16
Noi supt iscăliţi dăm această mărturiia noastră i oameni bătrâni
pămc1ntcni de aicca în frica lui Dumnczău arătăn1 că Mariia, muma Catrinii
~i Attinii, iastc cu adevărat a Doamn<c>i Băla~i. Şi pentru mai adevărată
încredinţare ne-am iscălit prin scrcitor puindu-nc ~i dcgctilc la drept numele
noastre ca să să crcaz{L <1>X41 scptctnvric 16.
Eu 1 , mo~ Enachc, martor.
Eu 1 , vă ta f Radu, martor.
Eu 1, vătaf Stoian, martor.
Eu 1, moş Minca potcovar, martor.
Scriitor Marin logofăt, cu zisa d<umnca>lor şi <sunt> martor.
No. 1.652

Comisiia V <ăpsclii> Roşii
Sus iscăliţi<i> mo~i Ianachc i vătaf Radu i vătaf Stoian şi moş Minca
potcovar viind la cotnisiic au arătat că iscăliturilc de sus s{mt adevărate ale
lor prin punere de deget.
Spre dovadă să adcvcrcază ~i de comisiic după orânduială. <1>841
scptcmvric 16.
S<carlat> U rdărcanu-.
')

[ f.

M.M.B.. nr. 30.n95
Orig rom., luÎrlic dij(J/io cu .filigran (36r.?5 cm.). sigiliu În ncgm de ji1111
sclllllltllll"i digirale.
BiblioJ.:rt~fie:

cd:

;\~czămintclc

şi

4

19JX, p. 192 (nr . .?3.?).

J •••

lf~L

~ Scmnfttură autogralTL

'Scmnfttur[t autografa indcscifrabilft.

81.
1842 februarie 5,

Bucureşti

Sf~ttul Oră~ăncsc

Anul 184~2]
No. [348]

1
,

al Politii Bucurc~ti
1
luna [fcvruaric 5]

Cinstitci Epitropii a Spitalului Brâncovcncscu
După adrcsu acei cinstitci Epitropii de la 24 ale trecutului ghcnaric
Sf~ttul au orânduit îndată a s{t f~tce cercetare de către arhitectonu ora~ului
https://biblioteca-digitala.ro
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în1preună

cu un cilen al Sfatului stării zidirii paradisului care-i îşu dau părerea
în coprinderc c:_ă poate a să unna sfânta slujbă în acel paraclis, fără nicio frică
de pritnejdie. Insă fiindcă de la cutremurul trecut s-au crăpat zidurile şi de
atunci nu s-au mai tneretnetisit prin tencuială unnează acum ca să să
întărească crăpăturile prin pene de letnn. Şi n1ai cu seamă de trebuinţă este ca
la bolta de d-asupra altarului, ce să află mai tnult crăpat, să se puc un stâlp tnai
din jos până în sus pentru siguranţa de a să apăra de orice primejdie.
După care s-au dat în conoştinţa cinstitei Agii poftindu-să ca să
poruncească C01nisii Văpselii de a îngriji pentru a să face unnare întoctnai
după părerea dată de arhitccton cu cilenu Sfatului şi de a să urma sfânta
slujbă în acestu locaş nUinai până la vară. Tot de o dată cu cinste să face
cunoscut şi acei cinstite Epitropii rezultatu aceştii cercetări.
Prczedentu Sfatului C. Roseti
A. lvoranu
Ion Iliiade
1. C. Pencovtct-.
• • '1

<Versa>: Cinstitei Epitropii a Spitalului Brâncovenescu. No. 34X.
M.M.B.. nr. 30.733
Orig rom .. hârtie dij(J!io cu filigran (32.5x]],5 cm.). sigiliu Fn cearâ
Fnc ·h iderea (Uirese i.

roşie

la

Bibliografie: ed.: A~ezfunintcle 193~, p. 193 (nr. 234); men(.: Stoiccscu 1960, p. 204,
n. 4; j(tcs.: Documente 2006, p. Il O.
1

2

Scris cu altă cerneală.
Semnături autografe.

82.
1843 111artie 1
Contract
Printr-acesta <Să> face cunoscut Epitropia Spitalului Brâncovenesc că
închiriază pă patru ani cu începere de la viitorul aprilie 23 anului 1843 ~i
până la 23 aprilie anului 1847 trei prăvălii, ce sânt ale sfintei biserici
Domnitei
Bălasii pă Podul Târ~ului
de Af~tră, ))iste drum de zidul Pu~cării,
'
..__
lui chir Gheorghe telal-ba~a şi lui chir Dumitru Mincu pânzaru, drept galbeni
olando îtnpărătcşti 115, adecă una sută cinsprezece sau st~mţi 1.61 O, socotit
galben pă 14 sfanţi pă tieşcare an cu următoarele condiţii:
1-iu Să îndatorează numiţi<i> la aceste prftvălii cu meremet ce mai _josu
să arată, adică să f~tcă din nou:
1. Jumătatea învălitorii prăvălii (acum sticlftrie) despre curte
cu şindrilă de brad fiind cu tot sfănîmată.
)
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2. Un zghcab de lemn prin care să scurge apa din curte prin
prăvălie la pod.
3. Tavanurilc la doă prăvălii (acum sticlăric ~i cârciumă) cu
sdinduri de brad.
4. Stâlpii de la mijlocu uşilor în faţă, pragurile şi broaştele lor.
5. 2 ziduri în pivniţă ce sânt temelie zidului despărţitor
tclăric<i> de cârciumă ~i duşumcaoa cârciumci.
6. Zghcaburilc din f~1ţa podului la străşini de tinichea.
7. Ciubucu de supt învălitoare cu tencuială de iznoavă.
Să mcrimctiscască:

1. Obloanclc şi toate uşile şi broaştele lor din dosu.
2. Duşumcaoa sticlărici şi atclăric<i>.
3. Tencuială în toate părţile, unde va cerc trcbuinţa, şi pă din
lăuntru şi pă din af~1ră, scoţând bilet cinstitului Stat arătatului n1crcmct cu a
dumnealor chcltuialft.
2-k;l Să ia pă tot anul de la Epitropic ccîtc 15 buţi cu vin, cu prcţu ce să
va tăia în deal şi banii ff1ră întârziere să să numere toţi.
3-lca Să îngrijască a pururea pentru primejdia focului a nu să pricinui de
acolo din lăuntru, căci vor fi în răspundere a lc 1 clădi din nou, la loc, cu toată
cheltuiala d<umnca>lor.
4-ka Orice dări ale stăpânirii vor eşi într-acest soroc pă seama acestor
prăvălii să aibă a le împlini de la d<tunnca>lor fără a să scădea din chirie,
af~1ră numai de îndreptarea caldăr,îmului ce priveşte pă seama proprietăţii.
y~ca Orice vor mai tace din nou pentru a dntmnca>lor trebuinţă la
aceste prăvălii să răm,îc ale proprietăţii fără a prctcndcrisi vreo cheltuială la
împlinirea sorocului.
6-k;l Întocmita chirie vor plăti în galbeni îtnpărătcşti 20, 20 drepţi la
cutnpănă cu piatra vistierie ncgăuriţi sau stanţi socotiţi ccîtc 14 într-un galben
-,
pă ficşcarc an cu o lună înaintea- sorocului.
Iar spre încredinţare s-au dat acest contract în n1âna d<un1nca>lor mai
sus numiţi supt iscălitura noastră a cpitropilor şi pecetea Spitalului priimind
asctncnca contract de la dun1nc<a> lor. 1g43 rnartic l- 1u.
Manolachc Scrghiadi
Iancu N cdcian 3 .
,H.,H.B.. nr. 30.0:!0
( )rig. rom .. lllirtie dij(Jiio

(35x] 1.5 cm.). sigiliu

/:/ Ji 1n Jl Jia .l.yc:â11r i ntell Jr Br( t/l( '( J\ ·cncşl i.
1

1\d. intcrlinear.

~ 1'uu..umTi>.

~ Semnrtturi autograk.
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83.
1843 111artie 1

Contract
t Prin care facem cunoscut supt iscăliţi că an1 luat cu închiriere de la
cinstita Epitropie a Spitalului Brăncovenescu trei prăvălii ale sfintei biserici
D01nniţci Bălaşi după Pod<ul> Târgului de Afară, piste drum de zidu
Puşcării, adecă o sticlărie, o tclăric şi o cârciun1ă pă patru ani cu începere de
la viitorul aprilie 23 anului 1843 şi până la 23 aprilie anului 1847, drept
galbeni olando Îinpărătcşti 115, adecă una sută cinsprezece sau sfanţi 1.61 O,
socotit un galben cu 14 prcţu pă ficşcare an cu unnătoarele condiţii:
1-Ju Ne îndatoră1n să facc1n la aceste prăvălii 1nercn1ct ce mai josu să
arată, adecă:
Să

face1n din nou:
1-Ju Jun1ătatea învclito<a>rci sticlării despre curte cu şindrilă
de brad fiind cu tot sfărămată.
2-ka Un zghcab de lcn1n prin care să scurge apa din curte prin
prăvălie la pod.
3-ka Tavanurilc sticlării şi cârciumci cu scânduri de brad.
4-ka Stâlpii de la mijloc<ul> uşilor în faţă, pragurile ŞI
broaştele lor.
yka Doă ziduri în pivniţă ce sânt temelie zidului despărţitor
tclărie<i> de cârciumă şi duşwncaoa cârcilllnii.
6-ka Zghcaburilc străşinei din faţa podului de tinichea.
Tka Ciubucu de supt învălitoare cu tencuială de iznoavă.
Să Inerin1etisi1n:
1. Obloanclc şi toate uşile şi broaştele celor din dos.
DuşUincaoa sticlării şi atelării.
3-ka Tencuială în toate părţi le, unde va cerc trcbuinţa şi pă

2-ka

din lăuntru şi pă din
a noastră cheltuială:
Tica

bilet cistitului Sfat

arătatului

mcrcmct cu

Să luă1n pă tot anul de la cinstita Epitropic câte 15 buţi de vin cu preţ

în deal şi banii fără întârziere să-i numărăn1 toţi peşin.
3-ka Să îngrijin1 a pururea pentru priJncj<d>ia focului a nu să pricinui
1
de acolo din lăuntru căci vom fi în răspundere a lc clădi din nou, la loc, cu
toată cheltuiala noastră.
4-ka Orice dări ale stăpânirci vor eşi într-acest sorocu pă seama acestor
1
prăvălii să le avcn1 a lc în1plini de la noi, af~1ră numai de îndreptarea
caldarâmului ce priveşte pă seama proprietăţii.
yka Orice vom mai t~1cc din nou pentru a noastrf1 trebuinţă la aceste
prăvălii să răm~1e ale proprietăţii, fară a prctcnderisi vreo cheltuialft la
în1pl in irca sorocului.
ce

să

afară, scoţând

va

tăia
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6-k~l Întocmita chirie vom plăti în galbeni împărăte~ti 20, 20 drepţi la
cumpănă cu piatra visteric< i> negăuriţi sau în sf~mţi socotiţi câte 14 într-un
galben pă fic~carc an cu o lună înaintca 2 sorocului.
Iar spre încredinţare am dat acest contract cinstitei Epitropii supt
iscălitura noastră primind ~i noi asemenea contract de la cinstita Epitropie.
1g43 martie l- 1u.
G hcorghc Petru
Dimitrie Minctr~.
'-

<Verso>:

Parăvăliilc

din Calca

Mo~ilor.

l~t.!'tt.B..

nr. 30.n:!7
Orig. rom .. !hirtie diji>lio cufi/igran (3:!.5x:!:!
Pm1·inc de la EpilrojJia .4şe::.âminte/or Brâncm·cncşti.

Bibliografie: ed.:
1

A~czfunintclc 193X,

CII/.),

sigiliu inelar in negru de jion.

pp. 193-194 (nr. :!35).

Ad. interlinear.

~ 'hm..1uwrt.

'Semnf1turi autografe.

84.
1843 iunie 15

Epitropiia Spitalului Bnîncovcncsc ~ia bisericii Dmnniţi Bălaşi
Printr-acest înscris să f~tcc cunoscut că sfinţi ia sa părintele dohovniccscu
popa Ioan Călftră~anu, prin bună învoire cu această cpitropiic şi cu
blagosloveniia prea sfinţii sale, părintelui Initropolit al ţării, cforul acc~tii
epitropii. a~czându-sc în ctin1criia sfintei biserici a Domniţi Bălaşi tovarăş cu
cel<ă>lalt preot ce să află au priimit asupră-i unnătoarcle îndatoriri, adică:
riu În săptămâna ce va fi de rând să fiic cu grijă a nu lipsi ca oric,înd şi
în orice vreme să va chema la spital îndată să alerge ca să duhovnicească şi
să împărtă~ească pft bolnavii ce vor fi pft sf~îr~it. Iar s[Hnbătă scara să f~tcă
paraclis în c[tte o sală a bolnavilor şi dlllninica sfcştaniic botczând pc toţi
bolnavii şi stropind sălile.
:rka Fiindcă cel <ft> lalt preot este nedeprins la citani ic curată apoi
s1inţiia sa va ti dator în toate duminicile ~i sărbătorile du piste anu toată
Sftplftm,îna Patimilor ~i trei zile ale Pa~tilor a sluji însu~i af~uă daca vreo
neputinţă nu-l va crta învoindu-să ca pentru această însărcinare ccl<ft>lalt
preot s[t slujascft mai multe zile de cele de rând ale săptăin,înii.
yka În toată vremea ce să va afla slujind la această sf~întă biserică să va
1
purta cu bună onînduială ~i va păzi îndatoririle de Inai sus. va prii mi de la
cpitropiic s'îmbriic C(Îtc 250 Ici, adică do<LI>ft sute cinzeci pă fic~carc lunft.
care i sft va rftspundc pc trimcstruri. Iar venitul ce să va agonisi de la sf~înta
https://biblioteca-digitala.ro
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cu cel <ă> lalt preot, i să va da spre lăcuinţă
do<u>ă odăi, o ji1nblă pă ficşcarc zi şi iarna câte o jumătate stânjin lemne.
Şi spre ştiinţa accştii învoiri iscălim. 1843 iuniic 15.
Manolache Scrghiadc 2 .
îl va

în1părţi pă

319

din

do<u>ă

Jt1.Jt1.B.. nr. 30.930 (a)
Orig rom., hârtie dij(J/io cujiligran (33.r22 cm.).
1

Ad. intcrlincar.

~Semnătură autografă.

85.
1843 iunie 15
Printr-acest înscris al n1icu fac cunoscut că prin bună învoire cu
cinstita epitropiic a Spitalului Brâncovcncscu şi a bisericii 001nniţi Bălaşi şi
cu blagosloveniia prea sfinţii sale, părintelui mitropolit al ţării. cforul accştii
epitropii, m-am aşezat în cfin1cris accştii sfinte biserici a Don1niţi Bălaşi
tovarăşi cu cel <ă> lalt preot ce să află şi am pri imit asupră-Ini următoari le
îndatoriri, adică:
1-'u În săptăn1âna ce voi fi de rând să fiu cu grijc a nu lipsi ca oricând
şi ori în ce vreme mă voi chcn1a la spital îndată să alerg ca să dohovniccscu
şi să în1părtăşcscu pă bolnavii ce vor fi pă sfârşit. Iar sâ1nbăta scara să fac
paraclis în câte o sală a bolnavilor şi dmninica sfcştaniic, botczând pc toţi
bolnavii şi stropind sălile.
2-ka Fiindcă ccl<ă>lalt preot este nedeprins la citaniic curată. Apoi voi
fi dator în toate dmninicilc şi sărbătorile du piste anu toată Săptămâna
Patin1ilor şi trei zile ale Paştilor a sluji înstuni afară daca vreo neputinţă nu
n1ă va erta învoindu-mă ca pentru această însărcinare cel <il> lalt preot să
slujască n1ai n1ultc zile de cele de rând ale săptăn1ânii.
3-lea În toată vrcn1ca ce mă voi afla slujind la această sfântă biserică mă
1
voi purta cu bună orânduială şi voi păzi îndatoririle de Inai sus, voi primi de la
epitropi ic sâ1nbriic câte 250 lei, adică do<u>ă sute cinzeci pă ticşcarc lună, care
n1i să va răspunde pă trimcstruri. iar venitul ce să va agonisi de la sfânta biserică
îl voi în1pă11i pă din do<u>ă cu ccl<ă>lalt preot. mi să va da spre lăcuinţă şi do<u>ă
odăi, o jin1blă pă ticşcarc zi şi ian1a câte o jmnătatc stânjin lemne.
Şi spre ştiinta accştii învoiri n1-an1 iscălit. <1>843 iuniic 15.
'
Duhovnic Ioan Călărăşanu-.
")

Jtf.J1.B .. nr. 30.930 (hJ
Orig. rom .. /hÎrtie dij(J/io cu/iligran (33.r.?.? c/11.).
Bihlioţ:rafie:

eJ.:

A~czămintclc 193~.

p. 195 (nr. 23 7).

1

Ad. intcrlincar.
~ Scmn[Jtur{J autografr1.
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86.
1843 iuniie 15
Epitropiia Spitalului Bnîncovcncsc şi a bisericii Domniţi Bălaşi
Printr-acest înscris să face cunoscut că sfinţiia sa, părintele diiaconu
Antoni ic, prin bună învoire cu această epitropi ic şi cu blagoslovcni ia prea
sfinţii sale, părintelui mitropolit al ţării, cforul accştii cpitropii, aşczându-să
în slujba accştii sfinte biserici a Domniţi<i> Bftlaşi au priimit asuprft-i
următoari le îndatoriri, adică:
riu Să fiic cu grijă a nu lipsi în toate duminicile şi sărbătorile du piste
anu at~lt scara, la vcccrnii, şi la sfintele liturghii cum şi în săptămâna dintăi a
Postului celui Mare şi în toată micrcurilc şi vinerile toată Săptfunâna
Patimilor şi cea LUininată cum şi tot Postul Sfintii Mării, iar în celelalte zile
de lucru va da ajutor preotului ce va fi dă rând în Sfântul altar şi sâmbctilc
va sluji cu arhiicrcul.
2-ka În toată vremea ce să va afla slujind la această sfântă biserică să va
purta cu bunft orânduială, va petrece viiaţft lăniştită şi va păzi îndatoririle de
mai sus pentru care va priitni de la 1 cpitropiic sâmbriic câte 150 lei, adică
una sută cincizeci pă ficşcarc lună, care i să va răspunde pă trimcstruri i să
va da spre lăcuinţă şi o odaie cu tinda ci i loc de lcn1nc supt cheie, în dosul
paraclisului, o jitnblă pă ficşcarc zi şi iarna câte o jumătate stânjin lemne.
Şi spre ştiinţa accştii învoiri iscălim. 1X43 iuniic 15.
Manolachc Scrghiadi 2 .
l~l.lU.B ..

nr. 30.931 (a)
Orig. rom .. hlil'lic difhlio cu.filigran (33x]] cm.).

Bibliografie: cd.:
1

A~czămintdc

193X, p. 194 (nr. ]36).

/\d. intcrlincar.

~ Scmnf1turf1 autograHL

8 7.
1843 iuniie 15
Printr-acest al tnicu înscris fac cunoscut că prin bună învoire cu
cinstita Epitropiic a Spitalului Brâncovcncsc şi a bisericii Domniţi Bălaşi şi
cu blagoslovcni ia prea sfinţii sale, părintelui mitropolit al ţării, cforul aceşti i
cpitropii, tn-am aşăzat diiacon în slujba sfintii biserici a Domniţi Bftlaşi şi
am priimit asupră-mi urmfttoarilc îndatoriri, adică:
1-lu Sft fiu cu grijă a nu lipsi în toate duminicile şi sărbfttorilc du piste
anu atât scara, la vcccrnii, şi la Sfintele Liturghii, cum şi în săptăm,îna cea
dintâi a Postului celui Mare şi în toate micrcurilc şi vinerile, toată Săptămâna
Patimilor şi cea Llllninată, cun1 şi tot Postul Sfintii Mftrii. Iar în celelalte zile
https://biblioteca-digitala.ro
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de lucru voi da ajutor preotului ce va fi dă rând în Sfântul Oltar şi sâmbetele
voi sluji cu arhiiereul.
2-ka În toată vremea ce n1ă voi afla slujind la această sfântă biserică mă
voi purta cu bună orânduială, voi petrece viiaţă liniştită şi voi păzi
îndatoririle dă mai sus pentru care voi priitni de la 1 epitropic sâtnbriic câte
150 lei, adică una sută cincizeci pă fieşcare lună, care tni să va răspunde pă
tritnestruri, tni să va da spre lăcuinţă şi o odaie cu tinda ci i loc de lcn1ne
supt cheie în dosul paraclisului, o jitnblă pă ficşcare zi şi iarna câte o
jun1ătatc stânj in lctnne.
Şi spre ştiinţa aceştii învoiri am iscălit. 1843 iuniie 15.
Antonie diiacon o/ Do<a>nlna Bălaşa 2 .
M.M.B., nr. 30.93/ (h)
Orig. rom., hârtie di(olio cu.filigran (33xl2 cm.).
1

Ad. intcrlincar.

2

Scmnăturf1 autogrată.

88.
1843 iulie 12
Însen1narc de odoarălc sfintii biserici a mânăstiri<i> Brâncovenilor
Trei Evanghelii, însă:
Una slovcncască scrisă cu mâna şi fcrccată piste tot cu argint
poleit cu aur~
Una deto slovcnească scrisă cu mâna îmbrăcată, cu catifea
verde şi cu colţurile de argint, poleite~
Una deto Evangheliie run1ânească tipărită, îmbrăcată cu
catifea n1ohorâtă şi cu colţurile de argint poleite şi n1ai greu decât cea de sus.
Şase cruci tnari şi tnici de argint poleite vechi şi stricate~
Un potir tnare de argint poleit şi cu smalt~
Deto un potir de argint fără scaun~
Şapte lavide de potir~
Un engolpion de argint poleit cu lanţu de alamă~
Deto unu de alan1ă~
Do<u>ă colane de argint poleiC
Deto un colan cu paftaoa de argint~
O policandră mare cu patru~candile mici de argint~
Şapte candile ale lcoanilor Impărăteşti~
Deto o candilă pentru mănnânt de argint poleită cu aur~
Deto una pentru iconostas~
O cădelnit[t
de argint~
'
'-
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Un diec de ar~int
.._
Do<u>ft sfite vechi, una de cit galben ~i alta de stofă ro~iie~
Do<U>ă perdele vechi dă stofă~
Trei perdclu~e de icoane de borangic, vărgate~
O sfită ~i un stihar de batistă albă vechi~
O boccea veche de cit.
Toate odo<a>rcle ce în dos sft arată ale sfintii mănăstiri bnîncovene~ti
le-am priimit după ordinul ce am avut de la 1 sfinţi ia sa, părintele Ionichiie,
igumenulmănăstirii Brâncoveni.
Şi spre încredinţare am iscălit. 1X43 iulie 12.
Dumitru Ţărlea 2 .
Al.i'd.B.. nr. 30. 73.? (a)
Orig. rom .. lllÎrlie dij(J/io (36.5.r.?3.5 cm.).
1

Ad. interlincar.

2

Scmnăturf1 autograHL

89.
1843 iulie 12
Suma ocalelor ce au eşit argintăriia sfintei mănăstiri Brâncoveni, ce sau priimit de mine supt iscăliturft împuternicirea părintelui igumenului
Ionichiie de la 1 cinstita Epitropi ia Spitalului Brâncovenesc, însă:
Ocft dramuri
9
300 au eşit în 23 bucăţi care mai jos să arată, însă:
1 policandră cu patru candele~
7 candele ale Ico<~nnclor lmpărăte~ti~
1 deto a n1orn1~în t ului~
deto mică a iconostasului~
~

1 cădelnită~
1 de [ ]- ~
")

3 potire din care [ f~
7 1inguriţe pentru potire~
1 cruciuliţă, poleitft cu aur~
1 incod>pion poleit.
23.
9
23
7

300 sumă din unnă~
sumă din urmă a bucăţilor~
300 au e~it, însă 1 1 bucăţi ce să văd tnai jos, însă:
3 Evanghclii cântftrite cu mănsurile şi hărtiia lor~
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3 colanc i dăn1 cu totu~
5 c<nuciuliţc cu lcn1n<ul> lor.
11.

200, adecă şaptesprezece ocă şi dratnuri
cântăririlc tnai sus însătnnatc, pc care le-atn priin1it.
Şi spre dovadă an1 iscălit. 1843 iulie 12.
Dmnitru Ţărlca 3 .
17

do<ti>ă

sute au

eşit

la

M.M.B.. nr. 30. 73.2 (h)
Orig. rom .. luirtie dij(J/io cu.filigran (llx/6 cm.).
1

2

Ad. interlinear
Indescifrabil.

3

Semnătură autografă.

90.
1843 iulie 12
Cu părintească blagoslovcniic Arhotn cătninar
Cinstita scrisoarea dun1neavoastră după 21 din trecutul iunie cu
bucuri ic priitnindu-o an1 văzut cele dintr-ânsa cu [ ] 1 • Că după cercetarea ce
aţi făcut în bolta Do<a>tnn<ei> Bălaşi s-a găsit toate argintăriilc ale aceştii
sfintei biserici ce au fost supt pftstrarc pentru împcrcchcrilc vrctnilor,
făcându-să şi catagrafiic de toate câte s-au găsit în urn1arca căriia trimisă-i
pă dmnncalui Dumitru Ţărlca grămăticul accştii mănăstiri Brâncovcni, pc
care îl în1putcrnicim printr-aceasta ca să lc 2 priitncască de la dumneavoastră
supt dare de adeverinţă din partc-i. Şi să le 2 dea la argintari să lc 2 spele şi
cele care vor fi stricate să lc 2 dreagă. Ne grăbitn însă şi noi pentru sfinţirea
bisericii prccmn Milostivul DUinnczău va învrednici şi pă dumneavoastră de
aţi săvârşit sfinţirea bisericii dumneaei Do<a>mna Bălaşa cu înto<a>rccrca
grătnăticului ne von1 cinsti cu răspunsul dUinncavoastră fiindcă sănt
al dUinncavoastră ca un părinte sufletesc,
loanichic, îngrijitoriultnănăstirii Brâncovcni.
[Ne rugătn ca argintari< i> să fie înaintca 3 dUinncavoastră, când să va
4
tocmi pentru drcsul argintării şi să va plăti de către omul nostru] .
1X43 iulie X, Mănăstirea Brâncovcni.
După

orânduitul ce mi s-au dat de părintele Ionichiic, cgumcnu sfintei
mănăstiri Bnîncovcni. am priimit odo<a>rftlc acei sfinte mfmăstiri după
alăturata catagrafiic iscălit de căminar Dumitru Ţărlca. 1X43 iulie 12.
<Vcr.wn: Cinstitului ~i mic ca un fiu dumnealui marele
Scrghiiadis cu părintească blagoslovcnic.
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/U..H. 8 .. III". 31. }() 1
Orig. rom .. lllirtie dij(Jiio cu filigran (38xl3.5 cm.). sigiliu
iJh ·Iti cle n' {1 s ( ·r i., l' r ii.

111

cearâ roşte la

1

lndescifrahil.
~ Ad. interlinear.
'1Nu"mrdi.
-~Scris marginal.

91.
1847 ianuarie 1
Contract
Prin care să face cunoscut că m-am aşezat cu cinstita Epitropiic a
Spitalului Brâncovcncscu şi a biscrici<i> Domniţi 8[1laşi ca să-i fiu vechii să
tnă înfăţişeze la judecăţile ce va avea în pricina tnoşiilor atât aici, în
Bucureşti, la cinstitclc divanuri, cât şi pă la judecătoriile de at~1ră, du pân
judeţe, cum şi în t~lţa locului, pă la moşii, să mcrgu în cercetări şi să sprijin
drepturi le ce vor avea aceste case cât va fi printr-a mea putinţă.
Şi pentru a mea osteneală să tni să dea pă toată luna leafă câte lei 250,
adică do<toă sute cincizeci. Iar cheltuiala hranii ş-a cailor trăsurii Inele ce
să va urma cu tncrgcrca mea pă la judecătorii pă afară precum şi în t~1ţa
locului în cercetările acestor tnoşii daca nu tni să va întâtnpina de către
arcndaşi după condiţiile întocmite. Apoi va privi pi seama acestor case
pentru care voi da foaie curată ca să mi să răspunză îndată dup{t întoarcerea
mea.
Să îndatorcază cinstita Epitropiic ca îndată ce va priimi vreo sorocirc
de întâia chctnarc să tni-o dea în cunoştinţă ca şi cu fiindcă tnă atlu în slujba
Sfintei Mitropolii să mă regulez din vrcn1c cu cele cuvenite pentru ştiinţa
pricinii ca la a doa sorocirc să fiu pregătit.
Sânt îndatorat şi cu ca nicio pricină să n-o săvârşcscu prin învoire fără
ştirea şi în scris slobozirc a cinstitci Epitropii. Lcat~1 n1ca arc să să unnczc de
acum de la 1-lu ghcnaric, leat< 1>847.
Drept aceia s-au tăcut do< u>ă ascn1cnca înscrisuri dând cu acesta la
cinstita Epitropiic supt a mea iscălitură şi priimindu altu asemenea. 1X47
~hcnar 1.
pitaru O. Bcrlcscu 1 •
'-

~1.JW. 8 .. III".

30.l.J 18
Orig. rom .. !târtie dijiJiio (35.rl l c111.).

1

Semn[ttur[t autogral'::"t.
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92.
184 7 noie111hrie 19
Hrisov al lui Alccsandnt Ghica voievod din leat 176 7 [tnartie] 1 30,
care-le întăreşte diiata Dotnniţi<i> Bălaşi pentru toa[te] 1 acareturi le ce au
1
1
hărăzit la biserica sa d[i]n Bucure[şti] , adică n1oşii, vii, prăvălii şi altele
zi când chiar aşa pentru toate vii le i vii le treizeci pogoane la Piteşti,
douăsprezece la Ţintea i patru la Bălţaţi păragină, cincisprezece la Scăeni,
treizeci la Sârbeni, nouăsprezece la Schei, şaisprezece la Budureşti şi
celelalte. 184 7 noemvrie 19.
C01nisia V <ăpsel ii> Verde
Această copie fiind scoasă întocmai după o parte din cel în orighinal
hrisov se încredinţează de către cotnisie cu pecetea şi a mea iscălitură. 184 7
noen1vrie 19.
comisar T. Hagiescu 2 .
lW.lW.B.. nr. 30.5~0
Copie rom .. luÎrlie dij(Jiio cu filigran (35.5x:l...f cm.). sigiliu in ccrnc(dâ. Arc copie
mod nedararâ. Prm·ine de la tjJilropia Aşe::ânrintclor BnÎncol·cncşli.
1

:>

Rupt în orig. Întregit dupf1 copie.
Semnf1tură autografă.

BIBLIOGRAFIE
Aşe:.lunintele

1938 = Aşe::.âmintele hnÎnco\·eneşti. O sutâ de ani dela
JÎ?fiinţare 1838-1938, volmn documentar cotnemorativ întocn1it de Emil
Vârtosu şi Ion Vârtosu, Bucureşti.
Docu111ente 2006 = Documente feudale pril·ind istoria oraşului Bucureşti şi
a satelor Învecinate, aflate În colecţia Mzceului Municipiului Bucureşti,
coord. dr. Ionel Ioniţă, Editura Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureşti.
H agi-Mosco 1995 = Emanoi 1 Hagi- Mosco, Bucureşti. A mint iri le unui
oraş. Ziduri vechi. Fiinţe dispârute, ediţie îngrijită de Ştefan Pleşia, Dan
Pleşia şi Mihai Sorin Rădulescu, Editura Fundaţiei Culturale Rom~îne.
Stoice.\·cu 1960
Nicolae Stoicescu, Repertoriul hihliogrL~/ic al
moi7L1177entelorfeudalf! din Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti.
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Colecţia

de Documente a Mu:.eului Municipiului Bucureşti deţine un
număr de 13 acte. legate într-un dosar. în coperţi cartonatc. de culoare ro~ic.
intitulat .. Doctunentele pră•'ălii din 111ah. St. George Vechiu, .\·tr. Moşilor",
privind c~1tcva prăvălii din Mahalaua Sf,1ntul Gheorghe Vechi, redactate în
limba rmn~1nă cu caractere chirilice ~i latine, pc hârtie difolio cu sau fără
filigran. de diferite ditncnsiuni. Actul cu nr. 9 este însă redactat în limba
greacă. Documentele transcrise acum pentru prima dată sunt ordonate în
ordine cronologică, altfel dcc~lt sunt ele dispuse în cadrul dosarului.
Primul act datează din 1757 sept. 1O, când Dumitrana, soţia răposatului
Toma cojocaru, vinde o prăvălie construită prin propria osteneală împreună
cu casa din dos. cu ,,paturi şi /â,·iti", pentru care plătea o chirie anuală de
X talcri, întntc~1t se afla pc locul Mănăstirii Sf~1ntului Gheorghe Nou. La
1763 oct. 26 Anastasic al treilea armaş împreună cu soţia sa, Crcaţa. vând lui
Hristca băcan douf1 prăvălii pc care le achiziţionascră de la Vasilachc
logofât. care la rândul sfnt le cumpftrase de la Dumitrana ~i Tudoriţa. soţia lui
Petre mărgelaru. Se aflau tot pc locul tnănăstirii tnai sus-zise. pentru care se
plătea o sumă anuală drept chirie. La 1775 ian. 30 Dlllnitrachc, fiul
răposatului Hristea fierar, vinde jupânului Ştcf~1n şalvaragiu jumătate din
casele pf1rinte~ti împreună cu casa de sus ~i o casă mai mică cu prăvălie
dedesupt. aflate tot pc locul deţinut de sf~1ntul loca~.
Un deceniu şi jlllnătatc tnai târziu, la 1790 ian. 9, după dispariţia
jup,înului Ştefan ~alvaragiu, soţia sa, Ancuţa, vinde lui loniţă cofctar tocmai
acele case cu prăvălie. De această dată sutna V(Înzării se ridică la 1.050 talcri,
în timp ce plata chiriei anuale era stabilită la valoarea de 14 talcri. La 1X1-t
ian. 14 Dcspa, mama lui Teodorachc, adcvcrează că Tcodorachc este fiul
bun al lui 1oniţft cofctar, întruc,ît la tnoartca tatălui său acesta era ncv,îrstnic,
motiv pentru care toate actele prăvălici fuscscrf1 depuse, în păstrare, la
Epitropia Ob~tii. După ce Theodor (Teodorachc) devine major, acesta
împreunft cu mama sa ~i Ioniţf1 al doilea epitrop se prezintă la St~înta
Mfmf1stire pentru a fi recunoscut şi de cf1tre aceasta drept stărnîn al .. hinalei"'.
pentru care era şi dator cu plata anuală a chiriei.
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Peste doar o j mnătate de an Thcodorachc ( Dcodorachc }, care a urmat
meseria tatălui, aceea de cofctar, se jăluieştc d01nnului pentru a fi recunoscut
în calitate de stăpân de drept al prăvălici şi totodată de a i se restitui
sineturile aflate în păstrare la Epitropia Obştii, necesare apărării de către
".,·upâ~·ârile

mânâstirii".

In unna acestei plângeri, la 3 tnart. 1817 zapciul, din ponmca n1arilor
boieri, este trin1is să cerceteze dacă Ioniţă cofetar Îinprcună cu soţia sa, Despa,
au mai avut şi alţi copii înafara lui Theodorache cofctar. Se constată că acesta
din un11ă a mai avut două surori - Aniţa, care a murit de lungoare, şi Leanca,
care Îinprcună cu fratele Manole au Inurit de ciun1ă. Ca atare, Theodorache era
singurul n1oştenitor, alături de 1nan1a sa, Despa, al lui Ioniţă cofctar, şi în
consecinţă avea drept de stăpânire asupra caselor şi a prăvăliei din Mahalaua
Sfântul Gheorghe Vechi, pentru care era însă dator cu plata anuală a chiriei
către ctitoria voicvodului Inartir Constantin Brâncoveanu. Mărturii în această
privinţă dau Hristca Ioan bogasieru, popa Niculaic de la Sfântul Gheorghe
V cehi, Hagi Gheorghiu, Ştefan Ba bie şi Duţu ceauşul vătăşici de aprozi, care
sunt n1cnţionaţi în actul ce poa11ă data de 15 mart. 1817.
Numita prăvălie avea drept vecini: prăvălia lui chir Mihalcca
Palaceanul, apoi stabiliinentelc con1ercialc deţinute de către Mănăstirea
Sfântul Ioan, Podul cel mare al Târgului de Afară şi în dos cu o magazie,
care aparţinea casei răposatului preot Dincă argintarul (actul cu nr. 1O)
La 28 oct. 1827 după nmneroasc discuţii Tudorache cofctarul va
înstrăina stabili1ncntul con1crcial împreună cu marfa existentă lui AngheL
fiul lui Hagi Pandelu, cu smna de 12.500 talcri, însă doar binaoa, adică
clădirea efectivă. Validitatea actului va fi confinnată de către Logofeţia
Mare a Ţării de Sus la 19 dcc. acelaşi an, când este făcut şi un istoric al
actelor de proprietate cunoscute.
U lti1nele acte datate 13 şi 20 apr. 186 7 provin de la secţia a II -a a
Tribunalului Ilfov şi sunt legate de deschiderea unei portiţe din dosul
proprietăţii deţinute de către Thcodoru Rădulescu, pentru care vecinul său,
Iordache Marin, se în1potrivca. În final cel doi ajung să se împace, lucru
confinnat printr-un proces verbal.
Actele referitoare la aceste proprietăţi sunt autentificatc cu sigiliu în
cerneală verde aparţinând Tribunalului Ilfov, secţia a 11-a. Avem patru acte
autentificatc cu semnături digitale, iar un document este validat cu sigiliul
Mănăstirii Sf. Gheorghe, în negru de fum şi cu legenda, în exergă, redactată
în lin1ba slavă. Alte 5 acte nu poartă nici un însemn de validare.
Prczcntelc acte ilustrează schimburile comerciale dintre diferiţi
proprietari ca şi înţclcgcrilc apărute, ce sunt rezolvate de către instituţiile
abilitate, precum Logofeţia Mare a Ţării de Sus sau Tribunalul llrov, secţia a
Il-a civilă.
https://biblioteca-digitala.ro

(!rina-Mihaela RAFAILĂ

328

/.

1757 .-.;eptenzhrie /0
t Adecă
cu, Dumitrana, ce am fost soţie răposatului 1 [Tom ii
.
,
co_1ocaru]-, dat-am acest adcvcrat zapis la mâna dumnealui Vasilachi logofăt.
Precum să să ştie că av~îndu cu o prăvălie în mahalaoa Sfântului Ghcorghic
cel Vcchiu prc locul sfintei tnănăstiri a lui Sfcti Ghcorghic cel Nou cu chirie
prc an talcri opt făcută de mine cu osteneala mea. Acum ncmaidându-mi
îndcm~înă a o stăp~îni însămi, de bună voia mea, am vândut-o dumnealui în
bani gata, ta Ieri [o sută]-, prăvăli ia cu casa din dos şi cu paturi, cu lăviţi. Şi o
am vândut cu ştirea preoţilor de n1ahala şi a vecinilor duprinprcjur ca să
stăp~încască dumnealui şi coconii dmnncalui cu bună pace de cătră mine şi
de cătră tot ncan1tll micu.
Şi pentru credinţa am întărit zapisul acesta cu iscălitura numelui micu
şi cu iscăliturilc altor mărturii, cari-i mai jos să vor iscăli. [Scptcmvric 1O
l

l

dn i, l 757]-.
Eu, Dumitrana, soţii a răposatului 1 Tomci cojocan1, vânzătoarc

[
[
[
[

f.
f.
f.
f.

i· Flor<cscul> icrci dascal slov<cncsc>, mftrturic
Popa Thcodor, mărturic 4 .
M.M.B.. nr. 97.409 (nr. 8)
Orig. rom .. luÎrlie dij(J/io cujiligran (33.r]].5 cm.), o semnâlurâ digilahl În
("('/"/1('([/c/.

l

f''hii('WC..l'l'~~l\~~11.

~Scris cu altfl cerneală.
1

1
·

Semnftturi auto\.!:rafc în lb. \.!:reacă.
Semnftturi auto~rafc.
..

2.
/763 OCIOIIlbrie 26
t Adică cu, Anastasic /reti annaş dat-am zapisul micu dimpreună cu
soţiia mea, Crcaţa, la mâna dumi<salc> chir Hristii băcan. Precum să să ştie
că i-am vândut doao prăvălii ale tnclc din mahalao<a> St~întului Ghcorghic
cel Vcehi u în ta Ieri 220, adică do a o sute doaozcci, însf1 care prăvălii îmi sănt
1
şi mic cumpăratu de la dun1<nca>lui Vasilachc logotl1t, care şi dutn<nca>lui
le arc cumpf1ratc una de la 1 Dumitrana şi alta de la 1 Tudoriţa, soţi ia lui Petre
mărgclaru. Care aceste prăvălii sănt pc locu al sfintii mănăstiri Sfctc
Ghcorghic cel Nou cu chirie, care să dă la s1~înta tnănăstirc.

https://biblioteca-digitala.ro

CÂTEVA ACTE PRIVIND PRĂ V ĂLIILE DIN ZONA SF. GHEORGHE VECHI

329

Deci. să aibă a stăpâni cu bună pace el şi fcciori<i> dum<nca>lui câţi
Dun1nczcu îi va dărui. Şi aceşti bani toţi deplin i-mn luat în m<îna mea dându-i
şi zapisile cele vechi de cmnpărătoarc în n1âna dum<ncalui>. Iar când la urmă să
va Inai găsi alt zapis ori vcchiu sau nou acela să nu să 1 ţie în semnă.
Şi când s-au făcut zapisul acesta fost-au şi alţi oan1cni strcini de cinste,
care să vor iscăli Inai jos. Şi eu pentru tnai adcvcrata crcdintă an1 întărit
zapisul cu iscă li tura Inca ca să să crează. 1763 [octo ]mvric 2 [26l1 dni.
Eu, Anastasie !reti annaş adevcrez
Eu, Crc<a>ta, sotiia tnia adcverează 4 .

[ f.

'

'

[ ]5
[ ]5.
o

[ f.
M.M.B., nr. 97.409 (nr. 7)
Orig. rom .. hârtie dţlolio cufiligron (30x2/,5 cm.), o semnâturâ digitolâ
cerneolâ.

tÎl

1

Ad. interlinear.
Scris peste alte slove.
'Scris peste slovo-cifra .,E·t·.
-<Semnături autografe.
~Semnături autografe în lb. greacă.
2

3.
1 775 ianuarie 30
t Adecă cu, Dmnitrachc, sin răposatului Hristei fcrar ot tnahalaoa Sfctc
Ghcorghic cel Vcchiu, dat-ain acestu adevărat şi credincios al In ieu zapis ca să
fie de bună credinţă la Inâna dun1ncalui jupan Ştefan şalvaragiul. Precum să să
ştie că răn1âindu-n1i nişte case părinteşti în mahalaoa Sfctc Ghcorghie Vcchiu la
îtnpărţirca noastră, adecă a doi fraţi n1i s-au dat n1ie casele cele părinteşti i o
prăvălie alăturea din jos<ul> caselor. Care prăvălie o am fost vândut mai sus
nun1itului şalvaragiu (pcntn1 <a> să face pomcnirilc părinţilor).
Deci, după vânzarea prăvăliei nctrccând multă vren1c la mijlocu şi
împăsuindu-sc vremile au venit un Ioniţă Botezat din Armeni<a> şi d<înd
jalbă lun1inatului divan pentru acea prăvălie ce o- vânduscm cu. Şi de la divan
prin carte de judecată s-au dat prăvăli ia aceia supt stăp<înirea lui Ioniţă Botezat.
Apoi mai sus numitul şalvaragiu au dat jalbă la divan şi divan<ul> In<i>-au dat ca
să-i împlincscu bani<i> ce luasen1 prc acea prăvălie şi puindu-mă la închisoare la
dumnealui ccauş ::.a aprozi am şăzut multă vreme la închisoare.
După aceia vftzând că nu am altă nădejde ca să-i împlinescu acei bani
m-am socotit în tot chipul dimpreună cu fratele micu cel mai mare, anume:
1

')
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Radu!. Şi cu din bună voinţa mea m-am învoit cu mai sus numitul ~alvaragiu
de i-am v~îndut din doao partea caselor părintc~ti atât casa de sus i cu o~ casă
mai mică c~ît ~i prăvăliia de desupt cum mcrgu prin mijlocu, unde să-~i f~tcă
dumnealui zid prcn mijlocu. Şi locul ce merge din dos până la poartă să
fi[cf iar prc din doao i cu un grăjduccan ~i i-atn vândut dumnealui în bani
gata talcri 620, adecă ~ase sute doaozcci luând..t acc~ti bani toţi deplin în
m~îna mea. Şi am vLîndut cu ~tirea vecinilor din sus ~i din jos şi cu ~tirea
preoţilor de mahala, care locul [ca]sclor:' prc jumătate îşi arc chiriia pc an
c~îtc ta Ieri 1Opoli plătindu-şi chiriia după obicciu.
Deci, să aibă a stăpâni dumnealui ~i jupâncasa dumnealui ~i feciorii
dum<ncalui> câţi Dwnnczcu îi va dărui cu bună pace atât de cătră tninc cât şi
de cătră tot ncamu tnicu.
Şi cu pentru mai buna încredinţare am întărit zapis<ul> acesta cu
iscălitura numelui micu puind şi degetul în locu de pecete întărind şi fratcmicu Radu! cu iscălitura numelui său pentru încredinţare.
Şi c~înd s-au făcut acest zapis fost-au şi alţi oatncni de cinste, cari-i
prin iscălituri să vor nwni. [Ghcnaric 30 dni, 1775t.
Eu, Dwnitrachc, sin Hristca hcrar, vânzător

[ f.
[ f.

·r Eu, Zanfir logofăt starostc, martur

t Popa Ghcorghic protos o/ Sflîntul Ghcorghic Ycchiu, marturx.
t

Şi

am scris cu, Costandin dascal slov<cncsc> cu zisa lui Dumitrachc.

ftf.ftf.B .. nr. 97.409 (nr. {))

Orig. ro111 .. luÎrtie d(/iJ!io cu .filigran (34.5x24 C/11.), sigiliul nulnâstirii Fn
negru deji1111 cu legenda Fn lh. s/al'(t, Fn exergâ. iar Fn centru este Fl?f(l(işalll scena
cu S( Gheorghe OllllJI'lÎnd ha/aurul şi anul .. 177() ".
1

'

;

fl'h11Nl1C..1 '1'~.;1\~,JI.

~ Ad. interlinear.

'Scris peste altf1 slovf1.
·1

'

1\~,"hl,\.

'Scris peste slovele "llfl'h ".
Scris cu altf1 cerneală.
Senmftturi autografe în lh. grcad.
~ Semnftturi autograiC.

1
'
~

4.
1790 ianuarie 9
Adică

cu, Ancuţa, soţiia răposatului Ştefan ~alvaragiu o/ mahalaoa
SHintului Ghcorghic cel Ycchiu, dat-am acest adevărat ~i credincios zapisul
mi cu la m~îna dumnealui [loniţf1 cofctarul] 1 ca să fiic de bună credinţă.
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Precum să să ştiic că avându cu o casă ce mi-au 2 lăsat-o răposatul soţulmieu
prin diiată în n1ahalaoa Sfântului Ghiorghic cel Vcchiu. Care casă au fost
cun1părat şi soţul Inicu de la:~ un Dwnitrachc, sin Hristca hcraru, din partea
cascloru pc jumătate, adică casa din sus dăsprc noi şi în dos odăiţă dă f~1ce
foc şi dă supt prăvăliic în faţă la pod şi în dos iarăşi căşcioară cu focu şi cu
curte prccun1 să vede.
Şi neputându-le cu ţinea fiind cap dă făincic i le-am vândut
dUinn<ea>lui în ba<n>i gata, talcri 1.050, adică una miic cinzeci, şi aceşti bani
i-atn luatu toţi dăplin în mâna Inca dându-i şi cu toatc 4 zapisilc cele vechi în
Inâna dumn<ca>lui. Care locu a accstoru case prccUin să arată mai sus îşi arc
chiriie [dăf pă an la Sfctc Ghcorghie cel Nou ta Ieri 14, adică patrusprezece
şi pentru uliţa din dos căci uinblă pă acolo pă portiţă dă aduce lemne, apă dă
la Sfete Sava pă an taleri 1:60.
Deci, să aibă dUinn<ca>lui i coconii dun1n<ca>lui câţi Dun1nczcu va
dărui a o stăpâni cu bună pace atât de către Ininc cât şi de către tot neamul
micu. Şi pentru mai bună încredinţare am întărit mai jos puindu-mi numele
şi degetul în locu dă pecete ca să să crează.
Şi când s-au făcut acest zapis fost-au şi alte obrazc, cari-i mai jos să
văd iscăi iţi. 1790 ghenar 9.
Ancuţa, soţiia răposatului Ştefan şalvaragiu, v<.înzătoare(l

[ f.
[

] 7.

[Costandin, hral Ancuţa v~:înzăto<a>rc, martor]
Eu, Hristca şalvaragiul adcvcrezu i copii mei
N ieu polcovnic, n1artor
Radu
[ t Ilie Stan, Inar<ton

1

[ t.

Dumitrachi cluccr, martor
[

] 7.

Ştefan şalvaragiuL

martor
1 popa Neculac oi [Pon1 ... t, martor oi Sfcte Gheorghe Vechiu
X
X. [Sto ... ] , martor

[ f.

Şi ain scris cu, care mă voiu iscă li mai jos cu zisa v~:înzătoarei
Ghcorghic Costandin logotat dă vistierie.

[ f.
tA~,

( ' ostan d.111 [

]X

· 11 .
s lov<enesc>, martunc
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/W./'-1.8.. nr. 97.409 (nr. 2)
( "('1"11('([

1

Orig. rom .. luÎrtie Jilolio cu.filigran (32.5x23 cm.). o semnâtuni Jigitalâ În
lâ.

s' cns. cu a 1ta- cernea ,-a.

~ 1\\11~~~-

, Ad. interlinear.
-1

T~\l'Tf.

' Se repetă în orig.
(1

K'hH:~'h T~~'Aflf.

' Semnături autografe în lb. greacă.
s Indescifrabil.
') Semnfttură autografft în lb. ebraică.
10
Il

K'hU:~'h T ~\l'Af\f It.

S
- . autogra f'e.
, emnatun

5.

1814 ianuarie 14
La pricina de judecată ce au a<c>un Teodorache, sin loniţă cofctaru de
aici, pentru o prăvălie ce este pă locul Sfântului Gheorghe Nou şi dând jalbă
mări <C> i sale, lui Vodă, au fost orându iţi la dun1<nea> lui ve/ vorn ieu al
1
obştirilor priou care [ ] şi ccrcctându-nc pricina cu dcamăru<tutu şi
<a>ducând şi mftrturi<i> vrednice, care să va arăta iscăliţi pă cum că cu
sănt f'icior bun ad> lui loniţă cofctaru. Şi acea prăvălie este lăsată pft
chipul ficior<LJ!ui > meu Tcodorachc, pă care-le făcându-să şi ana fora de la
dum<nca>lui \'el vornic al obştirilor pă care anafora săntcn1 mulţămiţi şi
odihniţi.

Pentru aceia dar dăm această adeverinţă a noastră la cinstita
<can>ţălarie a divanului spre a se întftri anaforaoa cu luminata pccctie a
mări <e> i sali, lui Vodă, şi spre încrădinţarc am iscăi it. 1X14 ghcnaric 14.
Eu, Dcspa, m[u]tna 2 lui Teodorachc, soţiia lui loniţă cofetaru,
adftvcrez

[ l'.
Popa Ghiorghic protopop of Sfete Gheorghe Vcehi,
Hristca Ioan cupcţ, martor4 .
M.i'-1.8.. nr. 97.409 (nr. /0)
Orig rom .. luÎrtie Jij(J/io cu.filigran ( /9x24.5 cm.).
1

Indescifrabil.
~Scris peste altă slovă.
1
Semnftturft autograiYt în lb. greacă.
1
Scmnftturi autograk.
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6.

1814 noie1nbrie 14
t Fiindcă o prăvălie a lui Ştefan postăvarulu din mahalaoa of Sfcti
Ghcorghic Vcchiu ce este pă pământul sfintei tnănăstiri a lui Sfctc
Ghcorghic Nou s-au vândut de Ancuţa, soţiia lui Ştefan, la un Ioniţă
cofctarul cu zapis. Şi acelui Ioniţă întâtnplându-i-să n1oartc şi rămâindu-i
copii ncvârsnici toate scncturile accştii prăvălii s-au fost luat de Epitropiia
obştii în păstrare. Ci fiindcă acum unul din copii, anume: Theodor cofetarul,
în1prcună cu 111Ul1lă-sa, Dcspa, şi cu vtori epitrop Ioniţă trin1işi fiind din
poruncă au venit la mănăstire arătându scneturile aceşti i prăvălii, cari-i
dovedindu-să după arătarea ce ni să făcu îl cunoaşte şi tnănăstirea de stăpân
al aceştii binalc pe nun1itul Thcodor.
Deci, de acutn înaintc 2 să aibă aş plăti chiriia la sorocu fără prelungire şi
spre dovadă i să dctc acest apodipsis la tnână. 1814 noemvric 14.
1

[ l'.

[ t

atn scris şi <stmt> martor.

M.M.B.. nr. 97.409 (1 1)
Orig. rom., hârtie Jţj(J!io cu .filigran (21, 5x 16 cm.).
1

Ad. interlinear.

~

-'f'HHL\HHTE.

-~Semnătură autografă în lb. greacă.
-t Semnfttură autografă indescifrabilă.

7.

1815 nlartie 15
Prea

înălţate

Doamne,

Jălucscu

tnilostivirii nlări<c>i talc, că după moartea răposatului tatălui
nostru Ioniţă cofctar rămâind noi copii ncvârsncci şi n1uma noastră vrând să
meargă după al doilea căsătorie ni s-au sigurifsit părţile noastre ale
n[ e ]vârnccilor 1 la Epitropi ia obştii. Apoi în urn1ă prin ştirea stftpânirii
rădicându-să banii dă 1a 2 cpitropiic ni s-au cutnpărat acarct, adică o prăvălie
ale căriia prăvălii scncturi s-au dat iarăşi în păstrarea Epitropi<c>i obşti<i> şi
cu toate că am ajunsu la vârsta cea după pravilă ca să ne putem lua în
stăpânire ficşcarc partea sa, dar fiind intrate·~ tot într-acest acarct nu s-au luat
până acum dă la cpitropic scncturilc. Şi acum ne vedem supăraţi de cf1tre
mănăstirea Sfântul Gheorghie stăpâna locului prăvăli<c>i zicându-ne că nu ne
cunoaşte prc noi de stăpâni prăvăli<c>i ce o avem.
De aceia ne rugăn1 ca să fie luminată porunca mări<c>i talc către
dumnealui \'el vornccu al obştirilor ca să ni sfl dea sencturilc numitei
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')

pră\'ăli<e>i

cu care să ne- apărăm de
muma noastră cu viiată.
.
Şi cum va ti- n1ila mări<e>i talc.

supărările mănăstirii până să

af1f1

~i

')

Robul mări <e> i talc,
Thcodorache cofctar, sin Ioniţf1 cofctaru de aici.
< f'er.wn:

ne

arăţi

Dumn<e;.nta \'el vornicc al
înscris. <1>R 14 avgust 1R.

ob~tirilor să

cercetezi jalba aceasta

~i să

Bil' \'el mcdcnicer.

t

După

Prea înăltatc 4 Doamne,

lwninată poruncă înfăţişându-să înainte-tni 5 jăluitoru

Deodorache cofetaru st;.înd lângă dânsul ~i n1utnă-sa, Dcspa, care I-au născut
pă dcînsul cu Ioniţă cofetaru. După datorie dar atn cerut jăluitorului dovadă
de este făcut din Ioniţă cofctar cu tnumă-sa, Despa. Şi veni înaintea 6 mea
protopop Nicolae oi St~întul Gheorghe Yechiu i Hristea Ioan bogasieru, carii deteră mărturie în frica lui Dumnezeu că jăluitor<ul> Dcodorachc este făcut
din Ioniţă cofetaru cu soţi ia sa, Dcspa. Şi cun1 că jăluitor<ul> este şi însurat,
acum lăcucştc de multă vreme în acarctu tătănc-său. Şi căutând în lada
epitropi<e>i s-au găsit şi cinci bucăţi sineturi cutnpărători<i> din n1;.înă în
m;.înă rnînă la cel după urmă, din leal 1790 ghenarie 9 adeverit de tnulte
tnărturii preoţi şi tnircni i de igumcn<ul> mănăstiri<i> Sfântului Gheorghe cel
după vremi, prin care vinde o Ancuţa, sin Ştefan şalvaragiu, prăvăliia
aceasta lui Ioniţă cofetar, tatal jăluitorului drept talcri 1.050, cu chiriia
păm;.întului po taleri 14 la Sfântul Gheorghe Nou. Au adus acum înscris şi de
la cuviosul arhimandrit chir Gavriil igumen<ul> mănăstiri<i> cu coprindcrc că
după sincturilc prăvăli<c>i ce au văzut îl cunoaşte pă jăluitor de stăpân al
aceştii binalc şi plătindu-şi chiriia la sorocu să stăpâncască cu pace.
Deci, după tnai sus arătata cercetare cu engrafa ce s-au văzut
dovedindu-să jăluitorul Dcodorachc tiu şi clironon1 al acelui Ioniţă cofetar
facut cu Despa ce s-au ivit înainte-tni 5 cerând şi ca 7 a să siguripsi acaret pă
seama ti i-sflll ti ind însurat supt îngrij irca căsnicii chivcrnisind şi pă tnumă-sa
de să va socoti de către naltă înţelepciunea tnări<c>i talc tni să va da poruncă
de slobozenie de a i- să da jăluitorului sincturilc acarctului său de la care să
va lua sinet de priimirc.
Iar hotf1nîrea cea desăvârşit rătnânc a să t~1ce de către înălţin1eax ta.
< 1>R 14 noemvrie 17.
1•e1 v o rn i c .
')

<l'erso>: Dum<nca>v<oastră> vcliţilor boieri fiindcă din chcar coprindcrea
jălbi<i> acestui Dcodorache ce să arată în dos să face dovadă că au mai rămas
~i alţi copii nevârsnici fraţi ai jăluitorului poruncim ca văz;.înd această din
dos anafora a Yornici<e>i obstirilor
să chibzuiti
.
. de să cuvine a să da în
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domni<c>i melc prin
Biv ve/tncdclniccr.

M.M.B .. nr. 97.409 (nr. 3)
Orig rom., hârtie dfj(J/io cufiligran (23x/6,5 cm.).
Scris peste altă slovfL
~ Ad. interlinear.
1

1

1HTP"Tf .

.t

'fHH'hi\Ll,"Tf.

'

-'fHHMtHT€MH.
!> 'fHH"HHT'fi.

7
X

f".
'f'HH'hi\Ll,ltM 'fi.

8.

1817 nzartie 3

Din porunca dutnncalor vcliţilor boieri viindu orânduitul zapciu ne-au
întrebat de tnai arc chir Thcodurachc cofctaru alţi fraţi sau surori. Noi ~tin1
că ci au fostu patru fraţi, adică doo<ă> surori şi doi fraţi. Şi trei au murit,
anun1c: Manolc şi surorile lui, Aniţa ~i Lcanca; Aniţa au murit de lungoarc,
iar Lcanca şi Manolc au murit de ciumă. Şi au rămas numai accstu chir
Thcodurachc cu 1 n1aică-sa, Des pa.
Acestea ~tim şi adcvcrim cu iscăliturilc noastre. 1817 martie 3.
1 popa Ncculac
H. Ioaniţă Ghcorghiu

[ f.

Eu, Dcspa, 1nun1a dui> Thcoduru, adcvcrcz
3
Eu, Duţă ccauş vătăşii de aprozi, adcvcrcz .
Că atn fost de faţă şi iscălitura să-I [ ]"-l.
M.M.B .. nr. 97.409 (nr. 4)
Orig. rom., hârtie difiJ!io cujilignm (/ 9x 1] cm.).
1

Se repetă în orig.

2

Scmnf1tură autografă în lb. grcacft.

'Scmnf1turi autografe.
Indescifrabil.

4

9.

1817 nzartie 15

Prea ~ma-1 ţatc Doan1nc,
Dcodorachc cofctarul, sin Ioniţă cofctarul de aici, au fost jflluit
tnări<c>i talc încft din leal < 1>814 avgust zic~înd cft după moartea tatului lor
1
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răm~îind

ci copii ncvârsnici şi muma lor vrând să meargă spre al doilea
căsători ic li s-au siguri fsit părţi le lor la Epitropi ia obştii fi ind ncvârsnici.
Apoi în urmă prin ştirea stăp~înirii rftdic~îndu-sft bani<i> de la cpitropiic li s-au
cumpftrat acarct, adică o prăvăliic ale căriia prăvfdii scncturi s-au dat iarftşi
în păstrarea Epitropi<c>i obştii şi că cu toate că au ajuns la vârsta cea după
pravilă ca să-şi poată lua ficşcarc în stăpânire partea sa.
Dar fiind intrat tot într-acest acarct nu să luase până atunci sincturilc
de la cpitropiic şi că văz~îndu-să supăraţi de mănăstirea Sfântului Gheorghe
zic~îndu-lc că nu-i cunoaşte pc dânşii de stăpâni a prăvăli<c>i au cerut să să
poruncească de către măriia ta dutn<nca>lui \'e/ vornicu al obştirilor ca să li
să dea scncturilc prăvăli<c>i cu care să să apere de supărărilc mănăstirii până
să află şi muma lor cu viiaţă. A cărora jalbă orânduindu-să de către mări ia ta
în cercetarea dumn<ca>lui \'e/ \'ornicu al obştirilor au făcut dumn<ca>lui
2
mări<c>i talc anafora că viind înaintca dumn<ca>lui protopopu Niculaic of
Sfctc Gheorghe Vcchiu i Hristca Ioan bogasicrul au dat tnărturiic în frica lui
Dumnezeu că jăluitorul Thcodorachc este făcut de Ioniţă cofctarul cu soţi ia
sa, Dcspa, şi că jăluitorul este şi însurat, lăcuind de multă vreme în acarctu
tat~înc-său. De care aratft dumn<ca>lui vornicu că s-au găsit în lada
cpitropi<c>i cinci bucăţi scncturi cun1părători<i> din mână în m~înă până la cel
dupft urmă din leat 1790 ghcnariic în 9 adeverit de multe mărturii preoţi şi
mircni, prin care vinde o Ancuţa, sin Ştci~m şalvaragiu, prăvă1iia aceasta lui
loniţă cofctaruL tatul jăluitorului drept talcri 1.050 cu chiriia pământului po
talcri 14 la Sfctc Gheorghe Nou de la al cftruia igumcn au adus jăluitoru
înscris cf1 după scncturi]c prăvăli<c>i ce au văzut cunoaşte pc jăluitoru de
stfqxîn al accştii bina. In dosul căruia anafora ni să porunceşte de către
tnăriia ta că din chcar coprindcrca jalbii acestui Dcodorachc să tace dovadă
că au mai rămas şi alţi copii ncvârsnici fraţi ai lui. Ci văz~înd noi anaforaoa
Vornici<c>i obştirilor să chibzuin1 de să cuvine a să da în m~îinilc jăluitorului
scncturilc accştii prăvălii şi să arătăm mări<c>i talc cu zapciu vătafu de
aprozi au venit dar jăluitorul înaintca 2 noastră aduc~înd şi pc tnumă-sa,
Dcspa, care măcar că arăta că un fecior şi două~ fete ce tnai avea au murit şi
acum arc numai pc jăluitorul Dcodorachc. Dar ncîncrcdinţ~îndu-nc noi numai
dupft arfttarca ci atn cerut lui Dcodorachc să nc--l aducft adeverinţă în scris şi
de la alţi mahalagi i ce va fi av~înd ştiinţă de tnai arc Des pa şi alţi copii făcuţi
cu bftrbatu-sftu, Ioniţă, rănduind şi pc Duţul ccauşu vătăşi<c>i de aprozi ca să
fiic de f~tţă la arătarea mahalagiilor şi aduse adeverinţă iscălită de popa
N ieu laic i llagi Ioniţă Ghcorghiu i [Ştct~m Ba bie f i Des pa, muma lui
Dcodorachc. Şi Duţu ccauşu vătăşi<c>i de aprozi, prin care adcvcrcază că
întrcb,îndu-i nlllnitu zapciu de tnai arc Dcodorachc alţi fraţi sau surori, ci au
arfttat că ştiu că au fost doi fraţi şi două~ surori, din care o sor<ă> au tnurit de
lungoarc. iar o sor<fl> şi fratele au murit de ciumă şi au rfllnas nlllnai acest
Dcodorachc.
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Deci, după dovada ce să făcu din arătarea mahalagiilor că alţi copii nu
6
m~i să1~t ai lu_i Ioniţă cofetarul fără nwnai jăluitor[ ul) Dcodorachc ce
chivcn11scşte ŞI pc n1u1nă-sa, Dcspa, cu calc este a i să da scncturilc
prăvăli <C> i tătânc-său ce sănt puse în păstrare la Vom ici ia obştirilor şi să va
da lwninată porunca n1ări<c>i talc către dwnncalui ve! dvornicu al obştirilor
4
ca să i să dea acele seneturi şi să i4 să ia adeverinţă dă pri in1irea lor.
Iar hotărârca ră1nânc la 1năriia ta. <1>817 n1artic 15.
Mihai ve/logofăt
7
[ ] vei vornicu
Costandin [ f vei von1ic
Costandin Dudescu hiv ve/logofăt
Nicolae Golcscu ve/logofăt
Nestor clucerx.
Trecută

în

condică.

M.M.B .. nr. 97.409 (nr. 5)
Orig. rom .. hârtie dţ{o/io cufiligran (34.5x23.5 cm.).
1

'fNH'hi\1_\ATf.

2
1'tHMHtnt.
' ACIAW'h.

Ad. intcrlincar.
"Scris cu altă ccrncalfL
(l Rupt în orig.
7
lndcscifrabil.
x Semnături autografe.
-1

10.
182 7 decenzhrie 19
Adecă eu, Tudorachc cofctarul în1preună cu n1u1nă-n1ca, Dcspa,
încredinţez cu acest zapis al n1icu la tnâna dwn<nca>lui chir AngheL sin Hagi
Pandclu. Precwn să se ştiie că având o prăvăliic cu odaie şi alte nan1cstii în
dos cwn de faţă sănt văzute pe Podul cel Mare, ce 1ncrgc la Târgui de Ah1ră
aproape de puşcăriic, pc păn1ântul mănăstirii Sfântului Gheorghe cel Nou.
Pentru care plăteşte câte talcri patrusprezece pc an chiriia păm,întului la
1nănăstirca de 1nai sus. Iar pentru portiţa de din dos fiindcă <i>csc pc locul
n1ănăstirii Sfântului Sava plăteşte chiriic pc an pentru portiţă căci să slujaşte
pc dânsa câte par<alc> şaizeci. Care prăvăliic este cwnpărată de mai sus
nwnita mun1ă-n1ca cu bani rămaşi de la tată-n1icu cwn dintr-o anafora a
dcpertamcntului ot leat l 794 să f~1cc dovadă. Şi să vccincştc de o parte cu
prăvăliia dun1<nca>lui chir Mihal<cca> PalaccanuL de altă parte cu prftvăliile
mănăstirii Sfântului Ioan, în f~1ţă este Podul cel Mare al T'îrgului de 1\f~lră, în
dos să vccincşte cu o magaziic a casii răposatului popa Dincă argintarul.
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Această prăvftliic

dar cu voia şi a mumă-mii am vândut-o dum<nea>lui
mai sus numitului cu tot ghcdicul şi n1arfa ce să află într-însa. Însă binaoa
drept talcri 12.500, adecă doaosprczccc mii cinci sute, iar ghedicul şi marfa
de cofctăriic dlt să va găsi cu calc de doi-trei neguţători cinstiţi că face.
Deci. prăvftliia aceasta av,îndu-o cumpărată precum mai sus arată şi
vânzarea făcându-o cu ştirea şi voia mumă-tnii ce să vede şi iscălită i prin
ştirea igumenului sfintei mănăstiri şi a vecinilor (căci rude cu cădere de
protimisis nu avem). Să aibă dar a stăpâni această prăvăliic cu tot coprinsul
ci atât dum<nca>lui i coconii i soţiia şi tot neamul dutn<nca>lui în veci plătind
la sfintele mănăstiri chiriia ce să arată tnai sus. Şi fiindcă an1 priitnit toţi
banii ce să arată mai sus ai prăvăli<c>i cum şi banii ce să va însemna în dosul
acestui zapis pentru marfă şi pentru ghcdicu i-am dat şi cu dmn<nca>lui atât
zapisul acesta cât şi alte şapte bucăţi scncturi mai vechi i anaforaoa
depertamcn tu 1u i.
Şi pentru tnai adevărata credinţă m-an1 iscălit mai jos atât cu cât şi
n1umă-mea h1ţă cu marturii, ce să văd iscăliţi rugând şi pă cinstita Marca
Logofeţiie de au adeverit zapisul acesta prccun1 orânducştc pravila. 1827
oct01nvrie 2X.
[

] 1.

[

] 1.

Acest zapis arăt,îndu-se şi la
[Pro ... f Gheorghii
1
[Mihai ...... ] •
[

mănăstire

s-au adeverit

şi

de

cătră

noi.

] 1.

Ghcorghic

şi

Herstc, marturi

dcmpreună.

'
•• ] 1
[ ( OStila
.

Şi

[Eu, Hagi Elcnca, tnartur] 1•
am scris cu cel tnai jos iscălit cu zisa
Mihai logofăt:\.

numiţi lor şi sănt

martor.

<Vers(J>: Întrebaţi fiind de cinstita Logofcţiie de mai avem alte rude sau alţi
vecini af~1ră din cei iscăliţi la zapis, cari-i să aibă protitnisis dăn1 înscris că
nu tnai avem pc alţii nici vreo altă pricină nu arc prăvăliia. Iar de va <i>cşi în
urmă or<i> vreo rudă ori vecin sau vreo altă pricină, noi să fim răspunzători
la ceia ce pravila ne îndatorcază, iar cmnpărătorul să nu să supere întru
nimic. Şi am iscălit. 1X27 dichemvric 1X.
[

] 1.

[

] 1.

De la Logofeţiia Mare a Ţării de Sus
Cu acest zapis de vânzarca prăvăli<c>i, ce în faţă să arată viind la
Logofcţiie at,ît Thcodorache Ioan cu mumă-sa, Dcspa, V{Înzătorii cât şi
Anghel II<agi> Pandcli cumpărătorul i-au cerut adeverire arăt,îndu că
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vânzarca şi cmnpărătoarea s-au făcut prin bună învoire şi s-au nmnărat şi
banii. Pentru care H'icându-să întrebare vânzătorilor tnai întâiu pentru
prăvăliic de unde o au arătară atât un zapis cu leat 1790 ghcnarie 9. prin care
vinde o Ancuţa. soţiia unui Ştefan şalvaragiu. prăvăliia aceasta la un Ioniţă
cofetarul. (ce zice T[u]dorache 4 că i-au fost tată, iar Despc<i> că i-au fost
bărbat) i alte patru zapise tnai vechi de vânzările şi cUinpărătorile ce s-au
tăcut tnai din nainte. din tnână în n1ână. până s-au pogorât prăvăliia în
stăpânirea lui Ştefan şalvaragiu. soţul Ancuţi<i> vânzătoarea, către tnai sus
nmnitu Ioniţă cofetanllu, cât şi aceste tnai jos arătate înscrisuri. Însă:
<1>814. Jalbă a lui Theodorache cofctarulu cu buiurdiztnă în dos către
vei dvornic al obştirilor şi din jos anafora a dun1n<ea>lui vei dvornicu de
atunci dintr-acelaşi leat. nocn1vrie 17, coprinzătoare că ncrăonâ>indu de la
Tudorache dovadă de este făcut din Ioniţă cofetarul cu n1u1nă-sa. Despa. au
5
venit înaintea dUinncalui protopopu Nicolaie ot Sfântul Gheorghe Vcchiu şi
Hristea bogasiicrul. cari-i au dat tnărturiie în frica lui Dutnnczeu că
Tudorache este tăcut cu adevărat din Ioniţă cofctarulu şi din Despa şi cum că
atlându-sc însurat lăcuicştc de tnultă vren1c în acarctu tătănc-său.
Cându atunci au arătat Tudorache şi un înscris al cuviosului Gavriil
Aghiorghitu coprinzător că după sincturile prăvăli<c>i ce au văzut îl cunoaşte
de stăpân binal<c>i. Care înscris arătându-1 îl văzuiu şi cu leat <1>814
noetnvrie 14 coprinzător întocmai precwn într-aceiaşi anafora să arată în
dosul căriia să văzu dată iarăşi buiurdizmă don1ncască în leat <1>815 martie
15 către dun1<nca>lor vcliţii boieri ca să chibzuiască de să cuvine a să da
sineturilc prăvăli<e>i în tnâna lui Tudorache sau nu fiindcf1 din chcar jalba lui
Tudorache să face dovadă că n1ai arc şi alţi fraţi şi surori.
<1>817 martie 3. Adeverinţă a patru tnarturi încredinţată şi de Duţft
ccauş vătafu de aprozi coprinzătoarc cum că ştiu că Tudorachc au mai avut
încă un frate şi dooă surori. dar au murit câte trei rămâindu nmnai Tudorachc
şi tnutnă-sa. Despa.
<1>817 1nartie 1[5t. Anafora a dumnealor veliţilor boieri că după
dovada ce s-au tăcut din arătarea n1ahalagiilor că alţi copii nu tnai sănt ai lui
Ioniţă cofetaru tară nmnai Tudorache ce chivemiscştc şi pc mumă-sa, Dcspa.
Şi găscscu cu calc dun1n<ca>lor boieri vcliţi a să da sincturilc prăvăli<c>i ce
7
sănt puse în păstrare la Dvon1iciia obştirilor în n1,îna lui Tudorachc şi să i să
ia adeverinţă de priin1irca lor. Care sincturi zicându Tudorachc şi mumă-sa
că nici până acmn nu li s-au dat s-au scris Dcpcratamcntului cpitropi<c>i
obştirilor de le-au căutat şi găsindu cele de mai sus arătate cinci bucăţi
zapisc vechi li s-au dat. Dupc care atn întrebat apoi pc vânzător şi pfmtru
rude i vecini de au iscălit la zapis toţi cei ce au cftdcrc de protimisis. Şi au
dat înscrisul de mai sus arătat că alte rude sau vecini nu mai arc pc alţii cu
cădere de protimisis (buni din mănăstirea Sfântului Ioan ce să vccincştc cu
nişte prăvălii). Şi că de va <i>cşi în urmă ori vreo rudă sau vecini ci sfl tlic
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răspunzători

la cei a ce pravi la îi îndatorcază, iar cumpărătorul u să nu să
supere întru ni1nicu.
Deci, atcît din sincturilc dă mai sus arătate ce s-au văzut la mâinile
V(Înzătorilor, care s-au dat cumpărătorului cât ~i din iscălitura celui de acum
igumcn al mănăstirii Sfântului Ghcorghiic Nou ce să vede în zapis să face
dovadă că prăvăliia este bună şi dreaptă a vânzătorilor, pc care au stăpânit-o
în bună pace. Şi vreo altă pricină sau alte rude ~i vecini afară din mănăstirea
Stlîntului loanu ce nu arc protimisis încrcdinţându vânzătorii <Că> Logofcţiia
că nu mai arc după cererea ce au tl1cut mnândooă păr[ţ]ilcx s-au adeverit
zapisul accstu ca să-şi aibă urmarea şi paza trccându-să şi în condica
Logofcti<c>i. <1>X27 dccc1nvric 19.
~ .
[Mircca .... f Filipu ve/logofăt
Patru rânduri în lb. greacă.
Procil Ghiorghic [po ... condicar.

f.

M.M.B .. nr. 97.409 ( 1)
Orig. rom .. luÎrlie dţ{olio cu .filigran (32.5x21.5 cm.). o semnâ/urâ digilalâ
i"n ce rnca hl.
Semnături autografe în lh. greacft.
~Citire prohahilă. Indescifrabil.
1

'Scmnftturft autograiYt.
~ S' cns
. peste s 1ova ,.~ " .
."'hm.:\IIWri\.

Scris peste altft ci li·ă.
Ad. interlinear.
~Rupt în orig.

1
'

7

Il.
186 7 aprilie 29
Copie dupc jurnalulu sccţ. II-a a Tribunalului llfovu
Cu No. 1726 din 26 noc1nbric anul' 1X66
Dumnului Thcodoru Rădulescu prin suplica rcgistrată la No. 3977 din
6 iunie anul' 1X65 a făcutu arctarc că Domnului G. Mari nu, vecinul seu 1-a
2
popritu prin poliţia d-a redeschide porti ţa ce avea în dosul proprietăţi< i>
sale:~ într-u<n>a stradclă, unde arc şi dcnsulu portiţa pentru c01nunicaţiunca
proprict{tţiloru dupc Wng{l densa mai cu sc<a>mă că O-sea au plătitu şi se
plăteşte cmbaticu pentru locul zisei stradclc pc lângă aceasta O-lui G.
Marinu ridic,îndu acum unu ctaju d-asupra prăvăliiloru d-scllc despre stradă
s-a întinsu cu clădirea pc uă parte din proprietatea sca, cerere făc,îndu a se
cita numitulu în judecată, că prin sentinţa ce se va pronuncia s{t-~i capete
îndcstularca legală.
În urmarea acc~tii cereri citându-sc părţile şi la riu martie anul'
curentu-l s-a prcscntatu O-lui G. Marinu prin procuratorii O-lui C. Georgescu
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şi

O-lui T. Rădulescu prin O-lui Andrciu Dcotman. Şi dupc citirea pctiţici cu
care s-a intcntatu proccsulu"" plcdoriilc părţiloru şi conclusiunilc O-lui
procuroru Tribunalul prin jurnalul No. 359 a amânatu rcsultarca procesului""
spre a ~se face uă cercetare în faţa locului de prigonire.
In unna acestora priimindu-se pc lângă adrcsca OI mc1nbru de la
4
8 iunie anul' curcntu fostulu însărcinatu cu această lucrare proccsul 5
verbalu închciatu în faţa() locului subscrisu de ambele părţi priginitoare şi trei
Inartori, care arc coprindcrca un11ătoarc.
In urmarea adresei O-lui preşedinte al Tribunalului de Ilfovu, secţiunea
u-a, No. 2682 an1 lllCrsu la dOiniciliul O-lui Iordache Marinu, strada
Moşiloru, No. 99 spre a face ancheta cerută de ziarul zisului Tribunalu, No.
359 de la riu Inartiu anul' curcntu 4 . Deci Inai în antc de a proceda
!-aceasta părţile în litigiu s-au Îinpăcatu între dcnscle în Inodulunnătont.
O-lui Iordache Marinu va stăpâni aşa precum stăpâneşte astăzi fără a se
Inai pretinde în contra cu ceva de vccinulu seu O-lui Thcodoru Rădulescu,
care recunoaşte O-lui 1. Marinu drcptulu de proprietate deplină asupra zidulue
dcspărţitoru proprictăţiloru dintre 0-loru până în portiţa ce O-lui Rădulescu
arc despre loculu ce serveşte de comunicaţiunc cu strada Rahtivanu.
Astfel ne1naiavându vruă prctcnţiunc unulu contra altuia proccsulu 5 ce
au dcschisu între 0-loru se voiu închide.
Se observa că în urma cclon.X Inai susu menţionate OI Iordache
Marinu rămâne dcsăvărşitu proprictaru pc pcticulu de locu ce este din
dărătulu zidului 0-scllc până în părţile mai susu menţionate. Aceasta însă C(Ît
priveşte pc O-lui Rădulescu fără a angaja drcptulu alt-cuiva asupra acestui
peticu de locu. Du pe care soroc indu-se părţi le şi astăzi fi ind procedura
îndeplinită s-au prescntat ambele părţi totu în regulă de mai în antc care
propuse a se pronuncia uă sentinţă prin care să se confirme înscrisulu de
ÎnVOC<a>lă.

O-lui procuroru ceru a se admite cererea

părţiloru.

Tribunalulu
Văzându cererea rcclamantului Thcodoru Rădulescu, care tinde a se
obliga judccătorcştc pârâtulu George Marinu a strica zidulu ce a făcutu pc
locul seu, precum şi de a fi libcru ca să deschidă uă portiţă la proprietatea
sca, pc care pârâtulu nu l-a lăsatu.
Considcrându că părţile prin procesul"" vcrbalu închciatu în f~1ţa locului
de unulu din membri acestui Tribunalu şi care s-a trccutu în practicaua
acestei sentinţe s-au împăcatu regulând şi modulu împăcăci uni< i>.
Considcrându că amândouă părţile astăzi au dcclaratu că nu mai <au>
nici uă prctcnţiunc ccr,îndu a se confirma acea învoc<a>lă.
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Pentru aceste considerante în unire cu conclusiile O-lui procuroru
Tribunalul încuvi inţează con firma rea actului de învoe<a> lă 1iberându-se
părţiloru C{Îte uă copia legalizată dupe acelu actu când se va presenta cu
cerere. Totdeauna dete se va închide dosierulu cu desăv{Îr~ire scăz,îndu-se ~i
din opise.
(Sl_l/11/Ul(i) Gr. Oimboviceanu
M.C. Theodosiaru
Pre~edintele secţ. Il-a a Trib<tmalui> llfovu
Această copie fiind conformă cu originalul Jurnal atlatu în dosierul
No. 443/65 se legalisează spre a se da O-lui C. Georgescu conforn1 cereri<i>
făcută prin petiţia înregistrată la No. 1906/67, 1X67 aprilie 29.
O. pre~edinte [
Grefier [ f'.
Conform M. Badul
<Ver.W)): Copia sentinţi <i> Tribunalului, secţ. 11-a, pentru învoiala făcută cu
Teodorache Rădulescu.

f.

Af.M.B.. nr. 97.409 (nr. 1])
Coj>ie ro111 .. luÎrtie diji>lio (33.r]O Clll.), sigiliu
legenda: .. Principatele Unite. Trihwwlu//jiH'/1. Sec( ia Il".

111

cernealâ \'erde cu

1

annul.
~ dossul.
'sellc.
~
cu rren tu.
'processulu.
1;1cia.
disului.
s celloru.
')Semnături autograJC indesci J'rahilc.
(l

12.

1874 aprilie 13
Proces verbal
In urmarea adres<e>i O-lui pre~edinte al Tribunalului de llfovu,
secţiunea 11, No. 2.6X2 ain n1ers la domiciliul O-lui Iordache Marin, strada
Mo~ilor, Nr. 22 spre a 1~1ce ancheta cerută de ziarul zisului Tribunal No. 359
de la 1 martie, anul corent dar mai nainte da proceda la aceasta părţile în
litigiu s-au împftcat între d'însele în modul următor.
D-lui Iordache Marin va stăp,îni a~a precum stăp,îne~te astăzi fără a se
mai pretinde în contra sa ceva de vecinul său. O-lui Teodor Rădulescu, carehttps://biblioteca-digitala.ro

CÂTEVA ACTE PRIVIND PRĂ V ĂLIILE DIN ZONA SF. CiHEORCiiiE VFCIII

343

O-lui Marin dreptul de proprietate deplină asupra zidului
despărţitor proprietăţilor dintre O-lor până în porţile ce O. Rădulescu arc
despre locul ce serveşte de comunicaţie cu strada Ractivanu.
Astfel nctnaiavând nicio prctcnţiunc unul contra altuca procesele ce au
deschis între O-lor se va închide.
Se observă că în unna celor tnai sus n1cnţionatc OI Iordache Marin
rămâne desăvârşit proprietar pc peticu de locu ce este din dărătul zidului Osale până în porţi le tnai sus menţionate, aceasta însă cât priveşte pc O1
Rădulescu fără a angaja dreptul.
(semnat) tncn1bru supleant A. Se. Ghica
T. Rădulescu.
G.S. Marin.
Andrei Stan1atc faţă.
Radu Ioniţă faţă.
Costandin Ownitriu.
le

recunoaşte

Grefa Tribun<alului> Ilfov, s<ccţia> Il civilă
Această copie fiind conforn1ă cu originalu din dosarul N. 443/65 se
lcgalizcază spre a se da O-lui C. Ghcorghcscu după cererea ce a făcut prin
1
petiţia rcgistrată la N. [ ] din anul 1874 apri 1ic 13.
P. Grefier Al. Paul eseu
<Vers(J>: Copie

după

procesul verbal.

M.M.B., nr. 9 7. 409 (nr. /3)
Copie rom., hârtie dţjhlio cujiligran (34,5x2/ cm.), sigiliu În cernealâ \'erde
cu legenda: .. Principatele-Unite. Trihunalulu 11/(H'lf. Sec. 1t" ".
1

Loc alb în text.

SUMI\1ARY
Thc Bucharcst Museum docutncnt collcction compriscs 13 documcnts
containing data concerning somc shops locatcd in thc St. Gheorghe Vechi
outskirts - onc f thc oldcst administrative structurcs in medieval Bucharcst.
111
Chronologically thcsc documcnts arc compriscd bctwccn Scptcmbcr 10 ,
1757 and April 13 111 , 1874. Thcy show thc commcrcial cxchangcs among
various owncrs. Commcrcial buildings wcrc raiscd on thc land bclonging to
thc church of St. Gheorghe Nou, and a ycarly tax was bcing paid for thc
place. Thc papcr docutncnts, with or without a filigrcc, havc various
dimcnsions and wcrc conccivcd in Romanian, writtcn in Cyrillic or Latin
lcttcrs, but here is also onc document writtcn in Circck.
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