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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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dăruieşte

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.
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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.
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA DOMNIŢA BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢILE SALE
Şi,

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
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA DOMNIT A BĂLAŞA ŞI PROPRIETĂŢI LE SALE
stăpâncască Inoşia Zgârciţilor,

207

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.
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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,
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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
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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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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
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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
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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
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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.:

A~ezămintele

m111.

din

193X, pp. 140-141 (nr. 183 ); facs.: Documente 2006,

p. 105.
1 ....
,; •'
HHn,l\lţo:\'J',,I\,"'Jt.

~Loc alb în orig.
'

î
IIIWhl\lţnU,\~'Cf.

....

1

i\d. intcrlincar.
'ScmniHuri autografe.
h

1'!HUIIUTf.

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

A~czămintele

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

Ad. intcrlincar.

~ 'hmnl\ltaT~~I\'~u.
'

..

-1

,;
Xffl,;\JIII)I\.

lfCTf.

-;

llfl\.
1
'

Scris peste alte slove.
Scris peste -.lma .......
"Semnf1turi autogr;lll:.
'J Semnf1turf1 auto(....•ralr1 în lh. !2-reacfl.
~

L
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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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7
1[4f'

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.
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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.
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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>:

Cinstiţi1or

287

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.
https://biblioteca-digitala.ro
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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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biserică
şi

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.
https://biblioteca-digitala.ro
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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.
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