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Din bogata arhivă românească a mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos1,
publicăm acum 52 de documente, dintre care 36 după original (două slavo-române)
şi 16 rezumate (două după documente slavo-române). Am ales să redăm doar acele
acte care nu au fost incluse în colecţiile Documenta Romaniae Historica (DRH),
seria B, Ţara Românească şi Documente privind istoria României (DIR), seria B,
Ţara Românească, chiar dacă în aceste colecţii ele au fost transcrise după copiile şi
traducerile din manuscrisul nr. 314 (Condica mănăstirii Slobozia lui Enache), aflat
la Arhivele Naţionale Bucureşti, precum şi după documentele foi volante, originale
şi copii, păstrate în aceleaşi arhive2. Manuscrisul nr. 314 cuprinde o mare parte din
arhiva românească a mănăstirii Dohiariu (742 de documente, dinainte de 26 aprilie
1807) şi a rămas în ţară după secularizarea averilor mănăstireşti, astfel că actele
respective au putut fi editate şi folosite în istoriografia românească3. Copiile documentelor în limba română şi traducerile actelor în limba slavonă sunt de foarte
bună calitate şi conţin foarte puţine greşeli4. De asemenea, nu am inclus în acest
grupaj documentele din arhiva mănăstirii Dohiariu, care au fost publicate de Grigore
Nandriş în perioada interbelică5.
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Aceste documente nu sunt referitoare la relaţiile dintre Ţara Românească şi
mănăstirea Dohiariu de la Muntele Athos, ci privesc averile adunate de mănăstirea
Slobozia lui Enache şi de schitul Apostolache, ambele metocuri ale mănăstirii
athonite. Documentele pe care le publicăm acum nu conţin informaţii de mare
importanţă pentru istoria Ţării Româneşti, ci doar date mărunte, care completează
istoriile celor două aşezăminte monahale româneşti6, sporind, totodată, numărul de
documente păstrate din prima jumătate a secolului al XVII-lea. Pentru transcrierea
acestor documente am folosit regulile urmate pentru întocmirea volumelor din
colecţia DRH, seriile A şi B (Moldova şi Ţara Românească); tot în aceste volume se
găsesc şi traducerile unor expresii slave şi ale unor părţi ale formularului diplomatic,
pe care nu le-am mai tradus în note, pentru a nu încărca inutil aparatul critic.
Toate documentele cuprinse în acest grupaj au fost publicate, în rezumat, în
catalogul în limba greacă. În acest catalog, 14 documente din prima jumătate a
secolului al XVII-lea au fost publicate sub date greşite, pe care am socotit necesar
să le corectăm acum: 19 (1623 iulie 10)7, 36 (1626 iulie), 37 (1626 iulie 23)8, 38
(1627 iunie 8)9, 52 (1635 decembrie 12)10, 91 (1644 iulie 1)11, 92 (1643 septembrie
1 – 1644 august 31)12, 102 (1645 noiembrie 24)13, 104 (1646 ianuarie 2)14, 106
(1646 mai 21)15, 114 (1647 aprilie 13)16, 118 (1647 iulie 8)17, 120 (1649 iulie 11)18,
126 (1650 februarie 4)19, 135 (1652 septembrie 1 – 1653 august 31)20.
6
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1
1617 (7125) ianuarie 13
† Scris-am eu, Radul s<â>nă1 Colţii, acesta al meu zapis cestui om, anum(e) Stan
robul de Păpéni, să se ştie cum se-au cumpărat de la noi, dereptu o vacă şi 600 de bani gata,
şi l-am ertat de a noastră bun(ă) voe, de nimea siliţi, păntru că au fostu şi rob.
Dereptu aceasta, să fie ertat el, şi feciorii lui, şi nepoţii lui, şi strenepoţii lui şi cin(e)
se va trage de rodul lui.
Şi am făcut şi zapis de la mâna noastră, cu blăstem, cine să va ispiti a-l învălui, preste
zapisul nostru, să fie proclet şi blăstemat de trei sute şi 18 Ot(e)ţi şi să fie cu[i] Iuda şi cu Ariia.
Şi cându l-am ertat fost-au şi o(a)mini buni mărturie: ot Păpéni: pop(a) Zahariia, şi
fiiu-său, Ionaşco, şi Co(a)d(ă), i Colţea, i Barbul2, i Lupea, i Dima i Andriţa; i ot Câneşti:
Muşat de la podgorie de Sărata, Toader i Dragomir; de Grădişténi: Vrusan; şi de Nerileşti:
Neagoe Meiut i s<â>nă eg<o>3, Leca. Aşa murturisim nui toţ(i), cu sufletele no(a)stre, câţ(i)
sîntem mai sus scrişi. Şi l-am ertat din zilele Radului vod(ă), s<â>nă1 Mihnii voivod.
Şi după acéia au cumpărat şi o ocin(ă) Stan robul de la Duminec(ă) de Grădişténi, 5
sijin(i), pre bani gata, 450, şi de la Vlădan, iar 5 sijin(i), dereptu 480 de bani gata, cu voia
fraţilor lui, Stanciului şi Gramii. Şi i-am dat di apă pân(ă) în frunte şi pr(e)ste tot hotarul, ca
să-i fie lui moşie, şi fecioriloru lui şi cui se va trage di rândul lui.
Şi cându au cumpărat el au fostu mărturie: de Păpéni: pop(a) Zahariia i Coad(ă); şi de
Grădişténi: Dragomir, i Dobrot(ă) i Voiuco.
Pis m<1>s<'>ţa gen<arye> gÆy <13>, v0 l1t<o> =zrÌce <7125/1617>, vă d<0>ni
Yw Radíl voivod.
Pop(a) Zahariia; Neagoe armaş; Coad(ă); Ioan.
Nr. 79. Orig., hârtie (30,8 x 21 cm), cerneală neagră, trei sigilii inelare, aplicate în aceeaşi
cerneală: unul, al preotului Zaharia, are în câmp un personaj, înfăţişat în picioare, iar celelalte două
sunt neclare. Florin Marinescu, op. cit., p. 42–43, nr. 12 (rez. după orig.).
_______________________
1
„fiul”.
2
„i Colţea, i Barbul”, scris pe margine, de aceeaşi mână.
3
„şi fiul lui”.

2
1618 (7126) iulie 11
† Noi, Capot(ă) judeţ şi 12 pârgari şi toţi bătrânii de oraş de Floci, scris-am şi
mărturisim, cu ceast(ă) carte a noastră lu Vintilă logofătul, cum au venit înnainte noastră cu
mulţi oameni buni de-au mărturisit cum se-au fost tocmit cu Adam, feciorul lu Dumitru
Plăstariul, păntru nişte aspri, ce-au fost luat Adam de la Vintilă log(ofătul), cu armaş, cându
au fost frate-său, Dumitru post(elnic), prinsu în zilele lui Simion vod(ă) de l-au băgat în
catargă. Şi au zis Adam că iaste Dumitru post(elnic) chezaş pre un om, anum(e) Bélcio. Şi
au făcut Adam zapis de la mâna lui, că1 nu va mérge Adam la zi, să întrébe pre Radul
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vistiiar(u)l, cine au luat pre Bélcea de la el în răzăşii, cându au fost? Apoi au rămas2 Adam
platnic că n-au mers la zi, cum se-au prinsu.
Şi am văzut şi zapisul lui, cu mărturii, anume: Radul ce-au fost judeţ, i Gorun, i
Stanciul lu Iacov, i Pan(ă) post(elnic), i Iano post(elnic) de Blagodeşti şi Dragomir.
Dereptu acéia, am făcut cartea noastră, credinţă.
Pis m<1>s<'>ţa 6l<ye> aÆy <11>, =zrÌcq <7126/1618>.
† Mărturie, Moţ călăraş.
Nr. 46. Orig., hârtie difolio, cerneală neagră, un sigiliu rotund, probabil al Târgului de Floci,
aplicat în ceară, căzut. Florin Marinescu, op. cit., p. 43–44, nr. 14 (rez.).
_______________________
1
Scris: „să”.
2
Urmează din nou cuvintele: „au rămas”, tăiate cu două linii.

3
<1618 – 1619> octombrie 13
† M<i>l<o>sty6 B<o>jye6, Yw Gavril Mogila voevoda i g<o>s<po>d<i>nă. Davat
g<o>s<po>dstv<a> <mi sy6 povel1nïe>1 gospodstva mi acest sat, po im<1> Beriléşti, ca să
fie volni<ci cu această carte a>1 domnii mél(e) şi cu slug(a) domnii mél(e) po im<1> …2
pré Oprea şi pré Crâstea, ca să şază toţi …1, păntru că au spus naintea domnii mél(e) cum
s-au …1 megiiaşii din Beriléşti dă cătră Neagoe …1 şi Crâstea au zis megiiaşilor ca să
picn<ască> …1, iar alalţi megiiaşi, ei au zis ca să picnască …1 şi Crâstea ce-au vrut. Iar
când iaste acmu, ei a…1 năpustit alţi megiiaşi în hotarul, deacă …3 că au cumpărat …1
Meiut câte 200 stânjen(i) de ocină şi …1 spus domnii mél(e) într-altŭ chip.
Deci domni<a mea> …1 carte lor ca să şaz(ă) unde vor vrea, iar de va fi …1 alalţi
megiiaş(i) să fie volnici, cu cartea dom<niei mele> …1 ca să şază toţi într-un locu.
I inac<o> da n1st.
<I ispravnic>1 sam rek g<o>s<po>d<stva> mi.
Pis<a> m<1>s<é>ţa wh<tomvrye>, gÆy <13> …1.
† Ïw Gavril voevoda, m<i>l<osty6 Bojy6, g<o>s<po>d<i>n0>.
<În partea de jos a actului, o însemnare neclară din secolul al XVII-lea, scrisă invers>.
Data de an, după anii de domnie ai lui Gavril Movilă.
Nr. 62. Orig., hârtie, cerneală neagră, rupt la îndoituri şi lipsă o treime din dreapta
documentului, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat în ceară roşie, căzut. Florin Marinescu, op. cit., p. 45,
nr. 17 (rez. după orig., cu data: „<1618 iulie – 1620 octombrie 13>”).
_______________________
1
Rupt.
2
Omis.
3
Rupt şi şters.
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4
1620 (7128) aprilie 26, Târgovişte
Gavril Movilă voievod, domn a toată Ţara Ungrovlahiei, fiul lui Simeon voievod,
întăreşte lui Nistor, fiul lui Dragomir, şi fiilor lui, câţi Dumnezeu îi va dărui, ca de acum
înainte să fie liberi de vecinie, şi el şi fiii lui, dinspre boierul Neanciul vornic şi dinspre
soţia acestuia, Neacşa, şi copiii lor, şi tot neamul, să nu sufere bântuială din partea nimănui,
deoarece mai sus scrisul Nistor a fost vecin de dedină jupaniţei Neacşa din Măneşti, soţia
lui Neanciul vornicul din satul Gherghineşti, judeţul Ialomiţa, după părinţii ei, de demult.
Acum însă, Neanciul vornic şi Neacşa, soţia lui, şi-au făcut pomană şi, dinaintea domnului,
i-au iertat de vecinie pe Nistor şi pe fiii lui, dar numai cu capul, fără ocină, ca să fie om
liber, căci s-a răscumpărat cu un cal, preţuit la 2.400 aspri, şi 6.600 aspri gata. Şi a fost
eliberat cu ştirea tuturor megieşilor de jur împrejur, fiind de faţă boieri şi oameni buni.
De asemenea, i se întăreşte lui Nistor ocina cumpărată în Ciuliniţa, 10 stânjeni, cu
1.000 aspri, la Cuiuburi şi la Dâlceşti, 10 stânjeni, din tot hotarul, din partea unchiului său,
Dumitru, care l-a miluit pentru sufletul său. Iar la această pomană martori au fost: popa
Cârstea din Bora, popa Barbul din Cuiuburi şi Voicu din Ciuliniţa.
Sfatul domnesc: Enache mare ban de Craiova, Ivaşco mare vornic, Papa mare
logofăt, …1 mare vistier, Miho spătar, Mihalache stolnic, Buzinco comis, Vlad paharnic,
…1 mare postelnic. Ispravnic Papa mare logofăt.
Lepădat a scris.
Nr. 889. Rez. dezvoltat după orig. slav, pergament (31,3 x 41,5 cm), cerneală neagră, sigiliu
domnesc, aplicat în ceară roşie, căzut. Florin Marinescu, op. cit., p. 44, nr. 15 (rez. dezv. după orig.).
_______________________
1
Loc liber; vezi şi documentul din 25 aprilie 1620, unde, de asemenea, numele acestor
dregători nu a fost scris [Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului (în
continuare: CDŢR), vol. II, ed. Maria Soveja, Doina Duca-Tinculescu, Reghina Dragomir, Bucureşti,
1974, p. 551–552, nr. 1104].

5
<1623 după 10 noiembrie – 1624 ianuarie 12>, Târgovişte
† M<i>l<o>sty6 B<o>jye6, Yw Alexandru voevoda i g<o>s<po>d<i>nă văsoe Zemle
*ggrovlah<yiscoe, sînă pr1>1dobrago i milostivago Yw Radíl voevoda. Davat
g<o>s<po>dstv<a> mi sy6 pov<el1nïe gospodstva mi Şerbov, i Nedelco>1, i Stan, i
N1gul i săs s<i>n<o>vi s<i>, eliţe je em B<og>ă darovah, 2coj<e> da <mu est
wkină, wt kast>1 Bărgăn1scă, polovin<a>, wt pol, i wt vod, i wt sedaliº<e>
selov i wt p<osvudi, bare elico se h>1tit, ponej<e> est pocupil Şerbu, i
Nedelco, i Stan i N1gul …1 <wt Stoica>1 Loleş wt Bărcăneº<i>, za m∂i za
j<o>lty, eºej<e> wt pri d<0>ni rodytel6 g<o>s<po>dstv<a> mi, <Radul voevody>1.
I prodadoh Stoica Loleş sye wkinu, ej<e> viş<e> rek<e>nu, za negov dobrom
v<ol1, săs uznanye văs1m megya>1şim wcrăst<0>ni m1stov, wt gor iz dol, i săs
sv<1>d<i>telye: p…1, i Drăgan i Man1.
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I vid1hom g<o>s<po>dstv<a> mi i zapis Stoicăv Loleş za <prodanye po
Şerbu, i Nedelco>, i Stan i N1gÿlov.
Sej<e> rady, dadoh i g<o>s<po>dstv<a> mi Şerbov, i N1delco, i St<an i
N1gul>1, ej<e> viş<e> rek<e>nÿ, za d1dynÿ vă whab<ă>, nim, i s<î>novi, i
vnucom, i pr1<vnucom i ne wt cogojdo>1 nepocol1biv mÿ, porizmo
g<o>s<po>dstv<a> mi.
Sej<e> i sved<i>telye pos<tavl1em gospodstva mi: jupan Papa>2 velicyi
dvornic, i jupan Aslan velicyi lwg<o>fet, i ju<pan Mihalaci velicyi vist™r>2, i
jupan Necula velicyi spat<ar>, i jupan Bertolome6 ve<licyi stolnic, i jupan
Bratul>2 velicyi com<is>, i jupan Gerge velicyi peh<arnic> i jupan Dÿm<imtraci
velicyi post™lnic>2. I is<pravnic> Aslan vel lwg<ofet>.
I ispisah az, Stankul lwg<o>fet, vă stol grad T<răgoviºe>2, …1.
† Ïw Alexandru voevod<a>, m<i>l<o>sty6 B<o>jy6, g<o>s<po>d<i>n0.
† Din mila lui Dumnezeu, Io Alexandru voievod şi domn a toată Ţara Ungrovlahiei,
fiul1 preabunului şi milostivului Io Radul voievod. Dă domnia mea această poruncă a
domniei mele lui Şerbu, şi Nedelco1, şi Stan, şi Neagul şi cu fiii lor, câţi Dumnezeu le va
dărui, ca să le fie ocină, din partea1 Bărgănească, jumătate, din câmp, şi din apă, şi din
seliştea satului şi de pretutindeni, cât li se va1 alege, pentru că au cumpărat Şerbu, şi
Nedelco, şi Stan şi Neagul … de la Stoica1 Loleş din Bărcăneşti, pentru 48 de galbeni, încă
din zilele părintelui domniei mele, Radul voievod1.
Şi a vândut Stoica Loleş această ocină, care este mai sus scrisă, de bună voia sa, cu
ştirea tuturor1 megieşilor din jurul locului, din sus şi din jos, şi cu martori: p…1, şi Drăgan
şi Manea.
Şi am văzut domnia mea şi zapisul lui Stoica Loleş de vânzare pentru Şerbu, şi
Nedelco1, şi Stan şi Neagul.
Pentru aceea, am dat domnia mea lui Şerbu, şi Nedelco, şi Stan şi Neagul, care sunt
mai sus scrişi, de dedină şi de ohabă, lor, şi fiilor, şi nepoţilor şi strănepoţilor şi de nimeni1
neclintit, după porunca domniei mele.
Iată şi martori am pus domnia mea: jupan Papa2 mare vornic, şi jupan Aslan mare
logofăt, şi jupan Mihalachi mare vistier2, şi jupan Necula mare spătar, şi jupan Bertolomeiu
mare stolnic, şi jupan Bratul2 mare comis, şi jupan Gherghe mare paharnic şi jupan
Dumitrachi mare postelnic2. Şi ispravnic Aslan mare logofăt.
Şi am scris eu, Stanciul logofăt, în scaunul cetăţii Târgovişte2, …1.
† Io Alexandru voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.
Datat după domn şi după componenţa Sfatului domnesc; vezi documentul din 10 noiembrie
1623 (DIR, veacul XVII, vol. 4, p. 345–346, nr. 352) şi documentul din 12 ianuarie 1624 (ibidem,
p. 371–372, nr. 380).
Nr. 41. Orig., hârtie difolio, cerneală neagră, rupt la îndoituri şi lipsă o parte din dreapta
documentului (aproximativ o cincime), sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, căzut. Florin Marinescu,
op. cit., p. 47, nr. 23 (rez. după orig., cu data: „<1623 după august 14 – 1624 ianuarie 12”).
_______________________
1
Rupt.
2
Rupt; completat după documentele din această vreme.
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6
1623 (7132) decembrie 3
<† Milosty6 Bojye6, Yw>1 Alexandru voevoda i g<o>s<po>d<i>nă, s<î>nă
pr1dobrag<o> i milostivag<o> Yw Radíl voevoda. <Davat gospodstva mi sy6
pove>1l1nïe g<ospo>dstv<a> mi acestor oameni, anum(e) Şerbŭ, i Nedel<co, … Gh>1erghe
armaşul de Bl(ă)deşti, pentru că se-au je<luit>1 …pel(e), cum le iaste această cumpărătoare
în …1 lui Mihnea voevod. Şi am văzut domnia mea şi …1 <cartea>1 răposatului Mihnei
voevod la mâna lor, iar …1 se răpaose de Gherghe armaşul, ce va să le înpre<soare> …1.
Derept aceia, şi tu Gherghe armaş, în vréme ce veri vedea <cartea domniei>1 mél(e)
să te fereşt(i) de aceşti oameni, în pace să le <laşi, iar>1 mai mult să nu-i mai învălueşti. Iar
de-ţi va părea strâmbŭ s<ă vi>1i de faţă.
I inaco da n1st, po rek g<o>s<po>d<stva> mi.
I is<pravnic> vel dvornic.
Pis m<1>s<é>ţa dec<emvrye> g∂ <3> d<0>ni, vă l1t<o> =zrÌlv <7132/1623>.
† Ïw Alexandru voevoda, m<i>losty6 Bojy6, g<o>s<po>d<i>n0.
Nr. 602. Orig., hârtie (30,1 x 19,4 cm), cerneală neagră, rupt colţul din stânga sus şi la
îndoituri, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat în ceară roşie, căzut. Florin Marinescu, op. cit., p. 47,
nr. 21 (rez. după orig.).
_______________________
1
Rupt.

7
1624 (7132) iulie 8
Sava, fiul lui Mihai Murgeanul, i-a vândut jupânului Nicula vistier 50 de stânjeni de
ocină din satul Sărăţeni, din câmp, din apă, din baltă, din tot hotarul, cu 41 de bani.
Martori: Papa vel vornic, Stoica vel logofăt, Ivaşco vornic, Fiera vel vistier, Bratul
vel comis, Muşat clucer, Mihalcea vornic, Ghinea, Proca cel Mic, Borcea logofăt din
Petreşti, Neagoi din Corbuşori.
Braşov diac a scris.
Papa vel vornic <m.p.>; Stoica vel logofăt <m.p.>; Ivaşco vornic <m.p.>; Fiera vistier
<m.p.>; Muşat clucer <m.p.>; Ioanis Dimou <m.p.>2; Procos <m.p.>2.
Nr. 764. Rez. dezv. după orig., hârtie difolio (30,3 x 20,8 cm), cerneală neagră, zece sigilii
inelare aplicate în aceeaşi cerneală.
_______________________
1
Cifră greşită (probabil diacul a confundat cifrele).
2
Semnătură în limba greacă.
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8
1625 martie 12
Muşa, fiica lui Stanciul, vinde lui Bolea din Ivăneşti 10 stânjeni de ocină în Ivăneşti,
cu 8 galbeni şi jumătate, bani gata.
Martori: Tudor din Ivăneşti, Manciu, Vlădan, Neagul, Văsiiu, Ion din Mătăseşti,
Murgeanul din oraşul Floci.
Stanciul şi fratele său, Bolea, cumpără de la unchiul lor, Toader, 5 stânjeni de ocină,
cu 500 de aspri, bani gata.
Aldămăşari: Vlădan portar, Mircea şi fiul său, Manciul, Stoica portar, Stan, fratele lui
Cârstea.
A scris popa Stan.
<În partea de jos a documentului o însemnare contemporană>: „Aceste zapise le-a
iscălit Dragoe, fiul lui Ursu, care a vândut moşia”.
Nr. 669 A, B. Rez. după orig., hârtie (30 x 20,7 cm), cerneală neagră. Florin Marinescu, op.
cit., p. 49, nr. 27 (rez. după orig.).

9
<Înainte de 1630 <7138> aprilie 13>
Neanciul vornic, jupâneasa sa, Neacşa, şi Barbul postelnic din Măneşti au vândut tot
satul Slăvica şi cu toţi rumânii lui Oancea logofăt, cu 100 de galbeni. Apoi, după 21 de ani,
Oancea l-a vândut lui Ianache postelnic, iar lui Neanciul i-a părut rău, pentru că satul a fost
vândut mai scump. De aceea, Neanciul a mers la Batişte şi a dat mită, iar acesta a vorbit cu
Alexandru voievod, fiul lui Iliaş voievod. Atunci, Neanciul „a lepădat acea sută de galbeni
şi şi-a luat satul înapoi”. Acum, în zilele lui Leon vodă, Oancea s-a pârât „de faţă” cu
Neanciul, pe care „l-a rămas” şi i-a dat 100 de galbeni. După aceea, satul Slăvica a fost luat
de Enache postelnic, iar rumânii, de Oancea.
Datat după hrisovul de întărire din 13 aprilie 1630 (DRH, B, vol. XXIII, ed. Damaschin Mioc,
Bucureşti, 1969, p. 147–150, nr. 82; Florin Marinescu, op. cit., p. 58–59, nr. 47).
Nr. 735. Rez. după orig., hârtie (41,8 x 28,2 cm), lipsă jumătatea de jos a documentului. Florin
Marinescu, op. cit., p. 57–58, nr. 46.

10
1634 (7143) septembrie 5
Leca Meiută i-a vândut lui Apostolachi comis mai întâi 10 rumâni din satul Păpeni,
apoi încă 2, anume Bădilă şi fratele său, Stan, fiii lui Drume, cu 28 de ughi, bani gata.
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Martori: jupânul Anghel din oraşul Floci, Hranete postelnic, Hranete judeţ, Stan din
Mătăseşti.
Dumitru, fiul lui Aldimir, a scris.
Nr. 415. Rez. după orig., hârtie (27,7 x 21,6 cm), cerneală neagră. Florin Marinescu, op. cit.,
p. 59, nr. 50 (rez. după orig.).

11
7144–1636 ianuarie 23, Bucureşti
† Adecă eu, Dumitraşco post(elnic), feciorul Stanciului log(ofăt) den Cepari, înpreună
cu jupâneasa mia, Caplea, fata lui Cherezi, scriem şi mărturisim cu cest zapis al nostru, ca să
hie de mare credinţă la mâna dumnealui jupânului Radul vtor(i) vistiiar, cum să se ştie, când
au fost acum în zilel(e) domnu nostru, Io Matei Basarab voevod, iar noi ne-am sculat de i-am
vândut un sălaş de ţigani, anum(e) Radul, feciorul lui Dumitru ţiganul, şi cu ţiganca lui,
anume Anca, fata Stancăi ţigancii, şi cu copiii lor, anum(e) Stana, şi Nedelco i Slamna, derept
galbeni 60. Şi am luoat toţi banii gata în mâinil(e) noastre, şi-am vândut de a noastră bună
voe, făr(ă) de nici o sil(ă), şi cu ştirea fraţilor miei şi a tuturor rudelor noastre.
Iar cine va scorni cu vreo pâr(ă) pentru aceşti ţigani, ce scriu mai sus, aceia să aib(ă)
a se pâr(î) cu noi, iar cu jupan Radul să n-aib(ă) nici o treab(ă), căci aceşti ţigani sînt ai
noştri de moşie şi i-am vândut dumnealui ca să-i hie moşie şi coconilor dumnealui, în vecie.
Şi la aceast(ă) tocmeal(ă) a noastră întâmplatu-s-au de-au fost mulţi boiari mărturii,
anum(e): frate-mieu, Ivaşco cluc(er), şi cumnatul lui, Neagul post(elnic) den Vaideei, şi den
Zărneşti: Stoica; i ot Doiceşti: Danciul cluc(er), i Ianiu sluj(er), i Dumitru log(ofăt) i Şărban
log(ofăt); i Lepădat log(ofăt) den Ghergheşti; i ot Târgşor: Radul iuzbaş, i Mihalcea post(elnic),
s(â)nă Ilie dvor(nic) i Drăghici log(ofăt), s(â)nă Limber, şi alţi mulţi boiari, ce nu sînt scrişi aici.
Aceasta am scris şi mărturisescu.
Şi pentru mai adeverita credinţă, pusu-ne-am peceţil(e) şi iscălitur(a) mai jos, ca să se
ştie şi să se crează.
Ispisah az, Stoica log<ofet> Şărbanovik<i>, ÿ Buc<u>reº<i>, m<1>s<é>ţa gen<arye>
cÆg <23> d<0>ni, vă l1t<o> =zrÌmd <7144>, l1t<o> G<o>sp<o>dé =ahÌlq <1636>.
† Dumitraşco Cepariul <m.p.>1; † Ivaşco clucerul ot Cepari <m.p.>1; † Şărban logofăt
<m.p.>1; † Danciul clucer <m.p.>; † Eu, Neagul postelnic <m.p.>1; † Dumitru <m.p.>1;
† Stoica păh(arnic).
Nr. 333. Orig., hârtie difolio (42 x 27,8 cm), cerneală neagră, rupt puţin la îndoituri, cinci
sigilii inelare, aplicate în aceeaşi cerneală: unul octogonal, al lui Şerban logofăt, având în câmp icoana
Sfântului Dimitrie, reprezentat în picioare, unul oval, al lui Dumitru, având în câmp o gemă antică şi
trei (unul oval şi două octogonale) neclare.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 1 (rez).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 61–62, nr. 54 (rez. după orig.); CDŢR, vol. IV, ed. MarcelDumitru Ciucă, Doina Duca-Tinculescu, Silvia Vătafu-Găitan, Bucureşti, 1981, p. 303, nr. 657 (rez.
după rez.).
_______________________
1
Sigiliu inelar.
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12
<Aprox. 1636> mai 15
† Eu, Micşan, scris-am zapisul mieu, cum să s(e) ştie că am vândut Radulue călăraş
20 de stâ(n)j(eni) de ocin(ă), 10 den Băjăşti de la Oana, 10 de la Socol, dereptu 2.200 de
ban(i) gata, den hotar pân(ă) în hotar, şe cu grădina de suptu co(a)stă. Şî e-m vândut, de a
me bună voie, şe cu a tuturor fraţilor.
Ş-au fost la tocme(a)la noastră: Danciul cliuc(er) de Doiceşti, Stan, Stănimir, Dobre, Bade,
Stroe, Stanciul, Hadăr, Stan, feciorul Lupulue, Danciul Boboteză, popa Dumitru de Ciuliniţă.
Şi păntru credinţa mi-mu pus şî pecere.
M<1>s<é>ţa ma6 cÆa <15>.
† Danciul cliucériu <m.p.>.
Datat după Danciul clucer din Doiceşti (vezi documentul anterior).
Nr. 606. Orig., hârtie (28,2 x 20,2 cm), cerneală neagră, rupt puţin la îndoituri, două sigilii
inelare rotunde, aplicate în aceeaşi cerneală: unul al lui Danciul clucer, având în câmp două păsări
afrontate, susţinând o plantă, şi altul cu un decor geometric. Florin Marinescu, op. cit., p. 341, nr. 865
(rez. după orig., cu data: „prima jumătate a sec. XVII”).

13
1637 (7145) ianuarie 10, Bucureşti
Matei Basarab voievod şi domn al Ţării Ungrovlahiei scuteşte satul Vaideei, Slobozia
lui Ianache, unde este mănăstirea făcută de domn, aflată sub ascultarea mănăstirii Dohiariu de
la Sfântul Munte, de: dare, găleată de fân, boi, oaie seacă, cai, miere, cai de olac, oaia de
sulgiu, podvoade, mortasipie şi de toate mâncăturile mai mărunte, care sunt în ţară; satul să nu
fie cu nimic bântuit, ci să aibă a da un ughi pe an: jumătate la Sf. Dimitrie şi jumătate la Sf.
Gheorghie, iar altfel să fie în pace de toate cele de mai sus scrise, „ca să poată fi mănăstirii de
hrană”. Cei care nu vor respecta porunca domnului vor avea de suferit şi vor fi blestemaţi.
Sfatul domnesc: Hrizea mare ban al Craiovei, Ivaşco mare vornic, Gligorie mare
logofăt, Dumitru mare vistier, Mihai mare spătar, Vasile Paindur mare stolnic, Buzinca mare
comis, Vucina mare paharnic, Costandin mare postelnic. Ispravnic Gligorie mare logofăt.
Stoica Şerbanovici a scris.
Nr. 898. Rez. după orig. slav, pergament (41 x 27,4 cm), cerneală neagră, sigiliu domnesc
mijlociu, aplicat în ceară roşie, păstrat. Florin Marinescu, op. cit., p. 64, nr. 58 (rez.).

14
1637 (7145) aprilie 13
† M<i>l<o>stye6 B<o>jye6, Yw Matei Basarab voevodï i g<o>s<po>d<i>nă. Davat
g<o>s<po>dstv<a> mi sy6 povel1nïe g<o>s<po>dstv<a> mi s<v'>t1i i b<o>j<e>stvnyi
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monastir de la Vaideei, hram S<v1>tii Arh<an>gel Mihail i Gavril i wt<0>ţÿ egumena
pop Clima, ca să hie volnic cu această carte a domnii mél(e) de să aib(ă) a luoaré vam(ă) şi a
vânaré péşte în balta vistiiariului Neculei de la Sărăţéni, pentru că o am dat domniia mea ca să
fi pre sama mănăstirii ce scrie mai sus. Şi de cătră niménilé opreală să n-aib(ă).
Iar cui va părea cu strâmbu, să vie de faţ(ă).
I inac<o> da n1st.
I is<pravnic> sam rek g<o>s<po>d<stva> mi.
Pis<a> ap<rilye>, gÆy <13> d<0>n<i>, v<ă> l<1to> =zrme <7145/1637>.
† Ïw Mate6 voevod<a> <m.p.>.
† Ïw Mate6 voevod<a>, m<i>l<o>sty6 B<o>jy6, g<o>s<po>d<i>n0.
Nr. 293. Orig., hârtie (22 x 18,2 cm), cerneală neagră, sigiliu domnesc inelar, aplicat în ceară
roşie, căzut.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 183 (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 85, nr. 114 (rez. după orig., cu data de an greşită: „1647
<7155>”); Vasile Gh. Ion, op. cit., p. 21, nr. 74 (menţ. după copie); CDŢR, vol. IV, p. 436, nr. 953
(rez. după copie).

15
1637 aprilie 24
Stan şi Muşa din Năeni vând egumenului …1 de la mănăstirea Sfântului Arhanghel
Mihail casa lor din sat, cu 550 de aspri.
Martori: Danciul clucer din Doiceşti, unchiaşul Ianiu din Năeni.
Nr. 833. Rez. după orig., hârtie difolio (22 x 16 cm), cerneală neagră. Florin Marinescu, op.
cit., p. 64, nr. 59 (rez.).
_______________________
1
Rupt.

16
1637 (7145) mai 21
† Să se ştie cumu au cumpărat părintele de la mănăstire de la Slobozie lu Ianachi
post(elnic) 1 pogon de ţarină1 de la Stroe şi de la pop(a) Zaharie, dere<p>2tu aspri 480.
Şi la ace tocme(a)lă a fostu mulţi omeni bun(i), anume: ot Văl<ni>, părcălabul
Dragoslav, Ştefan Dobrot(ă), Stan Lepădat.
Şi am scris eu, Iane post(elnic).
Pis m<1>siţa ma6 cÆa <21>, =zrÌme <7145/1637>.
† Eu, pop(a) Zaharie, şi Stroe.
Nr. 70. Orig., hârtie (10,4 x 21,7 cm), cerneală neagră, două sigilii aplicate în aceeaşi cerneală,
neclare; pe verso, însemnare în limba greacă. Florin Marinescu, op. cit., p. 64–65, nr. 60 (rez.).
_______________________
1
Scris deasupra cuvântului „vie”, care a fost tăiat cu două linii.
2
Omis.
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17
1638 ianuarie 8
Nedelco dorobanţul îi vinde egumenului Clima de la mănăstirea domnească din
Slobozia lui Ianache postelnic un pogon de vie, fără 4 prăjini, cu 6 ughi şi jumătate, pe care
egumenul i-a dat deplin în casa lui Trandafir cupeţ.
Martori: Lepădat roşul din Năeni, Voinea din Bădeni.
Nr. 828. Rez. după orig., hârtie difolio (29,5 x 20,4 cm), cerneală neagră. Florin Marinescu,
op. cit., p. 65, nr. 61 (rez. după orig.).

18
1638 (7146) iunie 8
† Noi, megiaşii de Sărăţéni, anume: Balot(ă) i Stanciul Voicăi, şi feciorei
Murgeanului, anume Sava i Necula, Văsiiu Tetco, pop(a) Purcarŭ, i Adam, i Căzan, cu
frate-său, Dobromir, i Ursu i Alămănoi Simpetru. Scriem şi mărturisim cu acestŭ zapis cum
ne-am vândut ocinil(e) no(a)stre, de a no(a)stră bună voe, câte am avut la Sărăţéni, de le-am
vândut mai denainte vrém(e) Neculei vist(ier). Iar după petrécerea Neculei vist(ier), noi,
aceşti megiiaşi, ce-s mai sus scriş(i), am vrut să facem alte lucruri ca să ne ţinem ocinel(e)
la loc. Iar cându au fost în zilel(e) preabunului şi m(i)l(o)stivului domnu nostru, Io Matei
voevod, s-au sculat Dumitraşco post(elnic), feciorul răposatului Neculei vist(ier), de ş-au
luat pre cei 12 boieri, ce-au fost mai denainte vrém(e) hotarnici, ce-au fost şi Neculei
vist(ier), de-u venit de ş-au căutat ocina Sărăţénii, iar acei 12 boiari au aflat toate lucrurile
no(a)stre şi am eşit toţ(i) de minciună, de vremé ce-au văzut dumnealor, cei 12, aceste
lucruri a no(a)stre. Iar ei au hotărât ocina Sărăţéni ca şi mai denainte vrém(e). Şi am făcut
acesta zapis ca să fie la mâna celor 12 boiari de mare credinţă.
Iar cine se va mai scula de în noi, de într-aceşti megiiaşi, ce-s mai sus scriş(i), cu pâră
sau cu gâlceavă, pentru ocina Sărăţéni, să fie proclet şi afurisit şi blăstămat de tÌyi Ot<0>ţi
ije vă Nicei1 şi să fie într-un loc cu Iuda şi Arie.
Şi pentru mai mare credinţă pusu-ne-m mai jos şi peceţile no(a)stre.
† Pis pop Barbul2.
Pis m<1>siţa 6n<ye> i∂ <8> d<0>ni, v<ă> l1t<o> =zrÌmq <7146/1638>.
† Balot(ă); † Stanciul Voicăi; † Sava; † Necula; Văsiiu.
Nr. 183. Orig., hârtie difolio (32 x 22,4 cm), cerneală cafenie, şase amprente digitale, aplicate
în aceeaşi cerneală.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 183 (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 65, nr. 62 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 21, nr. 77 (menţ. după copie); CDŢR, vol. IV, p. 546, nr. 1230 (rez. după copie).
_______________________
1
„318 Părinţi care au fost la Nicheia”.
2
„A scris popa Barbul”.
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19
1638 iunie 30, Floci
Radul, fiul lui Colţea, şi cu fiii săi, Udrea şi Stanciul din Păpeni, i-au vândut lui Stan
şi fiilor lui din satul Păpeni 30 de stânjeni de ocină din Păpeni, de peste tot hotarul, cu 3.300
de bani. Stan a fost rob, iar în zilele lui Radul vodă a avut pâră cu Radul, ca să fie rumân,
iar vodă nu a vrut să-l dea să fie rumân, ci să fie slobod. Acum, pentru că i-a vândut lui Stan
ocină în Păpeni, Radul a acceptat ca acesta să fie megieş, împreună cu fiii lui.
Martori şi aldămăşari: din oraşul Floci: Enuşcu, Chiriţă şi fratele său, Manole,
Neagul Temere; din Berileşti: Leca Meiută, Iacov şi Florea; din Pisculeşti: Stan
Carţafelescul; din Bădeni: Stoica; din Frăţileşti: Tatul şi fratele său, Puiul.
A scris Ventilă logofăt din oraşul Floci.
<În partea de jos a paginii>: Radul dăruieşte finului său, Căzan, pe care l-a cununat,
şi i-a dăruit 2 stânjeni de ocină, din pădure şi de peste tot hotarul.
Nr. 351. Rez. după orig., hârtie difolio (32,4 x 22 cm), cerneală neagră.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 239 (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 65–66, nr. 63 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 21, nr. 78 (menţ. după copie); CDŢR, vol. IV, p. 552, nr. 1250 (rez. după copie).

20
1640 (7148) februarie 4
† Adec(ă) eu, Leca Meiut ot Berleşti, scriu şi mărturisescu cu cesta al mieu zapis ca
să fie de mare credinţă la mâna jupânului Anghel de oraş ot Floci cum să se ştie că i-am
vândut dumnelui, jupânului Anghel, ocină la Sărăţeni de în hotarul de sus, însă st(ân)jâni
50, stânjinul preţuit câte 80 de bani. Ş-am vândut dă a me bun(ă) voia, ca să fie dumnelui
moşie şi coconilor dumnelui, câţi Dumnezeu i va dărui. Şi cestî moşie i-om vândut cu apa
Săr(ă)ţei şe di în pădure pân(ă) în matca Ialumniţii şi peste tot hotarul.
Şi cându am făcut acest zapis, fost-au boiar(i) mărturie: ot varoş Floci: Pătru
post(elnic), Aranite post(elnic), i Chereţŭ i brat ego, Manole, Ianuşcul i Ventil(ă)
log(o)fătul, i Hranite, nepotul lui Ventil(ă) log(ofătul), i Frangule ot tam.
Şi pentru credinţa, pus-am pecete.
Pis m<1>s<™>ţa f<e>v<ruarye> d∂ <4> d<0>ni, =zrÌmi <7148/1640>.
Leca Meiut; Aranete post(elnic); Chiriţă.
Nr. 65. Orig., hârtie difolio (26,5 x 19,4 cm), cerneală neagră, trei sigilii inelare, aplicate în
aceeaşi cerneală: unul octogonal, al lui Leca Meiut, având în câmp doi lei afrontaţi, sprijinind o cruce,
unul oval, al lui Aranite postelnic, având în câmp o pasăre, şi unul, având marginile în formă de
floare, al lui Chiriţă, neclar. Florin Marinescu, op. cit., p. 90, nr. 16 (rez. după orig., cu data de an
greşită: „1650 <7158>”).
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21
1641 (7150) septembrie 17
† M<i>l<o>stye6 B<o>jye6, Yw Matei Băsărab voevodï i g<o>s<po>d<i>nă. Davat
g<o>s<po>dstv<a> mi sye povel1nïe g<o>s<po>dstv<a> mi s<v'>t1i i b<o>j<e>stvnyi
monastir g<o>s<po>dstv<a> mi wt na Vaideei i wt<0>ţÿ egumena pop Clima, ca să fie
volnicu cu această carte a domniei méle de să aib(ă) a luaré dijmă de pâine lu Anghel de
oraş1 de pre moşiia mănăstirii de la Sărăţéni, den 10 clăi, o clae, cum iaste légea.
Aşijderea, şi pentru păşunea oilor, încă să aib(ă) a-ş(i) plătiré ce i se va cădea şi cum
vor da şi alţii prentr-altă parte.
Iar lui, de-i va părea strâmbu, să vie de faţ(ă) la Divan. Şi de cătră niméni opreală să n-aibă.
I inac<o> da n1st.
I is<pravnic> sam rek g<o>s<po>d<stva> mi.
Pis<a> sept<emvrye>, zÆy <17> d<0>n<i>, v<ă> l<1to> =zÌrn <7150/1641>.
† Ïw Mate6 voevod<a> <m.p.>.
† Ïw Mate6 voevod<a>, m<i>l<o>sty6 B<o>jy6, g<o>s<po>d<i>n0.
Nr. 271. Orig., hârtie difolio (30 x 20,9 cm), cerneală neagră, sigiliu domnesc inelar, aplicat în
cerneală roşie, neclar.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 183v (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 68, nr. 69 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 22, nr. 91 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, ed. Marcel-Dumitru Ciucă, Doina Duca-Tinculescu,
Silvia Vătafu-Găitan, Bucureşti, 1985, p. 232, nr. 500 (rez. după copie).
_______________________
1
Floci.

22
1642 (7150) ianuarie („cărindar”) 25
Popa Clima egumenul de la mănăstirea Vaideei a cumpărat un pogon şi 3 cetverte de
vie lucrată în dealul Năenilor, din dealul Domnesc, de la Sin din dealul Gârbova, şi i-a dat
2.800 de aspri gata. De asemenea, egumenul a mai cumpărat de la Sin un alt pogon de vie
lucrată, din dealul Domnesc, cu 1.600 de aspri gata.
Martori: Stan al lui Andemir, Albaş, fiul lui Colţea din Căzăneşti, Dobromir din
Sărata, Fiera din Gârbovi, Opriş de acolo, Fuga de acolo, Ventilă de acolo, popa Andrii.
Nr. 845. Rez. după orig., hârtie (28 x 19,2 cm), cerneală neagră. Florin Marinescu, op. cit.,
p. 68–69, nr. 70.

23
1642 (7150) martie 2
† Jupan <Pavel>1 post(elnic) i Albul post(elnic), s(â)nă Luchian ot Tătuleşti, scris-am
al nostru zapis să fie de mar(e) credinţă la jupan Apostulache com(is), cum i-au vândut ocina

Documente din arhiva mănăstirii Dohiariu

571

de la Bărbuleşti, i Pavel post(elnic) i Petco. Şi-am vândut ocină aleasă, 350 de stânjâni, de-a
no(a)stră bun(ă) voe, cu voe tuturor fraţilor, de în cin pân(ă) în cin, şi de în câmpu, şi de în
apă, şi de în pădure şi de în tot ce să va afla pre ace parte de mo<şi>1e a no(a)stră, pre 350 de
stânjini. Şi-o am vândut direptu, ughi 35, să-i fie dumnelui moşie şi coconilor dumnelui.
Şi la tocme(a)la no(a)stră au fost: ot Togozeni: Paraschiva vornicul i Dragul armaşul
i Costandin, ot Bărbuleşti: Fera; ot Lipereşti: Micul i s(â)nă, Drăghici; ot Ojogeni: popa
Necula i Nistoru.
Pis<a> m<1>s<™r>ţa mart<ye> v∂ <2> d<0>n<i>, v<ă> l1t<o> =zÌrn <7150/1642>.
† Peîntru credinţă am pus şi iscălitura, Pavel post(elnic) <m.p.>.
† Albul post(elnic) ot Tătuleşti <m.p.>.
Nr. 775. Orig., hârtie (31,1 x 21,1 cm), rupt la îndoituri. Florin Marinescu, op. cit., p. 69, nr. 71
(rez. după orig.).
_______________________
1
Omis.

24
1642 (7150) aprilie 5
† Eu, Dumitru, i Stoian, de oraş de Floci, scris-am al nostru zapis, cum să s(e) ştie că
am vândut o ţigancă jupan(u)lui Postolache com(is), caré ţigancă am adus de la Semil1,
ro(a)b(ă) la tătaré, pre ale no(a)stre derepte bocate, şi-om vândut dumneloi acestă ţigancă,
fără nici o sel(ă), ce de-a no(a)stră bon(ă) voia, dereptu preţ ban(i) gata, tal(eri) 40.
Şi au fost la tocmel(a) molţi o(a)meni(i) boni şi neguţitori, anom(e): Ianoşcul i
Frangul, Anghel, Groze, Hranete, Manciul sud(eţ), Paraschiva i frate-său, Şirban.
Pentru credinţa, făcut-am zapisul nostru la mâna jupan Apostolachi com(is) să-i fie
domneloi ro(a)bă, neclătinat(ă).
Pentru credinţa, ne-m pus şi peceţile.
Pis<a> Stankul biv sud<eţ>.
Pis<a> ap<rilye>2 e∂ <5> d<0>n<i>, v<ă> l<1>t<o> =zÌrn <7150/1642>.
† Dumitru; St(o)iano.
Nr. 331. Orig., hârtie difolio (34 x 20,4 cm), cerneală neagră, rupt puţin la îndoituri şi înnegrit,
două amprente digitale aplicate în aceeaşi cerneală.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 3 (rez).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 69, nr. 772 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit., p. 22,
nr. 93 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 284, nr. 638 (rez. după rez.).
_______________________
1
Ismail.
2
Înainte de acest cuvânt, diacul a scris alt cuvânt (lună), pe care l-a tăiat cu mai multe linii.

25
1642 (7150) iunie 15, Târgovişte
Matei Basarab voievod şi domn al Ţării Ungrovlahiei întăreşte mănăstirii Vaideei de
la Slobozia lui Enache postelnic, egumenului Clima şi tuturor călugărilor trăitori acolo
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stăpânirea peste un pogon de vie ţelină în dealul Năenilor, cu cât loc se va alege, pe care l-a
cumpărat părintele egumen de la Stroe şi de la popa Zaharia din Viespeşti, cu 480 de aspri
gata, la leat 7145 <1637>.
De asemenea, domnul întăreşte mănăstirii stăpânirea peste trei pogoane şi jumătate
de loc ţelină, tot în dealul Năenilor, fără ocină în câmp, aflate lângă viile mănăstirii,
cumpărate cu 1.600 de aspri gata, astfel: de la Stanca Brătoae o cetvertă; de la Duşca şi
Ghiorma jumătate de pogon şi jumătate de cetvertă; de la Oniţa şi Vlasie o cetvertă; de la
Sava dascălul o cetvertă; de la Florea o cetvertă; de la Moisi şi Vlad jumătate de pogon şi
jumătate de cetvertă; de la Ghiorma şi Cârstina o cetvertă şi jumătate; de la Oprea jumătate
de pogon şi jumătate de cetvertă; de la Bogdan o cetvertă; de la Stan o jumătate de cetvertă.
Toţi au vândut numai locul de ţelină, iar ei să nu fie vecini.
Sfatul domnesc: Dragomir mare ban de Craiova, Dudescul mare vornic, Radul mare
logofăt, Stroe mare vistier, Preda mare spătar, Socol mare clucer, Radul mare comis, Marcu
mare paharnic, Costandin mare postelnic. Ispravnic Radul mare logofăt.
A scris Lepădat logofăt.
Matei Basarab voievod <m.p.>.
Nr. 862. Rez. după orig. slav, hârtie difolio (32 x 19,2 cm), cerneală neagră, sigiliu domnesc
mijlociu timbrat, păstrat. Florin Marinescu, op. cit., p. 69–70, nr. 73 (rez. după orig.).

26
1642 (7150) iunie 15
† Adecă eu, Stan, i brati ego, Drume, i sine ego, Drume1, scris-am zapisul nostru la
mâna comisului Postulachi, cum să se ştie că e-mu vândut on ţigan, anume Udre, dereptu ughi
12 p(o)l. Şi l-am vândut de a no(a)stră bune voe, ca să-i fie lui moşie, şi lue, şi făciorilor lue.
Şi mărturie: Voicilă de Înbueşti, şi Dragul de Tătărăi, Ne(a)gul ot tam, Stoenu ot tam,
Dragne ot Ojogeni, Ne(a)goe ot Măst<ă>2năşti.
Şi <a>2m scris eu, Drume.
Voicil(ă); Dragul; Ne(a)gul; Stoen; Dragne.
Mes<é>ţe 6nie, d<0>n<i> yÆe3 <15>, =zÌrn <7150/1642>.
Nr. 329. Copie, cu opt amprente digitale. Florin Marinescu, op. cit., p. 70, nr. 74 (rez. după copie).
_______________________
1
„şi fratele lui, Drume, şi fiul lui, Drume”.
2
Rupt.
3
Greşit, în loc de: eÆy.

27
1642 (7151) octombrie 26
† Să se ştie cum am vândut eu, Pătraşco, şi [co] cu fraté-meu, Préd(a), comisului
Postolachi, am vinâdut unu sălaş dé ţigan(i), anumé Stan ţâganul cu ţiganca, şi Neacşa cu fata, şi
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Dumitra şi altă fată şi un fătu, anume Ion. Şi ne-am întrebat toţi o(a)ménii noştri şi l-am vânâdut
déréptu ughi 26, dé bună voe noastră, ca să-i fie moşie dumnealui şi coconilor dumnealui.
Şi la aceasta tocmeală au fost mulţi boeri, anumé: Paraschiva vornicul de Togozen(i),
comisul Costandén ot tam, şi Dragul armaşul ot tam, şi jupânul Micul dé Lépăreşti şi popa
Necula dé Ojegéni.
Şi păntru credinţa ne-am pus şi păcéţilé.
Pis<a> mes<é>ţa octovr1, d<0>n<i> cÆq <26>, vy l1t<o> =zrÌna <7151/1642>.
† Costandén1; † Micul1; † Pătraşco1; Préda.
Nr. 329. Orig., hârtie difolio (32,7 x 20 cm), cerneală neagră, rupt puţin la îndoituri şi înnegrit,
trei sigilii inelare, două octogonale şi unul oval, aplicate în cerneală neagră, neclare.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 5 (rez).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 71, nr. 76 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 99 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 366, nr. 849 (rez. după rez.).
_______________________
1
Sigiliu inelar.

28
1642 noiembrie 20
Jupâneasa Muşica îi vinde fratelui ei, Leca, 40 de stânjeni de ocină din Păpeni, de peste
tot hotarul, care i-au fost de zestre, cu 14 galbeni, dar nu bani gata, ci preţul a 16 râmători.
Martori: Stan iuzbaşă de Mătăseşti, Pană portar de Pisculeşti, Iacob de Berileşti,
Costandin din oraşul Floci, fiul lui Andonie, Sava.
Ianache al lui Lascar a scris.
Nr. 350. Rez. după orig., hârtie (31,7 x 19,7 cm), cerneală neagră, un sigiliu inelar, aplicat în
aceeaşi cerneală.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 239v (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 71–72, nr. 77 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 98 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 371–372, nr. 862 (rez. după rez.).

29
1643 (7151) februarie 15
† Scris-am eu, Boba, nepoata Onţei ot Bărbuleştii, acest al mieu zapis la mâna
jupânului Apostolachi comis, ca să fie de mar(e) credinţă, cum să s(e) ştie că i-am vândutŭ
partea mea de ocină din Lindiceştii, cât să va alége, toată. Şi i-am vândutŭ stânjinul, bani
25. Şi i-am vândutŭ de bună voia mea şi cu ştirea tuturor fraţilor, carei sintu părtaşi pre
ocină cu min(e). Şi i-am vândutŭ încă stânjini 651, partea mea, câtă mi s-au ales, de ocină
din Lindiceştii, anume jupânul Fiera ot Bărbuleştii, şi jupânul Zota ot tam, şi popa Văsiiu ot
tam, şi unchiaşul Stoica ot Lindiceşti şi Crăciun ot Miheşti.
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Acea ocină amŭ vândut, cât să va alége partea mea toată din Lindiceşti, ca s(ă) fie a
dumnealui moşii şi ficiorilor dumnealui, câţi Dumnezău îi va da, şi nepoţilor dumnealui şi
strănepoţilor dumnealui.
Şi mărturii: Calcio ot Târşani, şi Dumitru roşul, şi Hrăbor, şi unchiiaşul Ghizdavă ot
Crăcéni, şi Nedelco spătarul ot Lichireşti, şi Dumitru Scaunul ot tam şi Grama Lungul ot tam.
Şi păntru credinţa pusu-ne-am şi degetelé.
M<1>s<é>ţa f<e>v<ruarye>, d<0>n<i> eÆy <15>, v<ă> l<1to> =zrÌna <7151/1643>.
Calâciul; Dumitru; Ghezdavă; Nedelco; Dumitru; Grama.
Eu, Boba.
Nr. 9. Orig., hârtie (30,4 x 20,6 cm), cerneală neagră, şapte amprente digitale, aplicate în
aceeaşi cerneală. Cu o copie, nr. 10.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 486v (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 72, nr. 78 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 99 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 402, nr. 937 (rez. după copie).
_______________________
1
Modificat din altă cifră.

30
1643 (7151) martie 5
† Adec(ă) eu, Nica, şi Vintil(ă) şi Iane, nepoţii lu Iane post(elnic) ot Boleasca, scris-amu
al nostru zapis ca să fie de mare credinţă la mâna jupânului Apostolache com(is), cum să se
ştie că i-am vândut a treia parte de ocină den Făcăiane, cu rumâne, câţ(i) se vor alége den
partea noastră, dereptu as(pri) gata 44.000. Şi i-am vândut de a noastră bună voe, făr(ă) nici o
sil(ă). Însă, eu, Vintil(ă), am fost vândut partea mea întăiu Ghenii coj(ocar), iar vări-miei n-au
fost vândut partea lor. Deci apoi se-au întâmplat de-au fost mai volnicu să cunpere Postolachi
com(is), deci i-am vândut eu, Nica, şi Iane partea noastră jupânului Apostolache com(is). Şi
au rămas şi pre Ghinea coj(ocar) de i-au lăpădat banii, du pă partea văru-nustŭ, Ventil(ă).
Şi-au rămas toat(ă) partea noastră de ocină, cu rumâni, câţi se vor alége toţi, că noi n-am
răscumpărat nici un rumânu, ce să-i fie dumnealui moşâe ohabnică şi coconilor dumnealui şi
nepoţilor şi strănepoţilor, că o am vândut de-a no(a)stră bună voe, făr(ă) nici o sil(ă).
Şi la tocmeala noastră fost-au mulţi boiari mărturie: jupan Radul vel log(ofăt), jupan
Marco peh(arnic), jupan Ghiurma vel pit(ar), i Radul Dudescul, i Preda sluj(er), i Udrea
cluc(er), i Stanciul iuz(baş) ot Măt(ăşe)şti, i Hranita ot Oraş, i Hranici judeţul i Dumitru judeţ.
Şi-amu scris eu, Nica log(ofăt), cu mâna mea.
Şi pentru credinţa pusu-ne-am şi peceţile şi iscăliturile.
Pis<a> m<a>rt<ye>, e∂ <5> d<0>n<i>, v<ă> l<1>t<o> =zrÌna <7151/1643>.
Eu, Nica logofăt <m.p.>; Eu, Vintil(ă) <m.p.>; Iane <m.p.>.
Nr. 619. Orig., hârtie difolio (30,8 x 21,8 cm), cerneală neagră, rupt puţin la îndoituri, trei sigilii
inelare octogonale, aplicate în aceeaşi cerneală, având în câmpuri două animale fantastice afrontate.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 196 (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 72, nr. 79 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 101 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 406–407, nr. 948 (rez. după copie).
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31
1643 (7151) martie 24
† Adec(ă) eu, jupan Apostolache comisul, scris-am al mieu zapis la mâna cumnatului
mieu, Udrei cliucériul ot Stroeştii, ca să fie de mar(e) credinţă, cum să s(e) ştii, că i-am datŭ
dumnealui 50 de stânjini de la Păpéni, care amŭ cumpăratŭ de la Leca Meiutŭ, pentru că
m-am voit cu dumnealui de mii-au datŭ dumnealui iar 50 de stânjini de ocin(ă) de la
Lipăreştii, care ocin(ă) au fostŭ cumpăratŭ de la Drăghiciu, s(â)nă Lalei. Şi né-amŭ tocâmit,
de bun(ă) voia no(a)stră, de-amŭ dat unul la altŭ, ocin(ă) păntru ocin(ă), păntru că né-amŭ
voit de bun(ă) voi no(a)stră.
Iar cin(e) să va scorni dup(ă) moartea noastră să facă alte tocâmélia să fii proclet şi
afurisitŭ de 300 şi 18 Wt0ţyi ije v0 Necyi1 şi dup(ă) moartea lui să n-aibă unde veni
dup(ă) noi, păntru că né-amŭ voitŭ de bun(ă) voi a no(a)stră, cându amŭ făcut <aceas>2tă
tocâmeal(ă).
Aceasta amŭ scris.
M<a>rt<ye>, d<0>n<i> cÆd <24>, v<ă> l<1>t<o> =zrÌna <7151/1643>.
Αποστολακης κοµησος <m.p.>3.
Nr. 615. Orig., hârtie difolio (32,1 x 22,4 cm), cerneală neagră, rupt puţin la îndoituri, un
sigiliu inelar rotund, al lui Apostolachi comis, care are în câmp o gemă antică. Florin Marinescu, op.
cit., p. 73, nr. 80 (rez. după orig.).
_______________________
1
„Părinţi care au fost la Nicheia”.
2
Rupt.
3
„Apostolachi comis”.

32
1643 (7151) aprilie 4
Matei Basarab voievod şi domn al Ţării Româneşti întăreşte mănăstirii Vaideei şi
popii Clima, egumenul mănăstirii, stăpânirea peste toată partea de sat din Cetăţele, judeţul
Ialomiţa, cu toţi rumânii şi cu tot venitul, cât se va alege partea lui Ianache postelnicul, pe
care a cumpărat-o de la jupan Dumitraşco Filipescul mare stolnic, în zilele lui Radul
voievod, din câmp, din pădure, din apă şi cu vatra satului.
Matei Basarab voievod <m.p.>.
Nr. 860. Rez. după orig., hârtie (31,6 x 19,5 cm), cerneală neagră, sigiliu domnesc mijlociu,
timbrat, păstrat.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 159 (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 73, nr. 81 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 102 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 412–413, nr. 964 (rez. după copie).
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33
1643 (7151) aprilie 5
† M<i>l<o>stye6 B<o>jye6, Yw Mate6 Băsarab voevod i g<o>s<po>d<i>nă. Davat
g<o>s<po>dstv<a> mi sye povel1nïe g<o>s<po>dstv<a> mi s<v'>t<o>mu i b<o>j<e>stnn1i
monastiru, zovemago Vaideei, hram S<vé>t0ih Arhangg<e>lă Mihail i Gavril, i
wt<0>ţÿ egumena popa Clima, ca să fie volnici călugării cu această carte a domniei méle
de şă-şi ţie ai lor rumâni de-acolea, den în Vaideei, cari au fostu de moşie de-acolea, însă
pre nume Bogdan Mâţăblândă cu feciorii lui, şi Dan cu feciorii lui, şi Radul, feciorul
Drăgoias(ei) de la Deşiraţi şi pri alţi, pre toţi, să-i strângă acolea la moşiia lor, la Vaideei, la
mănăstire, cum sint daţi şi miluiţi de Ianachi post(elnic) în sfânta mănăstire, ce scrie mai
sus, pentru poménire.
Derept acéia, am dat părintelui egumenului ca să fie volnic, cu cartea domniei méle,
să-i strângă pre toţi la sfânta mănăstire, şi de nimé opreală să n-aibă.
Iar cui va părea strâmbu să vie de faţ(ă).
I inac<o> da n1st po rek g<o>s<po>d<stva> mi.
I is<pravnic> sam rek g<o>s<po>d<stva> mi.
Pis<a> ap<rilye>, e∂ <5> d<0>n<i>, l<1to> =zrÌna <7151/1643>.
† Ïw Mate6 voevod<a> <m.p.>.
† Ïw Mate6 voevod<a>, m<i>l<o>sty6 B<o>jy6, g<o>s<po>d<i>n0.
Nr. 78. Orig., hârtie difolio (32,1 x 19,7 cm), cerneală neagră, sigiliu domnesc mijlociu, aplicat
în cerneală roşie, neclar. Florin Marinescu, op. cit., p. 73, nr. 82 (rez. după orig.).

34
1643 (7151) iulie 23, Târgovişte
† Cu mila lui Dumnezeu, Io Matei Basarab voevod şi domn a toată Ţara Rumânească.
Dat-au domniia lui această poruncă a domniei lui boiarinului domniei lui, lui Apostolache
comisul din Ojogéni, ot sudstvo Ialomiţa, şi feciorilor lui, câţi Dumnezeu îi va dărui, ca să
aibă el moşie şi rumâni în sat la Făcăiani, însă toată partea a jupânésii Păunii, câtă s-ar alége,
din câmpu, şi din pădure şi din apă, şi cu rumânii, câţi s-ar afla, pentru că această moşie şi cu
rumânii, ce s-au scris mai sus, au fost de la moşi ale jupânései Păunii din sat din Făcăiani.
După aceasta, când au fost în zilele domniei lui, iar jupâneasa Păuna, ea au fost
vândut această moşie cu rumânii, câţi au fost de zéstre de la tată-său, Badea post(elnic) din
Cocorăşti, partea ei toată, câtă au avut la Făcăiani, lui Ianeo slugériul, socrul lui Postolache
comisul, drept ughi 200, bani gata, şi tot au stăpânit cu pace.
Iar după moartea lui Iane slugériul au rămas această moşie şi cu rumânii, ce s-au zis
mai sus, pe seama lui Postolache comis. Deci rumânii toţi s-au sculat, anume Stavilă, şi
Tudoran, cu frate-său, Bratul, şi Ivan, cu pâră, zicând cum că s-au răscumpărat ei de
rumânie de la Radul vornicul, bărbatul jupânései <Păun>1ii. Însă Stavilă zicea cum că s-au
răscumpărat pentru o iapă, iar Tudoran, cu frate-său, pentru doi noateni …1 şi pentru o
dulamă şi pentru un bou. Şi Ivanciu, el încă zicea că au fost rob în Ţara Turcească, ci l-au
răs<cumpărat> …1 neguţătoriu, anume Aslan.
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Pentru acéia, Apostolache, deac-au văzut aşa, au adus de faţă pe jupân<easa Păuna>1
pentru aceşti rumâni. Şi au venit înaintea domniei lui, cându au fost la Gherghiţă, înpreună
cu rumâ<nii de s-au>1 pârât de faţă, zicând cum că n-au vândut jupâneasa Păuna socrului
lui, lui Ianeo slugér, rumânii …1. <Iar>1 domniia lui au apucat şi au judecat după lége şi-au
dat jupânései Păunii lége ca să j<ure>1 … <pe>1 Sfânta Evanghelie, cum că sînt ai ei de la
moşi şi cum că nu s-au răscumpărat ei, nici au avut nici …1 umblă aceşti rumâni ca să scape
de rumânie, nici iaste în ştirea jupânései Păunii …1 că rumânii aceştia cu Ciocoiniţii au
venit de-au jurat cu mâinele pre Evanghelie, z<icând>1 …1 unul, nici ia, nici bărbatul ei,
Radul vornicul, iar de i-au răscumpărat bărbatul ei, Radul, …1 nici atuncea cându au jurat
jupâneasa Păuna, sluga do…1 lui …1 portariu.
Apoi, au rămas aceşti mai sus zişi rumâni de lége şi de judec<ată dinaintea>1 domnii
lui, în Divan, cum mai mult să nu mai rădice pâră.
Pentru aceia, au dat domniia lui boia<rului>1 domniei lui, lui Apostolache comis, ca
să aibă această mai sus zisă moşie şi rumâni, carii <să-i fie>1 moşie stătătoare şi ohabnică,
el şi feciorii lui, şi nepoţii lui şi strănepoţii lui, ş<i de ni>1meni să fii neclătit, după zisa
domniei lui.
Şi iată şi mărturii au pus domniia lui pr<e ju>1pânul Dumitru vel vornic, i Radul vel
logofăt, i Stroe vel vistier, i Preda vel spatar, i Socol vel cliu<cer>1, i Dumitraşco vel stolnic, i
Radul vel comis, i Marco vel peharnic, i Costandin vel postelnic. Ispravnic Radul vel logofăt.
Şi <au>1 scris Pârvul logofăt, în scaunul Târgoviştei, iulie 23 dâni, leat 7151 <1643>.
Nr. 624. Trad.
ANB, M-rile Slobozia lui Enache şi Apostolache, II/12 (orig. slav).
EDIŢII: Vasile Gh. Ion, op. cit., p. 23, nr. 103 (menţ. după orig.); CDŢR, vol. V, p. 459,
nr. 1085 (rez. după orig.); Florin Marinescu, op. cit., p. 74, nr. 83 (rez. după copie).
_______________________
1
Rupt.

35
1643 (7151) iulie 23
† Adecă eu, Stoia ot gor1 Gârbovi, scris-am acesta zapis al mieu la mâna comisului
Apostolache, cum să s(e) ştie că i-am vândut dumnealui neşte ocin(i) la Lindiceştii, însă
stânjin(i) 20, den codrul Stoicăi de Lindiceşti. Şi au cumpărat stânjinul câte 30 de bani. Şi
i-am vândutu, de bună voia mea, ca să fie dumnealui moşii şi coconilor dumnealui, câţi-i
Dumnezeu va da, şi nepoţilor dumnealui şi strănepoţilor dumnealui.
Iar cine să va ispiti, dup(ă) moartea mea, a face alte lucruri sau a toarce2 banii, să fie
proclet şi afurisit de tÌyi Ot<0>ţi ije vă Nicy6, păntru că am vândutu eu de bună voia mea.
Şi pentru credinţa pus-am şi pécetea.
^l<ye>, d<0>n<i> c∂g <23>, v<ă> l<1to> =zrÌna <7151/1643>.
Şi cându s-au scris acest zapis fost-au jupânul Micul de Lip(ă)reşti şi Paraschiva
<de>3 de(a)l Gârbovi, mărturie.
† Stoia4; † Paraschiva4.
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Nr. 4. Orig., hârtie (23 x 19,4 cm), cerneală neagră, două amprente digitale, aplicate în aceeaşi
cerneală. Cu o copie, nr. 10.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 486v–487 (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 74, nr. 84 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 104 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 460, nr. 1087 (rez. după copie).
_______________________
1
„din dealul”.
2
„întoarce”.
3
Omis.
4
Amprentă digitală.

36
1643 (7152) septembrie 27
† Eu, Peia log(ofăt), scris-am zapisul mieu ca să fie de credinţă la mâna dumnealui
comisului Apostolache, cum să s(e) ştie că i-am vândut 100 de stânjăn(i) de ocină la
Lindiceşti, derept bani gata 2.000, care ocină mi-au fost dat mie unchiu-mieu, Udrea clucer,
care ocină au fost cumpărat dumnealui Udrea clucer de la Neagul Barbului ot Lindiceşti.
De aceia, eu am vândut dumnealui, cum scrie mai sus, să fie dumnealui moşie.
Aceasta am scris şi i-am dat dumnealui şi zapisul Neagului Barbului, carel(e) au
cumpărat Udrea clucerul.
Sept<emvrye>, cÆz <27> d<0>n<i>, l<1to> =zrÌnv <7152/1643>.
Peia log(ofăt) <m.p.>.
Nr. 14. Orig., hârtie (31 x 21,3 cm), cerneală neagră, un sigiliu inelar, octogonal, aplicat în
cerneală, neclar.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 487 (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 75, nr. 86 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 105 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 477, nr. 1132 (rez. după copie).

37
1644 (7152) februarie 1
† Adec(ă) eu, jupâne(a)s(a) Ne(a)ga ot Tăt(u)leşt(i) şi cu fiiu-miu, Iano, scris-am acesta
al nostru zapis la mâna jupan Postolache comisul, cum să se ştie că i-am vândut o copilă de
ţigan, anume Stoică, fata lu Stan ţiganul. Şi o am vândut de noastră bun(ă) voia, dereptu ughi
23, ca s(ă) fie dumnelui moşiia şi jupânesei dumnelui. Şi am vândut cu ştire tut(u)rur fraţilur.
Şi la cest(ă) tocmel(ă) tâmplatu-s-eu: Paraschiv vornecul ot Tog(o)zeni, şi armaşul
Dragul, frate-său, şi Micul ot Lipereşte.
Şi pentru mare credinţă pus(u)-ne-m şi pecete şi iscălitura.
Pis<a> mes<é>ţa fev<ruarye>, d<0>n<i> a∂ <1>, let<o> =zrÌnv <7152/1644>.
† Iano <m.p.>; † Iorgachi vornic <m.p.>.
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Nr. 328. Orig., hârtie (31,6 x 21,7 cm), cerneală neagră, rupt puţin la îndoituri, un sigiliu inelar
octogonal, al lui Iano, având în câmp numele: „Iano” şi o pasăre.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 6 (rez.).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 75, nr. 87 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 109 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 522, nr. 1235 (rez. după rez.).

38
1644 (7152) februarie 12
† Eu, Necula post(elnic), scris-am zapisul mieu la mâna lu Apostolachie comis să se
ştie că i-am vândut nepotului Apostolachi comis un ţigan, anume Vlaicul, fecior lu Nan
ţiganul, cu un fecior1, derept ughi 60, iar alt fecior i l-am dăruit la nuntă. Iar de se vor afla
mai mult de aceşti 2 copi(i), născuţi mai înnainte, de vânzare, să fie ai nostri.
Şi pentru credinţa mi-am pus pecétea şi iscălitura ca să s(e) crează.
Şi mărturie Paraschiva vor(nic), i brat ego2, Dragul, ot Togozéni, i Papa ot Şchéi i
Micul ot Lipereşti.
Pis<a> m<1>s<é>ţa fev<ruarye>, vÆy <12> d<0>n<i>, l<1>t<o> =zrÌnv <7152/1644>.
† Eu, Necula post(elnic) <m.p.>; † Paraschiva vornic <m.p.>3; † Eu, Mihalcea, s(â)nă
Neculei post(elnic), şi cu ştirea tuturor fraţilor.
Nr. 326. Orig., hârtie (32,6 x 19,8 cm), cerneală neagră, două sigilii inelare octogonale: al lui
Necula postelnic, având în câmp numele: „Necula” şi un balaur, şi al lui Paraschiva vornic, care pare
a avea în câmp două personaje, susţinând o cruce.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 8 (rez.).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 75, nr. 88 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 111 (menţ. după rez., cu data de zi: „22”); CDŢR, vol. V, p. 526, nr. 1249 (rez. după rez.).
_______________________
1
Urmează cuvintele: „iar alt feci(or)”, tăiate de aceeaşi mână.
2
„şi fratele lui”.
3
Sigiliu inelar.

39
1644 (7152) februarie 12
† Udrea log(ofăt) <scris-am>1 acesta al meu zapis să fii de mar(e) credinţă la mâna
jupânului Apostolachi com(is) că i-am vândut, de a mea bun(ă) voi, 1 copil de ţigan,
anum(e) Vasilie, ca să-i fie dumnilui moşi(e) stăt(ă)to(a)r(e) în véci. Şi l-am vândut diript
bani gata, 2 ughi.
Şi-am pus şi mărturii: Dragul armaşul şi alţi boiari cari-şi vor puni mai jos
escălituril(e). Iar di să va apuca cineva di e(l) să aibă al căutaré la min(e).
Şi pentru credinţa pusu-me-am pecétea şi escălitura, ca să se crează.
Pis<a> fev<ruarye> vÆy <12>, l<1>t<o> =zrÌnv <7152/1644>.
† Az, Udr1 log<o>fet <m.p.>.

580

Petronel Zahariuc, Florin Marinescu

Nr. 327. Orig., hârtie (17,4 x 21,5 cm), cerneală neagră, un sigiliu inelar octogonal, aplicat în
aceeaşi cerneală, având în câmp un scut heraldic, încărcat cu un decor neclar.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 7 (rez.).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 76, nr. 89 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 23, nr. 110 (menţ. după rez.); CDŢR, vol. V, p. 526, nr. 1248 (rez. după rez.).
_______________________
1
Omis.

40
1644 (7152) iunie 6, Bucureşti
† M<i>l<o>stye6 B<o>jye6, Yw Mate6 Băsarab voevod i g<o>s<po>d<i>nă văsoi
Zemle *ggrovlahyiscoe. Davat g<o>s<po>dstv<a> mi sye povel1nïe g<o>s<po>dstv<a> mi
s<v'>t<o>mu i b<o>j<e>stvn1i monastiru, g<o>lemago Vaideei, hram S<vé>t0ih
Arh<a>ngg<e>la Mihail, i wt<0>ţÿ egumena Clima i văs1m inocom, eliţi jivuºîh
vă wbit1li toe, 2coej<e> da est s<vé>t1i monastir, viş<e> pis<a>, wk<i>nu i
Yvăniş, sudstvo @l<o>m<iţa>, ali wt del Stanev, sej<e>ni c∂, wt pol6, i wt
şum, i wt vod<a> i wt sedaliº<e> selov, wt posvudy vare elica chtet izbrat<i>
wt po văsom hotarom, po stare hotare i bel1qe, ponej<e> tezi c∂ ze sej<e>ni za
wk<i>nu, ije sut vişe pisani, wni sÿt bil za d1dyno Stanev, dăºera Negrilăv
lwg<o>fet, sestra Miha6v peh<arnic>, dal ni prec6 za baºu si, Negrilă logofet,
eºej<e> wtprejd<e> vr1me.
A potom, căda est bil n<î>n1 vă d<0>nye g<o>s<po>dstvo mi, po sămrăti
Stanev, a bratom si Miha6 peh<arnic>, wn s<ă>preşel pred g<o>s<po>dstvu mi ÿ
velicyi Divan i pred văs1m bol1rom g<o>s<po>dstvo mi tere sÿt dal i poclonil
tezi c∂ za sej<e>ni za wk<i>nu, viş<e> rek<e>ni, s<vé>t1i monastir, hram
Arh<an>gg<e>lă Mihail, ij<e> est viş<e> rek<e>na, rady d<u>şa sestram sa, Stanev,
2coj<e> da est ei vă v1knoe văspominanye.
A s<vé>tomu monastir Vaideei da est wk<i>nu, i d1dyno i văucr1plenye, i
b<o>j<e>stvnim inocom vă piºu, i ne wt cogojde nepotăcnovenom, porizmo
g<o>s<po>dstvo.
Seje 8bo i sved<i>telye postavih g<o>s<po>dstvo mi: jupan Barbÿl velicyi
ban Cralevscyi, i jupan Dragomir vel dvornicÿ, i jupan Radÿl vel lwg<ofet>, i
jupan Stroe vel vist<ér>, i jupan Preda vel spat<ar>, i jupan Radÿl vel comis,
i jupan Socol vel cl6k<ér>, i Dÿmitraşco vel stol<nic>, i jupan Drăguşin
velicyi peh<arnic> i jupan Costandin velicyi post<élnic>. I ispravnic jupan
Radÿl velicyi lwgofet.
Az, Lepădat lwg<ofet>, napisah, vă grad Bucureº<i>, m<1>s<é>ţa 6nye, q∂
d<0>ni, i wt Adama, v<ă> l<1>t<o> =zrÌnv.
† Ïw Mate6 voevod<a> <m.p.>.
† Ïw Mate6 voevod<a>, m<i>l<o>sty6 B<o>jy6, g<o>s<po>d<i>n0.
† Din mila lui Dumnezeu, Io Matei Basarab voievod şi domn a toată Ţara
Ungrovlahiei. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele sfintei şi dumnezeieştii
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mănăstiri, numită Vaideei, hram Sfântul Arhanghel Mihail, şi părintelui egumen Clima şi
tuturor călugărilor, care trăiesc în acest lăcaş, ca să-i fie acestei mănăstiri, mai sus scrise,
ocină în Ivăniş, judeţul Ialomiţa, însă din partea Stanei, stânjeni 20, din câmp, şi din pădure,
şi din apă şi din seliştea satului, de pretutindeni cât i se va alege de peste tot hotarul, după
vechile hotare şi semne, pentru că acei 20 de stânjeni de ocină, care sunt mai sus scrişi, au
fost de dedină ai Stanei, fiica lui Negrilă pârcălab, sora lui Mihai paharnic, daţi de zestre de
tatăl său, Negrilă logofăt, încă mai dinainte vreme.
Iar după aceea, când a fost acum în zilele domniei mele, după moartea Stanei, fratele
său, Mihai paharnic, s-a pârât înaintea domniei mele în marele Divan şi înaintea tuturor
boierilor şi a dat şi a închinat acei 20 de stânjeni de ocină, mai sus scrişi, sfintei mănăstiri,
hram Arhanghelul Mihail, care este mai sus scrisă, pentru sufletul surorii sale, Stana, pentru
ca să-i fie veşnică pomenire.
Iar sfânta mănăstire Vaideei să-i fie ocină, şi dedină şi întăritură, şi dumnezeieştilor
călugări de hrană, şi de nimeni neclintit, după porunca domniei mele.
Iată şi martori am pus domnia mea: jupan Barbul mare ban al Craiovei, şi jupan
Dragomir mare vornic, şi jupan Radul mare logofăt, şi jupan Stroe mare vistier, şi jupan
Preda mare spătar, şi jupan Radul mare comis, şi jupan Socol mare clucer, şi Dumitraşco
mare stolnic, şi jupan Drăguşin mare paharnic şi jupan Costandin mare postelnic. Şi
ispravnic jupan Radul mare logofăt.
Eu, Lepădat logofăt, am scris, în cetatea Bucureşti, luna iunie, 6 zile, şi de la Adam,
în anul 7152 <1644>.
† Io Matei voievod <m.p.>.
† Io Matei voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.
Nr. 223. Orig., hârtie difolio (30 x 21 cm), cerneală neagră, sigiliu domnesc mijlociu, timbrat, păstrat.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 310 (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 76, nr. 90 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 24, nr. 113 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 566–567, nr. 1359 (rez. după copie).

41
1644 (7152) iulie 11
† Eu, Radul ban, sen Bratul comis, scres-am acesta al meu zapis la mâna com(isului)
Apostolachi, cum să s(e) ştiia că i-am vândut un copil de ţegan, anume Trefu, pre ban(i) gata
ughi 15. Şi l-am vândut de-a me bun(ă) voia, ca să-i fiia moşiia dumnealui, iar de va ave vre
prâcene va <sta>1 cu mene să s(e) pârască. Şe l-am vândut cu ştire omenelor mei, a tuturora.
Şe pentru credenţa m-em pus şe pecete.
Pes<a> m<1>s<é>ţa 6l<ye>, aÆy <11> d<0>ne, v<ă> let<o> =zrÌnv <7152/1644>.
† Bratul comis <m.p.>.
Mărturie Şărbu păh(arnic) <m.p.>.
Nr. 325. Orig., hârtie (28,2 x 17,2 cm), cerneală neagră, rupt puţin la îndoituri, un sigiliu inelar
octogonal, al lui Barbul comis, având în câmp un scut heraldic, încărcat cu o pasăre.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 9 (rez.).
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EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 76–77, nr. 91 (rez. după orig., cu data de zi: „1”); Vasile
Gh. Ion, op. cit., p. 24, nr. 114 (menţ. după rez.); CDŢR, vol. V, p. 586, nr. 1395 (rez. după rez.).
_______________________
1
Omis.

42
1644 septembrie 1 – 1645 august 31 <7153>
† Să se ştie. Adec(ă) acesta zapis acesui omŭ, anume Bderŭ, cu fraţii lui, i Voicil(ă) i
Stan, cu ce o cumpărat parte popei Neagului, de funia lu N(e)goş Băiculescul, totŭ peste tot,
cât se va afla, şi în câmp, şi în pădure şi în apă, der<ep>1tŭ 400 de bani gat(a).
Şi aldămăşari: Radul, i Şoimar, Radul Flueraşul şi mulţi megiiaşe deprejurul lucului.
I pis<a> Preda wt tam2.
Pis<a> mes<é>ţă …3 d<0>ni, vă l1t0 =zrÌnd <7153/1644 septembrie 1 – 1645
august 31>.
Nr. 118. Orig., hârtie (28,2 x 17,2 cm), cerneală neagră, rupt la îndoituri.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 374 (copie).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 81, nr. 103 (rez. după orig.); Vasile Gh. Ion, op. cit.,
p. 24, nr. 125 (menţ. după copie); CDŢR, vol. V, p. 116, nr. 258 (rez. după copie).
_______________________
1
Omis.
2
„Şi a scris Preda de acolo”.
3
Rupt.

43
1645 (7153) ianuarie 20
† Adec(ă) eu, Leca, feciorul lu Negoia Meiut ot Berleşti, scris-am acesta al1 mieu
zapis ca să fie de mare credinţă la mâna jupânului Anghel de oraş de Floci, cum să se ştie
c-am vândut eu, Leca Meiut, jupânului Anghel ocin(ă) în Cârţen(i), stânj(i)ni 125,
stânj(e)nul câte 80 de bani, fac bani gata, 50 de galben(i). Ş-am vândut, dă a me bun(ă) voe,
ca să-i fie lui moşie, şi coconilor, câţi Dumnezeu i va dărui. Ş-am vândut de în câmpu, şi de
apa Sărăţii, şi de pădure, pân(ă) apa Ialumniţii2, şi de peste tot hotarul.
Şi iar mie-au mai dat jupânul Anghel 50 de galben(i), pân(ă) la unul, la Crăciun, să
aibu a<m>3-i da ban(ii), făr(ă) dă nici u<n>3 cuvântu.
Şi la ace(a)sta tocme(a)l(ă) a no(a)stră fost-au mulţi boiari mărturie, anume:
postelnicul Petru Blagodescu, Aranite postelnicul, nepotu-său, Stan, sin Aldimir ot
Măt(ă)seşti, Fragule de oraş, Hranite ot tam, Chiriţ(ă) i brat ego4, Manole ot tam, Ianache
cupariul şi mulţi o(a)meni bun(i), care nu s-eu scris.
Ace(a)sta am scris.
Şi pentru credinţa eu, Leca Meiut, mi-(a)mŭ pus pecete.
Ş-am scris eu, Dumitru, sin Stan ot Măt(ă)seşti.
Pis<a> m<1>s<é>ţa gin<arye>, d<0>n<i> c∂ <20>, =zrÌng <7153/1645>.
Leca Meiut5; Stan, sin Aldimir5.
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Nr. 69. Orig., hârtie difolio (30,2 x 21,4 cm), cerneală neagră, două sigilii inelare, octogonale,
aplicate în aceeaşi cerneală: unul (al lui Stan, fiul lui Aldimir) are în câmp două păsări afrontate,
susţinând un copac, iar celălalt (al lui Leca Meiut) are în câmp un decor geometric. Florin Marinescu,
op. cit., p. 77, nr. 93 (rez. după orig.).
_______________________
1
Urmează cuvântul: „nostr(u)”, tăiat cu două linii.
2
Aşa în orig.
3
Omis.
4
„şi fratele lui”.
5
Sigiliu inelar.

44
1645 (7153) august 3
† Adec(ă) eu, jupânul Gherghe vist(ier), scriu şi mărturisescu cu acest zapis al mieu
ca să fie de mare credinţă la mâna lu Apostolache, brat Pavalache banul, cum să se ştie că
i-am vândut un ţigan, anum(e) Tudor ţiganul, fiorariul, feciorul lui Dumitru zlătariul, care
l-am fost cumpărat şi eu mai denainte vréme de la banul Radul Buzescul şi cu ţiganca lui,
anume Neaga, fata lui Stoican, sora lui Haidar, care ţigancă o am luat şi eu schimbu de la
domnu nostru Io Matei Băs(ă)rab voevoda. Şi i-am vândut aceşt(i) ţigan(i), ce sînt mai sus
scrişi, derept ughi 60, ca să-i fie dumnealui moşâe stătăto(a)r(e) în véci.
Şi la tocmeala noastră fost-au boiari mărturie, anum(e): Pavlache banul, i Bunea
vist(ier), i Gheorghie cluc(er) i Ivaşco cluc(er).
I ispisah Mihalk1 log<ofet>, m<1>s<é>ţa avg<u>st, g∂ <3> d<0>n<i>, v<ă>
l<1>t<o> =zrÌng <7153/1645>.
† Paraschiva vornicul mărturie <m.p.>1; † Pavlachis ban <m.p.>2; Mihalcea log(ofăt)
<m.p.>; Gherghe clucer <m.p.>.
Nr. 324. Orig., hârtie difolio (34,5 x 21,5 cm), cerneală cafenie, rupt puţin la îndoituri, două
sigilii inelare aplicate în aceeaşi cerneală: al lui Paraschiva vornic, octogonal, având în câmp doi lei
rampanţi, susţinând o cruce, şi al lui Pavlache banul, oval, având în câmp un personaj.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 10 (rez.).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 79, nr. 97 (rez. după orig.); DRH, B, vol. XXX, p. 276,
nr. 229 (rez.); Vasile Gh. Ion, op. cit., p. 24, nr. 122 (menţ. după copie); CDŢR, vol. VI, ed. MarcelDumitru Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, Bucureşti, 1993, p. 103, nr. 220 (rez. după rez).
_______________________
1
Sigiliu inelar.
2
Semnătură în limba greacă; sigiliu inelar.

45
1645 (7153) august 25
† Adec(ă) eu, jupânisa Ne(a)ga ot Tăt(u)leşti, şi c(u) fiiu-meu, Iani, scris-am acesta al
nostru zapis ca s(ă) fie de maré credâ<nţă>1 la mâna lu Apostolache comisul, cum să s(e)
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ştie că i-(a)m vândut o ţigancă, anume Muşa, şi c(u) 1 fato, Irin(a)2, derept bani, ughi 32. Şi
o am vândut noi de-a noastră bun(ă) voia, ca s(ă) fii dumnelui moşiia.
Ş-au fost mulţi boiari mărturii, anume: Paraschiva vornecul ot Tog(o)zené i Micul di
Lipireşti.
Şi pintru credenţa pusu-ni-m şi picite, ca să ştie.
Pis<a> avg<u>st, cÆe <25> d<0>n<i>, lit<o> =zrÌng <7153/1645>.
† Iani <m.p.>; † Eu, Drag armaşul <m.p.>.
Nr. 323. Orig., hârtie (31,4 x 21,3 cm), cerneală neagră, rupt puţin la îndoituri, două sigilii
inelare octogonale, aplicate în cerneală neagră, neclare.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 11 (rez.).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 79, nr. 98 (rez. după orig.); DRH, B, vol. XXX, p. 312,
nr. 256 (rez.); Vasile Gh. Ion, op. cit., p. 24, nr. 125 (menţ. după copie); CDŢR, vol. VI, p. 113,
nr. 247 (rez. după rez).
_______________________
1
Omis.
2
Nume scris între cuvinte, pe verticală (lectură nesigură).

46
1645 (7154) noiembrie 9
† Adec(ă) eu, Mihaiu, nepot Radului ot Burăneşti, şi cu Voinea, nepoata Bulcei,
scris-am zapisul nostru la <mâna>1 jupânului Apostolachi com(i)sului şi a jupânései
dumnealui, Voichiţăi, ca să fie de mare credinţă, cum să s(e) ştie că le-am vândut
dumnealor 200 de stânjin(i) de ocin(ă) de la [ot] Hoştea, dereptu bani gata, ughi 20. Şi o am
vândutŭ de a noastră bun(ă) voe, făr(ă) nici o sil(ă), şi cu ştirea tuturor fraţilor noştri, carii
sîntu părtaşi cu noi dipreun(ă).
Şi o am vândutŭ dumnealor ca să le fie dumnealor moşie stătătoare în vecie. Iar să nu
va fi stătătoari, noi să avem a-i cumpăraré dumnealui moşie pă întru moşie. Şi acea moşie
mérge di în cin pân(ă) în cin.
Şi mărturie au fost: Paraschiva vornicul ot Tog(o)zéni, şi Micul ot Lip(e)reşti, i
Drăghici s<î>nă ego2, i Dragul armaşul şi popa Nicula ot Ojogéni.
Şi păîntru credinţa pusu-ne-amŭ şi peceţile.
Noev<rye>, d<0>n<i> ǿ∂ <9>, =zrÌnd <7154/1645>.
† Mihaiu; † Voinea3.
Nr. 267. Orig. hârtie difolio (32,5 x 20,4 cm), cerneală cafenie, rupt puţin la îndoituri, două
amprente digitale aplicate în aceeaşi cerneală; cu o copie, nr. 266. Florin Marinescu, op. cit., p. 80,
nr. 100 (rez. după orig.).
_______________________
1
Omis.
2
„fiul lui”.
3
Amprentă digitală.
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47
1647 (7155) ianuarie 10
† M<i>l<o>stye6 B<o>jye6, Yw Matei Basarab voevody i g<o>s<po>d<i>nă. Davat
g<o>s<po>dstvo mi sy6 povel1nïe g<o>s<po>dstv<a> mi s<v'>t<o>mÿ i b<o>j<e>stvnyi
monastire de la Vaideei i wt<0>ţÿ egumena Partenye1 ca să hie volnici călugării cu
această carte a domnii mél(e) şi cu slug(a) domnii mél(e), na im<1>2 …3, dă să-ş(i) strângă
pre toţ(i) ţiganii mănăstirii, carii pre unde şi-i vor putea afla, anume Toader ciobotariul, cu
ţiganca lui, Marica, şi cu un fecior al lui, anume B(e)jan, şi alţi ţigani ai lu Ianachii
post(elnic) de cumpărătoare, unde-i vor oblici, tot să fie volnici călugării să-i caute, să-i ia,
să-i strângă la sfânta mănăstire, măcarŭ să i-ar afla în ţig(a)nia domnească, au în ţig(a)niia
boerească au în călug(ă)rească, măcar în ce loc, tot să şi-i ia.
Iar cine-i va pitula sau să-i oprească, preste acest(ă) carte a domnii mél(e), de mare
gloab(ă) va fi. Iar cui va <părea>4 cu strâmbu, să vie de faţ(ă).
I inac<o> da n1st.
I is<pravnic> <sam rek gospodstva mi>4.
Pis<a> gen<arye>, y∂ <10> d<0>n<i>, <vă l1>4t<o> =zrÌne <7155/1647>.
† Ïw Mate6 voevod<a> <m.p.>.
† Ïw Mate6 voevod<a>, m<i>l<o>sty6 B<o>jy6, g<o>s<po>d<i>n0.
Nr. 45. Orig., hârtie difolio (31,6 x 19 cm), cerneală neagră, rupt la îndoituri, sigiliu domnesc
mijlociu, timbrat, căzut. Florin Marinescu, op. cit., p. 84, nr. 111 (rez. după orig.).
_______________________
1
„şi părintelui egumen Partenie”.
2
„anume”.
3
Loc liber.
4
Rupt.

48
1647 (7155) aprilie 29, Târgovişte
† M<i>l<o>stye6 B<o>jye6, Yw Matei Basarab voevody i g<o>s<po>d<i>nă. Davat
g<o>s<po>dstvo mi sfintii măn(ă)stir(i) Vaideei, hram S<vé>ti bezplăten Arhistratega
Mihail i Gavryil i wt<0>ţÿ ig<u>mena Partenye1, ca să fie sfintii măn(ă)stiri o ţigancă,
po im<1> Marica, fata lu Tudor ţiganul ciobotar şi a …2 ţigancii, pentru că aceast(ă) ţigancă
au fostu a lu Ianachi post(elnic) de cumpărătoare, dată şi miluit(ă) la Vaideei, cându au
cumpărat moşiia Vaideei, împreună cu alţi ţigani, iar dup(ă) acéia, când au fost acum în
zilel(e) domnii mél(e), iar Dobre vornicul, cu fiiul său, Petrăşcan, el au zis cum că au
cumpărat această ţigancă de la …2, nepotul lui Pârvana ot …2.
Deci deacă au prinsu părintele ig(u)menul de véste şi călugării, ei au venit de faţ(ă)
înaintea domnii mél(e) în Divan cu Dobre vornic şi aşa au spus igumenul, cum n-au avut
nici o treabă acel nepot al lui Pârvan cu ţiganii mănăstirii, să-i vânză lui Dobre vornicul, că
aceş(i) ţigani au fust daţi de Ianache postelnic la sf(â)nta mănăstire, încă mai denainte
vrém(e). Şi cum am văzut domniia mea şi <căr>3ţile cel(e) de moşie ale sfintii mănăstiri, iar
Dobre vornicul au fost c<umpă>3rat rău, că acel nepot al lui Pârvana, el n-au avut nici o
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treab(ă) cu această <moşie, du>3pă cum am văzut domniia mea şi zapisul lui Dobre
vornicul, ce-l are <pentru Marica>3 ţiganca, şi n-au fost bun.
Drept acéia, domniia mea am judecat înpreună <cu toţi cinsti>3ţ<ii>3 deregători ai
domnii méle şi am dat domniia mea sfintii mănăstiri Vaide<ei să>3 ţie ţiganca cu bun(ă)
pace, iar Dobre vornicul să-şi ia banii de unde i-au dat <că>3 au cumpărat rău. Şi au rămas
Dobre vornicul de lége den Divan.
I <ne>3 wt cogojde da neest, prez povelényé g<o>s<po>dstv<a> mi.
I is<pravnic> sam rek g<o>s<po>dstv<a> mi.
Pis<a> u Trăgoviº<e>, ap<rilye> c∂ǿ <29> d<0>n<i>, l<1>t<o> =zrÌne
<7155/1647>.
† Ïw Mate6 voevod<a> <m.p.>.
† Ïw Mate6 voevod<a>, m<i>l<o>sty6 B<o>jy6, g<o>s<po>d<i>n0.
Nr. 322. Orig., hârtie difolio (29,9 x 19,5 cm), cerneală neagră, rupt la îndoituri, sigiliu
domnesc mijlociu, aplicat în ceară roşie, păstrat.
ANB, Condica mănăstirii Slobozia lui Enache, f. 402, nr. 12 (rez.).
EDIŢII: Florin Marinescu, op. cit., p. 85–86, nr. 115 (rez. după orig.); DRH, B, vol. XXXII,
p. 129–130, nr. 120 (rez.); Vasile Gh. Ion, op. cit., p. 26, nr. 151 (menţ. după copie); CDŢR, vol. VI,
p. 311, nr. 814 (rez. după rez).
_______________________
1
„hramul Sfinţilor fără de trup Arhistrategii Mihail şi Gavril şi părintelui egumen Partenie”.
2
Loc liber.
3
Rupt.

49
1650 (7158) iunie 13
Jupâneasa Muşa Meiuteasca şi fiul ei, Sava, au vândut comisului Postolache 100 de
stânjeni de „ocină stătătoare” în satul Păpeni, dar Leca Meiută din Berileşti, fratele Muşei,
„i-a lepădat” banii comisului ca să ţină el moşia vândută. Apostolache nu a vrut să ia banii,
ci a cerut ocină pentru ocină. De aceea, pentru acei bani, Muşa i-a dat o ţigancă.
Martori: Pătru Blagodescu, Hranete postelnic, Anghel logofăt, Frangule, Enuşcul,
Paraschiva, fiul lui Laţco, şi fratele lui Şerban, toţi din oraşul Floci.
A scris Tudor judeţul din oraşul Floci.
Sava, fiul lui Iorga.
Nr. 341. Rez. după orig., hârtie (31 x 21 cm), cerneală neagră, o amprentă digitală aplicată în
aceeaşi cerneală. Florin Marinescu, op. cit., p. 91, nr. 129 (rez. după orig.).

50
1651 (7159) iulie 15
Muşat i-a vândut lui Necula o jumătate dintr-o vie lucrată, măsurând 3 prăjini, cu
3.000 de bani şi 3 costande, adică 10 ughi.
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Martori: Godean roşul din Năeni, Ion, Pătru, popa Barbul din Poeni, Ene Bulagiul,
Stanciul din Poeni, Itul, Mihalcea, Ionaşcu pârcălabul, Pârcu al lui Radu, Stan, popa
Neagul, popa Manea.
Nr. 847. Rez. după orig., hârtie difolio (30,1 x 20,2 cm), cerneală neagră, scris defectuos şi cu
greşeli, împreună cu documentul următor. Florin Marinescu, op. cit., p. 92, nr. 131 (rez. după orig.).

51
1651 (7159) iulie 15
Necula cumpără de la Todor din Năeni jumătate de vie, din dealul de sus, cu 5 ughi.
Martori: Radul roşul din Văleni, popa Pătru, Godean, Henţa, Ion, Necşa portar, Itul,
Muşat stegarul, Moşu, Drăguşin, popa Neagul, Mihalcea, Stan, popa Manea.
Nr. 847. Rez. după orig., hârtie difolio (30,1 x 20,2 cm), cerneală neagră, scris împreună cu
documentul anterior. Florin Marinescu, op. cit., p. 92, nr. 132 (rez. după orig.).

52
1653 septembrie 4
Godean roşul şi cumnatul său, Vlad, părintelui Partenie de la mănăstire, un pogon de
loc de şi-au pus curtea, pentru 3 mânzaţi.
Martori: Bran ceauş, Necşa pârcălab, popa Neagul, Muşat stegar, Moiş roşul, Drăguşin.
A scris popa Duminecă din Năeni.
Nr. 467. Rez. după orig., hârtie (20,5 x 18 cm), două amprente digitale aplicate în aceeaşi
cerneală. Florin Marinescu, op. cit., p. 94, nr. 136 (rez. după orig.).

DOCUMENTS FROM THE ARCHIVES OF THE DOCHEIARIOU
MONASTERY OF MOUNT ATHOS (1617–1653)
Abstract

Fifty-two documents from the rich Romanian archives of the Docheiariou
Monastery of Mount Athos are published, including 36 after the originals (two
Slavic-Romanian documents) and 16 abstracts (two from Slavic-Romanian
documents). The documents do not deal with the relations between Wallachia and
the Docheiariou Monastery, but with the wealth amassed by the Slobozia of
Enache and Apostolache Monasteries, both dedicated to the Docheiariou
Monastery. They do not contain information of great importance for the history of
Wallachia, but give instead small details on the history of the two aforementioned
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Romanian monasteries and add to the number of seventeenth-century documents
preserved until now. In the introduction, the authors correct the dating of 14
documents of the same period, published under wrong dates in the Greek catalogue
of the Romanian archives of Docheiariou.
Keywords: Docheiariou Monastery of Mount Athos; Slobozia of Enache
Monastery; Apostolache Monastery; seventeenth century; Wallachia

