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În tezaurul documentar românesc din arhiva mănăstirii
Simonopetra de la Muntele Athos se păstrează şi cele 26 de documente,
pe care le publicăm acum, privitoare la oameni şi locuri din Ţara
Românească, din vremea lui Constantin vodă Brâncoveanu1. În anul în
care comemorăm patru veacuri de la sfârşitul tragic al domnului Ţării
Româneşti, al fiilor săi şi al sfetnicului său, Ianache Văcărescu (mare agă
în documentele de mai jos), socotesc că publicarea acestor acte inedite
este potrivită2, pentru că, şi cu ajutorul lor, se poate întregi chipul în care
Constantin Brâncoveanu şi-a stăpânit ţara. Din cele 26 de documente,
nouă sunt domneşti, cărţi de poruncă şi de judecată, iar 17 sunt zapise de
vânzare-cumpărare, mărturii de judecată sau cărţi de blestem. Unele
dintre ele privesc la averea mănăstirii Mihai Vodă din Bucureşti.
Din cărţile domneşti de judecată se disprind mai multe acţiuni şi
fapte ale lui Constantin vodă Brâncoveanu: îndreptarea unei hotărâri
„strâmbe” a unchiului său, Şerban vodă Cantacuzino, care închisese balta
Prevalu, din judeţul Ilfov, pentru a proteja balta de la Făurei a ctitoriei
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Documentele au fost semnalate de D. Nastase şi F. Marinescu, Les actes
roumains de Simopetra (Mont Athos). Catalogue sommaire, Manoutios, Athenes, 1987,
p. 92-102, nr. 416, 425, 431-433, 435, 441, 446, 452, 453, 455, 458-465, 467, 468, 470,
473, 477, 476, 481.
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Doar două dintre ele sunt cunoscute, prin intermediul unor succinte rezumate
făcute după copii păstrate la Arhivele Naţionale Bucureşti (vezi rubrica Ediţii).
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sale, mănăstirea Cotroceni (nr. 1)3; porunca adresată unor oameni, cărora
le cere să vândă ocinile lui Stan, ale lui Lupu şi ale lui Duca, pentru a-şi
plăti birul, care rămăsese asupra lor, pentru că cei trei „fugiseră pentru
haraci” (nr. 2)4; judecata laborioasă a unei pricini pentru stăpânirea unor
părţi din satul Arceşti, judeţul Prahova, unde ca probă a fost adus „un
zapis făcut pre numele Mitrei postelnic, cu meşteşuguri, cu pecetea Mitrei
postelnic”, pe care „l-am aflat sângur domnia mea că nu iaste bun şi
drept” (nr. 3); vânătoarea de pe dealul Lupeştilor, „unde să sue calea la
crucea lui Alexandru vodă, cea de piatră” 5 , prilej cu care a judecat o
pricină dintre sculptorul şi arhitectul Grigore Cornescu, la acea vreme
pârcălab al Curţii domneşti 6 , şi egumenul Athanasie de la mănăstirea
Mihai Vodă (nr. 8); schimbul de moşii cu mănăstirea Mihai Vodă, prin
care domnul dobândeşte satul Florul, din judeţul Teleorman, dând pentru
acesta părţi din satele Spanţov şi Suharna, din judeţul Ilfov, cumpărate de
la mai mulţi stăpâni, printre care s-au aflat şi Iordache, fiul pârcălabului
Stavrino din Coeni, cu soţia sa Ilinca, fiica lui Cazan Năsturel postelnic
(nr. 18)7.
Acest din urmă nume mare boieresc este cuprins în mai multe
documente din acest grupaj, prin ramura „căzută în sărăcie” a lui Cazan
postelnicul Năsturel din Fierăşti8. Greutăţile în care se zbăteau se vădesc
din motivul pentru care acelaşi Iordache, împreună cu soţia sa, Ilinca,
3

Mariana Lazăr, „Spre folosul acestei sfinte case”. Constituirea şi evoluţia
domeniului mănăstirii Cotroceni (secolele XVII-XIX), Edit. Istros, Brăila, 2012, p. 330331.
4
Pentru părţi din moşia Sulimanul, judeţul Ilfov, mănăstirea Mihai Vodă se
judecă cu Dragomir, fiul lui Mogoş, la 28 iunie 1702 (nr. 23).
5
Aceeaşi formulare şi într-un document din 11 mai 1669 de la Antonie vodă din
Popeşti (George Potra, Din Bucureştii de ieri, vol. I, Bucureşti, 1990, p. 91; Constantin
C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre,
Bucureşti, 1966, p. 318).
6
Matei Cazacu, Nou despre sculptorul moldovean al lui Şerban Cantacuzino:
Grigore Cornescu (activ 1662-1703), în vol. Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani. Omagiu,
editori Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter, Edit. Universităţii „Alexandru I. Cuza”,
Iaşi, 2014, p. 594; idem, Influenţa decoraţiei în piatră de la Argeş în activitatea
sculptorului Grigore Cornescu, în MO, XIX, 1967, p. 734.
7
Constantin Brâncoveanu a cumpărat partea de moşie din Suharna, cu vad de
moară în râul Argeş, de la Iordache şi Ilinca, la 14 martie 1693 (nr. 6). După câţiva ani,
la 14 ianuarie 1698, domnul a cumpărat o altă parte din acest sat de la Cazan, fiul lui
Cazan postelnicul Herăscul şi de la alţi boieri, aducându-se drept motiv al vânzării:
„noao trebuindu-ne bani pentru trebile noastre” (nr. 16).
8
P. V. Năsturel, Genealogia Năsturelilor, în RIAF, XII/1, 1911, p. 30-43.
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vând o parte din satul Suharna Ilincăi, fiica marelui postelnic Constantin
Cantacuzino şi soţia lui Vintilă Corbeanu mare ban9: „pentru mare lipsă şi
sărăcie şi multă datorie ce ne-au ajunsu fiindu-ne nevoe” (nr. 13). Fiii
Ilincăi şi ai lui Vintilă Corbeanu dau această parte din satul Suharna, la 10
ianuarie 1698, mănăstirii Mihai Vodă, luând în schimb moşia Olteniţa,
din judeţul Ilfov 10 , care fusese dăruită mănăstirii de jupâneasa Marica,
soţia lui Ivaşco Băleanu fost mare clucer (nr. 15), probabil în urma
înmormântării soţului ei în biserica acestei mănăstiri11.
Un alt neam boieresc, de mai mică anvergură, Păuşescu, care se şi
stinge la începutul veacului al XVIII-lea12, este pomenit într-o carte de
blestem, din 16 aprilie 1691, a fostului patriarh al Constantinopolului,
Dionisie IV Seroglanul (Muselinul), aflat în Ţara Românească 13 . Pe
această carte de blestem urmau să jure cei 12 boieri hotarnici, care
primiseră poruncă de la domn să cerceteze hotarele Grozăveştilor, în urma
cererii făcute de „monahiia Martha, ce s-au chiemat pre nume mirenescu
Mihalcea Păuşasca, şi de noru-sa, jupâneasa Aspra, ce-au fost a lui
Tănasie clucer Păuşăscul, şi de părintele Athanasie, egumenul de la
mănăstirea lui Mihai Vodă” (nr. 4)14.
Mănăstirea Mihai Vodă era una dintre cele mai importante
mănăstiri din Bucureşti şi a avut multe proprietăţi în acest oraş. De aceea,
printre documentele din acest grupaj întâlnim şi câteva (nr. 915, 20, 24,
25), care sunt privitoare la case, locuri de casă, dughene, mori şi vii în
9

Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi
Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti, 1971, p. 160.
10
Ştefan D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, vol. I,
publicat de Paul Şt. Grecianu, Bucureşti, 1913, p. 307 (în martie 1679, Marica a dorit să
dăruiască moşia Olteniţa ginerelui ei, Şerban Ştirbei, dar acesta a refuzat-o, cerând satul
Dideşti).
11
Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 117.
12
G. D. Florescu, Ceva despre câteva neamuri boiereşti olteneşti înrudite între
ele în veacul al XVII-lea, Bucureşti, 1944, p. 11, 16.
13
Marin N. Branişte, Patriarhi din Constantinopol prin Ţările Române în a
doua jumătate a secolului al XVII-lea, în MO, X, nr. 1-2, 1958, p. 53-59.
14
Poate tot Dionisie sau rivalul său, patriarhul Iacov al Constantinopolului, care
se afla şi el în țările române în aceşti ani (ibidem, p. 59-61), să fi dat şi cartea patriarhală
de blestem, amintită în mărturia de judecată din 4 septembrie 1693 (nr. 7).
15
În zapisul din 25 iunie 1695 este amintit schimbul de locuri din Bucureşti
între Şerban vodă Cantacuzino şi egumenul mănăstirii Mihai Vodă, făcut pentru ca
domnul să-şi poată construi hanul, ce îi va purta numele (vezi şi George Potra, Istoricul
hanurilor bucureştene, Bucureşti, 1985, p. 34-35).
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Bucureşti, aflate în stăpânirea acestui aşezământ sau care vor ajunge în
stăpânirea lui. Totodată, mănăstirea Mihai Vodă a avut şi câteva
proprietăţi în vechea capitală a Ţării Româneşti, Târgovişte, astfel că şi o
părticică din istoria acestui oraş este cuprinsă în documentele de mai jos
(nr. 1416, 17).
1.

1689 (7197) ianuarie 2, Bucureşti

† M<i>l<o>stye6 B<o>jy6, Ïw Costandin B\s\rab voevoda i
g<o>sp<o>d<a>r\
v<\>soe
Zemle
Uggrovlah<yi>scoe.
Davat
g<o>sp<o>dstv<a> mi sy6 povelenye g<o>sp<o>dstv<a> mi părintelui
Athanasie, egumenului de la mănăstirea lui Mihai Vodă, şi tut(u)ror
călugărilor câţi să vor afla lăcuitori la această mănăstire, ca să fie volnici
cu această carte a domnii méle, de să aibă a ţinéré şi în stăpâniré gârla
bălţii, care să zice Prevalu toată, de la satul Ciocăneştii mănăstirii, care
gârlă iaste a sfintii mănăstiri, încă mai deinainte vréme de la alţi domni
bătrâni, de la Matei vodă, şi de atuncea încoace până acum, în zilele
răpusatului unchiului domnii méle, Şerban vodă, până la o vréme tot o au
ţinut sfânta mănăstire această gârlă cu bună pace, tot cu cărţi domneşti, şi
au închis gârla de-au luat venitul bălţii de péşte, precum am văzut domnia
mea şi cartea lui Matei vodă şi cărţile altor domni de atuncea încoace şi
cartea Ducăi vodă, scriind toate pre st<ăpân>1irea aceştii bălţi.
Iar când au fost acum, în zilele răpusatului unchiului domnii méle,
Şerban vodă, de la o vréme încoace, i-au scos de la această gârlă şi nu
<i-au mai>2 lăsat să o închiză, nu doară să se scoale cinevaşi den oameni
cu vreo pâră pentru această gârlă, numai puind unchiul domnii méle,
Şerban vodă pricină că într-acesta chip zicând că, întrând péştele pe acolo
pre acea gârlă şi fiind închisă nu poate să iasă, să meargă péştele la balta
Făureilor, care iaste a mănăstirii Cotrăcénii unchiului domnii méle,
Şerban vodă. Şi pentru aceasta au oprit pre călugării de la mănăstirea lui
Mihai Vodă şi nu i-au mai lăsat să închiză acea gârlă.
Deci când au fost acum, în zilele domnii méle, sculându-se
părintele Athanasie egumenul, înpreună cu toţi călugării de la mănăstirea
lui Mihai vodă, şi viind înaintea domnii méle, făcând jalbă pentru această
16

În zapisul din 11 aprilie 1697 este amintită „besărica lui Socol”, despre care
nu s-au păstrat prea multe ştiri (Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi
monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea),
vol. 2, Edit. Mitropoliei Olteniei, 1970, p. 650, 673).
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gârlă, spuind că den zilele altor domni bătrâni au ţinut şi au stăpânit
această gârlă, ce se zice Prevalu, arătându-şi t<oate>1 cărţile domneşti ale
tut(u)ror domnilor, de la Matei vodă până acum, precum singur domnia
mea le-am văzut, scriind toate pre această gârlă Prevalu. Deci văzân<d
d>1omnia mea şi cunoscând că le iaste cu strâmbul, şi fără dereptate s-au
lipsit de venitul aceştii gârle.
Derept aceia, am dat şi această carte a domnii méle pă<rintel>1ui
Athanasie egumenului şi tut(u)ror călugărilor ca să fie volnici cu această
carte a domnii méle de să ţie şi să stăpânească această gârlă, ce să zice
<Prevalu>1, şi să o închiză, când va fi la vréme să ia venitul pre seama
sfintii mănăstiri, precum s-au luat şi până acum den zilele altor domni
bătrâni, nimeni treabă <să nu aibă a se ames>2tica în venitul ei.
Mai mult val sau bântuială să n-aibă de cătră nime. Şi într-alt chip
să nu fie.
Seje 8bo, sved<i>telye postavl1em g<o>s<po>dstva mi:
Vent<ilă vel ban, i Gin>21 Rÿst1 vel vornic, i ...3 vel
lwgofet, i ...3 vel spatar, i C0rst1 vel vist2r, i Alicsandru
vel cl6kér, i Dÿmitraşco Caramalăÿl vel postélnic, i <Barbul
Urdor1nÿul>2 vel peharnic, i Dycul vel stolnic, i Şerban vel
comis, i Socol vel medelnikér, i Costandin ªirb1i vel slujér
i Dÿmitraşco Poenar6l vel pitar. I ispravnic, Bÿn1 vtori
lwgofet.
I <napisah az, T>2ÿdosye, s<î>nă Tÿdor lwgofet
Wlăenescÿul, 8 grad Bucureºi.
Pis<a> m<1>s<é>ţa <genarye>2, v∂ d<0>ni, l<1>t<o> =zrÌkz.
†
Ïw
Costandin
voevod<a>,
m<i>l<o>sty6
B<o>jy6,
g<o>s<po>d<i>n0.
† Ïw Costandin voevod<a> <m. p.>.
Bun1 vtori lwgofet prwkitenno4.
Original, hârtie (50,8 x 36,2 cm), cerneală neagră, invocaţia simbolică şi iniţiala
decorate cu cafeniu şi roşu, majuscule în text şi monograma cu roşu, sigiliu domnesc
mare (5,3 cm diam.), timbrat, păstrat; o copie din 1775; un rezumat românesc şi un
rezumat francez din sec. XIX.
________________________________________________________________
1
Rupt.
2
Rupt; completat după copia din 1775.
3
Loc liber în original.
4
„Iată dar, martori am pus domnia mea: Vintilă mare ban, şi Ghinea Rustea
mare vornic, şi ...3 mare logofãt, şi ...3 mare spătar, şi Cârstea mare vistier, şi Alicsandru
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mare clucer, şi Dumitraşco Caramalâul mare postelnic, şi Barbul Urdoreanul 2 mare
paharnic, şi Diicul mare stolnic, şi Şerban mare comis, şi Socol mare medelnicer, şi
Costandin Ştirbei mare sluger şi Dumitraşco Poenarul mare pitar. Şi ispravnic Bunea al
doilea logofãt.
Şi am scris, eu, Tudosie, fiul lui Tudor logofãt Olănescul, în orașul București.
S-a scris în luna ianuarie, 2 zile, anul 7197 <1689>.
† Io Costandin voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.
† Io Costandin voievod <m. p.>.
Bunea al doilea logofăt a citit <m. p.>”.

2.

1690 (7198) iulie 7

† Adecă eu, Drăghici iuzbaş din sat din Speténi, dinpreună cu
cetaşii miei, anume: Oana ot Sulimanul, i Manea ot Moméni, i Drăghici ot
Uleşti, i Dragnea de acolo, i Stan de acolo, Zlaté din Bărcăneşti, i Necula
de acolo, i Radul de acolo, i Dragomir de acolo, Radul Râiosul i Cârstea
de la Dărăbanţi, Şărban de la Şchiiai, scriem şi mărturisim noi cu acesta al
nostru zapis ca să fie de credinţă şi de mare mărturie la mâna dumnealui
jupânului Iane, ginerele comisului Costandin ot Târgovişte, cum să se ştie
că i-am vândut dumnealui moşie la Sulimanul den plasa Perească şi den
plasa Căciulească, însă partea lui Stan, moşie de ughi 6, şi partea Lupului
şi a frăţine-său, Ducăi, de ughi 5.
Şi am dat eu, Oana, den partea mea moşie, de ughi 10, care moşie
o am fost cumpărat şi eu de la Manea şi de la Dragotă ot Vărăşti. Pentru
că acéste moşii, părţile ale lui Stan şi partea Lupului şi a frăţine-său,
Ducăi, fiind ei fugiţi pentru haraci şi rămânând birul lor asupra noastră,
am făcut ştire măriei sale, lui vodă, şi măriia sa ne-au poruncit să le
vindem moşiile şi să le plătim haraciul.
Drept acéia, şi noi cu porunca mării sale am vândut acéste moşiie
dumnealui jupânului Iane, ginerele comisului Costandin, să-i fie
dumnealui moşie stătătoare în véci, iar de va avea aceasta moşie vreodată
vreo gâlceavă să avem a o trageré noi.
Şi când am făcut acest zapis fost-au şi alţi oameni buni, carii s-au
iscălit mai jos. Şi noi, pentru mai adevărata credinţă, ne-am pus numele
mai jos, ca să să crează.
Pis<a> m<1>s<é>ţa 6lye z∂ <7> d<0>ni, l<1>t<o> =zrÌki
<7198/1690>.
† Az, Wana1. † Eu, Manea. † Eu, Drăghici. † Eu, Dragnea. † Eu,
Stan den Sulimanul. † Eu, Zlate. † Necula. † Eu, Radul. † Dragomir.
† Radul. † Cârstea. † Şărban.
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† Eu, popa Şărban, mărturie; †
† Theodoris.

Az,

Gyorma,

79
martor2.

Copie din 1775, făcută de Costandin dascăl slovenesc (Condica mănăstirii
Mihai Vodă, f. 425).
____________________________________
1
„† Eu, Oana”.
2
„† Eu, Ghiorma, martor”.

3.

1691 (7199) martie 24, Bucureşti

† M<i>l<o>stye6 B<o>jy6, Ïw Costandin B\s\rab\ voevoda i
g<o>sp<o>d<a>r\ v<\>soi Zemli Uggrovlahyiscoe. Davat g<o>sp<o>dstv<a>
mi sy6 povelenye g<o>sp<o>dstv<a> mi sfintii şi dumnezeeştii mănăstiri,
ce se chiamă a lu Mihai Vodă, care iaste den susul oraşului Bucureştilor,
unde iaste hramul Sfântului şi Ierarhului şi Făcătorului de Minuni
Necolae den Miralichiaa, şi părintelui Athanasie egumenul şi tut(u)ror
călugărilor câţi vor fi lăcuitori într-această sfântă mănăstire, ca să fie
sfintii mănăstiri, ce iaste mai sus-zisă, ocină în sat în Arceşti, ot su(stvo)
Prah(ova), însă partea Mitrei post(elnic), jumătate de sat, şi partea Stoicăi
peh(arnic), nepotul Mitrei post(elnic), den Arceşti toată1, den câmpu, den
uscat şi den apă cu vaduri de moară, şi cu rum(â)nii şi cu viile în dealul
Călineştilor, câte vor fi lucrate şi nelucrate2, şi rum(â)nii încă să se ştie
pre nume: Sâmbotin, şi Stroe cu feciorii lui, şi Rădoi cu feciorii lui, şi
Oprea cu feciorii lui, şi Raico cu feciorii lui, şi Stan cu feciorii lui, şi
feciorii lui Neagoe, anume Marin şi Drag, şi Stoica cu feciorii lui şi Stan
Merlici cu feciorii lui, pentru că acéste ocine şi rum(â)nii, câţi scriu mai
sus, şi viile fost-au ale Mitrei post(elnic) şi ale Stoicăi peh(arnic), nepotul
Mitrei post(elnic) den Dragomireşti.
Deci Stoica peh(arnic) ş-au fost vândutŭ toată partea lui den sat
den Arceşti unchiiu său, Mitre post(elnic), şi Mitrea post(elnic), el încă au
fost vândut mai nainte den partea lui lu Iane văt(af) jumătate. Şi văzând el
că n-are feciori şi în urmă nu va avea poméană de nimeni, dat-au şi au
închinat la sfânta mănăstire a lu Mihai Vod(ă) toată partea lui de ocină
den Arceşti, preste tot, cu zapise de danie de la mâna lui şi cu boiari
mărturie.
Deci Ianache văt(af), prinzându de véste că au dat şi au închinat
Mitrea post(elnic) toată partea lui de ocină den Arceşti la sfânta mănăstire
a lui Mihai Vod(ă), fost-au mers la Mitrea post(elnic) cu zapisul lui. Deci
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atunci, văzând Mitrea post(elnic) şi ştiind că au vândut lu Ianache văt(af)
den partea lui den Arceşti jumătate, fost-au mersu la părintele Melentie,
ce-au fost pre acea vréme egumen la sfânta mănăstire a lu Mihai Vod(ă),
de-au fost scos den zapisul lui, cel de danie al mănăstirii, jumătate den
partea lui den Arceşti, şi încă i-au fost făcut părintele Melentie şi carte cu
pecétea mănăstirii, ce mari de la Sf(e)ta Gora, la mâna lu Ianche văt(af),
ca să ţie de preste tot satul Arceştii a patra parte, când au fost cursul anilor
7135. Şi tot au ţinut sfânta mănăstire, ce iaste mai sus-zisă, aceste ocini
den Arceşti cu bună pace. Iar de la o séamă de vréme încoace, fiind răutăţi
în ţară şi schimbându-se egumenii şi fiind cărţile şi zapisele duse la
mănăstirea ce mare la Sf(e)ta Gora, egumenii ce-au fost aici în urmă au
fost lăsat această moşie den Arceşti, ce scrie mai sus, de nu o au fost mai
căutat.
Iar Leca arbănaşul den Călineşti şi cu cumnatu-său, Iorga
log(ofăt), ginerii lu Ianache văt(af), ei, văzând că iaste o moşie necăutată
de niminea, o au cuprinsu ei toată şi au luat tot venitul ei şi încă au fost
vândut şi viile de la Călineşti peste tot. Iar cându au fost acum, în zilele
domnii méle, aducând părintele Athanasie egumenul cărţile şi zapisele de
la mănăstirea cea mare, şi aflându de această ocină den Arceşti cum iaste
a sfintii mănăstiri, venit-au înnaintea domnii méle la Divan de s-au pârât
de faţă cu Leca arbănaşul den Călineşti, ginerele lu Ianache văt(af),
cumnatul Iorgăi log(ofăt). Şi au scos părintele Athanasie egumenul
zapisele céle de danie şi cartea lu Alecasandru vod(ă), l(ea)t 7135, şi
cartea răposatului Matei Băs(ă)rabă voevod, l(ea)t 7146, de s-au citit toate
pre rând înnaintea domnii méle, în Divan, scriind pre acéste părţi de ocine
den Arceşti cum că sînt date şi închinate sfintii mănăstiri, ce scrie mai sus.
Iar Leca arbănaşul, el încă au scos un zapis făcut pre numele Mitrei
post(elnic), cu meşteşuguri, cu pecétea Mitrei post(elnic), scriind că, peste
vânzarea ce-au fost vândut Mitrea post(elnic) întâi, au mai vândut în urmă
şi céialalată jumătate den partea lui de ocină peste tot.
Într-acéia, şi domniia mea am căut(at) şi am judecat denpreună cu
toţi cinstiţii boiarii domnii méle şi foarte bine am adeverit domniia mea
cum că zapisele Mitrei post(elnic), céle de danie, sânt bune şi adevărate,
şi cartea părintelui Melentie, ce-au fost egumen pre acea vréme, de
tocméală şi de aşezământ, ca să se ştie ce va ţiné Ianache văt(af) şi ce va
ţiné mănăstirea. Iar zapisul ce-au scos Leca arbănaşul, făcut cu meşteşug,
făcut pre numele Mitrei post(elnic), l-am înfăţişat domnii mea cu zapisul
Mitrei post(elnic), care iaste făcut la sfânta mănăstire a lu Mihai Vod(ă),
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de danie, şi l-am aflat sângur domnii mea că nu iaste bun şi derept, nici
iaste iscălitura Mitrei post(elnic), şi macar de-ar fi şi bun, fiind făcut în
urma danii, nu să créde.
Derept acéia, şi domnii mea încă am dat această carte a domnii
méle sfintii şi dumnezeeştii mănăstiri, ce scrie mai sus, şi părintelui
Athanasie egumenul şi a tot soborul sfintii mănăstiri ca să ţie acéste doao
părţi de ocină den Arceşti, cu rum(â)nii, şi cu vaduri de moară şi cu viile
de la Călineşti, céle lucrate şi céle nelucrate, să fie sfintii mănăstiri moşie
stătătoare şi ohabnică, în véci, pentru că au rămas Leca arbănaşul de lége
şi de judecată dennaintea domnii méle, den Divan, cum mai multă treabă
să nu aibă de acum înnainte cu părţile mănăstirii de ocină den Arceşti. Şi
s-au luat şi zapisul cel mincinos de la mâna lui. Şi de ar scoate de acum
înnainte nescare cărţi sau zapise să nu se crează, i ni wt cogojde
nepocol1bimo, po riki g<o>s<po>dstva mi.
Seje 8bo i sved<i>telye postavl1em g<o>s<po>dstva mi:
Vintilă vel ban Cralevscyi, i Gin1 Rÿst1 vel vornic, i
Alicsandru vel lwgofet, i Mihai Catacozino vel spatar, i Matei
Korog0rl1nÿl vel vistér, i Diicÿl vel cl6kér, i Dÿmitraşco vel
postélnic, i Corn1 vel peharnic, i Părvul Catacozino vel
stolnic, i Costandin ªirb1i vel comis i Radul Izvoranul vel
pitar. I ispravnic Şărban vtori lwgofet.
Ispisah Stank6l lwgofet wt grad Bucureºi, m<1>s<é>ţa
martye, c∂d d<0>ni, v<ă> l<1>t<o> =zrÌkø.
†
Ïw
Costandin
voevod<a>,
m<i>l<o>sty6
B<o>jy6,
g<o>s<po>d<i>n0.
† Ïw Costandin voevod<a>3 <m. p.>.
Original, pergament (42 x 56 cm), cerneală cafenie, invocaţia simbolică,
monograma, cuvinte, majuscule, puncte în text şi monograma cu roşu şi verde, sigiliu
domnesc mijlociu, timbrat, neclar; pe verso, rezumat şi însemnări greceşti.
__________________________________________________________
1
De la „ocină” până aici, tăiat cu mai multe linii.
2
De la „viile” până aici, tăiat cu mai multe linii.
3
„... şi de nimeni neclintit, după porunca domniei mele.
Iată dar şi martori am pus domnia mea: Vintilă mare ban al Craiovei, şi Ghinea
Rustea mare vornic, şi Alicsandru mare logofăt, şi Mihai Catacozino mare spătar, şi
Matei Ciorogârleanul mare vistier, şi Diicul mare clucer, şi Dumitraşco mare postelnic,
şi Cornea mare paharnic, şi Pârvul Catacozino mare stolnic, şi Costandin Ştirbéi mare
comis şi Radul Izvoranul mare pitar. Şi ispravnic Şărban al doilea logofăt.
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A scris Stanciul logofăt din cetatea Bucureşti, luna martie, 24 zile, în anul 7199

<1691>
† Io Costandin voievod, din mila lui Dumnezeu, domn”.
† Io Costandin voievod <m. p.>.

4.

1691 (7199) aprilie 16

Dionisie, B<o>jye6 m<i>l<o>sty6, proin patryarh Costandina
grada i prokéé1.
† Scriem patrieşiia noastră dumneavoastră 12 boiari hotarnici,
carii sânteţi luaţi pre răvaşăle măriei sale domnului nostru, Io Costandin
voievod, de monahiia Martha, ce s-au chiemat pre nume mirenescu
Mihalcea Păuşasca, şi de noru-sa, jupâneasa Aspra, ce-au fost a lui
Tănasie clucer Păuşăscul, şi de părintele Athanasie, egumenul de la
mănăstirea lui Mihai Vodă, ca să alégeţi şi să hotărâţi moşiia
Grozăveştilor să se ştie cine va ţiné.
Cătră aceasta, vă facem ştire, patrierşiia noastră, să căutaţi, de
vréme ce veţi vedea această carte a patrierşiei noastre, iar dumneavoastră
să vă strângeţi la un loc, precum vă scriu şi răvaşăle măriei sale, să citiţi
cărţile şi zapisele ce vor avea şi să le luaţi seama pre amăruntul şi să-i
tocmiţi şi să-i hotărâţi după obicéiu, unii despre alţii, cu frica lui
Dumnezeu, nefăţărind nici veghind voe nici unuia nici altuia, numai cum
ar fi cu dreptul.
Şi carii vor umbla pre dreptate, fără de făţărie, să fie ertaţi şi
blagosloviţi de Domnul nostru Iisus Hristos şi de patrierşiia noastră, iar
carii den dumneavoastră ar umbla cu făţărie şi cu voe veghiiată şi nu ar
face ce iaste dreptul şi carii ar îndemna a face strâmbătate, unii ca aceia să
fie tricleţi şi anathema şi afurisiţi de 318 Sfinţi Părinţi, carii să află la
Nicheia, aşijderea să fie şi de patrierşiia noastră, pietrile şi fierul să
putrezească, iar trupurile acelora să stea întregi netopite şi nedezlegate, în
véci, şi să dobândească cutremurul lui Cain şi stricăciunea lui Ghiezi şi
să-i înghiţă pământul de vii ca pre Dathan şi Aviron.
Aceasta scriem patrierşiia noastră.
Aprilie 17 dâni, leat 7199 <1691>.
Copie din 1775, făcută de Costandin dascăl slovenesc (Condica mănăstirii
Mihai Vodă, f. 554-555). Altă copie, din 26 octombrie 1819.
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_________________________________________________________
1
„Dionisie, cu mila lui Dumnezeu, fost patriath al cetăţii lui Costandin şi
altele”.

5.

1691 (7199) august 5

† M<i>l<o>stye6 B<o>jy6, Ïw Costandin B\s\rab\ voevoda i
g<o>sp<o>d<i>n\. Davat g<o>sp<o>dstv<a> mi sy6 povelenye g<o>sp<o>dstv<a> mi omul părintelui, egumenul de la Mihai Vodă, şi cu sluga
domniei méle, anume ...1 vtori portar, ca să fie volnic cu această carte a
domniei mele să meargă să ia toată dijma dupre moşiia mănăstirii de la
Arceştii ot sudstvo Prahova, pentru care moşiie au avut întrebăciune de
faţă, la Divan, înaintea domniei méle cu Leca de Călineşti. Şi au rămas
Leca de Călineşti ca să ţie o parte de moşie lui, iar părintele egumenul de
la Mihai Vodă să ţie 3 părţi de moşie, precum scrie şi hrisovul domniei
méle.
Drept acéia, să fie volnicu sluga domniei méle şi cu omul
părintelui egumenul, ce scrie mai sus, să ia toată dijma ce l-ar ajunge,
partea dupe acéste 3 părţi, din grâu, den meiu, den orz, din fân, din toate
bucatele ce-ar fi pre moşie, din zéce una, şi de cătră nimenea opreală să
n-aibă, că aşa iaste porunca domniei méle.
I ispravnic saam reke g<o>s<po>dstva mi.
Avg<ust> e∂ <5> d<0>ni, l<1>t<o> =zrÌkø <7199/1691>.
De va hi într-alt chip, să vie de faţă.
Proc(itoh) vel stolnic.
Copie din 1775, făcută de Costandin dascăl slovenesc (Condica mănăstirii
Mihai Vodă, f. 433).
____________________________
1
Omis.

6.

1693 (7201) martie 14

† Adecă eu, Iordachi, s(â)nă Stavrino, <ş>1i cu soţiia mea, Ilinca,
dat-am acestu al nostru zapis ca să fie <d>1e credinţă la cinstită mana
mării sale domnului nostru, Io Costandin voivod B<ă>1sărab, cum să se
ştie că avându noi moşie în Suharna, ot sud(stvo) Elh(ov), care moşie
<este ală>1turea cu a sfintii mănăstiri a lui Mihai Vodă, de moştenire de la
socri, încă mai dinainte vréme, şi tot o am stăpânit cu bună pace. <Da>1r
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acum, trebuindu-ni noao bani, noi de a noastră bună voe, am vinit la
măriia <sa de ne-a>1m tocmit, de-am vândut mării sali toată partea
noastră den moşie, den Su<harna>1, den câmpu, den pădure, den apă, den
siliştea satului şi de peste tot hotar<ul cât s>1ă va allege, a patra parte, şi
cu vad de moară în apa Argeşului. <Iar>1 moşii merge până în piiatra
despre Ciurluleasa. Şi am tocmit această <vânzar>1e cu măriia sa, dirept
bani gata, taleti 250, însă moşie fără de rumâni. Şi am lu<at acei>1 bani,
toţi gata, în mâinele noastre şi am vândut mării sale, de-a noastră bună
v<oe şi>1, fără nici o silă şi cu ştirea tuturor rudeniilor noastre.
Drept acéia, <am da>1t <şi>1 zapisul nostru la cinstită mâna mării
sale domnului nostrum, Io C<ostandin Basa>1rab voivod, şi a cinstiţi coconii
mării sale, <că am v>1ândut ...1 şi să stăpânească această moşie cu bună pace,
să-i fie m<oşie>1 ...2 stătătoare şi ohabnică, în véci. Şi i-am dat mării sale şi
zapisele céle v<echi>1 ce ne-<au>1 dat şi nooa de la socrii noştri.
Şi când am făcut acestu zapis fost-<a>1u boiari mărturie, cari îşi
vor pune iscăliturile mai jos. Şi noi, pentru <m>1are credinţă, ne-am pus
dégetele şi iscăliturile mai jos, ca să se crează.
Martie 14 d(â)ni, leat 7201 <1693>.
† Iordache, sin Stavrine; † Ilinca. † Căzan, sin Căzan postelnic
Năsturel de Fer(e)şti <m. p.>; † Şărban Năsturel postelnic mărturie <m.
p.>; Cornea vel ban mărturie <m. p.>; Diicul Rudeanul mărturie <m. p.>;
Şerban vel vistier martor <m. p.>; Costandin biv vel clucer Ştirbei
mărturie <m. p.>; Radul Izvoranul vel stolnic mărturie <m. p.>; † Radul
Golescul vel comis mărturie <m. p.>; † Ianachi Văcărescul vel agă
mărturie <m. p.>; Preda vel clucer ...2 <m. p.>.
Nr. 435. Orig. rom., hârtie (32/20,3 cm.), cerneală neagră, rupt în două bucăţi pe
mijloc, înnegrit pe mari porţiuni; pe v. însemnări greceşti.
___________________________________________
1
Rupt.
2
Neclar.

7.

1693 (7202) septembrie 4

† Adecă noi, 6 megieşi, pri nume carii vom iscăli mai jos, carii am
fost luoaţi de părinteli egumenul di la Mihai Vodă, cu porunca dumnilor
boiarilor cilor mari şi cu sluga mării sale, lui vodă, Marco vtori portar, ca
să cătăm şi să adiverim pentru un hotar, carii hotar iaste dispre moşiia
Nicăi grecul.
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Deci noi, văzându noi porunca dumnilor boiarilor celor mari şi cu
sluga mării sale, domnu nostru, al vtori portar, noi ni-am strânsu, noi toţi,
şi cu alţi înprij(u)reni di-am mărsu la pi(a)tra di în mijloc de-am tras, şi
am mersu pe semnele cel vechi şi am găsit hotarul tăiat de Nica grecul.
Deci, Nica grecul nici cu aceia nu s-au lăsa<t>1, ci au mersu al doile
rându la părintele patriharful2 di au făcut<t>1 o carti cu mari blestem
asupra tutror înprej(u)renilor. Şi cu carte dumnilor boerilor şi iar cu
Marcu vtori portar de s-au strânsu cu noi deînpreună, acolo la hotar. Deci
toţi înprej(u)renii, văzându marile blestem, nu au îndrăznit, nici bătrân
nici tânăru, ca să îndirepteze acestu lucru, ci iar noi, aceşti 6 carii am
adiverit întăiu, am luoat marile blestem, pă unde au fost dirept(u)lu pă
acolo am mersu. Şi au rămas Nica de lege şi de judecată.
Deci noi încă am dat părintelui egumenului ca să ţie ace moşii pă
undi sîntu sămnili celi vechi să o stăpânească în veci. Şi pentru credinţa
ne-am pus degitele şi iscăliturile ca să creză.
Septembrie 4 d(â)ni, 7202 <1693>.
† Chirilă monah ot Migiaşi3; † Radomir ot Bolintin3; † Văsiiu ot
Stristeni3; † Albul ot Tântava3; † Stan ot Bolintin3; † Ian(e) ot Flocoasa3.
Original, hârtie (28,8 x 20,5 cm.), cerneală neagrã, rupt puţin la îndoituri, şase
amprente digitale aplicate în aceeaşi cernealã; pe verso, însemnare şi rezumate greceşti;
o copie din sec. XVIII.
EDIŢII: I. Ionaşcu, Vechimea mănăstirii din Pădurea cea Mare de la Bolintin.
Extras din RIR, VII, 1937, p. 16, nr. XXII (rezumat după o copie de la Arhivele
Naţionale Bucureşti).
______________________________________
1
Omis.
2
Aşa în orig.
3
Amprentă digitală.

8.

1694 (7202) iulie 17

† Az, Cornescu părcălabÿl za curte1, dat-am această scrisoare
a mea sfinţii sale părintelui Athanasie egumenul de la sfânta mănăstire ce
se chiamă a lu Mihai Vodă, de aici din Bucureşti, hramul Sfântului
Arhiereu Nicolae, şi la alţi părinţi ce vor fi lăcuitori la această sfântă
mănăstire, ca să se ştie pentru un loc dă deal, cât au fostu mai denainte
vréme vii, însă din hotarul Lupeştilor în jos pre deal până în calea
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Mehedinţilor, unde să sue calea la crucea lui Alexandru vodă cea de
piatră, şi de la cruce în jos până la hotarul cel de piatră al sfintei
Mitropolii, unde iaste hotărâtu de Costandin Şărban voevod, şi din piatra
hotarului însă până în locul unde au fost viia arhimandritului, şi din viia
arhimandritului iar în sus până în gardul sfintii mănăstiri a lu Mihai Vodă.
Deci când au fost acum în zilele mării sale, domnu nostru, Io
Costandin Basarab voevod, fiind eu pârcălab de curte, şi dându-mi măriia
sa dijma ci-ar fi de pre locul domnescu de aici dinprejurul Bucureştilor
pre seama mea, şi căutând eu locurile şi având eu gâlceavă cu părintele
Parthenie egumenul de la mănăstirea Radului Vodă şi întâmplându-se
de-au mersu măriia sa vodă desupra dealului în vânătoare, am mersu şi eu
cu egumenul de la Radul Vodă pentru gâlceava noastră şi am arătat mării
sale şi acest loc, ce scrie mai sus, al sfintei mănăstiri a lu Mihai Vodă, şi
văzându-l înpietrit şi ales, fiind dat şi miluit de alţi domni bătrâni mai
denainte vréme, măriia sa încă l-au lăsat să-l ţie sfânta mănăstire, precum
l-au ţinut şi mai denainte vréme.
Deci şi eu, încă văzând hrisoavele domneşti, dat-am şi această
scrisoare a mea la mâna sfinţii sale părintelui egumenului de la Mihai
Vodă să aibă şi de cătră mine bună pace, pentru rân(dul) dijmii de pre
acest loc, ci iaste mai sus zis, şi de cătră toţi pârcălabii, cine ar fi în urma
noastră.
Şi am iscălit mai jos, ca să se crează.
I napisah az, Mihai log<ofet> za Divan Tărgoviº1nÿl2, cu
învăţătura domnealui pârcălabului, m<1>s<é>ţa 6l<ye>, z∂y <17> d<0>ni,
l<1>t<o> =zÌsv <7202/1694>.
Cornescul pârcălab de curte <m. p.>.
Original, hârtie difolio (29,2 x 20,6 cm.), cerneală neagră; pe verso, rezumat
grecesc; cu o copie din 1775 de Constandin dascăl la Şcoala de slovenie.
_______________________________________________________________
1
„Eu, Cornescul pârcălabul de curte”.
2
„Şi am scris eu, Mihai logofăt de Divan Târgovişteanul”.

9.

1695 (7203) iunie 25, Bucureşti

† Adecă eu, Iane Stăncescu, scriu şi mărturisescu cu acesta al
mieu zapis ca să fie de bună credinţă la mâna sfinţii sale părintelui
Athanasie egumenul de la mănăstirea lui Mihai Vodă den Bucureşti, unde
iaste hramul S(fe)te Nicolae, şi la toţi părinţii câţi să află lăcuitori la
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această sfântă mănăstire, cum să să ştie că, cumpărând eu nişte moşii la
Sulimanul, ot sud(stvo) Ialomiţa, de la Marin ot Sulimanul, şi de la Şărba
şi de la Dragnea diiacu, drept ughi 110, şi având mănăstirea nişte loc, aici
în Bucureşti, pre lângă locul nostru, alăturea pre lângă hanul lui Şărban
vodă, din poarta lui Gheorghie Perdecula până în prăvăliile Sărindariului,
în lung stânjeni 19 şi în lat stânjeni 6 pol, care loc l-au fost cumpărat
răposatul Şărban vodă de l-au dat mănăstirii schimbu pentru nişte prăvălii
ce-au fost luat de-au pus hanul.
Deci ne-am învoit cu sfinţiia sa părintele Athanasie egumenu şi cu
alalţi părinţi a sfintei mănăstiri, de le-am dat moşiia mea, ce-am cumpărat
de la Sulimanul sfintei mănăstiri, şi ei mi-au dat acest loc, de aici din
Bucureşti, schimb, moşie pentru moşie. Şi le-am dat şi zapisele moşiei ce
scrie pre numele mieu.
Drept acéia, le-am dat acest zapis al nostru ca să aibă a ţiné şi a
stăpâni sfânta mănăstire această moşie, ce să scrie mai sus, cu bună pace,
să-i fie moşie stătătoare în véci.
Şi mărturii boiari, carii vor iscăli mai jos.
Şi pentru credinţa mai jos mi-am pus şi eu pecétea şi iscălitura, ca
să să crează.
Şi am scris eu, Stanciul logofăt, cu zisa lui, în Bucureşti, iunie 25
d(â)ni, leat 7203 <1695>.
† Eu, Iane de la Stănceşti. † Ion Ghiorghi mărturie ot Piteşti; †
Grozea coj(ocar) ot Bucureşti mărturie; † Mihai mărturie.
Copie din 1775, făcută de Costandin dascăl slovenesc (Condica mănăstirii
Mihai Vodă, f. 452).

10.

1695 (7203) august 14

† M<i>l<o>sty6 B<o>jy6, Ïw Costandin B\s\rab voevod i
g<o>sp<o>d<i>n0. Davat g<o>sp<o>dstv<a> mi sy6 povelenye g<o>sp<o>dstv<a> mi slugii domnii mea, anume ...1, ca să fie volnic cu această
carte a domnii mea să strângă toată dijma de pre moşiile mănăstirii lu
Mihai Vodă de la Băţăşti şi de la Florul, să ia dijma de la tot omul den
toate ce va fi: den pâine, den orz, den mălaiu, den fân, den cânepă şi den
toate bucatele ce va afla, să ia den zéce una, precum iaste obicéiul. Iar
cine vor sta înpotrivă, a nu-şi daré dijma de voe, să fie volnic sluga
domnii méle ce scrie mai sus să-i apuce să dea făr de voia lor, că aşa iaste
porunca domnii méle.
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I ispravnic saam reke g<o>s<po>dstva mi.
Avg<ust> dy∂ <14> d<0>ni, l<1>t<o> =zÌsg <7203/1695>.
Original, hârtie (28,1 x 20 cm.), cerneală neagră, monograma în chinovar,
înnegrit pe margini, sigiliu domnesc inelar octogonal, puţin clar; pe verso, două
rezumate greceşti.
________________________________
1
Loc liber.

11.

1696 (7204) februarie 18

† Adecă noi, carei ne vom iscăli mai jos, anume: Dumitru
vornicul, cu fiiu-mieu, Chiriţă, i Mihul, s(â)nă Frâncul iuzbaş, cu vărusău, Simion, s(â)nă Radul, i văru-său, Pană, s(â)nă Pană, i Gherghe, zet
Marei, i Niţul, zet Androsul ot varoş Floci, dat-am acesta al nostru zapis
ca să fie de bună credinţă la mâna sfinţii sale părintelui Athanasie
egumenul ot mănăstirea lui Mihai Vodă, din târgu din Bucureşti, şi a tot
săborul sfintei mănăstiri, precum să se ştie că având noi multă pâră şi
gâlceavă cu părintele Athanasie egumenul şi cu alţi călugări de la
mănăstire, pentru moşiia Ivănişul, ot sud(stvo) Ialomiţa, sculându-se
părinţii călugări cu neşte cărţi domneşti vechi, însă cu o carte a lui Mihai
vodă şi cu o carte a lui Şărban voievod cel bătrân, întru care scriia pre
numele aceştii moşii, şi vrând ei să ia moşiia.
Deci noi, încă fiindu moşnéni pe această moşie şi fiindu-ne că au
stăpânit naintea noastră bătrânii, moşii noştri şi strămoşii, şi noi tot cu
bună pace până acum, şi ştiind noi că mănăstirea n-au mai ţinut nici a mai
stăpânit niciodată, şi văzând noi că avem mare săclet1 şi bântuială dupre
părinţii călugări, şi ca să să aleagă dreptate am mersu cu toţii la Divan
de-am tras pâră, de faţă cu părintele Athanasie egumenul, că iaste moşiia
a mănăstirii, şi scoţând şi cartea lui Mihaiu vodă şi a lui Şărban vodă, de
s-au cetit în Divan. Şi noi, încă jeluindu-ne în Divan de direptate, fiind
moşiia a noastră, şi spuindu naintea mării sale, domnu nostru, cum că
aceasta moşie, Ivănişul, o am ţânut noi şi moşii noştri tot cu bună pace
până acum, iar mănăstirea n-au ţânut.
Într-acéia, şi măriia sa, văzând că iaste un lucru vechi depre la
Mihai vodă, şi n-au stăpânit mănăstirea niciodată, şi ca să să dovedească
lucrul mai bine ne-au dat, cu cartea mării sale, pre seama oamenilor,
înprejurénilor de acolo de la oraş, cu cărţi de afurisanie asupra lor, ca să
ne ia seama şi să caute să adveréze pentru această moşie, să vază mai
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ţânutu-au mănăstirea vreodată au n-au ţânut, şi a noastră iaste moşiia au a
mănăstirii şi cui să cade să o ţie.
Deci ei toţi, strângându-se acolo la un loc şi umblându pe urmă
bine au adevărat pe dreptate cum că n-au pomenit nici au auzit pe
nimenea din bătrâni mai denainte vréme să fie ţinut mănăstirea această
moşie, ci au pomenit şi au auzit că au ţânut tot neamul nostru această
moşie în pace despre părinţii călugări de la mănăstirea Mihai vodă.
Iar părintele Athanasie nici pe aceasta nu s-au putut odihni, ci tot
bănuia şi umbla făcându-ne val. Şi noi, văzând că nu să aşază la un loc, şi
fiind noi neşte săraci şi neputând să mai umblăm pre pâră cu cheltuiale,
ne-am socotit cu toţi, carei scriem mai sus, şi pentru pomeana părinţilor
noştri şi a noastr<ă, de>2-am <închi>2nat <şi> am dat cu scris<oarea
noa>2stră dintr-această moşie a <noastră>2, Ivănişul, stânjeni <600, la
sfânta mănăstire a lui Mihai Vodă ca să să pomenească numele părinţilor
noştri şi ale noastre. Şi cu această danie ne-am împăcat cu sfinţiia sa
părintele egumen şi cu toţi părinţii călugări ca să ţie sfânta mănăstire
această moşie din Ivăniş, stânjeni 600>2, cu bună pace de cătră noi şi de
cătră tot neamul nostru, să fie sfintei mănăstiri moşie stătătoare, ohabnică,
în véci, după cum scrie şi cartea părintelui Athanasie egumenul cu a tot
săborul sfintei mănăstiri şi cu pecetea mănăstirii la mâna noastră de
înpăcăciune, ca să-şi ţie numai aceşti stânjeni de moşie, iar alaltă moşie
câtă mai iaste să ni-o ţânem noi cu pace şi de acum nainte să ne ţinem
cineşi moşiia, să nu mai fie gâlceavă între noi, ci să fim împăcaţi cu noi şi
cu tot neamul nostru.
Şi mărturii boiarii, carei vor iscăli mai jos.
Şi pentru mai adevărată credinţă mai jos ne-am pus numele în loc
de pecéte, ca să să crează.
Şi am scrie eu, Mihai logofăt ot Târnava, cu învăţătura lor.
Fev(ruarie) 18 d(â)ni, leat 7204 <1696>.
† Az, Dumitru vornic. † Az, Ciriţă, s<0>nă Negoiţă3.
† Mihul, sin Frâncul iuzbaş. † Simion, sin Radul. † Pană, sin Pană. † Az,
Gerge, zet Maryi. † Az, Niţul, zet Androsul ot varoş Floki4
<m.p.>; Γηωργιος μαρτιρας <m.p.>; Κοσταντίνος Κιρουτης (?) μαρτιρας
<m.p.>; Μαθεας Σανετης μεγας πορταρης μαρτιρας <m.p.>5.
Original, hârtie difolio (43,5 x 29,6 cm.), cerneală neagră, rupt la îndoituri şi
pătat, pe verso, însemnări şi rezumate greceşti; cu o traducere franceză, un rezumat
românesc şi o copie din 1775, făcută de Costandin dascăl slovenesc (Condica mănăstirii
Mihai Vodă, f. 455).
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________________________________________________________________
1
„necaz”.
2
Rupt; completat după copia din 1775.
3
„† Eu, Dumitru vornic. † Eu, Chiriţă, fiu lui Negoiţă”.
4
„† Eu, Gherghe, ginerele Marii. † Eu, Niţul, ginerele lui Androsul din oraşul
Floci”.
5
„Gheorghe martor; Constantin Chiruţă (?) martor; Matei Sanetis mare portar
martor”.

12.

1696 (7205) noiembrie 12

† Adică noi, Bilcireştii, anume Bobe i [şi] Oprica, văru-mieu, i
Stănimir, fratele Opricăi, i Mihăilă, cu frate-mieu, Stănimir, făcut-am
aceasta-m(i) scrisoare a no(a)stră la mâna părintelui egumenului de la
Mihai Vodă, precum să se ştie că avem şi noi moşii1, Bilcireştii,
dinpreună cu sfinţiia sa, acolo. Deci noi am fost băgat nişte râmători în
suhat la ghindă în toată moşiia. Deci viind ispravnicii mănăstirii şi zicând
cum că am1 loat bani suhat, şi noi neluându, ne-am prinsu în cuvinte cu
o(a)menii părintelui, de ne-am prigonit.
Deci părintele s-au mâniat şi au mersu de s-au jăluit domnului,
zicând că are moşie, şi trimiţându ispravnicii şi oamenii, stându
înpotriv(ă), ca să nu-i dea suhatul. Deci domnul au trimis un portar al
doilea să-i aducă cu scrisori, cine ce arŭ avea aici, şi ne-au adus.
Deci noi, fi(i)nd greşiţii sfinţii sale ne-am rugat de sfinţiia sa ca să
ne iarte, şi ne-au ertat. Deci noi i-am făcut scrisoarea noastră la mâna
părintelui, precum să ţinem şi noi cu părintele precum am ţinut şi mai
nainte vréme, iar ci s-ar găsi dupre moşie, suhat, au ci l-ar afla, dijma să
fie di fraţi, cine pe ce ar ţiné moşie, iar cine ar sări din noi au din
ceila(l)ţii de-ai noştri asupra oamnilor părintelui să fie închinaţi pradă.
Şi când am făcut această scriso(a)re fost-am eu, Loizŭ portar.
Şi am scris eu, popa Mihăilă ot Gorgani, cu învăţătura lor.
Şi pentru credinţa ne-am pus mai jos şi dégitili, ca să se crează.
Noem(brie) 12 d(â)ni, leat 7205 <1696>.
† Eu, Bobe2. † Oprica2; Stănimir2; † Mihăilă2.
Original, hârtie (36,5 x 21,5 cm), cerneală neagră, rupt la îndoitură, patru
amprente digitale aplicate în aceeaşi cerneală; pe verso, o însemnare grecească; cu o
copie din 1775.
____________________________________________
1
Urmează un cuvânt tăiat cu mai multe linii.
2
Amprentă digitală.

Documente de la Constantin vodă Brâncoveanu

13.

91

1697 (7205) ianuarie 9

† Adecă eu, Iordachie, s(â)nă Stavrino pârcălab den Coeni,
denpreună cu soţiia mea, Ilinca, fata lu Cazan postelnic, dat-am zapisul
nostru ca să fie de bună credinţă la mana dumneaei Ilincăi bănésii
Corbeancăi şi a coconilor dumneaei, cum să se ştie că având noi moşie în
Suharna, ot sud(stvo) Elh(ov), denpreună cu sfânta mănănăstire a lu
Mihai Vodă, unde iaste hramul S(fe)tii Nicolae, care moşie ne iaste şi
noao dată de zestre dă la tată-nostru, Cazan postelnic Năsturel ot Fierăşti,
fă<cu>1tu-o-am vânzătoare. Dici, fiind aceasta moşie denpreună cu a
sfintii mănăstiri a lu Mihai Vodă mers-am întăi la sfinţiia sa părintele
egumenul ...2 de l-am întrebat, pentru că i să mai cade sfinţii sale a o
cumpăra fiindu-ni frate dă moşâe. Şi sfinţiia sa părintele egumenul ne-au
dat răspunsu d-au zis că nu-i tribuiaşte, nici va cumpăra. Deci noi, pentru
mare lipsă şi sărăcie şi multă da<tor>1ie ce ne-au ajunsu fiindu-ne nevoe,
mers-am la dumneaei jupâneasa Ilinca băneasa <C>1orbéanca, fiindu-ne
şi dumnealor vecini şi lovindu-se moşâia în cap cu moşâia du<mnea>1lor,
de i-am vândut dumneaei toată partea noastră dă moşâe din Suharna, den
câmpu, den pădure, den apă, den siliştea satului şi dă peste tot hotarul cât
să va alege, a patra parte, şi cu vad de moară în apa Argeşului. Şi lungul
moşâi merge până în piatra dăspre <Ciu>1ruléasa.
Şi am tocmit această moşâe cu dumneaei, dirept bani gata, taleri
150, î<nsă mo>1şâia făr de rumâni. Şi am luat aceşti bani, toţia gata, în
mâinile noastre, şi am vândut dumneaei de a <noas>1tră bunăvoe şi făr de
nici o silă şi cu ştirea tuturor rudeniilor noastre.
Dirept acéia, am dat acest zapis al nostru la mana dumneaei şi a
coconilor dumneaei ca să ţie şi să stăpânească această moşâe cu bună
pace, să le fie moşâe stătătoare şi ohabnică în véci, dumneaei, <şi
coconi>1lor dumneaei, nepoţilor şi strănepoţilor, câţi Dumnezeu îi va
dărui. Şi i-am dat şi zapisele céle <vechi>1, care sînt de la socru-nostru,
Cazan postelnic, de cumpărătoare.
Şi când am făcut acest zapis au fost mulţi <b>1oeri mărturii, carii
vor iscăli mai jos.
Şi pentru mai adivărată credinţă ne-am pus şi noi mai jos degitili
şi iscăliturili, ca să se créază.
Pis gen<arye> ø∂ <9> d<0>ni, l<1>t<o> =zÌse <7205/1697>.
Căzan, sin Căzan poselnic Năsturel de Fer(ă)şti <m. p.>.
† Iordache, sin Stavrino <m. p.>. † Eu, Ilinca3.
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† Şărban Năsturel postelnic mărturie <m. p.>.
Γηωργιος ...4 μαρτιρας <m. p.>5.
Original, hârtie (30,3/20,5 cm.), difolio, cerneală neagră, rupt la îndoitură şi
înnegrit, o amprentă digitală în cerneală neragră; pe verso, însemnări şi rezumate
greceşti; o copie din 1775; un rezumat românesc şi un rezumat francez din sec. XIX.
_____________________________________________________
1
Rupt.
2
Loc liber.
3
Amprentă digitală.
4
Neclar.
5
„Ghiorghios ... martor”.

14.

1697 (7205) aprilie 11

† Adecă eu, Magdalena călugăriţa, fata popei lui Staico, nepoata
popei Neculii potropopul ot Târgovişte, cu soru-mea, Gherghina, şi eu,
Nedelco, feciorul popei Udrii, cu fraţii miei, nepoţii preotésii ai Donii a
popei Neculii potropopul, ci iaste mai sus-zis, şi cu nepotu-mieu, Andrei,
cu fraţii lui, scris-am şi mărturisim cu acesta al nostru adevărat zapis ca să
fie de bună credinţă la mana dumnealui jupânului Tudorache
neguţ(i)toriul, s(â)nă Tudori neguţ(i)toriul, cum să se ştie că având noi un
loc de casă cu pimniţă de piatră stricată şi cu loc de grădină în oraş în
Târgovişte, în mahalaoa de la besărica lu Socol, alăturea cu zidul curţii
mănăstirii Stelii, despre amiază-zi, unde iaste o portiţă mică. Şi iaste în
lungu den uliţă până în fundul grădinii, stânjeni ...1, şi în latu, despre uliţă,
stânjeni ...1, şi în fundul grădinii, stânjeni ...1, care acestu loc ne-au rămas
de la moşul nostru, popa Necula potropopul.
Deci acum, noao trebuindu-ne bani, l-am vândut dumnealui
jupânului Tudorache, de a noastră bunăvoe, dirept bani gata, taleri 25, şi
am luat aceşti bani, toţi deplin, în mâinile noastre, însă eu, Magdalena
călugăriţa pre jumătate, taleri 12 pol, şi eu, Nedelco, iar taleri 12 pol, că
aşa ni s-au venit pre în doao, cineşi cu ceata lui, cu fraţii şi nepoţii.
Dirept acéia, şi noi încă am dat acestu zapis al nostru la mana
dumnealui jupânului Tudorache ca să-i fie moşie stătătoare, dumnealui şi
coconilor, în véci, să-şi facă case şi ce va vrea. Şi i-am dat şi scrisorile
céle vechi ce-am avut pentru acestu loc la mâna dumnealui.
Şi mărturie boiari şi preoţi şi oameni buni, vecini denprejur, care
vor iscăli mai jos.
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Şi noi pentru mai adevărata credinţă ne-am pus dégitile în loc de
peceţi, ca să se crează.
Şi am scris eu, Mihai logofăt za Divan Târgovişteanul, cu
învăţătura Magdalinii călugăriţii şi văru-său, lu Nedelco.
M<1>s<é>ţa aprilye, a∂y <11> d<0ni>, vă l<1>t<o> =zÌse
<7205/1697>.
† Eu, Magdalina călugăriţa2. † Eu, Nedelco2; † Az, Stoica
logofet, sână Parascivei3, mărturie <m.p.>.
<Pe verso, o însemnare mai târzie>: „Zapisul socru mieu de cumpărătoare
locului de case din Târgovişte, la Stelea”.
Orig. rom., hârtie (31,6/21,1 cm.), difolio, cerneală neagră, două amprente
digitale aplicate în aceeaşi cerneală; pe verso, o însemnare românească şi una grecească.
_______________________________
1
Loc liber.
2
Amprentă digitală.
3
„† Eu, Stoica logofăt, fiul Paraschivei”.

15.

1698 (7206) ianuarie 10

Adecă eu, Costandin vel pitariu, împreună cu fraţii miei, Mihai
vtori postelnici Barbul, feciorii pomenitului Vintilă Corbeanul biv vel
ban, scriem şi mărturisim cu acest al nostru adevărat zapis ca să fie de
mare credinţă la mâna sfinţii sale părintelui Athanasie, egumenul de la
sfânta mănăstirea lui Mihai Vodă, înpreună cu tot săborul sfintii
mănăstiri, cum să se ştie că având sfânta mănăstire o moşie ce să chiamă
Olteniţa, ot sud(stvo) Elh(ov), dată de danie de jupâneasa Marica
clucereasa, ce-au fost jupâneasă lui Ivaşco biv vel cliucer Băleanul, cu
diiata ei, întărită cu pecetea şi cu numele ei, şi încă şi cu mare blestem,
care moşie iaste înpreună cu moşiia noastră ce avem acolo.
Deci noi aşa ne-am voitu ca să facem schimbu cu sfinţiia sa,
părintele egumenul, ca să ne de noao această moşie Olteniţa, câtă au
fostu, toată partea jupânésii Maricăi cliucereasii, pre cât au dat ea cu
diiata ei la sfânta mănăstire. Şi noi, încă având nişte moşie la Suharna,
care iar iaste <a>1lăturea cu moşiia mănăstirii, să o dăm sfintii mănăstirii2,
care moşie şi noao ne iaste de cumpărătoare de <l>2a Cazan postélnicul
Heréscul, încă mai denainte vréme, de când au fostu cursul anilor, leat
7205. Şi aşa, cu to<a>1tă voia inimilor noastre, am făcut schimbu cu
părintele Athanasie egumenul şi cu tot săborul sfintii mănăstiri, de ne-au
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dat noao această moşie, ce să chiamă Olteniţa, cât au fostu de danie, ca să
hie pre séama noastră de acum înnainte, şi noi încă am dat sfinţii sale
această moşie a noastră, ce mai sus s-au zis, Suharna, ot sud(stvo) ...3, ca
să fie pre séama sfintii mănăstiri.
Şi după tocmeala şi aşăzământul ce-am făcut cu părintele
Athanasie egumenul datu-ne-au sfinţiia sa zapisul de la tot săborul sfintii
mănăstiri, întăritu cu pecetea sfintii mănăstiri şi cu iscăliturile lor,
înpreună şi cu mulţi boiari mari iscăliţi în zapis mărturii, dându-ne şi
diiata ce-au fost de daniia aceştii moşii a jupânésii Maricăi cliucerésii, ca
să avem a ţiné această moşie pre séama noastră, cu tot venitul ei ce-ar fi.
Şi noi, încă am dat sfinţii sale toate scrisorile céle vechi ce-am avut pre
această moşie, ce mai sus s-au zis, Suharna, înpreună şi cu acestu al
nostru zapis, ca să aibă a ţiné şi a stăpâni sfânta mănăstire această moşie
cu tot venitul ei oricât ar fi, să fie sfintii mănăstiri moşie ohabnică, în
véci, pentru că noi, de a noastră bunăvoe, am făcut acest schimbu cu
acéste moşii, însă moşii stérpe şi fără de rumâni.
Şi la acest aşăzământ întâmplatu-se-au mulţi boiari mari mărturii,
carii mai jos au iscălitu. Şi pentru mai adevărată credinţă am întărit şi noi
zapisul acesta, însuşi cu mâinile noastre am iscălitu, ca să se crează.
Ghenarie 10 d(â)ni, leat 7206 <1698>.
Teodosie mitropolit <m. p.>4.
Costandin Corbeanul vel pitar <m.p.>; Mihai Corbeanul vtori
postelnic <m.p.>; Barbul Corbeanul <m.p.>. Cornea vel ban mărturie
<m.p.>; Stroe Leurdeanul vel vornic mărturie <m.p.>; Diicul Rudeanul
vel logofăt mărturie <m.p.>; Şerban vel vistier martor <m.p.>; Radul
Izvoranul vel stolnic stolnic mărturie <m.p.>; † Şerban Cantacuzino
mărturie <m.p.>; Bunea Grădişteanul vel armaş mărturie <m.p.>; Radul
Golescu vel comis mărturie <m.p.>; Toma Cantacuzino vtori logofăt
mărturie <m.p.>; † Ianachi Văcărescul vel agă mărturie <m.p.>; Grigorie
Băleanul mărturie <m.p.>; Radul Hrizea biv vel clucer mărturie <m.p.>;
Radul postelnic Dudescul mărturie <m.p.>.
Original, hârtie (41,5/29 cm.), difolio, cerneală neagră, rupt la îndoitură; pe
verso, două rezumate greceşti, din care unul dezvoltat; copie din 1775; un rezumat
francez şi un rezumat românesc din sec. XIX.
______________________________________________________
1

Rupt.
Aşa în original.
3
Loc liber.
4
Semnătura mitropolitului deasupra textului.
2
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1698 (7206) ianuarie 14

Adecă noi, eu, Ierotéiu, înpreună cu fraţii miei, anume Barbul1 i
Novac, feciorii Ricăi de la Spanţog, şi eu Cazan, ficiorul lui Cazan
postelnicul Herăscul, toţi înpreună scriem şi mărturisim cu acest al nostru
zapis ca să fie de mare credinţă la cinstită mâna mării sale domnului
nostru, Io Costandin Basarab voevod, precum să să ştie că, avându noi
nişte moşie, ce să chiiamă Spanţogul, ot sud(stvo) Elh(ov), care moşie ne
iaste şi noao de moştenire încă mai denainte vréme de la părinţii noştri, şi
această moşie iaste înpreunată, tot într-un hotar, cu moşia sfintei
mănăstiri, ce să numéşte Mihai Vodă, care iaste din sus de Bucureşti, şi
tot am ţinut această moşie pre seama noastră, cu bună pace, precum o au
ţinut şi părinţii noştri.
Iar când au fost acum, noao trebuindu-ne bani pentru trebile
noastre, mers-am noi, de a noastră bunăvoe, la măriia sa de-am făcut
tocmeală de i-am vândut mării sale această moşie pre cât am avut noi
peste tot, însă stânjeni o mie, şi stânjenul po2 bani ...3, care fac înpreună
peste tot, taleri ...3.
Întru care eu, Ierothei, înpreună cu cu fraţii miei, Barbul i Novac,
feciorii Ricăi ot Spanţog, am vândut mării sale într-această moşie,
stânjeni 500, po2 bani ...3, care fac taleri ...3. Şi eu, Cazan, feciorul lui
Cazan postélnicul din Herăşti, iar stânjeni ...3, şi banii, taleri ...3, precum
să zice şi suma cea de sus.
Care moşie iaste alăturea cu moşiia ce mérge spre hotarul, ce se
numéşte Harna, şi mérge din malul Dunării, alăturea cu Cliciul şi cu
Chisiletul, cu gârla, şi mérge la câmp. Şi după tocmeala ce-am făcut noi
cu măriia sa luat-am cineşi partea lor de bani, pre sumele ce s-au zis mai
sus, toţi gata şi deplin, în mâinile noastre.
Drept acéia, şi noi încă am dat mării sale [noi] toate scrisorile céle
vechi ce-am avut noi pre această moşie, înpreună şi cu acest al nostru
zapis, toate la mâna mării sale, ca să aibă măriia sa a ţiné această moşie,
să-i fie mării sale moşie stătătoare şi luminaţilor coconilor mării sale,
neclătită, în véci.
Şi la tocmeala aceasta întâmplatu-s-au mulţi boiari mari mărturii,
carii mai jos au iscălit. Şi noi, încă pentru mai adevărată credinţă, am
întărit zapisul acesta cu dégetele şi cu iscăliturile noastre, ca să să crează.
Ghenarie 14 d(â)ni, leat 7206 <1698>.
Eu, Ierothei. Eu, Borcea. Eu, Novac.
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Copie din 1775, făcută de Costandin dascăl slovenesc (Condica mănăstirii
Mihai Vodă, f. 462); cu un rezumat românesc şi un rezumat francez din sec. XIX.
_________________________________
1
Greşit, în loc de: „Barbul” (vezi semnătura şi documentul nr. 18).
2
Slavonism: „pe”.
3
Loc liber.

17.

1698 (7206) martie 14, Bucureşti

† M<i>l<o>stye6 B<o>jye6, Ïw Costandin voevoda i
g<o>sp<o>d<i>n\ Zemle Vlahiscoe. Davat g<o>sp<o>dstv<a> mi sy6
povel1nye g<o>sp<o>dstv<a> mi lui Tudorache neguţitoriul, ginerele Procăi
neguţitoriul din Târgovişte, ca să fie volnic cu această carte a domnii méle
de să aibă a-şi face casă pre locul unde au cumpărat în oraşul domnii
méle, în Târgovişte, lângă zidul curţii mănăstirii Stelii, şi să-şi ţie casa cu
locul cât va fi cu bună pace de cătră boiarinul domnii méle, Socol
medelnicériul, pentru că au jăluit Tudorache neguţitoriul la domnia mea
cu un răvaş, zicând cum că după ce-au cumpărat el acestu loc, cu pimniţă,
de la stăpânii locului, şi apucându-se să direagă pimniţa şi să-şi facă casă,
încă preste un an, iar Socol medelnicériul, având şi el un loc de casă,
acolo aproape, l-au oprit cu cuvântul, zicând să nu facă casă că iaste el
mai volnic să cumpere locul, şi cum că-i va da banii. Şi s-au lăsat
Tudorache după cuvântul lui, ca să-i dea banii şi cheltuiala ce-au cheltuit
la zidul pimniţii. Şi cum că au mersu în multe rânduri la dânsul ca să-i dea
banii, până ce-au mai trecut încă un an, şi tot nu i-au mai dat banii, nici au
vrut să iscălească în zapis.
Deci pentru acesta lucru, domnia mea am poruncit, în dosul
răvaşului cel de jalbă, la Socol medelnicériul au să dea banii au să
iscălească în zapis. Mai multu de alt val să nu mai poarte, iar de nu va da
banii, nici va iscăli, să fie volnic Tudorache să-şi facă casă.
Şi mergând Tudorache cu porunca domnii méle la Socol
medelnicériul, el nici banii n-au vrut să-i dea, nici în zapis n-au vrut să
iscălească.
Dirept acéia, fiind Socol medelnicériul aşa necăjâtoriu fără
direptate, domnia me am dat această carte a domnii méle lui Tudorache
neguţitoriul să fie volnic să-şi facă casă pre acest loc şi să-şi stăpânească
el casa şi locul, precum l-au cumpărat cu bună pace, de cătră Socol
medelnicériul mai multă bântuială să n-aibă, să-i fie moşie stătătoare, lui,
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şi feciorilor şi nepoţilor în véci, i ni wt cogojdi nepocol1bim,
porizmo g<o>s<po>dstva mi.
I ispravnic saam reke g<o>s<po>dstva mi.
Pis 8 Bucureºi, m<1>s<é>ţa marte d∂y <14> d<0ni>,
l<1>t<o> =zÌsq <7206/1698>.
†
Ïw
Costandin
voevod<a>,
m<i>l<o>sty6
B<o>jy6,
g<o>s<po>d<i>n0.
† Ïw Costandin voevod<a> <m.p.>.
Original, hârtie (34,5 x 22,8 cm.), difolio, cerneală cafenie, monograma în
chinovar, rupt puţin la îndoituri, sigiliu domnesc inelar octogonal, puţin clar; pe f. 2 r.,
un alt început al actului; pe f. 2 v., o însemnare grecească; un rezumat românesc şi un
rezumat francez din sec. XIX.

18.

1698 (7206) martie 20, Bucureşti,
al zecelea an al domniei

† M<i>l<o>stye6 B<o>jye6, Ïw Costandin0 B\s\rab voevod i
g<o>sp<o>d<a>r\ v\soe Zemle Uggrovlahyiscoe. Davat g<o>sp<o>dstv<a>
mi sye pov1lenye g<o>sp<o>dstv<a> mi sfintii şi dumnezeeştii mănăstiri
de aici din oraşul domniei mele den Bucureşti, unde să prăznuiaşte
hramul Sfântul şi Marele de Minuni Făcătoriu, Ierarhul Nicolae
Mirlichiischi, care mănăstire iaste făcută şi înălţată den temeliia ei de
răposatul şi creştinul Mihai voevod, şi părintelui Athanasie egumenul cu
tot săborul sfintii mănăstiri, ca să fie sfintii mănăstiri ocină la satul
Spanţovul, ot sud(stvo) Elh(ov), despre toată ocina satului, stânjeni 500,
şi den Suharna a patra parte, stânjăni ...1, şi cu vad de moară în apa
Argeşului, den câmpu, den pădure, den apă şi den seliştea satului, cu tot
venitul de peste tot hotarul, pentru că această ocină den Spanţov, stânjăni
500, i-am cumpărat domniia mea de la Ierotei şi de la fraţii lui, Borcea şi
Novac, feciorii Râcăi iuzbaş, de acolo din Spanţov, stânjănul po2 bani 66,
care fac taleri 250, cu zapise de la mâna lor de vânzare şi cu boiarii
Divanului mărturii iscăliţi în zapis. Iar aceasta a patra parte den Suharna,
stânjăni ...1, care mérge în lungu până în piatra despre Ciuruleasă şi cu
vadul de moară din apa Argeşului, am cumpărat domnia mea de la
Iordache, feciorul lui Stavrino, şi de la fămeia lui, Ilinca, stânjănul po
bani 66, cin3 taleri 250, care fac înpreună stânjăni ...1, cin cupno4 taleri
...1.

98

Petronel Zahariuc

Deci, fiind această moşie, ce scrie mai sus, care am cumpărat
domnia mea, alăturea pre lângă moşiia sfintii mănăstiri, ce mai sus s-au
zis, a lui Mihai Vodă, ce are acolo la Spanţov, şi avându mănăstirea altă
moşie a satului Florul, ot sud(stvo) Tel(eor)m(an), alăturea pre lângă
moşiia domnii méle a satului Şerbăneştii.
Deci, după ce a cumpărat domniia mea acéste moşii de la Spanţov,
venit-au părintele Athanasie egumenul cu tot săborul sfintii mănăstiri de
ne-au pohtitu ca să facem schimbu cu sfânta mănăstire, să dăm noi sfintii
mănăstiri acéste moşii, den Spanţov şi den Suvarna, şi mănăstirea să ne
dea noao acestu satu, Florul, tot satul cu tot hotarul, de care şi noi după
pohta sfinţii sale, părintelui Athanasie egumenul şi a tot săborul sfintii
mănăstiri ne-am tocmitu, fiindu cu voia tuturora, de-am făcutu acestu
schimbu, de-am dat domniia mea sfintii mănăstiri acéste moşii den
Spanţov şi den Suharna şi cu vadul de moară în apa Argeşului, şi sfinţiia
sa, părintele Athanasie egumenul, cu tot săborul sfintii mănăstiri, ne-au
dat noao acestu sat, Florul, tot satul cu tot hotarul, schimbu moşie pentru
moşie, însă moşii stérpe fără de rumâni, ca să ţie sfânta mănăstire acéste
moşii de la Spanţov şi de la Suharna, cum scrie mai sus, şi noi să ţinem
satul Florul preste tot cu tot hotarul.
Şi dupre tocmeala ce-am făcut cu părintele Athanasie egumenul şi
cu tot săborul sfintii mănăstiri, dat-am domniia mea zapisele de
cumpărătoaré a acestor moşii, de la Spanţov şi de la Suharna, şi alte cărţi
şi scrisori vechi ce-au fost, la mâna egumenului Athanasie, şi am dat şi
această carte a domnii méle ca să aibă a ţiné sfânta mănăstire şi a stăpâni
acéste moşii de la Spanţov şi de la Suharna, stânjănii ce scriu mai sus, cu
vadul de moară şi cu tot venitul de peste tot hotarul, precum scriu şi
zapisele de cumpărătoare, să fie sfintii mănăstiri de moştenire, în véci.
Şi am întăritu cartea aceasta cu tot sfatul şi credincioşii boiarinii
domnii méle: pan Cornea Brăiloiul vel ban, i pan Stroe vel vornic, i pan
Diicul Rudeanul vel logofăt, i pan Mihai Cantacuzino vel spătar, i pan
Şerban vel vistier, i pan Vergo vel clucer, i Dumitrache vel postelnic, i
Scărlatache vel păharnic, i Radul Izvoranul vel stolnic, i Radul Golescul
vel comis, i Iorga vel sluger i Costandin Corbeanul vel pitar. Şi ispravnic
Toma Cantacuzino vtori logofăt.
Şi s-au scris cartea aceasta în oraşul scaunului domniei méle,
Bucureşti, într-al zécelea an den domniia domnii méle, de Isar logofeţel
den Bucureşti, martie 20 d(â)ni, leat 7206 <1598>.
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†
Ïw
Costandin
voevod<a>,
m<i>l<o>sty6
g<o>s<po>d<i>n0.
† Ïw Costandin voevod<a> <m.p.>.
Diicul Rudeanul vel logofăt prokitoh5 <m.p.>.
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Pe f. 2 verso, o însemnare contemporană: „Acest hrisov să să treacă în 2 locuri,
adecă şi între scrisorile Spanţogului şi între scrisorile Sohărnii, fiind că să cuprinde din
amândoao moşâile”.
Original, hârtie difolio (44,6 x 30 cm.), cerneală neagră, iniţiala, numele
domnului, majuscule, puncte în text şi monograma ornate în chinovar, sigiliu domnesc
mare (5,7 cm. diam.) timbrat, păstrat; pe verso, însemnare românească şi rezumat
grecesc; copie din 1775; un rezumat românesc şi un rezumat francez din sec. XIX.
______________________________________________________
1
Loc liber.
2
Slavonism: „pe”.
3
Slavonism: „fac”.
4
Expresie slavonă: „fac împreună”.
5
„a citit”.

19.

1698 (7206) aprilie 10

† Adecă eu, Ierothei, înpreună cu fraţii miei, anume Borcea i
Novac, feciorii Râcăi iuzbaş den Spanţov, ot sud(stvo) Ilh(ov), scriem şi
mărturisim cu acesta al nostru zapis ca să fie de mare credinţă la mâna
sfinţiei sale părintelui Athanasie egumen de la sfânta mănăstire de aici din
Bucureşti, unde să numéşte Mihai Vodă, şi să prăznuéşte hramul Sfântul
şi Marele şi de Multe Ciudese1 Făcătoriu, Ierarh Nicolae Mirlichiischi, şi
a tot soborul sfintei mănăstiri, cum să se ştie că având noi nişte moşie în
Spanţov, încă mai denainte vréme, de moştenire de la moşi şi de la
părinţi, şi tot o am ţinut prea seama noastră cu bună pace. Iar când au fost
acum, în zilele mării sale domnului nostru, Io Costandin Basarab voevod,
noao trebuindu-ne bani la trebile noastre, mers-am noi, de bunăvoia
noastră, la sfinţiia sa părintele egumen de am făcut tocmeală, de i-am
vândut toată partea noastră câtă să va alége de moşie: din câmp, din
pădure şi din apă, du preste tot hotarul cât să va alége, care moşie iaste
pre lângă altă moşie a sfintei mănăstiri ce are acolo. Şi mai căzându-se
sfinţii sale a o cumpăra, tocmitu-ne-am în preţ, drept taleri 100. Şi după
tocmeală am luat aceşti bani noi, toţi gata şi deplin, în mâinile noastre.
Drept acéia, şi noi am dat sfinţiei sale şi scrisorile céle vechi
ce-am avut pre această parte de moşie a noastră, însă moşie stearpă şi făr

100

Petronel Zahariuc

de rumâni. Şi am dat sfinţiei sale şi acest al nostru zapis ca să aibă a ţiné
şi a stăpâni această moşie, precât am ţinut şi noi, să fie sfintei mănăstiri
moşie ohabnică şi părintelui, în véci.
Şi mărturii boiari carii vor iscăli mai jos.
Şi noi, încă pentru mai adevărată credinţă, ne-am pus dégetele mai
jos în loc de peceţi şi numele, ca să să crează.
Şi am scris eu, Isar logofăt, cu zisa lor.
Aprilie 10 d(â)ni, leat 7206 <1698>.
† Iroteiu, fecior Râcăi. † Eu, Borcea. † Eu, Novac. † Eu,
Praschiva, mărturie. † Eu, Stan de acolo, mărturie. † Eu, Ivan de acolo,
mărturie.
Copie din 1775, făcută de Costandin dascăl slovenesc (Condica mănăstirii
Mihai Vodă, f. 465); cu o traducere franceză, un rezumat românesc şi un rezumat francez
din sec. XIX.
_________________________________________________
1
Slavonism: „minuni”.

20.

1699 (7208) septembrie 28, Bucureşti

† Vă ime Wtţa i Sina i Svetago Duha, <Troiţă
Sv1tago>1, ed<i>nosăşnie i nerazd1l1ima, amin2. Scris-am Dumitru
judeţul ot var<o>3şu Bucureşti, cu 12 pârgari, ace(a)sta a me carte Ilcăi
pentru un răzoru de viia ce-au fost a lu Mihi bivolariu. Iar Miho
bivolariul, el au fost datoriu lu Caliu căldărariul di Dârstor, aspri 1.200.
Iară Elca, ce este mai sus scrisă, se-au sculat de-au plătit datoriia lu Miho
bivolariul, ce-au fost dator, de-au dat aspri gata 1.200 în mâna lu Caliu
căldărariu de Dârstoru. Şi au fost Elca jupâneasa lu Miho bivolariul şi
se-au fost lăsat unul de la altul până au fost Miho viu. Iară deaca au murit
Miho, bărbatul Elcăi, iar datornicii lu Miho bivolariul se-au sculat să
vânză acestu răzoru de vie, ce este mai sus scris. Iar Elca, muiarea lu
Miho bivolariul, e se-au sculat de-au plătit datoriia lu Miho, bărba<tul>4
ei, de-au dat aspri 1.200, eră5 Elca să ţiie acestu răzoru de viia, ce-au fost
a lu Miho, soţul ei, căce au fost mai volnică Elc(a) a plăti ace datoriie şi să
ţiie acestu răzoru de viia, ce este mai sus scris, căce l-au fost câştigatu,
acestu răzoru de vii, Elca, Miho bivolariul, amândoi. Deci au fost mai
volnică Elca să ţie acestu răzoru de vii.
Aşa amu judecat noi, cu alé nosti sufliti, ca să fii Elcă(i) acestu
5
rozoro de vii moşie, ei, şi fecioriloru ei, şi nepoţilor şi strenepoţilor ei.
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Şi mărtu(r)ie: Semna judeţ, şi Hrizo au fost ispravnicu până se-au
plătit aceste bucate, şi Vladul ...3cul, Stoica Gora, i Cazacul, i Ion
coj(ocar).
Şi cini va spargi a no(a)stră carte să fii blestemat de 300 i 18 Oteţi
şi să fie anatima şi să lăcuescă cu Iuda şi Ariia, amin.
Pis az, Wanka gram<atic> wt varoş Bucureºi6, m<1>s<é>ţa
sept<emvrye> cÆi <28> d<0>ny, vă l1t<o> =zÌsi <7208/11699>.
Original, hârtie difolio (30,2 x 21,4 cm), cerneală neagră, rupt la îndoitură şi
înnegrit, sigiliul rotund al oraşului Bucureşti, aplicat în ceară neagră, căzut; pe verso,
rezumat grecesc.
________________________________________________________________
1
Omis.
2
„În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, Treime Sfântă, una şi
nedespărţită, amin”.
3
Înnegrit.
4
Rupt.
5
Aşa în orig.
6
„Am scris eu, Oancea gramatic din oraşul Bucureşti”. Peste numele oraşului a
fost aplicat sigiliul, de aceea este greu lizibil.

21.

1699 (7208) noiembrie 16

† Adecă noi, aceşti 3 meşteri, anume: Stan meşter de la morile
mănăstirii Radului Vodă, şi eu, Vasilie, meşter care am fost la dumnealui
Şărban comis, şi eu, Ilie, m(eşte)r de la morile mănăstirii ot Cotrocéni,
dat-am zapisul nostru la cinstita mâna sfinţii sale părintelui Averghi,
egumenul de la mănăstirea lu Mihai Vodă, precum să se ştie că având
pricină cu dumnealui Preda vel clucer pentru mori, zicând părintele
egumenul de la Mihai Vodă că-i sânt morile nicate1 de morile dumnealui
Predei clucerul.
Deci strângând boiari, după porunca mării sale, lui vodă, ca să
vază pentru morile dumnealui Predei clucerul, ne-au strânsu şi pre noi
Zahariia vtori portar, şi mergând acolo la mal, noi aşa am ales cu suflitili
noastre, cum n-au nici o stricăciuni morile mănăstirii lu Mihai Vodă de
morile dumnealui Predei clucerul. Şi am luoat asupra noastră cum că li
vom potrivi acéste 4 vaduri de mori, anume morile dumnealui Predei
clucerul şi morile mănăstirii lu Mihai Vodă şi morile S(fe)ti Catirini şi
morile lu S(fe)ti Ioan, de vor umbla una ca alta, când vor sta de nicătură2
vor sta toate, iar când vor porni să pornească iar toate o dată, numai să
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aibă sfinţiia lui, părintele egumenul, a să apuca de mori ca să i li dirégem
noi precum ştim, iar niînblând, precum scrie mai sus, să aibă sfinţiia lui,
părintele egumenul, a ni apuca pre noi să dăm sama şi să petrecém mare
nevoe, însă să se apuce sfinţiia lui de mori să li dirégem, precum vom
învăţa noi.
Şi pentru credinţa ne-am pus mai jos numili şi dégitili, ca să se
crează.
Pis noem<vrye> qÆy <16> d<0>ni, l<1>t<o> =zÌsi <7208/1699>.
Eu, Stan meşter. Eu, Vasilie meşter. Eu, Ilie meşter.
Original, hârtie difolio (30,6 x 21 cm.), cerneală neagră, trei amprente digitale
aplicate în aceeaşi cerneală; pe verso, o însemnare grecească; cu o copie din 1775.
__________________________
1
„înecate”.
2
„înecătură”.
3
Amprentă digitală.

22.

1701 (7209) august 20

†
M<i>l<o>stye6
B<o>jy6,
Ïw
Costandin
voevod
i
1
g<o>sp<o>d<i>n0. Pisah g<o>sp<o>dstv<a> mi voao 6 boiarii, anume:
Mardarie călugărul, i Rafail Glineanul, i Danciul ot Ungurei, i Trăşan ot
Şărbăneşti, i Ion pârcălabul ot Baldovineşti i Ciolan ot Brebinari, carii
sânteţi luaţi di Ignatie egumenul ot mănăstirea lui Mihai Vodă, i di
Drăghici Bălăceanul i di Matei vătaf Bălăceanul ca să îndreptaţi hotarul
Băceştilor cu al Stoborăştilor pre sémnele şi pre hotarăle céle bătrâne, pre
unde scrie în cartea lui Mihai Vodă.
Deci în vréme ce veţi vedea cartea domnii méle, iar voi să vă
strângeţi toţi la un loc şi să mérgeţi acolo la acéle moşii să faceţi
adeverinţă direaptă, şi după ce veţi direpta hotarăle să le faceţi scrisorile
voastre, ca să ştie di acum fiişticare pre unde îi iaste hotarul, să ţie făr de
gâlceavă. Şi să socotiţi cine ar fi luat dijma, unul de către altul, să le faceţi
socoteala direaptă să întoarcă unul altuia.
Tolico pisah g<o>sp<o>dstv<a> mi2.
Avgust c∂ <20> d<0>ni, l<1>t<o> =zÌsø <7209/1701>.
†
Ïw
Costandin
voevod<a>,
m<i>l<o>sty6
B<o>jy6,
g<o>s<po>d<i>n0.
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Original, hârtie difolio (28 x 19,5 cm), cernealã neagră, monograma în
chinovar, sigiliu domnesc mare (5,5 cm. diam.), aplicat în chinovar, destul de bine
păstrat; pe f. 2 verso, însemnări româneşti şi greceşti; cu o copie din 1775.
_______________________________________
1
„Scriem domnia mea”.
2
„Atât am scris domnia mea”.

23.

1702 (7210) iunie 28

†
M<i>l<o>sty6
B<o>jye6,
Ïw
Costandin
voevod
i
g<o>sp<o>d<i>n\ v<\>soe Zemle Vlahscoi. Davat g<o>sp<o>dstv<a> mi
sye povel1nye g<o>sp<o>dstv<a> mi sfinţiei sale, părintelui Ignatie,
egumenul de la sfânta mănăstirea lui Mihai voevod, ca să fie volnic cu
această carte a domniei méle de să aibă a ţiné şi a stăpâni toată partea de
moşie den Pereasca, ot sud(stvo) ...1, a lui Dragomir, feciorul lui Mogoş
den Sulimanul, cu bună pace, pentru că această parte de moşie o au fost
vândut Dragomir lui Costandin logofăt din Piteşti cu doao zapise, drept
taleri ...1, de la leatul 7189, de o au stăpânit Costandin câtăva vréme, apoi
o au vândut lui Athanasie, ce-au fost egumen mai nainte la Mihai Vodă,
de o au stăpânit şi mănăstirea vreo 10 ani, până acum.
Deci când au fost acum în zilele domniei méle, iar Dragomir, sin
Mogoş, s-au rădicat cu pâră, zicând cum că nu ş-au vândut el partea lui de
moşie den Pereasca lui Costandin din Piteşti, nici i-au făcut nici un zapis
la mâna lui de vânzare, şi cum că are şi mărturie pe Oana iuzbaş ot ...1,
cum n-au vândut, nici au luat bani de la Costandin.
Deci Dragomir au venit cu Ignatie egumenu înaintea domniei méle
la Divan de s-au pârât amândoi de faţă. Şi Ignatie egumenul au scos
amândoao zapisele lui Dragomir de vânzaré acei parte de moşie, care
vânduse mai nainte lui Costandin, de s-au citit în Divan. Iar Dragomir
tăgăduia şi zicea: cum că nu sint zapisele lui. De care, fiind şi Oana iuzbaş
de faţă, aşa au mărturisit înaintea domnii méle cum că zapisele sânt
adevărate ale lui Dragomir, întâmplându-să de-au fost şi el atuncea la
vânzaré acei parte de moşie, când o au vândut lui Costandin, şi cum că
din mâna lui au luat Dragomir banii.
Într-acéia, văzând domniia mea că umblă Dragomir cu minciuni,
l-am scos domniia mea cu mare ruşine din Divan, şi am dat această carte a
domniei méle lui Ignatie egumenul ca să aibă a ţiné şi a stăpâni această
parte de moşie, ce scrie mai sus, cu bună pace, de cătră Dragomir, feciorul
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lui Mogoş, după cum îi scriu zapisele, pentru că au rămas Dragomir de
judecată den Divan dinaintea domniei méle.
I naco da n1st. I ispravnic saam reki g<o>sp<o>dstv<a> mi2.
^nye c∂i <28> d<0>ni, l<1>t<o> =zÌsiy <7210/1702>.
Copie din 1775, făcută de Costandin dascăl slovenesc (Condica mănăstirii
Mihai Vodă, f. 473).
_____________________________
1
Loc liber.
2
„Şi altfel să nu fie. Şi ispravnic însăși spusa domniei mele”.

24.

1708 (7216) martie 2

† Adecă eu, Radul croitoriul, feciorul lui Iamandi croitoriul,
dinînpreună cu făméia mea, Voica, dat-am acest al nostru adevărat zapis
ca să fie de bună credinţă la mâna dumnealui jupânului Zamfir starosté dă
neguţători, precum să se ştie că i-am vândut dumnealui o prăvălie a
noastră, de aici din Bucureşti, cu tot locul ei, cât ţine înprejur, şi cu lémne,
ci iaste făcută precât am stăpânit şi noi. Care această prăvălie iaste în
Uliţa cea Mare, între prăvăliile lui Costandin, ginerele Neculii croitoriul
Tufă, şi între prăvăliia jupânului Mihul călugărul. Şi o am vândut drept
bani gata, taleri 130, care aceşti bani i-am luat toţi deplin în mâinile
noastre.
Şi o am vândut de a noastră bunăvoe, nesiliţi de nimenea, şi cu
ştirea tuturor rudeniilor noastre şi cu ştirea tuturor vecinilor şi din sus şi
din jos, pentru ca să-i fie dumnealui această moşie stătătoare în véci,
dumnealui şi coconilor dumnealui, câţi Dumnezeu i-au dăruit.
Şi când s-au făcut acest zapis fost-au mulţi oameni şi vecini buni
mărturie, care să vor iscăli mai jos.
Şi noi, pentru mai adevărată credinţă, pusu-ne-am dégetele în loc
de pecéte, mai jos, ca să se crează.
Martie 2 d(â)ni, leat 7216 <1708>.
† Eu, Răducanul, sin Iamandi croitor1; † Voica1.
Eu, popa Şărban, cumnatul Răducanului, martur. † Eu, Toma
cupeţ, mărturie. † Κοσταντίνος σαραφις μαρτιρας1 <m.p.>.
Original, hârtie difolio (31,1 x 20,5 cm), cerneală neagră, două amprente
digitale aplicate în aceeaşi cerneală; pe verso, două rezumate greceşti; cu o copie din
1775.
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________________________
1
Amprenă digitală.
2
„Constantin zaraf martor”.

25.

1708 (7216) aprilie 1

† Adecă eu, Zanfir starosté za neg(u)ţători, dat-am zapis(ul) mieu
ca să fie de bună credinţă la mâna sfinţiei sale părintelui egumen Cozma
de la sfânta şi dumnezeiasca mănăstire, ce să chiamă Mihai Vodă, unde
iaste hramul Sfântului Nicolae, de aici din Bucureşti, dinpreună şi la alalţi
părinţi, carii să află lăcuitori la sfânta mănăstire pe această vréme, precum
să se ştie că cumpărând eu casele jupânului Manul, socră-mieu, şi mai
schimbând cu un loc al sfintei mănăstiri al Radului Vodă, fiind pre lângă
curtea noastră, şi având şi sfânta mănăstire a lui Mihai Vodă un loc cu
casă, iar pre lângă curtea noastră, în lung, stânjeni 10, şi în lat, stânjeni 9,
de să hotărăşte cu ulicioara care urdina1 jupân Manul, socră-mieu, de
mergea la pivniţa lui lângă zid, care loc iaste între moşiia noastră şi între
moşiia hanului lui Şărban Vodă, înaintea porţii, şi pe acel loc şădea
Marco armeanul Botezatul.
Deci ne-am învoit cu sfinţiia sa de-am făcut schimbu de mi-au dat
mie acel loc, şi eu am dat sfinţii sale un loc cu o prăvălie, făcută la Uliţa
cea Mare, la Şălari, şi cu o casă în dosul prăvăliei, care prăvălie o am
cumpărat de la Radul croitoriul, feciorul lui Diiamandi croitoriul, în preţ
de bani gata, taleri 130. Şi am dat la sfânta mănăstire şi un săridar, taleri
10. Care prăvălie iaste între prăvăliile jupânului Mihai călugărul şi între
prăvăliia Neculii croitoriul Tufă, în lat despre uliţă, stânjeni 1 pol, şi în
lung din uliţă până în zidul domnesc, stânjeni 17.
Drept acéia, am dat şi zapise, unul la mâna altuia, ca să-şi
stăpânească cineşi moşiia cu pace. Şi pentru mai adevărata credinţă am
iscălit mai jos, ca să să crează.
Aprilie 1 d(â)ni, leat 7216 <1708>.
† Zamfir starosté; † Grigorie, sin Mihul cupeţ; † Radul croitor, sin
lui Diiamandi croitor, mărturie; † Eu, Ion, fecior Neculii Tufă, mărturie;
† Dragomir şălar mărturie; † Eu, Necula, zet Radul croitor, mărturie.
Copie din 1775, făcută de Costandin dascăl slovenesc (Condica mănăstirii
Mihai Vodă, f. 478).
________________________
1
„a merge des la cineva sau undeva; a face acelaşi drum de repetate ori”.
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1710 (7218) iunie 14

†
M<i>l<o>sty6
B<o>jy6,
Ïw
Costandin
voevod
i
g<o>sp<o>d<i>n\. Davat g<o>sp<o>dstv<a> mi sy6 pov1leny6 g<o>sp<o>dstv<a> mi părintelui Cozmei, egumenul de la mănăstirea lu Mihai
Vodă, ca să aibă a stăpâni tot locul cât are sfânta mănăstire în oraşul
domniei méle, în Bucureşti. Şi câţi vor fi şăzând cu casele lor pă locul
mănăstirii ori fie boiariu, ori fie slugă boerească, veri ţigan sau orice fel
de om va fi şi pă care nu va pofti egumenul să şază să fie volnic cu cartea
domnii méle să-i spargă casa şi alt ce va avea după locul mănăstirii şi să-l
scoaţă să numai şază, pentru că au făcut jalbă părintele egumenul la
domniia mea, cum că au coprinsu şi boiari şi alţi oameni boereşti şi
oroşani tot locul cât are mănăstirea, făcându-şi case, vii, livezi şi-l
stăpânescu ca cum ar fi al lor, şi mănăstirea n-are nici un folos şi nici un
ajutor .
Drept acéia, i-am dat domniia mea voe pă carei dântr-aceia ce vor
fi avându au case au orice pă pământul acela şi nu-i va suferi egumenul,
să fie volnic să-i scoaţă după locul mănăstirii fără de voia lor, pentru că
fieştecini iaste volnic cu locul lui a face ce-i va fi voia şi de cătră nimeni
opreală să n-aibă, pentru că aşa iaste porunca domnii méle.
I ispravnic saam reki g<o>sp<o>dstv<a> mi.
^nye d∂y <14> d<0>ni, l<1>t<o> =zÌsiy <7218/1710>.
†
Ïw
Costandin
voevod<a>,
m<i>l<o>sty6
B<o>jy6,
g<o>s<po>d<i>n0.
† Ïw Costandin voevod<a> <m.p.>.
Prokit vtori lwgofet1.
Nr. 475. Original, hârtie difolio (32 x 22,5 cm), cerneală cafenie, monograma în
chinovar, sigiliu domnesc mic, octogonal (2 x 1,7 cm.), aplicat în chinovar, cu legenda:
„Io Costandin voievod şi domn”, având în câmp acvila cruciată, încoronată şi flancată de
soare şi semilună; pe verso, două rezumate greceşti; cu o copie scrisă de Costantin dascăl
slovenesc în 1775.
EDIŢII: Radu S. Greceanu, Actele Secţiei Bunuri Publice – Bucureşti.
Mănăstirile: Mihai Vodă – Bucureşti, Mislea, Motru, Nămăeşti, Nifon, Nucetul,
Bucureşti, 1949, p. 25, nr. 74 (semnalare, după o copie de la Arhivele Naţionale
Bucureşti).
_____________________________
1
„A citit al doilea logofăt”.
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Fig. I: Document nr. 6
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Fig. II: Document nr. 8
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Fig. III: Document nr. 15
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Fig. IV: Document nr. 17
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DOCUMENTS FROM THE REIGN OF CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
IN THE ARCHIVE OF THE ATHONITE MONASTERY OF
SIMONOPETRA
Abstract
There are twenty six documents from the reign of Constantin
Brâncoveanu in the remarkable Romanian collection held by the Athonite
monastery of Simonopetra. The commemoration of four centuries from the
tragic end of the Wallachian lord, who was martyred together with his sons and
his son in law and adviser, Ianache Vǎcǎrescu, stirred a new interest in
Brâncoveanu’s life and reign. By editing the Simonopetra documents, this study
aims to shed new lights on the Wallachian society during Brâncoveanu’s reign.
Nine of these documents had been issued by the lord chancery, while the rest of
them are selling documents, judicial testimonies and written curses. The
patrimony of the Mihai Vodǎ monastery from Bucharest is particularly well
represented in this collection.
Keywords: Constantin Brâncoveanu; Wallachia; chancery; the Simonopetra
monastery; the Mihai Vodǎ monastery

