CONSIDERAŢII

PRIVITOARE LA ORGANIZAREA
ADMINISTRATIVĂ A ORAŞULUI BUCUREŞTI
ÎN SECOLELE XVI-XVII
de PAUL I. CERNOVODEANU

Hrisovul slavonesc dat de Vlad Ţepeş la 20 septembrie 1459 în cetatea Bucureşti, prezintă o valoare istorică deosebită, fiind cel dintîi izvor
scris cunoscut atestînd exiistenţa vechiului oraş de pe malurile Dîrnboviţei. Desigur că acest document de fapt un privilegiu de stăpînire asupra unor moşii pentru :nişte boieri olteni ar fii trezit un interes
mult mai viu pentru istorici dacă ar fi oglindit fenomene legate de geneza oraşului, cum ar fi fost de pildă condiţiile ce au determina-t creearea
cetăţii Bucureşti, întinderea întregului ei hotar cu satele înconjurătoare
sau caracterul relaţi·ilor dintre domnie, boierime, neguţătorii şi meşte
şugarii noii aşezări de .pe cursul inferior a!l iDîmboviţei.
Nu eicistă nici un act de cancelarie domnească din veacul al XV-lea
sau din prima jumătate a celui de al xvr„1ea, care să ateste de la
început drepturile şi obligaţiile tîrgoveţilor bucureşteni faţă de domnie,
instituţie ce exeroi•ta dreptul de proprietate absolută ( dominium eminens) asupra teritoriului oraşelor din Ţara R:omînească, ceea ce ne
obligă să căutăm informaţii de această natură în izvoare ulterioare relative atît fa Bucureşti cît şi la alte oraşe din Ţara Romînească.
Se ştie că apariţia şi dezvoltarea Bucureştilor - ca de altfel a
tuturor oraşelor în tirnpu'l orînduirii feudale, după cum a arătat Friedrich
Engels - se datorează procesului de separare a meşteşugurilor de agricultură, precum .şi apa11iţiei sohimbUilui şi a pieţei interne, ca rezultate ale
ridicării organizării statale pe o treaptă de evoluţie I.Superioară 1 ).
Legînd comerţul balcanic ·şi cel dunărean cu restul ţării şi cu Transi1lvania, Bucureştii, născuţi ca o aşezare de meşteşugarii şi neguţători în
jurul unui tîrg, la interseoţia drumurilor ce luau d1ferite direcţii spre
curţi.Je domneş•ti d:e la Cîmpulung , iArigeş sau 'llirgovişte, de-a lungul
văii Prahovei sau a Teleajenului spre Braşov, 'sau urmînd vaiea Ialomiţei
tma

1 ) Fr. Engels, Originea familiei,
Po1itică, 1961, ediţia a V-a, p.165.
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spre Buzău şi Brăila, ajung treptat să dobîndească spre sfirşitul veacului
al XV-lea o iimportanţă din ce în ce mai accentuată !În viaţa economică,
socială şi politică a Ţării Romîneşti. Cunoscutul cronicar polon Martin
Cromrner considera de altfel Bucureştii în această epocă ca fiind „cetatea cea mai de frunte a Ţării Romîneşti" (Darnbroviciam arcem primariam) ').
Dacă întrucitva asupra istoriei economice dar mai ales asupra acelei
politice a oraşului Bucureşti ex.istă încă din vremea istoriografiei burgheze ·studii relat~v numeroase, deZJbătî-nd pe larg aceste importante aspecte din trecutul Capitalei noastre, în schimb lucrări specia~e privind
organizarea administrativă a oraşului ~n .primele secole de existenţă nu
există, această problemă fiind tratată fie ca un capiitol al istoriei propriu
zise a Bucureştiilor 2 ), fie încadrată în lucrări generale asupra oraşelor
romîneşti, bazate însă pe concepţia greşită că organizarea oraşe'lor noastre
ar constitui o simplă imitaţie a instituţiilor unbane germane aduse în
Transilvania de saşi 3).
Cercetări mai recente, bazate pe analiza atentă a ~zvoarelor, dovedesc fosă că oraşele Ţări1i Romîneşti, cu toa·tă aparenta iimi tare a instituţii·lor săseşti mai ailes iî.n 'ceea ce priveşte nomenclatura funcţiilor administrative, au a'Vut condiţii de dezivoltare proprii, determinate de evoluţia
lor internă, cu totul dirferită de aceea a oraşelor transilvănene 4).
Bucureştii ca şi celela'He centre UI'bane din Ţara Romînească de
altfel - prezentau în secolele XV-XVI o remarcabilă concentrare de
sate în jurul vetrei oraişuiui propriu :ms. Astfel numai pînă la 1625 s-au
identilicat .pe actua1lul teritoriu al Capitalei noastre, sau în vecinătatea
sa imediată, existenţa unui număr de 41 de sate 5 ), dintre care cele
mai multe au fost absorbite apoi în decursul sec. XVII-XIX în cuprinsu'l
Bucureştiilor, devenind simple mahalale sau subu11bii ale sale (este cazul
Dudeştilor, Văcăreştilor, Cotrocenilor, Grozăiveştilor, OtopenHor, St-răuleş·
tilor, Măicăneştiilor, Popeştilor-Leordeni etc.).
Concentrarea unui at.ît de apreciabil număr de sate ,în imediata apropiere a BucuTeştilor în perioada amintită explică suficient de clar activitatea economică a oraşului în ju1rul căruia erau grupate. Bucureştii constituiau astfel un loc prielnic de vînzare al produselor economice agricolepastorale a satelor ~nconjurătoare, iar acestea o piaţă de desfacere a
aTticolelor meşteşugarilor bucureşteni. Schimbul de mărfuri cu regiunea
înconjurătoare şi negoţ.ul de tranzi,t, ~n a.11. cărui drcuiit intrau şi 1Buoureştii,
au jucat astifel un rol de seamă în dezvoltarea oraşului.
1

1 ) Martin Cr=er, De origine et rebus gestis Polonarum, Coloniae Agripinae,
1589, liber XVIIll, p. 413.
2 ) Ga de pildă G. I. Ionescu Gi.on, Istoria Bucureştilor, Buioureş1i, 1899, p. 718-738.
3 ) N. BLareniberg, Essai campare sur Ies institutions, Ies lois et Ies. moeurs de la
Roumanie depuis Ies temps Jes temps Ies plus recules jusqu'â nos jours, Bucureşti, 1885,
p. 64; I. N. Ang.elescu, Hisloire economique des Roumains, vol. I, Geneve, 1919, p. 221 ;
N. Iorga, Istoria poporului romînesc, voi. I, Bucur·eşti, 1922, p. 261-263. I. C. Fi:itti,
Despre vechea organizare administrativă a Principatelor Romine, Bucureşti, 1935,
p. 28; P. P. Paniaitescu, Comunele medievale tn Principatele Romine, îl!l Interpretări
romineşti. Studii de istorie economică şi socială, Bucureşti, ~947, ip. 191.
4 ) Lia Lehr, Organizarea administrativă a oraşelor din Ţma Rominească în anii
1501-1650 în ,,S1udli", IX (1956), m. 2-3, p. 57-75.
5 ) Ion Donat, Aşezările omeneşti din Tara Rominească in secolele XIV-XVI în
„Studii", IX (1956), nr. 6, p. 91.
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Oraşul alcătuia deci !in această vreme o unitate oare se compunea
din tîrgul propriu zis şi moşii1le sale din jur. ~testarea in numeroase documente bucureştene din veacurHe XVI-XVII a unor stăpînitori de moşii,
vii, livezi, mori şi grădini în cuprinsul oraşului, demonstrînd astfel coexistenţa vieţii economice agricolo-pastorale cu aceea mai evoluată, de producţie meşteşugărească şi schimb, documentată prin existenţa bazarului, .
prăvălii-lor şi pivniţelor de desfacere a v1inurilor, dovedeşte tocmai acest
proces specific de dezvoltare, caracteristic !tuturor oraşelor noastre în
timpul orinduirii feudale.
Tiî-rg01Veţii foloseau :Întinsa moşie a oraşului pentru agricultură şi
creşterea vi·telor, exis•tiînd atunci o slabă separare a meşteşugurilor de
agricultură, fapt ilustrat şi de apariţia tîrJJie a breslelor de meşteşugari la
Bucureşti abia în a doua jumătate a secolului al XVIl-lea.
ln ceea ce priveşte drepturile de stăpînire a·supra Bucureştilor cît
şi asupra celodalte oraşe din restul ţării .în general, se ştie că ele aparţineau domniei, ca o consecinţă a dreptului domenial exerci-tat de domnulsuzeran feudal, asupra întregii ţări.
Ca ori şi ce iproprietar din timpul orinduir.ii feudale, domnul considerînd oraşul drept „moşie" a sa, o dădea locuitorilor în dijmă. Pentru
folosinţa caselor în tîrg şi a curţilor lor, orăşenii plăteau un <impozit special, numit „galbenul de fum" 1 ).
Pentru comerţul periodic şi permanent din ;tîrgurile oraşului, se
percepea de către domnie un venit special, vama t-îrgului. ln sf'îrşit un
alt venit provenea şi din dreptul de folosinţă de către tirgoveţi al morHor de apă, atunci oînd nu erau aşezate pe proprietăţi boiereşti sau mă
năstireşti 2 ).

Rezumînd eele af.i·rmate pînă aici, se poate deci desprinde ideia că
ca şi celelalte oraşe din Ţara Rom:Înească - considerate de
domni ca simple moş~i şi proprietăţi ale· ilar personale - datorită condiţiilor economico-socia1
le specifice (adică dominaţia .relaţiilor de produoţie agricolo,pastorale şi slaba dezivoltare a producţiei interne meşte
şugăreşti) agrava•te şi de apăsătorul jug otoman şi de monopolul economic al Porţii, nu au putut ajunge la o autoadministrare completă, ca
oraşele din Transilvania. Ele s-au bucurat doar de drepturi de autoadministrare incomplete, oonducerea fiind împărţită înllre autorităţile locale mandatare ale obştei tîrgului şi reprezentanţii puterii domneş·ti. Acest
proces a dăinuit pînă la ~î:rişitul secolului aI XVII-lea, cînd datorită întăririi regimului nobiliar în Ţara Romînească, semi-autonomia celor mai
multe oraşe a fosit desfiinţiată de cătire domnie în favoarea reprezentanţilor
ei ·şi a olaselor .dominante, adică marea boierime, negustorimea avută
şi clerul mănăstiresc. ln această dublă conducere a oraşelor în veacunile
XV-XVII, organele focale administrati:ve propriu zise se ocupa\.1. de toate
problemele ce ţineau de organizarea internă ia oraşelor, iar ·reprezentanţii
domniei urmăreau indeylinirea hotăririlor sfatului domnesc sau a unor
decizii pr·ivind acele categorii de orăişeni (ca de pildă slujitorii), care nu
ţineau de jurisdicţia organelor administrative propriu-zise 3 ).
Bucureştii

1
2

)
)

3)

11 -

Istoria Rominiei (Ed. Academiei R..P.R.), ·voi. II, Buc. 1962, ip. 878.
P. P. Panaitescu, Comunele medievale în Principatele Romine, p. 172-173.
Lia Lehr, Organizarea administrativă a or~elor ... , p. 57--.SS.
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In Ţara Romînească oraşele erau conduse de un „judeţ" impreună
cu un sfat comunal akătuit din 12 pirgari, reflectînd un simbolism religios generalizat în întreaga organizare administrativă a oraşelor emopene
în orînduirea feudală.
In actele scrise .în limba slavă, judeţul ·se numea CJl\.Ali.U,11., caAi..u.i.,
caMu.11. (judecător). Termenii slavi şi romîni reprezentau echivalentul germanului Richter conducătorul oraşelor săseşti din sudul Transilvaniei şi
ilustrau paranomastic unul din drepturile exercitate de conducerea municipală : dreptul de judecată asupra locuitorifor din lăuntrul aşezării urbane. In acte pîrgarii erau numiţi np„r.ipH, n'kpT.ipH saiu napr.ijUt şi echivalau cu germanul Burger, în forma veche săsească Purger 1 ).
Referindu-ne la oraşul 1Bucureş·ti, constatăm ·Şi aici această dublă
conducere a ·treburilor orăşeneşti de către autorităţile ·locale şi de reprezentanţii puterii domneşti, pînă Ia începutul veacului al XVIII-iea cînd
semi-autonomia administrativă a Teşedinţei de scaun încetează în timpul
domniei Iui Constantin Br.incoveanu, după 17012).
Deşi existenţa oraşului Bucureşti este a-testată documentar încă de
la 20 septembrie 1459, ·totuşi de fa această dată şi pînă '1a 13 mai 1563 3 ),
adică din a doua jumătate a veacului al XVI-iea de cînd datează prima
carte a unui judeţ bucureştean cunoscută pînă astăzi, nu există nici o
mărturie internă privitoare la organizarea administrativă a cetăţii de scaun
de pe rnaludle Dîmboviţei.
Tot ceea ce se poate ·re<leva :în această problemă se referă numai
la ates·tarea prezenţei unui dregător domnesc în conducerea oraşului în
veacul al XV-iea, anume Vornicul. Astfel, la 8 noiembrie 1469, Neagu!
vornioul se adresa din oraşul Bucureşti sibienilor, în privinţa unei hotă
nri date într-o ceartă avută însă la TI·rgovişte de Ştefan Diacul cu patru
greci, pe bam pîrii unui italian 4 ). De aici concluzia logică că vornicul
exercita anumite atribuţii juridice în conflictele dintre străini, în cetatea
de scaun a Ţării Romîneş·ti.
Seria judeţilor de Bucureşti, adică a căpeteniilor administrative ale
ornşului se deschide cu un aruume Necula, fiul lui Bobanea ; în total ni
s-au păstrat, în odgina1l sau fo copii, un număr de 58 de cănţi ale oraşului {adică documente de la judeţi, pecetluite cu sigiliul Bucureştilor),
între 13 mai 1563 :şi 10 martie 1699.
Inainte de a trece la examinarea atnibuţiilor administrative ale judeţilor .în viaţa internă a oraşului Bucureşti, vom încerca să înfăţişăm
oîteva date în legătură cu alegerea, oriiginea şi poziţia lor socială.
Documentele orăşeneşti cunoscute pînă în prezent, nu dau nici un
fel de lămuriri asupra modului de eligibilitate a judeţilor şi nici asupra
ceremonialului instalării lor [n funcţie. Tot ceea .ce se cunoaşte în această
1) Emil Y.îrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Tării Romineşti în Documente
privind istoria Romîniei. Introducere, voi. II„ Bucureşti, 1956, p. 441.
~) Instituţia judeţului este amintită
vodă B.rtînoovieanu •la 1

:pentru ultima oară la Bucureşti în cartea dată
ianuarie ·1701 braşoveni.lor din oraş, obligaU
dări anual·e că.tre ·visterie de 1.000 .taleri d. Dinu C. Giurescu,
Anatelterul. Condica de porunci a vistieriei lui Constantin Brincoveanu, în „Studii şi
materia:le de istorie medie", ·VOII. V, (1002), p. 400, nr. 51.
3) Documente privind istoria Rominiei, veac XVI, B, voi. III, ,µ. 177, nr. 212.
4) E. Hummzaki, Documente cu privire la istoria rominilor, voi. XV/1, Bucureşti.
1911, p. 73, nr. CXXVlL
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privinţă tările· tîrzii

dar numai cu pnv1re la oraşul Cîmpulung - sînt doar relaale lui C. D. Ari ce seu, de la mijlocul secolul.JUi al XIX•lea 1 ),
întemeiate pe tradiţia locală şi pe aeeia familială, întrucît tatăl autorului,
Dimitrie Ari;eescu, a fost ultimul judeţ a•l Oîmpulungului între 1822-1828.
Prima problemă care se pune este aceia a duratei mandawlui judeţului precum şi a datei Ia caire se făcea alegerea sa. ln această . priV•inţă, documentele contemporane oferă unele positbiHtăţi de a afirma cu
destulă siguranţă, că judeţii erau aleşi anual, iar data alegerii lor şi a
intrării în slujbă se schimba de la oraş <la oraş, în funcţie de sărbăto
rirea hramului protector al oraşul.JUi.
Astfel, pentru T.îrgov~şte s-au observat pe bază documentară şase cazuri, pe o perioadă de circa 50 de ani (între 1585-1636), în care judeţul nu rămînea mai mult de un an 'În funcţie 2 ), iar o relatare anonimă
catolică asupra Ţării Romîneşti din 1688, afirmă că în oraşul Cîmpulung
judeţul se schimba anual 3 ). Acelaşi proces de eltgibilitate anuală a judeţilor trebuie să f,i avut rloc şi la Bucureşti unde întîlnim de pildă pe
judeţul Stan în !funcţie la 30 mai 1589 4 )
şi pe Vîlcan la 15 !februarie
1590 5 ), sau pe Ianiu ,Ja 17 iulie 1-025 6 ) şi pe Dumi•tru la 29 a:priHe 1626 7 ),
sau tot pe Dumitru la· 23 decembrie 1631 8 ) ·şi pe Gherghe la 11632 9 ).
lntreaga activitate a organelor administrative ale oraşului (judeţ şi
pîrgari) era legată - într-o vreme oînd ideologia religioasă era atotputernică de biserica ,1pazarului" 10 ) de lîngă Cuntea domnească. Aici se
făcea alegerea judeţului, în fiecare an, probabil primă·vara 11 ), cam pe la
sf. Gheorghe, după cum se obi·şnuia în Moldova ca şi în Ungaria 12 ) şi
chiar în Ţara Romînească, [a Cîmpulung unde era fixată în prima marţi
după Paşte 13 ). Tot în biserică i se încredinţau judeţului însemnele demnităţii sale, catastiful oraşului, în care se treceau schimbările de proprietăţi
şi sigiliul oraşului.
Este de crezut că şi la Bucureşti sigiliul se păstra la început în biserica din „pazar", pentru că şi la Cîmpulung era ţinut la Bărăţie sau
la mănăstirea Negru Vodă, după cum judeţiUl se alegea dintre catolici sau
1 ) C. D.
Bucureşli, 1855,

Aricescu, Istoria Cîmpu/ungului prima
'P· 131-136, 139.
2) L. Lehr, op. cit., p. 58-59.

3)

reşedinţă

a Romîniei, vol. I,

Raportu istoricu despre starea Ţerei Rominesci (1679-1688), în „Magazinul

istoric pentru Dacia", voi. V,

Bucureşti,

1847, p. 37-38.

4)

Documente privind istoria Rominiei, B, veac XVI, voi. V, p. 411, nr. 425.
5 ) Ibidem, p. 430-431, nr. 448.
li) Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Nucet, XV/3.
7 ) Ibid, Mănăstirea Radu Vodă, IV/30.
8 ) Ibid, Mănăstirea Plumbuita, X/1.
9 ) Ibid, Stavropoleos, XII/5.
10 ) Diferită de biserica Curtii domneşti propriu zise, biserica din „P'azar• era
probabil aceea numită a doamnei Maria şi a doamnei Stana, dist•rusă de turci ,la 1595;
vezi raţionamentul la N. Vătămanu şi P. I. Cernovodeanu, Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele XVI-XVII, în „Studii şi cercetări de numismatică", voi. IV, (i>n pregătire pentru lLpar).
11 ) Alegerea se fă>0ea primă•vara, în legătură cu reînoirea întregii naturi, corespunzînd unei tradiţii stră•vechi ( cf. şi L. Lehr, op. cil. p. 59). Presupunerea lui E,.
Vîrtosu, op. cit., 'P· 443, că judeţul şi pîrgarii s-ar fi putut schimba in puterea iernii,
la 2 februarie {lnHmpinarea domnului) ipare mai putin probabi.lă.
12 ) D. Ciurea, Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova, în „Studii şi cercetări ştiinţifice. Jstorie", Iaşi, VII {'1956), ·fasrc. 2, p. •157-163.
13 ) Vilftosu, op. cit„ p. 485.
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ortodocşi 1 ).

De asemenea se ştie că la Argeş sigiliul se „găzduia" la mă
în Ungaria era dat în paza capelanUJlui curţii şi in oraşele' ardelene se păstra în biserică 3 ). Cum la Bucureşti în secolul al XVI-'lea sigiliul oraşului :înfăţ,işa pe Maica iDomnului -(ibust) cu pruncul 4 ), este logic
ca acea biserică din „pazar" să fi purtat hramul Maiieii Domnului. ln
primele decenii al·e secolului al XVff:lea, deşi biserica din „pazar" dispă
ruse şi .nu mai .fusese reconSit·ruită, judeţii oraşului au menţinut un
timp (între 1615-1634) în tiparul sigilar al oraşului amintirea vechiului
„patronaj" al Maicii Domnului, înfăţişată de astă dată nu după tiparul
veohi, jpierdut, ci aşa cum eria obişnuH zugrăvită pe zidurile bise·richlor,
aşezată pe tron cu pruncul pe braţul drept 5 ) sau stiîng 6 ).
Subordonîndu-se insă din ce în ce mai evident domniei, către mijlocul secolului al XVII-iea, administraţia orăşenească a adoptat protecţia
de mai mare prestigiu a bisericii Curţii domneşti, ce pu11ta hramul Bunei
Vestirii, redat in cel de al doirlea şi ultimul· t1p .sigiilar al oraşului Bucureşti în perioada 1653-1698 7 ).
A:bsenţa unei cancelarii :pentru desfăŞ1Urarea normală a activităţii administrative bucureştene şi păs•trarea arhivei - aşa cum au existat de
pildă acele Burgerhaus, Rathaus sau Stadthaus ('Primării), în oraşele ardelene 8 ) a constituit o mare l1ipsă a vechii noastre organizări orăşe
neşti, deoarece relativ puţine cărţi ale judeţilor şi pîrgarilor s-au mai
păstrat pînă astăzi, majoritatea dispărind cu timpul în ră~leţirea celor
cin:ci sec01le trecute, prin im.:endii, invazii, pierderi sau fu11turi, iar tipare
sigiilare ale oraşului din veacurile XVI-XVII nu s-au mai păstrat de I.oe.
ln ceea ce priveşte personailitatea unora dintre judeţii bucureşteni
dispunem de date documentare foarte sumare asupra lor şi acelea, întîlnite 5:n mod fotîmplător. Singurii judeţi · pentru care există o asemenea documentaţie, ca de pildă Seman din Săcşor, Dumitru fiul ilui Rahnea
sau Gherghina al Brinduşei, din secolul al XVII.J.ea, ne îndreptăţesc să
afirmăm că judeţii erau în general recrutaţi din rîndul tîrgoveţilor avuţi,
ştiutori de carte şi cunoscători ai practicilor juridice, dispunînd de moşii,
case şi prăvăliii ; deseori datorită funcţiei dobîndite averea lor spci · ~, în
aşa fel înoît descendenţii lor ajungeau să pătrundă chiar în rindurile
micii boierimi. Astfel se ş·tie că nepotul de fiu al judeţullUÎ Seman a fost
cunoscutul logofăt şi cărturar Stoica Ludescu, omul de casă al Cantacuzineştilor, pe care documentele ivremii ni·l arată ca moştenitor atit al
bunurilor :bunicului său (prăvălii, case şi pivniţe) cît şi pe acelea ale pănăstire

2 ),

1) Ibid. p. 487---488.
Ibidem, p. 496.
S. Jak6, Sigilografia cu referire la Transilvania (pină la siirşitul sec. al XV-lea)
în Documente privind ist. Rominiei. Introducere, II, p. 570.
2)
3)
4)

Păstrată

doar în cillJCi înti'Păriri sigi,lare eşailonat·e între 13 mai 1563 şi 27 noCernovodeanu, op. cit.
Conservată în pecetii'.e documentelor din 23 apri'lie 1619 şi 18 iulie 1628,

iembrie 1580, cf.
5)

Vătămanu şi

cf. ibidem.
6 ) ln imprimări1loe sigilare ale cărţi'.or orăşeneşti din 1631-1632, 23 decembrie 1631
şi 20 mai 1634, d. ibid.
7 ) Acest tip sigii]ar înregistrează trei variante conservate în peceti:·e de pe
documentele dintre 14 octombrie 1653 şi 1J.. iulie 1698, cf. Vîr,tosu, op. cit., p. 499-501.
8 ) Nicăieri nu avem documentată pentru Bucu,reşti (sau alte or·aşe ace tării) în
aceste vremuri, existenta vreunei Case a Oraşu:ui, adică a Sf.atului., oare apare foarte
tîrziu, de a bea în 18Jl, în epoca Regulamentului Organic după înJiintarea corusiiliu'lui
comunal (aş.a num:tuil Sfat Orăşenesc al Po!.litii Bucureştii:or), în frunte cu Pre:ziidentul
sau Maghistratul.
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rinţilor

săi

Şerban logofătul şi Stanca 1 ). Se ştie de altfel că Seman
avut casele moşteni1te apoi de nepotul său Stoica Ludescu, în
apropierea bisericii CoJţei de mai tîrziu ; locul acestor case a fost transmis
apoi prin moştenire boieriilor Bărbăteşti apoi prin vînzare RacoviţeştHor,
ajungînd pînă în cele din urmă în stăp.înirea postelnicului Constantin Suţu
care a ridicat aici palatul ce adăposteşte astăzi Muzeul de istorie a ora-

judeţul şi-a

şului Bucureşti 2 ).

Un alt jud~r al BucureştHor, Dumitru, vindea la 29 aprilie 1626 v·istierului Hrizea din averea sa personală două răzoare de vie la Hohăia în
judeţUil Hfov pe 2400 a~ri gata, împreună şi cu fiica sa Ilca, soţia lui
Calotă, care şi-a vîndut sepa·rat aceluiaşi boier alte două răzoare di.n
zestrea ei cu 2000 de aspri 3 ).
Gherighina, fiul Bnînduşei, judeţ al Bucureştilor, stăpînind un loc de
casă în oraş 1n mahalaua numită mai tîrziu Aga N 1 iţă, ii vindea la
15 aprHie 1670 .împreună cu copiii săi Coristantin, Hr.izea şi Elena şi cu
ginerele său Iane, fiul lui Constantin căldăraruI, lui Stan vistiernicelul,
nepotul agăi Niţă, pe 32 de taleri 4 ). ln sfirşit mai ştim că Ianache judeţul
oraşului la 14 mai 1673, era nepotul lui Gheorghe Negru 5 ), fost judeţ la
1631-1632 şi că avea ca soţie pe o Elina ce îşi vînduse un loc de casă
în „uiiţa cea mare care merge spre casele Colţii olucer", ajuns mai tîrziu,
la 18 noiembrie 1680, Îln stăpînirea lui Şerban vodă Cantacuzino 6 ).
Uneori, unii din judeţi semnînd ca martori 'în diferjte zapise ale
tîrigoveţilor, îşi întăreau iscălitura cu pecete proprie (aşa cum am întnnit
de pildă .pe judeţii Gherghina şi iDragotă) 7 ), deoarece legenda sigiliilor
oraşului nu menţiona 'În text nici numele, nici instituţia judeţului şi a pîrgarilor. ln general legenda sigiliilor era alcătui·tă sau dintr-un text religios
în legătură cu hramul invocat :şi reprezentat în emblemă sau cupl"indea
menţiunea sumară cu numele tîrgului sau oraşului pentru care a fost
făurit sruu căreia îi aparţinea ( „Această pecete de oraş Bucureşti" sau
„Pecete de oraş de Bocoreşte" 1626, etc.) 8 ). Există un singur sigiliu
b..
eştean din secolul al XVII-lea cu hramul obişnuit al Bunei Vestiri,
avînd o legendă în caire apare numele judeţului şi menţionarea celor
12 pîrgari, :precum şi da ta intrării în funcţie a acestui dregător : ţ Gherghina ju/deţulu cu 12 părgari • : . leat 7152 [1643-1644] 9).
1

1
) Documente privind istoria Rominiei, B, ·veac XVII. vol. IV, p. '571, nr. 585
(doc. din '.28 oct. 1625); Arh. St. Bur., M-rea Radu Vodă, XXXIV/17 (doc. din 10 aipr.
1627); ibid, XXXIV/118 (doc. din 28 ill'lre 1627); Aicad R.P.R., XLII/48 (doc. din 10 mai
1629); ibid, LXXXVU/81 (doc. din 25 aug. 1634); Arh. St. Buc. Peceţi 50 (doc. din
~5 .martie 1637); Muzeul de istorie a or~u.Jui Bucureşti, nr. inv. 13.987 (doc. din 12
mnai 1637). Arh. St. Buc., Milrop Ţ. Rom., CCLXV/3 (doc. din 3 iu:ie 1558); ibid.,
~-rea Nucetu, XV/6 (doc din 28 sept. 1674), etc. Vezi şi I. Ionaşcu,
Despre /ogoiatu/ Stoica Ludescu şi paternitatea cronicii , Istoria Ţării Romîneşti" în „Analele
Uiniv. ~,C. I. P.a,rhon", Se~ia Şti~nte Sociale - lSitorie, 1956, .nr. 5, p. Q61-299.
) :i::1. Georgescu şi P. Cernovodeanu, Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti,•
Bucureşti, 1960, ;p. 16-27 ~.istoricu·! 'loca:ului).
3
) Arh. St. Buc„ M-rea Radu Vodă, IV/30.
~) Ibidem, XLII/42 .
. 5 ) G. Potra, Docume.nte privitoare la istoria oraşu!ui Bucureşti (1594-1821),
Bucureşti, 1961, p. 166-167, nr. 85.

/ea,

6
) I. Ionaşcu, Documente
Bucureşti, '1941, ip. 55, [!!. 27.
7)
8
)

9)

bucureştene privitoare la proprietătile mănăstirii Col-

G. Potr,a, op. cil., p. 141--142, nr. 61, p. 145, nr. 64.
E. V1îrt01Su, Din sigilogralia Moldovei şi Ţării Romîneşti..., p. 499.
Ibidem.

165
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

Acestea sînt singurele date pe care le cunosc asupra unor judeţi
famHiHe lor.
ln ceea ce priveşte pfrgarrii, datele de care dispunem sînt şi mai
sărăcăcioase, necunoscînd decît cîteva documente orăşeneşti care să ateste
nominal pe pîrigari, menţinuţi în 'mod curent în anonimat. Astfel la 12 decembrie 1666 pîr.garii Toma, ·Badea, Stoian din Sîrbi, Stan, Dan şi Pitea,
recrutaţi de obştea >tîrgoveţilor fără nki o determinare a profesiuni1i
însă semnează alături de alţi martori in cartea oraşului 1 ). lntr-un alt
document din 20 mai 1672 apare e>a martor la o vînzare de .prăvărlii in
Bucureşti către Andruţ neguţătorul, probabil acelaş Toma pîrgarU!l, amintit
mai sus 2 ).
Pîrgarii, întotdeauna în nu.măr de 12, aleşi şi ei de obştea oraşului,
în condiţii pe care nu le cunoaştem - avînd în fruntea lor un vătaf 3 )
la sfîrşitul veacului al XVII-iea - ajutau şi contro-Iau pe judeţ în acti·
vitatea sa, erau delegaţi la faţa locului pentru a împăca certurile şi neîn·
ţelegerile dintre tîrgoveţi, depuneau mărturii la hotărnicii, serveau ca
jurători <la judecăţi şi semnaiu, cîteodată, ~mpreună cu judeţul, cărţile
oraşului, a1lături de ceilalţi martorii preoţi, neguţători, meşteşugari, slujitori etc.
Actele bucureştene date de judeţ şi :pîrigari, scrise în general pe
hîrtie obi1şnuită, in limba slavă în secolul XVI şi romînă în secolul XVII
şi sigilate cu pecetea ora;şului aplicată în fum, începeau de regulă cu
invocaţia simbolică (crucea), urmată de invocaţia verbală redată întot·
deauna in limba slavă, chiar în actele scrise în romîneşte : ţ G"I. HMÎ: OTbll,d H
şi

CMHd H CK°kToro AtlX.t, TjlOHU,d
adică, „ln numele tatălui şi al

fAHHOCtllpHd

H

HfpdSA """""

K"k

K-kKH,

dMHH

fiului şi al sfîntului duh, treimea cea de o
fiinţă şi nedespărţită în veci, amin" 4 ). O singură excepţie o formează cartea
judeţului Şerban din 29 martie 1698 care redă formula de invocaţie iniţială
în limba romînă: „ln numele tatălui şi alu fiului şi alu sfăntului duh Troiţă
una este nedespărţită" 5 ).
Urma apoi întitularea, în care figura de obicei ca emitent nUJmele
l se încheia dte
judeţului, urmat de preciziunea „ou 12 pîrigaJ1Î". Actu1
odată în coroborare cu o formulă de si.gilare, legalizată apoi de însăşi
punerea sigiliului oraşului.
De foarte multe ori, actele orăşeneşti erau emise nu numai în numele judeţului şi al celor 12 pîrgari, oi şi al altor categorii de [ocu.irtori :
preoţi, neguţători, la care se adăugau fără altă specificare „orăşenii" şi
adeseori „bătrinii" ; prezenţa aces tora drept coemitenţi ai judeţilor do1

1

nr. 53.

)

G. Potn., Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, p. 131-132,

2)
3
)

Arh. St. Buc., M-rea Cotroceni, XXV/24.
La 29 martie 1006 este înt1î.Jnit Gavrilă vătai de pirgari, semnînd după
Ser.ban judeţul, alătmi de Ion, Ivaşcu, Vasi.J.e, Udrea şi Ene ipîrgari, cart·ea oraşului
de întărire a unui loc de casă din mahalaua Stejarului către Mănăilă mare căpitan
de ·lefegii .(Arhiva Sfatului Popular Griviţa Roşie, inventar 9, doc. 4). La 28 mai 1699
toti aceştia s.înt martorii lui Nica, .fiul agăi Ivan, pentru vînzarea casei sa1e din
mahalaua Moldovenilor către Tudor croitorul (Ibidem, .doc. 5). La 20 octombrie 1705
un alt pîrgar Stoica, se numără printre martorii Smarandei, mea lui Voico Năl
bainul din Bll'cureşti, ·la viînzrarea utnor pogoane de vie ·în dealul Cennăoteştirlor către
egumenul Ştefan de la mănăstirea G!avadoc (Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, nr. inv. 37.373).
~) E. Viî·rt05'll, op. cit., p. 451.
5
j Arhiveae Slfatu-lui Popular Griviţa Roşie, inv. 9, doc. 4.
1
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vedeşte existenţa a ceea ce s-a numit şi „sfatul mare", faţă de „sfatul
mic" sau „srfatwl" propriu zis, alcătuit numai din pîrgari 1 ).
In ceea ce priveşte atriibuţiHe organelor administrative orăşeneşti
în viaţa internă a Bucureştilor, ele erau multiple.
Una dintre cele mai importante, prin care se sublinia autoritatea
acestora în oraş, era drept/Ul de judecată. Acest Iucru îl spedfică cu
toată tăria hrisovul lui Gheorghe vodă Duca din 25 decembrie 1673 prin
care hotărăşte ca pîrcălabii - deoi reprezentanţi ai domniei să nu
aibă dreptul de a se amesteca în judecăţile orăşenilor, pe care trebuiau
să le judece numai judeţul, pîrgariii şi bătrînii oraşului 2 ).
Reprezentanţii oraşului erau aceia care judecau toate prkinile ivHe
între tîrgoveţi, fie că era vof1ba de o proprietate aflată în oraş sau în afad"a
oraşului, fie că era .vorba de conflicte de altă natură decît cele privind
proprietatea.
Aceste afirmaţii se bazează pe o serie întreagă de documente care
relevă acest rol al judeţilor. Astfel, fa 26 ianuarie 1592 Ştefan vodă Surdul
trimitea pe jupîniţa Mihna şi pe Rada, preoteasa popii Stan să le judece
„judeţul şi cu pîrgarii şi preoţii şi bătrînii din Bucureşti şi să întocmească cum vor găsi după dreptate cu sufletele 'lor" 3 ). Sau de pildă
cartea judeţului Dragotă şi a celor 12 pîrgari din 8 iulie 1670 în care
·rezolva confllictul de pr01Prietate dintre Ion paharnic 1şi Spiridon vătaful de
puşcărie pentru „podul uliţei" 4 ), ori hrisovul lui Gheorghe vodă Duca din
15 ianuarie 1675 prin care judeţurJ lane era .trim~s să facă o cercetare pentru
o proprietate în mahalaua Zlătarilor din Bucureşti a mănăstirii sf. Ioan
Botezătorul din Focşani S).
Aceste documente demonstrează că indiferent dacă era vorba de
mănăstiri, boieri sau Hrgoveţi, dacă obiectul procesului se afla în oraş,
pricina se judeca în faţa organelor administrative orăşeneşti, care dădeau
sentfoţa definitivă.

De multe ori judeţii, judecau chiar atunci oînd cele două părţi nu
erau focuitori ai oraşului Bucureşti, dar obiectul procesului se afla în
oraş, aşa cum ne-o dovedeşte cartea judeţului VJadul din 18 iulie 1628
care judeca pka :intervenită între mănăstirea Cernioa, Ionaşco comisul
şi iFota. din Tîrgovişte, pentru un loc în Bucureşti al popii Neagului 6 ).
Tot în atribuţiile organelor administrati-ve orăşeneşti intra şi aceia
de a urmări fixarea şi stringerea dărilor datorate de orăşeni şi în special
a birului. Nu cunoaştem documente care să ne arate .în mod precis criteniile de fixare şi de strîngere a dărilor în oraş. Faptlll•l însă că în atribuţiile organelor orăşeneşti intra şi organizarea fiscală, rejese din documente care ne indică că în Bucureşti existau anumite categorii de oră
şeni, ce nu se supuneau autorităţ~i fiscale a organelor administrative oră
şeneşti. :Printre acestea erau cîteva proprietăţi mănăstireşti din oraş, slujitori şi unii preoţi, în special de fa biserica domnească a curţii. Astfel,
la 6 septembI'ie 1613, Radu vodă Mihnea scutea mahalagii din jurul mă-

şului

11 E. Vdrtosu, ibidem.
21 fonescu Gion, Istoria Bucureştilor, p. 723.
3) Documente privind istoria Rominiei, veac. XVI, B, voi. VI, p. 32-33, nr. 40.
~I G. Potra, op. cit., p. 153-154, nr. 7'1.
51 Documente privind istoria oraşului Bucureşti (ediţia Muzeu1ui de istorie a oraBurcureştil, :Suc., 1960, p. 41-44, nr. 9.
61 Arh. St. BUJC., Milropolia Ţării Bucureşti, COL VII01.
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năstiriii

(Radu Vodă) de toate dările pentru ca 'să lucreze numai
precizînd că „Şi tu judeţ, cu 12 pîrgari şi voi orăşanilor
să vă feriţi de oamenii sfintei mănăstiri" 1 ). De asemeni întărind pentru
aceeaşi mănăstire la 31 decembrie 1616 mai multe sate, bălţi, vămi de
vite, mori, ţigani şi ciţiva oameni sîrbi şi alţi 9arrneni străini „în pace şi
slobozi de ibk şi Ide ori cîte dăjdii şi slujbe sînt pres,te an" 2 ), :Ailexandru
vodă IJiaş poruncea „pentru aceasta şi tu judeţule, cu cei 12 pîrgari să
aveţi a-i 'lăsa iÎn pace de bir 'Şi de toate dăjdiile". Tot pentru mănăstirea·
Radu Vodă, Matei vodă Basa1·ab iÎntărea la 20 mai 1636 un foc de moară,
poruncind „ca să nu f,ie supărată nici de vornicul din acest oraş Bucureşti, nici de judeţul cu 12 pîrgari, nici de orăşenii, nici de slugă dom·
nească" 3 ), iar Ia 29 1 martie 1649, acelaşi voievod hotăra ca „lopătarii şi
alţi oameni ai mănăstirii Radului voievod să f,ie în pace de birarii şi
de judeţii din Bucureşti" 4 ). ln SfÎI1ŞH, trei hrisoave de privi.legii de la
Alexandru vodă Ihlaş {3 mai 1629) 5 ), Matei Basaraib {:11 decembrie 1632) 6 )
şi Constantin Brim:oveanu (31 ianuaIOie 1689) 7 ), scutind preoţii, diaconii
şi grămăticul bisericii Curţii domneşti din Bucureşti, avertizau că „tu
judeţule cu 12 pîrgari, foarte să te fereşti de casele şi de bucatele acestor
preoţi... de nirmica val sau bîntuială să nu ai!bă ... fiind scutiţi de toate dăj
diik .. cîte vor ieşi de fa vistieria domniei mele preste an, în ţară".
Una din atribuţi.ile organelor orăşeneşti pentru care dispunem de
cele mai ml.lllte ştiri documentare este însă aceia privitoare la confirmarea
tranzacţii'lor făcute în Bucureşti, a daniilor şi a moştenirilor 1lăsate de
tîrgoveţi. Judeţul şi pîrgarii erau cei care confirmau orice schimbare
de proprietate surivenită ~n 1Bucureşti, fie că era vorba de feudali, mă
năstiri sau orăşeni şi uneori c:hiar vînzările sau cumpărările de proprietăţi di:n afara ora:şu1ui, atunci clînd împnicinaţii erau bucureşteni.
ln tota'l s-au pălstrait pentru perioada 1563-1699, 24 cărţi ale ora~
şului Bucureşti de întărire a proprietăţilor dirfeni,ţilor neguţători, meşte
şugari sau tîrgaveţi fără profesiune definită în oraş, 15 căr.ţi de intărire
pentru proprietăţi iboiereşti şi 8 cărţi de întărire pentru propI1ietăţi mă
năstireşti, cu totul 47 de cărţi orăşeneşti din 58 cîte ni s-au păstrat pînă
pentru

sf.

Troiţă

mănăstire,

astăzi.

Chiar cea mail veche carte de judeţ cunosoută pînă în prezent, aceia
a lui Necula a foi Bobanea din 13 mai 1563, constituie o întărire către
Ghergoman wecu1 a unei iPrăvălii de ~.îngă !biserica Curţii domneşti din
„pazar" {piaţă). Printre alte asemenea acte de confirmare a proprietăţilor
tîrgoveţilor din oraş aminllim cartea lui Stan judeţul şi a celor 12 pîngari
din 30 mai 1589, întărind lui lanac:he cizmarul pi'Vniţă şi două prăvălii
din oraş cumpărate pe 6000 de aspri gata 8 ), sau cartea lui Gheorghe
Negru judeţul din 11631-1632 pentru locul lui Stamate neguţător din Piteşti în mahalaua numită mai tîrziu a Tabacilor 9 ), sau aceea a lui Gher1

Documente privind istoria Romîniei, B, veac XVII, voi. II, p. 221, nr. 204.
Ib:dem, vo:. Ul, ip. 79, nr. 67.
Alih. St. Buc., M-rea Radu Vodă, XXXIV/20.
"I Ibidem, XXXL/,15.
5 ) G. Potra, op. cit., ip. 86---<87, nr. 6.
6) Ibidem, ip. 91, nr. 10.
7 ) Ibidem, ,p. 195---400, nr. 1:10.
8 ) Doc. privind ist. Rominiei, B, veac XVI, voi. V, p. 411, nr. 425.
9 ) Ionffie!u Gion, Istoria Bucureştilor, p. 727-728 (cu facsimi:J.).
)
2)

3)
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ghin.a judeţt11l din 30 martie 1661 1pentru prăvăliile lui Cemica abagiul 1 )
şi multe altelle. Dintre cărţile oraşului de confirmare a proprietăţiilor bo·iereşti din Bucureşti amintim pe acea a judeţului Stan din 9 !ianuarie
157'8 întărind stăpinirea unei prăvă!H de către Preda paharnic 2 ), sau
acea a judeţului iDumitru din 9 iulie 1605 pentru şapte prăvălii ale vornicesei Chiajna, văduva lui Cemica vornicul 3 ), ori acea a lui Gherghina
judeţul din 27 februarie 1666 pentru „cumpărăturile" lui Şeiiban Cantacuzino, mare postelnic, viito:c domn, în mahalaua bi.seridi Greciilor 4 ) etc.
tn sfîrşit menţionăm şi oîteva cărţi de .intărire date pentru proprietăţi mănăstireşti şi bisericeşti din Bucureşti, ca de pildă acelea pentru
mănăstirea sf. Troiţă din oraş date de către judeţii Baciul, Dumitru, Ianiu
şi Şe:riban între 1587--<1698 5 ), sau pentru biserica sf. Nicolae a jupînesei
Caplea dată de Necula judeţul 'la 20 mai 1571 6 ), ori acea .pentru mănăs
tirea sf. Ioan cel ~.bre, dată de judeţul Toma la 15 februarie 1677 7 ) ş.a.
Printre atribuţiăle judeţilor şi ale pî11garilor din Bucureşti mai trebuie să menţionăm în legătură cu confirmarea diferitelor stăpîniri în oraş.
şi operarţiHe de hotărniciri a focurilor de case, pivniţe şi prăvălH şi legalizarea lor prin cărţi ale oraişului. Pentru asemenea acţiuni există o serie
de cărţi de la judeţii Gherghina în 1664, iDragotă intre 1669--<1670, Toma
în 1677, Stoica în 1693 şi Şe11ban fo 1699, delimitînd diferite proprietăţi
prin speoilficarea hotarelor, date fo specia,! pentru boierii Radu Dudescu
postelnic, Hristodor paiharnicul, Vergo mare portar 8 ), ş.a., sau biserici şi
mănăstiri (biserica sf. Gheo11ghe Veohi, mănăstirile sf. Ioan cel Mare, Stelea,
Radu Vodă etc.) 9 ). Chiar ultimele documente în care este menţionat Şerban
cel din urmă judeţ al oraşului Bucureş'1i, în calitate însă de fost judeţ la
10 februarie 1705 şi 2 iunie 1707, sînt tot hotărnicii (ale proprietăţilor mă
năstirii sf. Sava la Grozăveşti 10 ) şi ale marelui căpitan Radu Dudescu fa
Duideşti-Ciop1ea 11 ), unde Şenban figurează ca simplu martor şi hotarnic.
Nu putem însă încheia tratarea organizării administrative a oraşului
Bucureşti în veacurile XVI-XVII, fără a aminti şi de participarea reprezentanţilor domniei la conducerea oraşului, deoarece după cum am mai
amintit în cursul expunedi, ora:şul Bucureşti în cal•itate de proprietate personală a domnului, nebucurindu-se de o autoadministrare completă, se afla
1) G. Potra, op. cit., p. 122, nr. 44.
21 Doc. privind ist. Rominiei, B, veac XVI, vo:. IV, p. 304, nr. 308.
3) Ibid, B, vea·c XVIII, vo:l. I, .p. 180, nr. 17,5.
4 1 Arh. St. Buc„ M-rea Cotroceni, XXV./•14.
5 1 Documentele din 6 februanie 1587 (cf. Doc. privind ist. Romîni.ei, B, veaic XVI,
voi. V, p. 294-295, nr. 307) ; 23 aprilie 1619 (Ibid, B, veac XVII, vol. III, p. 352,
nr. 3131; 17 iu!!ie 1624 (ibid, vol. IV, p. 447--448, nr. 457) şi 17 iulie 1698 (Arh. St.
Buc„ M-rea Radu Vodă, XXlil:L/36).
61 Doc. privind ist. Rominiei, B, veac XVI, voi. IV, p. 20--.21, nr. 20.
7 ) G. Potra, op. cil., p. 17i1-172, nr. 90.
8 ) Document'e din 1 august 1669 (G. Potra, ibid, p. 145, nr. 64) ; 4 noiembrie
1670 (Arh. St. Buc., M-rea Radu V odă, XLII/441 şi 11 octombrie 1693 (Doc. privind
ist. orQ,5. Buc„ ed. M.1.B., p. 53-55, nr. ,181.
9 1 Documente din 6 marie 1664 (I. Ionaşcu, Documente bucureştene privind
proprietăţile mănăstirii Colfea, .p. 8-10, nr. 4); 15 mai 1670 (Arh. St. Buc„ M-rea
Radu Vodă, XXIII#5), 30 mai 1670 {lbid, XXXIV/29); 15 februarie 1677 (G. Potra,
op. cit„ p. 171-172, nr. 90) şi 10 martie 1699 i(Aroh. St. Buc„ Mitropolia Ţarii
Romîneşti, OCl..I:LI/2).

101 Arih. St. Brnc., M-rea sl. Sava, I/.1.
111 Muzeutl de istorie a oraşului Bucureşti, nr. inv. 35.848.
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sub dubla

jur.isdicţie

a organelor locale

şi

a

reprezentanţilor

puterii dom-

neşti.
Reprezentanţii domniei nu se amestecau însă în întreaga viaţă internă
a oraşului, ei urmărind nUJillai îndepl1inirea hotăriîrilor domneşti şi încasarea
venitunilor cuvenite domniei. •In unele cazuri, particlpaiu alături de reprezentanţii oraşului la diferite acţiuni priv·ind pe slujiitorii din oastea domnească.

Printre reprezentanţii domniei, rolul cel mai înalt în ierarhia gradelor
pentru Bucureşti îl deţinea vomi~ul, cu atribuţii junidice de instanţa superioară în confHctele iv.ite în oraş, mai ales între categorii de locuitori care
ieşeau de sub jurisdicţia organelor administrative orăşeneşti, ca de pildă
slujitonii domniei, iar uneori acest dregător avea funcţii fiscale de strîngere
a birurilor de la unii orăşeni 1 ).
In calitate de judecător întî.Inim pe vornic la Bucureş·ti în 8 iulie 1670,
cînd i se adresează in Divan impricinaţii Ion paharnicul şi Spiridon văta
ful de puşcărie pentru reglementarea stăpînirii unui loc pe „podul uliţii" 2 )
sau la 17 aprilie 16Sl oind judeca un con6lict de prQPrietate între diferiţi
boieI'i .învecinaţi bisericii mahalalei Săpunari 3 ). ·ln calitate de stringător de
biruri î1l întîlnim pe acest dregător în hrisovul lui Mart:ei Basarab din 20 mai
1636 cînd scutind de dări un vad de moară al mănăstinii sf. Troiţă, voievodul amintea ca aceacsta să „nu .fie supărată nici de vornicul din acest oraş
Bucureşti 4 ).

Dintre dregătorii domneşti IÎnferiori cu atribuţii mai mult de hotarnici
de coasociaţi ai judeţului ,şi pîrgarilor în delimitări de proprietăţi, întUnim pe pîrcălalb, pe al doi!lea vomic şi pe a~ doilea portar; aceasta pînă la
mijlocul veacului al XV1Iil-lea, deoarece după 1653, judeţii şi pîrgarii apar
într-un rol de subordona·re faţă de toţi dregătorii domneşti.
Rolul pîrcălaibifor este mult mai evidenţiat în alte oraşe decît în Bucureşti pentru ·veacurile XV1l-XVlll mai ales fa calitatea de str~ngători ai
veniturilor cuvenite domniei din vămile şi tîrgudle din oraş. In Bucureşti
nu am întîlnit pentru această at·ribuţie fiscală a lor decît două mărturii şi
acestea tîrzii, tocmai din 1 fanuarie 1695 şi 10 februarie 1705 prin care
Constantin vodă Briîncoveanu îi împuternlÎcea să ţie vama tîrgiului (în primuli. doclllnent) 5 ) şi diJSpunea ca mănăstirea sif. Sava să aibă pace de către
„ipărcălahii ce sănt de curtea domnească" (iî.ntr-al doilea) 6 ). Mai :întîlnim
înt.r-un alt hrisov de 1La Gheorghe vodă IDuca 'din h5 ianua·rie 11675 un Necula
„părcălabul de curtea domnlÎei mele" trilnis împreună cu Iane, judeţul
oraşului şi cu DrăgolÎ vătaful de lemnărie să preţuiască o casă în Bucureşti pentru care e~ista un conflict între mănăstirea sf. Ioan din Focşani şi
Vinthla căpitan •Surmaciul 7 ).
Pentru al doilea portar şi al doilea vomic, documentaţia este mai
bogată, aceşti dregMori f.iind întotdeauna triIIllişi de voievod din Divanul său
ca să reglementeze împreună cu judeţul oraşului şi pîrgarii, diferite litigii
şi

1) L. Lehr, Organiz.area administrativă a oraşelor ... , p. 68~70.
2) G. Potra, op. cil., ;p. 153--4 54, nr. 71.
3 ) Arh. St. Buc., .Mitropolia Ţării Romîneşti, GOL VilI/5.
4) Ibid, M-rea Radu Vodă, XXXIV·/QO.
5 ) Dinu C. Giurescu, Anatefterul. Condica de porunci a vistieriei lui Constantin
Brincoveănu,
6 ) Arh.
7 ) Doc.

în „Studii şi materia.le de istorie med:ioe", vo'.. V, ('1962), p. 379--380, nr. 19.
St. Buc., M-rea sf. Sava, I/1.
privind istoria oraş. Bucureşti, ed. M.I. B.,p. 41--44, nr. 9.
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de proprietate, în care erau amestecaţi şi s,lujitorii domneşti. Astfel întîlnim
în asemenea atflibuţii - alături de dregători.i ohştei tkgoveţilor -, în rindul celor de al doilea portari, pe Ianiul 15 mai 1626, 1 ) Tănase la 12 decembrie 1666 2 ), 15 februarie 1668 3 ) şi 12 decembrie 1674 4 ), Tudor Ia 15 iunie
1669 5 ) şi Teodosie la 30 mai 1670 6 ), far în rîndul celor de al doillea ·vornici,
ipe Cîrstea la 15 martie 1667 7 ), Manea la 8 mai 8 ) şi 8 iulie 1670 9), Tudosie
fa 15 mai 10 ) şi 'la 20 noiembrie 1670 11 ), 27 ianuarie 1672 12 ) şi 14 iunie 1677 13 ),
pe Tudoraşco la 8 iunie 1675 14 ), pe Toma fa 15 februarie 1677 15 ), pe Radu
bucureşteanul la 17 aprilie 1681 16 ), pe Manole la 7 august 1696 17 ), pe Stan
la 17 iulie 1698 18 ) şi ,în sfîrşit pe Ghica la 10 martie ,1699 19 ).
ln afară de aceşti reprezentanţi ai domniei, găsim menţionate în Bucureşti şi o serie de „slugi domneşti", fără o determinare precisă, care îndeplineau diversele sarcill!i date de domn şi în special strîngerea dărifor. Pe aceş·tia îi găsim a'stfel amintiţi în documente: „Voi toate slugile domniei mele„.
să vegheţi de oamenii S1Ventei mănăstiri„. •să se ripaose m pace" ( 6 septembrie 1613) 20 ), isau „Voao bi-rarilor şi voi toate slugile domniei mele„. să vă
feriiţi şi în pace să lăsaţi... de toate dăjdiiie„." (3 mai 1,629) 21 ), sau în sfîrşit
„voi toate slugile domni.ei rn6Ie !şi voi vinăriceilor şi voi păhărniceilor şi voi
care umibllaiţi de fum„." ( 11 decembrie 1632) 22 ) ş. a.
ln decursul veacului al XVII-iea, începînd din 1642 în vremea domniei
lui Matei Basarab, apar şi alţi dregători domneşti in viaţa oraşului Bucureşti, a căror sferă de a:oţilune însă nu se limita doar fa administrarea oraşu
lui. Aceştia .sînt „ispravnicii de scaun", al căror număr varia de 'la doi Ia trei
şi a.tingea maJCimum pe aceda de cinci, constituind .un ifel de consiiliu de regenţă ceea ce s-a numiit !În secolele XVIII şi XIX „caimacami" - adică
locţiitori ai domntrlui în timpul absenţei sale din oraş •sau chiar din ţară, cu
largi atribuţii executive şi jurisdicţia asupra întregii ţării 23 ). Deşi ispravnicii
de scaun, nu se amestecau aparent mai mult decît domnia în treburile ora1) Academia R..P.R., LXXIW4.

2) G. Potra, op. cit„ p. 131-132, nr. 53.
3) Arh. St. Bu'c„ M-rea si. Ioan cel Mare, XII/4.
1 ) lbid, XIIi/6.
s) Arh. St. B'll<c„ Donaţii, XXX}lS.
6 ) G. 1Potra, op. cil„ p. l .91~153, nr. 70.
') lbid, p. 132, nr. 54.
8 ) lbid, p. 149--lliSO, nr. 68.
9 ) lbid, p. 1'.93--ili.54, nr. ?1.
10 ) Arh. St. Buc„ M-rea Radu Vodă, XX.HI/.115,
11 ) I. Ionaşcu, Documente bucureştene privind proprietatea mdnăstirii Co]ţea,

p. 30-32, nr. 14.
12 ) Arh. St. Buc„ M-rea Cotroceni, XXV/23.
ul Ibidem, mss. 1234, fo. 226-Q!'27.
11 ) lbid, MitropoJia Ţării Romîneşti, GOLV:n}3.
15 ) G. 1Potra, op. cit„ p. 17'1-1172, nr. 90.
16 ) Arh. St. Buc„ Mitropolia Ţării Romlneşti, CClNUM.
17) lbid, M-rea 1Radu V odă, LXV/2.
18J Ibid, X)G[[/36.
19 ) Ibid, Mitropolia Ţării Romineşti, CCLill/2.
20 ) Doc. privind ist. Rominiei, B, veac XVII, vol. II, p. 221, nr. 204.
21 ) G. Potra, op. cit„ p. 86-87, nr. 6.
22) Ibid, p. 91, nr. 110.
23) Dan Berindei, Ispravnicu/ sau ispravnicii scaunului Bucureştllor, în ,,Studii şi
oeeroetări ştiintifke, Istorte•, laşi, Xlll (1962), fasc. 1, p. 129-138.
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şului, totuşi reorutarea lor din ·sinul marii boierimi şi a celor mai de frunte
dreglJ,tori ai Divanului (mari 'logofeţi, mari vomici etc) interesaţi în stăpîniri
de loouri şi proprietăţi în Bucureşti în dauna tîrgoveţilor de rînd; contribui
la întărirea poziţiilor boierimii în oraş şi la continua silăbi,re a semi-autpnomiei oraşului, prin scăderea autorităţii judeţilor şi a pîrgarilor 1 ).
La începutul secolului al XVIII-iea, după cum am mai amintit dispare
semi-autonomia Bucureşti.lor, iar funcţiile judeţHor şi pîrgarilor sînt desfiinţate de domnie, conducerea oraşului fiind atrii.buită exclusiv dregătorilor
domneşti.

Cauzele acestui fenomen trebuiesc căutate în procesul general de prefaceri economico-sociale prin care a trecut cetatea de scaun a Ţării Romîneşti în a doua jumătate a secolului al XVII-iea, în perioada de consolidare
a regimului nobi1ldar instaurat de marea boierime.
După ce şi-a stabilit reşedinţa unică şi definitivă la Bucureşti în 1659,
domnia a dus o politică de accentuată sprijinire a procesUlui de înfiltrare a
feudalilor în oraş. StăpîillÎ pe puterea economică, ca posesori de întinse domenii funciare, macti bOli.eri s-au văzut angajaţi într-o continuă luptă pentru
obţi·nerea dregătoriilor importante, care Ie asigurau dominaţia ~oHtK::ă. iDe
aceea, odată cu părăsirea Tkgoviştei ca cetate de scaun, boierii de frunte ai
Divanu~ui şi-au strămutat 1locuinţa da Bucureşti, spre a fi în apr0ipiere de
domn şi a-şi păstra poziţia dominantă în stat.
Pe de altă parte nevoia din ce în ce mai .pronunţată de a•şi desface sur·
plusul produselor agricolo-pastorale pe piaţa oraşului, a împins pe ·boieri la
cumpărarea masd·vă de terenuri. în Bucureşti, pe care să-şi construiască h~
nuri şi prăvălii, p:iivni,ţe etc. Pentru aceasta, file că sileau pe tîrgoveţii de
rînd, meşteşugari sau neguţători mărunţi, să se despartă de locurHe centrale, fie că înduplecau pe domn, care exercita dreptul de proprietate
supremă asupra oraşelor, să le dăruiască suprafeţe întinse în oraş, alun·
gînd prin violenţă pe locuitor,fil aşezaţi, cu ştirea domniei, de multă vreme
pe ele 2 ). între altele este edificatoare izgonirea tabachlor între 1668-1674
din mahalaua Jor aflată odinioară înt.re mănăstirile sf. Ioan cel !Mare, Sărin
dar şi .Jacul lui Gheorghe Dura neguţătorul (Oişrnâ.giul), tocmai la marginea oraşului, pe moşia mănăstirii Radu Vodă, de către boierii Bălăceni,
1) Ibidem, p. 134--<1 135.

i1 Astfel la 14 iuilie 1670 Antonie

vodă din Popeşti întărea pitarului Radu
un ,]oe de casă în Bucureşti, de ipe care urma să izgonească pe rurnînii
şi ţiganii care îşi făcuseră case, dwpă ce-şi vor plăti chiria pentru timpul cit
locuiseră acolo (G. Potra, op. cit., p. 154, nr. 72). ·Pentru a-şi ·răsplăti boierii devotaţi
şi Constantin vodă Bnîncoveanu le-a dăruit locuri centra'.e de case în oraş. Astfel
la 12 iu.!ie 1693 marele paharnic Cornea Brăiloiu era ~mproprietărit de domn în
Prundul Dîmbovirt!'!i, îngăduindu-i-se să-şi mai rotunjească stăJpînirea prjn achiziţio
narea de mici proprietăţi aipa.rţiIJJînd unor oameni nevoiaşi, în special abagii, aşe"Zati
pe Gîrliţa {Academia R.P.R, XLV/84). La 8 februarie 1696 domnul a dăruit :ui
Alexandru fost mare postelnic un teren în mahalaua Oltenilor ,.,fiind loc domnesc
ca să-şi facă oasă şi temei• (Arh. St. Buc., mss. 705, fo. 81 vo--82) şi tot în acelaşi
an a întărit şi omu:ui său de casă lanache Văcărescu mare agă un loc ·în mahalaua bi•sericii Dintr-o Zi „fiind loc domnesc, pe care îşi făcuseră unii şi alţii case•
(Documente privind istoria oraşului Buc4reşli, ed. M.I.B., p. 56-59, nr. 20). La fel
a răsplătit şi pe Pătraşco Brezoianu mare şetrar la 8 martie 1703 :încuviintîndu-i să
ia locu: domnesc din mahalaua popii Stoica (Bre'loianu de mai t:îrziu) gonind pe
oamenii de rînd ce locuiau aco'.o (Ibidem, p. 66~, nr. 27).
Tigănescu
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Dudeşti,

Cantacuzini şi egumenii de Ja sf. Ioan cel Mare şi Sărindar 1 ).
Concomitent cu marea boierime mănăstiri1le şi bisericiJe din oraş au primit din partea donmiei părţi importante din moşia oraşului şi din dealurile cu v.ii, în dauna locuitorHor terenurilor acaparate de ele, care au
fost adesea aduşi în mod samavolnic la regiimul ţăranilor dependenţi.
Fireşte ,că domnii aveau ·grijă şi de ei :însăşi. In t~mpul domniei sale,
Şerban Cantacuzino a înfiinţat în mahalaua 'f?isericii Grecilor pe locuii.
unde este astăzi Banca de Stat - vestli.tiul său han, un II}are antrepozit de
mărfud aduse din afară şi totodată loc de desfacere a lor pentru oraş, dar
mai ales pentru restul ţării, indiciu al lărgirii pieţii interne. Prncesul de
acaparare al terenurilor din oraş a fost continuat cu îndărătnicie at'Ît de
mănăstirea Cotroceni, înfiiinţată de Şer.ban Cantacuzino, care a răşluit
suprafeţe mari din partea de apus şi de nord a oraşuliuii, 'cit şi de alte
fundaţii bisericeş·ti, care în secolul XVIII au ajuns să stăpînească mai
mu11t de jumătate din teritoriului Capitalei 2).
In afara acestui proces brutal şi sistematic de deposedare a t:îrgoveţifor de rlnid de prqprictăţill.e lor, domnia Ie-a mai agravat situaţia, mai
ales în vremea lui Constantin vodă Brincoveanu, prin aruncarea asupra lor a numeroase poveri băneşti şi presta-ţii. De pildă, tîrgoveţii erau
supuşi îh 1698 la următoarele obligaţii faţă de puterea centrală: birul
slujitoresc, biirnl mărunt de ţară, darea mierii cu ceară, darea găleţii şi a
finului, carul de oaste, galbenul de fum, zaharele, sursatul, birul lefilor
şi al oş,tii, văcăritul, oieri.tul, poclonul hant.dui şi al steagului, seama a
doua şi a treia, podvoadele, merticele, conacele, caii de olac, alte dăjdii şi
„mîncături" pe Ungă contribuţia de haraci ce se ·ridica la 60 de ughi şi la
„seama cea mare", tot de 60 de unghi 3 ). Brîncoveanu a practicat o nemaipomenită fiscaHtate, siUt la aceasta şi de obligaţiiile sporite ce ·şi le luase
faţă de tuir:ci, cărora pentru a se menţine în scaunul domnesc -, le-a
dat an de an mai mare tribut, mai.i multe peŞ'cheşuri (daruri), cereale, vite,
Iemne etc.
In a doua jumătate a veacului al XVH-lea, a:I.ianrţa dintre domni,
marea boierime şi clerul înalt, s-a lovit adesea de organele administrative
ale obştei tîrgoveţilor din Bucureşti, care au luat apărarea orăşenilor în
desele conflicte cu stăpîniirea. Administraţia oraşulllli îndeplinită
de
judeţ şi pîrgari a venit adesea în faţa domnHor cu pîri îndreptăţite împotriva boierilor, egumenilor sau dregător.Bor domneşti abuzivi. Regimul.
nobiliar instaurat de marea boierime în oraş - ca şi în restul ţării de
altfel - a încercat în fel şi chip să ·limiteze autoritatea judeţilor şi a pîr·
garilor, plasîndu-i aproape în permanenţă în această vreme, sub depen·
denţa dregători-lor subordonaţi domniei, ai doilea portari şi vornici, iar
ispravnicii scaunului domnesc, recrutaţi din boierii de frunte ai Divanu1u~,
au SpI1ijinit În judecăţile lor ori de CÎte ori• au putut pe boieri şi pe slujitorii domneşti împotriva t:îrgoveţilor de rînd 4 ). Boierimea şi-a atras în
1
) Arh. St. Buc., M-rea
sl. Ioan cel Mare, XII/4 şi 6; G. Potra, op. cit.,
p. 162-163, nr. 82; Dimitrie Ionescu, O danie a lui Constantin vodă Brîncoveanu
pentru Sărindar, în „Revista istorică", XVIII (1932), nr. 7-9 (iulie-septembrie),
p. 263-264.
2 ) I. Ionaşcu, Aspecte demograiice şi sociale din Bucureşti la 1752, în „Revista
Arhivelor• II (1959), m. 2, p. 118--120.
3 ) D. D. Gimescu, Anaiterul„., p. 389--390, nr. 35.
") D. Berindei, op. cit., p. 136-137.
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aceas-tă acţiune de partea sa chiar şi negustorimea avută, încercînd să substituie autorităţii judeţului şi a pîrgarilor în ultimul deceniu al secolului
a;l XVII.Jlea pe aceea a staro.ş;tiilor Ide neguţători, după cum irezl.liltă de pildă

dintr-un document din 7 august 1696, prin care un Ianoş staroste de neguţători, împreună cu alţi trei neguţători, dau o carte de stăpînke mănă
stirii Radu Vodă, în locul judeţului şi a pîrgarilor, în urma unei hotărnicii
făcute împreună cu Manole al doilea vornic 1 ). Este caracter~stic chiar
faptul că cel din u1rmă document menţionînd pe Şeiiban judeţul în funcţie
la 10 martie 1699, nu mai este o carte a oraşului întărită cu sigiliul Bucureştilor ci o carte de hotărnicie obişnuită, fără peceţi, a propnietăţilor
bisericii sf. Gheorghe Vechi 2 ), in care Şeriban apare neînsoţit de pîrgari
şi amintit ultimul după şase boieri hotarnici, deci într-o poziţie de vădită
subordonare.
Pină în cele din urmă, pentru ca marea boierime, negustorimea înstă
rită şi înaltul cler să poată profota nestingherite de privilegiile lor în Bucureşti, iar dregătoriii domneşti să nu mai fie stînjeniţi în exercitarea atributiilor lor fiscale şi jur.idice în favoarea claselor dominante de către organele reprezentînd vechea autonomie a oraşului care le făcea opoziţie, Constantin vodă Briînc0rveanu n-a mai tolerat după 1701 instituţia judeţului şi
a celor 12 pîrgani, aleşi anual de obştea tîrgoveţHor pentru administrarea
Bucureştilor, trecînd sarcinile lor asupra marelui agă, a marelui căpitan
de dorobanţi şi a a1tor dregători domneşti.
tn felul acesta, datorită poziţiei dominante oîştigată de marea boierime în viaţa ,internă a Bucureştilor, încetează semi-autonomia oiraşului,
odată cu secolul al XVIII-lea deschizîndu-se o nouă etapă în ~storia sa
administrati.vă, bazată pe o organizaţie autoritar-nobiliară, dependentă direct de domnie, în condiJţiile regimwlui turco-fanariot înipă:rmntenit în Ţara
Romînească la 1716.

1) Arh. St. Buc., M-rea Radu Vodă, LXV/2.
2) Ibid, Mitropolia Ţării Romîneşti, CCTJ'11/2.
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ANEXA

LISTA
Ne.cula a:l Jui Bobanea
Stan
Caloian
Baciul
Stan
Vîlcan
Semam dLn Săcş<>T
DUITTli,trn
Dumitru
laniu
Dumitru
Vl~d

Gherghe Negru
Dumitru
Gherghiina

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

li)

12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
2•1)

25)
.:!6)
27)

28)
29)
30)
31)

32)

JUDEŢILOR ORAŞULUI BUCUREŞTI

13 mai 1563 1); 20 mai 1571 2); 6 mai 1572 3 ).
26 mai 1577 "l; 9 ianuarie 1578 5 ); 5 iulie 1578 6).
28 noiembrie 15801).
6 februarie 1587 s).
30 mai 1589 9 ).
15 februarie 1590 10 ) ; 14 aprilie 1590 11 ).
26 ianuarie 1592 12 ); 2 februarie 1594 13).
9 iu:lie 1605 11,).
23 aprilie 1619 15 ); după 23 aprilie 1619 16 ).
17 iulie 1624 17 ; 17 iulie 1625 18).
15 mai 1626 19 ).
18 iulie 1628 20 ); 8 decembrie 1628 2 1 ).
1631-1632 22).
23 decembrie 1631 23); 20 mai 1634 2").
14 octomb!'ie 1653 25 ); 6 noiembrie 1657 26); 30 martie 1661 27);
27 aiprilie 1664 28); 24 mai 1665 29 ); 18 iunie 1665 30 ); 27 fe·
bruarie 1666 31 ); 12 decembrie 1666 32).

Docummtd privind istoria Rominiei B, veac XVI, vol. III, p. 177, nr. 21~
Ibidem, Tal. JV, p. 20-21, nr. 20
lbid, p. 72, .nr, 75
Ibid, p. 27·1-275, nr. 274
Ibid, p. 304, nr. 308
lbid, o. 324, or. 330
lbid, p. 493-494, nr, 484
Jbid, voi. V, p. 294-295, ne. 307
Ibid, p. 411, nr. 425. Probabil identic cu Stan din 1577-15711.
Ibid, p. 430-431, nr. 448
Ibid, p. 439-440, .nr. 454
Ibid, voi. VI. p. 33, nr. 40
Jbid, p. IM-JOI, nr. 113
Ibid B, veac XVIî. voi. I. p. 180, nr. 175
Jbid. voi. III, p. 352, nr. 313. Poate identic cu Dumitru din 1605 ?
Jbid p. 352-353, nr. 314
lbid, voi. IV. ,p. 447-448, nr. 457
Arh. St. Buc„ M-rea Nr«:et, XV/3
Acodemia .R.P.R„ LXXIV/4. Protabil identic cu Dumitru di<1 1619.
Arh. St. Buc„ Mitropolia Ţdrii Rominefti, CE:LVIl/I
Academia R.P.R., <XXX:,/2
Ionescu Gion, lstori• Bucure1tilor, p. 727-728.
N. Iorga, /stori11 Bucureftilor, Bucure1ti, 1939, p. 343-344, nr. XI. Probabil identic cu Dumittu
1619 1i 1626.
Arh St. Buc., M-rea Cimpulung, LXIIl~l2.
Arh. St. Buc„ M-rea Cotroc.ni, XXV/O
G. Potra, Documente pricitoare lt1 istoritJ oraşului Bucureşti, p. 116-117, nr. 38
lbid, p. 122, "'· 44
I. Ionaşcu, Documente bucureştene privitoare [11 propriet4tile m'1nt!stirii Colţea, p. 14-16, nr. 7
G. Potta, op. ct., p. 1~127, nr. 49
Documente privind istoria Ordflllui Bucurefti (cd. M.l.B.), p. 34-36, nr. 6
Arh. St. ·Bu<:„ M-re11 Cottroceni XXV/14
G. Potra, op. cit., p. 131-132, nr. 53

dio
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Dragotă

lanache
Toma
Stoica
Şerban Ştrenga

15 ma·rtie 1667 1 ); 2 iuJie 1667 2 ); 25 august 1667 3 ); 12 iunie 1668 4 ); 15 iunie 1669 5 ). 15 iunie 1669 6 ); 18 iunie
1669 7 ); 1 august 1669 8 ); 8 ma·i 1670 9); 15 mai 1670 10 );
30 mai 1670 11 ); 8 _iulie 1670 12 ); 4 noiembrie 1670 13 ); 20 noiembrie 1670 "'l; 27 ianuade 1672 15 ).
!2 iunie 1672 16 ); 14 mai 1673 17).
16 mai 1675 18 ); 8 iunie 1675 19); 15 februarie 1677 20 ); 9 mai
1677 21 ); 14 iunie 1677 22 ).
11 octombrie ll693 23).
29martiel69824 );
17 iu'.ie 1698 25 ); 10 martie 1699 26).

I) Jbid, p . .132, nr. 54
_2) Jbid, p. 131~134, nr. i6
3) Arh. St. Buc., M·rea Cotroceni, XXVt18
~) N. Iorga, op. cit., p: 3'12-343, nr. X şi repetat ln p. 346, nr. XV.
5) Arh. St. Buc. M-rea Cotroceni, XXV/20
6) Ibid, Donaţii, XXX/18
7)· I. Ionaşcu, op. cit., p. 21-23, nr. 10
8) G. P<itra, op. cit., p. 145, nr. 64
9) lbid, p. 149-150, nr. 68
10) Arh. St. lluc., M-rea R4du Vodă, XXIII/IJ
11) G. Pot:ra, op. cit., p . .151-153, nr. 70
12) Ibid p. 153--154, nr. 71
13) Arh. St. Buc„ M-rea Radu Vod.i, XL!I/14
14) I. fonaşcu, op. cit., p. 30-32, nr. f4
15) Arh. St. Buc., M-rea Cotroceni, xxV/23
t6) G. Potca, op. cit., p. 165-Hi6, nr. 84
17) Jbid, p. 166-167. nr. 85
18) Jbid, p. 163-169, nr .. 86
1"9) Arh. St. Buc„ Mitropolia Ţării Romine1ti, CCLVII/3
20) G. Potra, op. cit„ p. 171-172, nr. 90
21) Arh. St. Buc., Mitropolia Ţării Romine,rti, CCXL!X/4
21) Ibid, mss. 1234, lo. 226--227.
23) Documente privind istoria ora1ului Bucure1ti (cd. M.I.B.), p. 53-55, m:.
24) Arhiva Sfatului ,popular „Griviţa Roşie11., inv. 9, doc. ]
25) Arh. St. Bw:., M-re11 Rodu Vodd, XXIIl/36
26) Ibid„Mitropofi11 Tdrii ltomloe1tl, CCLIII/I
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