BISERICA HANUL GRECI DIN BUCUREŞTI MĂRTURII DOCUMENT ARE
Mirela COMĂNESCU
Biserica lui Ghiorma BanuL construită de bogatul boier din domnia lui
Petru Vodă cel Tânăr. s-a dovedit o zidire puternică. pe care vretnea şi
forţele naturii au înfrânt-o abia după trei veacuri. Ghiorn1a Banul. ctitorul
bisericii care-i poartă numele, a fost un boier puternic. care s-a ridicat până
la rangul de ban în timpul domniei lui Petru Vodă cel Tânăr ( 1559-1568 ).
fiul lui Mircea Ciobanu şi al Chiajnei. fiica din pri1na căsătorie a lui Petru
Rareş. Jupâneasa Caplea, soţia lui Ghiorn1a. construieşte înainte de 1558.
când soţul său era postelnic. mănăstirea Sfântului Nicolae al Postelnicesei.
numită 1nai în urmă şi până astăzi mănăstirea Mihai Vodă. Ghiorma
construieşte în anii 1564-1565 o biserica a sa. care i-a purtat numele 1•
Ctitorul însă, deşi foarte bogat şi darnic. nu a apucat să-şi înzestreze
biserica aşa cum ar fi avut de gând. căci. după mazilirea lui Petru Vodă
cel Tânăr şi surghiunirea lui şi a n1amei sale în Orient. a venit la tron
Alexandru II Mircea ( 1568-1574 ). căruia i se zicea •.Oaie seacă''. Acesta
a ucis mai mulţi boieri pe care. fără temeinice n1otive. îi socotea duşmani.
între ei fiind şi Ghion1a Banul. iar biserica a răn1as fără avere şi fără
spnJ 1n.
Leon Tomşa. în dorinţa lui de a mulţumi pe numeroşii călugări greci
ce se aflau aici închină biserica lui Ghiorma Banul către Arhiepiscopia
grecească Pogonianis: în anul 1631 (7139) ianuarie 18. Leon vv.. fiul lui
Ştefan vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte n1ănăstirii numită arhiepiscopia
Pogonianiei din Ţara Grecească biserica lui Ghiorma banul din Bucureşti.
metoh cu toate prăvăliile, odăjdiile şi cu tot venitul. Această biserică a fost
zidită din temelii de Ghiorma banul în zilele altor domni bătrâni şi de atunci
a stat pustie, "fără nicio căutare de la nimeni". Acum, don1nul a socotit cu
toţi dregătorii săi şi cu voia Despei, nepoata lui Ghiorma banul, s-o închine
1

George Patra, Istoricul hanurilor hucureşte, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985, p. 87.
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metoh la această mănăstire, ca să poarte grijă călugării de toate deadinile şi
sculele ei. pentru a nu se risipi şi a nu se pustii" 2.
Acelaşi dornn îl împuterniceşte în acelaşi an, la 5 martie, pe popa
Gavril „socotitorul" bisericii numită a Ghiormei banul să spargă nişte case
ale unor oameni care s-au strâns la Obileşti, jud. Ilfov. pe ocina bisericii. şi
nu vor să dea zeciuială bisericii. volnicindu-l totodată să ia zeciuiala din
grădini. pâine, fân şi din toate. cun1 este obiceiuL iar cine nu va da să i se
spargă casa şi să fie izgonit de acolo3.
La 23 aprilie 1631 Despa Pană vistiereasa, fiica lui Manta. fiul lui
Ghiorn1a fost ban, închină biserica zidită de n1oşul său, Ghiorma banuL în
Bucureşti. cu toate bunurile şi veniturile ei. prăvălii şi moşii la arhiepiscopia
Pogonianiei.i .
În anul 1632, aprilie 7. Leon vv. întăreşte bisericii lui Ghiorma banul din
Bucureşti. care este 1netoh al arhiepiscopiei de Pogoniani din Ţara Grecească,
prăvăliile din Bucureşti. scutindu-le de galbenul de fum. când îl dau celelalte
prăvălii, deoarece această biserică nu are alte deadine sau alt venit:i .
Un document extre1n de interesant, dar din păcate păstrat doar sub
formă de copie, şi, probabil un fals, aflat în fondul M-rea Mihai Vodă, emis
la Bucureşti la 12 iulie 1620 ( 7128). în cancelaria lui Gavril Movilă vv ., fiul
lui Simion Movilă vv., aminteşte că do1nnul Petru Cercel vv. ,,a băgat n1are
mânie şi urgie la sf. mănăstire a Ghionni banul din Bucureşti, hramul sf.
Niculae i-a gonit pă călugări şi a 1nutat ose1nintele jupânesei Caplea la n1-rea
Bolintin" 6.
Prima menţiune documentară când biserica lui Ghionna Banul este
cunoscută sub numele de Biserica Grecilor este în actul din 8 aprilie 163 8
prin care Dumitru logofăt vinde lui Ghinea cojocarul un loc de casă din
Bucureşti7, loc pe care acesta îl vinde lui Pano Pepano la din 28 octombrie
1640 8. Acelaşi Pepano cumpără de la Mihalco şelar un loc de casă în
Bucureşti, lângă Biserica Grecilor 9, loc ce i se va întări acestuia şi pnn
cartea emisă de Matei Basarab vv. în anul 1644 ianuarie 4 10•
2

A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, l/1
.A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, X/2
4
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, XXXIX/ I
5
A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, l/2
6
A.N., M-rea Mihai Vodă, XV/3
7
A.N., M-rea Stavropoleos, XII/7
8
A.N., M-rea Stavropoleos, Xll/9
A.N., M-rea Stavropoleos, XII/I I
10
A.N., M-rea Stavropoleos, XI/I
1

https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA HANUL GRECI DIN BUCUREŞTI - MĂRTURII DOCUMENTARE

199

Actul emis la 14 octombrie 1653 de Gherghina judeţ, 12 pârgari din
Bucureşti. preoţi şi bătrâni ai oraşului Bucureşti, privind cumpărarea de
către Gheorghe Paspala cojocar şi soţia sa a unui loc de prăvălie de la Zaharia
negustor, îl aminteşte la martori pe popa Drăgoi de la Biserica Grecilor,
alături de egumenul Antim de la Sf. Gheorghe". În anul 1627, însă, se
numea biserica lui Ghiorma banul, deşi conducătorul mănăstirii era acelaşi
popa Drăgoi 12• Acelaşi popa Drăgoi „de la biserica Grecilor" apare ca
martor pentru o vânzare făcută de către jupâneasa Neacşa lui Stoica paharnic
din Răzvadu către Iane cojocar pentru o pivniţă în Bucureşti 13• Clopotniţa
Bisericii Grecilor este amintită într-un act din anul 1702 oct. 14 prin care
Eftimos de Pogonoana cumpăra de la logofătul Constantin pentru biserica
Hanu Greci o vie de pe moşia m-rii Mihai Vodă 1 -i.
De asemenea, în zapisul din 26 februarie 1666 se spune că jupâneasa
Muşa, a răposatului „boiarului meu Ianakie cojocarul", vinde o casă
„împotriva Bisericii Grecilor" lui Şerban Cantacuzino mare postelnic, unde
acesta va construi Hanul Şerban Vodă.
În anul 1671, noiembrie 20, Antonie Vodă din Popeşti întăreşte
bisericii lui Ghiorma banul „unde iaste sfântul hramu Naşterii lui Hristos de
aici den oraşul domnii meale, den Bucureşti, care iaste metoh suptu mâna
sfintii Episcupii Pogoneanii den Ţara Grecească, ca să fie volnic părintele
episcupul de la Pogonaini a ţănărea şi a oblăduirea această sfântă besearică
şi cu tot locul ei câtu iaste împrejur şi cu tot venitul ce va fi şi să aibă a
punerea popi ispravnici, iar altul nimenilea să n-aibă treabă a se amesteca în
venitul aceştii sfinte besearici a pune popi sau ispravnici fără decât numai
părintele episcopul ce scrie mai sus, pentru că această sfântă besearică iaste
adaosă şi miluită de răposatul Leon voievod la această sfântă şi
dumnezeaiască Episcupie Pogonianii, cu cărţi întărite cu mare blesen1,
precum am văzut domnia mea şi cartea părintelui patriarhului Chirilă de la
Ţarigradu şi cartea lui Leon Vodă şi cartea Radului Vodă. Dereptu aceia şi
domnia mea încă am întărit mila şi pomeana şi cu această carte a domnii
meale, pre tocmeala cum scrie mai sus ca să fie sfintei Episcupii de întărire
şi călugărilor de hrană şi de îmbrăcămente, iar domnii meale şi răposaţilor
părinţilor domniei meale pomeana în veacu" 15•
11

A.N.,
A.N.,
13
A.N.,
14
A.N.,
15
A.N.,
12

M-rea Cotroceni, XXV/8
M-rea Radu Vodă, XXXIV/18
M-rea Cotroceni, XXV/5
M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/I
M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, XXXIX/7
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1631 (7139) ianuarie 18, Bucureşti
0

MI\CTa"e�

E�1·e�

8rppwBl\.:tx"1·HcKoe

CNb

..

Iw

t\ewN

BEI\HK.:tr

IH)EBOA.:\
H

H

rCllAN'h

nptAoEp.:tr

B'hCWH

3EMI\E

noKOHN.:trlw

l.Jie4.:tN
°

BO€BOA.:\ A.:IB.:\T rCABO MH c·.-H nOB€1\tN·1€
·
rcAB MH cftH litKCTBNI.H

w

MON.:\CTHp8

'4€MI\€ fpbKCK.:\ �OBOEM.:tro flpx"a"€€nHcK8n noroNiiNH,

HA€tK €CT XP"M cfro .:tnCTl\.:t Il€Tf).:t H

Il.:tBl\.:t,

H BbctM HNOKOM

€1\HU,H tKHB8Lf„1HX Bb WliHTiil\H TO€ mKOtK Ad €CT CTM8
BH IU

f)€4N.:\ CT"" U.f)KB.:\.:\ '40B€MOM8 fHOf)M€B li.:tN81\,

PwtKACTBO GfBo XcBo,
M€TOX
np

H

..
.:tB.:\I\IHB€

Bbn0Ap84·1·€

w

cftu

..
Ab tKAIH

H CbC

w

'4A€,

B.:tpow

MON.:tCTHf)

MON.:\CTHf)€

€tK €CT XP"M

w

rCAB.:t MH,

BH III

n11c.:1N.:1,

E8K8p€4J,
CbC

BbctX

H CbC BbC XOAOKWM 4TO €CT liHTH, MNOr

11 M.:tl\. IloN€tK €CT c·1·10 cT" LJ.f)KB.:t BH m p€4N.:t EHl\.:t €CT CbTBOf)€N.:t H
OCNOB.:\N.:\

W

w

npo4·1·11M CT.:\f)H rCrÎAf)H Af)iiBNH H
€AN" rl\€A.:tN.a"€ �" NHXTW .
rcABO MH,

..
np.:tBHT€1\IH

W

T€M€1\·1.:1
· EH '4.:\ nOKOHNNWM rfo pM.:t li.:tN81\,

fi

n p€ ANH

TOrA.:t BbC CTO.:\I\ n8CT.:\ li€� Nit

noToM,

KbA.:t €CT EH/\ CbA.:t,

Bb AHIH

.:\ rcAB MH CMOTf)HXOM �.:tK8nNO CbC BbCHMH 4CTHTHMH
..-----

rCAB Mit H CbC AHBANOM,

�

T€f)€WM C'hAAI\ rCABO MH H

nOKI\ONHI\ M€TWX TAMO NA c·11· 0 CTA MONACTHf) BHUJ f)€4NA, CbC BOl\t
A€cn€B,

BN8KA

KAl\8r€p·1·H

3A

fHWf)MEB

B'hctx

liAN81\,
00

AiiA l N€

H

mKOtK

AA

cK81\H4-I€

HMAT

cftH

NOCHI\

U.PKB€

n€4AI\

AA

N€

C€

pi:1cHnAI\ B'h Ap8ri:1 CTAf)ANW, mKo tK A" N€ C€ 8n8cTiiBAI\ cfi:1 LJ.f)KBA,
......
mKOtK AA €CT rCAB MH H nOKOHNH KTHTOf)H B€4NO€ B'hCnOMHNANI€ .

..

3AKI\ENAN.a"€

€4-IHtK

Koro

H'4li€f)€T

nOCTABHX

r'h

E'h

rcAB

liHTH

MH:

nw

rCrÎAf)'h

WTW€CTB.a"€

3€MI\€

EI\AUJK0€

Cf)A4NArW nl\OAA rCABA MH HI\H W C'hf)WANHK NAUJH HI\H,
HI\H

NWH,

W

HNO

nl\½M€NHK,

AA

A4J€

rcAB

nW4T€T

H

MH,

HI\H

W

no r p €C�X
noNOBHT

8K piinHT c·a"€ KNHr rcAB MH H noMiiN8 KAKO €CT BHW nHC,

H

TOr r'h

E'h AAr no4T€T H A" C'hXf)ANHT Bb rcrÎAB'h €ro H " Bb s8A€4JHX
BiiU.EX

AWA

€ro .

fi

.:14-1€

I\H tK

8Tf)bA€T c·a"€ KNHr r'cAB MH,
°0

N€

no4T€T

H

N€

noNOBHT

H

N€

" N8 non€p€T H f)A30f)€T H HCXAEHT H

WliB€N l € WCTABHT, TOrAA €CT Tf)'hKl\€T ANATHMA H i:148 p HCAN

W

mH·1·

cfH WLJ.H €tK€ c8T Bb NHK·1·€ H A" HMAT 4CT·1� C'hc Y�WAA H C'hC

https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA HANUL GRECI DIN BUCUREŞTI - MĂRTURII DOCUMENTARE

201

0

flpYbt., "" EAOM MECTO. G€tK€ 8M 11 CB€A.IT€1\ I€ nOCT"BHX rcAB: MH
tK8n"" M11xo B€1\HK·111 E"" Rf)"I\EBCKH H tK8n"" XpH3" BEI\ BOf)HHK8 H
tK8n""

0

"""" BEI\HK IH I\Wrw4€rr

H tK8n""

MH"KH BEI\ BHcrr·1·"P

H

tK8n"" A8MHTf)"WKO B€1\ ciî" H tK8n"H8 M8w"T B€1\ CTOI\HHK8 H
tK8n"H ROCT"HAHH BEI\ KOMHC H E"CHl\·1·11 B€1\ n€X H tK8n"H fll\�"HAf)H
B€1\HK·1·11

n�cT H

tK8n""

0

XpH�" BEI\HK IH

ABOf)HHK.

M

""nHC"X

"3,

A8MHTf)8 rp"M, B'h ""CTOI\ rp"A E8K8f)ELµH, MCU." rEH"f).IE 111· AHH H

w

flA"M" AO HH'R X ,-�f)l\,0,
MW "-EWH BO€BOA"

.

Din mila lui Du1nnezeu, Io Leon voievod şi domn a toată Ţara
Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului răposatului Io Ştefan voievod, dă
don1nia mea această poruncă a do1nniei mele sfintei şi dumnezeieştii
mănăstirri din Ţara Grecească, numită Arhiepiscopul Pogoneanu, unde este
hramul sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel_ şi tuturor călugărilor, câţi locuiesc
în acel locaş, ca să fie sfintei mănăstiri mai sus-scrise sfânta biserică numită
a lui Gheorma banuL unde este hramul Naşterii lui Hristos, de aici din
oraşul domniei mele din Bucureşti, metoh şi sub ascultare sfintei mănăstiri
mai sus-scrise, cu toate prăvăliile şi toate odăjdiile şi cu tot venitul, cât va fi,
mult, puţin. Pentru că această sfântă biserică mai sus-scrisă, a fost făcută şi
construită din temelii de răposatul Ghiorma banuL din zilele altor don1ni
bătrâni de demult, şi de atunci tot a stat pustie, fără nicio căutare de la
nimeni. Iar apoi, când a fost în zilele domniei mele, iar don1nia mea am
căutat împreună cu toţi cinstiţii dregători ai domniei mele şi cu tot divanul,
de am dat domnia mea şi ain închinat metohul acolo, la acea sfântă
mănăstire mai sus-spusă, cu voia Despinei, nepoata lui Ghiorma banul, ca să
ia călugării agoniseala de pe toate moşiile şi sculele sfintei biserici_ ca să nu
se risipească în altă parte, ca să nu se pustiască sfânta biserică, ca să-i fie
domniei mele şi răposaţilor ctitori veşnică pomenire. Încă şi blesten1 a pus
domnia mea: după petrecerea domniei mele, pe cine va alege Domnul
Dumnezeu a fi domn Ţării Româneşti, sau din rodul inimii mele sau din
neamul meu sau, după păcatele noastre, din alt neam, dacă va cinsti şi va
înnoi şi va înntări această carte a domniei mele şi pomana care este 1nai sus
scrisă, pe acela Domnul Dumnezeu să-l cinstească şi să-l păzească în
domnia lui, şi în viaţa viitoare, sufletul lui; iar dacă nu va cinsti şi nu va
înnoi şi nu va întări această carte a domniei mele, ci o va strica şi o va rupe
şi o va prăpădi şi o va lăsa în lipsă, acela să fie de3 trei ori bleste1nat şi
anatema şi afurisit de 318 sfinţi părinţi care sunt în Nicheia, şi să aibă parte
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cu I uda şi cu Arie la un loc. Încă şi martori am pus domnia mea: jupan Miho
marc ban al Craiovei. jupan Hriza n1are vornic. jupan Papa marc logofăt.
jupan lanachi mare vistiiar. jupan Du1nitraşco n1are spătar şi jupan Muşat
marc stolnic şi jupan Costandin marc comis şi Vasilie mare peharnic şi
jupan Alexandru marc postelnic şi ispravnic jupan Hriza mare vornic şi am
scris cu Dun1itru grămătic în cetatea de scaun Bucureşti. luna ianuarie. 18
zile. �i de la Adam până acu1n în anul 7139.
M-rca Bradu. Hanu Greci 1/1.
Orig. slavon. difolio ( 42x27). filigran. invocaţia simbolică. litera
iniţială şi monograma iniţială în chinovar. sen1nătura don1nului. sigi Iiu
mijlociu timbrat.

1632 (7140) aprilie 7, Bucureşti
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Din mila lui Dumnezeu, Io Leon voievod şi do1nn a toată Ţara
Ungrovlahiei, fiul marelui şi preabunului răposatului Io Ştefan voievod, dă
domnia mea această poruncă a domniei mele sfintei şi dumnezeieştii biserici
numite a lui Gheorma banul, unde este hramul Naşterii lui Hristos, de aici
din oraşul domniei mele, din Bucureşti. care este metoh şi sub ascultare la
Arhiepiscopia Pogoneani din Ţara Grecească, ca să îi fie toate prăvăliile
sfintei biserici care sunt aici în Bucureşti în pace şi slobode de galben ..când
a dat ughi alte prăvălii din altă parte, iar prăvăliile bisericii nicio bântuială să
nu aibă de ughi, pentru că m-am milostivit domnia mea şi an1 iertat
prăvăliile sfintei biserici de galben şi fumărit. pentru că aceaastă sfrîntă
biserică alte deadine şi alt venit nu are din altă parte, fără doar aceste
prăvplii mai sus-scrise, ca să fie de întărire şi de hrană bisericii, iar domniei
mele, veşnică pomenire. Drept aceea, şi voi slugile domniei mele. care
mergeţi pentru ughi de fumărit, aici în Bucureşti, îndată ce veţi zări această
carte a domniei mele, să căutaţi ca nicio bântuială să nu aibă prăvăliile
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sfintei biserici care este mai sus scrisă. Pentru că am pus domnia mea şi
blestem: pe cine va alege Domnul Dumnezeu a fi domn şi stăpân Ţării
Rmnâneşti sau din rodul inimii mele sau din nea1nul nostru sau, după
păcatele noastre. din alt neam. mă rog cu numele lui Dumnezeu. dacă va
cinsti şi va înnoi şi va înntări această carte a domniei mele, pe acela Domnul
Dumnezeu să-l cinstească şi să-l păzească în domnia lui, şi în viaţa viitoare,
sufletul lui� iar dacă nu va cinsti şi nu va întări. ci o va strica şi va prăpădi şi
şi o va lăsa în lipsă. acela să fie de trei ori blestemat şi anatema şi afurisit de
318 sfinţi părinţi care sunt în Nicheia, şi să aibă parte cu Iuda şi cu Arie şi
cu alţi necredincioşi iudei care l-au răstignit pe cruce pe Don1nul Dumnezeu
Mântuitorul nostru Isus Hristos. şi au zis: i-al, i-ai. răstigneşte-l pe el şi
sângele lui asupra lor şi a copiilor lor este şi va fi în veci, amin. Ţi de nimeni
neclintit. după porunca domniei n1ele. Încă şi martori am pus domnia mea:
jupan Hriza mare vornic. jupan Papa n1are logofăt. jupan Ianachi mare
vistiiar. jupan Miho mare spătar şi jupan Nedelco n1are stolnic şi Buzinca
mare co1nis şi Neagul 1nare peharnic şi Mano 1nare postelnic şi ispravnic ...
(loc alb). Şi an1 înfru1nuseţat eu. Tudor grămăti. în cetatea de scaun
Bucureşti. luna aprilie 7 zile. Şi de la Adan1 până acu1n în trecerea anilor, în
anul 7140.
M-rea Bradu, Hanu Greci 1/2.
Orig. slavon, difolio (35x25), invocaţia sin1bolică, litera iniţială ş1
n1onograma ornamentate. semnătura domnului. sigiliu mijlociu ti1nbrat.

1667 (7175) iulie 2
În numele Tatălui şi al Sfântului Duh, troiţa de o fiinţă şi nedespărţită
Adică eu Dragată judeţul den oraş den Bucureşti cu 12 pârgari şi cu
preoţii şi cu toţi bătrânii oraşului scriem şi mărturisim cu această carte a
oraşului să fie de bună credinţă la mâna jupânului Iorgăi Corbul neguţătoriul
şi a jupâneasii dumnealui, Marii, şi a coconilor dumnealor câţi Dumnezeu le
va dărui pentru să se ştie că au fost cumpărat nişte loc de casă aicea în oraş
în Bucureşti, de la Tudor croitoriul, feciorul Paraschivii croitoriul cel bătrân.
dei, cându au fost acum, în zilele Măriei Saledomnului nostru, Io Radul
Leon voevod v leat 7175, fiindu-i nevoe, întrebat-au vecinii den-prejurul
locu lui ca să-l vânză, nu se-au aflat nimea, iar jupânul Iorga Corbul
văzându-l la nevoe şi şezându aicea cu atâta cheltuială, tocmitu-se-au de a
lor bunăvoie şi l-au cumpărat derept bani gata galbeni cincizeci ughi, 50, şi
l-au vândut de a lui bună voe şi cu ştirea oamenilor lui. Însă să se ştie locul
la beseareca Grecilor, preste uliţă, între jupânul Dona, despre uliţă stânjeni
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în lat 7 ½. şi în lungu iar stânjeni 30 ½. Şi iar a mai cumpărat jupânul Iorga
cupeţ şi alt loc. iar pre lângă acest loc. de la Antona, nepoata lui Tudor
croitoriuL însă iar să se ştie locul despre uliţă, în lat stânjeni 2 ½, şi în lungu
stânjeni...(loc alb). Şi l-au cumpărat derept ughi ... (loc alb), ca să fie
dumnealor moşie stătătoare în veci. dumnealor şi coconilor dumnealor în
veaci, precum scrie mai sus. Şi l-au vândut de a ei bunăvoe, fără de nicio
silă. Într-acea, făcut-am această carte a oraşului la mâna dumnealor să le fie
de moşie, precum scrie mai sus. Şi cându o am făcut pus-am şi mărturie pre
părintele popa Barbul clisiariul domnescu i Gherghina biv judeţ i popa
Stoica. feciorul popei Stanciului cel bătrân i jupânul Manul starostea de
neguţători i jupânul Nedealco cluciariul, feciorul jupânului Tatului i jupânul
Cuţar. ginerele jupânului Tatului, i paan Nica iar ginerele jupânului Tatului i
paan Iorga biv staroste i părintele Partenie de la beseareca Grecilor i Ianache
cel bătrân i Gherghe logofăt, feciorul popei Mantii clisiariul din Bucureşti şi
alţi boiari şi neguţătoricari-şi vor pune peceţele şi iscăliturile mai jos
(Dumitraşco logofăt, popa Paraschiva de la Adormirea domnului, popa
Stoica de la Sfântul Neculai, Toma săpunariul, Drăghici logofăt, Dumitraşco
stegar, Radul logofăt. popa Stanciul de la Biserica Domnească). Şi pentru
credinţa pus-am şi peceaţile oraşului ca să se crează. Pis Vlădilă Grama de
la Beseareca Domnească. cu învăţătura lor, iulie 2 uile, leat 7175.
M-rea Bradu. Hanu Greci LIV/6.
Orig., difolio (43x29), filigran, sigiliu mijlociu în tuş.

1668 (7176) februarie 9, Bucureşti
Milostieiu bojieiu Io Radul voevod i gosopdin vâsoe zemle
Ugrovlahiscoe, sân velicago i preadobrago, starago i pokoinago Io Leon
Ştefan voevod, davat gospodstvo mi sie poveleanie gospodstvo mi, sfintii şi
dumnezeştii besearici ci să chiamă a Ghiormei banul, hramul Naşterii lui
Hristos, de aici de în oraşul dumnii meale, den Bucureşti, care iaste metoh
suptu mâna sfintii Episcupii Pogoneani, den Ţara Grecească, ca să fie
volnicu părinntele episcupul de la Pogoneani a ţinearea şi a oblăduirea
această sfântă besearică şi cu locul ei, câtu iaste împrejur şi cu totu venitul
ce va fi şi să aibă a pune popii ispravnici, iar altu nimenilea să n-aibă treabă
a se amesteca în venitul aceştii sfinte besearici, a pune popi sau ispravnicio
fără decâtu numai părintele episcupul ce scrie mai sus. Pentru că această
sfântă besearică iaste adaos şi miluită de răposatul părintele domnii meale Io
Leon voievod la această sfântă şi dumnezeiască Episcupie PogoneaniL cu
cărţi întărite cu mare blestemu, precum am văzut domnia mea şi cartea
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răposatului părintelui domnii meale de milă. Direptu aceeia, şi domnia mea
încă ainu întăritu mila şi pomeana şi cu această carte a domnii meale, pe
tocmeala cum scrie mai sus, ca să fie sfintei Episcupii de întărire şi
călugărilor de hrană şi de îmbrăcăminte, iar dumnii meale şi răposaţilor
domnii meale în veci pomeana.
Aşijderea, pre cari le va dărui Domnul Dumnezeu în urma noastră, a fi
d01nnu şi biritoriu Ţărăi Rumâneşte, au de în sângele plodului domnii meale
au den neamul nostru au den-traltu neamu, pre acela încă rog cu numele lui
Du1nnezeu să cinstească şi să înoiască şi să întărească această carte a domnii
meale, ca şi D01nnul Dumnezeu să-l cinstească şi să-l hrănească întru
don1nia lui şi să-i fie sufletul lui la răpaos în veaci cu direpţii. 11 H€ w
KN'OIKAH H€noKo,diEHM nopH�Mo rcÂB "'".
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M-rea Bradu. Hanu Greci XXXIX/5.
Orig., difolio ( 42x3 1 ). filigran. literele iniţiale, intitulaţia şi monograma
în chinovar. semnătura don1ntdui, sigiliu n1ijlociu în ceară roşie, căzut.

1671 (7179) ianuarie 28
Adică eu, Radu) căpitan Bilcirescul, împreună cu jupâneasa mea,
Cuţa, şi cu coconii noştri scriim şi 1nărturisin1 cu acest al nostru zapis ca să
fie de bună credinţă la 1nâna jupânului Iorgăi starostea cum să să ştie că i-am
vândut o prăvălie aicea în oraşul Bucureşti, care prăvălie iaste lângă
prăvăliile besearecii Grecilor, în rând, în dosul altarului, la răspântii, despre
na1niază. cu locul cât ţin ş-alte prăvălii, până în bolovanii besearicii, derept
bani gata ughi 20, care prăvălie au fost a noastră de la socr-mieu, Ganea
cojocar, şi a1n luat toţi banii gata întru mânele noastre. Iar pentru zapisul
aceştii prăvălii, acel vechiu, nu s-au aflat ca să-l dăm la mâna dumnealui, şi
de se va afla la mâna cuiva să nu se crează. Iar de se va scula cineva cu
zapis. că iaste această prăvălie a lui, noi să avem a darea saamă. Şi la
tocmeala noastră tastau mulţi oameni buni mărturie, carii vor iscăli mai jos.·
şi pentru mai adevărata credinţă pusuneam şi iscăliturile mai jos ca să să
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crează. Şi am scris eu Alexandru logofăt din SăteanL cu voia lor. Pis
ghenarie 28, 7179-1671.
M-rea Bradu. Hanu Greci LIV/8.
Orig., difolio (29,5x20). filigran, 2 sigilii inelare în tuş, nouă semnături
în lin1ba greacă.

1671 (7180) noiembrie 20, Bucureşti
Milostieiu bojieiu Io Antonie voevod i gosopdin vâsoe zemle
Ugrovlahiscoe, davat gospodstvo mi sie poveleanie gospodstvo mi. sfintii şi
dun1nezeştii besearici ce să chiamă a Ghiormei banul unde iaste sfântul
hra1nu Naşterii lui Hristos de aici den oraşul domnii meale den Bucureşti_
care iaste metoh suptu mâna sfintii Episcupii Pogoneanii den Ţara
Grecească, ca să fie volnic părintele episcupul de la Pogonaini a ţănărea şi a
oblăduirea această sfântă besearică şi cu tot locul ei câtu iaste împrejur şi cu
tot venitul ce va fi şi să aibă a punerea popi ispravnici. iar altul nin1enilea să
n-aibă treabă a se amesteca în venitul aceştii sfinte besearici a pune popi sau
ispravnici fără decât numai părintele episcopul ce scrie 1nai sus. pentru că
această sfântă besearică iaste adaosă şi miluită de răposatul Leon voievod la
această sfântă şi dumnezeaiască Episcupie Pogonianii cu cărţi întărite cu
mare blesem, precum am văzut domnia mea şi cartea părintelui patriarhului
Chirilă de la Ţarigradu şi cartea lui Leon Vodă şi cartea Radului Vodă.
Dereptu aceia şi domnia mea încă am întărit mila şi pomeana şi cu această
carte a domnii n1eale, pre tocmeala cun1 scrie mai sus ca să fie sfintei
Episcupii de întărire şi călugărilor de hrană şi de îmbrăcăn1ente. iar domnii
meale şi răposaţilor părinţilor domniei meale pomeana în veacu. Aşijderea
am întărit domnia mea şi cu blestem pre care-l va dărui Domnul Dumnezeu
în urma noastră a fi domnu şi biruitoriu Ţării Rumâneşti au den sângele
inemii domnii meale au den neamul domnii meale au den-traltu neamu, pre
acela încă-I rog cu numele lui Dumnezeu să cinstească şi înnoiască şi să
întărească această carte a domnii meale, ca să pre acela Domnul Dun1nezeu
să-l cinstească şi să-l hrănească întru domnia lui cu bună pace şi cu sufletul
lui să fie la răpaos cu direpţii în veacu. 11 H€ w KorOiKAO H€noKo,drnHMO
nopH�Mo rcÂB MH
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M-rea Bradu, Hanu Greci XXXIX/7.
Orig., di folio ( 41 x30), filigran, litera iniţială, intitulaţia şi monograma
în chinovar, semnătura domnului. sigiliu mijlociu în ceară roşie, căzut.

1674 (7183) decembrie 11, Bucureşti
Milostieiu bojieiu Io Duca voevoda gosopodar zemle Vlahaei. davat
gospodstvo 1ni siiu povelenie gospodstvo mi sfintii şi dumnezeieştii
beseareci care se cian1ă a Ghiorn1ei BanuL unde iaste hran1ul Naşterii
Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos, ce se află aici, în oraşul
don1nii meale, în Bucureşti, care iaste 1netoh închinat la Arhiepiscupie
Pogoneanii den Ţara Grecească. ca să fie toate prăvăliile sfintei beseareci
câte suntu în Bucureşti. în pace şi ertare de seamă şi de fum, când vor da alte
prăvălii den-tralte laturi, iar prăvăliele aceştii sfintei beseareci nicio
bântuială să n-aibă, numa să aibă a lua besearecat, pentru că această sfântă
besearecă alte moşii sau alte venituri neavându de nicăiorea. de nicio parte.
fără numai aceaste prăvălii ce scriu mai sus care sântu de-ntărire şi de hrană
besearecii şi au fostu ertate şi de alţi răposaţi domni mai de-nainte vreame
cu cărţi de milă şi de ertăciune, precum am văzut domnia mea şi cartea
răposatului Leon voevod. Aşijderea, şi domnia mea după ce ne învrednici
n1ultu milostivul Dumnezeu cu domnia a fi domnu şi biruitoriu acestui
cinstit Scaun al domniei Ţării Rumâneşti, domnia mea încă m-am milostivit
de am ertat şi am lăsaat prăvăliile sfintii beseareci carii scrie mai sus ca să
aibă bună pace de aceaste dăjdii carii scriu mai sus, ca să poată fi a sfintei
beseareci de-ntărire şi de hrană preoţilor slujitorii sfintii beseareci, iar
d01nnii meale şi răposaţilor părinţilor domniii meale pomeană în veaci.
Dreptu acceaia şi voi toate slugile domnii meale carii veţi umbla pentru
... (loc alb) aici, în oraşul domnii meale, în Bucureşti, în vreame ci veţi
vedea această carte a domnii meale, iar voi să căutaţi nicio bântuială
să-naibă prăvăliile sfintei beseareci ci foarte bună pace pace (sic) să aibă. Şi
în urma domnii noastre pre care-l va milui Dumnezeu cu domnia a fi
domnuŢărăi Rumîneşti încă să aibă a noii şi a întăriaceastă carte a domnii
n1eale care am făcut domnia mea pre mila şi ertăciunea acestor prăvălii ale
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aceştii sfinte beseareci ca şi Dumnezeu cel ci e în Troiţă slăvit să-l
cinstească şi să-l întărească întru domnia lui şi la acela veac ce va să fie să
fie ertat cu sufletul lui, iar care-l nu va cinsti nici va noii nici va întări, ci va
călca şi va strica şi va lăsa întru uitare, acela să fie supt blestem anatemat şi
afurisit de 318 sfinţi părinţi de la soborul Nekiei, parte să aibă cu Iuda şi cu
Arie la un loc. a1nin. Seje svedetelie postavleaem gospodstva mi Chirca vei
ban. Radul vei vornic. Radul Năsturel vei logofăt, Vâlcul vel vistiar, Mihai
vei spătar. Tudoran vei clucer, Laţcarache vei postelnic, Ventilă vei
peharnic. Preda vei stolnic, Barbu! vei comis. Ispravnic, Pârvul Catacozino
vtorii logofăt. i Dumitraşco logofăt pisah. u Bucureşti, measeţa dechembrie
12. a treia zi. i ot Adan1a do nînea v leat 7183-167 4.
Io Duca voievod 1nilostieiu bojieiu gospodin.
M-rea Bradu. Hanu Greci 1/11.
Orig.. difolio ( 42.5x28,5), filigran, litera iniţială, intitulaţia ş1
monograma în chinovar, semnătura domnului, sigiliu mijlociu, timbrat.

1680 (7188) februarie 28
Adică eu Cârstea logofătul de înpreună cu jupândeasa mea Ilina, fata lui
Paan Pepano, scriem şi mărturisim cu acest zapis al nostru ca să fie de bună
credinţă svintii şi dumnezeeşti bisearici ce să zice a Grecilor de aici, din oraş,
din Bucureşti, unde iaste hramul Rojdestvo Hristovo şi la mâinile
ispravnicilor bisearicii anume. Manul i Mihai cupeţ. ca să să ştie că ne-am
tocmit de le-am vândut un loc de casi aici, în Bucureşti, şi cu casele şi cu
pivniţă şi cu grajdiu şi cu curtea cu bolovani şi cu poartă precum sânt toate
gata care loc l-au fost cumpărat socru miu Paan Pepanno de la cumnată-său,
Isar cămăraş, încă mai de-nainte vreame. Şi acest loc iaste în lat din clopotniţa
bisearicii în sus până în locul lui Gherghi logofăt Clanţa stând .... 16, iar în
lung iaste din uliţă până în ceaia uliţă. Deci ne-am tocmit şi le-am vândut
acest loc cu casele ce scrie mai sus în preţ drept taleri 242, dintr-aceşti bani
am socotit şi noi de am dat şi am miluit pre sfânta bisearică cu taleri 32 şi ne
am luat bani data în mâinile noastre taleri 21 O ca să fie de acum înainte acest
loc şi casele pre seama bisearicii ca să se mai lărgească curtea bisearicii şi să ne
fie şi noao şi părinţilor noştri de pomeană în veaci. Şi la această tocmeală fostau
mărturie carii vor iscăli mai jos în zapis şi noi pentru adevărată credinţă ne-am
pus peceţile şi iscălitutrile ca să să crează. Pis fevruarie 28, 1680 (7188).
Cârstea logofăt
Jupâneasa Ilina
16
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Sen1nături în limba greacă:
Dositei Pană
Danii} ... (indescifrabil)
Panaiotis, n1artor
Matei Pană, n1artor
Constantinos Manolis, 1nartor
Di1nitriţos ... , fost staroste
Pe verso: ... indescifrabil Matei, 1nartor
M-rea Bradu, Hanu Greci, LIV /11.
Orig., difolio (39,5x20,5). filigran, un sigiliu mic în fum.

1684 (7192) iunie 5, Bucureşti
Adică eu Linca ot Petreşti, fata răposatii Neacşăi logofetese Petreascăi,
scris-an1 şi mărturisesccu cu acesta al mieu zapis ca să fie de bună credinţă
cum să să ştie că întâmplându-se dumneaei mâne-mea, Neacşii logofeteasii,
n1oarte aici în Bucureşti lăsat-au dumneaei cu sufletul dumneaei ca să să
îngroape la beserica Grecilor carea iaste închinată la Rumeli la Pogoiani la
arhiepiscopul Manasiia deci după ce se-au îngropat eu fiindu încă cu soţul
mieu Jupa şătrar viu socotitu-1n-an1 înpreună cu dumnealui de am întărit la
sfânta besearică cu o 1noşie de la Mălăeşti în judeţul Elfov însă stânjeni
2000 doauă sute ca să aibă a-i ţirea aceşti stânjeni de moşie după moartea
noastră cu bună pace şi i-an1 făcut şi zapis cu blestem şi cu legături să aibă
a-i ţirea după n1oartea noastră iar până vo1n fi noi vii să o stăpânim tot noi
iar după aceia n-au trecut n1ultă vrean1e ci se-au întâmplat şi soţului meu
Jupii şătrar de au n1urit şi l-an1 îngropat iar la beserica aceasta ce scrie mai
sus şi an1 slobozit pre părinţii carii sânt năstavnici la această sfântă beserică
să aibă voe să-şi ţie aceşti stânjeni de ocină doao sute carii scrie mai sus de
acum înainte cu bună pace ei să aibă treabă cu dijma de acolo măcar veri de
ce se-ar afla pre acii stânjeni de ocină iar eu treabă să n-aibu. Şi pentru
credinţa mia ain pus inelul de în jos ca să să crează. Şi mărturie cine-şi va
pune iscălitura di în jos. Pis în Bucureşti, iunie 5, 1684 (7192).
Eu Linca
Şărban logofăt 1nărturie
Radul logofăt 1nărturie
Ion Ghiorghi mărturie
Stroe Iorga mărturie
Ioancu Papa mărturie
Preda mărturie
Din Piteşti Orga
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Cârstea al treilea vistiar mărturie
Eu popa Stan din Petreşti n1ărturie
Ghiorghie Stan mărturie
M-rea Bradu. Hanu Greci VI/20
Orig. difolio (32x21.5). filigran. sigiliu inelar în tuş.

1696 (7205) noiembrie 27, Bucureşti
Milostiu bojiu Io Costandin Basărab voevod i gospodar vâsoe ze1nle
U grovlahiiscoe. davat gosspodstvo mie sie povelenie gospodstvo n1i sfintei
şi dumnezeştii mănăstiri ce se chiamă Bradulş unde iaste hramul sfântului şi
marelui mucenic Dimitrie care iaste închinată la sfânta mănăstire den Ţara
Greceascăce se chiamă veche Pogoniani unde să cinsteşte hramul Adonnirea
preasfintii şi de Dumnezeu născătoare şi pururi fecioară Maria care iaste
făcută şi închinată den te<mel> 17ia ei de răposatul slăvitul şi prea înălţat
marele împărat Costandin cel Mare Pogonan şi părint<elui> Theofan
egumenul de la această sfântă mănăstire Bradul şi tuturor călugărilor câţi se
află lăcuitori la aceast <sfâ>tu locaş ca să fie sfintii n1ănăstiri nişte locuri de
prăvălii aici în oraşul domnii meale în Bucureşti în 1nahalaua de la bisearica
Grecilor care locuri sânt den josul prăvăliilor Cârstii vistiiariul şi alături pre den
sus de locul bisearicii domneşti cât ţine în lungu şi lat cât iaste îngrădişul pentru
că acest loc de prăvălii fost-au a lu Isar neguţătoriul şi l-au stăpânit în viaţa
lui cu bună pace deci Isar neguţătoriul fiind 0111 străinu din Ţara Grecească
şi întâmplân-du-i-se lui moarte au fost socotit de au dat şi au închinat acest
loc de prăvălii la sfânta mănăstire Pogoniani cea veche care iaste nastavnică
sfintii mănăstiri Bradul şi au dat toate hrisoavele şi zapiselele ce au avut pre
acest loc dă prăvălii înpreună cu zapisul de danie şi de închinăciune la
mănăstirea Pogoniani de călugării de acolo de la Pogoniani. avându sfânta
mănăstire Bradul metoh şi închinată acolo au fost trin1is zapisul lu Isar
neguţătoriul şi toate hrisosvele domneşti aici la părintele Theofan egun1enul
de la mănăstirea Bradul ca să ţie şi să stăpânească acel loc de prăvălii ce au
fost a lu Isar neguţătoriul. Într-aceia Theofan egumenul neştiindu unde suntu
acele locuri ale lu Isar neguţătoriul s-au fost pus şi s-au apucat de nişte
prăvălii ale Cârstii vistiar i zicându cum că acelea sântu prăvăliile lu Isar
neguţătoriul şi le-a împresurat Cârstea vistiariul şi neputându-se adevărat
lucrul pre dreptate avut-au Theofan egumenul şi pâră de faţă cu Cârstea
vistiar la divan înaintea domnii mea pentru aceste locuri de prăvălii. Deci
domnia mea a judecat şi le-am dat den divan la mijlocul lor 12 boiari mari şi
neguţători adevărâtori şi judecători pre răvaşele don1nii n1eale anun1e Diicul
17

Loc rupt.
https://biblioteca-digitala.ro

212

Mirela COMĂNESCU

marc logofăt i Şerban mare vistieriu i Costandin mare clucer i Cernica mare
armaş i Radul Hrizii fost mare clucer de arie i Matei mare portar i Neagoe pitar
Rătescul i Ianuţă starostea de negustori şi Manul negustor i Iane Cazacopul i
Stan al doilea vornic i Iorga fost staroste ca să caute şi să adevereaze aceşti
boiari care sânt lucrurile lu lsar neguţător şi care sânt ale Cârstii vistiariu să
i judece li să-i toc1nească şi să le aleagă locurile unii de către alţii. Deci
aceşti 12 boiari după porunca domnii mea ei s-u strânsu toţi înpreună şi au
mersu acolo la aceaste locuri de prăvălii de au strânsu mahalagii neguţători
oameni bătrâni den-prejurul locului de au întrebat de au întrebat şi au
cercetat în tot chipul şi le-au cetit toate cărţile şi hrisoavele ce au avut şi
nicicu1n den cărţile şi hrisoavele ce avea Theofan egumenul la mâna lui n-au
putut adevăra nici au putut dăn voartbe care sânt locurile lui Isar de vreame
ce nici numele cele ce scria în cărţi nu să pomenescu fiind lucruri vechi şi dă
dean1ult de 81 de ani nici locurile ceale ce scria în cărţi nu sânt slobode ce sânt
cu prăvălii de le stăpânescu alţii cu zapise şi cu scrisori de cumpărătoare nici în
zapisul cel ce are părintele Theofan egumenul de danie şi în hrisoavele cele
vechi nu arată unde iaste acel loc a lu Isar de prăvplii şi într-alt chip
<nepu> 18 tându-se adevărat fără decât numai întrebând pre mahalagii s-au
afla la oameni bătrâni de au arătat acest loc de prăvălii care iaste den josul
Cârstii vistieriul zicând şi mărturisind cu sufletele lor cmn că ei ştiu şi ţin
n1inte cu1n că acel loc au stăpânit Isar negustor şi feciorii lui den zilele
Radului Vodă până acum şi lângă aceale mărturii s-au aflat şi Ianuţă
starostea de neguţători de a mărturisit şi el înaintea acestor 12 boiari cum că
într-o vreame Isar neguţătoriul ca să vânză acel loc de prăvălii au mersu cu
dânsul dă i l-au arătat acel loc ce scrie mai sus care iaste den josul prăvăliilor
Cârstii vistiar şi au mai mărturisit şi Jane Cazacopul şi Gherghe Mândrea
care suntu den-trun sat cu Isar neguţător, cum că aşa a ştiut şi ei de atâta
vreame că acesta iaste locul ci au stăpânit Isar neguţătoriu. Deci, după
mărturiseala acestor neguţători şi mahalagii şi după adeverinţă aceşti boiari
ce scriu n1ai sus au ales şi au hotărât acest loc a lu Isar care iaste a mănăstirii
Bradul de către locul Cârstii vistiar şi l-au dat să-l ţie sfintei mănăstiri
Bradul pre seama sfintei mănăstiri Pogoneanii precu l-au dat şi l-au închinat
Isar neguţător, iar Cârstea vistiar să-şi ţie prăvăliile lui care sunt den susul
acestui loc cum le-au ţinut şi până acum, precum am văzut domnia n1ea şi
cartea acestor 12 boiari de judecată şi de adeverinţa acestui loc la mâna
părintelui Theofan egumenul drept aceia şi domnia mea încă a1n dat această
carte a domnii meale sfintii şi dumnezeştii mănăstiri Bradul şi părintelui
Theofan egumenul ca să aibă a ţinea şi a stăpâni acest loc de prăvălii ce au
fost a lu Isat neguţătoriul pre seama sfintii mănăstiri Pogoneanii cu bună
paace în lat şi în lungu, precum l-au ales şi l-au hotărât aceşti 12 boiari să fie
18
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sfintii mănăstiri de pomenire şi lu lsar neguţătoriul veacinică pomenire. Şi
an1 întărit cartea aceasta cu tot sfatul şi credincioşii boiarii domnii mea: pan
Cornea Brăiloiul mare ban i Stroe mare vornic i Diicul mare logofăt i Mihai
Cantacuzino mare spătar i Şerban mare vistieriu i Costandin mare cliucer i
Dumitrache mare postelnic i Vergo mare păharnic i Radul mare stolnic i
Şerban Cantacuzino mare comis i Iorga mare slujer i Costandin Corbeanul
mare pitar. Şi ispravnic Toma Cantacuzino mare logofăt. Şi s-au scris cartea
aceasta în oraşul scaunului domnii meale. în Bucureşti, într-al noolea an den
domnia domnii meale, de Isar logofetul ot Bucureşti. Noembrie 27. leat 7205.
Io Costandin voevod milostiu bojiu gospodin.
M-rea Bradu Hanu Greci X/8.
Orig., difolio (42x29), filigran. puţin rupt. pătat. lipsă 2/3 din fila a
doua, invocaţia simbolică, titulatura şi monograma în chinovar, semnătura
domnului. sigiliu mijlociu în ceară roşie căzut.

1703 (7211) februarie 14
Adică eu, Costandin logofăt dinpreună cu jupâneasa mea, Sima,
dat-am aceast al nostru zapis ca să fie de bună credinţă la mâna sfinţii sale
părintelui Efthimie episcupului de la Pogoniani 19, care iaste aici la beserica
Grecilor în Bucureşti, precum să se ştie că i-am vândut sfinţii sale o vie care
iaste pă moşia lui Mihai Vodă, care vie mi-au fost şi mie de cumpărătoare
de la Ianache, feciorul Mihului călugărului. care vie iaste pă den sus alăture
cu vie arhimandritului, cu tot pometul cu gardum cât iaste îngrădit şi de ceia
parte iaste alăture cu gardul vii lui Mihai Vodă precum scriu şi zapisele cele
vechi care le-am dat la mâna sfinţii sale înpreună cu zapisul meu şi le-am
vândut drept bani gata taleri 130 şi am luat aceşti bani toţi gata în mâinile
noastre şi i-am dat sfinţii sale şi 2 tocitori şi 3 buţi şi teascul şi corita cât am
avut. Deci să aibă sfinţia lui a ţinea această vie cu bună pace precum am
ţinut şi eu. Drept aciia i-am dat acest zapis la mâna sfinţii sale şi când s-au
făcut acest zapis fost-au mulţi năguţători mărturie care vor iscăli mai jos ca
să să crează. F evruarie 14, 7211 .
Costandin logofăt
Eu Sima
Semnături în limba greacă, din care două indescifrabile:
Ioan Mihalis
Aghinos Aghion, martor
Ianutos
fost staroste, mărturisesc
'
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Gheorghios fost staroste, mărturisesc
Theodorios Ioan, drept martor
Zafiris staroste, martor
Istrate croitorul
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/7
Orig., difolio (29,5x21), filigran.

1704 (7213) decembrie 26
Adică eu Iane căminariul dat-am scrisoare mea la mâna sfinţiei sale
părintelui piscopului Efthimiă cum să să ştie că avându lemne de o provolia pă
locul bisearicii Grecilor deci eu m-am tocmit de a mea buna voea co sfinţie sa
de de o an1 vândut drept taleri, 43. să-i fie stătător.pentru mai adevărata cridinţa
an1 dat zapisul meu la mâna sfinţie sale şi naintea altor boiari care să vor iscăli
mai jos ca să să crază. Dichemvrie 26. leat 7213.
Eu Ianache căminar
Se1nnături în limba greacă:
Gheorghe Mitris, martor
Poros Nicolau, mărturisesc cele de mai sus
Milios Dimitriu, martor
Gligoris Bacalis, martor
Chiriţis Manolis, martor
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/8
Orig .. difolio (21.Sx16,5), filigran.

1711 (7220) decembrie 23
Adică noi moşneanii din hotarul Fundenescu, anume din Văguleşti,
Dragodan i Radul şi din Urseşti: Vlaicul şi VladuL dat-am zapisul nostru la
mâna sfinţii sale părintelui vlădicăi chir Efthimie de la sfânta mănăstire ce
să chiamă a Grecilor ca să fie de bună credinţă precum să se ştie că i-am
vândut sfinţiei sale pogon 1 ½ de ţealină, pogonul po bani gata lei 2 pre
lângă cumpărătoarea jupânului Mihai până în hotarul Leului, ca să-i fie
sfinţiei sale moşie stătătoare în veaci şi de nimeni bântuială să n-aibă pentru
că o am vândut noi de a noastră bună voe, nesiliţi de nimeni şi cu ştirea
tuturor înprejureanilor. Şi când am vândut pământul acesta şi am făcut
zapisul fost-au mulţi oameni buni carii să vor iscăli din jos, ca să se crează.
Dechemvrie 23 leat 7220.
Eu Dragodan vânzător
Eu Vlaicul vânzător
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Eu popa Goicea martor
Eu 1nonah Ioanichie n1artor
Eu Preda n1artor
Şi am scris eu Ion logofăt cu zisa lor
M-rea Bradu. Hanu Greci XXIX/9
Orig., di folio (22x 16). filigran.

1713 (7221) iunie 27, Bucureşti
Milostieiu bojieiu Io Costandin Basarab voievod i gospodin zemle
Vlahiiscoe davat gospodstva mi sie povelenii gospodstva mi sfintii şi
dun1nizieştii bisearici care să chiamă a Ghiormii banul unde iaste hrarnul
Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos ce se află aici, în
oraşul dornnii me. în Bucureşti. care iaste metoh închinat la arhiepiscupie
Pogoneanii den Ţara Greciască. ca să fie toate prăvăliile sfintii bisearici
câte suntu aici în Bucureşti în pace şi iertate de seamă şi de fum cându vor
da alte prăvălii den tralte laturi. iar prăvăliile aceştii bisearici nici o
bântuială să n-aibă. numai să aibă a-şi lua bisearica pentru că aciastă sfântă
bisearică alte moşii au alte venituri neavându de nicăiri de nici o parte. fără
numai aceaste prăvălii ce scriu mai sus, care sânt de întărire şi de hrană
bisearicii şi au fostu ertate şi de alţi răposaţi domni de nainte vreame. cu
cărţi de n1ilă şi de ertăciune, pe cum le-am văzut şi domnia mea. Deci şi
domnia n1ea încă m-am milostivit de am ertat şi am lăsat prăvăliile sfintii
bisearici care scriu mai sus ca să poată fi sfintii bisearici care scriu mai sus
ca să poată fi sfintii bisearici de întărire şi de hrană preoţilor slujitorii
sfintii bisearici, iar domnii mea şi răposaţilor părinţilor domnii meale
veacinică pomenire. Drept aceeia, poruncescu domnia mea şi voao tuturor
slugilor domnii meale care veţi umbla pentru fumărit şi cu seamă aici. în
oraşul domnii meale, în Bucureşti, în Bucureşti 2° , în vreame ce veţi vedea
aciastă carte a domnii meale, iar voi să căutaţi nici o bântuială să n-aibă
prăvăliile sfintii bisearici ci foarte bună pace să le daţi. Şi în urma domnii
noastre, pre care îl va milui domnul Dumnezeu cu domnia a fi domnu ţării
Rumâneşti încă să aibă a înnoi şi întări aciastă carte a domnii meale care o
am făcut domnia mea pre mila şi ertăciunea acestor prăvălii ale aceştii sfinte
bisearici ca şi Dumnezeu cel ce iaste în Troiţă slăvit să-l cinstească şi să-l
întărească întru domnia lui şi la acela veacu ce va fi să fie iertat sufletul lui
iar carele nu va cinsti nici va întări ci va călca şi va strica şi va lăsa întru
uitare, acela să fie supt blestem, anathema şi afurisit de 318 sfinţi părinţi de
la săborul Nicheii parte parte să aibă cu Iuda şi cu afurisitul Ariia la un loc.
20
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Şi am întărit cartea aceasta cu tot sfatul şi cu credincioşii boiarii domnii
mcale: pan Costandin Ştirbeai vei ban, i pan Gligorie Băleanul vei vornicu
i pan Şărban vei logofăt i pan Ştefan Cantacozino vei spătar i Şărban
Bojorcanul vei visriiar i Ianacie Văcărescu! vei clucer i Iordachie
Crcţulescul vei postelnic i Radu! Dudescul vei păharnic i Pană Negoescul
vcl stolncc i Radu! Cantacozino vei comis i Şărban Hierăscul Năsturel vei
slugcar i pan Neagoe Topliceanu vei pitar şi ispravnec Costandin Conţăscul
al doi!ca logo făt. Şi s-au scris cartea aciasta întru al doaozecilea şi cinci de
ani den don1nia don1nii n1eale în oraşul scaunului domnii meale în Bucureşti
de J\nghelachie sân Mihai logofăt ot Târgovişti. iunie 27, leat 7221.
Io Costandin voevod milostieiu bojieiu gospodin
Sen1nătura: Io Costandin voievod
Costandin Conţescu! vtorii logofet am colaţionat
M-rea BraduL I-lanu Greci 1/23
Orig., difolio, filigran, invocaţia simbolică, intitulaţia şi monograma în
chinovar. sen1nătura don1nului. sigiliu mijlociu timbrat

1716(7224)mai 15
Dat-am scrisoarea noastră la n1âna sfinţii sale părintelui episcopului
Pogonianis chir Efthimie precum să se ştie că am închinat şi am afierosit
besericii Grecilor den locul ce am cumpărat de la Ianache părcălabul
târgovişteanul şi de la Miţa, soru-sa den fundul grădinii noastre, stânjăn,
jumătate şi den locul pivniţii până în uliţă stânjăn, unul, ca să fie sfintei
beserici dă rnoştenire în veci şi noaoă şi părinţilor noştri pomenire. Şi pentru
credinţa an1 iscălit ,nai jos. Mai 15, leat 7224.
Barbu! Grecianul fost n1are stolnic
Păuna stolniceasa
Grigorie fost n1arc postelnic 1nartor
Gligorie Grecianul fost mare agă, mărturie
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/I O
Orig., difolio (32,5x23), filigran.

1719 (7228) octombrie 17, Bucureşti
Milostiu bojiu Io Nicolae Alexandru voievod şi domn al Ţării
U ngrovlahiei dă don1nia mea această poruncă a domniei mele sfintei şi
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dumnezieştii biseareci de aici den oraşul domnii meale, Bucureşti ce să
chian1ă a Ghiormei banul, unde să cinsteaşte hramul Naşterii domnului şi
mântuitorului nostru Isus Hristos, care iaste închinată metoh la arhiepiscupia
Pogoiani den ţara Grecească, ca să fie toate prăvăliile aceştii sfinte biseareci
câte sânt aici în Bucureşti în pace şi ertate de seamă şi de fum cându vor da
aceste prăvălii den-tralte laturi iar prăvăliile aceştii sfinte bisearci nici o
bântuială să n-aibă numai să-i aibă a-şi luarea bisearica fumăritul şi seama.
Şi iar să fie sfintii biseareci milă de la domnia mea să aibă a-şi scutirea tot
vinul de vinărici cât ar face în viile aceştii sfinte biseareci ori în ce deal ar f_
nici o bântuială de vinărici despre vinăriceari să n-aibă. Pentru că această
sfântă bisearică alte moşii şi alte venituri neavând de nicăiri, despre nici o
parte fără decât numai vii şi aceaste prăvălii ce scriu mai sus, care sânt de
întărire şi de hrană bisearicii şi fiindu ertate şi viile de vinărici şi prăvăliile
de fumărit şi de alţi domni mai den-nainte vreame cu cărţi domneşti iscălite
de milă şi de ertăciune, după cum am văzut domnia mea cartea răposatului
Costandin Vodă Brâncoveanul Băsărab voevod şi alte cărţi ale altor răposaţi
domni ce au fost mai nainte vreame făcute şi întărite tot una dupre alta pre
aceaste mili ce scriu mai sus. Întru aceia şi domnia n1ea încă m-am milostivit
de am mai înnoit şi am întărit n1ila aceasta şi cu această carte a domniii meale
şi pre lângă aceaste mili m-am milostivit domnia mea de am mai adaos la
sfânta bisearica aceasta ca să aibă scutirea şi o pin1niţă să vânză vin aici în
oraşul domnii meale în Bucureşti şi să fie şi aceia în pace de cămănărit de
vamă şi de vin domnescu ca să fie aceaste toate câte se-au zis mai sus de
întărirea sfintii bisearici şi de hrana părinţilor călugări ce se vor afla lăcuitori
la aciastă sfântă bisearică iar domnii meale şi răposaţilor părinţilor domnii
meale veacinică pomenire. Şi dreptu aceia poruncescu doinniiia mea şi voao
toturor slugilor domnii meale carei veţi umbla cu fun1ăritul cu seama aici în
oraşul scaunului domnii meale în Bucureşti şi voao vinăricearilor care veţi fi
pre aceale dealuri pre unde ar fi viile bisearicii în vrean1e ce veţi vedea
aciastă carte a domnii n1eale iar voi să căutati' nici o bântuială să nu faceti'
nici prăvăliilor de fumăritu şi de seamă. nici vinului cât să va face păn vii_
nici pimniţii de vamă de cămănărit şi de vin domnescu. ci bună pace să le
daţi de toate, că oricari carei să vor ispiti a le face vreo supărare peste cartea
domnii meale, acela să ştie că cu rea pedepsă să va pedepsi de către domniia
mea. Aşijderea, şi în urma domnii meale pre care va aleage domul Dumnezeu
şi stăpânitoriu acestui cinstit Scaun al Tărăi Rumâneşti încă-l pohtim şi îl
rugăm cu numele Domnului şi mântuitoriului nostru Isus Hristos ce iaste în
Troiţă slăvit în vreamea stăpânirii sale să aibă a înnoi şi a întări aciastă milă
a sfintei biseareci precum scrie mai sus ca şi ale domniei sale mile şi danii în
urmă încă să fie încă cinstite şi în seamă ţinute şi în veacul viitoriu să fie
sufletul lui la veacinic răpaos. Şi am întărit cartea aceasta cu tot sfatul
cinstiţilor şi credincioşilor boiarilor celor mari ai divanului domniei meale:
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pan Radul Popescul vei vornic i pan Iordachie Creţulescul vel logofăt i pan
Dimitrachie Ramadan vei spătar i pan Grigorie Halepenschi vel vistiiar i pan
Manolachie cliucer i pan Alicsandru Ghica vel postelnic i pan Neculae Ruset
vel păharnic i pan Matei Creţulescul vel stolnic i pan Costandin Băleanul
vel comis i pan Gligorie Greceanul vel sărdar i pan Panaiotachie vel slugear
i Barbul Mereşanul vel pitar şi ispravnic Costandin Răcărescul al doilea
logofăt. Şi s-au scris cartea ciasta în don1nia a doao a domnii meale, aici în
oraşul scaunului domnii meale, în Bucureşti de Gherghe logofeţeluL vnuc
Gherghe şufariul ot Târgovişte, luna octombrie, 17, leat 7228.
Io Nicolae voevod
Iordache Creţulescul vel logofăt atn citit
Costandin Văcărescu! al doilea logofăt am citit
M-rea Bradu, Hanu Greci, 1/31
Orig. difolio, filigran, intitulaţia, literele iniţiale ş1 monograma în
chinovar, sigiliu 1nijlociu timbrat

1720 (7228) iunie 5
Adică eu Barbul Grecianul fost al doilea stolnic, fiul lui Şărban
Grecianul fost al doilea logofăt dat-am zapisul mieu la n1âna sfinţii sale
părintelui piscupului Pogoiani chir Efthin1ie de la bisearica Grecilor unde să
prăznuiaşte hramul Naşterii Don1nului Hristos ca să fie de bună credinţă
precum să să ştie că având eu un loc aici în Bucureşti între locul curţii meale
şi între a bisearicii Grecilor şi cu pimniţă de piatră care loc n1i-au fost şi mie
de cumpărătoare den locul de la Ianachie Clanţa însă în lungu stânjeni 7 şi
jumătate şi în lat stânjeni 5 li fiind locul bisearicii den locul caselor stri1ntu
ne-au pohtit sfinţiia sa ca să-i vindem acel loc să-şi n1ai lărgească şi sfinţia
sa locul bisearicii, deci şi eu den bună voia n1ea l-am vândut sfinţii sale
acest loc şi cu pimniţa în bani gata taleri I 00, vechi, mai mult pentru
pomenirea noastră şi a părinţilor. Deci să aibă a stăpâni sfinţia sa şi bisearica
acest loc cu bună pace de către tot neamul n1ieu. Şi când am făcut această
tocmeală fostau mulţi boiari mărturie care să vor iscăli n1ai jos. Şi pentru
mai adăvărată credinţă m-am iscălit şi eu mai jos. Iunie 5, leat 7228.
Grigorie Grecianul fost mare sărdar mărturie.
Matei Grecianul portar
Costea ... vistiar mărturie
Ianache fost al doilea portar
Semnături în limba greacă: Sterios Procu mare clucer de arie, martor
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Panntazis primicheriu, martor
Tanasios staroste, martor
M-rea Bradu, Hanu Greci, LIV/15.
Orig., difolio (29,5x20,5), filigran

1720 (7228) noem brie 19
Adică eu Voicila, fiul Neculii Bârseanul din Urlaţi, dat-an1 scrisoarea
mă la mână sfinţii sale părintelui popii !onichie, precum m-am tocmit eu ca
să fiu viiariu la vie sfinţii sale în Urlaţi şi m-am tocmit ca să fiu să-i păzescu
viia şi să-i dreg şi gardul şi să aduc cinci sute de haraci şi buţile cele săci
din Bucureşti şi să le leag şi apoi să-mi dea sfinţia sa boşăşinilă şi 15 adic[1
cincisprezece oca di lâna şi un boiasiu. Şi păntru credinţa 1ni-am pus
degetul mai jos ca să să crează. Noembrie 19, 7228.
Eu Voicila şi cu Manea, feciori lui Neculii Bârseanul platnic
Eu Nedelco Deicul martor
Costea cămineariul martor
Necula lui Stadii martor
Şi am scris eu Cârstea, făciorul popii Mihului cu zisa lor.
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/I I
Orig., difolio (21,5x16,5), filigran, pe verso cu o însemnare în limba
greacă din august 18: ,,A venit Voicilă şi a dat un bogasiu, lână 15 ocale şi a
plătit toate cele pomenite··.

1721 (7220) aprilie 5
Adică eu, Costandin, fiul Iorgăi staroste, dat-am zapisul mieu la mâna
dumnealui sfinţii sale părintelui episcupului de la sfânta mănăstire de la
Greci cum să se ştie că am făcut schimbu cu nişte vii ale sfinţii sale din
judeţul Buzăului din dealul Cârlomăneştilor care vii le-au fost lăsatu Zota la
moartea lui aceştii sfinte mănăstiri ce scrie mai sus, m-am tocmit cu sfinţia
sa de i-am dat pă toate viile acealea şi pă crămi şi pă vase şi pă toate câte au
avut acea vie pentru treaba ei lăsate de Zota derept taleri 4 70 însă taleri
patru sute şaptezeci şi m-am învoit cu sfinţia sa de i-am dat o moară de la
Scăiani din josul morilor noastre roate 2 roata pe taleri I 00 cari fac taleri
200 şi i-am dat sfinţii sale şi bani gata taleri 270. Pentru aceia i-am dat
scrisoarea mea la mâna sfinţii sale să-i fie moara stătătoare în veaci. Şi
pentru credinţa am iscălit mai jos ca să se crează. Aprilie 5, leat 7229.
Costandin G.
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M-rea Bradu Hanu GrecL LIV /16.
Orig .. difolio (29x21 ). filigran. sigiliul mic în ceară neagră

t 722 (7230) februarie 23
Adică eu Barbut Grecianul biv vei stolnic. fiul Şerban Grecianul biv vei
logotat dat-an1 zapisul mie la sfinţia sa părintele piscupul Pogonianii chir
Efthin1ie ca să fie de bună credinţă precum să să ştie că la sfânta biserică a
Grecilor unde să prăznuieşte hramul Naşterii Don1nului Nostru Isus Hristos
fiindu locul strimtu din dosul casilor m-au poftit sfinţiia sa ca să-i vânzu dăn
locul grădinii n1eale până înpotriva locului care am fost vândut n1ai dă-nainte
iarăşi sfintei bisearici sfinţii sale şi pentru pomenirea noastră m-a1n înden1nat şi
i-am vândut Sfinţii Sale den locul grădinii n1eale în lat den zidul sfintii bisearici
pre cât ţine. Şi locul celalalt cu pimniţa care l-am vândut n1ai-nainte stânjeni
cinci. iar în lungu din locul acela până în uliţa dăspre hanul Şărban Vodă
stc1njeni .. . . 21• toc1nind cu sfinţia sa acest loc dirept bani noi taleri 300 şi după
toc1neală. luând de la sfinţia sa aceşti bani toţi deplin ieu încă an1 dat acest al
mieu zapis de cătră tot neamul mieu. pentru că dăn bună voia mea şi cu ştirea
fraţilor n1iei 1n-ain îndemnat de l-am vândut sfintii bisearici pentru pomenirea
noastră. Şi pentru credinţa m-an1 iscălit n1ai jos. Februarie. 23 leat 7230.
Grigorie Grecianul vei sărdar mărturie
Matei Grecianul mărturie
Ianache fost al doilea pitar n1ărturie
Semnături în limba greacă: Sterios Procu rnare clucer de arie. 1nartor
Panntazis pri1nicheriu. martor
Tanasios staroste. 1nartor
M-rea Bradu Hanu Greci. LIV /17.
Orig .. difolio (31 x22). filigran. sigiliu mic în tuş.

1723 (7232) octombrie 26
Adică eu Mariia care am fost jupâneasa jupânului Anastasie Verioti.
dat-am acest adevărat şi credincios al mieu zapis ca să fie de credinţă şi de
bună adeverinţă sfintei şi dumnezeeştii Mitropolii din Bucureşti. unde să
cinsteşte şi să prăznuieşte sfinţii de Dumnezeu încoronaţii Împăraţi şi în
tocmai cu apostolii Costandin şi Elena şi a tot săborul sfintei Mitropolii şi
cinstitului şi Prea-Sfinţitului mitropolit chir Danii!, pentru că uitându-mă eu
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la lucrurile lumii aceştii şi văzându-le că sunt toate trecătoare şi deşarte din
râvnă dumnezeiască şi dintru bunăvoinţa inimii meale. m-am îndemnat de
am dat danie şi am închinat la sfânta Mitropolie o prăvălie aici în Bucureşti_
în Uliţa cea mare. di lângă hanul lui Şărban Vodă, în mahalaua Bisearicii
Grecilor. ce caută cu faţa peste uliţă, asupra prăvăliilor Radului Vodă, care
sânt alături cu prăvăliia bisearicii tuturor Sfinţilor. pe din o alături cu
prăvăliia jupânului Zamfir proim staroste de neguţători şi pe din jos iar
alături cu altă prăvălie a lui. care prăvălie mi-au fost şi mie de moştenire de
la maică-mea. iar nu de pre taică-mieu. nici despre soţul mieu, însă în lat.
stânjeni ... (loc alb) şi în lungu din uliţa cea mare până ... (loc alb)
stânjeni ...(loc alb). Şi am dat sfintei Mitropolii şi cartea răposatului
Costandin Vodă şi scrisoarea neguţătorilor ce an1 avut pe această prăvălie.
deci să aibă a o stăpâni cu bună pace de către tot neamul mieu şi de către
rudeniile de pre soţul şi de către tot omul, pentru care nin1eni treabă cu
această prăvălie. fiind rămasă de la maică-mea. că să rămâie la sfânta
Mitropolie stătătoare şi nestrămutată în veci. pentru ca să fie sfintei
Mitropolii de ajutor şi de hrană. iar mie şi neamului mieu, vecinică
pomenire. Pentru care şi nun1ele ni s-au scris la sfântu pomeanic al sfintei
Mitropolii. Iar cine din nean1ul mieu, au dumnealui soţul mieu sau măcar
dintr-alţii străini. în urn1ă, după petrecania mea s-ar ispiti veri cu ce mijloc
să strice şi să înstrăineaze de la sfânta Mitropolie această danie ce am făcut
eu, unul ca acela blestemat să fie de Domnul Dumnezeu Atotţiitoriul şi de
toate sfintele săboară. parte şi locaş să aibă la un loc cu Iuda şi cu afurisitul
Ariia, să aibă părăş la înfricoşatul judeţ al lui Hristos, pe Sfântul Costandin
şi pe maică-sa. Elena. şi să fie supus Anathemei muncii cei veacinice.
osândindu-să în veaci î1npreună cu cei fără de Dumnezeu. Şi mărturie la
tocmirea acestui zapis s-au iscălit dumnealor boiarii cei mari. Iar pentru
credinţa şi mai buna întemeiare am întărit zapisul acesta, mai jos. cu pecetea
şi cu iscălitura mea, ca să să crează. octombrie 26 zile, leat 7232.
Mitropolia Bucureşti, CCXL V/2.
Orig.. difolio (44x29,5 ), filigran, sigiliu inelar. în tuş.

1731 (7239) mai 28
Milostiiu bojieiu Io Mihai Răcoviţă voevoda i gospodar zen1len davah
gospodstvo mi sie poveleanie gospodstvo mi sfinţii sale părintelui episcopului
Pogonianii chir Neofit, nastavnicul sfintei bisearici ce să numeaşte bisearica
Grecilor din oraşul domnii meali Bucureşti, carea iaste închinată la Sfânta
Episcopie Pogoniani de la Rumeli, pentru că de vreame neavând aciastă
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sfântă besearică nici un feeliu de ajutoriu şi de milă domnească, domnia mea
1n-an1 n1ilostivit de i-am e11at cu cartea domnii meale de pogonărit, pogoane
18 ca să şi le scutească în toţi anii la vreame să n-aibă supărare. De care
porăncescu domnia n1ea şi voao celor veţi fi rănduiţi cu slujba pogonăritului
toţi să aveţi a urn1area porăncii d01nnii meale dupre cum mai sus arată. Întralt
chip să nu fie. I saan1 reci gospodstva n1i. Mai 28. văleat 7239
Io Mihai Răcoviţă voievod n1ilostiu bojiiu gospodar
Semnătură Io Mihai Racoviţă voievod
Citit colaţionat vei vistiar
M-rca Bradul 1/36
Orig .. difolio. filigran. n1onogran1a şi sigiliul mic în chinovar, semnătura
don1nului.

1732 (7240) mai 12, Târgovişte
Milostio bojio Io Costandin Nicolae voevod i gospodin zemle Vlahiscoe
davat gospopdstvo mi sie povelenie gospodstva 1ni sfintei şi dumnezeeştii
bisearici de aici den oraşul Scaunului domniei meale den Bucureşti a
Ghionnei banul ce să nun1eşte Biserca Grecilor unde să cinsteaşte hramul
Naşterii Don1nului şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos care iaste închinată
111etoh la Arhiepiscopia Pogoiani den Tara Greciească şi sfinţii sale
părintelui episcopului Pogoniani chir .. . . . 22 năstavnicul sfintii biseareci ca să
fie toate prăvăliile aceştii sfinte bisearici câte sânt aici în Bucureşti în pace
şi ertate de sean1ă de fum şi de alte dăjdi de toate când numai să aibă aş da
<da>rea la bisearică fun1ăritul şi seama şi iar să fie sfintii biseareci milă de
la don1nia 111ea să a-şi scutirea vinul de vinărici cât ar face în viile aceştii
sfinte biseareci or în ce deal ar fi nici o bântuială de vinărici despre vinăriceari
să n-aibă. Aşijderea să aibă a-ş scutirea şi o pivnişă cu cărciumariul ei să
vânză vin aici în oraşul domniei meale în Bucureşti şi să fie şi acea pivniţă
în pace de fumărit, de cămănărit, de van1ă şi de vin domnescu şi cârciumariul
în pace şi ertat de toate dăjdile şi orânduialele ţărăi de niciunele nici un val
şi nici o supărare să n-aibă şi să aibă a-ş scutirea în toţi timpii la dijmărit,
câte stupi 200, şi să aibă a ţinea şi doi oameni strini fără de bir şi tăr de
gălciavă ca să fie de ajutoriul şi posluşaniia aceştii sfinte biseareci iar de
către don1niia mea să fie în pace şi ertaţi de toate dăjdile şi orânduialele ce
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are şi preste an în ţară de la vistieriia don1niei meale de niciunele val sau
supărare să n-aibă. Aşijderea, să aibă a-ş scutirea şi o băcănie aici în oraşul
domniei meale, în Bucureşti, şi să fie acea băcănie cu bacanul în pace de
schimbu de răş. de covoară, de fumărit şi de altedăjdii şi orânduiale ce are ş
pestean aici pe târgu de niciunele supărare să n-aibă. pentru că neavând
sfânta aceasta bisearică alte venituri m-am milostivit domnia mea de o arn
miluit cu aceaste mile ce scriu mai sus precum şi alţi mai de-nainte răposaţi
domni ale cărora cărti le-am văzut do1nnia mea. Încă mai adaos domnia
mea ca să aibă a scuti şi ale bisearicii vii de pogonărit, pogoane 18. ca să fie
pentru veacinică pomenirea domniei meale dând aciastă carte a domniei
meale ca să păzească toate ceale ce coprind întru dinsa neclătite şi nestremutate.
Drept aceia. poruncescu domnia mea şi voao toturor slugilor do1nniei meale
care-i veţi un1bla cu slujba dijmăritului şi a vinăriciului şi cu fun1ăritul sau
cu orce fel de dăjdi şi orânduiale aici în oraşul do1nniei n1eale. în Bucureşti.
toţi să aveţi a vă ferirea de toate ceale ce coprind n1ai sus. că oricare s-ar
ispiti a face vreo supărare ori de ce, peste cartea domniei meale. acela să ştie
că cu rea pedepsă se vor pedepsi de către do1nnia 1nea. Aşijderea. şi în urma
domniei meale pre care va alege Don1nul Dumnezeu a fi domnu şi
stăpânitoriu acestui cinstit Scaun al ţărăi Rwnâneşti încă-I poftin1 şi îl rugăm
cu numele domnului şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos ce iaste în Troiţă
slăvit, ca să aibă a înnoi şi a întări mila aciasta a sfintei biseareci şi cu cartea
domniei sale precum scrie mai sus ca şi ale domniei sale n1ile şi danii în
urmă încă să fie cinstite şi în seamă ţinute şi în veacul viitoriu să-i fie
sufletul la veacinic răpaos. Şi am întărit cartea aciasta cu tot sfatul cinstiţilor
şi credincioşilor marilor boiari ai divanului domniei meale pan Iordache
Creţulescul vel spătariu, pan Barbul Merişanul vei vornic. pan Costandin
Văcărescu! vei logofăt, pan Antonache Vlasto vei vistiar. pan Ianache Roset
vei comis, pan Mihalache Roset vei postelnic, pan Costandin .... 23 vei
paharnic, pan Costandin Ramadan vel cliucear, pan Costandin Brâncoveanu}
vel stolnic, pan Grigorie Filipescu! vei sărdariu, pan Costandino vei
sliugear, pan Barbul Văcărescu! vel pitar şi ispravnic Sculn Alecsandru ftori
logofăt. Şi s-au scris cartea aciasta în anul den-tâiu den-tru a doa do1nnie a
domniei meale aici în oraşul Scaunului domniei meale în Bucureşti, de
Gherghe logofătul za divan, vnuc Gherghe Şufariul ot Târgovişte, luna n1ai
12, leat 7240.
Io Costandin voievod bojieiu milostiu gospodin
Semnătura Io Costandin voevoda
M-rea Hanu Greci I/39
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Orig.. difolio, filigran, intitulaţia, literele iniţiale şi monograma în
chinovar. sen1nătura domnului, miniaturi, sigiliu mijlociu timbrat.

1734 - 7242 septembrie 6, Bucureşti
Milostui bojiu Io Grigorie Ghica voevoda i gospodin vsoi zemle Vlahisco
davat gospodstvo mi sie poveleanie gospodstvo mi sfintei şi dumnezeeştii
bisearici de aici den oraşul Scaunului domnii meale. den Bucureşti, a
Ghiormei banuL ce să numeaşte Bisearica Grecilor, unde este hramul
Naşterii Dpn1ntdui şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos, care iaste închinată
1netoh la Arhiepiscopiia Pogoiani den Ţara Greciască, şi sfinţii sale părintelui
episcopului Pogoian chir Neofit năstavnicului sfintii biseareci ca să fie toate
prăvăliile aceştii sfinte besearici câte sântu aici în Bucureşti în pace şi ertate
de seamă. de fun1, de schibul banelor şi de alte dăjdii de toate şi cându vor
da alte prăvălii den tralte laturi iar prăvăliile aceştii sfinte bisearici nici o
bântuială să aibă. nmnai să aibă a-şi darea la bisearică fumăritul şi seama. Şi
iar să fie sfintei bisearici n1ilă de la domnia mea să aibă a-ş scutirea tot vinul
de vinărici cât face în viile aceştii sfinte bisearici or în ce deal a fi nici o
bântuială de vinărici dă pre vinăriceari să n-aibă. Ajiderea să aibă a-şi
scutirea şi o pivniţă cu cârciumariul ei să vâmză vin aici în oraşul domnii
n1eale în Bucureşti şi să fie şi acea pivniţă în pace de fumărit, de căminărit,
de van1 şi de vin domnescu şi cârciumariul în pace şi ertat de toate dăjdiile
ţărăi de nici unele nici un val şi nici o supărare să n-aibă şi să aibă a-ş
scutirea în toţi timpii la dijmărit. câte stupi o sută, şi să aibă a ţinea şi doi
oan1eni streini fără de bir şi fără de gâlciavă, ca să fie de ajutoriul şi
posluşania aceştii sfinte bisearici. iar de către domnia mea să fie în pace şi
ertaţi de toate dăjdiile şi orânduialele ce are şi preste an în ţară. de la vistieriia
domniei meale de ni<ci>unele val sau supărare să n-aibă. Aşiăjderea, să aibă
a-ş scutirea şi o băcănie aici în oraşul domnii meale, în Bucureşti, şi să fie
acea băcănie cu băcanul în pace de schimbu de răş, de covoar, de fumărit de
alte dăjdii şi or<ăn>duiale ce are şi peste an aici pe târgu de nici unele
supărare să n-aibă. Aşijderea, să aibă a scuti şi ale bisearicii vii de pogonărit
pogoane 15, pentru că neavându sfânta aciasta bisearică alte venituri bine
am voit domnia mea de o am miluit cu aceste mili ce scriu mai sus, precum
şi alţii mai de-nainte răposaţi domni ale cărora cărţi le-am văzut domnia mea
încă mai adaos pentru vecinica pomenire a domnii meale dându aciadstă carte a
domnii meale ca să să păzească toate cele ce cuprindu înn trânsaneclătite şi
nestrămutate. Dreptu aceaia, poruncescu domnia mea şi voao tuturor
slugilor domnii meale, care veţi umbla cu slujba dijmăritului şi a
vinăriciului şi cu fumăritul sau cu orice fel de dăjdii şi orânduiale, aici. în
oraşul domnii meale, în Bucureşti, toţi aveţi a urma şi a vă feri de toate ceale
ce cuprindu mai sus, că oricare s-ar ispiti a face vreo supărare oridece peste
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cartea domniei meale acela să ştie că cu rea pedeapsă se vor pedepsi de către
do1nnia mea. Aşijderea şi în urma domniei meale, pre care va aleage
Domnul Dumnezeu a fi domnu şi stătătoriu acestui cinstitu Scaun al Ţărăi
Rumâneşti, încă-I poftim şi îl rugăm cu numele Domnului şi Mântuitoriului
nostru Isus Hristos ce iaste în troiţă slăvit ca să aibă a înnoi şi a întări mila
aceasta a sfintei bisearici şi cu cartea domniei sale precu scrie mai sus, ca şi
ale don1nii sale mile şi danii în urmă să fie cinstite şi în seamă ţinute şi în
veacul viitor să fie cu sufletul la veacinec răpaos. Şi am întărit cartea aceasta
cu tot sfatul cinstiţilor şi credincioşilor marelor boiarilor ... ai divanului
domniei n1eale pan Iordache Creţulescul vei vornic i pan Manolachi
Lambrino vei ban i pan Costandin Dudescul vei logofăt i pan Costandin vei
spătar i pan Grigorie Grecianul vei vistiar i pan Grigorie Filipescu! vei
clucer i pan Grigoraşco vei postelnic.., pan Mihalachi Aristarho vei păharnic i
pan Costandin Cantemir vei stolnic i pan Costandin Brâncoveanu} vei comis i
pan Costandin Costin vei sărdar i pan Radul Creţulescul vei medelnicer i
pan Costandin Cioranul vei pitar şi ispravnic Costandin Dudescul vei
logofăt şi s-au scris hrisovul acesta în anul de-n-tâi al domniei meale aici în
oraşul Scaunului domniei meale în Bucureşti de Drăghici logofeţelul
Lămotescul în anul de la zidirea lumii leat 7242. iar de la naşterea Domnului
şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos 1734 în luna lui septembrie 6 zile.
Io Grigorie voevoda bojieiu milostiu gospodar
Semnătura domnului: Io Grigorie Ghica voevoda
Costandin Dudescul vei logotât procito (am colaţionat)
M-rea Bradu-Hanu Greci. 1/42
Orig., pergament, (55x45). intitulaţia, literele iniţiale şi monogran1a în
chinovar, sigiliu mijlociu timbrat, semnătura domnului, în frontispiciu stema
unită a Moldovei şi Ţării Româneşti.

1735 (7243) aprilie 30
Făcându eu, baba Despa, această diiată văzându eu că mi s-au apropiat
sfârşitul miiu şi fiindu încă în fire întreagă şi lasu cu sufletul miu epitropu
pă sfinţiia sa părintele vlădica Pogoniani, chir Neofit, ca să mă îngropu la
sfânta mănăstire sfiţii sale, la Greţi. şi lăsându-i-u cu sufletul miu această
casă a mea adică numai casă, că locul iaste al sfintii mănăstiri a lui Mihai
Vodă şi o căldare mare şi o căldare mică şi o tigaia şi o păreche pirostrii şi o
pilotă şi un vătrai şi trei puteni şi un hârdău, o putină mai mică şi lasu şi
fetii Marii o pătură şi o pernă şi lasu şi fetii Dobriţii o pătură şi o perne şi
unchiaşului un topor şi o pătură mică. Şi iarăşi lasu la stata mănăstire trei
cămăşi şi să fiia sfiţia sa părintele Pogoniani stăpân pe aceste să n-aibă
nimeni nimic amestecu şi să aibă sfiţia sa să-m facă un sărindar şi să mă
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pomeneascu la sfânta biserică şi să aibă a-m face cheltuiala mormântului şi
orcine s-ar scula ca să-m strice diiata aciasta să fie al <ana>thema măcar
rude. măcar strein.
Eu Despa mărturisecu şi adeverezu
Li am fostu la aciastă diată câtu s-au tăcut eu Răsmariţă bărbierul martor
Eu Şărban talpoşul martor
Eu Marica martur
Şi am scris eu Ştefan Ianache cu zisa iai
M-rea Bradu. Hanu Greci X/11
Orig .. difolio (22x16). filigran. puţin rupt la îndoituri

1741 (7250) octombrie 27
Adică eu. uncheaş Alexandru înpreună cu feciorii miei anume. Voini i
Ioan i Drăgan i Ian. şi înpreună şi cu nepotă-n1ieu. Niculae Maunu. dat-am
zapisul nostru la n1âna sfintei mănăstiri a Grecilor precum să se ştie că
având noi nişte pomi în livada sfintei mănăstiri în grădină noi ne-am voit cu
părintele iegumenului şi i-an1 dat danie sfintei mănăstiri să o stăpânească cu
bună pace de către noi şi de feciorii noştri i nepoţii şi i-am dat şi zapisul cel
vechi de crnnpărătoare. Şi când am făcut acest zapis fost-au mulţi oameni
n1ărturie şi preoţi care nă vom iscăli mai jos ca să să crează. Şi am scris eu.
Şărban logofăt. fiul Borcii din Urlaţi cu zisa lor. Octombrie 27 văleat 7250.
Eu unchiaş Alexandru Petreanul ot Ulemăneşti înpreună cu feciorii n1ei
Eu unchiaş Necula scaunar înpreună cu feciorii mei
Eu Manolache logofăt. fiul Borcii logofăt. martor
Popa Muşat n1artor
Eu Cârstea nepotul lui Alexandru
(sen1nătură în limba greacă)
M-rea Bradu. Hanu Greci XXIX/12
Orig., difolio (30x20.5), filigran.

1747 (7256) octombrie 9
Adică eu, Ion dinmpreună soţia mea, Andreiana, i cu fiiul mieu,
Radul, datam scrisoarea noastră la mâna meşterului Şărban bărbieriul
precwn să se ştie că i-am vândut casa noastră dumnealui care casă iaste în
uliţa care merge la han, în mahalaua Grecilor, însă numai lemnile, iar locul
iaste al mănăstirei Codreni cu chirie, pă an, câtu taleri, cinci, şi am vândut-o
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în bani gata noi. taleri. optuzeci şi opt şi jumătate, şi am luat aceşti bani toţi
deplin în n1âinile noastre. Şi. cându s-au tâcut acestu zapis. fosta cu ştirea
tuturor n1ahamagiilor dăn sus şi dăn jos cându s-au tâcut şi să aibă a-ş
stăpâni casa cu bună pace dumnealui şi coconii dumnealui câţi Dumnezeu îi
va dărui. Şi noi pentru mai adevărată credinţă ne-am iscălit mai jos.
Octombrie 9. văleat 7256.
Eu Ion vânzătoriul
Eu Andreiana. soţia lui Ion. vânzătoare
Eu RaduL fiul lui Ion, vânzătoriu
Eu Vasilie bărbieriul martor
Eu Iorga Cheaţă bărbier 1nartor
Eu Toader bărbieriul martor
Eu popa Apostol Poenariul martor
Egumenul de la Codreni, Silvestru ieromonah martor (Semnătură în
li1nba greacă)
Popa Manta martor de la Sfântu Din1itrie
Manta croitor martor
Şi am scris eu popa Vasile de la Sfântul Dimitrie cu zisa lor
Eu popa Dumitru martor
Mănăstirea Bradu - Hanu Greci X/13.
Orig.. difolio (32.5x21,5), filigran.

1750 (7258) februarie 15
Avutau judecată înaintea noastră popa Georghie i Costandin lipţcanuL
epitropi sfintei mănăstiri Codreani, cu Safta ceasornicăriţa pentru nişte case
pă pivniţă de piatră din mahalaua Grecilor ce sânt alături cu podul ce
mearge uliţa de la anul Şărban Vodă spre curtea domnească. care casă fiind
pământul mănăstirii şi pivniţa şi casele pă pivniţă, dar fiind pivniţa cam
stricată la leat 1729, au mersu Safta la Mathei igumenul ce au fost pă acea
vreame la mănăstirea Codreani de s-au aşăzat luând şi zapis de la mâna
igumenului ca să şază în casă şi să dreagă pivniţa şi câţi bani ar chieltui la
dresul pivniţii să ţie în seamă din chirie pă an, câte taleri 20, şi dregând
Safta pivniţa au şăzut în casă şi au stăpânit pivniţa târă de chirie până s-au
împlinit bani ce au chieltuit la pivniţă, dar înplinindu-i chieltuiala dar scrie
pă an, câte taleri 20, după aşezământ, până în zilele Mării Sale. lui
Costandin Vodă, în cealantă domnie, şi atunci punând Măria Sa epitropi
peste toate mănăstirile din Ţara Rumânească şi fiind poruncă ca să n1ai
înalţă toate chiriile prăvăliilor şi locurilor mănăstireşti epitropii au mai
înălţat chiria şi la ceaste numite case ale Saftei, ca să dea chirie, pe an, câte
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taleri 25. Şi au dat epitropii şi zapis la mâna Saftei şi la mâna altor prăvăliaşi
de alături ca să ştie câţi bani vor da chirie, dar fiind zapisele amândoa la
n1âna Saftei şi ei dintâi ai aşezământul caselor când le-au luat la numitul
igu1nen şi cestu după urmă an epitropii de Înălţarea scrie le ţinea ascunse de
nu să vedea aşezăn1ânturile. ci da pă an numai câte taleri 20 chirie pe
aşăzăn1ântul dintâi, dar acum aflând numiţii epitropi zapisele şi dovedind
aşezăn1ânturile cerea la Safta acei 5 taleri chiria din epitropi până acum. în
9 ani. taleri 45. şi cerea să ia şi pivniţa şi casăle să le ia iar supt stăpânirea
n1ănăstirii care chiemând şi pă Safta înaintea noastră şi citindu-i zapisele n-au
tăgăduit cwn că nu i-u prinsu în seamă din scris chieltuiala dresului pivniţei
nici pentru acei taleri 45 ce este rămăşiţă din chirie din anii trecuţi din
epitropii până acun1 care să cunoaşte că de vreame ce au ţinut igumenul în
sean1ă în chirie chieltuiala dresului pivniţă. pivniţa rămas iar a mănăstirii
după cum <au f>ost. Iar pentru case, zicea Safta, că le-au trecut ia din
temelie. dar epitropii au adus n1ărturii mahalagii vecini înaintea mea ,de s-au
n1ărturisit că pă pivniţă au fost case, dar vechi, măcar că şi în sapir
p01neneşte că au fost casă şi dă voe să şază în iale dar voe ca să le prefacă
nu-i dă ci de vrean1e că Safta au prefăcut casele pă plăcerea ei, fără de nicio
voe, aşa a1n zis găsind şi cu dreptate să aibă epitropii a erta Saftei acei taleri
45. rămăşiţa chirii. pentru prefăcutul caselor. Şi de acum înainte, până când
va avea Safta zile. să dea chirie la mănăstire, pă an, câte taleri 25, după
aşezăn1ântul epitropilor, şi să stăpânească pivniţa cu casele cu această
chirie. până la moartea ei. iar după 1noartea ei, să rămâe casă.le şi pivniţa
iarăşi supt stăpânirea 1nănăstirii, după cum au fost şi mai-nainte, că aşa am
găsit cu dreptate. Aceasta scrien1 fevruarie 15, leat 7258.
G. vel vornic
Această judecată a dwnnealui fratelui răposatului Grigorie Greceanu
fost mare vornic fiindu cu dreptate făcută şi de noi o întărim şi de vreme ce
acea Safta ceasornicăriţa au murit hotărâm să ia cuviosul igumen al sfintei
mănăstiri Codrenit chir Costandios acele case şi pivniţa pe seama mănăstirii
supt stăpânire ca nişte lucruri ale mănăstirii, fiindu şi locul mănăstirii şi să ia
şi chiria după aşezământu ce au fost avut de câţi ani nu va fi luat. Aceasta,
1759 noie1nbrie 25.
Costandin Dudescul mare vornic
C. Năsturel fost mare ban
Costandin Brâncoveanu! mare logofăt
M-rea Bradu Hanu Greci, X/14.
Orig., difolio (34,5x22), filigran, puţin rupt la îndoituri.
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1753 - 7261 aprilie 28, Bucureşti
Milostiu bojiu Io Matei Ghica voievod i gospodar ze1nli Vlascoie
sfintei şi dumnezeieştei biseraici de aici. din oraşul Scaunului domnii meale.
din Bucureşti, a Gheormei banul, ce să numeşte bisearica Grecilor. unde să
cinsteaşte şi să prăznuiaşte hra1nul Naşterii Domnului şi Mântuitorului
Nostru Isus Hristos care iaste închinată metoh la Arhiepiscopia Pogoiani din
Ţara Greciască i sfinţii sale părintelui episcopului Pogoniani chir ... 2-i
năstavnicului aceştii sfinte bisearici ca să aibă sfânta bisearică a scuti cu
acest hrisov al don1niei meale vinăriciul a tot vinul ce va face în dreapte
viile bi bisearicii ori în ce deal ar avea vii. Aşijderea. să aibă a scuti şi de
dijmărit stupi o sută şi de pogonărit pogoane 15. şi iar să aibă a scuti o
pivniţă ce are aici în Bucureşti de fun1ărit de că1nănărit de van1ă şi de vin
domnescu şi de alte angarii de toate cu nin1ic să nu să supere pentru că
aceaste mili de scuteale le-au avut sfânta aceasta bisearică şi mai de-nainte
vreame de la alţi răposaţi domni. precun1 am văzut do1nnia mea atât cărţile
şi hrisoavele celor mai din-nainte răposaţi don1ni întărite pe această milă tot
una dupe alta, cât şi hrisovul domnii sale răposatului întru fericire părintele
domniei meale, Io Grigorie Ghica voievod. încă din don1nia don1nii sale din
tâi, de la leat 7242. Întru aceia dar învrednicindu-ne D01nnul Dun1nezeu şi
pre noi cu domnia aceştii pravoslavnice Ţări Rumâneşti m-am milostivit şi
domnia mea de iar am înnoit şi am întărit milele aceastea şi printr-acest al
domniei meale cinstit hrisov prin care am hotărât ca totdeauna să aibă a
scuti sfânta aceasta bisearică bucatele ce scriu mai sus neavând de nin1eni
nici o bântuială. Drept aceia, dar. porunci1n domnia mea şi voao dijmarilor i
vinăricearilor i fun1arilor i cămănarilor şi voao vameşilor i celor ce înpărţi
vin domnescu, oricine şi de ce treaptă veţi fi iar voi toţi văzând hrisovul
acesta al domnii meale să aveţi a vă feri de dreapte bucatele numitei bisearici
şi a da bună pace nefăcându-i nici o supărare că oricare şi ori de ce s-ar ispiti
a face vreo bântuială păste porunca aceasta a domniei n1eale unui ca aceia
bine să ştie că rea scârbă şi pedeapsă vor petreace de către domnia mea.
Aşijderea şi în urma domniei meale pre care va alege Domnul Dumnezeu a
fi domnu şi stăpânitoriu acestui cinstit Scaun al Ţării Rumâneşti încă-l
poftim şi rugăm cu numele Domnului şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos
ce iaste în Troiţă proslăvit ca să aibă a înnoi şi a întări mila aceasta a sfintei
bisearici şi cu hrisoavele domniilor sale şi să să păzească 1nila aceasta
nestrămutat. Am întărit hrisovul acesta cu toţi cinstiţii şi credincioşii boiari
cei mari ai divanului domnii meale: pan Barbu! Văcărescu! vel ban i pan
Costandin Brâncoveanu vei vornic i pan Ştefan Văcărescu! vei logofăt i pan
24
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Costandin Creţulescul vel spătar i pan Matei Roset vel vistiar i pan Toma
Creţulescul vel clucer i pan Dumitraşco Suţul vel postelnic i pan Costandin
Cândescul vel paharnic i pan Iordachie vei stolnic i pan Dimitrache Ghica
vel con1is i pan Ianache vei slugear i pan Costandin vel pitar. Şi ispravnic
pan Ştefan Văcărescu! vei logofăt. Şi s-au scris hrisovul acesta în anul dintâi
din do1nnia do1nniei meale aici în oraşul Scaunului domniii meale în
Bucureşti. de Radu! Velescul logofăt de divan. la leatu de la Adam 7261. iar
de la Hristos 1753. luna aprilie, 28.
Io Matei Ghica voievod bojiu milostiu gospodar
Semnătura domnului: Io Matei Ghica voievoda
Ştefan Văcărescu vei logofăt procitoh (am colaţionat)
Sen1nătură în lin1ba greacă: Ghiorghios Venturas al doilea logofăt
M-rea Bradu-Hanu Greci 1/47
Orig., difolio (52x3 7.5), filigran. intitulaţia. literele iniţiale şi monograina
în chinovar. semnătura d01nnului. sigiliu mijlociu timbrat în frontispiciu
ste1na Ţării Româneşti.

1754 aprilie 14
Io Costandin Mihai Cehan Racoviţă voievod bojiu 1nilostiu gospodar
zemii Vlahiscoi
Credincioşilor boierii domnii meale Athanasie biv vel sărdar i Costandin
Catargiu biv vel sărdar. ispravnici ot judeţul Saac sănătate. vă facem domnia
1nea în ştire că dă vreame ce Tănasie. ce au fost staroste de neguţători au avut
zeace pogoane de vie în dealul Scăenilor acolo într-acel judeţ, care vie la
moartea lui le-au lăsat la biserica Grecilor dă aici. din Bucureşti. care biserică
iaste închinată la mănăstirea de Jos. ce să chiamă Pogoniani. dar fiindcă pă
aceste vii pusease mâna un Dimitrie comis, nepotul lui Tănasie starostea. de le
luase întru stăpânirea lui, după jalba ce au fost dat preoţii de la biserica Grecilor
la don1nia mea, după dreptate şi după cum le lăsase mortul la biserică, le-an1 dat
ca să le stăpânească biserica Grecilor dând şi hrisovu domnii meale. Ci acum.
de vreame ce preoţii va să să apuce să le lucreze vor ca să osibească aceale zece
pogoane ale bisericei pentru care iaste că să scriem domnia mea să căutaţi să o
orânduiţi pe cine veţi socoti din boiernaşii judeţului ca să tragă aceale vii şi să
deosibească aceale zece pogoane ale bisericii ca să ştie şi preoţii ce să lucreaze.
Aceasta şi fiţi sănătoşi. Aprilie 14, 1754.
M-rea Bradu Hanu Greci XVl/15
Orig. difolio (3 l ,5x2 l ,5), filigran, sigiliu de închidere în ceară roşie.
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<1754 aprilie 14>
Scriu şi mărturisescu eu popa Antoni. duhovnicul lui jupan Tănase
Proni staroste, fiind i duhovnic m-au chemat de l-am ispoveduit cu frica
lui Dumnezeu şi după ispovedanie unde va să să îngroape aşa au răspunsu
la beserica Grecilor să mă îngroape unde iaste şi jupâneasa şi copii lui. iar
l-am întrebat cari ce acolo la pământul acesta boi şi pogoane de vie în
dealul Scăienilor că sântu ale mele să fie pentru pomenirea noastră.
Popa Antoni duhovnicul lui
Trofir martor care am auzit den gura lui
Thomea martor
H. vataf martor.
M-rea Bradu Hanu Greci, XVI/I 7.
Orig „ difolio (21 x14,5 ), filigran, fără dată s-a datat după doc. din
1754 aprilie 14.

1755 septembrie 19
Milostio bojio Io Costandin Mihail Cehan Racoviţă voievod i
gospodin pisah gospodstva mi boiarilor don1niei meale vinăriceari ot sud
Saac vă facem domnia mea în ştire pentru cât vin va face biserica Grecilor a
părintelui Pogonianii în dreptele viile bisericii sale într-acel judeţ să căutaţi
să daţi pace de vinărici fiindcă iaste ertat încă mai den-nainte vreamc cu
hrisoave domneşti care hrisoave văzându-le şi domnia mea încă m-am
milostivit de am ertat ca să nu plătească această sfântă biserică vinărici
precun nici mai-nainte n-au plătit iei în anul trecut. Drept aceia, poruncim
domnia mea voao vinăricearilor din mai sus numitul judeţ, văzând cartea
aceasta a domniei meale să căutaţi să-i daţi pace de vinărici, nefăcându-i
nicio supărare de nimic, că aşa iaste porunca domniei meale. I i saam reci
gospodstva mi. Septembrie 19, 1755.
Io Costandin Mihai Cehan Racoviţă voievod milostiu bojiu gospodin
Procit (colaţionat) marele logofăt
M-rea Bradu, Hanu Greci 1/48
Orig., difolio (32x2 l ,5), filigran, monograma şi sigiliul mijlociu în
chinovar, pe verso cu o însemnare: ,,avându cartea măriei sale lui Vodă �i de
anul trecut ca să nu dea".
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1755 (7264) oct. 26
Adică eu. Măgârdace armean. data-m credincios zapisul mieu la
blagoslovitoare dreapt sfinţii sale părintelui popi Neculii ot biserica Grecilor ca
să fie de bună credinţă prccwn să se ştie că având stănta biserică o prăvălie în
Şălari o am luat-o cu chirie pe an, taleri 20. şi orice aş drege pe placul mieu să
fie de la mine iar să nu-n1i ţie sfinţia sa în sean1ă şi pe această tocmeală să aibu
a şădea cât îmi va fi inie voie numai să aibu a-mi da obicinuita chirie la sfântul
Dimitrie. taleri 1 O. şi la sfântul Ghiorghe iar taleri 1 O. şi să nu aibă a mai înălţa
chiria pentru că aşa mi-au fost aşezământul cu sfinţia sa fiindu şi alţi oameni de
cinste. Şi eu. pentru credinţa. an1 iscălit 7264 octombrie 26.
Două semnături în limba armeană
M-rca Bradu llanu Greci. LIV/27.
Orig „ di folio (20x 14 ). filigran.

1759 (7267) februarie 5, Bucureşti
Io Scarlat Grigorie Ghica voevod bojieiu milostiu gospodar zemli
Vlahiscoi <S> 25 fintei şi dun1nezeieştii biseraici de aici din oraşul Scaunului
Don1niei 1neale Bucureştii a Ghiormei banul ce să nun1eaşte bisearica
Grecilor unde să cinsteaşte hramul naşterii Domnului şi Mântuitorului
Nostru Isus Hristos care iaste închinată metoh la Arhiepiscopia Pogoiani din
Tara Grecească şi sfinţii sale părintelui episcopului pogonian chir Neofit.
nastavnicul sfintei bisearici ca să fie toate prăvăliile aceştii sfinte bisearici
câte sânt aici în Bucureşti în pace şi ertate de seamă, de fumărit. de schimbul
banilor şi de alte dăjdi de toate şi când vor da alte prăvălii din-tralte laturi iar
prăvăliile aceştii sfinte besearici. nici o bântuială să n-aibă numai să aibă a-ş
darea la bisearică fumăritul şi seama şi iar să fie sfintei bisearici milă de la
don1nia mea să aibă a-ş scuti tot vinul de vinăriciu cât ar face în viile aceştii
sfinte besearici ori în ce deal ar fi nici o bântuială de vinărici să n-aibă.
Aşijderea, să aibă a-ş scuti şi o pivniţă cu cârciumariul ei să vânză vin aicea
în oraşul don1niei meale în Bucureşti şi să fie acea pivniţă în pace de
fumărit de cămănărit, de vamă şi de vin domnesc şi cârciumariul în pace şi
crtat de toate dăjdile ţării de nici unilc nici un val şi nici o supărare să n-aibă
şi să aibă şi a scuti în toţi timpii la dijmărit câte stupi o sută şi să aibă a ţinea
şi doi oameni streini fără de bir şi fără de gâlceavă ca să fie de ajutoriul şi
posluşania aceştii sfinte bisearici, iar despre domnia mea să fie în pace şi
crtaţi de toate dăjdiile şi orânduialele ce ar eşi preste an în ţară de la vistieria
2
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d0111niei meale de nici unile val sau supărare să n-aibă. Aşijderea, să aibă a-ş
scuti şi o băcănie aici în oraşul domniei meale în Bucureşti şi să fie acea
băcănie cu băcanul în pace de schmb de răşi, de covoară, de fumărit şi de
alte dăjdii şi orânduiale ce ar eşi peste an aicea pe târg de niciunele supărare
să n-aibă. Aşijderea, să aibă a scuti şi ale bisearicii vii de pogonărit pogoane
15, aşijderea să aibă a lua de la Ocna Slănicul pre an sare bolovani cincizeci.
pentru că această milă au avut sfânta bisearică şi de la cei mai den-nainte
răposaţi domni, precun1 am adeverit domnia 1nea atât din hrisovul răpsatului
întru fericire părintelui domniei meale Io Grigorie Ghica voievod, ot leat
1734, cât şi din hrisoavele celor mai din-coace ce au fost până acum în zilele
domniei n1eale. Întru aceia, dar, învrednicindu-ne şi pre noi Domnul Dumnezeu
cu domnia ţării aceştiia în părintescul şi strămoşescul domniei meale Scaun
m-am milostivit de an1 înnoit şi am întărit mila aceasta şi printr-acest al
do111niei meale hrisov ca să să păzească nestrăn1utat ca să fie sfintei
n1ănăstiri de întărire şi chiverniseală iar domniei meale şi părinţilor domniei
n1eale vecinică pomenire. Drept aceia, poruncim domnia n1ea şi voao tuturor
slugilor domniei meale carii veţi umbla cu slujba dijmăritului şi a vinăriciului şi
cu fumăritul sau cu orice feliu de dăjdii şi orânduiale aici în oraşul domniei
meale în Bucureşti toţi să aveţi a urma şi a vă feri de toate ceale ce cuprin
mai sus că oricare s-ar ispiti a face vreo supărare ori de ce peste hrisovul
domniei meale acela să ştie că cu rea pedeapsă să va pedepsi de cătră
domnia mea. Aşijderea, în urma domniei meale pre care va alege Domnul
Dumnezeu a fi domnu şi stăpânitoriu acestui cinstit Scaun al Ţării Rumâneşti
încă îl poftim şi îl rugăm cu numele Domnului şi Mântuitoriului Nostru Isus
Hristos ce iaste în Troiţă slăvit ca să aibă a înnoi şi a întări mila aceasta a
sfintei besearici şi cu hrisovul domniei sale precu scrie mai sus ca şi ale
măriei sale mile şi danii în urmă să fie cinstite şi în seamă ţinute şi în veacul
viitoriu să-i fie sufletul la veacinic răpaos. Şi am întărit hrisovul acesta cu
însuşi credinţa domniei meale şi cu credinţa preaiubiţilor domniei meale fii
Alexandru voievod, Mihai voievod, Nicolae voievod, Grigorie voievod i
Gheorghie voievod şi cu tot sfatul cinstiţilor şi credincioşilor boiarilor celor
mari ai divanului domniei meale: pan Costandin Dudescul vei vornic. pan
Costandin Creţulescul vel ban, pan Costandin Brâncoveanu vei logofăt, pan
Ştefan Văcărescu vei spătar, pan Mihai Cantacuzino vei vistiar, pan Nicolae
Dudescul vei clucer, pan Alexandru vei postelnic, pan Nicolache vei paharnic,
pan Iordache vel comis, pan Sandu} Bucşănescul vei stolnic, pan .... 26 vei
sluger, pan Ioniţă Buliano vei pitar. Ispravnic, Costandin Brâncoveanu vei
logofăt. Şi s-au scris hrisovul acesta în anul din-tâiu al domniei meale aici în
oraşul Scaunului domniei meale, în Bucureşti, la ani de la zidirea lumii
7267, iar de la Naşterea lui Isus Hristos 1759, februarie 5.
zr, Loc alb.
https://biblioteca-digitala.ro

234

Mirela COMĂNESCU

Io Scarlat Grigorie Ghica voievod bojiu milostiu gospodar Vlahiscoi
Semnătura domnului: Io Scarlat Grigorie Ghica voievoda
Costandin Brâncoveanu! vel logofăt pocitenotu (am verificat)
Iordache Văcărescul vtori logofăt procitoh (am colaţionat)
M-rea Bradu-Hanu Greci 1/51
Orig .. difolio (54x39), filigran, intitulaţia, literele iniţiale, monograma
şi sigiliul mic în chinovar. semnătura domnului.

1759 - 7267 febr. 12, Bucureşti
Io Scarlat Grigorie Ghica voievod, milostio bojio gospodar zemii
Vlahiscoi. toate facerile de bine şi milosteniile ce s-au îndurat a face alţi
răposaţi pravoslavnici don1ni pre la n1ănăstiri străine cărora le trebuiaşte
n1ilă şi ajutoriu de către domnii pravoslavnici, iaste cu cale şi cu cuviinţă a
le ţinea şi a le întări şi a le păzi nezmintite domnii carii urmează unul dupre
altul cu stăpânirea. Drept aceea şi domnia mea, fiindu de-a pururi cu inimă
sârguitoare spre a întări milostenii ca acealea şi spre a purta grijă de
biscarica lui Dun1nezeu, văzându sfânta Arhiepiscopie de la Pogoiani care
iaste din te1nelia ei zidită şi tăcută de răposatul şi slăvitul Constandin Pogonatul
î1npărat unde să cinsteaşte şi să prăznuiaşte hramul sfinţilor verhovnici Petru şi
Pavel că având n1ilă cu hrisoave de la alţi răposaţi domni, după cum am
văzut domnia n1ea şi hrisovul răposatului întru fericire părintele domniei
n1eale, Io Grigorie Ghica voevod, ot leat 1734, ca să ia din an în an de la
că1nara don1nească, bani şase mii, şi ostenitorilor celor ce vor veni de acolo
pentru această n1ilă, pentru a lor osteneală bani cinci sute. Întru aceea, dar,
învrednicindu-ne şi pre noi Don1nul Dumnezeu cu domnia ţării aceştiia în
părintescul şi strămoşescul domniei meale Scaun, m-am milostivit şi dotnnia
mea de am întărit acea milă şi o am înnoit cu hrisovul domniei meale să aibă
a trin1ite sfinţia sa părintele chir Neofit arhiepiscopul şi alţi arhierei carii
dupre vremi vor fi la această sfânta Arhiepiscopie ca să ia de la cămara
domniei n1eale pre an această milă bani, şase mii, şi pentru osteneala trimişilor
celor ce vor veni de acolo bani cinci sute care să fac peste tot taleri 148 însă
pe vreamea când şi de la alte mănăstiri vin pentru milele ce au de ia de la
cămara domniei meale la luna lui avgust, pentru ca să fie această milostenie
dă întărirea şi ajutoriul sfintei arhiepiscopii şi pentru pomenirea răposaţilor
părinţilor d'-)mniei meale şi pentru pomenirea noastră, poftim şi pe alţi
domni pre carii Domnul Dumnezeu în urma noastră îi va milui cu do1nnia şi
stăpânirea ţării aceşti ia să ţie şi să întărească această milostenie <p> 27entru
27
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ca şi ale domniilor sale faceri de bine să fie bine primite de la alţii carii vor
fi în unna domniilor sale. Şi am întărit hrisovul acesta cu însuşi credinţa
domniei n1eale şi cu credinţa preaiubiţilor domniei meale fii Alexandru
voievod. Mihai voievod, Nicolae voievod. Grigorie voievod. Ghiorghie
voievod şi cu tot sfatul cinstiţilor boiarilor celor mari ai divanului domniei
meale: pan Costandin Dudescul vei vornic. pan Costandin Creţulescul vei
ban. pan Costandin Brâncoveanu} vei logofăt. pan Ştefan Văcărescu} vei
spătar. pan Mihai Cantacuzino vei vistiar. pan Nicolae Dudescul vei clucer.
pan Alexandru vei postelnic, <p> an Nicolae vei paharnic, pan Iordache vei
comis, pan Sandu} Bucşănescul vei stolnic. pan ... 28 vei sluger, pan Ioniţă
Guliano vei pitar, ispravnic Costandin Brâncoveanu} vei logofăt. Şi s-au
scris hrisovul acesta în anul dintâiu al domniei meale, aici în oraşul Scaunului
domniei meale în Bucureşti, la anii de la zidirea lumii leat 7267 iar de la
Naşterea Domnului şi Mântuitoriului Nostru Isus Hristos.
Io Scarlat Grigorie Ghica voievod bojiu milostiu gospodar
Costandin Brâncoveanu} vel logofăt am recitit (am colaţionat)
Iordache Văcărescu} al doilea logofăt an1 reciti (am colaţionat)
M-rea Hanu Greci 1/52
Orig. (53x38), intitulaţia. literele iniţiale şi monograma în chinovar. în
frontispiciu stema unită a Ţării Româneşti şi Moldovei.

1763 martie 3
Grigorie <al Ii-lea> al U ngrovlahiei adeveresc
Adică eu. Hristodoru de la Filipeşti. dinpreu<nă> cu soţia mea, Eftimia,
i cu feciorul nostru anume Ştefan. dat-am adevărat şi credincios zapisul nostru
la mâna sfinţii sale doaăsprezece pogoane de vie cu 2 pogoane de parigină
care vie o au cumpărat şi sfinţia sa sfintei bisereci. ce să numeşte a Grecilor,
unde să cinsteşte şi să prăznuieşte hran1ul Sfintei Naşterii Domnului Nostru
Isus Hristos, care vie iaste în dealul Bucovului, pă valea Grăţii, însă via cu
toată obraţia 5, cât ţine i cu cramă cu o căşcioară, cu 3 tociori i cu 2 buţi i
ocorită, drept taleri 500, adică cinci sute, însă numai via cu pomii. iar
pământul iaste al dumnealui răposatului banului Ioniţă Roset, cu dijmă pe
an, câte taleri 30, care vie mi-au rămaşi mie Eftimii clironomie de la
răposatul frate-mieu, Anghelache, ce i-au rămas şi frăţii miu de la răposat
Milea tatăl nostru şi de la Afenda, mătuşa noastră, după cum dovedesc
28
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zapisele cele vechi care zapise le-am dat toate sfinţii sale şi merge lungul vii
pă lângă drumul ce merge în sus şi dă altă parte pă lângă izvorul ce curge ce
să nun1eşte Vale Greţii iar în capul vii sus să loveşte cu via Oprii Ciocoiu i cu
via lui Stan ceauş. Deci de acum înainte să aibă sfânta bisearică a stăpâni via
cu bună pace de către noi şi de către tot nean1ul nostru şi dă către toţi vecinii
noştri fiindcă am vândut dă bună voia noastră nesiliţi dă nimeni şi au fost cu
voia şi cu ştirea nea1nului nostru şi a tuturoru veciniloru noştri cei din sus şi
cei din jos şi am luat toţi banii deplin, în mâinile noastre, taleri 500, din prea
cinstita n1âna prea-sfinţii sale, părintelui mitropolitului, chiriu Grigorie
egun1en, iar de la scula cine va şti cu vreo judecată au din neamul nostru au
din vecini asupra sfintei biserici zicând că va răscumpăra via să nu fie volnic
nimic de vreme că le-am făcut ştire tuturoru şi orce cheltuială. De să va
întâmpla sfintei biserici toate de la noi să fie. Şi când an1 tăcut acest zapis şi
alte obraze de cinste şi neguţători care mai jos să vor iscăli n1arturi, şi noi,
pentru 1nai adevărată credinţă. ain întărit cu iscăliturile mai jos punându-ne şi
peceţile ca să să crează. Mai1ie 3. 1763.
Hristodulos Steriu adeveresc cele de mai sus spuse şi pnn viu grai
(semnătură în limba greacă)
Eu Eft:himia. soţia lui Hristodor. an1 vândut din bună voia mea şi în
n1âna mea am luat banii. fiind faţă şi fiu mieu. Ştefan, şi ne-am pus amândoi
degitile. şi cu zisa drnnnealor am iscălit eu. Manolache logofăt Sărulescu
n1ărturie
Macsi1n 1nartor. nepot Eftin1ii
Fioru iereu hartofilax 1nărturie
Teodos Petru, mărturisesc (sen1nătură în lin1ba greacă, pe verso)
Costandin cojocar n1ărturie (se1nnătură pe verso)
M-rea Bradu, Hanu Greci XXIX/15.
Orig „ difolio (32,5x22), filigran.

1764 octombrie 1
Adică eu, care n1ai jos mă voi iscăli, dat-am credincios zapisul mieu la
mâna sfinţii sale părintelui vlădică, chir Parthenie Pogoianis, al sfintei
biserici să numeşte a Grecilor, precun1 să să ştie că avându eu o prăvălie în
Şelari, în mahalaua Sfinte Nicolae, care această prăvălie îmi este şă mie de
la răposatul tatăl mieu care şi dumnealui o are de cumpărătoare de la Drăgan
păharnic sin lanache şi merge lungul locului pă din sus din uliţa alătură cu
prăvălia lui Ştefan bărbierul tot opotrivă până în poarta jupânului Alexe şi din
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jos iar merge lungul locului alături cu prăvălia Sfântului Sava. Iar cându au
fost acum an1 tocmit-o cu sfinţia sa, drept taleri patru sute, adică patru sute,
care acesti bani făcându-se în patru părţi, o parte din prăvălie, adică taleri o
sută. danie la sfânta biserică, ce să prăsnueşte Sfânta Naştere a Domnului şi
Mântuitorului Nostru Isus Hristos, pentru ca să să pomenească răposaţii
părinţii miei şi dă vreme cât şi moşii şi strămoşii miei sântu îngropaţi acolo.
Şi sântu şi ctitori, ci pentru una ca aceasta am lăsat şi eu a patra parte
din prăvălie, taleri I 00, adecă o sută, ca să fie spre pomenire câte taleri trei
sute, i-an1 luat toţi, deplin, în mâna mea, ci să aibă sfânta biserică a stăpâni-o
cu bună pace de către mine şi de către tot neamul mieu, după cum am
stîpânit-o si noL dându-i sfinţii sale şi zapisele cele vechi. ce le-an1 avut de
această prăvălie. ŞL pentru mai adevărată credinţă, m-am iscălit n1ai în jos
ca să să crează, punându-mi şi pecetea. Octombrie L 1764
Gheorghe, fiul lui Costandin fost staroste de negustori
Mărgărit fost staroste, martor
... apleos? Matias, martor (semnătură în limba greacă)
M-rea Bradu, Hanu Greci X/17
Orig., difolio (31 x2 l ,5), filigran, sigiliu mic în tuş.

1767 martie 26
Avut-au judecată de faţă di-naintea noastră pop Nicola. vichil sfinţii
sale părintelui vlădicăi Pogoiani, chir Parthenie. cu Nicola băcaniu29 , zicând
numitul Vasili că părintele vlădica au dat lui Profir cojocariu un loc la
biserica Grecilor de şi-au făcut hodae cu aşezământ să stăpânească cât va
vrea şi să dea chiria pământului, iar după moartea lui alt neam al lui de va
vrea să ţie prăvălia să i să mai înalţe chiria. Acum, murind Profir. acest
Nicola stăpâneşte prăvălia şi nici chiria dă. nici zapisu lui Profir nu-l arată.
care l-au luat de la părintele la facerea prăvălii, întrebându-să Nicola zice că
fiind rudă cu Profir o stăpâneşte ca o clironomie, i s-au cerut zapisu de
aşezământul prăvălii şi-l tăgădui. Deci noi, de la judecată, am orânduitu să
se preţuiască acea prăvălie şi câţi bani va tăia, să-i întoarcă părintele vlădica
Nicoli şi prăvălia să rămâe a sfinţii ...30, şi mergând vătafi de lemnari şi de
zidari i doi vornicei s-au preţuitu taleri cinit 53, şi poruncindu-să Nicoli
să-şi ia bani şi el aruncă altă pricină că prăvălia au vândut-o soţia lui Profir
la altă mână care acela, stăpânul prăvălii, nu se află aici, deci. de vren1e ce
Nicula arată că stăpânul prăvălii nu este aici, hotărâmu părintele vlădica să
stăpânească prăvălia până va veni acel cumpărător şi atunci să-i dea aceluia
29
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bani preţuirîi_ taleri cinit 56, luând adeverinţele de la mâna lui şi acela de va
fi dat n1ai n1ult îşi va căuta cu vânzătoriul acest. Martie 26, 1767.
Radu? vornic
Iordache Mavrodin vistiar
M-rea Bradu Hanu Greci LIV /30
Orig., difolio ( 3 l ,5x2 l ,5 ), filigran.

1776 noiembrie 25
Prea Înăltate Doamne,
Den lun1inată porunca Înălţimii Tale dumnealui vătaf de aprozi aduc
la judecată pe Şărban din Bucureşti judecată părăş sfinţii sale părintelui
vlădicăi Pogoniani cerând de la sfinţiia sa taleri 23 care zice că i-au luat de
la pârât din chirie a doao prăvălii ale mănăstirii Grecilor_ care prăvălii i s-au
luat de supt stăpânire, cu judecată întrebându-să şi sfinţia sa, părintele
PogonianiL au răspunsu cwn că când l-au scos din prăvălii au rămas să ia de
la dânsuL taleri 68, după socoteala ce s-au făcut prin neguţătorii, care bani
i-au şi dăruit ca să lipsească de la mijloc toate pricinile, iar în urma acesta
trăgând pe nun1it arhiereu pe la judecăţi cerând ca să stăpânească iarăşi
prăvăliile judecata nu numai că au primit acea a lui pâră ca o netemeinică ce
încă pentru nemulţumirea lui s-au vinovăţit să plătească şi acei taleri 68 pe
care judecată şi hotărâre neodihnindu-să s-au înfăţişat la divan înaintea
Înălţimii Tale cu vechilu sfinţii sale şi iarăşi asemenea s-au vinovăţit dar s-au
1niluit de Înălţimea Ta la aceasta adică ca să erte părintele nemulţumirea lui
cu care s-au arătat şi să-i dăruiască aceşti taleri 68 cum şi întâi i-au fost dăruit
şi să aibă pace, iar acum de vreme ce iarăşi el au dat jalbă şi supără pe numit
arhiereu, am cercetat să ia care şi această socoteală au fost numai de taleri 14.
bani 40, iar nu taleri 23, după cum cerea prin jalba lui, deci socotind noi
nen1ulţumirea lui care pravilile greu pedepsescu trebuia pentru această a lui
nen1ulţumire să se scază acei taleri 14 den taleri 68 şi să plătească ceilalţi
taleri 54 ( căci, celor nerecunoscători, conform legii, li se resping darurile ) 31
dar hotărându-să de către Înălţimea Ta ca să aibă pace pentru acei taleri 68
pentru aceasta nu am îndrăznit a face vreo hotărâre ce arată Înălţimei Tale ca
să se facă hotărâre de către Măria Ta. 1776 noiembrie 25
Costandin Bu vel co biv vei medelnicer
D. Breaz
M-rea Bradu Hanu Greci LIV /34
Orig., difolio (34,5x24), filigran.
31
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<cca 1780>
Foaia de odaea de la biserica Grecilor care s-au prăţuit pereţii i lemnele
i învelişul cum mai jos arată anume:
12 grinzi. grinda pă bani 30
1 podină una suta bani 40
4 ferestre. fereastra bani 45
2 paturi drept taleri 3 ½
2 uşile cu hiarele lor taleri 2 ½
14 căpriori, căpriorul bani 15
200 laţuri, laţul bani 2
1O1O şândrilă 1OOO pă parale 45
500 cuie de laţ, 100 pă parale 1O
5 oca păroane, oca păr bani 40
22 oca cue de şăndrilă oca pă parale 11
taleri 20 şi lucrul lemnarilor
şase miii dă cărămidă mia pă taleri 5, cu tot cu nisip i cu varu şi cu
lucrul meşterilor împreună
fac taleri 90, parale 30. bani 23. cu scăzământ şindrilii
din porunca dumnealor velicilor boieri s-au preţuit cum mai sus scrie
Vezgato? lemlar al doilea paharnic? (semnătură în limba greacă)
Radul al doilea vornic
Tudoran al doilea vornic
Jane aprod
M-rea Bradu, Hanu Greci X/30
Orig., (3 l ,5x2 l ,5), filigran.

1781 octombrie 15
Prea-Înălţate Doamne,
Prea-Sfinţiia Sa, părintele vlădica Pogonianii, din luminată porunca
Înălţimii Tale, având judecată cu un Manoilă, ginerele lui Macoveiu, pentru
şase pogoane de vie din dealul Scheilor, ce au fostu mai înainte vreme ale
bisericii Grecilor şi acum să află supt stăpânirea numitului Manoilă� şi faţă
fiind amândoao părţile am întrebat pă numitul Manoilă cu ce stăpâneşte
acele vii şi ne arată numai un zapis de adeverinţă, care nefiind îndestul spre
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a înten1eia judecata, şi cerându-i-să alte zapise care să prinză temeiu, zise că
are şi-şi puse soroc cum că le va aduce şi trecând sorocu n-au venitu să-şi
aducă zapisele şi trimisîndu-să slujitori nu l-au găsit, părintele vlădica
nen1aiputând aştepta ceru înştiinţare către Înălţimea Ta de curgerea pricinii ca
la lun1inatul Divan al Înălţimii Tale să i să tacă hotărâre. 1781 octombrie 15.
Ai Mării Tale prea-plecate slugi.
Costandin Filipescu. Costandin ...
M-rea Bradu Hanu Greci, XVI/16
Orig .. difolio (34x24). filigran.

1807 mai 3, Slatna
Cinstitului dun1nealui jupân Ioan Cetar cu cinstită şi cu plecăciune la
Bucureşti. la hanul Grecilor
Cu plecăciune mă închin dumitale jupân Ioan Cetar
Cinstita scrisoare dumitale den 20 aprilie şi pe chir Arizan am primit şi
an1 văzut cele ce mă scrieţi dumneavoastră şi cu toată inima bucuroasă iar pe
Zarnă ain avut a face cu altă obraz şi neavând de ştirea deci dumneavoastră iar
şi cu acelea am făcut şi cu lâna şi-m pare rău că n-am avut ştire după iarnă
nun1ai să dea Dumnezeu sănătate şi pace vom face de acum-nainte Maica
Precista să înpece împăraţii apoi toate să vor face cu toate că poci să vă fac
4. 5 de la vreo parte iar marfa aici au eşit 35. 36 lipon va să fie leu şi dintâiu
în1i scrii 26 şi cu sănătate al dumneavoastră plecată slugă cinstit dumitale
jupân Costandin mă închin cu plecăciune.
G. Voinea
M-rea Bradu Hanu Greci. XIII/18.
Orig., difolio (21 x15.5), filigran.

1808 iunie 4
Sud Saac
Sfinţia sa, părintele vlădica Pogoniani, năstavnic sfintii mănăstiri
Greci din Bucureşti, prin vechil Gheorghe Iodabaşa, au tras la judecată
înaintea noastră pă Maria, soţia lui Vasile, i pă fii-său, Ioniţă ot Pleaşa,
dintr-acest judeţ, arătând că sfânta mănăstire având o vie în Valea Orăţii mai
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din-nainte vreme au avut 1nănăstirea o rânduială epistat asupra aceştii vii pă
unde o dori grec şi pă Bărbat pă Răti L l-au avut vier şi îndeostimă cât s-au
aflat Deiodor epistst au făcut casă şi livezi de pon1i în cătunul satului Pleaşa.
pă moşia Bucovului. aproape de numita vie care s-au şi stăpânit pă chipul
mănăstirii până la moartea acelui Deodor cum şi după moartea lui aflându
să soţul părătit tot vier orice roduri să aduna dintr-acea livede să lua tot de
către 1nănăstire.
M-rea Bradu Hanu Greci. XXIX/18
Orig .. difolio (31x2 l ). filigran

1830 ianuarie 14
Cu frăţească dragoste n1ă închin
Părinte Parthenie mai în trecutele zile fiind la Buzău la sfinţiia sa
părintele episcop mi s-au poruncit ca să ca să viu la sfinţia ta să-ţi dau
taleri 11 O adică una sută zece. banii n1ănăstirii după vechiu obiceiu pă
anu trecut 1829. şi fiindcă aflu că am bolit nu putu veni din pricina
frigului. iată trmiseiu acest ţârcovnicu al mieu. anume Dumitru ot
Predeşti, ca să-i dau banii ce seă arată să-i trimiţ şi eu la sfânta episcopie
după poruncă fiind fiindcă în multe rânduri mi-au zis şi nu am putut
venişi leat 1830 ghenarie 14.
Al întru Hristos frate Ioan Hartofilio procit
După porunca me tremitu banii taleri 11O adică una sută zece
Dumitru ţârcovnicu ....
M-rea Bradu, Hanu Greci XIII/24.
Orig., difolio (22x11.5 ). filigran.

1844 august 25

Neofit cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahii
Bisericii Hanul Grecilor din Bucureşti
Este de nesuferit sloboda eşire a părinţilor călugări şi fraţi du prin
mănăstire şi schituri şi preumblarea lor fără nici o trebuinţă şi căpătâiu prin
oraşe şi sate sau trecerea lor de la o mănăstire sau schit la alta şi primirea lor
acolo fără în scris voia şi blagoslovenia sfintei mănăstiri, căci cu aceasta şi
ei singuri să dezbină şi să vatămă pă sine neavându-şi şederea statornică la
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locul unde ş-au pus fiecare metania sa sau unde au aşăzat cu lăcuinţa o seamă
de vre1ne şi ajung de să rătăcesc şi nouă ni să pricinueşte felurite supărări şi
corespodenţii cu dregătoriile politiceşti că îndată ce-i găsescu altfel
preumblându-să îi prinde şi trimite la sfânta mitropolie incă pe unii poate şi cu
chip ce nu să cuvine nici ar fi ertat pentru nişte asemenea feţe ce poartă
caracter 1nonahicesc. Aşadar, voind ca să ştim şi să cunoaştem câţi părinţi
călugări sau fraţi sânt şi la această 1nănăstire precum şi la metoaşelee, scriem
acestei bisearici ca îndată după primirea aceştiia pă de o parte mai întâi şi fără
să întârziere să ne trin1iţi o listă adevărată de numele tuturor părinţilor şi
fraţilor ce vor fi într-această n1ănăstire şi ce posluşanie fac întocmai după
alăturata forn1ă ca să şti1n şi să cunoaştem numele şi numărul lor, iar pă de
alta te îndatorezi să nun1ai îngădueşti a eşi din mănăstire nici un părinte sau
frate supt nici un cuvânt măcar. afară nwnai când vreo trebuinţă binecuvântată
a n1ănăstirii sau în parte va fi să iasă vreunul afară, atunci să i să dea în scris la
n1âna supt iscălituri şi pecetea 1nănăstirii. că cutare merge în cutare loc pentru
cutare trebuinţă cu soroc de atâtea zile. şi la întâmplare de a nu să întoarce
înapoi la soroc, că cei dat pus cu dată să răpărtueşti aici ca să poruncim
locului cuvenit să-l prinză şi să-l întoarcă la urma sa, pentru care am şi
poruncit tuturor protopopilor ca pe oricâţi îi va găsi preumblându-să fără
înscris la n1âna să-i prinză şi să-i trimiţă, însă şi preacuvioşiia ta eşti îndatorat
ca de acwn înainte să nwnai primeşti nici un călugăr sau frate din-traltă parte,
nici să călugăreşti pe cineva şti fără a lua mai întâi pentru fiecare în scris voia
şi slobozenia de la noi iar daca vreunul să va arăta cu purtare rea şi va fi
trebuinţă să-i scoaţă din 1nănăstire. atunci prea-cuv<iincioase> vei raportui pe
largu şi în adevăru vina aceluia ca să chibzuim şi să dăm în scris voia şi
slobozenia noastră a să ridica de acolo ( de va urma pe voia) şi a să muta la
altă n1ănăstire căci în1potrivă urinând vei cădea supt răspundere şi învinoţilor
ca să ştim şi să o cunoască spre a fi întocmai următor.
Anul 1844
Zosima
Luna avgust 25
No. 2462
Verso:
Numele ce naţiune este
ce cin are
unde este călugărit
vremea de când este primit în mănăstire ani, luni ce posluşanie are
run1ânească ieromonah
6, 4 preot la biserică
Gherasie
8, 9 iconom
grec monah m-rea Căldăruşani
Chesarie
Diadoh sârb ierodiacon
m-rea Cernica 2, 4
dichiu
Dimitrie rumân fratelen.

rupt.

M-rea Bradu, Hanu Greci II bis/15
Orig., difolio (35x2 l ,5), sigiliu mijlociu în tuş şi sigiliu mic de închidere,
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1844 noiembrie 17
Departamentul Credinţei
Cuviosului îngrijitor al bisericii Hanului Greci din Bucureşti
Fiindcă prin jalbă către M<ăria>Sa Vodă şi cu luminată rezoluţie de supt
No. 3571 îndreptată la acest Departament o cocoană văduvă şi scăpătată cere
ajutor de la mănăstire pentru măritişul unii fiice a dumisale pentru care este gata
a şi săvârşi cununiile, iar Departamentul pătruns de buna cugetare a cuvioşii
Voastre au chibzuit de datorie, în temeiulm testamenturilor ctitoriceşti pentru
clădiri şi înzestrări unor asemenea sfinte lăcaşuri ca această faptă bună s-o
recomandeze la milostivnica voinţă a cuvioşii Voastre şi ajutorul ce sufletul vă
va îndemna în urmarea acelor rândueli ctitoriceşti să-l trimiţă la departan1ent.
Şef departament Mihai Florescu
Şef casei C. Tocilescu
Anul 1844 noemvrie 1 7
No. 2875
M-rea Bradu Hanu Greci II bis/16
Orig., difolio (34,5x20,5)� sigiliu de închidere, rupt.

1845 martie 29
Neofit cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahiei
Cuviosului îngrijitor al mănăstirii Hanul Grecilor
Rânduiala bisericească veche este consfinţătă şi prin sfintele soboare
ca pă la toate casele bisericeşti să fie iconomi din feţile bisericeşti părinţi
călugări oameni cernaţi şi destoinici. de această însărcinare. iar nicicun1
dintre oameni mireni, cu mirare încă am aflat că pe la unele mănăstiri să află
iconomi oameni mireni iar nu din părinţi călugări şi fiind cu urinarea aceasta
este îprotiva vechilor bisericeşti întocmeli şi aşezământuri precum şi a toatei
bune cuviinţe şi de vătămare pentru ipolipseiul egumenilor. De aceea an1
găsit de cuviinţă şi de trebuinţă ca să te vestim despre aceasta şi totodată
să-ti scriem cu îndatorire ca iconomul la mănăstire să nu fie altul decât din
feţele bisericeşti din cei mai destoinici părinţi ai mănăstirii şi cu dânsul să te
slujeşti la toate trebile şi interesurile casii iar nicicum (să nu fie) 32 iconomul
din obraze mireneşti, căci ca urmare înprotiva însuşi vei fi pentru această
12
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abatere supt învinovăţire iar de primire şi urmare să întorci răspuns însemnând
.
.
.
.
ş1 pe cme a1 pune 1conom.
paharnic Zosima

Anul 1845
Luna martie 29
N. 975
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/19.
1845 iunie 28

Neofit cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahiei
Îngrijitorului n1ănăstirii Hanul Grecilor
Fiindcă prin cartea patriarhicească a Prea-Sfinţitului patriarh al
Ţrigradului iscălită şi de sfinţitul Sinodul arhiereilor de acolo din trecuta lună
n1aio ni s-au înfăţişat în orighinal de am văzut-o, Luminăţia Sa, Doamna Zoiţa,
soţia Prea-Înălţatului Nostru Domn Gheorghie Dimitrie Bibescul voevod
s-au despărţit bisericeşte de căsniceasca vieţuire cu Măria Sa, pentru pricini
de neputinţă care pe larg să arată într-acea sinodo-patriarhicească carte şi nu
să cuvine mai mult a să pomeni în biserică în rândul numelor fatnilii
domneşti. De aceea, nu lipsim a-ţi face cunoscut ca de acmn înainte, la slujbele
bisericeşti să nu să mai pomenească numele luminăţiei sale, ci numai al
Mării Sale, adică pre robul lui Dumnezeu, Domnul Nostru Gheorghie
Din1itrie Bibescul voievod, iar de primire şi urmare să avem răspuns.
Anul 1845
Luna iunie 28
No. 2065

L. Zosin1a

M-rea Bradu Hanu GrecL II bis/24.
Orig., difolio (35x2 l ), sigiliul mitropolitului în tuş şi sigiliu de închidere
1845 iulie 30
Sfatul oraşului din Bucureşti
anul 1845
luna iulie 30
nr. 3099
sectia Tecnică
Prea-Sfinţii Sale, părintelui mitropolit Pogonianie Ieroteu
https://biblioteca-digitala.ro

BISERICA HANUL GRECI DIN BUCUREŞTI - MĂRTURII DOCUMENTARE

245

In urma reclamaţiei ce aţi dat Prea-Sfinţiia Voastră la 25 ale lui iulie. în
pricina îndatoririi ce vi să face de către cinstita poliţie, pentru aducerea la
îndeplinire a clădirii unui zid la grajdul de la hanul Greci, asemănat cu părerea
dată de d. arhitectul oraşului, mergând însuşi sfatul conplect în faţa locului. a
văzut că nu este mijloc de a vă apăra despre acea îndatorire.
De aceia. cu cinste să face cunoscut Prea Sfinţii Voastre şi sânteţi poftiţi
ca, depărtându-vă de orice bănuială aţi putut avea că sunteţi năpăstuiţi. să
rămâneţi încredinţaţi că trebuinţa pre-zisă este neapărată şi să binevoiţi a pune
negreşit în lucrare clădirea acelui zid pă lângă al vecinului. măcar în înălţime de
trei palme. într-o cărămidă şi jun1ătate şi temeliile din pământ de trei paln1e.
spre depărtarea vătămării. ce suferă casa aceluia.
T. Porurusco. F. Panait, Stan Giorgeu. Iorgu Mihuleţ.
M-rea Bradu Hanu Greci. II bis/25.
Orig., difolio (35x21 ). sigiliu de închidere
1845 august 1 O
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
Din Prinţipatul Ţării Ron1âneşti
Anul 1845 luna avgust 1 O. nr. 2515
Masa I-îi
Bucureşti
Prea-Sfinţiei Sale îngrijitorului bisericii Hanul Grecilor
Fiindcă clădirile mănăstireşti precun1 şi orice reparaţii la dânsele cere
trebuinţa urmează să să facă atât temeinice cât şi după meşteşugul arhitectonic
prin cunoştinţa Departamentului care iaste dator a priveghea pentru buna
stare a lor încât să nu li să pricinuiască şi cheltuieli însemnătoare deodată şi
zadarnice pă lucrare netemeinică. drept aceia veţi avea în vedere prea-sfinţia
voastră ca în viitor nici o clădire sau reparaţie nu veţi putea face la acea
mănăstire fără cunoştinţa Departamentului şi fără a i să înfăţişa plan pentru
acea lucrare căci cheltuiala întrebuinţată în seamă va privi pă persoana
egumenului şi să va face de iznoavă acea lucrare după chipul ce mai sus să
arată. Iar către aceasta veţi cunoaşte că Departamentul are orânduit în
canţelaria sa de către Înalta Stăpânire şi întra din arhitect pentru asemenea
lucrări mănăstireşti şi ori în ce vreme dă trebuinţă de asemenea clădiri şi
reparaţii pentru prea sfinţia voastră a-l cere prin raport la Departan1ent ca să
fie a lua în vedere trebuinţa a o cerceta şi a alcătui planul şi socoteala
trebuincioasă asupra cărora făcându-să dă Departament împreună cu sfinţia
voastră chibzuirile cuvincioase şi celor spre folosul mănăstirii să să înceapă
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apoi lucrarea, acum însă de primirea aceştiia şi urmare să va întoarce răspuns
Departamentului.
Supt-şeful Departamentului N. Poenaru
Şef masei C. Tocilescu?
M-rea Bradu Hanu Greci_ II bis/26.
Orig.. difolio (35x2 l .5). sigiliu de închidere.

1846 iunie 17
Prea-Sfinţii Tale prea-sfinte stăpân
Plecată jalbă
Prea-Sfinte stăpâne crez că-ţi fi auzitu apururea ce ocări şi gâlcevuri
din casa mea cari nu lasă linişti vecinilor iar socoternu că ochiul prea-sfinţiilor
voastre pătrunde pre toţi cei ce sântu cinstiţi şi necinstiţi nemaiavând altă
nădejde. alergu la prea-sfinţia voastră căzut la picioare-vă ferbinte mă rog la
gâlcevurile ni să unelteşte în acestu han vă arăt în cuget curat că tot din
partea slujnicei ce o am în casă în cari de multe ori am hotărât ca să o
depărtezu, dar n-au stătut cu putinţă şi pentru a nu să întâmpla mai rău ceva
sau să necinstească pre vreuni ipochimen sau din a n1ele gâlcevuri să fiu
lipsit şi eu de pâinea prea-sfinţiilor voastre. căci până acum ne-au fostu tot la
asemenea slugi şi n-am fostu ruşinat zice căci într-o parte prea-sfinte stăpâne
milostiveşte şi mărgineşte iar acestu han pre aceste blestemate muieri
dinpreună cu fiul său spre a dobândi hanul odihnă atât şi eu să scap de
primejdia ce aştept a mi se întâmpla căci în toate zilele să pune cu fii-so
dinpreună şi tăbară pre mine şi mă bate fără milostivire.
Şi altă nădejde nu am
Radul Roşca
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/31.
Orig., (21,5x17.5).

1846 iulie 8
Secţia arhitectonic
Sfinţia Sa, părintele Pogonianu, Ieroteu, trebuie ca să învelească cu olane
sau hier clopotniţa 1nănăstirii Grecilor, v<opseaua> roşie lăsându-i streaşina
numai de o parte şi jumătate în lat să nu să înceapă lucrarea până nu să va arăta
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aceasta la cinstita comisie căcă meşterul au iscălit că va urma întocmai ş1
rămâne a avea sfinţia sa spre a vedea de revizori i sfatului. 1846 iulie 8.
Arhitectul oraşului N. Vilacros.
Comisia vopselei roşii
D<umnealui> supt-comisarul de locale va îngădui lucrarea coprinsă în
faţa acestui bileat fără cea mai mică abatere la cea multe care s-ar socoti
în1potriva chiar urmându-să va raportui îndată. Iulie 9, nr. 74
Con1isar
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/33.
Orig.. ( l 7.5x21 ). sigiliu în tuş al Sfatului orăşenesc din Bucureşti.

184 7, martie 28, nr. 908, masa i-îi
Văcăreşti
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
din Prinţipatul Ţării Româneşti
Prea-sfinţiei Sale, arhiereului Iorotei Pogonianii îngrijitorul bisericii
Hanului grecilor din Bucureşti
Focul întâmplat la 23 ale curgătoarei luni aducând pe mulţi din locuitorii
capitalii Bucureşti într-o stare vrednică de obidă şi de compătimirea fiecăruia
creştin Sfânta Mitropolie şi acest departament au încheiat jurnal la 26 ale
aceştiia prin care s-a chibzuit ca să vie spre ajutorul acestor nenorociţi ce
n1erită toată mila şi casele bisericeşti cu din ale lor venituri şi anume adică:
Sfânta Mitropolie şi episcopiile câte o a patra parte din veniturile lor
de pe un an;
Casa centrală unde se adună toate veniturile mănăstirilor neînchinate
tot prisosul anului curgător;
Mănăstirile închinate după vechiul obiceiu ce şi acestea au fost în
toată vremea conlucrătoare fără deosebire cu cele neînchinate la aseminea
ajutoare şi trebuinţă ale statului zeciuială îndoită din tot venitul lor iarăşi pc
un an, care jurnal luându-se la cunoştinţa Mării Sale lui Vodă, prin luminată
poruncă ce au binevoit a da, aprobând zisa chibzuire, porunceşte acestui
Departament a se aduce la îndeplinire, fără zăbavă, a lui cuprindere, în urmarea
Mării Domneşti Departamentu, grăbeşte a scrie prea-sfinţii Voastre ca, în
soroc ce mult de zile zece, după primirea aceştii, să trimiteţi la cancelaria
lui, zeciuiala îndoită din tot venitul biser<icii> acelui han pe un an. Veţi
avea în băgare de seamă ca să nu deosebiţi cel mai mic venit a nu intra într
această socoteală, căci departamentu este a face cercetare şi dovedindu că
prea-sfinţia Voastră au arătat mai puţin venit decât cel adevărat ce are acea
biserică, va supune Înaltei Stăpâniri a cerce<ta> Sfinţii Voastre îndărătnicire
asupra unui asemenea creştineşti faceri de bine, lângă dojana ce veţi merita
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să fiţi priviţi în toată vren1ea de certare de adevăr şi la o aseminea nenorocită
întân1plare necredincioşi şi depărtaţi de datoriile religii.
Şefu Departamentului ....
N. Kirculescu ...
Bradu. Hanu Greci. II bis/85
Orig.. di folio (34.5x 21 ).

18 - 1847 aprilie 7
Dcpartan1entul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
din Prinţipatul Ţării Româneşti. anul 184 7 luna aprilie 7
Masa I-îi. Văcăreşti
Prea-sfinţiei Sale. arhiereului Ierotei Pogonianii îngrijitorul bisericii
Hanului Grecilor din Bucureşti
Deşi prin adresul Departamentului cu numărul 2515 din avgust anul
1845 s-a dat prea-sfinţii Voastre în cunoştinţă chiciul cum trebuie să urmaţi
când vi se va înfăţişa trebuinţă de clădiri sau reparaţii la ale ce acareturi
după care Departarnentul este încredinţat că v-aţi fi întocmai următori dar
fiindcă aceste pricini Departamentul este însărcinat din Înaltă poruncă a păzi
1nai sus zisa punere de cale cu toată eczactitatea atât pentru acele clădiri sau
reparaţii la biserică cât şi la acareturile ei ce va fi având prin oraşe şi târguri
să cunoaşte dator şi prin tracesta a vă mai repeta cele scrise mai sus poftim
de vă avea da aproape îngrijire ca să vă asemănaţi întru toate punere la cale
adică de a se face platuri la asen1inea trebuinţă ce s-au zis de către arhitectul
Departa1nentului î1npreună cu devizurile trebuincioase care să se trimiţă la
Departan1ent pă lângă.spre a să înfăţişa Măriei Sale lui Vodă de a da înaltă
dezlegare.
Şefu Departan1entului ... P. Poenari
N. Kirculescu ...
Bradu. Hanu Greci. II bis/86
Orig.. difolio (34.Sx 21 ).

1847 aprilie 16
Sectia arhitectonic
Prea O Sfinţia Sa părintele mitropolit Pogonian îngrijitorul hanului
Grecilor voe ca să merimetisească o lanelă învelitori a unor prăvălii din
acest han vopseaua roşie precum şi a aşeza o fereastră la loc în faţa a unei
odăi dinspre uliţa Starvopoleos să nu să înceapă lucrarea până nu să va arăta
acesta la 7 comisii căci meşterul au iscălit că va urma întocmai şi rămânând
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a-l avla proprietarul spre a să vedea de revizorul statului arhitectul oraşului.
Nuipacole.
Bradu, Hanu Greci. II bis/87
Orig., difolio ( l 7,5x22)

1847 septembrie 11
Comisia Vopselei Roşii
Anul 1847
Luna septenvrie 11
No. 2983
Oraşul Bucureşti
Prea sfinţii sale părintelui arhiereu Pogoniamin. îngrijitorul mănăstirii
Grecilor
Cinstita poliţie, pă lângă porunca cu no. 9021 a trimis Comisii alăturatul
în copie raportul cu n. 1353 dată cinstitului sfat orăşenesc de către dumnealor
Vasile Dancovici şi arhitectonul oraşului de cercetarea făcută stării acelui
han primit şi acolo cu adresul celui Sfat cu n. 2912 şi totdeodată a cerut a să
face îndată cunoscut atât prea-sfinţii voastre cât şi chiriaşilor din han că de
la sfântu Gheorghe viitor nu să vor mai da cu chirie încăperile lui, fiindcă
după relaţia coprinsă în mai sus nun1erarisitul raport a să dărma negreşit
potrivit dar cu prezisa poruncă. Comisia nu lipseşte a da în cunoştieţa prea
sfinţii voastre aceasta spre înfinţă. iar de primirea acesteia să bine-voiţi a
întoarce răspuns.
Comisar C. C ...
Logofăt Bociolov
Cinstitul Sfat Orăşenesc
După rezoluţia pusă de cinstitul sfat alăturata otnoşenie a cinstitei
poliţii cu n. 7235 supt iscălitul are cinste a arăta că. mergând la mănăstirile
sfântului Ioan, Hanul Grecilor şi Zlătari, însoţit de dumnealui Vasile Dancovici.
cilenul cinstitului sfat înfiinţa şi adumnealui comisarului de roşu au făcut
următoarea cercetare pentru Hanul Grecilor vechimea şi dezavantajul poziţii
sale spre înfrumuseţarea publică fiinţa ca între două uliţe foarte înguste cea
mai mare parte a clădirilor sale de lernnăriea cele nă spune totdauna la
primejdiea focului ar fi cuvinte puternice deşi zidurile principale ar fi în
bună stare ca a să să pue la cale dărimare lui însă rezultatul a unei scumpi
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cercetări ce au dovedit că nu este nici o parte a aceştii clădiri care să se
poată lăsa în fiinţă şi prin urmare (sântem de părere )33 ca să să dărâme cu
totul cât pentru n1ănăstirea Sfântului Ioan nu puturăm privi vrednic de arătat
din-traceastă clădire decât numai prăvăliile de la catul de jos din partea
stângă a porţii clădirea din curtea unde lăcueşte egumenul şi câteva încăperi
din nou clădite. despre Dâmboviţă. iar cât pentru celelalte părţi etajurile de
sus despre uliţa Mogoşoai celelalte încăperi despre Dâmboviţă şi partea
despre Birjă sânt nişte clădiri pe alocuree slabe preschimbate cu vremea şi
cutren11trile şi ar trebui a să dărma negreşit. cât pentru hanul Zlătarilor
toată lmnea cunoaşte că partea stângă a aceştei clădiri este în cea mai
desăvârşită proastă stare din care cinstita poliţie a şi pus de a dărmat o
parte ce ameriţa primejdie siguranţa publicului şi că partea ce a rămas
despre această parte aflându-să tot în aceaşi stare trebue a să dărma în
scurt soroc iar pentru celelalte trupuri de clădiri despre uliţa Mogoşoai şi
Stavropoleos ce poliţia a aflat asen1enea că o parte din-trânsul a căzut de
sine şi că puţin avem a prejudeche că partea rămasă să ne dea mai multă
siguranţă este vederat că oarecare ziduri din lăuntrul prăvăliilor despre
uliţa Mogoşoaea să par încă destul temeinice încă iată tot ce ar rezulta că şi
acestea n-ar putea fi de nici un folos la reclădire fiindcă etaj urile şi
zalariile din lăuntru trebue a să dărma biserica să află în proastă stare şi are
trebuinţă de un mare mermet, prin urmare după toate cele mai sus zise
sânten1 de părere ca şi acest han să să dărâme într-un soroc mărginit iar
pentru părţile ce ameniţă acum primejdiea să să pue la cale îndată
dărmarea lor.
Iscăliţi arhitectonul oraşului Vilacros şi Yasi!ie Dancovici
Pentru copie întoc1nai.
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/94.
Orig., difolio (33x21 ). cu copia raportului pe acelaşi suport.

1847 septembrie 12
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
Din Prinţipatul Ţării Româneşti
Anul 1848 luna septembrie 12, nr. 3369
Masa I-îi
Bucureşti
33

Textul se repetă.
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Prea-Sfinţiei Sale îngrijitorului bisericii Hanul Greci din Bucureşti
Departamentul are bună cunoştinţă că unii din igumenii mănăstirilor
închinate ar fi arendând moşiile mănăstirilelor mai-nainitea sorocului hotărât
de două luni în vreme ce numai atunci la acel soroc ar putea să facă o
asemenea arenduire de moşii care urmare a unora ca aceia fiind cu totul
împotriva punerii la cale a înaltei stăpâniri şi pentru că aceste moşii
1nănăstireşti închinate este punere la cale vreme să se vânză arenda lor cu
mezat. Departainentul dă în cunoştinţa prea sfinţii voastre ca nu cun1va să
faceţi o aşa înpotrivă urmare ca să daţi adică ca să daţi adică în arendă vreo
moşie de ale acestei biserici mai-naintea sorocului coprins mai sus de doă
luni căci dovedindu-să abatere din partea prea-sfinţii voastre. Întru aceasta
veţi fi întrebat a da răspuns şi îndreptare nu veţi avea.
Şef Departament C. Corneschi
Şef medelnicer Theodor Vâlcănescu
M-rea Bradu Hanu Greci. II bis/I 02.
Orig.. difolio (34.5x2 l .5).

1847 septembrie 16
Îngrijitorul bisericii Hanul Greci din Bucureşti
In anul 1847
Luna septemvrie 16
No. 13
Cinstitului Departament al Logofeţii Trebilor Bisericeşti
Primindu-să otnoşenia cinstitului Departament cu no. 3369 din 12 ale
următoarei cu cinste primind-o şi văzându că cârmuitoarea îngrijire a bisericii
acestui han niciodată nu poate intra în numărul unor asemenea mănăstiri pentru
care rosteşte curat mai sus nomerarisita otnoşenie, căci biserica. hanul acestuia
să află în lipsă de moşii şi nici că au avut vreodată folosuri ramuri de un aşa
venit pentru care cinstitul Departament poate rămănea încredinţat mai cu
temeiu într-acest din chear înşteniralele ştiinţii ce urmează de neapărat să fi
având în canţelaria sa pentru toate veniturile mănăstirilor închinate din ce
anume acaret să arnăpiescu. Iar prin urmare îngrijirea bisericii să socoteşte că
va rămânea tot în ocupaţia ei rară a trage asuprii talul răspunderii cinstitului
Departament într-aceasta pentru cuvintele arătate mai sus.
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/96.
Concept, difolio (21 x 18)
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1847 decembrie 1
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
Din Prinţipatul Ţării Româneşti
Anul 1847 luna decembrie 12. nr. 4464
Masa I-îi
Bucureşti
Prea-Sfinţiei Sale îngrijitorului bisericii Hanului Grecii din Bucureşti
Măriia Sa. prea-înălţatul nostru domn. binevoind a slobozi luminat
ofis supt nr. 43 către acest Departament vi să trimite prea-sfinţii voastre. în
copie. pă lângă acestea. spre întoc1nai urmare.
Şef Departament C. Corneschi
Şef n1edelnicer Theodor Vâlcănescu
Copie după ofisul Măriei Sale lui Vodă cu anul 1847 luna noiembrie
20 nr. 43 către Departamentul Credinţei
Plângerile ce ne-au venit de la mai multe mănăstiri de jos cun1 că
igu1nenii orânduiţi de dânsele la n1ănăstirile de aici arenduind moşiile cu mai
multă vreme înainte termenului contracturilor celor vechi, încât întâmplându-să
a să schin1ba după trebuinţă acest igumeni, cei noi orânduiţi găsesc moşiile
arenduite cu iconomii şi de n1ulte ori şi banii arentii luaţi înainte noi cunoscând
întru acestea un abuz pricinuitor de învăhnăşeală, poruncim dumnealui
logofătului bisericesc a face cunoscut tutulor igumenilor celor streini şi a
obştii că nici un contract de închiriere nu să putea încheia de dânşii decât cu
două luni cel mult înaintea săvârşirii termenului contractului celui vechiu.
iar banii arenzii nu se vor putea lua decât pe un an înainte dumnealui
logofatul bisericesc va aduce la îndeplinire coprinderea aceştii porunci.
Pentru copie întocmai M. Mărgăritescu
M-rea Bradu Hanu Greci. II bis/1 O1.
Orig .. difolio (34.5x2 l .5), sigiliu de închidere şi copia ofisului.

1848 mai 27
Departamentul Logofeţiei Trebilor Bisericeşti şi Instrucţiunii Publice
Din Prinţipatul Ţării Româneşti
Anul 1848 luna mai 27, nr. 2046
Masa I-îi
Bucureşti
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Prea-Sfinţiei Sale arhiereul Ierodei Pogonianit îngrijitorului bisericii
Hanul Grecilor din Bucureşti
Cinstita poliţie a capitalii Bucureşti prin adresul cu no. 4380, dă în
cunoştinţa Departamentului măsurile ce sunt luate pentru curăţenia oraşului
de 1nurdalâcurile ce aduc vătămare sănătăţii obşteşti_ care măsuri hotărând a
să desfiinţa şi oricâte zgheaburi să vor fi aflând pe la proprietăţile din capitală
pentru scurgerea lăturilor i a altor murdalâcuri în uliţele obşteşti şi pentru că
şi la acea mănăstire să află nişte aseminea zgheaburi cu scurgerea în uliţă,
cere poliţia a să desfiinţa acele zgheaburi şi pentru aruncarea murdalâcurilor
să să facă o hazna în curtea acelei mănăstiri, ci cu acest chip să să poată păzi
măsura ce este luată pentru curăţenia uliţilor.
Drept aceea, Departamentul privind că o asernonea măsură este luată
pentru o limpezenie curăţenie şi sănătatea obştii pofteşte pă prea-sfinţiia
voastră ca să desfinţaţi aceşe zgheaburi din mănăstire cu chipul ce să descrie
n1ai sus negreşit.
Şeful Departamentului C. Corleschi
Şef medelnicer Theodor Vâlcănescu
M-rea Bradu Hanu Greci, II bis/I 02.
Orig., difolio (36x22).
Biserica era cunoscută în secolul al XVIII-lea sub ainbele denumiri, fie
ca biserica lui Ghiorma banul, fie ca biserica Grecilor, după cum rezultă din
documentele din 1711 decembrie 23, unde este aminitită ca biserica grecilor3-1,
iar în 1713 iunie 27, Constantin Basarab întăreşte m-rii lui Ghiorma banul
scutirea de darea fumăritului pentru prăvăliile sale din Bucureşti35. Aceasta
avea în proprietate mai multe moşii printre care şi pe Mălăeşti din judeţul Ilfov,
pe care în anul 1845 o dă în arendă paharnicului Grigore Tocilescu pentru suma
de 370 groşi anual36.
În anul 1848 starea bisericii Hanul Greci era foarte proastă. fapt ce îl
determină pe Antim, patriarhul Constantinopolului, să scrie don1ntilui Ţării
Româneşti, Ioan Gheorghe Bibescu, rugându-l să ajute la refacerea bisericii
Hanu Greci din Bucureşti, metoh al eparhiei Pogonaniei, în prezent aflat în
stare de dărăpănare37. În acelaşi an comisia ,,Vopselii Roşii" dorea să dărâme
hanul pentru că era foarte deteriorat, iar Ierothei al Pogonianiei cerea
14

A.N.,
A.N.,
l(, A.N.,
17
A.N.,
15

M-rea
M-rea
M-rea
M-rea

Bradu,
Bradu,
Bradu,
Bradu,

Hanu Greci şi Codreni, XXIX/9
Hanu Greci şi Codreni, 1/23
Hanu Greci şi Codreni, LVIl/51
Hanu Greci şi Codreni, LVIII/13
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logofătului Grigorie Greceanu să-l roage pe marele agă să-i dea mandat
să închine hanul 38. Mănăstirea avea o prăvălie în P,odul Lipscani39. În
anul 1836 biserica Hanul Greci avea datorii către fostul econom, monahul
� •
• --Hl
(1ngone
Catagrafia obiectelor de cult, veşmintelor şi altor lucruri aflate la
n1-rea Greci, întocmită de Dionisos de Pogonania, fost egumen, la 18 ianuarie
185041, se află păstrată în cadrul fondului M-rea Bradu, Codreni, Hanu
Greci, ca şi cele din anii 185 5 şi 1861, în aceeaşi perioadă mănăstirea
42
cun1părând o icoană cu 150 groşi . În anul 1852 mănăstirea avea o datorie
de 250.000 de groşi după cum se plângea Nicandros de Pogonania, care
avea şi un plan pentru ridicarea din temelii a hanului Greci şi a bisericii
aferente, având nevoie de circa 18.000 groşi43, dorind să repare şi drumurile
de lângă clădire, hanul aflându-se chiar în centrul oraşului44. Pentru
realizarea acestor planuri el dorea în anul 1854 să vândă pădurea de la
Lapoşu, cea n1ai 1nare pe care o avea mănăstirea Bradu, pentru a face rost de
bani cu care să poată face 45, Paisios de Efes încercând să îl ajute să facă rost
de bani, pentru că autorităţile române nu au fost de acord cu vânzarea
pa-d Urli··46
În anul 1864 1nănăstirea avea un loc cu pimniţă în strada Germană, dat
cu embatic lui Petrache staroste de cojocari47.

8

A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LVIl/15
,') A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LVll/57
-1o A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LIX/3, 4
-1i A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/87, textul complet al acesteia, precum
şi a altor catagrafii, v. Mirela Comănescu, Catagrafia din anul 1855 a bisericii Hanul Greci
din Bucureşti, în O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureştilor. Omagiu profeorului
Panait Ion Panait la 80 de ani, p. 380-405.
-1� A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/88
1
· "' A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/150
-1-i A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/81
·15 A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/195
-t(, A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, LX/208, 209, 2 I O
7
-1 A.N., M-rea Bradu, Hanu Greci şi Codreni, dosar 166.
'
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