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Abstract: By tuming to history, we highlight the great values that detine
the collective personality of the Romanian people - language, customs, traditions,
clothing, religious beliefs, territory, dignity, independence, soveranity, equality,
Romanian pride, friendship and peaceful cohabitation with ali European
neighbours and ali of the world's nations - components of the national
consciousness accumulate throughout the millenias.
The Romani an people is one of the oldest to appear in Europe after the last ice
age, evelving permanently through technical, cultural and ethical conquest of its own,
coming to understant the heritage from its direct ancestors, the Thraco-Geto-Dacians.
In the Middle Ages, the Romanian society in the Carpatho-Danubian-Pontic
area was structured into two social classes - the boyars/ majores terrae - the great
land owners and the peasants/ rustici - the small land owners. From the ranks of
the great boyars, the grea/ dignitaries were elected, tasked with coordinating
fields or services of the state or of the lord - such as the members of the State
Assembly and the Royal Council.
Wallachia and Moldavia were ruled, during the Middle Ages, by a Lord
Voivode, chief of a feudal monarchy, with absolute powers, an autocrate ruter, who
exercited suzerainty on the whole country - dominium eminens - he was a voivode,
namely supreme military chief, he made politica/ ru/ings, he was supreme judge,
patron of the Church, ruter of the Administration and owner of the state's treasury
and the income collected through taxes, dues, fines and annual tributes etc.
Between the IX th and the XVI th centuries, the three Romanian states Wallachia, Transylvania and Moldavia were organized as voivodates,
principalities and contries ruled by voivods, judes or princes who owned
fortresses and armies, made of boyars and free peasants.
Throughout the centuries, among the boyars from the Buzau region, dignitaries
or high dignitaries have risen, trusted counsellors to their lords, whom they served and
they also founded churches and monuments with a high architectural and artistic
value, insuring their presence in the country's Book ofHonours.
Key words: high dignitaries, organisation, principates, voivodates, state,
• Studiul de faţă este o formă redusă a unui serial despre dregători şi mari dregători de sorgite
publicat în serial în revista Origini, editată de Fundaţia Origini Carpatice Buzău.
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country, autocrate, voivode.

Recursul la istorie este necesar şi util atât pentru a readuce în atenţia
actuale şi viitoare etapele, evenimentele şi atitudinile care au
marcat formarea Naţiunii române/Poporului român, evidenţiind marile
valori ce definesc personalitatea colectivă a românilor, personalităţile care
au amprentat mersul ascendent al Neamului românesc, cât şi pentru a crea
atitudinea activă/grija actualelor generaţii pentru păstrarea şi continuarea
trăsăturilor definitorii ale identităţii naţionale - limbă, obiceiuri, tradiţii,
port, credinţă, teritoriu, mândria de a fi român, demnitatea, independenţa,
suveranitatea, egalitatea, prietenia şi convieţuirea paşnică cu toţi vecinii
europeni şi cu toate naţiunile lumii - componente ale conştiinţei naţionale şi
transmiterea acestor acumulări milenare, îmbogăţite cu propriile contribuţii,
viitorimii, întru păstrarea fiinţei naţionale a Românilor 1•
Unul din cele mai vechi popoare ce au apărut în Europa după ultima
mare glaciaţiune, care a evoluat permanent ascendent prin cuceriri tehnice,
culturale şi morale proprii, moştenitor al evoluţiei populaţiilor ce au locuit
spaţiul carpato-dunăreano-pontic în ultimele opt-zece milenii, din epoca
pietrei până la traco-geto-daci, înaintaşii săi direcţi, poporul român a
marcat consistent evoluţia continentului european · de-a lungul ultimelor
două milenii de istorie.
Tabloul de ansamblu al evoluţiei istorice a românilor se încheagă din
cunoaşterea proceselor, evenimentelor, momentelor, pesonalităţilor proprii
fiecărui loc în parte. În studiul de faţă prezint personalităţi buzoiene care au
contribuit prin activităţile şi creaţiile lor, în Evul Mediu, la progresul
MuntenieiNalahiei Mari în secolele XV-XVIII, proces asemănător în
evoluţia de ansamblu a celor trei Ţări Române.
În Evul Mediu societatea românească de pe întreg spaţiul carpatodunăreano-pontic s-a structurat în două clase sociale, diferenţiate, în primul
rând, prin suprafaţa de pământ pe care o deţinea fiecare cap de familie:
boierii/majores terrae - mari proprietari de moşii şi ţăranii/rustici - mici
proprietari de pământ, obligaţi la dări şi slujbe faţă de stăpânii feudali.
Dintre cei din prima categorie - boierii - unii au acaparat tot mai mult
pământ formând o pătură de mari boieri, din rândul cărora erau aleşi
dregătorii - persoane care îndeplineau diferite funcţii în stat, marii
generaţiilor

O bună abordare a problemei, la Alexandru Zub, Discurs istoric şi identitate naţionali la
români in epoca modernA, în Zargidava. Revistă de istorie, XV, Bacău, 2016, p. 196-201.
1
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fiind însărcinaţi cu coordonarea unor domenii sau servicn m
slujba statului şi a domnului, precum şi membrii Sfatului Ţării şi ai
Divanului domnesc; alţii au rămas boieri de rând, dintre care erau recrutaţi
slujbaşii mărunţi/dregătorii de rând. Boierii buzoieni, ca toţi boierii din
cele trei Ţări Române, erau împărţiţi după acest criteriu în trei stări, după
numărul şi mărimea satelor şi moşiilor 1 ocinelor pe care le stăpâneau. Mulţi
dintre ei au ajuns dregători sau mari dregători în slujba domniei.
Pentru a face mai uşor de înţeles funcţiile şi sarcinile pe care le-au
îndeplinit unii dintre marii boieri buzoieni intraţi în slujba Domniei în
secolele XIV -XIX, reiau câteva informaţii generale despre organizarea şi
funcţionarea Ţărilor române de la apariţia lor până la reformele introduse
după 1830 prin Regulamentul Organic- prima colecţie de legi care a dus la
modernizarea statelor feudale româneşti şi a pregătit unirea politică a Ţării
Româneşti cu Moldova, Mica Unire, realizată în două etape, la 5 şi 24
ianuarie 1859, prin alegerea ca Domn în Moldova şi Muntenia a aceleiaşi
persoane- Alexandru Ioan 1 Cuza (1859-1866).
Ţara Românească şi Moldova au fost conduse, în Evul Mediu, de
Domni Voievozi, care exercitau puterea deplină militară, politică,
judecătorească, aministrativă, nesupusă niciunui control. Domnul era
conducător autocrat, exercita suzeranitatea asupra întregii ţării în virtutea
dreptului de dominium eminens - dreptul Domnului de a stăpânii pământul
(domeniul funciar) întregii ţări, avea atributii militare - era conducătorul
suprem al Oştirii, mobiliza Oastea cea Mare a Ţării pe care o comanda în
timp de război, lua decizii politice - hotăra pacea sau războiul, stabilea
tratatele, alianţele şi coaliţiile Ţării, hotăra în cauzele juridice - era
judecător suprem, avea drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi,
conducea administratia - era şeful marilor dregători prin care coordona
toate serviciile Ţării, numea şi revoca toţi marii dregători, dispunea de
veniturile visteriei ţării strânse din biruri, taxe, impozite, gloabe, haraci ş.a.
În cele două Ţări române extracarpatice - Moldova şi Muntenia!fara
Românească, Domnul era sprijinit în exercitarea atribuţiilor sale de Sfatul
Ţării, format din 12 mari boieri/mari dregători şi de Divanul domnesc, format
din dregători din cele trei clase de boieri. Dregătorii erau demnitari cu atribuţii
militare, administrative sau judecătoreşti, supuşi total Domnului, ocupând un
anumit loc în Sfat sau în Divan, după dregătoria sau rangul fiecăruia2 • Ei erau
2
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numiţi şi scoşi

din dregătorie după bunul plac al Domnului, care aprecia
numai serviciile prestate de fiecare boier în diferite împrejurări. Slujbele
acestea le asigurau marilor dregători şi tuturor dregătorilor venituri
consistente, privilegii deosebite, scutiri de taxe şi impozite, putere şi
consideraţie.

Conducătorul ţării se numea Domn/Dominus în Ţara Românească şi
Moldova, Dux în Transilvania, nume pe care şi I-au luat Marii Voievozi în
momentul când au devenit independenţi faţă de regalitatea maghiară: în
Ţara Românească Basarab 1 (1310-1352), după noiembrie 1330, când a
câştigat lupta de la Posada împotriva lui Carol Robert de Anjou, iar în
Moldova Bogdan 1 (1359-1365) în 1359, după ce 1-a înlăturat de la
conducerea "mărcii" de la Baia pe Bale (1359), urmaşul lui Sas (1354-1359),
care urmase lui Dragoş (1352-1353) la conducerea Mărcii înfiinţată de
regele Ungariei la est de Carpaţi pentru a apăra Transilvania de tătari.
Domnul era şeful unei monahii feudale, ales pe viaţă dintre puţini
candidaţi eligibili, la alegere trebuind să fie bărbat în integritate corporală,
neînsemnat. Se considera că domnia vine de la Dumnezeu, ceea ce făcea
puterea domnului absolută - el avea drept de viaţă şi de moarte asupra
supuşilor, acorda moşii, sate şi scutiri de dări, sechestra pe seama sa
bunurile şi averile boierilor "hicleni"/trădători, moştenea averile boierilor
decedaţi fără urmaşi, care deveneau bunurile sale proprii, exercita
represalii, avea dreptul de a declara război şi de a încheia pace, de a
întreţine realaţii cu alte state, de a încheia tratate de alianţă, de a face legi,
era judecător suprem 1 instanţa supremă de judecată, hotărârile sale erau
executorii, necontrolate sau cenzurate de vreo instanţă, autoriza căsătoriile
fetelor de boieri, pedepsea mezalianţele etc. La înscăunare, Domnul era
"uns" cu mir de patriarhul Constantinopolului şi de mitropolitul Ţării, act
prin care devenea reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, de unde derivă
formula "!o, ... , din mila lui Dumnezeu, domn", cu care erau investite
hrisoavele emise de Cancelaria domnească, tratatele încheiate sau
împutemicirile acordate. În calitate de suzeran deplin, domnul era dator să
practice vitufile imperiale: filantropia, generozitatea, cumpătarea, justiţia.
Domnul patrona biserica, numea mitropolitul şi episcopii, folosea adesea în
exercitarea atribuţiilor judecătoreşti, în anchete sau cercetări reprezentanţi

coord., Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, Bucureşti, 1988, p. 438-440
passim (mai departe O. Sachelarie, N Stoicescu, Instituţii feudale ... ).
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ai bisericii, care-i erau, astfel, îndatoraţi. Domnia se baza pe contractul
feudal dintre domn şi boierii din toate clasele sau stările, care-i jurau
credinţă la înscăunare. Domnul avea dreptul de dominium eminens asupra
întregului teritoriu al ţării, pe care îl controla şi administra prin dregători,
reprezentanţii săi personali 3 .
Domnul era şi voievod, adică şef militar suprem, poziţie pe care o
deţinea încă de la apariţia primelor formaţiuni prestatale româneşti,
constituite asemănător în toate teritoriile locuite de români, prin uirea sub
un singur sceptru a tuturor voievodatelor, cnezatelor şi ţărilor (formate pe
structura vechilor uniunilor de triburi) existente în mileniul I şi în primele
secole ale mileniului II în spaţiul carpato-dunăreano-pontic. În
Transilvania, la sfârşitul secolului IX şi în prima jumătate a secolului X,
sunt cunoscute voievodatele conduse de Gelu, Glad şi Menumorut, voievozi
care aveau cetăţi şi armată formată din ţărani liberi. Menumorut se
considera vasal Împăratului din Bizanţ, de la care spunea că a primit
coroana şi pământul pe care îl stăpânea şi îl apăra.
În Ţara Românească voievodatele, cnezatele şi ţările au fost la fel de
vechi, chiar dacă prima lor menţiune datează din anul 1247, când, în Diploma
cavalerilor ioaniţi, sunt menţionate cnezatele lui Ioan şi Farcaş, Ţara
Severinului, voievodatele lui Litovoi şi Seneslau, toate considerate vasale
regelui Ungariei, angrenate atunci în lupte cu tătarii, după marea invazie a
acestora din anul 1241. În 1243 Voievodul Litovoi se răzvrăteşte împotriva
vasalităţii faţă de regele Ungariei, este învins şi cade în luptă, dar este înlocuit
la conducerea voievodatului de fratele său Bărbat, care, capturat de maghiari,
se răscumpără cu o sumă mare de bani, ceea ce ne arată cât era de bogat şi de
puternic. In 1299, la moartea lui Nagai, marele han al tătarilor, voievodatele
româneşti de la sud de Carpaţi se unesc treptat şi, sub Basarab I (131 0-1352),
fiul lui Tihornir şi nepotul lui Toxabă şi Talabă, înfiinţează statul foudal Ţara
Românească; după lupta de la Posada, din 9-12 noiembrie 1330, statul feudal
Ţara Românească devine independent.
În Moldova s-au format voievodate şi ţări - Ţara Vrancei, Ţara
Brodnicilor sau a Berladnicilor etc. -, din vremuri imposibil de precizat, dar
existau la începutul secolului al XIV-lea, fiind menţionate la 1307-1308 de
Ottokar de Stiria în Cronica rimată, în care relatează că Otto de Bavaria,
un conducător german, luat prizonier de voievodul Transilvaniei, este trimis
3

Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ..., p.l68-172.
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peste munţi în Moldova la un voievod valah, domn/herr peste ceilalţi
voievozi. Între 1347 şi 1353 regele Ungariei înfiinţează "marca" de la Baia,
numindu-1 şef pe Dragoş, un voievod din Maramureş, urmat de fiul său, Sas
şi de nepotul său, Bale. În 1359 Bogdan, alt voievod din Maramureş, aflat în
conflict cu regele Ungariei - arătat ca "necredincios" încă din 1343 -trece
în Moldova, ocupă marca de la Baia şi, cu sprijinul populaţiei locale
româneşti, se proclamă voievod şi domn independent. 4
Sfatul Ţării şi Divanul domnesc, în Moldova şi Ţara Românească,
erau consilii formate din reprezentanţii marii boierimi şi din alţi boieri,
care, alături de domn, luau parte la conducerea ţării, împreună cu alţi
dregători. Diferite ca structură, Sfatul Ţării şi Divanul domnesc erau
principalele instituţii care îl ajutau pe domn în rezolvarea tuturor
problemelor de politică internă şi externă. Ca reprezentant al boierimii mari
şi mici, Divanul domnesc avea grijă ca domnul să conducă ţara în
conformitate cu interesele acestei clase, ori de câte ori Domnul se abătea de
la această linie membri Divanului intrau în conflict cu acesta şi nu rareori
au reuşit să înlăture de pe tronul Ţării, fie prin plângeri la Înalta Poartă, fie
prin crimă, pe cel "neascultător".
În Ţara Românească, în secolele XVI-XVII, Sfatul Ţării avea 12
membri, principalii dregători fiind: marele ban (al Craiovei), marele
logofăt, marele vornic, marele spătar, marele vistiernic, marele paharnic,
marele comis, marele stolnic, marele postelnic, marele clucer, marele sluger
şi marele pitar. În Moldova, în aceeaşi perioadă, Sfatul domnesc era format
din 8 mari dregători: marele logofăt, vornicul Ţării de Jos, vornicul Ţării de
Sus, marele hatman, marele postelnic, marele spătar, marele paharnic,
marele vistiernic, completat cu mitropolitul şi cei trei episcopi, în total tot
12 membri. Tot mari dregători erau şi serdarul, aga, şetrarul, portarul,
armaşul. Cei 12 mari dregători, membri ai Sfatului, erau consideraţi sfetnici
de taină ai Domnului, ceilalţi erau boieri sau dregători de divan.
Divanul domnesc al Ţării Româneşti era format din membri Sfatului
Ţării, alţi mari dregători, foşti mari dregători, dregători de treapta a II-a şi a
III-a, ajungând la 48 de membri, toţi numiţi boieri de divan. La şedinţele
Sfatului Ţării sau ale Divanului domnesc participau patriarhii bisericii
ortodoxe din Constantinopol când se aflau în Ţară, mitropoliţii şi episcopii
Bisericii române.
4
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Divanului domnesc erau consultative şi se exercitau în
deomeniile; a. politice: de politică externă - alianţe, tratate de pace,
declararea războiului; şi politică internă, mai ales în domeniul financiar supravegherea vistieriei, aprobarea înfiinţării de noi dări; veghea
organizarea bisericii, înfiinţarea de mitropolii sau episcopii, mutarea acestor
instituţii, închinarea mânăstirilor, patrona alegerea mitropolitului împreună
cu sfatul de obşte etc.; b. administrative; c. judecătoreşti- judeca împreună
cu domnul, care îl consulta, dar hotărârea o lua domnul singur. Domnul
judeca singur faptele de hiclenie/trădare şi în cazurile Iară dezbateri
contradictorii - jurisdicţia graţioasă. În secolul XVIII, când Domnul lipsea
din scaun, adesea din cauza ocupaţiilor străine, Divanul devine instituţie a
statului, se crează departamentele judecătoreşti, iar Divanul se împarte în
divanul împlinitor, format din boierii veliţi (mari), şi divanul judecătoresc.
Când divanul se ocupa cu probleme administrative era numit "obşteasca
adunare a boierilor". Regulamentul Organic, aplicat din ianuarie 1831 în
Ţara Românească şi din septembrie 1832 în Moldova, a consacrat "Înaltul
Divan" în Ţara Românească şi "Divanul Domnesc" în Moldova, ca instanţă
judecătorească supremă, ambele fiind prezidate de domn. În paralel, în
secolele XVI-XVIII, a funcţionat Divanul Craiovei, format din 4, ulterior
din 5 boieri 5, condus de marele ban sau de înlocuitorul acestuia.
De-a lungul secolelor, dintre boierii buzoieni unii au ajuns dregători
sau mari dregători, membri în Sfatul ţării sau în Divanul domnesc, mulţi
ajungând sfetnici de încredere ai domnilor pe care i-au slujit, au îndeplinit
slujbe oficiale sau de taină, au contribuit la rezolvarea unor situaţii
importante pentru Domn şi pentru Ţară, înscriindu-şi numele în Cartea de
Onoare a Ţării. Despre unii dintre ei am scris în studiile dedicate lui
Constantin Brâncoveanu sau Doamnei Neaga, despre alţii scriu aici.
În secolul al XV-lea între dregătorii domneşti, primul menţionat în ordine
cronologică, este Radu al lui Sahac; în privilegiul dat de Mircea cel Bătrân la 6
august 1413 i se spune Radu, frate cu Sahac6 ; dar în privilegiul din 17 mai 1421
este numit Radu al lui Sahac7• Acest dregător apare fără titlu, între martori, în
Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 438-440.
I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româeşti cu Braşovul in secolele
XV şi XVI, voi. 1, Bucureşti, 1905, p. 6.
7 I. Bogdan, op.cit., p. 10, 13; G.D. Florescu, Divanele domneşti din Ţara Românească,
I (1389-1495), Bucureşti, 1943, p. 139; idem, Divane domneşti din Muntenia din sec. al
XV-lea. Dregători şi boieri, 1389-1496. Culese şi adnotate de... , Bucureşti, 1927, unde
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docwnentele din 6 august 1413, 17 mai 1421 şi 10 noiembrie 1424. Căsătorit cu
jupaniţa Stana, Radu al lui Sahac a avut 3 fii: Sahac, Cazan logofăt şi Radu 8.
Acest Sahac, tatăl lui Radu, sau alt înaintaş al lor, a Întemeiat satul
Săhăteni din judeţul Buzău, pomenit însă mult mai tîrziu, la 16 martie 1520,
într-un docwnent emis de Neagoe Basarab voievod (23 ian. 1512-15 sept.
1521 ), prin care domnul întăreşte boierilor " ...jupan Căzan paharnic9 şi cu
fratele său Sabat şi cu fiii lor, câţi le va da Dumnezeu, ca să le fie satele,
anwne Grecii [azi Greceanca, comuna Breaza, judeţul Buzău] şi Săhăteanii
şi Tătărăii toţi şi Bonţeştii toţi şi Răzvadul [în Dâmboviţa] şi ţiganii câţi
sunt, pentru că le sunt veche şi dreaptă ocină 10 şi dedină Încă din zilele lui
Vlad voievod cel Bun şi din zilele bătrânului Vladislav voievod...
Şi eu, Manea, am scris în scaunul Târgovişte, luna martie 16 zile, în
anul 7028/1520" 11 •
Cazan sau Căzan, fiul lui jupan Radu şi al jupaniţei Stana, frate cu
Radu şi Sahac, apare ca stolnic/mare stolnic 12 într-un docwnent din 30 ianuarie
crede că. este acelaşi personaj cu Radu, fratele lui Cazan; v. şi N. Stoicescu, Dicţionar al
marilor dregAtori din Ţara Româneascli şi Moldova, secolele XIV-XVII, p. 24 (mai
departe N. Stoicescu, Dicţionar... ).
8
La 1445 existau 3 boieri cu numele de Radu, membri în Sfat: Radu al lui Borcea, Radu
vistiernic şi Radu comis; G.D. Florescu, Divanele..., p. 139; Documente privind Istoria
României, B. Ţara Româneasd, sec. XIII-XV, p. 116 (mai departe DIR, B.Ţ.R.)
9
Paharnic, marele paharnic - mare dregă.tor, avea grijă. de bă.utura domnului, de
aprovizionarea pivniţelor domneşti cât şi, mai ales, ca bă.utura domnului să. nu fie otră.vită. lua "credinţa", adică. gusta bă.utura domnului înainte să. o ofere acestuia. Mai târziu
administra viile domneşti, percepea dijma vinului cuvenită. domnului, judeca pricinile
privind viile, comanda cetele de pă.hă.micei, comanda roşiilroşiorii sau curtenii. Avea ca
subalterni al II-lea paharnic, pivnicerul, cuparul. Marele paharnic servea pe domn la masă.
numai în zilele de să.rbă.toare. Fă.cea parte din Sfatul domnesc, fiind al şaselea mare
dregă.tor. Avea venituri importante din plocoane, pă.hărnicia - dare în bani cuvenită.
domniei de la cârciumile din oraşe şi o mare cantitate de vin, 1000 de vedre, de Ia
proprietarii de vii. V. şi Ov.Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 350.
10
Ocină - moşie, dedină., baştină. - proprietate agricolă. stră-moşească. imună., stă-pânire
permanentă. particulară., pă.mânt moştenit din generaţie în generaţie, din moşi-stă.moşi,
proprietate ereditară. veşnică.. V. şi O. Sachelarie, N Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 336.
11
Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Româneascli, veac XVI, voi. II, Bucureşti,
1972, p. 369-371 (mai departe DRH, B.Ţ.R.).
12
Stolnicul, marele stolnic era mare dregă.tor, membru al Sfatului domnesc; el se îngrijea de
masa domnului (stol = masă., în slavonă.), servea personal la mesele oficiale, gustând
mâncă.rurile ca garanţie că. nu sunt otrnvite; era mai mare peste bucă.tă.ria curţii şi şeful marelui
şufar/bucătar. El aproviziona curtea cu peşte, carnea fiind în grija slugerului. Avea ca subalterni
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1431 şi ca logofăt/mare logojăt 13 în docwnente din perioada 17 noiembrie
1431-25 iunie 1436,7 august 1445,2 ianuarie 1451, 28 martie 1451.
Cazan sau Căzan este unul din primii mari dregători domneşti ridicaţi
dintre boierii buzoieni în secolul XV, deschizător de drum pentru cei ce vor
veni după el.
Cazan al lui Sahac este alt mare dregător care apare în docwnente din 1
august 1451, 4 octombrie 1453, 15 aprilie 1456, 16 aprilie 1457, 12 noiembrie
1463, 30 mai 1464, 12 august 1464, 8 iunie 1466, 25 ianuarie 1471, 16
septembrie 1473 fără titlu. În docwnente din perioada 5 martie 1458, 10
februarie 1461, 10 iulie 1464, 17 ianuarie 1467, 1 iunie 1475, 4 iulie 1476, 3
iunie 1478, 9 septembrie 1478 apare ca logofăt/mare logofăt; între 7 noiembrie
1480-iunie 1481 apare ca vornic, iar la 13 iulie 1482 vei [mare] vornic 14 •
al II-lea stolnic, marele şufar, stolnici sau stolnicei, care strângeau dijma de peşte din bălţile
Dunării şi serveau la masa domnului, grădinari. Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii
feudale ... , p. 456
13
Logofătul, marele logofăt, cancellarius sau supremus cancellarius era mare dregător,
membru al Sfatului domnesc, în Moldova primul boier după domn, în Ţ.R. după ban şi vornic;
era şeful Cancelariei domneşti, avea în grijă redactarea hotărârilor luate de domn şi de sfatul
domnesc, păstra pecetea domnului - marele sigiliu domnesc, cu care întărea actele
internaţionale sau hrisoavele solemne; pe documentele emanate din cancelaria domnească hrisoave simple se aplica pecetea mijlocie, iar pe cărţile de judecată sau pe scrisorile domneşti
se aplica pecetea mică; pecetea era dovada autenticităţii documentului. În sec. XVI şi XVII, de
obicei, era şi ispravnicul documentului, cel însărcinat cu executarea lui. A vea doi subalterni: al
doilea şi al treilea logofM şi mai mulţi slujbaşi ai cancelariei - dieci şi grămătici, care cunoşteau
câte o limbă: greacă, slavă, turcă, germană, italiană etc. În sec. XV ocupa deja locul trei în
ierarhia Sfatului domnesc. Marele Iogofht avea competente speciale în procesele de stăpânire de
pământ şi de hotămicii. Aplica şi încasa amenzi.
Lofofhtul de visterie era secretar al visteriei domneşti; erau cel mult trei, ţineau
socotelile vistieriei, fiind socotiţi mai sus decât logofeţii de cancelarie.
Logofhtul de obiceiuri era dregător cu atribuţii de maestru de ceremonii; funcţia a
fost înfiinţată de Al. Ipsilanti Ia 20 iulie 1797; fhcea parte dintre boierii veliţi (mari), şi
avea trei subalterni.
Logofhtul de taină era secretarul particular al domnului.
Logofhtul de divan era dregătorul care citea în divan actele pricinilor, comunica în
scris rezoluţiile şi întăririle domneşti; era sfetnic intim al domnului, citindu-i acestuia,
seara, hârtiile proceselor programate a doua zi.
Logofhtul simplu era scriitor de cancelarie. Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu,
Instituţii feudale ..., p. 277-279; N. Stoicescu, Dicţionar ... , p. 16.
14
Vornicul, marele vornic - mare dregător, membru al Sfatului domnesc, conducător al
curţii domneşti "mai marele curţii domneşti", având drept de judecată asupra întregii ţări,
cu excepţia Olteniei. În Moldova avea importante atribuţii cu caracter militar, fiind primul
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În această vreme în documente apar cel puţin trei Cazan: Cazan al lui
Sahat, Cazan Creţul şi Cazan Bilbaneş, amintiţi împreună ca martori ai
Sfatului, uneori în acelaşi document 15 • Unul dintre ei este fost logofăt, iar
altul vistiemic, dar nu se precizează care dintre ei ce dregătorie ocupa.
Coroborând informaţiile, rezultă că logofăt era Cazan al lui Sahat.
Aceşti mari dregători sunt reprezentanţi ai unei familii de mari boieri,
cu moşii în judeţul Buzău şi în alte judeţe, care au ocupat funcţii şi mari
demnităţi într-o perioadă grea pentru Ţara Românească, a cărei
independenţă statală era ameninţată de turci şi de tătari.
Cristian din Stănceşti este un alt mare dregător buzoian care a fost
postelnic 16 între 12 decembrie 1471-28 iulie 1472 (împreună cu un
mare dregător în Sfat. Numele este purtat şi de alţi dregători: vornic de aprozi (de divanpaznici la palat, curieri, executori de porunci; aprozi de târg - subalterni ai marelui vornic;
toţi vornicii de aprozi erau înarmaţi şi organizaţi milităreşte, comandaţi de un vătaf de
aprozi, ajutat de un ceauş); vornic de poartă- ei selectau pricinile de judecată şi fixau
termenele de înfiiţişare; vornic de sat sau vornicel. Iniţial, vornicia era o dregătorie
militară, vornicul fiind comandantul curţii întărite/fortificate a unui boier. Ulterior,
principalele atribuţii erau judecătoreşti - iniţial marele vornic judeca Curtea, mai târziu toată
ţara (cu excepţia Olteniei, unde judeca marele ban), fiind numit şi marele judecător al curţii sau
judex et palatinus curie nostre. În competenta sa intrau cauze civile şi penale, acestea având
preponderenţă: moarte de om, tâlhării, hoţii/furturi mari, curvia, putând da pedeapsa cu moartea
sau alte pedepse grele. Avea la dispoziţie un logofiit. La 1716 C. Mavrocordat crează două
funcţii de vornici: a. marele vornic al Ţării de Sus - judeţele Olt, Argeş, Teleorman,
Vlaşca, Ilfov, Dâmboviţa; b. marele vornic al Ţării de Jos: judeţele Buzău, Rm. Sărat,
Săcuieni, Prahova, Muscel şi lalomiţa. Avea ca subalterni: vornicul al II-lea, vorniceii din
judeţe care judecau şi globeau pricini mici: hoţii, curvii, gâlcevi, strângeau vitele de pripas,
primeau colacul - daruri şi plocoane în pâine, vin, păsări, oi, vite sau cai, încasau gloabele
(arnenzile) de Ia cei ce stricau recoltele. Marele vornic numea vătafii de plai care aveau
atribuţii fiscale - strângeau birurile şi taxele, judecătoreşti, administrative şi, probabil,
militare. Pentru prinderea ucigaşilor, tâlharilor şi hoţilor marele vornic avea la dispoziţie
vornici, globnici, deşugubinari. Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ...
Dicţionar, p. 511-512; N. Stoicescu, Dicţionar ... , p. 16.
15 DIR, XIII-XV, p. 126; 162; DRH, 1, indice.
16
Marele poste/nic, stratornic, cubicularius - dregător de curte, membru în Sfatul
domnesc, care avea în grijă patul domnului, odaia de culcare a domnului, era "paznicul
iatacului domnesc"; el intra oricând la domn, pregătea audienţele trimişilor străini Ia domn,
motiv pentru care trebuia să cunoască limbi străine, era "tălmaci de limbi străine".
Mijlocea între domn şi dregători, primind de la cei din urmă bani sau ocine, avea dreptul
de a judeca pe curteni, răspundea de protocolul curţii. La începutul fiecărui an chema dregătorii
numiţi în funcţii şi le înmâna caftanul, primind taxe şi daruri de la aceştia. Mai târziu a devenit
un fel de ministru al trebilor din afară: ţinea corespondenţa domnului cu Poarta şi cu paşalele
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Drăghici); mare medelnicer 17 la 16 septembrie 1473; mare vornic între 7

ianuarie 1473-7 septembrie 1475; fost vomic între 4 februarie 1488-13
decembrie 1500; fost vomic, ispravnic 18 la 26 iunie 1498; fost vomic şi fără
titlu între 24 mai 1501-20 iunie 1507. A fost căsătorit cu fiica lui Stănilă al
lui Vlasie, vomic în 1475. La 3 aprilie 1571 sunt amintiţi ca nepoţi ai
vomicului Cristian din Stănceşti: Dragomir postelnic, Cristian spătar 19 ,
din serhaturi (provincii otomane) şi cu alte state. Avea subalterni postelnicei. Era un titlu
onorific răspândit, fiind purtat de fiii de boieri de mici. Vezi şi O. Sachelarie, N. Stoicescu,
Instituţii feudale ... , p. 371-372.
17
Medelnicerul era dregătorul care trebuia să toarne apă Domnului când se spăla pe mâini
înainte de masă; numele vine de la ligheanul în care se spăla Domnul, numit "medelniţă".
Era ajutat de medelnicerul al II-lea şi de 3-4 medelniceri, care puneau masa domnului şi
serveau Ia masă în fiecare zi şi se ocupau de ospeţele domneşti organizate cu diferite
ocazii. Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 291-292.
18
Ispravnic - dregătorul desemnat de domn să aducă Ia îndeplinire o poruncă a sa. În
secolul XVIII se numeşte câte un ispravnic în fiecare judeţ, mai târziu câte doi; erau
subordonaţi marelui vistier. Exercitau atribuţii judiciare şi administrative, fiind adevăraţi
stăpâni ai ţinuturilor pe care le conduceau. Săvârşeau grave abuzuri, din care realizau
venituri uriaşe: 30.000-50.000 de piaştri pe an. Isprăvnicatele au funcţionat până la
aplicarea Regulamentului Organic, în 1831 în Ţara Românească şi în 1832 în Moldova.
19
Marele spătar, spatharius - dregător Ia curtea domnească, care purta la ceremonii sabia
şi buzduganul domnului, iar pe câmpul de luptă era unul dintre comandanţii oştirii. Marele
spătar era comandant suprem al oştilor ţării în lipsa domnului sau, în prezenţa domnului,
comandantul cavaleriei. Avea subalterni spătarul II şi sp. III, baş- bulucbaşa, căpitanul de
lefegii şi mai mulţi spătărei. Cu timpul a primit atribuţii de poliţie şi de justiţie penală,
precum şi judecarea pricinilor din mahalalele Bucureştiului privitoare Ia furt, adulter,
bătaie, injurii, beţie; el elibera "pusuşuri"/paşapoarte sau "răvaşe de trecere" şi avea grijă
de poliţia capitalei, organiza paza tuturor marginilor/mahalalelor capitalei, asigura
curăţenia podurilor (străzile podite cu lemn) din Bucureşti. La 1802 spătarul II încasa
vădrăritul- dare asupra vinului (2 bani de vadra de vin în 1705, 8 bani la 1763 şi 12 bani
în 1795, în Moldova), iar în Ţ.R., din judeţele Buzău şi Rm. Sărat "după obicei" câte 50
bani de fiecare om care cultiva viţă de vie plus o vadră de vin de butea ce se vindea şi 45
de bani de tocitoarea de tescovină ce se vindea, precum şi gărdurăritul - un complex de
dări şi gloabe impuse viilor din regiunea dealurilor - Buzău, Rm. Sărat, Săcuieni, plătite
pentru lipsa gardurilor, pârleazuri stricate şi neastupate, groapa cu boştinile, pivniţe,
tocitori, stricăciuni făcute de vite, gropi de rachiu, vracniţe deschise, buţile vândute pe
dealuri, furtişaguri, sfăzi, curvii etc. Gărdurarii erau cei ce aplicau şi strângeau aceste taxe,
cu ajutorul ispravnicilor, căpitanilor din târguri, pârcălabilor, altor slugi domneşti şi
boiereşti. Aveau în subordine scăunaşi orânduiţi de popor. Gărdurăritul era plătit toţi
proprietarii şi cultivatorii de vii din regiunile amintite, cu excepţia celor 12 boieri din Sfat.
Venitul gărdurăritului din judeţele Buzău şi Rm. Sărat revenea spătarului al doilea, iar cel
din judeţul Săcuieni vei armaşului. Gărdurăritul a fost desfiinţat Ia 26 iunie 1831, odată cu
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Drăghici al lui Negre(?) postelnic'2°.

Dragomir lzvoranu (din Izvoranu pe valea Nişcovului?) era mare stolnic
între 14 aprilie 1496-1 noiembrie 1508. El a fost solul lui Radu cel Mare (8/15
sept. 1495-apr. 1508) la braşoveni, numit de domn vlastelin (prim-sfetnic) şi
dregător; la 21 ianuarie 1518 era stolnic, ispravnic. Apare când cu numele de
Dragornir, când cu acela de lzvoranu, alteori ca Dragornir lzvoranu21 • A avut
un fiu, Badea Aiaz lzvoranu, ajuns şi el mare postelnic.
Slujba la domnie nu era niciodată uşoară, adesea presupunea
asumarea unor riscuri însemnate, în special când dregătorii erau trimişi cu
misiuni în străinătate ori li se încredinţau slujbe care presupuneau încasarea
de taxe, impozite sau alte "tentaţii", când orice greşeală atrăgea pedepse
grele, trădarea era pedepsită cu moartea prin decapitare şi adesea cu
confiscarea tuturor averilor. În ciuda acestor "primejdii", se găseau
întotdeauna pretendenţi la ocuparea oricărei dregătorii, de la cele mai puţin
importante până la marile dregătorii, pentru care candidaţii plăteau sume
importante; dar ştiau că odată ajunşi într-o dregătorie vor avea parte de
bogăţie, de putere, de consideraţie etc. Exista, cred, o fascinaţie a
dregătoriei, ceea ce ar explica încercarea oricărui boier, mai mare sau mai
mic, de a accede la o asemenea slujbă.
Mihnea din Bădeni (sat din fostul judeţ Saac Săcuieni; azi în corn
Breza, jud. Buzău), vătaf22 la 3 ianuarie 1520, şătra? 3 şi ispravnic la 3
- darea pe vin, prima dintre dările care grevau viticultura,
poclonul de nume, pârcălăbia, mortasipia,
datul din vin. Vinăriciul avea două forme: domnesc - din zece vedre una sau 4 bani de
vadră, şi boieresc -o vadră din zece sau una din douăzeci de vedre. Vinăriciul domnesc se
încasa prin vinăriceri. Huzrnetul (venitul) vinăriciului s-a desfiinţat în iunie 1831. Vezi şi
O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 501-502.
20
DIR, XVI, 4, p. 10; vezi şi N. Stoicescu, Dicţionar... , p. 17, 25.
21
DIR, XVI, l, p. 45; vezi şi N. Stoicescu, Dicţionar ... , p. 20.
22
Vătaf. marele vătaf- dregător de ţinut sau de judeţ cu atribuţii fiscale, administrative,
judecătoreşti şi militare. Erau numiţi şi stegari, ceea ce poate să fi însemnat că erau
comandanţii steagurilor de roşiori şi dorobanţi din teritoriile pe care le conduceau,
asemenea pârcălabilor din ţinuturile de margine. Vătaful de plai comanda un grup de
plăieşi pentru apărarea plaiulu de hoţi, de tâlhari, de hoţii de animale, mai ales hoţii de cai,
judeca gâlcevile mici, încasa vămile, controla intrarea şi ieşirea mărfurilor din ţară. Adesea
se pretau la grave abuzuri. Din a doua jumătate asecolului XVII erau conducători de ceată:
vătaf de comişi, de păhămicei, de stolnici, de pitari, de tălmaci, de beizadele, de călăraşi,
de dorobanţi, de ţigani domneşti, de croitori, de cărăuşi sau harabagii. Asigurau poliţia şi
ordinea în ţinuturile unde lucrau, urmăreau şi prindeau hoţii, pe cei fugiţi de bir, românii
abolirea

vinăriciului. Vinăriciul

şi părpăritul, pogonăritul, cotăritul, gărdurăritul,
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noiembrie acelaşi an, mare postelnic între 23 octombrie-17 decembrie 1525,
postelnic şi ispravnic la 19 mai 1526, mare postelnic între 1O septembrie
1527 şi 1O noiembrie 1528, fost postelnic la 23 noiembrie 1535, vistiemic 24
la 16 februatrie 1536. Era fiul unui Vlad spăw2 5 , din neamul lui Vlad
Călugărul 26 , şi al jupaniţei Stana. Ştefan Greceanu spune că era nepotul lui
Vlad, fiul fratelui acestuia, Frăcea27 cu moşii în Bădeni. Era cumnat cu
Balaur, mare logofă.r, căsătorit cu Anca, sora lui Mihnea28 • A avut doi fraţi
- Radu şi Vlad, o soră, Anca, patru fii: Vlad, Udrişte, Badea postelnic şi
Preda şi două fiice: Stana şi Caplea, cea din urmă căsătorită cu Neagoe
stolnicul din Pătârlagele, cu care a avut fiu pe Mihalcea din Pătârlagele,
capul familiei Cândescu-Mihălcescu29 •
dependenţi fugiţi

din satele supuse. Participau la hotămicii, eliberau zapise de vânzări şi
diverse pricini. Marele vătaf scotea satele la muncă în folosul domnie~ lua cai
de olac (de ştafetă, de poştă, de menzil), vindea averile celor fugiţi de bir, swnele încasate intrând
în visterie. Exista un vătaf de Divan, care convoca marii dregători la porunca domnului şi un vătaf
de aprozi care urmărea executarea hotărârilor Divanului. V. şi O. Sachelarie, N. Stoicescu,
Instituţii feudale ... , p. 495-496.
23
Şătrar - dregător cu atribuţii militare, care în timp de război păzea corturile domnului;
apare la începutul secolului XVI, menţionat ca ultimul dintre dregători, dar din secolul al
XVII-lea devine mai important. Se îngrijea de stabilirea şi amenajarea cantonamentelor
oştirii pe timp de rnzboi, de amplasarea tunurilor şi de apărarea taberelor. Locurile alese pentru
organizarea taberelor trebuia să se afle la distanţă între ele de o zi de marş la viteza de înaintare a
pedestraşilor, să fie pe direcţia de deplasare a trupelor spre front, să dispună de surse de apă, de
puncte de observare a terenului din jur etc. Uneori şătrarul primea împutemiciri administrativ militare. Şătrarul şi oamenii de sub comanda lui asigurau, prin achiziţii sau rechiziţii, hrana pentru
ostaşii aflaţi în marş, fânul pentru caii comandaţilor şi cei folosiţi la transportul bagajelor trupelor,
corturi, care etc. V. şi Ov. Sachelarie, N. Stoicescu, Institutii feudale. .. , p. 463.
24
Vistier, mare vistier, vistiernic, thesaurarius- mare dregător care avea în grija sa tezaurul ţări~
repartizarea şi încasarea dărilor, strângea veniturile ţării, procura şi păstra obiecte de lux
vestimentar- blănuri, stofe, mătăsuri etc. -pentru uzul domnului şi pentru daruri de protocol. Mai
târziu el nwnea şi controla ispravnicii ţinuturilor şi pe sameşii (casierii) fiecărui ţinut, care plăteau
swne importante la nwnire; prin ei controla întreaga administraţie a ţării. Avea în subordinea pe al
II-lea şi al li-lea vistier şi logofeţii de vistierie, iar din sec. XVII, în judeţe erau cete de
vistiemicei, organizate milităreşte, sub comanda unui căpitan. Vezi şi O. Sachelarie, N. Stoicescu,
Institutii feudale ... , p. 502-503.
25
DIR, B.Ţ.R., veac XVI, voi. II, p. 195.
26
Fratele lui Vlad Ţepeş şi domn între sept.-16 nov. 1481; 23 mart. 1482.-sept. 1495.
21
Ştefan D. Greceanu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, voi. 1,
Bucureşti, 1913, p. 68.
28
DIR, B.Ţ.R., veac XVI, voi. II, doc. din 16 febr. 1536, p. 200.
29
DIR, B.Ţ.R., veac XVI, voi. III, p. 382
cwnpărări, judecau
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Balaur (din Bădeni?), căsătorit cu Anca, sora lui Mihnea vistiemic
din Bădeni 30 , era logofăt 1131 şi ispravnic între 4 aprilie 1523-19 iulie 1527.
A participat la luptele lui Radu de la Afumaţi 32 cu turcii, fiind unul din
slujitorii de încredere ai Domnului, care, pentru "credincioasă slujbă", îl
face mare logofăt, dregătorie înaltă pe care o îndeplineşte între 21 aprilie-6
iunie 1528. A avut trei fii: Radu, Mihnea pârcălab 33 şi Bălaur. Moare
înainte de 14 februarie 153634 . Într-un document din 16 octombrie 156935
se spune că Bălaur medelnicer a fost tăiat de Mircea Ciobanul, iar urmaşii
săi au pribegit, dar documentul nu pare a se referi la acest Balaur (din
Bădeni?), care nu apare în documente ca medelnice~ 6 .
Dar, un hrisov emis de voievodul Radu de la Afumaţi în perioada
dintre 1523-1528, întăreşte "slugilor şi boierilor domniei mele jupanului
Balaur logofăt şi soţiei lui Anca şi cu fiii lor, ... , ca să le fie la Bădeni partea
Zorească toată, care se numeşte a lui Mihnea cu fraţii săi, pe care a
cumpărat-o de la Zorea; şi partea Buzeştilor toată, pentru că au cumpărat-o
de la Zoreşti şi de la Pruncea, pentru 500 aspri şi pentru 25 oi; şi partea lui
Pruncea toată, cât se va alege din Bădeni pentru că a pierdut-o Pruncea cu
rea hiclenie [trădare] faţă de domnia mea. Iar din acea parte alpi Pruncea, o
parte a fost pusă zălog la Boldea, pentru 1.000 aspri, iar jupan Bălan
Şt.D. Greceanu, op.cil, l, p. 68 şi G.D. Florescu, Divanele domneşti din Ţ.R,. l, 1389-1495,
Buc., 1943, p. 334; DIR, B.Ţ.R., veac XVI, voi. l, p. 179; ibidem, II, p. 200.
31
Al doilea subaltern al marelui logofăt; împreună cu al treilea logofăt şi mai mulţi slujbaşi
ai cancelariei: dieci şi grămătici, care cunoşteau câte o limbă: greacă, slavă, turcă,
germană, italiană etc. redactau documentele de Cancelarie.
32
Domn între 3 febr.-apr.; sf. iun.-înc. aug. 1522; oct. 1522-11 iun. 1523; 19/24 ian.-mai
1524; sept. 1524-dec. 1525; sf. 1525-2 ian. 1529.
33
Pârcălab- capitaneus sau castel/anus, comandant de cetate. În sec. XV-XVII era o
dregătorie însemnată. În sec. XVIII, decăzând cetăţile, decade şi dregătoria. În a doua
jumătate a sec. XVII s-au numit pîrcălabi la toate târgurile, cetăţile şi oraşele. În sec.
XVIII, pîrcălabii devin ispravnici de ţinuturi. În ţinuturile de margine, pîrcălabul era numit
staroste. În afară de atribuţiile militare, pîrcălabii au avut atribuţii judecătoreşti şi
administrative încă din sec. XV, când, în cetăţile pe care le comandau, puterea lor era
asemănătoare cu cea a domnului. În sec. XVII veniturile lor proveneau şi din "gloaba
pârcălăbească", amenzi încasate de la răufăcătorii pe care îi prindeau. Din sec. XVII,
fiecare sat avea un pîrcălab, numit de ispravnicii de judeţ; pîrcălabul de sat era un fel de
primar, cu atribuţii judecătoreşti şi administrative. Dregătoria a existat şi în Transilvania, în
oraşe şi sate.
34
DIR, XVI!ll, p. 200.
3
s DIR, XVI/3, p. 332.
36
V. şi N. Stoicescu, Dicţionar..., p. 31.
30
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[Balaur?] i-au plătit-o lui Boldea, ca să-i fie lui ocină.
Şi iarăşi să le fie la Bădeni o parte din partea zorească, ... Şi să le fie
la Pătârlage partea lui Mihnea postelnic şi a fraţilor lui, oricât se va alege şi
Crivina toată, în faţa Poenii lui Gâltea, cu tot hotarul şi din sus şi din jos şi
în toate părţile, cât ţine de acea ocină, pentru că a cumpărat jupan Balaur
logofăt de la Sibiu vomic şi de la jupaniţa lui Stana pentru 1.800 aspri. Şi
Predealul tot, care este pe ocina Bădenească şi cu tot hotarul.
Şi Aţiganii ... Şi iar să fie un Aţigan. Şi iarăşi să fie o Aţigancă.
După aceia, a venit jupan Bălaur şi soţia lui Anca în faţa domniei
mele de s-au întocmit peste aceste toate mai sus zise ocine şi Aţigani, ca
oricăruia dintre dânşii i se va întâmpla mai înainte moarte, iar cu averile,
satele şi Aţiganii nimeni să nu aibă amestec şi să fie celor rămaşi dintrânşii
şi fiilor lor ...
De aceia, le-am dat domnia mea jupanului Balaur logofăt şi jupaniţei
lui Anca ca să le fie o cină şi de ohabă lor şi fiilor lor şi ...
Iată şi blestem pune domnia mea .. .'m se referă direct la Balaur
logofăt din Bădeni.
Preda din Rumceni, fiul lui Neagoe, fratele Doamnei Neaga, soţia lui
Mihnea al II-lea Turcitul (27/28 sept. 1577-iulie 1583; 16 aprile 1585-19 mai
1591). Era fiul Stanei din Cislău şi al lui Radu postelnic; a fost căsătorit cu
fiica lui Dan, mare vornic, după părerea lui Dan Pleşia; G.D. Florescu susţine
însă că soţia sa a fost Maria, fiica lui Drăguşin din Hotărani şi a fiicei lui Dan,
mare vornic38 . Este mare stolnic între 26 ianuarie 1601 şi 2 februarie 1602,
perioada de sîarşit a domniei lui Mihai Viteazul (septembrie 1593-9 august
1601 ). Fiica sa, Elisafta, s-a căsătorit cu Preda, mare armaş 39 •
Andronic Cantacuzino, fiul lui Mihai Cantacuzino Şeitaoglu;
întemniţat de sultan împreună cu tatăl său (ucis în 1578), scapă din
închisoare şi se refugiază în Ţara Românească, împreună cu fratele său
Iane, cumpără moşii şi alte proprietăţi ajungând între marii boieri ai Ţării.
A avut acces la mari dregătorii: mare vistiemic între 1 iunie 1591-15 iulie
1592. L-a sprijinit pe Mihai Viteazul, nepot de la fratele său Iane, să urce pe
tronul Ţării Româneşti 40 , iar noul Domn 1-a răsplătit pentru sprijin făcându-1
DIR, B.Ţ.Rom., veac XVI, voi. 1, p. 178-179.
G.D. Florescu, Ceva despre cîteva neamuri boiereşti olteneşti inrudite intre ele in
veacul al XVII-lea, Buc., 1944, p. 161.
39
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 233.
40
Într-o scrisoare pe care o adresează domnului Moldovei Petru Şchiopul, Andronic
37
38
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mare ban41 de Buzău, la 10 nov. 1593, primul ban al nou înfiinţatei bănii,
slujbă pe care o îndeplineşte până în 1595; vistiemic în 1596-1598. În 1598
semnează alături de marii boieri jurământul de credinţă al lui Mihai
Viteazul către împăratul Rudolf al II-lea, iar în 1599 este între martorii
tratatului cu Andrei Bathory. Este mare vistier al lui Nicolae Pătraşcu, fiul
lui Mihai Viteazul, între 28 dec. 1599-9 iulie 1600. În vara lui 1600 este
lăsat de Mihai Viteazul, împreună cu alţi trei boieri, "să ţie" Moldova, iar în
toamna aceluiaşi an este trmis ca sol al domnitorului la turcii de la Giurgiu.
La 8 septembrie 1601 era trecut primul între boierii care urmau să primescă
scrisori de la imperiali 42 . A fost căsătorit cu Irina, fiica lui Iacob Ralli, cu
care a avut trei fii: Constantin, mare postelnic al lui Matei Basarab ( 1632-1654);
Toma şi Iordache, mari dregători în Moldova, unde pun bazele unei familii
de mari dregători. Este ctitorul mânăstirii Banu din Buzău, cu biserica Buna
Vestire, ridicată la 1571, înainte de a ajunge ban, numele ctitoriei fiind dat
de buzoieni după 1593.
Şi în secolul XVII, ca şi în cele anterioare, din rândul boierilor
buzoieni s-au ridicat dregători sau mari dregători, care au îndeplinit cu
onoare slujbe oficiale sau misiuni de taină, au fost sfetnici de încredere ai
domnilor pe care i-au slujit fie direct/personal, fie ca membri în Divanul
Domnesc ori în Sfatul Ţării, au rezolvat situaţii importante pentru Domnie
şi pentru Stat, au ctitorit valoroase monumente sau instituţii definitorii
pentru Neam şi Ţară. Despre unii dintre ei vorbesc Cronicile Ţării, despre
Cantacuzino spune: " ... m-am îndârjit şi eu şi am flicut pe banul Mihai domn al Valahiei.
Am judecat că el este mai bun decât ceilalţi şireţi de bei, care nu arată nici un semn nici de
la tată, nici de la mamă... iar Mihai este vrednic să păstorească un popor" Ieremia,
patriarhul de Constantinopol îi scria lui Petru Şchiopul în nov. 1593, că "Andronic ... are
acum trecere mare la împărăţie" V. Hurmuzaki, XII, p. 370
41
Ban, marele ban - exista la slavii de sud, în sec. X; în Ungaria, dregător regal,
conducător al unor regiuni de graniţă, sec. XIII-XVI; în Ţ.R. reprezentant al Domnului în
Oltenia, numit Banatul Severinului, Banatul Craiovei, marele banat al Olteniei - sf. sec 15
până Ia 1831; primul demnitar după Domn în ierarhia dregătorilor; atribuţie a boierilor craioveşti;
în Moldova - din sec. 17. Însuşi Mircea cel Mare/Bătrân se intitula "domn al banatului
Severinului". Banul avea atribuţii militare, administrative şi judecătoreşti, cele mai vechi şi mai
importante fiind cele de apărare a graniţelor; marele ban avea oastea sa personală, formată din
curteni şi slugile sale, din sec. XVI şi din mercenari; avea şi un sfat bănesc, drept de judecată,
pecete şi primul loc în sfatul domnesc. Bănia a fost desfiinţată în 1831 prin Regulamentul
Organic. V. şi Ov. Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale ... Dicţionar, p. 34-35.
42
N. Iorga, Despre Cantacuzini, p. XL-XLIV; 1. lonaşcu, Din viaţa şi activitatea
stolnicului Constantin Cantacuzino (1640-1716), în Studii, 1966, nr. 4, p. 637.
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dau mărturie documentele oficiale emanate din Cancelaria Domnească hrisoavele pecetluite sau cele scrise de ei ori în numele lor- zapisele. Uneori,
din motive declarate ori mai puţin cunoscute, din cauza legăturilor de rudenie
sau de grup ori pentru că susţineau idei diferite de cele oficiale, unii dregători
buzoieni s-au aflat în opoziţie sau chiar în conflict cu Domnul Ţării.
Între dregătorii buzoieni din secolul XVII despre care avem
informaţii s-au aflat:
Bratu/Bratei din Ueşti43 , nepotul de frate al lui Bratu postelnic din
Rumceni44 , din familia doamnei Neaga. A fost căsătorit cu Neacşa, fiica lui
Apostol banul45 şi a Doncăi, fiica Anghelinei călugăriţa46 . Neacşa era,
totodată, nepoata lui Cârstea logofăt, fiul lui Stepan logofăt, care era vărul
primar al doamnei Despina, soţia lui Neagoe Basarab47 • Bratu a fost ridicat
la rang de dregător de ruda sa, Radu Mihnea48 , fiul vitreg adoptat de
Doamna Neaga, fiu natural al lui Mihnea al II-lea Turcitul cu Vişa. Este
mare comis49 între 15 septembrie 1611 şi 8 iulie 1616; apare ca fost mare
comis între 3 noiembrie 1620 şi 4 mai 1623; este din nou mare comis între
29 august 1623 şi 30 decembrie 1626, apoi fost mare comis între 25 iunie
1628 şi 3 mai 1636. După cum se vede, s-a ocupat numai de caii şi de
grajdurile domneşti, probabil că se pricepea la cai. Fiul său, Preda postelnic,
armaş 50 în 1647, căsătorit cu Neacşa, nu a mai ajuns mare dregător, murind
La Ueşti se afla "curtea" lui Bratu mare comis, DIR, B.Ţ.R., veac XVII, voi. 4, p. 421,
doc. iun.-aug. 1624; DRH, voi. XXI-XXII, indice.
44
DRH, voi. XXI, p. 247, doc. 26 iul. 1626.
45
Arhivele Naţionale, CLXXI/4, doc. 28 iun. 1629.
46
DIR, veac XVII, voi. 2, p. 19, doc. 15 nov. 1611.
47
DIR, veac XVII, voi. 2, p. 130 şi 136.
48
Domn în Ţ. Românească între sept. 1601-mart. 1602; mart.-mai 1611; 12 sept. 1611-aug.
1616; aug. 1620-14 aug. 1623 şi de două ori în Moldova: 24 iulie 1616-9 februarie 1619 şi
4 august 1623-20 ianuarie 1626.
49
Comisu/, marele comis - slujitor care avea grijă de caii domnului, era ,,mai mare peste
grajdurile domneşti", procura furajul- făn şi orz, ţinea evidenţa cailor, se ocupa de transportarea
cailor dăruiţi de domn sultanului, îl însoţea pe domn când acesta ieşea călare la Bobotează şi la Sf.
Gheorghe, când erau prezentaţi caii domneşti, inclusiv tabla-başa - calul dăruit de sultan
domnului. Boier de treapta 1, al Il-lea în ierarhie, participa la Divan. Avea subalterni comisul al
ll-lea şi comişei. V. şi O. Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale. .. , p. 111-112.
50
Armaş, marele armaş - dregător care executa hotărârile/pedepsele cu moartea sau cu
mutilarea; de obicei, execuţiile se făceau de călău, armaşul fiind "zapciu asupra pierzării";
la porunca domnului, marele armaş trebuia să execute personal sentinţa. Între atribuţiile
sale era să prindă, să întemniţeze şi să cerceteze pe vinovaţii de crime: boieri trădători, ţărani
43
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"într-alte ţări" 51 • Cwnnatul lui Preda postelnic a fost un Ifrim, iuzbaşă de
roşii 52 • O fiică a lui Bratu s-a căsătorit cu Albu slugerul, fiul lui Mitrea mare
piw5 3. Sora mai mare a lui Bratu, Vişa, a fost ţiitoarea lui Mihnea al II-lea
Turcitu154 , cu care a avut un fiu, viitorul domn Radu Mihnea (vezi mai sus).
Cernica din Săcuiani, de origine necunoscută, căsătorit cu Chiajna
sau Cnejna din Săruleşti 55 • A slujit cu "dreaptă slujbă" lui Mihai Viteazul,
care i-a dat satul Sulimanu 56 . A fost apoi trimis de Radu Şerban să "apuce"
tronul după alungarea din ţară a lui Simion Movilă 57 . N. Iorga crede că el
este Cemica postelnicul din 160058 , după care e făcut mare vomic la 12
răzvrătiţi, ucigaşi,

tâlhari, hoţi. Avea dreptul să supună la came pe cei cercetaţi, fiind protejat de
chiar şi în cazul când cei "căzniţi" mureau în timpul anchetei. Marele armaş
trebuia să-i păzească pe cei închişi, temniţele fiind sub cârmuirea lui. În timpul războiului,
marele armaş comanda artileria şi urmărea ca ostaşii să nu fugă din bătălie. Tot el avea în grijă
ţiganii domneşti. A vea ca subalterni al doilea şi al treilea armaş, ispravnicul de armaşi, vătaful
temniţei, condicarul temniţei, armăşeii rlispândiţi pe la fiecare ţinut; armăşeii erau supuşi
disciplinei militare fiind organizaţi în cete comandate de un vătaf de armăşei sau de un căpitan
de armăşei; uneori aceştia participau la război. Veniturile marelui armaş proveneau din
plocoane de la subalterni, din gloabe de la tâlharii prinşi, inclusiv caii de furat glisiţi la hoţi, o
treime din treapădul încasat pentru deplasarea la executarea silită a unui datornic, din venitul de
la ţiganii domneşti, din gărdurărit (dări şi gloabe impuse viilor din dealurile Munteniei- Buzău,
Rm. Sărat, Săcuieni), din scutelnicii, din banii grosu/ui - suma plătită de cei întemniţaţi în
momentulliberării şi, mai ales, din abuzurile pe care le comitea la adăpostul funcţiei. V. şi
Ov. Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 25.
51 Arhivele Statului Bucureşti, CLXXIV/14, Dep. Pappazoglu, voi. V/8, doc. 8 mart. 1647, 10
ian. 1648; Mitropolia, LXXIII/7, doc. 25 apr. 1650; Bibl. Acad., XCVI/38, doc. 28 ian. 1662.
52 Arh.St.Buc., doc. din 25 apr. 1650.
53
Pitarul, marele pitar- dregător în Sfat, se îngrijea de pâinea proaspătă ce trebuia servită
Domnului şi Curţii; din sec. XVII avea în grijă carele şi caleştile domnului, precum şi caii
de ham ai domnului. În secolul XVIII era între dregătorii de clasa 1, cu o leafă lunară de
30-40 de lei şi cu 20 de scutelnici. În secolul XIX nu mai avea leafă, dar realiza din slujbă
venituri de 10.000-12.000 de piaştri şi avea 6 scutelnici. Uneori primea misiuni
diplomatice şi era rânduit de domn să judece pricini, realizând venituri şi din aceste
îndeletniciri. Avea subalterni al II-lea şi al III-lea pitar, pitari ai curţii domneşti, vizitii.
Vezi şi O. Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 360-361; MIAB- Muzeul de
Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, inv. nr. 27.290, doc. 20 dec. 1634.
54
I.C. Filitti, Neamul doamnei Neaga, p. 9.
55 DIR, veac XVII, voi. 1, p. 83, doc. din 6 mai 1603, unde se arată că avea ocine date ca
milă de Mitrea fost mare vorornic; DRH, veac XVII, voi. XXI, p. 11, doc. din 25 ian.
1626; Săruleşti, actualmente înjudeţul Buzău
56
DIR, veac XVII, voi. 1, p. 11 O
57
DIR, veac XVII, voi. IV, p. 365.
58
N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Buc. 1899, voi. V, p. 624-625.
Pravilă!Lege
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august 1602, dregătorie în care apare până la 10 decembrie 1610. În această
calitate era considerat de imperialii habsburgi drept unul din boierii
principali/primaţi ai ţării, care urmau să primească scrisori şi daruri din
partea împăratului Rudolf al II-lea59 . În 1604 este trimis de Radu Şerban sol
la Ieremia Movilă60 . Este mare logofăt între 29 martie-9 mai 1611; fost
mare vomic, în Sfat, în 1612- mai 1613; fost mare vomic între 10 ianuarie
1613 şi 23 noiembrie 1623, când apare des în acte. La 24 martie 1619 era
scutit de dări şi slujbe, fiind "bătrân, neputincios şi fără copii", 61 , deşi a
avut copii. Moare înainte de 25 august 1624, când averea sa se împărţea
urmaşilor62 . Este ctitorul mânăstirii Cernica, numită aşa după numele său.
Soţia sa, Chiajna din Săruleşti, a ctitorit schitul numit al Vomicesei.
Deşi averea rămasă de la tatăl lor se împărţiea "tot den doao", Cemica
din Săcuiani a avut trei copii: Neacşa, căsătorită cu Ionaşco comisul, fiul lui
Negrea mare spătar 63 , Pană 64 , postelnic din Oraşul de Floci şi Calea,
căsătorită cu Dragu logofăt 65 , cu care avut două fiice: Preda, căsătorită cu
Ionaşco postelnic din Cătun 66 (Năeni?) şi Maria, căsătorită cu Tudor
Ştirbei, clucer din Izvor şi mama lui Cemica şi Radu Ştirbei 67 , care sunt,
deci, descendenţi din Cemica vomic. Neacşa şi Ionaşco comisul din
Săcuiani au avut şi ei doi fii: Paraschiva şi Cemica68 , care nu au devenit
dregători. Despre Cemica vomic, Elie Nicolescu spune că Cemica, mare
vomic, a fost fiul lui Fratea şi al Muşei 69 , lucru încă neelucidat.
A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
voi. VII, Bucureşti, 1935, p. 216.
60
N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, 25 voi, Buc. 1910-1913,
voi. III, p. XLIV.
61
DIR, veac XVII, voi. 3, p. 331.
62
DIR, veac XVII, voi. 4, p. 452.
63
Arhivele Statului Bucureşti, Episcopia Argeş, LXXXIX 1 6, doc. 17 febr. 1637; Bibl.
Acad., DCXXIII 1 59, doc. 8 aug. 1645; Peceţi 63, doc. 20 iul. 1648
64
DRH, veac XVII, voi. XXI-XXII, indice; Bibl. Acad, L/4, doc, din 28 ian. 1635; DIR,
veac XVII, voi. 4, p. 266.
65
DIR, veac XVII, voi. 1, p. 179 şi 328, doc. ante 9. iul1605 şi 23 iun. 1608
66
DIR, veac XII, voi. 4, p. 556, doc. 23 aug. 1625; ASB, Mânăstirea Radu Vodă, XV/10,
doc. 10 mai 1644.
67
Bibl. Acad., L/21, doc. din 15 febr. 1635; ASB, Mitropolia Ţ.R., LXIV/6, doc. din 28
aug. 1660; 1. lonaşcu, Biserici, chipuri şi documente din Olt, 1, Craiova, 1934, p. 140.
68
Arh.St.Buc., Ep. Argeş, LXXXIX/9, doc. 12 aug. 1654.
69
Arhivele Olteniei, 1929, p. 228-229, Ath. Mironescu, Istoria mânăstirii Cernica,
Cemica, 1930, p. 53-58, doc. de la p. V şi urm. (anexe); Elie Nicolescu, Din genealogia
familiei Ştirbei,. unde apar Cemica biv vei vomic, Cemica vomic, Cemica vomic ot
59
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Dumitru Dudescu/Dedulescu a fost logofăt între 29 august 1608 şi 11
septembrie 1611, când scrie un hrisov; logofăt şi ispravnic uneori, între 30
octombrie 1610 şi 6 mai 1613; fost logofăt la 26 august 1614; în această
calitate 1-a slujit "cu multă trudă şi prin alte ţări străine" pe Radu Mihnea70 , fiul
"din păcate domneşti" al lui Mihnea al II-lea TurcituJ1 1, soţul Doamnei Neaga;
logofăt (fost?), între 12 octombrie 1614 şi 12 octombrie 1616; mare pitar
(Dumitru din Tătarul) ante 2 decembrie 1616; 72 deşi ordinea dregătoriilor este
nefirească pentru un cursus honorum obişnuit, apare aici ca mare pitar
deoarece avea ocine la Tătaru1 73 ; fost mare pitar între 2 decembrie 1616-6
martie 1617; logofăt al II-lea şi ispravnic la 27 octombrie 1618 74 ; vistier al IIlea şi mare vistier între 28 iulie 1619 şi 16 iunie 1631; fost vistier II la 14
noiembrie 1626, vist. II între 1O octombrie 1627 şi 1O februarie 1628; fost
vistier la 12 aug. 1631 ; mare sluger între decembrie 1631 şi 24 aprilie 163 2;
vistier II la 2 iulie 1632. Fiind contra lui Matei Basarab, fuge în Moldova la
Alexandru Iliaş, pentru a aduce domn pe fiul acestuia, Radu Iliaş, în 1632. În
ianuarie 1633 îl pârăşte la Poartă75 pe noul domn. Se împacă apoi cu Matei
Basarab (sept. 163 2-9 apr. 1654) care îl trimite în solie la Poartă, în vara lui
1633 76 . Fost vistier la 16 iunie 1633-1 mai 1634, mare vistier de la 6 mai 1634
până la 11 nov. 1636. La 16 iunie 1633 Matei Basarab porunceşte lui Ursu
căpitan să restituie viile şi morile lui Dumitru Dedulescu vistier din Scurteşti,
pentru "că-I trimeţ domnia mea la Ţarigradu, în slujba domnii mele şi a
ţărăi'm. Viile îi fuseseră confiscate în 1632 la plecarea sa în Moldova. Fost
vistier între 16 iunie 1633 şi 1 mai 1634; mare vistier între 6 mai 1634 şi 11
noiembrie 1636. Fiind trimis capuchehaie la Ţarigrad, a furat din banii
Scăioşi şi

Cemica biv vei armaş, LAR, 1903, p. 178-188; N. Iorga, Socotelile Braşovului
scisori româneşti către Sfat în secolul al XVII-lea, Bucureşti, 1899, p. 1O.
70
DIR, B.Ţ.R., veac XVII, voi. 2, p. 163-164, doc. 29 mart. 1613; Ştefan Meteş, Domni şi
boieri din ţările române în oraşul Cluj şi românii din oraşul Cluj, Cluj, 1935, p. 34,
unde aminteşte pe un Dumitru logomt, sol în Ardeal la 1612.
71
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DRH, voi. XXI-XXII, indice Dumitru Dudescu.
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76
Istoria Ţ.R., 1290-1690. Letop. Cantacuz., Buc., 1960, p. 101, 102, 104; Radu
Popescu, Istoriile domnilor Ţ.R., Buc., 1963, p. 96.
77
Bibl. Acad., XLII, doc. 12.
şi

Mari

dregători

de sorginte buzoiană. Secolele XV-XVIII

167

haraciulue 8, a fost scos din funcţie şi şi-a vândut averea ca să plătească
paguba79. Face ce face şi reintră în graţiile lui Matei Basarab şi apare din nou
în documente ca fost mare vistier între 21 decembrie 1636 şi 11 iunie 1641;
mare vornic între 24 decembrie 1641 şi 22 decembrie 1643; fost mare vornic
între 26 martie 1646 şi 15 iunie 1647. Moare înainte de 20 iulie 1649 80 . Cu el
începe familia Dudescu/Dedulescu, care a dat oameni politici importanţi în
secolul XVIII 81 •
A avut patru copii: Radu logofăt, căsătorit cu una din fiicele lui Fiera
Leurdeanu, mare logofăt, şi apoi cu Cătălina, fiica lui Vlad Rudeanu, mare
logofăt, cu care a avut cinci copii: Radu II căpitan, căsătorit cu Neacşa, fiica lui
Gh. Băleanu mare ban (motiv pentru care a fost "muncit până lângă moarte" de
Gh. Duca), cu care a avut nouă copii: Radu III căsătorit cu Maria, sora lui
Ştefan Cantacuzino voievod ( 1714-1716), Hrizea, Gheorghe, Mari ca, Andrei,
Elena căsătorită cu Moise Cândescu spătar, Marica soţia lui Vâlcu Grădişteanu
mare vornic; Ancuţa şi Chiera (rară informaţii) .
Dumitru!Dedu Dedulescu şi-a stabilit curtea la Gura Babei, azi
Deduleşti, sat în comuna Topliceni, judeţul Buzău, unde ctitoreşte, în 1620,
biserica cu hramul Sfânta Treime/Sfânta Troiţă, din 1791 are şi hramul
Pogorârea Sfântului Duh, în jurul
căreia a înfiinţat un schit de călugări.
Pisania pusă desupra intrării în 1834
menţionează că "această biserică ce se
prăznuieşte şi se cinsteşte hramul
Sf'anta Troiţă, au fost zidită din început
pă la leatu 7128/1619-1620 de un
răposat
Dedu Dedu<les>cu" . La
ctitorirea acesteia, Dedu postelnic (?) a
înzestrat-o cu mori de apă, pământuri,
sate şi robi ţigani şi a închinat-o
Biserica Sfânta Troiţă din Deduleşti.
mănăstirii
Caţichi
din Ianina!Epir,
FotoE.M.C.
Grecia.
Conform
descoperirilor
Arh.St.Buc., Mânăstirea Stavropoleos, XXX, doc. 3, doc. 2 nov. 1636
Bibl. Acad., XLIIV18, doc. 21 dec. 1636; din acest document rezultă că fiul său, Radu,
"având coconi mărunţi şi casă grea" s-a "lepădat" de datoriile tatălui său; N. Stoicescu,
op.cit., loc.cit.
80
Bibl. Acad., XLIII, doc . 121 .
81
N. Stoicescu, op.cit.
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arheologice aici a existat un şezământ bisericesc mult mai vechi, dovadă fiind
ruinele unei construcţii situată la est de cea actuală, realizată din bolovani de râu
legaţi cu mortar din var-nisip de bună calitate. Biserica veche, care avea
amenajată în peretele de nord o scară de acces probabil la un turn-clopotniţă,
blocată ante 1672, a continuat să fie folosită ca paraclis şi după construirea
bisericii noi, pn;)babil chiar până la începutul secolului XIX. În interiorul acesteia
au fost localizate două pietre tombale, din care numai una are inscripţie82 •
Biserica Sfânta Troiţă are o
ascunzătoare în turla de peste
pridvorul închis, în care se ajunge
pe o scară amenajată în zidul de
sud al construcţiei ; ruc1 se
ascundeau, în caz de primejdie,
odoarele şi averile schitului şi,
probabil, ale familiei Dedulescu;
încăperea folosea, totodată, ca
punct de observaţie, biserica fiind
aşezată într-un loc strategic pe
terasa înaltă de pe dreapta
Ruinele bisericii vechi din Deduleşti. Foto E.M.C.
Râmnicului Sărat. Biserica din
Deduleşti este una din puţinele
aşezăminte bisericeşti din judeţul Buzău care a avut amenajat un asemenea loc
- o cameră a comorilor. Localnicii vorbesc şi despre existenţa unor tuneluri
subterane, dar cercetările arheologice efectute în anii 2000 şi 200}8 3 nu au
localizat nici o asemenea amenajare.
Cu mare probabilitate, în preajma mănăstirii se afla şi una din reşedinţele
familiei Dedulescu. Probabil biserica mănăstirii şi reşedinţa Deduleştilor au
avut o fortificaţie exterioară, care apăra conacul şi chiliile, toate dispărute după
Primul Război Mondial. Întregul complex era alimentat cu apă din pârâiaşul
Gura Babei, aflat în apropiere. Zvoniţa/clopotniţa actuală a fost ridicată în anul
1834, peste ruinele bisericii vechi, de un stareţ al mănăstirii , Stratonie
Deduleşteanu. După secularizarea averilor mănăstireşti, în 1863, viaţa
monahală la Deduleşti a încetat, în fostele chilii fiind amenajată şcoala
elementară, care a funcţionat aici între 1864 şi 1918. După Primul Război
Mondial toate clădirile anexe vechi au fost demolate.
82
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I.C. Fillitti, Bisericile boierilor Deduleşti, Bucureşti, 1934, p. 3-5, pass.
Cercetări executate de Emil Lupu, fost arheolog Ia Muzeul Judeţean Buzău .

