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Vas ) DE ACELAŞ: 
1. Din arhivele Vaticanului. Buc. 1913. 

Vol Î. Doc. bisericesti (1353—1699). 

Vol. II. Doc. politice (1526—1788). - 

2 Lettres et extraits concernant les relations des Principautes Roumaines avec ia France 1725-1810. 

Buc. 1y15 (Doc. inedite din arhiva ambasadei franceze de la Constantinopol şi a ministerului 

de externe al Franţei). . | 

3. Corespondenţa Domnilor şi boerilor români cu Metternich şi cu Gentz între anii 1812—1828.— 

Extras din An, Ac, Rom. Seria 2-a, Secţ. ist. 1914. — (După doc. inedite. Câte-va publicate 

in-axtenso. în anexe. Altele le-am publicat în Conu. fif., anul 45 (1911) p. 555. 086). 

4. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti, de la înființare până astăzi (1527--1910.. 

“Buc. Ig1i. (Cu o analiză a evenimentelor politice din Ţara Românească între anii 1787—1812. 

S'au utilizat şi izvoare greceşti, puţin accesibile, privitoare la sec. XVI-XVII 

5. Un grec românizat. Stolnicul Ştefanache Cremidi (1730— 1704). În Revista istorică | (19153) p. 103. 

  

6. România faţă de capitulaţiile Yurciei.-- Extras din An. Ac. Rom. Seria z-a, SSecţ. ist. 1915 

cu doc. inedite). o PI ÎN N Pa 
7. Încercări de reforme în Muntenia sub Grigore Vodă Ghica (1822—1827). În Cono. it. anul şo 

110c6) p. 905. (Cu 2 scrisori inedite ale lui Metternich către Domni, 
„ Documsnte inedite relative la epoca regulamentară. — În Conu. li. anul 42 (1905) p. 306; anul 

N Pe (1909) p. 550. 562. — În Rev, de ist. arheol. și filol. X (1909) p. 33 (jurnale inedite ale ob- 
| 7 Steştei extraordinare adunări de revisie a Regulamentului organic al Moldovei). — Zdid. XI: 

a. (1910) p. 192. — În Viaţa Românească IUL (190S) p. 178 (primele convenţii între principatele 
române). — Jbid. V (1910) p 339 (despre abuzurile consulilor în epoca regulameatară). — În 

"* “Analele Acad. Rom., Seria 2-a, Secţ. ist. 1911, p. 201 (turburări revoluţionare în Țara Ro- 
mânească între anii 1840—1843,, 

     

dee , : , “iq, f-orespondența consulilor englezi din Principate, 1828—1836. — Extras din An. Ac. Rom. Seria 
n 2-a, Secţ, ist. 1916. 

12 Ie, Pomniile române sub Regulament 2 ul organic 1834—1848. Ediţia Acad. Rom. 1915. (Premiul Nă- 
turel din 1913). ” | : 

  

11. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Slatina (Olt) şi restaurarea vechilor monumente.— În 
Literalura şi arta română XII (1908; p. 415 şi în Con. lit. anul 46 (1912) p. 159. 

12. O lămarire despre schitul Barbu (Buzăul. —În fevista istorică Il (1916) p. s2. a 15% Cum s'a făcut alegerea de la 24 Ianuarie 1859. — În Conv. fit. Anul 50 (1916) p. 103. | 
14. Hrisoave şi cărți vechi. — În Arhiva soc. Ştiinţifice şi lit. din Iaşi, anul 27 (1916) p. 7 (in con- 

tinuare de publicaţie). 
15. Expropierea: Dreptul istoric.—Chestia preţului.—In Conu. lif, Martie si Iunie 1919. 
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4 INDREPTĂRI ŞI ADĂOGIRI 

La pag. xx. 2 Un Manuil Cantacuzino cu “soţia. sa , Ana trăiau în Polonia la 

1636 (Arh. Genealogică II 198 n. 4). 

- La pag. XĂVIII vând. 16. — De: 'observat totuşi că” viitorul Constantin Vodă 

“Cârnul) la 1629 'şi 1630 vorbeşte de cumnatul-său Const. vel pah. şi că in divan la 

1630 Const. este vel pah:, pe când vel post. e-un Alexandru (Arhiva Genealogică H 
187—191). ae , 

La pag. XXLĂ rând 19. —  Mamuca della Torre eră cumnat cu " dragomanul 

Veneţiei la Poartă, Tomaso Tarsia, şi a avut şi 2 fii, pe Leopold: şi pe Cristof. 

La pag. 7 nota 7.— Pentru doctorul. Boleac, v,: Hurmuz. S.. 1. 381. - 

La pag. 22. 165. 207—5. şi 317. — * Dumitru vel "ban 1616—1618 e: - Mogoşescu. 

La pag. 110—1173. — Dragul post: ot Slătioare a avut fii pe Paraschiv Vornic, 

„ “Const. post. şi comis. Dragul: armaş şi pe Neagoe post. la 1644. Se 

La pag. 745 şi: 06. — Barbu” sluger la 1674. e Filisanu, frate cu Preda vistier 

Tatomirescu... : 

La paz. 212 şi 324. — Tape: vel vistier la 1630 e grec. Psiră (Arh. genealogică 

UL. 201). . . 

La pag. 272 Și 344. — Pentru Sima log. şi: urmaşii lui, vezi Ionescu, Ist. Co- 

trocenilor p. 541. 

La pag-: 249 nota 2.— De adăogat Ciril Contară, patriarh sprijinit de papistaşi 

-contra lui Ciril Lucari la 1632 şi 1634 (Bis, ort. rom. XIX. 549)- 

La pag. 260. Dimachi. — Chiriţă Dimachi la 1707 (Cronica lui Radu Grecianu, 

-ed. St. D. Grecianu, p. 152). 

" La pag. 266. Halepliu. — Un Iacov. Halepinschi din Moldova abţine la 1673 

indigenatul polon (Arh. geneal. Il. 148). 
La pag. 271.—lanculeu. cf. Arhiva geneal. Il. 99. -/ 

La pag. 281 rând 20. — Doctorul Dimitrie Notară a fost căsătorit şi cu Safta 

'Bălăcianu care la 1754 eră moartă. 

La fag. 285 rând 16. — Const. Cantacuzino stolnicul scriă lui Marsigli că în 

Muntenia mai eră un singur Paleologu. Probabil făceă aluzie la Paleologu vtori post. 

la 1707 (Cronica lui Radu Grecianu 158). In Crimea erau mai mulţi (lorga, Const. 

"Cant. stolnicul, 152). 
La pag. 285 n. 13. — Manolache fiul lui Chiriţă Hurmuzaki (agă în Mold. la a,
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1711) eră văr cu Nicolae Vodă Mavrocordat (Cronica lui Radu Grecianu, 217). Eră: 
deci din familia grecească. | 

La pag. 288 rând 8. — Un Const. Rali sau Ralca, clucer în Muntenia la 1699: 
şi 1708 (Cronica lui Radu Grecianu). 

La arborele Weculescu, — Iosif Neculescu medelnicer a avut şi o fiică, soţia lui 
Amză Jianu sluger. Eră moartă la 1832. 

La arborele Fălcoianu. Trebue exclus Nica log. cu pretinsul fiu Petru. Nica era 
grec şi a avut fiu pe Preda. (Biserica ortod. rom. XXIII, 278). Soţia lui Drăgoi F. 
căpitan la 1653, era Alexandra fiica lui Teodosie banul Corbeanu-Buzescu. 'Trebuc. 
adăogat Badea log.. din Fălcoi, 1530, soțul Radei fiică lui Momcea log. şi a Cârs- tinei fiica lui Radu Vodă cel mare. e | 

La arborele Ghica. S'a omis descendența lui Grigore fiul lui Alexandru Vodă. 
de la 1766. Grigore a avut fiu pe Alexandru zis Căciulă mare: căsătorit cu Zoe Cantacuzino Păzcanu. Unica lor fiică, Alexandrina, a fost soţia lui Iancu A. „Ghica La arborele Rosetti. Intâia soţie a lui Iordache Rosetti a fost Maria Dabija, nu Buhuş (Arhiva gencalogică II 59). Din această căsătorie Sa născut numai Safta (ara Ecaterina) Catargi. a | 

La arborele Știrbei. Dumitru Ştirbei soţul Zamfirei, a fost fiul celui de al doilea Şerban Ştirbei şi al Păunei Buzescu: | Da 
La arborele Silivriano. — Maria, soţia lui Șerban Rasoviceanu dela Turia a avut fiice pe Smaranda Dumitrache Urianu, pe Zoiţa Dumitrache Grecianu şi pe: Maria Jianu. | aia 

„Za arborele Vlădăianau. — Nicolae V. ispravnic de Dolj a fost soţul Luxandrei fiica lui Hagi Stan Jianu şi a avut fiice pe Luxandra Otetelişanu şi pe Ecaterina Bu- zescu, — Ecaterina nat era deci fiica lui Fota V.— Colonelul Ştefan YV. căsătorit cu. Smaranda Grecianu a avut fiice pe Steliana şi pe Zoe (% 1919).



ÎNDREPTĂRI ȘI ADĂOGIRI 

Paş. 1 nota 2. — Socol vel clucer din Cornăţeni avea, la 20 Mai “1642, moşie 
în Orboeşti (Ialomiţa). Moş al său despre. mamă era Socol vel vornic, dârh, st, Mi- 
trop. Buc. pachet 108: netrebnic). : DE II e : E 

Pag. 2 doc. 3 rând 9. — În loc de' Hrizea. vel aistizr, « citeşte Frizea. vel: pah 
1631—3, vel spătar 1654. a SE Sa Iaca - 

Pag. 2 nota 1, rând 8. — Ideni.. : II 

Pag. 2 nota 2, rând q. — În loc de Buzinca slugi ger, citește clucer. a 
Pag. 3 doc. 7, rând 9. — În loc. de. Şerban vel. vistier ;(Bujoreanu) citeşte: 

(Grecianu- Dragomirescu). a 
Pag. 13 doc. 70. rând q. — [deni, E ce citi e 
Paş. 23 rând 77. — În loc de. Gheorghe comis, citeşte: Gri igore: i ÎI IN DI 

Pag. 23 rând 12. —'În loc de Stoica log. Tări iceanu, citeşte. Târbăceanțu: 

Pag. 25 rând zo şi 12. — ldem. zii 

- Pag. 30 doc. 120, vând 1 7. — În loc de boerului,. e citeşte boerilor. Di 

Pag. 3s rând 8. — CE. doc. 131 la pag.'34: Pătraşco pah. ot Costeşti. Între un. 

doc. de la 1638 în posesiunea doamnei Smaranda general Corlătescu: „Pătraşco pah 
ot Cârsfeşti. v. pag. G. 

Pag. 36 nota 7, rând 3. — Este vorba de Calotă II Bozianu. — Cf. doc.. 655, 

Pag. 37 rând 13. — În loc de Badea vel clucer Bucşan, citeşte Bălăcianu. 

Pag. 39 nota, rând ş şi 8. — State. sau Stan Popescu biv: treti vistier: „1747 

pate a fi identic cu State pah. 1710. : i Da 

Pag. qo doc. :130, 'rând 4. — În loc de Găârloai, citeşte Gărboai. | 

Pag. 47.doc. 169, rând ş. — Răducanu Băleanu a existat. — Cf. doc. 159- 

Pag. 48 nota d. — Clucerul Dumitrache Varlaam se. întâmpină şi la 1795. Moare. 

la 1796 (Urechia IV. 495. V. 149. — Cf. doc. 436. 437). — Fiul .său: Constantin - era: 
serdar la 1793 (Urechia [l.:476. — Cf. pag. 73 nota 3). — Dumitrache Fotache. e clu-. 

cer şi. la. 1795 '(Urechia IV. 496). Clucerul Dumitrache de la '1784 ar, putea fi Du- 
mitrache Panaiotache, care a avut soție pe Elena, iar fii pe. Ruxandra şi pe Ştefa- 

nache (Urechia II. 40 — Trebue deosebiți: deci patru cluceri Dumitrache, con- 
timporani, , : | | , 

Pag. şa doc. 190 rând 6. — Badea clucer este Bucşanul. ii 

Pag. sq nota 4, rând ş. — Velisarie fiul lui - “Ghencea Rustea, trebue. deosebit



Î3, 

de Velisarie Rustea de la 1646 (C. G. Mano, 19). — Jbid. rând 6—7, în loc de PRe- 

vista nouă, citeşte România ționă Rua | 

o ră 7, — Chirca log. este /ruadeanu. a 

De 7 iai — În loc de Grigore al Ungro-Vlahiei, citeşte Dosite: (Filitti), 

Pag. 86. — Pentru moşia Măneşti a. mănăstirii Gruiu, vezi Arh. St, Gruiu, 

pachet 3 şi 5. — Moşia se învecina cu Tătaru şi cu Călineştii de pe Colceag (acest 

volum, pag. 54. 58)- Ia Aa 

Pag. 87. — No. curent al celui d'intâi doc. este 274. | 

Pag. 88 doc. 278 şi nota 7. — Trebue deosebit Dragomir banul de Dragomir 

vornicul.. Vezi. indicele. | a | De 

„Pag. 88.doc. 281, rând ş. — Citeşte: Radu Cocorăscu, vel clucer. za arie. e 

Pag. 10 şi următoare. — Cu privire la boerii de la 'Orboeşti, Tarbăceni şi 

Măneşti, adaog următoarele documente: . . a o | 

* 1556 (7064) — Pătraşcu Vodă cel Bun lui Tudor vel log. şi lui Dragomir vel 

vistier, să ţie 'Târbăcenii toţi. (Acad. Rom: Condica Golgota, ms 2071 -î. 6]). , 

1564 (7073) Oct. 8. — Alexandru Voevod lui “Tudor. vel log. şi fraţilor lui să 

ţie Runcul şi Brebul. (Acad. Rom. doc. 43/cxxxrv). Ma : 5 

1574 (7082) lunie 20. — Alexandru Voevod către Tatul log. (din Bucşani şi 

jupâniţa lui, Caplea, fiica Barbului vornic, să ţie: părţile unchiului său Stanciu din 

Petroşani şi din Negoeşti. (Acad. Rom. Actele: Roseţti-Bălănescu, 168). -: 
1577. — Întărirea stăpânirii lui Oprea din Măneşti (şi Bărbăteşti, log. sub Ştefan 

Vodă Surdul 1591) asupra moşiei Măneşti (vecină cu moşia mănăstirii Mărgineni 

Lungul moşiei merge din matca Ialomiţei cea veche. Acad. Rom. doc. 52/cxxx1wv. — 
Cf. Ghibănescu, Surete şi izvoare V. 143. — Bilciurescu, Mănăstirile închinate, 222). 

1582 (7090) August 27. — Stroe armaşul din Măneşti. (Arh. Stat. Secţia 
istorică). | i | 

1590 (7098): Mai 23. —: Mihnea Voevod, lui Barbu şi lui Stroe din Măneşti, să 
le fie jumătate din Tărbăceni, pentru că le este moştenire de la tatăl lor Dragomir 
vel vistier încă din zilele lui Vintilă Vodă. (Acad. Rom. Condica Golgota, -f. 68. — 
Arh. St. secţia ist. — Haşdeu, Cuvinte din Bătrâni, I. 62). o 

Fără dată. — Mihnea Voevod către postelnicii Staico şi Barbu cu fraţii şi fiii 
lor, ca să le fie Târbăcenii cumpăraţi de Tudor .vel log. tatăl.lui Staico, şi de Dra- 

gomir vel vistier, tatăl lui Barbu. (Acad. Rom. 1. c. f. 69 şi 94). Soţia -lui Tudor, 
anume Stana şi fiul lor Staico post. fac danie mitropoliei din Târgovişte moşia Dră- 
găneşti. (Grecianu, Genealogii, Il. 245). : . E ă 
1595 (7105) Iulie 30. — Pricina unei jupânese - Maria cu Drăghici spătarul din 

Măneşti (fiul Oprii log. şi frate cu Nan şi cu Hrizan din Bă 
Grădiştea, Muscel. (Arh. Stat, Secţia ist;). Soţia lui Drăghici 
Au avut fii pe Pătraşcu şi 
năstirii Câmpulung, II. 16). 

rbăteşti) pentru moşia 
j era jupâneasa Mihnea. 

pe Pană 1628. (Acad. Rom. doc. 71/x1 şi Condica mă- 

1623 Nov. 10. — Alexandru Voevod întăreşte lui Radu log.. partea din Dedu-
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leşti cumpărată de la Barbu post. şi fratele „său Ivan din Măneşti. (Acad. Rom. Ac- 

tele Rosetti Bălănescu, 20. — Grecianu, Îl. 214. — Acest volum, pag. 202). ......: 

Fără dată, pe la 1626, — Barbu post. din Măneşti vinde a patra parte din 

Tarbăceni lui Stoica log. Târbăceanul. Scrie Nenciul „vornic din Măneşti. (Acad. 

Rom. Condica Golgota, f. 70). . i i Me 

1629 Iunie 6. — Neacşa, jupâneasa Stoicăi log., vinde mânăstirii Golgota, partea 

din Târbăceni cumpărată de la Barbu post. din Măneşti. (Acad. Rom. |. c. f. 73). 

1637 Sept. 18. — Matei Basarab : întăreşte stăpânirea lui Grigore vel vistier 

asupra moşiei Poiana (Dâmboviţa) cumpărată de la Preda post. şi de la fratele său 

Vintilă din Măneşti, feciorii Badei post. din Bucşani şi ai jupâniţei Chiajna “din Mă- 

neşti. (Acad. Rom. Creşterea colecţiilor, XVI. 271). . DR 

2638. — Radu vel vistier Cocorăscu are moşie în Şiriu. cumpărată - de la Vişa 

din Mănești. Martori: Barbu post. ot Măneşti, Pătraşco pah. ot, „Carsteşti,' Mihalcea 

post. ot Corneşti, Preda post. ot Corneşti, Pană feciorul lui Drăghici spătar. (ot 

Măneşti şi Bărbăteşti). Actele. doamnei Smaranda general Corlătescu,.... - . -: -. 

1640 (7148) Iunie 20 — Pătraşcu post. şi fratele . său Pană, fiii lui. Drăghici 

spătar din Doiceşti (rece Mănești), vând moşia Grădiştea ce iusese cumpărată .de 

moşul lor Oprea log. [Acad. Rom. Condica Câmpulung, Il 22—3. —. Tot. din -Doi- 

ceşti, în loc de Măneşti, numeşte un. doc. din 1658. (C. G. Mano, 21). pe Nan post. 

şi pe fratele său Hrizan, fraţii lui Drăghici. .. ue 

1672 Mai 4. — Grigore Vodă Ghica intăreşte lui Pătraşcu vel căpitan „za Do- 

robanți (Bucşanu) şi fratelui său Badea clucer, nepoţii Barbului 'spătar şi ai jupâne- 

sei Neacşa din Măneşti, moşie în Runcul, pe apa Ialomiţei (Dâmbovita). Moşia fusese 

lăsată de Neacşa din Măneşti vărului ei Barbu spătar, iar acesta, lăsase toată averea 

nepoților săi Pătraşcu şi Badea, fiindu-i rudele cele “mai de aproape. (Acad. Rom. 

Doc. 212/c. Copie). a a a 

1679 Iunie 5. — Stanislav din Runcul, cu feciorii, se. vând. rumâni . lui Pâtraşco 

biv vel pitar, cum fuseseră rumâni ai moşului său Barbu. post. din Măneşti. (Acad. 

Rom. Doc. 214/cL). . Aa | i 

1680. Martie 8. — Sătenii din Runcu către Barbu post.. fiul lui Pătraşcu vel 

pitar, pentru o datorie. (Acad.:Rom Doc. 216/cL). : : a 

1691 Oct. 5. — Constantin. Voevod lui: Barbu vtori comis -fiul lui. Pătraşco că- 

pitan Bucşanu, ca să 'ţie moşia: Larga (Ialomiţa), ce-i este de :la moaşă-sa Neacşa 

Măneasca, vara Barbului spătar Mănescul, moşul Barbului comis. O parte-din moşie 

fusese lăsată de Neacşa nepotului ei Pătraşco căpitan, iar. altă -parie acesta o avea 

de la mama sa, Anghelina. (Acad. Rom. doc, 121/cx1). Sa tii 

1692 Fevr. 14. — Barbu vtori comis, fiul lui Pătraşco căpitan 'Bucşanu, vinde 

parte din Runcu lui Şerban vtori log. (Acad. Rom..Doc. 219lcr).. . a 

1109 (7217) lunie 20. — Pătraşcu Brezoianu vel serdar şi Grigore Băleanu vor- 

nic za Târgovişte dau carte lui Barbu comisul Mănescul. pentru. alegerea moşiei. ce 

„ii 

pe
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are în hotarul Măneştilor de sus- pe apa Prahovei, (Arh. St. Surpatele, pachet X 

act 9). 

1709 (7219) Iunie 20, — Cartea aceloraşi pentru partea « ce are .tot: în Mă incştii 

de sus, pe apa Prahovei, judeţul Dâmboviţa, "Vintilă. log. Bucşanul, de moştenire şi 

de cumpărătoare de la unchiu-său Preda căpitan 1 Bucşanu . şi de la frate-său . Con- 

stantin post. (ibid.). 
, 

17742 (725) Iunie 25. — Constantin, fiul lui Matei Popescu, dărueşte bisericei 

Olteni din Bucureşti, mai mulţi stânjeni din moşia Măneşti, moştenire: de la părinţi. 

Hotare :- moşia mănăstirii Gruiu şi moşia mănăstirii Mărgineni. Lungul moşiei merge 

din matca Ialomiţei cea veche până în -moşia mânăstirii Radu Vodă. (Acad. „Rom. 

Ms. 614 f. 117). Cf. doc. din 1577. | 
1778 lulie 1. — Hotărnicia dintre Zamfir Mănescu şi sora-sa Stanca, soţia pol. 

covnicului Badea Popescu, pentru moşia Măneşti din județul Dâmboviţa. “Tatăl lui 

Zamfir şi “al Stancăi fusese Constantin Mănescu. — O parte din moşie se numea 
Măneştii de sus 'sau Comănacu şi cădea în Prahova. (Arh. Stat. Surpatele, pachet X). 

1836 Noemvrie 23. — Mânăstirea Viforâta avea moşie în Măneştii de sus ve-: 
cină cu Măneştii a Smarandei Măneasca dohtoroaia (văduva lui Silivestru Filitti). 

Smaranda cumpărase moşie şi în Comănacu sau Coada Izvorului de la: Constantin 

Lipoveanu. Moşia Băltiţa a boerilor Lipoveni era: tot trup din Măneşti. Coada Izvo- 
rului aparținuse la 1709 lui Vintilă log. Bucşanu. (Arh. Stat. Lc. act. 34). 

„ Pag. zzo doc. 379 rând 6. — Stanciu vel post. este Stanciu fiul Bengăi (Ben- 
gescu). - 

Pag. 172 rând 3—q. — Preda vel spătar, este Br âncoveanut. 
Pag. 772 doc. 326, rând 76. — ldem. . 

“Pag. 113 'rând 9. — Mihalcea este Cocorăscu. - 
Pag. 114 doc. 332 vând 11. — Badea vel clucer, este Bucşanu. 

„Pag. 7r4 doc. 333 rând 2. — Radu Cocorăscu: este clucer za arie. 
Pag. 116. doc. 342 rând 11. — In. loc de Grigore post. Bălăcianu, citeşte 

Băleanu. i ! 
Pag. 716 doc. 343 rând 6. — Pătraşcu căpitan Brezoianu devine vel vornic la 

1715 şi a avut fii pe Ştefan vornic za Târgovişte - 1749 şi pe soţia grafului loan 
Bălăcianu. (Acad. Rom. doc. 3/xw. 26/xx1x. 132/xxx1. 

Pag. 178 doc. 358. — Data A 1697 este greşită. Trebue „7692. 
de la doc. 148. 

Pap. 124. nota. — Public aci foaia de zestr 
anume Anastasia. (Colecţia de acte-a d-lui Bar 

Cu: mila şi cu ajutorul lui Dum nezeu, foae de zestre a rea iubi Anastasii după cum în. jos arată. Mai 26, 1781, : e ei isi mele taleri. | e Ca 
150 patru comştile(?) de zmaragduri; 
220 un soare.cu diamant; 
820 patru perechi cercei insă : 

— Cf. cu divanul 

ea a altei fice a lui Radu Slătineanu, 
bu. Catargi. . .



taleri 

E 

250 o pereche cu diamanturi şi cu aripile de diamanturi; 
250 o pereche cu zmaragduri şi cu aripile de diamanturi; 
250 o pereche. cu zamfiruri cioguliţi,: cu: aripile de 'diamanturi; | 
_40 pereche iar cu zmaragduri: cioguliţi, cu aripile « de diamanturi, 
820 ae 

7oo un harhal! cu picere de diamanturi )' pentru acestea neprimindu-le cu acest preț 

400 o pereche paftale cu diamanturi 
care le-am făcut eu, să am a-i da aceşti taleri 
1300 şi să-mi iau aceste lucruri însă cu soroc 

200 o suia * cu diamanturi Lu | de acum din. leat 1184 până ! în doi : ani, 

700 douăzeci mutcaluri  mărgăritar; - 
360 un ceasornic de aur cu leasa de' mărgăritar şi: cu o stea de diamant ; 

30 o pereche paftale argint poleite cu aur; 
« 

85o opt inele de aur, însă : 
250 un inel cu diamant; 
160 ipac unul cu diamant; 
6o ipac unul cu diamant; | 

7o.ipac unul cu zmaragd; Să 
160 ipac unul cu zmaragd, eschimadem +; - 
60 ipac unul cu zamfir damla (?); 
6o ipac unul cu robin; DE N 
3o ipac unul cu zamfir cioplit. îă a | 

850 i a i 

a 
890 un rând de haine chesmiriu € cu giubeaoa blănită cu pacea de samuri 2 profi- 

rurile cu spinare şi cu şireturi pandişpan;, 
580 un rând de haine chesmeriu cu giubeaoa blănită cu pacea de. răs şi cu pr ofi- 

rurile de guşi de răs şi cu şirături pandişpan; 
3oo un rând de haine rochia cu anteriu i tilivichia de atlaz vărgat cu fir saiă* cu 

giubeaoa de dulghet saia cu florile de sârmă cu şireturi bune, blănită cu 

pacea de jder şi profirurile. de nurcă şi tilivichia blănită că cacom ; 
150 un rând de haine de lastră cu giubeaoa de damceahanea blănită cu sângeap 

negru şi cu şireturi bune; ! 
280 un rând de haine de petel cu giubeaoa blănită cu cacom şi 'cu tlivichia pl- 

nită cu cacom şi cu şireturi bune ; 

150 un rând de haine ghermesut cu florile de fir cu giubeaoa blănită cu profirurile 

de nurcă tilivichia blănită cu cacom Şi cu şireturi bune ; 
N 

1 Colan, salbă. 
? briceag, 

echivalentul caratului de azi. " a 

metal vechi. a 
3 postav de Veneţia, haină făcută din asemenea postav, anteriu. 

* Stofă de Tibet,
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160 

270 

359 

100 

120 

40 

100 

8o 

60 

40 

109 

300 

40 

45 
60 

25 
67 
25 
o 
42 

zo 

IO 

aL , . 
un rând de haine damceanhanea 'cu giubeaoa blănită cu sângeap negru şi cu 

şireturi bune; 
o giubea de frânghie! cu flori cu şireturi bune de vară şi două rochi _citarii 

i o rochie tulpan cu flori cu şireturi bune; 
orânduială aşternutului dintăi 4 feţe perne mici i una mare cu fultucii lor cu-- 

sute cu fir saia cu răţelele lor i cearşaf dupeste aşternut cusut cu fir saia 
peste tot cu plapoma de lastră roşie cu fir cu cearşaf cu colţi cusut cu fir 
cu salteaoa de lastră roşie; 

orânduiala aşternutului al doilea: 4 feţe perne mici i una mare cusută cu fir 
cu cearşaf cusut cu fir cu plapoma de ghermesut turungiu cu flori de fir 
cu cearşeaf cu colţi de fir, cu salteaua de ghermesut cu flori de fir, cu 2 
perne ; 

două rânduri aşternuturi cu răţele umblate cu fir. cu cearşaturile sadea; 
douăsprezece cămăși de borangic; 

un tacâm de bae; 

cinci perechi cintieni ; 
O zăvastă+ de atlaz; 

o oglindă cu peşchirul ei; 
două sipeturi, unul de haine, altul de frânghie ; 
trahilele* stithopanuri * ţivrele cu fluturi şi. testemeluri; 
douăsprezece perechi cuțite cu linguriţele lor de argint io lingură mare de 

argint i două solniţe de argint i două linguriţe argint mici cu tocu lor; 
una căţie cu caluptan (?) de argint ; 
douăsprezece zarfuri de argint cu feligenile lor farfurie ; 
una tavă de argint; 
un ibric de argint de cahfea; - 
două sfeşnice de argint; 
o farfurie cu linguriţa ei de argint; 
două tacâmuri de masă cu şărvetele lor cu 4 prosoape cusute ; ; 
două tocuri talere cositor ; 
un toc tipsii cositor; 
un lighean cu ibric; 
a 

1 Stofă frâncească. apusană. 
2 Fel de alagea din care se făceau anterie. 
3 Culoare portocalie. 

- + Zăveasă, perdea. * 
5 Pieptare. - 
* Stofe pentru pieptare. 
? Cevrea, gevrea, batistă de borangic fin.
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640 un povodnic! cu şaoa cu haşaoa? de argint cu scările de alamă cu . rafturi: 
haidără de argint; - Sa | 

693 o catără cu hamuri şi. 6 telegari ; 
200 o sută matci stupi; O: 
200 o sută oi cu mei; 
340 cincisprezere epe.cu armăsari: 
150 cincisprezece vaci cu bohai; 
150 doisprezece boi; | _ 

3534 moşia Maia i Răduleşti stânjeni 1178 sud Ilhov; 
2247 bani 60 moşia Ceganii stânjeni 1798, sud Ialomiţa ; 
2481 bani 3o moşia Voivoda i Bacile stânjeni 1985, sud Teleorman; 

1000 viile după Valea: Mantii cu şopron învelit cu uluce şi cu toate cele trebuin- 

cioase, sud Saac; 
1000 viile de la Fifireţi cu şopron şi cu cele trebuincioase, sud Prahova ; 
730 cincisprezece suflete ţigani cu trei fete în casă; 

2000 bani gata. 
24501 bani go. IE , 

Acestea de la noi şi blagoslovenie, iar de la milostiv Dumnezeu -dar, milă 

și spor.. 
Radu Slăt(ineanu) bio zc/ clucer. 

Pag. 129 doc. 393 rând ș. — Vlad log. este Cocorăscu. + 

* Pag. 130 doc. 397 rând 3.— În loc de Iordache Cantacuzino, citeşte Constantin. 

Pag. 1q2 doc. 423 rând 3. — În loc de Ganea vel vistier, citeşte Ghinea şi în 

loc de Constantin ve/ coruis, citeşte vel post. (Cantacuzino). Cf. doc. 426. 

Pag. 143 doc. 429. rând... — Iordache (Pârşcoveanu) este clucer za arie. 

Ad pag.176—7. — La actele moşiei Strâmba adaog: 

1667 Mai 4. Cartea a 6 boeri luaţi de Pătraşco căpitan Bucşanu şi de fratele 

său Badea clucer pentru a hotărnici moşia Strâmba cumpărată de Tudoran clucer 

(Vldescu) de la Negoiţă din Văcăreşti si de la jupâneasa lui Neacşa, sora lui Pă- 

traşcu şi a lui Badea, moşie ce fusese dată de zestre Neacşăi. (Arh. St. Mitrop. Buc. 

pachet 94 netrebnic, copie din 1786). 
Pag. 178 doc. 372 rând 6. — În loc de Grecainu citeşte Grecianu. 

"Pag. 203 doc. 649. — Data 1593 e greşită. Citeşte 1587. 

Pag. 204 doc. 655 rând 3. — E vorba de. Calotă II Bozianu. Cf. pag. 36 nota 1. 

Pag. 211 doc. 673 rând 18. — În loc de mama mătuşii ei Tomana, citeşte mâna. 

Pag. 214 doc. 679.:— Doc, este din anul 1647. Cf. divanul de la doc. 687. 
PNI 

1 Pohoânic, hăţ, ham. 
__2 Harşale, pătură cu cusături 

? Tacâmul pentru cal.
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Pag. 217 doc. 689 rând ş. — Greşit: (Radu) Hrizea (Popescu) vel pah, — Ci- 

teşte /Irizea. Vezi indicele. 
Pag. 
Pag. 
Pag. 
Pag. 
Pas g. 

Pag. 

220 rând 1. — În loc de Hirzea vel spătar, citeşte FHrizea. 
220 doc. 697 rând 9. — În loc de -Papa, citeşte Pană. 
228 rând 19. — Badea vel clucer este Bă/ăcianu. . 
228 doc. 713 rând 9. — ldem. 
229 rând 22. — Idem. 

9. 267, rând zo, in loc de FHrisoseoleu,. citeşte Hrisoscoleu. 

273. rând 117, în loc de Nicosia î4 Creta, citeşte în Cipru. 
Ad. pag. 292.—Adaogă familia Schină,, pentru care vezi lucrarea -lui Rangabe.



INDREPTĂRI: ŞI: ADĂOGIRI 

3 
două soţii, pe Maria Leurdeanu: şi pe Maria fiica lui Gheţea clucer, originar din 
Nicopole. Şerban Cantacuzino vornicul, fiul lui Drăghici, a avut de asemenea - două : soţii, pe Maria, fiica lui Ghencea vornicul Rustea, zis şi Văleanu, şi pe Andriana 
Fălcoianu.—De asemenea trebue adăogat că Ancuţa, fiica post. Const. Cantac. a fost 

„măritată întâi cu lanache post., fiul lui Apostol Catargi. lanache era + la 1633, 
fără copii, .  - o. | | 

La pag. XĂIĂ rând 77. — Ancuţa fiica post. Const. Cantac. a fost măritată 
întâi cu lanache post., fiul lui Apostol Catargi (Act din 1633 la d. Barbu Catargi). 

La pas. XXXII nota 3 şi la pas. şi nota q. — Soţia lui Şerban: Vodă Can- 
tacuzino n'a fost fiica lui Ghencea Rustea vornicul, ci. a lui Gheţea, de neam sârb 
de la Nicopole, care fusese deja clucer mare la 1662 când fiica sa Maria, în vârstă 
de 15 ani, era măritată cu Şerban, pe atunci vtori logofăt. Gheţea trebue deci deo- 

„sebit de Ghinea sau Ghincea Rustea, zis şi Văleanu, vel portar între 1669—1672, 
v. post. 1679, v. vornic la.1638: şi care, la 1659 se .căsătoriss'cu Ilinca Rudeanu. 
Fiica lui Ghincea şi a Ilincii, numiti de asemenea Maria, a fost intâia soție a celui- 
alt Şerban Cantacuzino, fiul lui Drăghici şi nepot de frate al lui Şerban Vodă. 
Această Maria a murit tânără, la 16965, pz când doamna Maria a lui Şerban -Vodă 
a murit bătrână la 17250, In fine, un alt Ghencea, sluger la 1692, a fost fiul Jipii aga 7. 

“Tot la pag. XXII nota 3, la Pag. 25 nofa 2, şi la pag. 88 nota 7. — lden- 
tificarea lui Mihai postelnic din Văleni, de la 1620 şi 1632 cu Mihai post. Rudeanu 
de la aceiaş dată, este greşită . Mihai din Văleni era nepot al lui Drăguşin banul care era fratele 'Mitrii vornic din Hotărani. (Olt azi Romanați). De asemenea era nepot al ui Dumitru vornic, care însă nu ește Dumitru Filişânu din sec. XVII-lea 8, ci Dumitru vornicul de pe vremea lui Mihai Viteazul, care avea moşie la' Epoteşti 
În 0 N | - 

. ap. - DE o ” .. 

1 Magazin ist. 1. 381, LV, 363..." | e 
> Albumul familiei Cantacuzino, portretele de lă Colțea. 
* Acest volum, p. 54, 144, 222, 225—6, 320. 
* Acest volum, p. 33, 54, 60, 230, 232. 
* Doc, din 1702 în Radian, Monografia com. Văleni, p. 139, 
* Acest volum, p. 5: nota 4. i ij E 
1 Vezi arborele Cocorăscu, la sfârşitul volumului. * Acest volum, p, 317,: Da 

La arborele Jamilici Cantacuzino, tabloul II. Şerban Vodă Cantacuzino a avut
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(Olt). Mai era Mihai din Văleni nepot lui Dragomir vornicul, dar iarăşi nu al lui 

Dragomir vornicul din sec. al XVIl-lea, ruda Rudenilor?, ci al lui Dragomir vornic 

1568, 1576, căruia i se atribue un fiu Petru, vel spătar între 1587 —1697, din Fălcai &, 

(Romanați, vecin cu Hotărani). Dumitru vornicul şi Dragomir vornicul erau veri 

între ei și nepoți ai lui Dobromir banul de la 1568. Un Tudor din Hotărani şi Vă- 

leni se întâmpină la 15704. Mihai din Văleni era deci mai de grabi dia neamul 

boerilor de la Hotărani. Am avea următoarea. spiţa 5: 

  

DAN TUDOR “ DOBROMIR 
vistier pe la 1600 din Hotărani. şi Vâleni - „ban 1568 , 

, | : 1570 » | are fiu pe Mihai post, 1579 
" PI E ": şi nepoți pe: 

MARIA . fiică = DRĂGUŞIN OPREA MITREA „DUMITRU _..: văr cu „ DRAGOMIR 
= Hrizan | „banul „din Hotărani " vornic . |  Y. vornic 
post. din _v, vornic 1588: pela1600 : :: 1578, ' 1576 
Bărbătești : == Neaga „ are mosie la, nepot 

Intâiul ctitor al Ipotești (Olt) u ncpo 
schitului Hotărani . pei 

„ apoi ctitorie a : : 
-Fălcoenilor 

| | , | , E pi 

MARCU TATUL. PREDA Da Sroica . MIHAI PETRU 
armaș log. : post. Da  spătar  - din Văleni * din Fălcoi 

E pp | A Bi „+ post, : v. spătar | , 
1620, 1632.  1587—1607 

  
Ă | - — 

NEGOIŢĂ . RADU “FLORICA P:EDA . Fiică 
paharnic „1633 . = Ghinea:: = Pană = Radu 
ia a îi Brătășanu Filipescu  .Fărcăşanu 

i, "O VIŞA - 
„= Pârvu : 
Creţulescu - 

La pag. XXNIV. — De adăogat la ctitoriile Cantacuzinilor, biserica de piatră 
din Ruşii de Vede (Urechia, Ist. Rom. XII, 440). Biserica de la Fântâna boului tre- 
bue deosebită de biserica: Doamnei (Tunusli, tr-Sion, PI, - | 

La pag. 2, nota 2, rândul 2. In loc de Pană, citeşte Papa. IN 
| Lu pag. 23 rând 12 şi la pag. 25 rând ro şi 13. — Tăriceni sau. “Târbăceni 

azi Tăriceni, pl. Târgşor (Prahova), aproape de N e 

  

Măneşti. 

1 Grecianu, genealogii, II, 323—4, aa 
> Acest volum p. 316, | 
3 Leca, Familiile boereşti române 
1 Grecianu, |. c. II, 306. 

, Buc; 1809, p. 212. 

* Ibid. 154 şi Filitti, Aşezământul Dositei Fi] itti, p. 183—4.
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La pas. qi, nota 6, P. Const, Xipolitos; z zis $ şi Zaguriand, vezi Geneal Cantae. 
ed. Iorga, p. 339. ia i : : pa 

La fag. 42 nota ş, rând I—2 — E vorba de Colentina, Florescului, cum se 
numea la 1812. (Urechia, Ist.' Rom. XI; 8oa), Ş 

- La pag. 4565, 125—6, 324; — Trebue devsebit lanache serdar. și hotarnie la 
1750 (p. 45, 66) de lanache Silivriand, comis la 1745 (p. 125—6),-- 

La pas. 9, nota 1. — Întâia soţie a lui Scarlat Mihălescu,. Ecaterina, era fiica 
lui Constantin Asan- Micşunescu: şi a Mariei Leurdeanu. - ăi 

La Pag. :103 rând 9. — În: loc 'de vel log,, citeşte vtori log. 

La Pag.. 107 şi 277. Gheneralul comite TUS Nicolae Mavros . a fost ful. lui Ni 
colae M. din epoca regulamentară şi al Profiriţei Ghica... ..: SERI PRE 

La fag. 120 nota 3 şi pag. 344 — Socol medelnicer a fost. giner ale lui Preda 

vel ban Bucşanu. (Acte din 1708 şi 1710 în colecţia d-lui Al. Fălcoianu,: directorul 
Monitorului oficial, acte din!: care se vede şi că moşia Măneşti, azi în Prahova; se 
intindea atunci in Dâmboviţa). . 

La pag. 194 rând q şi bag. 323..-— Tanache Hafca n'a fost ze/ log. ci. 'otori. 
La 1817 era biv vel serdar. 

La pag. 274 nota. — Un doc. din 1553. din colecţia d-lui B. Catargi, stabileşte 
că erau fraţi cei trei Catargi de. la începutul sec. XVII-lea : _1) Janache banul: 'A 
avut fiu pe Gheorghe, aşezat în Moldova, v. pah. la 1653. Gheorghe avea nepot la 

"această dată pe un Vasile post. (Un Vasile post. la .1652 în acest volum;:p. 142).— 
2) Nicolae, v. post. 1618, v. spătar” 1621 — 4, ginerele lui Pană vistier. Fuge în 
Moldova la 1632. La 1653 era mort. Lasă copii. — 3) Apostol, v. post.'1619, apoi 

v. pah. (Un Apostol v. pah. la 1626, acest volum p. 23). A-avut fiu pe lanache 

post., căsătorit cu: Ancuţa, fiica post. Const. Cantac. La „1653 | lanache era mort 
fără copii. = 

La pag. 219 rând 0. — In loc de Pană citeşte Papa 
La pag. 220, rând 13, trebue într adevzr Papa şi nu Pană cum sa corectat 

la pag. H rând 4. 
La pag. 225 rând 12.— _ Gheorghe, vel stolnic ln 1668, ua este Ghencea Rustea, 

„La pag. 246 nota 3. — Un Mihai Perdicari, vel pitar în divan 1803. 
La pag. 250 rând 20. —'La 1812 Iorgache. Argyropol era. biv vel ban şi cai- 

macam Craiovei. 

Lă pag. 256 C Caramanlă:i, — Un Iordache C.  setdar 1809. lorgache, „ginerele 
lui Caramanlau, la .1820. Răducanu C. biv „vel pah:: 1818 „lUrcehia,, It Ron, SA. 

914, XI, 706, XII, 455). „ -. 

| La pag. 260. Adaogă farhilia Darvari. “Ruga cu fraţii Dirhitric, şi “Ioan, fi. ai 

lui Nicolae Darvari din Clisura, cunoscuţi în! literatură” ntoelenică., la sfârşitul, sec..al.: 

XVIII-lea, doctorul: Const. Darvari :a fost: căsătorit cu Elena fiica' lui Toniţă. Babeanu, Ş 

stolnic, şi a "Sofiai sora marelui log. Alecu Nenciulescu. 

La Pag. 262, Facă. — loan F, fost pah. şi clucer, era + la 1811. 

La pag. 262 Filodor. — Un Dimitrie F. serdar 1813 (Utechia XA. 560). 

/
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La pag. 270 rând 1. — Dinu Hrisoscoleu a avut şi un fiu Constantin (Ure- chia, XA. 582). Ş N e a E. Ă | . | „La fag. 270 rând 24. — Manolache Hrisoscoleu â fost într'adevăr rate cu precedenţii (Urechia, XA, 582). a LL La: pag. 277 rândul din srmă. In loc: de crrnanatul lui Petrache, citeşte ginerele. „Tot acolo nota ro se reteră la mormintele de la Haskioi. (rând I9). Trimeterile ce: urmează trebue schimbate în a a La pag. 286 rând 20—z. — Smaranda n'a fost fiica -lui Polizache, cl sora lui, născută din a doua căsătorie a tatălui lor. cu. Maria. fiica lui. Constantin Asan-Micşu- nescu şi a Mariei” Leurdeanu (A. V. Gâdei, Monografia com. Bragadiru-Bulgaru din. - Ilfov, p. 48): | LL a: Ma | , 
7. La Bag. 299 rând 2. — Un Grigore Ralli sau Ralea (probabil acelaș-cu Raller) e vel hatman la 1813 (Urechia; XA, 213). Un Costache Rallet e cămăraş 'la 1811, clucer la 1820. (Ibid. XII, 455)... De i i „La pag. 2907 tiomaniti, — Grigore R. serdar 1803; v.. vistier 1816. Scarlat R. medelnicer r811 (Urechia XI, 744). DI La pag. 292. rând 9.— Nicolae Scanavi era la 1815 v. post., caimacam Craiovei „Urechia XA, 31) -. o | ae La pag. 292, Scordyli. — Un Ivan .S. serdar 1814 (Urechia XA; 508). ba pag. 298 rând ş. — Alecu Vilară a fost succesiv medelni 1816, clucer I818,:agă 1820. Da i i La pag. 308. — Pentru Buiceşti, din actele d-lui AL Fălcoianu rezultă toarea spiţă (cf. Urechia, Ist. Rom, V 193 .nota): . | e i Dicu BUIcEscu . : | „vel Spătar [6461654 

cer 1809, stolnic 

urmă- 

  
Il 

PĂUNA PREDA PAPA „I = Drăghici post. post. 1668. v. comis 1681, | - 
Cantacuzino | - 

v. pah. 1685 ia 
SARA DUMITRANA = comitele = Vintilă Bucşanu _ Ladislas Szekely . V. căpitan 1718 . 
ADAM: ILINCA Szekely „= Radu Fălcoianu | , : Da 

1733 

LADISLAS ADAM | „. La pag. 308 coloana 2. — In loc de t a Pas. 313 coloana Z rând 6.— 71735» caimacam 17q3. | Di La pag. 379, Fotino, adaogă: Ilie, istor Stantin pah, 1809; lancu,.sluger 1809; „Teod 433, XI 706). ': a 

rei ori Calota II, trebue Calotă 1, II, III. In loc de Spătar, caimacam 1735, citeşte spă/ar 

x 

  
ic, nepot de frate al lui Dionisie; Con: or serdar 1802 (Urechia, VIII. 197, XI



e 

La pag. 321 coloana 1, trebue deosebit Ghencea vornicul de Gheţea clucerul. 

(Vezi indreptările făcute la pag. XXXII nota 3 şi la pag. 54 nota 4). 

La pag. 328. — Leca din Mălureni şi Stăneşti, pah. 1681, era nepot de soră al 

Neacşăi, soţia lui Preda vel ban Bucşanu (Act. din 1688 în colecţia d-lui Al. Fălcoianu). 

La pag. 333.— Pentru Mihai din Văleni, vezi îndreptările făcute la “pag. XXXII 

nota 3, la pag. 253 nota 2 şi la pag. 88 nota 1. 

La pag. 347. — Al doilea Stroe Leurdeanu era vel pitar. la 1688. Acest Stroe 

a fost ginerile lui Stoian, vel pitar şi vel clucer, şi tatăl lui State pah. Leurdeanu 

(Gidei |. c. p. 43). | 
La pag. 3ş0. — Sa omis din indice, Vlangali. Vezi pag. 257 nota 3. 

La arborele Creţulescu. — In loc de Smaranda = Gheorghe Serezli, trebue 

= Pantazi Serezli, serdar. , 

La arborele Filipescu. — Elena fiica stolnicului “Răducanu Filipescu şi a Mariei 

Văcărescu, a fost măritată cu Alexandru Fâălcoianu de care a divorţat la 1819. 

La arborele Golescu. — a) State Leurdeanu, pah. 1714 este fiul celui de al doilea 

Stroe şi al fiicei lui Stoian, vel pitar şi vel” clucer. 6) Soţia lui Constantin Asan- 

Micşunescu a fost Maria Leurdeanu. ; 

La arborele Rosetti. — Şi un Dumitrache Rosetti are moşie la Cornăţelu pe 

la 1777 (Tunusli, tr.-Sion, 89). 
“La arborele Silivriano. — Ecaterina, fiica stolnicului Niculae Arion şi a Ecate- 

rinei Fălcoianu a fost căs. cn Dimitrie fiul lui Mihai Popescu (cf. acest volum, p. 
38 n. 2). 

La arborele Sutzu. — N'am putut lega pe următorii: Gheorghe, biv vel spătar 
caimacam Craiovei 1819; Dimitrie, comis 1820; Mihăiţă, vel log. za obiceiuri 1819; 
Nicolae biv vel spătar 1819.
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GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO: 

7 23 Martie 1913



  
"DOAMNA ECATERINA G. GR. CANTACUZINO 

născ, Băleanu



  

asi 
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INTRODUCERE, 

Purtând unul' din numele cele mai ilustre ale Orientului 'greco:latin, stăpân al averei funciare celei mai însemnate din România, șef 'al. partidului conser- . vator, fost prim ministru și președinte al' Corpurilor 'legiitoare, Gheorghe Gri- - gore Cantacuzino a închis ochii la 23 Martie 1913 4, cu îndoiala chinuitoare în suflet asupra hotărărei pe care conferința dela Petersburg o va lua în privinţa”. Silistriei 1, E Aa i 
«Rog — zice G. Gr. Cantacuzino în testamentul său dela 12 Noemvrie «1910 — rog şi cer cu tot dinadinsul dela prea iubita mea soție Ecaterina ca 

«în primul an dela încetarea mea din viaţă să alcătuiască, împreună cu fiii mei, «un catalog amănunțit al tuturor documentelor vechi de familie şi de moșii, «al corespondenţei mele politice, al actelor publice, discursurilor mele şi expu- 
«ncrilor de motive la legile ce am supus voturilor Corpurilor legiuitoare, într'un - «cuvânt al tuturor actelor -și scrierilor de tot felul privitoare la istoria trecutului şi cea contimporană a familiei Cantacuzino. Odată această clasificare generală <și amănunțită săvârșită, cer dela „prea iubita mea, soție și dela copiii mei să 
saleagă și să însărcineze pe unul dintre scriitorii noștrii, literați români cunoscuți <și distinși, a scrie pe baza acestor documente și tuturor celor cunoscute până 
«astăzi, o operă. istorică și biografică amănunțită a tuturor membrilor familiei «Cantacuzino care au jucat un rol mai însemnat în diferite: faze ale istoriei 
«Statului român, folosindu-se întru aceasta de toate cronicele vechi.și publica- 
<țiunile existente, de documentele aflate în Arhiva Statului, și în aceia a Aca- <demiei române și de cele publicate de scriitorii români. In această. lucrare se «va documentă și înrâurirea „Patriotică și națională a părintelui -meu .. Grigore 
«ordache Cantacuzino asupra: evenimentelor petrecute în ţară între anii 1835— 

' Regele Carol telegrafia doamnei Ecăt. G. Cantacuzino, după incheierea . păcii de :la' Bucu- 
re;ti din 1913: „Je suis vivement touche€ de vos aimables fâlicitations, que je regois avec recon- . raissance et une sincere joie. Combien votre bien aime mari, dont la memoire m'est sichăre, aurait ct€ fier des drillauts succes que la Roumanie a obfenus sans verser le sang frâcieux de ses braves so/dals. Charles 

LR 1 4 -- 4 me memo
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«1846, ca fundarea de către dânsul a: Teatrului Naţional român împreună cu 

«amicii săi Eliade Rădulescu și Iancu Câmpineanu, și rolul însemnat jucat de 

" «dânsul în Obşteasca adunare cu ocazia respingerii propunerei de exploatarea 

«minelor române de către împuternicitul muscal Trandafiroff.» 

Doamna Ecaterina G. Gr. Cantacuzino, urmașa străvechiului și ilustrului 

neam băștinaș al Bălenilor, făcându-mi cinstea de a mă consulta asupra mo- 

dului mai nimerit de executare a acestor voințe, am fost de părere că o lucrare 

amănunțită asupra întregei familii Cantacuzino nu se puteă face în scurt timp, 

fără a fi aproape numai o repetire a publicaţiilor de până acum. Socoteam mai 

de folos a se tipări, fie şi numai în rezumat, bogatul material documentar din 

arhiva familiei, întru cât rămăsese inedit, îrideplinindu-se astfel în parte dorința 
testatorului. Mă ofeream, ca un prinos de dragoste și de recunoștință pentru 
unul din bătrânii ce au avut atâtea bunevoințţi „pentru mine și. căruia datoresc 
învățături şi sfaturi, să îngrijesc - publicațiunea, însoțind-o de oarecari lămuriri 
sau adăogiri la cele cunoscute până acum. despre. neamul Cantacuzinilor,. ră-. 
mânând ca după ce, cu'timpul, se vor fi îndeplinit lacunele constatate și c 
acest prilej, să se încerce o nouă. expunere generală.. : a 

Din această părere, împărtășită de doamna Cantacuzino, a izvorit volumul 
de față. | e o ME a iai 

Lucrarea este o simplă contribuţie: documentară. Bibliografia, atât de vastă 

în privința. Cantacuzinilor, a fost folosită. numai întru cât o cereă lămurirea. unor 
anumite puncte. E Aia 

„Din cauze, neatârnate de voința mea, publicarea a trebuit grăbită şi va 
înfățișă deci scăderi. N'a fost cu putință nici o colaționare a documentelor. 

„':- Nădăjduesc că și astfel, volumul nu va fi fără de nici un folos... 

Gheorghe Grigore Cantacuzino. 

„„Se poate spune despre Gheorghe Grigore Cantacuzino că a fost o <în- 
«truchipare a iruntașilor neamului din trecutul apropiat, blânzi și mărinimoși 
<mândrii păstrători ai averilor moştenite dar şi ai credinței Și ai datinelor nea- 
<mului. Iubitori de familie ca şi de limbă, de lege-și de țară» î, 

A fost o întruchipare a adevăratului «<conservatism» boeresc român. | 
In mijlocul unei generații risipitoare, a: păstrat avutul strămoșesc, cum se păstrează tradițiile, și l-a adăogat prin cârmuire înțeleaptă p iarăș avutul străbunului său Constantin postelnicul, 

el o socotea drept temelia necesară a strălucirii numelui. său istoric, dar totodată ca izvorul din care se revărsau atâtea mili r ămase necunoscute, după dati 
i d mase n Ă p atina creştinească a caselor boereşti. «Pe când sărăcia, la școala ei severă, desvoltă 

1 D. C.. Moruzi, Instrăinații, p. 290. 

» închegând. aproape 
Această însemnată avere, 
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«energia, întărește voința” și înarmează sufletele, farmecul corupător: al avuţiei 
«duce pe copiii răsfățați ai norocului pe caleaialunecoasă a desfrânărei, a pe-. 
«trecerilor deșarte, a. vieţei fără ideal şi :fără demnitate.. De aceia trebue să ne 
«închinăm cu respect înaintea celor ce au știut, ca G. Gr. Cantacuzino, să ducă. 
«o viață folositoare, laborioasă și rodnică, închinată. serviciului tronului şi al pa- 
«triei» 1; În țara unde dragostea. de lux și obiceiul cheltuelilor peste puteri, 

„aduce atâtea prăbușiri morale și materiale, Cantacuzino a dat, din vârful: pira=! 
midei sociale, o pildă spre însănătoșirea moravurilor. Acest boer mare hu. simțea 

trebuința pervenitului de a inlocui prin desfășurarea obraznică a bogățiilor, «spița»- 
ce-i lipsește, 

Corect în viața privată, căminul său reamintea și prin virtute” pe :acel al: 
inaintaşului său Constantin postelnicul. Avea cultul: familiei ca toți acei câre 
prin educaţie inițială sau cultură sunt pătrunși că individul nu este de:cât un 
fragment al familiei după cum familia este un fragment al societății. : «Pentru 
«un asemenea om, gândul la coborâtori a fost totdeauna îmbinat cu gândul 
«la premergători. Inconjurat de chipurile strămoșilor, a căror viață, ca și a sa: 
«proprie, a fost împletită în istoria țării, el nici nu poate fi închipuit decât ca. 
«0 ramură dintr'un trunchi bătrân devenită tulpină de vlăstare tinere» 2, Gheorghe: 
Grigore Cantacuzino se simțea ca o verigă în lanţul neîntrerupt al generațiilor : 
ce-l precedaseră Şi ce aveau să-l urmeze,:'ca un depozitar” momentan; și răs-! 
punzător al unui capital moral și material pe care trebuia să-l transmită mai 
departe, nu numai neștirbit dar și adăogit. Prin această predispoziție iniţială se 
explică întreaga lui viață. Devotamentul, spiritul de . solidaritate, respectul, .ab-: 
negația, se învață în familie mai nainte de a sc învăţa în viața publică sau în 
cartea neamului. Școala aceasta: inițială este cu atât mai roditoare cu cât pildele 
premergătorilor sunt mai mărețe şi mai. numeroase. «Numai ereditatea poate 
crea o morală destul de puternică pentru a fi inconștientă și deci perfectă» î. 

Bun și blând, primitor fără trufie, încrezător în însușirile neamului, . acest 
boer «de viță veche» nu pregeta să ajute la inălțarea meritului,: fără -preocu-. 
parea meschină că din ogorul proaspăt semănat al democrației pot resări și 
burueni vătămătoare. e 
___ lubea şi respecta trecutul. Citea şi transcriea hrisoavele din bogata sa arhivă. 
n care găsea faptele strămoșilor, dar ca și ei, ca şi tatăl său, nu sta în calea! 
propășirei. Era însă potrivnic atât individualismului excesiv care distruge simțul: 
solidarităţii, cât și anihilării individului într'o: asociație naţională condusă, 'în 'nu- 
mele liberalismului şi al preocupărilor obștești, :de o.mână de tirani 4. Intre: 
individ și statul acaparator și uniformizator este loc: pentru. activitatea: familiei 
ȘI a asociaţiilor. spontanee,. | a 

1 Î. Lahovari, Discurs la înmormântarea lui G. Gr. C. Me 
? Titu Maiorescu, Discurs la înmormântarea lui G. Gr. C.....: 
? Gustave Le Bon, Psychologie de V'education,. 256 —264. e 
+ Spencer, L'individu contre VEtat, trad. Gerschel, Paris 1885 pag. 20, 23, 59.. --
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Pentru a înțelege suferințele și durerile celor mulți *, Gh. Gr. Cantacu- 

zino nu credea că trebue «dărâmat monumente, spoit biserici, schimbat datini 

«ca să nu mai fie nimic din trecutul nostru». În .mintea și în inima lui, trecutul 

nu părea âca o-piatră- de moară de gâtul osânditului». 2 .. --: Di 

Dar mai. presus. de. toate, în tradiţiile neamului 'său, la şcoala. tatălui său, 

învățase dragostea cea mai -arzătoare de ţară. Era ronmiân, român întreg și numai 

român. «La 1907, când fu vorba de concesiunea terenurilor petrolifere ale Sta-: 

atului,... în: contra hotărârii. întregului său minister,.. își impuse, voința, scă- 

«pând pe colegii lui. de la. o. greșeală | și rezervând o. -avuţie națională». 3. Era 

evident călăuzit de atitudinea tatălui său în afacerea similară Trandafirofi, 'de 

care amintește şi în testamentul. său. :«Chiar în 'cele din: urmă Clipite ale vieței 

«sale, sufletul îi era frământat: de: soarta "țării... și cea mai scumpă :moștenire 

«ce o lasă coborâtorilor;săi' este: moștenirea ce.a primit-o . şi. el de la strămoși: 

«un patriotism 'neadormit şi pururea reinviat>. t .. i; : 

„Prin naștere, avere, și studiile ce; făcuse, — doctorii în“ aiept nu erau pe 
atunci: monedă curentă —,, Gh. Gr. Cantacuzino . eră în drept să: aspire la situa- 
iile cele mai înalte. Na alergat: însă nici odată după ele. l-au ;venit, în mod 
firesc, ca un rezultat al constanţei : sale într'o'.politică : de: principii. In tinerețe a 

făcut din potrivă gesturi,. ca; „demisia. ostentativă : din magistratură: în semn de: 
protestare înpotriva loviturei, de: stat: d lui. Cuza Vodă,. care i-ar fi putut închide 

orice carieră viitoare. Eră : vremea însă când tineretul; ave încă entuziasmul cel 

adevărat, gata la. sacrificiul. de sine, tot mai copleșit de: atunci sub > Prazeologia 
menită a. ascunde. arivismul.. . 

Spre: apusul vieții sale politice, aceia. dezinteresare, - nu numai în vorbe, 
dar tradusă :în fapte: «Șefia» atât de râynită şi.pe care el.o'are, o. „părăsește 
de bună voe crezând că, .prin această: renunțare, întărește. partidul 'într'un mo- 
ment când «chestiunile de „persoană, rămân. pe: planul al doilea», față: de «preo- . 

cupările de, ordine: publică și socială». «Cu inimă. curată. și fară amărăciune» 
încredinţează d:lui P.;P. Carp la 1907, conducerea. partidului conservator 5. 

Este de. dorit, în. interesul chiar al. pregătirii 'generaţiilor;. nouă,: ca o pană. 
competentă să aducă memoriei lui Gheorghe Gr. Cantacuzino omagiul cuvenit, 
prin publicarea actelor „ieţii: sale 'politice: pe care a rezumat-o atât de frumos 
Barbu Delavrancea: în' discursul rostit ]a înmormântarea fostului șef al partidului. 
conservator. «O. așa iubire de: neam—zicea: Delavrancea—un așa de luminat 
«și fierbinte patriotism, eu nu mi-l esplic « decât ca o' energie crescândă de la 
«înaintași la coborâtori». - 

Era însuflețit de amintirea tatălui său. 

1 Discurs la Senat, 29 Noemvriv 1907. Vezi G. Gr. Cant, Cinci discursuri politice, Buc, Minerva 
pag. 34. : 

: Ibid., prefață de Barbu Delavrancea. pag. 12, : 
3 Barbu Delavrancea, Discurs la înmormântarea lui G.. Gr. c, 

T. Maiorescu, |.'c. 

Discurs la clubul conservator, 17 Aprilie 1 1907, în Ciuci discursuri, p. 25. 

+ 
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Grigore Iordache Cantacuzino 

Grigore Cantacuzino învățase la Viena. Era să fie pornit acolo la 1809 cu 
un atestat al divanului că despre tată scoboră din neamul boerilor .Cantacuzi- 
neşti, iar despre mamă din al răposatului vornic Ștefan Părșcoveanu !. Totuși, 
la 1811 eră încă în București, unde învăța, în particular, cu doi dascăli..La 
1819 însă îl aflăm la Florența și la Paris 2. La 1824 împărțea.cu fratele său 
Costache — caimacamul dela 1849 — moștenirea părintească. La '1829, în 
vârstă de 30 ani, avea rangul de comis 5, iar anul următor, la 8 Iunie, se că- 
sători cu Luxandra Creţulescu. Din această căsătorie se născu G. Gr. Can- 
tacuzino. ă Sa 

Grigore Cantacuzino intră în viața. politică la 1831 ca deputat de Prahova 
în ceâ dintâi obștească adunare întrunită conform dispozițiunilor .regulamen- 
tului organic 4, | i 

Membru dela început al societății filarmonice, el face parte şi din .co- 
mitetul secret al acestei societăți cu scopuri politice, nu numai literare: desfiin- 
țarea protectoratului rusesc și înlocuirea lui prin garanția colectivă a marilor 
puteri; egalitatea înaintea legilor și înaintea dărilor; desrobirea ţiganilor ; răs- 
punderea ministerială; libertatea tiparului; instrucția generală şi gratuită; eman- 
ciparea mănăstirilor închinate î. La 1833, împreună cu Barbu Catargi, Manuil 
Băleanu, loan Câmpineanu, loan Rosetti, Constantin M. Mano şi Scarlat Cre- 
țulescu, reorganizează societatea filarmonică, propunându-şi înființarea unui teatru 

național și cultivarea muzicei vocale &, | Să ae 
In acelaş timp slujeă în magistratură. La 1834, ca membru al divanului 

de comerț, e ridicat la rangul de clucer î, i a 
La 1835 se manifestă întâia oară în adunare ca opozant, cerând ca 

Alexandru Vodă Ghica să acopere din propria lui pungă deficitul bugetar 5. E 
firesc dar ca anul următor luptă grea să se fi dat la Prahova pentru ca Grigore 
Cantacuzino să nu fie reales. EI luptă alături cu Manuil Băleanu și cu colo- 
lonelul Câmpineanu ca Rusia «să nu mai poată nimic să facă pe pământul 
«nostru». Cantacuzino cade la alegeri, dar adunarea invalidează și la 1837 el 

reapare ca opozant?. La 21 Iulie acest an este unul din deputaţii care sem- 

NOI 

' Iorga, Doc. Cantac. 230, . 
* Acest volum, doc, 233. 236, ” PN ? Catagrafia boerilor, păstrată la Arhiva Statului (In copic la |. C. Filitti). -. „i 
* Analele parlam. ale României II şi III. a 
* Filitti, Domniile române sub regulamentul organic, 112, 149. ir 
€ D. C. Ollănescu, Societatea filarmonică, în Literat. și arta rom. III 1898). . 
? Acest volum, doc, 238, NI ERIC pa aaa * Filitti, | c. 34, 
> Filitti, 1. c. 41—3,
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nează faimoasa adresă de protestare . împotriva articolului adițional la regula- 
mentul organic !. 

In vara anului 1838 pleacă în călătorie. Prin, Mehadia merge la. Viena, 
“apoi la Carlsbad; în August. e 'la: Marienbad,: în Septemvrie înapoi la Viena, de 
unde se întoarce la București? oo | 

| Dela 1839 nu mai este: deputats.- E liber să călătorească “mai mult. In 
lulie 1840 e iarăș:la Carlsbad, în August la' Franzensbad, în Septemvrie la 
Francfort şi la finele aceleiaș luni la Paris... o 0 i 

La. 1841 “pleacă din nou spre Paris, cu trăsura, vizitând în drum orașele 
germane. În capitala “Franţei face cunoştinţă cu familia. fostului ministru al lui 
Ludovic XVIII-lea, contele de Serre. Tot acolo se interesează de mijloacele de 
a-şi exploată mai .cu folos moșiile. In urma stăruințelor lui, Pecheux d'Herbenville, 
delegat al unei: case engleze, însoţit de desinatorul Bouguet, vine în Iulie 1841 
în Țara Românească, cercetează proprietățile lui Grigore Cantacuzino 3 şi-i oferă 
o arendă de 50.000 franci pe an, timp de 45. de ani precum și un capital 
inițial de 200.000 lei. Propunerea n'a fost primită pentru că. de atunci se deș- 
teptase în principate teama ca străinii să nu devie proprietari la noi €. 

„In Septembrie 1841 Grigore Cantacuzino eră .întors la București? și 
adusese ca guvernor al fiului său Gheorghe pe francezul Ioseph. Gronlier care 
a rămas în casă pâna la 18458. Pentru educaţia fiicelor Zoe și Smaranda, a 
venit mai întâi sora lui. Gronlier, Matilda. * a A | 

La 1842 Grigore, Cantacuzino intră iar în obșteasca adunare de astă 
dată, vornic fiind, ca deputat -al colegiului. boerilor mari ? şi este îndată unul 
din cei șapte iniţiatori ai. propunerei, admise de adunare în răspunsul la mesaj, . 
de a se arăta domnitorului Alexandru Ghica starea nenorocită a țării, adevărat 
act de acuzare a cârmuirii 10, Ni e | 
„Grigore Cantacuzino a fost aproape 'constant în “opoziție. Susţineă gu- 
„vernele noui acordându-le „credit câtvă timp, dar pierzând curând nădejdea într'o 
îndrumare mai bună, trecea iar în rândurile opoziției. Se zice că €l ar fi între- 
buințat cel dintâi cuvântul de patriholi pentru a desemnă' o categorie de po- 
liticiani cari n'au lipsit „nici în timpurile noastre, : - te 

După ce contribuise Ja răsturnarea lui Ghica, Grigore Cantacuzino făcii 
în curând opoziţie și lui: Bibescu. In ședința 'dela “1 Februarie: 1844. el este 

  

1 lbid. 52, 57. 
> Acest volum, doc. 241. 

3-Filitti, p. 115. 
4 Acest volum, doc. 251. 
5 Doc. 264. 

s Filitui, p. 211. 
7 Doc. 265, : i 
8 Doc. 266. 267, interesante pentru ideile înaintate ale lui Grigore Cant, . 
2 Filitti, p. 155. 
10 Filitti, |. c. 156. 
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Mama lui Gheorghe Grigore Cantacuzino 
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unul din cei șase deputaţi care cer ca 7urnalil ce se încheiase de sfatul ad- 
- ministrativ pentru exploatarea minelor de către compania rusului Trandafirof. să 

se desființeze, ca fiind potrivnic regulamentului. organic. Eră o lovitură dată 
domnitorului care negociase cu Trandafirof, şi tot odată o răzvrătire împotriva 
curții ocrotitoare. Domnul replicând adunării, Cantacuzino. este iar unul. din cei 
șase deputați care prezintară moţiunea după care adunarea persistă în. părerea 
ei! Această atitudine a influențat desigur asupra lui Gheorghe Gr. Cantacu- 
zino în memorabilă hotărire dela 1907. | . 

Dela 1845, în locul lui Gronlier care se inapoiă în "Franţa, veni ca gu- 
vernor al tânărului Gheorghe, alt francez, Peyrboive, care rămase până la întâia 
căsătorie a discipolului său, la :1855. Pe lângă fiice, în locul surorei lui Gronlier, 
veni Athenais Mialarais. Citind «Le peuple» se entuziasmă de autor, intră în 
corespondență cu el, și sfârși prin a: deveni soția lui Jules Michelet.: La 1845 
pe lângă tânărul Gheorghe, mai eră și un dascăl grec, Cornelides. 

La 1846 Grigore Cantacuzino simți cele d'întâi simptome ale boalei care 
aveă să-i curme viața. Se căută câţi-vă ani la Viena unde se, sfârşi la 1849. 
Aveă numai 49 de ani. 

Genealogia familiei Cantacuzino. 

Dintre familiile care poartă astăzi nume bizantine, singura de care se puteă 
afirmă și până acum, aproape cu siguranță, că și origina ei este bizantină, eră 
familia Cantacuzino 2. Studiul de față cred că va face un. pas mai mult spre 
certitudinea desăvârșită. Nu mai lipsește decât documentul care să lege pe Di- 
mitrie Cantacuzino cel fugit dela Constantinopol la 1453 de celalt Dimitrie 
Cantacuzino dela începutul sec. al XVI-lea, dela care pornesc toți Cantacuzinii 
de apoi. Se dovedesc însă oarecari legături de rudenie care. nu se pot explică 
decât printr'o asemenea fliațiune *. | 

Posesiunea de stat a fost de altfel totdeauna în favoarea. « origiaci împără- 
tești a Cantacuzinilor din țările române. O afirmă. Gerlach 4, contimporanul lui 
Mihail Șaitanoglu, şi care nu avea interes să menajeze pe acest grec atot pu- 
ternic la- Poartă în a 2-a jumătate a sec. al XVI-lea; 'o afirmă poema lui 

Gheorghe Etolianul în onoarea lui Șaitanoglu 5; peceţile Cantacuzinilor“, câte 

  

1 Ibid. 309, 312, 

2 Papadopol-Keramevs f. prof. la Universitatea din Petersburg, + c. Ioan C. “Filiti, 5/i8 Iunie; 1909. 

3 Vezi pag, XVIII. E - .. 

1 Vezi pag. XIX n. s şi 9, XX n. 4. 

& Vezi pag. XVIII n. 2. 

5 Cf. Ntos tnveuvbpav VI (1909; p. 433.
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- sunt: cunoscute “dela Andronic. fiul lui Șaitanoglu: încoace, poartă toate vulturul 
bicefal ; în 'negociațiunile diplomatice ale:lui Șerban. Vodă Cantacuzino ''se âmin- 

tește :de: origina 'lui împărătească 1; ea este afirmată . pe pietrele. tombale. și “pe 
inscripțiile bisericilor Cantacuzinești 2; învățatului stolnic Constantin Cantacuzino 3 
“îi dedică doctorul Ioan: Comnen, mai: apoi' mitropolit al: Dristrei, o-<V iață a 
«împăratului loan Cantacuzino '»+ . și aceluiaș'-se: dedică o «Viaţă a împăratului 

“<Matei Cantacuzino 5,» i cc i = 
Genealogistul Mihai Cantacuzino, pentru partea care privește origina familiei 

"până la: Andronic - fiul lui: Șaitanoglu, 's'a servit: pe de o parte! de “Ducange î 
"care a excerptat: pe. istoricii bizantini, iar pe. de altă. parte :de: două spiţe co- 
“municate, una de doctorul Sâul. arvanitohoritul 1,.care'0 întocmise la 1765, 
“alta''de -comitesa' O'Donnell, fiica Radului . beizadea Cantacuzino, sttănepoata 
invățatului' stolnic Constantin și vară a -genealogistului.. Lăsând la o parte fan- 

, , 

  

iu»! 3: Citaţii în Xenopol, Ist. Rom. IV. 265. — Și De La Croix, care se află la Cos-pol la 1673 afirmă origina imperială a Cantacuzinilor de pe timpul său. V. p. 249. — Iorga, Documentele Cantăcuzinilor, p. 292. Cf. pentru Radu Cantacuzino, fiul lui Ștefan Vodă, un raport din 1745 '(lorga, Acte şi frag- mente, 1 370): «ll n'y a pas ă douter que la maison Cantacuzene soit la plus illustre dans Y'Orient ct comme elle a cte€ regnante dans les siteles passts. . .., (elle) a ouvertă sa posterit€ un credit per- pttucl, laissant gravee sa memoire dans 'esprit de toutes les nations orientales. Le prince Rodolphe.,. pourrait rendre un considârable service ă Votre Majest€ impâriale» “Împăratului german). Cf. p. XXV şi XXV. : | II | - | 2 Vezi pag. XXXI-III. Pe mormântul Stancăi Brâncoveanu, mame lui Const. Vodă, născ. Canta- ” cuzino: 'edin vechi şi îmzărătesc rod Cântacuzino» (Iorga, Inscripţii, IL. 73)... :: E ERta "3 Iorga, Operile lui Const, Cantacuzino, Buc. 1901... ....,. aa 
„4 Bios scd 2532G2orâro» ua ăstpiri,smob Braatws ua abtbapătwpoc “puupatasv Iwyvov 205 E ecyeanoteavod, „Buc. 1699. Este o excerptare din istoricii. bizantini, așă că conţinutul este aproape identic cu cel din „Ducange; Historia bizantina, I. Familiae byzantinae, Paris 1680 pag. 258.— Copie la D. Russo de pe ms. "din! Hofbibliothek a Vienei, Suppl. grec. No. 79 (CE. Kollari, Supplementor, Cod. CXXV). Poartă 'urmă- - toarea dedicație: îs zây navevavistarov, îvBot6ratuy xut sot x zazoy ăpxovza arăhy:xoy z5p:0v x6atovy Koys- sasivov sv Kuvraarolnvăv “puzhepatoy. Xaipits Novsrawive, sus coşi-rs îmtotu p Kavzazovtjvâv, hasri muhatostegiwy, moi îs co: apusâzwp Pasti Fsoxos ăhhwy,. dh: ch f0b4 “roy 7o55z pâag ehtdas „obâipas, 05 3 won, obr mp! «ptvas obreyt fra is Bora PAvâgoviuo, râs c5ţe Boaucfiwp. — Nu ştiu dacă „este acelaş text cu Dios Turzyvob,z:d Kavcarovtnycă, ms în biblioteca metohului 'dela Cos-pol al Sf. Mor-  mânt (Papadopol-Keramevs, “Izgosonutati:i Beto dan IV. 426) ie | 5 Vezi pag, XIV nai: a Ta : "2% Charles Du Fresne. Du Cange, Historia byzantina, |. Familiae. byzantinae,, Paris 1680,:p. 256. „. Reprodus cu. oarecari “greşeli; în Genealogia banului Mihai, „ed. lorga,. p.5 sq. : Lucrarea - lui Mihai e reprodusă în bună parte în listoire generale des maisons souveraines. ..,. et “des autres maisons nobles. . . Paris, aux Archives historiques, 1851- 2, Vol. 1. . ? Urmaşii doftorului Saul (Iorga. Ist. lit, rom. în sec, XVIII, HI. Saul, serdar şi. trimis al lui Gr. Vodă Ghica aj Moldovei în? 101-2,; Hristea, șetrar, frate 'cu Gheorghe, şi amândoi veri cu Ștefan Vilară, :cămăraş şi medelnicer 1776 (Grecianu, Genealogii, II. 162); Vasile Saul, stolnic, care dă un mineu 'la "biserică domnească din Târgu-Frumos (Iorga, Inscripţii, HI. 293); Dumitrache Saul, grămătic 1786, vornic 1795 în: Moldova (lorga, St. şi doc. VI. 189. VII, 137). - E e ii s Genealogia Cantacuzinilor, p. 331. 

1! 

re  



—" IX — 

teziile. despre: Cantacuzinii ce și-ar fi zis și Valois, care figurează numai în spița 
lui Saul inspirat probabil de Teodor Spandugino :, amândouă spiţele înșiră unii 
după alții pe toți Cantacuzinii găsiți prin diferite izvoare, unele azi. incontrola- 
bile, și ajung: astfel la rezultatul inadmisibil că dela impăratul 'loan Cantacu- 
zino (1347) până la Constantin „postelnicul, timp de 300 de ani $ sar fi urmat 
15 generații ?. PESE 

“Numele de Cantacuzino nu pare grecesc, dar ipoteze asupra c originei i sunt 
fără interes 3. Se știe că oștile: 'bizantine, chiar garda imperială, erau::compuse 
din străini, Frânci, Varangi, Nemizi, Anglii, Ruși etc. +, așă că cel dintâi: Can- 
tacuzino dovedit documentar, comandant. de oști pe: vremea. lui Alexie I Com- 
nenul (1081—1118) poate să fi fost și el de origină străină. Destul că istoricul 
bizantin Pahymer > enumără pe. «nobilii Cantacuzini» printre, familiile. cele. mai 
iustre ale Cons-polei. e, 

Arătările Genealogie! sunt. prea des confuze sau: greșite ca să se. poată 
pune temei” pe ele când nu sunt: întărite:de alte izvoare. Pentru epoca bizantină 
zvorul cel mai sigur este și astăzi tot Ducange, care se poate complectă sau 
ndreptă în parte prin . cercetările invăițaţilor moderni. 

Cel dintâiu Cantacuzino cunostul,; “fără a i se arătă. preniamele,:. sa distins 
în lupte la 1107 5. Despărţit de el printr'o generaţie este generalul loan : Can- 
tacuzino, căzut în luptă la 1174. A fost căsătorit cu -Maria fiica ui Andronic 
Comnen și nepoata împăratului Manuil Comnen: (1143—1179);, 

Mannil, fiul lui loan, a fost și el general și a fost orbit în inchisoare a 11805 s 
desigur în timpul turburărilor ce au urmat la moartea lui -Manuil Comnen cu 
prilejul suirii pe tron a fiului său Alexie : Comnen. : . ... E degee 

„Contimporani cu acest Manuil au fost: | 
1. Teodor Cantacuzino, mort la 1183 luptând alături cu Isaac Abghel în- 

potriva lui Andronic Comnen tiranul (11835—5) vărul lui Andronic. socrul lui 
„Ioan Cantacuzino. a 

i, 

' Discorso della origine de principi turchi. — Întâia ediţie la 1550 după moartea autorului.— 
Reprodus în Sansovino, Historia universale del!” origine et imperio de Turchi. Veneţia 1588 şi în Sathas 
Monumenta historiac hellenicae IX. 138 sq. — Cf. Iorga, Despre Cantacuzini, p. XI. : 

? Genealogia, p. 5. 25. 32 a | 
* P. Cantacuzini și Cataeuziny, + un studiu al lui L. Sakellion în: "revista TIugusabs XI ss7) 269. 

Mu mi-a fost accesibil. - : 
+ Sathas,' Monumenta, VII p. XVI. — = Buchon, Nouvelles recăerches nistorigues! sur la Princi- 

Paute frangaise de * Morec, Paris 1843, |. 184. n 
* In ediția Bonn, L. 65. Citati în Azistoy cs î3 z0p: arie aa tovchyizae * ezatp! ag: IL. 42 126, 

? Genealogia, p. 7% 
1 Ibid. 7 şi |, Comnen, Viaţa împăratului loan Cantacuzino. 
' Genealogia, p. 8. as 

Si



"Isaac Anghel (1185—1195). :. a Ş , - 3. loan Conteaza O ivaie și el al lui Andronic Comnen tiranul şi cumnat 
cu Împărații Isaac și Alexie (1195—1201) Angheli, pe a cărora soră Irina, fiica lui Andronic Anghel, o luase 'în căsătorie la 1186 !. In spiţa lui Sau e 
arătat la anul 1198, iar în spița O'Donnel la 1226, dată ce. pare .mai puțin 
„exactă, | E e | a Și Ia , iu al acestui loan este Mihail Cantacuzino, ruda Anghelilor. In spița lui 
Saul figurează la anul 1242, iar în spița O'Donnell ia. 1263, dată puţin pro- babilă de oare-ce tatăl lui Mihail s'a căsătorit. la. 1186 2. 

Un Manuil Cantacuzino trăia pe vremea .celui dintâi. împărat Paleologu, Mihail VIII (1261—1282). In spița lui Saul e înscris la anul 1263, în spița O'Donnell, greșit, la 12894, EI este acel Cantacuzino. despre care cronica -- Moreei 5, fără a-i da prenumele, spune :că a fost trimis, ca: șef de oaste, de împăratul Mihail Paleologu în Morea inpotriva Frâncilor, și că a -căzut în luptă “la 1264. Cronica îl numește -«ung des plus grans seignors de. Constantinople «et tenus aucques le plus vaillant home de Romanie». E o Acest Manuil se confundă de obicei cu un Mihail Cantacuzino care a fost bunicul: impăratuluic.  Bazicul împăratului Cantacuzino nu poate insă să fi murit - la 1264:, de oare-ce se admite data de 1316 pentru moartea, în vârstă numai de 30 de ani, a fatălui împăratului, născut deci după 1264 5, Confuzia a pro- venit din faptul că. istoricul Pahymer ? vorbind de 'expediţia în Morea, numește pe Cantacuzino Mihail. Totuși Manuil și Mihail sunt două „persoane deosebite. “Un Mihail, care poate fi bunicul împăratului, e cunoscut :de spița lui Saul la anul 1289, iar de spița O'Donnell la 1304 20, 

13. Andronic Cantaciizind, doiedit la: 1189 în--bune raporturi cu împăratul 

  

1 Pe Teodor, Ducange îl credea contimporan cu loan cel căzut la 1174, îl bănuia a fi fost fiu al lui Manuil (Genealogia, 8-9). - ? Ibid. — Menţionat şi de [. Comnen. ÎN 3 Că ar fi sprijinit, după spusele istoricului bizantin Nichitas, parc, din cauza datelor, o confuzie cu ceilaiți Cantacuzini partizan 4Ibid. 10, 30. : 
* Merge de la 1205 la 1333. Pentru diferite texte ale cronicei, A taire sommaire des mss grecs de Ja bibliothăque nationale, III. 35, 56. —Un text francez a fost editat de Buchon, Recherches historiques sur la Principaute frangaise de Morce, Paris 1845, vol. 1, sub titlul: Le livre de la Princee de la Moree (v. pag. 161-169-172). Un .text grecesc sub titlul B:6)ov “îs vovyutstaş, a fost editat tot de Buchon, ibid. vol. 11 (v. pag. 165, 169. 181, 182) Cantacuzino e calificat de stratiot viteaz. —Alt text a fost publicat de Alfred Morel Fatio: Libro de los fechos e conquistas del principado de la Morea, compiladu per comandamiento de Don Fray Iohan Ferrandez de Heredia, maestro del Hospital de S. Iohan'de Ierusalem, Chronique de Morce aux XIII-e ct XIV-e si&cles, pu- blice ct traduite la premitre fois pour la sociâte de Orient latin. Geneva 1885. * Sp. Lambros, “Isropie 736 Ppupronpasirag ?ey E)Ază:, L. 177.370, | ? Ibid. 370. 

" 
5 Ibid, 
? Citat în Buchon, |. c. 1. 161 n. 1. 

„12 Genealogia, 
împăratului. Ibid, 19. 

iar pe Ioan de la 1186 

i ai Anghelilor, 

cjriovy VI. 453.—Omont, Inven- 

p. 30.— Ducange, care nu cunoștea pe Mihail, bănuia că Manuil a fost bunicuj 

pe Alexie Anghel (Genealogia, 9. 29) 
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Contimporan cu Manuil este un loan Cantacuzino, mare paharnic (pinchernis) 
și duce al Traciei la 1247 î, trimis la 1248 de împăratul loan Vataţi cu oastea 
inpotriva  Genovezilor 2. Sa călugărit sub numele de Ioanichie; şi a fost căsă- 
torit cu Irina, în călugărie Evloghia, sora împăratului Mihail .. VIII. Paleologu 
(1261 — 1282). Li se cunosc urmași numai fiice, numite în izvoarele bizantine 
Paleologu, după numele mamei lor 3. | ă 

Tocmai în pragul sec. al XIV-lea apare familia Valois în istoria bizantină. 
Charles de Valois, fratele regelui Franței Filip cel frumos, s'a căsătorit cu Eca- 

"terina de Courtenay, fiica împăratului latin din Constantinopol, iar fiica: lor Eca- 
terina a fost una din soțiile lui Filip de Tarent. Nu poate fi dar vorba de 
Cantacuzini-Valois din sec. X-XIII 5. Familii franceze s'au încuscrit | în: timpul 
imperiului latin de răsărit cu familii bizantine, dar înrudirile cu Cantacuzinii, : 
menționate în Genealogie 5 nu sunt adeverite de documentele cunoscute 
până azi... | ÎN A a a 

Prenumele /a/ă/ui împăratului Ioan Cantacuzino nu este arătat. de istoricii. . : 
bizantini. In spița lui Saul, înainte de loan figurează un Gheorghe (anul.:1304), 
ar în spița O'Donnell tot un Gheorghe (1315 și 1329)7. Se ştie că tatăl îm- 
păratului a fost trimis de Andronic Paleologu cel bătrân (1282—1328) guver- 
nator în Peloponez pe când aveă numai 22 de ani şi că a murit acolo după 
opt ani, la 1316, în vârstă deci de 30 de ani numai, lăsând doi; copii mc, 
pe loan viitorul împărat și o fiică soția de mai târziu a lui: Constantin Acro- 
politul 9, . a a pi 

Cât privește pe mama împăratului, “Teodora Tarhaniot Paleologu, ară 
tările cam confuze ale istoricilor bizantini 10 se lămuresc prin următorul tablou . 
intemeiat pe documente:1! II N RI 

. Mă , E i IE pt 

„1 Anton Miliaraki, “Ietogia 705 Gas:haiov sis Ntaniug val "205 deozorâtib îs ?Hazigob, Atena : 
189% p, 382, | | I i 

* Buchon, Recherches et matcriaux pour servir dune histoire de la domination frangaise dans... 
lempire grec. Premizre partie. Eclaircissements historiques. Paris 1811, pag. 458.—Nici pe loan nu-l:: 
cunoaște Ducange, și-l confundă tot cu Manuil (Genealogia, 10). te 

* Sp. Lambros în Nfos “Egon, X 347—8 şi [. 37.—Ducange, Familiae, 209, .210, 232, 321.— : 
Antonie H. Hatzi, O: “Paob), “Pâ), “Pâhar, pag. 17, 18.— Achziov, Il. 36 n. 2. —Papadopol-Keramevs, | 
Egis). f:â). IV, 210. Ze/hesis chronica publicată de Sp. Lambros, p. 6.—Impăratul Ion Cantacuzino 
ed. Bonn, |. 276, . : | a : 

1 Buchon, Eclaircissements, 237,264, 
3 Genealogia, 29, 32 a. 
* Pag. 32-a, IE 

„? Ibid. p. 30. | R RE Ea E 

* Sp. Lambros, bpauoxpasia |. e, - | a tt ie 
? Ducange, în Genealogie. 10—31.—I. Comnen, |. c. ae se 
% 1, Comnen, |. c. folio 3. — Ducange, |. c. 11. — Impăratul Cantacuzino, ed. Bonn, ÎII. 31. 

„* Du Cange, Familiae, 209 —210. 232. — Pahymer,- ed. Bonn, 1. 295. —- Ntos “EMhqvop. IL. 37. X+ . | 
347 -8.--. Antonie Hatzi, 1. c. | i . RI ID 

+ 
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ANDRONIC PALEOLOGU 

Ie „.* mare .domestic:?. 
: aaa | î. 

  i E 7 
MARIA (Marta) 

= Nichifor Tarhaniot. -.. 

i 
MAHAL VIII 

" împărat 1261-1282 

—— ] 
"IRINA (Evloghiz) 

== Ioan (Ioanichie 

  

  

- mare domestic. 1230 Cantacuzino 
Ă . zice 

"- meodora - 104 Mda Ah PT "MĂRIA TEODORA 
"ANDRONIC cel - Teodora : IOAN MIHALI, ANDRONIC | , ANA SER a E ă bătrân : = Gheorghe() . Pe „* = Xichitor, Anghel =") Alexie = ] Cora e 

"împărat 1282 Cantacuzino a ;  -despot-de Arta . Filis mare -. -Muzalon 
1328 | ou + domestic i =?)loanRaul 

=lrina Aledrama 
      

  

> 

   

fiullui Teodor. protovestiar 
— Filis orbit . „ de UȘ: | i rabie pd i „la 1282.  ' Trebizunda 

TEODORS IRINA MIHAIL Ioan Canta- „MARIA ITAMAR . TOMA, e 
de ' loan An- "cuzino * "= loan” ='la 1294 (natural) =) Constan- Mont- - ghel împărat „__comite de cu Filip despot al | tin dihu ferrat  sevastocra- "1 Cefalonia,din principe de - Epirului 5. regele Bul- , 

"1" tor. familie fran- ,. Tarent 3, ;--1296—1318;.; ; Sariei E . ceză 1. fiu lui CaroLI1 =) Lahană.. . 
” de Anjou _(Corducuva) E A 

ANDRONICIII pr otondent 
cel tânăr - 

»u gar , 
- împărat | a Ia "1 1328—1341 i] i 

Prin urmare, “Teodora 5 eră mătușă mare lui And de soră lui Mihail VIII Paleologu, care eră deci unchi mare Cantacuzino; acesta eră astfel unchi de văr'al doilea Impăratul Cantacuzino eră văr al doilea cu sevastocra soția acestuia. In: fine pe vremea lui loan Cantacuzino trăiau cu el, Manuil şi Alexic, acesta zis, de pe bunicul său desp Filantropine î. i a 
Titulatura: loannes Angelus Comncnus Palaeologus Cantacuzenus 3 prin: filiația arătată. Intr'adevăr, mama împăratului loan Cantac haniot— Paleologu; soția lui loan ' Cantacuzino dela 1186 eră: lui loan Cantacuzino cel căzut în luptă la 1174 eră: Co mnen 

1 Iată ordinea principalelor demnități: bizantine: 
domestic (Buchon, Eclaircissemenis, 99, 

* Gencalogia, 23.— Au fiu pe Mihai (Buchon, Eclaircissements, 449). 3 Buchon, Eclaircissements, 219. 
3 Buchon, Eclaircissements, 

mare 

tabloul VIII în Ane. * Pentru Paleologii de Montferrat, v. Campana, Arbori delle fan regiatto con diversi titoli in Mantova 
genealogie ms a Paleologilor, la Bibl, naţ. Paris, Ms grec No. 1739, $ Moare la 1342 (Ducange, Familiae, 259..—Genea că data este u. morţii soțului: Teodorei (pag. 11), -- 

 Pahymer, ed, Bonn, I. 295. : 
2 Ducange, Familia 260, 

logistul, interpretând greşit pe Ducangc, 

ronic cel tânăr; nepoată 
împăratului. loan 

lui “Andronic cel tânăr. 
torul Ioan Anghel prin * 

Tarhanioţi, veri 
1e mamă, Alexie 

se explică 
uzino eră: Tar- 

Anghel; iar soția 

sevastocrator, ""cesar, protovestiar, mare duce, 

222. Filip s'a căsătorit a doua oară 'cu Ecaterina de Valois. 

niglie le quali hanno signo- * -» Aledrama, Paleologo e “Gonzaga.: Mantova 1590, O 

crede  
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Impăratul loan Cantacuzino n'a avut frați: A avut văr (2E4dehece) pe Ni- 

chilor Cantacuzino, sevastocrator, unchi deci (Yzics, patruus) lui Matei Canta- 
- cuzino fiul împăratului Ioan 1. Nichifor a fost tatăl Teodorei, soţia la 1351 a lui 
lon—Alexie Comnen, . împărat 1350—1390 (fiul lor Manuil + 1416)2. O soră a 
ui Nichifor a fost soția lui Guy de Lusignan, rege al. Armeniei la 13442. 

Impăratul loan Cantacuzino : a fost căsătorit cu Irina fiica lui. Andronic 
Asan protovestiar, fiul regelui loan Asan, şi a avut mai mulți copii, arătaţi 
de Ducange $. 

1. “Toma. 
2. Andronic mort 'de ciumă la 1348. -, 
3. Maria măritată cu Nichifor Duca, despot €. 
4. Teodora, soția sultanului Orhan. ,. 
5. Manuil, a fost căsătorit cu fiica lui Guy de Lusignan, rege al Armenii 

la 1344, care scoboră prin mamă din familia regilor. creștini ai Armeniei în 
care se repetă prenumele de - Livonî. Din- Manuil - aş--crede deci că scobora 
Lyverus Cantacuzino care la 1629 mijloceă: o corespondență. intre Betlen Gabor 
al Ardealului și Muscali &, -. | 

6. Elena a fost soția îimpăre atilui Ioan Paleologu. Pentriică mai i mulţi des: 
cendenți din aceștia sunt desemnați, fie de Genealogic, fie. de ; alte izvoare, cu 
numele de Cantacuzino, cred" folositor a da "următorul, tablou *. 9, a 

y 

e 

ai 

1 Cantacuzino, ed. Bonn, Il. 138.11 249,0 ce 
* Buchon, Nouveltes recherches,. Il tablou IV in fine. --Manuil « ar puteă a. acel Manuil Cantacu-: 

zino nepot (z=ttds., patruelisi — de frate nu se poate—al împăratului Cantacuzino, (ed. Bonn; III 251): 

Căsătorit cu fiica lui Humni zis "Stratigopol (Geneal. 10) poate a lui Nichifor Humni de pe vremca lui 

Andronic cel bătrân (Omont, Inventaire sommaire, II, 194 - 5:.--O ramură de Mclisini a fost zisă Stra-: 

tigopol (Buchon, Eclaircissements, 28.'456, şi acelaş, Nouvelles recherches, Il tablou IV in fine). 

* Buchon, Eclaircissements, tablou XIV.—Gregoras, ed. Ponn, II. 623, 

+.P. împăratul. loan C.,.călugărit sub numele de Ioasaf, şi 'ctitoriile lui, NEcs “E "“1Yopu. “un (2905) 

P. 90.— Portretul lui, în codicele S. 55 din biblioteca Estensă din Modena ((Nios “Ehrqvop. VII (1910) 401 . 

Teprodus de Larmbros, |. c. 1. 429.—Alte portrete la Bibi.. naţion. Paris, Cod. ellin. 1242 tol. 5-a şi 128-3, . 

CU întreaga curte și ca monah.—P, operile lui, Omont, Inventaire Sommaire, IV 9%. E n 

5 Genealogie, 15. ! 

* Gregoras, ed. Bonn, III 557, zice cu' Nichifor. fiul comitelui de Cefalonia. . 

1 Buchon, Nouvelles recherches, Il tablou 1V. în fine. i 

* Iorga, Despre Cantacuzini p. XLV—XLVI... : 

? Buchon, 1. c. și Eclaircissements p. 330. 411.-- Cantacuzino, ed. bona, UI. 238 şi anexa a despre: 

familiile grecești: Paleologu, pag. 282. Se
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, DR Ia ELENA CANTACUZINO N 

e = loan V Paleologu fiul lui Andronic [NI 
a e împărat 1341-1376 şi 1379-1391 

  

  

  

- — Ț d . | TEODOR E ANDBIONIC - MANUILL U - MIHAIL . IRINA 
despot, al Mistrei “împărat. Împărat 1391—1423 „i „despot... 
1384 ț 1407 . 1376-1379 "1425 | 
"= Bartolomea i :319 3: IN 
fiica lui Nero Ac- 
ciaiuoli şi a unei 

Doria 
| 

ENA IOAN VII ANDRONIC IOAN VII TEODOR: CONSTANTIN "TOMA 1465 DIMITRIE = Ioan III : . împărat. despot * "împărat la 1430 cu 1471 de Lusignan regele "1423-1448 de Sparta 1448 14531 Ecaterina Ciprului + 1458 TI149  ţ 1448. . m “fiica-lui Asan : . E DR ! i Zacaria 
Centurione 

| , TIP Ț T ——— 1 IACOV IL , MARIA ALEXANDRU IOAN SOFIA “ELENA . , „ANDREI; - »MANUIL de Lusignan — Ştefan - | (Zoe) — 1447 Lazăr. despot „ despot =Ecaterina Cornaro Vodă | ==1412 loan Brancovici se 'aşează la se aşează la Ie celMareal țarul ...., » Roma .., :. Roma Moldovei " Moscovei i . 

7. Împăratul Matei. Cantacuzino 1, fiul împăratului Ioan, a fost: căsătorit cu Irina fiica lui Dimitrie Andronic Paleologu. | | Despre urmașii lui vorbeşte Teodor Spandugino Cantacuzino, eupatrid țări- grădean dela începutul sec. al XVI-lea, în scrierea sa Discorso della origine de principi burchi 2. Despre tată,- Teodor eră din familia Spanduni, cunoscută din sec. al XV-lea 3, iar despre mamă Cantacuzino. Din arătările lui, controlate “cu documente, rezultă următoarea descendență a împăratului Matei Cantacuzino. 1. Teodora, nemăritată, călugăriță +. 

  

1 CE, Mariuiov «os k. ăvos, Bios ar Ya. APrwndzv 85 nd Tâvos întuehsia 3: nod 2vdosord=cb vu sogotătob xbpiov ILtwovyor, rod KE. (Papadopol-Keramevs, “epos. GE). IV. 327). Nu ştiu să fi fost publicat.— P. operile lui Matei C. Achziov IL. 425; IV, 518. — Omont, Inventaire sommaire 1V.,133. 2 Republicând această scriere, Sathas dă lămuriri” despre neamul lui Spandugino. Monumenta, IX p. IV sq.Cf. acest volum p.Villna8 
E ” „* Iorga, Doc. Cantacuzinilor, 1.5. — în 

Antonie, 1489 (Ibid. 5). În sec. XVII-lea, 
narului între 1675—1703, dicheofilax 1691 
Are nepot pe Grigore: fiul boerului Ana 

afară de ramura lui Teodor, se cunoaște. Manuil, fiul lui trăiă un Spandoni sau: Spandonache, profesor la şcoala Fa- » protecdic 1696, mare retor 1713—1717, hartofilax 1719. — stase (Papadopol-Keramevs, .“Iigos: GB). II 72. IV. 318. — 
Acelaş, Catalogul mss silogului, 94—5. — Revista “Exxâns. âăm deva, anul III, p. 172. 440.—C. G. Mano,: Documente privitoare la , familia Mano, p. 61. — Iorga, Studii şi doc. V. 311 nota). — A avut fiu pe 
Gheorghe care trăiă la 1711—1717 (Sathas III. 532.— Articol de Papadopol-Keramevs în'revista "Exrs. 
bâzos din Alexandria. Vol, III (1909) p.'451—5 şi Vol. IV (1909) p. 315-326. 409 —438 Nu mi-a fost 
accesibil). Acesta a fost cămăraş al Ducăi Vodă,. apoi câminar între, 1710—1716 «fiind și neam» lui 
Nicolae Vodă Mavrocordat (Letopisete, ed Kogălniceanu, 11 ţ . Kog . 32. 148 III 42). Conti poate frate, e Scarlat Spanduni (Sathas, l c.). oa A ea . ontimporan cu Gheorghe, 

* Genealogia p. 1.
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» 2. Ana, măritată cu marele .duce Luca Notara 1. Această alianță dovedită 
documentar coroborează spusele lui Spandugino că Gheorghe Cantacuzino, hepot 
-de fiu al împăratului Matei, eră văr primar. cu Ana fiica 'Iui Luca Notara. 

3, loan Despot? a avut Rică pe Elena, dovedită la 1382, soția lui Fre- 
deric de Aragon. 

4. Dimitrie, sevastocrator *, despot al Mistrei, a avut următorii copii: 
a) Gheorghe Cantacuzino, cel amintit de Spandugino, poreclit de Al- 

banezi Sakatai. Îl cred identic cu Gheorghe Paleologu Cantacuzino —- Paleologu 
probabil despre soția împăratului ] Matei — pe care despotul Peloponezului, Paleo- . 
logu, ruda .sa, îl trimite în misiune în Sârbia la 1431. Pe la 1441—1460, se 
află în Calavryta şi aveă o frumoasă bibliotecă î. 

“b) “Toma, dovedit la 1444, 1448, 1457, apără vitejeşte Semenâria «. 
c) Elena, soția lui David Comnen, împărat de Trebizunda, 1460 î. 
d) Irina, soţia lui Gheorghe Brancovici, despot sârbesc dela 1427 $. 

Copiii născuți din această căsătorie cunt desemnaţi de obicei sub. numele de 
Cantacuzino, anume: 

Ştefan 9 
Maria, soția sultanului Amurat IT; 
Ecaterina, soția lui Ulric de Cily, numită de obicei Cantacuzino 1%; 

Lazăr, din care a scoborât Milița-Despina soția lui Neagoe Vodă. De 

aceia în pomelnicul mănăstirii dela Argeş sunt înscriși: Mara țariţa, Cantacu- 
zina sora ei1!, despot Lazăr. De asemenea întrun document din : Noemvrie 

1492, Vlad Voevod Călugărul zice că a primit a se numi ctitor, la "mănăstirea 

Hilandarul dela Muntele. Atos, după răposarea doamnei și împărătesei | Mara și 

a sorei ei doamna! Cantacuzino 12, Astiel său înrudit Cantacuzinii cu ! Neagoe. 

„1 Sp. Lambros, Ile) atohoțata, II. 182.—Confuz în Gencalogie p. 20. 

2 Cantacuzino, ed. Bonn, III. 858; 

3 Asisioy IV. 173—7.:458.—Chimon Tcodoropulos, “Eva Keoycanostinvod, în revista Aasdaiuuv 

din Sparta, I (1909) p. 25: Atnipmpuz ob “1 bnâdeste îv Musrpă. Nu mi-a fost accesibilă. 

1 Cantacuzino, ed. Bonn. III, 358. 

5 Sp. Lambros, bprpzorpuraia, IL. 128. _lorga. despre Cantacuzini p.. XIV. 

s Frantzi, ed. Bonn, 386.—lorga, Notes et extraits, 2-e serie, 316. 377. 401, 430. 

1 Greşit Jrina în Ducange, Familiae, p. 195. 

s Engel, Geschichte von Serwien, dă soție lui Gheorghe Brancovici pe Irina. Cantacuzino care 

ar fi fost fiica unui Ioan Cantacuzino împărat de Trebizunda, care n'a existat, iar lui Grigore fiul lui - 

Gheorghe îi dă soţie pe Teodora fiica împăratului Matei C., care s'a călugărit fără a fi fost măritată. | 

Pag. 365. 369. 377. 393. 415. — Confuzie și în Commentario de le cose de Turchi etdel Signor Georgio 

Scanderbeg, 1539 pag. 8: verso şi 16 verso. - 

2 Sub numele de Cantacuzino la 1479 în Genealogie p. 1. — Confuzie ibid: Pp. 19 No. 32, 

-19 Ducange, Familiae, 337. | - | e 

"1 Conv. lit. XLIX (1915) p. 1121. Cuvântul slavon ercrpa = 'soră, s'a transcris greșit cu litere 

latine cectros «i. î | . a N 

'2 In fotografie la Stoica Nicolaescu. Citat în G-ral. P. V. Năsturel, Neamul boerilor Cantacuzini 

din ramura Şerban Vodă, în Literat. şi arta română XII (1908) p. 63 n. 3.
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Vodă+, din: neamul căruia avea să fie mai târziu soția”. lui - Constantin, postelnicul 
- €): Ioan. Cantacuzinio,: guvernator, al. Corintului 14 5. VE is de 
4) Manull, despot -«del brazzo din Maina», în Peloponez la zi 

ae e dela Saul și dela O 'Donnell figurează şi alți Cantacuzini | are 
insă nu aparțin acestei -familii decât. prin femei. Astfel, Andronic, espo u i 
bosului. (1398 la Saul, 1405 la O "Donnell) este : fiu al împăratului can 2 
leologu şi al .Elenci Cantacuzino; Teodor, despot al-Mistrei la l. Pe ra d 
Andronic; Teodor. dela . 1449 în: spița: Saul, este nepot :de frate a i eo 
dela: 1402; Mihail. protostratorul (1437 la. O "Donell) este de ascmenea rate cu 
Andronic +; tot astfel Manuil Cantacuzino citat. de Ducange la anul. 1420, Şi beizadea -Radu. Cantacuzino în sec. al: XVIII-lea, întro diplomă de cavaler al ordinului Sf... Gheorghe, vorbeşte de . despoții Peloponezului Andronic și Cons- 
tantin: Cantacuzino 6, care însă 'sunt Paleologi, fii lui. Manuil?. Zaharia Canta cuzino la:;1402 în spița Saul și: 1420 la-O 'Donnel „este : Asan 8.. i Monuil Cantacuzino zis Gin, căsătorit cu Maria zisă de. Albanezi Kukia, a. avut fiu pe Dimitrie care la 1453, împreună cu ginerele său Nichifor Palcologu, luptă pentru apărarea Cos-polei în zilele de 1, 2 şi 12' Mai, şi aducând la timp rezerve reușește să respingă pe Turci 2; Orașul. cade la:29 și Dimitrie, temân- 

  

„+ Doamna Despina nu cred să fi fost însă fiica lui Lazăr. „Căsătoria! lui Lazăr cu Elena fiica des: potului Toma Paleologu s'a făcut. la 1447 și Elena a murit la 1474. Chiar, dacă Despina s'ar fi născut în acest an, încă n'ar puteă fi soţia lui Neagoe.—Izvoarele arată pe Milita căsătoriiă la 1463 cu Ieo- nard II Tocco, conte de Cefalonia, şi că ar fi. murit în facere la 1464,''Buchon, 'Nouvciles rechorches; vol. I 322—3 şi II tabloul genealogic în “fine).— Neagoe Vodă cră fânăr, vătaf de vânători, la 1508, și tot tânăr în domnia lui Vlad Vocvod (1510—1512) ne spune Viaţa lui Wifon (ed. Erbiceanu, 71—7). La moartea lui Neagoe, în 1524; fiul său Teodosie eră .fuer, copil; spune un act din acelaş an al re- gelui Ludovic al Ungariei (Hurmuz. 115. 3731, de 14 ani, precizează -un raport extern din 30 Oct. 1521 (Cf. Iorga, St şi doc, III p-INLVI). „Feciorii lui Neagoe. Vodă,, Teodosie și altul .au. fost mici» zice compilaţia atribuită lui Const, căpitanul (ed. Iorga, 42).. Un contimporan care a cunoscut pe Neagoe pe când eră încă egentiluomo privato», Mihail Bocignoli din Ragusa, serie la 29 Iunie 1524 lui Gerardo Plania secretarul lui Caro! Quinsul că Teodosie aveă la moartea tatălui său 7 ani (Del Chiaro, Storia delle moderne rivoluzioni della . Valachia, ed. lorga, p. 117, Teodosie și Stana crau fii întâi născuţi ai lui Neagoc. 
: i 2 Frantzi, cd.. Bonn, 

Matei (Familiac, 263). , A : : , 3 Frantzi, cd. Bonn, p. 383. —Calcondil, ed. Bonn, 407.— p. 19.—In spița O 'Donneli, Manuil la anul: 1453 (ibid. 30). . + Ducange. Familiae, 241. 243 245.— Tabloul genealogic dela pag. XIV. 3 Genealogia p. 19 No.:33, - a e e * Doc. 204 în acest volum. 
“3 Tabloul genealogic dela p.- XIV. . 

* Sp. Lambros, Pprepuozpuria p. 51. 
? După istoricul bizantin Frantzi, în C. Schiumber les 'Tures cn 1453, Paris, 1914 p. 185, 197. 

£ 
p- 2)0. Ducange bânuiă și el că Ioan se trăgcă dintr'un fiu, al împăratului 

Ducange, în Genealogia Cantacuzinilor, 

ger, Le sitge, la prise ct le sac de C-ple par



— XVII — 

du-se pe semne de răzbunarea lui Mahomet II, fuge în Ungaria 1. Fi tigurează pe 
o listă de refugiați de la  Cos-pol împreună cu un Leon Cantacuzino 2. La 
1454 se întâmpină și un Mihail Cantacuzino *. In timpul luptelor pentru apă- 
rarea Cos-polei, Poarta.de aur ar fi fost. încredințată . unui alt t. Cantacuzino, An- 
'dronic, probabil Paleologu +. 4 

Dimitrie e arătat în spița lui Saul la. 1464 5, Mai trăia la: 1474 5. EI a 
avut și o soră, fiică a lui Manuil Cantacuzino Gin, Evdochia, măritată cu Matei 
Spanduni și moartă la .1507 în vârstă foarte înaintată. Aceasta a fost mama 
istoricului Teodor Spandugino- Cantacuzino, născut pe la 1460 Şi care trăia încă 
la 1538; a lui. Alexie, zis Cantacuzino, care trăia la 1490, și a unei fiice mă- 
ritate cu Mihail Trevisan, nobil din Veneţia î 

“Alexie Cantacuzino (Spandugino) : 5 trebue deosebit de contimporanul său 
cu acelaș nume, zis. și Bianchi după numele: de familie al. mamei sale, despre 
care vorbește Genealogia *, stabilit în Cipru, dar pe. care .nu Pam întâlnit în 
alte izvoare. Din neamul acestuia va fi fost Florida Cantacuzino <evghenicoasă 
jupăneasă de Chipru», îngropată: în biserica. Maria Aracoeli din Roma 0, După 
unele izvoare și soția faimosului mare dragoman: Panaiot Nicusi - Mamonă, nă- 
scută Calvocoressi din Hios, ar fi aparținut familiei Cantacuzino. - Panaiot insuși 
pare a fi fost originar din Nicosia, în Cipru. -A murit în C -reta și sa ingropat 
în ctitoria lui din insula Halchi 14, 

Alexie. Cantacuzino. (Spandugino) a . avut un fn Manuil, care cred. că trebue 
identificat cu acel «signore Cantacuzino» din Maina .la: 1533, unul din patri- 
cianii creștini din Peloponez care puteau fi, după socotința guvernului venețian, 
îndemnați să se răscoale împotriva Turcilor 12, 

1 Cred cel putin că e vorba de un singur Dimitrie, Genealogia spune (p. 20) că sar fi căzut în 

luptă. După Ecthesis chronica, p. 16, tatăl lui, Dimitrie protostratorul, ar fi fost mesazon, intermediar 

politic, nu se spune între cine. 

2 “EXâmvopvbuwy, p. 298, 
* Iorga, Doc. Cantacuzinilor p. 2. 
+ Schlumbezger, |. c. 101; Edwin Pears, The destruction of the greek empire, „New York 1903 

p. 249:după izvorul contimporan, Leonard arhiepiscop 'de Mitilene, Lettera de la presa di C-poli, scrisă 

către papa Nicolae 'V, din Hios ia 16 Aug. 1454. Leonarde reprodus în Mignc, Patrologia graeca vol. 

159 p. 923—944, dar nu vorbeşte de Cantacuzino « ci numai de un Teofil Paleologu. 

5 Gencalogia p. 30. : 
e Omont, Inventaire sommaire, II. 131. 

? Sathas, Monumenta, LĂ p. VI şi XIX. 

s Cf. lorga, Doc. Cant. 3, 4,6. 

? Genealogia, pag. 30. 

"30 Ibid. p. 21. : : 

“1 Hammer, Histoire de PEmpire ottoman, trad. Heilert, XI. 228 n. 2 după o. «Relation de V'âm- 

vază ci phone povăs ris mari e bassade imperiale». — Bartolomei Cutlumusiands, SRâuy "mpa iczop, apt <iis 

beozzov, 1846, pag. 29. . 

12 Sathas, Monumenta, VI. 315
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Contimporan cu Alexie -a fost Manuil Cantacuzino care trăia la. 1490, în 

strânse legături cu familia Spanduni î. Da 

„ Aci, filiația documentară se întrerupe. Lipseşte documentul care să lege 
de unui din Cantacuzinii precedenţi, pe Dimitrie Cantacuzino care. a fost tătăl 
lui Mihail zis Șaitanoglu, adică fiul Satanei, de la Anhial, pe țărmul Mării 
Negre, spre: nord de Constantinopol. După tonul respectuos cu care Gheor- 
ghe 'Etolianul vorbește, întrun poem .de curând „publicat * de «faimosul 
«Dimitrie» tatăl lui Șaitanoglu, se: vede că Dimitrie a fost un personagiu de 
seamă: Il cred identic cu singurul Dimitrie Cantacuzino 'cunoscut la începutul 
sec. XVI-lea, stratiot viteaz «slăvit cârmuitor de oști, fiind în ajutorul. Floren- 
«tinilor, a murit în anul 1536, și sa îngropatla Pisa, în biserica Sf, Dominic» * 

Ducange spune că Șaitanoglu era unchiu al Cantacuzinilor din Peloponez 
(patruus Peloponnesiorum illorun: *). Dar prin Cantacuzini din Peloponez, Du- 
cange înțelege neamul lui Manuil Cantacuzino zis “Gin 5. Așa dar din neamul 
acestuia trebue să fi fost și Dimitrie tatăl lui: Șaitanoglu. De aceia îl cred fiu 

„al'lui Dimitrie cel fugit din Cons-pol la 1453. Acest Dimitrie dăruește la 1493 
o icoană mitropoliei din Mesemvria, de lângă Anhial î. In tot câzul nu lipsește 
nici 0. generaţie între tatăl lui Șaitanoglu de la Anhial şi Cantacuzinii descendenți 
din împăratul Matei, încât nu poate fi indoială-că apartinea aceluiaș neam. | 
»„.- Șaitanoglu va fi fost porecla dată de Turci fiilor viteazalui stratiot. Spiţa 
O'Donnel ştie și ea de un Dimitrie Cantacuzino la anul '1532 şi-i dă .de soție 
pe Anastasia . Paleologu ?. Ducange,. referindu-se la” cronicarul: Manuil Malaxos, 
menționează pe un Dimitrie Cantacuzino care ar fi fost: omorât 'din porunca 
sultanului Selim *. Cronica lui Malaxăs este contimporană, merge până la anul 
1573. Ni sa păstrat, cu variante, în diferite mss 9%, din care unul a fost pu- 
blicat de Sp. Lambros sub titlul de Fc//esis " Chronica, altul, sub titlul de 
Historia: politica et patriarchica C-poleos, în Corpus scriptorum. historiae by- 

1 Iorga, Doc. Cantac. 5, 6. | Sa a N 
„„_ 2 N. Bănescu, Un potme grec vulgaire relatif A Pierre le Boiteux de Valachie p. 28 versurile 

355—360: Amprineptos înetvos, cel de bun neam. Bânescu face confuzie între Petru domnul TŢării-Româ- 
nești (1559 —1568). de care e vorba în poem, fiul lui Mircea Ciobanul, şi: Petru Voaă Şchiopu domnul 
"Moldovei (1574 —9. 1582-—1591) Cf. Filitti, Din arhivele Vaticanului, II. 17, .37..46—7.— P. operile lui Gheorghe Etolianul în cinstea lui Șaitanoglu și a fiului său Andronic, Nioş “E)dmvop. IX (1912) 252.— Alte opere ale aceluiaş, Achriov V (1900) p. 1. . ” i 

3 Genealogia, 21. , a 
1 Ducange, Familiae, 263. e 
5 Probabil urmând pe Crusius, Turco graecia, 

torul 1464 şi pe Matei C. ducele Albaniei 1474 din 
tostratorul Parafanditu (î) cade la Ferara 1 

„9 Kavetastoo od âmă Svatoo, Evyypagoi îhdaanvss. Cos-pol 1866, p. 368, - ? Genealogia 28, “ . 
2 Selim Ii (1566—1574) Genealogia, 22, 33, | 
» Cf. Omont, Inventaire sommaire, Il. 144, 

224.—Nu pot identifica pe Isaac Cant. protostra= 
spița O'Donnell (Gencatogia, 30).—Un Isaac pro- 

492 (Iorga, Despre Cantacuzini, p. XVII-XVIII).  
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„zantinae 1, şi în fine, este cuprinsa în istoria .lui: Pseudo-Dorotei 2,. In. nici una 
din aceste. variante ale cronicei lui - Malaxos -nu este vorba de un Dimitrie Can- 
tacuzino. Numai Crusius * vorbeşte o singură dată. de un. Dimitrie - Cantacuzino 
amestecat în intrigele de la patriarhie la : mijlocul 'sec. al-XVI-lea; prin confuzie 
desigur cu Antonie Cantacuzino Monoret. Cât despre uciderea din ordinul sul- 
tanului, va fi iarăș o confuzie cu Mihail Șaitanoglu însuși, care la 1578, ca și fiul 
său Andronic mai târziu, au: murit de. moarte.violentă. din ordin împărătesc. 

Șaitanoglu este șeful ramurei zise dela Anhial, din care :scoboară Canta- 
cuzini “zilelor noastre. In vremea. ..lui, . trăiau: alți Cantacuzini” la! Pera, în Con- 
stantinopol, Antonie ;și Manuil, a. căror. «origine împărătească :nu-i .pusă la în- 
doială», scrie :contimporanul. lor.. Geriach 'dela! Cons-pol! lui Martin Crusius 4." ! 

„__ Antonie, zis Monoret, a fost amestecat în intrigele: dela patriarhie la moartea 
lui Eremia -| (1546), apoi împreună: cu Șaitanoglu a contribuit: la înlocuirea lui 
loasaf prin Mitrofan, 15665. La:1567 e 'dovedit impreună cu frâtele său și 
a fost cunoscut. pentru frumoasa lui bibliotecă 7.. Moare în Martie 1575 la: Galata, 
lăsând. trei fii, pe Constantin. zis.și el: Monoret, pe: Gheorghe, ..pe :Manuil. și o 
fiică soția lui Constantin Paleologu 8... ie ci a a e 

Gheorghe a: fost ginerele. lui. Şaitanoglu. : Un::contimporan ? îl “numește 
«podoabă a patriarhiei. Familia lui,: pe: vremea ; Bizanțului, a fost împărătească. 
«Are în bibliotecă multe manuscrise,» Trăiă încă la 159610. 

! 

  

1 Ediţia din Bonn,.1849. -.... ci a a 1 
2 BiB)toy faroptudv,i. . ntupă „265. Mneponohizov: Movapfasias ubpiou ' Awpotiov; — Scrierea aceasta e 

a mitrop. Ierotei (un Dorotei al Monembasici, n'a existat) care a fost la,curtea lui Petru :Vodă: Șchiopu 

al Moldovei ($ 1594) şi a fost ucis în revolta lui Lupu . Mehedinţeanu contra. grecilor (Papiu, “Tezaur, 

1862, p. 347). Ms a aparținut lui Zotu Ţigari (3 1599), ginerele lui. Petru Vodă Șchidpu și sa tipărit 

întâia oară la 1631 prin îngrijirea -lui Apostol Țigară.. Lucrarea. lui: Pseudo-Dorotei relatează deci fapte . 

contimporane. Cf. Aehriov :VI..550..; . i: ii ad ea i i Da e : 

3. Turco Graecia 1584, p. 158. i ră it n aim 

1 Ibid. p. 91; — Sp.:Lambros în Ntog “EMnvop. X' (1913) 486..: .- Sa | 

5 Pseudo-Dorotei, p. 440. —: Historia politica, ed. Bonn, p. 181.....: i: sie ae 

-6 lorga, St. şi doc. XIX p. '51. — Rev. ?Exhqo. âhYera, Il. 157. -., i 

1 Antoine Du Verdier, Supplemeatum epitomes bibliothecae .Gesnerianae, Lyon 1585.—Hartung 

profesor la Friburg (i 1579), Bibliotheca, sive antiquitates Cons-politanae,. citat în- Richardi-Foersteri 

De antiquitatibus et libris C-politanis commentatio, Rostoc, .1877. .-:. NR EINER | 

e Crusius, Î,.c. 67. 203. — Sathas, Bibliotheca graeca medii aevi, ÎN. 547. — Pseudo. Dorotei, ed 

1814, p. 447. — Stephan. Gerlach's des aeltern “Tagebuch, publicat la.1674 de „nepotul său „de: fu cu 

a 87. 197, 183 a mi 

ci : Georgi Dousae, De itinere. suo. C-politano epistola. Lyon 1590 p. 70:. Habet.! bibliotecam sie 

satis manuscriptis codicibus instructam, in quam, praeter alia,: volumen -augustissimum variarum.-) 

Pentavivlon interpretativnum diligentissime asservat. Ex huius bibliothecae servitute meat Georgi 

logothetae de C-poli a Latinis camptam historiam: cum mythologiam indicam; re emi. lt profect 

s Cantacuzeni culpam a Turcis 'adversa :pertulit. Di tie i 

'acardheţoz sâv îv x “enya: ethohoiză en): /atporpâgu” 0:2 ov 

Pigă, publicată: de- Papadopol—k. în Rev. si- 

Li 

ÎI ij 

rr 

hic vir non suam sed. Michaeli 

12 Papadopol-Keramevs, gs i 

p. 85. — O corespondenţă a'lui Gheorghe C.- cu Meletie 

logului filologic din C-pol, XVII (1882—3)p. 72. 

]



— NX — 

Manuil, fratele. lui Gheorghe, face danii la- 1564 mitropoliei | de.. Mesemvria.. 
Nu ştiu dacă este.acelaş cu Manuil C.::«nobil țărigrădean, «distins - prin: cvghe- 

nie> care la 1552 se afla în Creta.!. Moare.la-.Galata: la 12: Iunie::15862; .: 
"In casele acestor. Cantacuzini - eră . metohul: dela. Constantinopol al Sf. 

Mormânt 5 ta a ea : 
DIE pei 

: Mihail Cantacuzino: Şaitanogiu; ' :-- 
. 

i 1 
, 

„ ” Pe Mihail, Șaitanoglu, contimporanul:: său ::Gerlach îl: numește - «princeps 
«hodie  Graecorum» şi:zice că scoboară «din.vechiul 'neam al: Cantacuzinilor» +. 
Eră influent :la Poartă încă . dela..1566 când . obțină: destituirea. patriarhului 
loasaf'$. pentrucă se simţise jicnit de purtarea acestuia'cu prilejul căsătoriei fra- 
telui său loan Cantacuzino cu sora lui Petru Vodă.al Țării Românești. Doamna 
Chiajna și fiul ei Petru fură dojeniţi de. sultan. în luaie. 1566 (16 zilcadă' 973). 
In locul lui Ioasaf deveni patriarh Mitrofan III s; La.1572:: Şaitanoglu :obține și 
destituirea lui Mitrofan și înlocuirea lui. cu: Eremia Il, fost- mitropolit al Larisei, 
care-și păstrează scaunul cât trăeşte Șaitanoglu'7;::'..:: i pr 

:: Şaitanoglu a fost cămăraș al. ocnelor împărătești: până: în Iulie 1576, apoi 
în Fevruarie 1577. devine <magnus mercator», pus zoțuuze Tis, chiurcibașa 

igo 

1 Sp. Lambros, Karăhoyo: zâv âv rate Pi6hodinxa:s 05 diov Gpovş. Eh)eqvnăy uwdizoy, IL. 75. Ni- 
colae Malaxos, Aripinats mei r65 : feţovârog! sic adry : apaidsov. Yubparos. bb '-z05: dion .Evătino va Ă 
navavptpob Anoa6ho-ual Soyehiarov liwdvyo» zn5 Deohfţov. i mată md. 1552 2 *f vis xpaeg, publi- 
cat la sfârşitul volumului Adyo::zaymyoptrsi 705... xogob: Maxapiov 105 '4pusoczepăhov, de Leontie Vlasto, 
episcopul “Tesalonicului în sec. XVIII, pag. 440 sq: i. i: i i zi : Ea 
„+3 Papadopol-Keramevs, “Izposoh. B:8X. 11,.543, — Re 

Cantacuzini dela Pera pare a fi fost Ana Cant. soția la 1 
Rochencourbe (Geriach, 1. c. 87). | a ge 

? Ilpârog ăi cvarijsas îv K-nâhet pezoytov 05 mavaryiov Tâgov lzogâvns 5 zaspiipy"ns ;2czlv. Oăzos rdv 
îv Atndogavapiw oixoy râv xavravobt:nvây îv b ai valoros: nic, îowqsăuevoş eîs perăztoy 205 navațiov Tigo» peredăhezo, câ torogei â iepâs AosiSaos. .:. 'O.nz 6 ăeipuwnasos” Mavohdans: Kuissoptavăg IE 
Iavaiw Tăge hbăxzazoy ebrod olaov, zăv văv Snapzovra dv ră peropîwp 205" Ilavaiţiov Ta 
Keramevs, “Isposo). +8). IM. 283). . Ia Ta DE că 

1 Stephan Gerlach's des aeltern Tagebuch, p. 30 211.216.—Crusius; l.. c; 
3 Deosebit de Ioasaf” Argyropol, mitropolit de Tesulonic, 

porturi şi după 1566. Destituirea patriarhului nu poate să fi 
Crusius, |. c. 274) pentru că dojana sultanului către Petru. Vodă 
“Hurmuzachi XI, prefața. — Iorga, Un potme grec, 
p. 577—9.—Acelaş, Despre Cantacuzini, p. XXXIII). 

s Crusius, |. c. 291. ae , - EC Ia î Gerlach, 1. e 30. 55. — Crusius, 1, c, 291, — Mihail Le Quien, în Oriens Christianus, tipărit la 
Puaicovam, Aliat) non în morene a ee 00 CA 20% promation- în sua d sancti 

, 
stae. manebat; quod indigne ferens Michael Can- "tacuzenus, ipsum eo usque exagitavit ut solio demum sacerdotisque cedere coactus sit.» —P. destituirea lui loasaf, Le Quien reproduce, după Gerlach, data de 1564. . i, . : : 

vista îxxna; 2Ajdata,: V.-88. — Din acești 
575 a lui Ioan Baptista <hauswirthe al lui 

+ 3ăwpisaro ză 
pob (Papadopol- 

67... pi 
“cu care.Șaitanoglu.se află în bune ra- 
avut loc la 1564. cum zice -Gerlach (In 

e dela 1566 (In trad. la Acad. Rom..Cf. 
dare de 'seamă în Neamul Românesc literaz, 1912  
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sau<Belzfactor», adică .prim. negustor. şi prim: blănar. al împărăției! Ca și con-. 
timporanii săi dela::Pera, aveă o. bibliotecă: de. oarecare însemnătate 2. Bogat și 
influent aveă 'mulți adulatori și a :lăsat:0o :adâncă amintire în lumea grecească, - 
dar a stârnit firește: și ;nemulţumiri : și. invidii care. i-au adus: peirea 3. :; Cauzele: 
disgrației lui nu sunt .bine:: cunoscute. Gerlach::o pune în legătură cu 'intrigele 
relative la: scaunele domnești 'ale 'principatelor, 'la. care trebue adăogate, poate, 
stăruințele pe lângă Hanul .tătăresc'ale lui:-:Paleologu, nepotul. lui : Șaitanoglu, 
silit să fugă din: Cons-pol pentrucă: nu 'se înțelegea cu unchiul său. Vinovăţiai 
principală a lui Șaitanoglu va fi fost însă bogăția lui. Puțin după uciderea lui 
in Mai 1578 își: pierde scaunul. și patriarhul''Eremia. II, la 1579 '<utroque pa- 
trono amisso, Matthaeo (greșit în loc de Mihai) Cântacuzeno et Mehemeto Bassa».: 
In locu-i revine: Mitrofan I5,: e fo. 

post Ei Ea PI 

Șaitanoglu a avut 2. :frați și:0. soră. ep 

Despre sora lui, ne spune Gerlach că un fiu alei eră la. 1576 «erz-caplan»: 

al patriarhiei, și: tot: Gerlach. lămurește că . Șaitanoglu':avea nepot :de: soră pe 

Constantin Paleologu care a fugit la Tătari din cauza persecuțiilor unchiului său. 

Acest Paleologu a: fost ginerele lui Antonie. Cantacuzino: Monoret î. Astfel se 

explică: înrudirea ce: se. constată în 'sec;! al: XVII-lea între descendenții lui Şai-; 

tanoglu, printre: care și: Ruseteştii, și între Paleologii. de :atunci, .Balasache-Mu-: 

selimii și Ramadanii 7, DI i ai 

Constantin, fratele lui Șaitanoglu a fost “arestat odată cu acesta, la :1578, 

dar a scăpat cu: viața:. La-1589 -eră. încă “influent la: Constantinopol & .  .: 

Joan,. celalt. frate, este cunoscut: pentru : peripețiile nunții sale: cu Maria fiica 

lui Mircea Vodă, Ciobanul şi a! doamnei. Chiajna pe timpul domniei-în Țara Ro-: 

minească a. fiului :acestora,. Petru Vodă (1559—1565).. -.:::.: E aa 

Contimporanul. .Gerlach povestește :astfel: întâmplarea: intr'o-:scrisoare; către: 

Martin -Crusius la: 1578 %; Cu'14 ani 'mai înainte 1,:. domnind “în “Țara "Româ- 

Pt pi Dr pet ii ii 

y 

  

aci. 

1 Gerlach, 220. 454 
= Sp. Lambros în Nos “Ehh-qvou. X. 132.— Foerster, 1.. e.—Krumbacher, Geschichte der byzanti-” 

nischen Literatur, ed. 2, p. 506.—I. şi A. Sakellion, azăoţos aiiy etgoţpâpuv ris EYvîs 6i3hoYnx-0s 

sis “Eidos, Atena, 1892 p. 4. îti! e 
_ 

3 Damaschin . Studitu scrie la 1599 0 Entppaţiur. cls : Megan. Kavnziootnvdv.. dawăstixov întazol:h 

ăgtepuzuzii < ad-b (Papadopol Keramevs,' zatăho'țos Ytpoțpgwy zazptagyetob „ Ieposohăţuw»).— Gerlach» 

|. e. 463.—Hurmuzaki, II. 11—12. — XI. 619. — Legrand, Recucil de poămes historiques en grec vul- 

gaire, 1877,:p. 1—15. — Omont, Inventaire sommaire, III. 181. : Da ae a: | 

4 Gerlach, 1. c. 233, 463.—lorga, Despre Cantacuzini p. XXXVI. a 

s Le Quien, |. c. 325—8:: NOE 

« Gerlach, |. c. 127. 222. 463. 

1 Anexa despre familiile greceşti. | | a a 

5 Le Quien, Î. c. 328: abnuit Theoleptus faventibus sibi Constantino Cantacuzen 

Cassi Hieremiae (2), pridem adversariis quos datis pecuniis sibi magis conciliabat. : «. - 

9 Crusius, Î. c. 274... ia 

„39. Deci la 1564,:ceiace însă .trebue.să fie o. preşală. V: pag. XX n. 5... i i e i 

o et Constantino 

pară
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nească doamna Mirceoaia și având două fete nemăritate, scrise patriarhului să-i 
găsească doi gineri. Ioasaf găsi. pe. propriul său nepot, “Stamate, Ape Pratele 
lui Şaitanoglu. Pentru că. acesta. eră om .de vre-o 50 de arii, iar. ata numai 
de 15; și eră urât, iar fata' frumoasă, propunerea: nu. plăci „NICI Mamei, nici 
fetei, dar patriarhul stărui. şi. căsătoria 'se făcu. „Pe drumul spre Constantinopol 
însă, al -noilor căsătoriți, pe: când trecuseră : Dunărea, fata fu răpită noaptea din. 
ordinul -mamei.: Şaitanoglu; simțindu-se ! jignit; învinui pe loasaf şi obțin desti- 
tuirea „ui, iar. domnul: “Ţării Românești, tânăr. chipeș de:25 „de ani, fu - dojenit 
de! către 'sultan; i. i ti CNN N i a iai 

- > In acelaș fel. este: povestită întâmplarea și de :cronicarul! contimporan. Ala- 
lax6s pe: care-l: folosește și relaţia: contimporană a 'lui Pseudo-Dorotei: care pre- 
cizează că este vorba de Joan Cantacuzino fratele lui Şaitanoglu 1; - In :această: 
relație: se explică și mai bine motivele de supărare ale lui Şaitanoglu împotriva 
patriarhului 1oasaf, spunându-se că acesta. ar fi. dat nepotului său: de: soție pe 
chiar. mireasa” întoarsă de: pe drum a lui loan Cantacuzino... n: ui: N 

Urmând aceste izvoare, şi: Le: Quien spune că ginerele de o zi al Chiajnei 
a fost :/oan: Cantacuzino 2. ii i ERE OR i NORII a Ra 

i Faţă cu: arătările izvoarelor contimporane, - nu „se; poate: susține "că soţul. 
părăsit :ar: fi. fost: însuși  Șaitanoglu.: In poema lui Gheorghe Etolianul, publicată. 
de:iN..Bănescu, numele. lui : Mihai: Cantacuzino : nu. -revine,:: cum zice editorul 3 
<ă plusieurs reprises>, ci sunat de două ori, şi atunci.'numai:: în : sensul că 
Mihai a: fost ofensat, fără a.se arătă că el'a: fost și soțul părăsit.:De asemenea, nu se poate:deduce “aceasta din- faptul că firmanul'sultanului către Petru Vodă, la 16 zilcade 973. (1566), spune că creştinui porecht Șaitanoglu sa. plâns de ofensa ce i 'sa adus 4..Prin  Șaitanogu nu trebue. să se înțeleagă. neapărât numai Mihail Cantacuzino.. După :cum , Turcii în. sec.. XVII-lea: numeau Iskerle-: toglu.pe toți descendenţii lui Scarlat: Beylicci, - iar în, sec; al: XVIII-lea: Draco- zade. pe descendenții: lui ' Diamantachi :: Draco (Suţu) și Michel-zade: pe urmașii lui Mihail Mano, tot astfel vor fi numit Șaităneșt! pe toți fiii lui Dimitrie Canta- cuzino, fie că acesta va fi fost poreclit satana, fie că porecla 'a' fost: dată lui Mihail. care era principalul personagiu al familiei și în dese legături cu Poarta î. 

1 Legrand, Ephemerides I, Anexe pag. 4. ote 

, . , iii ! 

: 
CI IE: i 

— Krumbacher, 1. C€.401.—Pseudo-Dorotei ed. 1814 p. 443: Iavraxovt-rjvăs 6 doptorixoş: îcvpnediptace pă sis Biaxias chv Moprţivay va Edus i ehy „Yoţatiga ns ei Iodwav sv Ravamnontmvâv met zie vi cipăzay tczaiduhic-ncay. urii REpvobi 'Tiy vbugerv, — Cf, D- Russo, Un bizantinolog improvizat (N. Bănescu) p. 52. Da ze ? L. e. Vorbind de loasaf, scrie: «Invisus itaque clericis. fac solio dejicerent, quumque synoduni coegisset in qua corum mores. corrigeret, illi „coitione - facta cum Ioanne Cantacuzeno, viro nubili sed patriarhae infenso, Ioasaphum simoniae „Teum, canonum prac- scriptum causantes, deposueruat. Cf. C.N. Sathas, Bio pagixăy Syedtaspue nep!. rad marptipxao “Iepepioo B (1572—1594) Atena, 1870 p. VI şi 3, Di N tt a . > La pag 9 ie E + Iorga în Hurmuz.. XI, Prefaţa, și: despre Cantacuzini, p. XXVII n. 2.— Firmanul, în traducere, la Acad. Rom. 
: si a 

d * Lt 

lus, causas quaesierunt quibus cum 

j 5 Dacă se admite că soțul părăsit. a fost Mihai, atunci acesta ar fi fost căsătorit de trei ori, pentru că a avut copii și înainte şi după 1566. 
. 

|   
e
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loan Cantacuzino nu trebue confundat cu Iane banul ruda lui: Mihai V'-: 
teazul. Confuzia a provenit din. apropierea .între «loannis banos» de la.1589 
sau «der Baan aus der Moldau und Walachei» sau: «Banus, Palatinorum Mol-! 
daviae et Transalpinae procurator» de la 1590, şi «Cantacuzino .banul» de care 
vorbește țărigrădeanul Policrat Camerinos într'o scrisoare către fostul domn al 
Moldovei Petru Sehiopu, la 1593 ', cari amândoi au contribuit la ridicarea în 
scaun a lui Mihai. 

Istoricul. ungur Istvan Szamoskăzy (1542-—1608) contimporan cu Mihai: 
Vodă vorbeşte, de. «Iane: vistier care a. fost ban. al Craiovei» și care «şedea la 
Constantinopol» 2 De la 1582—1591 e vel vister în Moldova. La 1592 e 
vel ban în: Muntenia, Incă de la.1587 până la 1594 e totodată. capichehaia 
la. Poartă 4. Ban și. capichehaia fiind, a. “scos. domnia pentru. Mihai 5. «Ioanis: 
banos> de la 1589 are pe pecete. inscripția <loannis . vistiaris -Moldovlahias», 
fără vultur bicefal,. şi. nu-și zice nici odată Cantacuzino: La 1603 era mort £. 

«Cantacuzino banul». de care vorbeşte. Camerinos este Andronic Canta- 
cuzino,. fiul lui Șaitanoglu, care 'și.el'a,; stăruit la “Poartă - pentru Mihai, după 
cum dovedesc scrisoarea patriarhului Eremia II către fostul domn Petru Șchiopu 
Și scrisoarea lui Andronic. însuși către. acelaș la 1593: «am făcut domn pe. 
banul Mihai» ?. Epitetul. de «ban» este o înţelegere greșită a lui RAVE grecesc, 
pan, jupân. Andronic însuși. nu se intitulează ast-fel. Se 

lane vistierul. şi banul, : despre care. există și o poemă-'£ este în realitate 
acelaș cu lane banul pe :care Matei al Mirelor, un: „contimporan, îl numește 
popbe Învgăe amăvopoozos dâvzmens dâdyns % iar cronica zisă a lui. Constantin 
căpitanul «gelep>, deci un homo 10VuS, cum se ridicau atâţi și ajungeau cu 
trecere la Poartă, dar nu Cantacuzino... 

După cum: lane banul nu „este unchi lui Andronic - “Cantacuzino, tot 

1 Hurmuz.: XI. 207 n. 2. 331. '740.: n. NI 

2 Monumenta ' Hungariae historica.— Scriptores. — Vol. '30 pag. 92—3. 3 

3 Tanoviceanu: Inceputul Cantacuzineştilor în ţările româneşti. Arhiva” Soc. științifice şi lit: din 

- laşi, III (1892) p. 30. 

+ Hurmuz. HI: 131-2.—IV2, 180..-lorga, Studii şi doc. V. 290. 

5 Cronica zisă a lui Const. căpitanul, ed. lorga, 83... - : 

e Doc. cu această dată pentru moşia: Băileșşti,: în Iorga, St. şi doc. 'V. 292, 297. 395, —ef. Ilie 

Nicolescu, Despre Mihai Viteazu, în Lit. şi arta rom. IX: (1905) 134-5.— Nişte urmași ai lui Iane 

banul la 1674 (Creșterea colecţiilor Acad. Rom, XĂVI. 61). 

:3 Hurmuz. XI. 370: 373, Cf. Iorga, în An. Ac. Rom. XVIII p. 16 sq. 

s V. Sp. Lampros în Ntos “Eh. XI (1914) 417-422. SR | 

? In Papiu, Tesaur, 1862 p. 336.—In Veneţia, la ianinotul Ni culac: Glichi, 1785, apăr o broșură : 

«Vitejiile prea piosului şi prea vitcazului Mihail Voevod, cum şi câte s'au întâmplat în Ungro-Vlahia de 

«când a domnit Șerban Voevod până la Gavril Voevod». Broșura cuprindeă 2 Jucrări : Vitejiile, de 

.. Stavrinos, fost vistier al lui Mihai, originar din Malsiani, și Povestirea, de Matei din “Pogoniana, mi- 

tropolit al Mirelor. La începutul broşurei se afla un lexicon de nume proprii. care se 'referă numai la 

povestirea lui Matci. —Atăt vitejiile cât ș şi povestirea au fost publicate, de Papiu în Tezaur. 1862, p- 
y
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ast-fel nu-i este' nici frate. ' Această : identificare sa întemeiat :pe. spusele _cro- 
nicarului grec Daponte care scria tocmai în a doua juinătate a sec. al XVIII-lea ! 
loan fratele lui Andronic Cantacuzino s'a născtit la 1570.și 'nu putea fi deci 
la 1587 mare vistier și chapichehaia 2, i 

La moartea sa.(1578) Şaitanoglu lăsă 6 copii: Andronic în vârstă de 25 
de ani, care fu arestat. odată, cu-tatăl său, Dimitrie de 12 ani, loan de 8 ani, 
o fiică măritată cu un Ralli, o alta măritată cu Gheorghe Cantacuzino' Monoret 
și o fiică nemăritată 5, . - NU Ia 

- Fiica măritată .cu Rallia fost mama. lui Dionisie Ralli, mitropolit de Târnova. 
la 1597, numit în izvoare 'contimporane nepot al lui Andronic și născut despre 
mamă «di casa Katakusini 'che giă - turono imperatori di. Constantinopoli», + 
Aceasta a' fost sora, lui: Andronic măritată în. Creta 'de 'care vorbea maitârziu 
Mihai Vodă Racoviţă, un. descendent al-'lui "Andronic, şi “pe 'ai căreia. urmași 
i-a. vizitat în Cretă Șerban Cantacuzino, în pribegie acolo înainte de a: fi domn 5 

Cealaltă fiică a lui Șaitanoglu este Bela: care sa măritat: după moartea 
tatălui ei cu Lascăr Rosetti şi a fost mamă lui Antonie Vodă şi a cuparului 
Constantin Rosetti. Numai astfel putea fi Șerban Vodă Cantacuzino văr (anume 
văr al treilea) cu fii cuparului Rosetti; numai 'ast-fel putea: fi Antonie Vodă 
Rosetti rudă totodată cu Ramadanii—Balasache :și cu Dumitraşcu Vodă Can- 

„ tacuzino; numai ast-fel puteau fiii cuparului Rosetti să fie nepoți: lui Toma 
Cantacuzino fiul lui Andronic €. NC a a aa aa 

285. 327.—Legrand, în Recueil de,poămes historiques en grec vulgaire, Paris 1877, p. 23, a publicat 
numai vitejiile, dar le-a precedat de acel lexicon care.-nu se referă. la vitejii.— Povestirea lui Matei e 
scrisă la 1618 în Târgoviște și dedicată marelui ban lanache Catargi.—P, Stavrinos, cf. G. D, Teodo- 
rescu în Literatura şi arta rom. 1897. — Nicolae Glichi născ. la lanina 1676 + Veneţia 1790 (Aravan- 
tind, Hronografia Epirului, 11. 263 n. 3) a fost căs. la 1732 cu fiica lui Panaioti Papa. (Acest volum 
excursul despre familiile greceşti: Si/ivrian6). In sec.. XVII trăiau la Ianina, Leon Glichi, profesor la 
şcoala zisă Epifaniu (revista Pandora XIII. 184) şi Dimitrie Glichi, 1698 (Papadopol-K.. “Iepaco), FiBĂ. II. 578). | 

* În Erbiceanu, Cronicarii greci, p. 20, . Da o, „a. 
a Tanoviceanu, |. c.—lorga care crezuse pe Ioan a fi Cantacuzino (Contribuţiuni la istoria Mun- tenici, în An. Ac. Rom. Seria 2-a, secț, ist. XVIII (1896) 79— 82 și Doc. nouă relative la Petru Șchiopu şi Mihai Viteazu, ibid. XX (1898) 2—3 şi Hurmuz. XI 207 n. 2) aduse apoi documente hotărâtoare că identificarea eră inadmisibilă (Ist. lui Mihai Viteazu: în Conv.. lit. XXXVI: (1902) 235). Totuşi la 1914 înt'o comunicaţie către Sp. Lambros (|. c.) asupra poemei despre Iane, îi zice iarăș Cantacuzino, şi tot astfel în vol. XIV din colecţia Hurmuzaki, . a 
3 Gerlach, Î. c. 222.- 463. 466. 500. 

"+ Hurmuz, XII, 290, 
recherches, I. 297. . 

5 Geneal. ed, Iorga, 36. 209. 
& Cronicarul Neculce în Letop, cd. 2-a, 

Mesntown &rihenitinz, Il) zice că Bela eră 
poate. Dacă se înțelege fratele lui Ș 

565.—Iși zice și Paleologu. O scrisoare a lui din 1619 în Buchon, Nouvelles 

II 195, 210.—Daponte (în Erbiccanu, |. c., și în Sathas, 
fiica lui Ioan. Cantacuzino. A fiului lui Șaitanoglu nu se: 

aitanoglu, atunci înrudirile arătate se mai depărtează cu un grad 

 



— SNXV. — 

Andronic, fiul cel mare al lui Şaitanoglu, sa născut la 1553. Sa căsătorit, 
încă trăind tatăl său, la 1575, cu o fiică:a lui Iacov Ralli, probabil Irina, a 
cărcia zestre a fost însemnată și pe care Gerlach'o numeşte: «nobilă :din ve- 
chiul neam -grecesc al Rallilor». Nunta se face la Anhial, fiind de față mitro- 
politul de Salonic Ioasaf Argyropol, prietenul: lui Șaitanoglu +. E a 

Genealogia 'Cantacuzinilor nu - ştie că fiul lui Şaitanoglu care. s'a căsătorit 
cu fiica'lui. Ralli este Andronic,. şi . nici că “Andronic este fiul ' lui. Șaitanoglu. 
Știe numai că dela Andronic pornesc toți Cantacuzinii din Țările. Române 2. 

“Andronic a: sprijinit 'candidatura lui Mihai Viteazu la scauauil Țării. Româ- 
neşti. În istoriografia: noastră este. identificat cu Andronic, vel 'vistier. la 1592, 
care figurează și în hrisovul dat de. Mihai: din Iaşi la 5 Iunie 1600 și în cel dela 
9 Iulie” acelaș an al lui Nicolae Pătrașcu. Documentele nu arată însă numele de 
familie al lui Andronic! vistierul, care: închină 'satele Meteleu și “Albeşti la. mă- 
năstirea zisă a Banului din' oraşul. Buzău,: pe care o reface la 1'722: Andriana 
Fălcoianu,: văduva 'lui Şerban Cantacuzino. vel vornic, remăritată cu: Stamate 
vel postelnic. “Andronic. vistierul a fost! ucis la Giurgiu la. 1600 de serascherul 
Mahmud pașa din ordinul sultanului Mahmud III 3. Dimitrie Vodă. Cantemir, gi- 
nerele lui Şerban Vodă Cantacuzino, zice: că pe tatăl lui Constantin postelnicul, 
deci pe. “Andronic, Pa omorit Sultanul Amurat III- (1574 — 1595). De” asemenea 
Mihai Vodă “Racoviță care eră despre' mamă strănepot lui Andronic, spune că 
acesta” a fost omorit la Constantinopol, fără a arătă din ordinul cărui sultan «. 
Dacă Andronic Cantacuzino este acelaș cu Andronic vistierul, poate să fi făcut 
Cantemir -o . confuzie: între Amurat și Mahmud III (1595-—1603) sub: care a fost 
ucis vistierul 5. 

Cantacuzinii în "Țările române. | 

Andronic Cantacuzino a avut: 6: fii, ziși Șeitănești, dupa porecla bunicului - 
lor 6, și două fiice... tai 

Î. Bălașa, moartă tânără la 10 Noemvrie- 1634. 1 

  

- 1 Gerlach, ].-c..133. 166.— Crusius, l. c. Ga. Anton II. Hatzi, oi “Paoti, “Pe, “Pau, p. 17.2: 

2 Genealogia. p.'22.— Pe arătările greşite ale gencatogici (p. 32-a) se întemeiază Generalul P. V. 

Năsturel spre a da soţie lui Andronic pe Marta fiica lui Panaiot Hrisoscoleu (Neamul boerilor. Canta- 

cuzini din ramura lui. Şerban Vodă, în Lit. și arta rom. XII (1908) 65. 

-3P. V. Năsturel,.]. c.—Acelaş, în Rev. de ist, arheol. şi filol. -X:. 18. „— Aceiaș revistă, x. 284 

şi XII. 227—8 —lorga, Inscripţii, Il. 362—3. 7 Hurmuzaki, IV2,: 30. ai :. 
1 Genealogia, 35—6. 

3 O corespondenţă a lui Andronic Cantacuzino; cu Meletie Piga a fost. “publicată de. Papadopol 

Reramevs în Revista silogului filologic din Cos-pol, XVII (18823) p. 72. zi 

s Cronicarul Radu: Popescu, în Magazin istoric, IV. 27.. ii a 

î Epitaf de Meletie Sirigul, în Azisioy, IL. 444. Pe. Meletie V. Iorga, st, şi „doc VU p.! CLXIUI, 
7: 
„a 

EA



— XXXVI — 

JI. Tudosia,. căsătorită în: Moldova încă dela 1630 cu un Darabant. 

III. Dimitrie, care sa dus. în Crimea și.sa turcit 2, i 

IV. Enache, vel. vistier în Moldova la 1631 ?. Sa Si 

V. lordache se dovedește în Moldova. dela 1630. La -1634. e vel vistier, 

la 1638 biv vel vistier. E acelaș: cu Iordache Cantacuzino. vel spătar 1644-5, 

a -căruia soție Alexandra eră văduvă la 1665. „Prin cea: dîntâi soție, Ecaterina 

Bucioc, a fost cumnat cu Vasile. Vodă (Lupu). O fiică a lui, a fost soția lui 

Lupaşcu Buhuș, fiastrul lui Dabija Vodă. e - 

- lordache nu trebue confundat cu contimporanul și omonimul său Gheorghe 

Cantacuzino. Acesta aveă. case la: Țarigrad pe. locul unde :se ridică actualul 

Joachimion. Sau păstrat dela el.scrisori către Evghenie Ianuli Etolianul. La 1641 

e membra laic în. sinodul patriarhiei. L.a .1644—5 e vel postelnic al Moldovei 

pe când lordache Cantacuzino e vel 'spătar. La 1650 domnul Moldovei întă- 

reşte un zapis încheiat la "Țarigrad și adeverit de capichehaialele Moldovei Ne- 

cula Catargi biv vistier și Ionașcu biv, agă, precum și de -lorga Cantacuzino 

biv vel postelnic. O fiică a acestuia a] fost mama lui Diamandi Razu, postelnic 

în Moldova la 1727, căsătorit cu Casandra. Ipsilanti 5. e 

"Acest. Gheorghe Cantacuzino nu eră deci fiul lui Andronic.. | 

VI. Toma. trimis la 1621 de sultanul Osman II la Moscova cu propuneri 

de alianță împotriva -Poloniei î. Tretipostelnic în -Moldova la 1623, vtori -pos- 

telnic la 1625, vel sluger la 1628, 1635 (pecete cu vultur .bicefal),. vel stolnic 

la 1637 și 1640, vei vornic la 1645, 1659, caimacam la 1666, an în care și 

moare -și se îngroapă la Golia. La 1628 eră dejă căsătorit 'cu;Efimia. fiica lui 
Miron clucer *. 2 

VII. Mihai, e vel post. în Moldova la 1621 apoi vel vistier la 1622—88, 

: Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, II. 61—2. 

= Genealogia, 41—2. " A Da , . 

| 3 Manoviceanu, în Arhiva din Iaşi, III (1892) p. 14. — Ghibănescu, Surete şi izvoade II 360. — 

Ac. Rom. doc. */XIX, 3/NANVIL. 22/XVLII. e , . 
* Tanoviceanu, |. c —Ghibănescu, |. c. Ill. 143 —5. -— Acelaș, Ispisoace şi zapise I:' (1907) 216— 

217.—Acad. Rom. doc. 35/XI,VI.—Neculce, în Letopiseţe, ed. 2-a, II. 195.—Din Iordache scoboară Can- 

tacuzinii din Moldova, în privința cărora mă mărginesc a reproduce la sfârşitul volumului tabloul ge: 

nealogic întocmit de profesorul Tanoviceanu pentru doamna Ecaterina G. Gr. Cantacuzino. 

3 Letop. III. 159.—Ghedeon, *Eprprget NYor unt xepipia, 1893, p. pi.— Hurmuz. XIII, trad. 152 

XIV. 146. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise IIl:. 10.—Efemeridele lui Cariofil, în Ashziov IL. 300, vorbesc 

de casele lui Cantacuzino surdul la Stavrodrom.—In Hurmuz. XIII trad. 152, Diamandi e numit greşit 

Rizu. Există și un dascăl! Diamandi Rysios la 1702—4 (Rev. teologică III 29 şi Itev. grecească "Euxhes 
dendeiz pe 1903 pag. 16:. — Acest Razu nu pare a fi din neamul boerilor șio/doveni cu acelaş nume. 

Diamandi Razu ar fi mai de grabă acelaş cu Iamandi, biv vel armaş «om străini dar deprins cu trebile 

țării» în Moldova la 1710, vel jignicer 1711—1716 (Letop. 11:71. 143. IN 137). 

legături cu principatele la 1707 (Iorga, St. şi doc. V. 311 nota), 
& Soloviefi, Histoire de Russie, Paris, 1876, p. 316. 
* Tanoviceanu, 1. c. — Acelaș, Suirea pe tron a primului Ghica, în Arh. din Iaşi II. 79, — Ghi- 

bănescu, Ispisoace și zapise I:, 173—4, 192—4, 216—217, Îl. 14—15, 61—2, 104, 144, 190-—1, Il2, 234, 
N, 5, 12. 73—6. o ! 

Un Razo din Țarigrad, în 

8 Acad. Rom. doc. 94/X[I, — 134/LXVIII, — Ghibănescu, Surete şi izvoade, IX. 105.



— XIVII — 

„i - Fiu: al lui Mihai a fost. Dumitrache său Dumitrașco. Cantacuzino, văr primar 
cu 'feiorii- lui. Iordache "Cantacuzino 1... Radu: Vodă:: Mihnea 'al “Țării - Românești: 

îi întărește, la 1623 satul. Frăsinetul 2. Mai apoi e'numit în: documentele interne: 
Dumitrașcu. vistierul Grecu și este în dușmănie cu unchiul său. Constantin :po-: 
stelnicul 3.;-La.1673 ajunge domn în Moldova. A avut un fiu care eră mort.la: 
1713, şi. două.-fiice. Casandra a fost soția lui Nicolae Vodă Mavrocordat, iar. 

"cealaltă, „Singura: pe care o amintește Genealogia numind-o greșit IEcaterina “în: 
„loc de Elena, a fost soția .unui Duchi. Dintr'o'scrisoare a Elenei către patriarhul, 

Hrisant: Notară” la 1713 se vede că eră bătrână atunci, că avusese. un frate 
mort.la acea: dată, că și soțul și ocrul ei trăiau incă și că avea nai multi 
copii, din :care', „unul eră finul 'lui Hrisant. Nu soțul 4, ci fiul Elenei iscălește.;]ă 
sfârșitul: scrisorii : «şi eu. cel prea mic rob al tău, grămăticul Manuil, mă închin 
ca un rob fericirii tale.» Manuil. Duchi, fiul Elenei, este cunoscut. A fost doctor 
in medicină și :a: avut nepot de 'soră pe răzvrătitorul stolnic” Stefanache -Cre- 
midi 5.-Elena, fiind bătrână la 1713: nu. puteă naşte. la 1716 pe unicul fiu. Con: 
stantin de .care: vorbește Genealogia î.:. : : ui 

VIII. Din Constantin, alt fiu al lui Andronic, scoboară Cantacuzinii: din: 
Țara Românescă. Mă mărginesc la. câteva..lămuriri, adăogiri sau , îndreptări la 
publicaţiile, de:până acum relative la' această ramură î. .: . .... ii 

1,; Constantin apare întâia oară: în "Țara Românească pe vremea lui Radu 
Vodă. Mihnea; (1611—1616, 1620—3) ca jupân Cantacuzin, după informația: pe 
care .ne-o:dă-un document posterior 'din 3 lanuarie 1624 al lui Alexandru Vodă 
fiul lui. Radu Vodă. :O dovadă apoi despre prezența în ţară a lui Constantin 
Cantacuzino pe vremea lui Alexandru Vodă lliaș (1616— 1618, 1627-— 9) este 

„ cartea. lui. Matei: Voevod din 30: Noemvrie 1635 care întărește lui Constantin 
vel postelnic :un loc 'de case cumpărat în București încă din zilele lui Alexandru 
Iliaș *.. Ca ;vel :postelnic, Constantin apare întâia oară la '26 lunie 1625 în-di- 
vanul lui; Alexandru Vodă fiul lui Radu Vodă 10, Dela 1626 înlocuește definitiv. 
in marea: postelnicie pe Trufandă, începătorul neamului boerilor Părșcoveni, :și 
ocupă: neîntrerupt această dregătorie până la 1651. La 23 Iulie 1631 semnează 
și el hrisovul.-lui Leon Vodă împotriva grecilor ui | i 

  

“1 Neculce, în Letop. ed. 2-a, II. 228. aa i 
1 Iorga, Despre Cantacuzini, XLVII. - 
3 Geneal. 33 şi lorga, Doc. Cantacuzinilor, 71. : RE 
+ Iorga, în: Hurmuz. XIV. 495. 509510.  : ae ai : 

5 1 C; Filitti, Un grec „românizat, stolnicul Ştetanacăe: Cremidi, în. Rev. istorică, (915 P- 105: 

* Ed. lorga, p. 40. ii Ta ' 

1 Genealogia Cantacuzinilor, ed. lorga:-- — Longa: Deshiro: Cantacuzini: şi i acclaș, Documentele Can- 
tacuzinilor.— General P. Vasiliu Năsturel, Neamul boerilor Cantacuzini din ramură lui Șerban Vodă, |. c-— 

Acelaș, Neamul boerilor Pârşcoveni (în care sc arată descendența lui Drăghici Cantăcuzino) 1 Buc. 1906 

s Năsturel, Neamul boerilor Pârșcoveni, p. 1041, E tt no pie , 

Năsturel, Neamul boerilor Cantacuzini, l. c- p. 210. ip citi 

19 Năsturel, 1. cu: 70. — lorga, Constantin căpitanul; 'p.. 110 n.. [.— Ghibănescu,- Sureie -și izvoade 
VL. 193, 

1 Năsturel, |. e. 210.— Mag, ist. | 1525, 126—130, 20629, Fiii ei ital hi ii



— XXVIII — 
1 

“In palatul G. Gr. Cantacuzino din: București se. păstrează -un portret în 
ulei cu inscripţia '« Constantinus Cantacuzenus' Moghila Bazarab, Anno 1564.» | 
Portretul este dobândit dela descendenții Mariei de Blaizel-fiica Radului beizadea 
Cantacuzino şi-'soră a contesei O 'Donrel: dela. care::a rămas .0! spiță a nea- 
mului Cantacuzinesc.. Portretul reprezintă 'Evident.pe Constantin Postelnicul numit 
în spița O'Donnel Constantin Moghila: Basarab Cantacuzino, iar data :1564, este 
data greșită sub -care spița dela Saul: înscrie pe acest Constantin,: care. se știe 
că a .fost: spânzurat în:noaptea de 20; Decemvyrie:1663.1, i: i i 

« Constantin „vel postelnicul Cantăcuzino: trebue deosebit 'de Constantin vtori 
postelnicul. Ciibiul - care - aparţinea * ramurei 'dela'' Albești: a- boerilor Greceni.: 
Amândoi figurează alături în divan, cu: cele două dregătorii: deosebite, la.6 
Maiu 1637. Constantin Cilibiul'a. fost. soțul. Ancuţei,. fiica lui: Niculae: Pătraşcu: 
Voevod, și murind la :3:Decemvrie 1640 a'fost'îngropat la Argeș? 

Constantin Cantacuzino vel :postelnic .în Țara Românească încă dela 1625, 
nu trebue confundat nici cu contimporanul său Constantin” Cantacuzino vel ceașnic 
în Moldova 1624—5, vel paharnic 1627-—9 s;- Acesta: evident: nu. este din ra- 
mura lui :Andtonic. i i ia 

„2, Din acte și. documente. iconografice. se. dovedeşte: că postelnicul Cons- 
tantin Cantacuzino a avut fiice pe Maria, Ancuţa, Ilinca, Stanca. și Bălașa: 

Maria:a fost: -măritată 'de . două. ori. “Intâiu, 'cu.: Radu vel “logofăt” Kretzu- 
lescu 5; al doilea: cu Pană Filipescu vel.-spătat - care: moare la: sfârşitul: anului 
1661. La :1698 Maria '«ce au fost a lui Pană vel spătar>-eră moartă 5. Greșit 

„sa atribuit Mariei un al treilea :soț,: marele ban Mareş :Băjescu. «om de casa 
Cantacuziniior». Confuzia a provenit: dintro! înțelegere greșită a unei cărți dom- 
neşti prin care Matei: Vodă la 15 Aprilie 1648 (7156) “întărește lui Mareș lo- . 
gofăt Băjescu și jupânesei lui,. Marii, niște vii: din dealul Ștefâneșştilor. pe care 
le cumpărase” Constantin postelnicul și. apoi: făcuse '«tocmeală:-cu: “Mareş .log., 
de au dat din casa lut pe: jupâneasa Maria și i-au dat ei de zestre aceste ce 
mai sus zice vii,. pentru. sufletul ei, “ca .să /e „fie lor: pomană“. Martori: Stroe” 
vel vistier, din Izvor “Tudor clucer, din Leurdeni Tatul slujitor, din Filipești Pană log., din Răteşti Ivașco vornic, din Vlădești: Badea părcălab 'i: frate-său Pârvu spătar feciorii lui Tudoran pităr $, Deci Constantin postelnicul înzestrează pe 

  

1 Gencal. p. 31. — Iorga, Despre Cantacuzini, LXXX; îi o a 
2 P. V. Năsturel care confundase pe acești doi Constantin în studiul său despre Neamul boerilor Cantacuzini, p. 68. 73. 348, revine asupra acestei greşeli în Neamul boerilor Parşcoveni, p. 10 —11. — Cf. Tocilescu, Curtea de Argeş, p. 63 şi, în acest volum, doc. 1 Aa 

€ 
09 nota 2, 

3 Tanoviceanu, în Arhiva din Iaşi, ill (1892) p. 14 sq. ; 
* Portretele murale dela Iurez, Bulet. comis. monum,. istorice, I (1908) p. 54—5, Ă 5. Mag. ist. Vp. 8s—9, . - a : s Giur&scu, Cronice muntenc, 

Cantacuzini, p. 216. 

a 

p. 19. — Greșit e numită Florica: în. Năsturel, Neamul boerilor 

ş 00. St. D. Grecianu, Genealogii documentate 1: Băjeşti, — Cronica lui Radu Grecianu în Mag. ist 

* Acad. Rom. 'doc. 213/XXIX copie, 
o)
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— SARIA — 

Maria, care eră «din casa lui», dar nu fiica lui.: Inrudirea. între Constantin po- 
stelnicul și banul Mareș. Băjescu a fost alta. Ei: sau făcut «cuscrii»:! : prin că- 
sătoria lui. Pârvu JI Cantacuzino, nepot de: fiu a: lui: Constantin, cu; Ilinca. fiica 
lui Mareş. e : | | A 

“Ancuţă a fost. măritată, cu “Stoian; comis în i divan la 1672. Za sa îngropat 
la Mărgineni. Fiul lor Istrate şi-a :zis. Florescu 2;- 

Ilinca a fost,soția banului Vintilă Corbean, Stanca” a Papei Brâncoveanu 
şi mama lui Constantin Vodă. ... i 

Rămâne. de, dovedit cu cine a: fost. măritată. Balașa. Genealogia Cantacu- 
zinilor * nu cunoaște prenumele fiicelor. lui Constantin: postelnicul, ' afară. de. o 
Florica pe: care o zice soacră .a unui, Balasache.; Documentar se știe + că Ale- 
xandru Balasache (3 1726) a fost căsătorit cu Florica Bengescu.: Mama acesteia, 
deci, ar fi fost o Cantacuzino, dar. nu .cu numele de .Florica- pentrucă nu: figu- 
rează la Hurezi, nici nu se „dovedește. prin 'acte a. fi; existat. pt 

Genealogia Cantacuzinilor nu știe că..o fiică a. postelnicului a. fost măritată 
cu un Creţulescu, după cum .nu cunoaște pe “alt. ginere, Stoian. Căsătoreşte 
însă pe o fiică a postelnicului cu un Catargi și pe alta cu..un Costin, arătări 
pe: care nu le-am, putut „confirmă . prin alte. documente. Din: una ; din; fiicele lui 
Constantin postelnicul, scoboră, însă, soţia lui; : Marcu Antoniu.:.Mamuca della 
Torre, cavaler al ordinului . Sf. "Mormânt, dragoman. al Porții la::1667.:şi 'rudă 
prin soție cu Const.: Vodă Brâncoveanu. 5, Au avut o fiică Maria Antonia, mă- 
ritată întâi 'cu contele. Kalnoky, și apoi cu. Const.. Neniul . : Genealogia, în „loc 
de. Neniul zice Costin şi „adaugă că el eră nepot de fiică al. postelnicului Const, 
“Cantacuzino î.. : : E 

3. Din, Drăghici, ful cel | mai mare . a], postelnicului, scoboară Cantacuzinii 

ziși Măgureni * din. Țara, Românească: Pentru - filiația „acestei ramuri, -căreia a 
aparținut G. Gr. Cantacuzino, mă refer la studiul atât de:amănunțit .al. gene- 
ralului P. , Vasiliu Năsturel, Neamul, boerilor Pârșcoveni, p. 57 sq.—Cf. în acest 
volum doc, . 191...192.. 194. 195. 200.. 206, 207. 211.219. 226. „312, 388 1 urm. 

1 Mag, ist. V p. 829, De 
2 Doc. din 1701 la -Arh. Stat. „Condi ca “mănăstirii i Margiacni p. 243 pis citat în: Năsturel, Neamul: 

boerilor Cantacuzini, p. 217. . 

3 Pag, 79—81. | 
+ Grecianu, Genealogii, 1, 254, II, 4%. - 

3 Hammer, ed. franceză, XI. 259. — Hurmuz. V: 243, doc. din 1693. —: Nicolae dela Torre 1562 

Omont, Inventaire sommaire I. 182. II. 150) loan Mamuca, fiu a lui „Nicolae, în Creta. 1570 „(Crusius, 
283—5).—Pantaleon Mamuca 1581 (Omont, |. c.). * : 

< Iorga, St. şi doc. VII. 363, 

1 Pag. 81. Cf. în acest volum doc. 154 și 201. Const, Costin cra “ytori log. la 173, v. „pah 
la 1735. 

2 Moşia Măgureni din Prahova, ca şi moşia Ploreşti tot de acolo, au fost de cimpărătoare ale 

lui Drăghici Cantacuzino (Iorga, doc. Cantac,, 32. 49). P. boerii din Măgureni, v.. doc. 119. — P. con- 
fiscarea averei Cantacuzinilor Măgureni de către Nicolae Vodă Mavrogheni şi restituirea sub. domnii 

următori, v. Urechia, Ist. Rom. Il]. 531.-V. 208.
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„i î:4, Safta, soția învățatului. 'stolnic: Const. Cantacuzino! „(fiu “al postelnicului | 
Constantin), a: fost nepoata :Ducăi-Vodă,: zice cronicarul 'Miron Costin 3, iar Cro- 

nicarul Neculce 'spune: că: Duca: Vodă! eră: carnat cu Constantin'stolnicul, și că 
Lupașco spătarul, fratele doamnei lui Duca Vodă era cumnat cu Șerban Vodă 
Cantacuzino, - fratele: stolnicului' Constantin:*,' Aceste aparente „confuzii se explică 
prin două înrudiri deosebite. Safta lui Constantin stolnicul, eră născută: Buhuș, 
nepoată : de: frate a : Anastasiei :Buhuș soția : Ducăi "Vodă +:':De altă parte, Lu- 
paşco Buhuș, fratele Anastasiei, aveă de soție pe. Safta! fiica lui Iordache Can- 
tacuzino! (fiu : al :vostelnicului),! deci pe :o 'vară 'a stolnicului Constantin și a lui 
Șerban Vodă, așa că; 'după' limba; timpului; eră cumnaf cu aceștia. Se 
“+ *. Despre” unul” din fii: stolnicului, anume" Radu “(;1715) este de! adăogat 'că 
după pilda tatălui” său: a: călătorit :prin: țări “străine 'pentru învățătură și căâ-a: în- 
demnat pe' Marcu: din'-Cipru; dascăl la școala grecească din București, să inter- 
preteze în |. greacă: vulgară A4/forismele lui: Ipocrat'5. : '! a 
„15: Mihai spătarul Gantacuzino' (fiu al“-postelnicului' Constantin) a fost căsă- 
torit: de trei. ori. Genealogia iştie numai că” una: diri soții se numeă; Margă și că 
a“treia .a. fost «sora Frangulii» 6.;:.*: ză i d „ii ei it ri 

i. Documentar'7:'se stabileşte "că 'una: din “soții a' fost: Matia “Băl&aniu.: Cea- 
laltă, Marga, eră din :neamul -Mogoşeştilor.. Vâlcul post. din Mogoșești, fiul Vâl- 
cului .vel :vornic (1677) 'eră: cumnat 'la':1688 “cu -Mihai' spătarul 8. Marga 'se în- 
rudeă de aproape cui boerii Cocorăști.: Eră “nepoată '-iui “Badea” fiul! Neculii post. 
“din -Cocorăști.: Barbu Brătășanu, vistier 'la':1701;-care-aveă de: soție: pe Piuna 
fiica: lui: Iane logofăt: Cocorăscu, numeă.pe Mihai 'spătarul '<taică» **Marga a fost 
mama llincăi soția lui D. Racoviţă 10. In fine, a treia soție a spătarului : Mihai 
Cantacuzino se numeă “Teodora. :: Aceasta : vă” fi fost '«sorâ' Frangulii» de, care 
vorbeşte Genealogia. Despre fiicele: lui Mihai am 'de observat 'că Bălașaeră încă 
nemăritată: la::1713 24, ii RR pi i iati | îi i e Ă Da 
„6; Genealogia:12:nu cunoaște 'pe soția! lui. Matei aga- Cantacuzino (fiul pos- 
“telnicului -Constantin).! Ea 'a fost Bălașa: fica vornicului Gheorghe-Drugănescu 15, 

7. Despre Maria, soția spătarului Toma Cantacuzino (fiul Agăi' Matei) Ge- ncalogia !: zice că a.fost «fata .cuparului Duca, dela. Vai-de-ei din judeţul Pra- 

po , 
di uri 5 

  

DLR ai 1 V. Arhiva din laşi 1V. 684-8. . a | 
? Letopiseţe, ed. 2-a, Il. 17.—Genealogia, p. 313 o numește Maria „de fel 'moldoveancăt, 
3 Letop, Il. 211. : ia ia 

“4 Testamentul din 1719 al 'Saftei, în Iorga, Doc. 'Cantac. 177-—182, iai pi “5 Sofocle Q. Iconomu, 'zep: Miprov z05 Konpi»; Atena 1843, pag: 25. 37—g. "i * Genealogia, p. 350. Aa 
„2 Acest volum, doc. 304. 348. . A , , a „1 e Acad. Rom. doc, s5/CX[. 

_9 Iorga, St. şi doc. V. 307. 521. NI | i o „10 Pomelnicul Racoviţeştilor, în Io-ga, St. şi doc, XIIL. 62. i 

  

ET 

„1 Hurmuz. XIV. 528. — CE. A. (Galeşescu, spătarul Mihai Cantacuzind, al 
*: Pag, 351. ae i az cu 
*3 Mag. ist, V. s—9. apa e 

14 Pag. 352. ! 
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1. o - Ma . a. apt o. . hovei, care Duca: erâ “ginerele Heresculai». Documentar, Maria a fost fiiica lui 
- Udrea cămăraș dela Vai-de-ei, Doicescu, și a Predei Boteanut. N 

so. 

  

gsezsy 
„2? „Ctitoriile. Cantacuzinilor în Țara Românească. - -: 

„1. Comana, refăcută la 1742 de Șerban Cantacuzino, fiul lui” Drăghici. 
Sunt îngropați acolo Radu Vodă Șerban, strămoșul „prin femei al Cantacuzinilor, 
Drăghici Cantacuzino “spătarul 'și fiul acestuia, Constantin paharnic 2 — Portre- 
tele nau fost. fotografiate: —: Vulturul bicefal pe morminte și pe Capitelele co- 
loanelor.: : E N N i 

2. FHurezuli — Pârvu" Cantacuzino, fiul lui Drăghici, e ispravaic „la, zidire, 
1691—2. Portretele postelnicului. Constaritin;, cu soția, 'copiii și nepotul 'de' fiui, 
Pârvu. — Acvila bicefală în chenarul 'ușii 'de intrare 5, i 

4 . pt 

  

1 Vol. de faţă, pag. 13'şi P. V. Năsturel în: Revista de.ist.| arheol. şi Alo. X1. 6—8 şi! 298. — 
Cf. doc. 328. | | | _ | - A , 

NEAGUL post. et Vai-de-ei | 

  

  

_ “UDREA A a CONSTANTIN ăi | 
cămăraș, căpitan, e i căpitan 1663 îi 

„“Doicescu,:1699 i. îi ntre e titi Stanca fiica lui îi 
== Preda . Boteanca -- îi i mes - Leca căpitan-ot Viezureşti : pi 

aaa - fiul agăi Oprea ot Bucu(lalomiţa): : '-:-': 

;. MARIA - ie pata ii ANCUŢA” e i PANĂ i 
- = Toma, Cantacuzino .. ..... -: : -'== Stroescu .. .': - paharnic Viezurescu:! .... .--:: 

Tot «of Viezurești»: eră' Colțea clucerul Doicescu, 1661, care a fost căsătorit:cu fiica lui Ca- 
lotă banul Bozianu, și a avut fii pe Danciu, căpitan la 1682 si pe ; Radu, spătar 1699 căsătorit cu 
Ilinca fiica Radului spătar Rudeanu şi a Ilincăi Cocorăscu. — Colțea a avut, frate pe Udrea clucer Doi- 
cescu, 1649, căs. cu Neapa fiica Lui Petru post. ot Pătârlage (Cândescu) (Grecianu, Genealogii, lil. 35). 
“Din Doicești» sunt numiți şi boerii. Bârbătești, Drăghici spătar din Mâneşti. 1597, Nân şi Hrizan, fiii lui 
Oprişor log. din Măneşti (1592) (Grecianu, II, Bărbăteşti). e 
Un Mogoş căpitan de Vai-de-ei are fiu pe Constantin şi acesta pe Vasile, la 1685 (St.. D.. Grecianu, 
Viaţa lui Constantin Vodă Brâncoveanu, p. 264).—Nu este dovedit însă (cum susține Năsturel, 1. c.) că 
Maria Toma Cantacuzino ar fi fost vară, cu „Maria soţia lui Vasile Mogoşescu (Bărcănescu) fata lui Duca 

“fiul lui Neagoe beizadea 'din „Negoeşti şi Popeşti (fiul lui Antonie Vodă „din. Popeşti). Doc. din:3 Oct, 
1740 pe care-l reproduce Năsturel, nici nu aminteşte de Maria Mogoşescu.—Chiar de ar fi Neagoe bei-- 
zadea acelaş cu Neagoe post. 'ot Vai-de-ei, şi deci Duca frate cu Udrea. cămăraș,; încă. nu pe fata; lui 
Duca, dar pe a 'lui Udrea a luat-o Toma Cantacuzino, iar de Duca nu se dovedeşte a fi avut de soție 
o Năsturel. Udrea a 'avut nepoți pe Atanasie sin :Radu. șufariul “Boteanu și. pe-, vărul acestuia, Ioan 
clucer sin Badea post. Cocorăscu, care trăiau la 1747 (Arh. St. Mitrop. Buc. pach. 165 doc. 3).. Jupâ- 
ncasa Preda era soră cu Ilinca Popescu. (V. arborele Strâmbeni, la sfârșitul volumului). , 

2 Bulcet. com. monum. ist. [ (1908) 11—15. Ă i i 
3 Ibid. p. 54—5 și Albumul fanuliei Cantacuzino. 

o IN A PDL ICI
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1-3, Diutun demn. — Mănăstirea” a fost: sfârşită” de' - Ștefan Vodă. Canta” 
Cuzino !. SI A it | 

4. Boluţa mânăstirii Bis'riţa. — Zagrăvită de Adriana vorniceasa Can- 
tacuzino, răsc, Fălcoianu, la 1710. Portretele Adrianei și soțului, ei Șerban 
vornicul 2. DI o a e eee ea a a a 

5. Flotărani. — Printre ctitori, ca rudă a Fălcoenilor, Şerban vornicul 
Cantacuzino 5... O a e a 
„6. Mărgineni, — Refăcuţi de Constantin post. Cantacuzino, urmaș prin soție 
al vechilor ctitori. Din „vechea inscripție. sa păstrat o. parte din stema Canta- 
cuzinilor: Acvila bicefală 1. Acte patriarhiceşti. din sec.. XVII pentru Mărgineni, 
ctitoria Cantacuzinilor și Filipeştilor, în revista grecească Azhzicy, VI. 102.— 

ibid. 441. — Cf. doc. 202 a, în acest volum. . .... | Sie E 
„7. Sf. Miculae Șelari. -— Ctitor de al doilea Şerban. Cantacuzino biv. vel 
pah. fiul lui Drăghici, biv vel spătar, cu soția sa Andriana Fălcoianu,la 1708 3, 

„_8. Lespezi. — Portretele, nefotografiate, ale ctitorilor: Pârvu Cantacuzino 

Hrisovul lui. Nicolae..Vodă Mavrocordat din . 1724 pentru această ' mânăstire, 

  

1 Bulet. com. monum. ist. 11, p..36..Cf. doc, 190 nota, - -- 
2Ibid Li, ” 

„3 Fotografie la Acad. Rom. sub No. 2731, Se face une-ori confuzie între „Şerban . vornicul C. şi 
' Şerban Vodă C. (Radian, Monografia comunei Văleni din Olt, 1904, p. 10-14, 25.:— Lecca, Genealo- 
giile a 100 case, Buc..1911). Şerban Vodă s'a căsătorit la 1658 cu Maria, fiica: lui Ghencca Rustea vor- 
nic, zis şi Văleanu: (doc. 190) de pe moşia de zestre Văleni (Olt) a soţiei sale Ilinca fiica lui Chirca 
ltudeanu ot Curtişoara !Olt), v. post. 1641, v. stolnie 1654, v. ban 1668. (Căsătoria nu a putut avea loc 
la 1659, cum zice Radian prin confuzie cu data căs. lui Şerban Vodâ). — La 1696 şi 1701 devine pro- prietar în Văleni Șerban C, pah,. apoi vornic, fiul lui Drăgici spătar, prin cumpărătoare de la Diicu Rudeanu, fratele Ilincăi Rustea. — De la 1718 dobândesc proprietate în Valeni, prin schimb cu mănăs tirea Comana, boerii Fălcoeni din al căror neam era Andriana, soția lui Şerban C. pah. şi vornic. Din 
aceștia va fi coborât Uţa (Mariuţa) Cantacuzino, fiica lui Ștefan vameşul, proprietară în Văleni la 1833 (Arh. St. dosar 42 din 1838 despre moșia Văleni). — Un neam nou de Văleni începe de. la cămărasul. “Sterie Nicolau, 1780, fiul lui Nicolae, cămăraș. 1763, vameș 1778 când cumpără moşie în Văleni (Doc. 190 nota. — Radian, 48 n. 3. — Urechia, Ist. Rom. 1V.'495). — Radian nu ctinoaste însă pe boerii din Văleni anteriori cumpărăturilor lui Chirca Rudeanu la 1641.— Mihâi fos. din Văleni 1632-4, trebuie deosebit de contimporanul său Mihai armaşul din Băleni şi Bădeni: Mihai din Văleni a avut fiu pe “Radu şi trei fiice. Radu a fost tatăl Vişei soția Pârvului post. Creţulescu (Comunicat"de d. Tuducescu). 
Il identific cu Mihai post. Rudeanu 1632, frate cu Teodosie "spătar "Rudcanu, 1632 (doc. 109 nota) Într'adevăr, Mihai din Văleni cra nepot lui Dumitru vornic (Filişanu) care cra 'văr cu Dragomir voinic şi amândoi nepoți ai lui Dobromir banul cumnatul lui 

” torul Rudenilor (doc. 110 nota). Astfel sc explică numele banului Dobromir în pomelnicul vechi al Cre- țuleştilor şi chipurile banului Dobromir şi vornicului Dragomir alături de ale Ureţuleștilor în biserica de la Plăviceni Olt). — Jupâncasa Preda, fiica lui Mihai din Văleni şi soția lui Pană spătar Filipescu era deci rudă de sânge cu cumnatul ci Chirca Rudeanu ot Curtişoara,; soţul. Dumitranei Filipescu; — Vezi arborele Corbeni. — Rudeni IA sfârşitul volumului. ii Aaaa * Iorga, Inscripţii: Mărgineni. o: 
3 Biserici cu averi proprii, Il. 86—7, 

Gheorghe ot Corbi din sec.. al XVI-lea, începă-"
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fiul lui Drăghici, soţia” sa. Elena; Drăghici vel Spătar, cu soția sa Păuna; „Const. 
Cant. vel căpitan cu 'jupâneasa Maria. !, i 
9. Bascov, jud. - Argeș. | E 

10. Coiari. —'Ctitori. postelniceasa.. Elina Cantacuzino cu fii « ci, Const. 
stolnic, Mihai spătar, Matei aga, Iordache cămăraș 2. 

Il. Măgurem. — Păuna a răposatului Drăghici biv vel spătar Cantacuzino, 
cu fiii Pârvu şi Constantin, 1671. | 

12. Biserica dela Fântâna Boului, în București, metoh la: Sătindat, pare 
a fi aceiaș cu biserica zisă a Doamnei, făcută de. Doamna Maria a lui: Şerban 
Vodă Cantacuzino 'la 1683 apoi de zid de Pârvu III Cantacuzino vel. vornic cu 
soția sa Maria Paladă, la 1761 *. “ 

13. Schitu Măgureanu din Bucureşti, cu hramul 40 mucenici, metoh la 
episcopia Râmnic. Portretele ctitorilor: Pârvu I Cantacuzino 'cu soția. sa Ilinca; 
Matei Cant. vel ban cu Păuna; fiica lor Maria Fărcășanu; lanache Văcărescu 
vel agă, 'cu' soția sa Stanca fiica log. Cojescu; Iordache Creţulescu, vel vornic, 
cu soția sa domnița Safta Brâncoveanu; Const. Văcărescu vel log. cu soţia sa 
Maria, fiica lui lordache Creţulescu; Mihai Cant. vel vistier (genealogistul) cu 
soția sa Elena Văcărescu; "Maria Vataţi; Păuna Cant.; maranda Caţaro; Lu- 
xandra Melisino; cele patru fiice ale lui Mihai Cant. 4: Ie 

14. Afumaţi și Fundenii Doamnei. — Ctitoria i Mihai spătarul Can- 
tacuzino și a ginerelui: său Dumitrașco Racoviţă. La intrare, sculptată,. stema 
Cantacuzinilor: vulturul bicefal. Portrete, . nefotografiate: Mihai spătarul,. Marga; 
Dumitrașco Racoviţă vel hatman al Moldovei cu soția sa .Elena' Cantacuzino; 
Dumitrașco Racoviţă spătar, Despa; Sultana (copil); ; Constantin Nicolae Voevod 
Mavrocordat, doamna Ecaterina 5. 

I5. Cotroceni. — Şerban Voaă Cantacuzino, Maria doamna; Gheorghe, 
Smaranda, Casandra, Bălașa. 1670 &. 
„+16, Coltea. — Stema Cantacuzinilor săpată. în. piatră. Ctitori: Mihai c: vel 
spătar cu Marga; fiul lor “Mihai; fiica lor Safta; Şerban Voevod Cn Maria 
doamna, fiica lui. Ghenţea clucer, sârb de neam: din Nicopole. 1715. 1: 

17. Poiana. -— Vezi doc. 240 în această colecţie: . :;.... Pi 
18. Biserica Banului din Buzău. — : Refăcută de „Adriana Faleoianu, vă- 

duva lui Şerban C. vornicul. 
19, Sf, „Apostoli. din București, zisă și Arhimanărita, ctitoria lui „Ștefan 

  

1 Bulet, com. monum, ist. VIII. 144, 

2 Jorga, Inscripţii, I. 88. 
3 Ibid. 1. 277. — Albumul familiei Cantacuzino. 
1 Îbid, 
5 Iorga, Inscripţii, Il 356—7 şi Studiul lui G. Mandrea despre biserica, din Fundenii- Gherasși, p. 13 

* Albumul familiei Cantacusino. e . pa 

? Ibid, i o Da 

1, Di Ai 

v
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Vodă: Cantacuzino, lângă vechile case ale Cantacuzinilor !. Pizania, zice 'că :bi 

serica- a fost făcută de Matei Vodă și refăcută de. Stefan .; Vodă «find enoiaș 

la dânsa luminatul împărătesc neam al Cantacuzineștilor» 1715 Iulie, 10, Ctitori: 

Ştefan Vodă, Păuna doamna; Const. C. vel stojnic,. Maria; Deăghici. spătar, 

Mihai spătar, Matei aga, Iordache; vel spătar ?. .. - .. :.,..: 5 | 
+20: Zurbaţii, lângă Znagov... - : 3 
21, Tifirecii, la Gene. Ctitori: Mihai spătar, C, cu soția sa Marga şi fiul 

lor: Mihai, ispravnic fiind Panaiot cămărașul. Ctițori. de al doilea, la 1747, Cer- 

novodenii 3, — Nefotografiați. 
22. Biserica. stolucului. din Târgovişte, ctitoria li Const. stolnicul c. la 

1 105 :, 
23, Mânăstirea din î Sărat, ctitoria spatarului Mihai € c. și a lui Const. 

Vodă Brâncoveanu 5. - 
"24. Sinaia. &, - 
25. Filipeştii de târg. Gtitori: Const, post. Cc. cu, “soția sa Elena; Dumi: 

trașco stolnicul Filipescu cu soția. sa Voica Și fiul lor Pană lg. cu soția sa, 
Preda 3. pr 

: 26, Fă ilipeştii de. pădure, “ctitoria, la. 1688, a, , Bălaşei, văduva lui Matei G, 

biv vel agă, şi u fiului lor Toma?.. - 
:27; Ludesti, ctitoria. lui. Stoica Lidescu, omul, de. cașă, al Captacuzinilor, 

cu.: . ajutorul lui: Şerban. Vodă. C., 16820... . 
„28. Biserica 'de 'la -livada Văcărescului, (Ateneul de zi), zidita de. “Mihai 
C; genealogistul și afierosită. metoh episcopiei; de, Râmnic Oe 

Ordinul Constantinian al Sf. Gheorghe. _ Sa 

” Iovăţatul falșificator de documente, așă, “zisul. «prinţ», Dimitrie  Rhodoca- 
nakis 11, a tipărit la “Londra, la 1870 o. carte intitulată, «Ehe. imperial, Constan- 
tinian. order. of. St. Georges» (editura: Longmans,! Green şi C-nie). - . 

R. susține, fără, documente, că ordinul, ar. fi. fost. înființat. la anul 312. de 
impăratul Constantin cel: mare, și: că, cele; dinţâi. statute, ar. fi fost promulgate 

1 Del Chiaro, Istoria deile moderne rivoluzioni dela Valea, cd, Tor, p. 219;. 
=, Albumul. familiei Cantacuzino. 

"“3'Bulet. com. monum. ist. VII. 196.P. Panaiot marele cămăraş al ocnei domneşti: Ta 1698, Hur- 
muz. XIV. 756. 

1 Iorga, Inscripţii, II. 92—3. 
5 Urechia, Ist. Rom. îl. 82. : s A. Găleșescu, Sinaia 1695-—1895, ae 
? Iorga, Inscripţii, II. 263. . i e 2 V. Studiul lui G. Balş despre Filipeştii de pădure. a 

„* Bulet. com. „monum. ist. I, 162, 
10 Urechia, |. e. 1. 121, A i 
uV, Legrand, Dossier Rhodokanalis, Paris, 1895 . n n 
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la, 1192 de, impăratul Isac II, Anghel. «Mari maeștri> ai. ordinului ar fi. fost î îm- 
părații. din familiile. Anghel : și -Ducas până lă- 1282. apoi “Paleologii, până la că- 
derea Constantiriopolei. Dela 1453 la 1636, R. inșiră o serie inconțrolabilă, de 
Paleologi.- «mari. maeștrii». Ţeodora. fiica. lui. Teodor. „Paleologu (mare maestru 
1598-—1636) căsătorindu- -se cu un, Rhodocânakis ar fi trecut „drepturile, ei fa- 
miliei. acestuia 1, 

„Pe când un loan IX Paleologu figurcăză pe lista de mări “maeștrii a lui 
R. la anii 1465—1498, un âlt Ioan care- şi zice tot al IX-lea Paleologu reven: 
dică drepturi asupra ordinului la 1720 2. 

Tot aşă de fantezistă este lista de mari maeștrii întocmită, în scop inte- 
resat, de: beizadea Radu Cantacuzino şi în care figurează numai Cantacuzini. 
In arhiva G. Gr. C. se găsește o copie simplă de pe o pretinsă diplomă pe 
care împăratul loan Cantacuzino ar dat-o, din Demotica, la 14 Aug. 1341, 
cu privire la ordinul Sf. Gheorghe. Originalul va fi fost o plăsmuire a beiza- 
delei pentru a-și justifică față de împăratul german cererea, care a și fost acor- 
dată la 1 Fevr. 1735, de a fi autorizat să confere ordinul * 

Adevărul în privința ordinului Constantinian pare a fi cel arătat de Du- 
cange 5. Ar fi fost instituit de Mihail Anghel, despot al Drivastei, mort la 1465, 
al cărui urmaș' eră, sau pretindea că este, la 1621 «loan Andrei Anghel Flaviu 
Commen, duce de Drivasta și Dyrrachiu, principe de Macedonia și Moldova» €. 
Pe la 1566, un șarlatan «loan Gheorghe Heraclei, princeps Moldaviae», adică 
Basilic Despotul, conferea și el ordinul' Constantinian î. 

In sec. XVI împăratul Carol Quintul dădu steagul miliției constantiniane 
fiului său natural, don Juan de Austria când acesta “porni împotriva necredin- 
cioșilor la 1571. flectorul Bavariei se declară protector al ordinului la 1667. 

Republica Veneţiei însă, la 1671, recunoşteă de mare maestru pe Anghel 
Maria Comnen $, pretins scoborâtor al Anghelilor dela Drivaste, ale căror drepturi 
fuseseră confirmate prin bule papale la 1533, 1568 şi 1626», 

La 1697 «loan Andrea Anghel Flaviu Comnen» neavând copii își trece 

  

' |Pag. 22, 29—30. 
2 Hurmuzaki, Vl. 297. 

3 In Genealogia C. ed. Iorga, p. 1. 

1 Iorga, Doc. Cant. p. 195. Cf. doc. 204. Dreptul a titlul de principe se recunoscuse lui beiza- 
«dea Radu și fratelui său Constantin încă de la 1734 (doc. 203). 

5 Citat în Rhodocanakis, p. 19—20, 

t Cf. Iorga, Studii şi doc. XX p. 43—4. 
? Filitti, Din Arhivele Vaticanului, ÎL 43 şi observaţiile- lui Iorga, î în Bulletin. de. YInstitut pour 

Ictude de Europe sud-orientale, I (1914) 201—2. iri 

”-  * Izvoarele în Rhodocanaki,- p. 18. a e 

* Rhodocanakis, p. 15... :* ata is :



— XXXVI — 

drepturile asupra lui Francisc Farnese, duce' de” Parma. Cesiunea este întărită 

de impăratul Leopold la :1699 şi în acelaș an de',„un edict „papal, , confirmat 

apoi la 17011. E E | 

; Stingându-se casa Farnese, împăratul, ca duce: de: Parma (1735—1748), 
- 

acordă la 1735 prerogativa de.a conferi ordinul “Șf. Gheorghe '. lui: beizadea 

Radu C. pe care-l numeşte, ide altfel, scoborâtor al..«străvechei familii Cantacu- 

zino' de care se ştie că se trage din împărații romani de“ răsărit» ?... . 

1 Ibid..2 și 16.. | . pg Ia A 
2.Cf. doc. 203.— Pentru stema actuală a familiei Cantacuzino, care figurează în peceţile atârnate 

la diplomele conferite de beizadea Radu C., trimit la lucrarea generalului Vasiliu-Năsturel, Neamuli 
bocrilor Pârşcoveni, p. 69 şi urm. 

 



 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 

    
  

      
 
 

 
 

STEMA FAMILIEI CANTACUZINO



  

„..: MOȘIA ANDRAȘEȘTI (Ialomiţa) 
E (ORBOEŞTI ŞI TĂTĂRĂID |. 

  

“ANDRĂȘEȘTI 
pi 

Î. — 7143. (1634) Dec. 26; Catrina « ot Rimoiceni cu feciorii ei “Ivan, Pătraşco şi 
Strezea vând lui Radu vistier ocina lor din. Andrăşeşti, a patra parte, din ' sat, :din 
câmp, din: pădure, din apă şi de peste: tot. hotarul şi cu tot: “venitul şi: cu toţi ru: 
mânii anume ...,.... "şi cu: ceilalţi rumâni ce se-vor afla de moşie, fără „Carstea cu 
fraţii lui. ce s'au: răscumpărat.. Oferiseră moşia lui; Albul sluger: feciorul Mitrii pitar 
ginerele Bratului comis, care n'a vrut s'o cumpere, faţă fiind Dragomir vel armaş, Dră- 
guşin vtori postelnic şi Calotă clucer. Martori: Constantin-vel postelnic (Cantacuzino), 
Dumitraşco clucer ot Filipeşti 1, Socol clucer (ot Cornăţeni):, Stroe logofăt (probabil 
Leurdeanu viitor vel vistier), Bunea: logofăt, "Dumitru logofăt. (No, 1 din condică). 

2, — 7143 (1633): Iunie 12. Matei Basarab lui Radu vtori vistier să-i fie moșie 
la Andrăşeşti (lalomiţa) partea Catrinei' de la Rimniceni. Domnul, întăreşte lui Radu 

“un ţigan Iancu cumpărat de la Leca feciorul: Carstei post. de la. Brituleşti, care. ţigan 

„a FD : , «1 

1 V. nota la doc. 115. RE : | 

2 Socol din Cornăţeni moare clucer.la 654, Căsătorit cu: Marula. fica natirală -alui : Mihai 

Vodă Viteazul şi a. Tudorei sin Mihai cămăraş ot Târgşor, sora lui Antonie Vodă din 'Popeşti.i 
Socol este arătat: ca. fiu al unui Necula vornic şi al Irinei din Cornăţeni în inscripţiile” de la 'bi-i 
serica din Corneşti (Dâmboviţa) 1645, şi de pe crucea din Răzvadul' de sus 1648, iar ca :fiu'al lui: 
Drăghici vornic (Draghici. din. Cornăţeni) şi al Irinei: din, Cornăţeni,. în inscripţia bisericei: din. 
Răzvadul de sus, '1643! (Toate aceste inscripţii în lorga,. Tuscriptii, II. 97; 271, 276,:cf. Bulet.. com.: 
monum. ist. III. 144). Copiii lui Socol au fost: Cârstea clucer căsătorit cu Anghelina sin Cazan II: 
Năsturel, (Rev. ist. arh.:fil. XI", 29o.şi XII:, 27—28); Ianache :spătar 'căs.' cu' Anca: sin Bunea | 
vistier (Grădişteanu); Vintilă Florescul căs. cu Marica ; Constantin; “Tudosie căs. cu Iana j Irina, 
Stanca; Marula ; Tudora, ct.: doc. 692 'şi 705..: „- - 

3 Fiul lui Vâlcu logof..ot Fiâncă; poate Fieni, (vezi doc, 669). Bunea a , fost căs. de două ori: 

(v. doc. 696. A doua soţie a fost Grăjdana văduva lui Buzinca vel comis, cu care:n'a avut copii, 
fiica lui.Miho vel log. (Râcotă), (vezi doc. 7700, 703, 712). Bunea ajunge vel vist.' la 1653. La 1655 

cumpără moşie în Grădişte (Giurăscu, Despre rumâni, extras: din” An. Ac. „Rom. 1916 p pag. 5 ni 4): 
De aci numele de. Grădişteanu. .:. -. Na DI a
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a fost Lecăi de bastină. Divan: Hrizea! vel ban, Ivaşco (Băleanu) vel vornic, Gri- 

gore vel logofăt, Dumitru-:(Dudescu) vel vistier, Mihai (Coţofeanu) vel spătar, Vasile 

(Paindur) vel stolnic, Buzinca vel comis?, Vucina (Sârbul) vel paharnic, Constantin 

(Cantacuzino) vel post. Scrie Ghioca log. în. Bucureşti. Pergament slavon. Pecete 

hârtie. Semnătura domnului (No 2 din condică). 

3. — 7162 (1654) lunie 11. Constantin Şerban Voevod către jupâneasa Mihnea şi 

soră-sa Marula logofeteasa;: fetele lui Ilie vornic ot Cornsşti şi jupânesei Despinei, ca 

să le fie satul Andrăşeşti jumătate,. pentru. că a, fost,de baştină mumei lor Despinei 

jupâneasa lui Ilie vornic. Rumânii din Andrăşeşti au susţinut în divan că nu sunt 

rumâni de baştină din Andrăşeşti, nici, din legătura lui Mihai Vodă, însă toţi boerii 

divanului au mărturisit că acei rumâni erau rumâni de baştină din Andrăşeşti încă 

din zilele Mihnii Vodă şi că i-a apucat 'legătură.lui Mihai Vodă, aşa că au rămas 

de lege. Divan: Ghiorma vel ban (Alexeanu', Preda Brâncoveanu vel vornic, Stroe 

vel log. :(Leurdeanu),. Bunea vel. vist.. (Grădişteanu), Hrizea. vel vist., (ot; Bogdănei) 
Chirca (Rudeanu ot Curtişoara) vel stolnic, Radu Mihalcea (Cândescu) vel comis, Pană 
Filipescu .vel pah., Istratie (Leurdeanu) 4! vel: post. Scrie Dumitru log. :Boldici în Bu- 
cureşti.:. Original hârtie. Pecete hârtie. Semnătura domnului (No. 3. din cond.) 

„tt 4 —7170 (1661) Nov. 29. Drăghici: feciorul. jupânesei Caplei ot 'Măneştii de. sus, 
dă. zapis Marulei 'logofetesei: ot Cocorăşti că i-a vândut partea sa: de moşie din An: 
drăşeşti. Martori au fost Constantin vtori corhis, Colțea clucer (Doicescu ot Viezureşti), 
TIT aaa 
„01. Trebue deosebiți următorii Hrizea: a) Hristea vel vornic 1617, “grec. din. Rumelia, (Matei 

al. Mirelor. în Papiu, Tesaur, 1862 pag. 343) tăiat de. Alexandru "Vodă Iliaş Şi care, deci, era + la 

1629 libid. 344—5!; b ) Hrizea. vel vist.: 1622, „1624, vel vornic 1623; 1629, vel ban 1634, 1636 
(cf. doc.' 115), apoi iar vel vornic 1638—1641. Era "1646. (lorga, St. şi dot. XXI, :13—14)- Ctitor 
a 1626, al schitului Bălteni, (Iorga, Inscripţia! II,:109.: Confuzii in' Popescu- Băjenaru, Schitu Bălteni,” 
Buc. 1912. Diata din 1642, ibid. pag. 66), Căs. cu Dumitrana, are fiu pe Udrea și fiică pe Alexandra 
căs. cu Dumitrașco vel vist. din Bogdănei (Iorga, Studii de istorie, în Lit. şi” arta rom. IV. 401). 
c) Hrizea vel clucer 1643, vel vistier 1654, 1659, ot Bogdănei, fiul lui Dumitraşco ot Bogdânei şi 
al. Alexandrei sin Hrizea vel ban: Acest: Hrizea. are copii pe, Matei, Barbu. şi - pe „Ilinca sotia lui 
lon Rudeanu spătar (lorga,.1. c.); d) Hrizea vel spătar 1666, vel 'vist. 1669-1679, ucis .la 1680, fiul 
lui. Gheorghe vist. Caridi cel ucis la 1653'şi 'ginere.lui Gheorghe'vel ban'; Băleanu. Acest. Hrizea, 
are fii. pe Radu Popescu cronicarul, pe. Gheorghiţă şi.o fată căs. cu Pârvu. log. Fărcăşanu (Arh. St. 
Mitrop. Buc. pach.. 165 doc. 2). Radu cronicarul „are fiu pe Iordache vel: vornic, care; era mort la 
1729 şi a fost căsătorit cu Safta (Giur&scu, Contribuţii, 45—6.— Acad..Rom.; Doc, 1/cLxxvir; Cf. doc, 
ÎI 528, 531, 54 ci e pe Ci pi: 

L 2 Primul soţ'al Grăjdanei fiica lui Miho.vel. log. (Racotă). El. :se cu 
aia ca Ad aa cari Mopreună eu porii Daleni sunt ctitori la mănăstirea Nucet, metohul Pana- 

mitrie Buzinca, sluger mare e ctitoLai la' 16 ez dee 03, 192 696,;710, 112) Un Di Tuseripri. 1 săi 5 Ă NA a Ed 39, a iserieei Sf., Dumitru: din ' Târgovişte (Iorga. 

3 Incă un doc. în i coana De Mii ag A 
lui Mihai Viteazul, extras din An Ac gis pa pi li Mihai Vodă, CE Ca Gin eseu, „Legătura, 
y, dou. SE cu Ilinca fiica lui Nicolae Pătraşcu Vodă şi a Ancuţei fiica lui R 

e 
“a 

avusese .cu o :primă 'soție .doi. 

adu Şerban Basarab, 

N



„şeşti cât şi pe moşia “Tătărăi 2, baltă înfundată, pentru al căreia venit de 

  

Ivaşco pitar, Pătrâşco post. nepotul jupânesei Caplii. Scrie Ifrim log. Semnează : Dră- ghici sin iuzbaşa Safim,''Pătraşco 'post., Constantin vtori "comis, Ivaşco "vel" serdar, Colțea clucer Doicescu, Radu post; Ştirbei, P&traşco căpitan Bucşanu. (No.:4 din cond.) 5. — 7186 (1678) Martie 2. — Zapisul lui Iane log. fiul răposatului Radului log. cel bătrân Cocorăscu, fratele Radului medeinicer şi al Vladului comis, către Hrizea. vist. (Popescu, fiul lui Caridi), cum că ajungând la datorie şi socotindu-se în tot chipul cu fraţii lui cum ar putea face să se descurce, aceştia n'au voit ei să cumpere dar i-au dat voie să vânză lui Hrizea 1673 stânjeni din Andrăşeşti pe talere ro0i'bani 4, iar rumânii cu câte talere 12 de cap, făcându:se pentru aceştia foiţă iscălită; Sem: nează: lane log. Cocorăscu, Vladul Cocorăscu: biv vel comis, Ivaşco biv vel clucer, Alexandru :vel: stolnic (Alexeanu', Manta (Câmpineanu) vtori vistier!, lanache vistier, Neagu căpitan. (No.-5 din cond.). . PN o 
6. — 7187 (1679! Mai 19. — Moşnenii din sat din Tătărăi şi slujitori şi birnici „anume ...... împreună'cu Oprea i. Crăciun din Albeşti, i Stan 'i Stoica sin popii, i Stan ot. Bueşti şi cu ceilalţi părtaşi ai lor de ocină din Tătărăi, către Vladul comis Cocorăscu, cum că având el impreună cu dânşii o baltă atât pe imoşia! lui 'Andră- 

peşte aveau gâlceavă, s'au învoit să ţie balta pe din două. (No. 6 din cond) i: 
1.—7205 (696) Sept, 16.— Pârvan treti vistier cu jupâneasa lui Ilinca, fata Vladului log.: Cocorăscu, vinde doamnei Mariei a lui Constantin, Basarab Voevod, satul Andrăşeştii care se trage de la moaşa lor jupâneasa "Marula, dat 'zestre ei 'de tatăl ei Ilie vornic : şi care sat la împărţeala “părinţilor a căzut în partea unchiului lor Iane log. Cocorăscu. In zilele lai Duca Vodă, Iane a vandut satul lui Hrizea vistier,4 dar Vlad log. n'a îngăduit ci a înapoiat banii lui Hrizea vistier şi a luat el'satul; 

Semnează Parvan treti vist. zet Vladului log. Cocorăscu,: Ilinca - fata. Vladului log. 
Cocorăscu, Iane log. Cocorăscu, Diicu Rudeanu vel log., Constantin Cantacuzino biv vel 
stolnic, Şerban vel vistier (Bujoreanu), Mihai Cantacuzino vel Spătar, Vergos'5 vel pah. 
(greceşte), Şerban Cantacuzino vel comis, Iorgache vel sluger &, Constantin Corbeanu vel pitar, Bunea Grădişteanu vtori vist., Mihai Corbeanu vtori post. (No. 7 din 'cond), 

8. — 7212 (1704) Ianuarie 5. — Barbu căpitan de la Bogdănei ? către Domnul 
Constantin Basarab Voevod 'cum că-i vinde un vad de: moară în apaă' Ialomiţei în 
dreptul morilor mării-sale de la Andrăşeşti, însă vadul înfundat ŞI: cât vor sta ca- 
rele împrejurul morilor. Semnează Barbu căpitan, Cornea vel. ban. (Brăiloiu), Şerban 

1 Soţul Calitei, fiica lui - Drăghici vel spătar Cantacuzino, sora soţiei lui' Bunea: Grădişteani Vel vornic. V. doc. 7a2.: - d E DE a e 
2 Vezi şi doc. 28 — go, A a 
3 Vezi doc. 3, 

ei tie Na 1 Vezi doc. 5. tii 
* Cf. Iorga, St. si doc. V. 209. 346. | 
* Vezi nota de la doc... : .: ! : „i DURI a 
? Sin Hriza, vezi doc. 74 : Sai ta cal Di i



vel. log. (Grecianu), Mihai Cantacuzino - vel : -spătar,. Şerban vel: vist. (Bujoreanu) 

Ştefan Cantacuzino vel pah., Constantin. vel pitar (No.: 8 din. cond). . 

9. — 7242 (1734) Fevr. 25. — Constantin Brâncoveanu vel comis: cumnatului 
Constantin postelnic Alexeanu, pentru partea ce i-a rânduit:o şi'i-a lăsat-o răposata 

vară-mea, Mariuţa soţia : dumnealui, fiica răposatului unchiu-meu mării sale Ştefan 

beizadea. Brâncoveanu, la petrecania dumneaei 1 netrăindu-i coconii ce i-au avut, încă 

fiind cu viaţă, cu gura dumisale le-au rânduit şi le-au lăsat dumnealui, după cum 

însemnează foaia după zisa dumneaiei : moşia Andrăşeşti, din sus despre Orboeşti 
până în jos la Tătărăi ce a fost a spătarului Mihai (Cantacuzino) ; 20 pogoane vie 
la  Budureşti şi 8 sălaşe de ţigani de la Mogoşoaia;.o pereche cercei cu smaragduri 
cu căsuţele cu robinuri ; 6 şiruri de mărgăritar ; inel cu robin. (No. 9 din cond). 

10. — 1779 Sept. 20. — Carte de judecată, întărită de Alexandru Vodă Ipsilanti 

la. 3o Nov. acelaş an, în pricina dintre Nicolae. Brâncoveanu vel vist., fiul lui. Const. 
Brâncoveanu biv vel log, reprezintat prin Const. Nenciulescu biv treti. log. şi dintre copii 
răposatului Constanţin post. Alexeanu,* pentru moşia Tătărăi 2. Semnează Mihai pah., 

Radu biv vel serdar, Constantin biv vel comis, Hristos serdaris(greceşte). (No ro din cond). 

UL, — 18or Oct; 5. — - Raportul lui Atanasie starostea; către domn cu privire 

la vânzarea la mezat a moşiei Andrășeşti a Dinului Alexeanu post. Moşia a rămas 
asupra. biv vel banului Scarlat. Ghica, stânjenul.pe taleri 5-bani:3. (No. 1z: din cond). 
12, — 1801 Dec. 1 1. — Scarlat Ghica biv vel ban, către domn, cum că. a cumpă- 

rat la mezat moşia. Andrăşeşti ce a fost a lui Constantin Alexeaniu post. Moşia este 
deavalma cu părţile ce au stolnicul Ştefan Alexeanu şi Constantin - Brezoianu 
zet : Grigore Alexeanu. Cere să se orănduiască hotarnic serdarul „Mihai “Grecianu 
(No. 12 din cond). : , | 

13,.— 1802 lan. 27. Raportul hotarnicului: Mihai: Grecianu asupra moşiei 
Andrăşeşti. La data aceasta Grigore Alexeanu era mort. Ştefan Alexeanu era frate 

cu vânzătorul Constantin Alexeanu. Ştefan Alexeanu a dat Andrăşeştii zestre ginerului 
său. biv treti log. Iordache î.ehliu. Hotarnicul Grecianu aminteşte de actele. rezumate 

sub No..1 — 12 şi de următoarele: 7169 (1651). Fevr.;:8, zapis. al Udrii. post, .cu 
nepotul său . Dragul ot Cislău, prin. care. vinde jupânesei. ; Marulei st.. zoo din 
moşia Orboeşti de lângă Andrăşeşti; — 7170: (1662) Ian. 6, zapis al Mihalcii pah.3, 

feciorul Dragului ot Cislău, prin care .vinde Radului clucer. şi fratelui său, Vlad 

+ Dovada hetemeinicici aserțiunei din genealogia Cahtacuzinilor (ed. lorga, pag. 5%, că Maria 
a murit curând după căsătorie, de oftică, de supărare că nu făcuse o căsătorie potrivită. P. boerii 

Alexeni, vezi. Grecianu, Genealogii documentate, I,' Io. Adaog, spre complectarea :spiţei date acolo, 
după actele moşiei Alexeni, în proprietatea mea, că Constantin Alexeanu. era fiul lui Drăghici 

postelnic şi a fost tatăl lui Grigore, Constantin Il şi Şte fan, născuți dintr'o.a doua căsătorie. 
2 E vorba de Constantin II. Vezi şi doc. 11. 

3 P. moşia Tătărăi, vezi doc, 26 sq. 

i Ginere 

* Are de soţie pe Ilinca fiica lui Cârstea clucer din: Cornaţeni și şi: a Anghelinei fiica lui 
Cazan II Năsturel (Rev, de ist. arh. şi fil. XI, 290 şi XII, 27 —8)..  
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spătarul 1 200 st. în: Orboeşti. La:18o2 moşia Orboeşti era! stăpânită de moşneni Şi 
de Elena 2 nora răposatului pitar Alexe : Neculescu: Tatăraii de jos erau ai boerilor 
Perieţeni. (No 13 din cond.) „” 
"14, — 1802 Fevr. 5. Zapisul lui Constantin biv treti post. Alexeanu prin care! 

vinde banului Scarlat Ghica partea sa din Andrăşeşti pe taleri 5 bani 3 stânjenul. 
Constantin Alexeanu avea parte în Andrăşeşti împreună cu 2 fraţi. răposatul Grigore 
Alexeanu şi Ştefan Alexeanu. Grigore Alexeanu şi-a dat partea sa de moşie zestre 
fiicei sale Elenca 3 soţia lui Constantin Brezoianu, iar Ştefan Alexeanu şi-a dat] partea! 
sa zestre unei copile ce a crescut-o de suflet î, căsătorită cu biv 'treti log. Iordache 
Lehliu. Cele '3 părţi din Andrăşeşti însumau 2445 st. 6 palme. (No. 14 din cond.) * 
15, — 1802 Martie 4. Zapis prin care Elenca medelnicereasa Brezoianca' cu 
învoirea soţului ei, medelnicer Costache Brezoianu, face schimb cu chir Petre Va- 

siliu Canuşi. Elenca ia de la Canuşi hanul lui din Bucuteşti in mahalaua popa Ra- 
dului inpotriva: biserici Manii brutarului pe drumul Târgoviştei.. Hanul are 'o pivniţă 
boltită, cu o pereche de case .sus,:. şindrilite, şi în faţa drumului 2" prăvălii, una în. 

care se vinde vin şi rachiu, :iar cealaltă . este. băcănie cu odaia cei, în! rând, „de 'zid 

făcute, grajd mare de zid şi: şindrilat, şopron de lemn învelit cu uluce, curte şi grădină 
mare. Elenca dă în - schimb. lui Canuşi: partea -ei din moşia 'Andrăşeşti ce i-a rămas! 
zestre de la părinţi, de avalma cu Gheorghe Lehliu care o are: zestre de la “unchiul, 
Elencăi, Ştefan Alexeanu. biv: vel stolnic, iar. altă parte o are alt: unchită al Elencăi, 

Dinu Afexeanu. Elenca face schimbul găsind că hanul este maide folos decât partea ei: 

de moşie. Printre martori, Dumitru. “Brezoianu care nu ştie să scrie. (No. 15 din cond.) 

16. — 1802 Martie 7.. Sultana Lehloaica, fiica* biv vel stolnicului Ştefan Ale- 
xeanu, cu învoirea soţului ei Gheorghe Lehliu, face schimb cu! „Petre, Vasiliu Canuşi, 

Sultana nu ştie să scrie (No. 16 din cond.) . ” i 

17.—18o2 Aprilie 28. Scarlat Ghica vel log. adeverează că toate cheltielila facute; 

cu prilejul cumpărării şi hotărnicirei moşiei Andrăşeşti nu le-a făcut dânsul, ci chir! 

„ Polizache Dimitriu s „şi: pentru . dumnealui s'au. cumpărat, iar noi la această ne-am 

„arătat numai făcător de bine şi 'mijlocitor ca pentru un om al casei,noastre ce este, 

„iar vre-un ban de la noi nu, s'au dat. Polizache. fiind adevăratul „cumpărător. v va 

ține moşia (No. 21 din cond.) - N : N a 
a 

  

' Cocorăşti, fii lui Radu vel log. Cocorăscu şi ai Marulei fiica lui Ilie vornic din Corneşti. "doc 3, 

2 Elena fiica lui Panait :Bibâanu vel 'sluger şi soţia pah: Hristodor Neculescu. (Biserici cu 

averi proprii, -seria III, pag. 6) 7 

3 In această privință confuzie în Grecianu. |. c. pag. 10 ă 

4 Sultana, fiica marelui stolnic Scarlat Dugănescu, a fost adoptată la” 1799 rde s sora! 'ei mai 

mare Marica soţia lui Ştetan vel stolnic Alexeanu.: ' Sultana! moare la 1815, „Acte: de familie, şi ! 

Grecianu, |. c. pag. 21) - 
* Adoptivă. Vezi doc. 14 

i 

:s Polizu sau Polizoi; prenume, fiu al: lui Dumitru. Vezi: şi Anexa despre, familiile grecesti. 

P, înrudirea lor cu boecrii Asan-Micşuneşti, Grecianu, | c. pag. 2. — Cf. doc. 221: 

.
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18. — 1804. Fevr.. 8... Zapisul . Sultanei Lehliu, soţia lui' Gheorghe Lehliu prin 
care vinde Dimitrei soţia. lui chir: Procopie moşia Găurici din "Teleorman pe taleri 
4300. Cu aceşti bani Sultana a scos din zălogire casele: soţului ei ce le . avusese 
emanet la chir State lipscanul:, care case erau să:se vânză la mezat şi pentru care, 
la măritişul ei, mai dăduse taleri 2500. Martori Ştefan Andreescu şi Gheorghe Dru- 
gănescu î (No. 22' din cond.). ! | i | 

19.—1810 Aug. 13. De la departamentul de şapte. S'a infăţişat Sultana Lehliu 
cu soţul ei Gheorghe Lehliu arătând că a. avut moşia Andrăşeşti de zestre, iar băr- 
batul ei a vândut-o lui chir Petre lipscanul, fără a pune alt acaret în locul zestrei 
după obicei, şi cerând .să i se întoarcă în stăpânire acea moşie. Petre lipscanul răs- 
punde că el n'a cumpărat moşia,. ci cu ştirea părintelui + Sultanei, : stolnicul Ştefan 
Alexeanu, i-a dat ei moşia Găuriciul care s'a pus zestre în locul Andrăşeştilor. Apoi 
Găuriciul a fost vândut Dumitranei, soţia lui. Procopie, iar cu banii din vânzare S'au 
deszălogit casele soțului Sultanei ce erau emanet la State lipscanul Şi s'au făcut zestre în locul moşiei Găuriciu *, După cinci ani, Petre lipscanul a dat Andrăşeştii lui chir Polizache schimb pe moşia Chichineţi „unde la Andrăşeşti ' aflându-se pustietate, au „cheltuit Polizache sumă de bani, făcând sat, biserică şi hanuri, stăpânind şi acum“, Sultana. zice că, schimbul între Andrăşeşti şi Găuriciu s'a făcut nu' prin voinţa ei ci de silă pentru voia tătână-său, pentru că. pusese la mijloc pe răposatul ban Scarlat, Sultana . pierde pricina. Semnează :. Const. . Caliarh, Const. pah. „Nicolaos_Kri (?), - Matei Grecianu, Const.: medelnicer (No. 26 din cond). a „. 20.—1810. Oct: z2. De la .Divan. In apel, s'au mai: înfăţişat, tot. in pricina de sub No. 19: un zapis din 1 Aprilie 1802, iscălit de Lehliu şi de maică-sa 7 prin care ia cu împrumut 2400 talere de la State Pencovici şi pune * zălog casele maică-si ; o mărturie a lui State, Pencovici din 1810 Sept. 25 prin care .arată că a primit banii de la Lehliu în casele stolnicului Alexeanu fiind faţă acesta 'şi soţia 'lui Lehliu; o mărturie- a vornicului Manolache Lahovari* din 1 Oct. 1810 cum că Sultana Lehliu 

  

' Procopie Vasile Canusi. (Act. No. 23 din cond.). La 1807 loan. Molnar, doftor de. ochi si profesor, îi dă monopolul vânzării în Buc. a Mineelor (Iorga, Studii şi doc. XII. 162—g, > Pencovici. Vezi doc. 20. e Da e "3 Fratele Sultanei Lehliu, vezi doc. 21. Pentru Drugăneşti, din care 'se trăgea mama Tomei spătar Cantacuzino, vezi St. Grecianu, Viaţa lui Const. Vodă Brâncoveanu, pag. 203.. Cu ajutorul portretelor ctitoriceşti din biserica de la Drugăneşti (Dâmboviţa) zidită la 1723 de Gavril vel vornic za "Târgovişte Drugănescu, se adaogă incă două ge ueraţii lu cele cunoscute de „Grecianu, şi anume bunicul lui Gavril, Vlad. vel căpitan za dorobanţi, şi tatăl acestuia, Stanciu iuzbaşa. . . 1 Adoptiv. | : 
3 Vezi doc. 18. 
s Ghica. Vezi doc. 17. 

» 7 Ilinca sau Ileana soţia pah.. Nicolae Lehliu, fiica lui Const. vel log. Cândescu şi a Mariei Bărbătescu. Portretul Ileanei copil, şi a soru-si Luxandra Câmpineanu, figurează printre portretele ctitoriceşti din biserica de la Cândeştii de sus (Buzău). EI RE dC a * Fost şi Caimacam al Craiovei. Adm | 
is ca fiu al lui Petrachi despre'care ambasadorul francez din Constantinopol Choiseul-Gouffier. în. rap ortul său din 25 Martie. 1786 către ministrul Vergennes,.  
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a venit la dânsul să stăruiască la doftorul Poleac! să-i lase casa ce soțul ei îi dăduse 
zicând că-i este zestre..In ceia; ce priveşte moşia. Găuriciu,. Lehliu zice că Petre. nu, 

a avut de unde să i-o dea întrucât „sunt.15 ani de când o stăpâneşte Paraschiva pah., 
ceia ce poate dovedi. După un.soroc de 22 zile, Lehliu. a venit cu o mărturie de la. 
trei boernaşi din - Teleorman, adeverită de ispravnicii judeţului, cum că moşia Gău- 
riciu se stăpânea .mai nainte deavalma de casa pah. Alexandri şi de.casa clucerului 
Grecianu ot Caracal. Pravila „nu: opreşte: strămutarea. lucrului de zestre. când se va 
„indupleca muierea în două rânduri la desghinarea acelui lucru şi când sunt alte 
„lucruri “ale bărbatului din care i se. poate face îndestulare“.: Divanul hotărăşte: Po- 
lizache să stăpânească Andrăşeştii şi : Dumitrana - Găuriciul, iar casele Lehliului: ce 

Sau dat jăluitoarei drept: siguranţa moşiei zestrale — măcar. că zicea pităreasa Ilinca 
Lehliu că sunt ale-ei — să rămâe jăluitoarei pentru că' din ;zapisul cu care.Lehliu 
Sa imprumutat de la Pencovici şi în care este  iscălită şi. pităreasa se, vede că acele. 
case sunt ale lui Lehliu..Se va da de ştire cinstitului consulat al Franţei sub a căruia, 
protecţie se află doctorul Boleacul spre:a nu mai da nişcai ceva bani: Lehliului în 
nădejdea casei că-i va pierde; Semnează Const. Creţulescu, Antonie Fotino.. | 

Intâiul divan.şi comitet întăreşte la 1811 lan.:5, pentru că pităreasa Lehliu n'a 
făcut apel. la timp. Semnează: Ignatie mitropolit; osif Argeş, Dumitraşco Racoviţă, 

Grigorie Ghica, Istrate Creţulescu, Const: Bălăcianu. (No. go din cond.).. 

21. — 1818 Aprilie: 9. Anafora la Domn. S'au infăţişat la divan slugereasa 
Sultana Lehliu cu Gheorghe Cuca, cerând să nu se vânză la mezat moşia Crăsani 
(lalomiţa) * a soţului ei,.ci să rămâe adipricon pentru moşia : ei zestrală Andră- 

șeşti pe care a:vândut-o soţul ei lui Petre. Canuşi, şi. pentru altă lipsă de zestre, 
şi să se vânză casa ce o are. soţul ei în Bucureşti, iar din banii vânzărei să 'se plă- 

tească datoria - către ; Cuca şi. alţi creditori. Cuca a arătat porunca domnească prin 

care S'a dat 'spre. vânzare la mezat moşia Crăsani, în urma anaforalei logofeţii stră- 
inilor pricini, pentru 500 galbeni olandezi ce are să ia Gheorghe Rolla dela răposata 
pităreasa Ilinca Lehliu şi de la slugerul. Gheorghe Lehliu, . fiul ei, soţul jeluitoarei. 

Dobânda este de zece unul. (Stolnicul Polizache stăpânea încă Andrăşeştii la această 
dată. Căminarul Gheorghe Drugănescu era. frate mare al Sultanei Lehliu care avea: 
de părinte sufletesc pe stolnicul Ştefan .Alexeanu). Nu. se. poate opri, zice divanul, 
vânzarea moşiei. Crăsani dată la mezat. pentru -banii.ce Lehliu datoreşte cu zapis 

la prăvălia Baltărețului; numai atăt cuvânt are slugereasa ca din vânzarea moşiei să 

  

zice; „le grec Petraki qui de cuisinier €tait devenu 'directeur de la Monnaic, et bientât aprăs... le | 

plus puissant par son opulence et par ses intrigues, avait mis tout en ccuvre pour empecher P'âlc- 

vation de Mavroieni.... Petrachi şi-a plătit năzuința cu pierderea capului în ziua de 14 Martir, 

(Hurmuzaki S. 1 38—9) v. și Anexa despre familiile greceşti. 

1 Probabil tatăl lui Chesar Bolleac. Era 'sudit francez. Vezi tot acest doc. în fine. 

* Tovarăş al cunoscutului negustor Băltăreţul, Vezi tot acest document mai jos... 

? cf, doc. 157. 

+ Şi antipricon, ceea ce se lua în locul zestrei.
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se implinească mai întâi ei altă lipsă de zestre ce s'ar dovedi, pentru care s'a şi 
făcut pitac către starostea de neguţători ca să. se preţuiască după prețul ce aveau 
lucrurile când s'a măritat slugereasa. Preţuirea s'a şi făcut, taleri 14290 bani go, 
dar fiindcă nici slugereasa nu-s'a mulțumit, nici Cuca, tovarăşul Băltăreţului, zicând 
că în preţuire s'au pus şi: lucruri de exoprică i ce le-au dobândit slugereasa în 
urma emanetului Băltăreţului, sau orânduit din nou paharnicul Dimitrie Polizu și 
starostea de neguţători şi fostul staroste Diamandi să facă o nouă "preţuire, punând 
în preţuire şi lucrurile ce zice slugereasa că nu s'au pus dintâi, iar nu şi pe 
cele ce se află în fiinţă şi sunt zălogite de sluger, căci pe acestea slugertasa are 
a şi le lua de la emanetari ca una ce după pravilă se protimiseşte la zestre înaintea 
emanetarilor, iar emanetarii îşi vor căuta dreptatea 'cu soţul ei. Aşijderea nu se vor 
pune în preţuire nici lucrurile de exoprică ce vor fi în urma emanetului Băltărețului 
pe cari slugereasa nu poate să le ceară din acest emanet, ci are a şi le cere din 
alt avut al soţului ei. Deci se va da luminată poruncă starostelui să facă haracila- 
disma* moşiei Crăsani, şi cu preţul cel din urmă la care va sta mezarul să se 
dea slugeresei Sultanei, de va număra însă peşin banii preţului ce vor trece peste 
dreptăţile ci, iar de nu, va lua alt: muşteriu ce va da acest preţ, din 'care mai întâi 
să se dea lipsa zestrei şi darurile dinaintea nunţii şi exoprica. Însă pentru exoprică 
întâi să ircredinţeze slugereasa prin blestem că este răpusă chiar de soţul ei fără 
de ştirea şi voia ci, apoi să ia numai câtă dintr'insa este mai. nâintea amanetului 
Băltăreţului fiindcă numai aceia are a cere din acel emanet, iar nu. şi cea din urmă, 
şi prisosul ce va rămânea să.se dea Cucăi în plata datoriei sale. De nu vor ajunge 
banii, să arate slugerul Lehliu cu blestem că 'altă periusie nu mai are din care 'să 
se : implinească. Să se cerceteze şi starea viei de '12 pogoane din Buzău ce s'a dat 
de zestre slugeresei, Semnează: Dumitraşco Racoviţă vel log., Constantin Bălăcianu 
vel: log., Iordache Slătineanu' vel vornic, Alexandru Ghica vel log., Grigore Ralea 
vel log., Nestor clucer.: (No. '32 din cond). . -. SI Ce 
„22, — 1818 Iulie 23. Moş Gheorghe Ciocian, în vârstă -de: roy ani, mărturiseşte 

despre hotarele moșiei Andrăşeşti, după cererea stolnicului Polizache, înaintea ho- 
tarnicului stolnic Ianache Stănescu (No. 33 din cond.) -: PI aa ! 

| 23, — 1818 lulie 23. Matache Colceag, “proprietarul moşiei 'Dâlga, se învoeşte cu stolnicul Polizache cu. privire la hotarul dinspre Andrăşeşti. (No. 34 din cond.) 
24. — La 1834 moşia Andrăşeşti a. căminarului Polizache . Dimitriu. este scoasă - la mezat pentru plată de datorie şi rămâne asupra lui Gheorghe Opran, raiă, 25. — La 1839, moşia se scoate din nou la mezat şi rămâne asupra lui Miloş _ Obrenovici, 

- 

  

1 Avere parafernală. 
> Vânzarea la mezaț,
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ORBOEŞTI + 

TĂTĂRĂI:, 

26. — 7173 (1667) Fevr. 4.—Zapisul lui Dragomir, feciorul unchiaşului Dobrin 
cel negru din Tătărăi, prin care vinde lui Hârsu fratele „Gradei 30 st. din Tătărăi 
pe 5 ughi bani gata. (No. 1 cond.). o 

27, — 7175 (1667) Mai. — Zapisul lui Stoian. şi fiului său “Dobrin prin care vând 

“lui Negre şi fratelui-său Zaharia 15 st. în Tătărăi pe 2 'ughi 130 bani (No. 2 cond.). 

28. — 7185 (1677) lan. 20.— Cartea lui Duca Vodă prin care face ştire sătenilor 
de la Tătărăi că boerul” Vladul vel comis Cocorăscu s'a plâns că ei au vânat. fară 
voe în partea de baltă ce este pe moşia zisului boer' 'de la. Andrăşeşti. Deci” peştele 
ce s'a vânat ast-fel, să se împartă deopotrivă cu partea . de baltă ce'o are fie-care! 

iar pe viitor oamenii să nu mai vâneze fără voia boerilor Cocorăşti. Altfel vor fi 
aduşi la Bucureşti şi „vor petrece rea cercstare“. — Pecetea domnească (No. 4 cond. ). 

29. — 7187 (1670) lan. 8. — Cartea lui Şerban” Vodă (Cantacuzino) către șătenii 
din Tătărăi ca. să nu vâneze fără a da. de ştire şi oamenilor boerului Vlad “Coco- 
răscu, biv vel coimis, căci altfel vor fi aduşi la. Bucureşti şi „Vor petrece | rea scarbă.— — 
Peceie domnească (No. 5. cond). .... 

30. — 7187 (1679) “Martie 74. — Cartea lui” Şerban Vodă “orânduind pe vtori 

portar să se ducă să măsoare "balta de la! Andrăşeşti, şi Tătărăi, iar pe oamenii din 

" Tătărăi şi pe 'Slujitori şi pe birnici să-i aducă la Bucureşti şi să le ia bou desoroc, 

pentru că nu au ascultat de „porunca domnească * 3, — — Pecetea domnească cu "vulturul 

bicefal. (No. 6 cond.). | 
31. — 7188 (1680). lan. 8. — “Oprea iuz. cu fratesău Lupa S'au învoit pă moşia . 

ce au răscumpărat-o de la Neacşu ot Dâlga şi de la frate-său Matei, şi care moşie | 

fusese zălogită de tatăl lor, ca să ţie Oprea. 10 st. ot Albişi, iar Lupa ro st. drept 

lei 11 în Tatărăi „ca să nu aibă feciorii noştri g gâlcevi în urma noastră“. (No. 7 cond.). 

32, — "7188. (1680) Mai 18. — Stoian ot Tătarăi . vinde lui Oprea Drumescu: 

i Zaharia ro st. în hotarul de sus al Tatărăilor, pe costânde 37 stânjenul (] (No. 8 cond.). 

33. — 7188 (1680) Julie 11. —- Zapisul lui Dumitran cu fraţii săi. prin care vinde 

Danciului+ pah. ocină în Tătărăi 30 st, pe. un ziot „stânienul, în. hotarul . de jos. 

(No. 1o cond.). | 

31, — 7188 (1680) Aug. 5. — Dumitru ot Albeşti: i brat ego “Tornea i Pascul 

vând Lupii ot Albeşti i moşie în 1 hotarul de sus la Tătărăi * st. „19. (No. LI. cond.). 

1 Actele din condica - Andrăşeştilor privitoare la moşia Orboeşti Sau pus Ja actele moşiei 

Jilavele, împreună cu „alte acte privitoare la. Orboeşti care se afla între Slătioare (Jilave) şi 

Andrăşeşti, . 

 Vecină cu Andrageşti. ct. doc. 6. N ea : 

3 Cf, doc. 6. . IE tata 

 Ot Bueşti, vezi i doc. 53 63 şi 72. ! 

9
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35. — 7189 (1680) Nov. 15. — Şerban' Vodă către sătenii din Tătărăi: „a Spus 
„Vladul vel log. pentru peştele ce se vânează în balta de la Andrăşeşti cum că nu 
„lăsaţi peştele până se va împărţi, ci: daţi jaf în peşte de nu se alege nimic“. 
(No. 13 cond.).. | | _ Ni , 

36. — 7192 (1684) Aprilie ro. — Stoian sin Mircea ot Tătărăi vinde Oprei ot 
tam şi fratelui său Zaharia 38 st. din hotarul de sus al "Tătărăilor partea moşului 
său Stoian Titifan pe 60 bani stânjenul (No. 9 cond.). î i | 

37. — 7192 (1684) Aprilie 28. — Neagul şi frate-său Oprea feciorii unchiaşului 
sin Nicoară ot Tătărăi vând jupânesei Despii a răposatului Vladul Cocorăscu 51 
st. la Tătărăi alături de moşia ei, pe 88 bani stânjenul. (No. 14 cond.), 
„88. — 7192 (1684) Mai 15. — Grigorie sin Stanciu din Tătărăi vinde Despii a 

răpos. Vlad biv vel log. Cocorăscu 20 st. la Tătărăi pe 88 bani stânjenul (No. 15 cond.). 
39. — 7193 (1685) Aprilie r2. — Chilia, femeia lui Pavel ot Tătărăi vinde lui 

Oprea şi fratelui său Zaharia din 'Tătărăi 20 st. în Tătărăi pe 60 bani stânjenul 
(No. 16 cond); e SN 
„40. — 7193 (1685) Mai 15. — Voican sin Pătru din Tătărăi vinde. lui Mihai 
Cantacuzino biv vel spătar 20 st. în hotarul de sus al. Tătărăilor. (No. 18 cond.).: 
41. — 7193 (1635) Mai 17. — Neagul şi frate-său Oprea vând lui Mihai Canta- 

cuzino biv vel spătar partea lor din Tătărăi în hotarul de jos, pe taleri 5, care moşie 
le-a fost şi lor de cumpărătoare de la Ignat fratele Zahariei. (No. 20 cond.). - | 
„42: — 793 (1685) Mai 17. — Concana fosta ' femeie a lui lane din 'Tătărăi cu 

feciorii ei lane Drăghişiu şi “Paraschiva, vând lui Mihai Cantacuzino biv vel spăt. 
26 st: în Tătărăii de sus pe 13 taleri bani 33. (No.'21 cond). ae | 

19..— 7193 (1685) Mai 28. — Hârsu din Tătărăi fratele Gradei, cu feciorul său Muşat, vând lui' Mihai Cantacuzino vel spăt. go st. în Tătărăi hotarul de sus, pe taleri 20. (No. 22 cond.). . | , 
44. — 7193 (1685) lunie 23. — Unchiaşul -Hărsu din Tatărăi cu feciorii săi Stan. şi Muşat dau zapis lui Mihai Cantacuzino vel Spătar: „să se ştie căzând eu la multă „nevoe şi legătură şi neavând alt la cine să caz, căzutam la d-lui cu mare rugă- „minte, şi d-lui (nu) s'au indurat de mine ci nvau căutat la nevoia mea şi m'au scos „din legătură ; deci şi eu, pentru binele ce mi-au făcut, neavând alt 'cu ce să-i dau „mulţumită i-am dăruit ro st. în Tătărăii de sus ce-i aveam de cumpărătoare de la „Dragomir feciorul lui Dobrin cel negru din Tătărăi... iar cine sar scula, au dintre „fraţii mei, au din nepoți... să fie afurisit şi anatemă şi faţa lui D-zeu să nu o vază, „ci să locuiască cu Iuda şi 'cu Aria, şi procopseală în casă si (la) copii lui să nu „mai fie, pentru că eu am dăruit această moşie din tot sufletul şi inima, mea“. (No. 23 cond), .. | e - al 15. — 7193 (1685) Iunie 25. — Hârsu din 'Tătărăi cu feciorii lui vând lui Mihai Cantacuzino biv vel spăt. zo st. în Tătărăii de sus. (No. 24.cond). - E „46. — 7193 (1685) lulie I9. — Stanciul din Ivăneşti vinde Despii logofeteasa Cocorasca 12 st. în Tătărăi, câte un zlot stânjenul. (No. 25 cond] i: 
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+. —.7193'(1685) lulie 20. — : Neacşa fata Radului ot 'Tatărăi vinde Despii a ră- 
pos. Vladul Cocorăscu 15 st..în “Tătărăi pe 66 bani stânjenul. (No. 26 cond) |. 

18... — 7193 (1685) Aug. 25. — Oprea sin Țigan ot: Tătărăi vinde lui Oprea şi 
lui Zaharia ot: tam moşie în Tătărăii de sus, care 'moşie a fost . isinbiton + cu dânşii, 

„însă st. 25 pe 60 bani stânjenul (No. 26 cond.) .: ' ri 
49.— 7194 (1685) Sept. 13. —Radu Turculescu cu feciorul lui, Radu din. Pericţi, 

vând lui Mihai Cantacuzino biv” vel sptăr, 20 st în Tătărăii de sus, pe taleri '13 bani. + 
moşie care le-a fost dată de frăţie de Popa Nedelcu (No. zo cond) 
»50.— 7194 (1683) Dec.. 21. — Anastasie egumenul 'ot Slobozia lui Enache: - 

ce se chiamă Vai-de-ei, cu soborul, dau zapis lui Oprea din Tătărăi şi fratelui său 
Zaharia Drumescu. că le-au vândut moşie în “Tătărăi hotarul de sus, st. 35 a. câte 
go bani, care moşie o cumpărase. egumenul : :Daniil de la megiaşi (No, 31 cond.) » 

- 51. — 7194 (1686) Aprilie 25. — lina fata. Dobrinei ot: Tătărăi vinde lui 
Oprea și fratelui-său Zaharia din Tătărăi 20 st pe 66 bani stânjenul. (No.' 17 cond); 

52. — 7194 (1686):lunie 2. — Irimia vinde lui Radu brat: popa . Stoica: moşie 
în Tătărăi din partea unchiaşului Stroe 'ot tam. Tigălea, cu ştirea fratelui său: Stroe, 
şi a tuturor megiaşilor, st.. 10 a 88 bani stânjenul (No.: 28. cond.). - 

53, — 7194 (1686) Aug. 10. — Zapisul lui Muşat. sin Hamza" ot Albesti « cu , fiaţii 
lui, Vasile şi Stoica către Danciu paharnic3, Muşat şi fraţii Lui. cumpăraseră moşie în 
Tătărăi de j Jos o st. şi în Albeşti de jos 40 st, de la Stan şi. Mircă şi Tudor: 
ot Tătărăi şi de la Muşat sin ceauşul ot Alveşti şi de la Vlad : sin Fălie ot tam, 
şi prinzând de veste Danciu pah. „nu s'a suferit, ci s'a sculat de le-a aruncat 
„banii în trei rânduri“, iar: ei nau vrut să ia banii, şi s'a făcut carte domnească şi 

"ei tot'n'au vrut să ia banii. Acum au venit la judecată - la Bucureşti. şi i-a ajuns ju- 
decata ca să ia banii. „Insă de pâinea ce s'a luat de ăstimp de dijmă să se împartă: în; 
„două, iar mei sau altceva să-şi ia tot Danciu pah. că aşa ne-am tocmit“ (No. 29 cond. 

54. —7195 (1687) Martie 22.'— Nicula sin Pătru din Lăşcoiu cu feciorii lui dă 
zapis lui Mihai Cantacuzino biv vel spătar cum: căi vinde 20 st. în Tatărăi. (No. 32 
cond. « 

i — 7196 (1688) Aug. 20.— Stanciu din Tari, cu feciori lui: vând li Mihai 
Cantacuzino 20 st. în Tătărăii de sus (No. 33 cond.) - ii 

„56; — 7199 (1691) Aug. 18. — Lupea cu fiul lui, Oancea, vând Despei logofe: 
tesei a răposatului Vladul Cocorăscu, : 20 st. în „Tătărăii de sus pe 88 bani stânjenul 

(No. 35 cond.) '. . - ada : 
57. — 7200 (1692). Februarie I3. — Stan sin Crăciun ot Albeşti vinde ui Za- 

haria ro st. in hotarul de sus -al Tătărăilor (No, 36 cond.) - DI 

a 

1 Deavalma . | 
: Mânăstirea din Slobozia, Talomiţa, ctitorie a lui Tanache Caragea pe timpul lui Mate; 

Basarab. V. doc. 181. 
> Buescu. Vezi doc. 72.



58. — 7200:(1692) Aprilie. 1 — Lupa ot 'Tătărăi cu feciorul lui, Oancea, vinde 

Despii logofetesii st. 63 în “Tătărăi de sus (No 37 cond.) 

59. —'77aoo (1692) Aprilie 2. -- Ianache ot Perieți cu nepoţii lui, Gheorghe şi Şte- 

fan sin frate-său. Mihăilă, vând jupânesei Despei: logofetesei 3o st. în Tătărăii de sus 

Martor Tudosie log. Olănescu. (No. 39 cond.) . iu 

160, — 7201 (1693) Mai" 23, —: loana a 'lui. Zaharia fratele Negri sin Cârlan 

ot Tătărăi vinde lui Zaharia 'sin Drume ot Tătărăi ro st. din hotarul de sus ot Tătărăi 

pe 49 bani stânjenul (No 3) cond.) 

61, — 7202 (1694). — Milea sin Milea « ot Dâlga (Ialomiţa) vinde. Tai Danciu pah: 

ot Bueşti 20 st. din Tătărăii de jos pe 53 bani stânjenul, care moşie a fost dată de 

unchiu-său Stoian lui tată-său Milea de pomană la botez, iar acum neputând să o 

ţie o vinde de bună voie lui Danciu pah. (No. 41 cond.) 
62, — 7202 (1694) Martie 10. — Stan sin unchiaşu Stroe, cu femeia ŞI. fiul lui 

vând lui Danciu pah.: 10 st. în Tătărai (No. 44 cond.) i 
68. — 7202 (1694)! Iunie. 10, '— : Cetaşii ot steagul căpilănesc vand lui. Danciu 

pah. ot Bueşti moşia lui Stan Ciopac.ot Tătărăi pentru banii. lui de haraci ce i-au 
făcut partea lui po ughi 2, însă i-au făcut lei 9, şi el banii nu şi-au dat. Deci Leca 
căpitanul li l-au pus în spinare de l-au plătit ei năpaste şi să' vânză ce vor găsi. 
Au vândut deci 24 st. în “Tătărăii de jos pe lei 9, că atâta i-a făcut birul, şi s'a făcut şi 
cartea lui Vodă de: volnicie să vânză ce vor găsi. Martori Cernica ot Bueşti i, Mirea 
căpitan ? (No. 42 cond.) 

„6%. — 7202 (1694) Iunie 28. — Radul ; i brat ego Gradea i Tudor. sin: ,-Gradea, 
vând lui Mihai Cantacuzino 32 st, în Tătărăii de sus pe bani 88 stânjenul (No. 43 cond). 

65. — 7203: (1694); Oct. 24. — Popa .lane de: la mânăstirea: Vintilă Vodă, cu 
preoteasa Stana, vând lui Mihai Cantacuzino ro st. în Tătărăii de sus, moşie de zestre 
de la lane Ceauşul din Tătărăi (No. 46 cond.) . E - 

66. —'7203 (1695). Aprilie 6.— Zaharia cu “nepotul, lui, Tudor, şi Dume. ot 
Tatărai, vând lui Mihail Cantacuzino 69 st. in -Tătărăii de sus pe bani 88 stânjenul. 
Zaharia mai face schimb cu Cantacuzino dându-i +2 st. în Tatărăii de sus şi luând în 
schimb '42 st. în Tătărăii de jos. (No.:44 cond). a 
„67. — 7203 (1695) Aprilie 20. — Popa Stoica ot “Bueşti. vinde. ui Parvan. vistier 

4o st. în Tătărăi pe 88 bani stânjenul. (No. 43 cond.) .: 
»68.— 7204 (1696! Aprilie 13. — Mirea căpitan cu  frate-său Oprea şi cu vara 

lor Rada ot Perieți, vând lui Mihai Cantacuzino 100 stânjeni de moştenire. din Tă- 
„tărăii. de sus şi 156 st. de curhpărătoare, pe 88 bani stânijenul. Martori Marco căpitan, 
Ivan căpitan, “Constantin ot Baie de aramă, Papa Otetelişanu vel. căpitan za lefegii. 
(No. 47 cond.) 

69. — 7204 (1695) Iunie 3.— Parcă din Perieți cu frate-său Adimir vând lui 
Mihai Cantacuzino 32 st. în Tătărăii de sus pe bani 88 stânjenul (No. 48 cond.) 

„1 Fiul Danciului, vezi doc, 72. 

: Vezi doc. 68.  



. 

70. — 7203 (1696) Sept. '20.— Pârvan .treti vistier. cu jupâneasa lui Ilinca, fata 

Vladului log. Cocorăscu, vinde Mării Sale Mariei doamna lui Constantin Voevod, toată 

moşia de la Tătărăi tare este alături de Andrăşeşti anume st. 532 a 88 bani. Martori: 

lane log. Cocorăscu, Diicu Rudeanu vel. log, Şerban vel vistier (Bujoreanu), Con- 

stantin Cantacuzino biv vel stolnic, Mihai Cantacuzino vel spătar, Vergos vel. pah. 

igreceşte), Şerban Cantacuzino. vel. comis, Iorga vel sluger 1 Constantin ' Corbeanu 

vel pitar, Bunea Grădişteanu. (No. zo cond.) -:: i ii 

11. —7205 (1697) lan. 30. — Popa Stoica ot “Tătărăi vinde lui Mihail Cantacu 

zino so st. în: Tătărăii de; sus pe bani 88 stânjehnul .(No. 49 cond.) i. 

72, — 7206 (1698i Ian..23,.— Danciu pah. sin Neagu comisul Buescu, cu feciorii 

lui, Mihai, Gheorghe, Fota, Cernica,- vând lui “Mihai: Cantacuzino 200 st. în Tătărăii 

de jos pe 88 bani stânjenul (No. sr'cond)-- .. i. 

73. — 7206 (1698) Mai ro. — Zaharia de la Tătărăi sin Drumii slujitorul vinde 

ui Mihai Cantacuzino 6” st.'în Tătărăii: de. sus:pe 88 bani.stânjenul (No. 52 cond.) 

74. — 7208 (1699) Dec. 16.— 12 boeri hotărnicesc moşia “Tătărăii de sus a lui 

Constantin Voevod; de..către moşia 'lui Mihai, Cantacuzino.. Semnează Radu .spătar 

Doicescu, Udrea: căpitan : Doicescu. *; -Barbu sin Hrizii ot Bogdănei 3, Târcă ceauş ot 

Perieți, loan sluj. ot Perieți, Drăghici: ot Speteni, Manasia sluj. ot Gârbovi şi alţii 

(No. 53 cond) îi SE i | a 

75. — 72ti: (1703):lan.' 14. — Drume cu fraţii lui:. vând 'lui Mihai Cantacuzino. 

20 st, în Tătărăii de jos (No. 54 cond.) -. > i 

76. — 211: (1703): Aug. 716..—- Danciu-pah. din Bueşti vinde lui Mihai -Cantacu- 

zino 20 st, în' Tătărăii de jos. Martor Mihai căpitan: sin Danciu pah. (No. 55 cond) 

77. — 7233 (1725) Mai 8. — Mihai Cantacuzino biv vel. comis, fiul răpos. Mihai 

Cantacuzino, vel .spătar, către. Pantazi biv vel căpitân cum «să se' ştie că mi-a ficut 

„d-lui bine cu bani atât în tară străină în Braşov 'cât'şi aci în ţară taleri:47o“ pentru 

care îi. dă moşia Tătărei. Pecetea .lui Mihai comis,: cu vultur bicefal (No: 56 cond 

18. — 7241:(1733) Iunie 9.— Pantazi biv vel medelnicer :, vinde lui Danciu: log: 

  

1 Incepătorul neamului boerilor Costeşti. Acelaş cu Iorgu grecul din Constantinopol (Ge- 

nsaiogia Cantacuzinilor; ed. Iorga, 370. .. :: a : . a i m 

= Fiul. lui Neagu post.'ot Vai-de-ei. Căsătorit. cu Preda Boteanca, are fiică pe: Maria căsă- 

torită cu Toma. spătarul Cantacuzino (Vezi Introducerea, p. XXăI ENI a ' : 

13 Vezi. doc. 2 nota e a Ca Să a 

1 Pantazi, biv ; vel căpitan (doc. 77 medzlnicer 1733 (Dapontss, 'Ephemerides daces, ed. Le- 

gran], IL. 62), :zis "Primichiriu - (Hurmuz. Vl. 123) căsătorit 1; cu Voichita fiica lui Matei Filipescu 

(fratele lui Const., căpitanul).. şi a-Saftei Chiriac. Sturdza (lorga, Constantin căpitanul, XIV; 2) la 

1739, bătrân de peste 62 ani,'că Safta fiica lui Răducan spătar Cantacuzino. (Genealogia; ed.. orga 

323), La.1749 erai mort şi moştenirea era revendicată de vărul său Panaioti Papa: (Filitti, Lettres 

et extraits concernant Tes.relations. des. Principautes roumaine: avec la France, pag, 267-8). La 1756 

era inort si Papa, ia: moştenirea. acestuia era revendicati de: nepotul'siu Atanasie paharnic (ibid. 

Sa). Atanasie, zis în doc. Şi ' Anastase, era fiul. lui Atanasie -Silivrian>- zaraful, iar muma-sa era 

Zoita Păianu zisă şi zarăfoaia, fosta soţie a lui Tudorache Guliano şi mama Mariei a lui lon vodă 

Li



. 

N 

i brat ego ; Constantin, i Mirei sin Mirea căpitan ot Perieți, moşia Tătărăi, cumpă- 
rată dela Mihai Cantacuzino, care moşie fusese mai nainte luată 'de la neamul lor, 
aşa că s'au rugat de Pantazi 'să le 'dea lor moşia iar nu altora.. Martori Grigore 
Filipescu. vel clucer, Neagu Buescu, Fota căpitan Buescu, Constantin post. Alexeanu 
Pecetea lui Pantazi:. un trandafir înflorit; deasupra scutului” (cimier) 'un om cu o 
spadă intr'o' mână şi cu o balanţă în cealaltă. (No. 57 cond). PN | 

19. — 1752 Aug. 5. — Paisie monah dă scrisoare Zahariei: pah., nepot popii 
Socol. ot Albeşti, că având ei pricină” pentru moşia Tătărăii de jos,.s'au învoit să 

"nu recurgă la jurământ ci s'au înțeles de bună. voie.. Martori .Oprea' căp., Mirea vel 
sluger, Constantin Per (ieţeanu) clucer, Fota căp., Neagu Buescu, Hagi Ion (No 59 cond.) 

"80. — 1752 Aug. 13. — Socol log. nepot popii lui Socol, către naşul Const. 
Perieţeanu clucer şi către naşul Mirea sluger, cum că le vinde: moşie. în “Tătărăi 
(No.. 60 cond.) . e ai a E | 

S1. — 1763 Mai 23. — Gheorghe cu cumnata lui Rada şi cu nepotul lui, Ioniţă 
vând lui Dumitraşco Mehtupciu şetrar 32 st. în: Tătărăii de jos-a 93 bani.. Martori: 
lanache Perieţeanu, Const. comis Perieţeanu, Ilinca Perieţeanu (No. 69 cond) . 
2 82. — 1777 Nov. 22. — Nicolae şi Manolache. Brâncoveanu cer domnului să se orânduiască hotarnici pentru moşia Tătărăi (No. 62 cond.) Se 

83. — 1779 Aug. 3. — Alex. Vodă Ipsilanti, în urma cererei lui Nicolae . Brân- 
coveanu vel vistier, care. primise înştiinţare de. la ispravnicii: de :Ialomiţa că mosia 
Tătărăi este împresurată de boerii Alexeni, având şi aceştia: în hotar moşia Andră- 
şeşti danie de la părintele d-sale vel vist., orăndueşte pe unul. din ispravnici, me- delnicer Dinu Hrisoscoleu, şi pe Atanasie armaşu să meargă la faţa locului (No.63 cond) 1 | Ss. — 1782 Oct. 20, — Anastasia soția răpos. Mihai căpit. Perieteanu, cu fiul ei Răducanu, vând slugerului Dumitrache Mehtupciu 120 st. în Tătărăii. de dos pe 1 tale r go bani stânjenul (No. 64 cond.) ia - DI aa 
ti îi ee Araci ra pa domn de A departamentul de şeapte. Sau - 

sluger Dumitrache Mehtupciu Anastasia sei Druc Gheorghe e Apos . imprumutase cu roo. taleri de la tatăl 

  

Mavrocordat brat Constantin Vodă Genealogia, ed. Iorga, 346 376—7. 391) In acest sen treb rectificată filiaţia confuză din Analele parlam. ale României. pe anul 1842 pag, 2, care 2 indus în eroare şi pe St. Grecianu in Genealogii I, 45 (Arioni).-- Atanasie, vel şetar 1739 (Dapontes 1. c. Il. 61) biv vel pah. 1782, era nepot şi lui Pantazi. A fost căsătorit 1) cu Maria vistiereasa ob: bil Pa - şeoveancă, fiica lui Ştefan vornic Pârşcoveanu, omisă de generalul Vasiliu-Năsturel în Nan, 7 de 7 , Pârscoveni, care a fost căsătorită şi cu Iordache Balaccioglu biv vel serdar 1764: (Bis ici Der or 
proprii seria N 127)şi cu Dumitrache pah. Varlaam (Arh. st. cond. 33 fila, 83 şi, 6 şi Grecia aer 169 :97). Marica era i 1197.— 2) cu Safta. fiica lui Nicolae Slătineanu. Prin această 2 doua soti ea cumnat cu Maria Argetoianu, răposată la 1775 (Iorga, studii si doc. XII, 87, cf inseriatia a NE era 
st. ponitru din Craiova, în Duler. comisiei ntonum. ist. anul VIII fasc. 32 pag. 07) Fiu îl lui Silivriane ȘI trate cu Atanasie, zis în doc. şi Anastase, trebue să fie Nicolae -pah. 1-s8 i i 

Zi 
fie * 1758, numit fiu al doamnei o aparat, în Papontes, l eul. 16. ei. doc, 385 şi arborele Silivriano la sfârşitul volumului, 
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pârâtului, punând amanet 120 st. in 'Tătărăii de jos. Mehtupciu zice că sunt 17 ani 
de când a murit tatăl său şi că această moşie o ştie că este cumpărată de tatăl său 
iar nu luată zălog. In anafora se spune că zapisul Anastasiei din 1782 (vezi No. 84) 
era iscălit şi de Mirea Perieţeanu şi de fiul lui, Vasilache (No. 66 cond.) 

86. — 1804 Martie 7. — Vasilache log. Strâmbeanu cu soția lui Zoiţa vând lui 
Petre Vasiliu Canuşi zoo st. în Tătărăii de sus, rămaşi de la mumă:sa, în hotar cu 
moşia lui Gheorghiţă sin răpos. sluger Mehtupciu şi cu Maria Alexeanca, stânjenul pe 
taleri 6. Deosebit de aceşti bani, Canuşi făgădueşte că va dărui Smarandei, fiica lui 
Vasilache „când D-zeu va da noroc copilei de măritat“ un rând de haine bune, iun 

inel cu diamant. Martori Mariuţa Alexeanca, Dumitrache Buescu, Radu Perieţeanu 
(No. 68 cond.) 

87. — 1804 Martie ro. — Mariuţa Alexeanca vinde lui. Petre Vasiliu Canuşi 
zoo st. în moşia 'Tătărăii de sus ce se  holărăşte cu log. Vasilache şi cu vărul-ei 
Gheotghiţă sin Mehtupciu, stânjenul pe taleri 6. Martori Vasilache log. Strâmbeanu, 
Gheorghe Mehtupciu, Dumitrache Buescu biv treti log, „Rada Perieţeanca, „Nicolae 

polcovnic.. Scrie Constantin nepotul Mariuţei Alexeancăi (No. 69 cond) .. i... :: 
88. — 1804 Martie: 10. — Const. Alexeanu log. za .vistierie vinde, ui Petre 

Vasiliu Canuşi 125 st. în Tătărăii de jos dăruiţi de mătuşa lui, Mariuţa.  Alexeanca, 
Martor Mariuţa Alexeanca (No. 7o. cond.) stii 

89. — 1824 Iulie 12. — Gheorghe Mehtupciu. vinde lui chir: Polizache. Dimitriu 
300 st. în “Tătărăii de sus, moşie părintească pe. care o stăpânea deavalma .cu log: 

Vasilache şi cu vara Mariuţa Alexeanca, ale cărora părţi, 6oo st., fuseseră cumpă- 
rate de chir Petre Vasiliu. Martori Gheorghios Deslis (greceşte), Diamandi Mehtupciu 
vtori vistier, Dumitrache Buescu biv treti log. „vechil desăvârşit vărului Ştefânică“ 

(fratele vânzătorului). (No. 7I cond.) a , az atuti 
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„7 MOŞIA BĂLENII -(Damboviţa) : IN D 

„cu Racoviţa (comună FHăbeni, lângă Băleni). . - | 

90. — 0959 (1451) Aug. 1.! Vladislav. Voevod lui Mihail şi fiilor lui — ca să le 
fie Rușii şi Vodnovul. şi Racovita şi Tătărăi *— şi siliştea! de'la Ainăra + şi —. li 
scuteşte de vama : oilor, râmăturilor; albinelor, de' galetărit, vinărici, dijmă, cositul 
fânului,lemne,: podvoade. Să nu-i zăticnească inici. judecător, “nici globaş. Leagă 
prin blestem: pe. „cine va -domni sau din rodul inimei: domniei : mele, sau după 
păcatele nvastre:din: alt neam“ 'să -respecte hrisovul. Divan: Manea Udrişte, ' Tudor, 
Stancea vornicul, Mihail:log:, Cazan Sahacov,- Stan al Negrei, Dumitru :spătar, Cazan 
Creţu, Stanciu spătar,: Pahule. vistier, Neagoe stolnic, Balea pah., Manea comis. Scrie 
Coica în Târgoviste?. (Acâd. Rom. 249/XI.:Două câpii' recente, fără 'arătarea pro- 
venienţei. Locurile:cu.:— sunt:arătate: a. fi indescifrabile: CE, Iorga,' Operile. lui Const. 
Cantacuzino, Buc. 1gor: pag. 24 şi Ac: Rom. 'Ms '1322 f.'18 — 19:' Cronologia tabelară 
atribuită lui Const. 'stolnicul Cantacuzino s;— Cf. şi:St: D. Grecianu, Genealogii docu- 
mentate ale familiilor. boereşti,:L: 259). - DI i a eo ai | 

91. — 69771. (1468): Oct. 2; — Radu Voevod: fil lui Vlad Vocvod credinciosului 
boer jupân Mihail ot Ruşi şi fiu său lui jupân Stan; care “Sau trâs din neam mare 

1 Hrisoavele de la Vladislav sunt rare. Cf, 1. Bogdan, 
ed. 2-a. vol. 1. 85 nota. , 

2 Pare a fi numele vechi al satului Băleni. Cf. doc. 9I. 
3 In Dâmboviţa, aproape de Crivina şi-Periş.. -. - 

"+ Şi Amara, şi Amza (vezi doc. 91) există în Ialomiţa. 
5 Cf. doc. din 6960 Sept. gt, în copie de la 1839 la Acad. Rom pach. 76 doc. 23, divan : 

Manea sin Udrişte, Stanciu vornic, Mihai log., Dumitru spătar, Cazan Sahacov, Stan Negrea, Cârstea 
stolnic, Balea pah., Pahule vist., Manea comis, Radu stratornic, scrie Coman în Gherghița. Aproape: acelaş divan și în hrisovul din 23 Martie 6959, la Arh. St., Dealu, pach. iz doc, 1. Aici stolnic e 
Neagoe, lipse3te Pahule. Cazan Sahacov e în divan şi la 1472 (Iorga, Studii şi doc. VII. 21 —2) & Cronologia poartă: „esta 16971== 1463) tot Radu Vozvod cel frumos șăSăr [Vladislav Voevod „lui jupân Mihai... şi tot la acest veleat ;sns] Iulie 14 iar Vladislav Voevod mănăstirii Dealul... 
„şi iar la acest veleat ung iar Vladislav Voevod cu hrisov..“ Am închis între [ ] pasagiul care 
determină anul doc. citat în text. Luna şi ziua nu se arată. Urmează menţiunea : „dintracest neam 
se trag boerii Băleni“. Cf. doc. g6. 

î Traducerea veche, în lipsa originalului, poartă data 6947 = 
Vlad. De altfel, în acest dos. Mihail e numit ot Ruși, 
Doc. e poate identic cu cel datat 6976 | 

Doc. privitoare Ia relaţiile cu Braşovu 

1439 când nu domnea Radu sin 
ceeace presupune că avea moşia mai dinainte. 

1463) în Cronologia tabelară apud Iorga, |. c. 26. Vezi No. 92. 
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şi statornic; şi bătrânului Chittop, ca să le fie satul Ruşii tot şi Muşăteşti şi Hileşti 
şi Racoviţa şi. Tătărăi: de lângă Conceag şi siliştea de la Amza şi siliştea Sinteştilor 
şi Grecii! toţi, pentru că i-au fost cumpărat de la domnia. mea, iar: pentru un cal 
domnesc, şi Sturzenii =: toţi, şi Brana şi iar Ruşii din T ârgovişte care i-am. dat, şi 
ţiganii anume : . .'. pentru'că i-a cumpărat de la jupâniţa Voica Părciulovoie drept 
12 sute de florinţi ungureşii . . . , I-am dat ca să fie ocină ohavnică cu toţi feciorii 
lor, de slujba statornicului şi credinciosului boer. Aceşti boeri să fie' iertaţi 'de oerit 
şi de vama: târgului şi: de dijmărit'de stupi şi de râmători, de mertice, de conace, 
de cai de olac şi de vinărici, de podvoade, de vaci grase, de ceară domnească,; de: 
miere şi de. alte dăjdii ori cite ar eşi in' ţară. De către nici unii val şi bântuială: să 
n'aibă aceşti. statornici: şi credincioşi boeri. Domnul dă poruncă tuturor 'boerilor cari 
vor urma cu ori-ce slujbă în ţară să aibă a se feri de toate bucatele I6+ şi de toţi 
rumânii lor... Asemenea pârcălabilor domneşti 'si vameşilor să aibă a se feri'.a lua 
vamă vornicească sau. cămănărici. Legătură :cu :blestem' pe urmaşii domnului. Di- 
van: Weagul voruic, Duca, Dragoniir.: Udrişte, Cazan, Neagoe, Dia. feciorul lui (sic) 
vel stolnic, Bratu Furduiu o (sic) spătariu, Nâlcul vistier. Vzntifă 2ah., Mircea: comis, 
Badea cel bătrân, Furcă clucer, scrie “Stan grămătic în Buc. 3 (Trad. veche în aihiva 
G. Gr. C.),. ET : La it ir 

92. — 6976 ( 468), Radu Voevod sin Vlad Voevod lui jupan. Mihai pentru ni moşia 
Ruşi (Cronologia: tabelară în lorga,:1. c. '26.. Poate identic:cu!No. 91). : 

93. — 6990 (1482): — Vlad Voevod sin Vlad „Voevod li Mihai spatar pentru 
Ruşi (Cronologia tabelară în lorga,l. c., 27).: : 

94.— 69... (1ş:... Martie 9je. — Vind Voevod: ful! lui Vlad Voevod dă. „Por 
ÎI AER i ri Ta 

  

ay 
*In Dâmboviţă! iti nr, ia SN „. 
*. Dâmboviţa. i i ta IE i 

3 Numele subliniate se Intâlnesc, în divanul de la. 1468, în Ş: efalescu, Doc. „slavo-rom.; : privi- 

toare la jud. Gorj,-pag. 18 —19. Acolo, Dragomir. al lui Udriste, Cazan log., Bratu spătar, — Divan 
din 5 Nov. 1465 (act original la Ac. Rom. pach. 134 doc. 12): Dragomir vornic, Detco Dobriţa, Duca 
ot Greci, Stoica Vintilov, Neagoe Borcev, Dimitrie log., Brafulov, spătar, Lal vistier, Detco stolnic, 

Iran pah., Neagoe comis, — Dragomir al lui Udrişte este numit într'o carte a patriarhului Eftimie, 
„Dragomir mare vornic din Băileşti, fiul lui Manu ; (Manea), 'din neamul: Voevodului .Vladislavt, 

iar în altă carte a aceluiaş „Dragomir Udrişte,.mare vornic din neamul lui:Vladislav Voevod“. La 

" pomelnicul lui! Dragomir Sau. înscris; Dragomir, Manu, Pate (Badea) Paguna, (Pauna), Vladislav 

Voevod, Neacşa doamna; Mâtei” Voevod, Vlad Voevod şi Neagu: Voevod. '— Dragomir e deci fiul 

lui Manu (Manea) care e fiul lui. Udriste (Manea Udrişte” din doc.: de sub No. 9o. ct, revista. gre- 

cească Vizantis [. 320. 22). | 
+ In original, ultimele: două cifre ale leatului nu se văd, fie că s'au ! şters: de:'vreme, fie : că: 

au rămas în alb.. Traducătorul. Pesiacov a transcris '1ri consecință 6poo =='1392. Doc. e din vremea 
lui Vlad Voevod sin Vlad. Voevod, deci dintre 1482—1495. Poate e ideatic cu doc: de sub No. 93. 
Mai precis data sar. putea. fixa între 1482 5 prin comparaţie cu divanurile din aceşti ani-publicata. Ă 

In Ştefulescu, |. c.,.24; 27, 30... : +b Ș z 
5 Vlad” Calugărul, cumnat prin. soția sa Rada, nu: frate cum zice! Grecianu (Ganealogii,., 

LE 
348) cu Gherghina vestitul pârcălab al cetăţii Poenari la 1502, unchiul lui Radu Vestuiie: NI i 

ri) 

       

    
*
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tuncă '„dregătorului din casa: domniei mele jupân Mihai: Spătar: cir: fiii săi şi fratelui 

„său Ioan: cu. fiii 'săi şi verilor săi Mihai: cu. fiii. săi, şi- lui Balea: cu fiii săi, ca să le 

„fie în: Ruşii a treia, parte, 'pentru:că au cumpărat-o de.la Maciu drept 3000 aspri, 

„şi domnia-mea. le-am. iertat calul.: lisă 'altă:a treia . parte : din :Ruşii “au. dobândit-o 

„jupân Mihai cu dreaptă. slujbă de la domnia. mea. Şi veri cărui dintr'înşii se va în- 

„tâmpla 'mai nainte moarte, între: dânşii împărțeală să nu fie; ci 'să :fie. celorlalți ce 

„vor. rămânea, de moşie-şi ohavnică şi de ori şi cine: neclintită: după zisa. domniei 

„mele“. Divan:: Dragomir: al Manei,. Neagoe :al. Borcei, Cristian vel: vornic - (Buzescu 

41512), Staico' log.; Vladislav. spătar, Haârgota: pah., Danciu :stolnic, Manea: Negru 

vistier; Albu comis, .Colţea şi-Rodea postelnici. Scrie Cârlig grămăticel, în - Târgo- . 

vişte; Pergament' slavon. Pecetea 'căzută. Fără 'semnătură domnească. Trad. D. G. 

Pessiacov, 1874. (No..x cond.)..: ii: e ti EI II II 

21 95i:.— 7ooo (1492) lulie 9. — Vlad Voevod, fiul lui Vlad: Voevod, lui jupân Chirtop 

cu feciorii. şi fetele 'lui, să: le fie satulRuşii şi : Racoviţa şi Sturzenii' şi Muşeteşti şi 

Tătuleştiiot Cernăteşti. şi ocina Sinteştilor şi; toţi:ţiganii anume : ..: .. ...'pentru că 

aceşti țigani le sunt bătrâni şi de demult. Apoi s'au păraât la domnie Chirtop cu unchiu 

sări jupân: Dobriţă;-zicând acesta 'că.are, şi el. parte de ţigani, “dar rămânz: de + lege. 
Divan: Dragomir Manev, Drăghici Stoicov, Carstian biv vornic (Buzescu); Pârvu vel 
vornic (Craiovescu) Staico: vel. log,, :Tnidor. vist., Danciu: comis! (Craiovescu), -Stroe 

spătar, Albea stoinic,' Dumitru pah.;.Neagul şi Radul stratornici. Scrie Cârstian (Per: 
gament slav. .Pecete:.căzută. “Trad. Doicescu.: Arhiva G. Gr. Ge e 

96. — 7004, (1495-1496). — Vlad Voevod boerului jupân Mihai vel spătar ca să-i 
fie moşie:la Ruşii i proci.i:Dintr'ăceştia'“se'.trag boerii: Băleni. .(Acad.. Rom. Ms. 1322 
f. 22-3. — cf. St. D. Grecianu, |. c. [. 259)1. a 

97. — 7oşI (1543) Martie 7. — Radu Voevod fiul lui Radu Voevod „sfântului, 
„dumnezeescului şi prea sf. hram al sf. slăvitului şi marelui mucenic şi purtătorului 

„de: biruinţe: Gheorghie şi mănăstirei'ce se numeşte Nucet: ca: să-i fie balta ce se 

numeşte domncașcă 'ce. este partea domniei, din văma de peşte trei. părţi cum a fost 
mai. nainte. „Pentru că. am văzut. domnia mea, şi cartea fratelui domniei mele, .răpos. 

„Radu: Voevod: şi ale altor domni cum au 'avut:osârdie:către mai: sus zisul, dumne- 

„zeesc- hram. Aşa am 'poftit şi domnia mea cuitoată osârdia ca să 'miluesc şi să în- 
„tăresc acea mănăstire, ca 'să fie de trebuinţă fraţilor ce viețuesc! într'acest sf. locaş - 

„iar domniei mele şi fraţilor, domniei mele spre .pomenire, in venica împărăție: Apoi 
„după, moartea domniei mele, pe, cine va:alege: Domnul Dumnezeu să fie domn Tării 

pr pi 

, E 
. HI u iN “i 2 Ă . : 

despre mama acestuia. Gherghina căsătorit cu. Neâga,-â :dvut fiu pe Drăghici :pah “si o- fiică, Go- 
goşoaia, soţia lui Drăghici pretendentul, fiul lui Danciu Gogoaşă.- Gherghina! este fondatorul mă- 
năstirei. Nucet şi -strămoş al boerilor.Băleni. (Stoica Nicolaescu; Doc. slavoironiane 8—11. cf. 'doc. 97 
ii i Exaat:1n Ms, 'stă' 21004, tot „Vlăduț Voevod ;Țepeluş 1496, isin :Vlad Voevod = a N 
„> CI. doc. din 1sor Dec. 1ş în care Radu Vodă cel mare ind de: “zice '„pe! 

Inălţat-o dintrun: început cinstitul dregător Şi unchi al dramele: jupan Cheie Zice pe, (Stoica 
Nicolaescu, ]. c,, 9: Grecianu,,1.: c. 1. 260) V. p. Nucet, 'doc.. 123 148: iii ; a i 1 
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„Româneşti, sau din rodul inimei domniei mele, sau .din rudeniile domniei mele, de 
„va cinsti şi înnoi această făgăduială, pe acela Domnul Dumnezeu! să-l cinstească şi 
„să-l păzească .. , . , iar de nu va' cinsti şi întări, ci .va strica: şi. va nimici! fagă: 
„duiala noastră, pe acela Domnul Dumnezeu să-l strice” şi "să-l nimicească, şi' să-l | 
„ruşineze întru domnia lui ... . .“ Divan: Staico biv vornic, Tatul vel: log. Dră- 
ghici biv. spătar, Udrişte: vistier. (din Mărgineni) 1, “Dragomir spătar, Cracea pah,, 
Albul stolnic, Badea: coniis, Stanciuial Bengăi? vel post., ispravnic Pădure log. Scrie 
Stroe în scaunul' cetăţii ce se zice Bucureşti. Pergament slavon. Pecete hârtie. Fără 
semnătura domnului. “rad: veche de Lupu dascălul!” sloveitese” de la şcoala dom- 
nească de la Sf. Sava în 1741. (No. 3 cond). i 

98. — 7578 (1570) 'Aug. 12. — Alexandru Voevod: ful. Mircii Voevod fiul: Mihnii 
Voevod, slugii Negrea portarul şi jupânesii lui Caplea și fului său Tatul, să le fie 
lor satul Ruşii ai lui Chirtop tot, cu tot hotarul Țigăneştilor3 pentru că le-a fost moşie 
bătrână şi dreaptă de mult. Negrea portarul a „pârât la domnie de faţă cu 'Balea şi 
cu feciorii lui din. Răsvad, zicând că: nu Balea ă: cumpărat această ocină Ruşii ci el 
Negrea dela Stan şi de la Oprea-şi de la Dan feciorii lui Chirtop, toată partea lor 
drept aspri . 15000. Domnul a dat lui: Negrea '12 boeri să: jure dacă el a cumpărat 
sau Balea. Boerii au''jurat în favoarea. lui Negrea. Atunci Balea a luat 24 'boeri cari 
au jurat cum.că'.ela cumpărat ocina. Apoi i Negrea a 'luat alţi '24 boeri şi a jurat 
Negrea în divan a doua 'oară de față cu Balea, şi a! rămas 'Balea de lege. “Domnul 
porunceşte lui Negrea să întoarcă! lui. 'Balea':15000 aspri cum: 'şi cheltuiala acelor 24 
boeri. Divan: “Neagoe vel vornic, :.....: vel'log, Stan' spătar, Bratu: vistier, Mitrea 
comis, Badea stolnic, Gonţea pahs Stoica post. Serie Ştefan log: în n Bucureşti. Copie 
veche sub No; 97 'în cond. a 

99. — 7085 (1577) Mai 5. = Aleiandru Voevod: “ful Micii. ful Mihnii, slugii 
Badii log. şi fiilor lui câţi D-zeu 'îi va "dărui. ca' să 'le fie moşie în -Lindeceşti 4. din 
partea Stariciului Papuca ro st. de peste tot hotarul, pentru că a plătit: Padea log. 
birurile Stanciului pe doi ani, dând la mâna birarilor încredințare că va plăti până 
când va putea să-l scoaţă de la bir, ceilalţi săteni şi rudele Stanciului lepădându-se. 

Martori au fost: buni şi: bătrâni . megiaşi: şi : Coresi 'vtori log. 5. : Şi iar a-cumpărat 
Badea log. şi frate-său Bădilă' moşie 'în' “ Sinteşti din! funia de sus din partea lui” 
Stoica 3 st. 1 drept « aspri turceşti 360 gata, de sa plătit Stoica „de. "datoria de 150 

« 

  

' i ; E a ) i 

' Fiul lu Drăghici : 1 vornicul din * Mărgineni. -'Tot din Drăghici. istau tras boerii de 

la Cornățeni.. (Vezi nota .de'sub doc. 1). "Udrişte 'vistierul, a fost moşul: „despre n mamă al  postel- 

nicesei Elena Cantacuzino. . . 

: Căsătorit cu Stanca fiica lui Hamza vel ban: din Obislav: Tatăl său Benga. -moare în lupta 

de la Clejani la 1522. Stanciu însuşi împreună cu trei fii ai săi, Hamza, ' Vlad şi Drăghici cad 'în 

lupta de la Boiani la 1560. Ei sunt incepătorii neamului boerilor Bengeşti (Grecianu, II: 412). 

* Pentru o înrudire a boerilor Băleni cu boerii din Țigănești + v. doc. 1oţ pai 

* In Ialomiţa? cf.;doc.:215.: a m id - 

5 Vezi Stoica Nicolaescu, Diaconul Coresi şi familia” sa, în Rev: de ist. arhi şi ax. (19091265,
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aspri ce avea la un grec anume Paruşin, iar. cu .rămăşiţa de. aspri. s “a scăpat de mare 

foamete. Divan: Ivaşco. vel vornic (Golescu) : Miroslav vel. log. Stan, spătar, Mitrea 

vistier, Bratul comis,' Harvat. stolnic, Gonţea pah., Stoica post. .Scrie Stan log. în 
Bucureşti. Pergament slavon. Pecetea hârtie. :Fără. semnătura domnească. Trad 
Pessiacov '1873 (No. 4 cond.) ME AR 

100. — 7095 (1587) Fevruarie 21. —. Mihnea Voevod follui Alexandru Voevod, cin- 
stitului dregător. jupân Pătru fost vel log, 2 şi fiilor lui câţi D-zeu îi va da, ca să-i 
fie moşie în Bădeni 3, partea lui Grigore fiul lui Bolog laniş.nepotul de fată al lui 

„ Mihnea din Bădeni,. şi patru mori din susul târgului de Buzău şi din Smedeni partea 
ce a ţinut-o Grigore, pentru că aceste moşii. şi mori au 'fost cumpărate: de Ivaşco 
vornicul + de. mai nainte. vreme de la Grigore Bolog Ianiş, iar după aceea Pătru 

“log. le-a cumpărat. de la:Ivaşco vornic drept 26000 aspri.. Şi. iar. a. cumpărat Pătru 
log. moşie în Băcani 5 “toată partea ; lui Ivan .drept 5oco aspri, insă.. să aibă Ivan 
loc de casă în sat şi la „câmp delnițele ce sunt partea: sa. Şi iar a cumpărat Pătru 
log.. moşie în Băcani, toată partea lui Carstea, drept 2000 aspri, însă. să aibă Cârstea 
in 'sat loc de casă. şi! la câmp delniţele:ce sunt partea lui. Şi iar a. cumpărat. Pătru 
log. moşie în. Băcani toată partea . Vladului nepotul lui Badea drept 500 aspri; şi iar 
a cumpărat de la Frăţilă: drept 8oo „aspri tot, şi de la Albul fiul lui popa Drăgan 
şi „de. la Dulău şi de la Dragomir fiul lui Bucşa un: vad de moară în. Briţculeşti s 
drept 2500 aspri. Divan: Chisar vel. vornic, Ştefan vel log... Miroslav: vel vistier, 
Petru vel spătar, Radu vel comis.,. Vintilă vel „stolnic, Vlad.vel pah,, Paraschiva vel 
post.. Scrie Neagul în. Bucureşti. Pergament slavon.. Pecete hartie. „Fără semnătura 
domnească (No. 6cond) .. :.. , 

101. — 7x14. (1606) Aprilie 26, — Radu Voevod, nepotul tăpos. “bătrânului Ba- 
sarab Voevod .«cinstiţilor,. dregățori ; şi. întâilor. sfetnici ai d-mele şi mai cu seamă 
«din ;casa domniei. 'mele, :jupânului. Radu: Buzescu. clucer ; şi jupânului Preda ma-: 
«relui ban; al Craiovei”, să le fe satul „Noinigeşti + tot,. cu:toţi vecinii şi cu tot ve- 

1, Frate cu Albu vel clucer cel : mort în bătălia de la Jiliştea la 1574 în vârstă de 23 ani şi - ingropat a ierog, — Ivaşco a fost căsătorit de două ori:. 1) cu Elina fiica lui Radu Vodă de la Afumaţi, 2) cu Elina fiica lyi D: -aghici vel vornic din Mărgin 
a inscripții, E op. eni. E „îngropat la Bistriţa în Mol- 

> Petru I[ nepot de fiu al lui Petru, cel dintâi care S'a intitulat din Băleni şi a fost frate cu ea Deleni soția lui părtageu Vodă cel bun, (Grecianu, Genealogii II. .384). Din doc, ce preced ar părea că moşia eni a fost o parte din':mo ia Ruși ş 
i pisi coate Di, sat. ș uzi și sa numit 'ast- -fel dapa unul din boerii 

3 P. moşia Bădeni vezi Şi doc. 110,111.—121,123, —121.122. Acest doc, - cianu, |. c. 1. 67, despre boerii Bădeni. : a complectează grile cate de Gre 4 Golescu v. doc. 140.. : | a 
5 Lungă Băleni, cf. doc. Tr a 
s Brățeuleşti în testamentul lui Udr rea Băleanu (Greci e. - . 
: Vezi şi doc. 073. 437, a i eanu (Grecianu, Ie. 1264). ; 
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nitul cât se va alege, pentru că a fost de moştenire .jupâniţei - Caplea 1 mătuşa cins- 

tiţilor dregători mai sus'zişi şi a fiului jupâniţei Caplea anume Petiaşco.: În zilele 
răpos. Petraşcu. Voevod. 'acest: domn a luat satul Voinigeşti de la: jupâniţa Caplea 
fără voia ei. şi i-a aruncat 23000 aspri câte 2 bani un aspru. Apoi după moartea 

lui Petraşco Voevod, jupâniţa Caplea a întors aceşti, bani în mâna doamnei: Voica 2 

soţia lui Petraşco Voevod. şi în mâna fiicei lui Petraşco Voevod, anume. Maria. Apoi 
in zilele răpos.. Alexandru Voevod, Radu Bidiviu post. fiul Mariei ? fiica lui Petraşco 
Voevod, a scos cărţi de moştenire a ,moşului său Petraşco Voevod de cumpărătoarea 
satului Voinigeşti, iar cinstitul dregător jupân Radu clucer şi cu fratele săuau avut, 
prigonire cu' Radul. Bidiviu: înaintea . răpos.. Alexandru Voevod, cum că jupâneasa 
Caplea a răscumpărat acel sat. Răposatul 'Alexandru. Voevod a zis că a fost cu cale 
a se răscumpăra . (moşia) cât a fost Petraşco Voevod încă în..viaţă,. sau de la. Radu 
„Bidiviu post. Ţinându-se de această judecată, cinstiţii dregători. zişi mai sus au răs- 
cumpărat satul: Voinigeşti a! doua oară, (acum), dela: Radu post. Bidiviu cu' 25000 

aspri. Şi a rămas satul Voinigeşti iarăş pe seama cinstiţilor dregători ce scrie mai sus. 
Divan: (loc rupt) vel vornic: Stoica vel. log. (Rioşanu), (luc rupt) vel vist., Mârzea spătar, 

Grigore vel comis.,: "Bârcă vel' stolnic (Bucşanu), Stanciu pah., Leca vel:post. Scrie 
în Târgovişte Paraschiva log. Original slavon hârtie.  Pecete hârtie. Semnătura dom: 
nească 'Trad.. Pesiacov '1873 (No. 8 cond.) 

102. — 7125 (1617) lan. 16. — Alexandru Voevod fiul lui Iliaș Voevod, boerului 
Ivaşco ce a fost vel armaş, (Băleanu) ca să aibă ocină în: Mihăeşti,: însă. din sat a 
şasea parte din hotarul Simcăi până în .hotarul Călugărenilor şi cu rumânii anume 
Dumitru dorobanţu şi Ştefu, pentru că această ocină; şi: cu rumânii au fost de moşie 
din moşi 'strămoşi a 'boerului Ivaşco. încă de 'la „părinţii: lui... De aci le-au fost. ţinut 
Paraschiva post. şi. fraţii lui, Tudoran. şi Radu, feciorii. lui .Iano post. din Boleasca, 
pentru o nevoe a unui moş allui:Ivaşcu. lar după aceia când a fost Ivasco vel armaş 

în pribegie în. ţara Moldovei, în zilele Radului &. Voevod, oamenii cari au fost megiaşi 
— 7 

  

r 

4 Pare a fi vorba de Caplea soţia lui Ghiorma postelnicul ş și banul dela 1565, prieteni doamnei 
Chiajna, originar din. Dipaliţi, fundatorul Hanului Greci, şi al mânăstirii Sf. Niculai al .vornicesei, 

mai apoi Mihai Vodă, din Bucureşti. Prenumele lui Ghiorma ar fi fost Ion. Cu Caplea a avut un fiu 

Pătrașcu, îngropat la Bolintin. A avut si o nepoată, Despa, soția la 1631 a vornicului Mihâlcea dela 

Pătârlage (Cândescu', şi care avea, după această dată, rude în Alexeni.: Acest Ghiorma a fost bunicul 
marelui ban Constantin Ghiorma. din sec. al XVII, începătorul neamului, azi stins, al boerilor Ale- 
xeni, (Lampridi, Epirotice, p. 23 şi VL.:g1.— Arh. St.. Bradu, pach. 1 doc. 1.— Bănescu, Un po&me 

grec relatif ă Pierre le Boiteux. — lonescu- -Gion, Ist. Bucureştilor). Observ că Ghiorma, banul în- 

chină la Căldăruşani, la 1619, mânăstirea Cârnu ctitoria doamnei Mirceoaia (Acad. Rom. "Ms. 2078, 

î. 120). Nu ştiu dacă “familia poate "fi identificată cu familia 'de eupatrizi ianinoti din sec. XVII, 

Ghiolma sau Ghiuma :Leon G. şi Manuil sau Manu G. — — Lampridi, 1 c. L. 21—2 şi i 64). 

Din Băleni, vezi nota ae laidoc. 1oo.':':": EI i zi 

3 Maria a fost căsătorită cu Dragomir vel vistier (Harmuz. XL 193). Dragăniir. vel :vistier 
din Tărbăceni. a avut fii pe Barbu şi Stroe din Mănești (Acad. Rom. cond. Golgota Ms 2071 
î. 67-68). ” Di ti 

* Radu lipseşte din Grecianu, Genealogii, II, 4: boerii 'ot-Boleasca. *-:  * 

* Radu Mihnea 161£-—1616 Cf. doc. 104.
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de Mihăeşti şi împreună cu .acei doi: rumâni mai: sus zişi s'au sculat de au răs 

- cumpărat moşia şi pe acei doi rumâni de către. Paraschiva post. ŞI Cu fraţii săi, cu 

12000 bani şi cu 8o vedre vin şi i-a slobozit ca să fie judeci. megiaşi pe acea ocină 

din Mihăeşti.' „lar după aceia când s'a: milostivit Domnul Dumnezeu şi cinstitul îm- 

„părat pe Domnia mea de m'au dăruit cu domnia şi'cu.: steagul a domni Ţara Ro: 

„mânească“, Ivaşco nu s'a îndurat 'să lase să intre alţii în moşia lui şi s'a pârât de 

faţă cu megiaşii din Mihăeşti şi cu cei doi rumâni. Aceşti oameni: pârau că au râs- 

cumpărat acea ocină ca să fie a lor. Domnul porunceşte lui Ivaşco să le leapede toţi 

banii înapoi, 12000 bani gata şi 8o vedre vin a 20 bani vadra. Rumânii rămân de 

lege. Domnul întăreşte lui Ivaşco moşia. Divan: Dumitru vel ban Craiovei, Cârstea 

vel vornic, !. Nica vel log., Sterie vel vist., Păruş vel spătar, Gorgan vel stolnic, 

Grigorie vel comis, Mârzea vel. spătar, lano vel post. Scrie Stanciu Oiănescu în 

Targovişte. Copie veche (No. 9 -cond.). SE | 

103..— 7126. (4617) Dec. 14..— Diată. — Eu. Paraschiva -armaş din Băleni 

scris-am. aceasta; a mea .carte cum. să se ştie că am tocmit cu al meu suflet şi cua 

mea limbă la vremea de apoi, cu a mea bună .voe, de am dat via de la: Coasta cu 

tot pometul şi cu ocină din Puţcov până în Crivăţ, de am înfrățit pe. văru-meu Ivaşcu 

armaşul cu fiul meu Anghel, să fie amândoi fraţi pe acea ocină. ce este mai Sus 

scrisă, să fie de în două. lar după moartea :coconului, de i:se va prinde moarte 

fiului meu Anghel, să ţie .Stanca jupâneasa mea anume partea fiului meu lui Anghel, 

iar cu partea văru-meu lui Ivaşco să m'aibă treabă, iar după moartea jupânesii mele 

Stancăi să ţie amândouă părţile văru-meu Ivaşco. lar din. Puţcov. până în hotarul 

Cornăţenilor să fie fii-mei Stancăi, însă după moartea fiu-meu lui: Anghel, şi de nu 

se va alege nimeni din. fiu-meu Anghel. Eu am ales. fii-mei Stancăi zestre partea 

mea şi a mătuşă-mei Dragnei ocină de la Orăşti şi de la Ghimpaţi.: Aşa am lăsat 

de bună voia mea cu al meu suflet. şi cu a mea limbă. Iar. care se: va ispiti după 

“moartea mea a spargere această a mea tocmeală, ori de veri primări, ori din nepoți, ori 

din strănepoţi, sau ori-cine din rudeniile mele, acela să fie blestemat...... Martori, Vintilă 

clucer şi Socol'pah. din Cornăţeni şi Barbul vătatul dir “Țăţărlige şi popa Ratea din 
Băleni şi Stanciul de .Băleni. — Diată nesemnată. Pecete în tuş. (No.. ro cond.). 

104. — 7127 (1618) Oct. ro. — Gavriil Moghilă. Voevod,. fiul ,răpos. Simeon | 

Moghilă Voevod, cinstitului dregător jupân Ivaşco vel vornic, să-i fie moşie în Băcani 

toată partea lui Ivan, pentru că a cumpărat-o Pătru log., tatăl lui Ivaşco, însă de 

peste tot satul a patra parte. Şi iar a cumpărat Pătru log. moşie în: Băcani toată 

partea lui Cârstea şi partea lui, Bordea. şi fraţilor lui, şi delniţa Pismei toată de la 

Neagoe încă din 'zilele răpos. Petru Vodă Cercel.. Apoi Petru log. încă. din viaţă a 

1 Grec din Rumelia. Ia. parte totuşi la conjurația pah. Lupu impotriva. Grecilor şi a lui 
Alexandru Vodă în a doua domnie, care li taie capul (Matei al Mirelor, în Papiu, 'Tesaur, 1862 

pag. 343—5. E | , 

: Tarăş grec, ibid. 

"3 Acest doc. complectează stiintele din Grecian,u 1. c., 1; Băleni. Cf. dac. 662... .. 

 



dat toată această moşie din -Băcani feciorilor. săi. P&tru''cel mic post. .şi lui. lvaşco 
vornic, iar ceilalţi: fii. mai mari Dumitru clucer. şi: Radu post. n'au 'avut amestec: în 

moşie. După moartea lui, Pătru.log.;: Radu post,;. care.n'a fost fiu din trupul lui, a 

căzut asupra fratelui său Ivaşco ca să-l lase să facă case în-satul Băcâni spre odihna 

sa, şi Ivaşco.vornicul l-a. îngăduit. Apoi în zilele lui Radu Voevod, fiul lui Mihnea 
Voevod,: Ivaşco a fugit în țara. Moldovei şi pe când era fugar s'a intâmplar moarte 
aici în țară fratelui. său Radu. post. şi: soţia „acestuia, : „Drăgana, 'a făcut carte .ininci: 
noasă ca din partea | Radului. post. : cum. că: i-ar:fi dat moşia Băcani de moştenire. 
Când Ivaşco s'a. întors. din fugărie a venit la domnie cu:cumnată-sa.jupâniţa Drăgana 
care a rămas de lege. Divan: lanache (Catargi) vel ban Craiovei, Teodosie vel log. 

(Rudeanu), Michea vel vist.*, Lupul spătar, Mihalache stolnic, Gheorghe comis, Vlad: 
pah., Nicula . vel ;.post. „Serie Stoica log. Tăriceanu în Târgovişte. Original slav. 
hârtie. Pecete. Rartie, Semnătură .autografă. ; Trad...Pesiacov 1873. (No:.14 cond.). 

105. — 7127. (1619) Aprilie 19. —. Gavriil Moghilă, Voevod, fiul: răpos. :Simeon 
Moghilă Voevod, cinstitului dregător j jupân. Ivaşco vel vornic, să-i fie moşie în: Băleni, 
insă din partea .V lădulească: 140 st., pentru că a fost cumpărat-o Pătru log. cu frate- 
său Radu: clucer.. Acum. Ivaşco vel:.vornic. a cumpărat toată partea Vlăduleasca a 
Radului clucer de la. Badea fiul . Radului. clucer,. aceşti 140 st. de „mal' Sus po. 30 
aspri, cari fac aspri 4200. Apoi iar a cumpărat Ivaşco: vel. vornic; şi vad de mcară 
ce a fost al unchiului său Radu: clucer de la întâiul văr al său. "Badea, fiul: Radului 
clucer, drept 4000 aspri. Au fost martori la tocmeală Pătru iuzbaşa, ş şi soţia;lui: Stanca 
şi fiii lor Ivaşco şi Pădure, şi Lazăr, şi Ilie. şi Mihail armaşu şi popa: Ratea şi vecini, 
din sat. Divan: Enache: (Catargi) vel ban Craiovei, Vintilă biv. vel, "Vornic (Corbeanu); 

Papa vel log. (Grecianu), Misermeca. vist.,* Miho spătar. (Racotă), 5 Mihalache stolnic; 

Grigorie comis, Vlad pah., Nicolae vel post. Scrie bătrânul Stan din Săveşti în Târ- 
govişte, — Original slavon hârtie. Pecete hârtie. Semnătura autografă. Trad. Pesiacov 

1873. (No. 11 cond.). . 
106. —T127 (1619) Aprilie 20. —Scris- -am eu Badea post. fratele! Udrei' bânul din 

Baleni acest zapis al meu la mână vărul! meu lui Ivaşco mare vornic, cum că i. -am vândut 
ocină în Băleni, însă. din cumpărătoarea .  Vlăduleasca . ce „o au cunapărat „tată-meu 

Radu clucer împreună cu 'frate-său Pătru :log., însă.-140 st. Şi iar :am vândut un vad 

de moară ce a “fost al 'tătână-meu Radu “clucer, drept 4000 aspri. Martori 'au fost 

din sat (cei de la No. 105). şi Lazăr pah. şi din rumâni unchiaşul Ciamca şi "Dabija 

şi Vlad al Mancei şi Cârstea şi din. Băcani” Muşat. Scrie Stan log. € din, Săveşti.— 

Original român. (No. 12 cond) iii i SII 

  

1 Deci fiu vitreg, căci rudenie exista. ct. doc, 367. | | 

2 Cf. doc, ro2.: :. .-- ai ati 

3 Alte-ori 'miser "Meca, vezi doc. z05,. originar B: obabil din vre-o. posesiune, venatiană Meca 

Michea, desigur =— Michele. . E i PE Iei a ML PI a ve i n re ! 

1 Vezi doc. 104. -: ia ta : o i 

5 5 Vezi doc. 184, 674. Strămoșul familiei Racotă.
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107. — 7127 (1619). 'lulie 23. — Gavril 'Moghilă : Voevod, cinstitului dregător 
jupân Ivaşco vel vornic, ca să-i fie un ţigan anume Cernat, fiul lui Stan, pentru că 
acest ţigan -a fost de: moştenire lui :P&tru şi Pârvului: şi lui Crăciun şi lui Tudor 
din Vălcăneşti.. Acum ei au vândut pe acest ţigan de bună voie lui Ivaşco. Au fost 
martori la tocmeală Iscrul: vtori vornic, Stanciul -post.. din Pade, -Drosul post. din 
Bascoveni (?),: Iane post. din Câmpulung, Oancea post. din “Lereşti, Matei din Mi- 

hăeşti. Divan: Enache (Catargi) vel' ban: Craiovei, Ivaşco vel vornic: (Băleanu), Papa 
(Grecianu) -vel'log., Stoica vel vist., Miho (Racotă) vel spătar, Mihalache vel stolnic, 
Grigorie vel comis, Vlad vel pah., Nicolae vel post. Scrie Stan în Târgovişte. Ori- 
ginal “slavon “hârtie. Pecete căzută. Semnătură autografă. “Trad. “Pesiacov 1873, 
(No. 13 cond). cs Da 

- 108..—: 7128 (1620) Iunie 27. — Gavriil Moghila - Voevod lui :jupân Ivaşco vel 
vornic, să-i fie jumătate din vie de la Coasta cu toţi: pomii şi cu moşia, dela Puţcov 
până în Crivăţ, pentru că'.a fost mai. nainte vreme de “moştenire a' lui Paraschiva 
armaşu din Băleni. Domnul întăreşte dispoziţiile din diata lui Paraschiva armaşu (vezi 
No.'103) Divan: Enache:: (Catargi) vel ban “Craiovei, Papa vel log. Fiera vel vist. 
(Leurdeanu!., Miho (Racotă) spătar, Mihalache stolnic, Buzinca comis, 1 Vlad pah. Scrie 
'Doxi' în Târgovişte. Original -slav. hârtic.: Pecete hârtie. Semnătură „autografă. 
“Trad. Pesiacov- 1873. (No.-15 cond.) aa m 
109. — 7133 (1625) Martie 6. — Eu Ivaşco scris-am almeu acest zapis la mâna ' 

vornicului Ivaşco să se ştie că-i sunt dator 36 galbeni (şi) mi-am pus partea mea de 
ocină din Băleni: şi cu rumânii zălog până voi plăti banii. Şi zioa am pus la Sf. Florii. 
Martori Pădure, Dragomir, Milea, Popa: Ratea şi popa Radu de Băleni şi mărturie 
Grăjdana. spătăreasa 2 şi. Preda 'spătar şi' rumâni anume Ion şi: Petru din Băleni, 

: B . , . - e. , . , 
a . e ai tu _ . . 

  

17,V. doc. 2, nota, .. Pa a E 
„+. * Grăjdana, fica Radului clucer din Băleni (Grecianu, 1. 267) 

a fost căsătorită 1) cu .Badea comis ot Sărata şi ot 
Badea sau : Bădican spătar "ot: Albeşti, 'ot Greci,'ot Sărata, a fost tatăl lui Preda spătar ot Albeşti (rudă cu Preda pah, ot Greci, nepotul Răducanului ot Greci, v. Grecianu, I: Albesti), căsătorit cu Stanca sin Pârvu log. Rudeanu.— Preda ot Albeşti a avut fiu pe Constantin (Grecianu |. 3oș!. care era mori la 2 Mai:16ş1 şi care a fost căs. cu Ancuţa sin Nicolae Pătrascu Voevod Când Constantin moare şi se ingroapă la Argeş (Arh. St Ep. Argeş. doc. 26; Tocilescu, Curtea de Argeș, 63 n.) toată averea lui trece la neamul “Bălenilor, al strămoaşei sale Grăjdănei (Grecianu [. 279 — 280) ceia ce însemnează că descendența Grăjdanei s'a stins cu acest Constantin. — 2) Al doilea soţ al Grăjdanei Bileanu a fost Leca spătar Rudeanu, 1603, 1604, care moare tăiat în prima domnie a lui Radu Mihnea, la 1615, (Rev. ist..arh.! fil.. XI: gr2. Grecianu, L. 287 — 8) Cu Leca spătar, Grăjdana n'a avut copii (Vezi diata lui, în Grecianu 1. 263). Leca Spătar are rate pe Toma comis, 1620 (Grecianu II.: 283) şi nepoți pe fiii acestuia, Mihai post. 1632 şi “Tudosie spătar Rudeni: (Acad Rom doc. 204 pach. 33 — Grecianu, L. 273). — Grăjdana Băleanu nu trebue confundată cu râjtana lacotă. pentru care vezi nota de la doc. 184. -— Cf. doc. diu ga, ii şi doc. IV pag. CLXIIL. i să î să N Do i „orga, Studii și „1 

4 ' 

care era moartă la 2 Mai 1641, 
Greci (Rev. de ist., arh, fil, XII. 312). Acest



  

Am scris eu' Ivaşco! feciorul Fierei log. — Preda 'vtori , spătar” şi | eu încă” sunt 
mărturie“. (No. 17 cod) _:. : ii : A 

110. — 7134 (1626) Martie zo. — Eu: Mihail armaşu :scris-am - acest al : meu 

zapis la mâna verilor mei anume Gherghe şi Pătru - feciorii: unchiu-meu lui Ivaşco 
vornic de: Băleni, ca să se ştie că: m'am înfrățit 'cu ei.. Deci, la frăţia noastră,: eu 
iam dăruit cu parte. de. ocină. din Bădeni, * însă partea ce ău cumpărat-o moşu meu 
Pătru log. din Băleni de la Ivaşco vornicul, ce sau chemat funia lui Grigore post. 

ot Boldeşti 3. Iar unchiu-meu  Ivaşco şi verii: mei - Gherghe! şi. Pătru ei mau dăruit 
cu un cal. bun. şi cu 5 coţi de postav bun. La tocmeală fost-au boeri. mărturie:. 
Stoica log. Tărăceanu şi Badea. post. din Bucşani şi Filareta egumentul 'de la Nucet 
şi P&trasco post. 'din Bucşani. şi: Badea post. din Băleni şi popa Raiea şi popa Radul 
din Băleni. Scris: de Stoica .  Tărăceanu: log. Seninătura mare şi pecete în - tuş 
(No. 18 cond) - .. E 

111. — 7134 (x626) Tunie 8. — Alexandru. Voevod, ful âpos, Radu Voăvod, 
slugei. Gherghe. şi lui P&tru fiii:lui Ivaşco biv. vel vornic din Băleni, să le fie moşie 

în Bădeni, însă “partea :lui P&tru log. moşul lui: Mihail:armaşu din“ Băleni, + ce:a fost 
cumpărată de la Ivaşco vornicul, funia ce-i. zice alui Grigore post. din Boldeşti. Se 
recapitulează actul 'de sub 'No.:rro Divan: Papa vel vornic (Grecianu), Fiera biv'vel 
log. (Leurdeanu) ispravnicul Craiovei, Hriza vel log 5, Trufanda vel vist £, Miho (Racota) 
vel spătar, Bartolomeu (Mineti) vel: “stolnic, Bratu vel. comis, Apostol vel -pah. 

Constantin (Cantacuzino). vel post. Scrie Lepădat log. în: Bucureşti. Original slavon 
hârtie. Pecete hârtie. Semnătură - autografă. “Trad. Pesiacov. 1873. (No. 19 cond.) 

112, — 7140 (1631) Nov. 10. —  Zapisul lui Badea - post.. feciorul Radului ce a 
fost clucer mare de Băleni, prin care vinde vărului - său' Ivaşco vel vornic toată 
partea de ocină din Băleni ce o avea de la tatăl său: Radu clucer de moşie, a opta 

parte, însă ocină fără rumâni. Mai-'vinde lui Ivaşco ocină - în:Băleni:din partea 
unchiului lor Ivan slugerul două - părți, partea 'vară:si Stanei şi a vară-si Erini fetele 
unchiului lor Ivan sluger *, ŞI cu „ partea Vlăsănească. Această. a opta: parte 1 fusese 

  

1 Ivaşco e frate cu! v Pădure şi amândoi! fii ai Fierei log. din Orăşti.. v. doc. 24 şi Grecianu- 

Genealogii, [. 291 n. 2 

3 De aceia “i se mai zice şi ot Bădeni. Un Mihai din . Văleni, post. 1634 nepot lui Du- 

mitru vornic Filişanu şi lui Dragomir vornic (1649) care erau veri între ei și nepoți lui. Dobromir 

banul soţul Tomanei, cumnat prin aceasta cu Gheorghe de la Corbi. (Aca1. Ms 1673 f, 19..-Stefulescu, 
Gorjiul istoric, 203. — Bulet. com. monum. ist. V. 184. Cf. doc. 673). — Mihai din Văleni a fost 
căs. cu Anca din Văleni (Rev. de ist. arh. şi fil. XI; 295; a avut un fiu şi mai multe fete ibid. si 

„Grecianu, Genealogii 1 303). — Cf. doc..1oo. 238. 279. 663, 714. 

3 Cumnat cu Fierea log. ot Greci, soțiile lor fiind surori, , fiicele Tatului | log. din Buşcani şi 

ale Caplei fiica Barbului vornic. (Grecianu. Genealogii, III,20 şi 34. | : ' 

+ Ot Văleni în Grecianu, IL. 69. — Cf. doc. 110 nota. şi 667. ADR 

> Vezi nota de sub doc. 2. ai 

c Incepătorul neamului. bocrilor Pârşcoveni. Nisturel, Neamul boerilor Parşcoveni. 

î Se complectează: ştirile diu Grecianu, 1: Băleni. N Aa
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impărțită în trei părți la trei surori; două. părţi, cumpărate de Badea, acesta le 
vinde lui Ivaşco vel 'vornic, iar a treia parte, a verei Ancăi, a rămas nevândută. 

Martori au fost la tocmeală boerii divanului: Hriza vel ban, Grigore vel, log., Dumitru 
vistier (Dudescu), Mihai! (Coţofeanu) vel spătar, Vasile (Paindur) ' vel: stolnic, Buzinca 
vel comis, Vucina vel pah. 1, Constantin (Cantacuzino) vel post., Radu vtori vistier, 
Stroe log. (Leurdeanu), Bunea log. (Grădişteanu) Serie Lepădat lg în Bucureşti 
Semnături, autografe şi peceţi. (No. 21 cond.). 

113; — 7140 (1632) Aprilie zo, — Zapisul. lui Vasile post. ot. Brateşti, feciorul 
. Savei ot:Târgovişte, cu feciorii lui, Udrea, Sava? şi Vladul, că a dat de zestre ginerelui 
său Gherghe - post. feciorul :lui :Ivaşco .biv 'vel. vornic, : Şi fiicei sale .Chiajna, din 

partea lui de ocină! cu: rumâni din sat din Băleni,. jumătate... Şi i-a. mai dat nişte: 
țigani. lar:acum, în zilele lui Matei Basarab, Voevod, Vasile post. cu fiii lui vând 

Chiajnei şi lui Gherghe cealaltă jumătate. Au fost martori la tocmeală Hriza biv 
vel ban, “Teodosie vel ban Craiovei, Grigore vel log., Radu vel vist., Preda vel 

spătar (Brâncoveanu), Buzinca vel clucer, Vasile Painduru vel stolnic, Radu Mihalcea 

(Candescu) 'vel comis, Constantin (Cantacuzino) vel post., Stroe biv.vtori vist. (Leur- 
deanu, ' Sima vtori :vist., Bunea' log. (Grădişteanu)., Radu Staicuţa log.,, Marco log» 
Radu Dudescu log., Serban log., Petru clucer sin Aslan :, Constantin vtori.post. 5, 
ot Cepari 'Ivaşco.post5, Ivan Boteanu vtori' 'post., Sava log. (ot; Ştefoiani), “Albul 
clucer, Drăghici spătar (ot Greci) ?,. Tatul sluger, ot Farcaş “Radu căpitan de roşii, 
ot Bucşani Staico post. i Badea post. i Pătrasco post. sin Bărcan, i Bărcan post., şi alți 
boeri mulţi. Scrie Lepădat log. în Bucureşti. (No. 20 cond.) 

114. — 7143 (1634). Sept. 12. — Hriza „vel ban, Craiovei. da zapis la mâna co- 
conilor „fratelui“ 3.jupân. Ivaşco vel vornic, Gheorghe spătar şi Petru post., ca să 
se ştie cum că a cumpărat ocină în sat la Băleni de la Ivaşco şi de la Pădure . fe- 
ciorii Fierii log;:de ; Oereşti * şi ai jupânesei .lui, Stanca fata lui Isar, banul. de Muş- 
celeni, de peste tot satul Băleni a opta .parte drept, 120 galbeni, încă: din: zilele lui 

Alexandru Voevod feciorul Radului Voevod, însă ocină fără de rumâni, iar, acum a 
dăruit cu această ocină pe Gheorghe spătar şi Petru post. Urmează mărturiile: al 
Ungro. Vlahiei Grigorie 0, „riza vel ban mărturisesc şi am. dat eu, cu -a mea bună 

2 Căsătorit cu Neaga, arc nepot pe Alexandru tori. stolnic 1633; Rev. Nouă IM. 306. 
2: Acelaş probabil cu Sava ot Ştefoiani (Grecianu, 1.294) Cf. doc:: 118 şi 122: 

i: :3 Fiul lui Vintilă: de la Corbi. Semnează şi. Buzescu, soţia lui: fiind Maria fiica lui Preda 
uzescu. 

2. 4 Ginerile Predii sluger Floricoiu ot Greci: și al Floricăi Bica lui Mihai Viteazu, Grecianu L. 6r. 
s Altul de cât Cantacuzino. V. doc. I03.n. 2. 
* Boerii din Cepari, Argeş, înrudiți apoi cu familia, Gatota O. G. . Lecca, Familie boereşti. 

Buc. 1899 pag. 3o. — Cf. doc. şra. 685, 704. 13 
1 Vezi doc. 115. , 

8 Vezi doc. 115. 
2 Orăşti,. vezi nota'de la doc. 109. 

„19 Eră grec, (Hurmuz: XIV. 727.  
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„Vo€ şi am pus însu-mi pecetea mea “şi am scris cu:mâna mea“, Grigorie vel. log. 
Mihai (Coţofeanu) vel spătar, Dumitru (Filişanu) vel pitar, Constantin Cantacuzino» 
Socol clucer (de la Răzvad): Dragomir vel armaş, Radu log. Dudescu,. Dumitru vornic 

ot Cojeşti, Mihai vel vist., Nedelco vel clucer (Boteanu),: Buzinca vel clucer, Vasile 
post. (ot Brăteşti), Zaharia vel sluger, Şerban log.,: Dumitru log. (de la: Mogoşoaia). 
Scrie Lepădat log. în Bucureşti (No. 24 cond.) 2. ..: -- | ae 

115. — 7143 (1633) 'lan. 3. — Matei Voevod nepotul bătrânului răposat Basarab 
Voevod, boerilor Gheorghe spătar şi fratelui: său Petru post., fiii cinstitului dregător 
jupân Ivaşco. vel vornic, să le fie moşie în sat în Băleni, însă partea jupâniţei Stanca 
fiica lui Isar banu din Musceleni, de peste tot satul a opta parte. Această moşie. a 
fost de moştenire a Fierii log. din Orăşti şi.a soţiei sale. Urmează mențiunea do- 
naţiei din actul. de sub No. z14.cu adăogire că Hriza a dăruit moşia „pentru dra- 
„gostea şi frăţia: ce a avut-o 'cu jupân Ivaşco vel vornic încă de mai  riainte! vreme 
„din tinereţele lor şi până acum la vreme de bătrâneţe. Apoi văzându-se şi: jupân 
„Hriza vel ban slăbit de bătrânețe, a râvnit şi s'a: gândit în. sine casă facă pomană 

„cu fiii lui Ivaşco vel vornic“. In enumerarea mărturiilor la. tocmeala lui :Hriza se 

adaogă următorii cari lipsesc din actul de sub No..114: Dumitru. Dudescu vel vist., 
Dumitraşco clucer ot Filipeşti3, Drăghici spătar de la Greci, Bunea log. (Grădiş- 

-. teanu), din Măneşti Nenciu vornic, - Mavrodin vornic (din Mănești) +,: Vasile 'stolnic, 
Andrei slujitor. Se. mai arată şi satele de baştină ale unora din boerii. din actul de 
sub No. 114, sate pe care le-am arătat acolo in paranteze. Divan : Hriza vel ban Craiovei, 
Ivaşco vel vornic (Băleanu), Grigore vel. log., Dumitru vel spătar, Vasile (Painduru) 
vel stolnic, Buzinca: vel comis, -Vucina vel-pah., Constantin ; (Cantacuzino) vel post, 
Scrie Lepădat în Bucureşti. Pergament.slav. Pecete: hârtie. Semn: autogr: Trad. Pe- 
siacov 1873 (No. 22 „cond.).: IN II IN IND RR Aa IA a 

116. — 7143,.(1635) Martie ro. — Matei:Voevod cinstitului dregător jupân Ivaşco 

vel vornic ca :să-i. fie sâtul Tâmşanii (Ialomiţa). cu toţi vecinii;-.însă toată partea Al- 

bului fiul lui Pisică din Nenişori 5. de la malul Dunărei în lung. până în hotarul. Ia- 

lomiţei, pentru că l-a. cumpărat drept ughi. 10.000 aspri gata.. Şi iar să fie lui Ivaşco 

moşia şi vecinii (din “Tămşani) partea lui: Muşat vist, şi partea fiului său Vasile spătar, 

de moştenire şi de cumpărătoare, pentru:că au: fost. de „.moştenire. jupâniţe! Zam- 

firei, soţia lui Muşat 'vistier, muma lui Vasile: spătar, şi pentru că a cumpărat Muşat 

  

: Cornăţeanu- V. n. 1 de sub doc. 1. i i 

2 V, doc. 113. Pa Aa a a 

2 Acelas cu Dumitrasco comis, 1620, fiul lui Stoica spătar din Cepturi, şi nepot Marici. fata 

lui Staico post. din Bucov. (Rev. de ist. arh. şi fil. XI, 213). Intr'adevăr Pană Filipescu, fiul lui 

Dumitraşco se stie că este nepot Ilincăi fiica Mariei: din Bucov şi soţie '1) lui Iane spătarul :2) lui 

Antonie Vodă din Popeşti. (Ac. Rom. Creşterea colecţiilor, XVII pag. 273, doc. din 1536. — Iorga, 

Constantin căpitanul, pag. X, doc. din 26.Nov. 2630). Di 

: iei din Bucov (v. nota precedentă). N RIA 

5 Le Ionia cap. Nenisor reface de zid biserica din Armăşeşti sau Nenişorii, de Jos, la- 

lomita (Biserici cu averi proprii, Seria III, pag. 81)- V. şi doc. 139, 338, 340, 344. .
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vistier de .la -Radu post. şi de la fratele său Datco.pah. şi de la fiii lui Miclăuș, 

post., fiii lui Datco clucer de la Potoceni. Mai nainte vreme: vecinii din Tâmşani, 

din partea lui Muşat vist: şi a lui Vasile spătar fiul lui Muşat vist, câți a avut de 

"la mama sa jupâniţa Zamfira, s'au răscumpărat din vecinie. ca să fie iarăşi cu mo- 

şiile lor, iar acum n'au: voit să şazi pe părţile lor'şi să plătească birul cinstitului 

împărat şi să dea mierea împărătească şi dăjdiile domniei, ci au lugit şi au trecut 

peste Dunăre.şi şi-au lăsat moştenirile -lor. Intr'aceasta Matei. Voevod a apucat pe 

Ivaşco vel vornic de a. plătit toate birurile sătenilor din Tămgşani, toate din casa lui, 

până când s'au făcut ughi '33o când a fost cursul anilor 7142., pentru că Ivaşco vor- 

nicul a ținut de bir judeţul Ialomiţa. Apoi la 7142 în luna August sau întâmplat şi 

trei duşiugubine ! pe moșia satului Tâmşani, un gelep s'a omorât cu doi ciobani, şi 

a plătiv Ivaşco vornicul 'acele trei duşiugubine deplin, şi.a făcut cheltuială cu po- 

trivnicii acelui gelep până s'au implinit aspri 8o.o0o. Drept aceia Matei Voevod dă 

lui Ivaşco satul Tâmşani cu tot venitul şi cu toţi vecinii, Divan: Hriza vel ban Cra- 

iovei, Grigore: vel 16g., Dumitru Dudescu vel vist., Mihai (Coţofeanu) vel spătar 

Vasilie! (Paindur) vel 'stolnic, Buzinca vel comis, Vucina vel pah., Constantin (Can- 

tacuzino) vel post. Scrie Lepădat log. în Bucureşti. Orig. slav, hârtie. Pecete hârtie, 

Semn. autogr. Trad. Pesiacov 1873 (No. 23 cond. - e 

117. — 7145 (1636) Sept. 20. — Matei :Voevod cinstitului boer Ivaşco vel vornic - 

ca să-i fie moşie. în sat la Băleni însă partea vărn-său Badea post., feciorul Radului 

clucer, toată de peste tot satul a opta parte, însă moşie fără de rumâni. Şi iar să-i 

fie moşie in Băleni, insă din partea lui Ivan slugerul unchiu Badei post. din a opta 

parte ce a avut Ivan slugerul două . părţi, însă parte Stanei şi partea Irinei fetele 

lui Ivan:sluger, şi partea Vâlsănească a Badei post., pentru că aceasta a opta parte 

a fost împărţită la trei surori, două părţi le-a cumpărat Badea post. iar a treia parte 
a Ancăi, vara: Badei' post., a rămas nevândută?. In zilele lui Alexandru Voevod 
-Ivaşco vel vornic a cumpărat. aceste părți din Băleni de la văru-său Badea .post. 
drept 24000 aspri gata şi în 'zapisul de vânzare au fost boeri mărturie: Hriza. vel 
ban, Grigore vel:log., Dumitru vel vist. (Dudescu), Mihai. vel 'spătar” (Coţofeanul) 
Vasile (Paindur) vel stolnic, Radu banu Buzescu, Buzinca .vel comis, Dumitrasco biv 

vel. vist., Vucina vel.pah., Constantin vel post. (Cantacuzino), Dragomir :vel armaş 

Tudosic (Corbeanu) biv'vel log., Radu vtori vist., Tatul log. şi frate-său Marco 'log 
nepoți lui Dan biv vel Vornic?. Divan: Hriza vel ban Craiovei, Grigore vel log: 
Dumitru Dudescu vel vist., Preda Brâncoveanu vel spătar, Nedelco Boteanu vel clucer 

Vasile Paindur vel stolnic, Buzinca vel comis, Vucina vel pah., Constantin (Canta” 

cuzino) vel post. Scrie Lepiidat log. în Bucureşti. Original slav pergament, Pecete 
căzută. Semnătură autografă. Trad. Pesiacov 1873. (No.. 27 cond.). 

* Omoruri. Plată pentru suflet, despăgubire, gloabă. 

> V. doc. 112 şi 120, 
> Fiica sa Marula este întâia soție a lui Hrizan post. din. Bărbătezti, (Grecianu, Genealogii, 

IL: Bărbăteşti). . Ia : po Aa 

 



118. — 7145 (1637) lunie: 26 — Matei Voevod slugii- Sava log. ot Ştefoiani şi | jupâniţei lui. Maria fiica lui Mihăilă armaşul din Băleni, ca să le fie ocină în Bă- leni, însă partea lui Mihăilă armaşul jumătate de ocină. Şi: iar să le fie partea de ocină din Mihăeşti, partea lui Mihail armaşul toată cu doi rumâni anume Vişan şi Trifu şi cu feciorii lor, şi două pogoane de vie în dealu Bădenilor. Şi. iar să le fie un sălaş de ţigani şi 25 de ace de argint şi un ghiordan! de argint şi o pereche brățări de ar- gint şi două inele de aur şi 2 chintese unul de coftirie: altul de granah: şi o nimtea + de grana cu vulpi şi o pereche de gure cu fir(?)cu 28 nasturi. de argint şi un brâu de argint cu 25 grăunţe de mărgăritar cât mazărea de mare. Pentru că toate acestea fost-au date de Mihai armaşu zestre Savei log. şi fie-si Mariei cu zapis cu boieri mărturie incă din zilele .lui Alexandru Voevod sin: Radu Veovod leat 7135 (1627). Apoi au socotit Mihail armaşu pentru Stan ţiganul ce' l-a 'pus în zapis şi cea fost fugit în Moldova şi a dat alt ţigan anume Bumbi cu sălaşul lui, şi martori au fost la a doua tocmeală boerii Albul comis, şi Ivan şi ot Gemenile Oncea.i Albuţă ar- maşul. In zilele lui Alexandru Voevod sin Radu Voevod, Mihail armaşu a vrut să se lepede de tocmeală şi din.cuvântul cea grăit. Deci a mers Sava log. de sa pârât la divan cu socru-său Mihai armaş și a rămas acesta .de 'lege.: Apoi a vândut 
Mihai armaşu ocina din Băleni şi din - Mihăeşti cinstitului dregător Ivaşco vel vornic, 
fără ştirea fii-si Marii, şi a mai vândut „şi, cele 2 pogoane de vie de la Bădeni: Ra: 
dului post. de Doiceşti. lar acum au venit la divan Sava log. cu jupâneasa lui Maria 
de sau pârât cu jupân Ivaşco vel vornic şi cu Rada jupâneasa Radului post, Domnul 
hotărăşte că Sava şi soţia sa Maria işi vor ţine zestrea cu bună pace, iar jupân Ivaşco 
şi jupâniţa Rada işi vor: lua banii de- unde: i-au dat. Divan: Hriza vel: ban, Ivaşco 
vel vornic, Grigore vel-log., Radu vel vist. (Cocorăscu),; Preda “vel spătar (Brânco- 
veanu), Vasile .vel stolnic (Paindur), Buzinca vel comis, Vucina: vel pah., Constantin 
vel post. (Cantacuzino). Scrie Stan grămăticu în Bucureşti. Original român hârtie. 
Pecete hârtie. Semnătură autografă (No. 26 cond.). o a 

119.— 7146, (1637). Nov. o: — Matei Basarab Voevod, boerilor Gheorghe post. 
și Pătru pah. feciorii lui Ivaşco biv. 'vel vornic ca să fie de acum înainte în pace de 
către toţi ginerii lui Gheorghe vornicul * anume! Gheorghe ot Ungurei, i Vlad ot 
Dranovăţ, i Turturea pah., i Badea ot Bucşani, pentru că au avut pâră la domnie, 
pentru zestrile jupânesii Sofii fata -lui Gheorghe vornic. Ginerii lui Gheorghe vornic 
aşa pârau cum au rămas, multe scule de aur şi de argint şi haine ale cumnatei lor 
pe mâna lui Ivaşco vornic tatăl lui Gheorghe post. şi lui Pătru : pah. şi nimic din 
acele scule lor nu le-a dat. Intr'aceia Gheorghe post. şi Pătru pah. au scos zapisul 
fraţilor. jupânesei Soficăi anume' Radu vornic şi Simeon post. şi al cumnaţilor, de 

1 Colier, | E " Da 
? Stofă prețioasă din care se făceau dulămile şi cingătorile, ; 
3 Stofă de culoare roşie ? 
* Scurteică cu mâneci, 
* Din Măgureni, fiul Lupului log. (Grecianu, Genealogii, III, 41.
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tocmeală cutn s'a. tocmil Îvaşco vornicul cu. ei încă din zilele răpâs. Alexaridru Voe- 
vod sin Radu Voevod ot leat 7134 (1626) .şi cu mulţi boeri mărturie anume: Gri- 
gore vel log., Radu vel vist., Buzinca vel clucer, Pătru vtori clucer sin Aslan vornic, 
cum încă de atunci s'au împăcat şi le-a dat lor: Ivaşco vornic 40.000 aspri. Domnul 
le-a dat lege 12 boeri să jure că n'au.luat ei nimic de la Ivaşco nici s'au împăcat. 
Ei nici într'un chip nu s'au putut apuca de. lege, ci mai pe urmă au mărturisit cum 
au luat dela Ivaşco vornic 40.000 aspri, însă nu bani ci atlaz şi au-rămas de lege, 
numai ce:a zis Gheorghe. ot Ungurei că lui nu i-a dat atunci nimic, iar ceilalţi au 
luat tot atlazul. Intr'aceia Gheorghe post. şi Pătru pah. feciorii lui Ivaşco vornic, au 
scos o scrisoare a lui Dobrin log. tatăl lui Gheorghe ot Ungurei, cum a avut Do- 
brin o tocmeală cu Ivaşco vornic, şi la această tocmeală au fost socotit şi acele 
atlaze, şi a fost chiar slova:lui Dobrin log., şi au rămas Gheorghe ot Ungurei şi 
cumnaţii lui de lege. Divan: Teodosie vel ban (Corbeanu), Hriza vel vornic, Gri- 
gore vel log., Radu vel vist. (Cocorăscu), Preda vel: spătar (Brâncoveanu), Radu vel 
comis, Vasile (Paindur) vel :stolnic, Vucina vel pah., Constantin (Cantacuzino) vel post, . 
Scrie Stoica log. Şerbanovici în Bucureşti. Original român hârtie. Pecete hârtie. Sem- 
nătură autografă. (No. 25 cond.). .. ata - 
„120. — 7146 (1638). Fevr. 18. — Matei Voevod boerului: jupan Gherghe 'post, 

şi Pătru pah. fiii -răpos. Ivaşco vel vornic, să le fie moşie în Băleni, însă partea lui 
Mihai armașul toată şi cu un vecin din satul. Mihăeşti din podgorie sud Saac, anume 
Vişan cu fiul lui, pentru că Mihai armaşu a vândut lui Ivaşco biv vel vornic partea 
sa din Mihăeşti şi din Tohani! cu 7o st. de. moşie şi cu acel vecin. drept un cal 
bun, încă din zilele lui Alexandru Voevod fiul Radului Voevod în anul 7133 (1627). 
După moartea lui Ivaşco vornic, Maria fiica lui Mihai armaşu, a scos un :zapis al 
tatălui ei: mai vechi cu un an de cât vânzarea. moşiei, zicând 'ea că acea moşie din . Mihăeşti şi cu vecinul i-a .fost dat ei de zestre. Domnul hotărăşte că Maria va ţine zestrea dată de tatăl ei, iar fiii lui Ivaşco vornic vor căuta alte moşii ale lui Mihai 
armaşu şi le vor lua pentru cumpărăturile lor în afară. de zestrea Mariei. Şi aşa au găsit fiii lui Ivaşco vornic nişte ţigani ce.nu au fost daţi de zestre Mariei, iar Maria 
nu sa îndurat de țigani ci s'a învoit înaintea domniei de a dat toată partea ei de moşie din Băleni cât a ţinut tatăl ei. Divan: "Tudosie (Corbeanu) vel ban Craiovei, 
Grigorie vel log, Radu vel vist., Preda vel “spătar (Brâncoveanu), Vasilie (Paindur) 
vel stolnic, Buzinca vel clucer, Vucina vel pah., Radu' vel comis, Constantin (Can- tacuzino) vel post.. Scrie Stan grămăticu în Bucurăşti.. Original slav. hârtie. Pecete hârtie. Semnătură autografă. Trad. Pesiacov. 1873 (No. .28 cond.) -. Petru E part? (1639) due 20. —:Matei Voevod lui Gherghe post. şi . fratelui său 

fi pos. Ivaşco iv vel vornic, să le fie nişte vecini din satul Băleni, 

i pet ce a Cai, Marea i Sa și Mican ui Dir aceştia z Ş e ai Badei post. din “Băleni, unchiu lui 

  

1 V. doc, 147. E LI i = ti  
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Gheorghe post. şi Pătru .pah. Fii -lui Călin. au umblat cu înşelăciune şi pe ascuns că 
să se răscumpere de 'vecinie de. către: Badea post. fâră_ştirea nepoților lui, Gherghe 
post. şi Pătru pah. Aceştia prinzând. de. veste au venit înaintea domniei cu. Badea 

post. şi cu vecinii.. A hotărât legea şi judecata să fie volnici : Gherghe şi Pătru să 
- arunce bani vecinilor cu voia unchiului lor .Badea post. şi' au aruncat banii în divan, 

aspri 15000. Gherghe post. a dat fiilor lui Călin ughi 35; iar. Pătru pah. fiilor lui 
Dragomir 40 ughi, şi au rămas de lege fiind că li se cuvine după sânge să fie vecini. 
Divan: Hriza vel vornic, Grigore vel log., Radu.vel vist., Preda vel spătar, (Brân- 
coveanu), Buzinca vel. clucer, Socol: vel: stolnic, Radu..vel. comis, Vucina :vel' pah., 
Constantin (Cantacuzino) vel: post. Scrie. Lepădat în Bucureşti. Original slav. hârtie. 
Pecele hârtie. Semnătură autografă. :Trad. Pesiacov:1873.: (No. 29. cond... - -:: 

122. — 7148 (1640) Eevr.:16. —. Matei Voevod, slugii: Sava log.1 şi: soţiei sal 
Maria fiica lui Mihai armaş din Băleni, să .le: fie de moştenire patru pogoane de vie 
în dealu Bădenilor. sud Saac, însă .via de la. Mocioriţa şi 'cu un vecin anume Şerban 
cu fii, pentru că: i-au. fost rămas de moştenire lui Mihai -armaş de la “tatăl său Du- 
mitru clucer. In zilele lui Alexandru Voevod fiul lui Radu: Voevod, Mihai. armaşu 

a vândut, cu ştirea unchiului său' Ivaşco biv vel vornic, aceste 4 pogoane cu vecinii 

şi încă 2 pogoane de .vie ce au fost.date zestre fiicei. sale “Maria, lui Radu. post. 

Doicescu3 drept ughi 26 bani gata. Acum a venit-Sava: log. cu: soţia lui “Maria de 

Sa pârât cu jupâniţa . Rădana soţia Radului post. Doicescu cum că socrul său (al lui 

Sava) Mihai armaşu i-a dat de.zeștre 2 pogoane de 'vie.- pe -care! apoi le-a vândut 

(Mihai) împreună cu: acele 4::pogoane lui Radu: post. -Doicescu. “Domnul a dat .lui 

Sava log. să ţie' zestrea :şi acele. 2 pogoane : de vie. După - aceia pentru celelalte 4 

pog. de vie's'a sculat! răpos, Ivaşco vornicul pârându:se-cu jupâneasa. Rădana,:zicând 

că au fost ale lui iar nu de moştenire ale lui Mihai armaşu; şi a rămas Jjupâneasa 

Rădana de lege. După aceia: s'a apucat .jup.. Rădana -- de. Sava log. şi de soţia lui 

Maria zicând să-i dea banii, de vreme ce Mihai: armaşu a vândut moşia ce nu era 

a lui, şi au .venit în divan cu Ivaşco vornicul care-a zis că sunt “moşiile lui de cum- 

părătoare. Maria s'a iplâns:că 'acele vii nu erau ale lui-Ivaşco' vornic, ci ale tatălui 

ei Mihai armaş de moştenire încă «de la moşul ei „Dumitru clucer tatăl lui Mihai 

armaş, încă de când a avut împărțeală cu fraţii: săi Ivaşco ' vornicul şi Radu post. 

Ivaşco vornicul rămase ide :judecată.. Apoi s'a sculat: Maria fata. lui Mihai .armaş 

ca să arunce banii Rădanei pentru cele 4 pog. de vie şi pentru Şerban vecinul, 

dar Rădana n'a voit.să ia banii şi au '.venit în divan. Domnul le-a dat 2- boeri, 

din Doiceşti Danciul clucer şi din Corneşti Ilie vornicul, ca să le judece. Din.6 po- 

goane, boerii au scos acele 2 pog. preţuite în bani ughi 9, şi au rămas acele 4 pog. 

de vie şi cu Şerban vecinul în preţ drept -17. ughi, şi au. hotărât să se dea aceşti 

  

1 Ot Ştefoiani. Cf. doc. 113 şi 118. | Si Ra 

-;.2 Oţ Slatioare, Băleanu, Cf. doc, 320, 325... :-. . i ti... Ia 

2 Grecianu, I. 69. i 

4
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bani Savei log. pentru că se cuvine lui.să ţie acea “moşie. Divan: Teodosie (Cor- 

beanu) vel ban Craiovei, Hriza vel vornic, -Miho (lRacotă) vel log., Radu vel vist, 

(Cocorăscu), Preda (Brâncoveanu) vel spătar, Dragomir vel clucer, 1, Socol vel stolnic, 

Radu vel comis, Vucina vel: pah., Constantin (Cantacuzino) vel post. ' Scrie Lepădat 

log. în Târgovişte. Original slav. hârtie. Pecete hârtie: Semnătură autografâ. Trad. 

Pesiacov 1873.(No. 30 cond). _:  : i i “ : 

193. — 7148 (1640) Mai -17?, Matei: Voevod mănăstirei ce se numeşte Duşca, 

unde este hramul schimbării la faţă 'a Domnului-nostru Isus Hristos, ca să-i fie metoh 

mănăstirea Nucet unde este hramul marelui: mucenic Gheorghe, cu toate satele, ţi- 

ganii, morile şi cu. toate. agoniselele şi moşiile şi veniturile câte se vor mai afla, 

mici şi mari, mişcătoare şi. nemişcătoare, pentru că această mânăstire este zidită de. 

cel ce 'cu fericire a adormit. Gherghina pârcălab. Deci când a fost în zilele Radului 

Vodă: feciorul Mihnii Vodă întru curgerea anilor.7100,% acest domn a dat şi a în- 

chinat „însă cu voia ctitorilor ce au fost atunci idintr'acel sânge al Gherghinei pâr- 

„călab ale căror nume sunt acestea Ivaşco. vornicul i. Buzinca clucer cu fiul său 

„Preda :,: sfintei: mânăstiri ce s'au 'zis mai sus (Nucet) ca să fie împărtăşită sau metoh, 

Şi aşa au rânduit-ca. să trimiță egumenul şi cu tot soborul de:la. Duşca egumen şi 

fraţi. adică! călugări, preoţi şi diaconi şi bătrâni la ;mânăstirea. Nucet, însă bărbaţi 

înţelepţi cu fapte bune, purtători de folos şi vrednici:a purta grija: şi trebile şi să 

chivernisească lucrurile mânăstirii Nucet după cum se. cuvine, adică urmarea bise- 

ricei şi posluşeniile. cele. de trebuinţă. Mânăstirea să trimită :în toţi. anii: din venitul 

şi agoniseala ei mânăstirii: Duşca 20 ooo bani. Se aminteşte apoi de hrisovul privitor. 

la mânăstirile” închinate. Domnul'-a chemat înaintea sa pe fii ctitorilor mai sus nu- 

miţi, anume Gherghe post. şi frate-său Pătru. pah. feciorii - lui - Ivaşco' şi. Preda slu- 

ger. feciorul Buzincăi, pe care întrebându-i „de:a fost;cu 'Vrerea şi cu ştirea lor în- 

„chirată metoh. mănăstirea aceasta“, au. mărturisit în divan cum.că cu “voinţa şi cu 
ştirea lor s'a făcut. inchinarea. Domnul întăreşte condiţiile închinării şi leagă prin 
jurământ şi pe urmaşii lui să le respecte.: Divan ca la No; 122. Singur am zis dom- 
nia mea.. Scrie Soare log. în Târgovişte (Transcris: în -cond..sub No.. 103, cu ade- 

verirea arhivei Statului, de :pe.o copie veche, care lipseşte, şi.pe.care se găsea 
menţiunea: „Copie scoasă la 1844: Mai 23 de Iordache Zossima,- şeful. canţelariei 

„Mitropoliei de 'pe nişte. condici vechi ce s'au găsit în arhiva. sf.; mitropolii,.de la 
„pag. 217 până la:236.%)î. -. a DI Ca | 

124, —'7154 (1646) Mai 2. — Cartea. lui Matei Voevod către. boerii hotarnici: 
pi 

  

' Mai târziu vornic, vezi nota la.doc. 110. 
> Ct. Bolleac, Mănăstirile închinate, pag. 461 sq.: 
3 Data a rămas probabil necomplectată din ignoranta 

după 1611, — cf. p. Nucet şi doc. 97. ” 
Vezi notele de sub doc. 2. * : 

* Din 1639 în 'Bolleac, 1. c. şi in Ion Brezoianu, Mânăs 
e cf, doc. 192. 696. 

logofătului, Radu Mihnea domneşte 

tirile zise inchinate, Buc. 1861, pag. 133. 
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ot Bilciureşti Şerban vistier, ot Greci Drăghici: spătar, ot Izvor. Tudor; „clucer, ,ot 

Corneşti [lie vornicul, ot: Cozlegi lorgache .: vornicul, ot.. Boteni . Ivan . post. ot Be 

ileşti Şteful post., ot Tătuleşti Vintilă uz ot Măneşti Barbul post.,; ot' (loc 

alb) Leca pitar, ot Bucşani .Petraşeo. post, i:ot Titu Stoica post, luaţi. de „Gherghe 

clucer şi frate-său Petru sluger'ot Băleni ca: să. le aleagă moşia, de la; Băleni şi s'o 

hotărască şi so împietrească, unul de către altul, fie căruia pe cât „va avea, moşie. 

De va ajunge cu hotarul Gherghe . clucerul în casele lui. Pătru, sluger, să. măsoare 

boerii loc atât cât vor ţinea casele şi cu curtea. cum.:merge în sus spre. plopi, 
până unde merge în; notarul lui Petru, :şi atâta. loc . „să-i , dea. boerii lui Gherghe 

clucer din moşia. lui Petru sluger,. unde-i .va: plăcea, loc: pentru. loc. Aşişderea să 

aleagă boerii şi moşia de la Băcani 1:a Bâlenilor de către: .megiaşii ;ot; Băcani şi 

so lipească lângă .ocina Bălenilor. Original român. Pecete şi titulatura, domnească .în 

chinovar. (No. g2 cond.). i 

125. — 7154 (1646) Mai 7. -- _ Matei Basarab. către boerii hotarnici, de la. No. 124. 

Să socotească zestrele ce are Gheorghe clucerul,. să le aleagă. deosebit, iar ce este 

moşia lui Ivaşco vornicul s'o .dea în două: că sunt doi fraţi. „Şi cine va hotărâ, celă- 

lalt, să picnească cum este. legea țării».: (No. 34 cond. Original). | DE II 

126; — 9154 (1646) Mai 9. — Matei Basarab către. Şerban vist., Drăghici spătar., | 

Jlie vornic, Vintilă iuz.,: Şteful. post. i Iordache vornic ?, să, caute „să împarţă livezile 

şi curăturile” de la Baleni ale. lui ' Gherghe clucer. şi ale frate-său lui Petru sluger, 

insă trei moşi cari „sunt ai lui Ivaşco vornicul să-i. codrească,; iar: un moş al lui 

Gherghe 'olucerul ce-i : este, de. zestre si „de cumpărătoare. să nu-l. amestece. Origi- 

nal (No. 35 cond) cf. doc. 143; -iu.iiiii: i 

197. —. 7164 (1655) Dec. -11.—: Zapisul. unchiaşului Balotă ot. Dol: Gatbovi prin 

care vinde lui:jupân Gherghe | vel-.vornic ot Băleni 8o st. -ocină din siliştea . Schim- 

băţeilor, însă stânjenul 6. constande, fac ughi;24'%, pentru că s'au :căzut s'o cumpere 

dlui căci a fost mai volnic, că această; moşie mai! i'dinainte: vreme o au: mai ţinut; şi 

moşii d-lui, (No. 36.cond.). pa 

128, -— 7165 (1657) Mai: 12. —: “Zapisul lui “Balotă spălărel. ot i Dol-Garbovi; Ta 

lomiţa, prin care vinde . lui Gherghe: vel: vornic, peste. nişte 'moşie.-;ce -i-a vandut 

dinainte vreme la Schimbaţi, încă alţi 2o st. tot: acolo drept; bani gata ughi 4. Martori 

Nedelco post. ; de Hurezi,; Simion. al lui: Furnică ot. Garbovi, Savul .roşul..ot Gâr- 

bovi, Constantin vornicul, Şteful vornicul din Tămăşeşti, Cârlan' vornicul. (No. 37 cond.) 

129; — 717r (1663) Fevr.-. 11. — Zapisul, lui, Micul ot :Leureşti 4 ;la: mâna d-lui 

Gheorghe vel ban că atunci. când.a: fost „în. zilele lui; Grigore. Ghica, Vodă, fiind 

Micul lipsit şi având -altă. nevoe, s'a tocmit.cu Gheorghe de i-a vândut partea. de 

moşie ce avea în. Schimbaţi, drept bani: gata 600, moşie, cumpărată ;de la Udrea ne: 

  

1 Cf. doc. 100 tata 

= V. doc. 124 : A 

3Cf. doc. 133... tă INI: 

+ Lereşti.
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potul lui Stoian. st:-ro, de la Dragul.şi Stroe-nepoţii. lui 'Staico st. 10,-şi de la Ba. 
lotă fiul Cândei st. ::10. Mărturii:: Panait Grecul din .Leureşti, Balotă din Gârbovi, 
Vladul ot Togozeni (No. 39 cond) „i i ce i 
: 2% 180, — 7172 (1664) Mai 10;.— Zapisul lui. “Ţalapia :sin Ivaşco de la Băcani ,, 
prin: care vinde lui Gherghe vel :ban: roo st::.moşie în. Băcani, stânjenul costande 
3; peste tot ughi 13. (No. qo cond): - îi i 
„2? 181. — 7172 (1664) Iunie 7. — Cartea: de: hotărnicie 'a 'r2 boeri hotarnici aleşi de 
Gherghe “vel ban şi: de: nepoţii 'lui;. Matei, Ivaşcu şi Socol pentru alegerea moşiei 
Băleni. Partea banului: sunt 2: părţi! şi jumătate, iar a “nepoților o parte. Boerii: 
Carstea ot Săteni,. Vintilă. vornic ot: Bucşani, Radul 'ot Şerbăneşti, Nedelco pah. ot 
Blagodeşti, Badea clucer :ot': Bucşarii, Constantin ot “Conţeşti, Pătraşco pah. ot 
Costeşti, Vasile'iuz. ot Răzvad, Anghel log, ot Blagodeşti, Stoichiţa iuz. ot Lazuri, 
Nica ot Săteni, Ivan ot Muşceleni (No. 4r cond) i 

 *182.-— 7173- (1665). lunie '17. — Radu Voevod fiul bătrânului răpos. Leon Şte- 
fan Voevod, boerului Ivâşco post. sin Gherghe :vel ban ot Băleni şi jupânesei lui 
“Maria fata lui. Ivaşco medelinicer din-Cepari 2, ca să: le “fie lor toată. partea de ocină 
a lui Ivaşco med., din -Olteniţa, Ilfov, cu-toţi rumânii, care parte i-a fost şi lui (Ivaşco 
med.) de'zestre.de la jupâneasa Slamna:, Şi iar să:le:fie viile de, la Piteşti jumă- 
tate, cu delniţa, cât a ţinut Ivaşco -med. în' coasta: Campului, în. ocina Izvoranilor. Şi iar să le fie rumânii' anume... .:.:.. şi o'ţigancă Ioana Neaneasa 'cu 2 copii pentru că Ivaşco med. când a măritat pe fie-sa Maria cu Ivaşco post. sin. Gherghe banul i-ă dat “zestre - satul Uda + partea lui: eu. toţi rumânii. Si le-au ținut în bună pace din zilele lui Constantin Voevod până la Grigore Voevod. Iar în; zilele lui . Grigore ' Voevod, -Ivaşco med. a: răscumpărat satul Uda-|deşi) .neavână nici o treabă cu sa- tul, pe care-l. dăduse: fie-si Maria de zestre. Acum, după moartea lui Ivașco med, “ginerele său . Ivaşco post. „a veriit: cu 'pâră în divan împreună cu cumnații lui, Ne- 'culae, Radul i "Pârvul feciorii. lui Ivaşco med,, şi a arătat .catastihul de zestre în 
care sa aflat scris şi satul Uda. Domnul dă satul Uda şi cu rumânii lui Ivaşco post. “ŞI jupânesei -lui Maria, iar rumânii să-şi':întoarcă- banii: de la fii. lui Ivaşco med. Apoi îs partie Mari GE piere e umrat lor age pac șa ar Oltenița: cu toţi 'rumânii. Fiind: Olteniţa pai jpae Pentr Satul Ida” partea lor de- la Uda, “le-au. mai 'dat “ei; Viile dela Pia Proastă :şi rumâni mai. puţini de cât la 

“Ivâşco med. Divan: Ghiorghie vel. ba (Balcanul, SE „Cu: delniţa, cat a ţinut tatăl lor 
ițulescu) "Mareş (Băjesc ) vel. vi -D; N anu) Ptroe vel vornic, Radu vel log. (Cre- e piu d aJescuj "Vel vist, Drăghici ::vel:'spătar '-(Cantacuzino), Neagoe vel “clucer (Săcuianu), Șerban. vel post." (Cantacuzino), Badea; vel. pah. (Bălăcianu), Ior- dache vel stolnic (Pârşcoveanu), Papa vel :comis, Ivaşco vel -sluger, Stoian vel pitar. 

  

1 Tatăl lui Țalapie, necunoscut lui Grecianv, 1, Băleni „2 V. doc. 113. 
” 3 Fiica lui Dumitrașco stolnicul Filipescu. Arh, St. + Cf. doc, 704 Banu, pach, XIX doc, -. copie veche
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Scrie Stan în Bucureşti. “Original rom. hârtie. „Pecete căzută. Şermnătură ăutografă 
(No. 42 cond.). ptr 

133. —:7174 (1666) Mai 25. — Carte. doranească dată boerilor hotarniti ai lui 
Gheorghe banul şi ai nepoților. lui, Matei, Socol: şi Ivaşco, anume: Cârstea. clucer 
ot Săteni, -Vintilă clucer:ot Bucşani, Badea clucer.:ot tam, Radu log..ot Bilciurești, . 
Nica căpitan ot:Săteni, Stoica iuz. ot Lazuri, Vasile iuz.: ot Răzvad,; Cârstea iuz.: ot 
Conţeşti,, Nedelco pah. ot Târgovişte,. Anghel sin: Ghinea ot tam, Ivan sin Tatul ot 
Muşceleni, Petraşco pah. ot Cristeşti, ca- să hotărască:satul Băleni. (No. 44 cond.):: 

1314..— 7176 (1668):Mai 13. Cartea lui Radu Leon Voevod către r2:boeri ho- 
tarnici luaţi de Gheorghe vel ban. (Băleanu) şi. de părtaşii lui de: moşie ca să .hotă- 

_rască moşia Bădeni.! şi să-i aleagă partea lui. Original: rom. „hartie. Semnătură au- 
tografă. Pecete. mică chinovar (No. 45 cond.) .: DE IN RI a aa 

135. — 76 (1668): Mai 25 — Zapisul : lui. Balotă spătar. din Garbovi cu. feciorii 
lui, Tudosie şi Balotă prin care vând lui jupan Gheorghe vel ban în afară de moşia 
ce i-au -mai vândut-o la: Schimbaţi la anul::71665,. încă alți 6o st, stânjenul câte cos- 
tande :două, fac aspri: r200.: Marturii: Stan iuz. ot. Gârbovi, Drăghici vătaf, Nica vătaf 
ot Bucşani, Stan Maârzacul ot. Gârbovi,: Stan portar. ot: Jilava, Socol căpitan, Lepădât 
din Nenişor, Radu. din..Jilava,:Lazar portar ot.Baleni,: Toader. portar.ot Urziceni, 
Lazar ot Măeleşti, Grozav. fiul :Aganiţei .5.: Scrie: Manea log.: (No.'46 cond.) .:..:+: 

136. — 7176 (1668) .lunie 16. — Zapisul lui : Matei post., Socol post.:şi Ivaşco 
post., feciorii lui .P&tru. căpitan ot: Băleni,:' la mâna unchiului lor Gheorghe vel: ban, 
prin care-i vând toată: partea lor de: moşie din - Bădeni, sud : Săcueni,: însă. stânjeni 
501/, drept bani gata .ughi 47. Semnează Nica vătav. Bucşanu, Badea clucer. Bucşanul, 
Vintilă Bucșanul,. “Ghidul. comis,. Drăghici vătaf, Stoica Valeâneanu, Radu pitar, Scrie 
Gavril ot Hurezi. (No. 47. cond... il i 

137; — 7178 (1669) Sept. :5. — Zapisul lui Radul. cu frate. -său u Stoica, feciorii lui 

Crăciun vornic. ot Bădeni. la mâna lui Gheorghe. vel ban (Băleanu) pentru. nişte vii 

ce au avut: ei în. dealu' Bădenilor: şi care: acum sunt pe .locul -d-lui. — Gheorghe a 

luat via şi.a lucrat:o o.vară pentru 'nişte bani. ce, dăduse ;lui. Crăciun. vornicul, ughi 

24, încă din zilele .lui Constantin. Voevud, ca. să-i facă opt pogoane de vie în. dealu 

Bădenilor şi nu i le-a făcut.: Acum ;Radu. cu fratele- său sau tocmit. cu: Gheorghe 

banul ca pentru acei ughi 24 să-şi facă ei opt pogoane de vie în deal pe pământul 

“lor în trei ani, iar celelalte opt pogoane ce' sunt pe locul lui Gheorghe banul; acesta 

li le lasă lor. .pe trei ani să. le ţie şi să le, lucreze şi să ia ei apa iar el vinăriciul. 

După ce se: vor împlini; cei.3 ani, “Gheorghe va. lua şi “viţa „pentru că pământul, este 

al lui, iar din. vinul cât se .va:face le va da a treia “parte. Iar în: cei trei ani.cât vor 

“ţine ei via, dacă” n'o vor, r livra, Gheorghe | va fi volnic 2 a-i: "Opri; pentru că aşa s'au 
i a... 

  

Nae. Aa e IN SER 
* V. Zapisele din 1164 şi i 65, doc, 127 Şi 128 ct doc. 214 a. Sit eati si, it 

“Aga Niţă, fundatorul bisericei Sf: Vineri. din -Bucuteşti (Şapte! pisrrict cu” averi proprii, 

Buc, 1904 pag. 30) a mai avut: fii.pe Călin. şi Nicula,-v. doc. 139... :-.. -- Da Mini „i



'tocmit:: Semnează şi Mareş (Băjescu) vel vornic, Radu..vel . log... Creţulescu, Hrizea 

vel vist. (Caridi-Popescu), Ilie vel armaş. (No. 48 cond.). 

188, — 7180: (1672) Mai 26. — Carte . domnească : la mâna boerilor tocmelnici 

luaţi. de. Gheorghe banul: şi de satul Bădeni, anume: din Finţeşti Andrei căpitanul, 

ot: Bozieni 1 Preda; căp., ot Călugăreni Lupu iuz.,. ot Cârlomăneşti -Mihul roşul, ot 

Lipia Neagul'iuz., şi ot Tohani. Drăgulin spătar, ca să .măsoare-'câte pogoane de 

'vie. a dat satul Bădeni lui Gheorghe bânul, şi să. le „dea inapoi pogoane pentru po- 

goane. Pecete mare în chinovar. (No.: 49 cond.). Io 
- 139, — 7181 (1673) Aprilie 28. — Stan: roșul din Nenişor : Ialomiţa, dă zapis 

ui Gheorghe: banul Băleanu. cum că-i vinde partea lui'de moşie ce 'o are în Schimbaţi 

-de cumpărătoare: de la ;verii lui, Dragul, Paraschiva şi: "Coman, însă st. 33 şi dintr'un 

stânjen a treia parte, câte bani 30 stânjenul; fac: ughi. 5. — Semnează: Necula. fiul 
iAgăniţei, Gavriil :vătaf. din „Hurezi,. Călin log. fiul Agăniţei ot: Bucureşti, Nica vătaf 

 Bueşariul şi Borcan Băneanul. (No. 152, cond.). SE 
::140. — 7181 (1673) lunie-11. — Grigore Ghica. Voevod, “fu. răpos. Gheorghe 

Ghica. Voevod, boerului Gheorghe biv .vel. ban: Băleanul, ca: să-i. fie „ocină în sat în 
“Bădeni, sud:: Saac, însă toată:partea cât a“ţinut-o.tatăl său, Ivaşco- vornicul Băleanu 

şi 'moşu :său' Pătru. log., -pentru că această ocină este.a lui dreaptă 'moşie mai dinainte 
vreme, încă cumpărată : de -moşu-său Petru , log. deila: Ivaşco vornicu Golescu. In 

«zilele Radului. Leon Voevod, satul; Bădeni : 's'a ridicat cu:pâră: pentru nişte vii ce şi-a 
„făcut Gheorghe banul acolo, zicând că au, şi ei părţi :în acele „vii. Gheorghe hanul 
:S'a jăluit-cum, că 'acele vii, când le-a făcut, a fost'tot satul : Bădeni de faţă. După 6 
„ani, după: ce au stat viila pe 'rod făcute cu atâta cheltuială, atunci Bădenii au căutat 

“să-şi .ia' părţi din; acele vii deagata. „Radu Voevod le-a dat!'12',boeri ca să măsoare 
partea lui Gheorghe banul, iar satul Bădeni au zis'că le-a mai-călcat acele moșii cu 

“12 'boeri şi nu'se cade a călca 12 boeri: pe. alţi 12-şi au oprit pe: Gheorghe banul 
"şi pei'cei :12' boeri şi au zis că singuri vor 'alege :parteă lui Gheorghe banul precum 
ştiu ei'că este .şi au mers singuri tot: satul deplin de au. măsurat şi au ales unde 
'le-: -a fost voia lor, şi au 'pus pietre” 'cu' portarul : domnesc, iar cei 12: boeri nimic nu 

'S'au' amestecat ci:numai au privit, Gheorghe bânul a primit: precum au lucrat ei 
„pentru: pace şi ca să nu mai fie gâlceavă.. Apoi Gheorghe banul iar s'a - „apucat cu 

d HR i i . . 

„+ Calotă banul ot Bozieni, « căs. EN cu Calea din Brâncoveni te. e) 2)- cu i fosta « soţie a lui Borcea 

“log. Bucşanu, a avut o fică;măritată cu Colțea clucerul Doicescu (v. pag. XXĂI n. 1) şi doi fii, 
„pe Calotă (care are un fiu Vintila) şi pe Preda, paharnic, : căpitan. ' Preda are fii pe Dragomir și 
“Stanciu „(acesta are ficei * pe “Voica şi Radai, "Stroe: şi Calotă dovediţi: la: 1685. Calotă sluger, căs. 

“cu Neaga ot Vlădești:şi Popeşti are fii pe Radu pe "Badea şi pe : Matei. Fiu al lui Radu a fost 
: Niculae Bozianu, şetrar 'la. 1721, “căsătorit cu Anastasia; Fiica -lor-:. Maria. „a, fost soţia lui loan 

Cantacuzino, străbunicul lui G. Gr. C. (După doc. din Grecianu, Genealogii, III. 53. — Acad, Rom, 
pachet 44 doc. 78și 113; pachet 29 doc. 213-- — Cf. notă la doc. 146 şi arborele Popeşti-Negoeşti- Strâm- 
beni la sfârşitul volumului). 

m 2:V, doc, 116. P, roşii şi căpitan: z za roşii, v. Loca! Rascoala Seimienilor inpotriva lui Matei 
Basarab, în An. Ac. Rom. Secţ. ist, Seria-2-a;:T. 33, pag. 9, 13—14.. 

3 V. doc, rao. 
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munca şi cu cheltuiala de a făcut alte vii.pe acel loc, unele din ţelină, altele părăsite; 
le-a destupat. Acum, trecând de atunci cinci ani, şi văzând Bădenii viile 1: lui, Gheorghe: 
banul ajunse precum se. vede. şi, stând: pe rod, iar. s'au. ridicat cu pâră zicând că bici; 

aceia ce au făcut ei nu le este. pe drept şi au venit,la: divan. Domnul alege, pe. 
Cârlan vtori. vornic şi-l. trimite..la : Bădeni ca: să strângă: dinprejur 24 bătrâni să 

 adevereze ce este vina.. Cârlan cu bătrânii umblă trei zile, de calcă, tot. acel deal ;şi, 
găseşte că locul cât a fost bun-.de hrană .l-a' cuprins satul. Bădeni de a: făcut „vii, şi. 
au rămas pietrile cele seci fâră de vii care-n'au fost nici de o hrană care: gândeau 

ei Bădenii să arunce pe Gheorghe banul în ele .şi să:l scoaţă. din munca lui de şase. 
ani precum l'au scos în zilele: Radului : Voevod. Satul Bideni rămâne de lege. Divan:. 
Stroe biv vel vornic (Leurdeanu), Vintilă . vel :.ban': (Bucşanu), Neagoe; vel. vornic. 

(Săcuianu), Chirca biv, vel log. (Rudeanu); Ivaşco: vel log. (Băleanu), Toader. Sturdza, 
vel spătar, Hrizea (Caridi- Popescu), „vel 'vist,, 'Badea vel: clucer (Bucşanu), Stoian vel, 
post., Matei vel comis, .Radu vel: serdar, Stroe. vel. pârcălab, „Vlăduţ- „vel sluger,; 

"Staico vel pitar, Dumitraşco ve! medelnicer, Alixandru . vel j jicnicer,, Ilie vel şetrar, 
Radu vtori log. Scrie: Dumitraşco: log în “Buc. Pereament rom. "Pecete hartie. Semn. 
autografă. (No.'.53 cond.). :: ; DE Să i 

141. — 7184 (1676) Martie 4 — - Zapisul lui : “Talapia .. cu. nepotul său:  Hamzaji 
feciorul fraţine-său Hamza, prin care vând lui . Gheorghe. banul ' Băleanu. 1oo; st. din 

moşia lor din Băcani ce.o:au.moştenire de la:părinţi, drept bani.gata 3000. Semnează, 
Socol pah. din Baleni, Călin log. fiul :agăi : Agăniţei, i), „Necula - fratele: lui: “Călin 

(No. 54 cond.) rr d e IE 
142.:.— 7184 (1676); Aprilie 2. — Zapisul. prin: care: Ivana, Bica Stoicăii feciorul 

lui Ivaşco. Dobroescul ot: Băcani. Dâmboviţa, vinde lui Gheorghe banul:Băleanu toată 
partea ei de moşie din Băcani, moştenire de :la. tatăl ei Stoica. „stânjenul câte. bani 
„30 şi mi-a dat bani gata ughi 15 pe st. 100, iar când se va măsura moşia, ce va 
„mai face să-mi dea d-lui, iar ce ar lipsi să întorc eu“. Semnează Gherghi vătaf, 

Neagoe Bangara, Gheorghe, căp., Dumitru şi Muşat ot: Băcani. (No. 55 cond.), 

„1433. — 7154 (1646) Mai 10. — Cartea a 12 boeri hotarnici anume Şerban vistier, 

Drăghici spătar, “Tudor clucer o. Isvorani, “1lie vornic. ot Corneşti, Ivan. post.  Şteful 

post., Vintilă vătaf. ot Bucșani, Barbu post.,  Pătraşco. post., şi Stoica ot tam. şi alţi doi, 

prin care adeveresc că au impăcat pe Gheorghe clucer cu Petru sluger pentru moşia 

Băleni. „Să ţie Gheorghe clucer 'ocina cu -rumânii ce are despre zestre, 'el singur, 

iar ce o au despre părinţi, să o împartă “din două ca nişte frați, iar. cine nu se va 

„ţinea de tocmeală: ci va mai scorni, “galceavă, “acela. să fie! „de e gloabă ughi 209 şi să 

„aibă şi balac:goo.. de toiage“..(No.. 56 cond.).... : 
144. — 7184 (1676) Mai 23: — Sintion din “Nenişor da. zapis. lui Gheorghe “ban 

Băleanu că avand, la Schimbaţi moşie de cumpărătoare de la Paraschiv « ot Schimbaţi, 

  

1V, şi doc. 145.. Aa | | 

2 V. doc. go. i n “ i 

3 Acest doc. s'a aşezat aici din. eroare. Locul: său este: după doc, 126, ie
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Ialomiţa, lângă moşia banului, şi fiindu-i nevoe de bani, şi trebuindu-i ca să-şi plă- 

tească haraciul împăratului, îi vinde toată partea de moşie: st.: 33 po. .bani 30, cari 

fac ughi 41,, bani go. Semnează Gavril log: din: Hurezi, Pătru: log. “Milescu, Stan 
părcălab ot Jilava. (No. '57 cond... 
1145. —:7196 (1687) Dec. 13. — Cartea a 6 boeri luaţi cu carte domnească pentru 

gâlceava ce a avut: Grigore post. Băleanu și vară-sa : Stanca 'cu: Radu căp. şi cu 
frâte-sări: Stoica 'sin' Crăciun vornic 'ot Bădeni. Grigore post: zice: că 'moşu său Ghe- 
orghe Băleanu a dat nişte bani ca să-i facă nişte vii 1. în dealu': Bădenilor încă din 
zilele 'răpos. Constantin Voevod şi au avut pâră la Radu Voevod şi la: Antonie Voevod 
şi'boeri hotarnici au ales atunci moşia banului Gheorghe şi au:călcat cu hotare multe 
vii lucrate megieşeşti:: Deci banul. Gheorghe .a: apucat pe':Radu căp.-şi pe frate său 
Stoica să-i dea'seamă de acei bani şi cei 6 boeri. strânşi de: Gheorghe au adeverit 
că întradevăr Radu căp. a: luat bani de la:Gheorghe pentru 15 pog. Radu a dat 13 
pog.: cu plătnicie, iar 2 pog. din viile lui lucrate. (No. 39 cond.).'.. . --.. 
„.?'1i146. — 7197 (1689) Iunie 8. — Constantin : Basarab. Voevod: lui Grigore post. 

feciorul lui:Ivaşco biv. vel log. nepotul lui Gheorghe banul Bileanu, ca'să-i fie nişte 
vii în Valea Bădenilor, Saac, care vii au fost ale moşnenilor: de: acolo şi ajunse: cu 
hotarul' de moşu-său: Gheorghe banul, încă 'din zilele: răpos. Radu Vodă Leon, care 

după:obiceiul' ţării, le-a plătit .viţa pogonul:po ughi 3: ':Moşnenii:au 'mai 'avut pâră 
cu :moşu-său Gheorghe şi a rămas ca Gheorghe să ţie: viile. - Acum s'au sculat cu . 
pâră ;Radu 'şi Stoica: feciorul lui Crăciun vorn.. din. Bădeni, zicând că Gheorghe altor 
moşneni le-a plătit viţa, iar lor r2 pog. de vie nu le-a plătit. Grigore post. arată 
zapisul lor făcut deosebit 'de- al:moşnenilor, şi ei rămân de lege. Divan: Vintila Cor- 
beanu vel ban Craiovei, Ghinea Rustea vel vornic, Alexandru''vel log: (Alexeanu), 
Iordache Cantacuzino vel spătar, Cârstea (Popescu) vel vist. 2; Diicu. (Rudeanu) vel 

  

+ V. doc. 140 ::: NI PIE „. ia FOR , 
2. Ctitor al bisericei: din Popeşti, Vlaşca (Bulet. com. monum. ist. IV. 115). Are 14 copii. — 

Alt neam de Popeşti, porneşte de la Gheorghe Caridi ucis 1655 (Notele la doc. 2). — Alt neam, de 
la Radu vel log. 1662, vel ban 1664. Are îi pe Şerban log-'iar acesta o fiică - Dumitrana căs. cu 
un Nedelco paharnic 1696. Aceştia au 2 fii zişi Popeşti. pe Constântin şi' pe Matei (Macarie). Matei 
are şi el pe Nica, Mihai şi Constantin 1742 (Giurescu, Contribuţii, 37.46 Arh: Stat. Cond: Mitrop. 
Buc. :V.'128). Mihai clucer, e proprietar:la Olteniţa (Ilfov) 1764. (lorga, St. si doc. V. 503). Conștantin 
dărueşte la 1742 bisericei Olteni din Bucureşti mai mulţi stânjeni din moşia -Măneşti rămasă lui 
de la părinţi. (Acad. Rom. Ms 6r4, t. 117).—Nu ştiu căruia din aceste neamuri de Popeşti aparținea 
Cosma, băştinaş din eparhia Buzăului, arhimandrit 1757, egumen la Dealu 1761; protosinghel al mi- 
tropoliei 1762 (Acad. Rom. doc. 158/CXVII), episcop 'Buzăului 176; — 1787; împodobitorul cu mult 
gust artistic al vechiului schit Cislău la 1786. (Iorgulescu în Lit. 'și arta rom. Ill,:1893 —9, 241), 
mitropolit al Ungro-Vlahiei 1787—1792. Cosma a avut.2 frați, pe. Teodosie monahul şi pe "Badea 
polcovnic. Teodosie e ctitor la Ursoaia (Buzău!. Fusese căsătorit cu Elena de la care a avut trei 
copii, pe Sandu, mort inainte ii ] | inte de unchiul său Cosma, pe Zoiţa soţia clucerului Dumitrache Mora, 
şi pe Maria soţia clucerului Ioniță Brătăşanu (Acad. Rom. Ms Gr f.z12. — Arh. Stat. Cond. domn 
No. 35 £. 89112 şi No. 70.f. 128 verso). Badea po lcovaicul a fost căsătorit cu Stanca Man lui Constantin Mănescu (doc. gr nota) fiul lui Barbu comisul, Mănescu 

inca Mâneasca fiica 

» Greceanu, Genealogii II



  

_reanu vel pah.,: Şerban (Cantacuzino) vel comis; Constantin Ştirbei, vel. sluger, 

- | — 39 — 

clucer, Dumitraşcu “Caramanlâul vel post... Matei Filipescu vel stolnic, Barbu Urdă- 
Preda 

Brătăşanu vel pitar, ispravnic Bunea (Grădişteanu) vtori log. Scrie :Radu'sin Gheorghe 

log. Târgovişteanul, in Buc. Original rom, hârtie. Pecete hârtie. Semn. autografă 

(No. 6o cond). . . :: a 

147. — 7200'(1692) Mai.6. — Cartea 'a 6 boeri luaţi de Ivaşco vornic. Băleanu 

şi de Grigore post. Băleanu ca să le aleagă moşia 'ce au. avut la. Tohani! împreună 

cu Togozeanu. S'a înfăţişat un zapiş al lui: Mihai armaşu la mâna boerilor din Bă- 

leni de cumpărătoare a 7o st. fără să. se--poată-adeveri dacă s'a făcut : cumpără: 

toarea din partea boerilor Băleni sau a Togozenilor. Semnează Cârstea vătaf ot To- 

hani, Stanciu pârcălab ot tam., Duşman ot tam.,. Calvin ieromonah. ot: tam, Cârstea 

pârcălab ot Schei, Ivan ieromonah Țiţeica .(No. 6r cond). sii 

“148, — 72oo (1692) Mai 21. — Contantin Basarab Voevod dă hrisov 'sf. mănăstiri 

ce se chiamă “Nucet unde se prăznueşte -hramul sf.' marelui mucenic Gheorghe, şi 

părintelui Ignatie egumenul şi tuturor fraţilor, ca să fie sub ascultarea sfintei mănăstiri 

Nucet mănăstirea ce se chiamă Panaghia unde 'se cinsteşte hramul adormirea: prea 

curatei fecioare” Maria. -Să fie: Panagia “metoh la Nucet cu toate bucatele şi moşiile, 

pentru că acea 'mănăstirioară a fost înălțată din temelie de răpos. Udrea banul? care 

a fost strămoşi: boerilor. Grigore” post. feciorul răpos. Ivaşco! biv vel log., şi Ivaşco 

vornic feciorul lui Petru clucer, nepoţii lui Gherghe banul' Băleanu. şi pentru că, 

find Panaghia 'sub ascultarea moşilor şi părinţilor acestor bosri, şi a lor, până: acum 

şi fiind ei şi ctitori ai sf.-mănăstiri Nucet, au văzut că a venit: Panaghia la scădere 

şi la lipsuri prin necăutarea : călugărilor şi cu întâmplarea păgânilor ce. au căzut pe 

pământul acesta. Domnul vede zapisul boerilor Grigore post. şi al unchiu-său Ivaşco 

vel vornic “de închinăciune, cu peceţile şi iscăliturile lor ; cartea strămoşului lor, Udri! 

banul, ctitorul cel bătrân de la leat 7106 (1598); cartea:răpos. Alexandru Iliaş Voevod 

225-7. Arh. Stat. Cond. logof. lui Brâncoveanu, f. 342 şi 443—y. —C. Sărăţeanu. Din trecutul teatrului 

naţional, în Rev. deist. arh. şi fil. XII! (1971). Barbul comisul era şi el fiul lui Pătraşcu căp, 

Bucşanu, (Vezi doc. 342 nota şi 358 şi arborele Bucşanu la sfârşitul acestui volum). — Cosma are 

nepot şi pe stolnicul Nicolache (Arh. St Cond. 33 f. 91). — Un al cincilea neam de boeri “Popeşti e 

al lui State sau Stan (Popescu) biv. treti vistier 114], fiul Ilinei: Boteanu ; are trei fii: Pârvu, Ilie 

şi Constantin 'postelnicel - care era ţ 1763 (Archiva Stat. Mitrop. :Buc. pachet 165, doc. 3 .şi. Cond. 

domn. No. 17 f. 108), cf doc. 435, 539. Acest State sau Stan aparţine însă în linie bărbătească fa- 

miliei Bozianu. Tatăl său, tot State, pah 1710, eră fiul lui Badea pah,, unul din fii lui Calotă sluger 

Bozianu 1635, a căruia soţie eră Neaga ot Popeşti. Această Neaga eră ea însăşi fiica lui Radu 

clucer ot Vlădești şi a Stancăi fiica lui Andrei pitar ot-Strâmba, 1674, fiul agăi Neagu din Ne- 

goeşti (fratele lui Antonie Vodă ot Popeşti. Vezi (ărecianu, Genealogii, 1 :: Aninoasa. — Acad. Rom. 

Ms 1062 f. 338. — Rev, de ist. arh. şi fil. XI: 52. — Doc. citate in nota: de sub doc. 138 din acest 

volum). P. al şeaselea neam de Popeşti, acel al lui Antonia Vodă, v. St. D. Greeianu, Viaţa şi 

domnia lui Const. Vodă Brâncoveanu. — Cf. arborele Popeşti-Negoeşti-Strâmbeni, la sfârşitul 

acestui volum. | Pa 

1V.doc. 120. i e 

: Băleanu, cf. doc 97. 123.



de' la leat: 7125 :(1617). -Domnul pune martoriipe : : cinstiţi dregători ai divanului: 

Vintilă vel ban Craiovei (Corbeanu), “Alexandru 'vel'log. (Alexeanu), “Mihai Cantacuzino 

vel spătar,' Matei: Ciorogârleanu .vel vist., Diicu : Rudeanu + vel clucer, Dumitrache 

Caramanlâul vel post, Cornea Brăiloiu :vel pah.; . Pârvu: :Cantacuzino vel stolnic, 

Constantin Ştirbei vel comis, Const. Ciorogârleanu vel sluger, i Mihai vel. pitar, 

Şerban vtori'log.' (Grecianu). Scrie. Stan log. în: Buc. (Copiat. de; Iordache Zossima» 

No. ro5 cond. Vezi observaţia de la 'doc.. 123.) Zi | 
:149.. — 7202: (1694) Iunie 2. — Cartea! lui - Constantin, Voevod « către 6. megiaşi 

anume: Molitvei tale popa -Radu .ot Tohani, Stanciu portar: ot tam, Duşman ot tam, 

Ivan călugărul Tiţeica, Cârstea pârcălab ot Schei şi Cârstea pârcălab ot T ohani, să 

aleagă moşia lui Grigorie post. Băleanu ce o are în “Tohani de baştină . de la strămoşi 

şi de cumpărătoare : „cea : -de cumpărătoare având scrisori este, iar cea de baştină 

neavând scrisori o au împresuratunii ş şi alţii“. Orig, rom. Pecete chinovar (No. 63 cond.) 

150, — 7205 (1697) Aprilie: 27. — Cartea lui Constantin Voevod către. 12 boeri 
hotarnici anume: Şerbu- ot: Gorneşti, Stan al: lui Baico' de ila Broşteni, Gheorghe sin 

Condrii,. Malcea din Uluiţi, Ranite: de la: Urezi,. Radul spătar, Barbu căpitan, Danciu 
paharnic, Draghici iuzbaşa,. Manasia din Gârlovi,.Leca căpitan şi: încă unul, luaţi de 

Grigorie - post. Băleanu  şi' de.:moşnenii din : Lungu- -lalomiţa ;care se chiamă Balacii 
de sus şi Balacii: de''jos, să le. aleagă acea. „moşie.:— Oris. român Pecete mare 
chinovar (No. 64 cond): i i RE m 
* 2 5151, — 7214 (1703) Octombre. 6. jCinstit Dumneata curriate Şerbane vel vistier 
„(Bujoreanu), cu sănătate mă 'închin: Dumitale; alta de voeşti să întrebi de noi să 

„ştii Dumneata că. m'au lovit .un:rău Sâmbătă spre Duminică aşa de greu cât nu 
„am: murit până: în ziuă; încă: s'âu întâmplat: şi postelnicul Udrea aici mergând la 
„Pătran ; “ci de aceia nu:am: putut : să':viu până aici la. dumneata că. mi s'a umflat 
„capu şi ochii şi tot; de acum mai.m'am îndreptat căte ceva -. mulţumesc lui Dumnezeu; 
„şi copilu de ţigan care -lu am dăruit nepotu meu Răducanului coconului Dumitale, 
„iată că lu am trimis, numai Dumneata invaţă-i să le fiie “milă 'de:el' că este micu 
„până să vază de vorbe, de va creşte pe langă coconu ; şi când" vei merge Dum: 
„neata spre casă mă rog Dumitale; vino Dumneata deseară să „odihneşti la: noi, că 

"„n6i suntem ai Dumitale ; nu ne ocoli; Dumneata că fân avem şi lemne. de vom încălzi 
„casa, şi de toate vei găsi pe voia Dumitale. numai să. ai. răspuns, să. fi. Dumneata 
„sănătos. ii Ea RE pa 

a: RUN A „AL dumitale de. bine pohtitor 

yaşco Băleanu 

| „Inţelesei pentru. impruniutare că pui | pe boierii . mari şi: mici, ci mă rog 
„Dumitale să mă ocoleşti că n'am: nici o putere de „bani 'şi pentru ceste case ia-le 
„„Dumneata de le fă aci, că foarte sunt nişte case “bune iar Dumneata “de te vei 
„indura, mi-i da un postavu subţire de-mi voiu face un conteşu 1 ce namu cu ce 
„mai umbla, 15 coţi. Să fii Dumneata sănătos. (No. 67 bis cond) | 

  

1 Haină lungă, manta de obicei imblănită. 
€
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152. — 7224 (1716) Ian. 29. — Zapisul prin care megiaşii moşneni din Ciorăşti 1, sud Valcea, vând lui loan Băleanu vel portar, moşia ce au de moştenire în Ciorăşti, stânjenul pe bani 5o, peste tot st: 160 fac lei 63 şi jumătate şi 7. (No. 73 cond.) 153. — 7224 (1716) Martie -17. — Zapisul lui Matei log. feciorul lui Dragomir diacon, nepotul Lupului vornic Gălăşescul, 'sud Vlaşca, la mâna lui Grigore Băleanu . vel log. —- Lupu vornicul: a avut moşie în Titeşti, Teleorman, dimpreună cu banu Radu Năsturel Fierăscul şi au stăpânit-o până ce banu a măritat pe jupănița Ma: rica * fiică-sa, căreia i-a dat acel sat de zestre. In zilele lui Constantin Voevod, unchii lui Matei log, fraţii tatălui său, au mers la Grigore Băleanu vel log. de i-au vândut părţile lor de moşie, trei părţi, a lui “Radu Diaconu, a lui Silvestru călugăru şi ai lui Hriza, iar partea lui Dragomir diaconu, tatăl lui Matei.ce-i este de moştenire acestuia şi partea lui Damaschin călugăru unchiu lui Matei, 'pe care acesta o are de cumpărătoare, le 'vinde Matei lui Grigore Băleanu vel log. (No.: 7o 'cond.)... 
154, — 7231 (1723) Fevr. 17, —: Niculae Alexandru-Voevod (Mavrocordat) lui Constantin Băleanu biv vel comis, feciorul: lui Grigore Băleanul, ca 'să:ţie satul Bă- leni,. Dâmboviţa, cu 'casele, nemestiile 2 Şi heleştaiele şi viile dela: Târgovişte, care au fost al tatălui său. „Căci tatăl său Grigore Băleanu, ce a fost mare log. la domnia „noastră d'intâi, şi fiind în voe şi cinstit, n'a ţinut credinţa. ce i 'se .cădea.. să: aibă „către noi i către împărăție ci s'a arătat chiar hain şi impotrivnic atâta nouă cât şi „impărăţiei otomăneşti, şi lipsindu-se de toate ale lui ce a avut aici. în țară sa dus „la Nemţi, pentru care 'vicleşug al lui, din poruncă împărătească, cele ce' a avut 

„aici în ţară s'au luat toate pe seama domnească. Deci domnia 'mea' văzând pe fiul „său Constantin Băleanu biv vel comis depărtat de acele vicleşuguri: şi fapte rele 
„ale tată-său şi aşezându-se aici în țară, şi aflându-se către domnia mea cu supunere 
„Şi cu slujbă, m'am milostivit de lam miluit cu acest: sat şi cu aceste vii'ca Să-i fie 
„lui stătătoare şi să le stăpânească cum le-au stăpânit: moşii şi strămoşii lui“. Divan 
Radu Popescu * vel vornic, Iordache Creţulescu vel log., Dumitraşco Ramadan. vel 
spătar, Done Damian vel vist.5, Niculae Roset vel clucer, lanache Stama vel 
post., Manolache (Lambrind) vel pah., Tudorache. luliand vel! stolnic, lon De 
dulescu vel comis, Panaiotache s vel sluger, ispravnic Constantin Costin vtor 

1 V. şi doc. 156. Pta DPI - E Ra a 
2 A fost măritată de 2 ori: cu Const.. Cantacuzino fiul lui Drăghici şi cu Grigore Băleanu 
* Dependinţele, 

„4 Cronicarul. o. - | N , o 
5 Fiul lui Necula Damian (2. doc. 350), vătaf şi căpitan za margine in vremea lui Brânco- 

Veanu, zideşte biserica Donie din Focsani (Biserici cu averi proprii, II 207). Căsătorit cu Sanda, 
sora marelui vornic Ion Neculce din Moldova,. are” copii pe Const. Done, biv vel şetrar 1761, şi pe 
Catinca Ştefan Văcărescu (genealogia Cantacuzinilor, ed. Iorga, 366 nota). | SR 

* Tatăl doamnei Smarandei, a treia soţie a lui Nicolae Vodă Mavrocordat. Pentru el, „Vezi 
Filitti, Un grec românizat: stolnicul Stefanache Cremidi, în Rev. istorică I (1913) 107. Aparţinea, 
poate, familiei Mamonă. Vezi excursul despre familiile greceşti, la sfârşitul volumului. Pe lângă 
Smaranda şi Ianache cămăraș gincrile lui Barbu Grecianu, Panaiotache a mai avut o fiică pe care
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log.-: “Scrie Mihai- Cernătescul ot Mehedinţi în Buc. Pergament român. Pecete de 

hârtie- Semn. autogr. (No. 71. cond.) e | e | o 
155. — 7233 (1725) Iulie 16. — Zapisul prin care Constantin cu femeia lui, Tu- 

dora şi cu feciorii lui, Mihalcea şi Preda dela Nemoi, vând lui Grigore Băleanu 
consilieru o vie: cumpărată dela Ivan vătaf în dealul Creţenilor drept taleri 5o. Sem- 
nează Ilie Otetclişanu biv vornic, Ivan vătaf ot Suteşti, Dumitraşco Gărdescu (No, 
72 cond.). * - | E | | i 

;. 156. — 7235 (1727) lunie go. — Zapisul prin care Ilinca preoteasa, fata popii 
Stan ot Ciorăşti şi cu feciorii ei, Vasile şi Pătru, şi nepoţii ei Staico şi Mibai, vând 
lui Ion Băleanu vel portar” moşie în Ciorăşti 2 ce o au dela părinţii lor şi dela moşi! 
lor; fiind moşneni de acolo, st. 99 câte bani 6o cari fac talere 44 jumătate şi 16. 
Boerii hotarnici au fost Udrea pah. Zătreanu şi Nicodim egumen Mânăilescu (No. 7. cond.): 

157. — 7243 (1735) Martie 1. — Cartea lui Grigore Ghica Voevod către Matei 
ftori. portar Băleanu ca să ţie 3oo st. moşie la Crăsani * Ialomiţa, opt suflete de 

țigani şi locul din Bucureşti şi a treia parte din satul Băleni, cu alte hotare ce cu- 
prinde în. Băleni tot. a treia parte, şi din 87 suflete ţigani a treia parte şi moşia 
Leurdeni, Ilfov,- toată şi moşia Pupezeni sud Ialomiţa, cari au fost dela părinţii lui 
„Şi fiind el înstrăinat prin alte părţi străine + şi acum năzuindu-i şi viind la mila 
„domniei mele şi la patria lui, domnia mea m'am milostivit. de i-am dat toate aceste 
„moşii şi ţigani“. Original rom. hârtie. Pecete mică chinovar. Semn. autogr. (No. 75 cond.). 

„158. — 1252 (1744) Mai 3. — Carte de. judecată a mitropolitului Neofit şi a 
marilor boeri Grigoraşcu Grecianu biv vel log., Antonache Caliarh 5 biv vel ban, 

  

Nicolae Vodă o căsătoreşte cu Constantin vel agă. V doc. 201. Acest Constantin e diferit de Con- 
stantin Xypolytos, prim grămătic al lui Niculae Mavrocordat, vtori log. 1737, afoi agă, vel comis 
la 1739, fiul lui Gheorghe Sotiri, din Sotira (Zagori), capichehaia muntean la 1717, sluger, care eră 
“+ 1739. (Daponte, Ephemerides, II. 17. 33. 283..290. 363.— Acelaş, Catalog, în Erbiceanu, Cronicarii 
are 1%, — Hurmuz. S. 1'.: 440). Constantin e diferit Şi de Const. Ipsilanti, care e vel post. încă 
“dela 1716. - 

1 V, Introducerea pag. XXIX. 
2 V. doc, 152. 
3 Cf, doc. »r.: - e . 
+ P. asemenea instrăinări, v. în acest volum doc. 216, 397, nea 732. De asemenea inscripţia dea- supra portretului lui Preda Drugănescu în biserica de la Drugăneşti: „Sau înstrăinat... anul 1703 pentru învățătură, călătorind în a 

apuse mai multe (țări ale) Europei şi toată (lumea?) adică. răsărit... şi 

5 Antonachi (nu Andronachi) avea casă şi parc frumos la Floreasca, “langă Bucureşti (Da- ponte, Ephemerides daces, ed, Legrand Îl. 248). La 1738 cra vel elucer si proprietar la Colentina , (ibid. 88). Avea socru pe Istratie Florescu (arh. St. Radu-Vodă, pach. 12 doc. 17). Genealogia Can: tacuzinilor (ed. Iorga, 375) spune că cra din Hios şi că i se zicea Florescu după numele” soției sale. O fiică a lui, Smaranda.a ținut pe Const. Creţulescu (ibid. şi genealogia Creţuleştilor în Șapte viseriei cu averi proprii). Altă fiică, Eudoxia a fost căsătorită cu un Sturdza. (Hrisovul lui Mihai Vodă Sturdza din 1 Mai 1842 în A. A.C: Sturdza, Răgne de Michel Sturdza pag. 181). In fine un fiu, Constantin Florescu a fost căsătorit cu Arghira Merişanu-Bucşanu. Din el scoboară Floreştii de. azi. Cf. doc. 572: La 1743 Antonache era vel ban (Iorga, Studii şi doc. V. 320)
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Fiera Brezoianu vel .vist. şi Const. Năsturel. biv -vel :vist.;: în, pricina . dintre Ştefan 

Pârscoveanu şi văru-său Grigoraşcu Băleanu (nepoți de fete ai răpos; Radu Golescu 
biv vel spătar ce au fost făcute cu jupâneasa d'i întâi) 1 cu Aniţa (Ştirbei) mătuşa-lor, fiica 
răpos. Radu spătar Golescu ce..este făcută: 'cu jupâneasa Maria, cea de a doua. * 
Grigoraşco şi Ştefan au cerut de la Aniţa .zestrele moaşei lor şi clironomia din casa 
moşului lor Golescu, fiindcă toată casa acestuia .rămăsese în mâna:jupânesei lui celei 
de a doua Maria, :şi. după. moartea. ei, neapucând ea să-şi facă diată, a rămas casa 
sub stăpânirea fiicei ei Aniţa. Neofit şi boerii cer diata răpos. : Radu spăt; Golescu 
ca să vadă ce orânduială şi-a făcut pentru zestrele jupâneșelor. şi fiicelor lui, şi. ci- 
tind-o văd că Radu: spăt. 'orândueşte : p=ntru zestrele. amândurora jupâneselor şi 
pentru fiicele lui: după pravilă. Apoi cer şi. foile amândurora ; zestrelor ca să . vadă 
câtă sumă cuprind. Pentru . zestrea . jupânesei d'intâi se .găseşte o copie pe care 

Ancuţa o primeşte drept bună şi după preţuiala neguţătorilor cuprinde sumă talere 
10534. Pentru zestrea 'jupânesei a doua, nu se găseşte foaie, nici nu se poate dovedi 
câtă sumă. a. fost, Aniţa „arătând numai o! foaie neiscălită şi de nimeni adeverită în 

1 Despina, a a avut. cu Golescu: două fete: 'pe Ancuta Balsanu şi pe Zoiţa Pargcovean (Năsturel 
Neamul boerilor Pârscoveni. , 

2 Fiica lui Stoian comisul (doc.: din 1636 la Ac. Roni. pach. 29 doc. 253). Fiica lui “Tomiara, 

neguțătorul zice Genealogia Cantacuzinilor (ed. Iorga, 113). Deci Stoian comisul ar fi aceiaş persoană 

cui Tomara. — Doc. ce publicăm, exclude ca Radu Golescu să fi fost căs. de trei ori şi să fi ținut 
două Marii cum credea' Nerva Hodoş (Insemnarea călătoriei: mele. de Const. Golescu p. XI), 
Stoian comisul nu este fiul lui Radu Florescu (fiul Mariei cea bătrână de, la Mărgineni şi Floreşti) 
care era mort la 1623 şi n'a avut copii (doc. în Grecianu, IL. 393). Stoian a fost 'căs: cu Anca sau 
Ancuţa vară primâră cu Ilinca fiica domniţei Ancuţa și a lui Nicolae: Pătraşcu - Voevod (Iorga, 
Doc, Cantacuzinilor, 9. Ac. Rom. pach. 23; doc, 51) Ancuţa: lui Stoian a fost întradevăr fiica post. 
Const. Cantacuzino a căruia soţie, doamna Elina, era soră cu domniţa Ancuţa (Năsturel, Neamul boerilor 
Caritacuzini din ramura lui Şerban;Vodă). Stoian comis cu Ancuţa Cantacuzino au fiu pe Istrate care 
semnează de obicei Istratie “Ztatovici și numai încidental Florescu' (lie Nicolescu în. Noua Revistă 

română, vol. IV No. 43, p. 331) Stoian însuşi semnează greceşte (doc, 431) dar nu 'semnează nici 
odată Florescu. Acest nume îl va fi luat “fiul  său' Istratie de la moşia - “Floreşti... Această - moşie lau 
avut-o doamna Elina Cantacuzino şi sora'ei doamna Ancuţa de la moaşa: lor 'băneasa Anca - 'din 
Coiani (Hrisovul lui Radu . Leon Voevod, 7 Fevr. 1658 în: Iorga, Doc: Cantacuz. 72). In diăta 
doamnei Elina (Ibid. 1oş) în care nu se. pomeneşte de «cât .de împărţeala averei între băeți, 
satul Floreşti nu figurează, de unde rezultă. că fusese dat de zestre uneia din fiicele doamnei 
Elina, probabil Ancuţei a lui Stoian comis. “Prin urmare moşia “Floreşti nu scobora la Istratie' 'de la 

Radu Florescu fiul Mariei cea bătrână. Istratie Florescu este dar „vărul nostru Istratie feciorul lui 

Stoian comis“ de:care vorbeşte Constantin Vodă. Brâncoveanu in scrisorile 'sale 'către Braşoveni 

(orga, Studii si doc. X 255). Mama lui. Const.:Vodă, Stanca Cantacuzino -era soră: cu mama lui 

Istratie, e Maria fiica lui Stoian, Radu spătarul Golescu a avut pe Anita soţia lui Nic. Ştirbei 

din care s'au tras boerii Golesti: din sec. XVIII. Aniţa îşi zicea scoborâtoare din “Apostol (ne- 

gustorul) ctitor la Sf. Niculae, “Şelari din „Bucureşti, o rudă” dar a lui Stoiân. Maria a' avut „multă 

zestre“ 'zice dos. ce publicăm. Stoian comis este dintre boerii cari la 1672 stăruesc pentru numirea 

ca domn a lui Antonie din Popeşti (Mag. ist. V. 6— 7). Istrate a fost căs..cu. Voichiţa Poenaru şi 

a avut fiică pe Ancuţa sotia lui Antonache Caliarh” zis Florescu, (Arh. Stat.. „Radu Vodă pachet 

12 act. I7). i Ă Ma i e: PI ! , 

“a
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care se cuprinde multă:sumă de bani. Aniţa zice. că acea sumă de bani ar fi adus-o 
maica ei zestre în casa Golescului. Neofit şi boerii nu ţin seamă: de această foaie, 
dar au ăuzit de la multe obraze de cinste că. jupâneasa: Maria de a doua, a avut 
multă zestre, iar suma adevărată nu s'a: putut dovedi. Au cerut Aniţei să arate în 
scris câtă sumă cuprinde casa răpos. spătar Golescu şi ea a arătat o foaie de toate 
moşiile, viile, sculele, ţiganii, dobitoacele şi altele care, - preţuindu-se de neguțători, 

fac talere 46216 (afară din ce au fost cu: pricini şi le-au. luat alţii). Ştefan şi Gri- 
goraşcu au mai avut bănueli cum că Aniţa nu ar fi dovedit toată casa moşului lor 
Golescu, nici zestrea: maicii ei. Neofit şi boerii dau infricoşat blestem Aniţei şi soacrăi 
ei jupânesei Despei vistieresei Ştirboaicăi şi lui Nicolae Ştirbei (soţul Aniţei), ca să 
mărturisească adevărul de mai sunt lucruri nedovedite în afară de cele arătate în scris, 
şi după primirea blestemului, Ştefan şi Grigoraşcu s'au încredinţat. De. vreme ce 
numai pentru zestrea jupânesei Despei s'a găsit copie ce s'a primit de bună în loc 
de foaie, iar la zestrea-a doua nu s'a găsit foaie iscălită ca să se poată. încredința 
câtă sumă a fost dat, jupâneasa Despina pităreasa Strâmbeanca.!, cu blestem înaintea 
fratelui episcop Climent Râmniceanul şi înaintea lui Antonache Caliarh biv vel ban, 
a mărturisit şi s'a dovedit, după mărturisania înscris, pecetluită cu pecetea lui Neofit, a 
unui Necula logofeţel,. vechil al casei Golescului, şi după alte dovezi, ca să fi fost suma 
p'eţului zestrelor jupânesei Maria a doua, până la talere 35.000 în care se cuprind şi acele 
talere 10.000: mărturisite de 'jupâneasa Despina Strâmbeanca pităreasa şi argintăria 
arătată în foaia răpos. fratelui: chir Inochentie episcop Râmniceanul, ' Casa răpos. 
Radu spătar Golescu, cât se află acum, nu ajunge ca să împlinească amândouă. ze- 
strele jupâneselor de întâi şi de a doua, să înzestreze şi pe Aniţa cum s'au înzestrat 
şi celelalte surori ale ei ce au fost făcute cu jupâneasa d'intâi, şi să se facă patru 
părţi precum -scrie în diată, Dacă ar fi trăit Jupâneasa Maria i s'ar fi dat blestem să 
„mărturisească câtă zestre a avut, însă netrăind, nu e cu cale a se da blestem fiicei 
ei Aniţei, fiind că nici dânsa nu ştie. Văzând cum porunceşte pravila “la tomul al 
patrulea al cărţilor împărăteşti, list. 449, că se protimiseşte , zestrea .cea 'd'intâi de 
cea de a doua, Neofit şi boerii judecă dar că mai întâi să-şi ia Ştefan şi Grigoraşcu 
ce-şi :vor cunoaşte din zestrele moaşei lor 'şi le vor dovedi cu mărturii credincioase. 
Aşijderea şi Aniţa ce-şi va cunoaşte din zestrele maicii ei şi le va dovedi, să şi le ia. Ce va. rămâne din casa Golescului, să se implinească mai întâi toată lipsa. zestrei 
d'intâi. După aceasta, se cădea să se împlinească și zestrea a doua, după pravilă. :Dar, deşi diata răpos. Radu Golescu scrie că are avuţie indeajuns ca să împlinească 
amândouă zestrele şi să facă şi. părţi, totuşi acum nu este nici cu-ce implini zestrea de a duua. Maria, văzând cum casa boerului ei se împuţinează şi nu are ea de unde să-şi împlinească zestrele, putea. incă de atunci să dea jalbă la judecătorie şi să-şi a zestrele fiind sumă mare, pentru că pravila la tomul al patrule: 

  

lea list 539, îi dădea 
2 Descendentă şi ea din Apostol ctitorul de la Sf. Nicolae Şelari, deci rudă cu Maria a doua soţie a lui Rad Golescu spătar, (Vezi arborele Bucşanu la sfârşitul volumului). :
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voie să ceară aceasta măcâr trăind bărbatul. Pentru că jupâneasa” Maria nu a făcut 
aşa, pentru aceia nici Neofit şi 'boerii nu i-au scos zestrea de a doua, fiind şi suma 
cât cerea nedovedită. Au judecat însă ca şi Aniţa să-şi ia parte din casă precum au 

" luat şi celelalte surori ale ei, iar în urmă ce va mai prisosi să ia tot Aniţa pentru 
zestrea maicii ei. Cât pentru zestrele mamelor lui Ştefan şi, lui. Grigoraşco, care au 
fost înzestrate înainte de a doua căsătorie a 'lui Golescu, acelea nu îngădue pravila 
a le pune la mijloc. Pravila zice, într'adevăr, la tomul al patrulea list. 4r2: după 
ce-şi va mărita cineva fata,. nu poate să-i mai micşoreze zestrea; iar la list 538: 
lucrul .ce a dat tatăl fetei ginerelui. său nu poate să-l mai ia; iar aşezământul 25 al 
lui Leru! impărat: cele ce s'au dat de părinţi feciorilor lor, îndată ce. ies de sub 
stăpânirea lor, acestea -porunceşte pravila să rămâe la cei ce le-au luat, neinturnate 
inapoi. Aşijderea şi spătârul Radu Golescu, ce va fi dat din zestrele jupânesei d'intâi 
în zestrele fetelor lui, să se împlinească, iar din casa lui (nu), pentru că pravila nu 
dă voie bărbatului să înzestreze pe fie-sa cu zestrele femeei lui fără ştirea ei, cum 
zice pravila tot la acest tom list 514, ci acele lucruri le iau înapoi moştenitorii ei. . 
Neofit şi boerii hotărăsc: zestrele - fetelor să şi le stăpânească ele, fiind încă mai 
dinainte înzestrate până a nu lua (Golescu) pe jupâneasa Maria a' doua, şi la mijloc 
să nu intre; iar fiind că nici zestrea a doua na avut de unde să se împlinească 

fiind sumă mare, va putea Aniţa, oricând va mai dovedi ceva. de al părinţilor ei, 

atât la nepoţii ei Ştefan şi Grigoraşco cât şi la alţii, (afară din zestrele moaşei lor 

şi ale mumelor lor şi afară din cele ce -au fost cu pricini şi le-au luat. alţii, pentru 

care are voie să şi le caute cu judecată) să şi le ia .toate sub stăpânirea ei, iar 

nepoţii ei să n'aibă treabă. (No. 76 cond.). a m a 

159. — 7256 (1748) lunie 14. — Bălaşa. Băleanu comisoaia dă zapis lui Radu 

Văcărescu biv vel log. că rămâirid fiului ei Răducan moşie în Băleni a treia parte 

“şi rămâind şi datorii pe urma lui, ea a făcut acea moşie vânzătoare şi dinaintea lui 

Grigore Vodă Ghica s'a făcut preţul moşiei. A vândut lui Văcărescu st. 7oo pe 

taleri. ago. Semnează şi Grigore Grecianu vel. vornic, Const. Văcărescu vel log, 

Barbu Văcărescu vel vistier. i a Sa | 

160. — 7259 (1751) Aprilie 20. — Radu Văcărescu dă scrisoare fratelui său mai 

mare nenii Barbu Văcărescu vel ban, că de bună voia sa i-a vândut moşia ce are 

la Băleni, Dâmboviţa, cumpărătoare de la Bălaşa-Băleanca fosta soţie a răpos. Const. 

Băleanu biv. vel comis, însă din toată .partea ce a avut d-lui, jumătate, pe bani gata 

„310 şi: Barbu a dat lui Radu 1oo st. din Bozieni. alături cu' moşia de la Fântânele 

a lui. Radu. Semnează şi Radu Filipescu vel medelnicer, C. Creţulescu, vel vornic, 

St. Văcărescu vel vistier, Toma Creţulescu vel stolnic, Ianache “biv vel serdar : 

161. — 7268 (1760) Aprilie go. — Zapisul lui Asan Băleanu la mâna fratelui 

său lordache Băleanu că având moşie în Băleni rămasă de la tatăl său, :st, 200, din, 

  

: Probabil Leu împărat, Leon filosoful, | i , 

2 Probabil Rosetti. La 1764 lanache Rosetti e vel comis. Una din soțiile lui Radu Văcărescu 

aşa zisa Veneţiana, era Rosetti despre mamă. (Geneal. Cant. p, 369. :
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dumbrava “despre Nucet: până în: matca . Ialomiţei,. i-o vinde :ca!'să-se înjuge- cu. ceă- 
'laltă moşie. cum a fost: mai: nainte, fiind -că :partea:'de: peste: “Talomiţa.ro: vânduşe,:mai 
nainte tatăl lui 'Asan': şi sei scurtase'; moşia.; Când: moşia: era în. lung, “se: vindea stân: 

jenul câte */, taler, iariacuiun: scurtându:se :moşiaj Asan.vinde: stânjenul câte bani 30, 

peste tot taleri 50 „şi: “moşialaiii | luăt:0' masă“: 1.(No.:8o: cond.) „ie îi i iei: 

".162,. —-7276 (1767): :Nov.: 10,1—'Zapisul :prin: care: Aniţa Brătăşanu; fiica răpos, 
Maiei: Băleanu biv: log:: za” :vistierie; vinde lui Grigore:Băleanu: biv;:vel pâh.: moşie în 
:Băleni ist: 425 daţi de zestre: Şi pentru: lipsă de:zestre:de fraţii eilordache:şi:(loc'âlv) 2. 

'Venind! ea cu' răpos. ei. soţi: aici: peste. Olt::la: moşia. lui; Brătășani;, şi: neputând a:mai 
'căuta! venitul acelei moşii Băleni;. mult: :puţin: ce:se agonisea:pe dânsa: mâncau. fraţii 
ei 'şi ei ce vreâu îi “dau, une- ori: nimica. Acum? împresurând:o'. datoria.şi neavând. nici 
un -fel de chiverniseală: şi ajutor. de'la. nimeni, a:venit: cu! "cheltuială: la: fraţii: ei, ca 
'să le “vânză lor. acea . moşie; dar: ei, pe de o: “parte socotindica 'să aibă imoşia'tot sub 

'zapt. şi ei să nu-i dea: nimic, au'zis:că ;n'au: bani 'ca să:: 'cumpere. Ea'a stăt: cinci: săp- 
-tămâni' cu destulă cheltuială, că'-doar:vor. găsi! ei: bani :să! "cumpere, “şi ei.n'au: găsit: 
Atunci ea. -a: mers “la: nenea.:: Grigore: “Băleanu - pah: vărul ei, şi: i-a vândut moşia, 
“sţi -423' masă, stânjenul.:pe :câte'1/;. taler, care fâăcrtalere 212: 1, deşi: :stârijeriul: face 
:peste' i/s+ taler, fiindcă 'ea. de: la: fraţii ei; după. 'răposarea: părinților:ei,:n'a' avut nici 
un ajutor; iar: pah. Grigore a'luat-o1în' „casa: lui; a: chivernisit:o': cu. cele'trebuincioase 
şi cu “din casa lui a- “măritat-o icu: numitul boerj? cu. toată: :cheltuială- nunţii,; şi a: aju- 
'tat-o la” „zestre: “şi “i-ă dat! iscule; boi,t:vaei, şi altele, afară':din cele. ce: i-a. câştigat cu 
'silintă - „de la “Slfig, boeri.! Semnează şi: :Ştefăn' Brătăşanu' biv vel: pah., “Toma: :vameş, 
Asan Băleanu: No. 82 cond.) | be e 

163 236: (1768); Martie :5. — lanache- Hrisostolto' vel: ban: ali Craiovei, Ina- 
“intea :imea 'la“'divan' -a: veriit 'Iordachei Băleanu 'ct 'soru:sa 'Aniţa ce a! ţinut-o Dinu 
'Brătăşanu, zicând” nuinitiul Băleanu” că:a.. fost :dati surori-si: “Aniiţăi: de zestre; '350 st. 
“moşie din hotarul Bălânii: şi deosebit: 28: st. pentru 'o: rămăşiţă de” zestre, şi-cum :că 
încăpând la “datorie ea a, “vândut iacei' .st.: de: -moşie de. trei luni. “trecute; d-lui: pah. 
„Grigoraşcu Băleanu, şi cum că ar mai fi vândut încă st; '47cu-:cari .n'a avut: nici o 
“o treabă,: peste 'tot drept: talere: '250; Şi: a: “apucat: (Băleanu) pe.soră-sa ca să dea seamă 
"pentru: ce-a vândut şi” acei 47: 'st: cu "care n'a avutinici o treabă, şi pentru ce a vândut 
“acea “parte -de moşie masă; fiindcă în foaia de zestre:nu-i's 'a dat măsă, şi deosebit 
să: dea seamă ! 'drept-câţi bani a “vândut acei st. de moşie, ca (Băleanu) să-i poată 
“răscumpăra de la pâh.: : Băleanu; Ea: a 'răspuns:că nici de: cum n'a vândut acei 47 St. 
“nici 'că: a: luat talere! 250, “ci” numai talere 190 bani gata, şi un» -şal de talere 10; Sem- 
„nează Joan banul. (No. 79: icond,) !* LI ee a 

! 164. — 7278 (1768) Mai'2. :— Zapisul lui Asani “Băltanu prin 'care vinde fratelui 
“său: Iordache. Băleanu încă :18g 'st. ce-i mai răinăsese. din: moşia: lui: din : Băleni, stân- 
jenul câte bani i 80, peste tot talere 45 1îa Şi 30. bani, „No. SI „cond. ; ID a 

2 a. 

  

1 Adică hotărnicită, aleasă, la îhpe ee 
> Asan, v. doc. 161  
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163. - — 1262 (1774): Martie: 17. — Cartea de alegere. a 6 boeri, din: porunca: Îiii 
Matei Cocorăscu vel vornic: de Târgovişte, pentru pricina de judecată dintre Grigore 
Băleanu vel clucer şi “Despa. fata răpos. Manole log., pentru via lui Băleanu din 
Gura Văii Sasului. Semnează Teodor vtori vornic, “Constantin Berindei; Ştefan portar, 
Ion cupeţ, Constantin Bogz (?), Radu judeţ. (No.: 83 cond.) : 

166. — 1779 Dec. 1. — Cartea lui Alexandru Vodă Ipsilanti! către Ioniţă Bală- 
cianu biv .vel şetrar şi Cârstea Voinescu biv treti log. să se ducă la Băleni să aleagă 
o parte şi jumătate din“ trei părţi ale moşiei vel logofătului Grigore Băleanu ca să 
ştie acesta câţi bani să: dea pe acea parte şi jumătate: cumpărată de! 'la$ Despina Bă- 
leanca. Cealaltă jumătate. de parte 'o stăpâneşte: vel banul Ghica , iar cealaltă parte 
o are Băleanu de la părinţi. (No. 84 cond.) i : 

167. — (1780) Mai 5. — Alegerea ' moşiei : Băleni, făcută "de Carstea. Voinescu, 
fiind de faţă polcovnicu Matei Lupoianu.-? PI vechil al “lui Băleanu, “Despina Băleanu, 
Dumitrache căp. ispravnicu mosiei Bucşani şi vel banul Ghica, fiind răzeşi (No. roo cond. -) 

168. —- 1780 Mai 5. — Cartea de alegere făcută de -Bălăcianu şi Carstea Voi- 

nescu, în urma poruncii domneşti dată prin Dumitrache: Pah, „pentru moşia. Băleni 
(No. 83: cond.) . iii PIE IE 

169, — 1780 Aug. 21: — Zapisu prin. care Despiria ata căp. Constantin: Lă- 
zureanu 3, vinde lui Grigore Băleanu vel log. moşie în Băleni st. 1208, lângă moşia 
Băleni ce o are d-lui de baştină rămasă ' de la: părinţi; moşi. şi strămoşi. Ea avea 
moşia parte dată de zestre 'de cumnatul ei + Barbu Văcărescu, socrul banului Ghica 

răscumpărată de el de la răpos. Răducanu (2) Băleanu vărul vel log. Băleanu şi al so- 
țului ei Iordache Băleanu, şi parte dată din clironomia' răpos. soţului: ei pentru lipsa 
zestrelor ei ce s'au prăpădit.. După “moartea soțului ei, îi rămâne: un "fecior şi o fată. 

Feciorul a murit iar fata s'a măritat cu Dumitraşco Bujoreanu' post, şi au avut.o 
fată, care au murit toţi, şi după judecată rămânând totul sub stăpânirea Despinei şi 
fiind moşia Baleni de vânzare, Sa căzut mai mult lui Grigore -Băleanu. vel log, s'o 
cumpere, Preţul vânzărei e de un taler. Je stânjeriul. Semnează şi Dimlitrie) (Ghica) 
vel ban, B. Şt (irbei) vel vornic, Ianache Muruz, Scarlat Grecianu biv: vel log Const, 

Cocorăscu (No. 86 cond.). tă n 
170. — 1803 Aug. 23..— Constantin Alex. Ipsilanti Voevod. Fiind că cinstit cre- 

dincios boerul: Grigore Băleanu biv. vel clucer, după credincioase slujbe cu care s'a 

arătat: săv arşindu-le- cu „ osardie şi. credinţă, a avut milă prin, cărţi domneşti a ținea 

  

1 Dumitrache bătrânul, v. doc. 169. 

* Are fiu pe Ştefan, născ. 1756, sluger 1830. - — — Contimiporani. cu Matei sunt: Şerban: L. căs, 

cu Maria [. Urdăreariu lă 1737 şi Costache L.., stolnic: 1740, căs. cu Bălaşa Rudeanu. "Acesta are fii 

Pe Costache, Alexandru, “Maria Gr. Bujoreanu, Scarlat căs, cu Maria Slătineanu şi Balaşa căs. 

1) Androriie Lipoveanu, 2 2) Alecu Bengescu. — Familia trebue; „deosebită. de familia „Lipoveanu, din 
; 

1762, .cu fii săi Nicolae polcovnic 1164, Mihai şi Radu. 

care ca Câpstan pi Di ese: za lefegiic17 726. Şi boerii Cornăţeni au moşie în Lazuri Doc. 699. 

+ Nu ştiu în ce chip erau cumnaţi.
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liude 20 din. liudele_birnicii scutiţi cu pecetea gospod,. domnul. se milostiveşte de-i 

întăreşte această milă pentru posluşania casei lui (No. 87 cond.). | 

„171: — 1859 Nov. 17. — Întâiul divan, şi comitet al Prinţipatului Valahiei. Se 

acordă marelui log. Grigore. Bileanu, peste cei 20 liude ce are din oameni fâră de 

pricină, încă liude. 20 scutelnici dintre dajnicii vistieriei, pentru că are casă grea. 

Semnează D (ositei) (Filitti) Ungro- Vlahiei, Constantin. (Variaam) ! vistier, Radu Go- 

lescu, Ştirbei vistier, (No. 88 cond.)... ' 

172. — 1813. — Jalbă grecească a marelui log. Grigore Băleanu - prin care se 

jelueşte domnului că are. greutăţi de familie şi că. nevoile se înteţesc. Solicită pro- 

tecţia domnului şi menţinerea pe viitor a celor 20 scutelnici dobândiţi până atunci 

pentru serviciile aduse (Trad. D. Georgescu, No. 89 cond.). 
„173. — 1813 Febr..9. — Cartea lui Ion Gheorghe Caragea Voevod prin care 

hărăzeşte marelui log. Grigore. Băleanu, pentru slujbele aduse, alţi 20 liude peste 
„cei ce are, peste tot 40, cu scăzământ din birnicii, scutiţii. Şi apăraţii cu pecetluiri 

domneşti. de rândul. dăjdiilor vistieriei şi de alte podvezi şi angarii. (No. go cond.). 
174, — 1814. -— Jalba marelui. log. Grigore, Băleanu către domn, arătând că la 

moşia lui Bălenii, Dâmboviţa, din vechime este obicei a se face târg pe săptămână 
odată, Duminica, cum. şi un bâlci la 24 Iunie, in zioa sărbătorii Sf. Ion, de la care 
puţin folos au vameşii. cămării domneşti, şi cerând să i se hărăzească vama acelui 
„târg şi bâlciu, cum. şi altor mărfuri : şi bucate ce se. vor vinde pe moşie, mai adăo: 
gându-i un balciu la praznicul Sf. Troiţe; cu oborul său, pentru că este moşie de 
-unde-şi are siclitatea familiei. (No. 9r cond.). 

175. — 1814 Aprilie 18. — “Cartea lui Ion Gheorghe Caragea Voevod prin care 
incuviinţează cererea lui Băleanu (vezi No. 174), privind. atât la' familia d-lui ce este 

«una .din cele vechi. de frunte ale acestui pământ, cât şi la vrednicele și credincioasele 
slujbe nu numai ale părinţilor şi moşilor, d-lui ci şi ale d-sale ce.a arătat atât mai 
.nainte cât şi în vremea acestei domnii cu trudă şi osteneală în trebile ţării şi la îm- 
plinirea poruncilor domnului, mai vârtos la treaba şi nizamul? de răprasnica boală 
„din anul trecut cu multă osârdie şi vrednicie şi cu primejdia vieţei d-lui precum este 
ştiut. Căzându i-se a se împărtăşi cu osebit har domnesc, după pilda altor luminaţi 

  

: Fiul lui Dumitrache pitar 1769, postelnic 1770 (General! Cant. 171. şi lorga, doc Cant 236) 
paharnic 1777 (Urechia, Ist. Rom. [.57). Acesta e deosebit de Dimitrie: Varlam, originar din Salonic. 

ruda lui Vodă Mavrogheni (Biancard, Les Maurojeny, p. 172, 433). De asemenea trebue deosebit de 

Du mitrache stolnic 1779 —1783, cronicar, fiul lui lordache Zaraful |Grecianu, Genealogii, L. 84. Urechia 
1, e. |. 252). In fine, profesorul Fotie de ia şcoala Fanarului a avut 2 fii: 1) pe Dimitrie zis Fotache 
doftor, fost agent a Valahiei la Varşovia 1756, amestecat în intrigile lui Iordache Stavrache la 

1763, vel pah. în Muntenia 1764 1769, logofăt 1779. biv -vel. clucer 1783. 1794: (Acad. Rom. 
doc. */LV; Filitti, Lettres et extraits, 426; Geaeal Cant. 131: 174. Urechia, |.. e. IL 262, Il. 148. 1V. 
413.5 —Hurmuz. XIII trad. 73, 172. lorga,' St şi doc. VI, 185, 189). 2) pe. Alexandru zis Fotiade, 

în Mold. 1777, vel post. (Hurmuz. XIII 78.Rev. grecească Eccles. Al.: 1585 p. 398 n. 2; ct. doc. 230. — 
Vezi şi Dumitrache Panaiotache, tabla la sfârşitul volumului. 

2 Regulament, ordine. , pr
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domni că asemenea; hariiri' au făcut la obraze, unora: după treapta nearhului şi altoziă 
după vrednicele şi credincioasele slujbe, domnul primeşte rugăciinea, încuviinţează 
balciul şi dă ordin să nu. se atingă nimeni de nimic din bâlci, rămânând tot câştigul 
pe seama casei vel logofătului Grigore Băleanu. Pecete. de chinovar. Semnătură 'au- 
tografă (No. g2 cond). eee, SE 

170. — 1819 Martie: 1. — Cartea lui Alex. Suţu Voevod către Grigore" Băleanu 
biv vel vornic întărindu-i 40 liude, pentru răsplătirea slujbelor ce a cheltuit la domnie 

„I 

şi patria aceasta (No! 93 cond)... .-- Sa Si 
177. — 1819 Mai 24. — Cartea lui Alex. Suţu Voevod prin care reinoeşte lui Grigore 

Băleanu biv vel vornic, îngăduirea de a ţine un al doilea bâlci pe an la “moşia Bă- 
leni „cu osebirea,- adică! sborul ce este orânduit de a se face la Rusalii în zioa Sf. 
„Troiţi, să se mute:a se face la Blagoveştenie adică la 25, Martie, fiindcă la zioa Sf. 
„Troiţe s'a întâmplat a fi şi la alte târguri de prinprejur sboruri ș, şi sborul acesta 
„al lui s'a batalisit ** :Pecete chinovar, Semn. autografă (No. 94 cond.).. --: 

178. — 1845 Aprilie 3o. — Inscrisul lui Dimitrie Gheoca, arendaşul * moșiilor 
Mărceşti şi Racoviţă, prin care arată că le-a ținut în tovărăşie cu mânăstirea Nucet, 
timp de 18 ani până la 1839, şi că de la moşia Mărceşti n'a luat alt nimic de cât 
numai dijmele şi venitul cârciumelor, pe când arendașul moşiei Băleni lua de la 
Mărceşti toate celelalte drepturi proprietariceşti precum clacă, iobagie, plugul, carul 
de lemne şi încă şi prisosuj pogoanelor şi prisosul vitelor de erbărit şi pasările ce după 
obicei sunt datori a da locuitorii, cum şi livezile de fâneaţă ce prisoseau, (No. 96 cond). 

179. — 1857 Sept. o. — Judecătoria Dâmboviţa. Reclamaţia marelui log. Ne- 
culai Ghica 3 cerând a se numi hotarnic la moşia Băleni ce-i zice şi Racoviţa spre 
a se deosebi de marele log. Nicolae Băleanu. Sa înfăţişat şi arhimandritul dela 
Nucet, iar din partea principesei Trubeţcoi + nu s'a arătat nimeni. Maiorul Ghica 
fiul logofătului a înfăţişat: , 

Hrisov din 7256 (1748) Iunie 16, copie de pe hotărnicia lui Barbu Văcărescu 
şi Fierea Brezoianu ca să aleagă satul Băleni care a fost temei vechi al log. Gri- 
gore Băleanu 'dela moşi strămoşi şi să împartă moşia în 3 părţi: una a fiului său 
cel mare Ioniţă biv vel vist. care a murit peste Olt; alta a fiului Constantin biv 
vel comis care-a ţinut pe jupâneasa Bălaşa; alta a lui Matei Băleanu biv vel co- 
mis. Şi au hotărât moşia Racoviţa a mânăstirii Nucet ce este din susul Bălenilor 
precum şi moşia Mărceştilor tot a Nucetului. Au ales ca să fie jupânesei Bălaşa cu 
fiul ei Radu al comisului Constantin Băleanu, partea din sus pe care i-a hărăzit-o 
tatăl său Grigore încă în viaţă fiind, iar partea din jos s'o stăpânească feciorii lui 
Ioniţă Băleanu după ce vor veni la patria lor, iar partea dela mijloc s'a dat lui Matei 

a ai - iai i Ni —_— Pi .. r, i. . m E NN , . 
pe 

1 Adunare, iarmaroc. 
* Sa depreciat, sa desființat. 
3 Nepot de! fiu al banului Dumitrache. a 
1 Cleopatra, născ. Ghica, nepoată de fiu a banului Dumitrache,
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Băleanu vel, comis find frate mai mic şi mai scăpătat din ajutorul părintelui de vrenie 

ce. ceilalţi fraţi Sau îndulcit şi de ajutorul părintesc. 

Zapis din 7227 ! lunie 14 al jupânesei Bălaşi Baleanca prin care vinde logo- 

fătului Radu Văcărescu. st. 7oo drept taleri. 350. . 
Zapis din 7259 Aug. 20 * al lui Radu Văcărescu prin care vinde moşia sa din 

Băleni fratelui său mare .Barbu Văcărescu vel ban, care-i dă roo st. la Bozieni. 

Egumenul dela Nucet a înfăţişat: 

Hotărnicia din 7244 (1735) lunie 25 de către moşia jupânesii i Bălaşii a lui Const. 

Băleanu biv vel comis şi de către cumnatul ei Matei. Băleanu... Au hotărât şi, moşia 

Mărceşti care este închinată de jupâneasa Grăjdana spătăreasa 3, sora; Udrii. banul, 
la mânăstirea Panaghia de jos, şi se mărgineşte cu Gheboaia a: lui Barbu vel sluger. 

7244 Iunie. I7,. Foaie arătătoare de semnele hotare, ale moșiilor Racoviţa şi 

Mircești, de către zece locuitori, a 
Moşia Racoviţa se, învecineşte şi cu. moşia Bucşani a luminatei prințese: Cleo- 

patra (Trubeieoi) 4, 

  

: Greșală în loc de 7236. V. doc. 155. 
2 V, doc, 160: Aprilie. 

3 V. doc. 184 nota. 

1 Cum a ajuns moșia Bucșani în stăpânirea principesei Cieopatra se vede în Grecianu Ge- 
nealogii Il 226—9. NE : 
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i FAMILIA CANTĂCUZINO i i 

180. — 7103 (1593) Mai I9.: — Mihai Voevod. sin “Petrașcu Voeiod către mânăs- 
tirea din jos-de-târgu Buzău cu hramu blagovoşteniei fecioarei . Maria *, ca să-i fie 
satul Rotunda ce. se chiamă Groşeneasca dela . Meteleul. Moşia a fost. de. baştină a 
Mândescului, iar în zilele lui Alexandru Voevod'cel bătrân nişte oameni ce au. fost 
rumâni în acel 'sat, anume...., au cumpărat-o. dela. Carstian Mândescu. Apoi acei oa- 
meni au ajuns la vreme d nevoe şi sărăcie şi i-au impresurat dăjdii şi biruri mari, 
îngreuindu-se cu. multe năpăstii. Acum; au: :venit la domnie de au vândut şi! închinat 
acei 250 st. cinstitului boerului jupân Andronic vistier *, însă 125 st. 'i-a cumpărat 
Andronic pe 6875 aspri, iar ceilalţi: 125:st. au. fost daţi şi închinaţi lui Andronic de 
acei oameni de bună voia lor. Doninul: întreabă pe vânzători ca nu curva să fi în- 
chinat moşia de vre-o frică sau silă,. aşa că după câtăva vreme să se întoârcă şi să 
zică că au închinat de nevoe, dar toţi mărturisesc.că-nu 'au altă silă de. cât dăjdiile 
şi că au avut şapte biruri în satu:lor. de le-a căzut în -spinare năpaste. Deci, nepu- 
tând să poarte: dările şi birurile ca alţi megiaşi, au voit să fie rumâni după cum au 
fost şi mai nainte vreme. Domnul, pentru multa, dreapta şi. "credincioasa slujbă ce a 
stujt domniei jupân Andronic vistierul,.le:'scade.câte: biruri mari au. fost 'asupră-le 
şii pune să le plătească. cu străinii:ce au fost la: Bezneşti, iar cele şapte năpăsti le 
scoate din catastihul'-domniei.: Domnul socoteşte câte biruri şi năpăsti. le-a scăzut 
intrun an şi câte. le-a venit uşurinţă într'acel an; mai mult de 10.000 aspri. Intr'acest 
chip le-a ridicat toţi! aceşti bani şi i-a scăzut pentru 'voia şi rugăciunea boerului An- 
dronic vistierul care, după aceia, a miluit sfânta mânăstire cu această moşie. Divan: 
Mitrea vel vornic; Andrei vel log., 'Pângratie vel .vist.;: Dumitru - vel: spătar, Pană 
vel comis, Manta vel pah.; Sârbu vel stolnic, Cocea vel: post. : Scrie . Voice log: s snă 
Fierea log. în Buc. (Arhiva Stat. Mânăstirea Banu, pachet 9 doc. 5.: 

181. — 714%! (1633) lulie 12. — Matei Basarab către: mânăstirea Vai de-ei %, cu 

hramul arhanghelii Mihail şi Gavril, făcută de Enache: (Caragea) post. metoh la Sfetagora 
mânăstirei Dochiariu, ca să-i fie satul, Cetăţelile sud Ialomiţa jumătate, care a fost al 

lui lenache post. şi la moartea. lui a rămas: mânăstirei de pomană. "Matei Voevod a 

luat moşia şi 'a dat-o. lui Constantin (Cantacuzino). vel post. dar acesta -n'a vrut s-o 

ție a sărăci mânăstirea ci şi-a adus aminte. pentru păcat şi a dat-o, cu rumânii, mână- 

trei, (Arh. Stat. Dosar No: 23/1844 al mânăstirii: Mărgineni, fila IL 

  

1 Doc. privitoare la familia Cantacuzino, în afară de cele ce privesc diferitele. moşii şi care 

sunt publicate la locurile respective şi afară de cele publicate de Iorga, Doc. Cantacuzinilor. | 

* Mânăstirea Banu în Buzău. i DDR 

1 Poate Cantacuzino. V. Introducerea, p. „xx. 

1 Vechiul nume.al mânăstirii din Slobozia; Ialomiţa: A doc. 5o.!
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182. — 7143 (1634) Oct. 3. — Matei Basarab .lui Constantin (Cantacuzino) vej 

post., să fie în pace şi slobod de către Oancea log. care a scornit pâră cum că la 
miluit pe el răpos. Şerban Vodă cu 6 sate din satele d-sale şi cu 25 şalase ţigani 
din ai d sale, încă de când a fost d-sa în pribegie. (Hrisovul nu spune cum şi când 
au intrat satele în stăpânirea lui. Const. post.) Oancea a scos un zapis mincinos de 
miluire al lui Şerban Vodă cu satele Gurguiaţii, Căscioarele, Cetăţelele, Prundu, 
Izvoarele şi Radovanu. şi cu ţiganii. Dintre aceste 6 sate, trei au fostale lui Şerban 

„ Vodă şi 3 ale doamnei Elina 1. Cât a trăit doamna Elina a lui Şerban Vodă, Oancea 
n'a ridicat pâră, ci numai după moartea ei. Matei Vodă zice că a văzut cartea doamnei 
Maria (?) a lui. Serban Vodă : şi' zapisul lui Şerban Vodă cum că nu a dat moşiile. 
Boerii mărturisesc că nu ştiu nimic de acea milă. Ci încă după aceasta i se cădea 
să i se taie mâinile, însă. boerii s'au rugat de domn aducându-i aminte că este boer 
bătrân şi să-l ierte de acea vină. Şi a eşit Oancea log. cu rea ruşine şi cu mare 
scârbă dela judecată. Domnul .sparge în. divan zapisul lui Oancea şi-l dă lui. Cons 
tantin.post. Divan: Hriza vel ban, Ivaşco vel vornic - (Băleanu), Grigore vel log, 
Dumitru Dudescu vel vist., Mihai Coţofeanu vel spătar, Nedelco.Boteanu vel clucer, 
Vasile Paindur vel. stolnic, . Buzinca:: vel comis, NVucina: vel'pah: Scris în Buc. — 
(Trad. rom. fără original la Acad. Rom.) i cc cc 

188. — 7143 (1634). Dec. — Matei Basarab lui Constantin vel post. (Cantacuzino), 
să-i fie satul Sărata, Buzău, -partea jupânesei Maria fata lui Staico..post. ot Bucov 
şi. a fii-si Elena jupâneasa lui Iane spătar £, din câmp, din. pădure....: şi rumânii.... 
şi alți rumâni cari se vor alege risipiţi dintr'această parte de moşie, pentru că moşia 
şi rumânii au fost ai jupânesei Maria şi 'ai: fie-si; Elenei de moştenire. În zilele lui 
Matei Vodă, acestea au'pus zălog..la. boerul Const. post. două sate Comarnic şi 
Căscioarele, drept ughi 150: bani gata: Apoi, Const. post. le-a dat înapoi acele două 
moşii iar ele i-au dat Sărata. Când s'a vândut moşia s'au. întrebat rudele...: Domnul 
vede: zapisul Mariei .şi Elenei la .mâna lui Const. post. cu mulţi boeri mărturie : Radu 
vel vist., din Filipeşti Dumitraşco clucer, Nedelco (Boteanu) pah., Socol pah. (ot Cor- 
năţeni), Bunea log. (Gradişteanu),. Gheorghe. log.— Divan: Hriza vel ban, Ivaşco vel 
vornic (Băleanu), Grigore vel log., Dumitru. vel vist. (Dudescu),: Mihail vel spăt, (Co- 
ţofeanu), Vasile (Paindur) vel stolnic, Vucina vel pah., Buzinca. vel, comis, Drăguşin 
(Deleanu) vel sluger, Constantin. vel post. (Cantacuzino) (Perg. slav.  Pecete. hârtie, 
Arhiva. G.. Gr. Cantacuzino), îi i 

„184. —— 7149 (1640) Nov, 28. — Miho biv. vel log. (Racotă) cu coconii lui, Dima 
comis şi Leca. spătar 4, dau zapis lui Constantin vel post. (Cantacuzino) cum că i-au 

1 Toate întărite Elinei de Radu Leon Vodă la 1: 
în Grecianu, Il. 

'2 Soţia lui Radu Vodă Serban a fost Fe 
3.V, nota de sub doc. 115.: E DN A II ae 
+ Copiii lui Miho, vel spatar si ve] log. (di 105 si SI PR , 

Leca sfătar Racotă 1629 lor za. Doc. Cant. Ep cois (ARI pac 0 e Oa Rat 
biv vel armaş 1619 (Iorga, 1. c) si. Grăjdana: — Ghinea are schi pe Leca aa lui Mihai. Viteazu, 

  

668 (Iorga,. Doc. Cant. 72). — Doc. e publicat 

na fiica lui Udrişte din Mărgineni...
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vândut satul Cioara din - Teleorman, cu toţi rumânii, drept aspri. 60.000 cin-ughi 
300. Mărturii: Mihos.logothetis (greceşte, pecete), Dima 'comis, Leca spătar., Hriza 
vel vornic (Zecete), Grigore log., Radu vel vist., Preda. vel. spăt, (Brâncoveanu), Radu 

vel comis, Mitrea vel pitar, Sima vist., Dumitru vistier, Vucina vel pah., Drăguşin 
"vel sluger (Deleanu) (pecete), Bunea vtori vist. (Grădişteanu), Necula vtori' clucer - 

* Gheorghe vist.: (Caridi), Dumitru” vel armaş (pecete). Serie Stoica log. în Targovişte 
(Acad. Rom. 42/ăLin.) , 

185. — 7161 (1632). Nov. 5, - —: “Dumitru Vărgatul ot Bucureşti aă zapis lui 
Constantin vel .post. (Cantacuzino) cum că-i . vinde nişte loc „din' Buc. în mahalaoa 

Tabacilor alături cu locul d-lui, cum merge până în apa Dâmboviţei şi până în casa lui 
Bucşă tabacul,: drept aspri 2000. Martori vecini din mahala :. Popa Grigore, Petraşcu 
ceauş, Neacşu .stegar, Bădică călăraş, Petraşcu Pătură-scurtă, Crivăţ, Dima Gaspar, 
Elie stolnic. (Acad. Rom. ;1/xLiv.).. : - i RE 

186 — 7162 (1654) Mai 25. — Pătraşco ceauş cu fraţii lui, Iancu şi: . Dumitraşco, 
dau zapis lui Constantin biv. vel post; Cantacuzino că i-au vândut: loc de casă în 
Buc. cât au avut de'la: tatăl lur, Vasile, ceauș, din. locul bisericii până în casa lui 
Nedelco ceauşu şi până în casa Florii calăraşu. Şi acest loc este la biserica Tabacilor . 
lângă alt loc al d-lui. Martori: Ghioca vel şetrar (greceşte) Leca. pitar şi mahalagii. 
Scrie Isar ot Dolgopol. (Acad. Rom. 12/XL1v).: Su 

187. — 7164 (1656). Aprilie 1. — Jupâneasa.. Dragomira, care a fost a lui Martin 
vătahul de călăraşii Ţarigradului, cu coconii ei Răducan, Dumitraşco şi: Hrizea, dau 
zapis lui Constantin Cantacuzino. biv vel post. că i-au vândut.o vie'aici în dealu 

  

care era mort la: I7 Sept. 1619 şi a căruia posteritate nu ne e cunoscută (Doe. e “cu această dată la 

Ac, Rom. pach. 39 doc. 2) Leca aga era deci frate sau cumnat cu Miho. Ca şi Miho, semna gre- 
cește. — Leca, Luchi. este prenume (= Alexandru). „Aşa 'avem un Lecca Barbati, stratiot, Lecca Lo- 

gotheti, Lecca Tacci, Lecca Ducaginus în Albania, sec. XV etc. Francezul Lucas, senior de Gritzena, 

- işi zice Lecca (Sathas, Monumenta,:VIII. 356, 389, LX, 98. Buchon, Eclaircissements Tablou X în fise. 

Sathas, “a)rwaă ăvisdoza | (conţine şi interesante blazoane). Familia franceză de Brienne poartă titlu 

de conte di Lecce sec. XIV iin regatul de Neapole) Buchon, ibid., tablou V.-Leca, feciorul Carstii 
„post. de la Brătuleşti (v. doc. 2) 1635, Leca din Băneşti frate cu Marco din Băneşti, 1662, fiu al Lecăi 

din Băneşti stolnic. Leca pab. din Mălureni, 1681, fiu al lui Dumitrache clucer din Stănești și Mă. 
lureni, etc. CE. doc. 675 — Leca spătar Racolă are fiu pe Fierea Racotă post. 1659 (orga, |. c. 227). 

praldana Racotă a fost căs. 1) cu Buzinca comis care era mort la 1654 şi cu care n'a avut 
copii (v. doc. 2), 2) cu Bunea vist.ot Grădişte sin Vâlcu log: ot Fiancă (v. doc. 1) cu care deasemenea 

na avut copii. (v. doc. 710 şi 72. Ea moare la “Golești in 1668, pe moşia lui Stroe Leurdeanu şi 
neavând copii îşi lasă averea lui. Matei. Leurdeanu, fiul lui Stroe, şi lui Papa fiul lui Diicu Buicescu 
cari îi erau „nepoți despre jupânesele lor (doc. 70$). — Reiese de aici că Matei Leurdeanu. a avut 

două soții. Despre una. Ana, se ştie că a murit în: vărstă de 17 ani, la 14 Febr.: 1676. in Golești 
iBiserici cu averi proprii, seria : HI, 204). Aceasta nu “poate fi nepoata Grăjdanei pentru că la 'data 
morţii acesteia nu avea de cât io ani, şi” nu: putea fi incă soţia lui Matei. Nepoata Grăjdanei a 

fost deci o primă soţie a lui Matei Leurdeanu şi ea este muma: lui Radu spătar Golescu fiul lui 
Matei Leurdeauu. — Grăjdana Racotă” nu 'trebuc confundată cu "Grăjdana Băleanu pentru care v. 
doc. 10 şi care-a fost căsătorită 1) cu Badea spătar ot Greci, ot Albeşti, ot Sirata, şi 2) cu Leca 

Spătar Rudeanu, 1603, 1604. — Acest Leca este deosebit de Leca post. între 1603 1610 de care 

nu ştiu cărui neam aparţinea.



Târgoviştei, alături cu viile d-lui. cumpărate de la feciorul Nicăi iuz, Păicul, până 
în drumu mănăstirii Dealului, şi cu toată livada şi cu toţi pomii până în puț, care 

vie a fost şi lor de cumpărătoare de la. Vasiiu Neaicul, Serie Stoica log. Şerbanovici 
„din Târgovişte (Acad: Rom: 28/xw.) | 

188. — 7164 (1656): Aprilie 29.— Liia cu fratele ei Radu vând lui Constantin 
biv post. (Cantacuzino) loc de casă: cu grădină şi 'curtişoară până în ceauş Petrașco * 
şi până în locul bisericei şi până în locul lui Mihai Doboş. (Acad. Rom. '29/XLIV.) 
„189, — 7168 (1660) Martie 8. — Florescu post.:sin Socol clucer ot Cornăţeni ?, 

vinde lui Drăghici vel pah. Cantacuzino partea lui de moşie din sat din Vladimireşti : 2 
insă din jumătate de sata: patra parte şi cu rumânii anume. „fiind d-lui mai 
volnic, ca părtaş de moşie. Semnează Radu biv vel log. (Cocorăcea), Serban vtori 
log. (Cantacuzino), Î Mareş log. (Băjescu), Radu log. Creţulescu, Papa vel sluger, Colțea 
Doicescu vel comis, Petraşco biv cupar Bălăcianu (Arh. Stat, SE. Ioan din Buc., 
pachet 1 No. 5. 

190. — 771 (662) Sept. 30. — Grigore Ghica : Voevod: lui Serbâni Cantacuzino 
vtori.- log. 3 să-i fic satul Betejani, Romanați, care a fost al lui Gheţea biv . vel 
clucer, +.pentru că acesta după ce a vrut . Dumnezeu de şi-a căsătorit o cucoană ce 
a avut, 'după Şerban log. i-a dat de zestre acest sat Betejanii. Divan Preda vel 
ban?, Stroe vel vornic (Leurdeanu), Radu Creţulescu vel log.,. Mareş (Băjescu) 
vel.vist.,. Toader Sturza vel spătar,: Badea vel clucer! (Bălăcianu), Preda vel stolnic 
(Poenaru), Constantin vel comis, „Drăghici Cantacuzino vel pah., Costea: (Caragea) 
vel post. (Acad. Rom. 9o/XIIV.. 

191. — 7174 (1666) Martie 13. — Radu Leon Voevod cinstitei  luminatei cetăţi 
ă Ierusalimului şi p. sf. chir Nectarie” patriarh, ca să le fie satul Stoiceşti, ce-i zice 
şi Călineşti « de pe valea Colceacului sud Ilfov, moşie stearpă. fără rumâni, pentru 
că acest sat-a fost al cinstitului boer j Jupân Drăghici Mărgineanu (Cantacuzino) vel 
spătar 'de cumpărătoare: de la Dumitra şeo- căp. sin Ghiorma banul Alexeanu 7 încă . 

  

„1.V, nota de la doc. 1. 

1 V. şi doc.. 192. 

3 Viitor domn. 
+ Gheorghe, Ghinea sau Ghencea "Ghetea, | zis Rustea (abagiu din Nicopole; rutiste în 

bulg. = postav) şi Văleanul după moşia Vălenii din: Olt, iscăleşte greceşte la 1648. Vel „portar sub 
Antonie Vodă, vel clucer 1669, vel post. 1631, vel vornic 1638 (Mag. ist II. _136.. Iorga, Doc. Can: 
82. 104. 111. 245) a avut fii pe Stoian (Iorga, St. şi Doc. VII. 184. Letop. III. .152), pe Matei vistier, 
pe “Velisarie, (Geneal. Cant. 24. 116—117) şi pe Maria doamna lui Şerban Vodă Cantacuzino, moartă la 1725 în vârstă de 78 de ani, îngropată la mânăstirea dintrun lemn (Stoică Nicolaescu, în Rev. Nouă.I (1907) 171 nota). Un neam nou de Văleni porneşte dela Stere, cămăraş za ocnă 1781, care a avut fii pe Gheorghe sluger 1817 şi pe Dimitrie sluger 1826 căs, cu Bica Giga tu (Arh. St. dosar 42 din 1888. Condica moşiilor Scrioaşte şi Mlădăeni, “Teleorman, în posesiunea d-lui C. G, Mano), 

.% Probabil Buczanu, vel log. 1659, "vel vornic 1660. ! 
„6 CE. doc. 194, 193: 310, 408, 646, 649. Acte ale „moșiei Stancesti, fostă a Cantacuzinilor, la Arh. St. Ep. Buzău, pach. 31 

î.V. nota de sub doc.9 
1 

he  
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mai dinainte vreme. În zilele lui Const. Serban Voevod 'leat 7163 (1657), jupâneasa 
Neacşa ce a fost jupâneasa lui Gheorghe log. din Măgureni !, Prahova, a dat şi 
inchinat la sf. mormânt toată partea ei de moşie 'ce a avut în sat în Măgureni. După 
aceia în zilele lui Gheorghe Ghica Voevod, leat 7168 (1660), fiind atunci patriarh răpus. 
părintele nostru chir Paisie şi înțelegând cum stă această moşie in mijlocul altor sate 
şi moşii ale boerului Drăghici (Cantacuzino) vel spătar şi cum mai ţine un codru de 
loc din acel hotar al Măgurenilor ce este despre apa Cricovului, patriarhul a portincit 
numitului boer. poftindu-l şi. îndemnându-l în câte-va' rânduri să facă: tocmeală şi 
schimb cu. sfântul mormânt. -Drăghici spătar' a dat satul Călineşti. Divan: Gheorghe 
Băleanu vel ban, Mareş (Băjescu) vel vornic, Radu Creţulescu: vel log.; Ianache vel 
vist, Neagoe vel clucer (Săcuianu), Dumitraşco' vel stolnic, Gheorghe vel comis, Ni- 
colae Sofialăul: vel pah., Şerban (Cantacuzino) vel: post. : Radu Năsturel 'vtori log. 
Scrie Stoica Ludescu log. în: Buc. (Copie din 19 Martie 1817 în Arhiva G. Gr. C.) 

192. — 7177 (1669) Aprilie 3. — Radu Leon Voevod cinstitului boer jupân Dră- 
ghici Mărgineanu (Cantacuzino) spătar, ca să-i' fie ocină şi rumâni în sat în Drago- 
mireşti pe apa Dâmboviţei, Ilfov, toată partea lui Aron feciorul Stoicăi pah. ot Drago- 
mireşii st. 5oo şi cu -rumânii anume....; pentru că a: cumpărat Drăghici de la Aron 
drept 40000 aspri cin ughi 200. Și iar să-i fie un rumân din Fântânele, Ilfov, anime 
Ivan cu feciorii lui, 'pentru că s'au vândut 'de bună voia lor, ca să şază.pe moşia 
Dragomireştilor, -drept: bani gata: 7ooo 'cin'ughi 35, cu zapis de vânzare. leat 7165 
(1657), Şi iar să-i fie un rumân, Lazăr. cu feciorii lui, cari s'au vândut:drept bani 
gata 5200. Şi iar să-i fie ocină în Petreşti în sus de Dragomireşti, însă st, oo partea 
lui Dumitru log. şi a nepotu-său Radului log. cât a avut'de la tată-său (al lui Du- 
mitru) Mihai log Gănescul, pentru că a cumpărat Drăghici drept bani '4000 cin ughi 
20. Şi iar să-i fie ocină în sat în Cocani de cindea *' de: Dâmbovita, aleasă şi împie- 
trită, 200 st. până în lunca Dragomireştilor şi cu un 'vad de moară în apa Dâmbo- 
viței, care este înjugat cu morile lui Drăghici: spătarul din: Dragomireşti, pentru că a 

cumpărat de la Aron snă Stoica pah. pe :bani gata 8ooo cin'ughi 0. Şi iar să-i fie 
ocină şi rumâni în Vladimireşti Ilfov +, însă partea. Florescului post. snă Socol clucer 
ot Cornăţeni dintr'o' jumătate de sat a patra parte şi: rumânii anume .... ; . pentru 

"1 Cf.Iorga, Doc. Cant. 32—3.' Neacşa, fiica lui lano log. din Boleasca, a fost căs. 1) cu Gheorghe 
vel log. din Magureni fiul lui Lupu log. — 2) cu Ghiorma banul Alexeanu. V. Grecianu, [II, 42 şi 
doc. 652 din această colectie. , ICANN IRI SE E IE EI E 

? Tâlmăcire greşită a numelui Grecesc Sofian. Familia Sofiand era Incă de Ja 1250 fruntaşă 
in Monembasia (Cronica: Moreei în Buchon, Recherches 1, 92. =- Nicolae! Sofiand din Corfa învaţă 
la Roma în scoala grecească 'a lui Lascari la sfârşitul sec. XV (Ellinomnimon, 236). in sec. XV și 
al XVI se întâlnesc mai. mulţi membrii ai acestei familii (Omont, Inventaire,'1 44 II 135) Un 

Sofiahd trăeşte pe, vremea lui Chiril. Lucari ;1607—1615: (Papadopol-Keramevs, spnzoh. 2:82). 

IV, 230), — Sofiană e iscălit pe .un act patriarcal la 1646 (Acelaş, Catalogul Mss. silogului, 102-4) 

P. pah. Nicolae ct. lorga, doc. Cant 69 şi cronica zisă a lui Const. căp. ed. lorga; 160. 162, 

* De dincolo. 
V, doc. 189.
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că a. cumpărat drept ughi 8o cin aspri 16000. Şi iar să-i fie ocină şi rumâni în sat 
în Răduleşti, Ilfov, însă st.:1o03o şi rumânii. anume . .. .... pentru că a cumpărat 
Drăghici împreună cu cumnatu-său Pană spătar Filipescu ocină fără rumâni în acel 
sat st. 2100 de la Stanciu post. ot Bozieni :şi de la fraţii. lui şi de la toată ceata lor 
rudele Predei: sluger snă Buzincăi comis 4,,pe bani-gata 840, iar megiaşii câţi erau 
în acest sat ei singuri s'au vândut rumâni lui Drăghici şi cumnatului său Pană când 
cu foametea cea mare -din zilele lui Grigore Ghica Voevod, leat 7160 (1661). Din 
această moşie s'au căzut lui Drăghici să ţie singur jumătate, iar rumânii i-a împărțit 
cu -nepoţii lui, Matei şi Constantin feciorii lui Pană (Filipescu) spătar, Şi iar să-i fie 
ocină în satul Glodeanu, sud Saac, însă st. 216 cumpăraţi de la Sava şi de la frate:său 
Lupu Vâlsănescu; şi. de la Vălsan' feciorul lui Dan ot: Gheorghiţa drept aspri 54oo. 
Şi iar. să-i fie ocină în Glodeanul ce . se: chiamă Uaţi st. 8o, cumpăraţi de la Fierea 
sin Anghel armaş ot Moceşti şi de la Neacşu ot Bălişoara drept aspri :2000. Şi 
iar, să-i fie ocină in Oaţi st. 7o..din partea .ce .se chiamă  Băleasca cumpăraţi de la 
Neacşu brat Constantin . Vână ot. Bălişoara drept aspri :1750. Şi. iar să-i fie ocină în 
siliştea Cârligului,: Saac st. 8o cumpăraţi de.la Radu lui Drajan ot Bălişoara drept 
aspri 3200 şi.st, 6o cumpăraţi de la Dobre Cioroiu ot Carligu drept. aspri 2400 şi 
st. 20 cumpăraţi de la Radul snă Vlad ot Cărligul drept aspri 8oo şi. st..12 cumpăraţi de 
la. Maria muerea lui Teodor şi de la fiul ei Ion, drept aspri 480. (Toată partea de hrisov 
de la moşia Glodeanul 'în jos este ştearsă cu creionul şi în dreptul ei, de partea stângă 
a hrisovului, stă. scris: „Dintr'acest hrisov, aceasta moşie ce s'au :şters să se ştie că 
„s'au: 'dat schimb pe: moşia Băneşti la. sf.: mânăstire Văcăreşti ce este:-inchinată la 
„lerusalim, şi eşind. de sub stăpânirea noastră această moşie, s'au dat şi zapisele cele 
„vechi;-şi s'au .scos: şi dintr'acest domnesc hrisov,. înaintea. prea fericitului patriarh 
„al Ierusalimului chir. Partenie, de mâna mea cel ce Stăpâneam această moşie, Pârvu 
„strănepot al lui Drăghici spătar (Cantacuzino)“. Divan: Gheorghe vel ban (Băleanu 
Mareş vel vornic -(Băjescu), Radu vel log. (Creţulescu), Ianache vel vistier, Neagoe 
vel 'clucer (Săcuianu),, Gheorghe - vel comis., Nicola vel pah. (Sofialăul), Şerban vel 
post.. (Cantacuzino), Scrie Stoica 'Ludescu log. în Buc. (Pergament. Acad. Rom. 137) 
XLV. Publicat prescurtat în-lorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, Buc. 
1902, pag. 63). 
2193. — 7187 (1679) Mai 17. — Zapisul lui Radu biv vel ban feciorul lui Udrişte log. Năsturel din Fierăşti la mâna lui Şerban Voevod: (Cantacuzino) pentru satul Pietrile din Vlaşca, însă partea doamnei Elina a răpos. Matei Basarab" mătușa lui Radu biv vel ban, care moşie a fost doamnei Elinei de cumpărătoare încă din domnie şi tot a fost pe seama domnească, iar după moartea Elinei şi a lui Matei Vodă toate satele şi moşiile Elinei au căzut a fi pe seama domnească. În zilele lui Ghica Voevod, Radu vel ban a mers la răpos, Constantin” Cantacuzino biv. vel post., pă: 

rintele lui Şerban Vodă, şi a căzut la el cu multă: rugăciune „de 'au stătut d-lui 

1 Vezi doc. 2 nota,



  

„pentru mine Şi au grăit domnului Ghicăi Vodă de au scos toate moşiile mătuşi-mi 
„de s'au dat a fi pe seama: mea“..-Apoi. Radu vel ban a făcut Satul Pietrile vânzător 
şi sa tocmit cu: Constantin biv vel post.: Cantacuzino de i-a vândut . Pietrile drept 
taleri 400 şi a ţinut Cantacuzino satul până la a. doua domnie'a lui Grigore Vodă, 
la 7180 (1672)1. „Deci: atunci întâmplându-se de au căzut casa d-lor la nevoe şi frații 
„măriei sale, fără de nici o vină“, făcut-au acest sat vânzător şi l-a răscumpărat Radu 
vel ban de la traţii măriei sale. „Atunci într'acea vreme,. măria sa: fiind pribeag 
„intralte ţări, iar.după ce au venit din pribegie de'la Crit aici în ţară, în domnia 
„Ducăi Vodă, nu s'a îndurat de acest 'sat ci mi-au lepădat banii înapoi şi eu încă 
„am fost bucuros şi am primit ca să-mi iau banii. Iar apoi neprietenii şi pizmuitorii 
„cari nu pohtesc binele: şi dragostea nimănui, 'au stătut. împotrivă şi m'au făcut de 
„am ţinut fără voia' mea (satul) şi nu m'au lăsat să:-iau banii; iar acum, după ce l-au 
„dăruit Dumnezeu cu: domnia, cunoscând: eu că nu mi se cade a ţinere satul fără 
„dreptate... am venit la măria-sa' de mi-am cerut banii câţi am fost dat eu taleri 400“. 
Martori: Neagoe Săcuianu: vel ban, Badea vel vornic (Bălăcianu), Vâlcu (Mogoşescu 
Grădişteanu) biv vornic, Radu vel log. Creţulescu, Hrizea vel vist. (Caridi-Popescu), 
Vintilă vel pitar, Chirca: log., Curuia vel clucer, Stroe vel post, Barbu vel pah. 
(Părâianu-Milescu),. Nica vel sluger (Grădişteanu), Mihail clucer. Brătăşanu, Vladul 

Cocurăscu biv vel comis, .Radu biv vel comis Ştirbei, Ilie vel medelnicer, Tudor 

vel şetrar.: (Arh. St. Măn. Cotroceni, pach. 3, No.' ro. Prescurtat' în lorga Doc. 
Cantac. pag. 247)... tai Ia | SR 

194. — 7195 : (1686) . Oct. .11..— Şerban căpitan Cantacuzino feciorul Tăpos. 
Drăghici spătar Cantacuzino mărturiseşte cu zapis la mâna patriarhului de „Leru- 
salim Dositei (Notară) pentru satul Călineşti*.pe apa Mostiştei, Ilfov, cum dăruindu-i 
răpos. frate-său Constantin Cantacuzino pah. acest sat, patriarhul neingăduind ca să-l 
ţie, i-a dat talere 420 şi i-a luat satul. Acest sat fusese dat de răpos. părintele lor Dră- 
ghici spătar Cantacuzino drept schimb la sf. mormânt pentru moşia de la Măgureni 
ot Prahova. Apoi patriarhul, fiind Cantacuzinii” pribegi. în zilele lui Grigore Ghica 
Vodă, vânduse satul iar cumpărătorii îl'revânduse lui Const. pah. Cantacuzino când 

Sa întors din. pribegie. Acum. patriarhul. răscumpără iarăş. satul, zicând că e mai 
volnic să-l cumpere, în zilele unchiului lor Şerban Vodă. Semnează şi Pârvu Can- 

tacuzino log. fratele lui Şerban căpitan, Constantin - Brâncoveanu vel log. Adeve- 
rează Teodosie mitropolit. (Copie din 22. Martie 1817 în arhiva G. Gr. C.). o 

194 a. —'1680 Martie 13. Neagul din Costieni (R. Sărat) vinde lui Mihai. spă- 
tarul Cantacuzino moşie în Costieni. (In colecţia mea). - Ea , . 
Pi 691. .Neagoe căp. “opliceanu, ginerile. răpos. Gheorg hiţă sluger sin 

Dediul post. (Deduiescu) vinde: moşie în Costieni lui Mihai „spătarul Cantacuzino 
(In colecţia mea). | ara ae i E 
În 2 O N 

* Cf. lorga, Doc. Cant. 247. | 
: Fiul lui Ştefan log. (Doc. din 1665 în C. G. Mano, |. c. 29)... 

: Tatăl lui Vasile Mogoșescu zis Bărcănescu, V. Grecianu, Il. 231. | 

+ Ci. doc. 191, 195 şi: 408. 5 |
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„195. — 7197 (1688) Nov. 23. — Constantin Basarab Voevod la mâna cinstiţilor 
şi de bun neam credincioşi boeri „dumnealor unchilor d-mele“: Constantin Canta- 
cuzino biv vel stolnic şi fraților 'lui, Mihail .vel :spătar şi Iordache biv vel spătar și 
nepoților lor Pârvul vel stolnic şi: Şerban biv vel.căpitan feciorii lui Drăghici spă- 
tarul şi “Tomei feciorul lui Matei 'biv vel agă, ca să le fie toate satele şi moşiile. şi 
țiganii câţi au rămas după moartea maicii lor, moaşa d-mele, doamnei Elincăi fata 
răpos. bătrânului Şerban : Voevod, soţia răpos. moşului: d-mele Const Cantacuzino 
biv. vel post. Aceste sate, moşii şi ţigani au fost ai. Elinei- de moşie, de stiămoşie 
şi de .cumpărătoare. Să 'se imparţă pe cinci fraţi, însă osebit din .scaunul caselor 
Mărginenesc împreună cu Filipeşti şi cu moşia şi viile de la Băltaţi şi de la Călineşti 
şi Cucleşul. Acestea să le ţie numai patru fraţi Constantin stolnicul, Mihai ' spătar, 
Iordache spătar. şi Toma feciorul agăi Matei, precum: au tocmit încă din viaţă răpos. 
Constantin post. şi doamna Elina, iar Paârvul stolnic cu frate-său Şerban căp.. fe- 
ciorii lui Drăghici spătar şi cu feciorii lui Şerban Vodă,. nepoţii: d-lor, în acestea să 
n'aibă amestec, După moartea lui Const. post. toate “acestea le-a' stăpânit doamna 
Elina. În zilele lui Radu: Vodă: Leon, fiind răposaţii unchii dumnealui, Drăghici spătar 
şi Şerban Vodă, fraţii 'mai mari, cu case şi însuraţi de multă vreme Şi eşiţi din casa 
părinților, şi fiind Drăghici. spătar. mare iar Şerban Vodă postelnic mare, iar cei- 
alţi patru fraţi: fiind coconi. mici, mai vârtos Constantin stolnicu eră dus la Venetia 
pentru învățătura cărţii, iar fraţii. lui, Mihai. aga şi Iordache spăţar ca nişte coconi 
mai mici şezând tot în casa părinţilor la un loc cu maica lor, Drăghici spătar şi 
Şerban Vodă au împărţit satele şi moşiile şi țiganii, şi de moşie şi de cumpărtitoare, 
afară de cele lăsate numai fraţilor mai mici şi S'au făcut catastişe trecându-se toate 
la un loc care s'au dat la mâna doamnei Elincăi să. le stăpânească până la moarte. 
Deci fiind toate pe seama d-ei, după ce.a venit Grigore Vodă (Ghica): cu a doua 
domnie domn, fiind el cu mare vrăjmăşie şi asupra casei d-ei ca -să o sărăcească, şi 
încăpâna feciorii d-ei la închisoare şi la. mare 'nevoe, şi prădându-i casa cu multă 
sumă de bani, şi fiind: doamna Elinca' stăpână a toată. casa, a „vândut -din. sate, din 
moşii şi! din țigani şi a răscumpărat mulţi rumâni de a dat la acea pradă. .Deci îm- 
părteala fraţilor făcută întâi, a rămas „să nu fie întru: nimica“, rămâind toată casa 
asupra doamnei Elincăi să plătească datoriile 'şi ce ar rămâne să stăpânească până 
la moarte şi precum vă .socoti să aşeze împărţeala fraţilor. Apoi în zilele răpos. fiul 
d-ei „unchiul d-mele“. Şerban Vodă, având ea de la D-zeu bun: gând, gătindu-se a 
merge la sf. Ierusalim şi fiind slabă şi bătrână, temându-se de moarte, fiind o . că- 
lătorie departe şi cu multe primejdii, a tocmit toate. lucrurile » casei făcând diata! 
dinaintea mitropolitului chir Teodosie şi a duhovnicului ei popa . Ştefan egumenu 
de la Arhimandritu , fiind! de faţa şi „Const, Brâncoveanu, şi ginerele. ei Vintilă 
vel ban (Corbeanu), și alegând pe învățatul şi înțeleptul Const. stolnicul fratele cel 

  

? lorga, Doc. Cant. 104. | . Da 5 Ii 
? Biserica Sf. Apostoli din Bucureşti,
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mai mare ca să caute de caşa ei şi să poruncească tuturor şi. să' asculte toţi: de el 
până ce se va învârteji ea 'din calea ce s'a gătit să purceadă. Şi mergând d-ei la sf. 
lerusalim, umblând bine şi cu pace, au adus-o 'D.zeu cu sănătate iarăş în ţară la casa. 
şi feciorii d-ei. Fiind atunci Şerban Vodă, fiul -ei, domn, a cerut. de :la maică-sa 
doamna Elinca să-i. dea partea şi catastihul de impărţeală făcut în zilele -]ui - Radu 
Vodă Leon. Elinca a răspuns că acea: împărţeală întru nimic n'a fost nici este, mai 
vârtos că ajungând Şerban la domnie “nu-i este să se amestece a fi părtaş în toate ale 
casei, şi a zis că va socoti a face. cum va fi cu dreptul din 'cele rămase: Şi cui va 
vrea aceia. va da, fiind-ale d-ei satele şi moşiile câte au rămas de la părinţi. Văzând 
aceasta Şerban -Vodă şi fiind pe atunci la Bucureşti părintele. Dionisie fost patriarh 
la Țarigrad şi părintele: Dositei patriarhul de la Ierusalim, i-a pus' să stăruiască la 

„maica-sa doanina Elina 1, dar ea a spus: patriarhilor că - satele. şi moşiile sunt: ale 
d-ei de baştină şi.e volnică să facă ce .va .vrea,; „ştiind d-ei şi toți că.şi mare pricină 
„a fost fiul ei Şerban Vodă prăzii:şi sărăciei casei d-ei ce s'a făcut în zilele lui Gri- 
„gore Vodă, că mai. mult pentru pizma; lui: sa făcut acea ;pradă mare, iar încă-şi ca 
„o maică cu milă şi îndurătoare, ce va cunoaşte că:ar fi bine aceia va face, iar de 
„se va amesteca veri unde să intre în sila lui fără de'voia d-ei, mare - blestem. va 
„să-i "pue asupră-i“. După aceea întâmplându-se doamnei Elincăi boala cea. grea , de 
moarte, a chemat pe chir. Teodosie mitropolitul, fiind de față popa Ştefan duhovnicul, - 
Constantin Brâncoveanu, Vintilă vel ban ginerele ei, fetele ei :cele mari: „nătuşă- 
„mea Maria logofeteasa *, maica. domniei mele Stanca, mătuşă-mea Elinca băneasa : 
„Şi alţi mulţi din rodul d-ei“ cu. mărturiseala ei şi-a întemeiat diata facută la mâna 
feciorilor ei când a fost. purcegătoare la lerusalim.: Insă ca o maică cu! milă a 
făcut parte şi fiu-său lui Şerban. Vodă, mai. multi:ca să fie „pentru „zestrea . fetelor 
lui, nepoatele d-ei, făcând altă scrisoare. osebit pentru această. parte, alegând-o -po- 
trivită ca şi celorlalţi feciori, însă osebindu:i cu partea ca să nu aibă amestecătură 
prin toate “satele si ocinele cu alalţi fraţi, lăsându-i sate întregi anume (loc alb). Numai 
țiganii se impart între: toţi fraţii. După: moartea doamnei Elincăi,: Şerban Vodă 's'a 
sculat asupra fraţilor cu mare pizmă şi rea mânie cerându-le catastihul de . împăr- 
ţeală din zilele Radului. Vodă şi diatele maicii sale. Apucatu-i-a cu strânsoare şi cu 
multe laude că le. va: face mare rău de nu le vor. da.: Văzând. fraţii .cum nu âu'a 
face într'alt chip şi că 'vrea să le ia scrisorile în silă şi fără dreptate, fiirid puternic 
şi silnic, de mare nevoe, socotind să nu vie şi la inare ocară, le-au dat toate, şi die- 
tele şi toate catastişele. Insă au apucat de au luat izvod de pe diata răpos. doamnei 
Elincăi, pe care l-a iscălit şi pecetluit părintele Dositei. patriarhul de la Ierusalim ca 
să nu se poată 'ascunde diata ce avea pecetea d-ei şi era scrisă cu mâna Stoicăi Lu- 
descu log:, slugă cea bătrână: și credincioasă a' casei :d-lor-'din copilărie. Şi au luat 

PB, pretenţiile lui Şerban Vodă, cf. lorga. Despre Cantacuzini, pag. CXXAVI sq. i 

* A Radului log. Crețulescu. Mag. :ist., V. 8:-9. Căsatorită „întâi cu Pană spătar Filipescu. 
3 A lui Vintilă banul Corbeanu. : | EI i ae
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zi mărturisire de la -patriarhul Dositei şi de la fostul patriarh al Ţarigradului Dio- 
nisie de cele ce au auzit mai dinainte vreme din gura doamnei: Elincăi. lar Şerban 
Vodă a apucat a stăpâni satele şi moşiile, amestecându-se unde n'a avut treabă, făcând 
şi la Dobreni pivnițe de piatră şi case, vrând să facă şi heleşteu, socotind că de 
vreme ce n'are parte. acolo'şi neîngăduind fraţii, să nu-l .mai poate scoate nimeni 
nici odată de acolo. lar apoi intâmplându-se moarte lui Şerban, Vodă, fiind voia şi 
orânduiala' lui D-zeu „în urma d-sale alesu-m'au boerii ţării şi toată ţara domn şi | 
„stăpân țării, miluindu-ne şi cinstitul împărat cu steagul de domnie a fi donn şibi- 

„ruitor Ţării Româneşti, la scaunul: moşilor şi al strămoşilor. d-mele“. „Deci ştiind 
„d-mea aceste strâmbătăţi :şi nedreptăţi toate ce au făcut unchiu meu Şerban Vodă 
„de către ceilalţi fraţi“, dă Domnul hrisov la mâna unchilor săi Cantacuzineşti ca să 
ţie cele ce li s'au lăsat de către „moşu-meu; şi moaşa -mea, 'D-zeu să-i pomenească“; 
Drăghici spătaru şi Şerban Vodă fraţi mai. mari, ajungând la vremi bune şi norocite 
cu vrednicia răpos. „moşului d-niei mele Const. postelnicu Cantacuzino“, le-a făcut 
câştig bun cu care şi-au făcut sate, moşii, ţigani, şi case de piatră, unul la Măgureni 
altul la Drăgăneşti şi altele multe, tocmai -ca şi casa: părinţilor d-lor, iar ceilalţi patru 
fraţi fiind mici şi ajungând la vremi grele şi nenorocite, sub multe patime şi nevoi 

„Şi rele prăzi, cu atâta i-au ales „răposaţii moşii mei“ să ţie osebit de către cei 
doi fraţi mai mari. Dobrenii.să-i ţie :unchii domnului. Domnul mărturiseşte „cu cu: 
noștiința sufletului înaintea lui D-zeu şi înaintea oamenilor lumei acesteia că adevărate 
şi drepte sunt toate. acestea“. Divan: Vintilă (Corbeanu) vel ban Craiovei, Ghinea 
Rustea vel vornic, (loc şters) vel log., (loc alb) vel spătâr, Cârstea Popescu vel vist! 
Alexandru  (Alexeanu) vel clucer, Dumitraşco Caramanlâu vel post., Barbu Urdăreanu 
vel pah., Diicul (Rudeanu) vel stolnic, Şerban (Cantacuzino) vel comis, (loc şters) vel 
sluger, Dumitraşco Poenar vel pitar, ispravnic Bunea (Grădişteanu) vtori log. Serie 
Constantin Mihalovici log. Conţescu,  Buc.. (Original Arh. Stat. Măn. Radu Vodă 
pach.'25 doc. 14). | aa | 

196. — 7197 (1689) Ian. 4. — Scrisoarea. lui Pârvu Cantacuzino la mâna măriei 
sale doamnei Marii mătuşă-sa, a răpos. unchiu-său Şerban Vodă, pentru nişte scule 
ce au fost luat Şerban Vodă dela Pârvu pentru. care banii nu i-au fost daţi, nicinu 
i-a fost plătit. Acum doamna i-a înapoiat un inel şi cerceii, iar leftul 2 al cărui preţ 
este de taleri 750 nu i l-a înapoiat, nefiind mării sale la prilej (Acad. Rom. 71/XLV). 197. — 1700 Fevr. 23. — Mihai Cantacuzino 3. către - „cinstite şi al nostru vechiu 

* V. Bulet. comisiei monum. istorice, IV, 
posteritate numeroasă după cum arată chipurile 
Antonie Vodă din Popeşti (Prahova) cât si de 
Gheorghe Caridi vistier. V, nota la doc. 146. - 

> Monedă de aur sau 

pag. 115: biserica din Popeşti (Vlașca). A lăsat o 
ctitoriceşti. Familia sa e deosebită atât de a lui 

a cronicarului Radu Popescu, fiul Hrizii,. nepot lui 
- Cf, doc. 333, 366, 336. 

albe. argint, în genere în valoare de 3 galbeni (grec. leptn) din care se fac 

* La 1696 lane neguțătorul, nepotul lui Andrei, | vinde lui Mihai Cantacuzino vel spătar parte din Bucoveni. Semnează greceşte (lorga, St. si doc, “ id per i V. 309). 
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„prieten de bine voitor şi de aproape vecin d-ta jupâne; Gheorghei. ÎI felicită că l-a 
invrednicit D-zeu cu judecia (mare. judeţ al cinstitei cetăţi a Braşovului) Ştirea a 
aflat-o Cantacuzino prin ceauş. David (Acad. Rom. Comunicat de d. Iuliu Tuducescu). 

198. — 7208 (1700) Aug. 10. — Dumitru sin Negoiţă din Davideşti dă zapis 
Elincăi stolnicesei a :răpos. Pârvul Cantacuzino biv vel stolnic, că i-a vândut ei toată 

partea lui ce s'ar alege din Valea-caselor. Vinde de bună voie. şi cu ştirea fraţilor 

„lui de moşie. (Arh. St. Mitrop. Buc. pach. 283/ro2 netrebnic; No. 19). 
199. — 7217 (1709) Iunie 18. — Şerban Cantacuzino vel vornic, cu nepoţii. lui, 

Constantin post. Matei şi Pârvu feciorii Pârvului Cantacuzino! stolnic, dau zapis sf. 
sale Paisie. dela măn. Govora, că având mânăstirea un. țigan. Sandul, şi fiind ţiganul 
fugar, a luat o.ţigancă a nepoților pe care a dat-o cumnata Ilinca, jupâneasa fratelui 
său Pârvu stolnic, zesre fii-si. Păunii nepoata lui Şerban. Deci având şi ei o ţigancă 

Neaga cu 2 fete Rada şi Stana măritată după un ţigan al sf. mân, s'au invoit cu 

Paisie de au făcut schimb şi au dat pe Neaga tiganca pentru Sandul. ţiganul şi pe 

fie-sa Stana au dat-o sf. mân. pentru sufletele lor, iar pe Rada să aibă a o lua. 

Semnează şi Damaschin episcop Ramnicului şi Matei Fărcăşanu pah., martor (arhiva 

G. Gr. C..... E E a ii SE n : 
200. — 7223 (1715) Iulie: 2. — Carte. de: hotărnicie a lui Neagoe Topliceanu biv 

vel clucer, împreună .cu Necula. vtori portar şi cu 12 boeri rânduiţi din porunca 

lui Ştefan Vodă Cantacuzino de către Matei vel şetrar şi fratele său Pârvul: post. 

Măgureni, feciorii lui Pârvu vel stolnic, nepoţii lui Drăghici Cantacuzino vel spătar, 

ca să hotărască moşiile 'lor din Călugăreni; Câmpineni, Slavomireasca, Stroiasca şi 

Băicoi, şi moşia dela Miriţă, Floreşti 1 şi Voivodeşti. Printre semnatari: lanache. Râ- 

foveanu (Arhiva G. Gr.:C.). Ia ÎN e Ca Ii 

201. —:7232 (1724). Aug. 1. — Nicolae -Alexandru. Voevod. (Mavrocordat). către 

Constantin vel agă, căruia „pe sora. prea iubitei doamnei noastre întru căsătorie i-am 

dat“ * şi care a fost: prădat de toate ale lui pe vremea maziliei lui Const. V odă Brân:. 

coveanu, ca să ţie, din vânzările .Cantacuzineştilor:, Dobrenii foşti ai lui Toma spătar, 

cu Colibaşi, Vladomireştii, Berceni, apoi Putineiul şi Izvoarele ale Radului spătar Go- 

lescu. Divan: Radu Popescu vel vornic 4, Matei Fălcoianu vel log., Dimitrie Ramadan * 

vel spătar, Done Damian vel vist., Neculae Roset vel clucer, lanache Stama vel post., 

Manolache (Lambrino 5). vel. pah., Panaiotache vel sluger, Ioan Dedulescul vel stolnic. 

Antonie (Cremidi 7) vel comis, Const. Ramadan vel serdar, Drăghici Bălăcianu. vel 

  

  

1 E vorba de Floreştii din Prahova cf. doc. 315. — P. Comarnic, Breaza şi muntele Floreiul, 

în Prahova, acte privitoare la Cantacuzini şi Filipești, în Iorga, St. şi doc. XXI, 6. 80... 

: E vorba de a treia soţie a lui Nicolae Vodă Mavrocordat, Smaranda, fiica lui Panaiotache 

vel sluger, vel pah. v. nota la doc, 154. A . A 

3 C£. doc. 263 a, 286, 309 şi geneal. Cant., ed. lorga, 319. 

+ Cronicarul, fiul Hrizii, nepot lui Gheorghe Caridi. Ne 

5 V, Anexă despre familiile greceşti. . e 

s dem. 

1 [dem.
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pitar; ispravnic Const. Costin vtori log., în al cincilea an din a doua domnie (Acad. 
Rom. Pach. 134: doc. 60).  . a a , 

„202, — 7239 |1731) Fevr. 8. — Stanca 'spătăreasa ce a. fost jupâneasa răpos, 
Radu Cantacuzino vel spătar fiul lui Const.' Cantacuzino biv vel stolnic, împreună 
cu fie-sa Safta Cantacuzineasca, dau carte -lui. Nedelco sluga lor, feciorul lui Vasile 
din satul lor Filipeşti, Prahova, ca să fie iertat de rumânie el şi câţi. copii se' vor 

trage din el. „Pentru că întâmplându-se. de l-am luat noi în casă de mic dela tată stu, 
„dându-l la învăţătură de au învăţat carte şi cântări, şi procopsindu-se el cu învă- 
„țătură, l-am iertat, de vreme ce pentru multe păcatele noastre  intâmplându-se de- 
„săvârşit stingere casei noastre cu: moartea prea iubitului meu fiu Const. Cantacuzino 
„vtori log. şi rămâind numai cu: fie-mea. Safta, care şi dela dânsa până acum din 
„voia lui D-zeu şi din nenorocirea noastră neavând nici un: copilaş; şi de s'ar in- 
„tâmpla ca să ne miluiască D-zeu cu nescari-va 'copilaşi, nepoți ai mei, din fii-meă 
„Safta, să fie Nedelco în pace şi de către ei. lar care s'ariispiti din neamul nustru 
„a-l supăra, anatemă să fie şi afurisit; fierul, piatra să putrezească, iar trupul lui în 
„veci să nu putrezească“. Semnează şi Const. Dudescu vel spătar. şi Const. Ramadan 
biv vel stolnic. (Arh. St. Dosar 47 al mănăstirii Stavropoleos, secţ. ist.).. 

202 a. —-]239. (== 1731) Martie 1. — Const. Dudescu: vel spătar, :Ancuţa Can- 
tacuzino, 'Pârvu Cantacuzino: post., Grigore Filipescu vel spătar, loan Rosetti, Const, 
Ramadan : stolnic, Matei Cantacuzino. aga, Stanca spătăreasa,. Pantazi” Primichiriu 
(v.. doc. 78), Const. Brezoianu stolnic, închină mânăstirea Mărgineni . la' muntele 
Sinai. (Gr. Bengesco, ' Memorandum sur les monasteres dedies. de Valachie, 'Buc, 
1858, pag. 42)::cf. Introducerea, p:XXXII. . II a 

203. — 1734 August 21. — Es haben allerhâchst besagt Ihro' Kays. Maj-t auf deren 
Herren Rudolph und. Constantin .beeder fiirsten von Cantacuzeno, gehorsambst bes- 
chehenes anlangen untern 23 Martij inlebenden lahrs, gnădigst verordnet dass denen 
selben bey allen: Stellen de:. gebiihrend firstliche Titul' gegeben werden solle. - 

"1. Alss mann Ihne Rectorem et .Consistorium. dessen: hiemit zur Nachricht erin- 
deren wollen.. Actum Wienn den 2r' August, anno 1734. 

„1+* “loh. Tacob Oberpauer m. p. 
. | | o „Expeditor : 

„Certificat conform cu originalul, din Arhiva Universităţii din „Viena „mit der 
Signatur fasc. III (Parteisachen) Lit. C. No. 54“, de către K, K. Haus-Hof und 
Staats Archiv, Vienna 23 Dec. 1880. (ss) A:neth. i, 

Certificat de Consulatul Austro-Ungar din Bucureşti 2 Iulie ! - 
| fica | eşti le 1883. (Arhiva G. Gr. C).. o a 
203 a, — 7224 (==1736) Const. Mavrocordat. Voevod. dărueşte lui . Andronache 

vel pitar (Paladă): 12 pog. vie in dealu Târgoviştei care au. fost ale răpos; Ştefan Vodă Cantacuzino şi din poruncă împărătească sau luatitoate ale acelui: domn pe 

  

1 V. Anexa despre familiile greceşti.. 
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seama domnească. (La 7251==1743, Mihai Vodă Racoviţă întăreşte lui Andronache 
baladă vel clucer acele. 12 pogoane, (Acad. Rom. Ms, 1447 — condică Dealului - — 
f. 222—4). dă 

204. — 1736 Sept. 26. — Nos Ioarines Rodulphus . Princeps Cantacuzenus Sa- 
crique Rom. Imp. nec non -Vailachiae et Bessarabiae, Comes Regni Hungaria, 

Baro in Zennoaghoe, Affoumatz et utriusque Filipescht, ceterorumque territoriarum, 

Possessionum et Bonorum Serenissimae Domus Cantacuzenae Haeres ac' Dominus 
Sacrae Angelicae aureatae Constantinianae Militiae Augusti Ordinis S. S. Sepulchri 
de Spe dicti sub Titulo Sancti Magni Martyris Georgii !.. Supremus Prior, et Magni 
Magisterij Gubernator et administrator perpetuus etc. etc. etc, 

Tenore. Praesentium notum facimus' et attestamur, qualiter, et păstquan Nobilis 
Vir, et Praeclarus -D-nus Ioannes de Mosco: oriundus ex secunda Thessalia in Du- 
catu et Civitate “Thessalonicensi, ad .nos pervenerit, et ' Praeclăra tim antenatorum 

suorum, tim, et propria sua'acta, Genealogia descensione semper.: Nobili Prosapia 
clarus, virtute, et attestatione productorum duorum Diplomatum, uno. per: Imperatorem 

Romanorum quondam Emmanuelem secundum Paleologum gloriosae memoriae, altero 
autem Sigillo et subscriptione per Constantinum et Andronicum Cantacuzenis * Prin- 
cipum et Peloponensi Despotes 'Fratrum nobis autentice demonstraverit, “quod prae= 

dicti D-ni. Ioannis de' Mosco antecessores ab avi, :attavi, et avi ab utraque, et mas 
culina, et feminina 'linea usque ad tempus praedicti Imperatoris Emmanuelis secundi 
Paleologo plusquam quatuor saeculis ante praerogativam Nobilitatis gavisi fuerint; 
quod i ipsum suo de super Diplomate concesso : Augustissimus Eramanuel 'secundus 
proprio sigillo suo, et manu gratiosissime contestatus est, et. siquidem' pro: maiori 
fide rei sic se habitae et veritatec nobis ante dictus  Nobilis Vir Ioannes de Mosco, 
secundum suum diploma ab Imperatore ; „Paleologo confirmatum demonstraverit, et 

autentică legimus et .vidimus in illo. Nobilem, et Virtuosam suam Prosapiam suorum 

antenatorum, tim et Patris, et Matris inclusorum suorumque successorum utriusque 

sexus in annos perpetuos ob specialia sua suorumque antecessorum ' specimina. et 

Virtuosa Praeclara acta per Constantinum, et Andonicum Cantacuzenis Princi pum et 

Peloponensi Despotes fratrum, esse confirmata plena et absoluta ipsorum Potestate 

cum omni lurisdictione gratisque benefitijs, et privilegijs, quibus, et in quot sucditis 

Regnis et Provincijs ac in toto Romano! Orientali Imperio inclyta Nobilitas gaudere 

potest, aut hactenus gaudere potuit,! 'voluit, aut gavisa est, er non immeriti hanc 

dictum  Moscicam familiam Nobilem tali praetogativa antementionati Principes (pro 

ut vidimus) condecoraverint, 'et hanc suam Nobilitatem, et Prosapiam a quatuor Avis 

legitime descendentem, iterum novo' Privilegio, et: Diplomate ad quatuor avos mas- 

culinum foemininumgue genus ad dies perpetuos adauxerint, „Hac proinde a nobis 

  

1 V. Introducerea, p. XXAĂIV. , 

3 V. Anexa. = | 

: Erau Paleologi, vezi Introducerea, p XIV și XVI, 
,



viso enixa Submissione: et debita veneratione humaniter requisivit, ut intuita meri. 
torum suorum et in consideratione antiquitatis et incontaminate (pro ut vidimus) fa- 
miliae suae ipsum ingremium Sacrae Angelicae aureatae Constantinianae Militiae 
Augusti Ordinis S. Ss. Sepulchrj Christi de Spe dicti sub titulo Sancti Magni Martyris 
Georgij, begnigne reciperemus, et quia in illo nullam vel minimam invenimus causam 
et insulicientiam cur eius enix€ nobis factae petitioni repulsam dare: potuimus ; qui 
nimo ex toto ben& informati ob praeclara eius gesta merita, et probata specimina 
incontaminatae suae vitae (uti verum Christianum decet) se 'demonstrantem in prae- 
dictum nostrum ordinem virtute praesentis nostri Diplomatis benignissime cum gratia 
nostra suscipimus, et.quia iuxta. leges sese nostri :ordinis novitiatus „uno integro 
anno. .et uno die ipsi peragendus est' hac in parte authoritate p:ena nobis concessa 
cum ipso. dispensamus reliqua autem, quae-iuxta ritum et institutionem observanda 

"Sunt sancte observabit: specialiter. autem quae circa prescriptas solemnes festivitates 
concernunt' et quoties regula omnia, quae in sacri: 'ordinis legibus contenta sunt, 

- Cumque supra iam infacta professione se cuncta observaturum “solemni iuramento obligaverit, proinde nos te Ioannem de Mosco authoritate et potestate nobis con- cessa professum Nobilem . Equitem megaloschimum hodie declarâvimus et solemniter creamus teque habitu et magna Cruce condecoramus concedendo tibi:'omnes prae- rogativas, et iuxtam antianitatem gratijs, et benefitijs, uti gaudere poteris. În -cuius fidem praesens Diploma „propria nostra manu subscripsimus sigilloque nostro Ducali pendente in, cera rubra munivi: iussimus. : - ED ae „ Rodulphus Princeps Cantacuzenus ... 
loseph de Chabert y Castelvi Equ(es) 
Proff. S. S. Sepulchri : Pro, Cancell, 

pa 

Ad mandatum Serenissimae Celsitudinis 
EI PR ÎS proprium 

Aa mi... Petrus Carriglio Secretarius „(Original în posesiunea d-lui Emanoil N.:Hagi-Mosco. Un al' doilea exemplar în Arhiva G..Gr. C.).. a a ae a pr 
205. — 7253. (1745) Iunie II, — Şerban sin. Dumitraşco .Cernăianu ot sud Dolj cerând de la casa doamnei! Bălaşii ce a ţinut-o răpos.. Grigore Vlasto 1, 17o florinţi nemţeşti, arătând şi un zapis al Bălaşii de imprumut leat 1731, şi fiind Maria fata Bălaşii măritată de ceia parte la Moldova £, s'a întrebat vărul său Matei Cantacuzino vtori post. despre această datorie şi: el a zis că zapisul e bun.. Deci s'a dat lui Cer- năianu moşia Stăneşti,. Valcea, care a fost.a doamnei Bălaşii, s'o ţie până ce cliro- nomii acesteia vor plăti datoria. Semnează: G. Grecianu vel ban, B.. Văcărescu vel „log, Şerban C(ândescu) biv vel pah. (Acad. Rom. Doc. Ghenadie Râmnic.) 

Enna O O 

? Geneologia Cant. ed. Iorga 238—9. 
2 Ibid. şi, în acest volum, doc. 208 şi 474 ce... 
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506. — 1748 -Iulie '4. Grigore Ghica: Voevod: De . vreme ce răpos.: domnlșa 
Elina ce a ţinut-o Const. Cantacuzino biv vel post. a fost dăruit cu' cartea ei moşia 
de la Afumaţi cât'a avut- -o' de moştenire fiului ei Const “stolnic, şi în urmă. acesta 
a făcut case, heleştaie şi ale multe, şi a:mai cumpărat şi moşie de la alţi: împreju- 
raşi, şi a stăpânit atât el cât îşi fiul său:Radu spătar şi până acum jupâneasa acestuia 
Stanca spătăreasa, iar acum: îngreuind pe Stanica datoriile şi lipsa chiverniselei, a 
făcut moşia vânzătoare” şi- găsindu-se muşteriu,- s'a. ridicat Mihai Cantacuzino biv vel 

armaş 1 :zicând că .în: moşia cea de moşie! Rediul. Afumaţi are şi el cu fraţii ceilalţi 
parte de moşie; deci jupâneasa, cu toată vechimea stăpânirei, a arătat şi cartea răpos. 
domniţei Elinei - din 7190: (1681) în “care adeverează că fiul. ei Const. stolnicu ne- 
dânduri-se la : 'împărţeală nici o moşie -aproape de Bucureşti 'ca tuturor celorlalți 
fii ai ei, i-a: „dat “partea ce-a avut în Afumaţi, cu “hotărâre că de va bănui vre-un 
frate că i s'au -venit 'şi lui parte în Afumaţi,'să i se dea câtă parte: i-s'ar cădea 
întralt loc, -iar de va cere acel schimb cu judecată, îl lipseşte” şi de acel schimb. 
Domnul, văzând că într atâta sumă de ani'a fost tot cu tăcere înoşul armaşului Mihai 
şi tatăl său şi el până acum, hotărăşte: ca Stancă spătăreasa. ca o stăpână ce este 

să fie volnică să vânză. moşia însă să aibă a da lui Mihai şi fraţilor dintr'altă moşie 
partea ce -li s'ar- cădea. — - Original hârtie. Pecete: chinovar. Arhiva G. Gr. C.: 

207..— 7258 (1750) Iunie '10. — - Aşezământ! între Mihai -Măgureanu * şi spătă- 
reasa Stanca. Pentru moşia : “Afumaţi i i ot Roteni care s'au venit lui Mihai Măgureanu 
parte, st. 60, 'stârijenul: pe bani! '60, s'au făcut taleri! 30, 'iar pentru partea stolnicului 

Pârvul şi a nepotului său Şerban, să aibă a se “nvoi: spătăreasa ori cu bani ori cu 

moşie de potriva moşiei, după cum scrie cartea răpos. doamnei Ilincăi strămoaşa : lor. 
Taleri 500 ce este "datoare spătăreasa armaşului- Mihai și cu: „taleri so de pe 

aceşti st, 60 fac: talere ' 530. i : 
Cele! ce s'au 'învoit “'spătăreasa să dea aroaşului Mihai peste aceşti bani: 80 

taleri venitul moşiilor'! ot Slam Râmnic ce a luat: armaşu “Mihai de 'pe partea - spătă- | 

resei în doi ani, 7257 (1749) şi 7258 (1750)! 'din care 20 taleri a mai lăsat Mihai spătă- 
resei; oo taleri partea spătăresei . în 'moşiile 'de la: Râmnic: : Hotarele, Gurgueţi, 
Căscioarele, Scrofenii, Zăvoaele, Cheeleni, Sapăţenii, Dălbanul, Pecineaga, Nişcotenii; 

pentru 1go talere ce' mai rămâne spătăreasa să:dea, s'a învoit să dea ş, suflete : ţigani. 

Semnează C.'vel spătar, Constantin vel. log., (Acad.!Rom. 12/XI]).. 

'208..—:7259:(1750) Sept. 29. —'Grigore Ghica Voevod imputerniceşte pe tri- 

misul lui Constantin , Cantacuzind biv vel pah.. din Moldova să strângă dijma şi să 

ia venitul 'de pe. moşiile ' lui Cantacuzino | din, Valahia, anume “Boldul, Ramnic; Pe- 

troşița 3, Prahova; “Grozăvești, Damboviţa; Betejani. şi Doljeşti,. Olt, toate de zestre 

ale Mariei. nepoata răpos; Şerban Vodă +. (Acad! Rom. ze/XIL) : 

i i ada „i IN IENEI IE Da 

1 Viitor mare ban. E genealogistul. cf: doc. 207. ta - Ia 

? Cantacuzino, vezi doc. 200, 206, 211,.312.: „a | i | | 

* Petroşani, acte în acest volum. -!. i DN II IN a Eta a Aa 

1 V. doc. 1go. 203. a ra e
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309, 1751 Fevr.. Tr - Grigore Ghica. Voevod către credincioşii boeri Ianache 

a dat jalbă Stanca - spătăreasa zicând că; în. zilele. răpos.. Nicolae “Voevod în domnia 
dintâi, aflându-se în țară patriarhul. Alexandriei, a cerut de la ea milă, moşia Lipo- 

weţi,. Ilfov, a .răpos. „Stefan. Vodă, şi ea a. dat-o mânăstirei Zlătari” fiind metoh Alex- 

anăriei. Acum egumenul de la: Ziătari a cuprins şi. din moşia ce „este cumpărată de 
răpos. 'stolnie. Constantin, tot. în- hotarul. Lipoveţilor.. alături cu Afumaţii. Domnul po- 
irunceşte. „celor. 2 boeri. ca; impreună „cu. vtori portar să meargă. la faţa locului să 
deosibească moşiile şi să pue pietre, (Ac. Rom. 93/XIIL) | 

. 210. — 7260 (1752): lunie 25. — Constantin. Razul hatman „cinstiti « şi a a noastră 
„ca. o soră d-sale spătăresei. Stancăi a răpos. Răducan spătar (Cantacuzino), cu cinste și 
„fericită sănătate să se dea“. Citind scrisoarea ei din 5 Aptilie şi după 'polta ei, şi 
luând şi porunca- lui Constantin Vodă (Racoviţă), a cercat pentru tiganii ei, dar 
„strângându:se: giuzii. de ţigani străini. cu toate. cetele lor, din porunca lui Vodă şi 
:aducându-se aici; la, laşi cu Deadiul Godreanul vel armaş, :şi luându-li-se seama, şi 
'întrebându-se -pe, rând. toţi, toţi s'au apărat că nu, sunt nici unii. ai ei, şi lipsind. do- 
vadă înpotriva ziselor lor,, nefiind scrisori: la Matei sluga spătăresei „am luat .izvod 
„de toţi giuzii, de fieşte. care,pe. ceata. lui, şi Pam iscălit din. porunca:stăpânului meu 
„Şi Pam trimis- d-rale, cu: care izvod prea lesne vei putea afla dreptatea. d-tale, luând 

: „scrisori: dela acei ce. se numesc; că :sunt ţigani a „lor. şi pe câţi. se vor numi că sunt 
;„a.d-tale, măria sa Vodă fără nici; o zăticneală va porunci, Şi se vor da toţi pe mâna 
„oamenilor d-tale... şi tot, nu se, -Vor. putea; odihni. cioarele cu: minciunile lor“, (Ac. 
„Rom. 151/XIIl) .. ii e, : EI 
a B4—1757; “Fevrii 25. — . Constantin vtori „comis “factorul. răpos.. Parvului Ca: 
plescu, cu jupâneasa lui Rada, dau zapis lui Iânache Alexiu. dela Campina cum căi 
„vinde moşia ce: o are în Floreşti 1, Prahova, din susul. moşiei. coconului Bănică  Mă- 
gureanu şi. alăturea se :hotărăşte. cu „copii hagi Paraschivei, însă 'st. 261 pe taleri 8r 
-rămaşi dela: răpos. tatăl lui. Constantin, “Semnează şi Şerban Cantacuzino, Pe verso 
zapisului cumpărătorul; Alexiu, la data;; de 1 Aprilie, 1766, zice că Mihaj Măgureanu 
'vel vist. i-a înopoiat banii şi a păstrat el moşia.(Arhiva G- Gr. C.).. 

"212, — 7267 .(1758)-Sept::15.— Foiţă semnată de.Stanca: 'spătăreasa. (Cantacuzino), 
de banii ce este datoare: banului Brâncoveanu. 3 taleri „250, —: banul i-a făgăduit că-i 
-va ierta dobânda—; la Stanca sora 1 log. Radu. de la Ramnic, o parte din datorie taleri 

at Cf. doc. „316. -- Un Neagoe căp, Căplescu la 1636. — La. 1792 “Luxandră soţia! lui Chivu 
“Caplescă şeirat, fiica, lui Const. " CaramânlAu iscăleşte ' şi Cocorăscu' şi Căplescu din cauza în. 
ridirii între aceste” două familii. — + Paraschivă Caăplescu la: 1728 are nepot pe Matei Cocorăscu, — 
Chivu Căplescu şetrarul are o- soră măritată.cu  Constantiri: Bucşanu- Mănescu pe la .1750. Erâu pro- 
prietari în Râfov. şi Bucov. (Acad. Rom. Ms. Ga £, 7 verso, — Arh, Stat.. „Cond. domn, No. 27-f, . 
10-11. — Cf. doc. 146 nota. a a i 

2 Serban Cantacuzino, văr primar cu genealogistul. - pa. 
3 Constantin, soțul Mariei Coslegianu, ctitorii bisericii din - Baia. .de.. fer. v. “Ștefleseu 

Gorjul pitoresc. 
a 

E  
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200; Îa cumnata ilinca: a fratelui Radu, 1 o parte din datorie taleri 150; la: medelnicerul | 
Nicolache, taleri 109, iar.pentru dobândă: :va : mai aştepta; „un, leftişor 2. pus zălog..la: 
un neguţător drept taleri „130; la nepotul, Ştefanache* taleri, 60.. (Ac. “Rom.,;99/XIII 

213. —; 7268. (1.760) . Mai 22, -— Scarlat Ghica . Voevod. “lui Gheorghe: biv: vel 
serdar, să ţie moşia Ciupelniţa,, Prahova, cumpărată. de la Iordache Cantacuzino. biv 
vel pah., care şi; acesta 'o:: avea .de la, răpos.; .moşu-său “Şerban Vodă. Cantacuzino, 
care o. cumpărase “şi el de! la. Dumitra şco „CĂp.: moşnean. din. „Ciupelniţa,.. în zilele: lui 
Antonie Vodă pe. când era. Şerban Vodă . -șpătar .mare.: Urmează trăsurile „moşiei, 
Sau ales st. 1039: fiind, faţă Şi Rafail egumen, ot Snagov. Stânjenul | s'a. vânduţ, pe 
taleri 3 parale I5. Zapisul de. vânzare. s'a, iscălit şi de fraţii. lui, lord ache Cantactizino 
Matei biv vel pah. „şi. Toma, vel medelnicer şi: 'de „rudele: Pârvul Cantacuzino biv vel: 
log, Mihai C. vel, vistier, Radu, C: biv -vel „stolnic. Divan: beizadelele Alexandru, 

"Mihai, Nicolae, Grigore, Gheorghe; “Constantin Dudescu ve vel vornic, Ştefan Văcărescu 
vel ban, Const. Brâncoveanu. vel log. Dumitraşco Sturza, vel. spătar, Mihai Canta- 
cuzino. vel. vist., Manolache . „(Gianet). vel post., Niculae : Dudescu vel clucer, : Nicolae 

„vel pah. (Cernovodeanu- Damari), Sandu .Bucşenescu .vel : stolnic, Ianache Văcărescu 
vel comis, lanache vel sluger, Grigoraşco . Cioran vel. pitar, scrie popa Florea. das- 
călul slovenesc. de .la, şcoala domnească ot sf.; Gheorghe vechi. (Ac. Rom: 132/XX). 

214. — 1760 Sept. II. Sacree I-le.et; R-le „Majeste. A-que. Les glorieux sen- 
timents de. v. M. qui font Padmiration,; et la joye de .tant: des, peuples et la bânig- 
nit& qui la: engagee.ă .prendre soin de ma personne destitute de tout autre subside 
humain, me fond: prendre Phardiesse de .me jeter ă: ses, pieds pour la supplier avec 
le. plus grand respect .de faire „une, trăs gracieuse reflexion .sur moy. ll y a.dix ans, 
tres auguste imperatrice,, que ji "ai Phonneur. de servir dans ses trouppes. victorieuses 

avec ce zăle que mon. devoument: infini „pour les! memes.m'a toujours inspire.. Comme 

cependant j je me trouve.encor,capitaine dans, un tems  surtout oi je .vois; que; bien 
dautres sont avances. dans V'etat-major.: qui ne servent pas aussi longtemps, que moy, 

ne sont. pas meme si: ages et n'auroient jamais os espârer les actes. de cette benignite 

paternelle que V, M. m'a temoignee. Je ! fais mes plus | humbles suppliques 3 â sa clemence 
naturelle de ne vouloir par moublier pendant qwElle fait la consolation de tant d'autres, 
mais de me. vouloir.. placer dans. Petat; “major pres de quelque ; autre regiment, celuy-ci 
se trouvant charge. pour .surcroit. dintortune;, de plusieurs; &trangers, qui. y. ont &tâs 
destine depuis. peu: d! 'ann6es. Jespăre . que .V. M. daignera::par un, effet de,ses ge- 
nereux et maternelles sentimens pour.; .MoY, - „regarder, favorablement, ce tr&s: soumis 

recours et m'en accorder Paccomplissement qui fait un objet des mes-plus pressants 
dâsirs. Et dans cette esperance, priant le tout. Puissant de „Voiuloir: toujours benir 

1 Brezoianu, fratele Stancăi spătăresei. . i. mia. i - - - RR 
2 

: Sie Cei vel medelnicer, vel stolnic. Soţia -sa Maria' Slătineanu era nepoată de 

fică a Elenei Leurdeanu sora Radului i Spătar Cantacuzing” (Filirti Un grec romanizat, în Revista 

Storiă 1 (1915) p. 103). Cf. doc. 221. 
EI Da
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ses arimes 'glorieuses, j'ai Phonneur d'atre, avec la plus -profonde” veneration et uri 

devoument trâs' inviolable, jusquă la: derniăre goutte de 'mon sang, de votie sacrâe 

I-le.et. R-le Majest&--Ap-que, Prince: Caitacuzeno; capitaine "de: Pallavicini. Au camp 

de Strehla, 11 sept.:17604: (Collationne le 20 Avril 1881 par la: direction “des Ar- 

chives du: Ministăre de la: guerre - a Vienne. = Arhiva'G. Gr. C.).: 

214 a.'— 1760 Dec. 1: "— Anastasia monahia, starița sf. -mân: Dintr'un lemn: 

inipreună cu toate maicele ... . . „seriei -. la mână d- sale “Pârvul- Cantacuzino 
biv 'vel log. a că având. 'sf. mân.:0. moşie ce. se 'chianiă Schimbaşi din sud. Ja- 
lomiţa, şi: valea Glodeanu... -- am dat-o'd-lui şi: ne-au dat: schimb” "0 moşie ce 

ip 

'se' niumeşte Găneasa ot: “sud Romanâţi:” (Col. mea de: acte).. pa 

i. 215, — 1765. Tan, :20. = Jupâneasa Ilinca : a Tăpos, Ion Bogasieru, cu ful ei Tonită, 

vând lui Radu! Cantacuzino biv vel'clucer 5 st. de' moşie. în hotarul” Nenişor şi Lidi- 
ceasca şi „Negruşasca, Ialomiţa,” unde Cantacuzin6 mai avea mâşie, stanjenul po taleri 
5 Semnează! Şi. Alexandri biv! vel : -serdar.: (Ac. Rom. '103/L.XXIX). atat 

2215 a..— 1367 Dec. — Toma şi soţia. sa : “Maria dâu zapis lui Pârvu Cântacuzino 
vel log;: fratele “lui Radu-biv vel clucer,: că :âvând ei: o moşie “la. Glodeanul! ce; se 
chiamă .Negruşca, i-au vândut-o" (col. mea''de 'acte)..: a a. 

AI. 215 b., — 1775 Martie 20. — - Adică eu Tudorache Balş biv vel agă adeverez 

cu” 'scrisoarea mea -. :.:,/, cum'să se ştie că după încheierea păcii. “de. această trecută 
răsmiriţă după legăturii tractaturilor £. ce s'au' dat voe' cui: va'vrea a -se muta din 
Ţara Rumânească unde va pofti, hotărându-se şi: mutarea mea - la “Rusia ; cu ştirea 
luminatei curţi a Rusiei . ŞI. cu ştirea” lumiriatei Porţi. otomaniceşti, 'dandu-se vreme ca 

să-mi 'vânz ale mele'lucruri -. ma . i ; tocmitu-m'amm cu '(loe 'alb) şi am vândut 
moşia: Glodeanu! ot sud: Ialomiţa”. d ŞI moşia” Măgureni din baltă ot sud 'Ialo- 
miţa “i viile de la Lipia, sud: Buzău ie şi eu le-am: avut 'zestre de la ră, os, 
socru meu Parvu spătar: Cantacuzino; . RR '(col.: mea de acte) 5. 

"216.:— 1776 lan. '10.:— Alexandru Ipsilanti Voevod: excelenţei. sale gheneral 
maior Mihăilă Cantacuzino, ca 'să stăpânească în hotarul: moşiei Olteniţa, Ilfov, partea 
'de cumpărătoare! de: la Constantin: Cocorăscu, care! parte împreună cu alte trei părţi 
ale Alexenilor €, le-a: cunipărat gheneralui în în 'tovărăşie frăţeşte 'cu! răpos: fratele său 
biv. vel spătar Pârvu Cantacuzino, insă părţile: Alexăniloi cu'bani 'gata : taleri 600 
'şi-cu o: moşie Rătunda 'din' Buzău, schimb; drept: taleri 400,! iar. partea -Cocorăscului 
cu taleri 409. Apoi fraţii 'au stăpânit până la! 1775 “când 'viind! Grigore: Alexeanu din 
străinătate”, şi pornind jalbă cum că baţi lui,  Coristantin „i Ştefan Alexeni, fară 

„+ 4Trebue să fie fiul lui Radu beizadea. ÎN 
2 Cf, Lorga, Inscripţii, Il, şi, în acest volum, doc. 135. 
2 V. doc. 215 a. 
1 De la Cuciuc Cainargi. 

"+. 5 Cf. Iorga, Doc. Cantac.-233—35... TIE a e 
% P. boerii Alexeni, doc. g şi''urm.. a ti - 

î P. asemenea pribegiri în străinatate fie pe urma răsmiriţelor, fie pentra învățătură, cf, doc 
157, BT 732. 

poe Ce ge te 
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ştirea şi voia lui au. vândut acele, părţi .şi făcând cerere de „pretimisis, i s'a încu; 

viințat (Arh. Sr. Condica : domnească: No.:1 fila „50 roşu), ii 
217. — 1776. lan. 15. — Manolachis, Vatatzis! dă scrisoăre; “lui. Iordache. Necu- 

lescu biv vel şetrar că având el zestre de la socru său gheneral Mihai Cantacuzino 
moşia Lapoşul şi Fundeni, Saac,. care moşie, „o. avusese şi generalul, zestre de la 
răpos. socru-său Const. Văcărescu vel log, i iar acesta de la părinţii; săi, şi:a stă- 
pânit-o frăţeşte în doi cu fratele său Radu Văcărescu vel. vornic,. iar, gheneralul a 

stăpânit-o tot în doi cu vornicu Văcărescu, i-0 vinde; (Manolache; lui: “Neculescu) st. 

1300 po bani go stânjenul., Semnează , ŞI. Maria.  Cantacuzino.:, (greceşte, pecete cu 

vultur bicefal) Mihai Cantacuzino, Radu Văcărescu. Vornic, , anache, Văcărescu vel 

vist. (Originalul la Creditul rural). - EI ai ași 

218. — 1776 Feb. 27. — Ştefan: Cantacuzino şi Const, Cantacuzino dau scrisoare 

la mâna nepotului lor Iordache Cantacuzino, . ca să se. ştie, că rămâindu-le de la stră- 

moşii lor un loc de case în „Târgovişte: Şi,0. Dărajişte de, vie,iarăş. în, dealul Târgo- 

viştei, pe valea Sasului, care fiind de. “multa vreme, „părăsite, părţile ce li s'ar cădea 

dintraceastă o dau lui Iordache ca să şi le destupe, şi să „le, , stăpânească de către 

ei în pace. Trecut în condica jucega ul Chivu post. condicar, (Original în Arhiva 

G. Gr. C.. V. şi doc. 233. iii si 
219. — 1778 Sept. IL. — Alecu (Alexe) Neculescu ; şi: i Iordache Neculescu biv vel 

medelnicer, dau zapis stolnicesei Vitoriei şi nepoților ei: Const. Cantacuzino biv vel 

şetrar şi fratelui său Iordache Cantacuzino biv vel şetrar, pentru. un, schimb de Hgani. 

(Copie legalizată în Arhiva G. Gr. C).i. | 

.. e ia 

- rug i 
i Li RR 

220. — 1782 Sept. 6. — Judecata. veliţilor boeri, într'o, oriciţa de, „ţigani între 

Const. Cantacuzino biv .vel. şetrar. şi- "Nicolae. biv. ceauş. spătărese, ginerile lui. Arion. 

(Copie legalizată în Arhiva G. Gr. Csi: Ra i 

221. — 1785 lulie. — Boerii orânduiţi, de. Mihai Const. “Suţu. Voevod să meargă 

la moşia Crângu, pe Călmățui, sud Saac,.. să, o aleagă, s'au adunat cu vtori post. şi 

au citit anaforalele ce au vel clucer. Radu Slătineanu Şi. chir Dumitru, Polizu ginerele 

răposatei Maria Micşuneasca +. 'Crângul cuprinde trei: hotare: Barsăneasca, Leiasca 

şi Odolul. Moşia merge până în iazul heleșteului în hotarul moşiei păhărnicesei Maria 

Cantacuzino .a pah. Zamfirache 5, ce :se numeşte. Ciocenii de heleşteu., Alt hotar e în 

moşia serdăresei Ilinca Catacal « unde era O piatră veche : a răpos. “stolnic Const. 

II) , aaa ati Pa 

1 V. Genealogia Cantac. ed. Iorga, 319-386. | | a 

: Soţia lui Vatati. ti, e ai 

2 Cf, Sapte biserici cu avei proprii. pag. 31. ci 

V. Cezianu. Genealogii, Il: Asan. — P. înrudirea lui Radu Slatineanu cu; “ Cantacuzinii 

Iorga, Inscripţii, Il. 263 sq.: Filipeştii de târg. Cf doc 313 a.—'Un:Stanciu, log. „Stătineanu 1677 
PI N IN 

(Arh, St, Cond. Sf. Apostoli, p. 165. 4 Fam tii 

* Zamfirache Damari, fiul pah. Nicolae Cernovodeanu. Ra iii, 

* Fiica stolnicului Mihai Fălcoianu şi a Saftei şi soră cu Maria | a “lui. Costache:. Condurata 

clucer 1753. (Arh. St. Mitrop. Buc. pach. 227 netrebnic). Un Iani Coniuratu, negustor, în: Mol. 1 o 

(Hurmuz. S. 113, 210). Iordache stolnic în divan 1755 (Arh. St. Tismana pach. 9. netrebnic, oc. 7 
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Cantacuzino. Se înfăţişează cartea 'de hotărnicie ce este la' Chiriţă Căplestu. cartea 
de hotărnicie a stolnicului Const; Cantacuzino şi: actele: privitoare - la “ cumpărăturile 
pah. (State) Leurdeanu 2. Crangu se': tâvecineşte. “Și cu moşia mânăstirii Mărgineni. 
(Acad. Rom. Ms. 1156 f.:1).! ie DI pa Ti 

" 222, — 1792. — Foaia de zestre ce: Constantin: Hrisoscoleo medelnicer dă fiicei 

  

    

  

sale Ilincuţii +: mi Ia 
: T ehiordan sau talere” Ib00. i i ia DE 

î “o şiruri de: mărgăritar mare, i a 
. x-inel cu diamant de logodnă Sau 1 talere” oo: e, 

1 inel'de'zmararid dala. i i. i: e Ea 
1 inel balaşt cu diamanturi. ID aa 

" “1 inel cu: “zamfit. hi NI IE A a IC a - 
| | x pereche cercei cu zmaragduri. e 
„1 pereche cercei cu diamanturi sau talere Soo, tii 

12 perechi cuțite de' argint e cu lingurile lor, PS 
ă "1 lingură mare de argint; : a N RI ai ăi 

Itavă'de argint. i at 

    

„12 zarturi5 de argint cu feligelile 6 lor, | m 

        

. I căţie 7 mii tf a ID „1 

I burdar e de argint. tt ii : 
2 solnije: de argint: POE at Stai Piz i ii 
1 farfurie cu linguriţa ei de argint, ae 
1 rochie de chesmeri u2: cu“ pandispânii” 10: dietă is ia | 

„1 giubea' de chesmeriu cu pandispanii, blănită” cu "samur.- a 
1 rochie cu antireu de chismiriu. i. iti. E 
I' giubea 'asenienea' blănită cu cacom.: nt i ti 
i” rochie! de ghermesut 11 'cu antiriu, 

“1 giubea de” 'ghermesut - blănit cu Sangeap.. N aaa 
Dia 2 perechi cintieni 1?, a ti i: 

i Bunicul despre: mamă al lui Radu „Slătineanu și şi ginere al: stoinicului Const: Cantacuzino. 
V. Iorga;; ea ii DR NE PR N II N IDR a 

: Soţia lui Alexandru medelnicer. V. doc. | 230 n. 3. 
3 Colan, colier. i ta sui « 
+ Ital, balascio, fr. balais, varietate de rubin, batand ! în. vânat, adi eat 
s Farfurioare, a E IN Era So IE 
6 Ceşci, gr pa a 

i 1 Căţuie, cassolette, Techaud.- .. i ie pe iu il | 
8 Buhurdar, cădelniță. a i DE Ă 7, 

- ? "Turc: cheşmir, casemir, caşmir,. ..:. a Me 
2 +0 Point dEspagne. , a ete "n Atlas, cu ape, din. n Alep. î ze PRICE DE 1 CI Ta a 

în Pantofi. - a Ă a E  



“1 Suiă 1: de” matostat? cu: colan: dă sârmă: e ie teza cl af 
Apoi rânduiala mesei,: aşternut. : Moşie în “Măgureni: cumpărătoare» două :. părţi (o parte e a boerilor “Măgureni)..=- 15: pog..vie tot 'în: Măgureni. — 10;:pog. ivie»:la 

Sărata, Buzău. — ro suflete ţigani: —:15 epe cu atmăsarul:lor.:+—. io:boi::de: jug: 
10 vaci cu viței. — 35: mătci de “stupi: — go: râmători. — 6 telegari. cu :hamuirile lor. — Moşia Valea lungă cumpărată -de la -“Măgureni. — Caretă:i cal:de;-.ginere cur: 'ta: 
câmul lui. - E RD a IC a a ae zu ati Tai 
;. De;la noi puţin, iar:de la milostivul D-zeu mult cu“ spor. (Original! în: arhivă 
G. Gr. C.). atatea caza 228. —'1794 Aug. 5. -—:Adeverinţa “lui: Răducân -Fărcăşan' cătte „d-lui. neni Dinu Cantacuzino biv: vel:serdar“ pentru .un țigan al lui Panait sin Matei Fărcăşaniu ce-i zice şi 'Linceanu: ot Caracal, Romanați. Tot.Raducan F ărcâşan numeşte „cumnat“ 
pe biv vel medelnicer Dinu. Hrisoscoleu 3"(Copie-legalizată-:în Arh: G: Gr. Cr: 
„+ 228 —'1794 Oct;4:: —: Grigore.-al Ungro- Vlahiei:adeverez. — Impărţeală între 
noi surorile, de cele rămase de la tatăl nostru vornic Ştefan : Pârscoveanu 4; -i :. 

Partea: surorii noastre Maricuţii (Cantacuzino): casele din Bucureşti cu locul lor 
şi grădina şi căscioare ai: mici-la poarta din sus lângă curtea:-ceă “veche, îu' locul lor. Şase prăvălii in Buc.: Moşia Bobeştii st. 6o0.— 62 suflete ţiganii: pia 

“Semnează: Dumitrana * Pârscoveanu (a lui Farfara), Zoiţa Pârscoveani (a lui 
Jianu), “Matia: Pârstovearii “(a lui: Iordache Cantacuzino) (Copie legalizată în arhiva G.GrC). rii. 

225. — 1802 Martie 16. — Adeverez cu zapisul meu la mâna d-ei cumnatei 
Zmarandii Cantacuzino 5 câ după moattea răposatului frate-meu' clicer''Const. Can- 
tacuzino, intâmplându-se oareş-care prigonire între noi asupra dietei răposatului, prin 
mijlocirea: mai multor prieteni dinaintea mitropolitului şi a biv -vel. banului Scarlat 
Ghica ne-am : împăcat: Să-mi dea 'diei din acele: câştigate şi 'agonisite dei:răposat, 
bani gata "taleri:6o0o i vedre vin'1860 cu 'toate cârcitiniile: casei, când: va: eşi: vinul cel nou, drept taleri 1575 care vine vadra po bani '105, i oi: fătătoare 150 drept: ta- 
leri 6ov, 'i mătci: de' stupi -r00 drept -taleri:jdo, i. “capete de vaci” mari 12 drept tâ- 
leri 2x15, i:un' tacâm de:cal, de: argint drept taleri" 660; io tabachere de aur drept taleri 260, io congea s de zamfii “cu  diainanturi drept” taleri- 200, şi două inele 
unul zamfir şi altul diămant drept taleri 150, care: toate: acestea se adună-o. sumă 
de taleri -ro.0o0, şi după moartea. d-ei,: toată casa! răposatului ce a: pogorât la d-lui 

-.j a. . a . aaa za 

. ci LED 
i pa : Tu e : pi - i „i ze 

„! Briceag” PI e aa 3 cae 
? Jasp, piatră scumpă : :-:: pf a. 3 Cf. doc. 390, 604. mii mie 

- N p- 
: ' + Năsturel, Neamul boerilor.Pârscoveni:.:. PI A aa a, 

5 CE, doc, 226 399 400 401.404 405 din care se vede că.şi acest.act emană; de la Iordache 
Clucezul Cantacuzino soţul Maricuţii Pârşcovencii şi fratele lui Constantin. Soţia acestuia era Sma- 

tanda. Topliceanu:" DE SE Sa i. mere : 

* paftă, ei



de la părinţii noştrii, adică partea d:lui în moşia Măgureni cu muntele, cu viile, cu 
moară, 'cu: casele: şi .cu toate -sădirile, i. moşia Valea lungă, i Edera,:i-Branciog, i 
Buda, i Lineşti, i două: vătăşii: de ţigani - lăeţi şi vatră, toţi, iar încă de pe acum să-mi 
dea toate. sineturile acelor moşii (Copie nesemnată în. arhiva G. Gr. C.) . | 

226. — 1802. lunie .16. —Izvod de cheltueli la pogrebania d-ei cucoanei Zmaragda 
Măgureanu 1. ce.la 24 de.Mai anul; 1802 s'au ingropat la Cernat. în biserica hramul 
Sf. Nicolae, în totul 1142 taleri. Asemenea mi s'au dat şi mie de către d-lui clucer 
Grigore. Hrisoscoleo, - clironomul răposatei. Semnează protopop. Nicolae. Popovici al 
Haromsecului. (Arh. G. Gr. C.) e, 
„i. 227,'— 1802 Iunie 29. —:; Din: râvna: d-zeiască ne-am îndemnat: de;am făcut dar 

sf. biserici a Cernatului. ce se prăznueşte hramul sf. Nicolae, unde sau îngropat cu- 
mnată-mea şi soru-mea Zmaranda Cantacuzino, carele. dăruire. de taleri: 500 'şi:un 
rând de odăjdii de mătase s'au făcut pentru sufletele noastre şi a. răposaţilor ce din 
jos se însemnează, care aceşti bani se luară în mâna d-lui chir Stan "Țarcă Gormanul 
şi la trei juraţi ai sf. biserici, -..-.. si-i: | II 

 Clitorii: cei vi. - PD a PE I I Ctitorii cei morți 
„„Grigore Hrisoscoleu. ... . ,.. +... Constantin, Smaranda ce 

Maria, Dimitrie .. . . iu „sau, îngropat, Scarlat Hri-. 
i! „Safta .. Sa pui ue „soscoleo, Rada, . Mihai 
RTR E a sui, Yopliceanu, -. Bălaşa, loan 

Cantacuzino, Maria, Radu, 
ri ae DR Maria ... . 

„ Aici sub această piatră s'a. ingropat Smaranda soţia d-lui Constantin Cantacuzino 
clucer, fata stolnicului Topliceanu.. Au răposat aici, la 1802 Mai 23.: (Arh. G. Gr C.) 

1, „227 a, — 1802 lunie '8. —. Răposată, cumnată-mea. şi: soră-mea, Smaragda: ce au 
ținut întru căsătorie pe D-lui răposatul Clucerul Constantin Cantacuzino, prin diată 
lasă. pe D-lui biv vel ban: Scarlat Ghica, : epitrop. de a se. urma . întocmai, diata, şi 
pentru. căutarea sufletului, şi, pentru osteneală ce va pune de a priveghia; şi a difen- 
derisi cele orânduite după dreptate îi lasă viile dela, Sărată . atât. cele. de zestre ale 
răposatei cât şi alte vii ce au cumpărat: răposatul cumnatul. nostru -şi, le. lasă prin diată tot răposati.... Dăm şi: noi aceasta carte .D-lui împreună cu alte sineturi adică 

un,Zapis al. stolnicesi Caterini, Bălăcencii de vânzare, şi. de. danie... iar. celelalte 
„vii ce sunt de zestre ale răposati ce răposatul cumnatul Dinu. Cantacuzino i-au fost vândut viile răposati ce le avea de zestre în sud Slam Râmnic”şi în locul acelora i-au dat pe cele dela Sărata... are şi d-lui a da pentru sufletele acestor doi răpo- saţi dintr'aceste vii pe tot anul câte o sută vedre vin la Poiana Mărului după legă- tura ce o au aceşti doi răposaţi cu schitul, ae 

„„... Maria Clucereasă, Barbu Arion, Grigore Hrisoscoleu, - : * (Actele D-nei Smaranda G-ral Corlătescu, nasc. Cocorăseu). 

  

1 Smaranda Cantacuzino cf, doc. 404. 405. Era soră cu Maria a lui Grigore Hrisoscoleu amândouă născute Topliceanu. V. doc. 227. ” n 
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298. —'1808 Mai! gi..— Constantin: Călinescu biv! treti log. către ispravnicii de 

Prahova pentru moara ce: clucereasa Cantacuzino !. 0 are lă moşia Floreşti; Prahova, 

pe care: moşie o stăpâneşte: d'avalma cu domniţa. Ecaterina * (Arh. G. Gr. C.).... i 

299: — 18og Dec. 2. — Şerban: Cantacuzino dă zapis cluceresii,. Maricuţii Can- 

tacuzini pentru un schimb de ţigani '(copie -legalizată: în Arh. G.Gr.C.) .-.. i, 

230. —- 18ro Iulie 15; — Foaia de zestre.ce. Canuţ sin: clucer . Dumitrache ?...dă 

nepoată-si Anica fiica: răpos. frate-său Alecu medelnicer. Pe lângă scule, parte în 

Măgureni cumpărată dela. gheneralul : Mihai' Cantacuzino de. răpos.. pah. Const.: Hri; 

soscoleu şi dată zestre mamei Anicăi.+.: Parte din' Valea lungă, Dâmboviţa, cumpă: 

rată dela gheneralul : Mihai C.. de răpos.. Hrisoscoleu. şi dată.. zestre -mamei 'Anicăi 

jumătate, iar. cealaltă jumătate este. dată 'zestre. soru-si, (a Anicăi) Uţii .căsătorită cu 

Costache Hiotu (Arh. G. Gr. C.). EEE CI IC Ra a a II Pi 

931. — 1811 Aprilie 29. — Polcovnic: cneaz Cantacuzino către: întâiul divan, că 

având o moşie părintească. anume :Floreşti în Prahova, deavalma, cu clucereasa, cne+ 

jina Marina Cantacuzino.?. „şi ca unul-ce mă aflu în 'slujbă împărătească, am. venit 

„aice acum pentru : puţină: vreme. şi “nu-.pot să mai zăbovesc ca să se hotărască, 

„această moşie şi pe toamnă este ca să viu iarăş înapoi, atunci voiu. ruga: pe. „slă- 

„vitul 'divan de mi-se. va orândui un:hotarnic ca să ne. odihnească, dar, fiindcă auz 

„Că d-ei e să meargă la Viena şi. poate când voiu veni:eu, d-ei nu va fi aici, 'şi se 

„va zăticni iarăş această hotărnicie, rog a-i se porunci ca mergând să-şi lase, aici 

„vechil în locuri a 'fi de faţă la această. hotărnicie, ce. se va urma“. (Arh. G. Gr. C.). 

292, — 1811 Iulie 28; — Către slăvitul divan şi comitet. După buiurdismă * slă- 

vitului divan dela alăturata jalbă a d-ei-.cluceresei Marichi Cantacuzini, adunându-ne 

la un loc și văzând că cererea ce face. d-ei spre a: i se alege din casa. răpos.. s0+ 

țului ei, clucer Iordache Cantacuzino, lucrurile de zestre şi de -clironomie, atât cele 

  

1 Marica născ.:Pârscoveanu, Cf. doc. 316, 638. e 

? Fiica lui Ion Vodă Mavrocordat, soţia lui Radu Cantacuzino 1.1714 colonel cneaz în Rusia 

și mama lui Nicolae Cantacuzino, general în. Rusia, cf. doc. 231. “ a 
"3 Stolnicul Dumitrache, 1788, cronicarul, clucer, e fiul lui lordache zaraful şi nepot lui Iamandi 

Chiurcibaşa (Grecianu 1 89). El cere la 1790 lipsa de 'zestre dela: Nicolae Lipănescu treti ' vistier 

Are fiu pe Aleco treti vistier la 1790 :(lorga,' Studii şi doc: III. 69-70. —! Acad.: Rom. „Ms.,633 f. 9) 

„apoi medelnicer, ginere lui, Const Hrisoșcoleu (doc. 392 şi 406), pe Cănut (doc. din, text) si pe. 

Răducanu care la 1822 e serdar şi ispravnic de. Prahova. -— Acel „Dumitrache e deosebit „de Due 

mitrache Varlaam, pitar la 1769, pah. 1779 (doc. 136), despre care genealogia Cantacuzinilor (ed. 

lorga, 171, 176, 187, 512) spune că era căsătorit cu o vară primară a genralogistului şi căruia Su 

noaștem documentar două soții: 1) pe Maria fiica vornicului Ştefan Parscoveanu, văduva lui Balac- 

cioglu, şi care era moartă la 1197 (Arh. St. Cond: 35 f. 83 şi 236. =: Grecianu, genealogii: 1, 169) 

şi 2) pe Safta Brânceanu: cu care a avut fiu pe. Constantin, puternicul boer dela. inceputul, sec. al | 

XIX-lea (doc. 597).—Un al treilea Dumitrache e paharnicul dela 1769, fost sfetnic-al lui Stavrachi 

genealogia Cant. 174, 176, 187) identic cu Dimitrie .Fotache vel pah. în divan la 1764. . 

* Cf. doc, 403, 406. pegas 

s Cf. doc. 228. 315. 638. 

 Poruncă. i a ta e 
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ce sunt îâ păr 'cât şi cele ce' lipsesc, s'au. primit de slăvitul divan şi nici de pravilă 
i de pravilniceasca condică. nu este. oprită, — am ales din. foaia--de zestre. cele ce 
lipsesc. şi lucrurile” ce „au moştenit: d-ei după moartea răpos. taică-său vornicul, Ştefan 
Paârscoveânu, din care 'acestea - căte au fost le-am: pus “cu preţul lor, iar câte au fost 
nepreţuite le-am prețuit noi acum cu tahmin 1 însă cu scădere spre folosul copiilor 
şi s'au adunat acestea; ce lipsesc. în “sumă. de taleri 36.000 după cum'se vede. la 'în- 
semnarea ce arătăm mai jos, însă cu taleri 25.000 prețul caselor celor vechi cu trei 

prăvălii i grădină pe loc moştenesc, ce le-a avut d-ei clironomie, pe care stricându le 
răposatul au făcut alte. case noi şi:lea. vândut în urmă dei drept taleri 58.000. La 
care facere 'a caselor noi, măcar că.am văzut în 'condica răposatului scriind cu slova 

lui că a cheltuit taleri 11.000 la cărămidă. şindrilă i lucrul .zidarilor şi a lemnarilor . 
afară din cheresteaoa cea măruntă, i var şi altele .care 's'au socotit a fi și, acestea 
alţi taleri 11.002, fac peste! tot taleri :22.000 şi până-la 'taleri::58.000 suma vânzării 
rămân taleri 36.000 ai binalelor vechi şi ai locului, dar. noi am. 'înduplecat pe -.clu- 
cereasa “de a: primit af preţul acestora” taleri 25 000 ŞI pentru această lipsă de'taleri 
36. 600 am găsit, cu cal€ să.se dea cluceresei 77o pog. vie la Sărata 'socotind pogonul 
pe taleri 400, şi moșiă Pietroşani, Teleorman, st. 5oo câte. 16. taleri stânjenul, măcar 
că egumenul: Comăneanu : ce este vecin ne dete pliroforie că în vreme:de pace moşia 
avea venit pe an cel rault taleri 60, iar. de când cu rezmiriţă nu. s'a putut lua nimic 
de pe, dânsa. Iar pentru moşia Bogaţii st:: 2.000 ce a. dat-o soţul d-ei:zestre, să ii se 
dea 'moşia' Valea lungă a casei răposatului, fiind amândouă într'un judeţşi de o potrivă 
la venit. Iar pentru 82 suflete ţigani” ce lipsesc din zestre, 'am înduplecat. pe cluce- 
Teasa să şi-i ia din. casa! răposatului fără prăsilă. Mai cere. clucereasa.. să i se dea 
din casa răposatului parte de un'copil. După: pravilă s'ar fi cuvenit: să i se dea'un 
lucru nemişcător, dar 'negăsindu-se un asemenea lucru potrivit, âm: chibzuit că după 
ce va eşi casa răposatului de sub arendă, fiind vândut venitul pe trei ani dela tre- 
cutul șf, * Gheorghe, din cât venit, se va Strânge pe tot.anul a treia parte 'să fie a 
ei până ce copii vor veni în vârstă, iar atunci fie că „copii: vor urma: tot aşa, fie că 
i se. va da un acaret, să-l stăpânească catahrişis 2 cât va trăi. Am cercetat, şi urmarea 
d-ei dela moartea soțului ei şi: am văzut,că :a făcut catagrafie de „toată ștarea casei 
şi a” scos: prin judecăţi şi osteneală 102: :suflete de țigani şi 3 acareturi ce erau per- 
dute anume moşia Grozăvoaia, Saac, şi 23 pog. vie la Sărata şi o'cârciumă ot mun- 
tele. Zamora, Prahova. Iar din veniturile :ce au intrat în mâna ei „de peste tot'taleri 
106.430, a plătit. taleri 35.015, datorii. ale răposatului i taleri 13.502. la „pogrăbanie i 
'sărindare-i pomeniri, i răscumpărătoarea | a-9 pog. vie, i hotărnicii. şi judecăţi; . şi 
taleri 21.300 cheltuiala lui Costache copilu. 3 ce este, trimis la Viena şi la Paris spre 
învăţătură. pe 4 ani, „dupa poliţele neguţătorilor” ce'ne-a arătat şi taleri 36.000. chel- 

  

. - . . se 

a Cu aproximaţie, prin evaluare. 
2 Uzutruct. 
: Caimacamul dela 1849.  



tuiala casei pe trei ani, fiind: veniturile * 'moşiilor vândute, “cuprinzând: chiria“ casei, 
simbria la doi'dascăli. ai: "copilului de: aici 1, îmbrăcăminte, slugi, : cheltuiala * cuhiiei 

pe. lună peste taleri 1.000, şi după scumpetea ce s'a 'urmat în acest! an: ari 'socotit 
şi. noi că 'nu'6ste multă cheltuială : 1.603 taleri pe lună. După sorocul: de trei ani când 
se isprăveşte: arenda 'moşiilor,: d:ci "va dat'pe! tot: anul. socoteală de. întrebuinţarea 
celor două părţi de venit cuvenite copiilor la obrazuli:ce:- se: va: găsi cu'caleia fi 
impreună 'epitrop. sii ia i pita 

Zestrea cluceresii a fosti taleri- 'zo00ice 's'au' luati de pe- 2'moşii şi:o''vie ide 
zestre; taleri: 5000: scule, argintării ŞI: 'caretă. cu 6 telegari; - taleri ':25.060 casele: 'cele 
vechi cu trei prăvălii; taleri 1.800: ce. i s'au dat de! surori! când: s'au împărțit; taleri 
500 un inel de 'diărăant dat de: soțul ei: zestre, — - Apoi: Testul: “până lă taleri “26000 
sunt: 30 capete, vite: mari câte “taleri: 10; — “TI capete cai: po: taleri 70 ji-=:40'! oi: 'B6 

taleri 2; — 4 mătâi! “stupi” po. taleri 2; —2 vacii: “po taleri Tia bivoliţe po 
aleri 25; — 27 capete! râmători- i. împreună: 63 taleri. me NE ELI RICA taie 

-”Periugia - -clucerului- Iordache ce rămâne pe seama copiilor: moşiile Măgureaii 
Ederă, Floreşti, Buda, Groză'voaia; petec 'de “moşia: (la Călmăţiui,: : Buzău, thoşioată- la 

Sărata, Muscel, muntele Zamora, vie „de 25 , pog. la Măgureni, 500: țigani. de lae, 
72 ţigani. de Vatră. Pt TIT Pret mit EAT 

Intâiul divan şi: 'comitet: 'tătăreşte la18 Novi'18r1: Seniiieazii Radu Golescu 
Isaac Ralet, Mihalâche Manu. (Arh. St Cond.: domnească: No; '69 fi. 152.) | 

i 2820, — 1810, = Catre Slăvitul întâiul: 'divan: şi : 'comitet 'dela depart: de” opt. 

"Sau: înfăţişat: la' judecată clucereasă Marica Cantaciizini cu-jalbă ce ani 'dat' pentu 

casa răposatului Scarlat Ghica zicând că răposata” cumnată sa  Smaragda clucereasa, ce au 

fost soţie răposatului Constantin Cantacuzino fratele! răposatului lordâche Cantacuzirio 

soțul dumnea-ei;! “având poprite . za: pogoan€ din viile. ot Sărată 'ale 'acelui” Tăposat 

Constantin “Cantacuzino: drept lipsă de 'zestre"diă! 42 pogoane: “ce sunt într” acea: vie, 

care vie îi'era prin: : simfonie lăsată! de soţul ei să'o' stăpânească Smaranda” şi să ia 

rodul dela toată-: via, ŞI după! mioarte să-şi orâhduiască' acele 12 pogoane . “unde ::va 

Voi ca o stăpână iar” “Cealaltă vie i să” 'rămâie la'câsă răposatului soţului ei, dar ră- 

posatul Grigore Hrisoscoliu ca un epitrop ş şi clironorh acelei Yăposati. 'cumnatăsii Srua- 

randi s'a: pus "de 'le-a hărăzit cu, „totul "prin carte. de danie răposatului, banului Scarlat 

Ghica şi o “stăpâneşte - acum: “casa” “acestuia! şi Bindcă” acum şi-au 'adus şi scrisorile 

dinăuntru de: unde le-au avut! în păstrare; cere “dreptate. Matica arată: 'zapisul dat: de 

Smăranda 'lui'Tordache 'Cantăcuzino! “p&ntri! 'împărțeala periiisici lui Dinu Cantăcuzino 

cu leat 18o2 Martie 23 -adeverit de mitropolitul Dositei (Filiti) de Banul: Maiiolache 

Brâncoveanu, de Scarlat Ghica. și întărit de Mihai Vodă Sutzu prin care Smaranda 

dă lui Iordache din cele agonisite de soţul ei 10.000 taleri iar după moartea ei 

Iordache „Va: ;moşteni. toată casa; lui Dinu pogorâtă de. la. părinţi 2. tataie 

gt e tau dt mt 
1 Grigore, tatăl lui: G, Gr. Cantacuzino. 

1 v. doc. 225.



— 18 — 
„Sa arătat. actul, de la 8 Iunie 1802 2., Se arată si zapisul prin care Caterina Bi- 

lăceanca dărueşte. nepotului ei. Dinu, Cantacuzino! nişte pogoane de. vie şi altă carte 
a aceleeaş din 1783. Decemvrie 14. . ; - si. e: i a 

„... Judecată hotăreşte, că: tot;.ce. trece .peste 12 pogoane şi peste agonisitele lui 
Dinu Cantacuzino trebue .să ; se. dea la casa lui Iordache. (Actele D-nei Smaranda 
G-al Corlătescu născ. Cocorăscu. + cc e 

283. — 1812 Aug, 12. — Tomiţă post. şi Chivu post. către isprăvnicatul de 
Dâmboviţa: Am. mers. la faţa locului: în, mahalaua bișericei, Staicului de aici din Tar 
govişte ca să. descoperim locul de case al clucereșii Maricăi Cantacuzini a răpos. 
clucer; Iordache Cantacuzino, . loc: rămas moştenire din. neam în neam, de la boerii | 
Cantacuzineşti. Mărturiseşte ; bătrânul . Negoiţă Beznea de 80 ani, care şade mai la 

vale. în mahalaoa.. bisericii; Roşii, ce se numeşte a lui Coadă vornicul * ; acesta-a arătat 
unde au, fost casele lui Const. stolnicul Cantacuzino şi locul răpos. Şteran Vodă Can: 
tacuzino mai din sus de locul de.case al răpos. spătar. Mihai. Cantacuzino ce se: ră- 
zeşte. cu locul cluceresei,, Locul spătarului. Mihai era acum al clironomilor. lui, copiii 
medelnicerului Scarlat, Hiotus. Locul este între apa. Ialomiţei, iazul morilor şi ulița 
mare.: (Arh..G. .Gr..C.) i, p A a | a 234. — 1817 lulie 4. — Marița Pârscoveanca hătmăneasa jelueşte lui. Vodă 'că 
un loc;de casă ce are în Târgovişte, e cotropit de orăşani (Arh. G. Gr. C.). 

235. — 18717. Nov. 30.— Ispravnicii de Damboviţa „Manolache pah. şi Petrache 
Arion arată că vechilul jeluitoarei . Marița. Parscoveanu (vezi ;No..234) a infăţişat un 
sinet al „răpos.: Ştefan. Cantacuzino . i: răposatului . Const, Cantacuzino. cu leat 1779 Fevr. 23 (de, sunt ani. 41) „prin .care aceştia (v. doc, 218) având de la, strămoşi un loc în Târgovişte şi o vie. părăsită în, deal. acolo, o hărăzesc nepotului lor. lordache 
Cantacuzino. De, faţă. la cercetare::au fost şi pitarul: Jon. Brătescu, Pană. logofeţelu fiu şi vechil al şetrăresi „Biţii Matraca + (Arh., G. Gr. C.) cf. doc. 237. „4 286.:— 1820, Aprilie, 27. — Catagrafie de toate sineturile moşilor i de alte lu. cruri care s'au. găsit în lăzile d-ei răposatei Maricuţii Pârscovencii, pe care a che- mat-o; miloștivul D-zeu la 17 ale lunei lui Oct. leat 1819. Asemenea şi câtă cheltu- ială. s'au: fâcut la îngropare şi până la 40 de; zile i câţi bani a fost datoare, 

Zapise privitoare la “moşiile Edera, Prahova; Grozăvoaia, Saac; Sărata, Buzău; Pietroşani, Teleorman; . Negraşi, Vlaşca; Răceni, “Teleorman; Valea lungă, Dâmbo- Viţa (şi un plic .de zapise cele mincinoase ale sătenilor, Lungeni);. munţii . Zamora „Prahova; Măgureni, Prahova; Cătunu, Prahova; ţigani lăeţi. şi ungureni; locul din „Târgovişte, .. -. e ai N 

  

. ; 
î po „1 v. doc. 227a, 

! 
2 Cf. Iorga, Inscriptii, II. 354. , , * Soţia lui Scarlat Hiotu, Zoiţa, eră fiica lui Mihai Rudeanu 'care' era şi el nepot de fiică spătarului Mihai. 

SR 
+ Bălaşa, soția lui Panait Matraca, era fiica lui Radu Bărbătescu şi a Zoiţei Cantacuzino din ramura Şerban Vodă, 

a Aaaa ăi ţ



Sineturi pentru diaforaoa: 1. cu. "pah: Nicolae Bălăcianu, şi cu :boerii “Slătinânie 
Aşezământul făcut de. răposata cu celelalte surori ale d-ei, cu. d-lui: Dincă Gră- 

dişteanu pentru periusia răpos. “Vornic Barbu :Ştirbei *: Foaia: de:zestre a răposatei 
1777. Hărțile” moşiilor: Grozăvoaia! şi. Negraşi. | Hrisovul lui Mihai Vodă. Suţu pentru 
toate moşiile. - i AR IRI pa PI CNE IN o | 

Bani: a IN Di pt 

5000 taleri de luat, cu! zapis dini 8 Fevr. 1819, de la chir lanache Mini, cu taleri 

'5'la pungă peilună. -:: e 
„5000 n. cu zapis! :din '4 lan. 1819, de n vornic. Grigore Ralea, cu dobanâa 

: - tâleri 3-la. pungă: pe lună. tu 

2000 taleri cu zapis: din 14 lunie 1818: de la căminarul Iancu Cocorăscu ginerele 

d-ei, cu dobânda '3 talere la pungă pe lună.. .: iii. 

Sau găsit nahtt într'o pungă i: ci pt 
600 taleri. în 24 'mahmudele po. taleri 23 i 

15: :„' 'în:5 galbeni împărăteşti po taleri - 15 

15 „ în 28 rubiele po taleri 2 şi go 
245 -“p:* în -.35 diriclii:po taleri'7 

E 997 - ti ÎI ID ete | 

Lucruri prin lăzi: iai a i ae Site 

17 mosoare cu tort;:23; sculuri bumbac; IT: burdari 5! de argint; 1itoc de-5' pa= 

-hare de clistars.; To perechi cuțite cu :furculiţele lor, de os negru; 7: linguri de co- 

sitor; 1 feligele?; 1 covor;:1 bucată: pânză de-olandă';:1 farfurie de: argint : pentru 

dulceaţă; 2 linguri: mari de argint din care una este „poleită; 9 linguri de argint 

pentru dulceaţă; 20: pereche cuțite 'de argint cu furculiţele: lor; 20. linguri 'de! argint 

pentru masă; 2 pahare: “mici 'de argint: “pentru râchiu; 2'feligele-'mari pentru ceai; 

1 iconiţă de sf. apostoli Petru şi Pavel; nişte sf. moaşte pecetluite într'o' hartie; 

1 cruce cu sf. lemn;: .1'ceasornic mic: cu lanţ, de aur: “într'o pungă; T „Bear n negru 

» Pricina Ti : i 

2 Dimitrie, Iancu, Gheorghe, Mariuţa şi Luxandra (soţia 1 lui N. Baălăcianu) fraţi Slătineni erau 

fii lui loan Slătineanu şi ai Smarandei Cantacuzino din ramura lui Parvu: fiul: ui Draghici cf, 

doc. 314. 411, 

ot Constantin şi Grigore fcaţi Grădişteni, serdarul Alecu Bengescu: biv. vel log. Const. 

Bălăcianu, hătmăneasa Maricuţa Cantacuzino născ. Pârşcoveanu, aga Const. Golescu, 'clucerul Const. 

Otetelişanu, serdarul Const, Lazarul (soţ şi vechil al Zoiţii Pârşcoveanu '(fostă Jianu) fac proces 

la ro Iulie 1811 pentru anularea diatei răpos. vornic Barbu Ştirbei şi pentru desființarea adopţiu- 

nei de către acesta a lui Barbu (viitorul Barbu Vodă Ştirbei) fiul lui Dimitrie Bibescu (Arh. St, 

Cond. veliţilor boeri No. 5 f. 29. caet 2) cf. doc. 559, 565. Be 

+ Numerar. 
Pa tu 

5 Buhurdar, cadelniță. | N a | 

* Cristal, | - | | a ini - 1 

1 Ceşci. e ae dt oa Ii 

* Şal de India. 

same:



sadea; cu căpătâe ;-un! şal vechi ghiuvez?: cu floricele mici;peste tot ;: nişte mărgăritar 

mic al sf. icoane; o malotea: de-ghermesut *. fistichiu cu: samur. de, trei ani vechi şi 

înlăuntru cu silviu &;. o 'scurteică. de- malteh * .noriu cu samur ;:7 .lingiri cu capacele 

lor; 1 capac: singur; 1 tingire: de:dulceaţă; 2 perechi»dle draniuri; un. teas” de bae; 
o pereche piuliţe fără pisilog; 4 linguri de dulceaţă; 6 farfurii de argint; 6 suniele (2); 
4 talere; 4 farfurii albastre mari; 2 farfurii albe. , ir, 

«î î»* Lucruri ce! s'au! împărţit: din. haine „pentru , sufletul. răposatei:. O scurteică de 
“pambriu verde cu samur; o scurteică de pambriu. casău * cu;cacom; o scurteică 
de. pambriu, purtată, casău, cu .samur; '0 „scurteică: de jpambriu verde, cu „samur; o 

rochie de. floranţ:» liliachiu; o rochie .de :pambriu:, verde cu. floricele mici; o ma: 
malucă “. de postăv negru;:2 rochi de batistă; 3 rochi de bazele 1; x, rochie percal; 
1 rochie tulpan cusută pe poale; 1 pereche. pantofi;; 12 cămăşi „batistă; 1 simizet cu 
horbote!3; 12 perechi ciorapi; 1 boccea verde de -pambriu cu chenar. galben ; un șal 
negru cu căpătâie şi cu flori peste tot; nou; un! şal negru cu floricele, vechi. 

Lucrurile ce s'au oprit, a:se:vinde; o caleaşcă. veche;.o caretă veche; o pe- 
reche telegari negrii. e bu ui a. 

„ Datoriile ce sau găsit că avea! răposâta pe ;la. neguţători: 8oo taleri la chir 
Petrovici; 241 la Aghic armeanul; 183 la chir Becar; 98 la Marin cojocarul; 128 la 
Dumitru croitorul; 59 lui Maisel spiţer ce şade în dreptul: Caramanlâului ;.7oo lui 
Gioanache spiţer ; 50. lui Xincr spiţer; 8oo.plata. a '8 doftori..: ;. .. rr 

„ Câţi bani-are să ia.cuconu Costache : fiul răposatei: rogr taleri din cari 450. 
sunt. pentru. inginerul tocmit! de. răposata pentru ! harta moşiei Buda, iar. 36 la 
odicoloane. ; ...; a IO CI IRC A A A 

„Câţi. bani a cheltuit d-lui vornic. Grigore. Rale; 3637. taleri, din... cari 1000 0 
poliţă. a coconului: Grigore, Oct. 8. de la „Florenţa, 'iar.;384 tot: aşa altă poliţă de 
la: Paris... cine i ARE IDR IE a aa Ea 
„In cheltuelile- de îngropare de 11.396:taleri se: cuprind; zoo taleri lui lanache 
Caribol pentru îmbrăcămintele cu cari s'a făcut îngroparea; Goo taleri cucoanei Mar- 
Shioalei fiica răposatei; 5oo pentru mânăstirile de la sf. Agora; 300 la mân. Sinaia; 

ab pt 
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- + Roşiu ca: purpura; .-.; 
2 Haina femeiască lungă. | 
3. Atlas din: Alep... -.: ct pir 

:4 Unfel de samur, ...., a 
5 Mătase de Malta. . ....-.; i LIRE ANEI DI IC INI IN e AR „20 Albastru, e ie ia a 
1 Tas, lighean; vas, i. ji: 
8 Stofă de lână. , PERII DN RE INI CR 
? Castaniu. 

:2 Atlaz de Florenţa. , i? ti , “1 Haină. 
| Aa 13 Francez, urzeală de aţă şi bătătură de bumbac, subţire, cu desenuri. 

:5 Guler cu dantele, 

FRI Di Da IN RD . pi „e Pe ir DE A ei „d î.. 
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1200 pentru văduve sărace. şi fete de: măritat. Urmează alte: sume pențru parastase 

Semnează: Iordache Slătineanu vel: vornic !, Mihail Ghica. vel vornic, Grigore Ralea 
biv vel vornic, lon Cocorăscu biv vel. post. -:! / E Răi 

Copie scoasă din:cuvânt.în cuvânt după cea: adevărată catagrafie ce „s'a făcut 
după moartea 'răposatei maicei noastre de d-lui vornicu :lordache Slătineanu şi: de 
P, S. S. părintele vlădica :Pogonianis.:— 1824 Dec. 19. Urmează declaraţia: fraților 
Cantacuzino că şi-au împărţit această avere şi că nu mai au pretenţii unul împotriva 
celuilalt, 1824. Dec. 19. (Arh..G.:Gr. C.) ci Ri 

"937. —.:1825 lan.: 3.—.lon. Brătescu, pitar ::scrie; lui: Grigore ,Cantacuzino .cu 
privire la un loc: din. Târgovişte; de care. actualul stăpân: sau . cotropitor . chir. Bănică 
zice că tată-său la cumpărat de la un Răducan judeţu, acesta de la un hagi Dumitru 
şi acesta de la boerii Cantacuzineşti, având chiar, zice, hrisov de la Ştefan Vodă 
Cantacuzino (Arh. G. Gr. C.) cf. doc. 235. :.. i. N 

238. — 1834 Nov. 25. — Alexandru. Vodă: Ghica înalță la rangul de vel clucer 
pe biv vel comis Grigore Cântacuzino ' „după slujbele 'ce:cu osârdie ai. arătat, în 

„curgerea vremii de când'te afli mădular la divanul de.: comerţ“. .(Arh.: G. Gr. C.) 
239. — 1833 Iulie 7.. Subt. această 'piatră;se odihneşte oasele: răposatului: dumi- 

sale” marele. ban Matei Cantacuzino:. Acest .nobil 'strălucit 'din .neamul prea puterni- 

cilor făcători de roduri s'au sfârşit la anul 1835 lulie 7. (Inscripţie tombală :de: la 

Sf. Ion cel mare din Buc: (Copie în Arh. G. Gr. C.). - Sa E 

240. — 1837 Aug. '19. — Alexandru: Dimitrie : Ghica  Voevod.:: Se adeverează 

precum cer numiții, în acest atestat, însă 'd-lor Costache. Cantacuzino" -vel log. şi se- 

cretar al statului şi Grigore Cantacuzino vel clucer, aşezaţi: cu familia d-lor:in ca- 

pitala Bucureşti şi 'clironomi - adevăraţi . (ai) familiei Cantacuzino, imputerniciţi de 

drepturile acestei familii; se adaogă după 'a d-lor cerere, spre întemeiată încredințare 

precum : că ştiut este că la anul'1788 şi în- vremea războiului în. domnia. domnului 

Nicolae Mavrogheni, având asigurate la 'măn. Poiana? toată. mişcătoarea. casei d-lor 

stare, şi toate documenturile cele vechi ale familiei şi proprietăţilor d-lor, s'au călcat 

această” măn. de către oştire turcească 'şi jefuindu-se, de toate lucrurile „ce. această 

măn. avea, cât: şi alţi particulari asiguraseră 'acolo spre păstrare, apoi. s'au şi ars 

de tot, şi ca un lucru ştiut de obşte şi mărturisit şi prin acturi judecătoreşti ce după 

vremi Sau dat în prigonirile ce au avut la proprietăţile d-lor, 's a-dat această ade- 

verință cu iscălitura şi pecetea noastră. - (Semnătură autogrăfă: a; domnului. Contra- 

semnat marele log. al' dreptăţii Barbu Ştirbei. Original în Arh. G. Gr..C) IE 

241. — 1838 Iunie 3. — Grigore Cantacuzino şi .Luxiţa Cantacuzino fiu. şi fiică, 

scriu de la băile din Mehadia, Măndicăi Creţulescu .la Bucureşti în casa. Grigore 

  

' Traducătorul lui Ahilevs la Stiros (Iorga, Ist. lit. rom. In. sec. XVIII, II .85-—6.. 434). Gi- 

nerele banului Dumitrașco Racoviţă (Arh. St. Cond. domnească 102, £ 119): : Di 

2 Pe locul actualei Case de depureri - a e o | 

3 Cf. doc, 3093. 616 | | a SI 

Sarauda Crețulescu născ. Conduratu, mama Luxiţei Cantacuzino născ, Creţulescu să bu 

nică despre mama a lui G. Gr. C. V. doc. 292. PI cea



— 8o == 

Cantacuzino. Au consultat pe medici pentru Luxiţa. Vor .pleca la: Viena zioa urnă: 

toare. Aşteaptă ştiri. despre starea copiilor. (Arh. G..Gr. C.). | 

24. — 1838 Iunie 14. — Aceiaşi c. aceiaş. Pleacă prin Viena la Carlsbad. Pe 

drum : au -făcut „cunoştinţă cu. două: doamne moldovence din familia beizadelelor Suţu 

care se duc. tot la Carlsbad. Luxiţa cere să i se trimeată la Viena „cadifeaua“ sa (ibid.) 

233, — 1838 lunie 21 Viena. —, Aceiaşi. c. aceiaş. 'Luxiţa ie încântată de Viena 
unde face multe cumpărături de toaletă (ibid.) . 

234. — 1838 Iulie rr st. n. Gregoire Cantacuzene către. Lepetit architecte et en- 
'trepreneur de bâtimens'â. Bukarest. Fiindcă nu incepe lucrările de reparaţie ale casei 
inspiră':neincredere soacrei: lui Gr.: C. 'Lepetit a avut o altercaţie cu un vătaf al lui 
'Gr. C. fiind că .Lepetit. nu înţelege bine româneşte. Are 'o :„vivacit&naturelle“ şi 
s'a lăsat „emporte au delă des limites permises â un homme de bonne sociâte“, Casa 
să fie gata până la întoarcerea lui Gr. C. prin Sept. „Il faut, mon cher Lepetit, que 
„vous commenciez par Jaisser de cât& tous les enfantillages et, en veritable franqais 
“„aller chez M-me :ma :belle-mâre lui demander pardon“. -Să întrebuinţeze ghipsul de 
pe moşia lui Gr..C. Semnează:.,d&vout ami“ Gr. C. (Arh. G. Gr. C). 

i BD. — 1838. Aug. 16. Marienbad. — Gr. şi Luxiţa C. către 'Măndica Creţulescu, 

Cu ei se află .şi sora „Marghioala:: care. va! veni cu ei la - Buc.. . Vorbeşte de efectul 
'binefăcător al'curei.; (ibid.) rii 

246. — 1838 Sept. 1. Marienbad. - Aceiaşi c. aceiaş. Grigore, C.a “stat 6 Săpti- 
:mâni la Carlsbad,'4 la Marienbad şi acum pleacă - -spre Viena. Luxiţa s'a însănătoşit 
Cere din nou fratelui său să-i trimită - „copia domnească“ la Viena prin scrisoare. 
recomandată. : Se -iniră că: amicul Manolache 'Băleanu 'nu i-a răspuns la trei scrisori. 
“Luxiţa e mulțumită că a: scăpat de tirania curei. » Abia peste 4 zile, vor. fila Viena, 
o zile drum şi 4 zile oprire la Praga. (ibid.) „a 
1247, — 1838 Sept. 9. Viena. —. Aceiaşi.. Anunţă înapoierea lor. la Buc. peste 

'câte-va zile. Au făcut multe cheltueli şi multe cumpărături. (ibid) : 
"248, — 1839. — Două spiţe: genealogice : scrise de 'clucer. „Grigore. Obedeanu. 

'Una din. ele, în formă de copac, are-'la rădăcină desinat în peniță. un cap reprezin- 
-tând pe Pârvul I' stolnic: Cantacuzino, care a ţinut întâi. în căsătorie pe Tigveanca 
(Arh. G. Gr. C.)a. | . , 

„+ 2249, — 1889. Mai. 16. — Sub. această piatră s se . odihrieşte roaba lui D-zeu logo- 
feteasa Zoiţa Cantacuzin * soţia d-lui marelui: log. Constantin Cantacuzino, încetată 
din viaţă: '1839: Mai .16. Tot aici se află odihnindu-se:. întru: fericire, socrii răposatei, 
G Cantacuzino: şi -Maria Cantacuzino o:(Inscripţie. tombală de. la :măn. Sf. Ion cel n mare 

in "Buc Da aaa 

> 

fi RE EI 

11 Sora lui Grigore C., măritată 1) cu marele log. Const. Dudescu 2) cu: maiorul austriac Kellery. 
> O schiţă la fel.in actele mele, scrisă de bunica mea Maria Slătineanu. - 

„3 Flica marelui log. Scarlat Slătineanu şi a Catinchi Filipescu zisă Petaluda (Huturele) pentru 
uşurinţa ei la joc (cf. doc. 314). . 

+ La” dărâmarea bisericei Sf, Ion, osemintele au fost transportate la. “cimitirul, Belu în ca voul 
Luxiţei Gr. C. A : -
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250.. — 1840 Mai 1. — Marie Kellerie din Raab c. „cher frâire Gregoire“ la Buc. — 
Grigore C. era atunci vel clucer. Scrisoarea e privitoare-la subvenţia trimestrială ce 
sc trimetea Mariei prin mijlocirea lui Hillel 'B. Manoah. (Arh. G. Gr. €) 

"251. —'1840 lulie 24. — Carlsbad. Grigore C arată : că a. sosit de 2 zile şi a 
găsit bine pe Luţica şi pe lorgu!. 

252. — 1840 Aug. 18. — Grigore C., Lusita şi fiul Gheorghe din Fcanzensbad. 
Luţica urmează cura. “Copilul Iorgu! e foarte neastâmpărat. Întreabă dacă s'a arendat 
Valea-lungă: Nădăjdueşte că 'la 'casa de la E loreşti zidăria sa. terminat şi s'a: inceput 
invelitoarea.. (ibid). E : ; 

253. — 1840 Aug. 23. — Grigore: C, dă informaţii în: afacerea contractului. cu 
Neculescu ? şi se arată mulțumit că Mandica a procedat cu Neculescu tocmai după 
dorinţa lui Grigore C. Dă instrucţii privitor la construcţia casei de la Floreşti. Gu- 
vernanta copiilor din Bucureşti, deşi are fumuri, Luxiţa sfătueşte să fie păstrată. (ibid.) 

- 254. — 1840 Sept. 5. — Aceiaşi. Iar despre casa de la Floreşti (ibid). . 
255. — 1840 Sept. 12. — Aceiaşi. Anunţă proectata lor călătorie la Paris (ibid). 

256. — 1840 Sept. 21. — Francfurt pe Rin. Aceiaşi. (ibid). 
257, — 1840 Sept: 22. Aceiaşi din Paris. Anunţă. sosirea lor şi incearcă a arăta 

frumuseţile oraşului. (ibid). 

258. — 1840 Nov. 2..—- Aceiaşi tot din. Paris. NE 
'259.. — 1840 Nov. 10. — . Paris. Scrisorile se. pierd pe drum şi nu se primesc 

recomandate. Această scrisoare se trimete prin lancu Ghica. Acesta vă mărturisi de 
sănătatea Luxiţei şi va linişti pe mama ei, Măndica Creţulesciu.i 

"260. — 1840 Nov. 24. — Paris. Aceiaşi. Au făcut multe cunoştinţe în înalta aris- 
tocraţie. Se vor prezinta şi -la curtea regală, având . scrisori de recomandaţie de la 
o marchiză? care spune că se înrudeşte cu familia Cantacuzino. lorgu e la pension 

„la Paris. (ibid). 

“201, — 1840 Dec. 21.— Aceiaşi. Adresa lor este Boulevard des Capucines 11, (ibid). 
"262. — 1841 Aprilie 18/20. — Aceiaşi din Carlsbad. Luxiţa a reînceput cura. Va 

pleca -la Franzensbad. Grigore C. arată cheltuelile vieţei la Paris, (ibid). 
263. — 1841 Aprilie — Aceiaşi. - Se interesează de “ferestrele de la palatul din 

Floreşti, zicând să se facă bine fiind că sunt: pentru, totdeauna. Au scris: la Viena 
pentru inlocuirea guvernantei de la' Buc. care e bolnavă. (ibid). 

264. — 1841 lulie 6. — Grigore Cantacuzino, din Carlsbad, către baroneasa «de 
Bellecotte la Paris, rue Blanche 39. „Aimable baronne, Une petite excursion dans la 
„Saxe et une legăre indispusition” l-au: împiedicat de a răspunde :mai curând. Un 
domn de Brouquens a trimis în Ţara Românească pe agentul său, d-l d'Herbenville + 

  

1 G. Gr. Cantacuzino. 

2 V. doc. 290—293. 

2 Marchiza Du Blaizel. O fată a beizadelei Radu Cantacuzino a fost căs, 'cu.un. Du. Blaizel 
Marchiza a dăruit portretele lui Const. post..şi Şerban . Vodă, care se.află azi: în, casele” G. Gr.0. 

+ CE, Filitti, Domniile române sub Regulamentul. organic, p..211, —V.: şi „doc. 265, 

a
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pentru a cerceta moşiile lui Gr. C. Acesta. a scris 'soacrăi sale.la Buc. să primească 

pe âgent, în aşteptare ca. Gr. C. să se înapoieze el- însuşi în ţară peste o lună. Este 

vorba ca Brouquens să meargă el însuşi în ţară peste a căuta: şi mine de argint viu. 

Dacă se vor găsi „nous les entreprendrons en socict€ d'aprăs la parole d'honneur que 

„nous nous sommes donnâe mutuellement de ne.'rien entreprendre . sans ma 'par- 

ticipation“.  .. : a Rai o ai RE | 

265. — 1841 Sept. 8 — Grigore Cantacuzino, din Buc. către baroneasa de Belle: 

cotte. Domnul Pecheux d'Herbenville a plecat. Cantacuzino l-a condus cu trăsura până 

ja Giurgiu. Impresiile lui P&cheux sunt că nicăeri n'a văzut copaci aşa frumoşi şi aşa 

mari ca pe. o moşie! a lui Cantacuzino. Intindereâ. moşiilor e mai mare decât credea. 

In ăfaceri de mine nu se pricepe;. A“găsit numai cusurul că râurile nu sunt canalizate 

şi fiind fost secetă mare anul acesta a găsit că: nu-i umezeală destulă. „II est trâs 

„possible: que la fi&vre quwiil.a. gagnee de son compăgnon de voyage, de M. Bouquet: 

„ait contribu€ â irriter son âimable caractere: au point de.voirtout sous des couleurs 

„noires et-avec degoit, car rien' comme la maladie ne dâteriore Phumeur de homme“ 

(Acad. Rom.) Se DN a a e aa 
266.—1845 Aug. 11/23. Certificat extrem de lăudăros dat lui Gronlier * de „prince 

Grâgoire C. grand boyard de Valachie“ (Arh. G. Gr. C.). 3 ti 
267.—1845 Dec. 14/26.—Grigore Cantacuzino, din Buc. către „mon cher monsicur 

Gronlier“ în Franţa.—Gr. C. primise scrisoare de la Gronlier prin -Stavropulo secre- 
tarul: consulului “grec. Incotro va călători Gronlier? Oare: spre Roma „si&ge du S-t 
„Pontife vicaire de Dieu et plus: que lui encore ă ce qu'assurent les vrais croyants 
„apostoliques romains“? Va. găsi oare Gronlier la Montauban, unde se află, timpul 

să se gândească la ceva articole de gazetă : „pour :ce pauvre pays Romain qui gemit 
„depuis si longtemps, quoiqu'il conserve encore. la langue, les: usages et le genie 
„de ses ancetres et pour lequel aucun homme  intelligent et philantrope ne sest 
-„trouv& pour lui tendre une main secourable et le presenter ă :ses compatriotes 

„civilises qui ne 'se doutent meme pas de l'existence de ses frăres“, Profesia lui Gr. 
C. este că credinţa şi caritatea ne scapă. “Si tout.le monde 'la suivait les hommes 
„seraient tous comme des bons freres“, Soacra lui Gr. C. s'a mutat în casa nouă 

şi frumoasă, aşa că Gr. C. are mai mult loc acum. Pe lângă fiul său Gheorghe sunt 
dascăli Cornelides şi de Perboyve. Gheorghe sfârşise Eclogele lui Vergiliu şi scanda 
versuri latine. A început algebra.—Gr. C. caută o institutrice franceză pentru fete, 
„care să cunoască muzica, pictura şi lucru manual. Vorbind de o scrisoare a abatelui 
Marcelin, Gr. C. zice că convingerile acelui. preot ar trebui proclamate. sus şi tare 
pentru ca religia să fie „Epuree, et toutes les superstitions 'disparaitraient devant la 
verite âvangelique“. Şi Jean Mano : regretă pe Gronlier. Semnează „d&voue ami“: 
(Arh. G. Gr. C.) 

  

1 Singurenii. 
2 Cf. Filitti, Domniile române sub Reg. organic, p. 442 n. 1. 
s Fost patru ani preceptor al lui G. Gr. C. - 

„4 Zis „le grec“, om de casă al Cantacuzinilor. 
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268.—1846; Martie :1.. =. Prin două acte de invoială scrise de astăzi: ce, într'o 
unire: cu: soru-mea 'Smaragda. log. Cocorasca: şi cumnată-mea d-ei vorniceasa .].uxiţa 

- Cantacuzini am făcut cu cumnatul nostru Frangois Keleri pentru rămasurile de clironomie 
ale răposatei soră-mi Maria. Keleri .născută Cantacuzini, asigurând d-lui o: dare pe 
viață de 400 galbeni împărăteşti pe fie-care an a-i răspunde. .pe tot anul. în „două 
simestruri. Ca. să nu se întâmple întârziere la trimiterea .acestor. bani .şi . să plătim 
alte osebite cheltueli pentru întârziere după cum prin acele, înscrisuri ..ne-am legat 
către cumnatul nostru, m'au. însărcinat pe mine. d-ei cumnată-mea vorniceasa Lusiţa 
Cantacuzini a plăti eu cumnatului Keleri regulat şi partea, ce-i.este,, datoare „d-ei,a 
răspunde. pe tot 'anul. după acele inscrisuri, şi spre a : mea siguranție . mi-au::depus 
d-ei 1.750 galbeni impărătești ca să stea la mine cu dobândă de câte 8/, pe, an şi 

dintr'aceştia să se plătească cumnatului Keleri galbeni 133 analogonul ; cuvenit din 

partea 'd-ei la acei galbeni 400 pe:an. Prisosul de.7 galbeni să-l intrebuinţez, pentru 
curs, polițe şi cheltuelile comisionurilor. bangherului. (sic) prin care. se; vor „trimite 

banii, în câtă: vreme se va afla în viaţă cumnată-meu.. lar. (ferească. D-zeu) încetând 

din viaţă cumnatu-meu, atunci îi voi întoarce d-ei aceşti galbeni. (ss) ; Constantin 

Cantacuzino (Arh. G.. Gr. C.). a ap ța 

269. —1849 Mai 7. — Cantacouzinka prăs de Voznesensk. — P(rince). Rodolphe 

Cantacuzâne ! gensral, către S. E. Monsieur Constantin Cantacuzene, caimacam de - 

„la Principaute.— Cher cousin, Au moment oă tout en restant aux gardes, je devais 

âtre atach& aux trouppes qui occupent la Valachie, une chute malheureuse a changee: 

ma caricre et mes souhaits les plus ardens d'apporter aussi mon obole pour le 

bonheur de la Principaute ont €te dâcues pour le moment. J'espsrais pouvoir appuyer 

les efforts de tous les veritables patriotes dans leur ferme conviction que la tranquilite 

et la prosperite du pays d&pendent de leur unanime volonte secondâe par le gouv-t 

russe comme coreligionaire et protecteur depuis Pierre le grand des deux P.tes. 

__Vous n'ignorez pas, cher cousin, les sacrifices de tout genre et les preuves 

d'atachement que notre famille a donne ă la P-te et ă la Russie, histoire peut. 

temoigner les hauts faits de Sherban, Michel, Thomas, Etienne, les services rendus 

plus tard par Pirvul, Michel, mon grand pâre Radou, mon oncle Jean * et enfin par 

mon pere 5, aussi vous ne saurez croire combien jai €t€ fier que c'est encore un 

Cantacuzâne qui guide par amour de son pays lui apporte le tribut de son devou- 

ment. Je suis charme de vous dire quă Petersbourg on vous rend pleine justice 

ce qui me fait d'autant plus de plaisir que des liens de parente et d'amiti& nous 

unissent, Vous connaissant intimement je me fesais un devoir de vous mettre toujours 

au premier rang parmi les boyards dignent de soutenir les interâts du pays. 

_ Votre nomination au poste de Kaimakam suivis de prăs lă note que jai cu le 

  

  

' Scoborâtor din colonelul Radu Cantacuzino, fratele genealogistului Mihai. — Am respectat 

ortografia originalului. N pa 

„2 Vel spătarul de la 1789... ; .... ese 

* Generalul rus Nicolae Cantacuzino, - ; .
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bonheur 'de presenter ă'S. M. PEmpereur' par Ventremise: de S..A. ke le grand 

duc : Michel et dans laquelle jai' expos€ ce que la P-te peut esperer de tout Boyard 

devouc 'ă la belle cause mais. soutenu uniquement par. le: gouv:t russe; en indiquant 

les faits historiques; du .passe, jai parle des services--rendus' par notre. famille et 

surtout par les personnages plus haut.mentionnăs. i i i: a 

i: “En vous exprimant tout le regret que ja! de ne pouvoir me rendre aupres de 

vous pour le moment ă cause de ma:sante, nous nous recommaândons ma femme et 

moi ă' votre bonne amitiă, jen fais autant pour. tous::les- votres.. Au revoir, cher 

cousin, toută 'vous de coeur. n IT 

-“(P. S) Soyez: şi aimable de preridre :sous votre protection Proorotschi. qui ne 

loit 'pas &tre dans un tat tres florissant, - ci 

i: (Arh, G. Gr. C.). e 
7 970, 1884 Ian. 13. — Cernik, via Sissek,. Esclavonie. Contele Henri O'Donell 

către S. E; Georges Gr. Cantacuzăne la...Nice, France, arătând! că originalul di- 

plomei imperiale. date lui Radu Cantacuzino pentru conferirea ordinului Sf. Gheorghe, 

sa:află în familia O'Donell de la 'anul 1760 când s'a făcut căsătoria Leopoldinei Can 

- tacuzino cu gheneralul conte Henri O'Donell. e 

(ATi G Gr, Ca 
A 

: Azi originalul se află în arhiva G. Gr. C.— O reproducere fotografică în Albumul familiei 
Cantacuzino, Buc, Minerva 1902. Textul publicat în Iorga, Doc. Cant. p.195—8. : . 

 



  

MOSIA CĂTUNU 
(Vezi Valea-Lungă) 

  

MOŞIA CĂZĂNEŞTI (Ialomiţa) 

  

971. — 722 (1614) Iunie 30. — Radu Voevod, dă poruncă lui Dan şi fratelui. 

său Voicilă fii lui. Stan Voicilov, să le fie moşie în Căzăneştii de sus, lalomiţa, partea 

lui Badea din Fefelei so st. cumpăraţi de Stan dela Badea cu 5000 aspri. Să le fie 

tot în Căzăneşti de sus partea lui Stan din Dobroţei 25 st, din moşia ce se nu- 

meşte Hădărasca, cumpăraţi pe 23 taleri ferecaţi de argint incă din zilele Mihnii 

Vodă. Şi iar să le fie moşie la Mileşti partea ce se chiamă Băştulească st. go: 

Domnul întăreşte şi reinoeşte hrisoavele pe cari Dan şi Voicilă le perduseră fiind 

pribegi. Divan. Enache vel ban (Catargi), Cârstea vel vornic 1, Vintilă (Corbeanu), - 

vel log., Dediul vel vistier, Leca'spătar (Rudeanu) *, Mihalache stolnic, Bratu comis, 

Lupu pah., Bernard vel post. Scrie lepădat log. în Târgovişte. — Pergam. slav. 

Pecete hârtie. Trad. Doicescu. | . 

979. — 7123 (1615) Aprilie. — Radul Voevod fiul lui Mihnea Voevod către Dan 

şi frate-său Voicilă fii lui Stan din Căzăneşti ca să le fie moşie în Căzăneşti: din 

partea Badei tatăl lui Frosin st. 5o, cumpăraţi de Stan dela Badea cu 5.000 aspri 

încă din zilele Mihni Vodă. După aceia Badea el s'au fost iertat de către Stan de 

vecinie, iar după moartea Badei asemenea au iertat şi fiul lui Badea pe unchiul său 

Stan şi pe fii lui de vecinie în zilele Mihni Vodă. lar acum Frosin fiul Badei a făcut 

înfrățire cu Dan fiul lui Stan în biserică şi s'au legat înaintea fecioarei Maria şi a 

dăruit Frosin lui Dan 1o st. de moşie din partea lui, iar Dan lui Frosin un cal bun. 

Apoi Dan cu fratele său Voicilă au cumpărat dela infrăţitul lor Frosin din Fefelei 

toată partea lui de moşie din Căzăneşti st. go cu 5000 aspri gata. Divan: Enache 

(Catargi) vel ban Craiovei, Ghiurghi vel vornic, Vintilă (Corbeanu) vel log., Dediul 

-vel vist., Leca (Rudeanu) vel spătar, Mihalache vel stolnic, Bratu vel comis, Lupu 

1 V. nota dela dac. 102." | e pe a i o 

? V. nota la doc, 109. p pi pi i poi si DEI itp ai
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vel pah;, Bernad vel post. Scrie Stan log. nepotul lui Stan log. cel bătrân în Târ- 

govişte (Pergament slav. Pecete hârtie. Trad. Doicescu. Arh. G. Gr. C.). 

| 273. — 1833 Fevr. 1.— Foaia de zestre a lrinii fiica căminarului Iorgu Văcă- 

rescu, la căsătoria ei cu Nicolae Băleanul biv vel clucer. Moşiile Căzăneşti (Ialomiţa) 

şi Scăeni! (Buzău). Moşia Căzăneşti se mărgineşte cu Măneasca a măn. Gruiu şi 

Măneasca a fraţilor Ghica, cu Mileasca şi Cocora ale Statului“. (Actele moşiei Că- 
zăneşti la Creditul rural). 
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1. Actele moşiei Scăeni, în această publicaţie. 
2 Foste pendinte de mân. Mărgineni şi de S:.' Gheorghe, 

 



  
SMARANDA KRETZULESCU 

născ, Conduratu 

„Banica despre mamă a lui G. Gr. Cantacuzino 

(Portret în ulei, de Dan, în palatal Cantacuzino)
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| FAMILIA CREŢULESCU . 

"874. — 7164 (1656) lulie 14. — Cartea lui Const. Şerban Voevod către Radul . 

log. Creţulescu 2 câ să fie volnic să lepede banii lui Dumitraşco ce a fost: comişel, 

pentru moşia. dela Luciani ? partea lui. Dumitraşco comis snă Stanciul comis, pentru 

că această: ocină se trage de moşie dela moşia Radului log şi se hotărăşte cu satul 

Crețuleşti şi este mai moştean Radu log. de toţi pe acea moşie, cum citesc şi căr- 

țile cele bătrâne. Şi pe Stanciu comisu cu multă rugăciune l-a lăsat Stan log. +: de 

a cumpărat acolea, iar când a fost acum un an s'a sculat feciorul lui Dumitraşco 

anume Preda de a vândut această 'ocină lui Crăciun roşiu fără ştirea Radului -log. 

Deci Radu log. a dat banii toţi înapoi lui Crăciun şi a rămas ocina pe. seama lui, 

Apoi, Ispas fratele lui Dumitraşco comis veni la Radu log. cu multă rugăciune ca 

să dea el banii şi să ţie ocina frăţine-său. Deci Radu log. i-a dat voie însă banii să 

fie ai lui nu ai altora, Ispas aşa s'a prins că sunt banii ai lui, iar acum se află că 

ocina este cumpărată în taină pe ascuns de Dumitraşco. (Original. Semn.  autogr, 

Pecete mică chinovar. (Arh. G. Gr. C.)." n Ii - 

975. — 1657 Martie. — Zapisul lui Costea log. brat Ghinei vist. 5 prin care vinde 

lui Radu log. Creţulescu st. 62 din satul Găliganul, Vlaşca, cumpăraţi dela. T atul 

şi Badea cu fraţii. (Arh. G. Gr. C). E | - | 

276. 7169 (1661) Martie 8. — Mardare călugărul ot Lucieni, Ilfov, ce s'au chemat 

mireneşte Manolache, dă zapis “Radului vel log. Creţulescu că-i vinde partea lui 

de moşie din sat din Lucieni pe Colentina st. 33 po bani 40 stânjenul (Arh. G. Gr. C.). 

"277. — 7169 (1661) Martie 3o. -- Florea sin Drăgănel ot Racoviţa sud Viaşca, 

dă zapis lui Radu vel log. Creţulescu că i-a vândut partea lui din sat din Racoviţa. 

cât se va:alege, moşie fără de rumâni, drept ughi 10 6. A 

977 bis — 7169 (1661) Martie 31. — Staico, Voico, Micul şi Ion feciorii lui Baicol - 

ot Poiana lui Bran ot sud Dâmb(oviţa) dau zapis la mâna lui Radu log. Creţulescu 

că i Sau vândut lui rumâni cu o jumătate de funie. de ocină din Piscul Deduleştilor 

drept bani gata ughi 36.-(Arh. G. Gr. C.).. E 

+ Din care.s'a tras Luxiţa Gr. Cantacuzino, mama lui G. Gr. C. 

= Cf. doc. 686: Radu Stanovici. | 

3 V. și doc. 276, 279, 691. . . CR 

-. 4 Tatăl lui. Radu log. Creţulescu. Stan log. a fost căs. cu Stanca Grecianu fiica Fierii log: 

5 Vezi Const. Căp. ed. Iorga, 128 n. 3. E a ta E 

s Alte vânzări către Radu Cretulescu în moşia Racoviţa: 1658 dec. 18 de 'către Ion din Lu- 

ceni sin Dumitraşco comis vnuc Stanciu comis; 1650 lunie 16 de.către Stanciul lui Finat și alții
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278.. — 7169 (1661) lulie 15. — Arvat fratele lui Manolache călugăru, nepotu 

banului Dragomir ! dă zapis lui sin "Toader spătărelu că-i vinde 8 st. din Lucieni. 

(Arh. G. Gr. C.). 

279. — 7170 (1662) lunie 8, — Sin “Toader -spătărelu dă zapis lui Radu vel log, 

Creţulescu că a cumpărat 3o st. din Liiceni dela Oprişa fata lui Manolache, şi 8 st, 

dela Harvat tratele lui Manolache nepot banului Dragomir, dar fiind Radu log. mai 

volnic a cumpăra căci este moştean acolo, a înapoiat banii (Arh. G. Gr. C.). 

„280. == 7171 (1662) Dec. 7. — Stan sin Vasile dă zapis, lui Radu .vel log. Cre- 
ţulescu că a cumpărat 20 st. ocină în Luceni, Ilfov, dela Stancea' fata - popii . Manea 
ot Brătuleşti, iar apoi prinzând de veste Radu log. şi fiind volnic căci este moştean 
acolea într'această ocină, a dat lui Stan banii inapoi şi a luat ocina. Semnează Pz- 
traşco cuparul. Bălăcianu, Stroe vistier, . „. căp-ot Breaza, . „sot Vizureşti. (Arh.. 

G. Gr.C.). „ 
281. — 7071 (1653) î Martie 8. — Alixandru fiul lui Ivan. ot  Gemenile 2, Dam. 

boviţa, dă zapis lui Radu, Creţulescu - vel log. că .i-a vândut ocina lui: din sat din 
Gemenile insă să se ştie şi delniţele : anume: delniţa; Turlei a lui Gorun, a lui P&- 
durici, apoi şi ocina ce se chiamă boerească pe care o împarte în două cu unchiu-său 
Oancea însă ocină. fără de rumâni. Semnează Radu vel clucer Cocorăscu, Vadul log. 
Cocorăscu. (Arh. G. Gr. C.). | 

282, — 7174 (1666), Fevr. 26. — Radu Leon Voevod. lui Radu: Creţulescu vel 
log. şi fratelui său Pădure post. sin Stan log. ot. Creţuleşti ca. să le fie satul Darza, 
Ilfov, partea Rudenilor toată, pentru: că au: cumpărat dela “Tudosie pah. nepotul ju- 
pânesei Despinei Rudeanca.3. drept ughi 415; şi iar. să le fie moşia Buciumeni pe 
Colentina cumpărată dela Colțea clucer Doicescu. Şi iar'să le fie jumătate din satul 
Periş, toată partea Rudenilor. şi, cu -rumânii anume... cumpărată, dela Radul post. 
Rudeanu şi dela fratele lui, Vladul pah. + şi dela vărul lui, Duinitraşco, clucer 5. 5, Şi iar 
să le fie: nişte: rumâni anume... care.şed pe moşia. Perişului precum. s'au vândut ei 
a fi rumâni, cu zapisele lor. Divan: Gheor ghe vel ban (Băleanu), Mareş (Bajeseu) vel 

1 Poate acelaş cu Dragomir vel vornic la 1648 + "văr: cu Dumitru Plişanu şi nepot banului 
Dobromir (Hrisovul, Buzeştilor. din. 1656, în Rev. Tinerimea română, anul 1898 pag. 119. — Bulet. 

com. monum. ist. V. 187) "Dobromir are fiu pe Mihai post. care are moş despre mamă pe Manea 
fiul lui Mogoş din neamul! cărora era şi mama vestiţilor fraţi Buzeşti. (Ştefulescu, “Gorjiul. istoric, 
203. — Stoica. Nicolaescu, Slavo- române 278-9). — Dobromir e cumnat prin soţie cu Gheorghe” din 
Corbi (căsătorit cu sora Tomanei, v. doc. 673) având nepot pe Oprea fiul lui Gheorghe. Alţi trei fii 
ai lui Gheorghe, Chirca ot Corbi, Ivan din Ruda şi (?) Teodosie vel log. încep şirul boerilor ziși Ru- 
dee încuscrire cu boerii dela Ruda: (Rev. de ist, arh. şi fil. Xe, , 228-9, 230 -2)::V. şi doc. 
282, 691 i 

2 Cf, doc. 638, 693. s -- e 

3 Tudosie Rudeanu era fiul mitropolitului Teofil al: Ungro Vlahiei' (Rev... dc: isi, arh, şi fil. 
XI, 298) care era frate (?) cu Ivan ot Ruda soțul Despinei fiica lui Vintilă pah.: din Baloteşti. — 

„4 Fii lui Vlad Rudeanu, log. soț şi el al unci Despine. 
5 Spineanu şi Țânţăreanu, frate cu Mihai. spătar Coţofeanu. 

i
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vornic, lanache  Hartofilachie 1 vel vist., Drăghici. Cantacuzino. vel spătar, Neagoe 
vel clucer (Săcuianu), Dumitraşco vel stolnic, Gheorghe vel comis, Necula vel pah.; 
Şerban Cantacuzino. vel post. Ispravnic Radu Năsturel vtori log. : Scrie Dumitraşco 
log. la Bucureşti.. Copie: veche de Chiriţă dascălul. slovenesc. (Arh.. G:.Gr. C.). 

283. — 7175 (667) lan. 10..— Oancea portărel ot Gemenile dă zapis Radului 
vel log. Creţulescu „că mi-au făcut d-lui. bine de mi-au dat lei 45 cin ughi 3o şi eu 
„am pus 'zălog la d-lui pe. Oprea rumânul din Gemenile cu doi feciori şi cu delniţa * 

„lui de acolo şi am pus zi până la paşte, iar de nu voi da banii la paşte să fie Tu: 

„mânul cu feciorii lui şi cu delniţa stătătoare“ (Arh. G. Gr. C.).. 
284. — 17176 (1668 Martie 3. — Stoian feciorul. Voinii vinde lui Radu Creţulescu 

vel log. 8 st. din Luceni despre Colentina (Arh. G. Gr. C.) Daia 
„285. — (1672) ) Mai 23. — Radu vel.log. Creţulescu şi frate-său Padure post. daia 

zapis lui Raico şi feciorului lui anume Nedelco din Brătuleşti că le-au vândut ocină 

în Luceni st. 20 drept ughi. le cumpăraţi de la: rudeniile popii Manii ot.  Brătileşti 

(Arh. G. Gr. C.) : .. ei 

286.—7228 (1720) Ian. 24, Nicolae Alexandru (Mavrocordat) Voevod lui lordache 

Creţulescu. vel log. să ţie toată partea de moşie din Breaza, Prahova, câtă ar fi a lui 

Gheorghe Cantacuzino beizadea ?.. Moşia se. dă lui Creţulescu pentru. dreaptă şi cre- 

dincioasă slujbă ce slujeşte domniei şi ţărei. Divan: Radu Popescu: vel vornic, lor- 

dache Creţulescu vel leg., Dumitrache . Ramadan. vel spătar, Grigore Halepinschi vel 

vist,, Manolache vel clucer, lanachi Stama vel: post., Nicolae..Ruset vel pah., Matei 

Creţulescu vel stolnic, Constantin Băleanu vel comis, 'Panaiuti? vel sluger, Grigore “ 

Grecianu vel serdar, Barbu Merişanu: vel pitar, ispravnic Constantin Văcărescu vtori 

log. Scrie Grigore log. Conţescu biv. treti vist.. «(Original hartie. Pecete hârtie. Arh. 

G. Gr. C.)- mii a 

287. — 7231: (2743) ) Viartie 20..— Copie: 'de pe foaia de , impărteala. moșiilor. ce 

am de la cumnatu Radu Bujoreanu cum arată în jos anume. Foiţa de impărţeala mo- 

şiilor ce s'au venit în partea cumnatului” Mâtei Creţulescu .biv treti: post. cum arată 

în jos anume, însă 'după moartea d-lui neni Şerban _(Bujoreanu):: Moşia Călceşti “cu 

toate hotarele ei: Bălăria, Singureni 5, 5 „Gorgani, Gulbavi; Copăceni, Vlaşca pe Argeş. 

Porumbreni cu hotarele :. Dudeşti i limba de loc, Broşteni,  Murgi, Puţintei şi Futeşti; 

Roata, Vlaşca; Bărsanu, Vlaşca; Flămânda, Comăneşti Buciumeni cu hotarele: Nicu- 

- leşti, Hlăpeasca, Dudeasca, Fărăineasca, Căneasca ; Orbeasca cu hotarele: Balomireşti 

Brătăşani şi, Cocoşani, Teleorman;, „40, pogoane, 'vie la Sărata. Nucşoara cu toate ho: 

tarele ei „şi cu. rumânii şi. cu cei munţi. Semnează Radu Bujoreanu (Arh. G. Gr. C) 

288. — 1259 (1755) Tulie a — — Grigore Ghica, Voevod | lui; Matei. Creţulescu biv 

1 Hartofilax al Marei “Biserici.  : “- m ă i - a a i . a îi : 

"2 cf, doc. 201 şi Iorga, Doc. Cant. 251. i | 

3 Socrul Domnului. V. doc, 201. 

1 Adică ce are Matei Şetraru Creţulescu. v. doc, 288. 

5 Actele moşiei Singureni în această colecţie. | 
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vel. şetrar:ca' să ţie toate cele ce i:s'au dat în stăpânire de ale. răpos. Şerban -Gră: 
dişteanu feciorul Bunei vornic fiind unchiul Smaragdei jpânesei lui Matei, cu bună 
pace de către Radu i frate-său: Dumitraşco Bujoreni, -după aşezământurile ce .şi-au 
făcut prin: zapis cu Radul Buj(oreanu) .tatăl lor, la leat-725r1: şi 7256,.pentru că 
vornicul Bunea .: Grădişteanu?. având fecior numai pe numitul. Şerban a avut 2 fete 
anume Maria i.Bălaşa, şi pe Maria luând-o soţie Matei Brăiloiul au făcut pe Aniţa 

"ce a-ținuto Radu Bujoreanu cu care au făcut pe Radu şi Dumitraşco, iar pe Bălaşa 
a ținut-o Dumitru doftoru Notara şi-au făcut pe Smaragda jupâneasa şetrarului 
Matei. Deci dar Şerban: Grădişteanu murind aici în țară când stăpânea Nemţii 
partea ţării de. peste Olt, pe mult puţin ce i-a rămas economie a clironomisit Bă- 
laşa fiindu-i soră, şi după “moartea” Bălasii, Zmaragda fic-sa, jupâneasa şetratului 
Mătei,. pentru. că sora Maria cu fie-sa Aniţa ce-a ţinut-o .Radu Bujoreanu fiind cu 
şederea peste Olt nu avea moşie să'treacă dincoace de Olt să stăpânească cevaş. 
lar. după ce s'a luat şi partea ţării. de peste Olt tot sub stăpânirea domniei + şi viind 
Radul Bujoreanul aici, a. căutat şi el clironomie de la Şerban Grădişteanu la Matei 
şetrar, şi a făcut impărţeală prin foi iscălite.dând Bujoreanu şi zapis. de aşezământ 
la: mâna şetrarului Matei, întărit și de: mitropolitul - Neofit, şi veliţii boeri, şi a fost 
Bujoreanul odihnit cinci ani şi mai: mult, iar. apoi la leat 7256 (1748) Radu Bujoreanu 
ca- un om fâră de socoteală -şi nestatornic a dat jalbă la domnie zicând cum că l-a 
înşelat Matei :şetraru şi domnul a orânduit-pe Constantin Brâncoveanu .vel log. ca 
Să cerceteze aşezământul. şi să facă de iznoavă împărţeala de toată. casa vornicului 

“ Bunei.. Bujoreanu n'a priimit altă împărţeală .ci a căzut cu rugăciune la Matei şetrar 
ca să-i mai dea cevaş şi 'să rămâe odihnit -tot pe acel. aşezământ şi Matei:a primit 
de s'a mai încărcat cu taleri 750 cari.. bani era dator Bujoreanu pe la unii : alţii şi 
i-a plătit Matei. şetrar. Şi a întărit (Bujoreanu), aşezământul. cu a doua scrisoare cum 
că este mulţumit şi de se va mai:scula să fie de ruşine şi s'a. întărit: de mitropolitul 
Neofit şi de boeri, şi a avut. Matei. odihnă trei ani în.care vreme a murit. Radu Bu- 
joreanu. Acum s'au sculat feciorii lui, Radu şi Dumitraşco,: zicând. că tâtăl lor n'a 
avut nici o treabă .'să facă: împărţeala la -cele ce au:fost ale mumei lor. şi au. cerut 
nouă impărţeală, numai pe iconomică ce: a. rămas de la Şerban Grădişteanu. Dar de 
vreme ce domnul vede scrisorile tatălui : lor în care.el însuși “mărturiseşte cum că 

  

„NV. doc. 287... RI a SI Să 
“E vorba de Bunea II, vel armaş 1696, vel comis 1701 vel vornic 1714 nepot de fiu lui Bunea | 
(v. doc. 1 nota). — Bunea II a fost frate cu (Constantin) Climent ieromonah. (cf. doc, 732.) , 
„7% Matei II' Creţulescu a fost fiul lui' Matei: Creţulescu vel stolnic a cărui frumoasă diată 

din '1717 Sa: publicat în' orga, Doc.-Cant. 500.'— Acest Matei 'stolnicul'a fost căsătorit I) cu 
Zamfira fiica banului Vintilă Corbeanu cu care a avut o fiică Ancuţa căs. cu Pătraşco post. Bălă- 
cianu; 2) cu Zoiţa fiica beizadelei Iordache Rosetti fiul lui Antonie Vodă; din:această căsătorie s'a 
născut între alții, şi Matei «i setrarul soţul Smarandei Notara, zisă de pe mamă Grădișteanu, şi 
străbunică a Lusxiţii Gr. Cantacuzino. AI o : 

+ Prin tratatul de la Belgrad, 1739. - o i 
. 5 Era domn tot Grigore Ghica, cel ce dă acum hrisovul. . | 

i 
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scotocind foaia de zestre -a soacră:si Maria, cu foaia . de zestre a.Bâlaşii soacra lui 

Matei şetrar, a căzut mult mai mare foaia soacră-si - Maria, şi mâi 'vede domnul că 

alți moştenitori n'au rămas vornicului Bunei Grădişteanu. afară de cele 2 fete Maria 

şi Bălaşa, socoteşte domnul:-că. nu. este cu cale a.lua.0 soră mai mult. de cât alta, 
nefiind alt. frate clir6nom la mijloc, şi hotărăşte ca toată casa vornicului Bunei împreună ! 

cu amândouă foile de zestre să se pue toate la mijloc şi să se împarţă frăţeşte, orân- 

duindu-i la mitropolit şi la vel log. să le facă sinisfora.1.. Dar fiindcă numiții Bujoreni 

ca nişte oameni răi şi îndărătnici n'au vrut să scoată foaia de zestre a moaşei lor, 

puind pricină că n'o găsesc deşi li s'au dat două soroace şi cu tâmpizlăcuri tot pre- 

lungesc vremea, domnul întăreşte vechiul aşezământ. Divan Barbu 'Văcărescu vel 

ban, Constantin Năsturel vel vornic, Constantin Brâncoveanu vel log. Nicolae Roset 

vel spătar, Ştefan Văcărescu. vel vist:, Dumitraşco . Racoviţă vel. clucer, Dumitrașco 

Sturza vel post., (loc alb :) Hrisoscoleu vel.comis, Const. Obedeanu vel pah.,:Toma 

Creţulescu vel stolnic, Manolache 'vel sluger, Stavro vel „pitar, Scrie popa Florea 

dascălul de la şcoala domnească cea slovenească. (Original hârtie. Pecete hârtie. Semn 

autogr. Arh. G. Gr.:C,) N cae DE a 

289. — 1775 Dec. 18. — Porunca lui Alex. Ipsilanti Voevod Ia :jalba biv vel. - 

pah. ? Matei Creţulescu. cum că pe moşia lui, Creţuleşti, Ilfov, are pădure poprită 

care din întâmplarea trecutei vremi foarte s'au stricat, cum! şi acum .0o taie unii şi 

alţii, cerând - Creţulescu a o avea şi de acum poprită. Deci, după vechiul obicei 

Domnul dă această carte la mâna omului ce-l va avea orânduit Creţulescu, .cu care 

să aibă a apăra acea pădure neîngăduind pe nimeni -să tae fără voia stăpânului 

moşiei (Arh. G. Gr. C.). CI 

290. — 1703 Aug. 24. — Ion Creţulescu biv vel medelnicer: jelueşte ; domnului 

că cumnatu-său Const. Brezoianu +, pe care Creţulescu l-a înzestrat cu 2000 st. moşie 

în Vlașca, necrezând că va fi această sumă de stânjeni, s'a plâns la: Mihai - Vodă 

(Suţu) şi intâmplându-se boala ciumei nu s'a cercețat atunci pricina. Acum Brezoianu 

supărând iar pe Creţulescu, acesta cere domnului (Moruzi) să orânduiască :hotarnic. 

S'a orânduit sluger Barbu Ciorogârleanu şi a eşit prisos st.: 1.233 pe care Creţulescu 

il cere înapoi (Arh. G. Gr. C.). i 

201. -— 18o1 Iulie 20. — Moşnenii Poenari dau zapis biv vel căminarului Ioniţă 

Creţulescu că având el parte în moşia lor Poenari 19 delniţe, partea unui Coman 

şi a fratelui său Drăghici, sau hotărnicit şi au deosebit lui Creţulescu. din moşie 

masă st. 38 cari s'au lipit de moşia lui (Arh. G. Gr. C.).. 

292. — 1811 Mai 15. — Impărţeala  periusiei părinteşti a fraților Creţuleşti, 

i) 

  

1 Raportarea zestrei, . : ... . cuie 

- Nicolae, v,-Galeşescu, .Eforia Spitalelor, 236. - 

3 Setrarul de la 1751. Doc. 288. . 

î Soţul Anastasiei sora lui Ioniţă Creţulescu. Ioniţă a tost căs. de două ori: cu Smaranda 

Neculescu şi cu Smaranda Mano. Copii a avut din întâia căsătorie. i 

* Mostenire. 
pl .
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Costache şi 'Tordache ! cu 'ştirea epitropilor lor biv vel vornic Costache. Creţulescu ŞI 
biv vel pah. Grigore Romaniti epistatul: vorniciei obştirilor.: 

Moşia” Singureni, Vlaşca, cu 3 mori. a 
25 pog. vie la: Sărata, Buzău, cu: cramă i o căsuță cu o: odaie mare şi o cămară. 
Casele din -Buc. de pe podul Mogoşoaei din mahalaua popii Cosmii *, cam stri- 

cate de răzmiriţă, pentru al cărora meremet este trebuinţă de: talere 1500. ” 
Cel ce va lua această parte să fie dator a întoarce fratelui celuilalt talere 

'zo00o sa să-şi poată şi acela cumpăra case de odihnă 'aici în . Politia Bucureştilor. 
D-lui fratele Iordache: Creţulescu cerând a se face impărţeala! periusiei părintești 

(de vreme ce fratele cel mai mare Costache: s'a căsătorit) 3 Costache 's'a îndatorat 

de către epitropi a paradosi +.mai întâi socoteala casei de: câţi bani a.primit de la 

răposarea părintelui lor până acum, din lucrurile ce sau vândut, i mişcătoare :i ne: 

mişcătoare i de sineşi mişcătoare, i din veniturile casei, cât şi de cheltuelile la plata 

datoriilor părinteşti şi la împlinirea. lipselor zestrei Smarandei Mani. maştera lor. 
Boerii epitropi au dat'lui Costache foaia cu 'Singureni, Saac, viile de la Sărata şi 
casele din Buc., rămâind ca Costache să mai întoarcă lui Iordache talere 5. 960 bani SI. 

Foaia lui Iordache : 

„23 oca — cazan: mare cu 2. ţevi. 

i 200 dramuri o căldaruşe: mică. | 
6 oca 300! : patru tingiri cu 3 capacei o tipsies io tingiren mare de dulceaţă, 

_“ 1 oca 100 dr. o căldăruşe.. -.; n ID Ieri 
“un toc 5 de tinichea cu 7 talere i'cu 4 farfurii şi 2 castroane, 

9 talere de farfurii. m 

| “3 farfurii de bucate, 
+ 6 farfurii derasol: e e et 

3-perechi cuțite de os... 
1 carafă 'de via. e 

I sticlă de apă: îi e 
T pereche solniţe de sticlă, i 
8 securi. i 

qcoase 
3 sape. i o a 
3topoare. e tă 
I târnăcop. . ! iii 

2 DI 

1 Fii lui loniţă Creţulescu. 
3 Casele principesei Smaranda Moruzi, născ. Cantacuzino, în dreptul stradei Cosma. 
3 Cu Smaranda fiica lui Ştefan Iordache: Conduratu. Fiica lor, Lusxiţa' a: fost mama lui G.G. 

Cantacuzino. 

"+A predă... 

5 Tavă. | 

s Etui (francez).



cina 

1 pereche piuliţe. : -. . i ă 
1: pereche fiare. de plug. 
1 lanţ: mare. 
1 tigae de cafea. - o E 
2 ibrice de cafea. a SE aa e 

1 scatolcă !. i 
1 plocat 2. i 
1 Scoarţă.. : a 

1 pernă mare de put. 
1: cearceaf mare. 
1 plapumă. de cit * cu cearceaful. ei. | 

2 perne de'cit ale iatacului,. de “la Creţulești.. . . A 

1 pereche: cuțite de argint, rămâind numai 2 perechi din 4 ce au tost din pri- 
unor slugi cari au spart cămara şi au fugit. a A Si 

2 marămi de lână. - Da EI PER 

ao 

io 

3 mese de pânză. - 
6 şervete, atâtea: rămâind din câte au fost, 

11 taleri preţ just după un covor. 

16 „bani 60 preţ.just după un geamantan. 

4 » „80 pp. p: „ altgeamantan.;: .. :. _ | 

_8o taleri preţ just o pereche telegari. -: a 

Io. „ pup 2 cântăre, ia CP a D 

200 -y » | „0 butcă.. - . i Ne e 

15 » „ „un haraiban +. i 

Un bou trăgător din 8 ce:se arată în catagrafie, fiind pair u vânduți. i 

2 piei de bou. : SCRI Ia 

1 piele de bivol; din bivolii; ce se - arată în n catagrafe n numai o bivoliţă a rămas. 

1. sfeşnic de alamă. | 

1 linguriţă de argint în 4 dramuri. 

Urmează ţigani de vatră, 15:.suflete -la număr, iar țiganii de lae, fină spre 

pagubă cu pr icinele de furtişaguri ce le fac, fraţii s'au învoit să-i vânză.. i 

293. — 1812 Fevr. 28. — Anastasia Creţulescu c.. slăvitul comitet; pentru pricina 

moşiei ei, Bălăria, Vlaşca, ce s'a vândut de către soţul ei? şi se. află în stăpânirea 

lui Ştefan Bujoreanu. Anastasia jeluise. celui de mai nainte comitet în faţa căruia. se 

"infăţişase prin vechil nepotul ei Costache Creţulescu, şi-şi aflase dreptatea însă 

  

De . 

' Cutie,pentru drum,. necesar, a EI . 

: Invelitoare ordinară. .,. . | e 

_3 Cretonne, stambă lustruită şi inflorată. a 

1 Haraba, trăsură, căruţ i | 

3 Costache Brezoianu. V. dac. 294. ea e
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carte de judecată de stăpânirea zestrei ei nu-i se dase. Ştefan Bujoreanu pricinuia 
că zapisele de cumpărătoare nu le are la dânsul. (Arh: G. Gr.:C.). . -- . 

294. — 1813 lan. 20. — Anastasia Creţulescu dă zapis lui (loc alb) „că-i : vinde 
drept taleri 1.ooo casele ei din mahalaoa Brezoianului ce s'au cumpărat cu bani din 
zestrea ei, adică din banii moşiei Bălăriilor ce s'a vândut de răpos. soţul ei Costache 
Brezoianu, la trebuinţa ce ea a avut atât pentru hrana vieţei ei cât: şi pentru îm- 

plinirea rămăşiţurilor de orândueli sufleteşti ce prin diată o îndatorează răpos. soţul 
ei să-i facă. Semnează Costache Creţulescu, Scarlat Mihălescu. (Arh..G. Gr. C.). 

295. — 1815 Sept. 5. — Copie de pe un înscris nesemnat (al. Anastasiei Cre- 
țulescu). „Pentru o moşie ce se numeşte Bălăria din jud. Vlaşca ce am avut-o de 

„zestre şi răpos. bărbatu-meu a vândut-o fără. de a-mi pune alt lucru în :loc, care 

„trăind nepotu-meu Costache i-am dat danie dându-i în' scris încă din al 2-lea leat 
„ca să. se judice şi luând-o'cu judecată, cu. cheltuiala: şi osteneala d-lui, să fie a d-lui, 
„pentru supunerea, ascultarea, dragostea şi osteneala care a făcut pentru mins. Dar 
„fiindcă după moartea nepotului Costache, scriindu-mi şi d-lui clucer' Scarlat Mihă- 
„escu, nepotu meu, cum că Măndica * soţia răpos. nepotu-meu: Costache nu “poate 
„a se judeca din neputinţă, să fac d-lui vechilet şi. i-am şi 'scris că de. o va scoate 
„Să fie a d-lui. Acum dar viind la Bucureşti. şi văzând: pe: Roxandra 3: copila răpos. . 
„nepotu-meu Costache, socotind. dreapta supunere şi slujba: ce mi-au făcut răpos. 
„tată-său, m'am milostivit asupră-i şi-i întăresc cea d'intâi. danie ce am făcut-o lui 
„Costache, să aibă Măndica a se judeca cu cheltuiala d-nei şi scoțând această moşie 
„Bălăria să fie a Ruxandrei copila nepotu-meu Costache“. (Arh. G. Gr. C.). 

296. — 1818 Aprilie 20. — Catagrafia ţiganilor lăeți ce au fraţii Creţuleşti cu 
cumnata lor Măndica, neîmpărțiţi.- a 

297. — 1819 Aprilie 27. — Foae. semnată de Gheorghe: (Iordache) Creţulescu, 
de birul ţiganilor lăeţi cât dă fie-care pe an: ae 

Sa aa :75 taleri Stan. Pârvu cu 2 feciori. . ! 
6o  ,„ Oprea fiu său | 

__20. „ Manea, ipac'fecior.al lui. 
. "52 „ - Tănase cu feciorii lui. - 

(urmează alţii). * ee | . Ă 
i „Vouă straşnic vă poruncim ca:pe Paraschiva ce-l avem orânduit vătav: peste 
„Yo sări daţi toată ascultarea şi supunerea la câte din partea noastră vă.vă porunci, 
„Căci care din voi nu va urma, greu răspuns va avea să: dea.': Asemenea: şi birul 

  

1 Scarlat Mihălescu, unul din boerii trimişi la Poartă la 1822, era fiul serdarului Costin, zis 
Mihălescu de pe numele moşiei Mihăleşti, şi al Zoiţei sora marelui vornic Radu Slătineanu. — Scar- lat Mihâlescu a fost insurat de trei ori: 1) Ecaterina, 2) cu sora lui Costache: şi Iordache ' Crețu: 
lesti; 3) cu Ruxandra fiica lui Ioniță Caramanlâu şi a Mariei Băleanu. Din a treia căsătorie a avut 
fiu pe Lon Mihălescu.— A avut soră pe Zoiţa Pală (Urechia, Ist. Rom. VI. 489.— Acad. Rom. doc. 88/85.) 

2 Smaranda născută Conduratu. pe 
* Luxandra sau Luxiţa, câs. cu Gr. Cantacuzino.
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„vostru să-l răspundeţi la-dânsul 'în -două căştiuri, la: Drăgaica: şi la“ sf. Dumitru 
„iar care nu va plăti, cu armăşel cu treapăd se va aduce aici în fiare. şi se va pe- 
„depsi; şi: pentru osteneala vătafului cu strângerea birului. să : aveţi : a-i “da! fiecare 
„taleri 1. Asemenea  poruncim ţie, vătaşe, mai mult să nu superi pe ticăloşii ţigani 
„Şi să le fii. mână de ajutor la asupririle ce li se: vor întâmpla să. cerce :de către 
„Alţi țigani sau de către oricine“. (Arh. G: Gr. Ca 

298.— (Probabil. 1823) î.: Concept fără. dată privitor.la împărțeala 'averei răpos, 
Iordache Creţulescu între clucer Alecu Neculescu şi stolniceasa Smaranda:Creţulescu. 
„Fireştii moştenitori aflându-ne ai avuturilor. răpos: comis Iordache Creţulescu, după 
„spița rudenii ce-am avut cu numitul, adică eu clucer Alecu 'Neculescu unchiul: de 
„soră al răpos.?, iar -moştenitor după căderea maicii sale şi eu stolniceasa Smaranda 
„Creţuleasca cumnată :de frate numitului, iar moştenitoare după ' căderea fiicei mele 
„Roxandra nepoată de frate bun a. răposatului, cu 'toate' că ni s'a întâmplat oarecari 
„prigoniri şi sub cuvânt de cui sar cuveni mai întâi protimisis sau de: chipul îm- 
„părţelei s:le, ne mai întâmplându-se altă odinioară vre-o. asemenea' pricină ca să 
„luăm pildă după aceia, şi fiind mai vârtos şi diata-răpos. la mijloc care, de şi nu 
„este intocmai după glăsuirea pravilelor pentru lipsa orânduelilor ce art, dar măr- 
„turiseşte cu sufletul numitului, şi chiar în zioa sfârșitului" vieţei sale; drept aceia ca 
„să (nu) călcăm nici hotărârile firei depărtându-ne ci: totul de voinţa mortului, nici 
„să intrăm în judecăţi, rude aflându-ne şi între noi şi ale: răposatului, am părăsit 

„orice prigoniri şi am hotărât mai întâi din toate orânduelile: dietei, chiar spre mul- 

„țumirea voinţei răpos. să cunoaştem bun epitrop pe d-lui biv vel log: Scarlat Mi- 
„hălescu ca pe cel mai de aproape rudă a numitului şi hotărât de epitrop chiar prin 

„glasul voinţei sale. Iar după aceasta, dinpreună cu d:lui, rugând -şi pe d-lui biv 

„el ban Barbu Văcărescu să bine voiască a ne cunoaşte pricina ca un boer mare al 

„țării...“ (ne-am înţeles): toate cheltuelile făcute şi de făcut să se plătească în bani, jumă- 

tate fie-care parte. „Din tot trupul moşiei răpos. ce este în jud. Ilfov, bez căminul Creţu- 

„leşti ce se zice moşie de fraţi şi care are să rămâie pe seama copilei Roxandrii după 

„Chiar voința răposatului, toată cealaltă moşie, ori câţi stânjeni va, eşi să se facă două 

„părţi, o parte să se dea mie clucer Alecu Neculescu şi cealaltă mie stolniceasa Smaranda 

„Creţuleasca, însă partea ce se va da mie clucer Alecu Neculescu să fie cu adaos de 150 

st. în locul altor atâţia ce s'ar fi cuvenit din cămin şi după chibzuirea d-lor numiţilor 

boeri...« Fiind că răpos. prin diată, pentru ispăşirea sufletului, a. cerut să se, vânză 

moşia şi din banii luaţi să se împartă la. văduve şi fete. sărace, . moştenitorii. se în 

țeleg să ție moşia şi să dea epitropilor în acest: scop fie-care .o-sumă de bani. Ţi- 

ganii de Jae şi de -vatră să rămâie. iertaţi, dându-li-se carte de iertare înmâna. fie- 

căruia iscălită de: epitropi şi de moştenitori. Vitele de pe moşia, Creţuleşti: rămân 
sa aa 

i . 
e —— 

  

."r 

1 Vezi sfârsitul actului. | , SI 

2 Sora lui Alecu Neculescu, Smaranda, era mama lui Iordache Creţulescu. : -
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Părvului, ispravnic de 'acolo; caleaşca i alte avandanlicuiri 1 ce:se vor mai găsi să 
fie ale copilei Ruxandrii. Să 

„Cu data de 1825 Ian. go, copie de pe actul original de imprțeală citit la divan 
şi scris de pe conceptul de .mai sus. Semnează Alecu . Neculescu, Smaranda Creţu. 
lescu, Barbu. Văcărescu martor, Alexandru Nenciulescu biv vel vornic, Grigore Fi- 
lipescu, Mihai Ghica, loan Facâ? Sa i 

La.5: Fevr. :acelaş an, marea : logofeţie. a Ţ arii. de sus. întăreşte, Semnează 
Mihai. Racoviţă. . ; ai | 

„299, — Fără dată. — Foaia de. impăirţeala şi prețuirea lucrurilor ce au rămas 
de la răpos. Iordache Creţulescu, care o.să se: impartă pe. din două,. 825 aspri. 

„ Taleri 

82 un cazan de rachiu de oca. 18, fiind că taieri 8 S'au dat la dresul lui. 
3o.un, lighean galben vechi -ce curge 
25 0 tingire mare veche;6 tingiri vechi din carise va lua 3 de o parte şi 3 de alta 

8 o tigae.' - 
p....* 200 uniiatac de fer; 4 scaune, 2: şi 2. 

; *30 0. masă. 
50 scuipătoare.. i 

„.„12 un scaun. de. lumânări. cu lustru. 
=. „ 200.un ceasornic de masă. | 

. 6 lemne de ferestre. poleite, 3 şi 3. 
5.pentru 55 oca de lână-ce au fost la un mindirs. 

“a un macat+ de 24 coţi, de cit. | 
To trei perne de cit; 6 perdele, 3: şi 3 
ro o umbrelă de mătase. 

4 feligene, 2 şi 2. Rae 
6 linguriţe de argint, 3 şi. 2 

"6 linguri de masă, 3 şi 3 
2 saltele de. cit. 

3 o pereche căpuşi. a 
12 talere de farfurie, 6: ŞI 6, 

5 farfurii si se împarță. 

  

1 Lucruri de-ale casei: _ 
* Clucer 1784, căsătorit cu Maria fiica lui Manolache. Hr isoscole avut copii pe Costache, autorul Franţuzitelor, Manolache, hail Ghica, Zinca măritată 1) la 1814-cu Costache Filipesc lache Florescu. Testamentul din 1: Sept. 1823 al pah. f. 183. De Costache şi Manolache Facă speră că 

răsit de năravurile cele rele ce dobândiseră şi 
Cond. veliților boeri No. 5. caet ş f. 43.7. 17). 

+ Saltea. 
+ Acoperământ de pat. 

u şia Sandei N. Obedeanu, a 
Catinca măritată" după 1823 cu banul Mi- 
u ) inainte de:1823 cu' vornicul Mano- 

Manolache Hrisoscoleu, la Acad. Rom. Ms 614 
„S'au astâmpărat din nebuniile tinereţelor, s'au pă- 
s'au statornicit, viindu-şi în minţi“ (cf. arh. St.



5 un castron. 

To un lighean cu ibric. 

800. 
200 

2 perechi hamuri, 1 şi 1. 
3 paturi proaste. 

o butcă veche . 
o pereche telegari 

  

    

  

  

1o un fier de călcat. ; ..: tra 
20 o tavă de Lipsca 

„n 50 'un'driet de'cărută: fără roate. i 
; 200 :un dric. de caleaşcă - aia î ; 

1 TOO două oglinzi, a i . 
618 ii ai rai i a 

Sr Deosebi sunt şi i 26 suflete țigani de lae.« să se. dea ci cucoanii Elenchi. 
a „Stan Pârnoi '4 suflete,-Barbu lăutaru: 9 suflete i ni 

iii. 1200 îi +:.6 suflete de ţigani de vatră, însă 'fiind o familie s'au împărțit « ca 
ei „să nu se despartă. «e ee ii ai pi 
Re * Sunt şi vitele.ca să se facă „pe. din două! i PE 

»:_200: o: begactea (Arh..G: Gr. 9. ID Iata 

3073 Ii 
300. — 1829 Ian: 9. — Jalba. Sniarandei Creţulescu stolniceasa că în .periusia 

părintească. a soţului ei .fiind şi un loc în Târgovişte in: mahalaoa bisericii.stolnicului 

(Cantacuzino), s'a cotropit.de orăşani. Sineturile: le dăduse cumnatului ei „comis lorda- 

      

.che Creţulescu care a. murit (Arh. G:- “Gr. C) Ea 
„ir ea - 

; a, A Na , 

; , 

. 7 - | 

pt : i „i 

a. LEI : 

4 i pa , , 

. i . , . ” „. 

4 RI 

j 

PIE ru ' ÎS : 

r A , bă Li i : , 

i , : ' i : NI zi st pi ! 

e ame - a i ei pe ze .; : TEN [i „i , 

v Acoperiş în formă de. gratie. n te, SN 

? Cutie conţinând obictte necesare toaletei. a ta



MOŞIA EDERA (Prahova). 

301. — 7176 (1668) Aug. 26. — Radu Voevod fiul lui Leon 'Ştefan Voevod dă 
poruncă jupânesei Ancuţei fata Mihalci clucer, nepoata. Paraschivi log.:(Cocorescu) care 
a fost jupâneasa Jipii vel agă ?, ca să-i fie moşie şi rumâni la -satul Edera, Prahova, 
însă din toată partea moşului ei Paraschiva trei părţi, iar unchiul ei Eremia, slugerul 
a: patra parte.: Eremia a. vândut partea. sa! lui Necula :post. Cocorăscu, iar Necula a 
dat-o lui Paraschiva, fiindu-i dator. nişte „bani.: Eremia era frate cu Mihalcea clucer. 
Divan: Gheorghe. vel ban (Băleanu), :Mareş (Băjescu) vel :;vornic, Radu Creţulescu 
vel log., lanache (Hartofilax) vel vist., Şerban (Cantacuzino). vel spătar, Neagoe (Să: 
cuianu) vel clucer, Mihai (Cantacuzino) vel.post., Balasache .vel pah., Gheorghe vel 
stolnic, Papa vel comis, Costache “vel .sluger, “Stoica. vel pitar, ispravnic Toma Radu 
Năsturel log. | TȚ 
„1802, — 7183 (1675) -Mai.26. —.Zapisul lui. Eremia i sluger. fiul ..Paraschivii log. 

către nepotul.său, spătarul Mihai (Cantacuzino) şi nepoata sa, Marga: spătăreasa „cum 
„că văzând: vremea de slăbiciune a mea; le-am dăruit partea mea dela Edera, din: 
„Ruda până'n Predeal şi până în apa Cricovului, şi în sus până în Sgheboasat. 
Semnează şi Sorica a Neculei post., Vlaicu vist. - 

303. — 7254 (1745) Dec. — Pârvul Cantacuzino biv vel stolnic adeverez cu acest 
zapis al meu acestor oameni dela Edera anume..., precum să se ştie că fiind ei 
rumâni ohavnici dela moşi dela strămoşi atât ei cât şi copiii lor şi stăpânindu-i până 
acum cu bună pace, când a fost acum au venit ei la mine de au căzut cu rugăciune 
ca să se răscumpere, şi eu de a mea bună voe, nesilit de nimeni le-am dat voe de 
s'au răscumpărat dându-mi talere 1.000. Ei dar de acum înainte să fie oameni  slo- 
bozi şi nesupăraţi de rumânie, însă răscumpăratu-s'au numai ei, iar nu şi moşia 
Edera. Semnează: Pârvu Cantacuzino biv vel stolnic, Pârvu Cantacuzino vel clucer 
za arie, loan Cantacuzino, Radu Cantacuzino post., Const. Dudescu biv vel log. 
Const. Brâncoveanu vel clucer, Andronache Pa(ladă) biv vel clucer, Ştefan Dudescu 
biv vel pah., Ştefan Văcărescu vel serdar, Const.... vel pitar. 

Notă. — Din întărirea la: 31 Dec. a acestui act de către Constantin Vodă, re- zultă că Parvu Cantacuzino biv vel clucer za arie era nepot de trate lui Pârvu C. biv vel stolnic. Contrasemnaţi: (Radu) Văcărescu vel log., Const. Cândescu log. 

  

1 V. şi doc. 639. — Documentele sunt rezumate din condica moşiei Edera, în arhiva G, Gr. C. ? P. o fiică a Jipii aga, “soţia lui Matei, Comăneanu, moartă la 1691. şi îngropată la Radu Voda, Iorga, Inscripţii 1, 232. DD IN II a DEN



  

„3 804: — 7257 (1748) Dec. 23. — Drăghicean. Grecianu. biv vel pitar şi Antonache 
biv vel: căp. „za. lefegii, ispravnici de: Prahova,: dau. carte de. hotărnicie: lui: Const. 
Lupoianu 'biv-:log. za 'vistierie pentru moşia Edera care a fost arăpos. spătar Mihai . 
şi-a fost dată: de: zestre (lui Lupoianu) ! de cumnatul său Mihai post. .Rudeanu şi:a 
împresurat-o: stolnicul Pârvu: Măgureanu. Grigore Vodă . Ghica a dat..12 :boeri -ho- 
tarnici. Stolnicul: Pârvu a. înfăţişat -un' zapis dela 1675. (vezi :No..:302), altul dela!1687 
al lui. Preda feciorul jupânesii Ancuţii 2 prin care vinde lui Mihai .spătar .trei -părţi 
din Edera.. A mai înfăţişat hrisovul din 1668 (vezi No. 301) al lui Radu Leon Voevod, 
apoi catastihul :Doamnei. Ilincăi de impărţeala, Cantacuzinilor, ce este la Bucureşti la 
jupâneasa Sanda Cantacuzino.. Zicea stolnicul şi „aceasta :că rumânii: Tăbărgeşti pe 
care i-a răscumpărat măria-sa Constantin Vodă, ar. fi fost moşneni din Edera şi s'ar fi 
vândut-ei: rumâni cu. moşiile lor,: şi cu catastihul: acela i-au-dat de rumâni Constantin 
Vodă'lui Const. Lupoianu.: .Şi:au dovedit. nu. numai cu. alte :mărturii (de) megiaşi 
bătrâni, ci: încă şi rumânii. singuri. au :mărturisit că nu 'au fost; moşneni .: din . Edera 
ci oameni: străini. din ţara. ungurească veniţi, şi. cum că 'catastihul stolnicului este mai 
"vechi, după spusa 'd-lui; de o sută de-ani, iar hrisovul lui Radu. Vodă este mai nou 
de 8o de ani. Mai răspuns-a stolnicul -Pârvu.că după semnele ce: scrie în: zapis din 
Ruda 'în sus până: în Sgheboasa să stăpânească Const. Lupoianu, iar în jos nu, zicând 

“Că vânzătorul: cu cel 'ce a: dat danie: fiind fraţi pe moşie, trebue să le fie moşia ală- 
turea înjugată; ::A mai. zis. Lupoianu..să găsească stolnicul Pârvu Măgureanu trei 
martori oameni bătrâni să jure sau să- primească -carte: de blestem cum că în: vremea 
spătarului Mihai stăpânea şi vornicul Bana ? unchiul d-sale, şi ma. găsit. Deci se dă 
dreptate lui Lupoianu (No.3 cond.). .; e 
„-.805..— 1777 Fevr.15. — Anaforaoa veliţilor boeri. la. plângerea. lui: Dinu Can- 

tacuzino înpotriva pitarului. Scarlat. Hiotu pentru moşia -Edera. Cantacuzino a arătat 
catastihul;domniţei  Elinii: din 1667 Sept. '1.. Pitarul Scarlat; arată hrisovul . lui. Radu 
„Leon din 1668 „(v. doc. 301).. Se orândueşte: Radu Bărcănescu biv; vel .:pah. şi .Du= 
-mitrache Colceag biv: vel. agă 'să' hotărnicească 'moşia.:(No.. 4 cond... -.. .. -: 

Pi e , sai: 4 tt 

„1806. —.1795 Sept, 1..— Cartea boerilor hotarnici orânduiţi la moşia Edera cum- 
părată „la mezat. de. Nicolae. Filipescu biv: vel log.. După. hotărnicia dela 1748, Const. 
Lupoianu:'a trăit puţin şi moşia a rămas la doi'copii- Rudeni „cari - murind : fără. de 
“vârstă (?),. moştenirea a rămas la răposata Zoiţa sora lor, soţia medelnicerului Scarlat 
Hiotu, cu care 'n'a avut 'copii (?),:şi de aceia 'au :avut:.vreme boerii Cantacuzini de au 
stăpânit + (No..5:cond.). sei to i iri e irita iti at | 

21807, —'1795 Oct. 15. —: Anaforaoa: veliţilor „boeri: în. pricina: hotărniciei „moşiei 

Edera.. Din .spătarul Mihai. Cantacuzino: Sa tras răposata medelnicereasa ; Zoiţa .. Ru- 

  

pat Te a ie a zi sd 

af doc, 385 ei a a rata ea ca II tii 

  

Pentru Ancuta, doc, zor. i | o 
3 Cred că e vorba de Bunea Grădişteanu-Mogoşescu, bunicul Margăi soţia lui Mihai spătaruj 

Cantacuzino. Bunea era ginerele Paraschivei log. Cocorăscu ceea ce explică scoborârea moşiei Edera 
“la Mihai spătarul (v. doc, zor). — In doc. 307, greşit, Buga. — Cf, doc, 661, un boer Buta (?; la 1616. 

+ Arătările acestui doc. par inexacte. V. doc. 303, | |
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deanca:sâţia medeln. Scarlat Hiotu, dar: Cantacuzini 'zic că :vor iputea. încredința că 

jumătatea moşiei. Edera. s'a stăpânit de răpos! moşul lor, stolnicul Pârvu Cantacuzino, 

iar 'o parte s'a stăpânit 'de Const. Lupoiânu. având:o zestre: dela cumnatul său Mihai 

Rudeanu nepotul -răpos:: Mihai. spătar.: Cer Cantacuzineştii să: nu: li: se ia acea jumă- 

tate din :moşie în puterea sineturilor cele arată :log.: Filipescu :care cuprinde tot ho- 

tavul:Edera: pe: seama spătarului: Mihai şi a. celor :din- urmă moştenitori ai lui. Mihai 

Cantacuzino 'a fost nepot al' vornicului: Buga 1... iii mii iei ae 

|.:+7--Se dovedeşte! din 'hrisoavele înfăţişate, că: moşia: a: fost a: spăt-: Mihai dela care 

a coborât li Zoiţa Hioti,: iar neâmul. jeluitorilor -Cantacuzini:: este:: din: “vornicul 

Buga, şi neavând moşul lor nici un :amestec cu ;:moştenirea”:spătarului : Mihai nu 

nutea 'să-intre în stăpânirea lucrurilor! acestora. Constantin::şi:. Iordache ::Cantacuzi- 

neşti răspund 'că .nu ştiu.în ce chip a intrat această jumătate din. Edera' la :stolnicul 

“ “Pârvu. Catastihul. doamnei: Elincăi: moaşa :lor,: ce se află la: stolniceasa Elena Guliani, 

este 'cuprinzător numai pentru: partea. spătarului :lordache — unul: din: fiii doamnei 

incăi —'şi nu' pomeneşte nimic: pentru această moşie Edera. Cantacuzineştii se referă 

'dar la un zapis din 1745 (Y. doc.:303) privitor la 'rumâni din 'Edera, şi zic că de n'ar 

“fi avut. moşul 'lor moşie în Edera' cum: putea .să aibă rumâni acolo şi să-i sloboază 

din rumânie; dar la. aceasta 'se întâmpină că, acei oameni s'au răscumpărat numai ei, 

iar nu: şi moşia Edera' şi: puteau să fie acei oameni: vânduți rumâni numai: cu. cape- 

tele 'lor fără să aibă: moşie, aşa că se dovedeşte că “stolnicul Pârvu afost împresu- 

rător, iar cuvântul stăpânirei cu adevărat este vrednic: temei după pravili, dar însă 

'când este cu bună credinţă. Se citează in: act cartea 50 titlu :7o -şi:titlu 5; din pra- 

vilele împărăteşti cu privire la stăpânirile de reâ 'credinţă. cari: nu: se pot prescrie. 

-Semnează : Niculae Brâncoveanu vel ban, Scarlat Ghica vel.vist;, Iordache” vel lo 

“Ion” Damari 'vel „vornic, Barbu: Văcărescu vel log. (No. 6 cond.). îi i 

308. — 1799 Mai 15. — Anaforaoa: veliţilor .boeri. S'au' înfățișat Constantin vtori 

log. şi Nicolae 2 frate-său, unchii şi epitropii copiilor ' răpos. medeln. : Scarlat: Hiotu, 

cu d-lui biv vel:pah. Iordache. Cantacuzino, vechil şi al: fratelui :'său:: Const, . Canta- - 

-cuzino. Hioţii zic că 'impresurându-se! moşia.-Edera a tatălui lor :de: către: numiții 

.boeri Cantacuzineşti în 'cea dintâi. luminată domnie a lui Alexandru: Moruzi, răpos, 

"vornicul Nicolae Filipescu care cumpărase: moşia s'a judecat cu boerii Cantacuzineşti 

la veliţii boeri Şi sa făcut anafora. arătând curat şi pe larg dreptatea :Hioţilor, dar 

inu s'a: întărit cu divan din întâmplările 'vremei cu.boala ciumei, iâr în domnia “lui 

Alex. Ipsilanti orânduindu-se pricina în cercetare la vornicu. Filipescu, a făcut ana- 

'fora! împotriva celei 'd'intâi: şi a iscăliturei d-sale: dând dreptate” boerilor - Cantacu- 

zineşti. Veliţii boeri arată că la 'leat 95 :răpos. 'medeln.: Scarlat. Hiotu : scoțând la 
mezat moşia Edera, a cumpărat-o Nicolae Filipescu, şi s'au orânduit hotarnici şetraru 

Ioniță Bălăcianu şi Petrache clucer za arie, şi s'a găsit jumătate moşia 'stăpânindu-se 

[oa 
> 

  

a v. doc. 304: Bunea. -.... Dr 
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de boerii Cantacuzineşti fără vre-un sinet, iar la răpos. vornicu Filipescu sa văzut 
un hrisov vechi şi o carte de hotărnicie din leat 7257 Dec. 23 (v. doc. 304), cuprinză- 
toare că toată moşia Edera a fost a boerilor Rudeni. Veliţii boeri văzând că numiții 
epitropi ai copiilor se reazămă la scrisorile vechi ce au, iar boerii Cantacuzineşti 
stăpânesc jumătate moşia neclintit din vechime până acum, au citit sineturile şi au 

văzut cum răpos. domn Radu Vodă la leat 7176 Aug. 26, au judecat pe jupâneasa 
Ancuţa a: Jipii' biv, vel: agă' (doc. 3o1);.au văzut zapisul lui: Eremia; sluger din 7183 
Mai 26 (doc. 302). Aşijderea un Preda feciorul jupânesei Ancuţa prin zapis din 7193 

Fevr. 8, vinde: spătarului' Mihai. Cantacuzino toată partea :lui ! de: moşie. din: Edera 
însă partea strămoşului său Paraschiva log. trei părţi. Veliţii: văd şi: 'hotărniciă . din 
257 Dec..23 (doc.: 304). Cantacuzineştii zic:că toate sineturile lor :au. fost. în - păs: 

trare la mânăstirea Poiana ! şi: din văpaia - resmiriţii:trecute' peste dânsele, s'au răpus, 
„fără de numai arată un izvod cu;leat 7176, Dec..1 .după' catastihul ce; se găseşte:-la 
casa răpos. spătai: Nicolae. Cantacuzino, al răpos: 'domniţei, Elinii» ce “a: fost -soţie 
răpos..biv vel post. Cantacuzino, prin. care arată: partea. ce a:':dat: din :casa 'părin-. 

tească la fiul ei spătarul - Drăghici strămoşul :numiţilor : boeri, :Cantacuzini, | şi între 

altele se vede: pusă „şi jumătate moşia Edera: care: la. vremea: ce' se vede scris acest 
catastih încă. nu îintrase' spătarul: Mihai. cu: stăpânire în cealaltă: „jumătate din ! Edera, 

care catastih' măcar: de:nu este: iscălit 'dar: cu: asemenea. cataștihe ca acesta, tot ale 
domniţei Elenii, se: stăpânesc! moşii întregi! işi: alte:'multe -acarete.: “Drept : aceia : copiii 
Hiotului 'nu au cuvârit a stăpânii mai. multă - moşie. de cât: din! Ruda în sus după: cu- 
prinderea zapisului Eremiei, iar din-Ruda: în jos rău au purtat pe boerii :Cantacu- 
zini prin judecăţi. Semnează: Dimitrie (Ghica) ban,: Const. “Filipescu vel Vornic, Const. 

Ştirbei vel vornic,; > Scarlat Câmpineanu vel. log! par - 

it dei fiii    e at pere 
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i + MOŞIILE FILIPEŞTI DE: PĂDURE ŞI CĂLINEȘTI (Prahovâ)! . -. Da N 

809, — 1755 Martie 13. — Datam' scrisoarea noastră: la mâna d-lui Mihail. Can- 
tacuzino vel „vistier. precum 'să se ştie că între moşiile. Măriei Sale răposatei Domniței 
Bălaşei care au rămas! subt. stăpânirea ; sfintei: mânăstiri ce au făcuto Măria. Sa în 
curtea caselor Măriei:Sale aici în Bucureşti 2 sunt (loc alb) st. de moşie în sud Pra- 
hova; ce: se numeşte :Filipeştii de pădure, unde:sunt şiicase de .piatră,. care: moşie 
fiindcă a fost a: d-lui răposatului“ Tomi Cantacuzino vel spătar şi “d-lui înstrăinându-se 
de aici din țară într'alte părţi străine subt. altă: stăpânire, toate: ale d-sale ce i-au ră: 
mas; aici în: ţară, case, .vii, moşii: şi ţigani s'au: fost. luat “pe seama; domnească, care 
unele le-au dăruit Domnii pe .la. mânăstiri, altele ; pe la boeri, precum . şi - această 
moşie! Filipeştii .de pădure: cu casele de. piatră::impreună. şi cu alte moşii şi țigani 
ale. răposatului Tomi :Spătar le-au fost dăruit:măria sa răposatul Nicolae Vodă (Mavro- 
cordat) d-lui răposatului .: Manolache:Lambrino biv.vel: Ban boerul mării.sale răposatei 
domnitei Bălaşii. Dar. fiindcă dela această moşie mai nici: un. venit nu .cunoaşte sf. mo- 
năstire şi casele de piatră ce.sunt pe moşia aceasta ajungând la :: multă -învechitură 
de au putrezit! şi s'au desvălit pănă. încât: acu au inceput .. şi pereţii: caselor a.fărâma 
şi a se dărăpăna, şi fiindcă hotărăşte „această -moşie: şi: cu :altă.:moşie a d-lui vel 
vistier ce se numeşte Măgurenii, şi mai vârtos că este moşia aceasta Filipeşti de 
pădure şi de baştină de la neamul D-sale, ne am învoit cu d-lui vel vistier de am 
făcut schimb, dându-i d-sale aceşti st. de moşie Filipeştii de pădure împreună şi cu 
casele de piatră de pe cum scrie mai sus, însă numai moşia şi casele, iar ţiganii 
sfintei monăstiri ce sunt şezători acolo pe moşie să şi-i aridice mânăstirea şi să-i 
ducă pe alte moşii unde va vrea. Aşişderea şi viile monăstirei ce sunt pe moşia 
aceasta Filipeştii să aibă a le ținea sf. monăstire. întru stăpânire şi să le lucreze. 
luându-le rodul însă vie înfundată; şi d-lui vel vistier au dat sfintei monăstiri (loc alb) 
stânjeni de moşie sud Saac ce se numeşte Răsturnaţi de lângă Boldeşti + care se ho- 
tăraşte cu moşia d-lui răposatul Iordache Creţulescu vel vornic. Şi încă au mai. 
adaos d-lui vel vistier şi au dat la această sf. mânăstire şi (loc alb) st. de moşie în 

  

1 Actele reproduse aci privitoare la Filipeştii de pădure şi Călineşti sunt din colecţia” mea, 
Moşia Filipeştii de pădure a fost câtva timp în neamul boerilor Slătineni, al mamei mele. V. 
doc. 313-a şi 314.-- Pentru Călinești ce-i zice şi Stoicești, doc. 141. 

2 Azi biserica Domnita Bălaşa. 
3 Cf. doc. 201, 203-a, 286, 309. i 
 V, actele moşici Jilavele, în acest volum, a



sud Ialomiţa: ce :se. numeşte Maătişeşti ca să fie pentru pomenirea sufletelor. răposa- 
ţilor -părinţilor : d-sale şi pentru pomenirea sufletului d-sale şi vecinica, pomenire în 

veci. Drept aceia pentru învoiala şi aşezământul ce s'au făcut între noi fostau faţă 
şi d-lor „veliţii boeri: cari mai jos s'au iscălit mărturii, dând şi noi scrisoare. unul la 
mâna altuia: ca să se:păzească acest aşezământ pururea nestrămutat şi pentru mai 
adevărata credinţă am întărit scrisoarea aceasta şi. cu iscăliturile noastre ca să .se 
crează. Semnează .: .. .. -:.. + .. Constantin Brâncoveanu vel logofăt, Constantin 
Dudescu vel vornic, Barbu Văcărescu vel.ban, Ştefan Văcărescu vel spătar, Iordache 

Cantacuzino biv..vel pah., “Toma Cantacuzino „vel logofăt(?) şi încă 3 semnături, ;.. 
"310. — 1762 ::Noemvrie: 16. —. Adică eu Constantin. Lipoveanu. biv vel. căpitan 

za lefegii dimpreună cu copii. mei cari mai jos se „vor iscăli datam acest adevărat 
zapis .ca să fie de. bună credinţă în cinstita mână dum.. Mihai Cantacuzino vel. vistier - 
cum să se ştie că având şi. noi parte la: moşia Călineştilor sud Prahova :st:: 156 am 
mers noi de bună-voia noastră la dumnealui şi i-am dăruit'o/Să se ştie semnele : din 

matca: Prahovei alăturea cu moşia Filipeştilor de: pădure, peste iazul Prahova, peste 
Proviţa, până în drumul ce. vine pe sub:deal de 'la:Măgureni şi afară din deal' cu 

viile, i din vadurile de mori, după -cum arată şi cartea de hotărire, iar cealaltă mo- 

şie să o stăpânească -d-lui, toată, însă să se ştie partea mumâmei st. 46, : partea 

mătuşămi . Maricăi st.:.46, partea :lui Mihail Arvănaş ! care s'au luat pentru datoria 

cu zapis st. 46;.;stânjeni 18 din : partea lui: Matei i. a Nenului care s'au vândur lui 

Dumitraşco pârcălabul şi de.la fiusău Savel iam luat eu pentru mulţi bani cu zapis. 

De acum înainte. să o, stăpânească dum. şi cocânii dum.. neclintit în. veci, şi pentru 

mai adevărată .credinţă am ;pus pecetea: şi iscăliturile :mai jos ca să se crează, Îs- 

călind . şi , alţi „boeri, de cinăte. mărturie.. Semnează: - Constantin: Lipoveanu, Nicolae 

Lipoveanu, :Mihai Lipoveanu,. Radu Lipoveanu?. - e se 

311. — 1764: Mai 14. Adecă cu Vasile Dedulescu dat'am credincios zapisul meu 

la cinstită mână d-lui. Mihai Cantacuzino. vel vistier precum să se; ştie că având eu 

o: moşie. la . Călineşti în sud: Prahova 'st. 45 care: moşie este âlăturea cu moşia, ră- 

posatului Constantin -Lipoveanu. biv. -vel: căpitan za lefegii. i:am vândut-o 'd-lui..nesilit 

de 'nimenea însă :st; câte bani.3 cari fac tal..3o. şi:am luat toţi banii în -mâna. mea 

Semnează .şi :; Nicolae Lipoveanu polcovnic,. Mihai Lipoveanu, Radu Lipoveanu.. . 

:319, —,1764 Iunie: 2.. Adecă noi care: mai jos:;ne, vom. iscăli dat'am credincios 

zapisul nostru. la: cinstită: mâna d-lui Mihai Măgureanu Cantacuzino vel vistier precum 

să se ştie 'că apropiindu-se sfârşitul. vieţei răposatului, nostru părinte, -au lisat ca să 

_ dăm d-lui Mihai. Măgureanu Cantacuzino vel vistier, din moşia ce o avem la Călineşti 

sud Prahova st. oo .despre partea moşii. d-lui, care noi păzind acel cuvânt al ră- 

posatului nostru . părinte am. dat. acei roo st. ce s'au.zis. mai. sus făcând zapis-al 

nostru la :mâna d-lui ca.să-i fie d-lui. acei. zoo, st.. de stăpânire în.veci insă - d-lui şi 
au 
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: Nicolae, Mihai şi Radu sunt fii lui Constantin, V. doc, 312. 
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tot cinstitului neam al 'd-lui, iară''de; către: noi, de către tot: neamul nostru .să v' stă- 
pânească cu pace” şi:pentru mai. ădevărata. credinţă ne-am iscălit! Semnează: „Nicolae 
Lipoveanu, Mihai Lipoveanu, Radu iLipoveanu. : tai i, a 

313: — 1766 : Februarie - 25. -— Adeverez :cu scrisoarea: mea: la cinstita: “mana 
d-lui: Mihai Cantacuzino vel vistier precum să se” ştie: că:.având eu de cumpărătoare 

moşie în Călineşti partea lui Anghelache feciorul. lui Istratie iArbănaşul şi fiindu-i 
peste mână ao stăpâni: şi d-lui „vel vistier având moşie şi pe de o parte şi.pe de 
alta: Măgurenii şi Filipeştii de pădure:şi eu'cunoscând multă milă. şi ajutor de. la 
d: lui i-am 'dăruit această: moşie. Semnează: Tănase biv. logofăt, za .vistierie, - 
"813 a.—1766. -Martie.1. 'Radu Slătineanu vel comis dă moşia :Filipeşti din Prahova 
pe 'care o “avea 'de la:strămoşul său Constantin: Cantacuzino vel stolnic !,. vărului 
său „nenii«: Pârvu Cantacuzino vei vornic, luând în schimb: de. la acesta moşia Dra: 
gomireşti, Ilfov: (Ac. Rom.: "cumpărat de la Zwiebel, 1908). . :..: 

- 313 b. —'1776 lan. 20. — Cartea lui: Iorga starostea, pentru. vinderea la mezat 
din poruncă domnească a moşiei „Filipeşti cei: mari-din Prahova; cu viile de: la Băl- 
ţaţii şi cu parte -de moşie: din Călineşti, ce au fost ale răposatului spătar Pârvu Can- 
tacuzino. Rămân asupra vel comisului Radu: Slătineanu. (Acad. Rom: 2/C1X.) 

814, —.1785, Sept. 2. Al Ungro-Vlahiei Grigorie 'adeverez,. ..:.. 
"“Adeverez eu cel mai jos iscălitul cu : acest: credincios “zapis al meu la. mâna 

verilor” mei: Iordache, Joan şi Dimitrie. Slătineni fii răposatului. d-lui: biv-ivel serdar 
Slătineanu ? precum să se ştie că la ridicarea Ex. S.: Gheneralului Mihai Cantacuzino 
unchiul meu' de aci "din ţară :şi-au făcut -vânzătoare :toate 'atât cele: mişcătoare cât şi 
cele: nemişcătoare; la care 'vânzare ce au fâcut 'au rugat: şi răposatul :serdar. Ioniţă 
pe Ex. Sa (rudă fiind) de i-au vândut una din moşiile Ex. sale adecă Filipeşti de pădure 
cu casele lor i cu via cea de casă din. sud. Prahova i 1-cu -15 suflete. ţigani de vatră 
i 40 pogoane de vie lucrătoare din .Bucsani cu "pământul -lor: din! sud. Dâmboviţa 

„cu tocmeală în taleri ro. 000, care: bani 's'au. vândut.. cu soroace '-de: a..se .da,. şi cu 
tocmeală: când la aceste! soroace: nu 'se :vor: da banii şi! la soroacele! cele:după urmă 
să aibă a-şi: lua moşia şi celelalte: de 'sub stăpânirea :: răposatului serdar Ioniţă: şi să 
le: vânză cui va. vrea: ca: un stăpân: Deci venind : orinduit soroc şi mai trecând. încă 
doi ani 'şi neputând: d-lor 'a: răspunde: bani: s'au -pornit: Ex.: 'sa cu: feluri 'de mijloace 
scriind pe la consuli 2 ca: să apuce pe d-lor” să. plătească. suma: după. simfonia'+ răpo- 

„satului tatălui d-lor şi neavând d-lor nici: un: "mijloc ! de: a. plăti: bani mai. :sus arătata 
sumă şi in cea.de pe! urmă. făcând - Ex: sa desăvârşit epitrop. pe. d-lui. Gheneral 
consul Ivan Severin * ca 'să apuce pe” verii mei cu judecată, sau să dea .banii, sau să 

„3 V. Iorga, Inseripții, 11. 263, ct, "doc, zur! "581. La” 7160, 
misul' Radu Slătineanu 'strânse ur steag de ostaşi 'pe care-l ! 'trimise la București 'sub comanda a 
“doi căpitani. „De drag să stai să-i priveşti“; zice un coritimporan' (Rev. de ist. arh. și fil. XI'. 29). > Ion Slătineanu ginerele Pârvului II Cantacuzino. Genealogia Cantacuzinilor, ed. Iorga 116. 

3 Cf, Filitti, România faţă de capitulaţiile Turciei. Extras din An. Ac. „Rom. Secţia Ist,, 
1913; fassiu, 

+ Inţelegerea Sta 
s Filitui, Lettres et extraits, p. 527. 
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Je -ia moşia: din: mână :d-lor şi:să. le:scoată: la “mezat, işi: neavând -d-lor.:.a + răspunde - 
suma .banilor.:s'au: luat! cu: porunca .mării :sale luminatului. Domn::Mihai Sutzui voevod 
şi strigându-se după 'obicei :la 'mezat,:dând-şi- unii -şi: alţii,:.şi:în cea :mai; după urmă 
au. stătut: mezatul :asupra meă, adică moşia 'Filipeşti cu-via :de casă, cu ;casele,- cu 15 
suflete de ţigani,!-şi ;cu.: 40 :.pogioane':vie::de la : Bucşani .: ci: pământul: lor: drept 
taleri. 6.325, “şi: fiindcă după :săvârşirea 'mezatului: âm: rămas eu bun stăpân pe dânsele 
cu întărire domnească, deci neavând. d-lor alt: cuvântcde! protimisis :căci:se lepădase 
singuri şi Se „luase de-la-d-lor şi':se.:vânduse-la: 'mine::cu:: mezar,: şi-.rămâind.toate - 
bune ale ;mele,:au 'căzut. d-lor. cu: mare: rugăciune punând: şi :pe alţi .boeri: ca: să;:le 

fac pomană să le las iarăşi. la d-lor,: nemai strămutându-se din loc.. în: loc,: fiindu le 

toată agoniseala strânsă. la .sus -numita moşie, .mai..vârtos. neavând: unde: şedea, şi 
văzând :eu rugăciunea d-lor lezam: dat iarăşi. d-lor cu prețul .ce; le-am.luat şi eu fără 
a nu le :lua cu un:ban: mai mult, insă-cu acest aşezământ: şi tocmeală::că -ori: când 
voi dovedi eu că nu.sunt; luate :pentru: d-lor;:ca să::le: stăpânească. şi: va.. fi: vre-o 
iconomie la: n.ijloc,. atunci_în' ce: ceâs- voi. dovedi: eu,:să: am 'voe a le luă: înapoi de 

la oricine cu suma ce au eşit la mezat şi Să rămâe şi ruşinăţi pentru vicleşugul ce 
vor face, şi afară dintr'aceasta vrând 'd-lor vre o dată să vânză sau moşia sau via. 
de casă sau ţiganii să nu fie volnicia o vinde la alţii fără numai la mine cu preţul 
ce le-am luat şi eu de la mezat şi de se vor înşela a le vinde cui-va prin taină mai 
cu bun preţ, să aib eu iarăşi voe să le iau numai cu preţul ce l-au dat d-lor pentru 

care mi-au dat şi d-lor asemenea - zapis la mâna mea. lar pentru 40 pogoane -vie 

lucrătoare de 'la Bucşani de nu le vor putea ţinea, volnici şi neopriţi să fie de către. 

mine a le vinde ori la cine vor găsi preţ bun. Spre a se păzi toate acestea nestră- 

mutate am dat acest zapis rugând atât pe prea Sf. Sa Părintele Mitropolit cum şi 

pe iubitorii de d-zeu părinţi episcopi şi pe d-lor veliţii: boeri ca șă întărească acest 

zapis cu iscăliturile lor spre întemeere. Semnează: Ion Cantacuzino, Cosma Buzău, 

Filaret Râmnic. .... | | Ia 

 Bid-a. — 1835 Iunie 26. Aşezământ. Moşia Filipeşti de târg a dumnealui Vel 

Agăi lancul Filipescul nu numai că se hotărăşte în toată lungimea ei pe latura de 

din sus cu moşia Filipeşti de pădure a sorămii portăresii. Uţi Lt care'are numai 

hrisis 2 a acestei moşii pe vremea cât va trăi iar pe urmă ne rămâne nouă 'clirono” 

mie după lege, dar avem şi locuri înfundate, amândouă! părţile, adecă şi cu aga 

Filipescul în moşia Filipeştii de pădure şi eu clucerul Dumitrache Slătineanu şi 

nepotul meu Scarlat Lupoianu în Filipeştii de târg care locuri înfundate şi a unuia 

și a altuia se vor arăta prin osebită listă, drept aceia aceste locuri înfundate, pe 

temeiul vechiletului ce am eu clucerul Dumitrache, de la sorumea, şi nepotul meu Scarlat 

de la nepoată-mea, ne am învoit între noi după-următoful chip că eu. clucerul Du : pa. 
ea 

    
« . 

        pt) 

ianu, Ge- 

  

, bă . 

1 Mariuta Slătineanu, ctitora la 1816 a bisericii Sf.. Niculae vechi din Ploeşti (Grec 

nealogii I:: Bălăcenii). i i i e aaa mimi 

1 Folosintă. ! De el 
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 mitrache. dimpreună: cu .nepotul .meu Scarlat Lupoianu să: dăm : dumnealui vel Agăi 
Iancu Filipescu schimb. cinci locuri înfundate ce avem în moşia. dumnealui Filipeştii 
de târg, şi pe lângă aceştia:îi. mai dau încă 80.144 'st.: quadraţi: din: moşia „noastră 
Filipeştii de pădure la :Roşioară cu 13 clăcaşi cu livezi de pruni :şi'. cu: o cârciumă, 

- asemenea şi 'eu.aga Filipescu-ii dau în schimb alţi .atâţiar-st: quadraţi :în 18 locuri 
infundate ce .am: în. moşia dumnealor.:Filipeşti de .pădure şi in locul: infundat de la 
valea -Ulmului. şi în locul. de. peste .Proviţa. ce. s'au. tăiat dela. moşia:mea Filipeştii 
de târg unde se numeşte Aninişul. Deosebit de aceasta fiindcă mai am eu clucerul Du- 
mitrache Slătineanu şi nepotul. meu încă '2 locuri: înfundate şi altul mai mic tot în 
trupul :Filipeştilor de târg în plaiul :unde se.numeşte Cervenia -i plaiul :Fifireţului, 
ne am învoit-şi pentru, aceştia. Jar .st. quadraţi: 10.523 ce :rămâne:a ne mai da d-lui 
vel“agă, noi ne am învoit cu dumnealui ca să-i dea d-lui paharricului Iancu Slătineanu ! 

pentru: 5 locuri înfundate ce are şi d-lui paharnicul în moşia noastră Filipeştii de pădure, 
„x „In aceiaşi zi urmează: învoială prin schimb ; între . paharnicu lancu Slătineanu 
de oparte şi:clucerul Dumitrache Slătineanu * şi Scarlat: Lupoianu' de; altă parte. 

ae Po DR Di 

RR 

    

i N . 4 ia Pa 

  e a petit ea sii Rat: 

:* Mai târziu, în vremea lui Vodă Ştirbei imare log.-al dreptăţii. Unul din cei 12 candidaţi la 
scaunul Țării Românești, în dec. 1858. Era. fiu al marelui log. Scariat Slătineanu (+ 1803) şi al 
Catincăi Filipescu zisă Petaluda, și nepot de fiu. vornicului Radu (v. doc. 249, 313-a). La 1862 
presedinte la curtea:de casaţie. (Doc. relative la. renaşterea României, vol. VIII și IX). Si - > La 1821 iscălise adresa boierilor din Braşov către împăratul Francisc. al. Austriei (Acad: 
Rom. rapoartele consulilor austriaci din Bucuresti, Vol. XI. SIRE



  

   
   

ie i aie _ MOȘIA PLOREȘI (Pranova) 
: „ii pai îi, ni sia ina i 

“315, -— 1837 Aug. 10;.—: "vei logofăt catre Domn. — : Cinstitul consulat al Rosiei 
face arătare logofeţiei. străinilor: pricini, că E.:S.:gheneral: ;maior.. Nicolae: şi - cneaz 
polcovnic” Cantactizineşti 1 au moşie aici în :pământul- ării. în- Olt şi Romanăţi moşia 

Prooroci, şi în: Prahova Floreşti, pentru care vrând-a şi :le pune în bună orânduială 

au orânduit cu depline puteri pe: polcovnicul : Bârzov care: a găsit - moşia :Prooroci 
încălcată de mânăstirea Brâncoveni, de serdarul Polihronie, de episcopia Râmnicului, 

de Milcoveni şi Brebeşteni. Pentru moşia Floreşti care e deavalma cu comisul Gri- 
gore Cantacuzino, cer să se hotărnicească, 

316. — 1837 Aprilie 9. — Hotărârea trib. Prahova în pricina dintre gheneral 
cneaz Nicolae Cantacuzino şi clucer Grigore Cantacuzino pentru moşiile Valea Lungă 
şi Floreşti. S'au înfăţişat următoarele acte: 1757 Fevr. 25, zapis semnat de Const. 
Căplescu comis şi de Rada Căpleasca vânzători şi de martorii Şerban Cantacuzino, 
Const, Caramanlâu, Niţa Rudeanca şi Mihai log. sin Oprea log. nepot Hagi Paras- 
chivii Căplescu, la mâna lui Enache Alexiu dela Câmpina că i-au vândut moşie la 
Floreşti 2. — 1776 lan. 20 carte grecească iscălită de răpos. cneaz Mihail Cantacuzino 
moşul E. S. gheneral Nicolae Cantacuzino cu privire la lucrurile ce a dăruit copiilor 
răpos, frate-său Răducan tatăl E. S. gheneral Nicolae. Semnează N. Pardalos stolnic, 
Const. Cuţarida, Costache Lipănescu. 

317. — 1853 Aprilie 3o. — Hotărnicia moşiei Floreşti de Ion Zotov. Vecinii sunt: 
Prinţesa Cleopatra Trubeţkoi cu Moşia Băicoi : 
Clucer Costache şi pah. Alexandru fraţii Filipeşti şi d-lor titularnoi- sovetnic 

Alex., parucic Mihail şi rotmistru Nicolae fraţi, Laptov, moştenitorii răpos. log. Mi- 
hăiţă Filipescu, cu moşia Nedelea ce i s'a zis din vechime şi Chesarul i i Paleologa ; 

Vel log. Nicolae Băleanu cu moşia Călineşti ; 

Vornic Iancu Filipescu cu moşia Călineşti; 
E. S. gheneral Nicolae Mavros, cu Călineşti şi Cătina; 
Pitar Dumitrache Racotă cu Călineşti ; | 
Clucer Ion Mihălescu cu moşia Cătina; - 

  

1 Generalul Nicolae Cantacuzino şi fiul său Radu sau Rodion. La 1838, vechii al lui N. Can- 

tacuzino era Iacovenco, coleskii sovetnic. V. doc. 638. | , | 

: Ci, doc. 200, 211. 228. 231. 638. | mai
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E. S. vel vornic Const Cantacuzino cu moşia Măgureni; - 
Parucic Ion Racoviceanu cu moşia Floreşti; 
Păhărniceasa Zamfira Cariboglu cu. Cocorăşti Capli; 
Mânăstirea Mislea, cu Mislea şi Scorţeni ; 

Schitul Predeal cu moşia Predeal sau Cocorăşti, 
Printre actele prezintate este şi o hotărnicie din 7223 (1715) 1ulie 2 1, iscălită 

de Neagoe Topliceanu biv vel stolnic şi 12 boeri luaţi cu porunca lui Ştefan Vodă 
Cantacuzino de Matei vel şetrar,.şi, de' frate-său.;Pârvu :post. Măgureni, feciorii Pâr- 

- vului vel stolnic, nepoți lui Drăghici vel spătar, ca să le aleagă moşiile -din Călu- 
găreni, Câmpineni, Slavomireasca,: Stroiasca, Lileşti,: Băicoi, Floreşti şi Voivodeşti. 
Alt act; prezintat e: din:7249:(1741) lunie'7. — Hotărnicie iscălită de Iosif egumen de 
Targşor,: Alexe vel 'clucer. şi 24 ;boeri luaţi pe răvaşele lui Const. Niculae : Vodă (Ma- 
vrocordat) de :către: moşnânii diri satul Țintea -ca-să aleagă moşia -Slavomireasca - şi 
Stroiasca de către biv. vel: ban (Matei) şi. frate-său ;: Pârvu .biv vel!serdar. Cantacuzini. 

  
  

1 V. doc, 290, ici . Ă Pa - Dă N ' Si DN Ia



iii MOȘIA GHIGHIUL GĂGENI (Pratota)! 

318. — 840. Iunie: 26, — : Hotărniciă moşiei i Ghibu Cageni, Prahova, de pitaru 

Andronie Podeanu.. Moşia Găgenii a lui Niculae fiul lui Vasile Petrescu - se. scobora. 

la acesta - “dela” jupâneasa Ilinca (trăia - la: 1252—1743, Oct. 25): a lui “Drăghici! 'spătar 

Câmpineanu 1. 'Se citează! o "hotărnicie 'din 7220— 17 luâie 8, pentru alegerea: mO- 

şiilor mânăstirii: „Mislea despre. feciorii logofătului. Pârvu. “Măgureanu nepoţii | lui Dr. 

ghici Cantacuzino, vel Spătar. Nae “Petrescu, pitar, “căsătorit cu: Fulirosină,. ii 
ve. 7 PRE       

. 2 
pa? 
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1 Nepot de fiică al lui Drăghici Cantacuzino. m



  

MOŞIA JILAVELE: ŞI: SLĂTIOARELE, (Ialomiţa). 
cu trupurile Amăraţi (Amărăsti, Mărăcineni, Măraţi), Boldeşti (moşia “Tătarului), Lipăreşti, Ojo- 
ii re a, *..geni! (Giogeni),; Orboeşti (Adâncata, Orboiasca; Răşani), “Togozeni 1, i 

;. 1.819. — gosr, (1543) Îunie. 30.— Radu Voevod, feciorul. Radului Voevod cinsti- 
ților, boeri jupân, Pragul stolnic şi: jupân Stroe, spătar, şi, Tudor, vistier. şi Dragomir 
vel,spătar, ca. să le fie lor ocină satul, Orbueşti însă ocina de. către. Slătioara, ce a 
fost impresurată de părinţii Borcii. şi de. fraţii lui. Divan; Staico biv. vornic, Coadă 
vel vornic, Tatul vel log., Udrişte * vistier, Cracea pah., Badea comis, Albu stolnic, Stanciu post. Scrie Oprea în mânăstirea Mislea (No. 1 cond. Jilave). , 

320. — Fără dată, probabil 16342. Cartea lui Matei Voevod boerului Ivașco vel vornic: (Băleanu) cu feciorii lui ca să-i fie ocină şi rumâni în sat în Ojogeni şi în Slătioarele de jos şi în satul Umăraţii, însă din partea jupânesei Stancăi. fata - Borcii post. din Slătioare (Băleanu), jumătate din câmp, din apă, din pădure şi din rumâni, pentru că-i sunt ocine bătrâne şi de moşie jupânesei Stancăi dela părinţii ci. Acum, jupâneasa Stanca fiind fără coconi şi neavând alte rudenii fără numai văr primare pe Ivaşco vornic, şi pe nepotu ei Pătraşco feciorul soru-săi jupânesii Neacşăi, a venit în divan şi de voia ei a dăruit pe Ivaşco vornic .cu aceste ocine, iar altă jumătate de ocină din partea Stancăi a lăsat-o nepotului ei Petraşco post. + ca so caute (pe Stanca), s'o hrănească: până la moarte, iar după moarte s'o grijească cum se cade, - 
321. — 7148 (1640) Mai 13. — Zapisul lui. Stoica ot Lipăreşti la mâna Radului log. ot Ţigăneşti5 cum că-i vinde în Mărăcineni st. 100 câte bani 60 stânjenul, moşie de baştină de la părinţi. Semneaza Stoica log. ot Lipăreşti, Paraschiva vornic Șt Togozeni 6, Stoica din Sinteşti, Drăghici log. din Lipăreşti. Scrie popa Stan ot Be- rileşti (No. 2. cond. Jilave.) ' 
322, — F. dată? — Zapisul lui Stoica din Lipăreşti şi al nepotului său Drăghici 

  

1 Condica Jilave, în Arhiva G Gr. C, poa 
Orboeşti e în hotar cu Andrăşeşti. V. doc. ao, 

2 Dela Mărgineni, fiul lui Drăghici 1 vornicul 
voevod. 

3 Cf. Grecianu, Genealogii, II, 218. 
1 Bucşanu, V. doc. 326. 
5 V. doc. 104, 
* V. doc. 323, 
3 Pe la 1640, V. doc. 321 Şi 331. 

rtă numerotaţii deosebite pentru diferitele trupuri. 

» din care scoboră Elina a lui Radu Şerban
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la mâna Udrii post: cum că-i. vinde :ocină .ot:Lipăreşti „st. aleşi din: partea. Radului 
Lalei, 'st; 5o,: “pentru : că: această. ocina .a' fost, cumpărată. mai dinainte: vreme. de la 

Drăghici feciorul Lalei. (No.:2 cond.: 'Jilave — Lipăreşti).: ai ti 
829, — F..dată 1. — Cartea lui: Matei Basarab Voevod . către jupan Radu vel log, . 

(Cocorăscu) ca să-i :fie .o' ocină pustie: fără: bir care „se :chiamă!' Mărăcineni, Ialomiţa, 

care: ocină este: între Ojogeni şi între Lipăreşti, pentru';că afost -moşie. pustie fără 
dajdie. încă mai: dinainte. vreme, din. zilele altor donini, nescrisă în catastih la vistieria 
domnească. : Deci având şi boerul jupân Radu vel log: ocină. de: cumpărătoare acolo 
la Mărăcineni, domnul i-a dat şi La: miluit: şi-cu această:ocină pustie câtă se:va.alege 
partea megieşească, ca să-i fie .moşie: ohavnică. în veci pentru dreapta ş ŞI: credincioasa 

slujbă ce a :slujit domniei şi țării.: lar când s'ar' scula cine-va de ar'zice. că: a: cum- 
părat acea ocină pustie, să aibă a-şi căuta.banii:de :unde i:a. dat, iar moşia -să fie 
tot pe. seama cinstitului boer : Radu vel log. pentru că n'are nimeni treabi să cumpere 
moşii pustii şi nebirnice, fără ştirea domniei şi a divanului: Urmează formula blestemului. 

"894. —:7150. —. (1642) Mai '1.:— Matei Basarab. lui :Radu vel log: (Cocorăscu) să 
fiie volnic: să ţie. ocina şi nişte '.mori: ce le-a; făcut în apa Ialomiţei pe partea de ocină 
a lui Ceaprazi” Grecul de. la: Orboeşti, pentru că 'acesta 'a iţinut pe o.mătuşă :a':Râ- 
dului vel log., anume Neaga, soră: cu muma .jupânului Radu.: Când du'robit: Tătarii 
țara la'.Simeon: Vodă *,-au: robit.. şi: pe. mătuşa :sa: Neaga, jupâneasa lui: Ceaprazi 

grecul -şi pe acesta Pau tăiat: Tătarii şi n'a rămas din el nimeni. Iar acum jupâneasa— 
'cu fiul ei Dragul iuzbaşa. ot Cislău s'au: sculat:cu.pâră: cum: că -Ceaprazi-.grecul n'a 
avut 'ocină cumpărată: în. acel hotar.. Boerii 'divanului. afirmă. insă: contrariul. Domnul 
hotărăşte că jupâneasa va jura: cu. şase: boeri: daţi: de .boerul Radu vel.log. ii... -i:: 

925. —7151 :(1643) Iunie. 28. —. Matei Basârab lui Stanciu post, de la :Dâlga şi 
nepotului său Gheorghe clucer şi fratelui: său Petru vtori. vistier fii lui Ivaşco.vornicul:s, 
(Băleanu) să le fie moşie la Măraţi, Prahova +, jumătate adică partea jupâniţii Stanca de 
la Slătioare. Pentru că :această jumătate din :Măraţi au .dăruit-o jupâniţa Stanca de la 

Slătioare* jupâniţei + Maria. fata răpos. „Petraşco Voevod la nunta. ej, .iară Pătraşco 
„Voevod'a dat 'Stancăi 15.000: asprii de argint -iar, jupâniţei Mariei 'satul. de zestre :şi. 

Pa. stăpânit ea şi fiul ei. Radul: post; :: Bidiviu. După: moartea. lui ;Bidiviu,: cneghina 
Maria. d dat moşia: în : mâinile lui Stanciu 'post.:şi ale: lui: Ivaşco' vornicul. tatăl -lui 
Gheorghe clucer şi .al :lui:. Petru sluger.-'La' leat. :7143! (1633) “s'au infăţişat la - 

| divan aceşti boeri: sus: zişi cu 1 nepoţii jupânesei' Stanchi. dela: Slătioare, a anume: Pa- 

ap iba i ii „ia Ti at Di niae zi! i 

  

    
1 Pe la 1640, V, joc. 324 şi “28. Aa 

".3-C£, lorga, Studii şi doc. 1v p- X şi urm. “Filitti. Dia: arhivele” Vaticanului, TI, 19 şi urm. 

3 S'ar părea că Stanciu din Dâlga a fost îrate ori cumnat cu Lvaşco." 

1 Doc.. 326 zice':că moşia este în! jude Saac. „Moșia s se întindea de altfel până: ai Sărata. V. 

doc. 328, — cf. doc. 352. i Bta ma 

5 Nu poate 'fi'-vorba de Stanca: vara lui Ivaşco Băleanăl' (ae: '220)' care nu e contimporana 

cu Pătraşco cel bun. De altfel pentru. valoarea afirmaţiunilor din acest 'doc.: vezi doc: urmator 326. 

cf. doc. 1or. ie,
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raschiva vornicul şi cu. fratele -său,' şi. neavând numiții boeri alte dovezi: de cât hriso- 
Vul lui Pătraşco.. Voevod, au rămas :de: lege. Divan: Dumitru: Dudescu. vel vornic, 
Radu vel log. (Cocorăscu), Stroe vei vist (Leurdeanu), Preda vel spătar (ot Cepturoae, 
Corbeanuj, Socol vel :clucer .(Cornăţeanu), Dumitraşco :vel'stolnic. (Filipescu), Radu vel 
comis, Marco :vel pah.:—: Orig. slav. -Pecete: hârtie. Trad. A... Doicescu. ..- E 
„n! 2826, — 7152 (1644) Aug, 1. — Matei Basarab Voevod: dă- poruncă. slugilor Pa- 
raschiv vtori vornic şi. fraţilor. lui, Const. comis, Dragul. vtori 'armaş.şi Neagoe. fe- 
ciorii .Dragului: post. nepoţii lui Iane portar. din-'Togozeni, câ -să- le:fie: satul Măraţi 

„Sud :.Saac jumătate cu .rumânii, . pentru. că a. fost al 'lor-de moşie: din zilele. altor 
domni: bătrâni de la: moşul lor Iane. portarul. Iar în zilele lui Matei: Basarab, Gheorghe, 
clucer, şi cu: frate-său Petru sluger,. feciorii. lui” Ivaşco 'vornic din .Băleni, împreună 
cu Petraşco post.:din; Bucşani S'au :ridicat:cu pâră zicând cum:că este a lor această 
jumătate şi au.scos.un-hrisov al lui Petraşco Voevod veleat 6392 (?). Domnul n'a crezut 
nici. pe unii nici .pe alţii, nici hrisovul :nu Pa socotit să fie. drept,:ci le-a: dat 6 boeri 
;pe răvaşe. domneşti, anume: Danciu: clucer. din . Doicsşti, Iordâche .vornic din Coslegi 
;Borcea. vornic din. Topoloveni, Şteful post. din. Berileşti, Iancu căpitan din Gherghița 
-Baico ot:tam, cari au aflat că. moşia „a 'fost a lui:Iane. portarul şi după. moartea; lui 
au: ţinut-o. fiul. lui,:: Dragul post, .şi :a. ţinut'o' .şi. Paraschiva vornic cu fraţii lui. — 
;Gheorghe . clucer:; cu : frate-său : Petru : sluger şi cu. Petraşco' post. n'au treabă şi au 
rămas de lege. Divân:::Dragomir vel .vornic,; Radu vel log. (Cocorăscuj), Stroe vel 
vist.:: (Leurdeanu), “Preda :-vel ; spătar.. [ot:: Cepturoae, : Corbeanu), . Socol vel ::clucer 
'(Cornăţeanu), -Dumitraşco. vel stolnic. (Filipescu), Radu :vel comis, Drâguşin vel pah. 
(Deleanu), Const. .vel :post. (Cantacuzino) Scrie Pârvul log. în- Buc. (No 36 cond. Jilave). 

în i n 82 — F.. dată *.—;Radu vel 'log.i (Cocorăscu) scris-am la al nostru fecior “Apos- 
tolache:- comis şi. nepoarei Voicăi? ...:.: «:scrisu-mi-ai. cum că au. venit boerii: să: ho- 
'tărască -ocina la: Geogeni4, şi la Slătioare. şi-mi. scrii, să-ţi. trimit zapisele. de: cumpă- 
rătoare ; ci. ştii: că ţi-am" arătat zapisul: Dragului :post: ..:-., . că-an cumpărat de 
Ja el. 140.'st,.... sii... câte zoo bani ... .. .:-şi:nu i-am dat (aceşti: bani) pentru 
-alt(a)-că mărăcini ca: aceia aş fi. găsit eu. de aş fi cumpărat stânjenul-câte o costandă, 

ci apucasem de-mi făcusem sat-şi case; şi mori acolea ...:./,..:. ..; iar. frate-meu 
„:lano,:dacă m'am mutat. eu: încoace. la Mănești, el: au cumpărat de la feciorii Dragului 

în at si "Auvenit: şi “vornicul “Iordache pe la: mine . .i. ; „uși au venit şi 
Barbul . post. (Mănescu) şi : Petraşco -post. (Bucşanu) şi: le am 'spus şi..lor că-eu şi Pa- 
traşco la Togozeni moşie n'am, iar d-ta ai la Togozeni cumpărătoare de la megiași, 
iar feciorii lui Ivaşco vornic (Băleanu) au cumpărătoare de la feciorii. Dragului post., 
iar la Ojogeni au feciorii vornicului. Ivaşco din partea lui Petraşco (Bucşanul a patra 

  

„4 Din Togozeni (v. dos. :a26 -327:.. Pare a fi existat o înrudire! cu "Bălenii de la Slătioare. 
* Probabil 1650. înainte de Iunie, V. doc. 328. Pe 

„4% Soţia lui Apostolache Caragea, v.. doc. 335, e nepoata de frate lui. Radu (Actele . d-nei Ge- 
meral: Corlătescu, născ, Cocorăscu).., ..: .: CC 

+ Ojogeni  
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parte cât le a'dat Ghiormeasca 1. Deci d-ta vei socoti cât va face partea lui Gheorghe 
post. din Ojogeni şi o vei da la Togozenii din sus. ..: : . iar Petraşco cu.ocina 

lui de la Ojogeni: n'are treabă 'să o treacă la Togozeni, că n'are în Togozeni cum 

mam nici eu, ci va rămânea la. Ojogeni 'cu mine şi cu ceilalţi fraţi... ., iar d-ta 
cu feciorii vornicului Ivaşco.cu cumpărăturile voastre de la Togozeni vă. veţi tocmi 
cum veţi vrea, iar pentru. pizmele: voastre să nu ne faceţi nouă vre-o zminteală că 
apoi nu vom lăsa, ci veţi băga apoi şi pe alţi :boeri în val. : :::-. lar-Drăghici, 
ai zis să-l trimit, ci el au fost bolnav. Mihalcea acum sâmbătă pomeneşte pe frate 
său ci nu poate. (Cond. .Jilave No. 5r-) | e Rae - 

328..— 7158.(1650) Iunie 12.--— Cartea de hotărnicie 'a. r2.boeri hotarnici luaţi 
pe răvaşe domneşti dinaintea lui Matei Basarab Vodă, anume din Tătulești. Vintilă 
vătaf, din Măneşti Barbul:post., din Viezureşti Leca vtori pitar *, din Popeşti Măinea 
sluger, din. Conţeşti Enciul vătaf, din Buciumeni Neagoe clucer, din Bucşani - Preda 
comis, din Țigănești Radu log,, din Sinteşti Stoica vtori vornic, din: Musceleni Dra- 

gomir post. şi Tatul, din Bărcăneşti Radu log., de către Gheorghe clucer. şi fratele 

su Pătru sluger (Băleni) şi de. Petraşco: post. din Bucşani ca st: le. hotărască mo- 

şiile dela Amărăşti despre Paraschiva vornic (ot Togozeni) şi' despre fraţii lui, şi 

de la Slătioara” despre jupân "Radu vel log. .(Cocorăscu) şi despre nepoţii lui, 

ginerii lui lano sluger (Cocorăscu). Deci la Amăraţi a 'avut: Paraschiva vornic. cu 

fraţii lui jumătate de moşie, iar Gherghe clucer cu frate-său Pătru „Sluger : şi cu 

Pătraşco post. au avut altă jumătate. Paraschiva a luat pe din sus, alături de Sărata 

iar Gherghe,: Pătru şi Pătraşco pe din jos pe lângă Răduleşti ce se zice Căcaţi, La 

Slătioare a avut jupân Radu vel log. şi cu nepoţii lui, ginerii'lui Iano, a treia parte, 

însă cu voia lui Apostolache comis? şi a cumnatului său Ianache. post. pe din sus, 

alături cu Slătioara de sus (No. 35 Cond.). - AI a 

399. — F. dată 4. — Scris-am eu Paraschiva vornic (ot “Fogozeni) acest al meu 

zapis la mână pârcalabului Pătraşco-ot Bucşani că i-am vândut partea mea de ocină 

dela Măraţi, st. 250: câte.:39 bani stânjenul, şi mărturie Gherghe clucer, Petre ceauş 

(Băleni) şi Pană comis. Semnează şi Luţe căpitan, Pană comis ot Mănești. (No. 37 

Cond, Jilave). cc i 
330. — 7169 (1651) -Fevruarie 8. — Zapisul Udrei post., cu nepotul său Dragul 

ot Crângu, prin care vând jupânesei Marulei logofetesei (Cocorasca) 100 st. cn 
Orboeşti lângă Andrăşeşti * pe ughi 19 :„însă de nu vor fi stânjeni deplini, să ai 

E: 

  

1 Neacşa. fiica lui lane post. din Boleasca a fost căs. 1) cu Gheorghe vornicul din Măgureni 

„cu care a avut mai mulți copii printre cari Sofia .a lui Ivaşco vornicul Băleanu.- (v. doc. 119). 2) 

cu Ghiorma Alexeanul mare ban. cf. doc. 342. o a e 

: La 1692 au mosie în Bucul, Stanca fâta Lecăi pitar, din Viezureşti, şi. Danciu căpitan fiul 

Colei clucer Doicescu din Viezureşti (Rev. de ist.arh. şi fil. XIII 79). CE Introducerea p.XXXI n. 1) 

3 V. doc. 327. 
1 După 1630. - , 

' P. Andrăşeşti. doc. 1—25. 
Ă
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a-i mai inturnă precât stânjeni vor lipsi, iar de va fi:mai mult să-mi. mai dea bani 
„dumneaei“. (No. 2 din cond.. Andrăşeşti). | a e 
381. — 7169 (1661) Aprilie 13. — Badea împreună cu fraţii lui, Apostolache şi 

Iane, feciorii lui: Drăghici, nepoţii lui Matei vătaf'ot Lipăreşti ot sud Ialomiţa, dau 
zapis la: mâna jupânesei Marulei logofetesei şi a coconilor ei, prin care îi vând ocină 
în Lipăreşti st. 2o0> câte bani 8o stânjenul (Cond. Jilave,. No. 1 Lipăreşti). 
„892. — 7170 (1661) Nov. 18. — Grigore Ghica Voevod jupânesei Marica ce a 

fost jupâneasa Simei cămăraş din Bărbăteşti, Dâmboviţa,. şi cu' feciorii ei, ca săi fie 
moşia din Bărbăteşti şi din Lipăreşti care sunt dela soţul ei. Sima. Acum s'au sculat 
cu pâră rudeniile Simei, orga şi Nica, zicând să aibă şi ei parte din ce a rămas dela 
Sima cămăraşul, fiind şi ei sângele lui. Deci domnul i-a dât pe seama boerilor Preda 
vel ban (Bucşanu) şi Stroe vel. vornic (Leordeanu) ca să ia seama pe dreptate. Maria 
a scos zapisul soţului ei Sima.care-i lasă. ei toată averea: pentru că amândoi au 
făcut-o şi pentru că ba căutat şi la bine şi la rău până la sfârşitul vieţei, iar rudele 
lui treabă să nu aibă. Divan: Preda vel ban (Bucşanu), Stroe vel vornic (Leurdeanu) 
“Chirca vel log. (Rudeanu), Pană F ilipescu. vel spătar, Mareş (Băjescu) vel vistier, 
Badea vel clucer (Bălăcianu), Mihai vel stolnic, Constantin vel comis, Drăghici Can- 
tacuzino vel pah., Papa vel sluger, Stoian vel pitar, ispravnic Şerban. Cantacuzino 
vtori log. Scrie Pavlache log. Popescul în Buc. Orig. rom. . 

333. — 7170 (1662) Ian. 6.— Zapisul lui Mihalcea pah., feciorul Dragului iuzbaşa ot Cislău:, prin care vinde Radului clucer ŞI fratelui său Vlad spătar, feciorii Ra- dului log. Cocorăscu, toată partea lui de ocină din Orboeşti ce:o are de la părinţi pentru că s'a căzut lor a o cumpăra fiind. pe lângă moşia lor Andrăşeştii, şi fiind că au cumpărat şi mai nainte: vreme dela unchiul lui Mihalcea tot - într'această moşie Martori:... ot Gormăneşti, Paraschiva ceauş sin agăi Neagul (ot. Popeşti şi Ne- goeşti), Janache ceauş ot Stănceşti, Radu spătar Cârstescu, Antonie vornic ot Ne- goeşti *, Stroe clucer, ieromonah Nicolae egumen ot Aluniş (No. 3 din corid. Andrăşeşti). 334. —7175 (1667) Martie 10.— Udrea dă zapis la mâna fratelui său Barbul: cum să se ştie: că s'au înfrățit de buna voie a lor. Pentru frăţie, Udrea dărueşte lui Barbu moşie în Lipăreşti st. 20 ca să-i fie moşie lui şi feciorilor lui anume  Istratie 'şi Lepădatu şi Gherghie, iar: Barbu: dărueşte lui Udrea o vacă cu lapte drept ughi 2. (Cond, Jilave, No. 3 Lipăreşti). | Mae 
335. — 7185 (1677) Maiu 12. — Zapisul lui Radu aprodul din Bucureşti, îm” preună cu femeia lui Maria, la mâna jupânului Gheorghe biv vel ban (Băleanu), „că-i vând ocină în sat în Lipăreşti, sud Ialomiţa, însă st. 30. Această ocină le-a fost. dată şi lor de pomană dela Apostolache comis: şi dela jupâneasa.. lui, Voica ot 

1 V. hrisovul din 1635 în Stoica Nicolaescu, Documente slavo-române, 244. „2 Viitorul Antonie Vocă, fiul lui Mihai zis Grecul din Târgşor. Grecianu, Genealogii II, 198 „ŞI urm. Aga Neagul e frâte cu Antonie şi a fost pretendent la domnia Ţării Românești la 1633 Grecianu, viaţa lui Const. Vodă Brâncoveanu, de Radu vel log. Grecianu, pag. 335. ” 3 V. doc. 357: Udrea şi Barbu erau îcfrățiti. _ i î V, doc. 327.
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Ojogeni, care moşie le-a fost şi acestora de cumpărătoare dela Drăghici “fiul lui 
Matei vătaf ot Lipăreşti. Acum în zilele lui Duca Voevod, căzând Radu aprodul la 
lipsă şi neputând ţinea moşie, a întrebat întâi pe feciorii. lui Drăghici şi pe -jupân 

Vladul Cocorăscul vel comis şi pe fraţii lui, şi lor:nu .le-a trebuit. Deci a.mers - la 

jupân Gherghe banul şi s'a tocmit de.i-a vândut acei 30. stânjeni drept bani gata 
-1.500, Semnează şi Negoiţă vornic Tătăranu, Dumitraşco log., Radu log. Ţigănescu, 

Sintionu vistier din Nănişor 1. (Cond. Jilave,.No. 4 Lipăreşti). . 

336. — 7192 (1683) Sept. 29. — Stoica cu frate-său Sibiu, feciorii Radului log. 

din Ţigăneşti,: dau zapis Drosului pârcălab din. Zănoaga şi feciorilor -lui, Drosul 

log. şi Tudor log., că le-au vândut partea lor de moşie dela Măraţi, jsud Saac, cu 

"ştirea fratelui lor Vintilă (Țigănescu). Semnează Vintilă log. din Ţigăneşti, Petru ot 

Bucium, Gherghe Meiotescul, Şerban ot Căzăneştii de jos, Gheorma. (No. 38 cond.), 

337. — 7192 (1684) Mai 24 — Zapisul. prin care Nedelea jupâneasa Papei pah. *- 

cu feciorii ei Dumitru și Tănase, vând lui Drosul părcălab din Zănoaga şi coconilor 

lui, Drosul log. şi Tudor. log, st. 200 în. Măraţi, care moşie le este şi lor cumpără- 

toare dela Neagoe sin Dragul ot Togozeni (No. qo cond.) ..: . - ... E 

338. — 7104 (1686) Aug. 3. — Badea. Bălăcianu vel vornic şi Cârstea vel vist 

(Popescu), ispravnici. scaunului Bucureşti, dau. carte. de:; judecată la mâna .Drosului 

pârcălab de la Zănoaga, pentru pâra şi gâlceava ce are. cu Pană * pârcălabul şi cu 

nepoţii lui, pentru o moşie ce a cumpărat-o. de la jupâneasa Nedelea şi de la feciorii 

Radului log. Ţigănescul :. Nedelea când a vândut a întrebat şi pe Pană pârcălabul 

„că i s'a mai căzut lui să o cumpere, că au fost (moşia de la Amăraţi) de la părinţii 

„ui Pană“, şi ma putut s'o cumpere. Acum vrea Pană să întoarcă banii. lui Drosul 

„De ar fi trecut până la un, an de când sa vândut acea moşie, fi-s-ar. căzut. să-i 

„lepede banii înapoi, ci trecând atâta vreme, al treilea an,. nu ;Sau căzut, că nu-l 

„ingădueşte judecata şi Pană n'âu fost robit, sau fugit, ci. tot .aici în țară au fost“. 

Şerban Vodă întăreşte această judecată la 7195 (1687) Aprilie 17. (No.'41 cond). 

339. — 7105 (1687) lulie 21. — Cartea a 12 boeri mărturie cum că [lie iuz. are de 

cumpărătoare „în Lipăreşti, cu zapis st. 40, şi ai vărului său. Albu st. 50, care s'au 

„găsit şi hrisovu lui Vintilă * scrişi fâră de lucru, şi s'au găsit această moşie vândută 

„Radului Ţigănescul, iar acum s'au găsit .nevândută, numai ce au fost asupriţi de 

„Radul log., ci să nu mai aibă Vintilă treabă de acum înainte cu acea moşie. Aceasta 

„am scris“. Semnează- Mihul portar, Mircea pârcălab, Voico iuzbaşa, Stan log. care 

am scris ot Săveşti,. Ispas ot -Uluiţi, Popa Lazăr otLipăreşti, Dragomir, Matei Ru- 

deanul, Lazăr pârcălab, Albul ot Ojogeni, Socol Rudeanul, Şerbu ceauş ot Borăneşti, 

Pavel vtori portar. (Cond. Jilave, No. 5 Lipăreşti). e 

  

$ i 

  

| e 

| 2 Vidoc. 341... Me 

 V.'doc. 338. a e 

2 Fiul lui Paraschiva vornic din Togozeni, doc. 340. : 

1 Doc. 336 şi 337- N PN tie A 
5 Tigănescu, fiul lui Radu. Doc. 336.. o i 

| . e i - .. -
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340. — 7197 (1689) lan. 6. — Vladul ! fiul Paraschivii vornic din Togozeni, dă 
zapis lui Tudor log. sin .Drosu pârcălab din Zănoaga, că trebuindu-i bani. a vândut 
lui “Tudor partea sa din 'Amăraţi care ia fost de moşie de la părinţi şi de la moşi. - 
Semnează şi Pană sin Paraschiva vornic, Stan Drugănescu, Radul, Vasiu căpitan, 
Vasile căpitan Buz., Costin pârcălab, popa Toader ot Gherghița, (Cond. Jitave No. 43). 

341. — 7197 (1689) Martie 16. — Zapisul prin care Mihai sin Vlad din Nănişor : 
vinde lui Ilie iuzbaşa ot Nănişor moşie .ot Lipăreşti, st. 22 câte bani 20 stânjenul. 
(Cond. Jilave No. 6 Lipăreşti). NE | 

342. — 7198 (1690) Martie gr. —: Bădică clucer Bucşanul dă zapis la mâna nepo-! 
ţilor săi lanache vătaf i 'Ivan: pah.: Văcăreşti că le-a vândut toată moşia ce se chiamă Jilave ot sud Prahova, partea sa-şi partea nepotului său Barbului armaş *, pentru 
că din această moşie au ţinut Bădică şi nepotu său Barbu trei părţi, şi Gheorghe 
banul Băleanu: o parte. Pentru partea nepotului Barbu s'a tocmit Bădică cu dânsul de i-a dat partea sa din' Adâncata! pe - care o ținuseră amândoi împreună, moşie pentru moşie, pentru ca Barbu să ţie singur 'moşia din Adâncata, iar Bădica să ţie singur moşia de la Jilava. Acum, când i-a fost lui Bădică: trebuinţă 'de bani la ne- voile lui, -de a lui bună voe se tocmeşte cu nepoţii lui, lanache vătaf şi Ivan pah. „Văcăreştii--de le vinde Jilava. Semnează. Badea (Bucşanu) clucer, Barbu (Bucşanu: Măuescu) armaş, Constantin vel comis, Grigore post. Bălăcianu, : Matei Detco vel căp. za seimeni, Radu Golescu vel agă; Iane log. „Cocorăscu, : Cernica Ştirbei vel armaş, Barbu post. (No. 5 cond.). i DE 

343. —- 7202 (1691) Sept. 29. —- lanache cu frate-său 
poţii + Paraschivii vornicul Togozeanu, dau zapis lui. Iana 
Ivan vătaf za copii, Văcăreşti, că le-au vândut partea. lo 

Mirea feciorii Dragului ne- 
che vel căp. za lefegii şi lui 
r din Măraţi, Saac, st. 240 po bani 33 stânjenul, care moşie fusese zălogiti de ei la Petraşco' căpitan Bucşanu -mai dinainte şi este alăturea cu moşia Văcăreştilor de la Măraţii de jos. Semnează Cornea Brăiloiul vel pah., Cernica: Ştirbei vel armaş, Petraşco căpitan Brezoianu, Gheorghe vel şufar 5, Şerban (Grecianu) vtori log., Luca vtori vist., Barbu vist., Matei Comăneanu vel căp. za. seimeni. (No. 44 cond) ec. 

  

+ Necunoscut lui Grecianu, Genealogii, 1, Bălenii. 
-"2 P. boernaşii din Nenişor, 

335, 350, '353. 373. | 
> Mănescu, fiul lui Pătraşco Bucşanu. Mama Văcăreștilor, Patraşco. V. doc. 358. Ea a fost maritată a doua oară cu Neagoe post. fiul 'lui Antonie Vodă : din Popeşti, si a fost mama doamnei Maria soția lui Const. Vodă Brâncoveanu. CI , 1 Necunoscuţi lui Grecianu, Genealogii, 1, Bălenii. V. şi doc, .116, 139, 338, 340; 344, 332. 5 Un Gheorghe Şufariu, are fiu pe'Radu Şufariu, pe la 1700, căs. cu Vlidaia fiica lui van sluger Milcoveanu (Iorga, Doc. 

Jalomiţa, v. Biserici cu averi proprii, Seria III, 81. .V. şi doc 

Necşuţa, era soră cu: Bădica și cu 

i ghici din V. închina mânastirea Butoiul la Sf. Ştefan de la Meteore, pe la 1630 (lor. 3 i ] Extras din An. Ac. Rom. 1914 p. 8). Alexandru Şufariul” Vâlsănescu 'e ispravnic de Dâmboviţa 1711 (orga, St. şi doc. VII. 37 şi Inscripţii II. 1oș). Din neamul acestuia „va fi fost sotul Mariei „vel şufăreasa“, fiica lui Gavril Drugănescu (Portretele ctitoriceşti din” biserica de la Drugănești, Dâmboviţa). 
. ” 

 



II = 

344. — 7200 (1691) Nov. ro. — Zapisul lui Pană pârcălab cu frate-său Vladul 
prin care vând lui Ianache Văcărescu vel căp. za lefegii partea lor din Măraţi ală- 
turi cu moşia lui cumpărată mai dinainte dela nepotul lor Mirea şi alături cu Ră- 
duleşti şi alte moşii ale lui. Văcărescu (No. 43 cond). :.  - i 

315. — 7203 (1695): Martie 12. — Pană log. sin Vintilă pah. Ţigănescu, dă zapis 
lui lanache Văcărescu vel agă şi lui Ivan vătaf fratele lui, că le-a vândut drept taleri 
6o toată partea sa. de moşie dela Jilava, care moşie a ţinut-o împreună cu vărul său 
Grigore post. Bileanu în doui, mai căzându-li-se Văcăreştilor a o lua fiind cu ei 
părtaşi de moşie în acel hotar. Moşia o aveau de cumpărătoare dela “unchiul lor 
Ivaşco vornic Băleanu. Semnează şi Radu Isvoranu vel stolnic, Toma: Cantacuzino: 
vtori log. Iane log..Cocorăscu, Const. Corbeanu vel pitar, Barbu comis (Mănescu), 

Bunea Grădişteanu vel armaş, Luca vtori vistier, Pârvan treti vistier (No. 6 cond.). 
316. — 7203 (1695) Mai 6. — Grigore post. Băleanu dat-am scrisoarea mea la 

mâna d-lui, Enache Văcărescu vel agă, precum să se ştie că din bună voia mea, 

poftindu-mi d-lui pentru partea noastră de moşie dela Slătioare unde se chiamă Jilava 

ce avem cu d-lui dimpreună, m'am tocmit de o i-am .vândut d-sale câtă sar alege 

toată, stânjenul câte bani 88. Semnează şi Mihai vtori portar. (No. 7 cond.). 

347. — 7203 (1693) Aug. 6. — Iane log. Cocorăscu: dă zapis cumnatului Îa-. 

nache Văcărescu vel agă că-i vinde moşie în: Ojogeni jumătate,. iar altă jumătate să 

ție Partenie egumenu ot Radu Vodă unde este hramu sf. Troiță. Mai. vinde ' cum- 

natului lanache moşie la Mărăcineni (Ialomiţa) și la Lipăreşti. Semnează Constantin 

clucer, Barbul comis (Mănescu), Şerban Năsturel post. Nan căpitan, Galaction egu- 

menul Cotrocenilor, Alexandru ceauş (No. 53 cond.). | 

348. — 7204 (1695) Sept. 21. — Constantin. Voevod către megiaşii dela Tohani, 

ficându-le cunoscut că a venit la divan boerul Mihai vel spătar (Cantacuzino) spu- 

nând că acolo în. deal. fiind două hotare, unul al lor, altul al Togozenilor, a avut şi 

Grigore log. (Baleanu) vie şi moşie. în hotarul “Togozenilor.. Deci murind Grigore și 

rămâind multă datorie, s'au scos satele şi moşiile lui la curamă. Acele _vii şi moşii 

au căzut asupra Mihului negustor *, creditor, dar Mihai -spătar n'a îngăduit, fiind ju 

_ pâneasa. d-lui. nepoată. de frate lui Grigore log. , ci i-a inapoiat banii. Acum megiaşii 

Sau sculat pe furiş, fără de ştirea lui Mihai -spătar, şi au mers la Grigore post. + 

nepotul Bălcanului, având şi el moşie în hotarul Togozenilor, de i-au dat peste preţul 

moşiei ca să poată ei intra în acel, hotar, dar. Mihai. spătar ma suferit şi vrea să le 

înapoeze banii. Deci megiaşii să ia banii pe pretul: obişnuit cu care se vând moşiile 

pe acolo „iar-de aţi dat mai mult să vi-i luaţi dela cine i-aţi dat, că n'aţi avut treabă 

„ici nu vi s'a căzut să intraţi voi în acel hotar“ (No. 53 cond.).. 

  

1 Are fi pe Iordache, Matei şi Mihai (Act din 18 Aug. 1699 In Arh. G. Gr... | Dicu 

: Miho cupeţ are fiică pe Vişa căs. cu Gavril Drugănescu căpitan za Slatina 1721 (Picturi 

murale în biserica dela Drugăneşti. — Greşit Drăgănescu în Iorga, studii şi doc. V, 195). 

> Deci fiica lui Hriza singurul frate al lui Grigore Băleanu. 

1 Băleanu, ginerele lui Şerban Vodă Cantacuzino.
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819, — 7204 (1695) Nov. 18. — Zapisul. lui Grigore post. Băleanu la mâna lui 
Enache Văcărescu vel agă, că având el nişte moşii la Slătioarele cele vechi ce se 
chiamă Jilava, ot: sud "Prahova, dela moşi, dela părinţii lui, i-a vândut toată partea 
lui de moşie de acolo st. 172 RI stânjenul câte bani 88 cari fac împreună taleri 113, 
Cu aceşti bani Grigore post. a cumpărat altă moşie dela Barbu şi dela Dragnea 
Bălăcenii moşia dela Leurdeni ot sud Elhov partea unchiului său Socol Băleanu. 
Semnează şi Cornea (Brăiloiu) vel ban, Şerban Cantacuzino vel comis, Cernica Ştirbei 
biv'vel armaş, Şerban vel. vistier, Constantin Corbeanu, Radu Isvoranu, Şerban sluger 
(No. 8 cond.); 

350. — 7205 (1696) Nov. 3. — ilinca care a fost a lui Ilie: iuzbaşa d din Nănişori, 
împreună cu fetele ei Anghelina i Voica dau zapis lui Enache Văcărescu vel agă 
prin care-i vând moşie: în Lipăreşti ot “sud Ialomita, însă st.. go' câte bani şo. Sem- 

nează şi Stroe vel vornic, Bunea Grădişteanu vel armaş, Barbu „Barbu post. Bălăcianu, Done 
vătaf sin Nicula Damian 2, Const. Corbeanu vel pitar, Şerban ' (Cantacuzino) biv vel 
comis, Petraşco căp. Brezoianu. (Cond. Jilave, No. 7 Lipăreşti). : 

351. — 7205 (1696) Nov. 6. — „Popa Neacşul împreună cu feciorii lui, Gheorghe 
i Jlie şi cu nepoţii lui, Drăghici i Matei i Stan, dau zapis lui lanache Văcărescu vel 
agă prin care-i vând moşie! în Lipăreşti însă st. 5o, stânjenul câte bani 44, pe care 
moşie o au „incă din zilele lui Matei Vodă dela părinţii noştri şi de danie dela nişte 
„naşi ai mei care m'au botezat şi m'au cununat, şi: mi- au botezat copiii“ (Cond, Ji- 
lave, No. 8 Lipăreşti.) - 

352, — 7205 (1696) Nov. 12. — Bogăana, cu , Bică-sa Neaga, „dau zapis lui la- 
nache Văcărescu vel agă că i-au vândut st. 5o în Lipăreşti. pe câte 44 bani, cari fac 
taleri 16,88, care moşie i-a rămas: şi:ei dela soţul ei Albul. Lungul acestei moşii 
merge din matca Ialomiţei până în Sărata precum merg şi alte moşii pe cari le- -a 
cumpărat - Văcărescu dela lane :log.: Cocorăscu. : Semnează * şi: Const, Corbeanu vel 
pitar, Hrizea strejar din Nenişori, Partenie: egumenul Radului Vodă. (Cond. Jilave 
No, 10 Lipăreşţti). 

353. — 7205 (1696) Nov. 14. — Ilinca fost femeie a a lui Ilie: iuz. din Nenişor, 
împreună cu fetele ei, Anghelina şi Voica, dau :zapis lui lanache. Văcărescu vel asă, 
că i-au vândut moşie la Lipăreşti. Semnează: Hriza cu soţia mea Anghelina, Ion iuz- 

__başa de fustaşi, Radu Isvoranu vel stolnic, Const. Corbeanu vel pitar, Şerban Can: 
tacuzino vel comis (Cond. Jilave No.. 11, -Lipăreşti). 

354. — F. dată. — Pârvu vătaf cu. vărul 'său Matei, 
Janache (Văcărescu) vel. agă că i-au: vândut moşia lor dela -Lipăreşti, Ialomiţa, pe 
care o aveau şi ei. de cumpărătoare, Semnează şi Stroe':vel vornic Şerban. vel 
vistier, Gheorghe biv staroste (Cond. Jilave No. 9, Lipăreşti. 

355, — 7205 (1697). Fevr. 12. — Cartea lui ' Constantin Vodă: către i2 boeri anume Radu vornic, Radu căp. Fărămiţa, Preda căp, ot. Gherghița, Stoichiţa ot 
1 V, şi doc. 353. 

> V. nota la doc. 154. 

Creţuleşti, dau zapis lui 

  

r 
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Ghimpați, Iane pârcălab ot Slătioara, Drăghici iuz. ot Speteni, Oancea ot Gherghița, 

Dumitru Fărămiţă, Dumitru părcălab ot Ruşi,. Miroslav ot Gherghița, lanache ot 

Râfov, Tatu căpitan, ca împreună cu Marcu vtori portar să. hotărască pe lanache 

Văcărescu vel agă: despre: Tudor sin Drosul la Măraţi (No. 64. cond... 

356. — 7205 (1697) Fevr. 18. — Neagu sin Toader din Lipăreşti, strănepotul lui 

Apostol, nepotul Tatului de acolo, dă zapis lui lanache “Văcărescu vel agă, că acum 

in zilele lui Constantin Basarab Voevod, trebuindu-i bani la trebile lui, cu de a lui 

bună voe mers'a la Văcărescu şi i-a vândut partea lui de moşie st. 18 câte bani 44, 

cari fac împreună taleri 6. Semnează Stroe vornic, Radu (Izvoranu) vel stolnic, 

Şerban (Grecianu) vel vistier, Radu Golescu vel comis, Vergu vel. pah. (Cond. 

Jiave No. 12, Lipăreşti). Mă DE a a a aaa 

357. — 7205 (1697) Fevr. 19. — Marcu cu. fraţii lui, feciorii lui Lepădat din Li- 

păreşti, nepoţii popii Neacşului şi ai lui Istrati de acolo, dau zapis lui Ianache Vă-. 

cărescu vel agă că .având ei moşii în Lipărești, care li se.trag şi: lor "dela. moşul 

lor Barbul pentru că în viaţa lui s'a fost prins frate de. cruce cu ua Udrea 'din Li- 

păreşti, şi atunci la această frăţie i-a fost dăruit acel Udrea . moşului lor Barbului 

aceşti st. de moşie încă: dela .7175 (1667), iar: acum în zilele lui Constantin Basarab 

Voevod. trebuindu-le bani, vând -moşia lui Văcărescu. Semnează Stroe vel vornic, 

Radu (Izvoranu) vel stolnic, Şerban vel vistier, Radu Golescu vel comis, Vergu vel 

pah. (Cond. Jilave No. 13, Lipăreşti). - a i 

358. — 7206 (1697) Oct. 20. — Constantin Basarab Voevod către boerul Barbul 

vtori comis fiul lui Petraşco căp. Bucşanu ?, ca să-i fie ocină la Boldeşti şi Orboeşti ce 

se chiamă Adâncata ot sud Prahova, pentru că este a lui bătrână şi' dreaptă ocină 

de moşie dela moşu-său Barbu spătar Mănescul unchiul tătână-său lui Pătraşco - că- 

pitan şi dela moaşă-sa jupâneasa Neacşa ' Măneasca: mătuşa tătână-său vara Barbului 

spătar Mănescu î, şi fiindu-le lor amânduror această moşie din.două şi. neavând: ei 

feciori din trupul lor, când au fost la petrecania lor au socotit ' întru “inimile lor 

fiindu-le Petraşco căpitan, tatăl Barbului comis, nepot de sânge mai 'de aproape, de 

au lăsat din ce au avut moşie, ţigani, scule, nepotului Petraşco.căpitan şi i-au lăsat 

și această moşie fiind tot-la un loc una lângă alta, hotărâte, alese şi împietrite, cu 

diata de danie făcută 'de mâinile lor. Această moşie se împreună în capete şi se ho- 

tărăşte, Boldeştii pe din sus cu moşia Parvului vătaf . Creţulescu + care: se chiamă 

n 

  

1 Y. doc. 334 : Pe i 

3 Cf. Arh. St. Cond. log. lui Brâncoveanu, 342, ȘI 443 —q AI , 

2 Prin testament din 1058 lasă soţiei sale Preda dealurile Ursoaia din Prahova. Avea nepoți 

pe feciorii lui Pătraşco ot Bucşani şi pe Gheorghe Mihalcescu (Candescu). Cere să fie îngropat la 

St. Troiță (Radu Vodă) din Bucureşti. (Actele moşiei Măneşti din Prahova). Printre portretele. cti- 

toricesti de la Radu Vodă se află. un grup compus din Barbu: „vornicul“, jupâneasa Preda și un 

copil al cărui nume nu se arată. Picturile şi inscripţiile sunt . refăcute. Este vorba de. Barbu Spă- 

taru Mânescu, jupăneasa Preda, şi, micul Barbu  Bucşanu-Mănescu. , . .. -- i 

1 V. doc. 354- i 3 n
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ar Boldeştii, .şi: din jos cu moşia Radului căpitan Fărămiţă -ot:; Gherghița; iar Or- 
boiasca, din sus cu moşia lui Panait pah. fiul Neagului post. ot Popeşti! şi : din jos 
cu' moşia boerului Mihai Cantacuzino vel spătar, şi merg: aceste. moşii în lung din 
matca Prahovei de-ies la câmp: peste Călmățui până unde se lovesc cu .moşia mâ- 
năstirii Căldăruşani. Aşa le-a ţinut Petraşco căp. şi fiul său Barbu până acum, iar 
acum după întâmplarea Nemţilor ce au venit aici în țară de au.făcut multe jafuri? 
pe la casele boerilor şi pe la alţii, au mers şi la casa Barbului comis. de au. jefuit 
ce au găsit, şi pe lângă altele i-au luat şi cărțile de moşie, numai ce i-au rămas 
diatele. Divan: Vintilă. vel ban (Corbeanu), (loc alb) vel vornic, Alexandru vel: log. 
(Alexeanu), Mihai Cantacuzino vel spătar, Matei. (Ciorogârleanu) vel vist, Diicul vel 
clucer (Rudeanu), Dumitrasco Caramânlâu vel. post., Cornea Brăiloiu vel pah., 
Parvu: Cantacuzino vel 'stolnic,: Const. Ştirbei! vel comis, Const. - Ciorogârleanu vel 
sluger, Radu Isvoranu vel pitar, Şerban (Grecianu) vtori log. Scrie Mihai log. în 
Buc.: (No. 67 cond., de pe o copie .adeverită de inginerul T. Paladi.) 

359. — 7206 (1698) Mai 6. — Poruncă domnească către 12 boeri:ca să hotărască 
moșia lui lanache vel agă (Văcărescu). dela Lipăreşti de către moşia lui Pană log. 
fiul lui: Vintilă “Țigănescul şi să. dea lui lanache partea de către moşia lui dela Mă: 
răcineni şi.Ojogeni şi să-i lipească moşie lângă moşie după obicei (Cond. Jilave 
No. 14, Lipăreşti). a a Aa „i 

360.— 7210 (1701) Oct. z2.— Carte domnească boerilor hotarnici ai lui lanache 
vel agă Văcărescu, anume Vintilă. pah. sin Socol medelnicer 3, Neculai sin Oprea 
şetrar, Preda căpitan ot Gherghița, Radu -căp. Fărămiţă, Dumitru "Fărămiţă, : Mi- 
roslav ceauş, Dumitru: Bălteanu, Manasia. ot Gârbov, Drăghici. iuzbaşa ot Speteni, 
Măinea şetrar, Vasile slujitor: Potâncă, Gavril sin Ivaşco. ot Schei, să aleagă Lipă- 
reştii de către Pană călugăru şi frate-său Gherghe sin Vintilă pah. “Ţigănescu. 
(Cond. Jilave No. 15, Lipăreşti). DI a | 

361. — 7210 (1702) Iunie 3. — Cartea celor r2 boeri hotarnici pentru Lipăreştii 
lui lanache Văcărescu (vezi No. .359) care s'au alăturat de. moşia .Mărăcineni.: Vă- 
cărescu avea 728 st. cumpărătoare. Pană Ţigănescu n'a putut fi de faţă „fiind dela 
„Dumnezeu în grea boală de nebunie“. (Cond. Jilave No. 18, Lipăreşti). 

362. — 72ro (1702): lunie 20. — Constantin Voevod lui Ianache: Văcărescu vel 
agă să ție moşia Orboiasca, Prahova, rămasă lui dela” unchii lui. Petraşco şi Badică 
clucer, Bucşani, hotărâtă şi impietrită încă din zilele lui Matei Vodă, de către Marin 
care s'a sculat cu pâră zicând că acea moşie ţine de moşia Tătarului ce se chiamă 
Boldeşti şi merge din movila Duvalmului până în apa Prahovei. Văcărescu . zice că 
moşia pe care o cere Marin e vândută de moşnenii de acolo încă de acum 3o de 

1 Pană pah. fratele doamnei Maria a lui Const, Vodă Brâncoveann (V. Grecianu, Viaţa lui 
Coast. Vodă Brâncoveanu, de Radu vel log. Grecianu, 343—6). De ENE 

? Viaţa lui Constandin Vodă Brâncoveanu, de Radu vel log. Grecianu, ed: St Grecianu, pag. 20: 
* In actele mosiei mele Alexeni (Ialomița) se află o notiță cu data de 18 Sept. 1853 :privi- 

toare la desgroparea osemintelor lui Socol medelnicer ale 'soţii sale Chiajna şi ale urmaşilor 'lor 
Ancuta Bucşanu cu soţul ei Gavrilașco şi fii lor Niculae, Ioniţă, Zmaranda. — Cf. Iorga, St. și 
doc. V, 529. 
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ani la Radul căp. Fărămiţă şi la fraţii. lui cari au stăpânit din: movila Duvalmului 
„până în valea Adâncata, iar mai mult n'au trecut: Radu căp. şi fraţii lui au venit în 

divan şi au arătat cărţi dela Radul Vodă leat 1622 şi dela Constantin Vodă leat 1652 
şi 1655, şi a eşit dreptatea lui Văcărescu. Divan: Cornea (Brăiloiu) vel ban,. Stroe 
vel vornic; Diicu. (Rudeanu) vel log, Mihai Cantacuzino vel spătar, Şerban Gre- 

cianu vel vist., Vergo . vel clucer, Şerban Cantacuzino vel pah., Dumitraşco Cara- 
manlâu vel post., Bunea (Grădişteanu) vel comis, Sandu vel stolnic, Toma Cantacuzino 

vel sluger, Const. Corbeanu vel pitar, Ştefan Cantacuzino log. (Cond. Jilave No. 68). 
363, — 211 (1703) Iulie 24. — Barbu vist. Brătăşanu cu -jupâneasa lui, Păuna 

dau zapis lui Enache Văcărescu, vel agă prin Care-i vând moșia ce se chiamă SIlă- 

tioarele cele vechi ot sud Prahova st. 5oo, dată de :zestre de socrul lui Barbu, lane 

log. Cocorăscu, moşie în hotar cu moşia lui lanache vel -agă. ce se numeşte iar 

Slătioarele şi acum Jilava hotărâtă şi împietrită: de. 12 boeri în zilele răpos. Mate 

Voevod, de către Radul log. Cocorăscu .ce: a fost moş jupânesei Păunei, precum: 

dovedesc şi răvaşele domneşti de hotărnicie şi cartea.celor 12 boeri; de către Petraşco 

pitar şi de către, Badica clucer . (Bucşani) unchii .lui „Enache vel agă şi de către 

Gheorghe banul Băleanu. Cei 5oo.st. Barbu îi vinde pe preț de 7oo taleri.. Mărturii: 

Const. Ştirbei vel clucer, Bunea Grădişteanu vel comis, Grăjdana : Cocorasca, lor- 

dache Cocorăscu, Şerban Năsturel post., Radu Golescu biv vel comis, Cernica (Ştirbei) 

vel armaş, Grigore Băleanu vel vornic za Targovişte, Mihai Corbeanu. post. Matei 

Comăneanu vel căpitan (cond. Jilave .No.. GQ N a 

364. — 72r3 (1704) Nov. 11. — Moise sin, Drosul log.:ot Zănoaga vinde partea 

lui din Amăraţi lui. lanache' Văcărescu vel. agă, -fiind că este tot. întrun hotar cu 

moşia ce au cumpărat moşii şi unchiul lui Văcărescu mai. înainte :vreme.: Semnează 

şi Barbu (Mănescu) comis, Radu cupariul. (cond. Jilave No. 49). : N 

365. — 7213 (1705) Martie 12. — Grăjdana „ce.a fost; jupâneasa -răposat. Iane 

Cocorăscul, cu feciorii ei anume: Iordache, Matei: i Mihai, dă zapis la. mâna vărului 

ei lanache Văcărescu .vel agă, prin carei vinde moşia ce se chiamă Slătioarele cele 

bătrâne ot sud Prahova, alături cu' moşia unchilor d-lui'care a fost hotărâtă de socrul 

Grăjdanei, Radul :biv vel log. Cucorăscu, restul de. st... 200 din 'totalul de : 7oo st. 

(vezi No. 363) Semnează şi Mihai Corbeanu post., Gheorghe vel căpitan. za doro- 

banţi, Barbu Brăiloiu spătar. (Cond: Jilave:No.-10). 

366. — 7213 (1705) Aprilie 25. — Tudor log. sin Drosul vinde 'lui' lenache 

Vicărescu mosie 'în Măraţi care i-a fost şi lui cumpărătoare de la feciorul: Radului 

log. Tigăneşcu. Semnează: şi Mihai Cantacuzino. vel spătar, Drăghici. vataf za aprozi ! 

(Cona. Jilave No. 50)... .. - Sa a RR | 

„1 Drăghici „Ştribant adică Strâmbeanu, în cronica lui Afenduli (Hurmuz. N tra ST 

şi ceaus e fiul Radului clucer 1668 fiu şi acesta al Badei pah. din , eşti, a ; Răducanu 

rești 1669 fiul lui Tudoran pitar. — Despre mama, Stanca, Drăghici e nepot de SA din Popeşti) 

pah. 1692 fiul lui Andrei din Strâmba 1671, fiul agăi Neagu (fratele lui Antonie e C. Stirbei din 

Din acesti Vladesti — Strâmbeni şi-a tras neamu Dumitrana Strâmbeanu soţia. u 4 e Cp 

a doua jumătate a sec. XVIII. (Acad. Rom. pachet 44, doc. 78 şi 113; pachet 29, doc. 2 2 
doc. 333, 556, 568. | 
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367. — 7213 (1705) Aug. 22. — Adică eu Gheorghe, fiul lui -Vintilă log. din 
Țigăneşti, dat-am scrisoarea. mea la vreme de petrecania mea, lăsatam cu sufletul 
meu unchiu-meu lui Sibiu ca să vânză moşia de la Lipăreşti: toată partea mea câtă 
se va afla, ca să mă pomenească până la anul cum se cade şi să-mi facă trei sărin- 
dare, şi un rând de haine şi un cal să le dea.de pomană, pentru că din alte moşii 
nu am lăsat nimic care au fost despre partea mâne-mea, nici dobitoace, din cai, din 
boi, din vaci, nu mi-au rămas ca să las, fără de moşia de la: Lipăreşti şi de la 
Țigăneşti, cum scrie mai sus, ca să mă grijească de toate ce trebuesc până la anuj 
iar câte moşii dintr'acestea vor rămânea să fie ale d-lui unchiu-meu Sibiu. Şi i-am 
lăsat pe Calotă ţiganul cu 2 copii, să facă ce-i va fi voia cu dânşii, iar moşia 
dela Petreşti care este de zestre de la maica, să fie a frăţine-meu lui Partenie 
călugăru de se va tămădui de boala lui ce o are 1, să-şi stăpânească moşia, iar de 
nu se va tămădui să fie volnic unchiu-meu 2 Ivaşco Băleanu să o' vânză, să-l pome- 
nească şi pe dânsul şi (pe) părinţii noştri, pentru că aceste moşii ce' scriu mai sus 
ce am lăsat unchi-meu (lui) Sibiu, le-am lăsat ca să mă :grijească.. lar câte vor 
rămânea nevândute să fie ale d-lui, pentru că la vreme de boala mea. m'au primit 
la casa d-lui şi m'au căutat până la vreme. de petrecania mea. lar. cine va strica: 
această diată ..... să fie blestemat de Vlădica Hristos “şi de 318 părinţi de 
la Nichea. Şi am scris eu popa Nedelco cu învățătura 'lui : Gheorghe. : Semnează 
Gheorghe sin Vintilă log. din Țigăneşti, popa Nedelco ot. Zănoaga,! Mihnea din 
Zănoaga, Oprea vătaf, popa Zârna din Zănoaga, Radu din Zănoaga, Paraschiva sin 
Ghiorma post. din Cocorăşti. (Cond. Jilave No. 19. Lipăreşti). A 

„868. — 7214 (1706) Ian. 9. — Sibiu sin Radu log. din “Țigănești : dă zapis lui 
lanache Văcărescu -vel agă, că având un nepot de frate Gheorghe. sin . Vintilă ot Țigănești, acesta i-a lăsat moşie la Lipăreşti, şi trebuindu:i bani, Sibiu o vinde lui Văcărescu pentru că moşia se întâlneşte cu satul lui Văcărescu Jilavele ce se chiamă Slătioarele cele vechi. Semnează şi: Toma vel post. Cantacuzino, Grigore Băleanu vel vornic za - Târgovişte, Ivaşco Băleanu, Şerban (Grecianu) vel stolnic, Matei Făle(oianu) biv vel căpitan, Lefter căpitan (cond. Jilave': No. 20. Lipăreşti). „869. — 7214 (1706) Martie 4. — Cuprins ca la No. 368- Rectificare de numărul stânjenilor. Semnează şi Şerban vel log. (Grecianu), Vladul vtori log.,. Grigore Bă- leanu vel vornic za Târgovişte, Const. Șirbei vel clucer,- Toma Cantacuzino vel post. (Cond. Jilave, No. 2r. Lipăreşti.) a | Di 370. — 7216 (1708) Aug. 25, — Tudor sin Drosul dă zapis lui lanache vel pah. (Văcărescu) «că mi-au făcut d-lui bine cu taleri oo până'la Crăciun. ... "pusu- «l-am zălog moşia Gureanca care merge prin capul moşiei d-Jui Maăraţi». (Cond. Ji- lave, No. 1 Gureni.) - a Da Si SE 

371. — 7217 (1709) Martie 3. -- Tudor vinde lui lanache Văcărescu moşia Gu: 

    

1 V, doc. 36. 

2 V. doc. 103,
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„renii, Saac, ce 0 are şi el cumpărată de-la Radu căp. Fărămiţă socrul său, pe taleri 

100, stânjenul bani 88. Semnează şi Ştefan Cantacuzino vel post.,. Iordache Creţu- 
lescu vel 'agă, Radu Golescu vel clucer, Moisi:sin Drosul log., Radu Hrizea! biv 

clucer (Cond. Jilave, No. 58.).: i ICI a aa 
- 812. — 7225 (1717) Aprilie 9. — Zapisul lui Ilie sin Radu Fărămiţă din Gher- 

ghiţa, cu frate-său popa Radu, la 'mâna lui Const, Văcărescu vtori log, cum că pă: 
rintele lui Văcărescu, lanache biv vel clucer, făcând bine lui Ilie cu taleri 75 incă 

„de sunt 4 ani, fără de nici o dobândă, pentru aceşti bani au zălogit la Const. Vă- 
cărescu moşia lor ce se chiamă Boldeşti, st. şo,. lângă moşia 'lui, şi neputând plăti: 

la soroc, i-o vând. Semnează şi Şerban Grecianu vel spătar, Matei Mogoşescu vel 
serdar, Grigore Filipescu .vel căp. za dorobanţi, Şerban Grecianu vel stolnic, Grigore 

Grecianu biv. vel agă. (Cond. No. 11. ...  . Sica aa 
373. — 7226 (1718) Mai 6. — Ispravnicii scaunului Bucureştilor, Şerban Năsturel 

vel ban, Pană Negoescu vel vornic, Grigore (Halepliu)* vel vist., Nicolae Roset pa h 

lanache Stama * biv vel agă, scriu carte la 6 boeri anume: Preda căp. ot Gherghița 
lon. căp. ot Nănişor, Dediul. ceauş ot tam, Gavrilă iuz. din Schei, Gheorghe. sutaş 
din Ghimpați şi Drăghici căp. de la Speteni, ca împreună 'cu vtori portar:să hotăr- 
nicească Lipăreştii din jos, cumpăraţi de Const. Văcărescu vtori log, de la un Sibiu, 

partea nepotului acestuia, Pană călugăru. (Cond. Jilave, No. 23, Lipăreşti). 

„874. — 7228.(1720) Mai 1. — Matei Cocorăscu dă zapis „vărului“. Const.. Văcă- 

rescu + vtori log. cum că-i vinde partea de moşie ce are la Togozeni. Semnează şi 

Matei Creţulescu vel stolnic, Mihai vel. şetrar, Const. log: Obedeanu (No.. 56 cond. . 

375. — 7228 (1720) Mai-ro. —- Matei sin lane: log.Cocorăscu. dă 'zapis „vărului“, 

Const. Văcărescu .vtori log. că rămâindu-i multă datorie de la frate-său Iordache 

vistier Cocorăscu şi. având moşie de. la părinţi în Togozeni, Prahova, care se .hotă- 

răşte pe din jos cu moşia lui Văcărescu «ce este iar. dela noi», şi pe din sus cu 

moşia jupânesii. Ancuţii fata lui Mihai spătar (Cantacuzino) pe care a ţinut-o Chirca 

sluger (Rudeanu), a mers la Văcărescu de i-a: vândut acea moşie. Semnea ză şi Matei 

Fălcoianu . biv. vel vornic, Panaiot vel. sluger, Barbu Merişanu vel pitar, Ianache 

(Stama) vel post., Matei Creţulescu vel stolnic, Const - Dudescu biv. vel comis, Anton 

căpitan (No.:57. cond).. e Na i SRR 

376. — 1757 Martie 1. — Preda. Fărămiţescu. sin Ghioca Fărămiţescu, dă zapis 

Predii log. Ză Xiztierie că luând de a doua soţie. pe: Stanca fata Badii log. şi având 

aceasta o copilă Ilinca ce s'a căsătorit cu Preda log. za vistierie şi fiind fost pus 

Stanca în foaia de zestre a Predii log. 200 st. moşie la Costieni, Vlaşca, care moşie 

o avusese si Stanca zestre de. la părinţi, dă Preda. Fărămiţescu Predii log. 5o st. 

din moşia ce are la Boldeştii Tătarului în locul celor 200 st. de la Costieni. Boldeştii 

1 Popescu, cronicarul, - E | | N 

2 Vezi anexa despre familiile greceşti. ace AR 

:3V, în anexă, familia Muselim-Balasache. 

1 V. doc. 365. SR
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se învecinesc de o parte cu moşia banului Barbu : Văcărescu, iar de altă parte cu Chirculeasa. (No. 69 cond. | 
„870. — 1776 lan. 20. — Manolache Vataţi mutându-se în Rusia, vinde lui Nicolae Filipescu sin Pană vel log. moşiile Jilave jumătate, şi Cocorasca întreagă, pe care le are zestre de la gheneral maior Mihai Cantacuzino care le avea şi el zestre de la răpos. Const. Văcărescu vel log. Cealaltă jumătate din Jilave era a lui Radu vel vornic. Văcărescu fratele lui Constantin. Semnează şi Mihai Cantacuzino, Dimitrie Ghica ban, lanache Văcărescu vel vist., Maria Cantacuzino, Cozma (Popescu) Buzău: . Chesarie Râmnic, Nicolae Dudescu vel vornic, Ioan luliano s, Ştefan Pârscoveanu vel log. | a i a 

La 1 Fevr. acelaș an Nicolae Filipescu revinde Jilavele lui Radu' Văcărescu după cererea acestuia, cu indatorire pentru el, dacă ar vinde iar moşia, s'o vânză la neamul lui Filipescu. (No. 60 cond.)  . i 
878, — 1781 Iunie 15: — Alexandru Voevod dă. voie vornicesei Veneţianei Vă- cărescu + să facă în fiecare Vineri târg la Jilave, care este în drumul mare al Foc- şanilor.: „Unde “să -aducă toţi cei dinprejur “cele trebuincioase a se 'vinde.... orice „marfă... fără: numai vinul şi rachiul.., numai d-ei să vânzăt, -- La'25 Aprilie 1782, întăreste Nicolae Const. Caragea Voevod. „Vameşii dom- 3 

„neşti să aibă a-şi 'lua vama şi dela acest târg, după obicei şi'după catalog, ca şi „dela celelalte târguri, însă peste 3—4 luni de zile după 'ce se va începe facerea „târgului şi se va întemeia... e e i “La 1784 Iunie 15 altă întărire. . e a "La 1797 Aug. 19 domnul, luând seamă că pe moşie e. biserică de- piatră, şi vorniceasa „şi şcoală are a întocmi pentru învățătura copiilor sărmani fâră de plată..., „vama Ce se va aduna să se strângă pe seama bisericei şi a şcoalei, la care “întru „nimic vameşii să nu se amestece, (No. 63 cond). -.. ” LL 379. — 1813. — Ştefan Văcărescu dă zapis nepotului Alexandru Filipescu 5 biv vel clucer, că i-a vândut partea sa din Jilave,. Ialomiţa: Ştefan Văcărescu stăpânise de-avalma cu frate-său Barbu vornic Văcărescu. Semnează şi Luxandra: Văcăreasca & (greceşte) Princesa Zoe Bagration (franțuzeşte). (No. 71 cond.).  .: | 280. — 1835 Aug. 2. — Băneasa Zoiţa Văcăreasca 7 cere inginerului Teodor Pa- ladi să facă: hotărnicia moşiei Jilave, Ialomiţa, pe care o dă de zestre lui Alecu Belu, moşie stăpânită de-avalma cu vornicul Alexandru Filipescu (No. 72 cond.). 

    

1 Vezi nota la' doc. 146. , 
+ Mort 1780. Frate cu State clucerul Halepliu. Doc. 590 sq. „3 Anexă; Familia Guliano, E Cr 

„€ V. doc. 160 nota. 
> Poreclit Vulpe. 
* Soţia lui Stefan, născ. Prejbeanu. : a - î A doua soţie a lui Barbu Văcărescu, născ. Guliano-Paleologu. Cea dintâi soţie a lui Barbu V. fusese Stanca Slătineanu, cu care avusese pe 'Tiţa, mama lui Barbu Catargi. |



    

381. — 1835 Aug. 10. — Hotărnicia moşiei Jilave, făcută de Teodor Paladi. [i- 
lavele se mărginesc cu: moşia Slătioarele ce se stăpâneşte acum de sovetnic Petrov 
care o are de zestre dela soţia sa Anica: ce a ţinut pe răpos. căminar Alecu Va. 
cărescu; cu moşia Răduleşti a Elenchi Dudeasca. . e 

Moşia Lipăreşti Mărăcineni ce este între Ojogeni şi Togozeni, merge din apa 
Cricovului, unde se întâlneşte cu moşia Jilave in matca râului, 

Slătioarele până la 1815 se stăpâneau de răpos. Răducan Hrisoscoleu, iar atunci 
prin schimb au trecut la Alecu Văcărescu. 

Printre actele arătate: zapis din: 7252 (1744). Tunie 25, prin care " Bălaşa Ba. 
„leanu * vinde lui Barbu Văcărescu biv vel. vist, moşia Leoteşti. (spre Sărata) ; zapis 
din 7253 (1745) Mai 25 prin care Barbu Văcărescu face schimb. moşia [coteşţi cu 
mânăstirea Căldăruşani. (Cond. Jilave fila 115). 

382. —- 1840 Oct. 25. — Hotărârea înaltului divan în! pricina 1 moşiei Țilave. Se 
menţionează zapisul din 1798 Nov. ra prin care vornicul Ştefan Văcărescu” şi fratele 
său banul Văcărescu îşi împart periusia părintească după moartea mamei. lor 3. Jilava 
se va stăpâni de amândoi. Casele cele vechi părintești le ia. Barbu, iar pe cele noui 
cumpărate dela Vataţi le ia Ştefan. Soţia lui Ştefan era Ruxandra 4. | 

Semnează Gheorghe Filipescu, Mihai” Racoviţă, Scarlat Gradişieanu, Ştetan Ba- 
lăcianu (Cond: Jilave fila 133). . ă 
„883. — 1843 Iunie Zr. — Hotărârea înaltei curţi .de: revizie în pricina moşiei 

Jilava. Semnează Dumitru Ralet, Manolache Băleanu, Alexandru Nenciulescu, Gheorghe 
Dedulescu,. Atanasie Hristopol, Constantin Cornescu, Filip Lenş*, „Ştefan. Golescu 
(Cond. Jilavo fila 137). 

384. — 1844 Martie -15. — Hătărărea divanului civil din Buc. secţia . aa i în “pri- 
: cina călcării moşiei Slătioarele a Anicăi Băbeanca de către proprietarul moşiei i Jilava 

Printre acte s'au infăţişat şi următoarele: N 
1762 Mai 2, cartea Pârvului (Cantacuzino) vel vornic de judecata dintre: serdă- 

reasa Stanca Călineasca“ şi post. Const. Olănescu pentru Slătioare. | 
1763 lunie 3, zapisul post. Const. Olănescu şi al soţiei sale Saftei. prin care 

arată că având de zestre moşia Slătioarele, Prahova, au vândut-o. 'serdăresei Stanca 
Călineasca ?. Dia 

1815 Mai 27, schimb între Răducan Hrisoscoleu biv treti- vistier. cu soţia sa | 

  

1 Născută Băbeanu, V. doc. 386. 
2 Cf. doc. 139, 160, 
3 Veneţiana. Doc. 160 nota şi „doc. 3178. A murit asasinată la moşie. 
1 Doc. 379. « 
5 Era ful lui loan-Baptist Linchou, preceptor de franceză în Bucureşti, şi nepot de frate al lui 

Francois Linchou care a jucat un rol politic în Moldova la mijlocul sec. XVIII: Amândoi erau au fi 
unui negustor. din Marsilia, Maurice. V. Filitti, Lettres et extraits, tabla. | 

£ Născ; Rudeanu,: isoţia: lui Matei Călinescu. (orgă, St. şi doc. VII. 353 Fiica lor, Stanca: a 

fost soția lui lanache Siliviano, serdar, zis şi Caripulungeanu. N 

7 V. doc. 387.
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Anca-! şi între căminar Alecu Văcărescu (pe atunci stolnic) : întâiul - soţ .âl. Anicăi 
Băbeanu. Văcărescu a dat un han din Bucureşti. pe podu: Mogoşoaei, ce avea de 
zestre, iar Hrisoscoleu. a dat Slătioarele ce avea de zestre. Hrisoscoleu, era: cumnat 
cu clucer lancu Glava, care avea şi el zestre în Slătioara. | - 

„1825 Aprilie, zapisul Anastasiei Grecianu prin. care vinde Slătioarele lui Alecu 
Văcărescu, Anastasia era soră cu Anica Hrisoscoleu. Tatăl Anastasiei ''şi::al Anicăi 
era . Grigore Grecianu ?. Fuia de zestre: a Anastasiei era dela ş. Dec. 1790. Slătioarele 
erau vecini cu Răsanii (vechii Orboeşti) ai agăi Bărcânescu, La 7298 (1700) Iulie 8, 
această moşie era a Barbului comis (Mănescu). 

Semnează: Dumitru: Ralet, Ioan „Golescu, Ioan Batcianu, “Const. Belu s (Cond. 
Jilave fila 189). 

385. — 1844 Iunie 26. — Hotărarea înaltului divan, secția I-a în pricina moşiilor 
„ Slătioarele şi Jilava: Printre alte acte s'au infăţişat: Da 

772533 (1745) lan. 20, zapisul Mihalcii Topliceanu prin care vinde comisului Enache + 
331 st. ce are zestre în Slătioare. 

7253 (1745) lan. 20, zapisul Mihalcii Topliceanu prin care vinde cumnată-si BE 
laşii şi ceilalţi 231 st. ce are zestre în Slătioare. .. 

„.ma6a. (1733) Dec, 20; zapisul Bălaşii Lupoencii dat nepoată-si Sakii. “Blaga e 
mătuşa lui Enache. 

1754 lulie 27, zapisul şetrarului Const. Lupoianu către nepotu-său şetrar Enache. 
Constantin: era. soţul Bălaşii, iar Bălaşa era soră cu Ilinca 'Topliceanu. Să 

"1786 Martie 8, cartea răposatei bănesei Luxandra . Văcărescu % prin care arată 
că din zestrea ei şi din cele 'rămase dela răposatul soţul ei banul Barbu Văcă rescu 
a. mulţumit pe nepoţii ei, născuţi din fiica ei băneasa Maria a lui : Dimitrie Ghica şi 

' Nasc. Grecianu. 
„2 Din aceste acte reiese următorul tablou : 

Grigore Grecianu 

  

  

--* Anastasia. „Anica 
=lancu Glavă ... .. : :  . . = Răducanu 

clucer Hrisoscoleu 

Ralu Răducanu Grigore 
= Alecu 

Baroti 

3 V. Anexa: Belu, - 
+ Fiul Zoiţei Zărăfoaia ; soţia sa Stanca, născută Călinescu era nepoată de soră Bălaşii Lu: 

poianu și Elenei Topliceanu, născute Rudeanu. (General. Cantac. 347. — Cf. dos. 30ş. şi 387). HU 
cred identic cu Ianache Cămpulungeanu care a ţinut, :in întâia căsătorie. pe Ilinca nepoata;de 
fiu a lui Şerban Vodă Cantacuzino, dela care n'a avut copii (Geneal. 283!. lanache este întradevăr 
fiul Zoiţei, zisă Zărăfoaia probabil din pricina soțului ei de al doilea,: Silivriano. (Cf. doc. 78 notă. 
şi arborele Silivriano la sfârsitul acestui volum 

5 Născută Rosetti (Geneal Cant. 363|.
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că mai rămâindu-i Adâncata ce-i zice şi Răşanu şi satul Sălciile, le dă nepoată-si 
„Elenchi ce ţine pe vornicul Enache Moruzi. 

Semnează Ştefan Bălăcianu, Const. Cornescu, Grigore Grădişteanu, Iancu Ralet, 
Ion K. Ruset. (Cond. Jilave fila 220). 

386. — 1851 Mai 4.— Sentința judecătoriei Ialomiţa pentru hotarul dintre Jilava 
şi Chirculeasa a eforiei spitalelor civile. Din act reiese că aga Pană Băbeanu are 
fiică pe Anastasia soţia lui Govorov polcovnic rus, şi soră pe Anica ce a ţinut 
intâi pe Alecu Văcărescu. Pană are. şi un frate pe Matache Băbeanu care are o 
fiică Tinca. (Cond. Jilave fila 233). ” 

387. — 1854 lan. 13. — Hotărârea înaltei curţi,. în pricina -moşiilor Slătioarele şi 

Jilava. Aga Pană Băbeanu a spus că Slătioarele din vechime au fost a trei fete ale 
lui Chirca Rudeanu, anume Bălaşa Lupoianu, Ilinca TYopliceanu şi Stanca Călinescu 

Semnează Const. Grigore Ghica, Ion, Câmpineanu, Grigore Obedeanu, Dimitrie 
Fălcoianu, Nicu Manu, Barbu Catargi, C. Văcărescu,. Dimitrie Mănescu?. (Cond, 

Jilave. fila 249). - - 

.. 

  

1 Cf, doc. 381. 

: Fiul lui Silivestru Filitti şi al Smarandei ultima. din ramura dela Mănești (Prahova) â 
boerilor Bucşani. Cf. doc. 146 nota, 342 nota, 358.



- -  MĂGURENI (Prahova) 1 

388. -— 7203 (1693) -Martie 9. — Constantin” Vodă către. Şerban' Cantacuzino vel 
comis şi nepoților lui, Constantin, Matei şi Pârvu, feciorii răpos. Pârvu stolnic, să 
le fie ocină în Măgureni, Prahova, partea lui Drăghici şchiopul' şi a frâţilor lui cu 
viile şi cu livezile, din dealu Măgurenilor, cumpărături ale lui Drăghici șchiopul dela 
Tărăţi. Drăghici le-a vândut Radului log.: Cocorăscu, tatăl Vladului 'log. Apoi Vlad 
log. le-a dat aceste vii şi moşii, la moartea lui, mănăstirii Sărindaru. din Bucureşti, 
dar părintele Ioasaf egumenul, văzând că n'are sf. mănăstire nici un venit dela acea 
moşie, s'a tocmit cu Şerban Cantacuzino (vornicul)? şi a făcut schimb, de i-a dat . 
pentru vie taleri roo, ca mânăstirea să-şi răscumpere via pe care o vânduseră alţi 
părinţi mai nainte, iar pentru moşie Cantacuzino a dat opt iepe fiind mănăstirea 
lipsită, şi a mai dat un ţigan pentru pomană. Schimbul s'a făcut cu voia ctitorilor 
după .cum dovedeşte zapisul lui Ioasaf egumenul cu boeri mărturie şi cărţi coajnice 
şi scrisori ce au fost făcute pe aceste moşii şi vii la mâna lui Cantacuzino. Divan: 
“Cornea (Brăiloiu) vel ban, Alexandru (Alexeanu) vel vornic, Diicu (Rudeanu) vel 
log., Mihai Cantacuzino vel spătar, Şerban (Grecianu) vel vist., Constantin vel clucer, 
Dumitraşco (Caramanlâu) vel post., Vergo? vel pah., Radu (Izvoranu) vel stolnic, 
Constantin Corbeanu vel pitar, ispravnic Toma Cantacuzino viori log. Scrie Stanciu 
log. (Arhiva Stat Cond. 1 a lui Const. Brâncoveanu. 

389. — 1783 Aug. 23. — Radu dela malul lui Bot dă zapis părintelui Ioanichie 
egumenul dela schitul din Predeal că având un peticel de vie şi cu puţintei pru: 
nişori în dealul Măgurenilor pe moşia boerească, alăturea cu a sf. sale, o pusese 
zălog la Ioanichie pe un an drept taleri ro, să o stăpânească, să-şi ia toate roadele 
până la anul, iar la anul Radul să aibă a-i da banii şi Ioanichie să-i întoarcă moşia, 
iar nedând la soroc să fie via stăpânitoare. Radul a plătit banii fiind de faţă şi 
boerii Constantin şi conu Iordache : (Cond. Măgureni No. 12). 

1 Moşie de cumpărătoare a Cantacuzinilor. Nu figurează în lista moșiilor postelnicesei Elena 
(Hrisovul din 1668 în Iorga, doc. Cantacuzinilor, 72). Pentru porecla de Măgureni dată Cantacu: 
zinilor din ramura lui Drăghici spătarul v. doc. 191. — Vezi Şi actele moşiei Valea-Lungă, în acest 
volum, doc. 6o2 şi urm. 

> Doc. 393. . 
3 Un Nicolae Vergu în vremea lui Mavrogheni (Urechia, Ist. Rom; III, 536). 1: 
+ Cantacuzineşti, V. doc. ago.



  

"890. — 1793. — Biv vel medelnicer Const. Hrisoscoleo cere domnului să se h6- 
tărnicească partea lui din Măgureni ce o: are cumpărătoare dela 'răpos. gheneral 
Mihai Cantacuzino, fiindu-i “acestuia răposata soţia: lui Hrisoscoleu 'nepoată de soră 1, 
iar boerii fraţi Dinu şi: Iordache Cantacuzino nepoți ds. văr primar 2. Hrisoscoleu îşi 
dăduse partea de zestre fiicei sale *. In 19 - Mai" acelaş an domnul încuviinţează 
(Cond. No. 13).. i 

391. — 1793 lunie 16. — Toma a Topliceanu . şetrar. dă zapis la mâna: cumnatului 
Dinu Cantacuzino biv vel serdar, ca- să .se ştie că după ce a răposat frate-său Nicolae. 
Topliceanu biv vel pitar, neodihnindu-se . Cantacuzino pe 0 jumătate de : moşie -din, 
moşia Răzoaei ce i-o lăsase răposatul, pentru ca să nu mai fie.vorbe şi pricini între 
nişte fraţi ca ei,.a făcut Topliceanu mare rugăciune lui - Cantacuzino,.de! a primit 
toată moşia st. zgoo. Tot. Cantacuzino să stăpânească şi 7 suflete .de ţigani.daţi din 
foaia de zestre a răposatei .soacrăi lui Cantacuzino, însă. 4 suflete cumnatu Dinu Şi: 

3 suflete cumnatu Grigore. Topliceanu era. vechil şi din partea - fratelui său .. Dumi-. 
traşcu Topliceanu: S'a rugat 'de Cantacuzino de i-a iertat celelalte merazuri + ce-au. 
mai rămas dela răposatul Nicolae 'Topliceanu. Moşiile ce sunt în judeţul: Prahova 
ce au Toplicenii a lua dela casa -verei lor Zoiţii 5 fiica unchiului lor Rudeanu, fratele 
mumei lor, să aibă a le da schimb lui Cantacuzino, luând ei moşia  Răzoaia, (Arhiva 

G. Gr. C. Acte Măgureni). a : Mă i iz, 
392. — 1793 Nov. 20. — Aedelniceru Const: Filipescu ispravnic ș Şi şetrar Ioniţă 

Bălăcianu hotărăsc moşia -Măgureni, Prahova, între biv :vel medelnicer Const. “Hri-: 
soscoleu (prin vechil ginerele lui, biv vtori log. Alexandru) de o parte, şi biv vel 

serdar Constantin şi biv vel serdar Iordache Cantacuzineşti, de. altă parte. Urmează 

cu data de 1794 “Martie 9 apostila lui Alexandru. Vodă Moruzi. (Arh. G. Gr. C.). 
- 893,.— 1794. — Adeverez cu Const. Călinescu cu acest: zapis al "meu ? către, 

Constantin. Cantacuzino biv vel 'serdar că din partea mea de moşie a Măgurenilor 
ce mi s'a: fost împresurat de neamul :d-lui, după cum cartea neamului d-lui, 

anume Const. Cantacuzino post. i Matei Cantacuzino i Pârvul Cantacuzino, cu'leat 
7220 (1712) Martie 20. ce este dată la mâna Vladului log. neamului meu 5, adeverează: 
de împresurarea ce au fâcut.la partea neamului meu .din.această moşie şi acum cu: 
judecată domnească mi sau dat iarăși întru stăpânire, după acea carte a neamului 

  

„d 
' Născută Fărcăşanu «i. doc. Sos. 

2 Veri'ai doilea. | 

3 V. doc. 230 şi 392. .. 
1 Moşteniri. 
3 Soţia lui Scarlat liiotu."' 
& Cf. doc, 230 şi 406... . . i e 
1 Cf. doc, 384, 393 397. — Un Ton Călinescu iscăleşte grecește la 1684 (orga, st. şi doc, 

V. 307). — Toma şi Mincu (Mihai) Călinescu, fii Mariei Călinescu, trăesc la 1782 (Urechia, Ist. Rom. 
I. 246). P. alt neam de Căligeşti în sec. XIX-lea, Filitti, Domniile române sub reg. organic, 14. 

* Viadul log moş al Călinescului. V. doc. doc. 398. E. Cosorăscu v. doc. 388, 398, asa în cât 

Const. Călinescu pare a fi descendent din Pârvan, treti vistier, gincrele lui Cocorăscu. - 

11
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d-lui şi după vechile hrisoave domneşti ce am la.mână, ori câtă parte :de stânjeni 
mi'se “vor alege la hotărnicie într'această moşie a Măgurenilor, dintr'această toată 
partea mea i-am dăruit d-lui a treia parte ce se cădea a o lua cu-de la d-lui... 
fiind-că osebit că sunt vecin de aproape de d-lui, dar am cunoscut: de la d-lui multe: 
faceri. de bine şi ajutor ori-când a fost. în treabă cum şi fără.treabă. - 

Pe verso: adeverirea de către isprăvnicatul de Prahova la 3 Nov. 1795. S'au 
ales de către biv vel pah. Ioniţă Comăneanu st. 1572 partea lui Călinescu, din care 
acesta dărueşte'.a g-a parte, st. 522 lui Cantacuzino. Semnează şi Constantin Fili- 
pescu,.lon Grecianu clucer. (Arh. G. Gr. Co 
894, — 1795 Aug. 8. — Erei Drăghici, cu soţia sa Rada vinde polcovnicului 

Iordache Grecul din Măgureni moşie în dealu Măgurenilor (Arh G..Gr. C.). .- 
395. — 1797 Aug. 27. — loniţă Racotă dă în scris isprăvniciei de' Prahova că 

după jalba ce a dat lui Vodă Ipsilanti biv. vel serdarul Iordache Cantacuzino că prin 
cârciuma ce Racotă şi-a făcut pe locurile înfundate ce are la Măgureni, dinaintea câr- 
ciumei lui. Cantacuzino, face pagubă. acestuia, şi venind vtori 'vistierul Ianache 
Râfoveanu judecătorul judeţului şi adeverind că din vechime cârciuma de pe moşia 
Jui Racotă a fost din jos de căminul acestuia şi nu. acolo unde şi-a făcut-o acum, 
Racotă renunţă la cârciumă. a E E 

Adeverit la 28 August. de pah. Hrisoscoleu ?, ispravnicul judeţului (Arh. G. Gr. C.). 
396. — 1797 lan. 19. — Adeverinţa mea la mâna feciorului meu: popi Drăghici 

ca să se ştie că rămânându-ne de la părinţii noştri -o făramă de moşie în dealul 
Măgurenilor, însă moşie ohavnică, ne-am învoit împreună de. ne-am împărțit care pe 
unde să stăpânească. Semnează iereul Mihail (cond. No. 19). . ii: - 

„897. — 18oo Martie 9. — Anaforaoa divanului cătră domn. Vătaful de divan a 
înfăţişat pe Const. Călinescu de la Prahova cu biv 'vel pah. Iordache : Cantacuzino 
vechil şi din partea fratelui său biv vel pah. Iordache . Cantacuzino şi pe bw 
vel medelnicer Const. Hrisoscoleu. pentru partea de moşie: ce are . Călinescu în 
Măgureni. Călinescu zice că în întâia domnie a lui Alex. Moruzi şi-a aflat drep- 
tatea, rămânând ca d-lor Cantacuzinii :să jure, iar pah. Const. chemând pe Căli- 
nescu i-a zis că de-i va dărui a: treia parte din moşie, jurământul să rămâe jos. 
Călinescu s'a încrezut şi a dăruit (v. doc. 393), dar în domnia lui. Alex. Ipsilanti 
medelnicerul Hrisoscoleu a spus că nu recunoaşte acea învoială. Divanul a vă- 
zut la. Călinescu anaforaoa veliţilor boeri din I9 Fevr. 1794 din care iese drep- 
tatea Călinescului al cărui strămoş 2 a fost nedreptăţit de vornicul Şerban” (Can- 
tacuzino). — Tatăl Călinescului * sa judecat cu serdarul Pârvu Cantacuzino care 
a mărturisit dreptatea lui Călinescu. Şi măcar că de la această judecată sunt trecuţi 
48 de ani dar jeluitorul a fost instrăinat în ţara! leşească de mic, şi tocmai în vremea 

„1 Grigore. V. doc. 401 şi 505. 
: Vlad log. V. doc. 393 Și 398. . , îi “ 
3 Drăghicean, V. doc. 398..



  

răsmiriţii Ruşilor a venit, şezând aci numai un an şi jumătate şi apoi iarăş s'a dus 
la numita ţară. Anii înstrăinării Călinescului şi anii a două resmiriţe neintrând după 
pravilă în rândul anilor de paragrafie, rezultă că tăcerea Călinescului a durat numai: 

.9 ani. Dintr”o anafora a veliţilor boeri de la 15 Dec. i796 se' vede că Hrisoscoleu 
s'a simţit păgubaş din aranjamentul Călinescului cu Cantacuzineştii, bănuind oarecare 
vicleşug la :mijloc, iar anaforaoa zice că pretenţiile lui Hrisoscoleu trebue îndreptate 
numai înpotriva . Cantacuzinilor, iar nu în potriva Călinescului a căruia dreptate nui 
trebue să se vateme. Semnează Const. Filipescu vel vornic, Isaac Ralet vel 'vornic 
Const. Ştirbei. vel vornic, Scarlat Câmpineanu vel log. (Arh. G. Gr.C.). 

398, — 1802. Fevr. 16. — Anaforaoa veliţilor boeri către domn în pricina medel- 
nicerului Const. Hrisoscoleu cu Const. Călinescu pentru a treia parte de 3oo st. din 
moşia Măgureni ce a dat-o fraţilor Cantacuzineşti. - . . , 

Călinescu a arătat o carte cu leat 7228 Martie 20 ! prin câre Const: post., Matei 

şi Pârvu Cantacuzineşti recunosc .faţă de Vladul log. ? strămoşul Călinescului că: 
unchiul lor Şerban vornicul l-a: împresurat şi că ei ne “putând suferi aceasta recu- 
nosc stăpânirea Vladului log. . - - | | 

A mai arătat hrisovul ui Const. Vodă Brâncoveanu din 7220 Martie 26 şi al: 

lui Ştefan -Vodă Cantacuzino din 7223 în care se arată părţile lui Vladul log.. şi se 
pomeneşte de silnicia lui Şerban vornicul. | 
A mai arătat o carte de judecată de la 7254 (1746) Mai 22 semnată de răpos., 

stolnic Pârvu şi cuprinzătoare că sa judecat! Drăghicean log.:tatăl lui Călinescu 
cu serdarul: Pârvu Cantacuzino şi că acesta a recunoscut. dreptatea lui Drăghiceanu. 

Cantacuziniştii întâmpină că scrisorile lor au fost răpuse în. vremea răsmiriţii, 
iar Călinescu replică cum că n'a putut să-şi caute dreptatea. inpotriva lor: fiind 
înstrăinat de mic în ţara leşească. : a 

Hrisoscoleu a: arătat cartea lui Vodă Ipsilanti din 9 Fevr. 1797 3 în care se 

spune că medelnicerul s'a plâns că în vremea când generalul Mihai s'a deosebit de 

pământul acesta şi s'a dus la Rusia 'după împărăteştile 'trataturi ce au fost' date, 
vânzându-se cele'2: părţi de moşii ce le avea în Măgureni le-a cumpărat Hrisoscoleu + 

cu zapis cu ştirea! şi a vecinilor şi a răzaşilor dimprejur, şi nimeni nu s'a arătat - cu 

nici un fel de pâră nici într'un an de zile ce a avut generalul Mihai soroc a-şi des- 
face lucrurile sale de aici, nici în alţi zece ani după cumpiărătoare; ce a avut în 
urmă medelnicerul soroc pus de către generalul Mihai pentru istovul banilor, precum 

nici mai în urmă până la leat.94, iar atunci după iconomia ce s'a făcut: între Căli- 

nescu şi Cantacuzineşti, dându-se hotărârea lui Alex. Moruzi ca să stăpânească Caăli- 

nescu st. 1500, s'a luat şi i din cumpărătoarea lui Hrisoscoleu st 1000, âşa că numai 

  

1 V,. doc. 393. 
 Cocorăscu. V. doc. 388. 

* In copie în biblioteca Acad. Rom. Ms. Grz f. 122. . 

+ V. Iorga, doc. Cantacuzinilor, 215. Mihai Cautacuzino însuşi avea moşie în Maăgureni prin 

cumpărătoare de la vărul său Şerban Cantacuzino la 1760. Ibid. 213. — Cf. doc. 403.
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el se vede păgubit cu aceşti stânjeni, iar Cantacuzinii stăpânesc noşia întreagă sub. 
cuvânt că le-a dăruit-o în urmă Călinescu. Hrisoscoleu zice că el este străin de: 
dăruirea ce s'a făcut pentru înlăturarea jurământului. (Arh. G. Gr. C.).. | 

899. — 18o2 Martie 16. 1—Act de împăciuire, întărit de domn la 23 Martie 
între Iordache Cantacuzino. şi cumnata Smaranda soţia răpos. frate-său clucer Const. 
Cantacuzino, — Intâmplându-se oare-care prigonire între noi asupra dietei răposatului, 
în cea de pe urmă prin mijlocirea multor prieteni şi rude, dinaintea „mitropolitului 
(Dositei Filitti), biv vel banului Scarlat Ghica aflându-se vel log, şi a biv vel banului 
Manolache Brâncoveanu, ne-am împăcat şi ne-am învoit cu acest aşezământ, adică 
să-mi dea d-ei acum din cele câştigate şi agonisite de răposatul bani gata taleri 6ooo, 
i vedre vin 1800 cu toate cârciumile casei până la toamnă când va eşi vinul cel 
nou, drept taleri 1575, care vine vadra pe bani 105, i oi fătătoare 150 drept taleri 6oo, 
i mătci de stup 160 drept taleri 4oo, i capete de vaci mari 12 drept taleri.215,i un 
tacâm de cal, de argint, drept taleri 600, i o tabacheră de aur drept taleri 260, i 
o congea? de zamfir cu diamanturi drept taleri 200, şi 2 inele unul zamfir şi altul 
“diamant drept taleri 150; care toate acestea se adună în sumă de taleri. 10.000, şi 
după moartea d-ei să mi se dea toată casa. răposatului cea pogorâtă la d-lui. de la 
părinţii noştri, adică partea d-lui, însă moşia Măgureni cu viile, cu moara, cu casele 
şi cu toate clădirile care vor fi făcute pe dânsa, i moşia Valea Lungă, i moşia Edera 
i moşia Branciogu. i moşia Buda, i moşia Lileşti, i două vatăşii de ţigani lăeţi câţi 
se vor afla, şi țiganii de vatră toţi, bez sufletele opt ce-i las d-ei în locul de zestre a d-ei însă Apostol. . . . ., bez 12 pogoane de vie de la Sărata ce sunt date de răposat'. în locul viilor d-ei de zestre ce prin diata răposatului se arată. Din care 
toate acestea câte mai sus se arată că am a lua după moartea d-ei, bez numitele opt suflete de ţigani, i bez numitele pogoane de vie, să nu fie volnică d-ei a instrăina nimic din cele părinteşti cu cuvântul de vânzare sau de dar, sau cu ori-ce alt mijloc. Incă de acum să mi se dea şi toate sineturile. acestor moşii câte se vor fi aflând. Şi - la câte pricini de judecată se vor întâmpla pe. chipul răposatului, pentru orice aliş- veriş al d-lui cu ori-cine, să nu fiu eu dator a răspunde ci d-ei. lar pentru câte ju- decăţi se vor întâmpla asupra numitelor moşii i ţigani, să-am eu a mă judeca cu cheltuiala pe din două de frate. lar d-ei cât va fi în viaţă să aibă hrisis 5 pe toate acestea, adică să le ţie şi să le ia venitul spre hrana şi chiverniseala d-ei intocmai după cum şi răposatul frate-meu, fără de nici o supărare de către mine sau de către moştenitorii mei. Aşijderea să ţie cu desăvârşită stăpânire atât d-ei cât Şi moşteni- torii d-ei toate câte s'au câştigat şi agonisit de răposatu frate-meu, mişcătoare i ne- mişcătoare, i. mai sus numitele opt. suflete de țigani, i pogoanele de vie, făcând cu toate ori-ce va vrea şi lăsându-le după moarte ori cui va voi, fără de nici o împo- trivire de către mine sau de către moştenitorii mei. Intr'acest chip dar aşezându-mă 

1 Cf. doc. 225 şi 400 
2 pafiă , , 
3 folosinţă. - | 

'



  

cu d-ei de buna mea voie, cugetând vre-odinioară sau eu, sau moştenitorii - mei cele 
impotriva acestui aşezământ, măcar cu cât de puţin lucru. atunci să am a întoarce 

toate câte mi s'au dat acum şi să fiu dator a urma întocmai după cuprinderea diatei 

răpos, frate-meu. Pentru care spre a se păzi nestrămutat, insumi am iscălit, puin- 
du-mi şi pecete, rugând şi pe p. sf. sa părintele mitropolit.i pe mai sus numiții 
doi. boeri ce au fost de faţă de au întărit, cum şi pe alţi boeri mari, şi spre încre- 
dinţare i-am dat d-ei, luând şi eu de Ia d-ei lan) cu asemenea cuprindere zapis, 
(Arh. G. Gr. C.). | 

400. — 18o2 Mai 1. — Adeverința. lui Iordache Cantacuzino: pentru 2840 taleri 
primiţi de la d-ei cumnata Smaranda clucereasa Cantacuzino din taleri 10,000 ce 
are să-i dea în lucruri şi în naht, insă 1500 în naht şi taleri 200 o congea şi taleri 1şo 
două inele şi 'taleri 260 o'tabacheră de aur şi: taleri 575 cu un zapis al: ginerelui 
lui Cantacuzino, Iancu Cocorăscu, şi taleri şo cu un zapis al surorii lui Cantacuzino, 
Sultana, şi taleri 6oo tacâmul calului, (Arh. G: Gr. C.). 

401. — 1802 Iunie 7. — Din taleri 10.000 ce am avut să iau de la răposata d-ei 
cumnata Smaranda Cantacuzini clucereasa 1 după așezământul ce am făcut între noi, 
am primit de la d-ei în viaţă fiind taleri 40551/, şi acum de la:d-lui Grigore Hri- 
soscoleu? biv vel clucer clironomul răposatei am primit taleri.5944 1/, printr'un za- 
pis al d-lui serdarul Chiriţă Căplescu de taleri 6ooo capete i dobânda şi rămân mai 
mult asupră-mi taleri 3551/>, care aceşti bani sunt într'alţi taleri 2300 ce-mi lasă 
răposata prin diată copiilor, “adică taleri zoo» fiiului imeu Constantin şi taleri 5oo 
fiii-mi Marioarii şi taleri şoo Elenchi .şi taleri 5o> Smarandichi-. Mia dat dlui şi toate 

zapisele de ţigani ce au avut răposatu frate-meu şi zapisul Călinescului de st. 522 
împreună cu anaforaoa veliţilor întărită de Alex. Vodă Moruzi pentru această moşie 
Semnează Iordache Cantacuzino (Arh..G. Gr. C].. 

402. 1804 lurie 23%. — Anaforaoa veliţilor către domn în pricina lui Ioniţă 
Racotă cu boerii Cantacuzineşti şi cu Hrisoscoleu. Racotă a înfățișat: 

Hrisov din 7128 (1620) al lui Gavril Movilă prin care întăreşte stăpânirea unuia 
Ghinea Racotă biv vel armaş + pe:nişte cumpărături: din moşia Măgurerii. 

Hrisov din 7137 (1629) al lui Alexandru Vodă Iliaş care dă Lecăi spătar. fratele | 
Ghinei armaş Racotă să stăpânească jumătate din toată moşia Tatului log. 

Hrisov din 1630 al lui Leon Vodă lui Leca spătar să stăpânească moşie la 

Măgureni. partea lui Ivaşco şi partea Vâlcului. 

Zapis din 7167 (1659) al. Radei ' fata Bratului Fertescu prin care! vinde Fierei 
“post. sin Leca PRacofă toată partea Tatutui log. din Măgureni. 

Zapis din '7167 (1753) al lui Grigore pârcălab prin care vinde postelnicului 
Toma Racotă, tatăl. jeluitorului, trei cesverţi de vie. 

* Născută Topliceanu. 
: Cumnatul Smarandei, V. doc. 40. 
3 cf, Iorga, Doc. Cant. p 226. 

1 N=potul agăi Leca. Acad. Rom. doc, 2/XXXIX,
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" Paharnicul Cantacuzino .spune că din vechime două părţi din Măgureni a ţinut 
generalul Cantacuzino şi o parte d-lor, iar Racotă a avut numai locurile înfundate 
ce stăpâneşte până acum. | | - N e 

Semnează: Const. Ştirbei, Dimitrie Racoviţă vel vornic, Nestor căminar (cond. No. 26, 

403. — 1804 Iunie. 24.— Const. Alexandru Ipsilanti Voevod. De vreme ce la 
mutarea răpos. general Mihai Cantacuzino la Rosia, din prea înaltă împărătească 
„poruncă au fost soroc .rânduit de un an ca să se desfacă generalul de lucrurile sale 
ce au avut aci, care soroc s'a făcut cunoscut la toţi de obşte, şi de vreme ce în- 
tracea vreme Călinescu se afla în ţară şi nici în acel soroc de un an şi nici în so- 
rocul ce a avut Hrisoscoleu pentru plata banilor, nici în urmă până ce au trecut 
18 ani nu sa arătat cu nici un fel de. dava:, aşa că după .18 ani de stă- 

„pânire cu: linişte şi cu bună credinţă a lui Hrisoscoleu nu .se. cădea să mai 
fie ascultată cererea Călinescului, căci "vânzarea: acareturilor generalului Mihai 
fiind urmată din poruncă împărătească nu se poate face strămutare, precum 

„de aceasta avem pilde multe la Moldova, căci după încheierea păcei acestei din urmă 
„răsmiriţi a Ruşilor pentru câţi din boeri ai Moldovei au voit de s'au mutat la Rosia 
fiind asemenea impărătească poruncă cu soroc' spre a-şi vinde nemişcătorul avut 
câţi s'au arătat cu. davale după împlinirea sorocului n'au fost ascultați. Iar de va fi 
fost vre-o asuprire de către Cantacuzineşti, aceia au a da seama la Dumnezeu iar 
vânzarea făcută: după poruncă împărătească nu se poate strămuta, . 

„Câştigă deci Hrisoscoleu (Arh. G. Gr.C.). | DI 
404. — 1804 Dec. 19. — Inscris pe care-l dau cluceresei Maria Hrisoscoleu — 

sora şi clironoama răposatei Smaranda Cantacuzino — biv treti log. Constantin Gre- 
cianu şi Marica şi Elena Brătăşance pentru legatul lăsat lor de răposata prin diată. 

Semnează şi soţul Mariei, Grigore (Hrisoscoleuj (Arh. G. Gr. C.). 
405. — 1805 Martie 1. — Carte de judecată. Din porunca domnului prin zapciu 

ceauş de aprozi s'au înfăţişat la judecată clucer Iordache Cantacuzino prin vechil 
frate-său medelnicer lenache, cu adeverinţă în scris, cu jalba ce a dat asupra cluce- 
resei Maria Hrisoscoleu, zicând că dintre ţiganii părinteşti . sau împlinit toţi ţiganii 
câţi a avut sora Mariei, Smaranda clucereasa pe care a ținut-o răpos. clucer Cons- 
tantin (Cantacuzino! fratele clucerului . Iordache. Din aceşti ţigani de zestre, patru 
suflete s'au dat schimb la dei pentru alte patru suflete, feciori ai unui Pădure ţi- 
ganul cari însă acum se află tot la dei. Schimbul s'a făcut prin zapise ce au dat 

„unul la mâna altuia, răpos. clucer Hrisoscoleu la răpos. clucer Const. Cantacuzino: 
„şi acesta la Hrisoscoleu. După moartea cumnatei lui Hrisoscoleu, a cluceresei Sma- : 
randi, găsindu-se acea adeverinţă intre alte scrisori de pricina țiganilor, răposatul 
Hrisoscoleu răpind-o din mâna clucerului Iordache jeluitorul, au spart'o, fiind de faţă 
şi pârâta clucereasa. . | 

Vechilul lui Cantacuzino arată o însemnare de curgerea acestui schimb de ţi- 

  

* Acţiune judecătorească.



  

gani, însă. Bălaşa ţiganca a fost de zestre a Smarandi cumnata jeluitorului, şi a mă 
ritat-o cu Ion ţiganul al răpos. clucer Const. Cantacuzino,. cu care a făcut 2 fete şi 
aceste 4 suflete s'au dat pentru copii lui Pădure ţiganul. După imoartea lui Const. 
Cantacuzino şi-au. luat Smaranda opt suflete de ţigani lipsa 'zestrii pe care i-a împli- 
nit-o clucerul Iordache Cantacuzino din casa părintească. Acum Iordache cere. „să i se 
împlinească. şi lui patru suflete ce i se cuvin din schimb. i 

Clucereasa Hrisoscoleu răspunde că în ceia ce priveşte câte a avut de luat clu. 
cerul Iordache de. la 'răpos.: sora ei Smaranda, s'au răfuit.. de toate prin ecsoflisis 1 
îar Pădure .ţiganu cu neamu lui afost schimb pe numele Smarandi şi nu al răpos. 
clucer Constantin (Cantacuzino), fiind rămaşi aceşti ţigani clironomie: dela un frate al 

Hrisoscoloaei şi al Smarandei, mort fâră moştenitori. Schimbul s'a făcut între cele 
două surori. Hrisoscoloaia a luat pe: Bălaşa, iar Smaranda 'pe Pădure, ca să nu se 
împartă copiii lui Pădure ci să fie la un loc. A mai spus -Hrisoscoloaia că acel Ion 
țiganul soţul: Bălaşei fiind străin, nu. l-a primit schimb, după cum arată: şi adeve- 
rinţa din 14 Oct. 1793 iscălită de Maria Hrisoscoleu la mâna soru-si Smaranda: — 
Hrisoscoloaia arată şi o:anaforă a departamentului de şapte din 4 lulie. 1803 după 
care, atunci când Preda Bujoreanu a cerut delă:ea pe:un Ion ţiganul' fugit de 20 de 
ani şi găsit în cele. din urmă la Hrisoscoloaia căsătorit.cu Bălaşa ţiganca şi având 3 
copii, s'a hotărât ca Bujoreanu să-ia pe lun şi pe. Dinu băiatu, pentru Bălaşa să dea 
schimb Hrisoscoloaei, iar.fetele să rămâe la aceasta, căci se osândesc numai cei ce 

pripăşesc ţiganii şi-i cunună, 'iar. nu şi clironomir..A mai arătat clucereasa Hrisos- 
coleu, acel ecsoflisis din 7 lume 18o2 dat de clucerul Iordache: Cantacuzino, pe atunci 

paharnic, la: mâna răpos. clucer Hrisoscoleu, în care se arată că -a luat clucerul lor- 

dache banii, moşiile şi zapisele ce 'au 'avut răposatul frate-său. Judecata dă dreptate 
Hrisoscoloaei. Semnează Dimitrie clutziaris (greceşte), Const. _Caliarh şetrar, Nicolaos 

Creţianu, Const. Grecianu sluger.. (Arh. G. Gr. C).. 

"406. -— 1816 Mai 19. — Jalba, Maricuţii Pârşcovencii hătmănesi. Arată că gine- 

rele lui Hrisoscoleu *, răposatul Aleco brat. Cănuţ: biv vtori log. sin stolnic Dumi- 

trache, a.lăsat două: copile. sub epitropia lui Cănuţ şi- una Sa măritat cu Ştefan 

Colfescu +. La 27.Mai se:înfăţişează la judecata ' boerilor, Gheorghe Dona vechilul 

hătmănesii, cu Ştefan Colfescu, fiind de faţă şi Răducanu, biv treti log. sin răpos. 

clucer Dumitrache, unchiul şi înzestrătorul soţiei Colfescului (Cond. Măgureni No. 28). 

407, — 1819 Mai :10.— Anaforaoa vel log.. către domn. Biv vel serdar Ştefan 

Colfescu ginerile răpos.. medelnicer Alecu sin clucer Dumitrache, a avut de zestre 
între altele moşia Măgureni. Soţia lui Colfescu şi sora ei Uţa au mai moştenit şi 
dela unchiul lor Iordache fratele pah. Costache Hrisoscoleu. Tatăl paharnicului Hri- 

  

1 Lichidare. 
= E vorba de Constantin Er. Cf. doc. 390. 392, 408, 604, 619. -: 

3 Cf. doc. 230. ! 

1 Cf. şi doc. 629, 631..
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soscoleu dăduse Măgurenii de zestre: socrului jăluitorului, adică lui Alecu sin clucer 
“Dumitrache. (Arh. G. Gr. C.). Di 

408. — 1823 Sept. 4. — Anafora: la domn. — S'au înfăţişat la judecată . Ion Ra- 
cotă biv treti log. cu biv vel agă Const. Cantacuzino !, părând: Racotă” că neamul 
lui a stăpânit a patra parte din moşia Măgureni, iar Cantacuzinii i-au împresurat 

lăsându-l de stăpâneşte acum numai câte-va locuri înfundate. Cantacuzino răspunde 

că neamul lui Racotă n'a stăpânit de cât 6o pogoane în locuri înfundate,. din care 
44 pog. le-au dat schimb jăluitorul Racotă răposatului biv vel clucer Iordache Can- 
tacuzino tatăl agăi Constantin, pe alte 44 pog. ce le avea clucerul in moşia lui Ra- 
cotă Drăgăneasa, cu zapis din 14 Iunie 1805. Aga arată următoarele acte: 

1804 lunie 23. Anaforaoca. veliţilor boeri întărită de răpos. domn Ipsilanti asupra 
pârei ce pornise acest Ion Racotă cu pah. Iordache Cantacuzino tatăl agăi şi cu 
medelnicer Const. Hrisoscoleu, cum .că neamul lui. Racotă stăpânise-'de avalma cu 
Cantacuzinii moşia Măgureni, apoi scăzând neamul lui şi adăogându-se neamul Canta- 
cuzinilor au hrăpit câtă-va parte din stăpânirea neamului lui Racotă în cât tatăl acestuia 
nu mai stăpânea de cât a patra parte, iar restul moşiei împărțindu-se de Cantacu- 
zineşti, a luat: tatăl pah: Iordache Cantacuzino o parte, iar două părţi le-a luat ge- 
„neralul Mihai Cantacuzino 3, iar în anul întâi al domniei răpos. Alex. Vodă Ipsilanti 
„vânzându-se cu mezat părţile generalului 'le-a cumpărat medeln. Const.  Hrisoscoleu 
şi murind tatăl lui. Racotă iar el însuşi cu alţi trei fraţi rămânând nevârstnici şi el 
înstrăinându-se în Moldova cu clucer Biciul, au cuprins Cantacuzinii partea tatălui său, 

“Cantacuzinii spun că nestăpânirea a mărturisit-o însuşi Toma Racotă-tatăl jă- 
luitorului Ion prin jalbă către răpos. domn Grigore Ghica şi că nici copiii lui n'au 
pornit vre-o pâră până la 1793 când s'a ridicat Parvu fiul lui Racotă. Din cartea de 
judecată dela 2 Fevr. 1797 a lui Alex. Ipsilanti ce are medeln. Hrisoscoleu asupra pri: 
gonirii ce a avut cu un Const. Călinescu? tot pentru: Măgureni, s'a dovedit că ge: 
geralul Mihai a avut soroc de 1 an de zile a-și desface lucrurile de aici, când atunci 

3 

Toma Racotă tatăl lui Ion trăia şi nu s'a opus la desfacere. 
1816 Noev. 15. Anaforaoa veliţilor boeri la jalba -ce pornise atunci. Ion Racotă 

“asupra răposatei hătmănesei Marichi Pârscovencii muma agăi Constantin. 
Racotă a arătat următoarele sineturi «: o - 
1138 (1630) zapis prin câre un Vâlcu ot Măgureni vinde . Lecăi spătar partea 

lui de ocină din Măgureni jumătate însă dintr'un moş a patra parte. , 
7167 (1659) zapis prin care o Rada fata Bratului Fertescul vinde Fierăi post. sin 

„Leca Racotă partea lor de ocină din Măgureni. a 
7170 (1662) zapis 'prin care un Vitan sin Dragomir ot Măgureni cu femeia lui 

Stanca vând Fierăi post. partea .lor de moşie din Măgureni cât se va alege însă o 
(umătate de moş. 

1 Caimacamul dela 1849. : 
2 Cf. doc. 393. 

a Cf. doc. 393, 397. ia , N 
1 Cf. doc. 4o2. 

”
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7197 (1689). zapis al unui Budin sin Cârstii grădinarul la mâna 'Fierii vistier 
că au cumpărat o vie dela rumâni ai Fieri anume . Sinbotin şi Coman. feciorii lui 
Roman care au fost dat vinărici la stăpânul lor precum .este obicei, apoi cumpărând 
el via şi fiind moşia a Fierei s'a rugat să-i lase via pentru care va da şi el vinărici. 

| 1750 Aug. 10, Porunca răpos. Grigore Vodă Ghica prin care volniceşte pe un 
Const. Lipoveanu să meargă la Măgureni şi ori cât venit şi dijmă va fi pe moşie, 
atât pe partea stolnicului Pârvu cât şi pe partea nepoților săi. să strângă tot la un 
loc şi să -pue paza pentru că a dat jalbă Toma post. Raâcotă că are şi el parte în. 
acel hotar rămasă dela părinţii lui, pe care a cuprins-o stolnicul Pârvu. - 

Aga Cantacuzino. se referă la hotărnicia din 20 Nov, 17931, iar. pentru Dinul 
„ Călinescu care 'avea şi el parte de -moşie în Măgureni s'a făcut deosebită anafora ?. 

Cantacuzino a mai arătat un hrisov din gr Martie 7174, în copie dela 1g Martie 
1817 3, care hrisov zice aga că se află la mânăstirea Sf. Gheorghe nou, dat de 
răpos. domn Radu Leon patriarhului dela Ierusalim ca să stăpânească tot satul Stăn- 
ceşti ce-i zice. şi Calineşti, de pe apa Colceacului (Ilfov),: moşie -stearpă fără 'de : ru- 
mâni, care sat a fost al lui: Drăghici (Cantacuzino). Mărgineanu vel spătar de cum- 

părătoare dela Dumitrache căpitan sin Ghiorma banul, iar la leat 7163 (1657) Neacşa 

soţia unui Gheorghe log. din Măgureni au închinat la sf. Mormânt toată partea ei 
din satul: Măgureni, apoi la leat 7168 (1660) ințelegând patriarhul sf. Mormânt că 
această moşie din.Măgureni stă în mijlocul satelor şi moşiilor lui Drăghici spătarul, 
sau învoit cu acesta de au dat el Stănceşti şi au luat 'Măgureni. Zapis din 7193 
(1686) : Oct. 11, în copie din 22 Martie 1817,. tot de la măn. Sf. Gheorghe nou, al 

unui Şerban căpitan (în urmă vornic) Cantacuzino feciorul răpos. Drăghici spătarul 

cu adeverinţa mitrop. Teodosie; a lui Parvu :Cantacuzino log. fratele lui Şerban că- 
pitanul, a lui Const. Brâncoveanu vel log., la mâna patriărhului Ierusalimului, cuprin- 
zător că satul Călineşti :pe care tatăl: său îl dăduse schimb pe când erau ei pribegi, 

Ya vândut tot la acei de la cari l'a.cumpărat tatăl. său, iar în zilele unchiului său 
Şerban Vodă, acei cumpărători Pau vândut la răpos. frate-său Const. pah. Canta- 
cuzino şi acesta Pa dăruit lui Şerban; dar patriarhul, căzându-i -i-se lui mai mult a 
cumpăra, a întors banii. 

Hotărârea divanului din 9 Fevr. 17975 asupra prigonirii dintre medelnicer ul Hrisos- 
coleu cu pah. Const. Măgureanu şi Const. Călinescu pentru. o parte de moşie ce avea şi 
Călinescu în Măgureni, pentru care judecându-se la răpos.. domn Moruzi în leat 1794, 
au fost rezemat acea:judecată la o scrisoare ce au. scris paharnicul lui Călinescu a 
nu mai umbla prin judecăţi că-i va da moşia, pe. care scrisoare tăgăduind-o pah. 
Măgureanu, Pa îndatorat judecata să jure, iar în urmă s'au învoit 6. Au zis însă 

+ 

1 Doc. 392. | - 

2 Doc. 397, 398. , 

3 Doc. 191. 

1 Doc. 194. 
2 Acad. Rom Ms Grr f. 122, cf. doc. 398. 

3 Doc. 397. | 18



“Hrisoscoleu. înaintea lui: Vodă Ipsilanti că el nu se împacă cu învoiala dintre fraţii 
Măgureni şi: Călinescu, în- urma căreia n'au mai jurat şi au lăsat lui Călinescu moşia. 

Din toate aceste acte, veliţii boeri conchid că judecata nu poate pune nici un 
«temei pe hrisoavele lui Racotă fiind foarte vechi: şi fără -urmare. cu stăpânirea mo- 
şiei. Să rămâe deci stăpânirea Cantacuzinilor, iar sineturile lui Racotă să'se spargă 
de.domn în divan ca să nu mai pornească şi altă dată - prin judecăţi pricinuind 
însuşi lui cheltueli zadarnice şi pierdere de vreme. “Pricina!: moşiei a fost de altfel 
judecată in acest sens de.doi domni. Să piarză Racotă şi. înfundăturile ce mai are. 
Semnează: Istrate. Creţulescu, Const. Bălăcianu, Nicolae ! Golescu, Scarlat Grădiş 
teanu, loan Ştirbei, loan Fălcoianu, Alex. Ghica. (Arh. i G. Gr. C.). 

_409. 1838 Nov, 9.— Hotărârea politiceştii judecătorii a Ilfovului secţia 1-la jalba . 
lui Grigore Colfescu care a fâcut arătare că se află sub epitropia. vel vistierului 
Alex.-Nenciulescu şi că acum a venit in pravilnică vârstă şi se 'cunoaşte în stare 
a-şi ocârmui averile şi cere a i se da iertare de vârstă.' A. înfăţişat un inscris sub 
iscălitura agăi Grigore Filipescu că acesta botezase pe Colfescu şi ştia că a împlinit 
25 de ani. Mai mărturiseşte această şi. păhărniceasa Zoiţa Caramanlâu, fiind fost 
vară cu mama lui Colfescu,.Anica.. 1. : Slobod e dar jeluitorul. să-şi ia averea de la - 

epitropul său, - . - Ra Da Die 
La 1838 Nov. 15 divanul judecătoresc întăreşte. Semnează: Pană Buescu, Gri: 

„ gore Grădişteanu, lon Cocorăscu, D. Grecianu, ]. Golescu. (Arh..G. Gr. C.). 
410; 1841 lan. 14.— Grigore. Colfescu vinde log. Const. Cantacuzino partea de 

» moşie ce are în Măgureni de la părinţii săi. Semnează şi-: Ralița Colfeasca. (Arh. 
G.Gr.C) . a a ae aa 

411. — 1844 Aug. 3o.—- Hotărnicia moşiilor Măgureni şi Edera * făcută de Ion 
- Prededici. Sunt proprietatea marelui log C. Cantacuzino. Vecini: sunt 
„Grigore Cantacuzino cu Floreşti 3 şi Valea Lungă: ; 3 

Căpitan Călinescu cu Călineşti;  : 
Parucic.lon' Racoviceanu; - 
Hristodor Furcă ; 
Păhărniceasa Zamfira Caribolu 
Schitul Predeal; , .... 
“Mânăstirea Sinaia cu moşia Poiana ; 

PE Poiana , , , ED II E 
-Epitropia casei răposatei Asinefti Racoteasa cu moşia Drăgăneasa; 
Mănăstirea Mărgineni cu moşia Moreni; N 

, Dealului E 
"Vel log. Iancu Filipescu-cu Filipești ; 

1 Doc. 406. 

> Doc. zor sq. 

3 Doc. 315. 

Doc. 602 

  

  

-



  

Vel vornic Nicolae Băleanu cu Călinești; 
* Comis Costache Slătineanu cu Filipeşti ! ; 
Moşnenii Deleni cu moşia Filipeşti ; 
Clucer N. Hiotu cu Edera de jos; 
Pitarul Iancu Slătineanu cu moşia Filipeşti ; 
Fraţii sluger Scarlat şi pitar Dumitrache Racotă cu locuri infundate in Mă- 

gureni *; pu 

Logofătul “Cantacuzino înfăţişează pe: lângă actele menţionate în doc. sub No. 

419, şi următoarele : Ni 
1824 Dec. 19. Inscrisul lui Grigore Cantacuzino la mâna fratelui său C. Canta- 

cuzino cuprinzător de impărţeala: moştenirei de la părinţii lor; moşiile Măgureni şi 
Edera din Prahova rămân vel log. C. Cantacuzino. 

1843 Î Martie gr. Păhărniceasa Luxandra' Bălăceanca 3 vinde vel lg c: Cantacu: 
zino o vie. paragină ce o avea ohavnică, la Magureni, 

(Arh. G. Gr. C... 
412. — 1844 Iulie 13-— Scarlat Racotă şi D, Racotă vând marelui log. Const- 

Cantacuzino locurile lor -infundate din trupul moşilor: Măgurenii Banului şi ai Stoli. 
nicesei rămase moştenire de la răpos. tatăl.lor sluger Ion Racotă. (Arh: G. Gr. C.). 

413. — 1830 lan. 24.— Zapis al Luxandri: Cantacuzini' cum că având ea 7ost. 
moşie la Cocorăştii-Capli din Prahova -cumpăraţi de: răpos.: soțul ei vornicul Grigore 
Cantacuzino de la parucicul loan Racoviceariu împreună cu alţi st.:de moşie de 

lângă moşia Floreşti, şi: "se învecineşte şi cu. moșia -.Măgureni a vornicului Const. 

Cantacuzino cumnatul ei şi cu Cocorăştii-Caplia ai parucicului Racoviceanu vânduţ- 

acum vornicului Const. Cantacuzino, vinde şi ea, ca: firească . epitroapă a nevârstni. 

cilor ei fu, + acei 70 st. cumnatului ei vornicului Const. Cantacuzino: (Arh. G. Gr. C.). 

414. — 188r.— Hotărnicia moşiei Drăgăneasca: Racota din Prahova, proprietatea 

G. Gr. C. Printre alte acte s'a înfăţişat: 1879. Aug. 25 -act legalizat de trib. Prahova 

prin care lon Gr. Călinescu, in calitate de mandatar al fratilor şi :surorilor, vinde 

moşia Drăgăneasa Racota rămasă moştenire de: la. răpos. Dumitru Racotă - moşteni- 

torul fratelui său Scarlat Racotă, fără alte doc. mai. 'vechi decât hotărârile judecă- 

torești pronunţate cu fraţii Racotă -cari se pretindeau mai de aproape cu drept de 

moştenire ai răposatului Dimitrie Racotă decât fraţii Călinești. (Copie în arh.G.Gr.C. 

1 Doc. 309.. i 

3 Nu se “licase, deci, sentinţa “de sub. No. 408. : 

3 Născută Slătineanu V. doc. '236, 314. 

1 G. Gr. Cantacuzino şi surorile lui.



NEGRAŞI (Argeș) 

(RACENI, RECEA, ROZEŞTI, PISCUL) 

115. — 1628 Mai 15. — Ganea de Negraşi di zapis să se ştie că S'a “vândut 
cu feciorul său Călin şi cu ocina sa de la Negraşi din apa Dâmbrovnicului până în 
vale în matcă unde şade satul, şi din plopi 4 locuri: şi din haştu 4 locuri şi din Bu- 
ciumii pământeni curate 6 şi din Brănişti unde şade satul pământuri 2 şi din Glăbin 
Pământuri 2 şi din poeni 2 funii de ocină late de câte 20 st., jupânului Trufanda ce 
a fost vistier marei, drept 8o0o bani „gata, şi s'au vândut. de bună voia lor cu ştirea 
tuturor fraților şi tuturor megiaşilor, să-i fie rumâni de moşie lui. şi feciorilor .lui. 
Semnează şi Ivaşco vornic (Băleanu), Vlad vistier Rudeanu, Gligorie comis, Para log., 
lane post. de Blăgudeşti?, lane post. de Câmpulung, Andronie armaşul, Vlad log., 

- Ioani post. (greceşte). (Cond.. Negraşi No. 1). . . | a 
+16. —— 1623, Aprilie 20. — Moştenii satului din Negraşi şi din Reuzeşti, Vlașca 

; dau zapis lui. Trufanda vel vist. că s'au vândut lui să-i fie rumâni cu feciorii lor şi 
„cu fraţii lor şi cu toate părţile lor de ocină câte au avut şi de moşie şi de cumpă- 
„ rătoare, anume: Ganea din Negraşi cu un fecior anume Călin şi cu feciorii ce-i va 
„mai da D-zeu, pe 8ooo aspri; Muşat, feciorul Radului cu. trei feciori anume Muşat, 
“Radu şi lon pe 4700 aspri, etc; Pentru că: au fost toţi megiaşi . cu ocinile lor de "moşie de strămoşie încă mai dinainte vreme, iar în zilele lui Alexandru Vodă fiul lui Iliaş Vodă au venit la divan şi s'au vândut rumâni lui Trufanda vel vist. Măr: 
turii: Necula biv vel vist.s, Hriza 'vel vornic, Vlad vel log., Papa vel vornic (Gre- 

„ cianu), Ivaşco vornic (Băleanu), Aslan 1 vornic, Mihu (Racotă vel spătar, Gligorie biv „vel comis, Buzinca vistier, Dumitru vistier,. Muşat vistier, Costea sluger, Constantin 

  

1 Incepătorul neamului boerilos Pârşcoveni (Năsturel, Neamul boerilor P.). ? Grecianu, Genealogii, IIL. 19 'confuzie) Iane e soțul Marizi din Greci şi tatăl lui Heanita post. 3 Grec de la Ianina, ctitor la Golgota pe vremea lui Radu Mihnea (iorga, Inscripţii (1. ror). Moare în lupta dela Dudeşti cu Matei Basarab la 27 Oct. 1632, lăsând un fiu Dumitraşcu post. în Muntenia 1634-8 (Cronica zisă a lui Const. căpitanul, ed. lorga, p. 115. — Tezaurul lui Papiu, |. 387. — Bulet. com. monum. ist. IV. 55-7. — lorga, st. şi doc. V. 702. — Grecianu, Genealogii, II, 324) Nicola vistierul e frate cu Vasile vistierul sozrul lui Trufanda. (c[. doc. 356) şi cu Fota pah. v. Năsturel, Neamul bosrilor Pârscoveni p.. 19|.:: 
1 Grec, Fiul său Petre Clucer are de soţie pe Ilinca (ij. 1678 ] fica lui Preda ot Greci şi a Floricăi fiica lui Mihai Viteazu (cf. Iorga, St. şi doc. V.:17. 439). i



  

— 14. 

“vel pah., Neagu vel agă:, Calotă biv vel armaş, Ivaşcu vornic Balotescul, Stroe. 
log. za. vistierie, Andrei luzbaşa, Nicolae pah. ot. Epureşti, ot Izvor Tudor comisul . 
Ştirbei şi frate-său Harvat spătar, din. Răteşti Muja. şi. fiul . fratelui său Tudor, şi. 
Albul şi Antonie, din Brătieni Mareş pah.? şi Stoica. log. şi . Bunea log.. şi Paras-" 
chiva log, Stroe (Leurdeanu) fiul lui Fierea- log., Ivaşco fratele” „ui, i Muja + (No. 
2 cond.). | 

417, — 1630 Nov. 5. — Moșteni satului Negraşi, Vlașca, dau zapis Mariei a 
răp. Trufanda vist. şi coconilor ei să se ştie că au fost toţi judeci cu moşiile lor de, 
mai dinainte vreme, iar acum în zilele lui Leon Vodă fiul lui Ştefan Vodă au venit, 
la d-ei şi s'au vândut rumâni cu feciorii lor şi cu toate moşiile lor, însă Anghel cu 
fiul său Ganea a luat 6ooo. aspri gata, etc, Pentru credinţă, în loc de. pecete au pus. 
degetele (No. 3 cond.).. | 

418. — 1632 Fevr. ai — Eftimie « cu feciori. lui, Dohotă cu fiul său, din sat 
din Negraşi, Vlaşca, dau zapis. Marii jupâneasa răpos. Trufanda vistier, să se ştie 
că au fost megiaşi cu moşiile lor, iar acum în zilele lui Lcon Vodă S'au vândut ru- 
mâni cu toată partea lor de ocină, fără nici o. silă şi .cu ştirea megiaşilor. Semnează. 
şi Nedelco (Boteanu) vel stolnic, Neagoe. vel pah.,: Para log., Bunea log., Stroe log. 
Dumitru log., Şerban log., Paraschiva .log., Dumitraşco.. biv. vel post, Radu log. 
Dudescu, Buzinca vel. comis, . Constantin „Cantacuzino (grecește), Gavril og. (No. 
4 cond.). | | | 

419. — 1632 Ian. 15. - — Adecă noi "din satul Negraşi anume :... dau. zapis lui” 
Iordache post., fiul lui 'Trufanda. vist., să se ştie că au fost judeci mai dinainte vreme ! 
iar acum în zilele lui Matei Basarab -au venit ..la d-lui de s'au vândut rumâni cu 
ioate părțile lor de ocină, însă, eu : Dragul, cu 2 feciori ai mei am luat bani, ughi 

„ (No. 5 cond.). | 
420. —- 7160 (1652) Aprilie 24. — Radu părcălab. din, Negraşi cu ful său Radu. 

sau vândut cu moşia lor drept.ughi 26 lui Iordache post. sin Trufanda vistier. Măr- 
turii: Mihai căpitan din Petreni, Pană post.. şi Danciul fiul lui Muja, Radu fiul lui. 
Ivaşco din Răteşti, Mihai fiul lui Bală iuz. din Petreşti,. Mincul pitarul din „Băneşti, 
Nedelco log. din Prisiceni, Gheorghe Baleanu, Pană căpitanul, Petre ceauşul, Radu 
comis, Grigorie vistier, Pătraşco clucer Bălăcianu, Radu log. Dudescu, Radu log. 
Creţulescu, Badea părcălab, Mihalașco, log. (No. 6 cond.).: N | 

PI. — 1652 Mai 12. — Unchiaşul Gavrilă cu. feciorii. lui, din | Negraşi, Sau 

  

1 Din Negoeşti, candidat la domnie, frate cu Antoaie Vodă din Popeşti (St. D. Grecianu 
Viaţa şi domnia lui Const.: Vodă Brâncoveanu). 

* Alt. neam de Brătieni, actualii, pornesc de la un Dima de la mijlocul. sec. XVII- lea, de- 
venit prin căsătorie proprietar în Șuici. Dima nu poate. fi fiul lui Eftimie din Brătieni din sec. 
VI-lea. 

* Cf. în Iorga, St. şi doc. VII, 352 un curios doc. din sec. XVIII care da o fliaţiune a Ştir. 
bailor, Cărpenişanilor, Răteştilor, Călineştilor şi Furdueştilor, ' atribuindu-le' un autor comun, pe 
Stan sau Stanciu vornic, ginere. al lui: Radu cel Frumos (cel Mare?) . : 

Dă



vândut rumâni cu partea'lor de moşie drept ughi 36, lui jupân: Iordache post. sin 
Trufanda post. (sic). Mărturii : Făsenţa-log., Gheorghe 'clucer Băleanu, Petre ceauşul. 
Pană căpitan, Patraşco clucer Bălăcianu, - Radu log. Dudescu, Radu comis, Radu 
log. Creţulescu, Grigorie vistier, Badea pârcălab, Mihalaşco log, (No: 7 cond.). 

422, — 1652 Iunie 18. — Satul  Negraşi şi Răceni, Vlaşca, anume sătenii ... 
Albul cu feciorii, Ursu cu feciorii, etc. dau zapis lui Iordache post. sin Trufanda 

vistier că acum în zilele lui Matei Basarab, Iordache le-a făcut bine la nevoile lor 
dându-le ughi 6oo cu zapis de la mâinile lor încă până era vornicul: Dragomir viu, 
legând tocmeală şi cuvânt cu Iordache post. că dacă nu vor putea înapoia banii lu | 
zi, să-i fie rumâni cu moşii cu tot, iar când au-fost acum,-de bogate nevoi şi dăjdii 
ce au avut pe capetele lor, au căutat: să se vânză rumâni unde vor putea afla un 
boer, iar apoi au socotit că e mai 'volnic Iordache post., având moşie şi rumâni la 
ei în sat încă de la tatăl său Trufanda” vistier, şi le-a mai dat ughi 520 (No. 8 cond), 
„498, —'1652 Iunie go. — Satul Negraşi, anume .... se vând rumâni lui Iordache 

post. sin Trufanda vistier. Mărturii: Preda vel vornic Brâncoveanu, 'Radu vel log. 
(Cocorăscu), Ganea vel vist., Diicu vel spătar (Buicescu), Constantin vel comis, 
Ghiorma vel clucer (Alexeanu), Radul căminar, - Hrizea vel pah., Radu vel: agă, 
Stroe vistier; Bunea vel clucer, Nicola vel pitâr, Velisarie log. (greceşte), Radu 
vistier, Ivaşco -vătaf de aprozi za. postelnicie, “Gheorghe Clucer Băleanu, Vasile 
vel post., Leca sluger, lanache sluger, Radu log. Creţulescu, Ivaşco sluger din Isvor, 
Carstea clucer, Fisenţa log., Mincu pitar din Băneşti (No. ro cond.).: | 

424. — 1652 Iulie 25. — Matei Vodă Basarab boerului Iordache post. sin Tru. 
fanda vistier să fie volnic cu această carte să ţie satul :Negraşi - şi Răceni, Vlaşca, 
cu toţi rumânii cari au luat bani şi: sunt acum în sat; pentru că după ce i s'au vândut 
rumâni lui lorgache de a lor bună voe şi au luat bani dz la el au ridicat pâră ca 
să-i lepede banii îndărăt. Domnul a cercetat şi a văzut cum umblă rumânii cu min- 
ciuni şi cu înşelăciune, şi au rămas de lege şi i-a scos domnul cu amară scârbă de 

„la divan ca pe nişte oameni răi şi vicleni. (Original hartie, Pecete mică rosie, Semn. 
autogr. Transcris sub No. 11 cond)... . E ia „. 

425. — 1652 Iulie go. — Satul: Negrăşanii, Vlaşca, dau 'zapis lui Iordache post.: 
sin Trufanda post. cum că au fost judeci mai nainte vreme cu: toate părţile lor de 
ocină, iar-după aceia în zilele lui Matei Vodă «Basarab, ei singuri de a lor bună voe 
s'au vândut rumâni cu toţi feciorii lor şi cu toate părţile lor de: ocină lui Iordache 
post., insă Albu cu trei feciori au luat ughi 17, Drăgan cu un fecior ughi 15, Filip 
cu patru feciori ughi 33, etc. (No. 12 cond.). Ce 

426. — 1652 Aug. 1.— Matei Basarab Voevod lui Iordache post. sin Trufanda 
vistier, ca să-i fie satul Negrăşani, Vlaşca. Domnul enumără pe toţi cari s'au vândut 
rumâni şi pe ce preţ. Tot astfel pentru satul Răceni. Divan: (loc alb)- vel ban Cra- 
iovei, Preda Brâncoveanu vel vornic, Radu vel log. (Cocorăscu), Ghinea vel vist. 
(Brătăşanu), Diicu vel spitar (Buicescu), Ghiorma (Alexeanu) vel clucer, Constantin 
(Cantacuzino) vel post., Barbu vel stolnic, Radu. vel comis, Hrizea vel: pah , Bunea
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vel sluger, Nicola vel pitar, scrie Mihalcea. log. sin Paraschiva log. în Târgo-: 
vişte. (Pergament. Pecete pe' hârtie. “Titulatură înflorită roşu. şi:aur.' Transcris No.: 
13 cond.). „- a a Sa 

427. — 1654 Mai 22.— Constantin Şerban Voevod lui: Iordache post. să fie volnie 
să ţie rumânii din satul Negraşi cari S'au vândut... iar acum s'au ridicat de.au pârât: 
la domnie cum că Iordache le-a aruncat banii cu sila şi că nu S'au vândut de. voia. 
lor. Domnul le-a dat 12 megiași'să jure iar la soroc n'au jurat şi au. mărturisit că 
sau vândut de bună voe. Drept aceia şi voi Negrăşanilor să vă apucaţi de loc şi: 
de hrană, să ascultați ce: vă va da învăţătură boerul domniei. mele - Iordache: post.. 
(Original: hârtie. Pecetea: pe hârtie în. relief. Semn. autogr. Transcris No..14 cond.).: 

„428, — 1654 lulie 3. — Constantin Voevod către Iordache post. sin Trufanda 
vistier să-i fie Negrăşanii din Vlaşca. Enumără pe cei: ce sau vândut: rumâni şi 'pe 
ce preţ. . a e A e E Ca 

lar când a fost acum în zilele lui Constantin Vodă după ce Pa dăruit D-zeu şi 
cinstitul impărat cu domnia, au venit de s'au plâns că nu s'au vândut de bună voia. 
lor.. Domnul le-a dat 12 oameni să jure. şi.n'au putut şi domnul “însuşi i-a dat pe: 
vecinii dela Negrăşani lui Iordache post. din divan de grumaji ca să-i fie -vecini stă- 
tători. lar după ce au trecut 2 luni, când era domnul: în “Bucureşti, vecinii dela satul 
Negrăşani iar au adunat:lege lor a două oară fără de ştirea lui Iordache post. şi au. 
adus ei lege lor deplin" înaintea domniei in divanul cel mare 72 megiaşi ca să jure, 
dar n'au cutezat să jure şi iar'au rămas de lege. Divan: Ghiorma '(Alexeanu) vel 
ban Craiovei, Preda (Brâncoveanu). vel vornic, . Stroe - (Leurdeanu) 'vel log., Bunea. 
Grădişteanu) vel vist., Hrizea vel spătar, Gheorghe vel clucer, : Istrate vel post. 
Chirca (Rudeanu) vel stolnic, Radu vel comis, Pană vel .pah;; Danciu: vel sluger, Ne- 
cula vel. pitar, scrie Mihalcea log. 'în '"Burureşti.. (Pergament.. Pecete peste hârtie. 
Semnătura domnească. Transcris No. 15 .cond.).. DR A a 

429. — 1662 Fevr.:15. — Grigore Ghica Voevod : lui Iordache biv. vel clucer 
să-i fie ocină în Negraşi, Vlaşca, moşie hotărâtă şi împietrită” de: 12 boeri.luaţi de 
slujitorii şi megiaşii din Negraşi. pe. răvaşe domneşti ca. să aleagă şi să hotărască 
ocina -lor de către Iordache, anume: Ivaşco din Isvor, Necula log. Ţigănescul, Muşat 
pah. Balotescul, Radu -pah. Rătescul şi Neagoe log. de acolo, Lupu vornic: din Gă- 
leşeşti, Nania iuz. din Budişteni, Dragomir” post. din Raca, Stoian portar. din Broş-, 
teni, Nenciu iuz. din Mozăceni şi Radu pah. de acolo, Badea 'mazilu, fiind ispravnic' 
sluga domnească Stanciu vtori portar. Urmează hotărnicia moşiei. Acest sât şi cu 
rumânii l'a cumpărat întâi Trufanda vistierul tatăl. lui [ordache. clucer, iar apoi o - 
seamă de oameni fostu-i-a' cumpărat Iordache clucer cu . moşia lor, apoi nesuferin-: 
duse slujitorii şi megiaşii cu rumânii lui Iordache au luat hotarnici de s'au hotăr-! 
nicit, Şi iar să fie lui Iordache ocină în Gostavăţ lângă valul. Slăveni st. 300, in: 
Romanați, şi ocină în Huria dincoace de Olt st. 200 lângă hotarul Cioflăneştilor, 
pentru că au fost aceste ocine de moşie ale lui Cârstea clucer. din: Săteni şi le-a 
vândut lui Iordache clucer cu zapis semnat şi de Stroe (Leurdeanu) vel - vornic,
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Ivaşco 'serdar, Radu log. Creţulescu, Stanciu şufariul din  Vărăţi,: Fisenţa log., Ivan 
log. din Huria. Divan: Preda vel 'ban (Bucşanu), Stroe .vel vornic (Leurdeanu), Chircă 

(Rudeanu) vel log., Mareş (Băjescu) vel vist., Badea (Bucşanu) vel. clucer, Mihai, vel 

stolnic, Constantin vel comis, Drăghici vel. pah. (Cantacuzino), Costea .(Caragea) vel 
post., Stoian vel pitar, Petru vel sluger. Scrie Şerban: Cantacuzino - vtori log. (Ori.: 
ginal hârtie groasă. Pecete peste hârtie.. 'Transcris No.:16 cond.). . 
„480. — 1669 Mai 22. — Antonie Voevod lui Iordache biv. ve! stolnic sin Tru. 

fanda biv vel vistier ca să-i fie satul Negraşi,. Vlaşca, oricât.se va :alege, -pe care 

Pau hotărât slujitorii şi megiaşii din Negraşi. Se enumără rumânii cari s'au vândut 
mai întâi lui “Trufanda: vistier în zilele lui Alexandru Iliaş şi în zilele iui Matei Vodă. 
Apoi s'au sculat cu pâră în zilele lui Constantin Vodă şi în zilele lui Grigore Vodă: 
şi au tot rămas de lege!. Rămân de lege. şi acum. Divan: Mareş (Băjescuj) vel ban, 
Neagoe (Săcuianu) vel vornic, Radu vel log. (Creţulescu), Şerban vel spătar (Can. 
tacuzino), Hrizea vel vist. (Caridi-Popescu), Gheţea (Rustea) :vel clucer, Mihai vel post. 

(Cantacuzino), Gheorghe vel pah., Pană vel stolnic, Papa vel comis, Radu Năsturel: 

vtori log. (Pergament mare. Pecete peste hârtie. In fruntea hrisovului,. vultur romă- 
nesc poleit, intr'un cerc poleit. Transcris la No. 17 cond.). .. a 

331. — 1674 Fevr. 11.— Satul Negraşi din Vlaşca anume... scriu şi mărturisesc 
la mâna stăpânilor lor. Matei post. şi fraţilor lui, Papa şi Preda feciorii. răpos. lor- 
dache stolnic sin Trufanda vistier să se ştie că au fost judeci până în zilele răpos.: 
Matei Voevod, iar ajungându'i vreme de lipsă şi de nevoi, mers-au la Iordache stol- 
nicul de bună voia lor fără de nici o silă de s'au vândut rumâni cu toţi feciorii lor 
şi cu-toate părţile lor de ocină şi au luat toţi banii gata întru mâinile lor, cineşi pe 
capul lui şi pe: toţi feciorii lui, precum 'scrie în zapisele lor -de vânzare şi in cartea 
lui. Matei Vodă, pentru. că a mai avut răpos. Iordache stolnic şi alţi rumâni cu ocina 
lor: în Negraşi cumpăraţi de tată-său 'Trufanda vistier din zilele lui Alexandru Iliaş 
leat 7137 (1629). Deci mai căzându-se lui Iordache stolnicul, au venit de s'au vândut ru- 

mâni şi Iordache i-a ţinut până în zilele lui Constantin Vodă, iar atunci scoţânduri unii şi alţii_ 
din minţişi gândinduse că vor fi pierit şi cărţile, s'au sculat cu pâră la divanşi le-a dat. 

domnul lege 12 megiaşi ca să jure şi.n'au putut. jura .şi au rămas: de lege şi i-a 
stăpânit Iordache până. în zile lui Antonie Vodă. Atunci unii dintre ei s'au sculat cu 
pâră cercând a scăpa de rumânie dar n'au putut, iar în a 2-a domnie a lui Grigore 
Vodă, întâmplânduse moarte lui Iordache. stolnic şi .rămâind coconi . mici și săraci, 
au venit rumânii iar la divan dar tot nu li s'a rupt judecata a scăpa de rumânie. Apoi 
acum în zilele lui Duca Vodă, fiind indemnaţi de prieteni au neprieteni şi fiind oameni fără 
de lucru şi fără de ispravă, tot au cercat a scăpa. Dar văzând că nu vor putea, au căzut 
la stăpânii lor Matei post. şi fraţii lui cu rugăminte a le ierta greșala şi au mers de bună 
voia lor înaintea boerilor mari in divan de au mirturisit cu gurile lor că s'au vân- 

  

1 Dec. 415 şi urm. 
2 Dec. ş16.  
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dut rumâni. Martori: Stroe (Leurdeanu) vornic, Vlaicu vel comis, Pârvu vtori vist., 
Mihai (Cantacuzino) vel spătar, Grigorie vel pitar, Vintilă (Bucşanu) biv ban, Staico 
vel jicnicer, Curuia pah., Tudoran vel clucer, Alexandru (Alexeanu) vel serdar, Nica 
vel armaş, Neagoe post.:din Popeşti, Barbu vel comis, Preda vel stolnic,. Radu Năs. 
turel vel medelnicer, Barbu vel sluger, Radu sluger: Ştirbei, Const. Cantacuzino, 
Negoiţă vistier, Ignatie. vel şetrar, Barbu vel vistier Farcaş, "Matei sluger Rudeanu, 
Matei sin Banul Mareş, Stroe şetrar, Mihail treti vistier “Brătăşanu, “Stoian comis ! 

. (greceşte) Gheorghe loan: (grecește), Constantin Filipescu, Negoiţă vel post,, Neagoe 
log.,: Muja clucer,: Const: log.; Constantin sin Badea Brânceanu,. Barbu: căpitan Bă- 
deanulz, Petru' log.: Milescu, Socol log., Diicu clucer, Mihai Drosul “clucer, Barbu 
Urdăreanu, Mihai sin Muşat clucer din Baloteşti, Dumitraşco sluger Rătescu, Cernica - 
clucer (No. 18 cond). - ae i e 

- 432. 1699 lan. 12. Luca vtori vistier. cu Matei “post. D)răgosscul, cari au fost 
cu seama mare din jud. Vlaşca, dau zapis lui Preda vel clucer za arie Părşcoveanul, 
cum că fiind ei rânduiţi cu bani de marea seamă în acel judeţ, şi fiind şi sutaşi să-şi 
dea' sfertul lor de sf. Gheorghe, alalţi sutaşi-ce au fost pe loc şi-au dat. banii toţi, 
iar feciorii. Ghinei iuzbaşa .din Mişei şi cu. Călin şi Vlaicu cu nepotul său-Vladul din 
Rogozeşti ei n'au vrut să;şează. să-şi: dea banii lor, ci ca' nişte; oameni răi şi vicleni 
au fugit şi au rămas banii nedaţi, cari au făcut . birul feciorilor Ghinei din Mişei 
partea lor taleri 27 şi partea lui Călin şi'a nepotului său: Vlad taleri. 23, cari fac 
împreună taleri şo. Deci aceşti bani i-au dat Preda vel clucer za arie toţi: gata, şi 
Sau istovit la visterie şi Vodă a volnicit cu cărtea sa pe Luca şi Matei să le vânză 
moşiile şi cine le va cumpăra să-i fie cu pace. De aceia s'a dat acest zapis lui Preda . 
clucer să stăpânească aceste moşii (No. 19 cond). : :  ..: PE 

433.— 1699 lan. 12. Cartea lui Constantin, Vodă către Preda clucer să stăpâ- 
nească toată partea de moşie a feciorilor Ghinei de la Mişei (Vlaşca) Şi toată partea 
de la Rogozeşti a lui Călin şi a nepotului său Vladul, pentru că fiind ei la aceasta, 
sutaşii lor n'au vrut să. şază şi să dea dăjdiile, ci au fugit: şi: au rămas banii lor de 
seama treia ughi 4o nedaţi şi de marea seamă .ughi 33!/. şi fiind aceşti bani la vis- 
terie lipsă, i-a dat boerul Preda, (Original. Pecete mică roşie. Transcris No. 20 cond.) 

434— 1706 Sept. 13. Stoica fiul Mircei nepot lui -Vişa -Puriceanu din Rogozeşti 
dă zapis jupânesei Stanca. Părşcoveanca, cum că a venit la d-nei de i-a vândut o 
funie de moşie din Rogozeşti, care moşie era de moştenire, şi se alesese lui Stoica 
95 stânjeni când vtori portar şi 12 boeri. trăseseră moşia. Stoica vinde 'stânjenul pe 
bani 38, de bună voia lui şi cu ştirea părtaşilor de Moşie. (No. 21 cond.) 

490.— 1741 Sept. 23. Stan vistier? Popescu dă-scrisoare lui lanache zăraful că 
sa rugat de el să-i:imprumute taleri 13o bani .noi până în trei lunii'şi că i-a, pus 

PNI 

1 Vezi doc. 158, - E 
> cf, IFilitti. O lămurire despre schitul Barbu (Buzău) în Revista Istorică-il (1916) s2. | 
3 v. doc, 146. - ! i 

19
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zălog moşie în Mihăleşti st. 300, şi de nu va plăti Stan la zi să facă lui lanache 
zapis pe moşie stătător, stânjenul bani 6 (No. 34 bis.cond.) : | 

436.— 1779 Iulie 12. Hotărnicia moşiei Rozeasca 'în urma .fălbii ce a dat la 
Alex. Vodă Ipsilante Dumitrache Varlam ! vel pah. pentru moşia sa Rozeasca ce a 
avut deavalma cu ceilalţi moşteni Rozăşti, ca să se deosibească partea sa. Semnaţi Ilie 
Rătescu biv .log. za visterie, Ivaşco căpitan, Constantin log., Albu (No. 2r bis Negraș). 

4817.— 1779 Dec. 13. Anaforaua departamentului de şapte. S'a înfăţişat la ju- 
decată Ivaşco Diacon şi Stan şi Radu din Recea, Teleorman, pârâş fiind biv vel 
paharnic Dumitrache Varlam, zicând că rămâind de la moşii lor un hotar de moşie 
la Recea ce se chiamă Limboaia şi acei. moşi ai lor prăpădindu-se încă din cealaltă 

- răsmiriţă cu cărţile ce au avut pentru stăpânirea acelei moşii, ei au' rămas mici şi 
strămutându-se cu şederea la alte părţi şi paharnicul având moşie alăturea a luat-o 
şi pe a lor sub stăpânire. Inaintea răsmiriţii viind ei şi apucându-l pe paharnic să 
arate cu ce stăpâneşte, le-a zis că are zapis dar n'a vrut să-l arate, apoi dând şi 
răsmiriţa şi strămutându-se iarăşi la alte părţi nu şi-au: mai căutat, iar astă vară 
viind şi mai apucând pe paharnic să le arate zapisul n'a vrut, ci dând jalbă la Vodă 
a luat hotarnici zicând că lor le va arăta. Hotarnicii au tras numâi tnoşia, iar pietre. 
n'au pus neavând zapis. Paharnicul zice că moşia a luat'o de zestre de lă' vornicul 
Ştefan Părşcoveanu, acum.14 ani, şi că stăpâneşte după toaiă de zestre. . Arată ho 
tărnicia din 12 Iulie 1779 (v: No. 436). Răcenii ziseră că părinţii lor dăduseră jalbă 
la domn încă de la 1746 împotriva lui Ştefan Părşcoveanu..Din acea jalbă -se cunoscuse 
însă adevărul că aceia căutau atunci protimisis .să răscumpere, iar nu jeluiau că 

„moşia ar fi a lor şi nici nu se judecaseră. Câştigă Varlam. Semnează : loan Mavr(u) * 
biv vel pah., Cost. K. serdar. Constantin Cocorăscu sluger, . Scarlat Fălcoianu biv 
vel şetrar, Anghelache clucer, D. Grecianu clucer, Gheorghe: Canales 3 (greceşte) 
(No. 23. cond.) NE . e 

438.—1 779 Dec..18. Anaforaua marilor boeri tot în pricina moşiei Recea. Pah 
Dumitrache Varlam ţinea pe sora lui Ştefan (II) Părşcoveanu. “Divanul confirmă ju- 
decata departamentului. Semnaţi: Dimitrie Ghica vel ban, Radu vel vornic, lanache 
vel logofăt, (No. 23 cond.) | SI „ , 

439.— '1799 Oct. 6. Anaforaua veliţilor boeri. S'a înfăţişat la judecati Gheorghe 
ozescu post., 'vechil şi din partea cetaşilor lui, mosneni Rozeşti :de la Negraşi, - 
Vlaşca, pârâşii d-lor biv vel pah. Const. Bălăcianu şi Iordache. Cantacuzino, zicând 
vechiiu că de la moşii lor au cetaşii moşie ce se numeşte Roziştea st, 2806 pe care 
i-au stăpânit. până la domnia dintâi a lui Alex. Ipsilante, iar atunci:pah. Dumitrache 
Varlam ce stăpânea o moşie. pe din susul lor având-o de zestre de la soţia sa Maria 
Părşcoveanu, luând hotarnici şi ne având ei atunci la: mână cartea veche de hotăr- 
nicie, zic că li s'a făcut împresurare. Acum fiind că acea moşie ce o ţinea Varlam 

1 V, doc. 230 nota. 

2 Dos, 499. : 

3 Cf. Urechia, Ist. Rom. 1 232, -  
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„ 6stăpâriesc numiții boeri, iar cetaşii şi-au găsit hotărnicia, cer dreptate. Ei înfăţişează. 

un zapis din 1686, în copie de la 6 Iulie 171 prin care un unchiaş Ganea din. Rozeşti cu 
fiul şi nepoţii lui vând la un Dragomir log. din Rumâneşti partea lor de moşie din.Bă- 
dineşti; O carte de hotărnicie din 22 Dec. 1703a 12 boeri hotarnici luaţi. de popa lanache 

 cucetașii lui, şi de jupâneasa Stanca Părşcoveanu ca, să le hotărască părţile de. moşie din 
Rozeşti pe apa Drâmbovnicului, Vlaşca ; O anafora a departamentului de opt din, 1798 Mai 
30 prin care se orândueşte unul din ispravnicii judeţului să cerceteze hotărnicia din 
vremea lui Alex. Ipsilanti precum şi hotărnicia țăranilor. de: sunt 93 ani. Pârâţii boeri 
au răspuns că hotărnicia s'a făcut la 1779 Iulie 121 şi că moşnenii Rozeşti au fost, 
de faţă atunci şi au dat şi zapis de mulţumire. Boerii au arătat zapisul. din 1706 
Sept. 132. al Stoicăi prin „care vinde jup. Stanca Părşcoveanu o funie. de moşie în 
Rozeşti. Au mai arătat un zapis din 1779 Iulie 11 de la unchiaşul Gheorghe Rozescu 
şi Serafim Călugărul cu toţi. moşnenii lor la :mâna. pah. Varlam cum că urmarea 
rânduiţilor boernaşi la hotărnicia .din acel an este: dreaptă şi cu mulţumirea lor. 
Divanul e de părere să se - întărească acele semne. Semnează Dimitrie Ghica ban, 
Nicolae (Brâncoveanu) vel log., Constantin Filipescu ' vel vornic, (No. 24 Negraşi). 

410. — 18og Sept. 13. — Carte de judecată. S'au infăţişat Gheorghe Rozescu 
cu jalba ce.a dat pentru paharnicul Iordache Cantacuzino zicând că având o moşie 
ce se numeşte: Rozeşti ce se învecineşte cu moşia: lui Iordache, Negraşi, nu e destul 
că a împresurat moşia lui Rozescu dar caută a o hrăpi cu totul. Judecându-se, la 

„Alex. Vodă Moruzi a, rătnas a se, face hotărnicia la faţa locului dar .nici o urmare : 
nu Sa dat. Jeluitorul cere să se facă alegerea, adică să -se dea paharnicului moşie 
in hotarul de jos iar nu din moşia lui Rozescu. Mai cere acesta a-şi afla dreptate cu - 
arendaşul de pe moşia paharnicului care l'a bătut în şapte rânduri, răpindu-i şi taleri 
24 bani 90, şi 37 care fân, - fiind de faţă paharnicul. Semnează: Văcărescu, Andonie 
Fotino, loan medelnicer (greceşte) (No. 24. Cond.). -.. .. e 

441, — 1803 Iulie 22. — Gheorghe Rozescu sin . Dobre Rozescu din Negraşi . 
dă zapis jupânului Dinu şi fratelui său Bân fiul Vlaicului din satul Recea, Teleorman, 
că i-a vândut partea sa de moşie din Negraşi în hotarul Rozească st. 140 câte taleri 
2. (No. 25 cond). e pu IE a at, 

442. — 1806 Dec. :1o. Moşnenii Rozeşti. din satul . Piscul, : Vlaşca, dau zapis 
logofătului Dinu şi fratelui său Ban din Recea că le-au -vândut capul moşiei despre 
scăpătat, ce se loveşte. în cap, cu moşia cucoanei Maricuţii Cantacuzineasca, însă st. 
335 pe câte taleri 1 parale 33 (No. 26 cond). | E 

443.— 1808 Mai 5.— Marica Cantacuzini clucereasa cere .dela boerii caimacami 
să rânduiasca, pe biv „treti log. Nicolae Nica 'să hotărască moşia Negraşi (No. 27 cond.). 

444. — 1808 Mai 25.— Hotărnicia lui. Nicolae _Nica împreună cu Iordache vtori 
portar, “Trebuinţă a fost ca ei să umble după o însemnare de, foae a. răpos. Iordache 

  

1 V, No. 436, 437. 
Doc. 434.



Cantacuzino soțul cluceresei ce şi-o 'făcuse în anii trecuţi de trăgerca acestei MOŞII. 

In partea de sus rooo st. sau dat clucerului Iordache Golescu ginerile vornicului 
Const. Bălăcianu, care (Bălăcianu) este cumnatul cluceresei Marica Cantacuzino!. Tot 
aşa pe celelalte trăsuri s'a făcut împărţeala între Golescu şi clucereasa. S'a tras 
deosebit moşia Limboaia care s'a fost: deslipit' de pe vremuri din trupul moşiei Ste- 

jarul : Şi s'a: stăpânit tot de clucereasa cu nume de Negraşi.: Parte din această moşie 

revine” la moşneni, parte cluceresei. La 1808 Iunie: 23 Gheorghe Rozescu se dă mul- 
țumit cu această hotărnicie. (No. 28 Negraşi). - 

445. — 1808 Aug. 20,= Altă hotărnicie a lui Nica în urma cererii clicerului 
Iordache Golescu nepotu clucereșii Marichi Cantacuzini (No. zo cond.). 

410, — 1810 Nov. 2.— Manole cu frate său Gheorghe fiii lui Ilie Jugănaru cu 
verii lor, dau zapis popei Gheorghe şi Dinului şi fratelui său Banu de la Recea,că 
le-au vândut un codru de moşie din hotarul Rozeştilor (No. 32 cond.). - 

447.— 1816 Nov. Jalba Maricuţii Părşcoveanu hătimăneasa către domn că moşia 
ei Negreşti se calcă la unele părți şi cere să se orânduiască un boernaş cu pracsis 
care împreună cu vechilul d-ei prin carte de blestem să-i aleagă moşia şi să i-o 
împietrească. (No. 33 cond.). 

"448, — 1818 Iunie 29. Velea din Recea cu soţia şi copii vând lui Dumitru Mă- 
mularu o livede de pruni şi mere despre răsărit de care se află moşia cucoanei Mă 
„gurencii ?, şi dijmă să aibă să plătească după obicei (No. 34 cond.). 

419. — 1825 Sept. Jalba către domn a lui Grigore Cantacuzino comisul, că în 
județul Vlaşcă are o moşie Negraşi ce se învecineşte cu moşia Rozeşti a moşnenilor 
despre care a aflat acum că de vre-o câţiva ani a cumpărat:o un logofăt Ban din 
Recea: şi fiindcă acesta nu şi-a făcut datoria orânduită de pravilă, cere Cantacuzino 
să se îndatoreze a- şi primi înapoi banii cumpărătoarei (No. 33 cond.) - -. 

450. — 1827 Iunie 2.— Vlad Rozescu dă zapis biv vel 'comisului Grigore Can- 
tacuzino că i-a vândut partea sa de moşie din Rozeasca. (No. 38 cond.) 

„451. — 1827 Sept. 19. — Unchiaşul: Buicu din Rozeşti împarte în trei cei 25 st. 
ce are în Rozeşti: 8 st. îi dă fiului său Ion, 8 fiului său Stoica, şi 9 îi vinde comi- 
sului Grigore Cantacuzino pe taleri 14 stânjenul. (No. 39 cond.). 

452.— 1828 Aprilie 1o. — Radu pârcălab dă zapis biv vel comisului Grigore 
Cantacuzino că-i vinde partea sa de moșie din Rozeasca. - 

Tot la ro Aprilie 1828 altă vânzare către acelaş de .la: T udor Rozescu, 
(No. 40 cond.). | 

453. — 1829 Aprilie 15— Zapis prin "care Dumitru Sârbu din Recea vinde 
coconului: Grigore Cantacuzino livedea de-pometuri ce a avut-o cumpărată de la 
Velea din Recea, neîngăduindu-i-se de “omul lui Cantacuzino a stăpâni. A primit 
banii cumpărătoarei. (No. 42 cond.). 

  

1 V. doc. 461 vorniceasa Marghioala Goleasca. Era nepoată de soră  Maricăi . Cantacuzino 
V. doc. 443. i 

2 Adică Maria Cantacuzino. 

   



149 — 
154. — 1832 Martie 27. — Zapisul lui Bănică fiul lui Banu din Recez „prin care 

vinde comisului Grigore Cantacuzino o. fâ ie de moşie cumpărată de la vecinii, Moş- 
teni şi. răzaşi, ai moşiei Negraşi a comisului, cu zapis al lui : Gheorghe. sin Dobre 
Rozescu din satul Negraşi, cu 11“ mărturii, leat 1805 Iulie 221 st. 140; altă fâşie tot 
vecină cu comisul, cu zapis de. cumpărătoare al unchiaşului. lon Rozescu cu feciorii 
lui şi unchiaş Rădoi cu feciorii lui, şi frate-său Sandu. unchiaş, - şi Tudor. cu fraţii lui 
şi nepotu său Vlad sin Dumitru Rozescu şi Buicu sin Serafim călugăru Rozescu, 
leat „1806 Dec, 1o?, st. 335; altă fâşie cu zapis din leat 18ro.Iulie 28, st. 23., Aceste 
trei fâşii fuseseră cumpărate de răpos. log Banu şi, de fratele său răpos. .Dinu, şi 
aflând comisul: de cumpărătoarea aceasta, dela anul.1825, a pornit jalbă la Grigore 
Vodă Ghica: şi până acum necurmat a făcut cerere de a răscumpăra moşia, cau 
vecin şi răzaş ce este. S'au învoit dar. cu -vechilul. lui Cantacuzino,. polcovnicul An- 
tonache, şi. au vândut 498 st. 2 palme ş şi o şchioapă pe lei. 1437 parale 8., Semnează şi 
Dumitru căpitan ot Slăveşti martor, şi căpitan Alexe Arghiropolu (greceşte) (No. 43 cond.) 
455. — 1832. Mai ro. — Jalba către divanul judecătoresc a lui Grigore Canta- 

cuzino comis prin care spune că încă 'dela 1823 a dat jalbă. către domn şi cere să 
se înfăţişeze la' divan: împreună cu log. Banu din Recea,: Teleorman,. care.a cum-: 
părat un petec de moşie alături cu moşia. lui Cantacuzino. Numitul., „Banu a .dosit 
totdeauna. : IE pai . . esa, . , - . 

Pe verso, ordinul divanulai | către poerii ispravnici de a aduce pe Ig. Banu 
(No,:44 cond.). -;. i ţii i 

456. — 1835. Sept. 30. — _ Inscris al. lui Gheorghă log. prin. care e adevereşte, za- 
pisul pe care Gheorghe. Rozescu sin Dobre Rozescu- şi soţia sa Stanca l-au dat la 
mână logofătului Dinu şi: fratelui. său Banu din satul. Recea, cuprinzător de vânzarea 
a 140 st. din moşia : Rozeasca, zapis ce se află la coconul biv. vel clucer Grigore 
Cantacuzino. Martor Andrei Calistrat polcovnic (No. 43 cond.). 

457. —'1838 Aug. 20. — Zapis:al lui Atanasie lanache Chendru dat la mână 
vărului său bun Ştefan Hristodor. Chendru, să se ştie că maica sa, Elena Atanasiu, 
având un petec de moşie -Recea de Jos, Teleorman, moştenire. dela răpos, soţul ei 

lanache Ştefan Chendru, l-a trimis aici în ţară, imputernicindu-l prin epitropicon al 
ei, sub iscălitură de martori cinstiți din țara ; „noastră“. şi adeverit, de. arhiereul loa- 

ninon $ şi de cinstitul consulat franțuzesc al ținutului” loaninei, şi pe temeiul. „acelui 
epitropicon el a. vândut: moşia. lui, Ştefan. Hristodor. . .. -.: : e 

Pe verso, judecătoria Argeş;adevereşte. proprietatea .pe cipul d-e -ei  vornicesi 
Luxiţa Cantacuzino (No. 48 cond.). 

458. — 1839 Oct. 9. — Inscrisul moșnenilor Rozeşti la "mâna coconulti Grigore. 

3 Doc. 441. 
2 Doc. qq2. 

> Doc. 446. . , 

1 Doc. 449. | a 

5 Adică Mitropolitul laninei. a



— 150 —. 

Cantacuzino că ei acum cad la rugăciune la d-lui ca toate câte-i-au greşit până 
„acum, pentru mila lui Dumnezeu să le ierte. Pentru capu moşiei Mănăila st. 140, au 

fost vânduți la Banu de bunăvoia lor; din Glavacioc până în Mănăila despre hotarul 
Recea. lar ce este. nevândut „cum te vei milostivi aşa să ne rămâe“. (No. 46 cond.). 

459. — 1851. lan. 24. — George! Carabelea, coborându-i-se moştenire dela răpos. 

văru-său Ştefan Hristodor Bazdeche 1 dela satul Recea 82 st. moşie în hotarul Ste- 
jarul şi Limboaia, precum şi având şi alţi:3o st. de cumpărătoare, vinde totul de 
bună voe vornicesei Luxiţa Cantacuzino - pe taleri 12600. A. socotit .cei 82 st. de 
moştenire câte 142 lei, iar pe ceilalţi 3o st. înfundaţi câte -3r lei 35 parale, Sem- 

nează şi vechil G. Ulescu. La'2 Sept. 1852 judecătoria Argeş adeverează zapisul 
de vânzare, S'au înfăţişat: 

Zapis din 1838 Aug. 20 (No. 457) semnat de Atanasie . loan prin. care vinde 
lui Ştefan Hristodor partea - de moşie din hotarul Recea arătată în hotărnicia lui 
Sandu Depărăţeanu din 1819, Iulie 19. a . 

Zapisul diaconului Mihai din leat 1841 Iulie 5 prin care vinde tot lui Ştefan 
Hristodor paitea sa: de moşie. 

 Zapis al lui Ponţa sin „Ioan din 1643 Peur. 5 prin care vinde ui Ştefan Hris- 
todor moşie în Stejar. Di 

Zapis din 1842 Aprilie, 2 „Prin care 'se întorc 9 st. în posesia lui George Ca- 
rabelea, SI a a e 

Zapis din 1823 Aprilie x2 al diaconului Mihai prin care vine 30 st, „lui Hris- 

todor tatăl lui Ştefan pe care-l moşteneşte Carabelea (No: 47 cond.) 
460. = 1852 Sept. 6. — Zapis al lui Preda Dorobanţul prin: care arată că a 

primit bani de cumpărătoare dela Stana : soţia! răposatului. Ştefan - Bizdache. Ghiţă 
Carabelea eră clironomul : lui Bizdache. Soţia lui Carabela -eră „Nastasia - (No. 60 

7 

bis cond.). . e aa i ii 

461. — 1853 Iulie 20. — Hotărnicia moşiei Negraşi (Areş) Proprietatea marei 
vornicese Luxiţa Cantacuzino, făcută de loan Zotov.- 

“Vecinătăţi : St: 

““Pah. Pană Olănescu cu: moşia Bârlogu ; - 
„Marea vorniceasă Marghioala “Goleasca ? > cu moşia Negraşul de sus sau 

Goleasca ; - i. 

Moşnenii Degeni şi Cătăneşti şi Coşoneşti. anume Vlaicu, etc. ; ; 
Maior Scarlat -Lăzureanu cu moşia Ungheni; 
Moşneniii Goeni anume... 

Ungheni anume 
" Dudueşti 

, Rozeşti; 
» 

In doc. 460: Bizdache, 

V. doc. 444, 445. 

1 

?  



Serdar Gheorghe Baldovin cu partea cumpărată din Rozeşti; 
Moşnenii Rodoceşti ; 

op Dorobanţei ; 
Mitropâlia Bucureşti cu moşia ce s'a zis din vechime Romanați sau Tincoaia; 
Cucoana Sultana Băbeanca ! cu moşia Tincoaia ; 
Vechilul voi:nicesei este serdarul Nicola Nestor care a înfăţişat sineturile. (Con: 

dica Negraşi pag. 201). 
462. — 1836 Oct. 20. — Hrisov al lui Alexandru! Ghica, caimacam. Sa scos la 

„ mezat moşia Legile, Argeş, a Catincăi Arion, moştenire dela mama ei Sultana Bă- 
beanca, şi s'a adjudecat asupra pitarului Matei Cioranu. (Arh. G. Gr. C.).: 

1 V, doc, 462.



PERȘINARI (Dâmboviţa) 
(MOVILELE, PODEŢE (com. Cazacul, LAZURI, ULMI! 

463, — 7154 (1646) Martie 27. — Radu fecioru Vladului ot Luciani şi Muşa fata 
lui Coman fratele Vladului și Marin nepot de văr Vladului, dau zapis jupânului Isar 
feciorul Forei că i-au pus zălog toată moşia câtă au la Ruşii lui Chirtop!, drept 
ughi 5 de s'au plătit de nevoi, şi cât vor ţine ei banii fără dobândă, să ţie el moşia, 
iar de vor voi să vânză moşia, să nu fie volnici a o vinde altuia decât lui, pentru 
că i se cade având şi el moşie acolea. | 

+64. — 7210 (1702) Iunie 28. — Anastase feciorul jupânului Gheorghe ot Târ- 
govişte nepotul log. Vasile armăşelul de vistierie, dă zapis Oprei sin Lutei ot Că- 
lugăreni, ginerele jupânesei Anişcăi fata lui Dumitru Şuemariul că i-a vândut o 
livadă de fan; 

469. — 7211 (1703) Martie 21 — Necula vătaf snă Tudor ot Mănești, Dâmbo- 
viţa, dă zapis lui Enache Văcărescu vel agă că-i vinde o vie paragină de pe valea 
Doiceştilor, care vie „i-a fost lui Necula cumpărătoare dela Stanislav rumânul Cârs- 
teştilor ot Şotânga. Semnează şi Mihai sin Constantin vornicul. 

166. — 7220 (1712) Iunie 20. — Negoiţă log. din Târgovişte dă zapis jupânului 
Oprei cămăraş că cumpărând el nişte moşie lângă moşia sa, dela lane Podeţ şi-dela 
fraţii lui, şi fiindcă această moşie se hotărăşte pe din sus cu moşia jupânului Oprea, 
i-a întors banii pe jumătate şi a rămas să stăpânească jumătate moşia despre mo- 
şia Oprei. CI 

„Mi-au întors mie log. Bădica banii să stăpânească el moşia“, 
, 467. — 7235 (1723) Mai 9. — Gheorghe sin Oprea cămăraşul din Târgovişte dă 

zapis jupânului Bădică cum că i-a vândut moşia dela Movila. | 468. — 7239 (1731) Sept. 6. — Constantin proin sluger (semnătură grecească) dă 
zapis jupânului Şerban biv staroste că-i inapoiază nişte vii din Bucureşti pe care 
voia să le cumpere dar n'are bani să le plătească. 

469. — 7250 (1742) Martie 29. — Constantin sin Negoiţă log. din Târgovişte cu " Marica dau zapis nenii Bădicăi că i-au vandut partea din moşia Podeaţa ce o cum- părase tatăl lui Constantin dela Podeţi şi s'a împărţit în două cu jupân Oprea Curcă, iar partea acestuia a cumpărat-o fratele Bădică de la Gheorghe fiul lui Oprea. 

1 Vezi actele moşiei Baleni, in acest volum cf. doc, 4.  



470. — 7254 (1746) Aug. 2. — Bădică log. sin Negoiţă log. târgoveştean, dă 
zapis jupânului Vasilache că i-a vândut moşia de la Movilele ce se chiamă Podeţe. 

+71. — 7258 (1750) Martie 25. — Neaga ce a fost soţia Bădicâi log. za divan 
ot Târgovişte dă zapis jupânului Vasilache Frumuşica,- cum că având o moşie la 
Lazurile ce se chiamă moşia Ruşilor şi o prăvălie în târg lângă prăvăliile lui An- 
ghelache log. şi un loc de casă în Targovişte, fiind toate date de soțul ei „pentru o 
seamă de zestre ce a avut ea de la fraţii ei, pentru că prăpădindu- -se toate zestrele 
din casă, atât moşia şi dobitoacele şi altele şi neavând soţul ei cu ce le împlini, i-a: 
lăsat acestea, dar ea neputându-le ţine le-a vândut lui Vasilache. 

472. — 1759, — Constantin sin Vasilache Frumuşica de la Târgovişte dă zapis 
lui vel spătar ! cum că făcându-i bine cu taleri 280 de acum până la Vinerea mare, 
ia pus zălog zapisele moşiei de la Ulmi fiindcă vrea s-o ia el, şi viind el:acolo şi 
plăcându-i moşia, să se socotească aceşti bani la preţul moşiei, iar neplăcându-i să 
inapoeze Constantin banii cu dobânda lor 10 la 2. 

473. — 1769 Aprilie 8. — Popa Enache sin popa. Mitrea dă zapis lui Enache 
Văcărescu 1 vel clucer că-i vinde o livadă la Movila, Dâmboviţa. 

414. — 1799 Nov. — Domnița Caterina Caragea? cere. domnului să orânduiască 
pe pah. Grigore Hrisoscoleu şi pe pah. Vintilă Prejbeanul să hotărnicească, moşia 
Perşinari. 

  

  

„1 Ştefan Văcărescu. 
* Fiul lui Ştefan. Doc. 472. 

3 Soţia lui "Enache Văcărescu, Doc. 473. | 
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MOŞIA PETROŞANI (Prahova). 

„Lita. — 1678. Mai 15. — Cârstea vistierul dă lui Isac ovreiul şi soţiei sale Soria 
un loc .sterp în ulița hanului Şerban Vodă, ca să facă prăvălii şi case pe el plătind 
chirie pe'anitaleri 6. Şi să stăpânească Isac şi urmaşii lui, plătind chirie. Martori 
Barbu pah., Gheorghe log., Constantin -bărbier, vecin. | a 

474). — 7196 (1688) Fevr. 23. — Cartea lui Şerban Vodă Cantacuzino : pentru 
3o .liude ce s'au strâns acum la satul Petroşani, din jud. Teleorman, oameni fără de 

„bir şi fără de gâlceavă, ca să fie iertaţi de bir de țară, de miere cu ceară, de gă- 
leata cu fân, de. seama doua şi a treia, de cai 'de olac, de podvadă, de mertice, de 
conace, de cară de oaste, de zaharele, de birul oştii, de biru lefurilor, de birul un- 
tului, de birul vacilor şi al oilor şi de orânduelile şi sataralele ce se pun pe 
silişti . .. fără numai să aibă a da la vremea haraciului de nume câte ughi 2 şi la 
a doua seamă de nume câte ughi 1... 

tite. — 1753 Nov. 17. — Constantin Mihai Racoviţă Voevod către Ioniţă Can- 
tacuzino vtori vistier să ţie moşia Pietroşani din jud. Prahova. Moşia este a jupâ- 
nesei Maria fiica răpos. Grigore Vlasto. pe care o ține Const. Cantacuzino biv vel 
pah. şi care a făcut vechil în Ţara Românească pe cumnatul ei Ioniţă. Oameni şeză- 
tori la Petroşani de peste 36 de ani, ştiu căz părţi din moşie sunt ale răpos. Grigore 
Vlasto, tatăl Mariei, iar a patra parte a lui Ştefan Dudescu biv vel pah. Partea 
Dudescului o stăpâneşte acum Mihai Bărcănescu. Dudescu făcuse moară pe partea 
lui Vlasto. 

474. — 1762 Mai 3. — Constantin Niculae Voevod. Divan compus din Cons- 
tantin Dudescu vel ban, Dumitraşco Racoviţă vel vornic de țara de sus, Pârvu 
Cantacuzino vel vornic de țara de jos, Toma Creţulescu vel log., Radu Can- 
tacuzino biv vel stolnic, Nicolae Brăncoveanu vel clucer, Iordache Balş biv vel 
comis, Ioniţă Racoviţă biv vel clucer, Badea Ştirbei biv vel clucer, Teofilact - 
vel pitar. Sau înfăţişat Constantin fiul lui Anastasie Zlătaru din Bucureşti cu 
Constantin Deşliu pentru un loc de prăvălie lângă hanul lui Şerban Vodă. Locul 
fusese al Saftei sora lui Anastasie şi soţia lui Ştefan. Safta lăsase locul lui . Cons- 
tantin fiul lui Anastase, dar locul eră reclamat de Deşliu pentru că-i fusese zălogit 
de Ştefan soțul Saftei şi pentru că eră şi el văr al doilea cu Safta. Fiindcă băr- batul nu este volnic a vinde şi zălogi zestrea, de aceia locul rămâne lui. Constantin 
fiul lui Anastase, | i 

   



474e. — 1762 Mai 21. — Şerban Stoenescu şi. Nicolae preotul dau -zapis Saftei 
şi fratelui ei Constantin, feciorii lui Anastasie Zlătaru. Aceştia au un. loc la hanul 
lui Şerban Vodă, pe care'are casă cu chirie Solomon Ovreiul. Locul se hotărăşte din 
sus cu locul mânăstirii Arhimandritu (Sf. Apostoli), iar din jos cu locul Ilinchii serdăresei. 

Şerban şi preotul Nicolae iau locul cu chirie de 6o taleri pe an, ca să facă lipscănie, 
iar în urma lor să plătească chirie cine va rămânea stăpânul lipscănici. ŞI au - “luat 
în prăvălie şi pe Constantin. 

4741. - — Carte de alegerea. moşiei Petroşani din Prahova. Bă- 
trânii din sat spun că: Pa stăpânit stolnicu Iordache Cantacuzino apoi unchiul aces- 
tuia, aga Păşcanu „viind aici în ţară“, şi-au pus isprăvnicei pentru a lua dijma. 
Răposatului Ştefan Dudescu, după ce a luat de soţie pe Maria sora pah.: Radu Băr- 
cănescu, i s'a dat de zestre o sfoară de moşie alăturea cu Petroşanii, anume Recile. 
Apoi Dudescu viind în plimbare pe: moşie şi găsind un vad de moară, a făcut moară 
pe care a stăpânit-o'până a venit în ţară aga Păşcanu cu Const. Voda: Racoviţă. 
Păşcanu s'a judecat cu Mihai Bărcănescu şi a luat moara. Plecând Păşcanu în Mol- 
dova a: lăsat vechil pe medelnicerul lanache Sacazlâu *, căpitan de dorobanţi. Apoi în 
vremea resmiriţii a luat banul Dudescu moşia. Semnează Manolache post. Stancescu 
şi Neagu căpitan. : 

474 8. — 1779 “Martie 19. — Constantin D. Moruzi - “Doranul Moldovei lui: :lor- 
dache Cantacuzino biv vel stolnic pentru moşia Petroşanii pe care o are de la 

maică-sa Maria “fiica lui Grigore Vlasto. La 1770 moşia 'a: fost luată în: stăpânire de 
Banul 'Dudescu. S'a propus schimb, Dudescu să deă lui Cantacuzino Grumăzeştii din 
Mold. ţinutul Neamţului, dar Dudescu n'a vrut. Cantacuzino e păgubaş până: acum 
de cel puţin 1350 taleri, venitul moşiei Petroşani de la 1770 la'1779 câte 150 lei pe 
an, cum puteă s'o vânză (arendeze).: Vodă Moruzi a intervenit şi. pe lângă : Alex. 
Vodă Ipsilanti, dar fără folos. Deci Cantacuzino să ţie Grumăzeştii, iar pentru venitul 
perdut, să ia 93o 'lei ce vornicul Dumitraşco Sturdza. datoreşte lui “Dudescu, în: cali- 
tate: de vechil, şi anume 240 lei pe:1775, şi câte 230 lei cât s'a arendat: pe. anii 

1776—1778. Dudescu revendica Petroşani ca moştenire de la unchiul său „Ştefan 

Dudescu. . Să e De e 
474 h. — 1779 Sept. 6, — Anaforana Divanului Moldovei. — Cântacuzino,' a arătaţ 

diiata doamnei Maria a lui Şerban Vodă Cantacuzino prin care întăreşte fiicei ei Bălaşa 
soţia lui Gr. Vlasto moşia Petroşani, la 16 lanuarie:1721. —. A arătat diata domniţei 
Bălașa prin care lasă Petroşanii fiicei ei Maria, mama stolnicului Iordache Cantăcuzino 
Păşcanu. — Cartea lui: Grigore Vodă Ghica - din. 29 Sept: -1750 către pah.: Const. 
Cantacuzino, tatăl stolnicului Iordache, întărindu-i : Petroşanii, ce-i zice şi Petroşiţa, 

din Prahova. — Cartea lui Mihai Vodă Racoviţă din 17 Nov. 1753 (No.:474c.). “Car- 

tea lui Scarlat Vodă Ghica din 30 Aug. 1758 « către pah. Const, Cantacuzino, — = Ni- 
PO 

           

  

1 Un Matei. Sakizli (gre:eşte) vel portar 1696 (lorga, St, şi doc. VII. 6. — "Un mise George 

Sacăzlăul, sudit chesaro- crăesc, în Bucureşti -1793 (Urechia, Ist. Rom. V. 82). Di
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colae Dudescu a arătat la judecată în Tara Rom. un hrisov al. Mihnii Vodă din 
7998 (1590) Martie 21 care întăreşte Petroşanii lui Dragomir post., lui Ioan şi „lui 
Vişan. — Cartea lui Alex. Vodă 7078 (1569) Dec. 17 prin care întăreşte lui Dra: 
gomir a treia parte din Petroşani. Judecata a găsit aceste hârtii prea vechi şi deci 
fără tărie. — Cantacuzino spune că a patra. parte din Petroşani este a lui Miha! 
Bărcănescu care a dat-o de zestre sorei sale “soţia lui Ştefan Dudescu unchiul ba; 
nului Nicolae. Această parte se numeşte Recile. Bărcănescu şi-a luat partea înapo 
după moartea sorei sale. Când Ioniţă Cantacuzino a plecat din Ţara Rom. a lăsat 
Petroşanii în seama medelnicerului Ianache Hiotis care la “1770 Sa dus la Braşov 
şi atunci Nicolae. Dudescu a pus stăpânire pe moşie. Banul Dudescu zice că aga 
Const. Păşcanu a dobândit cărţile de la Const. Racoviţă în vreme când toată boe- 
rimea de acolo se află în necazuri şi la inchisori, şi cea mai temeinică carte. de stă- 
pânire a stolnicului ar' fi făcută la vreme silnică. La aceasta, fiindcă s'a. întâmplat 
de față acum d-lui medelniceru Ianache Kogălniceanu carele fiindcă s'au aflat pe 
lângă răposatul domn până în sfârşit, însuşi nesilit de nime au mărturisit. cum că 
acele nevoi ce au fost pe boerii "Țării Rom. au fost la domnia cea de pe urmă, când 
Ioniţă Păşcanu nici nu eră la Bucureşti ci se afla la Moldova călugăr, iar cartea aceasta 
i s'a dat la domnia cea dintii, inaintea acelor turburări. Semnează:! Vasile  Razu 
vel log., Ştefâniţă Sturdza vel vornic, Ioniţă Cantacuzino vel vornic, Nicolae Rosetti 
vel vornic, l.ascarache Rosetti hatman, Iancu Razu vel spătar, Grigore Balş vel ban. 

+74 i.— 1780 lunie 16. Porunca lui Alex. Vodă Ipsilanti către -ispravnicii de 
Prahova că banul Iordache Păşcanul de la Moldova a făcut schimb cu biv vel banul Nicolae Dudescu, dând acestuia Petroşanii în schimbul Grumăjeştilor din Moldova 

74 k.—1785 Iunie 24. — Carte de alegere a moşiei Petroşani a biv vel log. Nicolae Dudescu. S'a prezintat clucereasa Ilinca Bărcănescu din partea nepoților soţului ei, Filişanii. Moşia era în hotar şi cu Răfovul lui lanache Râfoveanul, cu Buciumenii medelnicerului Constantin Movilă şi ai şetrarului Chivu Căplescu, cu Mi- rosloveasca a pah. Const. Creţulescu. Semnează Const. Cocorăscu biv vel pah., Barbu Ciorogârleanu biv 'vel sluger, Alecu Cocorăscu biv vel clucer:za arie. 
474 1.— 1811 Aprilie 18.— Anaforaoa lui Grigore Romaniti şi Atanasie Sta- rostea la domn. Asesorul Grigore Caribolu are a lua de la log. Const.' Dudescu 99.900 taleri cu amanet moşia Petroşani din jud. Teleorman şi moşia Petroşani din jud. Prahova. S'a strigat la. mezat moşia . Petroşani şi a rămas asupra .biv vel ser- darului Diamandi Filiti pe câte taleri 40 bani 75 stânjenul. In total 1444 stânjeni, 58662 taleri 60 bani. Divanul întăreşte mezatul la 2r Aprilie. | 474 m.— 1814 lan. 1.— Diamandi Filiti, şetrar, logodind pe fiul său Toma cu Marioara fiica hatmanului Const. Caridi şi nepoată a marelui postelnic Const. Vla. hutzi, îi dă: casele din Bucureşti şi bolta de lângă Şerban. Vodă; moşia Petroşanii; moşia Moisica (Buzău); via de la Boboci (Săcueni).— Intăreşte Costandie (Filiti) epis- „copul Buzăului; 
+i4 n. — 1824 Febr. 25,— Hristodor Filiti imparte cu fratele său. căminarul 
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Toma moştenirea părintească. Hristodor ia moşia Câmpulungeanca ; via de la Mo- 
ceşti; bolta din Bucureşti, cu veniturile; via de la Vălenii de munte; Toma ia Pe- 

troşanii; via de la Boboci. — Semnează şi mama lor Elena şi: doctorul Apostol 
Arsachi. 

474 0.— 1832 Iunie 6.—Cartea judecătoriei” Prahova în pricina dintre Agripina 
iconoama schitului Ţigăneşti şi căminăreasa Marghioala Filiti pentru moara din satul 
Pucheni al schitului, ce se îneacă din pricina morii făcute de răpos. caminar To- 
miţă Filiti, la Petroşani. Acesta după zaveră, la eşirea boerilor din Braşov, făcuse 
şanţ pe un loc din moşia schitului. Căminarul făcuse şanţul înainte de zaveră şi-l 
mai lărgise la 1820 (?) după ce eşise din Braşov. Caminăreasa câştigă.  Semniează 
Răducanu pah., Const. Lipănescu. - 

474 p.— 1839 Dec. :19. — Judecată din nou a trib. Prahova în aceiaş pricină. 
Semnează clucer N. Pardalos. — M. Mitulescu serdar. —G. Golescu serdar. : -..- 

474 r.— 1830 Aprilie 1.— Judecata trib. Prahova în pricina marelui log. Const: Bălă: 
cianu pentru paguba ce suferă la moşia Buda din înecul pricinuit de zăzazul făcut de cămi- 
năreasa Marghioala Filiti la Petroşani în matcă vechea Leaotului. Semnează Gr. Col- 
fescu serdar, C. Zefhari pitar, E. Schina pah. prezident. 
„44 s.— 1873 Noembrie 21.:— Costache. şi Ahil Filiti fi căminarului Toma- 

vând Petroşani. lui G. Gr. Cantacuzino. : 
474 t. — 1874 Aprilie 20. — Carte de hotărnicie a moşiei Petroşani. Printre 

moşiile vecine, Moara Domnească a lui Costache Cantacuzino .Râfoveanu. In vechime 

senumea Buciumeni.— Moşia Mălăeşti ce din vechime se numea Râfovu şila 1824 era pro- 
prietatea doctorului (Constantin) Filiti. Moşia Bircăneşti-Romăneşti a Elenei Bărcănescu. 

„O hotărnicie mai veche fusese făcută: la '181g'de Enache Stănescu biv vel stolnic.



SCĂEN | (Buzau) 

475. — 7164 (1636) Mai 22. — Zapis prin care Nan fiul lui. Visan ot Scăeni 
vinde lui Moise căpitan za Roşi ! toată partea sa de moşie din sat din Scăeni şi din 

Bâsca, şi „Ulmetul drept bani gata ughi 35, de a lui bună voe şi cu ştirea. tuturor 
fraţilor de ocină din sus şi din.jos. Semnează: Lefter ceauş, Nan fiul lui Vişan, Co- 
man. căpitan Popescul 2, Neagoe Costescul, Stoica Bâsceanul. (No. 1 cond.). 

479.— 7172 (1664) Ian. 9.— Zapis prin care Nan sin Vişan ot Scăeni vinde lui 
Moise căpitanul ocină în Scăeni partea sa toată din Scăieni şi din Bâsca pe bani. 
gata ughi 16, iar partea fraţilor lui, anume Anton şi Ioan, n'o vinde. Mărturii: Dia- 
conul Drăgoi din Scăeni, Dobrin vătaf din Pârscov. "Manea vătaf din Beceni, Anton 
comişel din Odobeni, Ion Carabulea din Dimieni sin popa Stoica din Pătârlage. (i (No: 

2 cond”) 
477, — 7185 (1677) Iulie 11.— Zapisul popii Pătraşco feciorul popei Mihai „prin 

care vinde popii lon o moşie de la Ulmetu, „partea lui Stoenel şi altor fraţi, şi parte 
peste izvor la Stupineşti în jos până în podişor şi în. sus “până în capul Piscului, 
Semnează şi Dinu Curteanu, Mantu log.. de. la Piscupie. (No. 3 cond.). 

478. — 7192 (1683). Nov. ro. — Zapis al lui Datco cu frate-său Stan ot Scăeni 

la mâna popii Lupului ot Stâlpu că i-au vândut toată partea lor de moşie din Scăeni 
şi din Zapodii, din câmp, din apă, din pădure, din pomete şi din siliştea satului, de . 
peste tot hotarul, din Zapodii partea Lupului Toncescu jumătate, şi din Scăeni partea 
lor toată câtă se va alege, pentru că au fost ale lor de la moşii lor. Au vândut de 
a lor bună voe, de nime siliţi, în vreme de lipsă de pâine, drept bani gata lei 17!/;. 
Semnează Datco sin Dumei, Stan sin Dumei, Radu călugăru ot Scăeni, Micle dia- 
conul, Nedelcu ot Zapodia, călugăr Paisie, Stan Calapod, Niţul sin. Beleţ din Gă- 
geni. (No. 4 cond.). 

419. — 7192 (1684) Fevr, 23. — Vasile Bozioreanul împreună cu feciorii săi 
anume .... dau zapis Mihalcei 5 sluger feciorul lui Moise log. Mihălcescu din Cân- 

„deşti, că i-au vândut de bună voe toată partea lor de ocină de la Scăeni Şi cu moara 

1 Fiul Mihalcei vornicul de la Pâtârlage, din cari s'au tras boerii Cândeşti. V. Acad. Rom 
Ms 1673.— Filitti, O lămurire despre schitu Barbu (Buzău), în Revista istorică, II (1916) 52-3. 

> Fiul pretendentului Neagu şi nepot de frate al lui Antonie Vodă din Popeşti. 
3 Cândescu, soțul Alexandrei Cantacuzino şi ctitorul mânăstirii Berca (Buzău). Acad. Rom. 

Ms 1673 f. 34 şi doc. 230/CXLIV.  



drept taleri 12. „Martori: Vlad diaconul ot Bănuleşti, , Crâstian, 'Bogoslov log. (No- 
5 cond). | 

„480.— 7193 (1683) Ian. 6— Rada cu feciorii ei anume... +, care a fost femeia 

lui Dănăil feciorul diaconului Drăgoi'ot Scăeni, dau zapis Mihalcei sluger:Mihălcescu ot 
Cândești, “Buzău, că i-au vândut toată: partea socrului Radei şi cu toate cumpărătu- 

rile ce au avut în Scăeni pe bani gata lei 20, cu ştirea tuturor fraţilor de ocihă din 
sus şi din jos. Mărturii: Dragomir iuz. Bivol ot Criveleşti, Neagoe părcălab ot Pătâr- 
lage, Manea ot Tohani, Stanciu Carabule, Mihalce Godenescul, Leontie ot Parscov, 
Stan diaconul. (No. 6 cond). | 

481, — 7195 (1686) Oct. 4. — — Popa Dragomir ot Scăeni cu numele călugiâreşte 
Daniil, dă zapis Mihalcei sluger Mihălcescu ot Cândeşti, că-i vinde partea sa de ocină 
din Scăeni cu toate cumpărăturile, pe bani „gata taleri 16. Semnează Şi Mihalcea Go- 
denescul. (No, 7 cond.).: 

482. — 7196 (1687) Oct. 11.— Nastasia fata popii lon dă zapis. Mihalcei căpitan 
sin Moise log. Mihălcescu din Cândeşti, că i-a vândut .toată partea . tatălui ei: din' sat 

- din Scăeni şi din Ulmetu, judeţul Buzeu, şi ocina din Muşcel şi schitişorul. Biserica! 
toate cumpărăturile. tatălui ei şi alte cumpărături mai: vechi, drept taleri 25,. şi ocina, 
de la Bănuleşti cu moara, însă partea măinii ei toată. Scrie”popa Lefter or Cândeşti. 

Martori Calotă log., Ispas căpitan, Stan iuz., popa Vlad ot Pătârlage.. (No. 8 cond) 
483. — 7197 (1689) Iulie 20. — Dragomir ot Scăeni cu fraţii lui, anume Stanciu 

i Nedelco, feciorii lui Vişan, şi Vasile Bozioreanul cu fraţii săi,. Tudor i Voico şi cu 

feciorii săi anume Stanciu i Radu i Frăţilă i Nedelco, dau zapis lui Mihalcea sluger 
că-i vând moşie în sat în Scăeni, tot moşul Boţocănescu, şi din moşul Besescu părţi 

cinci, iar o parte rămâne la fraţii: lor de moşie. Mai vând moşia din Tudosia a treia 
parte, drept lei go. Martori . .-. : din Moşeşti, Zârnă din Sibiciu, Badea căpitan din 
Verneşti, Saul ot Pleşcoi, Pătru sin Carabulea, Mihalcea sin n Gheorghe. log. ot  Cân- 

deşti.. (No. 9 cond.) 
4814. — 7197 (1689) Aug. 21. — Moşnenii din sat: din Scăeni dau zapis sluge- 

rului Mihalcea că viind d-lui cu Radul 'vtori portar şi cu 12 boeri hotarnici ca să-şi 

hotărască moşia lui din Scăeni şi neputându-se ei învoi, i-au dat d-lui ca să-şi ţie de 
trei moşi moşia jumătate de peste tot hoţarul. Jar cine S'ar scula cu alte gâlcevi să 
fie închinat domniei ughi 100. Să aibă a ţinea d-lui unde vor ţine şi ei. din câmp, 
din pădure, din apă, de peste tot hotarul şi pometul să şi-l ţie cine pe unde va avea. 
Printre martori, şi monah Filotei Turburinul (?) (No.. 1o cond.).: 

485. — 7203 (1696) Dec. 13. — Popa Lupul' ginerile popii “Ltudat din Parscov 
dă zapis stolnicului Mihalcea Cândescu că având 'el parte de moşie de cumpărătoare 
în Scăeni şi în Zapodii partea lui Datco şi a fratelui său ' Stan feciorii Dumii din 
Scăeni, însă în Scăeni partea lor 'toată şi în Zapodii: “partea lui- “Lupu Tomescu ju- 
mătate, şi 'această moşie fiind în hotărul moşiei stolnicului care a cumpărat şi în 

  

: V, doc. 494.
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hotarul Pârscov partea Fotii fiul popii Apostol din Pârscov,. sau învoit de a dat 
stolnicul moşia de la Pârscov, fiind.în hotarul popii. Lupul, iar acesta a dat stolni- 

cului moşie în Scăeni şi Zăpodia fiind în hotarul d-lui. (No; 11 cond.). 
486. — 72611 (1752) Dec. 20. — Sidor călugăru, pe: mirenie Stan sin "Radu ot 

Ulmeni, cu feciorii săi Dumitrașco şi Mircea, dau zapis stolnicului . Mihalcea Cân- 
descu că i-au vândut moşie în Scăeni din moşul Boţocănescu a patra parte, însă 
partea lui Dragoe Furduiu, ce i-a fost lui Sidor de cumpărătoare. Semnează Oancea 
Pineanul, Vlad din Vereşi (No. 12 cond). | Di | 

„487. — 1762 Sept. 3. — Moşnenii Scăeni dau zapis lui Ioniţă Cândescu2? biv vel 
medelnicer că au venit înaintea hotarnicilor rânduiţi de domn, şi scoțând Cândescu 
zapisul moşilor lor cu care îi dau moşia! din 6 moşi 3 moşi, au primit şi ei şi i-au 
dat moşie de 3 moşi să stăpânească. . - | 

Semnează: Dumitru Torcea din moşul Berescul, Tănase Croială din moşul 
Croilescu, Neagul Dreptul din. moşul Băducu, Nedelco din moşul Bojocan, Anghel 
brat Nedelco, Vasile biv log. za vistierie, Mihai polcovnic, Ghinea comis. (No. 
13 cond.). | 

488. — 1772 lunie 21. — Moşnenii Scăeni dau zapis lui Ioniţă Cândescu biv vel 
pah., că având ei moşie-în Scăeni parte 3 moşi şi el trei moşi, adică jumătate şi 
jumătate, şi luând ei de 6 ani tot venitul, au fost aduşi la judecată dinaintea epis- 
copului şi a ispravnicilor şi au arătat venitul: partea lui Cândescu taleri 391/, după 

.. Şi taleri 36 bani go dijma de pe fân şi 501/, pentru pogoanele de porumb. 
Cândescu, pentru pomană, le-a iertat porumbul, iar taleri 751/, bani 3o a rămas să 
plătească moşnenii şi au şi plătit 39:/, iar. 36, zo vor plăti în două săptămâni. De 
aci înainte cine s'o mai atinge, să fie globit de judecător cu taleri go. Zapisul e 
adeverit de Neofit episcop Buzău, şi de ispravnicii Alexandru sluger şi Iordache 
sluger. (No.'14 cond). - . . 

489. — 1777 Nov. 29. — Raportul agăi Dumitrache Colceag către domn că ve- 
chilul paharnicului Ioniţă Cândescu a adus cartea domnească poruncind să se facă 
alegerea moşiei Scăeni a paharnicului pe care o împresoară răzaşii şi mănâncă ve- 
nitul de sunt ani cinci. Vechilul a înfăţişat zapise din: 7197, 1762 şi 1772. (Nos 483, 
484, 487, 488). Numai unii dintre moşneni, nu s'au putut odihni, fiind moşia deavalma 
şi au cerut să se orânduiască boeri hotarnici. Moşnenii au. cerut pe medelniceruj 
Dinu Scarlat şi pe Dimian vătaf de plai, iar Cândescu pe Ioniţă pos. :Cârlova şi pe 
Iordache pah. Mărgărit. (No. 15 cond.). i a 

490, — 17719 Mai 14. — Anafora la domn. Au venit la judecată Anghel şi Zamfir 
de la siliştea Scăenilor, Buzău, cu biv vel pah. Ioniţă Cândescu, zicând ei că au 

1 Dată evident greşit transcrisă în condică, pentru că Mihalcea Cândescu nu mai trăia atunci 2 Nepot de fiu al lui Mihalcea. Fiu al lui Şerban care-şi face diata la (7249) 1işr Mai 12, Arhiva Stat. Episc. Buzău, pachet 13 (actele: mânăstirii Berca) doc. 28.—Cf. Geneal. Cant. 109.180. 
Soţia lui Ioniţă era însă Maria, nu Luxandra, Guliano (Portrete murale în biserica din Cândeşti). 
V. doc. 491. 

SR ”  
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avut 6 mnşi cari au avut moşie în hotarul Scăenilor. şi că ei sunt dintr'un moş. Acel 
moş era 4 fraţi şi stăpânea 4 părţi de moşie. Sunt mai bine de zoo de ani de când 
un frate din aceia şi-a vândut partea la neamul paharnicului pe taleri. 3o din cari 
ma luat de cât 8 şi paharnicul cu acea parte le stăpâneşte moşia. Paharnicul a arătat 
zapisele. Răzeşii arată o carte legată a răpos. Constantin Vodă Brancoveanu, leat 
7212 (1704) către răpos. Damaschin episcopul Buzăului. şi către unii mazâli în care 
zice că după jalba ce au dat megiaşii din Scăeni pentru Mihalcea stolnic că le îm- 
presoară moşia jumătate, şi dintr'a Buneleştilor a treia parte, prin blestem să le 
descopere dreptatea. Au mai arătat o adeverinţă din 1220 de la: un Radu Carai- 
man şi frate-său Stanciu şi Macarie ieromonah că au şi €i o a şeasea parte dintr'un 
moş în Scăeni. Paharaicul răspunde că nimeni nu le zice că nu sunt moșneni. dar 
să-şi caute partea la cetaşii lor, căci el nu-i năpăstueşte. Câştigă Cândescu. Sem- 
nează: Ion Mavru biv vel pah., Teodorache Ştirbei, Constantin Cocorăscu, Scarlat 

Fălcoianu biv vel şetrar, Anghelache. clucer (greceşte), Dimitrie Grecianu biv vel 
clucer, Constantin Alcaz vistier, Gheorghe Canali! (greceşte) (No. 16 cond.) 

491. — 1781 Martie 4. — Cosma (Popescu) episcop Buzăului adeverez.. De 
vreme ce din voia milostivului Dumnezeu căsătorindu-se prea iubita mea nepoată 
Smaranda 2 şi dând-o după prea iubitul meu nepot d-lui Dinu Filipescu şi fiindu-mi 
atât neam şi nepoată despre partea soţiei mele, cât şi despre partea neamului meu | 
Cândeşti, iată bine am voit de o am dăruit cu o moşie a mea Scăeni din judeţul 

Buzău, din partea neamului meu, ce o am pe apa Sărăţelului. . . . însă-hotar jumă- 

tate moşie de trei moşi, partea mea cu vaduri de moară şi cu livezi de pomi şi cu 
muntele stâna' Leului. Semnaţi Ion Cândescu, Maria Candeasca. (No. 17 cond.) 

492, -— 1781 Mai 18. — Alex. Vodă Ipsilanti către biv .vel medelnicer Dinu 
Hrisoscoleu şi biv vel şetrar Iordache Cantacuzino ispravnici de Buzău, făcându-le 
ştire că Ja 14 Mai 1779 s'a cercetat la judecata departamentului pricina moşiei Scă- 
eni, iar acum vrând moşnenii şi Dinul Filipescu să se deosibească unii de alţii, şi 
cerând moşnenii pe medelnicerul şi Filipescu pe şetrarul, domnul îi orânduește ca 
să aleagă părțile. (No. 18 cond.) e 

493. — 1782 lunie 27. — Nicolae Vodă Caragea + însărcinează pe. medelnicerul 

Dinu Hrisoscoleu şi pe şetrar Iordache Cantacuzino să hotărască moşia Scăeni, pentru 
că la 1781 când era să se facă hotărnicia 5, sătenii au fugit (No..19 cond.) 

494. — 1783 Iunie ro.— Anafora la domn. Biv vel şetrar Constantin Filipescu 
a jăluit pentru Anghel Minciună şi Tănase şi Zamfir şi Marco cu alţi cetaşi ai lor 
din Buzău, zicând că are moşia Scăen: ce se împresoară de către ei, deşi s'a mai: 
judecat cu ei în vremea lui Alex. Ipsilanti. La 1781, mergând hotarnicii la faţa lo- 
cului, moşnenii n'au vrut să dea şetrarului moşie pe lung după obiceiu, ci în curmeziş, 

  

1 V. doc. 437. 
3 Fiica lui Ioniţă Guliano (fratele Mariei Cândescu) şi a Mariei Cantacuzino din” ramura lui 

Drăghici din care scobora şi Ioniţă Cândescu prin bunică- -sa, 

3 Doz. 492. 
i
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ŞI au fugit. Acum pârâţii. zic că primesc, iar cât pentru venitul ce au luat de pe 
partea şetrarului, de la judecata departamentului şi până acum, n'au tăgăduit. Deci 
să: meargă din nou Hrisoscoleu şi Cantacuzino! să aşeze hotarele. Din înştiințarea 

acestora către Alexandru Vodă se vede că în hotarul Scăeni au fost şi 12 sfinte bi- 

serici schituleţe care fiecare stăpânea câte un petec de loc imprejur, dar după vremi 

dărăpănându-se s'au.- împresurat de moşneni, rămânând numai schitul Fundătura ?. 
Divanul cere să se dea şi celelalte ocuale. tot la acel schit, pentru care-arată şi e- 
piscopul Cosma că sunt la episcopie hrisoave cari adeverează că acele schituleţe 
erau metoaşe la episcopia Buzăului. Semnează: Cosma (Popescu) Buzău, Nicolae Du- 

descu vel log., Dimitrie vel ban, Pană Filipescu ban, Ştefan Pârşcoveanu vel vornic. 
lordache Creţulescu vel vornic. (No. 20 cond.) 

495. —17784 Iunie 14.—Mihai Vodă Suţu însărcinează pe biv vel medelnicer Const. 
Hrisoscoleu, şi biv vel sluger Iordache Cantacuzino cu hotărnicia, care tot nu se 
executase, a moşiei Scăeni a biv vel medelnicerului Constantin Filipescu (No. 21 cond.) 

496. — 1787 Nov. 6. — Hrisoscoleu şi Cantacuzino arată domnului că vrând 
să hotărnicească moşia Scăeni pe lung după obicei, moşnenii n'au 'vrut, zicând să se ' 

dea lui. Filipescu moşie în curmeziş, unde sunt numai pietre şi pădure fără nici un 
venit şi au fugit, aşa că hotarnicii nau indrăsnit a pune pietre fără a înştiinţa pe 
domn. (No, 22 cond.) 

497. — 1791 Nov. 22. —- Al Buzăului Dositei (Filiti) adeverează, Moşnenii din 
Scăeni, plaiul Pârscov, dau zapis lui. Constantin Filipescu biv vel medelnicer că 
făcând moşii lor vânzări la boerii Cândeşti: anume un zapis din 7197 (1689) ) la mâna 
lui Mihalcea sulgerul (No. 483) moşul paharnicului Ioniţă Cândescu şi alt zapis din 
1762 (No. 487) şi pah. Ioniţă facând aceste moşii danie lui Filipescu, s'a deosebit 
moşia de către moşneni, eşind st. 3849 afară de st.. 391 ce au moşnenii pricină cu 
moşnenii Sibiceni 3, şi vrând a se deosebi pe lungul moşiei după obiceiul pămân- 
tului, moşnenii cu socoteală că doar vor putea scăpa de a nu se băga căminurile 
caselor ce s'ar fi căzut în partea lui Filipescu, mau primit a se deosebi pe lungul 
“moşiei. Acum pornind ei jalbă la domn, au fost orânduiţi la biv vel pah. Dumitraşco 
Racoviţă şi biv vel serdar Ştefan Cioran, ispravnicii judeţului, cari au hotărât ca 
moşia să se deosibească tot pe lung. Dar prin mijlocirea episcopului de Buzău şi a 
altor boeri a consimţit Filipescu de au tăiat moşia de-a curmezișul pe din două. 
Dar fiindcă Filipescu a primit partea de moşie cea mai proastă, moşnenii i-au mai 

1. Doc. 492. 

2 V. Doc. 507. Rectific cu acest prilej cele ce am spus despre schitul * Găvanele (Buzău) în 
şedinţa Academiei de la 28 Mai rgrs (Analele Acad., Desbateri, Seria II, vol. 37 pag. 195). Erau 
la Fundătura. două schituri, unul de călugări și altul de călugărițe. După 1783, schitul de călugări 
se mută mai jos, la Găvanele. Mihai Vodă Sutzu dă un hrisov în favoarea acestui schit la 19 Fevr. 
1802. Schitul dărâmându-se apoi de cutremur, se reface de lemn la 1803 de Costandie Filiti, 
copul Buzăului, al căruia portret se păstrează acolo, 

3 Cf. doc. 508. 647. 

epis-  
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dat peste 1924 st. ce i.se cad, încă 200, iar pentru st. 391 din Bâsca ce n'au intrat 
în hotar şi sunt în pricină cu moşnenii Sibiceni, să se judece şi scoțându-i să-i - îm- 
partă pe din două.. Cine nu se va ţinea nici de aşezământul acesta, să fie închinat 
la cutia domnească talere 1000. Scrie Răducanu Păunescu log., condicarul judeţului. 
(Cond. Scăeni fila 31). ” 

498. — 1792 Mai 28. — Trasul moşiei Scăenilor, partea despre munte ce s'a 
cuvenita lua medelnicerul Filipescu. Semnat Const. Hrisoscoleu medelnicer (No. 24 cond.). 

-499. — 1797 Martie 20. — Ion Aldescu arată că cercetând moşia Scăeni a lui 
Filipescu, venitul ei este, când se fac roadele cu îmbelșugare : - 

taleri 5o muntele Agatonul de stâni; 
„20 dijma fânului de la 6 tarcuri(?); 

» 8 claca la 8 case ce sunt şezătoare în Siliştean; 
„30 livezile de pruni când se fac poarie; 
„80 făget de jir când se face;. 
» 6 pentru 6 pogoane loc de arătură. o 

Este şi un loc de cârciumă, dar fiind în vârf de munte cu mare discolie 1 se 
poate urca butie cu vin de 5o sau 6o vedre, iar nu mai mare. Are şi - loc 'de.un 
văducean de moară mică după starea locului (No. 25. cond.). e 

500. — 1797 Martie 28. — Constantin Filipescu dă zapis vel vistierului Ianache 
Văcărescu că:i vinde moşia Scăeni st. 2120, ca unuia ce este rudă cu răpos. -pah. 
Cândescu ?, stânjenul taleri 1 bani 60, - Martori Costandie (Filiti) Buzău, Nicolae Fi- 
lipescu vel log. Pecetea lui Filipescu foarte clară (în tuş): o stea cu opt raze în scut 
susținut de lei; deasupra scutului vulturul bicefal. (cond. Scăeni fila, 56).. 

501. — 1797 Martie 30. — Mitropolitul Dositei (Filiti) către Enache Văcărescu 
(greceşte). Cu sufletească dragoste şi părintească binecuvântare. . D-lui boerul me- 
delnicer Constantin Filipescu ne-a înfăţişat un zapis de vânzare al moşiei Scăeni 
scris pe numele d-tale, şi fiindcă această moşie este dăruită de. răpos. pah. Ioniţă 
Cândescu soţii d-sale *:Smaranda, a căreia stare jalnică este tuturor ştiută aflându-se 
acum la mănăstirea Dintr'un lemn fără nici o speranţă. de indreptare, d-lui. boerul 
soţul d-sale având drepturi egale de a se despărţi, de vreme ce patima era ştiută 
şi înainte de căsătorie după arătarea d-sale, cu toate acestea el o întreţine cu toată 

cheltuiala sa, şi fiind la mijloc şi copii, d-sa este stăpân pe zestre şi mai cu seamă fără 
- a trage din această moşie vreun folos potrivit cu cheltuiala ce face. „+ „ De aceia 
Văcărescu. poate cumpăra liniştit moşia de. la Filipescu. Dorind ca anii d-tale să fie 
mulţi şi fericiţi de la D-zeu, al d-tale călduros rugător către D-zeu, al Ungro-Vlahiei 
Dositei (No. 25 cond.). e i T a 

502. —.1797 Aprilie 27. — Moşnenii Croilescu şi moşul Băduc, afară de moşul 
Besescu, din Scăeni, dau adeverinţă lui Enache Văcărescu vel vistier că cumpărând 

  

1 Greutate. 
: Mama lui Ioniță Cândescu era Ilinca Văcărescu. 

3 adică a lui Filipescu,
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d-lui moşia medelnicerului Dinu Filipescu ce este . . . cu bune învoeli şi adeveriiă 
de arhierei, şi fiindcă în această moșie n'a avut vad de morişcă după puterea apei, 
le-a 'cerut Văcărescu să-i dea un vad din rândul moriştelor lor.. Deci ştiind-ei un 
vad vândut la boerii Cândeşti de un Vasile Bozioreanul la leat 7192 1, au găsit două 
morisci cu câte o roată care după puterea apei umblă una într'o săptămână şi alta 
într'alta, făcute una de un Agapie Minciulescu şi alta de un Neagoe Spoelescu. 
(No. 27 cond.) | 

503. — 1797. Mai 1. — Dinu Vernescu către Ianache Văcărescu. Cinstita poruncă 
a d-tale cu căzută plecăciune o am primit şi cele poruncite am inţeles. Eu cu toată 
sârguința mă indatorez a sluji d-tale și milostivul D-zeu să invrednicească pe D-ta 
întru mulţi şi fericiţi ani. După; poruncă, întâi am mers la viile de la Sărata şi le 
văz doar că sunt ridicate de lucru ce este de primăvară, iar după starea lor ce, fel 

„le-au lucrat pot zice d-tale că în loc de zo pog. ce ai.d-ta sunt toate pline de uscă- 
ciune şi am apucat pe unchiaşul Eftimie chelarul cu strânsoare şi-mi zice că din 
pricina scutelnicilor, . ; bine ar fi a se face 6 poruncă către d:lor boerii ispravnici 
să se dea alți scutelnici. Venind şi la moşia Scăeni şi văzând că. . . loc de morişcă. 
nu este. ... am apucat pe moșneni şi-mi dau această adeverinţă (No. 302) care se 
va vedea ded-ta unde sunt 2 morisce făcute de moşul cel vândut; ci şi de se va socoti şi 
de înțelepciunea d-tale prin judecată la d-lor boerii ispravnici să le întoarcem banii pe care 

să rămâe moriscele pe seamad tale înfundate şi cu cârciumă și așa vomlăsa numaio casă 
„cu o roată sau și cu 2, şi vom face şi cârciumă atât acila moară cât şi laacele6 case ce sunt 

în moșia d-tale şi acolo vom face o pivă fiind-că apă este prea puţină şiloc demunte. As6- 
menea și muntele de oi socotesc să lucrăm caşiin stână fiind-că muntele se poate da drept 

1000 oca de telemea şi este mai bun folos decât să se vânză în taleri 5o după cum 
s'a obişnuit până acum. De a fi isprăvnicel am socotit că acest Călin 'carele de la 
aşezământul din zilele Mării Sale Mihai Vodă au fost lăsat de posluşnic d-sale” me- 
delnicerului Filipescu, dor sătenii Scăeni după obicei ce au aici la plai l-au băgat în 
cislă, ci pentru aceasta bine ar fi să faci d-ta pomană cu satul să sescază un liude 
ca să nu le mai rămâe cuvânt de a-l „supăra, şi așa nădăjduesc că se va deschide 
moşia. (No. 28 cond.). 

„504. — 1799 Mai 2.— Incredinţez cu zapisul meu la prea luminată mâna Măriei 
Sale Domniței Ecaterinei Caragea ? că fiind eu isprăvnicel pe moşia Măriei Sale ce 
„o are în Buzău şi având şi eu moşie acolea, Măria Sa având bănuială de a nu 
scoate eu hotaru, o a face vre-un vicleşug, încredinţez că ori când mă va dovedi că 
am mişcat hotarele sau am făcut răpire de moşie, să aibă voie să-mi ia moşia mea 
şi să mă şi pedepsească după faptă. Semnează: „Eu Călin isprăvnicelu din „moşia 
Sceăeni. (No. 29 cond.). 

505. — 1803 Mai 3. — Domnița Ecaterina Caragea c. pah. Grigore Hrisoscoleu, 

  

1 Doc. 479, 
2 Soţia lui Enache Văcărescu. V. Doc. 474.  
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spravnic Buzău. Dupi.polta' sănătăţii d-tale arhoa . paharaice. Nu lipsiia cerceta de 
intreaga şi fericita sănătatea d-tale, ca pe deplin aflându-se să mi bucur, vrând a 

şti şi pentru mine cu mila lui D-zeu mă aflu sănătoasă. După aceasta poftesc pe 

d-ta pentru pricina de judecată ce am cu moşnenii Scăeni .... pentrir moara: ce este 
ştiut d-tale, fiindcă este a se face cercetare la faţa locului, precum şi anaforaoa ce 

este întărită de Măria Sa Vodă, vei lua d-ta curată pliroforie,. ci eu neavând pe 
altul a face vechil spre descurcarea acestei pricini, trimisei d'tale scrisorile ce am . 
de această, moşie ca să'le vezi d-ta, şi sunt încredinţată că precum la multe: trebi şi 
pricini ale casei. noastre am cunoscut că ne-ai fost de ajutor, şi acum te rog şi te 
poftesc la dreptatea ce vei cunoaşte că o am.să mă ajuţi, şi voi rămânea şi eu înda- 
torată a răsplăti cu slujba la ceia ce-mi va trece. prin mână ajutorurile d-tale, şi sunt 
a d-tale gata.spre slujbă, Caterina Caragea (greceşte). (No. 31 cond.). -.. .. 

506. — 1834 Fevr. 24. — Grigore Budişteanu, arenda şul moşiei Scăeni,: vechil” 

din partea clucerului Nicolae Băleanu, proprietarul moşiei, dă jalbă la judecătoria 
judeţului Saac în pricina încălcărilor .ce fac moşnenii Sibiceni. Vechil din partea 

acestora e Costache Sibiceanu sin clucer za.arie loan Sibiceanu. (Cond. Scăeni 

fila 60). De Da | o 
507. — 1837 Sept. 23. — De la judecătoria judeţului Buzău sub No. 95. — Cos- 

tache Sibiceanu şi vechilul schitului Găvanele prin jalbă arată că au pricină cu 
clucerul Nicolae Băleanu şi: cu moşnenii Scăeni pentru un codru de pământ. Egu- 
menul de la Găvanele zice că acel. schit cunoaşte. încă: din zilele lui Mihnea Vodă 
şi Const. Basarab Vodă o milostivire ce au arătat către călugării ce au fost adunaţi 

„pe acea vreme la trei: mănăstiri:. Mutnău, Agafton şi loan Bogoslov, că 'le-au inzes- 
trat cu pământuri din chiar moşia domnească ce s'au cunoscut slobodă în preajma 
acelor mănăstiri, iar. cn vremea hârtiile mănăstirii şi călugării împrăştiindu-se, mnoş- 
nenii Scăeni găsind prilej şi aflându-se datori la d-lui comisul lorgu Văcărescu, pe 
lângă un trup de moşie al lor ce au dat pomenitului.boer, au călcat cu hotarul şi 
moşia mănăstirii. Aceste trupuri călcate sunt acum în stăpânirea clucerului.N. 
Băleanu !. 

"Din partea. schitului s'au înfăţişat : hrisov, în copie, din 7095 (1587) lulie 18 al 
lui Mihnea Vodă dat mănăstiriler Mutnău, Agafton şi loan Bogoslov, dându-le moşie 
din moşia domnească, și au fost pădure mare şi necurăţită, ci le-au curăţit călugării 

cu topoare şi cu foc şi cu multă osteneală şi s'au înfăţişat fraţii de la aceste tre! 

mănăstiri dinaintea domniei sale ca să fie fraţi peste acele locuri şi să se hrănească 

frățeşte. Alegerea polcovnicului Enache Antonescu 1827 Mai 25 asupra jălbei moş- 

nenilor Scăeni pentru călugării de la Găvanele că le-ar fi călcând o margine din 

moşia Scăeni în dreptul hotarului Agaftonului unde se învecineşte cu moşnenii Bră- 

esci (?) ce se numeşte Chinoviile. | 

Moşnenii au arătat un hrisov din 7159 (1651) al lui Matei Vodă Basarab pentru . 

1 Ginerele lui Iorgu Văcăresca şi tatăl doamnei Ecaterina G. Gr, Cantacuzino.
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semnele morii, la care economul mânăstirii a răspuns printr'un hrisov din 7205 (1697) al lui Constantin Vodă, cuprinzător de semnele schiturilor acum cuprinse în moşia comisului Iorgu Văcărescu. ” | Clucerul N. Băleanu a înfățişat: Zapisul din 22 Nov. 1791 (mai sus No. 497), zapisul din 1797 Martie 28 (No. 500); foaia de zestre din 1 Fevr. 1835 prin care biv vel aga Iorgu Văcărescu, ce atunci era căminar, dă zestre fiicei sale Irina ce se „Căsătoreşte cu Nicolae Băleanu, între altele, şi moşia Scăeni ce-i zice şi Nuca, 
_Moşnenii Scăeni au arătat: 7159, copie de ocolnică a lui Matei Basarab la mâna lui Eftimie monah strănepotul lui Vlad şi popii Ivan strănepotul Cârstii şi lui Lupu strănepotul Stanciului Croială, etc, ca să le fie moşie la satul Nucet pentru că l-au câştigat moşie. de la: răpos. Radu Voevod.. 
Semnează: serdar Grigore Tăut, serdar Costache Colceag, Medelnicer Ghiţă Mărăcineanu. (Cond. Scăeni, fila 66). a Da 

„508. —:1837 Dec; 21. — Divanul judecătoresc, secţia civilă. — Pricina lui: Ion Sibiceanu biv clucer za arie, — Infăţişează hrisovul din 7174 (1666) al lui Radu Vodă dat Radului şi lui Stroe cu ceata lor şi altora din Sibiciul! de sus şi de jos, sud Saac, să le fie lor ocină în Sibiciu pentru că le-a fost. dreaptă şi bătrână moşie pre- cum scrie şi cartea. Mihnii Vodă ce s'a făcut după cartea lui Basarab Vodă. — Hrisov din 16 Iunie 7192 (1684) al lui Şerban Vodă (Cantacuzino) dat Sibicenilor să le fie ocină în Bâsca Rusilii, care a fost impresurată de satul Scăeni şi s'au judecat înaintea boerilor ce au fost lăsaţi de domn ispravnici scaunului Bucureştilor : Stroe biv vel vornic şi Dumitraşco (Brădescu-Poenaru) biv vel vistier, şi auarătat atunci Sibicenii „cartea Mihnii Vodă din 7090 (1582) şi cartea Radului Vodă fiul Radului. Vodă din „7051 (1583) şi au jurat şi au rămas Scăenii de lege. — Carte de hotărnicie din r2 Iunie 1797 iscălită de Manolache Tăut şi Const. Vernescu în urma Jălbii Sibicenilor că ei n'au fost chemati la hotărnicia dintre Scăeni şi: medelnicer Const. F ilipescu. Semnaţi : Pană Costescu, Nicolae F ilipescu. Grigore Grădişteanu, Ion Cocorăscui „Scarlat Ghica. 

————— 

1Cf.'din 497. 647, 

 



SINGURENI (Vlașca) | 

(STRÂMBA !Hulubeşti, Căptăreşti), CÂLCEŞTI, GLIPARI, GORGANI, BILA, 
- STOENEŞTI sau STANEŞTI, CAMINE ASCA). 

509. — 7037 (1529) Mai 17. — Moise Voevod lui Dobrot. şi fratelui său Dră- 
ghici cu fiii lor şi lui Tatu cu fraţii şi fiii lui şi lui Bane cu fii şi fiicele, ca să le 

fe în Bălării a treia parte, şi iarăşi să fie Tatului şi fratelui său Dragomir în Dibă- 
ceşti! din partea lui Tatul a patra parte, fiindcă le sunt vechi şi drepte moşii de 
la moşi, şi iarăşi să fie Tatului şi lui Dragomir din partea lui Bane 11 livezi fiindcă 
le-au cumpărat în 550 aspri şi pentru 2 vig de postav încă în zilele lui Basarab 
Voevod şi lui Radu Voevod carele s'a pierdut la Ribnic. Divan: Drăghici biv vel 
vornic (din Mărgineni), Neagoe vel vornic 3, Teodor vel log., Dragomir vistier, Radu 
spătar, Staico pah., Drăghici comis, Badea stolnic, Radu vel post, Mălai portar, 
scrie Radu ot Buari în Târgovişte. — Pergament . slav. „Pecete pe hârtie. . Trad. de 
Vasilie N. Nenovici 26 Nov. 1828. (Cond. No. 1) +. 
„510. — 7o49.[1541) Fevr. 6. — Radu Voevod sin Rada Voevod către fiii. lui 

Neniu anume Tatoiiir cu fraţii lui „boerul d-mele“ jupân Radu vel vătaf i Ivan şi 
nepoților de frate ai lui Neniu cu fii lor,'să le' fie moşie în Câlceşti, a treia parte, 

pentru că le este veche şi dreaptă moşie de la moşii lor. Încă au mărturisit înaintea 
răpos. moşului d-mele Vladul Voevod ce se zice Călugăr, cu 12 boeri, precum li 
sunt drepte şi de la moşii lor. Asemenea au mărturisit şi înaintea răpos. Basarab 

Voevod cu 24 boeri şi au dat cu sufletul lor că este veche moşie dela moşii lui Neniu. 
Divan: Staico vel vornic; Tatul vel log., Udrişte din (Mărgineni) vistier, Stroe spătar, 
Albul stolnic, Cracea pah., Badea comis, Badea: i... vel post, ispravnic Udre log,, 

scrie Nan. Perg. slav, Pecete pe hârtie. Trad. V. Nenovici 26 Nov. 1828 (cond. 2). 

511.— 7070 (1562) Aprilie.— Petru” Voevod fiul lui Mircea. Voevod către sluga 

„d-mele“ Dragomir cu fratele său 'Tatul ca să le fie rr livezi din partea lui Bane, căci 

le sunt vechi şi drepte moşii, şi cumpărate încă din zilele răpos. Basarab Voevod 

1 Cf. doc. 643. 
unguresc, bucată de postav. | 

* Fiul lui Socol, nepotul lui Chirca şi tatăl lui Teodosie marele ban, din Periş. Neagoe a 

fost căsătorit cu Caplea, fiica lui Staico log. din Băjeşti şi a. Caplei. fiica lui. Vlad Voevod Călu- 

gărul (Acad. Rom. Condica Dealului, Ms 1447 f. 49—50). 

+ V. și doc. 643.
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în 530 aspri'şi pentru 2 viguri de postav, şi apoia avut împotrivire Dragomir 
înaintea d-mele cu Manea şi ginerele lui Bane, zicând Manea că nu sunt cumpărate 
aceste livezi de tatăl lui Dragomir şi al lui Tatul de la socrul șău, ci au fost puse 
zălog.; Domnul vede cartea răpos. Moisi Voevod! Divan: Nedelco vel vornic, lor. 
dan vel log. Stan spătar, laniu vistier, Crăcean (?) comis, Ivancea stolnic, Manea 
pah. Ivan vel post.. Bogdan vel. log. Scrie Manea la Buc.— Perg. slav. Pecete în 
ceară. 'Lrad. V. Nenovici. (No. 3 cond.). : 

512. — 7126 (1616) Fevr. 14.— Alexandru Voevod sin Iliaş Voevod lui Bran cu 
fiii lui să le fie moşie la Clăceşti. din partea lui Roman go st. cumpăraţi pe 6oo bani 
gata. Divan: Dumitru vel ban, Vintilă vel vornic, Nica vel log., Stoica vel vist,, 
Păruş vel spătar, Gorgan vel stolnic, Lamba vel comis, Mârzea pah., Lane vel post. 
Copie. Trad. Nenovici. 1828. : 

513.— 7136 (1628) Nov. 23. — Alexandru Voevod dă poruncă lui Voicu log. 
şi cu fraţii săi Vlădilă şi Mogoş, să le fie moşie la Stoeneşti, Vlaşca * din partea 
lui Şerban şi a fraţilor lui jumătate, pentru că au cumpărat de la Şerban şi de la 
frate-său Radu din Singureni drept 7 aspri de argint, însă au dat Voico singur aspri 
6 din dobitoacele lui de zestre, deci să aibă a ţinea singur 6 părţi, iar Vlădilă şi 
fraţii lui o parte. Şi iar a cumpărat singur Voico moşie în Gorgani la vălceaoa Li- 
povului până în matca Brebenii, jumătate, de la Şerban şi de la frate-său Radu din 
Singureni.. Şi iar a cumpărat: singur Voico moşie în Gorgani insă din partea unchiu- 
său -Voico -jumătate până în' matca Brebenii. Şi iar a cumpărat Voico un ţigan 
anume Muşat cu feciorii lui de la Stoica şi de la Vladul şi de la unchiu-său Radu 
pah. din -Cepari drept 2 aspri de argint gata. Şi iar a cumpărat un ţigan de la Dra- 
gomir din Tatăreşti şi alt-ţigan de la Pătru din Pietroşani, încă din zilele răpos 
Petru. Voevod feciorul lui Pătraşco Voevod. Divan: Hrizea vel vornic, Fierea vel 
log., Trufanda vel vist., Miho vel spătar (Racotă),- Dumitrache: vel stolnic, Ramandi3 
vel comis, Diamandi vel pah., Pandele vel post, scrie Lepădat log. în Buc. (copie 
târzie). Si | Pa 

514.— 7149 (1641) Martie 30.— Bogoslov călugărul, feciorul lui Voico ot Căl: 
ceşti dă zapis nepoților săi, anume. ... şi brat ego Bogdan, că le-a dat partea -sa 
de moşie, insă o jumătate de funie,. iar o jumătate o ţine: Bobe. a 

„515. — 7152 (1644) Ianuarie q. —. Gheorghe post. ot Darza cu fiul său Stroe, şi 
Radul cu feciorul său Martin nepotul “popii Oprii ot Glipari 'dau zapis lui jupân Gheorghe vistier (Caridi) şi jupânesei lui Ioanei că i-au vândut partea. lor de ocină din Glupari. | | 

  

1 Doc. 509. 

2 Pare deosebit de alt Stoeneşti de care vorbeşc doc, 672, 714. 3 Anexă. Ramadan,
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516. — 7154 (1645) Dec. 6. — Vlăcan feciorul, Brii ot Ciolan, dă zapis. lui jupân 
Gheorghe. vistier că i-a vândut moşia sa din sat din Glupari, cumpărată de Bria şi 
de soţia sa: Vlada; mamă vitregă a lui Vlăcan, de la: Drăguşin de Glupari. Fost-au 
frate pe moşie şi Vladul nepotul mamei Vladei cea vitregă, iar la moartea:ei,.eaa 
făcut zapis:la mâna lui Vlăcan ca să ţie el toată ocina - fără amestec al lui Vlad, 
pentru că Vlăcan o căutase la nevoile ei. * s 

517. — 7154 (1646). Ianuarie 8. — Zaroski vătat cu femeia sa Dobra: fata Stoi- 
căi din 'Glipari dau zapis jupânului Gheorghe vistier 1 că i-au vândut partea lor de 
ocină din Glipari a patra parte dintr'o funie de cele mari, ocină stearpă: fără ru- 
mâni, ce le-a fost dată de Stoica. Martori Goran log. ot Olăneşti, . Andrei” şetrar, 
Matei log. ! 

518. — 7154 (1646) Aprilie” 30. — Gherghina feciorul lui Dobre | ot; Stoeneşti 
dă zapis lui Gheorghe vistier şi jupânesei lui loana că-i vinde ocina ce a: cumpărat 
mai dinainte vreme de la popa Oprea din ocina lui Darie, a patra. parte de: moşie 
din Cornet din matca gârlei din Gâsca până în valea lui Ion, când! s'a răscumpărat 
popa Oprea de la Costea sluger. 

519. -— 7154 (1646) Aprilie zo. Pătru sin Radu ot Glupari dă zapis. jupanului 
Gheorghe vistier că i-a „vândut partea sa de moşie din Glupari din hotarul Epu- 
reştilor,: şi i-a dat şi un zapis ce a avut de la văru-său popa Oprea pentru moşie, 

"520. — 7153 (1646) Dec. 7. — Şerbana fata Cârstei din Glupari dă: zapis: lui 
Gheorghe vistier şi jupânesei lui: Ioana: că-i vinde partea sa. din sat “din Glupari. 
Martori: Bunea. (Gradişteanu) vistier ? Chiriac din Stoeneşti, „Neagu feciorul! lui Vla- 
sie ot Glupari.. » 

521.— 7155 (1647) lunie go. — Sara cu sora ei. Grozava - fetele lui Albu ot. 
Glupari dau zapis lui: Gheorghe vistier că-i vând partea lor de moşie 'din Glupari. 
Martori: jupân Damaschin vornic, : Coman comis, Neagul sin Vlasie, Dumitru ot Baba. 

522, — 7156 (1647) Nov. 11. — Stoica sin Balea şi Radu sin Marin din Glupari 
dau zapis lui -jupân. Gheorghe vistier ot Popeşti că-i vând părţile lor de moșie din 
Glupari. Martori: Bunea (Grădişteanu) vistier, Şerban vist., Andrei vel şetrar, Co- 
man comis, Radu armaş Dărăscul. . | 

523. — 7160 (1652) Iunie 7.— Calcea fata Calciului portar, aă zapis jupânului 
Gheorghe şi jupânesei Ioana că le: vinde o jumătate de funie de ocină; partea ei din 
Glupari' cumpărată de tatăl ei de la Alexandri clucer. Martori: Bunea (Grădişteanu) 
vistier,. Cazan postelnic: Năsturel, Radu log. Dudescu, Ghidul comis, popa Bratu 
popa Vlaicu, popa Stroe. 

524. — 7169 (1661) Martie 8. — Satul Cămineşti, 3. Vlaşca, pe apa Calniştea, toți 

1 Caridi, ot Popeşti, tatăl Hrizii vistier (Doc. 528, 531). “Pentru fii Ati, doc. 541. — V. si 
doc, 2 nota. . 

2 V. doc. 525, 

3 Cf. doc. 643, 

22
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moştenii, dau zapis lui Radu log. Creţulescu că i. s'au: vândut rumâni. Stoica cu 4 
feciori anume... şi cu partea sa de moşie etc.  . | | 

525, — 7169 (1661) Martie zo.-- Ghidul comis sin Toader sluger ot Popeşti dă 
zapis lui Nica sluger sin Bunea (Grădişteanu) vistier că i-a vândut moşia în Câlceşti» 
“cumpărată de la Negul şi Lepădat. | De o 

526. —— 7170 (1662) Mai go. — Rafailă călugăru, care s'a chemat pe mireneşti 
Raico ot Glupari, dă zapis Radului log. Creţulescu.ca i-a dat acesta ughi 4 pe moşia 
ot Glupari şi aşa au tocmit stânjenul 'taleri 15, dacă o va alege deșpre celelalte 
părţi şi câţi stânjeni se vor alege. 

927, -— 7170 (1662) Aug. 17.— Rafail călugăru cu fii săi Drăghici şi Datco dau 
zapis lui Radu log Creţulescu că i-au vândut partea lor din Glupari care le este şi 
lor de moşie, de strămoşie. e 

528. — 7171 (1663) Martie 11. -— Stanciul ginerele lui Neguţ ot Glupari şi cu 
femeia sa Angelina, dau zapis lui Radu Creţulescu vel log. că i-au vândut ocina lor 
în Glupari, Vlaşca, ce trece peste apa Câlniştei lângă ocina ce a cumpărat-o dela 
Hrizea căpitan sin Gheorghe vistier, (Caridi-Popescu). Martori mai mulți boeri din 
“Cocorăşti.. | 

529. — 7179 (1671) Martie 8. — Lepădat sin Radu-mulge-vacă din Câlceşti dă 
zapis lui Nica ceauş za: aprozi sin Bunea vistier (Grădişteanu) că-i. vinde moşie în 
Câlceşti pe Neajlov. - 

„580. — 7180 (1671) 22— Mihalcea, Constandin i Vadislav dau zapis la mâna lui 
Gheorghe vel ban (Băleanu) că i-au vândut partea lor de moşie din Singureni. 

531. — 7180 (1672) Mai 8. — Radu Creţulescu biv vel log. dă zapis lui Hriza 
vel vistier. (Caridi-Popescu), că a cumpărat de la el partea. lui de moşie din Glupari 
ce avea de la tatăl său Gheorghe 'vistier cumpărată de la megiaşii de acolo. 

532, — 7180 (1672) Mai 14. — Radu Creţulescu biv log. dă zapis Hrizii. vel 
vistier că i-a vândut ocină în Glupari ce avea cumpărătoare dela megiaşi. 

533. — 7182 (1674) lunie go. — Radu vel vornic, Vâlcul vel vist., Badea biv 
vel clucer, Stoian biv vel post., ispravnici scaunului Bucureştilor, dau carte lui Radul 

  

ot Săcărie, Prahova, ca să aibă pace de către Muşat feciorul lui. Onufrie călugărul . 
ot Mireu, Vlaşca, pentru că au avut pâră dinaintea acelor boeri pentru nişte bani 
şi unelte ce a furat Muşat dela Mehmed Afinde! când a fost în oastea d'intâi la 
Camenița .cu Gligorie Vodă (Ghica) 2. Muşat furând aceste lucruri, a.fugit 'la Iaşi. 
Trecând ceva vreme şi întâmplându-se ca Chiriz aga, ce fusese beşli aga să meargă 
cu trebi domneşti, a cunoscut la Muşat uneltele lui Mehmet şi a apucat pe Muşat 
şi Pa trimis din Vid aici, şi apucându-l Mehmed cu strânsoare, Muşat a năpăstuit pe 
Radul zicând că acesta a furat, şi a încăput acesta la mare nevoe şi s'a prădat. 
După aceia, ştiindu-se Radul că este om drept a venit înaintea boerilor de s'a pârât 

1 Eftendi. 

3 La 1671. Hurmuz. V:,



de faţă cu Muşat, şi aşa i s'a făcut judecată cum. să jure Radul cu nişte” oameni 
buni de credinţă cum nu-i vinovat şi, jurând Radul, au să-i plătească Muşat Radului 
toată paguba, au să piară Muşat ca un om rău. Radul aducând 12 oameni de cre- 
dinţă şi mărturisind şi mulţi boeri că Radul este-om drept, şi văzând Muşat că ră- 
mâne de vină, a mărturisit că el a furat. IE i a 

534. — 7182 (1674) Aug. 8. — Ieromonah Onofrie dela Mirău, Vlaşca, dă zapis 
lui Matei post. Filipescu cum să se ştie că pentru stricăciunea ce fiul lui. Onofrei, 
Muşat, a făcut turcului Mehmet Afende şi năpăstuirea ce a făcut Radului de Secări, 
a plătit post. Matei toată paguba turcului şi gloaba armaşului dând taleri 250. Apoi 
Filipescu a tras pe Muşat la judecată şi a rămas să intoarcă acesta banii. Dar Muşat 
n'a şăzut până îşi va plăti stricăciunea ci a fugit de închisoare şi Pa aflat omul dom- 
nesc la casa tatălui său Onofrei. Acesta s'a dat platnic pentru fiul său, că va plăti 
până la Sf. Maria mică, iar nedând banii la zi, să fie Filipescu volnic să aleagă şi 
să ia din părţile de moşii ale lui Onofrei 'la-Mirul, la Bălărie şi la Velică, şi din stupi. 

535. — 7183 (1675) Martie 25. — Cartea Ducăi Vodă, -să aibă pace Radul ot 
Secărie de către Muşat. | | e 

536. — 7185 (1676) Sept. 9. — Mihăilă cu frate-său 'Toader sin popa Radu din - 
Nanov, Teleorman, dau zapis lui Constantin căpitanul! şi jupânesei lui Ancăi că 
le-au vândut părţile lor de moşie din Singureni pe Neajlov, Vlașca, cumpărături de 
la moşul lor Manea. a 

537, — 7185 (1677) lunie 12. — Manea sin Petru ot Glupari, Vlaşca, dă zapis 
Nicăi sluger. sin Bunea vistier (Grădisteanu) că i-a vândut partea sa 'de moşie din 
Glupari. | a - e 

538. — 7188 (1680) Martie 7. —-lanache ot Nanov dă 'zapis lui Radul vornicul 
al mării sale doamnei, ot Izvoare ot sud (loc alb): că i-a vândut moşie în Singureni 
pe apa Neajlovului, Vlaşca, moşie ce este împreună cu a lui Constantin pitarul şi a 
fraţilor ui. . i 

539,:— 7188 (1680) Martie 10. — Constandin pitarul, cu jupâneasa sa Anca, 
dau zapis Radului vorric din Izvoare, sud Vlaşca, cum că i-au vândut moşie în Sin- 
gureni, moşie de cumpărătoare dela Mihail şi frate-său Tudor feciorii popii ' Radu 
din Nanov, Teleorman. Semnează şi -Panaiotis fost capichehaia (greceşte), Tatul Be- 
ciarul, Drăghici căp. | o n SE | 

540. — 7188 (1680) Iunie 12. — Manea cu fraţii săi Petru şi Vlasie feciorii lui 
Petru ot Glupari, Vlaşca, dau zapis Nicăi biv vel sluger sin Bunea vistier (Grădiş- 
teanu) că i-au vândut partea lor din Glupari alături :cu moşia Stoeneştilor. şi din 
Mirul şi din câmpul Velicului, Vlaşca. | Ie Ea 

541. — 7188 (1680) lulie 13. — Radul: şi Gheorghiţă feciorii Hrizii vornic dau 

PN | 
"2 Wu Filipescu, v. doc. 549. La 1680 e pitar, doc. 538.539:549. 

Vlașca, v. doc. 539. 

> E cronicarul Radu Popescu.
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zapis lui Pârvu post. Creţulescu că i-au vândut ocină din Glupări, moşie cumpărată 
de moşul lor, Gheorghe vistier (Caridi- Popescu) dela megiaşii de acolo. Apoi tatăl 
lor a vândut moşia tatălui lui Creţulescu, care a mai cumpărat şi dela megiaşi. In 
zilele lui Grigore Vodă,. tatăl Creţulescului a vândut ocina dela Glupari Hrizii vor- 
nicul. Radul şi Gheorghiţă vând acum lui Creţulescu toate părţile lor. Pecetea lu 
Radu: o lebădă. Martor Pârvu Fărcaş, | - a 

542, — 7189 (1681) Mai 12. — Mihalcea post. sin Prodan clucer din Purcăreni, 
Teleorman, dă adeverinţă de primire de bani lui Ivaşco clucer Băleanu pentru moșia 
Singureni.. Mihalcea avea frate pe Constantin. o | 

548. —- 7190 (1651) Dec. 16. — Ianache iuzbaş cu fiul său Pară dau zapis Ra- 
dului. vornic ot Isvoarele că i-au vândut moşie în Singureni,. Vlaşca, într'un hotar 
cu moşia ce.i-au mai vândut, din hotarul Epureştilor în sus. Martori Leontie ot 
Stoeneşti, Radu ot Câlceşti. . - a 

534. — 7195 (1687) Mai 29. — Feciorii lui Furdui, anume Matei i Constantin, i 
Radu dau scrisoare lui jupân Preda spătar Pârscoveanu că i-au vândut moşie ot 
Câlceşti. | N 

515. — 7196 (1688) Fevr. 23. — Scrisoarea Predii Pârscoveanul la mâna vă- 
rului Bunea (Grădişteanu) vtori log 2.că cumpărând nişte moşii dela feciorii lui Furdui 
din Călceşti şi căzându se mai mult Bunei-a le cumpăra, i-a întors acesta banii înapăi 
ca să ţie moşia. | Sa 

"546. — 7196 (1688) Martie 1. — Leontie dela Stoeneşti cu frații săi Chiriac şi Andrei, dau zapis lui Bunea (Grădişteanu) vtori log. că i-au vândut partea lor de moşie din Singureni, stânjenul po bani 20. Semnează şi Cârstea vel vist. (Popescu), Constantin Bălăcianu vel agă, „Drăghici Strâmbeanu, Grigore B(ăleanu). , 547. — 7196 (1688) Aprilie 3 — Hriza fata lui Furdui din Câlceşti, cu fiul ei Negoiţă, dau zapis Bunii vtori log. (Grădişteanu) că i-au vândut moşie în Câlceşti, moşie de zestre dela Furdui, stânjenul po bani 22. 
548. — 7137 (1688) Sept 13. — Datco cu frate său Muşat, feciorii lui Stănimir din Stoeneşti, Vlaşca, dau zapis lui Bunea vtori log că i 

reni, Vlaşca. o 
549. — 7197 (1689) Martie 18. — Radul vornic din Isvoare cu fraţii săi Manea log. şi Negoiţă clucer, dau zapis Bunii vtori log. că i-au vândut moşie în Singureni, pe apa Neajlovului, Vlaşca, moşie de cumpărătoare dela Constantin pitar 3; feciorul lui Prodan, şi dela jupâneasa lui Anca, precum şi moşia tot din Singureni cumpă- rătoare dela lanache iuzbaş şi dela fiul său Para din Nanov +, aceste moşii fiind ală- turea de moşia Singureni a lui Bunea. Semnează Şerban log., Constantin vel sluger, 

„au vândut moşie în Singu- 

, 

  

: Cumnatul lui Radu Popescu. v. nota la doc. 2... 
E vorba de al 2-lea Bunea, fiul lui Nica. : 

3 V. doc. 536. 

1 Doc. 543. - 
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Cornea biv vel agă, Preda ot: Prooroci vel căpitan za. dorobanţi, Şerban : Năsturel, 
Pârvu Fărcăşanu, Cernica clucer, Matei Detco (Comăneanu) vel căp. za seimeni, 'Dră- 
ghici ceauş Strâmbeanu, Pătrasco vel căp. za lefegii, Gheorghe post. N 

550. — 7198 (1699) Fevr. 28. — Scrisoarea lui Grigore post.  Băleanul tătre 
Bunea log. (Grădişteanu) că având Bunea moşie în Singureni, Vlaşca, au venit 
moşneni de acolo de au zălogit la. Băleănu nişte moşie de acolo drept ughi 45, dar 
căzându-se lui Bunea a cumpăra, fiindcă „mai are moşie în acel hotar, a: înapoiat 
Bunea lui Băleanu banii, rămânând ca să-şi. caute Bunea zălogul cu moşnenii, fe- 
ciorii lui Prodan. o e 

551. 7199 (1691) Martie 4. — Radu cu frate-său Constantin. sin Furdui şi cu 
nepoţii lor Radu i Hriza, dau zapis Bunii log. că i-au vândut moşie la Calceșşti, 
Vlaşca, pentru că mai avea moşie acolo. | 

592. — 7203 (1695) Aprilie 5. Cartea a 12 boeri hotarnici pentru moşia Sin- 
gurenii de jos a Bunii vel armaş (Grădişteanu) cumpărată de la Leontie cu fraţii 
lui ot Stoeneşti. Semnează Matei căpitan, Badea  Popescul, Mihai Dărăscul, Valcul 
căpitan, Tudor căpitan ot Călugăreni, Ivaşco post., Marco iuz. ot Daia, Stanciu ot 
Hodivoe, Negoi Berescul, Radu ot Berbecari, Radul ot Cucuruz. a 

553.— 7206 (1698) Iunie 6.— Cartea a 12 boeri hotarnici luaţi” de Bunea Gră- 
dişteanu vel armaș ca să-i caute: moşia Singureni, Vlaşca, cumpărată. de la Radul 
vornic şi de la Grigore post, Băleanul. Semnează: Matei, căpitan Strâmbeanul, Vâlcul 
căp., Neagu Berescu, Nicula Liondaru, Mihai Dărăscul, Tudor căp. ot Călug(ăreni). 
Lionte ot Stoeneşti, Radul ot Cucul, Radul ot Berbec(ari),. Marco ot Daia, Stanciu 
ot Hodivoi, Dobre ot Cămineşti!. | Ş i 

554. — 7209 (1701 Mai 30. — Vâlcul sin Vălcu căpitan ot Drăgăneşti dă zapis 
Bunii Grădişteanu vel comis că-i vinde partea sa de moşie din. Costieni, Vlaşca. 

555, — 7ar2 (1704) Mai 15. — Fiera sin Mihalcea căp. ot Cartojani cu vărul 
său Stanislav sin Oani ot tam dau. zapis Bunii Grădişteanu biv- vel comis că i-au 
vândut partea lor de moşie din Costieşti 2, 

5d6.— 7218 (1710) lan. 20. — Gheorghe biv vel post. * şi Pătraşco Brezoianul 
vel serdar, ispravnici scaunului Bucureşti, dau carte lui Drăghici ceauş Strâmbeanul 
ca să ţie moşia Căptăreşti, Vlaşca,. jumătate, pentru că este de zestre dată de ju- 
pâneasa. Neaga slugereasa, maica, (?) slugerului ot Popeşti, fiica jupânesei Stanca pe 
care a ţinut-o Radu clucerul tatăl lui „Drăghici ceauşul, + iar: acum în zilele -lui Con- 

  

1 V, doc, ş6i. 

- 2 Sau Costieni, doc. 533, 561. 
3 Probabil Iordache Creţulescu. | a | 

+ Stanca fiica lui Andrei pitar ot Strâmba, fiul lui Neagu aga din Negossti şi Popeşti, a fost 
măritată cu Radu Vlădescu zis și Strâmbeanu şi a avut copii pe Drăghici Strâmbeanu şi pe 
Neaga sofia. lui “Calotă sluger : Bozianu zis şi:ot Popeşti cu care are copii pe , Matei, Radu 
şi Badea pah.— Acad. Rom. pachet 29 doc. 213; pachet 44 doc. 78,113.—Grecianu, III 37.— Cf. doc. 366 

nota, 563. 568.—Cred că cetirea exactă a doc. este: de zestre, dafă jupânesei Neaga slugereasa, sofia 
Slugerului ot Popeşti...“



stantin' Basarab sculatu-s'a Statie pah. feciorul Badii şi nepotul jupânesei -Neaghi, 
viind la Bucureşti de faţă cu văru-său Drăghici ceauşul. Statie zice că moşia este 
împietrită din sus şi din jos, iar afară de această moşie Căptăreşti are el altă moşie 
pe din jos ce se chiamă Rotăreşti şi se întinde Drăghici ceauş de.o împresoară. 
Arată Statie două zapise, unul de cumpărătoare despre moşul său Calotă sluger, de 
la Dima. gealep care au fost şi lui zălogit de Dumitraşco feciorul Neculei vistier!), 
şi al doilea zapis de cumpărătoare de la un Moga log. — Drăghici ceauşul zice că 
acel zapis e mincinos şi boerii cercetându-l văzură că unde zicea Căptăreşti a stricat 
şi a zis Rotăreşti. Au mers la faţa.locului 6 boeri şi au dovedit că zapisul este stricat 
şi a rămas Statie pah. de lege. Sa mai dat lui Drăghici ceauş şi cumpărătoarea lui 
moşu său Badea pah. de la jupâneasa Neaga ot Popeşti. îi 

557. — 7222 (1714 Mai 30.— Drăghici medelnicer vinde lui Bunea Grădişteanu 
vel vornic stânjenii ce cumpărase în Gorgan, Vlaşca, de la Chiriac şi frate-său Andrei 
ot Stoeneşti ?, Bunea, fiind incă vel comis, cumpărase de la aceştia moşie în Gorgani. 

- 558. — 7251 (1742) Sept. 29. — Neacşu sin Muşat cu fraţii săi ot Stoeneşti, 
Vlaşca, vând lui Matei Creţulescu log. za vistierie, stânjenii ce aveau în moşia lui 
în Gorgan. a 

559. — 1766 Martie 25. — Pârvu post. Popescu sin Stan Popescu biv treti 
vistier 3, cu soţia sa Maria, dau zapis logofătului Voicu Dioştean că având moşie 
Căptăreşti, Vlaşca, cu fratele Dinu Popescu, îi vând jumătate. Moşia se hotărăşte 
cu Câlceşti a paharnicului Matei Creţulescu şi cu Căptăreştii vistierului Strâmbeanu + 
Zapisele cele vechiau fost la Ştefanache stolnic * când i s'a zălogit moşia şi nu s'au 
luat încă înapoi. Pârvu dă lui Voicu anaforaoa veliţilor boeri în care se arată pricina, 
şi se porunceşte starostelui de neguţători să restitue 'zapisele. Si 

"560. — 1766 Aug. 6. — Maria Popeasca soţia răpos. Const. Popescu, di zapis 
lui Matei Creţulescu biv vel pah., că-i vinde moşie în “Căptăreşti, Vlaşca, de moş- 
tenire de la părinții soțului ei. Moşia li-o luase într'o vreme răpos. stolnic Ştefanache 
cu nedreptăţi, asuprindu-i dapă cum era d-lui obişnuit, iar după moartea d-lui, Scarlat 
Voevod Ghica cunoscându-le dreptatea le dăduse moşia înapoi. 

561. — 1793 Iulie 27. — Hotărnicia făcută de Barbu Ciorogârleanu sluger la 
moşia Cămineşti şi Costieni, Vlaşca, între medelnicer Ion Creţulescu şi sora sa A- 
nastasia a lui Const. Brezoianu. Vecinătăţi: moşia Creţoiul a mănăstirii Văcăreşti; 
moşia Boteni a lui Ioniţă Comăneanul clucer; moşia Uda şi Bila a mănăstirii Să- 
rindarul şi a post. Const Nănescu; moşia Căciulatul a medeln. Ion Creţulescu. 

1 Doc. 416 nota, 

2 Stănești în doc 562. | . 
3 Doe. 146 nota. Fiul lui State pah. de'la No. 536 sau chiar acelaş. Ct. doc. ş60. 
+ Constantin Strâmbeanu zis şi Corcoveanu, post. 1718, consilier împărătesc în Oltenia 1726, 

vel stolnic. 1752 apoi vel vistier, din neamul lui Drăghici (doc. 536), e tatăl Dumitranei soţia lui 
Const. Ştirbei din a doua jumătate a sec. XVIII-lea.—Cf. doc 236. 563. 

5 Cremidi. V. doc. 212.



562. — 1830 Aprilie 19. — Cartea departamentului de şapte în pricina "dintre 
stolniceasa Smaranda Creţulescu *, soţia răpos. stolnic Const.. Creţulescu sin răpos. 
căminar Ioniță Creţulescu, cu vel log. Scarlat Mihălescu pentru o cârciumă pe care 
acesta o. făcuse pe moşia sa Stăneşti *, Vlaşca, în hotar cu Singurenii stolnicesei.—- 
Stăneşti fuseseră mai nainte ai lui Ştefanache şi ai vistieresei Luxandra Moviloaia, 
sora lui Mihălescu. La 13 Fevr. 1803: Moviloaia' vânduse Stăneşti lui. Ştefan Bujo- 
reanu biv căp. za dorobanţi, dar moşia fusese tot. atunci reluată cu protimisis de 
fratele Moviloaiei, Mihălescu. 

563. — 1830 Oct. 17. — Grigore Cantacuzino cere să se oranduiască notarnic 
la moşia Singureni ce are de zestre. 

504. — 1836 Sept. — Cartea judecătoriei Vlaşca în procesul dintre vel clucer 
Grigore Cantacuzino şi vel log. Scarlat Mihălescu pentru călcarea moşiei Singureni 
a lui Cantacuzino despre hotarul de sus ce se chiamă Cămineasca. 

565. — 1837 Martie gr. — Hotărârea, divanului judecătoresc secţia civilă, des: 
părţirea vremelnicească, cu privire la procesul. dintre Catinca Ştirbei : şi serdarul 
Gheorghe Opran cu vornicul Scarlat Grădişteanu, clucer Grigore - Cantacuzino şi 
obşteasca epitropie, pentru hotarele moşiei Stramba, Vlaşca. ” 

Strâmba se compune din trei trupuri: Căptăreşti, Hulubeşti şi Iasii. 
Vornicul Scarlat. Grădişteanu era frate cu răpos. consilier Const. Grădişteanu 

şi cu vistierul: Grigore Grădişteanu. 
Scarlat Grădişteanu zice că în hotarul Hulubeştitor are parte coborâtă de la 

Andrei pitarul+ şi lipită de moşia sa Strâmba printr:o hotărnicie din 7179 (1671) Fevr. 6. 
In proces se citează o anafora din 5 Nov. 1793a veliţilor. boeri asupra pricinei dintre 

vornicul Manolache (Grădişteanu) şicăminar Ion Creţulescu. Se mai înfăţişează un hrisov 
din 7190 (1682) Fevr. 15, al lui Şerban. Voda relativ la un .vad de moară în Strâmba 
al lui Atanasie călugărul sin Badea pah., din care se. trăgea „soţia . vornicului Mano- 
lache Gradişteanu 5. 

Semnează : Iancu Văcărescu, N. Ghica, G. Dedulescu: 
566. — 1843 Aug. 20.-- Hotărârea divanului :civil din Bucureşti, secţia II-a, în 

procesul dintre Grigore C Cantacuzino şi Scarlat Mihălescu pentru călcarea . moşiei. 
Singureni. 

Scarlat Mihălescu era mort la data aceasta. Se înfăţişează fiul său marele clucer 
Ion Mihălescu, prin vechil Iorgu Manu. - 

Semnează ; Dimitrie Rallet, Const. Herescu, Const. G. Filipescu, Ion Golescu, 
Ion Bălăcianu. 

1 Născută Conduratu. 
* Stoeneşti în doc. 537. 
2 Născută Creţulescu, văduvă vornicului Barbu Stirbsi, ful Dumitranei Strambeanu.. Cf. 

doc. 236, 559. 
1 Din' Strâmba, nepot de frate al lui Antonie Vodă din Popeşti. Doc. 5 556 nota. 
5 Maria, fiica lui Constantin Ştirbei şi a Dumitranei Strâmbeanu. Cf. doe. 336.539



o î76 = 

567. —- 1830 Martie o. — Hotărnicia moşiilor Singureni şi Bila, Vlaşca. 
S'au înfăţişat pentru trupul Gorganul: 
7215 (1706) Oct. 6. Zapisul Neacşăi femeia lui Calotă. „prin care vinde unchiului 

său Muşat, moşie. în Gorgan. | 
7216 (1708) Fevr 3. Zapisul lui Chiriac” şi fratelui stu Andrei ot Stoeneşti prin 

care vând lui Bunea Grădişteanu comis moşie în Gorgan. . . 
7216 (1708) lunie 28. Zapisul lui Chiriac şi fratele său Andrei, feciorii lui Chi- 

riac ot Stoeneşti, Şi cu feciorii lor Stanimir Şi Andrei prin care vand Bunii Grădiş- 
teanu comis moşie la Gorgan. 

7216 (1708) Aug. 17. Zapisul lui Stanciu şi fratelui său Vlădilă feciorii lui Mi- 
halcea ot: Stoeneşti prin care vănd 'Bunii Grădişteanu moşie în Gorgan. 

Pentru trupul Epureşti al sf. Mitropolii : 
7177 (1669) Martie 2. Hrisov al lui Radu Leon Vodă către Gheorghe Băleanu 

vel ban ca să ție Epureştii cumpăraţi de la feciorii lui Ivaşco medelnicer din Cepari. 
7231 (1723) Martie 28, — Hotărnicia iscălită de Matei Fălcoianu biv vel vornic, 

Tănase ceauş Ciorogârleanu, Vâlcu clucer Strâmbeanu, Iancu vtori armaş, Mihai că- 
pitan Prejbeariu, Sava vtori portar, pentru moşia Epureşti. a lui Iordache vel portar. 

Pentru trupul Mirău: 
"7206 (1698) Mai 11. Hrisovul lui Constantin Vodă. dat lui „Neagu sin popa 

- Oprea din Mirău ca să ţie moşia ce este alăturea cu moşia lui Matei biv vel comis 
Filipescu care au fost dăruit lui: Bunea vel armaş Grădişteanu. 

568. — 1853 Ianuarie 20.— Carte de hotărnicie, a moşiei! Singureni şi Bila a 
vornicesei Luxiţei Cantacuzino, 

Vecini : -! | a 
Colonel |Alex. Simiei - ) proprietari în Căptăreşti şi. Hulubeşti 
Serdar Alecu Grădişteanu $ ce se numeşte acum Strâmba ; 
Doctoru Warthiadi cu moşia loneasca. 

Documentele moşiei Strâmba : 
7173 (1664) Dec. 18. Stanimir sin Chiriac cu ful său „Datco din Stoeneşti vinde 

lui Badea pah. moşie în Singureni de jos st. şo. 
7174 (1666) Mai 1. Apostol, cumnat cu Stanimir ot Stoeneşti, în călugărie 

Anastasie, vinde Badii pah. 100 st. în Singureni. 
7176 (1668) Fevr. 1. Vlaicu ot Hulubeşti vinde lui Radu clucer, sin. Badea pah.! 

moşie în Hulubeşti. ”. 
7116 (1668) Fevr. 3. Neagu din Hulubeşti vinde lui Radu clucer sin Badea 

pah. st. 84. 
7176 (1668) Martie 4. “Radu căp. ot Boari vinde Radului clucer sin Badea pah. 

moşia Hulubeşti partea lui Marcu sin Radu Burdeanu. 
7179 (1671) Martie 20. Şerban post. vinde lui Radu clucer sin Badea pah. Vlă- 

descu moşie în Hulubești. 

  

1 Ot. Vlădeşti. Cf. doc. 366 nota,
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1179 (1671) lan. 20. Antonie Vodă către 12 boeri hotarnici ai lui Radu clucer 
şi Andrei pitar să-i deosibească la moşia Hulubeşti partea ce au Radu clucer cu 
vărul său Tudor Aga şi Şerban Post. de la moşii lor şi ce a cumpărat Badea pah. 

„şi fiul său Radu clucer, de către partea lui Andrei pitar ce are de la moşii lui şi 
ce a cumpărat tatăl său aga Neagu. 

7197. (1689) Martie 27. Zapisul lui Cazan clucer sin Badea pah. ot Viadeşi prin 
care vinde „nepotului său Drăghici: toată! parteai sa! din Singureni st. 8o. 

7200 (1692) lan. o. Zapisul lui Teodosie - monahul prid care dărueşte nepo- 
tului său Drăghici Strâmbeanu toată pârtea sa 'de' moşie la satul Hulubeşti. 

7201 (1692) Dec. 8. Răducan pah. sin Andrei „pitar ot Strâmba vinde nepotului 
său Drăghici ceauş 185 st. în Hulubeşti. | 
7204 (1696) Martie: 20. Cazan. clucer vinde nepotului, său „Draghici “patiea, Sa. 

din Hulubeşti.: i a i 
“7aro! (1702) Tan. „20. "Măiei, căp. Strambcanu vinde lui Drighici ceauş moşie în: 

3 

  

Hulubeşti i 
“7214 (1706) Martie! 21. “Radu pah: 'sin Andrei pitar” vinde nepotului său Dia: 

shici ceauş moşie" în Hulubeşti. : Să 
"7261 (1752); Dec: 12. Sterian; nepotul lui Cazan: Vladescu vinde! vărului său 

Const. Strambeanii biv. vel! stolnic” moşie“în Hulubeşti, 2: - 
7172 (1663 —4) Hrisovul “lui” Grigore Ghica 'dat; lui. Cazan “clucer. şi * fraţilor săi 

Radu clucer” i i “Calotă” pah;, i Constantin, "feciorii Baâdei' 'pah.; pentru partea de. moşie: 
ce au: dela moşul lor Tudoran” pitar şi: de Ia. tatăl lor. Badea 'pah. 

" Stolniceasă Smaranda! Creţulescu, este, “mama” voriicesei Luxiţa. “Cantacazing: pă 

  

    

tie 
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569. — 7182 (1674) Mai 2. — Papa vtori vist, (Grecianu) .. dă "zapis, Manti log. 
za vist. feciorul Manti comis că i-a vândut satul lapa şi cu toată partea sa de moşie, 
din, Lârnava, Teleorman şi cu toţi. rumânii luaţi de la cumnată-sa Bălaşa. Semnează Ă Şt. 2 

Radu Năsturel vel log, Valcul vel vist, Mihai ot Grind, Curuia pah., Gheorghe - 
Lup(?), Barbu vel comis, Radu'vel medelnicer Ştirbei, Stanco .. ..., Negoiţă vist., Mihul 
vist. Brătăşânu, Istrate şctrar, Papa ...., Constantin log. (No.: 7. cond). Ea 

„__ 970. — 7219 (1711) Martie 1. — Calea vistiereasa a răpos.. Manti_ vistier, cu fiii 
„ei Manta vel căp: za lefegii şi Pârvu, şi cu nepotul ei Radu al fiului ! ei Drăghici 
vătaf, dau zapis lui Şerban log. sin Şerban Grecianu biv vel log. că-i "vând. două . 
moşii Iapa şi Târnava ce le-au fost şi lor de. cumpărătoare. de. la. vist, Grecianu 
moşul lui Şerban log. — Papa a vândut moşiile cu rumânii, iar. ei Ie vând acum fâră 
rumâni, pe banii 66'stânjenul. Semnaţi şi Const. post. Grecianu,” Şerban! log. : Gre- 
cianu, Toma Cantacuzino vel pah., Şerban (Bujoreanu) vel “vistier, Ştefan Canta- 
cuzino vel post:, Iordache Creţulescu vel pah., Pană (Negoescu-Popescu) vel stolnic, 
Const. post. Grădişteanu, Pătraşco Brezoianu vel serdar, Manolache vel agă, Neagoe 
Topliceanu vel pitar, C. Grecianu vel căpitan za! dorobanţi, Const. Conţescu vtori: 
log, (No. 2 cond.). 

571. — 7240 (1732) Martie. -- Şerban Grecianu biv ceauş za aprozi cu frate-său 
Drăghiceanu biv treti post., dau zapis lui Sima zaraful că-i vând lapa şi “Tarnava, 
iar pentru 5oo st. din Iapa având pricină cu Tănase ceauș Ciorogârleanu, dacă acei 
stânjeni vor rămânea asupra acestuia, să aibă ei a da 5oo st. din altă moşie. 

Actul se reînoeşte în aceiaş lună, după înţelegere cu Ciorogârleanu.. 
Semnează şi Tase Fărcăşanu, Grigore Grecainu biv vel vist., 

Lambrino biv vel log., Ciorogârleanu. (No. 3 şi 4 cond.). Sa 
512 — 7241 (1733) Aprilie 15.— Antonache (Caliarhi) biv vel vist. vinde ju- 

pânului Simi partea de mosie ce are în Iapa, Teleorman. Semnează şi Ancuţa Floreasca, 
Barbu Merişanu vel vornic, Pârvu Câmpineanu vel căp. za lefegii. (No. 5 cond). 

573 —7241 (1733) Iunie 15. — Vasile Cu jupâneasa lui Maria vând Simi zaraf 

Manolache 

  

1) Soţia lui Aantonache Caliarh. V. doz. 158.



  

9 
moşia: lapa ce 'o au de zestre dela mama Calita Campieanu, stânjenul pe bani „50. 
Semnează şi Radu Câmpineanu. (No. 6 cond.). : 
574 — 1796 Aug. 16. — Partea din moşia Şoimu a Tăpos. pitar: Sandu - socrul: 

vameşului Diamandi Deşiiu a rămas la mezat asupra. vornicului Constantin: Șirbei. 
(No.. 9 cond.). : : 

575 — 1797 Iulie 14. Matei Berendei i postelnicel şi “Tudor Dincă: S'au' dus la 
hotarul moşiei Şoimul a răpos. pitar Sandu ca din” 3000 st. ce sunt în acest hotar 
să deosibească _1500 zestrea vameşului Diamandi Deşliu iar 150 se dau! în vânzare. 
Sunt 2 hotare: .Unul  Şoimu ce 'se chiamă şi Iapa, altul Târnava. Sa pus sfoara din 
hotarul Smărdioasa, a clucerului Paraschiva (No: 7pcond.). - "i i : 

576 — 1797 Aug. I, Act grecesc al lui Diamandi Deşliu. din care se 'vede că a. 
avut socru pe răpos. pitar Sandu, 'şi că are frate pe şetrarul Gheorghe 'Desli. Sem- 
nează greceşte şi Gheorghe: Christu şi lon: Rahtivan (No. 8 cond.). | 

577 — 1827 Sept. 11. '— Departamentul de şapte către domn. S'au înfățișat Dumi- 
trache 'Deşliu biv vătaf za divan inpotriva cluceresei Anica Deşloaica, zicând Dumi: 
trache că o moşie Şoimul de zestre a răpos. mumisi ' Marii, fica răpos. Sandu: şetrar,; 
se stăpâneşte: de casa răpos. unchiu- său clucer. Ioidache Daşliu soțul Anicăi. Aceasta 
răspunse că răpos. „clucer Deşliu! cumpărase, moşia! delă frăte-său' vameş : Diamandi 
şi că ea a dat-o: zestre fiică- -si Mariuţii Căsătorită! cu vtori log, Iancu Mibălescu. 

» Se înfăţişează : - Di i 
"1797 Aug. 1. Zapisul lui Diamandi 'Deşliu că având: trebuinţă de bani! "ca să: 

răscumpere de la mezat casa ce i-au luat-o creditorii Tăpos. socru-său Sandu a vân- 
dut-o fratelui său lucrului. | ia | 

” Jeluitorul Deşliu: arată: - 
Foaia de zestre a mamă-si de la' 1784. 
Anaforaoa veliţilor boeri din. 27 i Mai 1798' cuprinzătoare de judecata ce a avuț 

Diamandi Deşliu cu creditorii răpos. 'socriu-său pentru zestrea soacră-si ce s'a :dat în 
datoriile ră pos. socru:său, "cerând Deşliu atunci ca banii ce s'au adunat din: vânzarea 
lucrurilor de' zestre la: mazilia răpos. Alex. Vodă Ipsilanti. să stea. depoziton | la stă- 
rostie până se va face anateorisis 7 pentru toate, căci 'n'ar fi cu dreptate ca „din 
zestrea soacră-si să „plătească datoria ' 'socrului său. "Deosebit, pentru o prăvălie ce 
sa fost dat spre vânzare la mezat să nu se haraciladisească * mezatul până .nu se! 
face de iznoavă cercetare pricinii ce a. fost zestre a, soacrăi lui Deşliu, adică a Marii 
pităresei soţia 'Sandului. 

1794 Aug. 20. — Hotărârea răpos, “Alex. Vodă Mocuzi asupra anaforalei răpos.' 
vornic: Brancoveanu, că neavând Deşliu! apodixis 2 pe acareturile ce se arată într'acea 
anafora că au căzut trimiron 4 pităresii la impărțeala ce a făcut cu fraţii - ei, ca: să 

a Ia 
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1 Revizuire. ; 

* A adjudecă. 
3 Adeverinţă. 

1 A treia parte de moştenire, partea sufletului,
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se poată numi ale pităresii de la. părinţi, şi nici cu stăpânirea ce a avut Sandu 
pitarul pe dânsele nu se poate da acea pliroforie pentru . că. puteă să le fi stăpânit 

Sandu că nişte.... ale lui de la cumnaţi,. şi neavând nici creditorii dovadă că au fost 
aceste acareturi toate sau parte ale Sandului cumpărate. de dânsul de la cumnaţi, 
pentru aceia rămâne ca atunci când vor puteă creditorii să dovedească că în urma 

împărțelii ce a avut soţia Sandului cu fraţii ei după . hrisovul ot leat, 53, au avut 

fraţii ei 1n “stăpânire aceste acareturi, care. atunci 'se găseau în: stăpânirea casei San- 
dului din care. să. se facă cunoscut că le-a cumpărat, în urmă, Sandu de la cumnaţi și 

s'au făcut însuşi bune lucruri ale lui, atunci îşi vor putea căută creditorii dreptatea 
spre a se vinde la mezat acele lucruri spre împlinirea datoriilor Sandului, iar până 
atunci să. rămâe lucrurile âcestea la Deşliu precum. s'au aflat. Jar casa fiind fără 
tăgăduirie zidire a Sandului şi fiică-sa, după moartea lui, de! sineşi. le- -a  adăogat la 

zestrea ei, aceia s'a primit, după pravilă, în vreme: ce . Sandu încă mai dinainte eră 

supus şi îndatorat cu tot avutul său prin hotărârea. vornicească a plăti atâta sumă 
de bani, mai vârtos că şi în catagrafia ce s'a făcut la leat 78 averii Sandului, încă 
trăind el, să văzut pusă şi acea casă preţuită, şi se arată şi mişcătoarele lucruri ale 
Sandului preţuite la taleri 1519. După care arată Domnul că nu este cu cale a luă 

„Deşliu sau cumnatul. lui Singur şi casa Sandului cu celalt avut. mişcător drept banii 
ce este dator. Sandu la soţia lui şi să. se 'isterisească cu totul ceilalţi datornici ai San. 
dului, ci cel mult poate să intre şi ei cu acea datorie de bani la curama. cu datornicii 

Sandului şi să ia analogonul lor. Domnul hotărește să se vânză. la mezat casa San: 
dului şi. banii vânzărei să steă trei luni la stărostie ca într” acest soroc să-şi dove. 
dească şi ceilalţi datornici ai Sandului datoriile lor, cum şi Deşliu să dovedească 
câți bani au intrat în mâinile Sandului după foaia îmapărţelii,. fiindcă Sandu nu 
este iscălit în acea foaie cum că a primit acei bani, şi de va vrea esti, că cumpere 
casa, va dă oareş-ce peste preţul cel. din urmă al mezatului. . , 

1796 Apr. 10. Anaforaoa veliților boeri în pricina lui. “Deşliu cu cr reditorii San- 
dului în divanul lui Alex. “Ipsilanti. Datornicii Sandului au „cerut, să se deâ la mezat 
lucrurile ce le stăpâneşte Deşliu peste foaia lui de zestre, “cum şi casa cu locul ei să 
se facă zapt. Deşliu a cerut toate lucrurile ca zestre a soacră-si şi ca cumpărături 
din banii de zestre ai soacră-si; cum şi moşia „Șoimul . ce. se arată. prin anaforaoa 
răpos. mitropolit Grigore că se deosebise drept a treia partea. lui Nicolae cumnatul 
Deşliului şi erâ dată spre vânzare pentru. plata, datoriei lui, o. cerea Deşliu sub. 
cuvânt că jumătate este în foaia lui de 'zestre iar pentru cealaltă jumătate a plătit el 
datoria cumnatului său. : Domnul zice că de vreme. „ce Deşliu. în urma numitei 
anafora a primit foae de zestre iscălită de Sandu pe care s? a învoit şi. sa mulțumit, 
nu poate după pravilă a cere şi alte lucruri. peste .foaie, nici. cu pronomion 1 acela 
de zestre. a lui, nici cu cuvânt de zestre a soacră-si; şi după arătarea ce a făcut 
Sandu căsunt cumpărâte cu banii soţiei lui, pentru că bărbatul are a întoarce zestrea 

  

1 Privilegiu.
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tot de acelaş; chip şi fel şi măsură după cum le-a -au luat, adică bani a luat . pitaru 
Sandu, bani are să întoarcă la clironomi, şi cum numai soţia Sândului puteă să facă 
acea cerere a se. dă bani întregi, iar nu şi <lironomul, hotărăşte domnul ca lucrurile 
câte ţine Deşliu peste zestrea lui să le vânză la mezat precum şi casa. bine sa 
vândut, iar pentru. banii ce arată: Desliu că a: plătit de la dansul datoria cum- 
natului său care eră dator la generalul Mihai (Cantacuzino) şi pentru cari cerea jumătate 
Şoimul, fiindcă pentru această datorie eră hotărârea făcută ' de'a se vinde numită - moşie 
şi fiindcă Sandu a strămutat acea hotărâre şi n'a lăsat să se vânză ci zălogind o prăvălie 
din cele puse în foaia de zestre a Deşiiului s'au plătit în urmă banii acelei zălogiri de către 
Deşliu iar moşia Şoimul a pus-o jumătate în foaia zestri fii-si iar jumătate a „lăsat-o. slo- 
bodă între lucrurile cele cumpărate de dânsul, pentru aceia jumătatea care este peste foaia 
Deşliului primeşte domnul să se dea la mezat, din care să-şi ia Deşliu câţi barii a plătit 
pentru datoria. cumnatului său, ca un amanetar. Dar după cercetarea ce au făcut veliţii 
boeri în. urma acestor. hotărâri domneşti, ei arată că. zestrea pităresii soţia” Sandului 
se dovedeşte din anaforaoa mitropolitului Grigore din 1777 Aug. 5 că se deosibeşte 
în trei: două :să rămâe 'pentru copila ce o are:sub mână de epitrop : şi una să se 
băscăluiască ! pentru Nicolae copilul său din care. să se plătească banii ce-a îm- 
prumutat generalul Mihai.. Acea. zestre cuprindea şi 'o prăvălie. din zarafi şi 1ooo st. 
moşie în Teleorman şi 5338 taleri din 'rămasurile părintești. Cu aceşti bani Sandu 
a cumpărăt 2000 st. în “Teleorman de la cumnaţi, şi locul pe-care a făcut casă,.de 
la străini şi aceste lucruri făcându-le zestre a deosebit trei părţi. Partea lui Nicolae 
copilu de st. zooo să se vânză la' mezat pentru plata datoriei către generalul Mihai 
Cantacuzino. Infăţişându-se înainte lui Const. Vodă Hangeri creditorii Sandului pitar 
cu Diamandi Deşliu, împotrivirea. creditorilor se. reazămă la 'un cap al pravilei ce 
zice că cele cumpărate cu :banii.nevestei.nu.: pot să se facă ale nevestei, şi alt cap 

ce zice că zestre se :socotesc cele cumpărate 'cu bani. din zestre, zicând: că la sholie 

se tâlcueşte că ori-ce lucru va. fi dat, acele să şi 'ia, la care cuvânt arată domnul că 

nu au dreptate pentru că aducând pravila în divan s'au' găsit acele capete 'spre aju- 

torul clironomilor pentru că cel d'intâi cap vorbeşte pentru o nevastă care în viaţă 
deosebindu-şi. zestrea din periusia. bărbatului, nu poate:să: ceară stăpânirea: lucrului 

„ce s'a cuinpărat cu' bani: ai săi din zestre spre a-l face câştig al său, ci numai zestrea 
întru a sa ființă; iar celalt cap arată că. bogat: fiind bărbatul se indatorează a da ce 
a luat de zestre sau asemenea lucruri, nedandu- -se .voe :nevestii de a lua întru stă- 
pânire lucru ce s'a:cumpărat cu bani. din zestrea ei, : iar: pentru - “bărbatul”: sărac şi 
mofluz cum a fost Sandu, .neavând cu ce răspunde zestrea ce i:s'a dat in bani, are 
voe nevasta să: ceară chiar lucrurile 'ce s'au cumpărat cu banii ei, socotindu-se acele 

lucruri întocmai ca o :zestre. Deci: să stăpânească copii -Deşliului periusia “mumii lor 

ce şi la dânsa s'a coborât de la moaşa lor Maria a Sandului. pitar. ! 

Jaluitorul arată o jalba i iscălită de, tatăl său Diamandi Deşliu de la ros aug 

N 

  

' Să se deosibească.: i
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31 ce au dat-o. pentru frate-său lordache, zicând. că „la 1797 când. creditorii socrului 
Său i-au vândut zestrea, neavând cu ce să o răscumpere. şi. nevrând. să se înstrăi- 
neze, a vândut moşia fratelui său, cu. cuget că i-o va înapoia ca să rămâe la fiul 
sau, Jăluitorul. Dar clucerul Iordache n'a mai vrut să dea moşia, deşi era a Jăluito- 
rului şi a cumnatului său ce se afla în Rusia şi o: cerea; consulul rusesc. 

„Câştigă clucereasa fiindcă a stăpânit -în pace zo de ani. 
“Semnaţi lanache Stănescu stolnic, Nicolae Nica serda:-, Nicolae Catacal, Alecu Andronescu, Const. Nenişor biv vel sluger. (No. 11 cond.). -. | 
578. — 1845 Aug. 23 — Divanul civil din Bucureşti secţia “II-a. Pricina dintre serdar Dimitrie Deşliu şi Marița Deşliu pentru moşia Şoimu.. .-::. 
Dimitrie Deşliu e nepot răposatei clucerese Deşliu de. la care moşia s'a coborât la Marița Deşliu (Mihăleasca), | E i - 
Marița Deşliu are vechil la judecată pe pitarul Ştefan Ferikidis. | Tatăl pităresei Maria (a pitarului Sandu) era Sima zaraful, iar mama ei era Caliţa. | | E - Su o „ “ Diamandi Deşliu era mort la 1807 şi fiul. său Dimitrie, nevârstnic, a: rămas sub epitropia unchiului său Iordache, Ie Ea Divanul hotărăşte că serdarul Dimitrie va lua în stăpânire moşia Şoimu. Semnează: Dimitrie Rallet, Gheorghe Dedulescu. (No. 12 cond.) | 579. — 1845 Nov. 17. — Inaltul divan Secţia I-a, în aceiaş pricină. Câştigă Ma- rița Deşliu. e Se Da i 
Semnează: C. Cornescu, Grigore Grădişteanu, C. Herăscu, - Const.: Ştef. Făl- coianu, loan C. Ruset.. | SE e 
Domnul întăreşte hotărârea inaltului divan la 2 Ianuarie 1846. -(No. 13: cond.). 580. — 1848 Fevr. 16. — Marița Deşli vinde Şoimul - epitropiei::cârmuitoare a averei Mării sale doamnei Zoe: Brâncoveanu, pe galbeni 17.000. Semnează şi Adal- bert conte de Gramont şi Gheorghe de Martirt consilier al Maj. Sale K. K. A. Adeverit de judecătoria din Viena la 28 Fevr. 1848. a 581. — 1849 Dec. 18. — Hotărnicia . moşiei Şoimu. 
Pentru vecinătatea cu moşia Smârdioasa s'a înfăţişat o hotărnicie. dia: 1774 Iunie 6 iscălită de Constantin şetrar .şi: Manoil clucer.: Clucerul Manolache Bujoreanu | era; stăpânul moşiei Bădireasca şi Strătoaia. | 
Moşia Traistea.a serdarului Alecu Budişteanu. e Pentru vecinătatea cu moşia Frumoasa s'a înfăţişat copie de pe hotărârea' din 25 Aug. 188 în care se aminteşte sinetul din 7243 (1735) lunie 14 “după: un zapis trecut în condica Marii Slătinencii, iscălit de Maria Dudeasca cu fii ei Constantin şi Ştefan, cuprinzător că numita Dudeasca vinde nepotului ei lanache medelnicer (SIX- tineanu) moşia Frumoasa 1, . | - a Pa 

  

1 Maria Dudeasca era fiica stolnicalui Const. Cant. Soacra lui lanache sau lene medelnicer Slătineanu, Ilinca Leurdeanu, cra fiica aceluiaș. Cf. doc. agr-a. La 1737 lanache e caimacam al Tării Româneşti. (Dapontes, Ephemerides daces, ed. Legrand II p. 18) Cf. Filitti, Biserica Maica Dom- nului din Slatina (Olt, în Lit, şi arta rom. XII (1903... No. r0—r2 şi Conv lit. Fever. zgr2 pag. 163.
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582. — 1855 Dec. 4/,s.: Viena. — Foaie de zestre a domniţei Zoe Bibescu: moşia 

Şoimul; moşia Breaza, partea care a fost a beizadelei. Scarlat Gr. Ghica. (Credit 

rural, actele moşiei Şoimu). 

583. -- 1858 Oct, I. — Pau. — Testamentul” Zoei Cantacuzino, născută Bi-. 
bescu ?. 

  

  
    

' Intâia soţie a lui G. Gr. Cantacuzino. : pa



TUDOREŞTI (boy 

584. — 7065 (1556) Oct, 24. —- Pătraşco Voevod fiul lui Radu Voevod către jupân Bocotan ca să-i fie moşie în Tudoreşti partea Stanciului şi a Radului şi a lui Dragomir, ori cât se va alege, drept aspri zozo. Comisul Bocotan a avut pâră cu aceştia inaintea lui Pătraşco Voevod voind ei să întoarcă lui Bocotan banii dar au rămas «cu rea ruşine» înaintea domniei, Domnul mai întăreşte şi. alte cumpărături ale lui Bocotan în Tudoreşti. Divan: Socol vel vornic, Tudor vel log., Stanciu spătar, Dragomir vistier 1, Radu stolnic, Lepădat pah., Vlad comis, Cernica vel post. Scris în Bucureşti. Original slavon. (No. 1 cond.).. | 585. — 7067 (1559) Aprilie 23. — Mircea Voevod fiul lui. Radu Voevod. către jupân Bocotan comis i Leancăi şi cu feciorii lor ca să le fie moşie în Tudoreşti din partea Gonţei, din jumătate a patra parte, pentru că le este' bătrână şi dreaptă moşie şi de baştină. Bocotan a avut pâră cu Lăudat şi a luat lege 2 boeri al doilea „rând de au jurat înaintea domniei că Lăudat n'a avut nici un amestec. în acea moşie. Lăudat rămâne de lege. Divan: Burtea (?) vel vornic, Bogdan log., Bărcan spătar, Cârstea vistier, Balomir pah., Dobruş * vel post. (No. 2 cond.) i 586. — 7067 (1559) Aprilie 24. — Mircea Voevod fiul: Radului. Voevod, lil jupân Bocotan banul pentru moşie în Tudoreşti, partea lui Prodan şi altora, pentru că este bătrână şi de baştină. Prodan şi. tovarăşii lui s'au sculat zicănd că Bocotan nu are amestec in acea moşie. Domnul vede cărţile lor, care sunt mincinoase, şi ei rămân de lege. Divan: ca cel de la No. 92, cu Ivancea slolnic, iar vel post. Stanciu Dobruş. (No. 3 cond.). 
aa 587. — 7077 (1568) Oct. 1. — Alexandru Voevod, fiul Mircii, nepotul . Mihnii, către jupân Bocotan să ţie Tudoreştii, partea Stanciului, a lui Dragomir şi a Ra- dului. Domnul întăreşte şi celelalte cumpărături ale.lui Bucotan în Tudorești. Divan: Dobromir vel ban Craiovei 3, Dragomir vel vornic, Radu vel: log,,: Badea. vist., Stan spătar, Vlad comis, Ivaşco stolnic, Gonţea pah., Stoichiţa vel post. — Scris în Bucureşti. (No. 4 cond.). 

„588, — 7078 (1570) Ian. 9. — Alexandru Voevod ful Mircii, nepotul  Mihnei, 

  

or nota. 
? Stanciu Dobruş, doc, 586. 

„3 V. doc. 278 nota, e 

* Din Tărbăceni, Orboeşti' și Măneşti, ginerele lui Pătraşcu Vodă cel Bun. V, documentu
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dă poruncă Lucăi: şi popii: Bealcii. şi cu feciorii :lor.-să ţie :moşie” în “Tudoreşti : din partea Nedelcului vornic -35 st. “cumpăraţi: de la 'el:pe 3300 aspri: turceşti.: Şi să fie lui Giurea şi lui Vlăcan :17:st.:in Tudoreşti cumpăraţi de. la Nedelco vornic: pe 1630 aspri turceşti. Şi. să: fie Lupului :17! st.. în Tudoreşti' cumpăraţi de la Nedelco ;voinic drept .1630 aspri turceşti. Divan:. Neagoe vel: vornic, Ivan vel log. Badea vist., Stan spătar, Mitrea comis, Ivaşco stolnic,: Gonţea : pah.,- Stoichiţa vel: post: —: (No. 5 cond.). „1.589,.— 7251 (1743) Martie 15.:— Zapisul lui' Ştefan -post. sin Velisar' căpitan, către cumnătu-său Alexie :biv..vel: clucer za. arie: şi soră:sa Ilinca:- având eu să dau d-ei rămăşiţă din zestre şi: apucându-mă să-i: plinesc' toate 'zestrele adică 'sculele; hainele: viile, moşia. ce a: fost. dată 'zestre,' şi alte 'dobitoace işi măruntăi ice. sunt în foaia de zestre, iar -eu neavând de unde le împlini, le-am dat :şoo st. din Tudoreşti: pe Mo 
stişte, sud Ilfov, rămaşi: n-ie dela :părinţi.. (No.. 6 cond.). ci i 

"590. — 1780 Aprilie 15---—: Manolache Ruset vel 'clucer za arie şi un :boernaş 
hotarnic!) 'referă :domnului asupra .hotărniciei ; moşiei: lui- Efstatie clucer?) ce se nu- meşte Tudoreştii. Din zapisul- de::sub ;No!. 589 :reiese. că Ilinca soția lui: Alexie biv vel clucer za arie este: muma soacrăi lui Statie clucer. (No. 7:cond.).  --i:! „'591.:—. 1783 Iunie :r2.::—:Anaforaoa 'arhiereilor:: e... domn - pentru: -prigonirea intre. slugerul Scarlat” Varipati ş 
(Ilfov). Aceştia. s'au judecat: întâi--la' departamentul de „opt unde a câştigat: slugerul 
State, iar apoi: la -veliţii “boeri unde:a' câştigat slugerul:.Varipati.. Fiind (acum): orân- 
duiţi. şi la -noi -(arhiereii):ca să: cercetăm la “această: pricină două lucruri: una, de se 

i clucerul : State. : Halepliu '.pentru . moşia: Tudoreşti 

cade (ca) o'lipsă de zestreisă aibă: putere întocmai. ca: o: zestre şi, când această lipsă - 
va fi. preţuită, -de: poate pentru'acest: preţ să pretendeluiască. lucru nemişcător, şi al- 

„doilea de poate peste go.ani (de) stăpânire. necontenită ia 'se porni pâră:ori de lipsă 
de.sumă de stânjeni, ori de'strămutare: de. stăpânire ! cu starea ;locului din sus sau 
din jos. Şi: cât 'pentru: pontul “dintâi ce zic ::d-lor- boerii cum. că la pravilele împără- 
teşti cartea 28 titlul'8 ar: fi hotărând cum că la 'o zestre preţuită totdeauna preţul 
se cade să: se: ceară'iar' nu lucrul, aceste pravile: aşa hotărăsc şi zic: cum: că. zestrea 

„cea preţuită supune la' primejdie de: pagubă: pe bărbat :iar 'cea -nepreţuită pe femeie. 
Care va :să:zică cum.că de se va întâmpla la '-vremea.- alcătuirii nunţii să se. pri- 
mească zestrea cu preţuire: mai mare 'de: cât ar face':acel lucru: — şi “s'au! primit de bărbat. — nu 'mai :poate. pe' urmă a''se:îndrepta cu cerere: de scăzământ; iar. cel ne- 
prețuit lucru se: tâlmăceşte:'că,; răpuindu-se “vre-un: lucru * dintr'acelea: de . 'zestre, la 
cererea împlinirei ce :va face 'femeia: (a) acelui: lucru; fiind silit bărbatul 'de "a „o plăti, 

„de se va face preţuire şi mai jos decât plătea acel: lucru se“'păgubeşte femeia: Insă 
această pravilă :se:urmează pentru':cele' mişcătoare; iar - nu *nemişcătoare (care) ori 
nepreţuite -de . sunt femeei :a şi: le-:cere în-păr-şi” le ia,'ori' preţuite 'de "vor fi nu'se 
instrăinează de 'la' dânsa, care aceasta. se':vede şi “la: aceşti 500: st. „Carl: i: sau dat 

1) Grigore Fundăţeanu biv:treti log.::: in” iii ] 
2) Haleplia, doc 91. er ta ae i pă 
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drept lipsă de zestre. Nu se cade a:se osândi (ea) ca să se păgubească de; moşie, 
mai vârtos fiind .acea :moşie dată drept. lipsă de zestre ;cu::patru ani mai. nainte de 

cumpărătoarea | slugerului,. (căci) se vede. că are :mai. multă -putere cel mai. dintâi 

stăpan.. de a-şi deosebi:lucrul :său decât cumpărătorul: cel de pe: urmă, măcar şi de 
nu ar fi fost: cu, nume de zestre. lar pentru stăpânirea de :3o :de:ani - cu "bună cre- 
dință, este respectată. de pravilă. afară numai: dacă pârâtorul va... încredința .de. ne- 
vârstnicia lui, ori de neaverea luminărei. de temeinice: sineturi pe:cari şi-ar. fi putut 
căuta (drepturile).. Insă aceste soroace sunt puse . în. pravilă ;pentru:: moşii ce se stă- 
"“pânesc deosebit. cu .hotarele lor, iar nu : pentru doi stăpâni; ce stăpânesc. deavalma» 

şi apoi ori înşişi ei .ori.moştenitorii lor vor să :se deosibească. .In.. speţă, cel ce se 
păgubeşte se cade.să se despăgubească de la clironomii post. :Ştefan .Velisarie. Iar 
pentru deosebire de starea .moşiei din. sus .i din jos,. de „va fi. „după. cum jelueşte 
slugerul cum că.a avut emfiteosis pe tpartea de sus, adică; namestii, case şi heleşteu, 
nu-l poate clucerul State a-l muta .la, partea. din: :Jos. ;Semnează: Grigore al. Ungro- 
Vlahiei,' Cosma Buzău, Filaret Râmnic. (No.:8 'cond.). ; DR i 

592. — 1786 Iulie o: — Anaforaua ;:divanului c. „domn în: pricina. clucerului 
State Halepli. Cei 5oo st. din. Tudoreşti au . fost: daţi pentru: lipsă .de zestre :soacrăi 
clucerului care, la. rândul ei, i-a: dat -de. zestre fiicei ei ce o. ţine: clucerul,. încă- mai 

nainte de vânzarea moşiei către slugerul. .Varipati.; Divanul: confirmă: hotărârea ar- 
hiereilor şi. Vodă: Mavrogheni. întăreşte. la: ;23 Sept.:1786.. (No. 9.cond.). a 

593. — 1787 Martie 16. —-. Evstatie 'clucer . vinde Tudoreştii, lui. lane Mănciu- 

lescu, iar cu :banii din vânzare cumpără moşia :Luceanca. de lângă moşia . sa Isvoranii. 
Martori: Maria clucereasa, Const. - Neculescu. biv velipitar, Constantinos polcovaic 
(greceşte),. Vasilache Chinopsi: polcovnic. Urmează. întărirea. zapisului , de. către . Gre- 
cianu,. Antonio: Fotino şi un.al treilea . judecător.: “Urmează... menţiune: că: ; elucerul 
Drăghicean Otetelişanu, vecin. ce se protimiseşte, ai'cerut .sorocul legiuit. de :30 zile 
ca să se hotărască: dacă răscumpără ori nu. Apoi. menţiune .pe ;'zapis, din 28. Ian. 
1792, că Gheorghe Iane Mănciulescu. a primit . bani .de: Ta! ;serdarul: Dinu: “Varlam: şi 
i-a dat zapisul lui Ştefan - Velisarie. (No.. 10 cond.) iii: iati iii 

594. — 1731 Nov. 26, — Const... Varlam. „veL/serdar, “jelueşte : domnului că: o 
“vară a lui vinde o moşie în sud. Ilfov anume . „Tudoreasca'. unui Mănciulescu, care 
moşie este de;la moşul „lui, Ştefan. Brâncean,. dată de :zestre - răposatei. soră-sii, (a 
lui Ştefan) şi acum se înstrăinează moşia de la neamul: lor, şi se roagă să fie orân- 
duit la veliţii boeri. ca .să se. cerceteze. neamurile Şi cui se „va. „ cădea : mai: aproape 
aceluia să se dea. (No. Ir:cond.).. „ii : Ci | 

595. — 1791. Dec. 1. — Anaforaoa: veliților boeri « c. mitropolit, trimiţânduri pe 
serdarul -Varlam casă. „jure câtă vreme este „de când a aflat de vânzarea i moşiei Tudo- 
reşti. Puțin. mai nainte revendicase prin -protimisis. şi Smaragda. Brânceanca, moașa 
serdarului Varlam. Semnează Pană (Filipescu) vel ban» lon. Florescu vel clucer 
Scarlat Fălcoianu vel stolnic, Ion Ştirbei vel medelnicer. (No. 12: cond.). : 

596. — 1791 Dec. ro. —Mitropolitul-c. veliţii boeri. „Cu părinteascti dragoste,



„molitvă. şi blagoslovenie. trimitem dv. cinstiţi veliţi boeri“.. Serdarul C.: Varlaam a 
depus sub jurământ că nu, a:ştiut nici de Vânzarea, nici de existenţa , moşiei, Tudo- 
doreasca până ce mătuşa sa ! Smaragda Brânceanca a pornit protimisis. (No. 13 cond.). 
„697. 179r Dec. 16..— Anaforaua divanului c.:: domn. Moşia Tudoreasca a fost 
a lui . Ştefan Brânceanu. (moşul serdarului Varlaam) care a dat:o pentru lipsă de 
zestre sorii-sale Ilincăi cluceresei, de la care a rămas, clironomie. fiicei. sale răposata 
stolniceasa Mariuţa Petreasca, iar răposata Petreasca a dat-o de zestre fiicei: sale 
Mariuţei cluceresei soţia răposatului clucer. State ?, şi de la clucereasa Mariuţa, acum 
patru ani, s'a vândut lui Ene Mănciulescu . tatăl lui Gheorghe. Răposatul, Ştefan 

“Brânceanu a născut pe răposata Safta cea dintâi jupâneasă a paharnicului Dumi- 
trache Varlam  .cu care a: născut pe serdarul Constantin Varlam. După pravilă se 
chiamă la protimisis 1) i cationdes 2) i, amondes 3) frații 4) nepoţii. de frate 5) unchiu 
6) copiii unchilor, iar, mai mult nut. Semnează * Pană . (Filipescu). vel. ban,, Nicolae 
Brâncoveanu .ban, Ion Florescu clucer, Ion Ştirbei -medelnicer. (No. 15 cond.).. . 
„598. 1792 lan. 12. — Mihai Şuţu Voevod încuviinţează ca Constantin Varlaam 

să reia moşia Tudoreştii restituind banii lui Mănciulescu. (No. r4.cond.). . ... Ni 
599. — 1793. Sept. 25. — Anafora la domn. S'a. înfățişat la judecată Drăghicean 

Otetelişanu biv. vel stolnic. cu biv. vel. serdar. Const. Varlaam, arătând (Varlaam) că 
anul trecut răscumpărând moşia Tudoreşti cu protimisis fiind de. la neamul lui, din 
care moşie având şi Otetelişanu zestre, st.: şoo cumpăraţi .de atâţia ani iarăşi de la 
neamul lui Varlaam, şi, acesta aflându-se ispravnic. la .sud Ialomiţa, cu puterea isprăv- 
niciei în silnicie s'a pus şi a trirnis pluguri de a ;arat brazde, tăind locurile lui Ote- . 
telişanu şi călcându-i moşia. Otetelişanu arată zapisele: 7259..(1750) . Nov. 11. prin 
care Ştefan post. dă lui Alexie, biv vel clucer za arie, soţul Ilincăi sora lui: Ştefan, 
1000 st. în Tudoreşti ; 1752. lulie -r prin care Alexie clucerul vinde zoo st. din Tu- 
doreşti lui Nicolache biv. vel medelnicer.:In dosul, acestui zapis, Nicolae. medelnicer 
adeverează, sub data. de.1753 Mai. 7, că:această moşie mai căzându-se -la cumnatul 
său Ştefan Brânceanu post., acesta a răscumpărat-o. Mai arată Otetelişanu o anafora 
a veliților boeri 5, cu data 1782 Iulie 9, hotărând că fiind bun stăpân clucerul Alexe, 
făcând copii cu jupâneasa lui, şi vânzând partea cea de cumpărătoare cu tocmeala ca 
cumpărătorul să-şi aleagă din sus sau' din jos, iar cumpărătorul 'slugerul Varipate 
făcând casă şi heleşteu de sunt ani 20 trecuţi, rămâne bun stăpân pe partea din sus; 

  

1 Monşa sa, în doc. 593. 
 Halepliu. N | a 
3 Cf. doc. 230 nota. E DE 
+ Cationdes, amondes, grecește, ascendenți, descendenţi. 

5Doc, şa. : 

e 

EI
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ce a'ales. De la Nicolache pah.! a răscumpărat Radu Fălcoianu serdar şoo st. şi 
i-a lăsat clironomie 'stolnicesei Otetelişanu. Semnează : „Grigore pitar, 1 Mihai Grecianu, 
Pascali vtori vistier. (No. 16 cond.-). aa 

600. — 1797 Mai 'r. — Anaforaua: veliţilor boeri.: Pricina paharnicului Const. 

Varlaam vătaf za vistierie cu stolnicul Drăghicean Otetelişanu pentru n moşia răscumpărată 
de serdarul Radu Fălcoianu de la răposatul pah. Nicolache şi care s'a coborât prin 
moştenire la: soţia” lui Otetelişanu. „Zicem că de la: inceputul acestei ; țări şi până 
„acum nici de cum această pravilă aici nu sa obişnuit,” nici nu s'a urmat, ci după. 

„vechiul: obicei al ţării cele nemişcătoare: ale zestrei totdeauna: s'au păzit a rămânea 

„pe seama: clironomilor zestrei ca să: meargă adică iarăşi. la familia din care au eşit. 

„Aşa dar neavând! Alexie (elucerul) putere ca să: vânză lucrul ce era al. soţiei lui 

- „luat drept alte: lucruri ! nemişcătoare ale zestrei, se vede că-şi însuşi el:s'a ferit de 

„ „această: dreptate a: zestrei sotiei 'sale şi de aceia şi scrie ritos 'la:' zapisul său de 
„Vânzare că vinde” stânjenii cei cari îi are cumpăraţi de: la cumnatul” său "Ştefan, iar 

„mu “scrie că 'vinde' stânjenii cei :care.ii avea luaţi soţia“ lui drept . lipsa zestrei, care 
„dreptate a "zestrei: fiind-că. s'a "coborât la. clironomii soţiei lui" Alexe şi de la acei 
„clironomi: sa coborât până a! intrat” cu 'răscumpărătoare - la pah.- “Varlaam, are pa- 
„harnicul' dreptate” să: stăpânească 5oo st. 'deplin.. ... Din: care cumpărătoare a lui 
„Alexe, fiind:că lipsesc! st. 200, pentru: această lipsă are stolnicul Otetelişanu drep- 
„tate să-şi 'caute cu clironomii postelicilui Ştefan vânzătoruli, Slugerul Varipati a 
fost: socrul: stolnicului Otetelişanu, Semnează: Ianache “vel 'vist.,' Manolache Creţu- 

- lescu:vel: vornic, "Nicolae „Filipescu vornic, „Ştefan Văcărescu! vel „log Isaac Ralet 
vel log. (No: 17 cond.) du ae 

'601.—'1797 Iulie 20. — Drăghicean Otetelişa iu vinde 'vel pah. Varlaam moşia de 
zestre ce are în Tudoreşti de la răposatul. socru-său Șcatrlat Varipati. ,Şi în locul acestei 
„moşii vă: rămânea casele din Bucureşti 'ce le: :am "cumpărat 'de la 'log. Petrică, care 
„Sun lângă biserica” Tabacului pe podul Mogoşoaei.“ Semnează Matei Fălcoianu biv 
vel vist, Safta Slatineanu) v vorniceasa ! . (No. 18 cond. iata 

oa 
or 

. . j tu iţi , 

Ş ji + Probabil, Cernovodeanu. V. Anexa: Damari. Avea deci următoarea spiţă: 
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pa £ : E "căpitan ! SS II EREI Rt i 

a 

Ştefan + Ilinca 
Brânceanu == Alexie: 
post. 1743 clucer za arie 

Satta Maria id 
= Damitrache (Petreasca) 

Varlam 
v. pah. 

Constantin -_ Maria 
Varlaam = State Halepliu 

2 Sora lui Matei Fălcoianu şi a celei de a doua soţii a lui Otetelisanu.



  
| VALEA LUNGĂ a ŞI CĂTUNUL (Prtora) Bă 

602. — 7079 lc57%) Aug. 26, — Alexandru Voevod fiul Mircii Voevod, fiul Mih: 
nii, dă carte lui Mircea. şi feciorilor lui. ca să le. fie de moştenire,. cu tot. venitul 
moșiilor, pe hotarul Glodenilor, Valea rea în jos, din: piatra Hierului - Carlig ŞI. în 
gura Strambului, în Valea Lungă apa î în jos, în Gura „Văii Aninilor : » Pentru că, 
este a lor dreaptă moşie. 

A văzut domnul cartea lui Petru Voevod din 1067 (15589) şi zapisul lui 
Efrim din Bezdead din 7039 (530—1) şi. de atunci au “stăpânit în . bună pace, lar 
acum. în zilele domnului. Alexandru Voevod s'a sculat Neagul „Pigunescul (?), şi Neguţ 
log. din Bezdead cu pâră asupra Mircei ca să ia parte : din hotarul. ce. a fost. „dat. 
Mircei de zestre.. Domnul a trimis pe jupân Ivan mare. stolnic. cu “moşnenii din Bez- 
dead anume Manole şi. Popa Petre şi au ocolit moşia 'de :ocină şi. moşia, de zestre, 
iar Bezdedenii au rămas de: judecată.. Divan: Dragomir vel vornic, Ivaşco vel spătar, 
Dumitru vel vistier, Vintilă vel post., Stoian vel clucer, Bratul-vel comis, scrie Vlad 
log. în scaunul oraşului Bucureşti (Cond. Valea Lungă.pag. 179... si iii 

603. — 1761- Martie 25. — 12 boeri hotarnici; împreună cu păhărnicelul! Şerban: 
Zădăriceanu ca. mumbaşir, orânduiţi în pricina dintre „egumenul Dionisie. de la Pro-: 
viţa şi post. Toma 'Racotă şi egumenul. Poenariul, pentru moşia. Miriţa din Călineşti. 
a mânăstirii Proviţa, anume din Chei în sus până la hotarul: Cătunului. ; Egumenul: 
Dionisie a arătat un hrisov al răpos. Şerban. Vodă din 7189-(1681). Moşia. Cătunu:'o. 
stăpânise deja Mihai: pah. tatăl. lui: Toma Racotă:. Printre semnatarii - hotărniciei: 
Gheorghe serdar, Constantin Lipoveanu, Vasile căpitan, Drăghicean - log. Radu, ŞI, 
doi greci: Ion Alexiu şi: Gheorghi Mihail (Cond. Cătunu, No. ID : i: 

604. — 1775 Dec. 20. — Mihai Cantacuzino *.. către. nepoată-sa. | Marica, fica su- 
rorii sale Mariuţii 2 şi către boerul ei Constantin Hrisoscoleo, că după încheierea. 
păcii acestei. trecute răsmirițe,: după legăturile trataturilor care au .dat voe a se muta 

ori-care va vrea dintr'această ţară unde va pofti, mutându- -se. şi el la Rusia, venit-a 

iarăş aici. în Ţara Românească cu ştirea: luminatei, „curţi, a Rusiei şi a luminatei- Porţi 

otomaniceşti, ca să-şi vânză ale sale. Printre altele are şi Mărginenii * din Prahova 

  

, Fostă în Dâmboviţa. Doc. 607. 

2 CE, Iorga, Doc, Cant. 253. 

s Fărcăşanu. Cf.: doc. 398. 

+ Cf. doc. 389 sq.
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impreună cu mătuşii-sa Victoria 1, iar casele din Măgureni cele de piatră, atât cele 
de jos cât şi rele de deasupra, sunt jumătate ale lui şi jumătate ale ei. Are şi a 
treia parte în Puaturosul din Dâmboviţa. In Valea Lungă are parte cu mătuşă-sa 
Victoria şi cu copii fratelui său Răducanu. Mai are vie în Măgureni. Toate acestea, 
ca să nu intre alţi străini în căminul părintesc, le vinde nepoată-si Marichi. Sem- 
naţi: Manolache vataf (Vataţi?) (greceşte), Maria Cantacuzini 3 (greceşte), Teodor me- 

delnicer (greceşte), Dimitrie Racoviţă, Radu Văcărescu, Pană Filipescu, Ştefan Pârş- 

coveanu, Nicolae Brâncoveanu. Copie adeverită de departamentul de şapte la 17 Iunie 
1819. Semnaţi: Dimitrie Drugănescu, I „Carp, serdar, Iordache Cerkez armaș, (No. I 
Valea Lungă). 
i: 605. — 1778 lan. 2. — — Dragorit fiul: lui Tudor Flocosul renunţă la pretentiile 

ce avusese faţă! de coconul Dinu : Cantacuzino ' Măgureanu şi "de fraţii lui,: pentru 
părţile de moşie de la Poiana Tinciului şi. Moghinea' până în Valceaoa Bisericei şi 
în Vâlceaoa cu Lespezile. Semnează Popa Ilie Parăpan, "Bucur Paradubă. (No. 2 
Valea Lungă). - a E „i - Ia : , 

606. — 1779: Fevr.! —  Anafora la' domn pentru cererea... ae hotărnicie la Bez- 
dadu între Constantin Cantacuzino fost şetrar şi sătenii din: 'Paturosul, Dâmboviţa. 
Semnează : Niculae! Dudescu vel ban, “Pană: (Filipescu): vel vornic, Badea (Ştirbei- 

Drăgănescu) vornic, Ştefan vel' vornic, Scarlat -'vel log, Gri(gore) Bal(eanuj vel 

clucer, Iordache vel pah, D. Brez(oian:) vel sluger. (No.:3 Valea Lungă); - 
607. — 1794 Iunie 2. — Hrisov al lui Alexandru “Vodă “Moruzi. Au: venit la 

divan Banu Lungeanu cu nepoţii şi părtaşii lui, înpotriva serdarilor Constantin şi 

Iordache Cantacuzireşti şi medelnicerului Constantin Hrisoscoleo. ' Văzând domnul 

hotărnicia' moşiei Edera cât şi catagrafia! făcută tuturor moşiilor. ş ţării de răpos. domn 
Constantin Mavrocordat, dovedindu-se că: Valea Lungă a fost a Pârvului Cantacu- 

zino, iar pârâşii neavând alt sinet de cât cartea a doi boeri : răposaţi pe: care pro- 
băluind-o domnul cu alte două sineturi ale aceloraşi doi boeri, ce s'au găsit la casa 
d-lui vel vornic Slătineanu: tot dintr'un '-an, precum şi mărturia : “vel: vornicului Slă- 

tineanu în divan că înaintea -răsmiriţii: „Ruşilor, la: anul 1766 şi la anul 1767, aflân-' 
du-se ispravnic judeţului aceluia 5, ştie că moşia aceasta se stăpânea de -boerii Can- 
tacuzinești, având isprăvnicel pe un: Bucur fratele: “acestui Ban, carele pururea venea 

Îa d-lui trimes de. Măgureanu, ca la un ispravnic, pentru apărarea. moşiei; ' văzând 

domnul şi o deosebită viclenie ce au meşteşugit acum pârâşii că unde se cuprindea: 
în: hotărârea domnească: „martorii ce vor 'avea numiții boeri,“ au şters şi au pus 
„miimiţii rumâni“, — domnul dă ordin: ispravnicilor să cerceteze -pe: făptuitori. 

3 Hrisovul este dat în urma următoarei anaforale din 25 Mai 1794 în pricina 

* Soţia lui Pârvu Il Cant. născută Rosetti. Doc, 6rr. 
2 Ginerele generalului Mihai Cant, 
3 Soţia lui Vataţi. 
i Radu, Cf. doc. 313 a. 

5 Dâmboviţa. La 1769 strânge un „steag“ de oştire (Rev. de ist arheol. şi îl. XI. 29i.
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dintre Măria sa domniţa. Ecaterina Mavrocordat, soţia. răpos. Răducanu Cantacuzino, 
serdarii Constantin şi: Iordache. frâţi Cantacuzineşti şi: medelnicerul : Const, ' Hrisosco- 
leo, stăpânitorii moşiei Valea. Lungă din; Dâmboviţa, de o. parte, şi sătenii: Lungeni 
de altă: parte...S'a înfăţişat un sinet de. la. răposaţii:-Matei şi Pârvu Cantacuzino, din. 
7240 (1732). Aprilie, privitor la Muşat rumânul cu trei. copii cari s'au răscumpărat 'de la 
d-lor impreună cu: pământul. S'a văzut că clucerul Scarlat. Câmpineanu, ispravnic: de 
Dâmboviţa a orânduit la faţa locului pe: popa Andonie, vechil în locul eclesiarhului bise- 
ricei domneşti din Târgovişte, şi pe armaşul Costache Vlasto judecătorul judeţului şi pe. 
Nicolae biv.vtori vistier, şi au .eşit 15 oameni martori din partea Lungeniloi şi s'a. citit 
cartea de blestem, şi unii din martori au spus că pânâ la'resmiriţa Ruşilor Lungenii n'au 
dat nici dijmă, nici, clacă, nici:suhat, nici munci. ŞI sinetul arătat de L.ungeni e: mincinos 
căci într'însul. se cuprinde .că Muşat;cu. trei feciori s'au răscumpărat drept: 60. de -lei 
şi nu 'se putea să se răscumpere pe' 6o: lei patru suflete şi. 4ooo. st: de, moşie, şi iscă- 
liturile. sunt :prefăcute. La - Aprile. 1745 făcându-se : catagrafia 'poruncită : de: Vodă 
Mavrocordat, care catagrafie se află acum .la biv vel clucer Dumitrăche: 1, se vede: Li 

în ea că, Valea Lungă din ;Dâmboviţă este: a stolnicului: Parvu: Măgureanu, între moşia. 
Bezdad a moşnenilor: şi: moşia Fienii. a: vornicului: Iordache , Creţulescu.: Apoi . într'o 
carte de. hotărâre a. moşiei. Ederea: ce, se ;:stăpâneşte; de: medelnicer Scarlat. Hiotu. 
alături de Valea L.ungă, cu ;leat.7257:(1749) iscălită: de! răpos. “stolnic :: Drăghiceani 
Grecianu şi de. Andronache: fost: căpitan - de lefegii,: se: vede-că Lungeanca :este a: 
stolnicului Pârvu. Semnează : Constantin Caragea vel hetman,. Radu Slătineanu vel 
vornic. Mihai vel. vornic,:lordache vel: log.: (No. 6:Valea: Lungă).:-. -- i ii 
„608. —.1794 uni -18. — Porunca! domnului: către . ispravnicii: de: Dâmboviţa “să - 

cerceteze plângerea serdarului: Const. Cântacuzino, a Ecaterinei :Mavrocordat, a ser- 
darului. Iordache. Cantacuzino :şi a lui Constantin medelnicer: Hrisoscoleu că -rumânii - 
Lungeni cu cari au avut judecâtă pentru Valea-Lurigă,.n'au aşteptat sentinţa: şi au 
bătut pe isprăvnicelul de_pe moşia d-lor: (No. 4 Valea Lungă). : . e 

„609. — 1794 Nov. 23. — Radu pârcălab sin Banu Lungeanu, cu toţi verii 'săi,. 
incredinţează cu zapis'la' condica 'judeţului: Dâmboviţa, că având ei judecată cu boerii - 
Cantacuzineşti pentru moşia Valea Lungă şi rămâind ei de „judecată înaintea domnului: 
au dat jalbă la domn peatru venitul mosiei ce luaseră înainte de hotărârea judecății. — 
Au dat Ja ispravnici o parte din banii ce au. datorit “din pricina aceasta, iar altă: 

„Parte nevrând să dea;! au fost puşi la opreală la. gros, şi ei tot neplătină, s'a poruncit 
de la domnie să fie 'cercaţi cu câte 5o toege şi să implinească banii venitului după: 
socoteala ce au făcut boerii, cum 'şi pentru porumbul ce! este asupra lor să-l plătească . 
în bani câte parale 2. —.Deci' nefiindu-le “porumbul trebuincios, s'au legat cu acest 
zapis ca să : împlinească porumbul 'si : banii 'ce 'se::zic- mai sus, .şi .S'au. tras de pe 
moşie, şi nici vor mai cerca judecată altă dată (No. 5 Valea Lungă). a 

610. — Fără dată. * — Jalbă la domn a Ecaterinei Mavrocordat, Iordache Can- 
ÎN e . . 

1 Era vtori log. pe Vremea lui Const. Mavrocnrdat, v. doc. 6ir. 
2 Actul este posterior annlui 1794 cânl Iordache Cantacuzino era incă ser lar, şi este de pe 

Yremea lui Const. Al. Ipsilanti.
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tacuzino. pah. şi Const. Hrisoscoleu medelnicer, pentru diaforaoa: moşiei Văii: Lungi 
ce au cui locuitorii, Lungeni, care moşie au stăpânit o. din: vechime: pe. 'din două cu 
unchiul lor Mihai Cantacuzino: şi în. urma! pârii Ruşilor. la: ridicarea id-lui 'de: aici, 
când din: poruncă : împărătească. şi-au---vândut toate. moşiile - ce. au'avut,-a vândut. şi: 
această parte. de moşie:din, Valea. lungă împreună: cu moşia Măgureni: medelnicerului 
Const. Hrisoscoleu;:'In domnia . lui Alex: : Moruzi, 'simţind: locuitorii: Lungeni:că s'au 
răpus în zilele lui 'Mavrogheni: scrisorile ce .jeluitori: au! avut :','au-'revendicat toată 
Valea: Lungă, dar s'au dovedit plastografi şi: epiarhi. Aceasta s'a adeverit: şi în vremea; 
lui Alex. Vodă Ipsilanti, tatăl 'actualului: domn. “Totuşi : Lungeni ' nu contenesc. “S'au. 
trimis :hotarnici,- dar: nu :s'au :.putut: găsi. „mărturii: oamenii: “fiind uniţi” cu: 'Lunganii.: 
Jeluitorii: cer. domnului să' meargă! din nou: hotarnicii' la! faţa locului, . să cerceteze: 
sineturile răzeşilor. din care: să'se poată descoperi hotarele; moşiei.: (Arhiva G: Gr. C.). 

611. —:1797 Fevr. 20.— Anafora. la Domn:: Rămânând: -neodihniţi 'Lungenii, au 
adus martor la divan pe un lon nepotul Sitii care zice: că este şi:€l unul: din moşnenii 
ce au stăpânit în: Valea Lungă până in „vremea lui: Ştefan Vodă: "Racoviţă, iar atunci 

- de greutatea -dăjdiilor. s'a: dus: în judeţul Buzău. A'arătat '1): copie:: de: hrisov - al lui: 
Alex. Vodă feciorul: Mircii Vodă,: din:anul :7079' (1571):2 “prin: care! dă“ unui Mircea: 
din Valea Lungă să :stăpânească. moşie.acolo;-:2): zapis '25. Nav. 1233 (1746) - iscălit 
de. biv .vel' stolnicul Pârvu Cartacuzino şi jupâneasa lui Victoria: Roseta. -şi Lon Can-' 
tacuzino biv log.. ză vistierie, prin care arată că Neagoe Sitea de la Valea Lungă fiind 
rumân de: cumpărătoare de la spătarul Drăghici: Cantacuzino,. 'moşul: Castacuzinilor, 
cu. voia lor s'a răscumpărat de rumâni&' cu: şapte feciori-ai “lui, câte: taleri ro:de 
cap, cu. moşie cu tot;:Dar:asemâindu-se acast act cu altul de: la: casa :vornicului Radu 
Stineanu, % nu se “potrivesc “semnăturile, .nici peceţile.: (No::7: Valea Lungă). 

- 612; — 1797 .lulie. 22.:— Ordin domnesc către Petrache: Bughene, biv clucer za 
arie; să facă hotărnicia moşiei Valea Lungă: (No, 8: Valea Lungă). E 

613. — 1799 Iulie :12.— Alex. Moruzi, întăreşte: drepturile: Cantacuzntor în 
moşia Valea. Lungă. (No. :10 Valea Lungă...: pre ep 

614. —.1799 Iulie 14. — Porunca: domnească. lui Toniţă, Bălăcianu biv vel Şetrar. 
ales de pah: Iordache: Cantacuzino - şi lui Nicole: Vătaf. de plai ales: de moşnenii .Şer- 
băneşti, să facă hotărnicia între: Şerbăneşti şi Valea: Lungă.: Serbănegti erau de. cum- 
părătoare de la egumenul Mărgineanu, din anul.7240;, (1732). : mi ” 

„su: 615. — 18or. Aug, 6.— Anafora la domn a lui: Grigore: Frisoscoleu sluger. şi a 
lui Ghiorghe, căminarul (greceşte) că Bucur, Radu, Nicolae: Şi: cetaşii lor.-de la: Valea: 
Lungă au jeluit: că moşnenii Dovânceşti le stăpanesc, un. codru: de loc ce se numeşte 
Feţile Drogurilor ce au fost dat danie de un moş':al lor, la. mânăstirea Golgota şi 
înstreinaţi fiind de la locurile lor, s'au sculat . *Dovânceştii. la judecată: cu. egumenul 

Par 

  

+ CE. doc, 240, 803, 616 şi Urechia, Îst. Rom. Vi'rga, fi! 
2 Doc. 602. | | a aa 

* CE. dor, 607. a i mt tai, tăi
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şi acesta neştiind zapisul cu care era a se judeca, au scos un zapisal Radului' clucer 
Buzescu.ce este pe alt codru de loc alături cu acela, de-l desparte numai o gârlă, 
care zapis s'a întărit, fiind. boer hotarnic Enache Halepliu. : Jeluind .Dovânceştii, au 
fost orânduiţi la ispravnici şi sau înfăţişat amândouă părțile înaintea lui biv vel. vistier 
Barbu Văcărescu fiind atunci ispravnic, iar Dovânceştii au înfăţişat numai. o 'copie 
neadeverită a: hotărniciei lui Halepliu şi tot le-a dat stăpânire pe acel codru de loc, 
iar mai mult să nu se întinză, şi ei tot se întind. S'a mai înfăţişat o anafora a răpos, 

“pah. Alecu Cocorescu către Alex. Vodă Ipsilanti, asupra jălbii ce au dat moşnenii 
Dovânceşti pentru Lungeni, zicând că având şi ei moşie de la părinţii lor alături cu 
moşia Lungenilor, li s'a împresurat un codru de loc, şi găseşte cu cale Cocorăscu 
să se stăpânească tot de Dovânceşti până se va alege. moşia Lungenilor de către 
boerii Cantacuzineşti. ' La 1800 au fost orânduiţi la marele log. Grigore 'Brânco- 
veanu şi acesta iarăş a găsit cu cale să stăpâriească Dovânceştii acel codru de loc, 
Hotărnicia vel slugerului Halepliu e de la go Iunie 7257 (1749). In ease arată că la 
judecata ce a avut Irimia egumenul de la Golgota cu Dovânceştii la divan înaintea 
răpos. Grigore Vodă Ghica pentru moşia Aninilor ce :este dată mânăstirii de 
Radu clucer Buzescu prin danie de la 7125 (1617), s'a zis că egumenul trece peste 
apa Văii Lungi, şi neputând: pricina lua săvârşire la :divan, s'a orânduit Halepliu 
hotarnic. S'a înfăţişat şi o carte de judecată a răpos. ban Enache. Hrisoscoleu din 
15 lunie 1779. Judecătorii 'găsesc acum că este mai bine:ca acel codru să se ia de 

"mânăstire ca o danie, ca să nu se stingă .pomenirea.. celui ce a făcut-o. : (No, '12 
Valea Lungă). . i i | | 

616. — 1803 Aug. 9.— Moşnenii Lungeni dau zapis paharnicului Iordache Can- 
tacuzino pentru: Moşia Valea Lungă ce din vechime a fost a moşilor lor cari au . 
vândut-o” la neamul d-lui care a stăpânit-o cu bună pace până în resmiriţa Nenmţilor 
când, fiind cărţile Cantacuzinilor de: moşie puse spre păstrare la mânăstirea Poiana : 
unde s'au spart de Turcii ostaşi, simțind. moşnenii că s'au prăpădit cărţile d-lor, s'au 
sculat şi în mai multe rânduri judecându-se au eşit de-faţă vicleşugurile lor ŞI: au 
rămas de judecată, dar ei tot nu s'au lăsat şi cinci ani de arândul au luat venitul 
moşiei şi vrând Cantacuzino să-i ducă la ispravnici, ei au. căzut cu rugăciune la log. 
Ilie isprăvnicel boeresc ca să stea de boeri ca 'să nu-i mai ducă şi de acum! înainte 
ei se leagă să nu se mai atingă de moşie. Semnează Bucur fiul lui Bucur Lungeanu 
(No. 14 Valea Lungă). SE a | , 

617. — 1803: Aug. 21. — Analoraoa divanului către domn, tot în pricina pa- 
harnicului Iordache Cantacuzino şi a fratelui său răpos. clucer Constantin cu TnOŞ- 
nenii Lungeni pentru Valea lungă. Pentru. partea câtă va fi fost cumpărată şi stă- 
pânită de Cantacuzineşti până ia 1775 când s'a mutat în Rusia răpos. general Mihai, 

1 Lă 1749. sluger. — Ua Dumitrache Halepliu frate cu Const. Halspliu şi amândoi cumnati 
cu clucer Iordache Mavrodin (Acad. Rom. doc. 84/CLXIII). 

2 Cf. doc. 230. 
ia 
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âte dreptate paharnicul să o ţie, iar pentru acel codru de loc ce zic jeluitorii că 
este al lor, de se va dovedi că este afară din moşia cât au stăpânit Cantacuzinii până 
la 1775, să rămână Lungenilor. S'au desemnat pentru această cercetare, din partea 
Cantacuzinilor şetrarul Ioniță Bălăcianu şi lenache Hafta biv log. za obiceiuri, iar 
din partea jeluitorilor Niculae bivtreti vist.de la Târgovişte. (No. 15 Valea Lungă). 

618. —. 1805 Iunie 16. — Constantin Vodă Ipsilanti întăreşte anaforaoa veliţilor 
boeri din 21 Fevr. care dă câştig Cantacuzinilor în pricina. cu Lungenii, de oare-ce 
au mai fost trei hotărâri domneşti ce s'au făcut cu divanuri. (No. 20 Valea Lungă). 
„619. — 1805 Dec. 19. — Hotărâre domnească. S'au înfăţişat la divan moşnenii 

Şerbăneşti cu boerii părtaşi ce au stăpânire la Valea Luhgă, anume clucerul lor- 
dache Cantacuzino şi serdarul Răducanu Fărcăşanu vechil din partea domniţei Eca- 
terina Mavrocordat şi Răducan biv treti log, epitropul a două copile nevârstnice 
fiice ale răpos. medelhnicer Alexandru!) ginerele pah. Constantin Hrisoscoleu. De 
astă dată Cantacuzinii au înfăţişat un hrisov al Ducăi Vodă, 
„= Hotărârea e dată asupra anaforalei veliţilor boeri din 14 Febr. 1805. Sau în- 
făţişat următoarele acte: | Sa 

Hrisov al răpos: Gavril Movilă 7127 (1619) Mai 26 pentru hotarul Şerhăneştilor. 
„. Zapis din 7240 (1732) Iulie 23 al Cosmei egumenul Mărgineanul. la mâna pro- 

„topopului Voicu sin Paraschivii din :Şerbăneşti, scriind că moşia: Şerbăneşti a fost 
vândută la spătarul Mihai Cantacuzino şi spătarul a dat-o mânăstirii pentru banii 

„ce era dator, iar egumenul a dat-o numitului protopop şi altor oameni şi a primit 
de la dânşii banii ce avea să ia de la spătarul Mihai. (No. 19 Valea Lungă). 

620. — 1806 lunie 14. — Hotărnicia moşiei Valea Lungă făcută de lanache 
Glava şi Radu Grecianu biv vel sluger. Moşia vecină Drăgăneasa era a post. Ioniţă Racotă. (No. 27 B Valea Lungă). - i i 

621. —- 1806 lulie 22. — Moşnenii Glodeni şi Dovânceşti dau zapis biv vel clucerului Iordache Cantacuzino cum că având deapururea judecăţi cu Lungenii, a rămas el stăpânitor pe Lunpgeanca şi căzând apoi şi . împresurarea lor asupra d-lui, cu toate că zapisele lor arată ca să stăpânească până în apa Cricovului, dar fiind-că „părinţii lor, cum şi ei, până acum stăpânire după zapise n'au avut, ci au stăpânit până la Podişor în dreptul Gurei Văii Aninilor, şi de la pod în sus, ca să lipsească „Prigonirea au căzut la impăcăciune şi s'au aşezat cu Cantacuzino. (No. 23 Valea Lungă). 622.—1806 Iulie 27.— Anafora la domn în pricina lui Cantacuzino cu Lungenii, semnată de Radu Golescu biv vel vornic, Isac Ralet, Const. Creţulescu vel vornic, Barbu Ştirbei vel vornic, „Dumitraşco Racoviţă vel log., loan Bărcănescu vel log., „Nestor căminar. (No. 21 Valea Lungă). . „628. :— 1807 Oet, 3o— Divanul Prinţipatului Ţării Româneşti, în urma cererii biv vel clucerului Iordache Cantacuzino dă ordin să se ridice sătenii cari cu toate repeţitele judecăţi şi hotărâri domneşti se fac stăpâni la moşia clucerului dela Valea Lungă şi iau venitul moşiei. (No. 25 Valea Lungă). | 
: Fiul clucerului Dumitrache. Cf, doc. 405. 408. 409.
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» 624. — 1807 Nov.:8. — Zapis al locuitorilor din Valea Lungă, Damboviţa; cu 
privire la jalba ce a dat:la divan biv vel clucerul Iordache Cantacuzino arătând că 
după ce s'au judecat la veliţii boeri s'a făcut hotărâre încă de la 27 Iulie 1806 că 
ei nici o moşie în Valea Lungă nu au fiind-că sineturile ce au scos ; Sau cunoscut 
mincinoase după mărturiile locuitorilor cari au arătat cum s'a făcut hrisovul 'scris 
de Gheorghe cu învățătura lor şi cum acea diată a lui Dumitru sin Tatu ce s'a 
tras din Nica megiaş era iconomicoasă, şi au rămas fâră de cuvânt. Acum cerând 
clucerul să împlinească ei venitul ce în silnicie lau luat de 'pe. moşie sa rânduit 
mumbaşir Tănase copilu din casă de divan ce prin marafetul..!) boerilor. i ispravnici 
să facă cercetare cu scumpătate de cât venit s'a luat. Apucaţi - fiind, au căzut cu' 
mare rugăciune ca să fie iertaţi de clucer şi au şi mărturisit adevărul la ispravnici 
că toate “sineturile lor erau .. iconomicoase, făcute de ei. Ştiind şi ei că moşia este 
bună şi dreaptă a clucerului, se leagă prin acest zapis ce de bună! voia lor îl dau 
dinaintea judecății isprăvnicatului la mâna boerilor Cantacuzineşti, ca de acum îna- 
inte să lase pe aceştia să stăpânească toată moşia Valea Lungă pe semnele „ce se 
cuprind în anafora, cu bună pace de către ei şi de „către tot neamul lor în veci, şi 
ei să n'aibă a mai căuta vre-o judecată nici odată. Iscăleşte Bucur. log., sin Bucur 
pârcălab pe toţi, vechil fiind din partea tuturor locuitorilor tovarăşi. Şi rămân buni 
clăcaşi pe moşia Valea Vungă, având.să răspunză dijma din toate bucatele ce vor 
pune pe moşie, cum şi claca. să o facă după cuprinderea condicei divanului şi,după 
obiceiul pământului. Scrie Chivu postelnicel. Ghica Poenaru martor. 

625. — 1807 Dec, 23. — Socoteala venitului moşiei : Valea Lungă a clucerului 
Iordache Cantacuzino. (Extras). 

_273 taleri luaţi pe 4150 ocale porumb; 
28. j u o vacă; 

23 , un cal alb; 

114 lei 48 bani 208 baniţe, dijma porumbului cocoloş; 
I3 „90 „55 care dijma fânului; 
54 „60, claca pe 36 case. 

(Arh. G. Gr. C.) | 
626. — 1808 Fevr. 14. — ispravnicul de Dâmboviţa, Costache - Rasti, comis, 

către cinstitul divan. Atanasie copilul din casă de divan orânduit fiind mumbaşir ca 
prin. marafetul ispravnicilor, după jalba ce au dat moşnenii Dovânceşti şi Glodeni 
pentru locuitorii ot Valea Lungă, să-i apuce să împlinească venitul codrului de moşie 
ce se numeşte Feţile Drogurilor pe şapte ani,.cum. şi la egumenul mănăstirii Gol- 

gota să împlinească iarăşi venitul pe un an la oo st. ce şi Lungenii şi egumenul 
au stăpânit în silă şi fără de cuviinţă, poruncindu-se” că precum s'a urmat la impli- 
nirea venitului moşiei boerilor Cantacuzineşti de la locuitorii L.ungeni, tot aşa să 
se facă urmare şi acum, ispravnicii au orânduit pe postelnicul Ilie Bănescu, om cu 

  

. 

1 mijlocirea.
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ştiinţă la acest fel: de socoteli, cari împreună cu mumbaşirul1) mergând la Valea 
Lungă au şi făcut socoteală de tot venitul pe şapte ani şi venitul pe un an la zoo 
st. ce a stăpânit mănăstirea Golgota, şi adunându-se taleri 235 parale 14 s'a şi făcut 
împlinire de mumbaşir care a făcut teslim?) jăluitorilor. Osebit de aceasta sa po- 
runcit de divan ca după cererea boerilor Cantacuzineşti să se ia de la Lungeni toate 
sineturile cele mincinoase şi să se trimită a sta în păstrare la cancelaria divanului. 
Sau găsit 6 sineturi şi la mănăstirea Golgota zapisul Nicăi megiaş, care s'au trimes 
la divan. lar pentru hrisovul cel mincinos şi diata cea mincinoasă a Nicăi megiaş, 

„apucaţi cu strâmtoare, ziseră că n'au de unde să le dea fiind răpuse, şi au dat zapis 
cu legătură că ori când se va dovedi că sunt, 'să nu se ţie in seamă şi să rămâe 
ca nişte hârtii albe, | e 

627. — 18ro lulie 22. — Maricuţa Cantacuzino jelueşte întâiului divan că a 
dat în arendă moşia Valea Lungă dar arendaşii au avut tot gâlcevuni, nevoind ru- 
mânii să facă 12 zile pe an după obiceiul pământului, zicând că ei au avut obicei 
să dea câte 2 zloți pe an). (No. 3 Valea Lungă). 
628. — 1814 Iulie 5. — Ion Racotă cu soţia şi copiii dau zapis Maricuţii Păr- 

şcovencii hătmănesei că-i vând moşia părintească Cătunu, Prahova, în hotar cu Valea 
“Lungă, pe taleri 10.000. „Deci d-ei să aibă a stăpâni întocmai după semnele cu care 
„a stăpânit neamul meu de 200 de ani, şi eu până acum“. Racotă a stăpânit în 
puterea sineturilor moşiei lu Măgureni, în care se cuprinde şi stăpânirea moşiei 
Cătun. Semnează şi Pârvu Racotă fratele vânzătorului, Nestor clucer, Gheorghe 
Filipescu vel log., Iancu Filipescu (No. 2 cond. Cătunu). 

629. —- 1817 Martie 10. — Constantin Hiotu dă zapis serdarului Ştefan Col- 
fescu că-i vinde pe taleri 2200 partea din moşia Valea Lungă ce a avut-o de zestre 
şi după moartea soţiei şi copilului i-a rămas din desfacerea ce a avut cu serdăreasa 
Anica Colfeasca soţia lui Ştefan, sora şi clironoama soţiei lui Hiotu 

630. — 1819 Aprilie 24. — Radu Fărcăşanu, Nicolae Ssluger şi Barbu Bucşanu 
raportează domnului că sa infăţişat logofeteasa Marica Pârşcoveânca prin vechil 
logofăt Gheorghe Dona, cu jalba asupra serdarului Ştefan Colfescu cu care, ca şi 
cu medelnicer Costache Hiotu, stăpâneşte deavalma moşia Valea Lungă, însă dânsa 
o palmă şi jumătate, iar dânşii o palmă din a treia care le-a fost la amândoi dată 
zestre. Marica protestează contra vânzării ce Hiotu a. făcut „către Colfescu, zicând 
“că după protimisis al rudeniei ce a avut i se cade ao cumpăra toată, de vreme ce 
răposând soţia medelnicerului Hiotu, precum. și copilul ce au avut, s'a desfăcut Hiotu 
de rudenie şi totuşi nu primeşte a se împărţi după analoghia ce are fieş-care. Col- 
fescu declară că consimte să împartă pe din două, iar nu cu analoghie. Judecătorii 
se pronunță pentru Colfescu. (No. 35 Valea Lungă). 

1 sau bumbaşir, agent de execuţie. 
2 a predat. 

3 Cf. doc. 632. 
t CE. doc. 406 403.



  

-- 197 — 

631. — 1819 Iunie ş. — Ştefan Colfescu şi Anica Colfescu dau 'zapis mătuşei 
lor Maricuţii Cantacuzino ! logofetesii cum că cumpărând răposata mătuşa lor Marica 
Hrisoscoleu de la răpos. general Mihai Cantacuzino a treia parte din moşia. Putu- 
rosul şi Valea Lungă, Dâmboviţa, după petrecerea dei rămânând două nepoate. 
copie, epitropii le-au dat zestre, din această a treia parte, jumătate cumnatei şi su- 
rorii Uţa care a ţinut: pe Costache Hiotu şi jumătate Anicăi soţia serdarului: Ştefan 
Colfescu şi aceştia işi vând partea lor Maricuţii. Semnează şi Iordache. Balăcianu 
biv vel vornic, Ştefan . .. vel hatman, „„.. biv vel agă, Răducanu serdar. (Xe. 36 
Valea Lungă). | | 

632, — 1819 Iulie 6. — Jalba lui Const. Creţulescu pah. către domn în. pricina 
Maricuţii Parşcovencii cu clăcaşii din Cătun cari nu vor să facă cele 12 zile pe an. 
Ei zic că din vechime au avut obicei de au făcut numai câte 6 zile :pe an?. (Arh. 
G. Gr. C.). 

633. — 1820 Mai 20. — Radu Dovâncă din Valea Lungă vinde partea . sa. de. 
moşie lui Costache Cantacuzino biv vel agă (No. 44 Valea Lungă). 

631, — 1820 Sept. 3. — Alexandru N. Suţu Voevod, în pricina - moşnenilor Lun- 
geni cuaga Constantin Cantacuzino fiul răpos. clucer Iordache Cantacuzino „Spre 
„răsplătirea lor pentru atâta amărăciune şi cheltuială ce au pricinuit mai sus numi- 
„ţilor boeri prin, judecăţi şi spre pilda şi altora ca dânşii, cu cuviinţă fiind. a li se 
„face şi pedeapsă cu bătae, am poruncit domnia .mea 'şi s'au bătut la scara dom: 
„nească şi |i s'au luat din mâini orice hârtii au mai avut, puindu-se din porunca 
„domniei mele în păstrare la cancelaria divanului“. | 

Hotărârea e dată în urma unei anaforale din 28 Mai semnată. de Barbu Văcă- 
rescu vel ban, Constantin Samurcaş vel vornic, Gheorghe Filipescu, Const. Filipescu 
vel vornic, Iordache Golescu vel vornic, Dimitrie. Hrisoscoleu vel. log., Nestor log. 
(No. 45 Valea Lungă). . 

635. — 1824. — Iunie 13. — Popa Simeon ot: Valea Lungă, Dâmboviţa, vinde 
lui Costache Cantacuzino biv vel agă, partea sa de moşie din Valea Lungă, lângă 

moşia lui Cantacuzino. (Arh. G. Gr. C.). 
636. —- 1824 lunie 15. — Popa Ion duhovnicu din Valea Lungă. cu fiul său, 

vând partea lor de. moşie.agăi Costache Cantacuzino. (No. 48 Valea. Lungă) 

-687. — 1824 Oct. 11. — Locuitorii Lungeni: către domn. Jăluim cu plângere 

fierbinte, jăluim milostivirii Măriei Tale tot pentru pricina de judecată ce avem cu 

d-lui aga Costache Cantacuzino pentru: moşia Lungeanca din sud Dâmboviţa, că 

după altă jalbă ce am mai dat înălţimii tale la trecutul. unie, prin luminata buiur- 

dizma ? am fost orânduiți la d-lui vel hatman să ni'se cerceteze pricina de către 

) 
« 

' Născ. Părscoveanu, iar mama lui Coifescu era Ancuţa Pârșcoveanu soţia lui Iordache Col- 

fescu, biv vel pal. 1761 ilo:ga, St. şi doc. VII. 39). | | 

Cf. doc. 627. : Mu . 

> poruncă.
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d-lor boerii veliţi şi vedem că ni se arată prin grai de către d-lui vel hatman ca să 
mergem acasă şi să venim la. iarnă, Noi, luminate doamne, nu putem să ne ducem 
„acasă, că de ne vom duce fără de nici un folos ni s'au luat toate cuprinsurile ce 
le-am avut de la moşii şi strămoşii noştrii. De aceia iarăşi re 'rugăm şi supărăm 
luminatul auz al Măriei Tale ca să ni se cerceteze toate sineturile-şi dreptăţile ce 
avem şi să ne aflăm dreptatea ca si stăpânim cum am stăpânit părţile noastre până 
în zilele răpos. Mihai Măgureanu. - | | 

“ Domnul, la 20 Mai 1825 întăreşte anaforaoa divanului din 21 Iulie 1824 recu- 
noscând stăpânirea fraţilor aga Costache şi comis Grigore Cantacuzino, de vreme ce 
asupra acestei pricini sunt date hotărâri de la trei domnii, unite, şi pentru acel cu- 
vânt ne mai fiind slobozi după pravila pământului să intrăm în vre-o-altă cercetare. 
No. 53 Valea 'Lungă). 

638. -- 1838 Mai 21. — Adeverinţă semnată „conseiller de collâge et chevalier 
I. Iacovenko“ că fiind însărcinat cu deplină putere a vinde moșiile Floreşti şi stân- 
jenii de alături sub numire de Moşia mică şi Valea Lungă şi Puturosul ale Exce- 

„lenţei sale gheneral cneaz Nic. Cantacuzino, ce s'au stăpânit deavalma cu d-lui clucer 
Grigore Cantacuzino, le-a dat la mezat la g Martie 1838 şi s'au haraciladisit 1 asupra 
clucerului Grigore Cantacuzino cu preţ de galbeni olandezi 3301. S'au predat cum- 
părătorului următoarele acte : zapisul lui lanache Alexiu 2 de vânzarea moşiei Flo- 
reştilor, 1766 Aprilie 1; zapisul lui Mihai log. pentru un vad de moară în Prahova 
1757 lunie 5; o însemnare iscălită de Mihai Cantacuzino de câte lucruri a dăruit 
nepoților. săi, 1776 lanuarie 20. .! e 

639. — Alegerea hotarelor moşiei Valea Lungă şi Cătunu din Prahova a d-ei 
marei vornicese Lusxiţa Cantacuzino. Sa 

Vecini: | | 
Mânăstirea Dealului, cu moşia Colibaşi şi Valea Lungă de sus, Dâmbovita; 

„Mânăstirea Golgota, cu moşia Aniniş, Dâmboviţa ; | | 
Moşnenii Muceşti, Glodeni şi Dovâncești ; | 
Moşnenii Gogeşti, Tătărăşti şi Sfeteşti, cari se numesc din vechime Şerbineşti, 

in care are parte şi aga Dimitrie Bellu; - .. o. 
Aga Dimitrie Bellu, cu moşia Bezdad şi parte din Şerbăneşti; 
„Moşnenii Viforeni, Maălureni şi Vişineşti, cu înfundătura ce au în Bezdad ; 
Moşnenii Petroşani, idem; i 
Mânăstirea Proviţa cu moşia Proviţa de sus şi de jus; 

„ Clucereasa Elena Hiotu cu Edera de sus; 
Vornicul Const. Cantacuzino cu Edera de jos şi -Măgureni ; 
Epitropia casei Asineti * monahi cu moşia Drăgăneasa ; 

  

„1 adjudecat. Cf. doc. 316. 

> Cf. doc. 211. 

> Racotă, doc. Gyr,



  

Dinu fiul lui Radu părcălab cu ai săi, ce are devălmăşie un codru 'de moşie 
numit Drogurile ce este rupt din trupul -moşiei. moşnenilor Dovânceşti şi: Glodeni 
şi întrupat în numirile Văii Lungi ; i a 

Maria şi fiul său Mihai ce are zestre loc înfundat în numirile Văii Lungi ; 
Pitarul Nicolae Nestor a înfăţişat din partea vornicesei Luxiţa următoarele acte 

(rezumate mai sus). se 
Moşnenii Viforeşti, Mălureni şi Vâforeni au înfățișat : Sa 
7256 (1748) lan. 9, diata lui Stan feciorul Stoicăi care se trage din Mihăilă şi 

Lepădat ohavnici moşneni ; . a 
7260 (1752) diata lui Stanciu feciorul lui Neagoe Popincea cuprinzătoare că „el 

„fiind înstrăinat de la moşia şi de la pământul moşilor strămoşilor lui, ajungându-l 
„vremea ca să-şi dea sufletul, lăsat-a in ocolniţa moşiei la mâna feciorilor lui să 
„aibă a stăpâni moşia cu pace, că alţi părtaşi nu mai sunt fără “numai nepoţii lui 
„Banu feciorul fratelui său Radu, dacă o fi trăind“, 

Clucereasa Elena Hiotu a infăţişat prin vechilul ei Iordache Pastia, următoarele 
acte ale moşiei Edera: i 

7183 (1675) Mai 26, zapisul lui: Eremia sluger fiul lui Paraschiva log. (Coco- 
răscu) dat la mâna nepotului său spătarul Mihail (Cantacuzino) 'şi la mâna nepoatei 
sale Marghioalii spătăresii, că „văzând vremea de slăbiciune, au dăruit partea din 
„Edera, în sus din Ruda până în Predeal şi până in apa Cricovului şi în sus în Sghe- 
„boasa şi că au mai vândut, fără această moşie ce le-au hărăzit, şi un rumân anume 
„Codrea cu patru feciori ai lui drept ughi 23“, o a 

7257 (1748) Dec. 25, hotărnicie? semnată de Drăghici Grecianu fost vel pitar, 
şi Antonie biv vel căpitan za lefegii, ispravnici de Prahova, cari orânduiţi fiind prin 
porunca domnească.să aleagă moşia Edera (Prahova) a lui Const. Lupoianu fost log. 
za vistierie, au mers la moşie strângând pe toţi oamenii bătrâni şi megiaşi, de faţă 
cu stolnicul Pârvu Măgureanu şi au citit toate scrisorile lui Lupoianu, şi au văzut 
zapisul din 7183 (vezi mai sus), iar stolnicul Măgureanu a zis că alte scrisori n'are 
ră de un catastih al doamnei Elenăi de împărţeala Cantacuzineştilor, care şi acela 
este la Bucureşti la jupâneasa Sanda Cantacuzino, şi că au tras moşia Ruda, găsind 
cu dreptate ca să' stăpânească Lupoianu toată moşia Edera. -. | | | 

1777 Fevr. 15. Anafora? a logofeţiei celei mari, de judecata urmată între Dinu 
Cantacuzino şi pitar Scarlat Hiotu pentru moşia Edera, prin care găseşte cu cale 
după cererea părţilor, să se orânduiască Radu Bărcănescu biv. vel pah. şi Dumitrache 
Colceag biv vel agă, drept 24 boeri. hotarnici, să meargă la. faţa locului, să dea 
pitarului Scarlat st. 250, prin semnele ce scrie în cartea de hotărnicie a celor 12 
boeri, şi ce va rămâne din cartea de hotărnicie să se dea Dinului Cantacuzino, | 

1795 Sept. 1. Carte de hotărnicie + semnată de loan Bâlăcianu și Petrache biv . 

  

1 Doc. 302. 
: Doc, 304. 

3 Doc. 3oş. 
„+ Doc, 206.
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elucer za arie, orânduiţi prin poruncă domnească să hotărnicească moşia Edera 
(Prahova) a lui Nicolae Filipescu biv vel log. ce a cumpărat-o de la mezat, cuprin- 
zătoare că mergând la faţa locului, fiind faţă pah. Const. şi serdar Iordache. Canta- 
cuzineşti ce sunt răzaşi, au zis că scrisorile d-lor de moşie li s'au prăpădit în vremea 
trecutei răsmiriţe de la mânăstirea Poiana, iar log. Filipescu au arătat scrisorile ce 
au avut. " | 

1795 Oct. 13. Araforaoa ! veliţilor boeri, în copie încredințată de Neofit Râmnic 
arătând să aibă stăpânire la moşia Edera Nicolae Filipescu biv vel log. | 

1804 lulie 29. Anatora a logofeţiei celei mari făcută îndosul jalbei pah. Cantacuzino 
către. domn cuprinzătoare că după arătarea paharnicului „boerii hotarnici orânduiţi 
„de divan nu pot merge, şetraru Bălăcianu se află în mare slăbiciune a:bătrâneţelor, 
„cum şi log. Hafta se află în Buc. având trebile sale“, şi se orândueşte Iancu biv 

„ clucer za arie de la Târgovişte. | 
In anafora se vorbeşte de o copie de hotărnicie a moşiei Văii Lungi din 1806, 

scrisă de Diamandi Cărpenişanu după condica răpos. clucer Iancu Glava. 
1847 Sept. 5. Carte de hotărnicie a lui lon Prededici a moşiei Edera a cluce- 

resei Hiotina. ii 
1799 Mai 15. Anafora a veliţilor boeri asupra prigonirei ce a avut Constantin 

vtori log. şi Nicolache frate-său, unchii şi epitropii copiilor răposatului  medelnicer 
Scarlat Hiotu cu fraţii Iordache şi pah. Const. Cantacuzino. 

| 1849. lulie 25. Ilotărârea judecătoriei Prahova asupra prigonirii cluceresei Eleni 
Hiot cu vecinii 'răzaşi ai moşiei Edera; : - E | = 

1850 Martie 1. Hotărâre a aceleiaşi judecătorii. asupra prigonirii între marele 
vornic. Const. Cantacuzino cu vecinii răzaşi, de la Măgureni şi Edera.: Edera de sus 
era a casei răpos. clucer Nicolae Hiotu ?. (Cond. Valea Lungă, pag. 205—263). 

640. — 1855. Sept. 2r. Sentința judecătoriei Prahova întărind. hotărnicia făcută 
de Ion Zotov moşiei Valea Lungă şi Cătunu a Luxiţei Cantacuzino *. 

641. -— 1859 Marie 17. — Sentința tribunalului Prahova asupra opoziţiei făcute 
de slugerul Scarlat şi. pitarul. Dimitrie fraţi Racotă, - moştenitorii răpos. sorei. lor 
Asineta monahia şi domiciliaţi cel d'intâi la Pietrişi, Vlaşca, iar cel de-al doilea la 
Filipeşti, Prahova, înpotriva sentinței de la 21 Sept. 1855. 

Au înfăţişat o hotărnicie de la 1806 lunie 14 semnată de Enache Topoloveanu 
clucer şi Ion Bucşănescu biv vel sluger. (Cond. Valea Lungă, pag. 294). 

  

1 Doc. 307. 

* Fiul medelnicerului Scarlat. 
3 Mama lui G. Gr. Can,



  
  

„DIVERSE 

642. — 7oo2 (1494) Fevruarie 16. — Vlad Voevod fiul lui Vlad Voevod dă po- 
runcă „dregătorului din casa domniei mele“ jupân . Vladul spătar şi fratelui” său 
Frecea cu fiii lor şi unchiului lor Gorga cu fiica sa Stana şi cu fii ei, ca să le fie 
în Bădeni! veri câtă va fi partea lui Gorga, pentru că a venit Gorga la domnie de 
a înfrățit pe nepoţii săi Vlad spătar şi Frecea şi pe fiică-sa Stana peste a sa moşie 
câtă o are in Bădeni, ca: să fie fraţi nedespărţiţi în viaţa lor. Insă până va fi Gorga 
în viaţă, singur el să stăpânească această moşie, iar după moartea 'lui Gorga să 
fie stăpâni Vlad spătar şi frate-său Frecea peste jumătate din această moşie, iar 
Stana fiica lui Gorga să fie stăpână singură pe cealaltă jumătate „şi domniei: mele 
au dat un cal“. Dian: Drăghici vel vornic, Cristian biv vornic (Buzescu) Staico log., 
Teodor vist., Danciu comis, Stroe spătar, Dumitru pah., Albu stolnic, Radu stratornic. 

Scris în Bucureşti. Pergament slavon. Pecetea căzută. Fără semnătura domnească. | 
Trad. Pessiacov 1873..(No. 2 cond. Băleni.). . pl 

643. — Fără dată (probabil 1529). Moise Voevod lui: Dobrotă, lui Tatul -.şi lui 
Bane, să le fie a treia parte din Bâlării şi parte în Dibăceşti, fiind-că le-au cumpărat 

în zilele lui Basarab Voevod şi lui Radu Voevod care s'a pierdut la Râmnic?. Divan: 

Drăghici biv vornic din. Mărgineni, Neagoe vel vornic, Tudor vel log., Dragomir 

vistier, Radu spătar, Staico pah., Drăghici comis., Badea stolnic, Radu vel post, 

Mălai portar. Scris în Târgovişte (Trad. de Vasile N. Nenovici, 26 Nov.. 1828). 

6-44. — 7036 (1548) Aprilie 2. — Mircea Voevod, fiul lui Radu Voevod .dă po: 

runcă slugilor Neagu din Pinteşti şi Şerban cu frate-său Petcan şi Neagul cu frate-său 

Bogdan, să le fie. moşie partea Gherghinei, de la Rovina.lui Micul până la Colintina, 

cumpărată cu 1300 aspri. Şi iar au mai cumpărat. Stroe din Giul€Eşti cu fraţii săi 

moşie toată partea lui Giulea de la Rovina lui Micul cu 330 aspri. Divan: Stan vel 

ban, Vintilă vel vornic, Radu vel log,, Stoica vel stolnic, Crăciun vel pah., Drăghici 

vel vist., Oprea. vel spătar, Radu vel comis, Drăghici vel post. Scris în Bucureşti. 

Pergament slav. Pecetea căzută. Fără semnătură domnească. : Trad. Doicescu, 1898. 

6-15. — 7076 (1568) Aug. 13. — Alexandru Voevod, fiul -Mircii, nepot Mihnii, lui 

Albul şi Armancăi şi lui Boba să le fie moşie la Cămineşti ?, pentru că le-a fost veche 

1 Se complectează ştiintele din Grecianu, Genealogii, despre Bădeni. Actele moşiei: Bădeni 

cu trupul Zoreasca, la Arhiva Stat. Epise. Buzău, pachet 16.—Cf. doc. 647, 663. | 

2 Cf. doc. 509. . 

3 Cf. doc, 324.



— 202 — 

şi dreaptă. Apoi au avut pâră înaintea răpos. Mircea Voevod cu. oare-care soră 

vitregă anume Raina care zicea că a avut şi ea moşie de avalma cu et. Domnul 

adevereşte că Raina e soră vitregă şi n'are nici o parte cu. el. Divan: Dobromir 

vel ban, Dragomir vel vornic, Radu vel log., Badea vist., Stan spătar, Vlad comis, 

Ivaşco stolnic, Gonţea pah., Staico vel post. Pergam. slav. “Pecate de. hârtie (fără 

corb). Trad. Doicescu 1898. N a , 

646. — 7081 (1573) lunie 7. — Alexandru Voevod, fiul Mircii, fiul Mihnei, lui 

Bisorca să-i fie ocină în Stănceştii ! lui Neagoe, în dealul Bobului, pentru că Bisorca 

o are:de la loan cu aspri 700. Divan: Dragomir vel vornic, Ivaşco vel log.. Stan 

spătar, Mitrea comis, Gonţea pah., Dimitrie vistier, Stoichiţa post. — Pergament slav. 

Pecete căzută. 'Trad. Duicescu. SI tă 

"647. 7084: (1576) Iunie 21.— Alexandru Voevod fiul Mircii Voevod, dă poruncă 

jupânului Mihnea Vistier să-i: fie moşie la Bădeni, Futeșiti, Leonteşti, Si biciul şi. Nişco- 

veni ?, pentru că este veche şi dreaptă moşie părintească ; şi iar să-i fie partea fratelui 

lui, Radu spătar, pentru că s'ă înfâţişat însuşi Radu spătar înaintea răpos. Voevod Radu 

cel frumos şi au înfrățit pe fratele său Mihnea vistier şi cu fiii lui, peste tot avutul 

său, pentru ca dacă:după: Radu spătar nu. va rămânea nici fu nici fiică, avutul să 

fe:al lui Mihnea vistier, iar fratele său Vlad comis nici un amestec să n'aibă. Si 

iar să fie jupânului Mihnea vistier 3 satele şi cu ţiganii fratelui său Vlad.comis pentru 

că şi Vlad a înfrățit înaintea răpos. Radu Voevod pe frate-său Mihnea şi pe fiii lui, 

că dacă Vlad comis ar muri fără urmaşi tot avutul să fie al lui Mihnea, iar Radu 

spătar amestec să n'aibă. lar de nu va rămânea din Mihnea vistier nici fiu nici fiică, 

avutul să fie al lui Radu spătar şi al lui Vlad comis. lar de nu vor avea copii nici 

unul din 'cei trei fraţi, avutul să fie al surorilor lor, Anca, Hrisana, Voica şi Stanca. 

Divan: Dragomir biv. vel vornic, Ivaşco vel vornic, Neagoe vel lug., Stan spatar, 

Mitrea vistier, Brat comis, Gonţza pah.„ Badea stolnic, Stoica vel post. Scrie Stan 

log. din Scheiu Austriei. — Original slav. hârtie. Pecete fără corb, cu arborele des- 

rădăcinat. — Trad. Doicescu. . i 
„648. — 7086 (1578) — Mihnea Voevod fiul lui Alexandru, jupânesei Caplea şi 

jupânesei Neaşcăi să le fie ocină în Deduleşti + partea Barbului toată pentru că a 

fost bătrână şi dreapta: ocină de demult; Apoi ele sau pârât cu Barbu înaintea răpos. 

Alexandru Voevod că ele au dat Barbului 5o5oo aspri când au căzut la vreme de 
nevoe iar Barbu zicând că el nu ştie de acei bani. Alexandru Vodă a judecat că 
întadevăr Barbu şi-a pus partea din Deduleşti pentru acei aspri şi neavând cu ce 
„plăti şi-a dat acea ocină. Acum domnia dă lui Barbu 12 boeri să jure dacă a luat 
ori nu acei bani „iar apoi Barbul nu şi'a -putut găsi 12 boeri ca să jure şi a rămas 

1 Cf. doc. 191, 649. | 
*.Acte ale moșiei Nişcoveanca, la Arhiva Stat. Episc. Buzău, pachel 22. — Pentru Sibiciu, doc 

497, 508. | a | 
> Din Bădeni cf. doc, 653. 
4 Cf. doc. 676. 678. Barbu e din Târbăceni și Mănești.
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„atunci la mare nevoe înaintea divanului“. Divan: Mitrea. vel vornic, Miroslav vel 

log., Dumitru -spătar, Constantin vistier, Gonţea .pah., Stoichiţa „post, Scrie Nan în 
Bucureşti. Copie veche' sub No, 98 in cond. Baleni. ! 

619. — 7089 (1393 Ian. 9. — Mihnea Voevod, a toată Ţara Ungro- -Vlahiei, ful 
lui Alexandru Voevod dă poruncă Stoichii şi fiului său Mihail, să le fie moşie în Că- 
lineşti, 1 din partea Grozei a treia parte, pentru că au c:npărat: o de la Grozea din 
Călineşti pe 1500 aspri gata. Şi iar au cumpărat Stoica şi fiul său Mihail moşie la 
Călineşti din partea lui Toader a patra parte cu 8oo aspri.: -Şi iar au 'cumpărat în 
Călineşti din partea lui Codrea a patra parte, drept : 1400 aspri. Divan: Dumitru 
vel vornic, Ioan vel log., Dumitru - spătar,: Constantin vistier, Radu comis, ' Harvat 
stolnic, Gonţea pah., Danciul vel post.,. ispravnic loan vel log. Scrie - Boldea în mi- 
nunata cetate ce-i zice Bucureşti. — Pergam. slav. Pecete de hârtie. 

650. — 7089 (1581) Mai „29. — Mihnea Voevod fiul lui Alexandru Voevod, către 
Voica din -Niculeşti să-i fie moşie în Baraci partea Radului din Băbeni (?), pentru că 

a fost cumpărată de la acesta drept 1600 aspri gata. Divan: Mitrea vel vornic, Ivan 
vel log., Dumitru spătar, Constantin vistier, Radu comis, Harvat stolnic, Gonţea pah., 

Danciu vel post. Scrie Muşat grămăticul în Bucureşti. Pergament slavon. Pecete 
căzută. Fără semnătură domnească. Trad. Pessiacov 1873. (No. 5 cond. Baleni).: 

651. — 7ogr (1582) Dec. 16, — Mihnea Voevod sin Alexandru Voevod, dă po- 
runcă lui Tatu post. ot Lazuri să-i fie ocină în Bărbuleţi partea lui Dânciul şi a 
fratelui său Oprea pentru că a fost de mult dreaptă şi bătrână a acestora, şi când 
au vândut ei această ocină lui Tatu' post, au dat şi un rumân care a fost din: Pucheni. 
Apoi. Tatul şi fratele său Pârvu-au stăpânit acele ocine şi pe acel rumân, iar apoi 
Danciu şi Oprea Sau sculat si intoarcă aspri şi să ia: moșiile şi rumânul înapoi, 
zicând că au vândut de nevoe şi fără de preţ. Tatul şi Pârvan vin în divan la Târ- 
govişte şi domnul. le dă dreptate, Divan: Ivaşco vel vornic, Lăudat vel log., Dumitru 

spătar, Constantin vistier, Radu comis, Danciu stolnic, Gonţea pah., Manea vel. post. 

Sris în Bucureşti. — Pergament slav. Pecete de hârtie ca la No. precedent. Trad, 
Doicescu, 

652. — 7099 (1590) Dec. 1. Mihnea Voevod fiul inarelui şi prea. bunului Alexan- 

„dru Voevod, lui Dan şi "fratelui său popa Radu ca să le fie moşie la Leleşti, toată 

partea lui Stroe câtă se va alege pentru că au cumpărat-o de la Stroe drept aspri 

gata 5oo, şi au plătit Dan şi popa Radul birurile pentru Stroe cu roo aspri gata. 

ŞI iar au cumpărat partea de moşie a lui Voicu drept 8oo aspri gata; şi de la Du- 

mitru partea lui de moşie drept 8oo aspri şi o silişte de casă drept 4%0 aspri. Divan 

ca la No. 653. Trad. veche de pe originalul slavon (care lipseşte) de Lupu dascâlu 

de la şcoala domnească din Bucureşti. | 

653. — 7099 (159) Dac. go. Mihnea Voevod: fiul lui Alexandru Voevod, lui 

Dan şi fratelui său popa Radul, să le fie moşie la Teleşti, partea lui Stroe, şi în 

1 CE, doc. 191.



Fărcăşeşti partea lui Dan din Teleşti. Divan: Mitrea vel vornic, Pârvu vel log., Pătru 

spătar, Mihai stolnic, Andrei vistier, Radu comis, Vlad pah., Gheorghe vel post. Scrie 

Vasile Mladiac în Buc. — Pergam. slav. Pecete hârtie. Trad. Doicescu 1898. 

654. — 7rog (1601) Aprilie 25. — Simeon Moghilă Voevod lui Doha şi fratelui 

său Vladul din Bărbuleşti să le fie moşie în Chichineţi toată partea Bratului şi a lui 

Stoian şi a fratelui său Radu şi jumătate din partea lui Oprea şi toată partea lui 

Gradislav şi din partea Dediului jumătate, însă toată parte soţiei . sale Neacşa, şi 

partea YZatei şi a fratelui său, şi toată partea lui Coman, moşii de! moştenire de la 

moşii acestora. Apoi s'a omorât un om pe această moşie, pentru care Mihai Vodă 

a luat! o duşugubină de la Doha şi de la Vladul din Bărbuleşti de vreme ce n'au 

avut altceva nimic a lua de la stăpânii moşiei, fiind că aceşti oameni care au avut 

moşia de moştenire au fost săraci, numai cu capetele; lor, şi şez în satul Şopoteni. 

Apoi au dat şi dânşii (moşia) dinaintea lui Mihai Vodă, ca să fie lui Doha şi Vladului 

de moştenire, însă hotarul din apa Buzăului până în Gorganul de la Grind. Şi iar 

au cumpărat Doha şi Vladul moşie în Bărbuleşti, partea lui Vlad Negeacul din Li- 

cicătiani, drept go» aspri; jumătate din partea lui Stoica, insă toată partea "din sat 

a soției sale Voica, de la nepoţii ei Drăgan şi Crăciun drept 200 aspri; jumătate din 

partea lui Stan din Şăpăteni drept 8oo aspri; toată partea lui Gradislav din Gră- 

dislăveni şi din Săpăteni drept 1400 aspri; partea lui Drăguşi şi a lui Radu şi a lui 

Jon din Licicăteni toată partea lor din Băliceasca şi din Malcomeasca, ori cât se va 

alege, drept 2700 aspri şi un cal bun. Divan: Dumitru cel vornic, Dan vel log, 

Pană vel vist., lanache spătar, Ştefan comis, Preda stolnic, Gherghina pah., lanache 

Chiriţă vel post. Scris de Marco log. în Târgovişte după spusa lui Dan vtori log. 

Pergament slavon. Pecete hârtie. Trad. Pesiacov 1873 (No. cond. Băleni). 

635. — zrr2 (1603) Dec. 20. — Radu Voevod nepotul lui Basarab Voevod, lui 

Tatu post. de la Lazuri să-i fie moşie la Bărbuleţi toată partea surorii sale Stancăi şi 

a soțului ei Calotă, pentru că a fost această ocină a ei de zestre de la părinți, iar 

când i-a fost ei această moşie de vânzare jupân Tatu post. a cumpărat:o, dându-i ei 

doi cai buni şi aspri gooo. Şi a mai cumpărat Tatul în Bărbuleşti partea lui Stan 

Tabranov şi a 'soţiei lui, Stanca. Şi iar a cumpărat Tatu moşie în Bărbuleşti de la 

Voicul fiul lui popa Bratul care iarăşi s'a stăpânit de fratele lui Tatu post. anume 

Bădiaca. Şi iar a cumpărat Tatu moşie în Bărbuleşti partea Mirei, iar un Dragotă 

ginere al Mirei, furându-i lui Tatu o vacă, Tatu l-a iertat de gloabă, iar Dragotă 

s'a vândut vecin. Şi iar a cumpărat Tatu moşie la Răzvad partea Gherghinei, cu 

trei vecini anume loan, Matei şi Pârvu şi a dat Tatu lui loan 6000 aspri, iar când loan 

şi-a vândut moşiile, a întrebat pe jupâneasa Borcii log. 1) şi pe Avram fiul Borcei şi 

pe Preda pah.? şi au zis aceştia că n'au trebuință şi deci a cumpărat Tatul post. Şi 

iar a cumpărat Tatul. moşie la Sturzeni cu vecinii toţi, de la Hrizan şi de la fratele 
DOI a - 

  

' din Bucşani. | 

= Fiul lui Calotă banul ot Bozieni. V. pag. 36 n...



  

lui, Manea. Şi iar a cumpărat la Sturzeni de la jupâniţa” lui Sinpopov anume 'Ana 
şi de la fiul ei Stan. Şi a cumpărat aceste moşii din timpul lui- Mihai Vodă, după 
fuga lui Sinan paşa, dar a perdut sineturile. Divan: Preda (Buzescu) vel ban, Cernica 
(Ştirbei) vel vornic, Stoica (Rioşanu) vel log., Leca (Rudeanul vel: spătar, Giurgiu 
vel comis, Miroslav biv log., “Nica vel vistier, Leca 'vel post. Serie Ioan bătrânul, 
log., în Târgovişte. — Pergam. slav. Pecete hârtie. Trad.: Doicescu. a 

650. — 7116 (1607) Sept. 20. — Radu Voevod nepotul răpos. Basarab Voevod 
către „sluga domniei mele“ Moţoc log. şi jupâneasa lui Ioana şi nepotului lor Pârvul 
fiul lui Ştefan log. să le fie moşie în Bărbuleşti, părintească şi: de cumpărătoare, şi 
la Ueşti de sus şi de jos cât a cumpărat Ştefan log, şi la Dedilov cumpărată de 
Ştefan log. de la Petru vel spătar şi de la Oprea log. din Rătivoeşti, şi partea ju- 
pânesei Vlădaei de zestre şi-a surorei salea Calea. ŞI iar a cumpărat Ştefan log. 
moşie la Pietri, partea lui Petru vel spătar şi a Oprii log. lar după moartea -lui 
Ştefan log., jupâneasa Ioana 'sora ui Ştefan log. şi soţie lui Moţoc log., s'a învoit cu . 
Pârvul fiul lui Ştefan log. şi au înfrățit Pârvul'pe mătuşă-sa loana şi pe 'soțul ei 
Moţoc peste toate acele moşii. şi sate şi țigani părintești şi de ' cumpărătoare şi ei 
la rândul lor au înfrățit pe nepotul lor Pârvul'-peste toată averea lor şi Moţoc cu 
Ioana au mai dăruit pe nepotul lor Pârvu cu 2900 aspri gata, cu un căftan de 5ooo 
aspri şi cu o dulamă de peste: 2000: aspri fiind că Pau luat pe Pârvu din -mica 
copilărie în casa lor de lau hrănit, crescut şi miluit, Şi aşa s'a alcătuit înfrățirea 
inaintea domniei mele 'ca cel ce va rămâne cel din urmă în viaţă 'să stăpânească 
toată averea celui răposat. Urmează formula blestemului. Divan: Radu clucer Bu- 
zescu, Preda (Buzescu) vel ban, Cernica (Ştirbei) vel vornic, Stoica (Rioşanu) vel 
log., Mârze vel spătar, Nica vel vistier, Grigore comis, Bărcan (Bucşanu) stolnic, 
Stanciu pah., Leca vel post. : Scrie Nestor log. în Târgovişte. — Pergament slav. 
Pecete hârtie. Trad. Doicescu. -:. : a | 

657, — 7118 (1610) Mâi 5. :— Radu Voevod nepotul: răpos.. Basarab Voevod, 
lui Stoica din Mileşti să-i fie moşie în Mileşti însă 8 părţi cumpărate de la Coicu pe 
906 aspri gata.şi alte zo părţi cumpărate de la Coicu pe 1505 aspri, din apa Ialo- 
miţei până la Geamăna, însă din zilele răpos. Alexandru Voevod, însă a perdut Stoica 
cartea domnească, cum au mărturisit şi oameni: buni din: Mileşti. Divan: Cernica 
(Ştirbei) vel vornic, Lupul 'vel log., Nică vel vistier, Mârzea vel -spătar, Bărcan 
(Bucşanu) vel stolnic, Costea vel comis, Stanciu vel pah., Leca vel post. Scrie 
Ştefan în Târgovişte. — Perg. slav. Trad. Doicescu 1898 şi alta de Stoica Nicolaescu 
31 Martie 1902. o Sa N 

608.—7121 (1613) lan. 15.— Radu Voevod fiul Mihnii Voevod „slugei domniei- 
mele“ Pârvului log. de la Lazuri, ca să-i fie ocină in “Tătarul pe apa Dâmboviţei 
partea lui Stan log. cel bătrân, încă şi din Gemenile:, pentru că această ocină fost- 

a n   

1 Cf. doc, 281. 693.



au cumpărat de la Stan cel Bătrân din Gemenile, iar mai nainte vreme au fost dat 
Stan log. această moşie zestre unei fete a lui, Stanca, şi altei fete, Muşa, iar apoi 
Stanca cu bărbatul ei Radu şi Muşa. cu bărbatul ei Belcea au făcut vânzătoare.moşia 
Tătarul şi le-au răscumpărat Pârvu log. ct Lazuri, pentru că mai dinainte vreme 
cumpărase moşie între aceste sate, partea de,la Negre post. fratele lui Stan log. Pe 
urmă Pârvu feciorul lui Stan' log..şi cu loan, ei încă fiind tot din acel neam, ei au 
întors banii pe partea lui Negre post. zicând că sunt mai volnici să ţie ei această 
parte. lar Pârvu log. din Lazuri aşa a stăpânit partea de la Stanca şi de la Muşa 
din Tătarul, Şi era atunci Ivan cel bitrân judecător în Târgovişte în zilele Radului 
Voevod Serban leat 7110 (1602) când. s'au vândut aceste moşii. Și iar a cumpărat 

Pârvu log. trei ţigani cari au fost ai jupânesei Stanca nepoata banului Drăguşin şi 
soţia lui Dragomir. -Divan: Tudor vel ban, Pană biv vel vistier, Vintilă vel vornic, 

Nica vel log., Dediu vel vistier, Cârstea vel spătar, Panait vel stolnic, Bratu „vel 
comis, Lupu vel pah., Fota vel post. Scrie Stanov log. cel bătrân ot Săveşti.— Ori: 
ginal slav. Pecete hârtie. Trad. Doicescu. . , 

659. — 7123 (1615) Fevr..16. — Radu Voevod fiul Mihnii, dă poruncă lui Tatul 
post. din Lazuri să-i fie moșie. la Ciuceni din partea jăpânesii Stancăi și a log. Be- 
rivoe a 6-a parte, pentru că la moartea acestora moşia a rămas in mâinele Tatului 
post. lar acum în zilele Radului Vodă s'a sculat jupâneasa Neagoslava din Tăbărăşti 
nepoata jupânesei Stancăi şi fiică de frate a lui Berivoe log. pârând pe Tatul post., 
zicând că ea este tot atât rudă cu Berivoe cât. şi Tatul post, şi a rămas Tatul de 
judecată. După aceia Tatul post., a pârât pe jupâniţa Negoslava că ea şi-ar fi vândut 
partea de moşie.pe care o stăpâneşte în Ciuceni. Şi iar să fie lui Tatul moşie în 
Rucăr din partea lui Berivoe; fiu de frate al jupânesei Negoslava jumătate. Şi iar 
s'a sculat jupâneasa Negoslava cu pâră asupra Tatului şi apoi a vândut moşia din 
Rucăr lui Tatul pe 8ooo aspri. Şi toate aceste vânzări s'au făcut de bună voe şi cu 
ştirea tuturor megiaşilor.: Divan: lanache (Catargi) vel ban, Cârstea vel vornic, Vintilă 
vel log., Dediul vel vistier, Leca vel spătar (Rudeanu), Mihalache vel. stolnic, Bratu 
vel comis, Lupu vel pah., Bernard vel post. Scrie Stan log. nepotul lui Stan log. din 
Târgovişte. Original slav. Pecete hârtie. Trad. Doicescu. 

660. — 7124 (1616) Aprilie 3. — Radul Voevod fiul răpos. Mihnea Voevod, 
nepotul răpos. Alexandru Voevod dă poruncă acestor oameni din Oprişeşti anume 
Nenciul, Bogdan, Opriş, Voicu şi Dan cu fraţii şi fii lor, să le fie moşie. 
la Cobia, cumpărată de la Tatul, Vlaicul, Lucaci și Stan din Boureni. Să le fie şi 
moşie la Găeşti, cumpărată de la Ştefan şi de ia Tatul cu hotarele din apa Răstoacei 
de la vadul Popii până în piscul Basarabilor şi:până la locul cu papură şi de acolo 
pe Strâmba mare în sus. Şi iar să le fie moşie la Cobia până în valea Mătăsarilor, 
cumpărată de la Stanciu din Mătăsari. Divan: lanache (Catargi) vel ban, Gheorghe 
vel vornic, Vintilă vel log, Necula vel vist.. Mihnea vel spătar, Mihalache vel 
stolnic, Bratu vel comis, Lupul vel pah., Bernard vel post. Scrie Lepădat+ log. în 
Târgovişte. Perg. slav. Pecete hârtie, ruptă, Trad, A. Doicescu 1897.
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661. — 7r25 (1616: Dec. 8. — Alexandru Voevod sin Iliaș Voevod, jupânului 
Ghinei, să-i fie satul Deduleşti de lângă Stănceşti, insă jumătate, şi. rumânii, fiind-că 
a fost mai nainte al Tatului post. şi al fratelui său Pârvu de la Lazuri şi al Stoichii 
vtori vornic ginerele Dragului de la Barseşti şi al'jupânului Pădure stolnic de la 
Săcueni. Apoi de a lor bună voe au dat această jumătate din Deduleşti jupânului 
Ghinei: pentru 12000 aspri încă din zilele Radului:Mihnea Voevod. Iar 'acum. în zilele 
lui Alexandru Voevod, Ghinea n'a vrut să mai ţie, ci a dat Tatului post, acea moşie 
căci avea totdeauna gâlceavă cu Gheorghe căpitan care zicea-că Mihai Voevod bar 
fi miluit pe dânsul cu acea moşie. Cercetând Alexandru Voevod, nu s'a aflat nici 
zapisul, nici cartea de milă a lui Gheorghe căpitan. S'au aflat numai zapisele Ghinei 
de cumpărătoare.. Şi s'a pârât a. doua oară Gheorghe căpitan şi a dat Alexandru 
Voevod boeri să meargă să vază ce a fost cu acest sat Deduleşti: pe Stoica biv vel 
log., Cernica vel vornic, Nica vel log.,'Mogoş vornic de la Căciulaţi, şi le-a mai 
dat patru boeri mari ca să aleagă şi: să descopere adevărul: pe Mogoş vornicul, 
Stoica log. din Tărbăceni, Buta ! şi Stepan. Şi a râmas Gheorghe căpitan de judecată. 
Divan ca în doc No.662. - .. .. A 

662. — 7125 (1617) lan. 16, — Alexandru Voevod fiul lui Iliaş Voevod dă po- 
runcă lui Ivaşco biv vel armaş (Băleanu)? să-i fie moşie în Mihăeşti din tot satul a 
6-a parte cu vecinii Dumitru dărăbantul şi Şteful, pentru că această moşie a fost 
din moşi, strămoşi ai lui Ivaşco armaş (Băleanu), încă şi de la părintele 'lui, pe care 
au fost stăpânit-o Paraschiva post. şi fratele său Tudoran şi Radul fii: lui Radul: 
post. din Boleasca, încă de la întâiul moş al lui Ivaşco biv vel armaş. După aceasta, 
când a: fost Ivaşco în pribegie.la Moldova în timpul lui Radu Voevod, oare-cari 
megiaşi din Mihăeşti împreună cu âcei doi vecini au răscumpărat acea moşie şi cu 
acei doi vecini de către Paraschiva post. şi fraţii lui cu 12.000 aspri şi cu 8o vedre 
de vin. Acum au venit Ivaşco cu pâră la domnie nevoind să intre alţii în averea 
lui părintească şi a hotărât domnul ca .Ivaşco: să “întoarcă acelor cumpărători ' cei 
12.000 aspri şi cele 8o vedre socotite vadra pe 2 costande. Divan : Dumitru vel ban, 
Cârstea vel vornic, Nica -vel log., Steriano. vel vistier, -Păruş vel spătar, Gorgan vel 
stolnic, Grigore vel comis, Mârzea vel pah., Iano vel post. Scrie Stanciu Olănescu 
în Târgovişte. Original slav hârtie. Pecete hârtie. Trad. Doicescu. - a 

663. — 7125 (1617): Fevr. 20. — Alexandru Voevod fiul lui lliaş Voevod, dă 
poruncă satului-Zvorca mare şi moşneniior de acolo anume Barul Şi Hamza şi Vla- 
dul şi Manea şi Stan şi Paia şi Dobre şi Staicea, să le fie toată moşia .lor şi hota- | 
rul să se ştie de către Maritin şi Arnărăşti şi Fântânele şi Vlădila, pe care acest 
sat Zvorca mare Pau plătit cu.un buhai: şi go: vaci, fiind-că este a lor veche ŞI 

dreaptă moşie încă din zilele vechilor domni de mai nainte. lar în zilele lui Mihail 
Voevod, au fost multe năpăşti şi biruri asupra satului lor ce i-au şilit' să. se facă 

1 Probabil Bunea. Cf. dec. 304. 

2 Cf. doc. 103. | - 

* Exact, lano (Grecianu, Genealogii III 41).
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vecini şi i-a luat Mihai Vodă şi i-a stăpânit. Iar în timpul lui 'Radu Voevod fiul lui 

Mihnea Voevod, moşnenii din Zvorca s'au jăluit că Mihai Voevod i-a luat vecini 

fără să le dea măcar nici un ban pentru năpăstile şi. birurile ce a aruncat asupră-le, 

şi Radu Vodă i-a slobozit de vecinie. lar acum au venit înaintea domnului moş- 

nenii cu cartea Radului Voevod de iertare şi de slobozenie. . Domnul confirmă. Ur: 

mează formula blestemului. Divan € ca la No. 662. Original slav. hârtie. Pecete hârtie, 

Trad. Doicescu. . 
66-41. — 7126 (1618) Martie 26. — Alexandru Voevod sin Iliaş Voev od, jupănesei 

Voicăi, să-i fie casă în Târgovişte, care a fost cumpărată de soțul ei Nan log. După 

moartea acestuia Voica a avut pâră cu Vlad şi cu Borcea ginerii lui Nan log. Voica 
fusese a doua soţie a lui Nan. Mai intăreşte domnul lui Stan log. feciorul. Voicăi şi 
fecior vitreg al lui Nan, un ţigan. Divan: Dumitru vel ban, Vintilă vel vornic, Nica 

vel log, Stoica vel vistier, Păruş vel spătar, Gorgan vel stolnic, *Lamba: vel comis, 
„Mârzea pah., lano vel post: Original slav. Trad. Doicescu. 

665..— 7127 (1619) Fevr. 6. — Gavriil Moghilă Voevod jupâniţei Mariei fiica 

lui Badea fiul lui Mihnea pârcălab din Bădeni, să-i fie satul şi cu ţiganii veri cât se 

va alege din părţile moşului său Mihnea pârcălabul şi să le stăpânească jumătate. 
A venit Maria înaintea domnului cu mătuşa ei Stana fiica lui Alihnea pârcălab. Răpos. 
Alexandru Voevod a adeverit că Mihnea pârcălab a avut trei fii: Udrişte, Badea şi 
Preda şi două fiice Caplea şi Stanca!, şi fii au murit fără copii, numai de la Badea 

„post. a rămas acea fiică Maria. Şi așa a judecat domnul că e drept să fie înzestrată 
Maria de către Caplea şi de către Stana fiind că este Maria fiică din fiu şi aşa este 
"volnică asupra părţilor moşului ei, iar. Caplea şi Stana fiind fiice, sunt şi ele volnice 

a stăpâni părţile averei mamei lor. Şi aşa a-întocmit domnul că până ce va fi în 
viață jupâneasa Neaga a lui Mihnea pârcălab, ea şi cu fetele ei Caplea şi Stana să 
stăpânească din toată averea două părţi, iar nepoata lor Maria vo a treia parte, iar 

după moartea jupânesei Neaga toată averea să se împartă în două, din care Caplea 
şi Stana să stăpânească amândouă o parte pentru că sunt fiice, iar Maria singură să 

stăpânească cealaltă parte pentru că este fiică din fiiu. Şi au rămas Stana şi Caplea 
de lege înaintea răpos. Alexandru Voevod bătrânul la leat 7078 (1570). Tot: aşa ju- 
decă domnul şi acum. Divan: „Enache (Catargi). vel ban Craiovei, Ivaşco . (Băleanu) 

vel vornic, Papa vel log., Misermec vel vist., Mihai vel : spătar, - Mihalache vel 

stolnic, Grigore vel comis, Vlad vel pah., Nicola vel post., Scrie Stan log. in Târ- 

govişte. Orig. perg.' slav. Pecete hârtie. Trad. Doicescu. 
666, — 7128 (1619) Nov. 26.— Gavril Moghilă Voevod către femeia Dieva fiica 

„ Radului din Tălăpieşti ca să-i fie moşie în Tălăpieşti, însă din partea tatălui ei a 

„patra parte; şi iar să-i fie moşie în Drângeşti a patra parte din partea tatălui ci; 
_şi din ligorani iar a patra parte din partea tatălui ei; şi din Poiana: Straşnei iar a 
patra parte; pentru că aceste moşii au fost bătrâne şi drepte de moştenire ale ta- 

y 

1 Cf. Grecianu, |, Bideni Cf. doc. 62. 647.



  

tălui-ei: Radu care-i. le:a' dat 'de 'zestre încă din zilele lui Mihai Voevod. Aciiră Dieva 
a avut prigonire cu fraţii ei: Ţalapie şi Vladul fiul lui Tudor, cari au pârât: că Radu 
n'a: dat. nimic fiicii sale Dieva, dar au rămas de lege „şi au eşit dânşii din divanul 
„meu cu mare ruşine ca nişte câini“. Divan: Enache (Catargi) .vel ban Craiovei, | 
Ivaşco (Băleanu) vel vornic, Papa vel log., Stoica vist. Miho :(Racotă) spătar, Mi- 
halache stolnic, Vlad pah., Scrie Neagoe log. în Târgovişte. Pergamsnt slav. Pecete 
hârtie, Fără semnătură. Trad.. Pesiacov 1873. (No. 16 cond. Băleni). !-: - : _ 

„i 667, — 7128 (1620) Iunie '23.— Gavril Moghilă Voevod, fiul .răpos. Simeon Mo- 
ghilă Voevod, jupânului Ivaşco vel vornic (Băleanu), ca să-i fie moşie! la -Hoşt, partea 
nepotului său Mihail armaşul! şi'a fiului său Preda, cu vecinii anume... laracum Mihai] 
armaş şi fiul său .Preda au .venit în divan şi au arătat că au vândut moşia cu ve- 
cinii lui Ivaşco vel vornic -pe un cal .bun şi a citit domnul şi zapisul iscălit: de 
martorii. Papa vel log., Dumitraşco vel clucer, Vladul vel pah.; Grigorie comis, 
Tudor vel sluger, Paraschiva. vtori log., Enache vel. portar, Vasile .vel armaş, 
Ghica aga, Sima star., Conda portar, Ghioca clucer, Iane post.” ot Dâlgopoli, Nica 
Răul. ot Căpreni. OO De 

“Divan: Enache (Catargi) vel ban, Papa vel log., Fiera vel vist., Miho (Racotă) 
vel spătar,. Mihalache vel stolnic, Buzinca: comis, Vlad pah., scrie - Idoxie. din Târ- 
govişte. Orig. slav. hârtie. Pecete hârtie. Trad.. Doicescu. . At a a 

668. —- 7128 (1620). Iulie 15. —.Gavril Moghilă Voevod fiul răpos. Simeon. Voe- 
vod, din „mila lui D-zeu domnind şi stăpânind toată Ţara Românească, încă şi păr- 
ților de peste” munţi Amlaş şi Făgăraş herţeg, dă hrisov 'boerului Paraschiv vtori 
log., ca să ţie satele. din "Valcea: Turceşti, Berbești, cumpărate “de la 'răpos; Preda 
Buzescu biv vel ban, în zilele răpos. Mihail Voevod leat 7ro4 (1596). lar: după 
moartea lui. Preda Buzescu, în -zilele Radului Voevod! fiul : Mihnii - Voevod; leat 7120 
(1612) jupâniţa. Catalina băneasa şi fiica ei Maria jupaniţa lui Teodosie spătarul 
(Corbeanu),. fiind la strâmtoare şi nevoe pentru datoriile .lui Preda banul, au 'vândut 
aceste sate lui Paraschiv, Turceştii pe 40.000. asprii, Berbeştii pe 36.000. Şi iar' să 
fie lui Paraschiv satul Polovragii jumătate, cumpărat de la Hamza banul din Pârâiani 
şi de la feciorii lui anume Stanciu şi Danciu pe 30.000 aspri. Şi iar să. fie. lui Pa- 
raschiv, în Vlaşca Drăghineştii jumatate,. pentru-că acest. sat ei au-fost cneji cu mo.- 
şiile lor, iar în zilele lui Mihail Voevod acesta i-a silit de le-a luat moşiile cu puterea 
şi ia făcut vecini fără de--voe. Şi când a fost în zilele 'răpos. părintelui: actualului 
domn, : satul :Drăghineşti s'a 'răscumpărat de vecinie: şi deci a răscumpărat - Pa. 
raschiv, log. jumătate. Şi iar să-i fie lui Paraschiv Vlăşenul: jumătate, cumpărătoare 
de la Badea  feciorul:lui Darea din . Bracea. Şi iar 'să-i fie din Ciungeasca a patra 
parte. Şi iar să-i fi&. nişte ţigani anume. . .. . cumpăraţi de la Pahomie şi. fraţii lui, 
feciorii log. Botea din Mărăşti, şi alţi ţigani cumpăraţi de la Hamza banul din Pa- 
râlani, de la Barbul şi fratele său Stan din Comiștani, de la Radu .post. :din Ceptu- 
Toaia şi de la jupânita lui Calea, dela Mehedinţi -log. din Frânceşti, de la Matei pah, 

- 

1 0t Baleni şi Bădeni. Ct. doc. 110 nota. „ . 23
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din Brâncoveni, de la jupâniţa Mara şi de la fiul ei Dumitraşco din Ţânţăreni, de 
la Nan şi de la frate-său Hrizan post. din Bărbăteşti. Urmează formula blestemului. 
Divan: Enache (Catargi) vel ban, Ivaşco (Băleanu) vel vornic, Papa vel log.. Fierea 
vel vist., Miho (Racotă) vel spătar, Mihalache stolnic, Buzinca comis, Vladul pah. Scris 
în Târgovişte. Orig. slav. fâră pecete. Trad. Stoica Nicolaescu, 31 Martie 1902. 

669. — 7132 (1623) Sept. 3. — Alexandru Voevod fiul lui: Radu Voevod, către 

Bunea log. (Grădişteanu), sin Vâlcul log. ot Fiancă? să-i: fie. nişte rumâni din .sat 
„din Gabrovo partea -Oancei log., anume ...., ce i-a cumpărat Vâlcul log. tată] 
„Bunei, de la jupâneasa Maria fata lui Dan vornicul şi de la bărbatul ei Hrizan post. 
din Bărbăteşti încă din zilele părintelui domnului actual, adică. ale lui Radu Voevoi, 

leat 7121 (1613) în domnia dintâi, iar acum, după moartea Vâlcului log, aceşti ru- 

mâni au ridicat pâră la divan cu Bunea log. cum că nu sunt rumâni nici au fost de 
moşie din Gabrovo, ci au fost nişte oameni veniţi din altă parte în acel sat. Domnul 
însă a adeverit că au fost rumâni din Gabrovo şi cumpăraţi. de Vâlcu og.  Orig. 
român hârtie. Pecete imprimată în hârtia doc. 

670. — 7132 (1623) Dec. 23. — Alexandru. Voevod fiul lui Radu Voevod dă 
poruncă slugei Tatul post. să-i fie moşie in Bărbăteşti, partea jupânesei Negoslavei 
şi rumânii anume, ... pentru că a fost cumpărată de Tatul încă din zilele lui Mihai 
Voevod de la 'Neagoslava, iar în zilele Radului Voevod Şerban, acei rumâni a 
Tatului post. au începuta pâră că nu sunt ei cumpărati de Tatul de la Neagoslava 
dar au rămas de judecată. Tatul post. are nepoată pe Neacşa. Divan: Papa vel vornic, 
Aslan vel log., Mihalache vel vistier, Bratu vel comis, Vartolo mei (Minetti) vel 

stolnic, Gheorghe vel pah., Dumitrache vel post. Orig. slav, hârtie. Pecete hârtie 
“Trad. Doicescu 1898. . 

671. — 7135. (1627) lan. 15. — Stoica feciorul Parvului log. de Lazuri dă zapis 
unchiului său Pârvului log. ot Juguri că i-a vândut un rumân anume Stroe di Geme- 

nile cu delnita lui şi cu altă parte de ocină cât va fi nevândută, fără rumânul ce au 
vândut vornicului Hrizei anume Stroe şi cu delniţa lui. Martori: din Campulung popa 
Baciu, din Juguri Manea stolnic, din Lazuri Preda post. fratele Stoicăi post., din 
Coteneşti Vladul. | 

672. — 7136 (1628) lunie 5. — Alexandru Voevod fiul lui Iliaş Voevod lui jupân 
Antonie * cămăraşul să-i fie satul Căldăreşti, Buzău, partea lui Voicu log. cu rumânii 
anume. ,.,.. şi moşie la Futuţi partea Paraschivei toată, care moşie a avut-o Voicu 
log, de cumpărătoare. Şi iar. să-i fie lui Antonie satul Stoeneşti 3 cu rumânii şi un 
vad de moară la Măneşti cumpărate de la Ghedeon fiul lui Voicu log..din Ciorăşti 
înaintea răpos. Radu Voevod. In zapisele de cumpărătoare erau semnaţi Paraschiva 
fost vtori log, Muşat clucer, Anghel log., Cernat log., şi din Potoceni Radul 

1 Cf, doc. 675. 
"3.Viitorul Antonin Vodă din Popeşti. 

2 Diferit, pare, de Stoeneşti din doc, 714.
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post. sin Detco clucer. Cartea lui Radu Voevod sin Mihnea Voevod pentru aceste 

sate şi rumânii era din anul 7131 (1623) Divan: Papa vel vornic:, Hriza vel log, 

Dumitraşco vel vistier, Gorgan vel spătar, Dumitrache vel stolnic, Ramandi vel 

comis, Diamandi vel pah., Condilo vel post, Scrie Lepădat log. în Bucureşti. - 
673. — 7136 (1628) Iunie ro. — Alexandru Voevod fiul lui lliaş Voevod dă 

poruncă jupânesei Simei stolnicesei, nepoata de soră a jupânesei Tomanei ca.-să-i fie 

satul Voinigeşti 1 din Gorj pentru că a fost de baştină al jupânesei Neacşăi călu- 
găriței din Drăgoeşti. Apoi în zilele răpos, Alexandru Voevod, jupân Dobromir vel 
ban a cumpărat acest sat de la jnpâneasa Neacşa şi de la nepotul ei Radu Bidiviu - 
drept 60.000 asprii gata, insă pe banii jupânesei Tomanei ce ia avut zestre de. la 
părinţii ei. După aceia Dobromir banul aşa a lăsat cu limba sa la moarte încă de 

când a fost el-viu în viaţa lui, să fie tot satul Voiniceşti a jupânesei lui, mătuşa 
jupânesei Simei stolnicesei. Şi a văzut domnul cartea Mihni Voevod de cumpărătoare 
pe satul Voiniceşti de la 7ogr (1583). Apoi iar în zilele Mihnei Vodă, după moartea 
lui Dobromir banul, Buzeştii Radu clucer, Preda banul şi Stroe stolnic. au ridicat 

pâră înaintea domnului ca să ia acel sat de la jupâneasa Tomana zicând că:a fost 
al lor de baştină, iar domnul a adeverit că mau avut Buzeştii nici o treaba şi au 
rămas Buzeştii de lege cu cartea din anul 7095 şi de atunci tot a stăpânit Sima. 

Acum în a doua domnie a domnului în Ţara Românească, a avut pârâ Sima stolni- 

ceasa, după moartea jupânesii Tomanei cu Radu post, feciorul Radului clucer Buzescu, 

Radu post. â zis că satul Voiniceşti este al lui de baştină. Sima scoate cartea răpos, 
Mihai Voevod şi zapisul de la mama mătuşii ei Tomanei de dăruire din 7094 (1586). 

Şi a mărturisit şi Radu post. în divan şi a rămas de lege. lar de va scoate. Radu 

post. vre-odată nişcari-va cărţi pe satul Voiniceşti, să nu se crează ci să rămâe mină 

cinoase căci nici. o carte la divan mau arătat, Divan: Papa vel vornic, Hriza vel 

log., Dumistrăşco vel vistier, Aslan vel spătar, Dumitrache vel stolnic, Ramandi vel 

comis, Diamandi vel pah., Condilo vel .post. —Perg. slav. Pecete pe hârtie. Trad. 

Doicescu 1897. : o 
674. — 7139 (1630) Sept. 1. — Leon Voevod sin Ştefan Voevod, lui Dumitru 

Dudescu vtori vistier. că să-i fie satul Sulari în Gorj. Aceştia au fost eneji, iar în 

zilele lui Alex. Voevod snă Iliaş Voevod sau vândut vecini lui Dudescu cu zapise 

cu martori : Nicola biv vel vist., Hriza vel vornic, Papa biv vel log, Ivaşco (Băleanu) 

biv vel vornic, Trufanda vist., Vlad vel log., Miho (Racota) vel. log, carele au fost 

atuncea spătar mare, Dumitraşco vel spătar carele au fost atuncea vel sluger, Sta- 

mati aga, Matei biv vel aga *, Radu vtori comis din Desa, din Pade Stanciu post., 

din Brădeşti; Barbul pah., din Măneşti Radul log., Dumitru log. za vistierie, Bunea 

(Grădişteanu) log., Paraschiva log., Şerban log., Dumitraşco post., Mihai clucer, din 

Bărbăteşti Dumitru log., din Topoloveni Tudor log., Borcea. Leon Vodă întăreşte. 

  

1 Cf. doc. 10, 736 , 

: Din Brâncoveni, viitorul Matei Vodă Basarab.
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Divan: Hriza vel vornic, Miho (Racotă) vel log. Enache vel vist., Dumitraşco vel 

spătar, Muşat vel stolnic, Buzinca vel comis, Vasile vel pah., Alexandru „vel. post. 

ispravnic Miho vel log. Scrie Lepădat log. in Buc. (Orig. la Doamna Maria general 

perendei. Trad. St. Nicolaescu. Dec. 1905). : 

675. — 7140 (1632) Aprilie 12. — Arhiepiscop şi mitropolit chir Grigorie, Teofil 

Ramnic, Efrem Buzău, Partenie episcop, Daniil egumen ot Cozia, Vasile ot Bistriţa 

şi cu boerii întâi: Ivaşco vornic, Grigorie comis, Vasile clucer, Mihalcea vornic, 

Sima log., Gheorghe...... i.Danciul clucer, i Radu post- Naăsturel,.i Necula pah, 

“ot Epureşti, i Ghionea ot Brânceni, i Leca spătar ot Găvăneşti, dau carte jupânesei 

Maria și fiului ei Bunei log., să se ştie că văzând. jupânul Dumitru vornicul (din 

Mogoşeşti) boerinul jupânesei Maria, tatăl ! Bunei log., că i se apropie vremea de 

pristavire, fust-a socotit şi a venit în divanul cel mare de a mărturisit singur cum 

atâta căutare şi atâta milă ce a avut de către: jupâneasa Maria şi de către fiul ei 

Bunea log. în 7 ani după ce i-a luat D-zeu vederea ochilor. El încă le-a dat din 

bucatele lui care le-a fost câştigat în tinereţea lui: cinci rumâni din sat din 'Nucşor, 

Muşcel, şi pe Dumitru ţiganul cu tot sălaşul lui... şi:moşia din hotarul Mogoşeş- 

tilor şi cu via cea boerească ot Grădişte, care scrie şi în zapisele Bunei log. cele 

de Grădişte, şi o căruţă cu 2 cai, fără 7 telegari cu leagănul ce au fost ai ei, şi boi, 

oi, vaci, iape şi stupii câţi se vor alege. lar după aceia început-au fraţii vornicului 

şi nepoţii. împreună şi cu jupâneasa Mogăi- nepoata jupânesei vornicului cea d'intăi 

'şi cu alte nepoate, aruncând cuvinte zicând cum cea dat Dumitru vornicul jupânesei 

Mariei şi Bunei log. nu le va fi cu pace, alţii zicând cum au şi datorie la vornicul 

Dumitru ca pentru să-l părăsească jupâneasa Maria şi Bunea log. lar după aceia 

“auzind Dumitru vornicul acelea n'a vrut să lase 'ca să aibă jupâneasa Maria şi Bunea 

log. vreme val după moartea lui şi tocmeala lui să fie stricată, ci de cum a putut cu 

neputinţa lui şi venit-a înaintea noastră la! mitropolie şi a sorocit pe toate rudele lui 

şi pe rudele jupânesei cea dintâi cum cine ce datorea la el şi cine ce are a-şi cere 

să vie până este el cu suflet şi dinaintea noastră săi le dea. Şi a venit Ghiorma 

frate-său şi cu Vasile nepotu-său şi i-am întrebat noi toţi cine are la Dumitru. vor- | 

nicul: să-şi ceară şi ei singuri au mărturisit că n'au nimic a cere de la dânsul aici 

în urma lui de la jupâneasa Maria şi de la Bunea log. Aşijderea am întrebat pe 

Dumitru vornicul pentru rudele jupânesei cei dintâi şi a mărturisit el pentru acea 

jupâneasă că n'a luat nici o zestre nici cu nimic numai cu trupul, şi a scos o carte 

a răpos. vlădică Luca cum că find acea jupâneasă vie au făcut tocmeală între ei ca 

'cine va muri întâi să rămâe averea pe mâna celuilalt. aaa 

i: 676. — 7142 (1633) Nov. 27. — Matei Voevod lui Chivul iuzbaş i Stan “iuzbaş 

ot sud Prahova de lângă Targşorul că le-a dăruit siliştea Deduleştilor de lângă 

Targşor cu toţi rumânii, pentru că acest sat a fost domnesc mai înainte vreme, 

iar acum domnul s'a milostivit „pentru pomana domniei mele,. Divan: Radu Buzescu 

; Vitreg. Cf. doc, 669. 
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vel ban, Ivaşco (Băleanu) vel vornic, Radu Năsturel vel log., Grigorie vel vist, “Teo- 

dosie (Rudeanu) vel spătar, Mihail vel stolnic, Buzinca vel comis, Vucina vel pah- 

Constantin (Cantacuzino) vel post. Scrie Dumitru log. în Bucureşti. — Perg. slav. 

Pecete hârtie: 'Trad. veche. RE | e 

677. — 7143 (1635) Mai 29. — Matei Basarab preotului popa Ştefan fiul lui popa 

Ştefan şi fratelui său Şerbu din Tatuleşti ca să fie slobozi de către jupâniţa . Călina . 

și de către fii ei Badea pah., .Stroe şi Giurea şi nici. o bântuială pentru vecinie. 

să nu aibă, pentru că au fost oameni slobozi umblând din sat în sat ca nişte preoţi. 

iar acum Călina şi fiul ei Badea pah; s'au pus asupră-le cu silnicie ca să le fie vecini.. 

Domnul a dat lui popa Ştefan lege-doi megiaşi cu răvaşe domneşti să jure că: nu 

sunt vecini Badii pah. şi au jurat. Şi au rămas Călina cu fiul ei de lege în divan, iar: 

popa Ştefan şi Serbul vor lua un cal de la Badea pah. pe care acesta l-a luat cu 

silnicie- Divan: Hrizea vel ban, Ivaşco vel vornic (Băleanu), Grigorie vel log,, 

Dumitru (Dudescu) vel vist., Mihail vel spătar Coţofeanu, Vasile (Paindur) vel stolnic, 

Buzinca vel comis, Vucina - vel pah., Constantin (Cantacuzino) vel post., ispravnic 

Pârvu log. scrie Soare log. din Brâncoveni. — Orig. slav. Pecete hârtie. Trad. Doi- 

cescu 1897. a Sa Si | Se 

678. — 7144 (1636) Iunie 19 :) Matei Voevod slugilor, Pădure pah. fiul lui Tatul 

post. de la Lazuri şi lui Mihai şi Stoicăi şi Predei fii lui Paârvul fratele lui Tatu, să. 

le fie moşie cu vecini în sat la: Deduleşti lângă Târgşor, Prahova, o jumătate de 

sat, pentru că este moşie despărțită şi hotărnicită din partea domnească pe care a. 

cumpărat-o Mihai Voevod dela Nastea cel bătrân, pentru că a fost cumpărată .de ! 

bunică-sa jupâneasa Caplea şi de soră-sa Neacşa de la Barbul cu 8302 aspri. Satul 

Deduleşti a fost jumătate al boerului de.la Lazuri “Tatul şi al fratelui său Pârvul, 

iar jumătate al lui Nasta (cel bătrân, tatăl Simei ce l-a chemat Neagul). In zilele lui: 

Mihai Voevod, Nasta a vândut lui Mihai Voevod 'şi s'a hotărnicit această parte de. 

către cealaltă. Apoi în zilele lui Radu Voevod, Necula vistier şi fratele său Vasile 

vistiei, ei au cerut acea parte de moşie domnească de la Radu Voevod şi el le-a 

dat-o pentru drepte slujbe ce i-au făcut, iar ei au cotropit şi partea, boerilor de la . 

Lazuri, zicând că sunt mai. .volnici a ţine ei şi această parte, fiind boeri mari cari 

vor ţine mai bine satul şi rumânii. Acurm, Padure pah. şi: nepoţii lui de frate? au 

venit in divan şi au arătat hrisovul Mihnii Voevod “din 7087 (1579) pentru moşia 

Deduleşti. A mai văzut domnul hrisovul orăşenilor din 'Târgşor, anume cartea Ju- 

dețului cu r2 pârgari din oraşul Târgșor care încredinţează că moşia a fost împre- 

surată de fraţii. Nicula şi. Vasile vistieri. Divan: Hrizea vel ban, Ivaşco (Băleanu) . 

vel vornic, Grigore. vel log., Dumitru: Dudescu vel vistier, Preda (Brâncoveanu) vel 

  

1 Acelaş doc. transcris după o copie veche în condica moşiei Bâleni sub No. 99, dă o altă 

" Yersiune* Caplea nu este nici bunică lui Pădure, nici soră cu Neacşa. Se zice numai că ocina era 

bitrână și dreaptă de demult şi dată de jupâneasa Caplea de zestre jupânesei ? eacșa a lui Barbu. 

Ocina fusese mai. de mult a lui Dan cel bătrân. (ef. dos. 643). , , - . 

2 Nepotrivire cu inceputul aceluiaş document.



spătar, Nedelcu vel clucer, Vasile Paindur vel stolnic, Buzinca vel comis, Vucina vel 
pah, Constantin (Cantacuzino) vel post. Scrie Lepădat log. în Buc. — Perg. slav. 
Trad. N. Doicescu. | - pc 

679. — 7146 (1637—8) Luna lipseşte. — Matei Basarab lui: Dragomir vel vornic, 
să-i fie nişte case cu locul lor aici în oraşul „domniei-mele“ Târgovişte, în sus la 
curtea domnească aproape de râu, în dreptul grădinii „domneşti, pentru că au fost 
ale banului Ienache Catargi iar acum în zilele domnului actual în cursul anilor 7146 
când a stat domnul în scaunul moşilor. şi strămoşilor săi în oraşul Bucureşti, Ca- 
targieştii au venit împotriva „domniei-mele“1 cu sabia şi cu oştire moldovenească 
şi cu Tătari şi cu multă altă: răutate aici în tară, încă şi cu nişte alţi oameni răi Şi 
răsvrătiţi din ţară, însă a dat domnul D-zeu ca să cadă sub picioarele „domniei- 
„mele“ şi i-a gonit domnul din ţară cu rău şi cu ruşine. Aşezatu-s'au ca să fie a- 
ceste case în stăpânirea domnească, însă domnul a găsit cu cale, impreună cu toţi 
cinstiţii. dregători, şi a dat şi a .miluit pe cinstit credincios dregătorul Dragomir vel 
vornic, pentru dreptele şi adevăratele : slujbe ce a adus domnului la Tarigrad şi 
peste tot locul şi pentru bunele sale lupte până la vârsarea sângelui, pe când. Ca-: 
targieştii au voit pierderea „domniei-mele“ cu rele vicleşuguri. Urmează formula ble- 
stemului. Divan: Ghiorma (Alexeanu) vel ban, Radu vel log., Stroe: (Leurdeanu) vel 

  

: Cf. lorga, Constantin căpitanul, p. II5 n. 3. — E vorba de urmaşii marelui ban lanache 
Catargi care se întâlneşte în această calitatejintre 1615--1618 (Iorga, St. şi doc. V. 179. 297.305. VII.89.) 
EI nu trebue confundat nici cu lane banul, ocrotitorul-lui Mihai Viteazu, despre care am vorbit în 
Introducere (p. XXII-III) şi care era mort la 1603, nici cu Iane Calogheră mare vistier în Moldova, 
1594, îngropat la Sf, Niculae din Suceava (lorga, St. şi doc. V. 12. 632. — Hurmuz. XII. 383—4) 
Matei al Mirelor dedicând lui lane Catargi la 27 Fevr. 1618 a sa istorie a Ungro Vlahiei (în Papiu, 

„ Tesaur, 1862. p. 327) îl numeşte uhddos Ex pis:ns âqadis eicat no spoțăvuv La 1619 sem- 
nează tratatul de alianță a lui Gavriil Movilă domnul Munteniei, cu Gabriel Bethlen, domnul Ar- 
dealului (An. Ac. Rom. Seria 2 Secţia adm. XXII p. 1 şi  Secţ, ist. XXI. p. 153) E mort la 1624 
Când văduva lui, Maria Buzescu. şi fiul ei Gheorghe îrchină o. vie la mitropolie (Ghibănescu 
Surete, XXVI, 493 si acelaş .în arhiva genealogică, Dec. 1gr2 p. 179, citând un doc, de la Arh. Stat. mitrop. Buc. pachet LV No. 2). Nu ştiu pe ce se întemeiază Iorga atribuind lui lanache o fiică Elena soţia lui Alex. Vodă Iliaş (St. şi doc. IV.p.CXXXI şI voi. VII p. CXVIII). Contimporan cu lanache este un Nicolae Catargi caimacam al lui Gavriil Moghilă şi apoi agent muntean la Poartă la 1623 (Matei al Mirelor, |. c. şi Iorga, St. şi doc. IV, p. CL). Trebue deosebit de Nicolae 
vistierul de la Ianina (v. doc. 416) mort în lupta de ja Dudești cu Matei Basarab, la 27 Oct. 1632 pe când Nicula Catargi fuge tot atunci în Moldova (Const. căpitanul, ed. Iorga, 115). Nu ştiu dacă Nicula Catargi e acelaş cu Necula vel spiătar la' 1621 care a fost căsătorit cu Despa fiica lui Pană 
vistierul (Năsturel, Neamul boerilor Pârşcoveni, 13. 33. 35. — Iorga. St. şi doc. VII. 5o.). -- Tot contimporan cu lanache este şi Apostol Catargi, postelnic al lui Gavriil ' Movilă în Muntenia la 1619 ltratatul citat, şi Iorga, St. şi doc. IV p. CXXXIX). — Doc, lui Matei Basarab vorbeste de Catargieştii fugiţi în Moldova, anume loan, vel post. la 1646 (Iorga, Const. căpitanul p. VIII. = Letop. I. 396), Nicola biv vel vistier 1659 (Acad. Rom. 35/XLVI) şi Gheorghe (probabil fiul banului lanache) care s'a aşezat la Cobăle pe Nistru Şi a fost tatăl unui al doilea Apostol, de la care por- nesc Catargieşti de azi. (Ghibănescu, |. c.), — Un Simeon Catardzi. din Creta neguțătoreşte în Mol- dova la 1595 (Iorga, St. şi doc. XXIII. p. 438). " . aa
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vist., Diicu (Buicescu) vel spătar, Preda (Brâncoveanu) vel clucer, Bar bu Brădescu 
vel stolnic, Drăguşin (Deleanu) vel pah., Radu Mihalcea (Candescu) vel comis, Con- 
stantin (Cantacuzino) vel post. Scrie Dumitru log. la T argovişte. Orig. s slav. Trad.. 
N. Doicescu, 21 Aprilie 1898. 

680. — 7149 (1641) Fevr. ro.—Matei Voevod lui Ion şi fiului său popii Daicul 
din oraşul Gherghița să le fie un pogon de vie fără dajdie în dealul Dobrotenilor 
cu locul de sub dânsul şi cu locul de casă in capul viei,- cumpărat de la Tudor şi 
fiul său Manole din Dobroteni, sud Săcueni, cu 3roo aspri gata, cu zapis din anul 
7143. Divan: Hrizea vel vornic, Grigore vel log., Radu vel vist., Preda (Brânco- . 
veanu) vel spătar, Dragomir vel clucer, Socol vel! stolnic, Radu (Cândescu) vel 
comis, Vucina vel pah., Constantin (Cantacuzino) vel post; Scrie Lepădat log. în 
Târgovişte. — Orig. slav. Pecete căzută. Trad. N. Doicescu. 

681. — 7150 (1642) Iulie 13. — Bunea biv vtori vistier (Grădişteanu) dă zapis 
- măriei sale doamnei Elenei şi fratelui ei Cazan post. (Năsturel) cum să se ştie când: 

a fost acum în zilele lui Matei Voevod iar sătenii din Truţeşti, Teleorman, ei fiind 
toţi 'megiaşi cu ocina lor încă de mai nainte vreme, venit-au la Bunea de bună voe 
să se vănză rumâni, o seamă cu feciorii lor şi cu moşia lor Truceşti, alţii numai cu 
capetele şi cu feciorii lor, altii: numai moşia lor. Măria sa doamna .Elena fiind, mai 
volnică, a lepădat lui Bunea banii. şi acesta a dat zâpisul. Urmează enumărarea 
rui ânilor şi însemnarea banilor pe cari s'au vândut. Semnează Bunea vistier 1, „Radu 
(Candescu) vel comis, Radu vel log. (Cocorăscu) 

682. — 7151 (1643) lan. 14. — Matei Basarab lui Tatomir ot Crăbişti, ce este: 
la roşii aleşi, cu feciorii lui, ca să-i fie o'vie din sat din Băleşti şi iar în sat în' 

Costeşti toată partea lui Dan şi a fraţilor lui, pentru că îi sunt datori încă de la: 
tată-său Danciul ughi 40 şi pentru şoo de buciumi * de viţă ai lui Tatomir ce i-au: 
fost furat Dan cu fraţii lui, de i-au tăiat noaptea: din via lui Tatomir şi pentru doi: 
boi ce i-au fost furat Dan şi pentru hatalmul carele au fost bătut Dan pe Grozea 
feciorul lui Tatomir, şi Pau fost închinat la banul Dragomir din Craiova, cum a văzut 
domnul -şi cartea banului la mâna lui Tatomir de pâră şi de rămas. Apoi Dan n'a: 
voit să se lase pe cartea banului ci a venit în divan şi a rămas de lege şi a dat: 
domnul pe Dan cu fraţii lui şi cu via şicu toate moşiile lor să fie rumâni lui Tatomir 
că le plăteşte tot el birurile lor căci au fugit şi i- au făcut atâta pagubă şi n'au avut 
cu ce plăti. — Orig. român. Pecete mare în chinovar. 

683.—7151 (1643) Martie 5.— Matei Basarab cinstitului dregător Radu (Candescul, | 
vel comis 3, .să-i fie Măteştii în -.Buzău, 'din hotarul ”Rătescului, partea Vintileştilor 
cumpăraţi.. de la Stan Bosoc. pârcălabul din Tătărani. Să-i fie moşie la Grind 
până în matca Buzăului, cumpărătoare; săi fie:: moşie în Scârnăveasca, partea 
Grozavului fiul lui Mihnea din Lieşti, din hotarul Gorgănaşilor până în hotarul Tre- 

1 Pecete: leu ridicat cu crucea în labe. 

2 butuci. 
3 Socrul lui Const. căp. Filipescu.
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stienilor, să-i fie trei cezvârţi! de vie în dealul Scăenilor cumpăraţi de la Dumitru 

sin Oprea Florescu din oraş din Ploeşti, care vie fusese lăsată zălog de orăşenii din 

Gherghița la Florescu; să-i fie moşie în: Răspopi, Râmnic, partea lui Buzoian cel 

bătrân, din apa Siretului până în satul Obileşti, cumpărătoare de la nepoţii Buzoia-. 
nului; să-i fie iar în Răspopi partea vândută mai dinainte de părinţii lui Stan.iuzbaşa. 
Divan: Dragomir vel ban, Dumitru Dudescu vel vornic, Radu (Cocorăscu) vel: log., 

Stroe (Leurdeanu) vel vist,, Preda (Brâncoveanu) vel spătar, Socol.vel clucer, Du- 

mitraşco Filipescu vel stolnic, Marco vel pah., Constantin (Cantacuzino) vel post. — 
Copie. veche. i 
_..684—7153 (1643) Aug. 15.— Dumitrașco « comis 4 zapis jupânesei Parasco că 

i-a vândut partea de ocină din Leurdeni pe care a ţinut-o Mihai socrul lui Dumitraşco, 
685.— 7154 (1643) Sept. 7.— Matei Voevod către rumânii lui Dumitrașco post. 

Cepariul din Cepari, din Tigveni, din Dăneşti: dau ştire că înaintea domni- i-mele la 
divan venit-a stăpânul vostru Dumitraşco. post. de v'au vândut boerului d-mele Bunei . 
(Grădişteanu). vistier. :Drept aceia, de vreme ce veţi vedea această carte şi pe omul 

boerului d-mele, să căutaţi să aveţi ascultare toţi de omul lui, de toate ce vă va da 
învăţătură, că sunteţi de astăzi înainte pe seama lui. — Orig rom. | 

„086. — 7154 (1646) Aprilie 23. — Matei Basarab Voevod -cinstitului şi credin 

ciosului boer pan Drăghici spătarul fiului Papei log. din Greci (Ilfov) ca să-i fie 
patru pog. de vie lucrătoare nedajdice din dealul Dobrotenilor de lângă Ceptura sud 

Saac şi locuri din jos şi cu casă bună la capu viei şi cu pivniţă: sub case, pentru 
că le-a cumpărat Drăghici de 'la lon şi de la fiul său Daicu din. oraşul domnesc 
Gherghița drept 12300 bani gata. Aceştia cumpăraseră via de la Tudor şi de. la 
frate-său Stoica şi de la alt Tudor frate cu Gialalăul. Şi iar să-i fie lui Drăghici 
spătar 3 pog. jumătate de vie, iar din dealu Dobrotenilor, pentru că le-a cumpărat 

de la Gavril fiul lui Cracea drept 7600 bani gata. Şi iar să-i fie 21/, pog. vie tot 
în Dealu Dobrotenilor cumpărate de la Gavril aprodu. din Gherghița drept 6400 
bani gata. Şi iar să-i fie moşie la Butoiu însă a patra «parte cumpărată de la Cons- 
tantin post. de la Butoi drept 6ooo bani gata. Şi iar să-i fie o ţigancă Neaga cu 
fiica ei. Sora cumpărate de la Petrea clucer fiul lui Aslan vornicul drept 5ooo aspri 
gata. Divan: Ghiorma (Alexeanu) vel ban, Dragomir vel vornic, Radu (Cocorăscu) 
vel. log., Stroe (Leurdeanu) vel vist., Diicu (Buicescu) vel 'spătar, Mihnea vel stolnic, - 
Radu (Căndescu) vel comis, Drăguşin (Deleanu) vel pah., Constantin (Cantacuzino) 
vel post. Scrie Radu Stanovici log. din Creţuleşti? în Târgovişte. Perg. slav. Pecete 
hârtie, Semnătură autografă. Trad. Pesiacov 1873. (No. 31 cond. Băleni). 

; 1088. — 7155 (1647) Aug. ro. -— Matei Basarab. Dă domnia mea această poruncă 
ca să fie domniei mele oare-cari vecini în sat în Isbiceni, Romanați, cu moşiile lor, 
anume . .. . , şi cu toate dările lor pentru moşia din Isbiceni?. pentru că 

1 sferţi. 
2 Viitorul mare log. Radu Creţulescu, 
3 Cf. doc. 696. 697. 710. 

4
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aceşti oameni au fost toţi cnezi cu moşiile lor, iar după - aceia în zilele - d-mele au 
venit înaintea d-mele in marele divan: de s'au vândut vecini cu feciorii lor şi. toată 
moştenirea lor din Isbiceni. Insă să 'se ştie fie-care câţi bani a luat de la d-mea pe: 
capul său şi pe feciorii -lui: -Petrişor pe capul său şi pe “patru feciori anume . 
şi pe toate delniţele lui de moşie ughi 45 aspri gata. . . . Sau vândut de: bună 
voia lor fără de nici o .silă, cu ştirea tuturor megiâşilor ş şi. inaintea tuturor cinstiţilor 
dregători ai: d-mele. şi înaintea boerilor divanului mari şi mici” şi cu zapise de mâna: 
lor de vânzare la mâna d-mele. -Divan ::Ghiorma (Alexeanu)” vel” ban, Dragomir vel 
vornic, Radu (Cocorăscu). vel log.,. Stroe (Leurdeanu) vel vistier, Diicu (Buicescu) vel 

spătar, Prada vel clucer, Barbu Brădescu vel stolnic, Radu (Cândescu) vel comis, 
Drăguşin (Deleanu) vel pah,, Constantin (Cantacuzino) vel post _Orig. slav.. “Trad 
St. "Nicolaescu, 31 Martie 1992.. 

688.—7158 (1630) Aug. 13. — Matei Basarab; jupanălui Bunea (Grădişteanu) vel 
sluger ca să-i fie doi rumâni din Comani, pentru că în zilele lui: Leon. Voevod, 
Stoica clucer din Comani a vândut Bunei vel sluger câţi-va rumâni cu moşie din 
Comani, iar acum a dat Bunea pe aceşti rumâni feciorilor lui: Staico clucer anume 

Badea căp., Stroe şi Giura,. afară de doi! rumâni pe care i-a Păstrat. Orig. român. 
Trad.: Alex. Doicescu 1893. 

689.—-7160 (1651): lan. 13.—Gavriil i Neagoe feciorul Bustii i alţi | fraţi ai lor - 
ot Băicoi dau zapis jupânului Dumitraşco stolnicul. ot Filipeşti şi fiului său Pană 
log. că le-au vândut toată partea lor din munte ce se chiamă Miril, Prahova. Martori 
Dragomir vel vornic, „.. vel vistier, Radu (Cândescu) vel comis, Stroe vistier, 

(Radu) Hrizea (Popescu) vel pah.„ Bunea vel: Sluger, Ghinea (Brătăşanu) vel vistier, 
Vladul ot Bârseşti. : Su 

690.—7r62 (1653) Oct. 15. — Matei Basarab lui Sima căpitan „boerul d-mele“ şi 

fratelui său.loan log. să le fie moşie la Curteni, Vlașca, . de cumpărătoare a lui, 
Marcu biv vel armaş de la Radul log. ot tam. Insă când a fost acum în zilele lui 
Matei Vodă, după moartea Marcului armaşul, fiul siu Toader post. a făcut înfrățire 
cu Sima căpitan şi cu.loan log. dăruindu-le această moşie de la Curteni două sfori, 
iar ei au dăruit lui Toader o haină cusută cu argint în preţ de 15 ughi. Şi'iar să 
fie lui Sima 'căp. şi fratelui său loan moşie la Curteni. o sfoară din deal, cumpărată 
de la Rada şi de la fetele ei, fetele lui: Radu nepotul lui Slăvilă din Curteni drept 
1300 aspri gata. Şi iar să le fie în Curteni o jumătate de sfoară.care a fost a lui 
Miculov şi Iane vătaf din Curteni şi iarăşi s'au înfrățit aceştia cu Sima . căp. şi cu 
loan log. şi a dăruit Micul cu nepotul său Cânda pe Sima căp. şi pe fratele său 
loan cu o jumătate sfoară de moşie pentru o mare bunătate ce i-a. făcut Sima căp.; 
asemenea şi Iane vătaf cu fiul său Voico au dăruit cealaltă jumătate de sfoară de 
moşie. Iar Sima căp. şi loan au dăruit pe bătrânul lane vătaf cu cinci-coturi de 
postav. Şi iar să fie Simei căp. şi o altă parte de moşie de la Curteni toată cât este 
lăsată birnică şi cu care „l'am.miluit d-mea“ pentru dreapta şi crediricioasa. slujbă 
cu care m'a slujit, chiar cu pericolul . vârsării “sângelui în. războiul cu Cazacii de la 

23 
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Finta. Pentru că aceste 'lelniţe au fost ale unor oameni răi şi au lasat aceste moş: 

teniri ale lor împovărate de dări si pustii şi în stăpânirea domniei. Divan: Spabhiul ! 

vel ban, Preda (Brâncoveanu) vel vornic, Radu (Cocorăscu) log., Bunea (Grădiş- 

teanu) vist., Diicu (Buicescu) spătar, Pannos (Filipescu) stolniz, Radul (Cândescu) | 

comis, Radu (Popescu) pah., Constantin (Cantacuzino) postelnic. Scrie Dumitru log. 

în Târgovişte. — Orig. slav. Trad. Alex: Doicescu, ia 

691. — 7162 (1654) Fevr. 12. — Oprişa fata lui Manolache călugărul ot Luceni? 

dă zapis lui sin Toader spătar că i-a vândut moşie. în Luceni partea tatălui ei, de 

mare nevoe pentru datoria lăsată de tatăl. ei. Semnează şi Stan nepotu lui sin Toa- 

der spătar. i . Se ă | 

692. — 7162 (1654) Fevr. 25. — Şase boeri judecători, Spahiul vel ban, Preda 

(Brâncoveanu) vel vornic, Stroe (Leurdeanu) vistier, Constantin (Cantacuzino) vel 

post., Radu (Popescu) vel pah., Necula vel pitar, dau carte de judecată .la mâna 

Bunii vistier (Grădişteanu) şi fii-si Anicăi care a fost jupâneasa lui 'Tordache spătar 

snă Socol clucer (Cornăţeanu) 3, ca să se ştie că acum în zilele lui Matei Vodă şi 

după petrecania lui Socol clucer, şi a fiului său Ianache, vrând Bunea vistier cu 

fiică-sa Anca să-şi caute zestrele şi munca dintr'acea casă, au luat pe zişii şase boeri 

ca să-i tocmească împreună cu cumnaţii Ancăi, anume Cârstea clucer i Florescu 

pah. feciorii lui Socol clucer şi cu muma [or jupâneasa Varvara +. S'au împărţit toate 

pe dreptate şi s'au aruncat sorții. După ce s'au împărţit moşiile, s'au ales zestrele 

Varvarei şi ale Ancăi. Satul Tomşani s'a prețuit drept ughi 6oo, Dinţeştii drept 

ughi 1000, Clinciu ughi 5oo, Bordăşani ughi rooo, Miclăuşanii ughi. rooo, viile de 

la Tohani ughi 1000, morile de la Târgovişte ughi 700, două funii de ocină din 

Udeni şi două roate de moară în Dâmboviţa ughi 200, moşia din Costeşti ughi 300. 

La Curăteşti două grădini cu vii şi cu 2 rumâni ughi 200, moşia de la Obidiţi ughi 

7700. A patra parte din toate acestea fac zestrele Ancăi, ughi 1800. Cumnaţii Cârstea 

şi Florescu au dat aceste moşii să le ţie Bunea vistier şi fiică-sa Anca. lar Flo- 

reştii, Răzvadul, Lazurile, Cornăţeni, viile de la Piteşti şi casele din Târgovişte şi 

țigănia, acestea toate ce i se va cădea coconului Matei al. lui lanache spătarul a 

patra parte, să fie frate cu dânşii. a 

693. — 7162 (1654) Fevr. 26. — Carstea clucer cu frate-său .Florescu pah., fe- 

ciorii răpos. clucer Socol ot Cornăţeni, dau zapis cumnatei lor jupânesei Ancăi fata 

Bunei vel vistier, care a fost jupâneasa fratelui lor lanache spătar, că acum în zilele 

lui Matei Vodă, după moartea părintelui lor Socol şi a fratelui lor Ianache, au luat 

1 Fiu al lui Drăghici din Vălsănești. Fiind incă mare şufar inchinase. împreună cu soţia sa 

Vişa, la 1649, mânăstirea Butoiul la Sf. Ştefan de la Meteore (Rev. grecească Vizantis, | 317 şi 

Iorga, Fundaţiuni religioase ale Domnilor români în Orient, extras din An. Ac. Rom. 1914 pag. 3). 
2 Cf, doc. 274. 1102. ” 
> Cf. doc. 1 nota. 

1 Se ştie că soţia lui Socol a fost Marula fiica lui Mihai Viteazu. Să fie Varvara numele de 

călugărie al Marulei sau o a doua soţie? A doua ipoteză pare mai probabilă. V. doc. 693, 705:



  
Necula vel pitar 2. 
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şase boeri la..mijlocul lor judecători şi tocmitori, pe răvaşe domreşti; de s'au îm- 
părţit toate moşiile şi s'au prețuit dinaintea părintelui vlădica Ignatie la: mitropolie. 
Sau ales zestrele cumnatei Ancăi din partea fratelui Ianache a patra parte, iar pen- 
tru munca ce Anca a pus în casă cu Ianache, s'a ales ei şi.parte din moşii. afară 
din zestre, însă partea -lui Ianache din  Vladimireşti şi de la Frumuşani,. să-i fie 
moşie stătătoare cât va trăi coconul Matei. Semnează şi Vlădica Ignatie,. jupăneasa 
Varvara cu fiul ei Adaam,: Preda vornic Brâncoveanu, Radu (Popescu) vel 'pah., 

„694. — 7162 (1654) Martie: o. — Matei Basarab întăreşte impărţirea averei, 
făcută faţă de chir Vlădica Ignatie, între Anca a răpos.: lanache spătar şi cumnații 
ei, Cârstea clucer şi Florescu 'pah. Divan: Spahiul vel ban, Preda (Brâncoveanu) 
vornic, Radu (Cocorăscu) log... Diicu (Buicescu) spătar,- Pană (Filipescu) stolnic, Radu 
Mihalcea (Cândescu) comis, Radu (Popescu) pah., Constantin (Cantacuzino). post. 
Scrie Dumitru Boldici în Târgovişte. — Orig. român. . a Si 

695. — 7162 (1654) Aprilie 10. — Tatul log.:ot Piatra (?), Udrea log. ot Găeşti 
şi Radul Macrea ot -Voiceşti cu sora sa Vişa dau zapis lui Constantin căpitan? sin 
Radu armaş (Vărzaru) că i-au vândut partea lor din Gemenile cu rumânii. anume... 

696. — 7162 (1654) lunie 25. — Constantin Şerban Voevod. lui jupân Bunea 
(Grădişteanu) vel vistier şi jupânesei lui: Grăjdanei fiica lui Mihu spătar (Racotă), 
să le fie satul Isbiceni, Romanați, cu vecinii anume. . . . fiind că acel sat au fost 
cu toţi oameni şi cnezi pe moştenirea lor, iar apoi în zilele lui Mihai Voevod acesta 
a fest vândut vecinii domneşti pe bani gata şi'a împărţit „vecinii pe locurile dom- 
neşti, iar în urmă aceştia s'au răscumpărat de la doamna Stanca. Apoi în zilele răpos.. 
Radu Vodă Mihnea în a doua domnie, sătenii din 'Isbiceni iar s'au vândut vecini cu 

moştenirea lor şi cu feciorii: lor jupânului Mihu spătarul şi au fost vecini pe moşia 
lui, cum a văzut domnul cartea răpos. Radu Voevod de cumpărătoare “anul 7131: 
(1623), Apoi în zilele răpos. Matei. Voevod a vândut Mihu acest sat Isbicenii - gine- 

relui său Buzinca comisul şi fiicei sale Grăjdanei pentru 8oo galbeni gata. După 
moartea Buzincăi, Matei Voevod a. luat Isbicenii in puterea domnească de la Preda 
sluger şi de la Pană feciorii comisului. Buzinca şi de la jupânița Grăjdana vistie- 
reasa. Acum în zilele lui Constantin Şerban vecinii din Isbiceni au venit la: domn 
să dea banii ca să se răscumpere de vecinie de fața cu Bunea „vistier î. Domnul a 
chibzuit că răpos. Matei. Vodă i-a luat în silă şi le-a aruncat banii fără voia lor +. 
Ei au adus deci banii înaintea domnului şi li s'a lăsat. Isbicenii. Divan: Ghiorma 
(Alexeanu) vel ban al Craiovei, Preda vel vornic (Brâncoveanu), Stroe vel log. (Leur- 

1 Cf, doc. 705.. | a Pe : Da Pa , 

„3 Mai apoi pah. are fii pe: Constantin comis şi Grigoraşcu post. 1689 (Iorga, St. şi doc: 

VII, 167). a E pc Aa 
„“3 AL doilea soţ al Grăjdanei Racotă. Cf, doc. 1 nota. Intâia soţie a lui Bunea a fost fiica Pa” 

raschivii log. Cocorăscu. 

1 Doc. 687. 697. 710.
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deanu), Hirzea vel spătar, Chirca (Rudeanu) vel stolnic, Gheorghe Băleanu vel clucer 
Radu Mihalcea (Cândescu) vel comis,. Pană Filipescu vel 'pah., Istratie - vel post. 
(Leurdeanu). Scrie Dumitru log. Boldici în Buc. -- Perg. mare slav, Pecete hârtie: 
Trad. Stoica Nicolaescu 3: Martie 1go2. i n 

697. — 7163 (1655) lan. 3. — Constantin Şerban Voevod, -lui Bunea (Grădiş- 
teanu) vel vistier pentru. satul Isbiceni, Romanați, care a : fost al: lui Miho spătar 
(Racotă) şi apoi al fiicei sale Grăjdana jupâneasa cinstitului dregător Bunea vel 
vistier, Apoi răpos. Matei Voevod căzatu-lea în spinare. fără dreptate de a luat 
satul în silă fără - voia lor şi le-a lepădat banii cu sila. Acum în zilele lui Constantin 
Şerban Vodă, căutându-şi fieş-cine dreptatea lui, cerşut-au şi ei dreptate de la domn. 
Domnul a dat la mâna dregăterului Bunea: toate cărţile care au fost făcute de Matei 
Voevod pe satul Isbicenii, iar un zapis ce a fost facut. de jupâneasa Grăjdana şi de 
Preda sluger şi de Papa feciorii Buzincăi comis de: vânzare fără de voia lor la mâna 
lui Matei Voevod, nu s'a aflat şi de.se va afla vre-odată, să nu se crează : pentru 
că au dat toţi banii gata, mai mult de cât au fost dat Matei Vodă fără de voia lor, 
de s'au dat iar la treaba ţării că au fost bani domneşti. Orig. rom. 

698. — 7166 (1657)-Nov. 15. — Cartea lui Macarie patriarh al Antiohiei şi al 
Anatoliei, împreună cu Ştefan mitropolitul şi cu 6 boeri judecători adeverind împre- 3 

jurările de care vorbeşte hrisovul ce urmează (No. 699). . - 
669, — 7166 (1657) Nov. 20.— Constantin Şerban Voevod jupânesci Anca ce a 

fost jupâneasa lui Ianache spătarul fiul lui Socol clucer, ca să se ştie că acum după 
moartea fiului ei Matei, fiul lui Ianache spătar, jupâneasa Anca vrând să-şi caute. 
partea fiului ei Matei, a venit înaintea domnului cu cumnatul ei Florescu pah , şi au 
luat şase boeri pe răvaşe domneşti, dinaintea fericitului părintelui Macarie patriarhul 
de Antiohia şi a părintelui. vlădica chir. Ştefan, anume: Constantin (Cantacuzino) biv 
vel post., Stroe (Leurdeanu) vel. log., Radu (Fărcăşanu) vel stolnic, Efstratie post. 
„Radu vel comis, Danciu post.,! ca să caute la sf. pravilă şi să-i judece dacă se 
cade Ancăi să aibă: ceva din partea fiului ei Matei, au ba. Au cercetat la pravila. 
şi grecească şi rumânească şi au aflat cum să ţie Anca din partea fiului ei Matei, 
a treia din moşie, din ţigani, din haine, din toate. Atunci: Florescu pah. a-căzut cu 
multă rugăciune la acei boeri cum din trei sate care sunt scaune de la părinţi, 
anume din Răzvad, din Cornăţeni şi din Floreşti să n'aibă amestecătură jupâneasa, 
ci să i se dea alt ceva pe acele părţi. Boerii au prețuit aceste sate precum le pre- 
țuise Cristea clucer mai nainte vreme: Răzvadul ughi rooo, Cornăţelul ughi rooo, 
Floreştii ughi rooo şi din aceşti bani au făcut. partea Ancăi 250. Apoi boerii au 
căzut la Bunea (Grădişteanu) vistier tatăl Ancăi cu bogate cuvinte şi rugăciune ca 

- să mai erte din partea fii-si Ancăi şi a ertat ughi 150. După aceia socotit-a Florescu pah. din partea de ţigani a coconului Matei a treia, şi pe Budeanu cu ţiganca lui şi cu 2 copii mici şi cu. Vintilă ţiganul i-a dat pentru cei :100 ,ughi. „lar pentru viile 

  

1 Cf. doc. 703. ! ae
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din Piteşti şi casele din Târgovişte cu prăvăliile 'şi .cu' pimniţa: şi pentru moşia de 
la Lazuri, socotit-a .partea Ancăi ughi 300 şi pentru aceşti bani a dat Florescu pah, 
ţigani, pe Bica cu 5 copii şi pe Neaga mama lui Tudor şi pe Neacşa cu un copil 
şi pe soră-sa Dobra. Divan: Gheorghe (Băleanu) vel vornic, Stroe: (Leurdeanu) vel 
log. Pârvul vistier, Pană (Filipescu) spătar, Radu (Fărcăşanu) „stolnic, Radu (Cân- 
descu) comis, Radu (Popescu) pah.,. Neagoe post, Scrie Dinu log. ot Boldici în Tar- 
govişte.—Orig. român... Sa Aa A 

100. — 7166 (1658) Iunie 12. Mihail Radu Voevod lui Damaschin vtori portar 
să fie volnic să ţie Clanţa ot sud Ilfov, ce se chiamă lutel, pentru că fostu-l-au mi- 
luit cu această moşie Hriza vornicul .pentru dreaptă şi credircioasă slujkă, care ocină 
fost-a cumpărată de Hriza vornicul de la lonaşco.post. snă Miroslav vel log. .-pe 
vremea când a fost cu „răpos. părintele d-mele. Radu Voevod“ la Hotin. Şi iar să 
fie lui Damaschin din ocina Tegenilor cu care l'a fost miluit Hriza vornicul şi cu 
fiul său Udrea comisul încă din zilele răpos. Matei Voe'od. Orig. rom. hârtie. Pecete 
de hârtie: legenda Ioannes Michael Radulius D.: G. Princeps et Archidux  Valachiae 
Transalpinae ; pe lângă armele “Ţării Româneşti, şi vulturul bicefal. Semnătură: mare. 

701. — 7167 (1659) Aug. 30. — Mihai Radu Voevod, Simei cămăraş ot Bărbă- 
teşti, Dâmboviţa, ca să-i fie o casă şi cu o prăvălie şi cu tot'locul ce.se va afla în 
oraşul domnesc Târgovişte în târgul de sus lângă. popa Gheorghe Scarlet, pentru 
că le-a cumpărat de la Borze vtori.portar şi de la fraţii lui, Petru şi Neagul feciorii 
Neacşăi, drept ughi 70, cu 'zapis şi cu multe mărturii în zapis anume: Udrea post., 
Stanciu log., Sava log., Lane neguţător, Pană cupeţ, Iorga Corbea cupeţ, Păun cupeţ. 

Acum s'a sculat Anca Arndruţoaia sora lui Borze portar cu pâră şi a venit în 
divan cu Sima cămăraş, dar a rămas de lege. Divan Manul vel ban Craiovei, Gher- 
ghe (Băleanu) vel vornic,. Radu (Cocorăscu) vel log., Stroe (Leurdeanuj) . vel -vist., 
Dumitru vel spăt., Mihai (Argetoianu) vel clucer, Gheorghe vel: stolnic, Manta: vel 
comis, lane vel pah.; Neagoe 'vel post., Vladislav (Bengescu din Belcin) vel sluger, 
ispravnic Mareş vtori log. Scrie Alexandru în “Târgovişte. Original: român: hârtie. 
Semnătură autografă. Pecete mare de hârtie.. (Scut ţinut de 2 lei. In scut sf. împărați 
lângă copac. De asupra, tot în scut, vulturul bicefal cu corbul pe piept (en' abime). 
No. 38 cond. Băleni.. . | ei a 

702. — 7168 (1639-1650). Luna şi zioa lipsesc. Stanca fata popii:Manii ot Brătu- 
leşti dă zapis că a vândut ocina din Luceni, cumpărătoare .de la Bogdan, lui Stan, 
Au fost de faţă megiaşii anume ' Manolache nepotul banului Dragomir. ot Luceni 
şi alţii 2. a E De a 

703. — 7171 (1653) Mai 6. Grigore Ghica Voevod dă poruncă coconilor Barbu 

şi Constantin"? nepoţii Predei vornicul Brâncoveanu” ca să-şi ţie al lor rumâni 

anume... . .-. din sătul, Halmajele, Mehedinţi, : pentru că. aceşti: rumâni: sunt de 

  

1 V. doc, 278. 
2 Viitorul Constantin Vodă Brâncoveanu.
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moșie şi i-au tot ţinut. boerii din Brâncoveni cu bună pace, iar întâmplându-se fugă 
acestor rumâni, loctiit-au la satul Carpenul multi vreme până ce le-au murit şi pă- 

rinţii lor în sat în Carpen şi au fost rămas-săraci copii mici acolo. In zilele răpos. 
Matei Voevod, Preda vornicul moşul acelor coconi, strânsu-şi-au pe toţi rumânii care 
au fost fugiţi din Halmajele şi i-a dus acolo, iar Barbul .clucer Poenarul sa ridicat 
cu pâră zicând că aceşti rumâni sunt ai lui din. Carpen, dar a rămas de lege şi ju- 
decată. Acum s'a ridicat iar Barbu clucer, dar nepoţii lui Preda vornicul au adus 
mărturii dinprejur că aceşti rumâni sunt de: moşie din Halmajul. Divan: Gherghe 
(Băleanu) vel ban, Stroe (Leurdeanu) vel vornic, Radu (Creţulescu) vel log., Dumi- 

traşco vel vistier, Toader (Stirdza) vel spătar, Badea (Bucşanu) vel clucer,: Preda 

(Poenaru) vel stolnic, Constantin vel: comis, Drăghici (Cantacuzino) vel pah., Costea 

(Caragea) vel post., ispravnic Şerban vtori log. (Cantacuzino)i. Scrie. Dumitrașco 
log. în Buc. Orig. pe hârtie. Me - 

104. — 7173 (1655) Mai 5. — Radu Voevod fiul răpos. Leon Ştefan Voevod, 

boerului Ivaşco (Băleanu) post. sin Gheorghe vel ban, şi jupânesei lui Maria fata lui 
Ivaşco medelnicer (Cepariu) * şi a jupânesei'Slamna fata lui Dumitraşco stolnic Fi- 
lipescu,.să fie satul Uda, . Argeş, pentru că Pa cumpărat Ivaşco medelnicer cu 
Slamna şi lau dat de zestre Mariei jupâneasa lui Ivaşco post. şi Vau ţinut cu bună 
pace din zilele lui Constantin Vodă până la Grigore Vodă. După aceia Ivaşco'me- 
delnicer s'a sculat fără de nici o socoteală de a răscumpărat acest sat Uda şi a 
cheltuit şi a petrecut banii cu jupâneasa Voica pe care a ţinut-o mai pe urmă fără 
cununie. Acum a venit în divan Ivaşco post. cu feciorii lui Ivaşco medelnicer anume 
Necula şi Radu. Domnul lasă moşia lui Ivaşco post. Divan: Stroe (Leurdeanu) vel . 
vornic, Radu Creţulescu vel log., Mareş (Băjescu) vel vistier, Drăghici (Cantacuzino) 
vel spătar, Neagoe (Săcuianu) vel clucer, Şerban (Cantacuzino) vel” post., Badea (Bă- 
lăcianu) vel pah., Iordache (Pârscoveanu) vel stolnic; Papa. vel comis, Ivaşco vel 
sluger, Stoian vel pitar, ispravnic Radu Toma Năsturel vtori log. Orig. român. 

- 105, — 7173 (1665) lunie 24. — Radu Voevod fiul răpos. Leoa Ştefan Voevod, 
* boerului Vâlcu log. (Grădişteanu) şi fraţilor lui, Nica sluger şi Grigorie, fiii Bunei 

vist., ca să le fie lor părţile de moşie din satele: cu rumânii care au fost ai lui ]a- 
nache clucer feciorul lui Socol clucer din Cornăţeni, însă satul Tomşanii a patra 
parte şi cu rumânii anume. . . .; din satul Dinţeşti, din partea lui Socol clucer 
a .patra parte şi cu rumânii anume . . . .; din satul: Clinciu, din partea lui Socol 
clucer a patra parte şi cu rumânii anume... . .; din -satul Bordoşani partea lui 
Socol clucer a patra parte şi cu rumânii; din satul Miclăuşenii a patra parte a lui 
lanache clucer şi cu rumânii. . .'.; din viile de la Tohani partea lui lanache clu: 
cer; şi din moşiile de la Târgovişte iarăş partea lui lanache clucer ; şi din două 
foi de ocină din Udeni cu 2:roate de moară din Dâmboviţa, iar a patra parte a lui 

1 Viitorul Şerban Vodă. 

1 Cf, doc. 313.683. 

3 Cf. doc. 132.
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lanache clucer; şi din moşia din Costeşti cu casele, cu pădurea, cu o roată de moară 
în Răstoaca, cu un rumân şi cu o parte de ocină de la Grania, iarăşi a patra parte 
a lui Ianache clucer ; şi din moşia de la Obidiţi iarăş a patra: parte. Pentru 'că toate 
acestea au fost mai dinainte. vreme ale cumnatului 'lor Ianache clucer de la tată-său. 
Când a fost în zilele răpos. Matei Voevod, după - moartea lui: Socol clucer Şi a fiului 
său Ianache clucer, vrând Bunea .vist.: să-şi caute -zestrele fiică-si Ancăi, a luat 6 
boeri din divan, judecători şi tocmitori anume: Spahiul vel ban, Preda vornic Brân- 
coveanu, Stroe vist., Constantin post. Cantacuzino, Radu pah. Popescu, Nicula pitar:, 
împreună cu Cârstea clucer şi Florescu pah. feciorii lui Socol clucer şi jupâneasa 
Varvara care a fost a lui Socol clucer, şi aflându-se toţi dinaintea mitropolitului Ig- 
natie la mitropolie, au ales întâi zestrele jupânesei Varvarii,. din “mijloc, şi partea ce 
i-a căzut din casă, ughi 400. Apoi au socotit şi zestrele jupânesei Ancăi precum a 
fost scris pe catastih iscălit de părintele Vlădica şi de 6 boeri, cum să ia din partea 
lui Ianache clucer, din toate” moşiile lui a patra parte, 1800 ughi, iar pentru munca 
ei ce.a pus în casă cu boerul ei lanache clucer, i s'a ales parte ca şi ' jupânesei 
Varvarii ughi 400, pentru care i.s'a dat din satul Vladimireşti, din' partea lui Socol 
clucer a patra parte, partea lui lanache clucer, şi din moşia de la Tomşani partea lui la- 
nache clucer, şi morile de pe Dâmbovța. Şi iar să fie lui Vâlcu log. şi fraţilor lui, nişte ţi- 
gani . . . cari aufost ai soru-si Ancăi, daţi ei, din partea fiului ei Matei după moartea lui, de 
6 boeri judecători luaţi din divan de dânsa cu cumnatul ei „Florescu pah., anume 

„Const. post. Cantacuzino, Stroe log., Radu stolnic Fărcăşanu, Estratie post, Radu 
comis, Danciu post.*. Au socotit aceşti boeri după pravila grecească şi cea româ- 
nească şi ajungând legea. să i se dea (Ancăi) a treia parte diri moşie Şi din ţigani 
şi. din haine, s'au prețuit acestea în faţa patriarhilor şi vlădicilor şi Florescu pah. i-a 
dat (Ancăi) pentru toată partea ce i se cuvenea de la coconii ei, aceşti ţigani, mai 
iertându-i şi ughi 150. Şi iar să fie lui Valcu şi fraţilor lui un rumân Stoian cu 
feciorii lui şi delniţele lui din sat din Ueşti, Argeş, pe care-i cumpărase “cumnatul 
lor Ianache clucer de la Stepan din Drăgoeşti drept ughi 20, şi de la Mihnea fra- 

„tele lui Stepan drept ughi 6o. Această moşie a fost “dată schimb jupânesei Ancăi 
pentru satul Costeşti şi pentru o delniță de la Izvoranii de la Piteşti şi pentru moşia 
de lângă Câmpulung ce se chiamă Siliştea pe care' o cumpărase Bunea vistier de la 
Carstea clucer. şi de la Florescu căpitan. Divan: Gheorghe (Băleanu) vel ban, Stroe 
(Leurdeanu) vel vornic, Radu (Creţulescu) vel log., Mareş (Băjescu) vel vist., Dră- 
ghici (Cantacuzino) vel spăt., Neagoe (Săcuianu) vel clucer, “Şerban” (Cantacuzino) 
vel post., Badea (Bălăcianu) vel pah., lordăche (Pârşcoveanu) vel stolnic, Papa vel 
comis, Ivaşco vel sluger, Stroe vel pitar, Ispravnic Toma Radu Năsturel vtorilog. 
Scrie Radu în Buc. Original român hârtie. Pecete hârtie. Semnătură autografă. (No. 
43 cond. Băleni). Si o o 

  

1 Cf. doc. 693. 

1 Cf. doc. 699.



| '206.—7176 (1667) Dec. 1. Cartea lui Radu Vozvod. Şase boeri şi neguțători, so: 
cotitori şi judecători ai Vâlcului log. (Grădişteanu) cu fraţii. lui şi ai-lui Panait va- 
meşul, anume Bălan cupeţ, Sima clucer, Ghincea slujitor, Manul:starostea, Iani clucer, 

popa Lane, să le ia seama. pentru o socoteală ce au între dânşii pentru. nişte bani 
ce a fost dat Vâlcul log,:cu fraţii. lui, lui Panait. vameşul de a neguțătorit cu dânşii, 

precum scrie zapisul şi scrisoarea lui. Da toate pe amăruntul să-i socotească şi să-i 
judece cum vor afla mai drept cu ale lor suflete. Aşijderea să aibă a socoti şi a lua 

seama pentru o socoteală ce au iar. Vâlcul log. şi. fraţii lui cu lorga Papa(?) şi cu 
pan Mavranghel. Orig. Pecete chinovar.: A Me 

-107.—7176 (1668) Mai 15.—Barbu căp. din Bădeni cu părintele egumen. Parte- 
nie de la Brad, Pătru iuz. din Pătârlage cu toţi moşnenii din Bădeni anume .... 
dau zapis jupânului Gherghe vel ban (Băleanu) că având el moşie împreună cu ei 
la Bădeni!, luata 12 boeri pe răvaşe domneşti ca să aleagă partea lui de moşie, 
Deci când a venit d-lui cu boerii, aflat-a cum au fost umblat mai nainte vreme iar 
12 boeri de au ales acele moşii, deci boerii luaţi acum nu s'au cutezat să hotărască 
ci au vrut să se ducă la divan să întrebe ce să facă. Barbu căpitan şi tovarășii lui 
au căzut cu mare rugăciune: la banul Gherghe şi la cei 12 boeri. şi i-au poftit de 
au umblat. împreună de au ales partea banului din' jos; lângă hotarul. ce se chiamă 
Bărbulescul. lar de se va scula cine-va cu altă pâră, să fie volnic Gherghe. vel ban 
să ia din divan 24 de boeri să calce toate hotarele şi: să-şi caute: toată partea d-lui. 

„108.——7176 (1658) Iunie 17.—Radu Leon Voevod boerilor Nica. clucer şi Gri- 
gore log. fraţi, feciorii Bunei . vistier (Grădişteanu) pentru că: au avut : întrebăciune 
de față cu domnul în divan, cu Matei spătarul sin Stroe vornicul (Leurdeanu) şi cu 
Papa post, sin Diicu spătar ot Buiceşti pentru 2 pungi de bani, taleri rooo, cari bani 
fost-au dat Bunea vistier la mâna jupânesei lui Grăjdana moaşa lui. Matei spătar şi 
a Papei post. despre jupânesele lor, ca să-i dea la Nica căpitan -din Săteni să-i pă- 
streze.. Nu multă vreme trecând, întrebat-a Bunea vistier pe jupâneasa :Grăjdana de 

acele 2 pungi şi fiind aproape de petrecania Bunei vistier a poruncit să aducă Nica 
căpitan aceşti bani. Nica a adus lui Bunea numai o "pungă, zicând că numai atâta 
primit, iar Bunea a căutat la catastihul său unde a găsit scris că a dat 2 pungi. 
“Bunea murind, a lăsat ca Grăjdana să locuiască cu feciorii lui până la sfârşitul vieţei 
ei, lăsându-i şi parte din satul Grădiştea, unde a fost temeiul lui :Bunea;. jumătate 
din sat cu rumânii şi cu tot venitul, fiind .şi Grăjdana făgăduit a petrece pe mâna 
lor:ce ar avea. mult puţin. Feciorii Bunei au găsit insemnarea despre cele 2 pungi, 
iar în zilele-lui Grigore Vodă au zis mumei lor Grăjdanei cu cuvinte bune şi cu 
rugăciune să le dezvoalbe acei taleri rooo să nu le piardă. Grăjdana a trimes la 
Nica căpitan din Săteni de a venit la Bucureşti şi au. avut multă gâlceavă :cu el, 
zicând elcănu i s'a dat decât o pungă. Mers-au înaintea lui Constantin Cantacuzino 

„biv vel post. care i-a dat lui Nica să jure. Fiind Nica bucuros să jure, nu. l'a lăsat. 

  

1 Cf. doc. 134. 714.
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jupâneasa Grăjdana. zicând, să-şi mai. aducă aminte şi. a rămas lucru aşa „până a 
murit Grăjdana. acum în zilele lui Radu Leon Vo&vod, în casa. vornicului Stroe. 'din 
Goleşti iar nu în Grădişte,. şi ce a'avut eaa rămas: la. nepoţii ei Matei” “spătar şi 
Pană post. Deci” Nica clucer şi 'frate său. Grigore au. cerut - acea pungă de la! Matei 
şi de la.Pană.şi de la. Nica din 'Săteni şi au venit toţi. înaintea domnului. şi domnul 
a dat Nicăi din “Săteni legea. ţării în divan ca să jure el cu sufletul. lui şi cu casa - 

“lui, Deci Nica ştiindu- se om drept : mers:a de a jurat, la. biserica de jurământ fiind 
ispravnic “Dima post, şi a. “rămas să plătească Matei spătar şi Papa post. acea pungă 
pentru că ei stăpânesc toate ale Grăjdanei. *Divan: Gheorghe (Băleanu) . vel ban, 
Mareş (Băjescu) vel vornic, Radu (Creţulescu) vel log,, lanache (Hartofilax) vel vist., 
Şerban (Cantacuzirio) vel spătar, Neagoe (Săcuiaau) vel clucer, Mihai . (Cantacuzino) 
vel post., Balasache vel pah., Gheorghe (Ghencea Rustea) vel 'stolnic, Papa ve! comis, 
Curtache(?) vel sluger, Stoian vel pitar, Radu Năsturel tori log. Scrie Dumitraşco 
log. în Buc. Orig.: român. Peceie' hârtie. - 

709. — 717] (1669) | Iunie , 12. — “Antonie” Voevoă, boerului Pâtraşco biv. vel şe- 
trar Bălăcianu şi jupânesei lui, Cherei din "Doiceşti 4, "Dâmboviţa, ca să le fie. ocina 
ce se chiamă Calomfireasca lângă Răzmireşti, -Vlaşca, „pentru că a fost cumpărată de 
Ştefan Ciohodarul boerul d'intâi al. jupânesei Cherei, în zilele „răpos, Matei Vodă 
de la jupâneasa.. Stanca a lui. Tudosie Calomfirescu.' Iar acum s'a. sculat! Matia cii 
bărbatul ei Voinea şi cu Voica sora "Mariei, „care sunt. surori. lui. "Tudosie pah. Ca: 
lomfirescu şi au pârât în divan cum. că ma “avut treabă să vânză jupâneasa . Stanca 
ocina lui Tudosie. Pătraşco şetrarul a. zis, că „Tudosie, -pah.. fostu's'a luat, june (sic) 

Tudosie la o. boală grea. cu card şi-a. stricat.şi “pe jupâneasa, lui, şi cheltuind intr'acea 
boală mult şi vânzând. şi scule, şi zestre ale Stancăi, ia lăsat ei la moartea lui acea 
ocină pentru multe bucate ŞI scule : ce i-a mâncat. Deci Stanca rămânând „săracă de 
boerin şi neavând ce mânca şi ce cheltui, a. vândut acea ocină lui Ştefan. ciohodar. 

Divan: Mareş .(Băjescu) vel ban, Radu (Popescu). vel vornic, Radu Creţulescu vel 

„log., Hrizea .vel vist., ' Şerban (Cantacuzinoț! vel spătar, - 'Gheţea (Rustea), vel clucer, 
Mihai (Cantacuzino): vel post., Gheorghe vei-pah. Pană vel stolnic, Papa vel comis, 
Valcu. vel. sluger. (Grădişteanu),. Stoian vel pitar, „Radu. Ytori log. „Năsturel. Scrie 

Alexandru. din Săteni în Buc. Crig. Pecete' căzută, 
"710, — 7177 (1669), Aug. „30. — Antonie . Voevod- lui Valcu vel sluger. Şi .cu 

fraţii lui, Nica ceauş şi Grigore log. feciorii Bunei vistier. (Grădişieanu), | să aibă 

a-şi lua. de la jupâneasa Grajdana vistiereasa care a fost. a Bunii. vistier, ughi 300 

dintr'ale ei moşii, măcar ori-ce, s'ar afla, ţigani, bucate, pentru satul Isbiceni, Roma: 
naţi, care a fost. mai dinainte vreme tot oameni slobozi. megiaşi, iar in zilele. răpos, 

Mihai Voevod fostu-l-au. „impresurat, Mihai Voevod cu. silnicie. ca şi pe alte sate bo- 
, 

i 

1 Chera era fiica lui" Heizan post. din Bărbateşti « care a fost căsătorit de 2 ori:-cu'Frujina 

„Bica Hrizei vornic şi cu Maria fica lui Dan vistierul (Grecianu, |, Bărbătesti). 
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gate. Apoi în zilele răpos. Şerban Vodă fostu-l'au cerşut pe acest sat: Isbiceni banul 
Radu Buzescu de i Pau fost dat pe “seama lui până a fostel! viu. “Apoi în zilele 
răpos. Radu Voevod, aflându- -şi şi alte sate dreptate pentru împreSurătoarea lui Mihai 

Vodă, aflatu-şi-au şi “Isbicenii. dreptate şi s'au fost răscumpărat dela domnie cu bani 
gata şi tot au fost oameni slobozi până în al doilea rând de domnie a lui Radu 
Voevod. Atunci s'au vândut lui Miho spătâr (Racotă) pe bani gata luând fieş-care 
bani pe capu lui şi pe copiii lui.. In zilele răpos. Matei Voevod, Miho spătar pentru 
multă. lipsă şi “sărăcie la care a fost ajuns, fostau vândut ginerului său Buzincăi 

„comis şi fiică-si jupânesii Grăjdanii care au ținut satul în bună pace până după: pe- 
trecania Buzincăi comis când au rămas Isbicenii pe seama” Grăjdanei şi a feciorilor 
“Buzincăi, Preda şi Papa. Căzutu-le-a în spinare. acestora răpos. Matei” Voevod 1 cu 
„mijlocul lui Istratie' post. (Leurdeanu) şi cu "meşteşuguri cu tot felul şi le-au 'luat 
satul de la mâna lor şi la ţinut Matei Vodă cât a trăit. “Domnul a văzut cartea lui 
Matei Voevod scriind cum a dat toţi banii gata din cămara "domnească fiind mai 
volnic din pricina satului Vitejanii care este hotar cu Isbicenii. După, petrecania lui 
Matei Voevod, fiind Constantin Vodă domn şi dând voe ca să se răscumpere satele 
lui Matei Voevod pe care le-a: cumpărat cu banii țării, au venit Isbicenii cu bani în 
divan ca să se răscumpere de către domnie; precum a „mărturisit. boerul' Carstea 
Şit(ariul ?). din. Isbiceni pe care l'a: pus Constantin "Vodă ispravnic ŞI. singuri. rumânii 
din Isbiceni au mărturisit în divan înaintea domnului cum i-a adus ispravnicul cu 
banii. Jupâneasa Grăjdana vistiereasa nesuferind a îi se: răscumpăra. . satul, zicând 

cum este de moşie de la tatăl ei Miho spătar şi cum i-a lepădat Tăpos. Matei Voe 
_vod banii cu sila, a îndemnat pe boerul ei Bunea vistier de a dat bani gata ughi 

1000 pe deplin în divanul lui Constantin Vodă de a răscumpărat Isbicenii. Fiind 
Istratie postelnic mare .şi de faţă atunci in divan, n'a' găsit nici un cuvânt precum 
singur rumânii au mărturisit în divan, şi au ţinut Bunea vistier şi cu Grăjdana. Isbi- 
cenii, şi după moartea Bunei feciorii lui, şi a lăsat Bunea parte Şi Grăjdanei ca să-i 

fie de hrana ei până ce va fi ea vie, iar după moartea ei să fie a fiilor Bunei. Apoi 
în zilele Mihnii Voevod fiind Istratie” post. în voe cu sătenii (2), el a fost ținut.un: 
zapis al jupânesei Grăjdanei şi cartea răpos. Matei Vodă scriind: pe "numele lui 

Istratie post. zicând cum să fe lepădat el banii Grăjdanii şi feciorilor Buzincăi comis 

pe acest sat Isbiceni. Mihnea Vodă fost-a pus pe cinstitul dregător. Radu “Popescu 
vel :vornic de le-au luat cărţile fără divan fără nimic şi a făcut el tocmeală cu acest 
sat şi i-a' slobozit de rumânie. Acum în zilele d- “mele, boerul d-mele. Vâlcul vel slu- 
ger cu fraţii lui, venit-au cu jalbă cerând judecată cu rumânii din Isbiceni. Grăjdana 
era maştera lui Preda şi lui Papa. — Divan: Mareş (Bajescu) vel ban, Radu Popescu 
vel vornic, Radu Creţulescu vel log., Şerban Cantacuzino vel spătar, Hrizea vel 
vistier, Gheţea (Rustea) vel clucer, Mihai (Cantacuzino) vel post., Gheorghe vel pah., 
Pană vel stolnic, Papa vel comis, Radu Năsturel vtori log. Serie Dumitrașco log. 
în Buc. Orig. român.: 

1 Doc, 687.
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vii. — 2179 (1671) Mai. 11, — Antonie Vodă. lui Constantin şi fratelui său Stoiai 
ceauş cu nepoţii lor, Avram şi Balea feciorii. Dânciului' din Curtă; să le fie: ocină în 
Ciungeasca, Teleorman, partea Frusei femeia lui Banu din- Piteşti, pentru'! că "Stoian 
şi Constantin S'au pârât în divan cu Andrei feciorul lui Banu: Şi. al Frusei zicând că 
în zilele” răpos. Matei Vodă, Banul şi cu Frusa” au' făcut! „vânzătoare acea 'ocină şi 
au cumpărat-o ei drept ughi 9, un bou” şi 35 obroace grâu: Apoi. în zilele lui Cons: 
tantin Vodă!, pe vremea când au venit craiul cu Ungurii aici în: ţară, le-a : perit 
zapisul de cumpărătoarea moşiei, dar ei tot au stăpânit până acum când Andrei. le . 

-turbură stăpânirea: Andrei : zice că ei n'au plătit toţi banii ci numai ughi 5. “Domnul 
a dat lui” Andrei 6 oameni să 'jure pe sf, Evanghelie Na. jurat şi a rămas de' lege. 
Divan: Mareş: (Băjescu) vel ban, Gheorgtie (Băleanu) ' vel. vornic, . “Radu Creţulescu 
vel log., Şerban Cantacuzino vel: spătar, Papa :vel vist., “Mihai "Cantacuzino vel post. 
Valcu (Grădişteanu) vel pah., Ivaşco vel stolnic, Stoian vel. comis; Preda vel sluger, 
“Curuia: vel 'pitar, Radu Năsturel vtori log. Serie Mihai sin a Stan log: ot Targovişte 
în' Buc. Orig. român. i 

712. — 7180 (1672) lulie 7. — - Giigolie: Ghică “Voevod,  poerălui Valul bi vel 
pah.,: şi fraţilor lui, Nica ceauşul şi Grigore log., feciorii Bunii biv: vel vist 'de Gră: 
dişte, pentru, satul Izbiceni: Sătenii din Izbiceni * “mai “dinainte: „vreme “Sau vândut 
rumâni cu toate: moşiile - lor. Mihului' spătar, (Racotă) tatăl! jupânesii Grăjdanii vistie- 
resii maştera lui Valcu şi a fraţilor lui, încă în zilele răpos: Radu: Voevod. sin' Mihnea 
Voevod! la 'al doilea rând de domnie a' lui. Mihul “spătar.: a ținut Satul „până ce l-a 
vândut gineri-său Buzincăi clucer - şi fii-si jupânesei Grăjdana! Thupă moartea 'Buzin: 
căi, rămânând! Grăjdana,, fără de căpetenie” şi fiind satul! Izbicenii. lângă” satul Betejanii 
al lui Matei Voevod, acesta s'a silit: în' multe chipuri cui ar! putea “face: să ia satul 
Izbicenii' pe seama sa, şi neputând ! face: în - alt'chip, 'a' pus pe Istratie- post. (Leur: 
deanu), care a ţinut! pe. nepoata lui Mihai. Voevod, “de a' “pârât” la divan „pe. “Grăj- 
dana, zicând că oare când satul Izbiceni a fost. pe șcama' lui Mihai - Voevod. Matei 

cum au. mărturisit şi cinstiţii dregători. Stroe biv 'vel vornic (Leurdeanu) ș şi. “Badea vel 
clucer Bălăcianu „înaintea domniei mele în divanul cel mare care am tinut de rândul acesta 

„foarte bine pre amănuntul“. După petrecania lui Matei Voevod, Constantin Voevod 

dând voie să se răscumpere satele lui Matei Voavpd: cumpărate. cu banii ţării, a venit şi satul 
Izbiceni cu” banii ca'să-i dea la domnie să se răscumpere : de'rumânie. Grăjdana + ne- 
suferind a i.se răscumpăra sațul.ce i-a fost de la'tatăl:ei “Mihul: Spătar, a' îndemnat 
pe boerul. ei “Bunea vist. (Grădişteanu) de a dat el toţi “banii deplin, în divan înaintea 
lui Constantin Voevod, însă galbeni gata 1ooc: In zilele: Mihnii Voevod, după moartea 
Buni vist., fiind Istratie. „post. în Voi€. la. Mihnea: "Voevod, a uat! de la satul Izbiceni 

    

-, Ca Mag. ist 1. 336... „i 

2 Cf. .doc. 696. - e eu 

2 Pe: Ilinca fica lui Nicolae Pătraşcu Voevod, - 
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- ughi. 1050 zicând că banii daţi, de Matei Voevod Grăjdanei ar. ;fi fost ai săi; şi le-a 
făcut .zapise şi cărţi, de răscumpărare şi i-a scris: la slujbă .ca să. nu-i, mai apuce. ni: 
meni în urmă de rumânie. In zilele lui Antonie Voevod, Valcul. pah. şi fraţii. lui 

vrând să-şi caute dreptatea pentru acei ughi 1000 daţi. de tatăl lor... pentru satul. Iz- 

biceni, au pârât in divanul cel mare pe. Istratie post. : de faţă cu satul Izbiceni: Au 
zis Valcul şi fraţii lui că Istratie a răscumpărat, satul fără de ispravă şi că banii 
n'au putut fi ai. lui Istratie căci, fiind el de faţă şi "postelnic mare... la Constantin 

. Voevod n'ar fi îngăduit să se dea bani la. domnie fără a pomeni că banii. sunt ai 
lui. Antonie Vodă. hotărăşte să se. împartă paguba. de sătenii din Izbiceni şi de toţi 
boerii cumpărători. Acum, în al. doilea rând de domnie a lui Grigore; Ghica, sătenii 

din Izbiceni au venit în divan de s'au pârât cu Vâlcu - pah. şi fraţii. lui, şi cu nepoţii 
lui Istratie post. Domnul judecă cum acei. 1000 ughi n'au fost ai lui Istratie post. ci 
ai lui Matei. Voevod. Domnul hotărăşte că sătenii din Izbiceni să aibă a căuta ori-ce 
ar putea afla din ale lui Istratie ; post. ca să-și ia acei ughi 1000, fie că le vor vinde 
ca să plătească pe Vâlcul pah. şi fraţii lui, fie că le vor da stătătoare. pe. seama 
acestora, rămânând slobozi de rumânie precum s'au răscumpărat. “Divan: Gherghe 
(Băleanu) biv vel ban,. Stroe (Leurdeanu) biv vel vornic, Vintilă (Bucşanu)” vel ban, 

Neagoe (Săcuianu) vel vornic, Ivaşco (Bileanu) vel log.,: Hrizea . vel _vist., Sturza 

„el spătar, Badea... (Bucşanu). vel clucer,. Stoian. vel. post. Cornea (Brăiloiu) vel pah., 

Preda vel stolnic, Matei (Leurdeanu) vel comis, ispravnic Radu. vtori log. Scrie Du- 

mitraşco log. în Bucureşti. Original român hartie. Pecete mare de- hartie. Semnătură 
autografă. (No. 51 cond. Băleni). 
"718, —7I81 (1673) Martie 2 —Grigore Voevod ful Ghicăi Voevod, dă poruncă 

Savei „neguţător feciorul Ghiorcăi din Cernavoda, sa-i fie nişte rumâni anume Du: 
mitru, Dobre şi Istrati feciorii lui Ion log. nepoţii popi Î Neagoe din. Cepari,. Argeş, 
pentru că aceşti rumâni au fost ai Neculei fratele Radului, ful lui Ivaşco armaş din 
Cepari. Acum. lui Necula şi fratelui său Radu trebuindu-le bani au vândut pe aceşti 
rumâni însă fără de. moşie drept taleri .29.. Divan: Gheorghe; cel bătrân. (Băleanu) 
biv vel ban, Stroe (Leurdeanu) cel bătrân biv vel vornic, Vintilă” (Bucşânu) vel ban» 

Neagoe (Săcuianu). vel vornic, Ivaşco (Băleanu) vel log. “Toader Sturza vel spătar, 
Hrizea vel vist., - Badea (Bucşanu) vel clucer, Stoian” vel. post., Curuia vel. pah., 

Preda vel stolnic, Matei (Leurdeânu) vel comis, Papa vel sluger, Radu: vel medel- 
nicer, Staico vel pitar, ispravnic Radu vtori log. Scrie Mihai fiul lui Stan log. în 
Buc. —Orig. român.. Pecete căzută, i 

e TI —7181 (1673) Aprilie 22. — Grigore Vodă ful Ghicai Voevod “aa | poruncă 
Pârvului şi fraților lui,. Mandea, Papa, Şerban, Constantin şi. Tudoran, feciorii lui 
“Tudoran. iuzbaşa din L.ereşti, să le fie moşie în Stoeneşti şi în. „Bădeni, însă toată 
partea mătuşă-si jupânesei Dumitrei, a doua jupâneasă Râpei care a fost ţinut întâi 

„pe Neaga Mânzătoaia, şi cu muntele ce se chiamă de la lacul - Ciorei stâna, şi alt 
munte ce se chiamă Cumpărata şi un munte din Ialomiţa. şi: cu trei rumâni ce a 
cumpărat Râpa de la Vlaicul Gogani anume . . . . şi nişte livezi anume Ştejarul şi
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Vechiul şi: Aniniş ce au fost: puse zălog de Râpa şi: “1e- -au răscumpărat Tudoraii 
iuzbaşa. Pentru că toate acestea au fost de moşie: ale! Rapei ide; la: femeia - lui 'cea 
dintâi Neaga, apoi după muartea' ei a: luat pe jupâneasa: Dumitră ' mătuşa lui Tudo- 
ran iuzbaşa iar Rapa a lăsat toate acestea jupânesei, Dumitra “pentru: “multă căutare 
la boală şi la nevoia lui.. Dumitra la moartea ei a lăsat toate. vărului ei Preda post 
tatăl lui Tudoran. iuzbaşa. In zilele: lui Constantin Voevod după! moartea Predei post. 
Lerescu, nişte nepoți ai: Neagăi Mânzătoăei anume Radu” şi Rădici din: Stoeneşti: sau, 
ridicat cu “pâră. “Constantin Vodă a dat lui Radu și 'lui Rădici lege 12 boeri să jure 
să spargă” cărţile lui Tudoran iuz. ce a' avut de la 6. „megiaşi' pe răvaşe domneşti 'de 
au ales ocina 'ce a! fost partea „Râpei şi partea. Neagăi Mânzătoaei : şi partea jupa- 
nesei Dumitrei. Şi au dat! acei 6 megiaşi cartea lor de: judecată! i Tudoran ' iuz. 
să-i fie moşie: stătătoare, iar: Radul şi! Rădici sau ridicat: a':doua oară 'împreună cu 
nişte veri primari; Maria şi: Stanca! fetele lui Dumitra din Stoeneşti. Constantin Vodă 
le-a dat iar lege '12 "boeri şi ispravaic om domnesc Gherghe : vtori portar, iar la” soro 

- la st; Ilie prooroc ei nici: într” un chip nu şi-au: “putut: strânge - legea' să: jure 'Şi “au 
rămas şi atunci 'de lege şi a' rămas Tudoran i iuz:! în stăpânire, Acum s'a 'sculat cu 
pâră. Maria” fata. lui Dumitru 'din Stoeneşti” inpotriva: lui Pârvu- feciorul lui “Tudoran 
iuz, Lerescul. Domnul. judecă . şi el că Maria umblă ca o muere rea! şi fără de lucru 
cum a umblat şi. mai: dinainte vreme: "Divan: Gheorghe: (Băleanu) cel bătrân biv vel 
ban, Stroe: (Leurdeanu) cel bătrân: biv'vel vornic, :Vintilă (Bucşanu) vel ban, “Neagoe 

(Săcuianu) vel vornic, Chirca (Rudeanu) biv vel'log.;. Ivaşco': (Băleanu) vel log, T oa-- 
der Sturza vel spătar, | 'Hrizea . vel ''vist, Badea “(Bucşâhu) - vel” clucer, Stoian : vel 
post., Curuia vel. pah., Preda: vel: stolnic; Matei: (Leurdeanu)” vel: 'comis, Stroe vel 

pârcălab, Radu “Năsturel vel serdar, Viaduţ: (Berigeșcu) vel! sluger, Radu vel medel- 
nicer, Stâico 'vel' pitar, Dumitraşco vel 'jienicer,: lie: vel Şetrar, ispravnie/ Radu ftori 
log. Scrie Mihai ful lui Stan; log. în: Buc.—Orig: român. aa 

715.—7182 (1674) lunie 'a.— Duca Voevod dă Doru j jupanesei Anca: “care ca 
fost jupâneasa Vlăduţului: biv vel sluger, Bengescu, 'să-i fie moşiile, ţigânii, şi rumânii. 
cari S'au cumpărat de ea împreună cu boerul : ei: în viaţa lor, care s& vor: scrie mai: 
jos, şi zestrele ce a. avut de la: părinţii ei: anume: boi, 10: vaci, 100 'oi,! 'T00' 'stupi,. 60 

râmători, 6. telegari, 'p iepe, 2 bivoli, 2 'bivoliţe -şi “ughi- i300,- Pentru: că: Vlăduţ 'cu 
Anca feciori mau “făcut ci'a luat pe nepotu său' Matei , „să I& fie fecior de; suflăt “şi 
mergând la. oaste în: zilele-lui Grigore Vodă (Ghica) *: facuta: Vlădăţ 'zăpis la'miâna. 
jupânesei “Ancăi cum să şază în' casă şi să stăpâneâscă! toate” ale! lor! împreună cu fiu 
său Matei! până va fi. ea: "vie; Deci de 'o va: cinsti: Matei: şi 6: va 'socoti'ca pe o mumă, . 

să 'rămâe toate pe: seama 'lui, iar” “necinstind: -o să" 'aibă treabă! “cu “moşiile ! lor: 'de 

cumpărătoare: nici cu zestrele ei, ci: cui 'va lăsa ea; aceluia: să. fie: Şi : mai scria în 

„acel zapis, cum a luat de la ea împrumut taleri 400 când s'au: “dus” la oaste: Acum 
! a" 

iodat mirii ii + ... 
“i DEE acai : „n. Dia 

; 

' 

      

; Sa lui Grecianu, Genealogii, II: Benzestu. RR i 

: Nu se precizează dacă în întâia sau a doua domnie. :
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ei avură pâră, în divan pentru nevoia -lor :şi pentru. multe ale. casei. Domnul 
i-a dat. pe: seama a 6 boeri luaţi pe răvaşe domneşti, anume: “Radu... Năsturel vel 
log.,. Preda vel stolnic, Curuia biv vel pah.,. “Barbu. vel comis,.: Staico' vel jicnicer, şi 
Negoiţă vistier să-i socotească, să-i judece şi să le facă aşezământ. Sau strâns la 
mitropolie inaintea părintelui Varlam, Jupâneasa, Anca s'a jel cum. nu o cinsteşte 

i-ar. fi dat unchi-său. dacă au venit din oaste, iar pentru 335. berbeci a taleri 335 
cari. i-au dat ea soțului ei în treaba slujitoriei, ajungând la. jurământ. iertatu- i-au toți 
şi nau jurat. lar pentru moşiile şi țiganii cumpăraţi împreună cu soţul ei, care fac 
ughi 682, i-au dat jumătate sat din Negoeşi, două părţi afară de partea Danciului ş Şi din sa- - 
tul Mogoşani a treia parte, iar de va voi Matei să păstreze moşiile Să- i, dea bani. Fostu-i-au 
lăsat şi. boerinul ei satul; Pluscul:. ar pentru - datorii: au judecat.. boerii - să vânză 
bucate din. casă. Divan: Chirca: (Rudeanuj | vel. ban,. „Radu “Năsturel vel log. Vâlcu 
(Griidişteanu-Mogoşescu) vel vist., , Mihai (Cantacuzino) vel spătar, Tudorân vel clucer, 
Lascarache (Rosetti) vel post. Vintilă: vel pah., "Preda vel „stolnic, Barbu vel comis, 
Pădure -vel pitar,: Staico vel j jienicer,, ispravaie Părvu: vtori, „log. scrie Badea. log. în 

Buc, — Orig romăn. ...., e AI 
716. — 7189 (1681) Fevr,. qi — Şerban Voevod (Cantacuizing). Basarab, “Sfintei şi 

dumiezeeştei mânăstiri . de la Jitianu: unde este hramul Sf. Dimitrie! şi părintelui i le- 
romonah. “Teodor egumenul - şi tuturor. călugărilor, să fie_ 'sfintei măn. satul .ce se 
chiamă. Braloştiţa. cu toată moşia, câtă. ieste a Bralostiţei, cu casele şi cu viile şi cu 
tot venitul Şi cu. toţi. românii şi țiganii ce. ar. fi avut „Mihai : Drosul, „de. moşie şi de 
cumpărătoare,, Şi iar parte de moşie. din. “Valcăneşti căt ar. fi avut. Mihai . Drosul, 
pentru că: aceste. „moşii “au, fost. ale:lui. Iane, feciorul lui. Mihai Drosul iar când a fost 
la vremea lui de petrecanie,. el, a. chemat pe. Părvul ce a. „fost: cămăraş la.. ocnă 'şi 
pe. Stan judeţul. şi pe Stoica de, acolo şi aşa a lăsat singur, cu. a lui gură zicând că 
fiind el ctitor. la această .sf, măn. au dat şi au adaos, sf., „măn. aceste” moşii. Intr” aceia 
şi părintele, Teodor egumenul au: mers la Pârvul cămăraşul. şi 'la Stan. judeţul şi ia 
popa „Stoica, de i-au. întrebat de acestea. de toate şi. încă i-au ; dus „înaintea . sf.. sale 
chir Ştefan episcopul sf. Episcopii Râmnicul de le-au pus. asupra lor mare. blestem 
şi groaznică afurisanie ca să spuie dreptul cum ar fi lăsat: lane feciorul , lui. Mihai 
Dosul. Dânşii au. mărturisit de.toate: cum scrie mai: sus. Divan: Radu Năsturel vel 
ban, Badea Bălăcianu. vel vornic, . Vlad Cocorăscu vel log., Barbu Milescu ; vel vist, 
Mihai Cantacuzino vel, spătar, Stoian, vel. clucer, Ghinea. vel. „post. Barbu' Bădeanu 
vel .pah., Alexandru (Alexeanu): vel stolnic, „Papa... Buicescul „Vel comis, . ispravnic 
Radu vtori. log. Scrie Goran „Stanciovici log. Olăneșcul: în Buc, — Orig. Semn. auto 
grafă, Pecete pe; hârtie: : o 

„717. — 7193 (1683) Aug. 5. — — Şerban Voevod (Cantacuzino) Neagului post. şi 
(loc alb) făcându-le ştire că a ăluit jupâneasa Elina Cioranca cum că având 

1 Piscul? ăi



  

ca pod umblător pe moşia ei de la Cârză, ei s'au sculat in.nebunia lor de lau slo- 
bozit pe apă în. jos. Apoi ea a muncit de l'a prins. şi ia adus unde a fost, iar acum 

ei iar lau luat şi lau dus.pe moşia lor. Aşa dar să lase podul la locul lui. pentru 
că mama dracului îi va lua. De au vre-o întrebăciune cu dânsa să vie să o facă la 
judecată, iar fără de judecata domniei să nu se întinză nici să facă ei singuri i judecata 

_că vor petrece nevoe. — Orig.. romăn. Pecete mică roşie. 
118. — 7194 (1686). Mai 20. — Alexandru vel - stolnic, (Alexeanu) dă zapis- “la 

mâna. cumnatului !. Dumitra şco Corbeanu că i-a vândut moşiile. din „Priviţi, Cărunţi- 
şi Băbeni drept taleri 3oo mai înainte vreme, şi 2 roţi de „moară . drept taleri 60 
Apoi a căzut Alexandru cu rugăminte la. Dumitraşcu de. l-a lăsat - de . a mai. ţinut. . 
moşia şi morile, şi când va avea bani ii;va-da cu dobânda lor. Trecând, cinci 'ani 
Dumitraşco- a cerut banii şi Alexandru neputân + să-i dea nici capetele nici dobânda, 
a dat moşia. Pentru dobânda . banilor şi pentru mori s'au socotit şi a rămas ca 
Alexandru să le. plătească, dar neavând cu ce plăti nici aceasta, s'a rugat iarăşi de 
Dumitraşco să-l Jase. să-i. dea taleri go.şi pentru mori taleri 6o, şi să-l adaste până 
în toamnă la-Sf, Mihai. Ș$emnează şi. Vintilă Cţorbeanu), Tudor căp., Paraschiva căp., 
Hristo postelnic (grecește), Ştepan. pitar.: (No. 58 cond. Băleni). , 

719. — 7194 (1686) Mai. 3o. — Şerban, Voevod (Cantacuzino) lui. Cornea Sluger 

Brăiloiul ca să fie. volnic. să: ţie două. roate de moară. făcae din apa Galeşul .cum- 
părate de la popa: Radu ot Stolojani şi de: la Danciul. feciorul Paicului, de acolo ŞI 
de la Drăghici diaconul ot tam, însă .roate trei drept bani gata 421/, care mori au 
fost ale: Coicăi. şi ale. fratelui său Gheorghe şi ale lui - Andraş, din! Stolojani. „Deci 
scriind numele acestora la . sama .cea' mare acolo în Stolojani. şi viind acele. nume şi 
la sama doua, ei Sau sculat. de au. fugit, iar sămaşii cari, au fost cu acea rânduială 
au fost apucat pe popa Radu şi pe Danciul şi pe Drăghici | diaconul 'ot Stolojani .ca 
să plătească numele acestor. oameni pentru a. doua oară. Deci neavând bani au vân- 
dut aceste; trei roate. Cornei: sluger, căci. au fost şi mai: dinainte vreme zălogite la” 

el de Gheorghe fratele Coicăi. După, vânzarea morilor . „au, mers Coica de au mai 
luat de la Cornea sluger. încă taleri 6 şi i-au, făcut şi zapis stătător 'ca să ţie mo- 
şiile. Acum Coica s'a ridicat. cu. pâră în. divan, zicând, că nu s'aul vândut aceste moşii 

numai pentru părţile. lor de samă ci şi pentru partea unchi-său Duşei, Şi a nepotu:- 

său lanoș.. Domnul.a. judecat de. au. întors Cornei sluger. banii. pe.o roată de, „moară 

şi i-a lăsat pe celelalte două. Pecete în chinovar: vultur - bicefal. . 

720.. — 7197 (1689) Iunie 15. — Constantin Basarab Voevod boerului Constaatin. 

căpitan . Filipescu, să-i fie moşie în. „Zărneşti * , moşie - 'de la „doi moş şi dintr'alt moş 

a treia parte, cumpărătoare de la megiaşii de acolo. Şi. iar să-i, fie moşie în : Url 

tori cumpărătoare.. de la moşneni, care merge peste apa. Buzăului până în „gârla Cân- 

deştilor şi această moşie. s'a lipit pe langă moşia d-sale de la Băbeni „precum este 

  

+ Nu ştiu “cum erau cumnaţi. - : i 

' Zoreşti în doc. No. 723. — Printre moşiile episcopiei Buzau au tost Şi Soreştişi Dealu: Zo- 

reştilor. (Arh.. Stat, Epise Buzău pachete 22 şi 28). 
Dn



obiceiul. Şi iar să-i fie moşie în Mărăcineni, de sus de moşia Măteştilor pe apa Bu- 

zăului. Acum venit-a. Constantin Filipescu de a luat 12 " boeri. hotarnici pe răvaşe 

domneşti impreună cu sluga domnească vtori portar după obiceiul: ţării de -şi-a ales 

partea de moşie de către ceilalţi megiaşi şi au lipit moşie lângă moşie, precum este 

obiceiul. lar pentru nişte vii cari sunt în dealul Urlătorii- ale megiașilor pe moşia 

lui Filipescu, boerii hotarnici au hotărât pentru „cei ce sunt moşteni şi 'nu le sunt 

viile de cumpărătoare ci de baştină, aceia să le ţie fără vinărici şi. înfundate, iar cei 

cari au vii de cumpărătoare să dea. vinărici boeresc după obicei. Divan: Vintilă 

Corbeanu vel ban, Ghinea Rustea vel vornic, Alixandru (Alexeanu) vel log, Ior- 

dache Cantacuzino vel spătar, Cârstea Popescu vel vist. Diicu (Rudeanu) vel clucer, 

Dimitraşcu' Caramanlâu vel post.,: Matei Filipescu vel stolnic, Barbu 'Urdăreanu. vel 

pah., Şerban (Cantacuzino) vel comis, Constantin Ştirbei vel sluger, Preda Brătă- 

şanu vel pitar, Bunea (Grădişteanu) vtori log. Scrie. log. Conţescu în ' Bucureşti. 

Orig. român. Ra a 

, 791, — 72oo (1692) Aug. 25. — leromonahul Teodor 'egumenul mân. Jitianu cu 

hramul Sf. Dimitrie, cu tot soborul, dă zapis lui Cornea Brăiloiu vel -pah., că i-a 

vândut satul Braloştiţa 1, Mehedinţi, cu toţi: rumânii câţi se vor afla: afară de doi 

anume Danciul şi Neagoe cu feciorii lor,: pentru,că acest sat a fost. al lui” Mihai 

“Drosul de la părinţi, apoi după moartea lui, a rămas la fiul său Iane, iar acesta a 

Jăsat satul la mân. Jitianu fiind ei ctitori mai dinainte vreme, iar ' apoi s'au aflat 

multe datorii ale lor şi egumenul neindurându-se ca să ia alții acest sat,' S'a tocmit 

cu jupâneasa Mara sora lui Mihail Drosul “şi cu (loc :alb) Tudor. Vălcănescu, 

de au mai dat peste danie taleri 2721/, de au mai ajutat la datorii şi a rămas moşia 

pe seama mânăstirei. Acum, întâmplându-se în țară multe răzmiriţi de păgâni şi de 

'curuţi și de hoţi cari au venit de peste munte şi făcându-se multe jafuri şi prăzi 

ţării şi mânăstirilor, prădat-au şi mân. Jitianu de au luat tot ce au găsit şi a rămas 

-mân. la mare lipsă, De aceia Teodor egumenul a vândut moşia lui Brăiloi pe taleri 

8oo şi cu aceşti bani a cumpărat alte moşii mai aproape: Florânu şi Ştuleiul şi In- 

torsătura a treia parte şi ţigani. Semnează şi Alexandru (Alexeanu) 'vel vornic, 

'Diicu Rudeanu vel log., Şerban Cantacuzino, Const. Ştirbei vel clucer, Matei Cio- 

'rogârleanu vel vist., Şerban (Grecianu) vtori log., (rupt) Grădişteanul, Ianachi... vel 

'căp., Gheorghe vor(nic) Fălcoianu, Necula Glogoveanul, Radu Hrizii vel. clucer za 

arie, Petru ot Bădeni. Orig. Tom. E a a a 

725. — ao2 (1694) Mai 4. — Cartea lui Constantin Voevod către '6 megiaşi 

luaţi de Constantin biv vel cămăraş şi Mihai vtori post. Corbenii şi de egumenul de 

la Glavaciog, să aleagă hotarele satului Greci-Maârzi de către. hotarele satului Coţo- 

feneşti al mânăstirei Glavaciog. Aceştia venind cu. pâră la divan, egumenul a scos 
„un hrisov vechi al Mihni Voevod de demult, de 180 ani care fiind prea vechi 

Domnia-Mea nu lam prins în seamă“. Orig. român, pecetea mare în chinovar. (No. 62 

cond. Băleni). .. : „ , 

  e a ' « 

1 C£. dos. 716.
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723, 7204 (1696): Martie . 10.  —'Constaătin Voevod orândueşte Ta "boeri "să 
aleagă moşia lui Const. căpitan Filipescu: d> la Măteşti -i ! "Zoreşti! ! de: către: moşia 
lui Şerban -(Vlădescu) vel comis 'şi de către: moşneni. Acei! 12 -boeri: sunt:! Stanciu 
log. ot Verneşti, Mihai log. ot. Carlomăneşti, Ivaşco' pârcălab, “Badea pârcălab: ot Pu- 
tinţei, jupân Caloian ot' Buzău, Ursu ot Scarteşti,: “Stan 'iuz. ot:  Cernăteşti, Giurgea 
„Lincoiul (?): Mihai vătat Piscupului, Florea ceauş ot. |Cernăteşti, „Voieilă "pârcălab ot 
Tătărani, Anghel pârcălab ot Fundeni. ae 

124. — 7210 (1702) Iunie 24. — Chiril: călugărul ot Campina « cu u ginere “său Dra- 
gomir, dau zapis la mâna jupânului; Dumitrașco. biv vel spătar, prin care îi. vând 4 
pogoane de: vie în "dealul, Dobrotenilor, pogonul câte talere: 14 cari fac tal. 56. (No. 66 
cond; Băleni). 
025, — zar (1703) Martie 8. — Constantin Voevod! credinciosului boer Petraşco 
vel şetrar Brezoianu ca să ţie loc: de: case în Bucureşti, mahalaoa „popii „Stoica, „ce 
este din" vale; însă: in lung “din uliţa: ce: este despre: 'jupân' Radu, care: merge spre 
casele lui Mănăilă - căpitan, până în ulița ce scoboară de la Sărindar: şi merge pe 
dinaintea bisericii, popii , Stoichi, pentru că acâst loc fiind: domnesc şi: 'cuptinzându-l 
unii şi alţii, făcând case ŞI grădini, 'şi Petrașco! neavând Joc să-şi facă în Buci câse 
domnul a socotit, pentru dreapta şi credincioasă slujbă” ce "Petraşco slujeşte domnie 

“Şi țării, de i-a dăruit acel loc. Iar pentru cei ce sar. afla cu case făcute pe acel loc, 
domnul “dă voie lui Petraşco' să aibă a'se tocn.i 'cu ei, 'să. le plătească: numai "Tera: 
nele cu preţul, lor pe dreptate, iar “pămantul, find domnesc îl dărueşte lui Petraşco. 
Divân : Cornea: Brăiloiu” vel ban, "Stroe! Lcurdeanu (?) ) vel vornic, Diicu Rudeanu vel 
log., Mihai Cantacuzino „Vel spătar, Şerban (Bujoreanuj. vel” vist., “Constantin” Ştirbei 
vel” elucer, Dumitraşco Caramanlân vel post., Bunea Grădişteanui vel “comis, Toma 
Cantacuzino! vel 'sluger, Const. Corbeanu vel pitar,, ispravnic. „Ştefan Cantacuzino 
vtori log. ?. . Orig. în arh. .G; Gr. Cc. aa 
„796. — mara '(17703). Nov. 2. — Cartea lui Constanitin Voevod către! patra: boeri 
'ariume” Grigorie“ (Băleanu) vel: vornic za! “Targovişte, Ivaşco' "vorniz! Băleanu, Ivan 

vornic Văcărescu, şi Constantiri post. "Bucşariu. Jaluindu- se a, domnie” Stoica . pahar- 
nic c Lăzureanu:, zicând că. are multă. „pricină, cu „nepoţii Ai, Barbu, Ştefan “şi “Badică, 

  

     Ei Drina 

Cp doc, 720. i : Mai 
2 Viitorul Ştefan Voaă Cantacuzino:.: în. pe e poe, 
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Site “Negrea îi, sei n pr a an Stan za batran pi ati 
A post po log. din. Tătaru, 
Pai |. == Caplea sora Neacsăi.! i a gi “Gemenile -: : 
Ele cumpără. moşie in , Deduleşti.. pian ete a 

„pi « Pârvu; +. Tatu Stana :.-: “ Badiaca: ri „-Părvu?,- :, Stanca:! ::: Muşa 
log. log.  ..=Calotăll : „2603 ea e „stupi: = Rade. 4 | SBeleca 

== , - “Bozianu : a Ei 1613: 

Mihai Preda Stoica. "Pădure. A ai ata Ti 

1036 . 1627 1627 “pah. 1636 - Aia 

3 cf. doc. 68. — - Avem următoarea spiţă a „boerilor: din Lazuri:, | mn _ ; i a 

4
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feciorii lui Vasile căpitan de la. Răzvad, „pentru o parte de moşie şi locuri de. vie ce 
au în Răzvad să le. aleagă părţile, . şi. să mai facă socoteală . cu . Stoică pah.. şi cu 
frate-său „Pădure. şi cu nepoţii săi Badea şi Neâgul pentru nişte. bani dați de Stoica 
pah. Orig.. român. Pecete mare, chinovar. (No. 67: cond.). a 

727. — 7217 (1708) Decembre.: 12. — Scrisoarea lui. Constantin Ştirbei vel ban 
la mâna „fratelui“ Şerban Bujoreanul, vel vistier, prin care îi vinde pe: taleri 85 un 
ţigan Istratie cu țiganca lui Anca şi un copil ce-i avea de la ginere: său lanu (?). 
Semnează Şi Grigorie Băleanu vel vistier.. (No. 68 cond. Băleni).: 
„1028, — 7219 (1710) Iunie FR — Zapisul | lui: Muşat, - feciorul lui. Muşat. "fratele 
Amzei: ot Poeni, cu vărul său Tudor . feciorul! popii -Oprei. şi cu. Radu feciorul lui. 
Stan log. ot Poeni, sud Vlaşca, prin care vând jupânului Şerban vel vist. Bujoreanu 
partea lor de moşie din Poeni, câtă s'a ales la hotărnicie de cei.r2 boeri dintre cari 
3 boeri mari de. divan: Grigorie. vel vornic: de. Târgovişte Băleanu şi . - Mănăilă vel 
şetrar. Semnează şi Mihai „Post.,, Mihul Corbeanu, Danciu din Ungureni. (No. 69 con- 
dica moşiei Băleni), 
799, „1222 (azi) Iunie” T8. — “Ştefan! Voda . Cantacuzino. dă” poruncă Radului 
Șovărăscu să ție moşia. Adămeşti, Teleorman, cumpărată de tatăl său "Neagoe spă- 
tărel acum 69 de ani. Acum s'a sculat Stan croitorul feciorul. lui Stan, din Adămeşti 
zicând că nu ştie. el când a vândut tatăl său. această ' moşie, dar domnul a văzut za- 
pisul lui Stan. —Orig.. Pecete in chinovar: Vultur bicefal. 

? 780. — 7225 (1717) Oct. 9. — Nicolae Alexandru (Mavrocordat); Voevod, “dom: 
niţii Ancuţii fata răpos. Const. Voevod “Brâncoveanu, ca să-i fie satul “Tunari, Ilfov, 
cu, bună -pace „de către surorile ei şi de către toţi „feciorii lor, pentru că acest -sat a 
fost al răpos. soru-si, domniţii. “Starica, "dat de zestre! de, tatăl ei şi: la. stăpânit cât a 
trăit, iar după petrecania ei a rămas pe seara . tatălui, ei, zeci "Căsătorind răpos. 
Const.. Voevod pe fii-sa domnita Ancuţa, între alte zestre ce i-ă dat, fost-a. făgăduit 
să-i dea şi un sat zestre, şi aşa au tot, dat zi după zi, zicând. că-i va da şi „nu i-a 
mai dat până ce i-a venit mazilie de. la puternica, împărăție, şi Iuându-l de aici din 
ţară, ducându-l acolo, n'a apucat, în viața lui ca să dea . satul. de - zestre după cum 
fagăduise, ci. pierind el acolo, ea a rămas fără sat. Deci. Tămâind” toate moşiile şi 
'satele şi altele ale: răpos. Const. Voevod cu firman împărătesc în seama domniei, şi 
viind domniţa Ancuţa cu mare jalbă la domnie cum că din toate: surorile ei ea 

este mai săracă, domnul a socotit că este cu păcat. să. fie lipsită - de zestrele cele 
făgăduite de răpos. părintele ei şi i-a dat acest sat: Tunari. Urmează rugămintea 

- către viitorii domni să respecte aşezământul şi formula blestemului. Divan: Şerban 
Bujoreanul vel ban, Radu snă Hrizii vel vornic, Grigore Băleanu vel log., Radu 
Golescu vel spătar, Ilie Ştirbei vel vist., Neagoe Topliceanu vel clucer, Dumitrache 
(Vlasto) vel post,, Dumitraşco vel. pah.; Constantin. vel. stolnic, Dracache 1 vel sluger, 
Şerban Grecianu vel pitar, ispravnic: Constantin. Conţescu vtori log,, scrie Gheorghe 
log. vnuc Gheorghe: Şufariul ot Târgovişte. Orig. român, - 

  

1 Poăte Constantin Draco Suţu.
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731. — 7231 (17722) Sept. 4. — Foiţă de sculele ce au lăsat nepotul nostru 
Şerban feciorul Bunei vornic Grădişteanu soru-si Bălaşii: 
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şiruri. de „mărgăritar - cu 4 smâragduri ŞI cu 3. balaşuri. 
pereche bani pe cap? .. e erai 

îi cu fir ii a a ut E 

pereche brățări de aur sadea cu zale 
» „- cu rubinuri i | ; 

nasturi de aur cu smalţ | SE E 
inele de aur cu zamfir a 
inel de aur cu diamant 
inel cu zmaragd -. . 
toartă de aur cu. diamanturi şi dejur împrejur cu diamanţele. 
pereche cercei câte cu un picior de smaragd şi sus cu diamant. . 
„pereche cercei cu câte un picior de zamfir. şi sus cu rubin 

pereche cercei cu câte trei picioare cu balaş şi sus cu smaragd. . 
ace de aur, patru mai mari cu smalţ, cu mărgăritar şi cu robin şi “10 mai 
smalţ şi cu robin  „ : 
ace cu. diamant şi 2.mai mici: cu; :robin..,. 

nasturi mari de mărgăritar şi cu robin, de! dulamă .: 
„nasturi mici de mărgăritar. de ghiordie -. Sa 
Şiruri "de mărgăritar de mijloc tii a - 
şiruri, de ;mărgăritar de. cel. mare . 

teacă de argint. poleită: cu. smalţ cu. 12: robinele: şi cu 7: -smaragduri 
buhurdar cu, căţia lui, „de argint--. i E 
pereche .cercei mici cu picior de. smaragd. şi şi sus. cu diamant mic. 
pereche. cercei iarăşi cu.un „picior de; ismaragă. şi sus cu rubin ; | | 

pereche ;cercei, mici: cu. rubin” şi: câte un; picior. de. „mărgăritar , ICI 

  

ie. încreţită. la gât. şi la.mâneci cu mărgăritar. mare pe ar 

i cu. sârmă. 
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în
. 

  

ii cu mătase ..: a 

_cearceaf cusut cu mătase .. a aa a 

„cearceafuri alese Ira DRE IP Mea cit ti 

    

feţe “de pernă alese mari. .. o m 
feţe de. pernă mici - - NR DE DN a a : 
“masă aleasă cp i 
şervete.cusute . . . .. Pa . 
masă vărgată. cu. peschirul | cc tera ata 

  

marămi de mâini alese, una cu fr. 
, 

„1. Haină ce se purta. iarna peste biniş adică peste taina: de « pațadă e cu. mănicele despicăte. 

„2 Salbă de monede. | i Da i Rei



“vzşervete alese N a, 

2 tocuri de tipsie de'aramă - -:. e 

6tingiri de aramă cu capac o. 

1ă talere de cositor. E | „ . 

Careta şi cuhnia PE aa 

8 boi de plug | Da 

4 epe cu mânzi 

4 vaci cu viței 
20 oi cu miei: 
10 rămătoare cu purcei 

30 mătci de stupi ' | : E | 

qo pogoane vie la Sărata -::: E aia 

9 suflete de ţigani. e e ie - 

2 fere de ţigani în casă o, N , 

6 moşii cu cari a miluit măria sa Vodă, Calceşti; Brăniştari, Vlasinul,: Porum- 

breni, Comăneşti Frăsinet în Vlaşca, Orbeasca în “Teleorman, :: Da 

Semnează Climent ieromonah, Caliţa Câmpineanu. ii 

„782, — 7240 (1732) lunie: 3. — Constantin .Nicoliae - (Mavrocordat) : Voevod lui 

chir Dimitrie doctorul Nottara care a ţinut pe Balaşa fata Bunei ' Grădişteânu biv 

vel vornic, şi: fii-si Smaragdei, ca să aibă a ținea cele cuprinse ''in :foaiă “de zestre 

facută de Climent ieromonah Grădişteanu fratele Bunei vornicul, unchiul :jupânesei 

Bălaşei şi al fiicei: Smaranda, şi să le 'stăpânească în: bună: pace de către : Şerban 

Grădişteanul feciorul Bunei vornicul, pentru că Bălaşa fost-a - căsătorită: cu Dimitrie 

Notara în zilele: răpos. 'părintelui: domnului actual, când Şerban. Grădişteanu: se. afla 

în străinătate Stipus la alţi stăpânitori străini încă din vremea: răsmiriţilor,: şi nu era 

cine să chivernisească pe Bălaşa, decât unchiul ei: şi mătuşa. ei Caliţa . ce: a fost 

soră cu muma Bălaşei, care a. şi 'crescut-o-în casă de copilă mică.: -: 

După câtă-va vreme de căsătorie, a murit Bălaşa şi a rămas o copilă Smaranda 

ce a avut cu Notara. Apoi venind Şerban feciorul Bunei vornicul din străinătate. nu 

s'a odihnit după foaia de zestre dată la mâna lui Dimitrie “doctorul; ci'a 'avut pâră 

în zilele lui Mihai Vodă zicând Şerban Grădişteanu că ' foaia cuprinde moşiile cele 

mai temeinice părintești. Mihai Vodă a orânduit .pe „mitropolitul :Daniil -şi pe boerii 

cei mari ca să-i aşeze şi să-i tocmească, dar Şerban Grădişteanu'nu s'a mulţumit cu 

acel aşezământ. Atunci mitropolitul Daniil a scos o foae de zestre, osebită. făcută de 

Climent ieromonahul, dar scrisă cu mâna lui (Daniil) şi făcută: cu 'socoteala lui în 

taină, cu cale şi cu dreptate, întru care coprindea şi moşii mai -puţine:care' să fie 

zestre Bălaşii, anume Porumbrenii şi Comăneştii în: Vlaşca şi Orbeasca din -Teleor- 

p.- 

| 3 Altă foaie, cu data de 7235 (1726) se deosibeşte de aceasta pentru că la -moşii se enumără 

numai Porumbrenii, Comăneştii şi Orbeasca. Rostul 'acestei deosebiri. se explică 'prin doc. de la 

No. 732. - Ă DE a 
.



a 
man, care foae o a fost găsit (zicea). Daniil : între alte scrisori ale * lui Climent Gira- 
dişteanu, Pe temeiul acestei foi a. dat Mihai. Vodă. carte lui Dimitrie” doctorul. “Acum 
in zilele lui Const. Vodă sa sculat iar Şerban: Grădişteanu zicand . „că, “foaia? găsită 
în urmă a lui. Climent: nu: e bună şi. cerând să “facă. el alta Cur îi va: 6 la: îndemână. | 
Mavrocordat. confirmă însă. judecata lui Mihai. Vodă. “Divan: “Iordache „Creţulescu vel 

vel pah., Const. “Rainadan, vel: “clucer; Const. Brâncoveanu vel! stolnic: Grigoie Fili: 
pescu vel serdar, Const. Lambrino vel :sluger, Barbu Văcărescu vel pitâr, scrie. Matei 
sin Iane log. de: taină Dâmboviceanu. 'Orig. român. 

Brancoveanu vel clucer, Barbu “Văcărescu vel. log, lanco vel vist., . Şerban C. biv 
vel pah., An. biv vel clucer, în pricina “dintre Const. Obedeanu biv Vel, "stolnic şi 
Radu Bujoreanu. feciorul răpos. $ Şerban; Bujoreanu biv vel _vist. Stolnicul Obedeanu 
cere taleri 830 bani; vechi, pe cari; zice „că i-a, dat lui Radu pe: moşia Foleşşti, Val: 

cea. Moşia. find. străină, -a Izvoranilor, ; aceştia au, luat- 0. de „sub stăpânirea. lui „Obe- 

deanu.. Intrebat, Radu Bujoreanu. nu stăgădueşte, dar Şi, el zice 'că şi ela. lat această 
moşie zălog, fiind Izvoranii: datori tatălui său. taleri. 600, Boerii găsesc cu cale că de 

vreme ce moşia era..dată de către. Izvorani cu: zapis. "de: „stăpânire, rău o. vânduse 

Radu stolnicului Obedeanu, „Radu. trebue să intoarcă, toţi banii, iar "de: are e. datorii să 
şi le caute; la ei. (No. 77 “cond.. : Băleni, a i a | 

734. — 7254 (1746), Martie 15. .— Foaie cu „înse xinare, as: “ctele afaţişatea i în 
pricina "dintre, Matei Creţulescu biv log.” za vistierie, "ginerele 'doftorului Dumitriu 
Notara, şi Radu Bujoreanu | cu, Oana ot Leul: pentru, că. aceasta nu ingădueşte postel- 
nicului Barbu (Ciorogarleanu),. ce, este. iar ginere doftorului Dutniiru, să stăpânească 
moşia Frăsinetul: dată de zestre şi. pe, care o “dăduse, şi defectului Dumitru, „pentru 6 

Foaie. cu, “leat. ara (1704). de împărțeală moșiilor! între, Vornic “Bunea şi fraţii 
săi Const. şi 'Tenache. aa 

Zapis al: lui Şerban Grădişteânu leat. 244 (4736); iscălit de mitropolitul Ştefan 
Şi alţi boeri în care scrie că doftorul Dumitru a dat; zestre, trei, „moşii: Gruianii, de 

sus şi de jos şi Frăsinet, sud Vlaşca şi. Boiani în Teleorman, Şi. adeverează că ar: 

zându-i. casele i-au ars şi cele mai multe sineturi ale acelor moşii. - 

__ Pentru dovedirea stăpânirei. s'au adus şi, mărturiile, petru Andrei “Stram. 

beanu, 'vistierului State Popescul şi popei ] “Nedelco.: , 

Oana zice. că Frăsinetul este moşie, “megieşească.. şi. că a, „stipanit-o/ până în . 

zilele 'răpos. Nicolae Voevod, iar “atunci întamplandu-se: megiaşilor. strămutare, s'au 

intins boerii Grădişteni cu stăpânirea în acea moşie.. Arată | hrisovul lui Radu Voevod 

sin Mihnea. Voevod veleat 7122 (1614) în care se aminteşte un popa, Balea, care zice 

Oana că” i-a "fost ei Moş, cum. că, penţru. nişte năpăşti. şi biruri fusese luată” „moşia 

Frăsinet cu toţi moşnenii rumâni pe. seama domniei îi în „zilele “lui Mihai. "Voevod, i 

Radu Voevoa le-a îngăduit de s'au răscumpărat. 
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7735, — 1154 Aprilie! i2, — : Constantin: Mihai” Racoviţă Voevod. De vreme €€. 

boerinaşii mazâli” ce. sunt cu dajdiea, lor - deosebit "de vistierie; 'au “avut, vechi: obicei 

ca dându- -şi dajdia lor. la vreme şi la” soroc "să. nu “plătească dijmărit pe ale''lor 
drepte bucate ce. vor avea, aşijderea şi vinărici pentru. căt vin făceau 'din 'viile lor; 
dar de la o vreme iricoace domnii Stricase acel vechi obicei şi 'orânduise” de platea 

cu toţii dijmărit şi vinărici, find-că' se “amestecau * Şi alţi mulţi”: din'“cei' ce 'nu' 'sunt 

neam de: mazâl .tot în „orânduiala mazâlilor ;. acum 'd- -mea 'din' "multele! lor: jălbi ce au 
dat. vrând ca să se aleagă cei vechi. să nu' se piarză” şi "aceştia, am orânduit pe d-lui 
vel vistier ca să cerceteze şi să ia” seama. fieşte- căruia dini “boerinaşii mazâli' prin 

RE hrisoave şi cărţi ce vor fi având la mână, şi “prin catastişele cele vechi ale vistieriei - 
şi "care seva alege că eşte vechi neam de boerinaş: mazâl să-i dea: -sinet -la' mână. 

„In. această categorie sunt Tudor Săulescu şi Const Rusăniescui € ot sud Damboviţa. 

Original, . | ia 
„1736. — 1739 Sept. 17. — Catinca” soţia lui Ştefan. pah. dă: zapis “ui: Dazaitrache 

“Popaz biv vel căpitan za lefegii, cum că dândui- casele ei din Bucureşti de şedea e 
întrinsele, dar mai trebuindu-i ei taleri zoo i-a dat şi pe | aceştia cu' dobândă ' taleri 
2 pe lună de s'a plătit de către Iordache Neculescu vel agă, „şi pentru” aceşti bani, 
ea a pus lui Popaz casele ei zălog pe 'un an. mi : 

187 — 7274 (1765) Nov. 2. — ' Anafora la domn. a "veliţilor boeri. In” anul 

trecut 1764 lulie 25, după jalba dată la Ştefan Vodă (Racoviţă), au venit la judecată 
înaintea, veliţilor, boeri, Constantin, Matei. şi Ion fraţi: Voinigeşti ot sud Gorj, cu Du- 
mitraşco sin Radu. Bujoreanu, zicând Voinigeştii că de la, neamul lor, 'de „la “ Radu 

Voinigescu vel armaş, le-a rămas în acel judeţ două părţi de "moşie, "Ştejarul şi 
Stroiasca,, şi/părinţii lor fiind înstrăinaţi în ţara ungurească, Radu Bujoreanu le-a 
împresurat moşia de multă sumă de ani/Ei au dovedit că se trag din acel armaş 
prin 'două zapise, Intrebându:se . Dumitraşco- Bujoreanu cu ce temeiuri. vechi: stăpâ- 
neşte, a arătat o foaie de împărţeală din leat 7215, (1707) . a lui Dumitraşco "post. 

Brăiloiu de când s'a împărţit cu frate-său Matei spătar moşu “Bujoreanului, prin care 
i sa dat jumătate din Voinigeşti. A mai arătat altă foaie din leat 7233 (1725) prin 
care Maria Brăiloaica dă de zestre fii:si “Aniţei cealaltă jumătate din Voinigeşti. 
Voinigeştii. nu au putut adeveri stăpânire şi „se. cunoaşte că cererea ' lor. este' rea“ 

Scarlat Grigore Ghica "Voevod întăreşte la 25 Î Nov,, anaforaua (No. 78 cond. “Băleni). 
1798. — 1798, Sept. "28, — Constantin Hangeri Voevod mânăstirii din. Târ- 

govişte ot mahalaoa iloc alb) care fiind foarte veche “ Şi părăsită de. multă vreme, de 
iznoavă înoind o Dumitrache Ghica. vel ban, la care se prăznueşte. hramul! sf! Apostoli 
Petru şi Pavel şi Sf. muceniţii Marini, făcând şi trei cass de. locuinţă a'2 preoţi spre 
a sluji sfânta liturghie - „napristan a şedea * “şi un dascăl spre ajutor, şi a învăța copiii 
carte. , , „a avut domnul 'milă de a scutit şi apărat de ori-ce “dări, vor 'eşi pe 
preoţi i pe. ceilalţi locuitori ai ţării. ... așijderea | să aibă a ținea şi hide. 4 oameni 
străini, şi fără pricină. de dajdie cu pecetluituri ca să” fie de posluşanie * numiţilor 
preoţi î dascăli . . . ' după 'cum a Văzut domnul cartea lui Alex. Vodă Ipsilanti din -
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12 lunie 1781. şi cartea lui “Nicolas Vodă: Caragea” din! 26 Iunie 1782: şi: "carțile: 'lui 
Mihai Vodă Suţu. din 1784 Aug. 2 Şi 1792 Ian. 23 Şi artea lui Alex Vodă. Moruzi 
din 1793 Iunie : 17. : | 

139. '— 7810 “Aug. 23. — “De la sataiul divan” şi comitet al! prințipatulti “Țarii 
Româneşti. F iindcă egumenaşul: şi părinţii călugăraşi: de: la 'sf. “schit ce ce numeşte 
Predealu: din: plaiul Prahovii au dat jalbă divanului arătând că acest schit aflându-se 
la loc rău adică la „munte între” pietre unde ' nici 'roduri: 'ale pământului de hrană 
omenească: nu se pot face, care schit aflându- -se fără de. nici. un acaret. decat numai 
cu o viişoară 'ce .o' are dăruită de: P. S. S. „proin: mitropolit” Dositei (E iliti) pentru 

"care plăteşte vinărici .. . se scuteşte viişoara' de vinărici.” Semnzază.. mitro: 
politul, Grigore” Ghica şi alţi trei boeri mari. Contra-semnează Răducan Filiti: 

< 
! 

740. — 1813, Mai” 9 — Referatul: starostei - Diamandi' către “doma | că. “Sau 
scos la mezat casele ; noi de pe podul: Mogoşoaiei” cu prăvălie şi cârciumă, dobă 
grajduri şi cu “locul ce merge până în “zidul: lui Grigore Filipescu, case ale serdăresei 
Maria a răpos. "serdâr'  Diarandi, şi au rămas “asupra, vornicului Grigore Filipescu 
epistatul agiei, pe '35.. II0 taleri. , 

„741. — 1814 Iulie 1. — "Ion Gheorge, Caragea. Voevod. Domni” şi 'oblăduitorii 
datorie netăgăduită au, cu 'cât 'este de grea sarcin + slujbei ce se săvârşeşte de către 
boerii dregători. şi de! ceilalţi. Slujbaşi,: cu atâta aceştia. să dobândească cuviincioasă 
răsplătire. Intre? ralte nepotrivite întocmiri ce. le-am „găsit trecute cu. "vederea sunt şi 
câteva din dregătoriile, cele mai 'd'intâi ale ţării, cu totul „nepotrivite. la "venituri cu 
alte asemenea dregătorii mari. Vornicul al 3. lea şi. “vornicul al: arlea nu âu de cât 
leafa de 500 taleri pe lună deşi greutatea “slujbei e deopotrivă ca şi la alte dregătorii 
mari ce .se îndestulează. cu venituri. Asemenea log: de, ţară de. Sus, de. țara de Jos 
şi de obiceiuri nu au decât. leafă de 230 taleri” pe “lună şi un prea. puţin: “folos. la 

încirea hrisoavelor la domnie nouă. Eftinătatea' lucrărilor în vremea când. s'a. rân- 
duit acele lefi nu are întru nimic asemănare! cu cumplita scumpete” ce. curge. acum. 
Deci domnul. face Vornicilor 3 şi 4 lcafă de 750 taleri” şi din toate povernile « sau vel; 

vornicul : 3 şi +, pentru vornicul q. Iar velniţele. şi. “poverile. mănăstirești şi Docrești 
până la clucer za arie 'sunt. nedajnice afară. numai „dacă se' arendează „Şi atunci 
arendașul plăteşte, cei 15 taleri. Cazanele cele” mici ce au 1ozuitorii țărani. “pentru fo- 
losul' şi negoţul lor 'sunt iarăşi nedajnice. : — : Logofeţia ; de “sus . fiind. însărcinată: cu 
toată treaba divanului, protocolind . toate hotărârile, având şi, osebire la. greutatea 
mazlahatului 2 (loc' alb) pricinilor! ce se' orânduesc "de. “la domnie _în “cercetare şi 

având îngrijire de a nu se face cel mai,puţin cusur. la 'eftacsia'? 'divanului “'doninest, 

judecătoriei veliţilor. boeri, : 'divanului Craiovei” şi departamenturilor, i se ridică leafa 

la 5oo taleri pe lună plus! un taler la pungă de la toate huzmeturile 3 „peste cei doi 

  

ÎN RRIER 
-_+ Interese, daraveri. . . „i 

2. Bună cuviinţă, ordine. 
3 Dare, venit slujbă.



aleri ce. la până acum, şi. „de la cutii iarăş. un taler la: pungă şi havaeti dela jude. 
căţile în. divan şi „anume: la pricinele . | pentru impliniri, de . bani. sau. lucruri 
mişcătoare 100, 35, sau 35 taleri după stare, însă !/,' din havaet să-l ia vel 
log. . de. țara. de sus iar, le cel însărcinat cu , citirea înaintea. „domnului . fiind 
treapta, să, “de log. al 2-lea, iar pentru "lucruri nemişcătoare. se. îndoeşte havae- 
tul. Pentri log. de ţara de jos se „ridică leafa la 500. taleri şi; havaet, un taler la 
pungă! “de la huzmeturi şi de la cutii. Fiindcă din “vechime se urma.un' irat: * al logo: 
feților celor mări, de la 'cărţile domneşti ce se dădaau judecătorilor Craiovei şi ju- 
decătorilor: şi condicarilor” de judeţe şi da la cărţile. polcovnicilor, „căpitanilor,. văta- 
şilor” de “plai: 'egumenilor, şi d> la cărţile h: azmeturilor. boerilor graci, de la hrisoavele 
isnațurilor, de la cărţile logofeţilor Craiovei, mitropoliei, | episcopilor, şi. scaunelor 
celor scutite, să se ia acest havaet ca „mai nainte, luând vel: log. de, sus cele“ ce vor 
cădea în partea judeţelor ţării de, sus. şi log. „de jos,cele din „judeţele, de jo. Log. 
de obiceiuri va avea leafă. 300. taleri. şi un taler la pungă.. de la . huzmeturi şi de la 
cutii. Să ia pentru foaia. meterhanelei, de la vel ban. până. la vel log. al departa- 
mentului străinilor, taleri 50, de la vel clucer şi vel căminar taleri! 40, de la, „vel pah. 
la vel comis. taleri 30, de la. vel, serdar. la vel Sluger ; taleri 20, ;de: da vel. pitar la 
vel clucer za arie taleri 15, iar de la "ceilalți taleri IO, „Căci la, acea . 'dregătorie. se 
cuvine a s6 da iar nu la visterie “cum, s'a „urmat. până, acum. „Divan: beizadelele 
George şi Constantin, „Constaiitin Filipescu. vel vist., „Radu' Golescu. vel. ban, Const. 
Vlahutzi vel post, Isaac Ralet vornic! de ţara de sus, Barbu Văcărescu. vornic. de 
ţara de jos, Dumitraşco Racoviţă. vornic al alea, Iordache Slitinsanu vornic al ob- 
ştirilor, .Dumitrăche Racoviță. vornic al 4-lea, Grigore Băleanu log. de ţara de sus, 
Const. Filipescu log. de ţara dz jos, Fotache Ştirbei log. de obiceiuri, Const. Suţu 
vel. spătar,. Grigore Ralet vel hatman, Atanas2 “Cristopol log: al străinilor. pricini, 
Alex. Ghica vel clucer, Alex. Mavrocordat vel căminar, „Nicolas. Suţu, vel „comis 
Originale hârtie, "Pecete în chinovar. - 

742, — 1817 Mai „17. — Vasile sin Vasile vtori armaş Melinescu, da zapis “lui 
Grigore Băleanu vel voinic, .că aflându:se slugă în casă la d- -lui, copil . nevârstnic, 
şi d-lui. în multe rânduri. povăţuindu-l şi sfătuindu-l ca un părinte şi .stăpân . spre 
cele bune şi de a se părăsi de faptele i necuviincioase, dar el nepărăsindu- se şi ur: 
mând, necuvioşii în multe. chipuri, necăjindu-l pe. d-lui şi perzându- -şi cinstea cu “gal- 
cevurile şi “bătăile ce le făcea pe ulițe şi în curtea d-lui şi prăpădindui-şi ŞI altele ce 
dobândea de la milostivirea: d-lui, prin jocul cărţilor . şi alte blestemăţii, Pa. izgonit 
d-lui din curtea d-lui de multe ori şi iarăş milostivindu- -se Pa, primit. inapoi, dand el 
făgăduinţă. că se va părăsi. Dar : acum! în, cele de pe. urmă mai făcând. Vasile un 
lucru necuviincios după rău năravul său cel! "copilăresc, aducând defăimare, curţii lui 
Băleanu, când esa să se pedepsească de c către > dregătorii stăpânirei,. a dosit din curtea 

  

1 Venit at “unei slujbe. 
> Venit,
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d-lui şi d-lui hotărâse ca Vasile: să fie in "veci cu totul depărtat din curtea d: lui 
Acum Băleanu îl iartă din. nou, -făgăduind el că 'se va pocăi. îti 

743. — 1818 Aprilie ro. — Vel log. către domn despre jalba -c ce a dat dom- 
nului, Hristodor Costea Ceacâroglu cc a: ţinut în arendă 'moşia Corbii,: Vlaşca, :a 
vornicesei Adriana: Corbeanu! în anii 1827 —9. Domnul pune la go lulie: rezoluţia 
întărind anaforaoa vel log. deşi Adriana, nu'se dăduse mulţumită cu cuprinsul ei. 
Copie veche legalizată. | Ra 

744. — 1818, Aug. 1. —- Vel log. către domn despre jalba. lui Hristodor Cea- 
câroglu că la înfăţişarea ce.a avut la divanul domnesc cu vorniceasa Adriana Cor- 
beanca, între alte dreptăţi, cei Sau dat ca săile, plătească vorniceasa, a fost şi 
zeciuiala banilor, de care zeciuială vede că vel hatman „nu „face împlinire: Şi cere 
domnului să dea poruncă: hatmanului Să-i implinească. 

„745. —. 1818: Nov.,1. — Scrisoare a lui : Grigore Monahul, nacialnicul mânăs- 
trei Prodromul către vornicul Grigore Băleanu. -Am. socotit:a vă face datornică 
înfăţişare pentru multa. dragoste şi râvnă ce am.avut; „spre a putea câştiga. şi noi 
un sfânt locaş.la acest sfânt munte al Athonului, precum. au toate celelalte neamuri, 
ca să fim rugători pentru'a noastră patrie. Care dorință aşteptată de mulţi ani, toc- 
mai. acum ne-au dăruit-o cerescul mângâetor.: Nu puţin ne-am bucurat cu duhul. că 
ne-am învrednicit a 'avea şi noi un: .'. locaş unde. este adunare. numai de Mol- 
doveni, care :locaş este acum din nou zidit cu hramul. Sf. lon Botezătorul şi fiindcă 
suntem lipsiţi de. toate cele. trebuincioase, mai intăi catapeteasma bisericei : că. este 
nezugrăvită, i altă, nădejde: nu : avem decât 'la - indurările., milostivilor; noştri boeri 
patrioţi, alergăm, cu:umilință rugăm să-ne ajutaţi: cu ce bunăvoința vă. va. înlesni, 

„746. — 1823. Aug.'17. — Anaforaoa  veliţilori: boeri: către domn. ,Biv vel log. 
Mihalache Racoviţă;a arătat .că .răpos. . cumnatul. său . Iordache Slătineanu biv, vel 
vornic murind la Braşov unde -a' făcut :diata, iar Despa ; soţia 'sa.,se află. şi azi în 
casa părintească, gonită fiind. de. răpos. fără nici o pricină 'cuviincioasă ;. au avut .un 
copil care a murit în: ţara: nemţească, trecut de vârsta pravilei. Cere, Racoviță. să se 
cerceteze diata. lui Iordache şi să se implinească toate. dreptăţile Despei. S'a infăţişat 
biv vel hatman Pană Costescu, lăsat epitrop de Iordache, şi a arătat diata acestuia de la 
1822 lan. 15 adeverită de mitrop. Dionisie, de banul Grigore Brâncoveanu, vornic Istrate 
Creţulescu, spătar Grigore Filipescu, hatman Pană Costescu, log. Alex. Filipescu Şi - 
vornic Grigore “Băleanu. In diată Iordache zice că a hotărât să facă fii de suflet şi 
desăvârşiţi moştenitori pe trei copii ce din. pruncia 'lor. cea. mai fragedă îi avea luaţi 

în casa. sa : Alexandru, Elena şi Nicolae. Diata e întărită cu pecetea neamului lui 
Iordache. Veliţii -boeri -zic .că de oare-ce aceşti trei copii: nu-sunt făcuţi feciori de 
suflet nici după rânduiala legii bisericeşti cei pentru nuntă, nici după pravila cea 
nouă a pământului, nici judecata, nu-i poate cunoaşte, feciori de. suflet,. căci trebuia 
Sau să se întocmească Tordache cu soţia sa la un gând şi așa săi facă copii de suflet 

i 

: Născută Băleanu. 
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ai amândurora, sau să se desparță cu diazighion de biserică. şi atunci să-i facă copi 
de suflet numai ai lui. După pravila pământului iarăş nu pot fi copii de suflet căci 
ar fi trebuit să-i facă prin ştirea şi adeverirea judecătorilor locurilor şi să se înfâ- 
ţişeze însuşi cu dânşii şi cu rudele lor cele mai de aproape. Când Iordache era la 
Bucureşti, fiind logofăt mare, avea toată înlesnirea să urmeze pravilelor. Iordache 

nefiind despărţit de Despa prin diazighion, 1 divanul atribuie Despei moştenirea lui 

Iordache, iar copiilor le lasă numai dintr'o a treia parte a sufletului, ca pomană 

drept milă. — Copie. | i i 
747.,:— 1825 Oct..— Păhărniceasa Luxandra Coridali 2 către domn, Jjăluind că 

“după moartea soţului ei pah. Manolache Coridalev, “aflându-se în: lipsă de zestre, 

prin ştirea cinstitei epitropii a trimis la o vie ce are răposatul sădită pe moşia sa, 
ca să se aducă vinurile şi vânzându-se prin ştirea epitropiei să ia dânsa banii. Dar 
Elenca Creţulescu cere jumătate din vinuri pentru partea lui Atanasache Coridalevs, 
fratele răposatulni, care a lăsat datorii. . - Ii Ia 

718. — 1827 Mai 28. — Divanul către domn. Asupra anaforalei biv vel vorniculu 
Grigore Băleanu care a arătat o foaie din 1798 Sept. iscălită de răpos. vorniceasa 
Corbeanca şi de Nectarie proin mitropolit şi de Iosif proin al Argeşului, ade- 
verită şi de răposatul proin mitropolit Dositei (Filiti), pentru toată averea casei 
răpos. vornicese, în care se cuprinde şi moşia Pociovalişte din Ilfov: cu case şi bi- 
serică de piatră şi moşia Cărunţi din Saac şi moşia Viticheşti din Muşcel. Asemenea 
a arătat Băleanu şi o adeverinţă ce i-au dat trei surori ale d-lui, clucereasa Ruxandra 
Hrisoscoleo, păh. Zoe Rosetoaia şi căminăreasa Elenca Băleanca,* cu cuprindere că 
pentru rămasurile răposatei sorei lor vornicesei Adriana, fiindcă au rămas şi datorii 
multe pe urma ei, aşa că e trebuinţă să se vânză toate acele rămasuri, Pau rugat 
pe d-lui vornicul Grigore, măcar că dânsul s'a lepădat, să se încarce d-lui pentru 
aceste toate, dându-i inscris că ori:ce' va face va fi primit de dânsele,: deoarece sunt 
încredințate: că de va prisosi măcar 'un ban, d-lui nu este om ca să le năpăstuiască. 
De vreme ce vorniceasa a murit fără diată şi vornicul Grigore şi surorile sale sunt 
moştenitori, se încuviinţează vinderea averei: la mezat: Semnează Iordache Golescu 

1. Boer cult, abonat la Spectateur şi cerând şi Almnanach des dames, Iordache Slătineanu, 
fiul marelui vornic Radu, traduce pe Ahilevs la Schiros. de Metastasio şi face versuri cari nu sunt. 
prea inferioare (Legrand, Bibliotheque grecque vulgaire, VII. 403. — Iorga Ist. lit. rom: în sec. 
XVIII-lea, 11. 33—6 434. — Dări de seamă în Siebenbirgische Quartalschrift VI (1798) p. 80). In Mai 1821 când Turcii ocupă Bucureştii, pleacă la Braşov unde moare la 4 Fevr. 1822. (Acad. Rom, 
Ms. 322 f. 211 verso, 216 verso). De la soția:sa Despa Racoviţă avusese un fiu mort în vârstă de 
23 de ani. Copii de suflet de care vorbeşte testamentul, erau născuţi fără cununie (Iordache nu 
divorțase de Despa) din Smaranda fata lui Neagu Cojocaru. din Ploeşti.. (cf. Rev. de ist. arheol. şi fil. XIII, 133). | i - 

? Născ Conduratu. Manolache vtori log, 1803 (lorga, St, şi doc, V. 530) era frate cu Atana- 
sache Coridalevs. Mamma lor Ecaterina era; fiica lui Anastasie pah. nepotul - mitropolitului Filaret 
cel bătrân şi a Elenei (Arh. Stat. Cond. Mitrop. Buc. V. f, 55 verso şi Cond. domnească No. 35 f. 9r verso. Poate erau din neamul învățatului grec Teofil Coridalevs. 

* Căs. 1) Toma Calinescu. 2) Iosif Clinceanu căminar. 
*



  

biv vel vornic, loan Ştirbei biv vel vornic, Dimitrie Ralet vel log., loan Cocorăscu 
vel vornic, | 

149. — 1832 Martie 13, — Foaie de impărțeala lucrurilor părinteşti nemişcătoare 
între noi fraţii Conduraţi, Alexandru biv vel stolnic şi Const. biv vel serdar. Averea 
se compune din: | 

Moşia Popeşti, Ilfov, 1500 st. 
„  Dobreşti, Muscel, 440 st. 

„  Priboeni, , 113 st. 
Via de la Călineşti, Muscel, 8 pog. pe moşia mânăstirei Cotroceni cu otaştină. 
Vie la Călineşti 4 pog. cu pământul ei ohavnic şi alte 8 pog. ohavnice tot 

acolo pe cari sunt pomi roditori. | 
Vie la Greaca 13 pog. pe moşia mânăstirii Mislea cu otaştină. 
Loc in Bucureşti, mahalaoa biserica Doamnii muştenesc, faţa podului 7 st., în 

fund cu odae în paente, şopron, grajd şi o jigniţă de stâlpi. 
Loc în oraşul Câmpulung. 
Semnează : Pană Costescu biv vel log., Alex. Vilara, Grigore Cantacuzino, 

Ştefan serdar. | , 
750. -— 1833 Mai 16. — Contractul lui David Popa cu pah. Grigore Hrisoscoleu 

pentru un herăstrău de făcut pe moşia lui Hrisoscoleu la Predeal. Din câtă sumă 
de scânduri va scoate pe an de la herăstrău, Popa va da din zece una lui Hrisos- 
coleu, în natură sau în bani. |



„EXCURS 

Despre câte-va familii greceşti din Principatele române 

In legătură cu doc. publicate în' volumul de faţă, cred de folos a da; oare-cari 
lămuriri despre familiile de origină grecească aşezate în țările române. Lucrarea 
răposatului Ştefan D. Grecianu, Gencalos giile documentate ale familiilor boer eşti, este . 
întemeiată exclusiv pe izvoare româneşti, aşa 'că ştirile ce cuprinde despre familiile 
de origină străină sunt foarte reduse. Cunoaşterea însă mai de aproape şi. a aces- 
tora, prezintă un interes nu numai pentru identificarea persoanelor, — arătate adesea 
în izvoare numai cu prenumele, — pentru fixarea datelor şi înțelegerea documentelor, 

dar şi pentru pătrunderea unor împrejurări istorice. Persoanele sunt uneltele prin 
care se săvârşeşte desvoltarea istorică şi chestiile personale au. jucat adeseori în 

trecut un rol precumpănitor. 
- Din a 2-a jumătate a sec. al XVI-lea mai ales, o serie întreagă de greci negu-. 

țătoresc şi ocupă totodată dregătorii în principatele române: Arfani!; Nevridi, din 
care unul a fost la 1392 orator al lui Aron Vodă la curtea polonă?; Palamidas:; | 

Mavrocordat, Sguropol; Siropolt ; „Vorsi din Hioss; 'Veveli , din Creta”; Catargi; 

  

1 Iorga, St, şi doc. XXIII. 389. 435) 441. 445. 

? Ibid. 359. 417. 439. i | 
3 Ibid. 386. 

1 Stefan Sguropol este protonotar de Trebizunda în sec. XIV: (Irumbacher, Geschichte der 

byzant, Literatur, ed. 2-a, 782). Un Dimitrie S. în corespondență cu Musurus (Omont, Inventaire. 

sommaire, Iil, 75-6) P. "Mavrocordaţi, acest excurs: Mavrocordat. 

"5 lorga, l. c. 385. 396. . 

“+ Hector V. curtean al lui Petru “Vodă, (Iorga, . c. 403: — Hurmuz. UL, 172). . 

? Batişte Veveli de la 1596 trebue deosebit de Const. Veveli — cetire greşită, cred, în loc de 

Veceli — amestecat în afacerile politice ale Poloniei la 1622. Batişte are un fiu Nistor, numit astfel 

de pe bunicul său despre mamă, Nistor Ureche vel vornic. — Constantin Vecelli, ucis la. 1633, cumnat 

cu Alex. Vodă Coconul, era originar din Rettimo. Un raport francez din 1623 zice despre el: „il 

t le traite de Cottin“ (Hurmuz. S. 1*. 204 şi IV? 448. — Confuzie de persoane, pare- mi- i-se, în 

lorga, St. şi doc. V. 278; VII p. CCXLI; XXIII. 133. 448. 452. | 

* Vezi în acest volum, doc. 679 nota. „n a
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Coresi!; Perdicari?; Simota din Podgoriana Epirului; Misuro (Musuri) din Creta; 
Vrana*; Rallis; Catacal?; Paleologu; Ghiorma*; Hrisoscoleui* ; Hrisoverghiu, 
etc. Postelnic al lui Petru Vodă, fiul Mircii, (1559—1568), este un grec Manta ::; 
ginere şi spătar al lui Petre Vodă Şchiopul este ianinotul Zotu Tzigăra!:; un Ci- 
gala trăeşte la curtea aceluiaş domn la 1574 şi se mai întâmpină la 15994; banul 
Mihalcea al lui Mihai Viteazul, este grec, Caragea; grec este Nica marele log. 
al lui Alexandru Vodă la 16171; ca şi mitropolitul Ungro-Vlahiei Grigore de la 
1634—61. La începutul sec. al XVII-lea erau destul de numeroşi şi de influenţi 
pentru ca unul de ai lor, Matei al Mirelor, să-i poftească să nu abuzeze de situația 
lor şi să nu indispue populaţia băștinaşă 6. Inmulţindu-se mereu, în sec. al XVII-lea 
şi al XVIII-lea, ei n'au ţinut totdeauna seamă de recomandaţia acestui înaintaş. Reac- 

  

1 Gheorghe și Anton, țărigrădeni, negustori 1573-5 (lorga, St. şi doc. XXIII 337. 360). — 
Ioan, din Hios, neguţătoreşte în Mold. 1590 (ibid. 439). — Cf. Crusius, 'Turco-Graecia, 283—5. — Un 
Dimitrie C. în Hios la 1620 (Papadopol 'Keramevs), “Izposoă Bgă. II. 567 n.). Ca si - familia Perdi- cari se întâmpină şi în Cefalonia (Hiotis. III. — Miliaraki, few patia...xet pr) ămvias p. 122. . 

? Anton şi; Mihai, din Creta se află în. Moldova la 1593 (Iorga, St.:şi doc. XXIII. 4268) — Pitarul Dumitrache P. ispravnic de Muscel 1783 (Urechia, Ist. Rom. 1. 315). 
3 Iorga, '1: c.:389. 443-4. — Lampridi, Epirotice, III. 334. 

"4 orga, 1. c. 385. 387.: Pe Ra 
5 Acest excurs, rană. 

- 6 Acest excurs, Pali. A 

1 Doc, 221 şi acest excurs, Paleologu, note. 
- 8 Acest excurs, Paleologu. i 
9 V.pag. 2 nr, 

19 Acest excurs, Zrisoscoleu. MRI „i - , , 
"1 Familie bizantină căreia a aparținut: patriarchul ' Luca „din sec.; XII. — La 1553 traia în 

Nauplia Manoil H.,împovărat cu familie numeroasă iSathas, Monumenta,. IX. 46.—.Gheorghe. că- măraş .1591, soțul Mariei fiica lui Alexandru Vodă (1568-1577) are fii pe Aslan şi pe Ion. — Con- 
timporan e Nicolae H. stolnic 1594. (Hurmuz, XI, 489-490 XIV-lor). La 1602 un 'H. e în divanul lui Eremia Vodă ca părcălab ide Neamţ '(Iorga, St, şi ” doc. VI. 13). ' Familia sa continuat în Moldova. - 

» Arh. ist. I+. 69. — Un Manta vel post. 1593 (orga, St. şi doc. VI, 459. VII. 49). Un Manta : post. e fiul lui Arghiri grecul şi al Neacsăi Năsturel. (Rev. de ist, arheol. şi: filol. XI?. 44). 
13 Acest excurs, Tzigară. 
: Hurmuz. XII. 426. — P.. călugărul grec Azarie Tzigală, Iorga, Ist. lit. rom. în seci XVIII, I. 37. — Cipriotul Matei Cigală, 1630, creşte la Roma trei fii, Dimitrie, Ion şi. Ieronim. ilorga. St. şi doc. VII p. CXCVIII. — Sathas,- Bibliotheca, III .p, XVIII).— Despre impostorul Mihai Cigală, un călâtor contimporan scrie: „interprete du resident me dit qu'il faisait bien rire les Turcs'et qv'il ctait de Grăce et non pas de Walachie“ (Brown, Relation de' plusieurs voyages faits en Hongrie citat de Ghedeon, în rev. grecească Ecclesiastiki Alitheia V. 89-90. e ie 
13 Acest excurs: Caragea. . ” 
1 Papiu, Tezaur, 1862, p. 343. Pe '1 Hurmuz. XIV. 727. — Se ştie că Matei Basarab avea un „teolog“ grec, pe Pantelimon Ligaridi, cum avea Vasile Lupu pe Meletie Sirigul, originar din Creta; (Iorga, St. 'si doc. VII p. CLI şi CLXIN). ” , N . 
13 Papiu, Tesaur, 1862, p. 3356. 

i,
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țiunea împotriva lor se manifestă în cele din : urmă la 1821, în „mijlocul avântului 
spre o renaștere naţională.. Lipseau atunci şi elementele documentare. şi dispoziţia 
sufletească 'spre' o analiză ştiinţifică a: rolului pe care aceşti străini îl avuseseră. timp. 

de trei veacuri în istoria principatelor. Ei fură confundați cu toţii în disprețul pentru ..: 
„limonagiii- şi rahagiii Ţarigradului“, cum îi numeşte Vaillant, răspunzători. de toate 
suferinţele neamului. Din.partea adversă, s'au croit „limonagiilor“. origini :impără- | 
teşti. Adevărul, ca totdeauna, este. tot „atat de depărtat de o. extremitate ca şi de: 

cealaltă. E ă i a E 

. r 
; 

Dacă în principate au fost 's şi familii greceşti cu nume bizantine, despre nici” 

una, cu excepţia Cantacuzinilor, nu se poate afirma categoric legătura, cu vremurile 
imperiului. grecesc de sine stătător. Ş 

Numele singur nu face dovada or iginei. Numele de “Asan, Cantacuzino, Paleo- 

logu, Lascari, Comnen, Ralli, Hrisoverghi, etc., cele mai ilustre bizantine, .au fost 

întrebuințate mai ales din sec. al XVl-lea încoace. ca. nume de” botez. Aşa spre 

pildă, încă dela 1500, trăia în. Creta un Dimitrie” Duca, fără legătură cu familia. im- 

perială *. Crusius citează pe pscudo-Paleologii. cari trăiau în Hio pe la “ 1570% Pre-' 

numele de . Paleologu îl vom întâlni În acest excurs la familiile Moruzi şi Guliano. 

Numele patronimic de Mamonă. este purtat ca prenume. de “un Mamonă -Frangopol 

care la 1533. pleacă din Malvasia pentru a se. stabili în: Creta. “Tot astfel .numele 

familiei Sguromali este purtat ca prenume, în sec, al XViil-lea, de un Caragea î. | 

Numele de familie Hrisoscoleu, îl întâlnim ca prenume în familiile. Ralli . şi. “Vlasto. 

Numele de familii greceşti s'au format, între - altele £, şi. din numele de. botez, 

al unui strămoş.. Astfel familia Paleologu care trăia. în sec. al XIX- lea în Ţara Ro- 

mânească, din un Paleolog Guliano?; Manos (= Manuil), Rizos, Gavrăs (= Ga- 

vriil)s, etc.. 

: Atanasie H. Butura, Tă zonă |unpiee îvăprata, Atena 1912. p. 102. 104. 107. 108. — 

Asicy, IV. 350. . : : 

* Sathas, Monumenta, VI. 677. 

3 Turco-Graeciz, 497. : ! | 

+ Sathas, L. c. VII. 161. Un Frangopol a fost tovarăşul lui : "Despot (Hurmmaz.. VIII. 95..97). 

Spre sfârşitul sec. al XVIII-lea Ianache Frangopol, originar din Ianina, era dragoman al ambasa- 

dei prusiane la Constantinopol (Hurmuz. X. tabla). : CI i 

* Un Gheorghe Sguromali e citat în Cronica Moreei la 1295 (Bchon, Recherches, |. au) In 

sec, al XIV-lea familia e în Laconia (Neos Ellin.. IV. 188. . E 

+ Revista Pizaulis, Î. 4745. - 

1 Vezi, în acest excurs, Guliand. 

_« Gavrâs, rude de Comneni (Ducange, Familiae, 177). Un Mozalos Gavrăs la  Cospol la 1363 

(Sahas, Bibliotheca, TI. 547.). Crusius (Turco-Graecia, 170) citează pe Mihail Gavrăs. — Pe vremea 

lui Chiril Lucari, un Gavră e mare schevofilax al Bisericei (Papadopol-Keramevs, Catal. mss, silo- 

gului. p. 87 şi Ispnzoh fă 2). IV. 239).
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Cu toate acestea, este admisibil 'ca unele din familiile care în sec. XVI-lea 

purtau nume bizantine să fi fost de o asemenea origină. Mai stranie ar fi, cred, - 

stârpirea tuturor familiilor bizantine. Martin  Crusius care scria: 130 de ani după că- 

derea Constantinopolei admitea origina bizantină a următoarelor “familii ce trăiau 

acolo pe vremea lui Gerlach, corespondentul lui Crusius (1575-8):. Paleologii din 

Constantinopol (spre deosebire de. cei din Hio), Cantacuzinii, Ralli, Notarâ, Vataţi şi 

Diplovataţi, Lascari, Muzalon, Evghenico!, Mamali* şi altele, ceia ce înseamnă. că 

enumeraţia nu este limitativă3. Se vede că în lumea grecească a Ţarigradului aceste 

familii erau privite ca descendente din omonimele lor bizantine, adică aveau de pe 

atunci posesiunea de stat. Crusius adaogă că aceste familii îşi agonisesc cu greu 

existența prin ocupaţiuni nepotrivite cu origina lor +. 
. . 

Intradevăr, de la desfiinţarea imperiului grecesc, alt mijloc de existenţă, chiar 

pentru familiile ilustre, nu era de cât negoţul, de care vorbeşte Crusius, sau servi: 

ciul militar în armatele franceze, italiane .sau germane. Luptătorii greci, plătiţi dar 

foarte des eroici, sunt cunoscuţi sub numele de stratioţi, armatoli sau draci?. Cariere 

publice nu le mai erau deschise în țara lor. Trebuia să le caute în străinătate, mai 

ales în principatele române. În patria lor puteau fi numai preoţi şi dascăli ai co- 

__munităţilor, fegcâtâdorados sau protopopăs $, cu multă influență locală. ” 

Din sec. al XVII-lea înbrăţişară cariera medicală care practicată pe lângă înalții 

demnitari otomani, avea să le deschiză calea onorurilor î. "Astfel îşi incepe cariera 

Alexandru Mavrocordat, care intră apoi în viaţa publică la 1673, recomandat de 

Panaiot Nicusis Mamonă rezidentului olandez de la Constantinopol. ,Colyer*. 

__ Medici, profesori, clerici învăţaţi, interpreţi în |. greacă modernă a autorilor 

clasici, traducători şi cronicari, aceşti greci au adus în principate un capital cultural 

care n'a fost fără însemnătate şi fără consecinţe. | | 

Pe la 1673 trăeşte cât va timp la Constantinopol, De La Croix care-şi publică 

1 La mijlocul sec. XVI familia e în Nauplia iSathas, Monumenta. IX. 5. 21) Manuil Evghe- 

nico, contimporanul lui. Crusivs, avea o însemnată bibliotecă. — P. loan Evghenico, Omont, Inven- 

taire, IV. 112. 
, 

: Poate Mammaăs. Patriarhul Grigore III (439) Melissino,. era numit şi Mammaăs (Neos Ellin 

IV. 11ş. — Omont, Inventaire, Î. 298). 

- a Astfel, pentru familia Connie, vezi acest excurs. 

+ Crusius, Turco-Graecia; gt : Horum major pars redimunt vectigalia regia, publicanorum 

que munere fungentes, annua tributa varii generis exigunt, coque modo quidam ditescunt, alii vero 

miseriis conflictantur. — Crusius este citat şi de Du Cange care scrie tocmai la 1630. 

3 Sathas, Bibliotheca II, prefața, pag. XAXX-AXAII. a 

c Astfel, în Corfu, familia Bulgari (Iacob Spon, Lettres ccrites sur une 'disse 

yage en Grece. Paris 1679, pag. 91. + | | DE FR 

: 3 O scrie de diplome de doctori în medicină de la Padova, începând cu a lui,Marco Maruli 

Bulgari din Corfu la 1677 în L. și A. Sakellion, 1. c., p. 280.. o 
* Iorga, St..şi doc. XXIII. 239. — Lournetort, Relation. d'un vo 

şi Amsterdam 1718, Il. 12. 

rtation dun vo- 
„1 

LI 

yage . dans 'le Levant. Paris 

.



  

Memoriile la 1693. In scrierea sa Etat „resent des nations et cglises grecgue' 
armenienne et maronite en Turquie, el citează (pag 5) familiile greceşti mai bogate 
din provincii. pe care. Mahomet II cuceritorul le-a fi indemnat să vie să se aşeze în 
capitală: Iuliand (Guliano), Rosetti, : Diplovataţi, 'Maurocordati, Hrisoscoleo, Vlasts, 
Cariofil, 'Romaniti, Eupragioti, Sucei 1, Contaradi: ; Frangopol, Mamenadi (Mamonă), 
Muselimi. Veneli (?), Ciuchidi (Ciuchi), Mauradi (?), Ramateni (Ramadan) şi Francidi (?). 
i Vom vedea în acest excurs că prea puţine din aceste I9 familii sunt cunoscute, 
documentar, încă din sec. al AV-lea, iar despre altele se poate 'spune categoric că 
aşezarea lor la' Constantinopol'a fost' mult posterioară 'căderei' oraşului sub Turci. 
De alt-fel De La Croix însuşi nu are pretenţia de a emite un adevăr istoric. Ela 
cules probabil: vorbele ce circulau prin unele cercuri greceşti. Tot el scrie (pag. 3): 
„Lon ne doute point que les plus illustres” familles: ne fissent leur râsidence dans: 
cette capitale; cependant elles sont toutes âteintes, la râserve des quatre nommâes 
Cantacuzene, Pal6ologue, Assanii et Rali, lesquelles' auraient: mame beaucoup de 
peine â prouver leur genealogie qui s'est si fort abatardie par la communication. 
des Tures qu'il ne'leur est reste:de la grandeur de leurs ancetres que le nom et. 
Vorgueil, lesquels ont passe â quelques malhevreux artisans obliges de travailler 
pour vivre et soutenir leur ancienne noblesse de laquelle ces quatre seulement 
peuvent se vanter“, | pi Na | 

„IL.y en a 'plusieurs autres, etablies â Con-ple depiris sa prise, qui veulent aussi 
se piquer d'ancienne noblesse, quoiqu'elle ne tire son origine que de lindustrie de 
ses chefs, lesquels ayant amasse de grands biens dans d'autres villes, sont venus 
habiter cette capitale oi ils se sont €leves mâme au dessus des anciennes familles 
et ont &t€ les ouvriers de leur noblesse...“ e 

De La Croix sintetizează minunat o situaţie care s'a repetat şi după aceia. In 
lipsă de titluri nobiliare ereditare, familiile -se ridicau şi: cădeau, la: greci ca şi în 
țările române, după priceperea sau norocul membrilor lor. -De La: Croix se înşală 
insă în ce priveşte data la care familiile pe care le enumără s'ar fi aşezat la Con- 
Stantinopol. In ce priveşte familiile cu nume bizantine, este de asemenea greşit sau 
incomplect. Citează pe Asani, despre care Crusius spusese că nu rămăseseră de cât 
femei; se indoeşte de origina Diplovataţilor, pe care Crusius o admisese; nu citează 
familia Notară *. In fine cât priveşte familiile din provincii aşezate în capitală şi 
ajunse cu vază pe vremea lui De La Croix, lista este incomplectă. 

4 

  

"3 Fără legătură cu familia Suţo din sec.'al XVIll-lea. “Vezi acest excurs: Sutzo., Ai 

: Un episcop Iosif Contaratos la 1439 (Ne>s Ellin [X. 201). Un Alexie Contaris în Nauplia 

la 15şo ( Pseuto Dorotei, ed 1818 pag. 438. — Grigo:e Contaratos, ieromonah şi profesor în Hio 

5 I 5, lzponoh. 8:84. IV. 202) : -. i PE 1]25 (Papndopol-Keramevs, 'Izpo30h. pia. IV. _ | | DR 

* Familia Evghenico pare că se stinsese, iar familia Lascari nu mai cra, ci ed, reprezintată 

în Grecia. . 

32
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Il a ia 

Asan. La 1455 mai mulţi Asani fug de la Constantinopol în ltalia!. La 1304 

familia se întâlneşte în Creta?. Pe vremea lui Crusius?, era stinsă în linie bărbă- 

tească, aşa că Asanii amintiţi de De La Croix nu puteau fi decât descendenţi prin 

femei. Numele s'a întrebuințat şi ca prenume. Ast-fel, un Asanis, mare retor, se do- 

vedeşte la Salonic 1631. Se face şi confuzie între. Asan şi Hasan. Un Hasan, ture 
laz, negustor e făcut vistier de Mihai Vodă Racoviţă la 1716%. Dintr'un Asan sau 
Hasan (prenume) vel sluger în divanul Munteniei la, 1717 s'a tras familia boerească 

Asan-Micşuneşti din Ţara româneascăe. : 
Argy ropol. Familia cu acest nume din principate nu se “poate lega de omonimii 

bizantini, ci mai de grabă de cei din Corfu care se urmăresc de la un Manuil + pe 
la 1553 până la mijlocul sec. al XVIII-lea ?. Argyropolii moderni pornesc de la un 
Manoil, originar din Salonic, aşezat la Constantinopol, capichehaia al lui Mavrocordat 
Firariul şi dragoman al flotei la 17858. Acesta a avut şase fii din care patru au 

jucat un Tol politic. Un al cincilea frate, poate fi. Hristofor, din, Rusia, al cărui fiu 
Ioan, praporcic, aşezat în Moldova, s'a. căsătorit cu Ecaterina Miclescu nepoată, 

despre tată a mitrop. Sofronie, iar despre. mamă a marelui log. Iordache. „ Catargi x, 

La cele arătate de Rangabe:!, am de adăngat: 
"Luca sau Lucache Argyropol. a fost vel post. în Valahia la 1194 caimacam al 

Craiovei la 1818 :*. : 
Iorgache A. biv vel post. şi caimacam al Craiovei la 1806, 13 

 Tacovache Argyropol, vel cămăraş în Moldova, la 1798 a mare. "dragoman al 
Porții 1812 -— 1813.. 

1 Neos Ellinom. X. 113. -- Ducange. Familiac, 325 . . 
* Sathas, Monumenta, VI 690 a pa a 

-3 Tarco Graccia, 49. DI a 
“4 Papad. Keramevs. “Izposo). pi. IV, so. a 

s Letope III. 14 Di a 
e St. D. Grecianu, Genealogii, -I: Asanii. SE ăi i 

? Sp. Lampros, "Ap[oşonobhe:a Atena, 1910, pasi. — Hiotis,, “topi îs.  “Brcviaao II 956 
s Atanasie Ipsilanti, zăusză 77 &hust p. 548. — Blancard. Les Maurojtny. p. 31. 
> Lampros, l. ec. p. CXUII. 
10 Antonovici (loan acum arhiereu). Ist, comunei Bogdana, jud, Tutovă. Barlad 1903 și 1906. 
Iorga, în Neamul românesc V (1910) 1127. — Copii lui Ion Arg gyropol au fost: a) Sevastia 

căs. cu Ioan Kostaki-Boldur-Negel, fiul lui Şerban şi nepot de frate al mitrop. Veniamin; b) O 
limpia căs. cu Epaminonda Samurcaş; c) Gheorghe. căs. cu Elena fiica vornicului Iordache Drăgici 
Fiul acestora Constantin, a avut un fiu, Cesar. (7) câs. cu Maria: Meaz, a căror fiică Adriana este 
soţia , maiorului AL, C. Filitti, 

n Livre d'or de la noblesse. phanariote.. Atena 19o4. p- 3—4. 
'= Iorga St. şi doc VI 316. — Hurmuz. VII şi Ş$. 12, — Draghici Ist. Moldovei, ui. 46. 
* Iorga St. şi doc. VI şgu. , | . 

4 Ibid. VII. 83. 

, 
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Aristarhi. Familia începe a fi cunoscută de la fraţii Stavrache şi Abraam, originari 
din Şerifu, fiii bancherului Hagi-Nicolache 1. Stavrache a fost poreclit Aristarhi de 
dascălul său Logadi:. La 1810 era: agă şi capichehaia :al lui Alecu vodă Suţu. La 
1821 devine mare dragoman. Miltiade Aristarhi, principe de Samos, a fost căs,: 
întâia oară cu o.româncă, Zoe Drugănescu. - A e SR a 

Balasache-Muselim, Ramură: de Paleologi.. Familia  Muselim este calificată în 
izvoarele greceşti de imperială, Baatitui) +. La 1561 trăeşte un Paleolog cd Maovoa)ijut , 
adică fiul lui Musalim, prenume care devine poreclă. La mijlocul sec. al -XVIl-lea. 
întâlnim pe loan Muselim în consiliul patriarhului la 16466; pe Manolache Muselim - 
care primeşte la 1647 ca - exarhie episcopia  Platsa - Monembasiei 1; pe Lascarache 
Muselim care la 1633 primeşte şi el. ca exarhie nişte mănăstiri, Ia 

In a doua jumătate a sec. XVII-lea trăeşte Dionisie Muselim zis şi Seroglani' 
„care-şi trage neamul din Cantacuzini şi Paleologi“ , mitropolit al Larisei la 1663, 
iar de la 1671 patriarh în diferite rânduri sub 'numele:-de Dionisie IV 'cel! nouie.: 
Acest patriarh ia asupră-şi din apa . botezului! pe nobilul :lanache "Vizantiul, fiul 
boerului Stamos şi al Sultanei din neamul „împărătesc al Muselimilor“.:1 Un Stamos 
e capichehaia şi membru în consiliul patriarhiei la. 16461, poate identic cu Stama 
pe care Poarta se gândea să-l facă domn în Ţara-Românească la 16843. Fiul, lanache 
Stama, a fost vel post. în Valahia în timpul lui Nicolae Vodă Mavrocordat (1719—1730 “4. 

Contimporan. cu acesta este Gheorghe Muselim pe care Duca Vodă se gândea 
să-l facă ginere, dându-i pe fiică-sa Ecaterina %. - De î. a 

Tot contimporan este Balasi-sau Balasache (== Pâvlache 15) Muselim, paharnic 
in Ţara Românească la 1664 — 9 şi la 168211. Trebue deosebit de iereul Balasios 

| 

: Blancard. 1 c. 31. 517 

3 Stamatiade, Biografia marilor dragomani, tr. Erbicianu, p. 106, 
> Hurmuz. XIII trad. 110. 119. 120. 

1 Papadopol-Keramevs, “legosoh. PâA. 1V. 397. ! . 
5 Acelaşi Biblioteca Mavrocordaţilor, p. 150. — Acest excurs, Paleologu. 

& Acelaş, Catalogul mss silogului, 102 — 3”, : a 
"3 Sathas, Bibliotheca, III. s8r aa 

8 Ibid. 390 i _ E o 

* Lampros, Catalogul mss de la Atos, 1 gzo. „Din petnarii împărăteşti” și rudă cu Canta: 
cuzinii (Mag. ist. V. 93) ÎN A | Sai | 

10 La 1682 „€ Valahia veniens, dignitatem patriarchalem iterum „recuperavit“ (Le: Quien, 
Oriens, 344) - - - 

1: Pap.-Keramevs, Izpos:). +5). IV. 397. 
12 Acelaşi, Catalogul mss Silogului, 102—3 

1s Filitti, Din, Arhivele Vaticanului, Il. 147. 

1 Grecianu, Genealogii, Il. 158. . | . 
13 Hronoşiaful lui Dapontes, în Sathas, “Bibliotheca, III, 24. 

'€ Miliaraki, Otzopivzta Mauwwâ,: p. 70. i 

11 Const. Căpitanul, ed. lorga. 160. — Geneal Cantac. ed.. Iorga, 98. 207. — Iorga, St. şi doc: 

N. 97. V 303,



care intre 1672 — 1701 este nomofilax, retor, .schevofilax şi hartofilax al marei 

Biserici, prietenul lui Alex. Mavrocordat Exaporitul 1. Su E 

_ Balasache Muselim are fii pe Alexandru Muselimul, ceauş za aprozi la 1695 

care moare, tot ceauș, la 1726 şi se îngroapă la Radu Vodă 2, — şi pe Şerban, biv 

vel armaş, capichehaia al lui Grigore Vodă Ghica al Moldovei la 1739%. | 

Genealogia Cantacuzinilor + menţionează pe un Balasache scoborâtor din Florica 

fiica post. Const. Cantacuzino, şi care a avut fii pe Constantin şi Radu. Intr'adevăr, 

la 1732 trăia Radu vel clucer, frate cu. Constantin Balasache vel şetrar, a căror 

mamă era. Florica Bengescu. lin doc. din 1786 lămureşte că „Radu Balasache ; era 

fiul lui Alexandru Muselimul. Tot Genealogia zice că alţi Balasachi scoborau dintr'un 

frate al lui Alexandru. Pe lângă fratele Şerban, un. ms păstrat la sf. mormânt a- 

minteşte şi de un „Constantin al lui Balasi“,. căs. cu o Melissino 5. Acesta va fi 

Const. Muselimul, omul lui loan Mavrocordat tergimanul, la -1711%. Mss de. la sf. 

mormânt vorbesc şi de un Lascarache Muselim la 1748”. 

Din Şerban cred că scoborau următorii. | 

„ Iordache Balasache agă 1749, pah. 1731, căminar 1756—.7, vel .post. 1764 în 

Moldovaf. Era + 1777. Căsătorit cu Casandra, are fică pe Elena soţia vornicului 

Toader Cantacuzino Deleanu. + | . E i 

„ Dimitraşco post Balasache, +. 1736, se ingroapă la Văcăreşti 10, Căsătorit. cu 

Sultana Mano, are fiică pe Smaranda soţia agăi Hrisoscoleu, îngropată la Mihai 

Vodă (4 1776)11, — şi doi fii, zice Genealogia Cantacuzinilor 13, din care unul a murit 

în Rusia la 1784. Acesta e poate Radu Balasache, medelnicer la 1775%. Celalt e 

poate Grigoraşco Balasache, vtori log.in Muntenia la 1777, vel comis 1779,.vel spatar 

la 1783 —ţ*, hatman şi părcălab Sucevei lu 1793%, ginere al lui Mihai Vodă Suţu 

' C. G. Mano, Documente, 61. — Lampros. Cata!, mss de la Ato:, Il..2ş4 — 6..— Eccles. Al. 

III. 403. 

Rev, istorică I. 59. -- Iorga, Inscripţii, IL. 247. 
3 Dapontes, Ephemerides daces. ed. Legrand, Il. 343. 
* Ea. lorga. 81. 
3 Grecianu, Genealogii, 1. 253 — 4. 

* Pap. — Neramevs, “lipozo) fr, IV. 313. Ă 

1 Letop. Îl. 115 
* Pap. Reramevs, | ce. IV. zrs. 

> Letop. [li 223. 231. — lorga, St. şi doc. V. 138. VII. 219. 
s Acad. Rom 32 VII şi comunicaţie a prof. ]. Tanoviceanu. 
"1 Iorga, Inscriptii 1. 76. 

12 Ibid. 1. 237.- C. G. Mano, |. c. 107 —8. N . 

:3 Ed, Iorga, 39r: Balasache e insă numit Ramadan. Vezi acest num= în excursul de faţă. 

4 Copie de pe hotărnicia moşiei Scorţeni a mânăst. Mislea, 15 lunie 1775, în Arhiva G. Gr. C- 
„„ 4% Bisericii cu averi proprii, Il. 30. — Iorga, Inseripţii, Î. 63, 

'€ lorga, St. şi doc. VII. 82.
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cel bătrân! cu care vine la Bucureşti la 1800. Grigoraşcu a avut un. fiu, Miha; 
comis la 18192. | De a 

Poate că un al treilea fiu al lui Dumitraşco a fost Macarie Balasachi, mitropolit 
de Arta3. Cu | E o Da a 

Bellu. Familie din Macedonia, cunoscută din a 2-a jumătate a sec. XVIII-lea. 
Un Bellu e şef de bandă la Meţovo, 1770. — Din preotul Atanasie, sachelar, şi 
Elena Bellu, s'a născut la 1799 Atanasie Sachellario, cel dintâi colon grec la Ta. 
ganrog şi căpitan: rus, + In sec. al XIX-lea familia exista încă la anina. *: Si 

Calerghi. Familie. cunoscută . în Creta din sec. al.XIV-lea, apoi: în Corfu. şi 
Cefalonia. * Arhimandritul Mitrofan Calerghi săvârşeşte la 1734 mânăstirea. Miera 
în Moldova. ? i E i N e 

Caliadi. Sotir C. “născut în Acarnania la 1796, vel post, + la Viena la 1839 
căs. cu Elena Aristarhi, a avut o fică Maria căs. cu doctorul Spiridon Mavrogheni-pașa, 
şi un fiu Constantin, mare retor al -Bisericei, căs. cu Constanţa Fălcoianu. s 

Caliarhi. Familie din 'Hios, ai.căreia membrii au îmbrăcat des . caracterul sa- 
cerdotal sau s'au. îndeletnicit cu medicina. Anton: C. este „pnevmaticos“ şi „protec- 
dicus“ in Hios pe la 1580. Pantaleon (=Panteli,. Pantelimon ) Caliarhi, “medicul 
lui Brâncoveanu, 1! are o fiică Mariuţa, care trăia la 1712, şi un, frate Petre, preot 
în Hios. Contimporani cu aceştia -au fost loan C. medic din Hios la.17141 şi Antonie 
Caliarhi continuatorul neamului boerilor.Floreşti în “Ţara: Românească. 1. >. 

Familia Caliarhi se mai întâlneşte în sec. XVIII-lea în insula Miconos:: şi în 
principate 15. a i i 

  

: Rangabe, 1. c. 218 nu cunoaşte pe această fiică a lui Mihai Vodă. 
: Grecianu, |. c, |. 253 — 4... . 
3 Mano, |. c. 107— 8. . | . 

* Izvoare şi lămuriri, în Filitti, Corespondenţa cu Metternich şi cu Gentz, p. 6 şi n. 4. 
5 Anghelichi Bellu la 1840 (Acad. Rom. Creșterea colecţiilor, XXIV. 93 — q). 
e Hiotis, l..c. n . . . , | IN 

-? Iorga, Inscripţii 1. 23.. 
8 Blancard, |. c. 698. N 

? Crusius, Turco-Graecia, 233—5. | 
12 Butura, |. c. 80. | | | Ra | 

n Scrisori ale lut Pantaleon C., achzsfor, c Irisant Notară. 1707. „1712, citate în Sathas, 
Bibliotheca, IU. 523. - 

'2 Hurmuz. XIV. 472. | 
13 [. şi A. Sakkelion, 1. c. 202. 

11 Vezi pag. 42 n.5 şi Hurmuz, VI. 243. | Si 

15 Neos Ellinom. VI. 330. — Caliarh e şi mitrop.. Dionisie V al Larisei în sec... XVIII (Rev. 

Vizantis p. 236 2) Ă a | NE | 
16 Costache Caliarhi, zis Chiani, portar în Moldova 1777, clucer şi caimacam al lui Mavrogheni 

la Focşani. 1783 (Urechia. III. 170) log. şi caimacam Craiovei 1806, căs. cu Ralu Moruzi (Hurmuz. 
XIII trad. 13. — Cronicul lui Naum R imniceanu, în Erbiceanu, Cronicarii greci, 267. — Rangabe. 

| c..154) Grigoraş C. cămăraş în Moldova: 1800, post. 1806 — 7 (Iorga, St şi doc. VI. 7 — 8. 203). 

+



Caragea. La cele arătate de Rangabe,! adaog următoarele. 

Un Nicolae Caragea e dovedit la Arta, 1487*. - 

Fostul agent de negoţ şi ban al lui Mihai Viteazul, Mihalcea Caragea, a căruia 

legătură cu ceilalţi Caragea n'o cunosc, a avut un frate Iorgu şi trei surori, iar copii, 

de lă soția.lui Marula, pe Patraşco, şi pe Preda soţia lui Radu clucer Buzescu *. 

Constantin sau Costea Caragea, care se întâmpină şi în Valahia la r59r,a 

avut o fiică,. Cocona, soţia lui Scarlat Beylicciul.+ Printre copiii născuţi din această 

' căsătorie a fost şi faimoasa Roxandra, mama lui Al. Mavroc. Exaporitul, renumită 

in lumea cultă grecească din a 2-a jumătate a sec. NVII-lea. Sau păstrat scrisori 

către dânsa de la Ioan Baptist Typaldo din. Cefalonia, dela loan Bubuli din Creta, 

de Ja doftorul Dimitrie Pepand din Hios. Ei ii dedică 'Typaldo ia 1680 Florile 

Heliconuluis. Ea moare la 29 Aug. 1684. i o 

" -Dumitraşco Caragea i fiul lui Costea,:a fost tatăl fraţilor Caragea care în 

prima jumătate a sec. XVII-lea au dregătorii în principate: 

a) loan e acel „nepot al lui Scarlati“ post. în Moldova, 1625 care reface bi 

serica sf. Sava din laşi* şi este apoi, înainte de 1633, ctitorul mănăstirei sf. Arhan- 

gheli din Vai-de-ei (Slobozia) Ialomiţa *. A i 

5) Pavlache, capichehaia al Moldovei la 1646 — 7, urmăreşte scaunul priete- 

nului său Vasile Lupu şi este ucis prin mijlocirea acestuia la 1630 1. E acelaş cu Pavla- 

che spătar în Valahia la 1631", apoi ban care a avut 2 fiice, pe Stanca de la Ogre- 

zeni şi pe Elena căs.'1) cu Radu post. fiul lui Stroe vornicul Leurdeanu şi al 2) cu 

lanache vist. din Piteşti, 1666. 1668. 

. 

  

1 L. c. 75 şi urm. E 

2 Neos Ellinom. 19to p. 167. —P. origina din Caramania, Sathas, Bibliotheca, III 547 şi 

Eccles. al. III 157. | i , eee 

3 “Tocilescu, în Columna lui Traian, 1872 p. 21. — Hirmuz: XII. 500 — I. — Torga Funda- 

ţiile Domnilor români în Epir, 1914, pag. 13 — 14- a a 

” + Filitti, Un grec românizat. Stolnicul Ştefanache Cremidi, în Revista istorică” I (1915! 107 

n. 5. — P. prenimele de Cocona, v. şi Butura, |. c. p. 111. — Rangabe o numeşte: greşit Elena, 

iar Legrand. iarăşi greşit, Zoe (Gencalogie des Maurocordato de Cple, ed. 2-a) Ă 

3 Delfion, Lil 279. | 275. — Lampros, Mss de la Atos, II. 441. — In Valahia, Pană (=-Panos 

Banos, Notas. Panaiot, v. Butura p. 93 — 6; Pepanb, frate cu Ghinea cupeţ, pe vremea lui Matei 

Basarab (lorga, St şi doc. VI. 601). ' ! a 

s Legrand, |. c. p. 53. 
3 Neos Ellinom. X. 399. . d ” 
s Iorga, St. şi doz. VII p. CXIX. — Mslhisedez, Notite istorice şi arheol. p. 244. 
2 Vezi doc. 181. a - E | Si 
12 Hurmuz. XIV. 183 '191.— Iorga, Şt. si doc. IV. 240, 

“ Iorga, St. şi doc. VII. 272. | 
a Constantin căpitanul, ed. lorga, 123. 162 nota. —Genealogia Cantac. ed. Iorga, 64. 73. 01. 

153. — Document în posesiunea d-nei General Corlătescu, născ. Cocorăscu: jupânul 'Toma (Vlast6) 
post. din Țarigrad cumnatul lui Apostolachi comis, i Paulachi banul si al Costei comis, dă zapis 

cumnată-si Voicăi (Cozorăscu) jupâneasa lui Apostolachi (Caragea! ot Ojigeni, în zilele lui Matei
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c) Apostolache, e vel ceaşnic în Moldova, 1667, vel 'comis, vel pah. 1668, vel 
spătar 16731. i ie 
d) Costache v. post. în Muntenia 1662, din care a scoborât familia cunoscută 

în sec. XVIII. ii 
Dumitraşco C. e vel post. şi capichehaia al lui Antioh Cantemir 1695-1703 şi! 

caimacam în Muntenia: lulie 1737. Moare în Dec. acelaş an? 
Costache C,, tatăl lui Nicolae” Vodă, a fost vel sluger 1735 1738- 9, vel pah. 1739, capichehaia 1740, membru în consiliul patriarhiei 1757. A murit la Cos- 

pol, 1771 3. 
Evstratiade Sofroniu,: mitropolit de, Leontopol, a publicat în Alexandria la 1910, 

Pandectele lui Nicolae Caragea. E vorba de' Nicolae Scarlat Caragea, log. al pa- 
triarhiei la 1733. care avea o însemnată bibliotecă +. * 

Nicolae Vodă care a fost şi vel cămăraş în Moldova, 1754 vel post. la 17635, 
a avut un frate Gheorghe, divictar în Moldova la 1777 *, 6, diferit de Iordache „vel 
pitar 1753-55 apoi vel stolnic în Valahia 1764-87. 

Zaharia sau Sguromali Caragea a fost vel portar în Valahia la 17038, apoi 
doftor al lui Mihai Vodă Racoviţă la 1716%. A fost „căsătorit cu fiica lui Teodor 
capichehaia 10, 

Caraiani, Caraioanni sau Caragiani, veche familie de eupatrizi ianinoţi 1. Leon. 
tari Caraiani de la sfârşitul sec. al XVII lea a avut fii pe Bălaşa, - Pană, Mihai şi 
Nicolae, aceşti doi din.urmă agenţi de .negoţ şi politici ai lui Constantin Vodă Brân- 
coveanu 1? Din căsătoria Evloghiei Caraiani -cu bancherul: Cristodul Marutzi pe la 
1736, s'au născut fraţii: Marutzi din : care unul ajunse marchiz 'şi se ' căsători. cu 

  

Basarab. Apostolachi fusese la Ierusalim în anul 1653. — E vorba de o pricină a. Voicăi cu Dră- 
ghici vist., Preda sluger, Udrea clucer Doicescu şi fratele acestuia, "Colțea . vornic. — Semnează 
Toma Vlast6, ca cpitrop al boerului Costea Reagasţa (Caragea) şi al sorei sale Bălașa. — Intrun . 
dâc. de pe timpul lui Brâncoveanu, în aceeaşi colecție, se arată că Voica a lui i Apostolache Cara- 
gea era vară primară cu fraţii Ion şi Vlad Cocorăști. ” 

1 Iorga, St. şi doc. VI 87. vII. 15. 317. 367. - Const. căpit. ed. Iorga, 123. 
2 Dapontes, Ephemerides, ed. Legrand, II. :8ar. 

3 Iorga, St. şi doc. VI. 273. — Dapontes, |. c. Il. 160. 168..170..182. 192. 219. =. G. Mano, 
|. e. 84-5. 149. — Hurmuz. XIII. trad. 363. | | 

1 Vezi exerpistobnugpvassod 1904, pag. 3. 

5 Arhiva din laşi, VIIl. 362. 

s Hurmuz. XIll trad. 69. 8o. 82. 
2 Galeşescu, Eforia spitalelor, 264. 
2 Foletul novel al lui Brâncoveanu, în Rev. Română 1 (2861) 677. | 
? Letop. Il. 350. 362. Il. 143. — Hurmuz. XII. 152.— Pap. Keramevs, lsposo). ftp). IV. 

397-8. — Iorga, Ist. lit. rom. în sec. XVIII, [. 266. , o , 

* Hurmuz. XII. 170.. 
a Aravantin6, Hronografia Epirului, [1] 261. 264. 276. — Eccles. al, 1904 p 29. 

1 Lampridi, Epirotice, III. 54—s5 — Hurmuz. IX: 29. 

ES
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Zoiţa fiica lui Scarlat Vodă Ghica :. Constantin Caraiani a fost medicul lui Grigore 
AL. Ghica la 1763 şi sfătuitorul acestuia în reorganizarea şcolilor Moldovei. 

Caramaulâu. Familie originară probabil din Caramania. Dumitraşco C. e vel 
portar în Valachia pe la 1665 apoi vel post. la 1689, 1698 —95.— Iordache C. bir 

„vel clucer 1708 apoi vel post 1726, 1739 a fost “căsătorit cu Maria fica lui Matei 
Filipescu, stolnic şi a Saftei Chiriac Sturdza î. Fiul lor Constantin era vtori postelnic 
la 1726 şi s'a căsătorit cu Maria Cojescu?. A avut fiu pe Gheorghe şi o.fiică Luxandra 
soţia lui Chivu Căplescu, zis şi Cocorăscu, 1792. —— Biserica din Măgurele (Prahova) 
a fost zidită la 1781 de stolniceasa Ancuţa Caramanlâu cu fiul ei loan, biv vel 
căminarii, loan a fost căsătorit cu Maria Băleanu şi a avut. două fiice: pe Elena căs. 
cu Matei Toma Cantacuzino și pe Ruxandra soţia marelui log. Scarlat Mihălescus, 
Un loan C. e serdar la 1792%, vel pah. la 1794. Un Dumitrache C. polcovnic, ispravnic 
de Vâlcea, a fost omorât de voluntarii nemți pe vremea lui Mavrogheni ». 

„ Cariofil. Familie nobilă originară din Creta, de unde a trecut la Corfu. Un 
Matei Cariofil din Creta este la începutul sec. al XVII-lea, mitropolit de Icona 12 
Tot pe atunci un Matei C. (acelaş?) e în corespondenţă cu Gheorghe Moschetti cej 
care a fosc şi trimis al lui Gaspar Graziani la Florenţa23. Fiu al lui Matei C. din 
Cydonia u fost celebrul loan Cariofil care de tânăr publică la Paris o „Confutatio 
Nil Thessalonicensis de Primatu Papae“. E logofăt al. Bisericei între 1644—8, apoi 
după Constantin Gulians, mare logofat la 1680 şi 16911+. S'a pastrat o. mare, parte 
din corespondenţa lui, care se întinde între anii 1641 — 690. Compromis cu calvinii la 1692. A murit în Bucureşti şi s'a îngropat la Radu Vodă, . , 

 Contimporani cu loan, au fost Andronache (in unele. izvoare Anton) . Cariofil 

4 ' Aravantiro, L. c.. p. 262. * | | 
2 Erbiceanu, Bărbaţi culţi greci şi rom., în An. Ac, 1904—3, 163. , 3 Const. căpitanul, ed. Iorga, 161. — lorga, St. şi doc. V. 346. VII, 167. L * Dapontes, Ephemerides, II. 196. a : 
5 Iorga, St. şi doc. V. 108. 408. | | 
e lorga, St. şi doc. V. 410. — Arh. st, Ep. Buzău, pachet 31. : 
: Iorga, Inscripţii, , îi - - 
* Revista Lit. şi arta română XII (1908) 34o.: 
+ Galeşescu, Eforia spitalelor civile, 11. 
12 Urechia, IV. 373. 
n Hiotis, 1. e. 936. 

*2 Le Quien, Oriens christianus, p. 107. | 
13 Papadopol — Keramevs, Catalogul mss silogului, 89. — Filiti, Din arhiv 

| 14 Lampros, Catal. mss de la Atos 1. 264.— Neos Ellin IX (1912) 3ţ4 n.2;1V at.— Omont 
Inventaire, III. 333. — Sathas, Bibliotheca, III pag. XVII! şi 516. — Pap. Keramevs.- ion) 0). 1V 327. —Mano, |. e. 6r.— Iorgu, Doc. Cantac. 97.— Acelaş, St. şi doc. VIil p. CCXUII, : ih LV 
y 1 Pap. Keramevs, Catal. mss silogului g2 -3- — Cf. urticolul. lui Pericle Zerlenti in Deltion, 

L. 73. | 

ele Vaticanului, II. 120
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tot din Cydonia, protovestiar al Bisericei î 1699: şi Manolache C. în corespondență 
cu dascălul Eugeniu Ianuli la. 16742. De aa 

loan Cariofil, căruia i se zicea şi Rali:, a avut copii pe: 
Andronic, poate acelaş cu Andronache de mai sus; | _ , 
Manolache. mare retor al. Bisericei, căsătorit cu :Zoe- Mavrocordat, sora Exapo- 

“ritului. El + 1688. A avut o fiică Ruxandra + 1680; 
Ralache, mare eclesiarh şi hartofilax al Bisericei' la 1691. Mort 1706, Trebue 

deosebit de omonimul său, elevul lui Dimitrie Cantemir, 'şi care: aparținea familiei 
Eupragioti 5. Căsătorit cu Smaragida, Ralache Cariofil a avut fi pe Dumitru, Ioan, 
ingropat la Radu Vodă 1746, Elena, Constantin şi' Mihalache Ralache, acesta din 
urmă vtori post. a lui Mihai Vodă Racoviţă în a doua domnie în Moldova s: (1707 
1709). Mihalache. moare la 1736, lăsând o “fiică Marioara, “+ 1777 

Cred că Iordache Caraonfil ic) „post. în Moldova a: 1787*, aparţinea acestei 
Am 

Carşăi.. Gheorghe: C. originar din Trike ținutul laninei a fost vistier în Ţara 
Românească, ucis de Seimeni pe vremea lui - Matei Basarab *,' In sec. al XVI: lea 
familia 'peregrinase prin Cipru, 'Cefalonia 'și Zante 1%, — Toma C: trăeşte la Constan- 
tinopol 1728 n. ' Atanasie C. din: Cipru, ieromonah la 1773%, devine: episcop de Nico- 
media. Fratelui său, marele .hatman Const. C. a fost cumnatul marelui post şi ginere 
domnesc Const. Vlahutzi şi socrul căminarului Toma Filitti 13, _ 

Catargi. V. nota la doc. 679. e i 
“Cigara vezi. Tzigară, NI II aa 
Ciuchi. Constantin şi Toma Tzuchi merabrii: în sinddul, 'patriarhiei țarierădene: 

la 1691, erau nepoți de fii ai lui. Toma care „fuszse trimis de Poartă în misiune în. 
„Rusia să negocieze pacea prin care “otomanii, au dobândit „oraşul Ta anais, numit 

me 

d 

L 

i 

  

' Lampros, Catal.: mss de 1a Atos, IL. i39. 

1 Ibid. II. 416. 
3 Hatzi, |. €. 73—4. 
+1. şi A. Sakellion,; zarihopos..... Swzijs BIphioYijens, p. 200. 

& P. Zerlenti, Efemeridele lui loan Carofil, în Deltion, III. 275—29o. — Hurmuz. XII trad. p. 
XVII.— C. G. Mano, L. c. 61. — Confuzie:in Iorga; Ist.: lit. rom. în sec. al XVIII-lea, IL. 34 N. 1. 

€ Letop. IL. 7, | 

1 Papadopol — Keramevs, Biblioteza. Mavrocordaţilor, 175. — Neos Ellin. IV. 217. i 

* Iorga, St. şi doc. VII. 132. | 

? Ibid. IV pag. CCLXII şi VII p. CLXIX. — Acelaş Const. căp. „133 n. — Aravantină, . c, 

M, 163. 

2 Sathas: Monumenta, IX. 37. — Hiotis, 1. c. IL. 956. _ Miliaraki, + zângregia 1âă vin egali 

Tis, 117 
1 Papad. Keramev3, “lagocoh £ 846). IL. 87. 

"2 Tbid. IV. 364. Lu | 
2 Filitti, Aşezământul Dositei F. p. 150. 

| ss
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„acum Azof sau Azaki și a fost ucis pe drumul întoarcerei de Cazacii de la Don“ t. 

“Toma a avut fiică pe Pulheria, a doua soţie a lui Nicolae -Vodă Mavrocordat 

şi fiu pe Constantin, vel comis în: divanul Moldovei la 1715 în. vremea .cumna- 

tului său ?. Ă a 

La 1758, un Constantin Ciuchi este biv. vel pah. în Muntenia 2. 

Nepoata de soră a unui Ciuchi, Efrosina, ar fi fost, zice Genealogia Cantacu- 

zinilor 4, a doua soţie a lui Scarlat Vodă Ghica, domnul Ţării Româneşti la 1758-61. 

Se atribue acestui domn trei soţii: fiica lui Mihai Racoviţă ; fiica lui Gheorghe Can: 

tacuzino Deleanu şi fiica banului Gheorghe (banul Costache n'a existat) Moruzi. 

Mamele acestora sunt însă cunoscute ; nici una nu este arătată a fi din. familia 

La 1741 "Toader Cantacuzino din. Moldova are. însă de ginere pe un Enache 

hatmanul zis de cronicari grecul, ruda lui Constantin "Vodă Mavrocordat. De 

oare-ce mama lui Constantin Vodă era Ciuchi, cred că lanache era din a- 

ceastă familie. Dar tot în cronice *.: se . spune, e ' drept, : că Enache hatmanul fu- 

sese spătar în Muntenia şi că era. fratele doamnei Smaranda a lui Nicolae . Vodă; 

cred însă că este o confuzie cu celalt Ianache, fratele într'adevăr al Smarandei, dar 

care a fost căsătorit cu Smaranda fiica lui Barbu Grecianu  Petroianu.? S'ar putea 

însă ca lanache să se fi căsătorit a doua oară, iar rudenia de care vorbeşte cronica 

cu Constantin Vodă să nu fi fost de sânge, ci numai aceia că lanache era fratele 

maşterii Domnului. „a 

Un Manolache Ciuchi e post. în Moldova la 1784 

Alexandru - Mavrocordat, fiul lui Constantin Vodă, e 

_ Commen. Familie bizantină pe care.n'o mai . citează nici. Crusius, nici De La 

Croix, dar care nu se stinge, totuşi, de cât în sec. al.:-NVIII-lea.. Ducange cunoaşte 

pe Comnenii care pe vremea lui trăiau în Savoia.” In Moldova, în sec. al XVI-lea, 

figurează în rândurile boerimei, un Gheorghe Comnen.1e In linie bărbatească familia 

se stinge prin doctorul Joan Molivdos Comnen, protomedic al lui Const. vodă Brân- 

— 5, în'timpul domniei lui 

  

1 Legrand, Gsnealogie des Maurocoraato de C-ple, ed. r-a pag. 

L.-c. 6r. PN RIP i 

: Legrand, l. c. — Genealogia Cantac. ed. Iorga. 338, — Acelaşi, S 

topisețe, Il. 171. 

3 Doc..din 12 Martie 1758 Ar 

cumpărate de Stat. 

Ă 1 Ediţia lorga,. 401. - , i RR 

s lorga St. şi doc. VII. 205. — Letop. III. 183. 

« Letop..Il 416 — 17. 
1 Geneal. Cantac. 323. 
2 [orga St. şi doc. VI. 185. 

» Familiae augustae byzantinae, p, 200 

* Hurmuz. XII, tabla. 

1q: Sepi 205 p&vobs râv M.—Mano 

t.. şi doc. VI: 419. — Le- 

n; Stat.:No 1 roşu din 7 lulie 1853: actele caselor -Meitani
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coveanu, profesor. de ştiinţele fizice: şi de matematici la școala grecească din 'Bucu: reşti (1689 — 1700), apoi mitropolit al Dristrei "(Silistrei) sub numele de 'Ierotei.:' Cortazzi. Familie cunoscută din sec. al: XVI-lea : în 'Creta,- apoi în :Corfu.: Gheorghe C:, fratele mitropolitului Meletie, învață la 'Padova la 1638.:- Un Cortazzi e mare log. al lui Cantemir la rpzr, + ” Di 
Cremydi.5 N 

de familie ? 

. A . . ; Pa 

umele se 'trage 'de la:satul Cremidi în eparhia ' Navarin.5 O notiţă 
„lan „poartă: „Neamul - nostru: Cremida :se '.trage din Constantin ce. ă: făcut. 

„biserica sf. “Ioan Teologul: de la: Ianina De. la “Anton, ginerele lui: Scarlat de la 
„Țarigrad, sau tras două ramuri.: Din una'a fost stolnicul: Stefanache spânzurat: la 
„Bucureşti. Din cealaltă, Gheorghe: Alexiu» de la Ianina, care 'a'-avut pe Constantin 
„cumnatul mitropolitului Dositei. Din acesta ne: tragem cele -patru' ramuri de âcuni: 
„A lui Silivestru, care a ţinut pe Măneasca; a bunicului meu Diamandi de la. Nişcov, 
„care a ţinut pe Elena Vlahutzi; a lui Nicolae de la. Răduleşti şi a lui' Dumitrache, 
„tatăl lui Nastasache. Erau veri cu învățatul Gheorghevidin Rusia... -:: a 

„„Dacă notiţa este exactă, trebue. deosebiți trei ' Antonie: ginerele lui - Scarlat 
Beilicciul ; fiul său, care a- fost în;misiune la Viena 'la 1688 cu vărul său bun despre 
mamă Alex. Mavrocordat Exaporitul; şi fiul acestuia, Antonie vtori comis 1703, 
mare comis in divan la 1724, 'tatăl stolnicului Ştefanacheai : îi i 

Da a rom 

  

' Articol de Papadopol-Keramevs, în Deltion, Il. 667... se ui 
2 Hiotis |. c.— Flaminio Cornelio, Creta sacra, 74... ;, A - 
* Istoria gimnaziului din Padova, de Papadopol Comnen, “vol. îl, 
+ Hurmuz. IX!. 456.: ÎI MORI 
3 P. amănunte şi izvoare mă refer la lucrarea: Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei 

Filitti, pag. 111 şi urm. cu adăogirile și retificările făcute prin articolul: Un grec romanizat; 
stolnicul Ştefanache Cremidi,iîn Revista istorică I-(1915) p: 105: a 

î xdrw upeupbâta Şi vw upsupădte mod îiuob Boogpăcov. catagrafie din 29 Sept. 1690 în Del- 
tion, Igor 

1 Găsită după moartea: mamei mele (Fevr. 1914) printre hârtii vechi de familie pe verso 
unui document, Scrisul este al tatălui meu. 'Aş crede'că informaţiile sunt” date de Anastase D, 
Filitti, de care aminteşte 'notiţa, :născ. la 1800, 'care'a invăţat la Pisa, a (practicat advocatura în 
Bucureşti încă de la '1837 şi a-murit în vârstă de peste 8ode ani, i ; 

* E vorba. -de biserica de la Bizdunopulo 'de lângă Ianina, 1635 care, trebue deosebită de 
aceia 'cu acelaşi. hram de la Pogdoriana, ctitorie a tatălui mitropolitului, Dositei F. la 1765 (greşit 
considerate ca una şi aceiaşi biserică, în : 4şezămdntul. -p. 115 Şi n. 4 A 

? Adică Gheorghe fiul lui Alexie. Un Alexie Cremidi este întradevăr, în sec. al XVII-lea ctitoria 
biserica Sf. loan din Castritzi, eparhia Ianina (Neos Ellin. XI. 31). — Gheorghe figurează, imediat 
inaintea părinţilor în pomelnicul episcopului Constandie al Buzăului (Pomelnicul dela 1805 al schi- 
tului Găvanele, dăruit de mine Acad. Rom.) - a m " 

4 

10 V, Aşezământul Dositei F. p. 126. Ice n AN - 

1 Foletul novel al lui Brâncoveanu, în Revista română 1 (1861 p. 678. Sub anul 1703 Iulie 

15: Au venit Antonie comis cu veste că au mazilit pe Sultan: Mustafă.:. : i 
“i
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Damari. Nicola Cernovodeanu, zis şi Damari, vel pah. la 1760, fratele Sandei 

Toma Guliano, are fii pe: Maria + 1785 soţia lui Manolache Ipsilante + + 1789; pe loan 

Damari. vel. log. 1788 v. vist. 1794, V. vornic. 1795, 4 + 1798, şi pe Zamfirache, vel 

pah. în divan la 1782; căs. cu Maria fiica lui Matei clucerul. Cantacuzino fiul beiza- 

delei Iordache. g : - 

„Un Ion Damari tree e Iancu, Mariuta, Dumitru, Luxandra şi pe Iordache 

logodit la.19 Mai 1764. cu Sultana fiica lui Toma „Creţulescu, vel log. la 1791, al 

căruia testament din 1797 scris la Filipeştii de pădure se află în original în colec- 

ţia mea de acte. Din testament se vede că Iordache şi fraţii lui aveau de mătuşă 

pe Catrina Bălăcianu, năs. Cantacuzino, sora Smarandei măritată cu şetrarul Ioniţă 

Slătineanu. Numele fraţilor lui Iordache sunt aceleaşi ca ale fiilor lui loniţă Slăti- 

neanu şi ai Smarandei- Iordache are. moşie la Filipeştii de pădure unde sunt pro- 

prietari şi aceia. Testamentul lui Iordache îl găsesc printre actele Slătinenilor. Aş 

deduce că mama lui Iordache era. tot Smaranda Slătineanu şi că “Dumitru, „Iancu, 

Mariuţa şi Luxandra erau numai fraţi de mamă ai lui Jordache.3 

„Un Gheorghe Cernovodeanu vel stolnic 1760 era + 1793 când trăia fiiul său 

loan, şetrar. . 
Depasta. Petrachi Depasta, doctorul şi cronicarul lui. Const. Vodă Mavrocordat 

la 1739- 1741 a avut fiu pe Dracache Depasta vel spătar, apoi vel vornic în Mol- 

dova între anii 1778 — 1793: | 

“ Dimachi., de la. prenumele Dimo. Ştefanache Dimachi a fost doctor al vali- 

ului Rumeliei şi dragoman la Belgrad, 1739.' — Toma D. e. dragoman. al flotei la 

1763 — 6. In Moldova în sec. al XVIII-lea, trăesc: Manolache „D. jicnicer. şi stolnic 

care era mort la 17943; Tomazichi, biv' vel agă la 1778: Nicolae, . „biv vel. spătar 

a 1814, şi poet." Poate soră a lor a fost Elena D. soţia lui Lascăr Rosetti. 

  

, + Arh. Stat. Sf. Spiridon, pach. 1 doc. 11. — Nu ştiu de va fi fost în legătură cu Enache ot 

Cernavoda, î 1736,. ingropat în biserica Antim (Iorga, Inscripţii, .1. 280), sau cu: ctitorii de la 

Titireci, între anii 1729 — 1747: Damaschin Cernovodeanu “egumen, State frate, Calea :soră, Iorga 

Cernovodeanu, Nica log., Mihalache şi loan Cernovodeanu (Bulet. com. monum. ist. VII. 196). 
1 Zamfir Nicolache (Galeşescu, “Eforia Spitalelor, 92). . | 

s Iorga, St. şi doc, XXII. 91. '— Acelaş, Doc, Cantac. 317 nota. — Geneal,. Cantac, 173. 361. 

ar — 2.— Urechia, Ist. Rom. II. 149. — JL. 592. — 1V. 193. 484. 497. — ct. Grecianu, Genealogii, 

I, confuzie despre copiii lui Ioan şetraru Bălăcianu. Acesta ma avut de cât un singur. fuu, pe Mihai. 

4 Dapontes,. E phemerides, n 372. 392. — Iorga, St. şi doc. ,VI.. 219. 

"5 Hurmuz, XIII trad. 93, — lorgâ. st. şi doc. VII. 82. 238. 240. 252. 

s Butura,l. c. 62. cf. revista Vizantis 1. 191 —2 şi „Neos Ellin. Un.boee 
Hagi-Anagnosti, economul, la 1783, a 

î Dapontes, Ephemerides, Il 359. . 
s Blancard, Les Maurojeny, p. 36 şi 754- 
? lorga St. şi doc, V. 418. VII 126. 135. 

10 Ibid. XIX p. 23. e 
1 Iorga, St şi doc. VI, gr. — Acelaşi, Iorga. Ist. lit, rom. II. 494 — 5 
.3 Rangabe, |. c. 191. 

_ Dimachi fiul lui
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“Diplovatatzi v. Vatatzi. .. - up 
Duca. Multe familii cu acest nume, fară jegătură cu TA bizantină. - 
Un Duca e capichehaia al Moldovei la: 1589 2.: Poate acelaş 'e Duca.. trimisul 

patriarhului țărigrădean la Mihai :Viteazul?, Un Gheorghe Duca, armean, se întâm- 
pină în principate la 160 e SĂ ” - 

Duca, vtori vistier. la 1662 4, ar putea fi acelaş cu. „Duca Vodă cel dintai, care 
era „de oameni de Jos.. de neamul lui de la Rumele“.. “şi avea un: frate: mai mare 
Cârstea, vameş 5. Fiul său, Constantin Vodă, a avut fiu pe Şerban Duca, biv vtori 
pah. la 17426. Pentru. neamul Ducăi Vodă trimit la Arhiva istorică [. isi „! 

In sec, al XVIII-lea întâmpinăm, fără legătură intre ei:  .: Mi 
Jupân Duca de la Sinope, cămăraş al ocnelor în: Valahia la mat; 
“Tănase D. şi vărul, său Gheorghe la 17338; i 
Alexandru D. „sârbul, omul de casa lui Grigore: Voda Ghicae în: “Moldova, 

treti log. 1737, secretar al Domnului la I739%; 
Petre Duca, părcălab de Soroca la . 1739, trimis . de “Domnul Moldovei - în mi- 

siune la Ruşi 10; E : 
Dumitru D. „neguţător în Moldova la 17421; SE 
Vasile D. ispravnic al târgului Barlad la 17567; i 
Petrachi Duculeţ,, vel cămăraş în divanul Moldovei 1753, apoi postelnic al, ui 

Grigore Vodă Calimah la 17621 ; a e ti ui 
Costache D. vel stolnic în divanul Moldovei 17541; SI EP A 
Matei Duca, -arendaş al lui Petrache: Roset**; PI Na E Se 
Duca eteristul de la. 1821 1%; pi : POR a a 
loniţă spătar moldovean la 182611 şi atâţi alţii SE E aaa a 
Eupraghioti. Un Lascar „Pragiota“ din” Constantinopol avea a 160 afaceri 

y 

  

  

1 Hurmuz. XIV. 87. 
* Hurmuz. III1. 539. 
 Hurmuz, 1V 2. 337. . 

+ Iorga, St. şi doc. IV pag. CcLviir, 
* Iorga, St. şi doc. III. 41. 
e Ibid. VI. 262-3 şi XIV. aaa. 

* Bulet. com. monum. ist: V-p. 134- 

s Iorga, St. şi doc. 1V. 86. 

2 Letop. Il. 395. — Filitti, Lettres et extraits, 237. — Hurmuz,; Fragmente v. 83. 

'% Hurmuz. VI. 33r., — Supl. [!. 527-530. -- Iorga. Acte şi fragmente, | N 9 n. 2. 

n Iorga, St. şi do VI. 234- e: Na 

1 Ibid. VII. 220. | 26, | 

13 227. — Filitti, |. c. cc 

si A Rom Ea — Arhiva din Iaşi, VIII. 362. — - Jerea, St. 'si doc. VIL--280. 

15 Urechia, Ist. Rom. XB. 430. DID a | 

* Hurmuz, X tabla., E | | . 

'? Ibid, . îi , „ii
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de negoţ in Moldova:. Draco Eupraghioti se află la 1691 în șinodul patriarhiei. Ei 
este “menţionat şi la' 1695 cu soţia sa Casandra? - e o | 

Ştefan şi Dumitrache Eupraghioti se întâmpină la 16982. Dumitrache e boer 
în Moldova la 1713€. [l cred identic cu „Spraioti Dracomana“, vel post. în Moldova 
în a doua domnie a lui Dimitrie Cantemir 1710-17115. A tost şi mare hartofilax al 
Bisericei, A murit în Nov. 17395. Fiica sa. Elena a fost mama banului Dimitrie 
Ghica bătrânul, a lui Grigore Vodă al Moldovei, a lui Matei, Scarlat: şi Alexandru 
Ghica, . - i: Se n i - 

Poate. fiu al său “a fost Ralache Eupraghioti elevul lui Dimitrie Cantemir 5, cu 
care familia se stinge în linie bărbătească şi care trebue deosebit de omonimul său 
mai în vârstă, Ralache 'Cariofil. e a a 

„ Facă, Vezi p.96 n.2.:— lon Faca e începătorul neamului. „Om de rea cugetare“ 
zice unpitac domnesc din. 1803%,.:. . o i E 

Filitti. Vezi Cremydi. OI | i 
Filodor. La sfârşitul sec. al XVIII-lea trăiau trei fii ai unui „Filodor“ (desigur 

poreclă). Manolache F., cumnat cu Const. Vodă Hangerli, ocupă la -1798 postul de 
hatman ce fusese creat de Ipsilanti”. Dumitraşco -F. e: căpitan de lefegii la 1777“. 
“Costache F. e cămăraş pe la 1780. :E poate acelaş împotriva! căruia se ridicau 
plângeri la .1797'3. Nu ştiu care din ei:este Filodor pe care Alex. Mavrocordat 
Firariul îl numeşte „nemulţumitorul şi nerecunoseătorul“ :.. 'Un fiu al hatmanului 
Manolache, a avut de soţie'o Scanavi. - Di e 

Gherachi. Marele log. al Bisericei, : Hierax (ltafi din a 2-a jumătate a sec. al 
XVI-lea, a avut doi fii, zişi Hieracos (ai lui Hierax)- sau Hierachis  (Gherachis): 
Constantin, care a fost şi el mare log. al Bisericei şi Alexandru dovedit la 1593: 

i 
e 

  

? Iorga, St. şi doc. XXIII. 453. 
2 Eccles. al. IV, 58r-2. — C. G. Mano, |. c. 6. 
* Neos Ellin. 1V. 217.220. 
: Hurmuz. XIV. sar. 
 Letop. Il. 302, 

& Dapontes, Ephemârides, IL go2. MR 
? Pomelaicul de la 1806 al schitului Găvanele la Acad. Rom... i: . 
2 Iorga, 'Ist. lit. rom. în sec, al XVIII-lea, 1, 334. —. Hurmuz, XIII trae. 163. -. 
2 Urechia, XI. 481. Do 
39 Urechia, Ist. Rom. VII. 86. 227. .. , : RI | ÎN DE 
5 Hurmuz. XIII trad. 7. : : 
12 Yorga, |. c. II. 36. -- Urechia Il. 424. 
13 Arh. Stat. Cond. 35 f. 238. 
51 Iorga, St. şi doc. VII. 348-9. | , . SR | Se 
*5 Crusius, Turco-Graecia, 170. — Krumbacher, ed. 2-a, p. 3rr. — Eceles. al. [IL 137. — Hur- muz. XIV. 93-4. — Papadopol-Keramevs, “Izzoso), î:By. IV. 238. SI i 1 P. Îeramevs, | c. LV. ar9. 336. — Acelaş, Catal. mss silogului, 87. — Lampros, Catal. mss de la Atos, |. 246. — Sathas, Bibliotheca, V. 370. A 

AI pr  



Poate din Gheorghe G. de.la 16981. cobora familia din sec. XVIII — Fii ai unui 
Anastasie au. fost: Costache! G. vel comis în: Mold. 1783, v. spătar 1784-5, apoi v. 
post. şi caimacam al Craiovei la 17862. La 1795 e în. divanul patriarhiei-, ţărigră- 
dene 3. Alecu G..yel cămăraş în Mold. 17834. lancu G. hatman, are fu pe. Grigo- 
raşcu, spătar la r8r1, căsătorit cu o domniţă Ralu (poate Moruzi) 5, Fiica unuia din 
precedenţi, Elena a fost soţia lui Hurmuzaki Plagino hatman la 18006, 

Giani, Gianet sau Gianetopol;: “Tzani, “Tzanet sau! i Tzanetoglu," variante ale ace- 
luiaş nume, derivat.de la Ianni, loan?. - EI . 

Manolache Giani, şerdar de Chişinau la :1755, vel! sârdar în divanul - Moldovei 
la 1756, vel spătar şi capichehaia al Moldovei la' 1737, vel post. în: Valahia” la 1760, 
caimacam 'al Craiovei. a ajuns la 1770 domn al: Munteniei sub numele de: familie 
al mamei sale, născute Rosetti şi în fine la 1788, pentru foarte scurt timp domn al 
Moldovei 5. Tatăl său a fost ani, Giani, din Mitilene „corifeu al'filozofilor“,: acelaş 

cu Tzani, mare primichiriu al Bisericei la 1740%. Manolache a avut de soţie e pe Ra- 
liţa Ghica, sora decapitatului 10. 

| lorgache Gianet, vel post. în Moldova la 1748- 1753, apoi în Muntenia 1753-5, a 
fost ginerele lui Manolache Gealepul -v.: spătar” în ' Mold. 17507 yel post., în Munţenia 
a 1760, şi cumnat prin soţie .cu Iorgache Stavrache u, 

1 Neos Ellin. IV. 217. | | 
2 Arh. din Iaşi ÎL. 344 — lorga, St. şi doc. YV. 3ar. VI. 83; 
3 Mano, |. c. 294: , : | 

1 Arh. din laşi, |. c. , Ea E A e 

'5 Hurmuz. XIlI trad. 129. — Rangabe, | 1, c. 154 dă domniei de soţ pe un Catiarh postelnic. 

s Mano, |. c. 

: Butura, |. c. 119. 

s Letop. III 174 n. (notiţa contimporariului Enachi - Kogălniceanu) 229. 231. — Iorga, St. şi 

doc. V. 453. — Atanasie Ipsilanti, ă, eră, citat în Urechia, Ist. Rom. II 5 $ şi cronicarul Dumitrache 

ibid, IIL. 186. 188. 
” Papadopol Keramevs, Biblioteca Mavrocordaţilor, 175. — “Hurmuz, XI trad. 173. 

10 Genealogia Cantac. 403 — Filitti,, Lettres. et extraits, 213. 218. 

1 Letop. III. 219. — Filitti, l.'c. "163. 377. 352. — Geneal.. Cantac. 125. „—Uricar IX 128, — P. 

Manolache Gealepul. Arh. Stat. Sf. “Spiridon vechi, pach. 1 doc. 11. — Filitti,. |..c, 12. „29. 70. 78. 

85. 194. 203. 216 283. Hirutrgul Stavrache a avut doi fii, pe Enache Stavrache, . ispravnic de laşi 

1749 (Letop. III. 222) şi pe Iorgache Stavrache. Acesta a fost cămăraş al lui Mihai' Racoviţă. Exi- 

lat la Hios de C. Mivrocoritat la 1744, reapare că vel post. şi capichehaia al “Mold. la 1752—3, 

apoi vel spătar munțean 1754 şi prim capichihaia 1737. Fire de intrigant, se ceartă la 1759 cu Ia: 

cov Rizo și cu Ghiculeştii pentru numirea unui mitropolit. La'3362 e în conflict cu patriarhul 

Ioanichie Caragea. La 1763. e din nou capichehaia al lui Racoviţă. Anul următor stoarce bari pa: 

triarhului Samuil Hangerli şi obţine! exilarea din Cos-pol a “lui, “Dimitrie Scanavi și “alui Iacov 

Rizo. Cariera o sfârşeşte” strangulat la 2 Aug. „1765. (Legrand * 'Recueil de potmes „pistoriques en 

grec vulgaire, 191—5. — Atanasie Ipsilanti, = ură, ' p. 399. —Filitti. "Un grec az ii 

Acelaș, Lettres et extraits, 6. 69. 70. 74. 16. 81- 8ș. 88. go. 102. "217. 359. 377. — Huri 3 17 

1 — Un om al său de încredere, Statache, origi 
363. — C, G. Mano, |. c. 149. — Hurmuz. IX. 63. N Sutzi (Ata 

nar din Zagori, devine mare vistier la 1764 şi a fost secretar al. marelui dragomal tos 

nasie Ipsilanti, |, c. 406-7. 411-415. — Geneal. "Cant: 141), — Fratele” lui Statache, orgache, 

secretar al lui Grigore Vodă Calimah la 1767 (Ipsilanti, 1. Sh 

: . 
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Antioh Gianet, capichehaia şi post. al Moldovei, 1752-61 .... 
Lascarache. Giani sau. Gianet, vel comis în Muntenia. 1749-1755, vel post. în Mol- 

dova 1755-6. Căsătorit cu fiica hatmanului Paladi şi a 'domniţei 'Ana fiica. lui Antioh 
Vodă Cantemir, era nepot de văr prin 'soţie lui Const.. Vodă. Racoviţă *. 

Fiul unuia din precedenţi, va fi fost Manolache Gianet. v.. spătar - Mold. 1776. 
Ion Gianet clucer 1787-tipăreşte la Viena o „Refutation. du traite d'Ocellus de 

la nature de lUhnivers“. dedicată lui Mavrogheni 3. Sa 
Gianoglu sau Djanoglu. — Dumitrache, vătaf za copii 1737, 'plocovnic 1739, 

biv vel stolnic 1754, vel ban 1772, moare la 1773:. Casătorit cu fiica clucerului 
Obedeanu, a avut fiu pe Constantin Gianoglu v. păh. 1775, v.: clucer 1784 căsătorit 
1) cu Luxandra fiiica banului. Toma Creţulescu. 2) cu Luxandra Const. Ştirbei. 

Gulian6 sau. Iuliand.. Familie nobilă din Creta, de unde a trecut la Corfu, 
Dumitrache. G., e în sinodul. patriarhiei -ţărigrădene la 16417 apoi . mare logofăt al 
Bisericei la 16558. A fost căsătorit cu Sofia, fiica lui Scarlat Beylicciul şi: a Coco- 
nei Caragea *. . : ia 

„Constantin Guliand e mare log. al: Bisericei la 1668—16721.': 
Dumitrache G. capichehaia al Moldovei între 1713—1716, se înrudea cu Nico- 

lae Vodă Mavrocordat! şi scobora deci: din. omonimul :său ginerele lui Scarlat. — 
Dumitrache a fost şi el mare log. al Bisericei între IȚI4—1721 1. La 1714 era în- 
surat cu o Zoiţa şi avea un fiu Antonache::. A avut și o fiică Zafira -căs. la 1709 3 

cu lon Vodă Mavrocordat, fiul Exaporitului 14, pa 
Un Paleologu (fremne) Guliand e vel armaş şi ispravnic de margine la 1739%. 

a ! 

3 Letop. II, 224. -- Filitti, 1. c. 54. 38. 61. 63. 63. 163. 310.322. 348-9. 3779. 35. 
2 Arh. Stat. Tismana, pach..9 netrebnic, doc. 76. — Letop. III. 174 n, şi 219. — Uricar IX. 

128. — Geneal. Cantac. 422. — Filitti, 1. c. 147. 159. 166. 170. 313. 379. 
3 Urechia, II. 371. — III. 80. | 
+ Dapontes, Ephemerides, II. 57. 196. 197. 291. 
s Geneal. Cantacuz. 189, 284 n. 3, 376. — Urechia 1 367.. 
s Hiotis, |. c. . . , a 
? Papadopol Keramevs, Catal..mss silogului, 103. — Hurmus. XIV. 146.. 
2 Sathas, Bibliotheca, IL. 590. . | 
* Legrand, Gencal, des Mauroc. de Cple. ed. z-a pag, 1. — Filitti, 

Revista istorică I (1915) 107 şi n. 3. | 
10 Ghedeon, Npivinra sis nurprapgtnis PAvwnânuins, 102. — Dapontes, 

greci, p. 8. | | | | 
: Hurmuz. XIII trad. 167; XIV. 425, 507, 697, 1706, 107]. — Letop. Îl. 17r. .. 
13 Ghedeon, |. c. — Sathas, Bibliotheca. III. 254. a 
13 Hurmuz: XIV. 576-7. — Scrisoarea din 22 Iulie 1714 (ibid. 612) a patriarhului din lerusa- 

lim -Hrisant Notară către Draco Sutzu, nu se referă la nunta lui Dumitrache Gulians, ci a lui Sutzu 
însuşi cu fiica lui Ianache Rosetti, cum se vede din scrisoarea de la 30 Aug. 1714, (ibid. 623). ! 4 Legrand, |. c.p.3. Ă , a : 

:3 Dapontes, Ephemerides, Il. 227, 344, 363. 

Un grec românizat, în 

în Erbiceanu, Cronicarii 
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S'a căsătorit. în Bucureşti cu Maria. fiica : -spătarului Iordache Cantacuzino” (al. 6-lea 
fiu al post.: Constantin). şi a.avut fiu pe Toma... tnt ERE 

Toma (+ 1753) a fost capichehaia al Moldovei pe vremea lui loan „Vodă Ma- 
vrocordat ?. biv vel. stolnic în Muntenia la 17462, Căsătorit cu Sanda, sora . pah. Ni- 
colae Cernovodeanu-Damari :, a-avut următorii copii: n 

a) loniţă, căs..la 1757. cu Maria fiica. Pârvului. [IL Cantacuzino, moare. la . 1759. 
b) Răducanu, stolnic, căs. cu Elena (+ 1808). fiica: vistierului lorgache Mavrodin 

( 1776) şi a Mariei :, Au avut băeţi şi fete pe cari Genealogia Cantac. nu-i. „arată 
anume. :. | : DR i 

-c) Maria, căs. cu. Ioniţă Candescu, paharnic N a 
d) Luxandra, căs. cu Constantin fiul banului. Const. Creţileseu «, 

La 1758 comis în Moldova era .un Enachi, ginerele lui: Guliană ?. - 
Contimporan cu Paleologu Guliană, era Tudorache Guliand' vel -stolnic în | Va- 

lahia la 1723 8, .căs. 1) cu Păuna. fiica spătarului . Mihai: Cantacuzino ; 2). cu:: Zoiţa 

Păianu 9. La 1737, Tudorache era mort 19. Din a doua căsătorie a avut două: fiice,pe 
Bălaşa a -lui Nicolae fiul vornicului Iordache Creţuleseu,! şi . pe “Maria a: lui loan II 
Vodă Mavrocordat fiul lui Nicolae - Vodă ui... Sia 

După arătările Genealogiei Cantacuzinilor, din Răducanu Guliano, nepotul. de 
fiu al lui Paleolog Gulian6, trebue să scoboare acei : Guliand din -a 2-a . jumătate a 

“sec. al XVIII-lea, anume: - Se 

Un comis Guliand se 'căsătoreşte. Ia 1786 cu fica spăta ului Iancu: Razu din 
Moldova, E poate acelaş cu Tudorache +Guliano, vel pah. în. Muntenia la „1780 Şi 
1792, vel clucer la 1797-8 *:. 

Ioniţă Guliane, vel pitar 1756 2760, vel pah. 762, vel stolnic, vel clucer 1764 n, 
: 

  

1 Geneal.. Cantac. 60. — Genealogia greşeşte insă (ibid, 231) atribuind - di Toma un ! frate, 

Dumitrache Ramadan. Erau frați numai despre mamă, pentru că Maria Cantacuzino a fost căs. de 

două ori, cu Const. Ramadan şi cu „Paleologu Guliană. , ia , , a 

* Letop. III. 205. 
3 Grecianu, Genealogii, II. 316. 

1 Geneal. Cantac. 173, 361, 421-2. — Iorga, Doc. Cantac. 317 nota. , 

* Ingropaţi în biserica. Doamnei din Bucureşti. (Iorga, Inscripţii, [. 278. | 

 Geneal. Cantac. 180, 361- 2, cu indreptarea că pe soția lui Răducanu Guliand o chema Elena 

şi nu Maria. 
1 Letop. IIL. 235. 

e Acad. Rom. pach. 95 doc. 4. : 

? Apoi soţia lui Atanasie Silivriand. Vezi p. 13 n. 4. 

1 Acad. Rom. pach. 175 doc. 133. . 

i Geneal. Cantac. 346, 376-7, 391. 
" Iorga, St. şi doc. VI. 195. 

'3 Jorga, |, c. v. 199. — Galeşescu, Eforia spitaleior, 1065, 135, 143. , 

"1 Arh, Stat. Sf. Spiridon vechi, pach. 1 doc. 10 şi 11, — Iorgă, 1 c. x, “483. — Galeşescu, l. 

e. 278, — Arh. St., Dealu, pach. 7 doc. 4. — Ibid, Plumbuita, pach. ro doc. 4. -- Acad.:Rom. pach. 

55 doc. 2, | N , , . 

„+ 

34
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vel log.:1777,.a fost căs. cu Elena Moruzi nepoata lui Const. Vodă, care a ţinu 
apoi pe Nicolae Brâncoveanu!. Fiul lor'a fost poate Nicolae G. căs. cu Luxandra 
Bărcănescu pe la începutul sec. al XIX-lea... Da e 

„. Grigore Guliano vel stolnic la 1797, iscăleşte şi Grigore: Paleologu?, după 
Prenumele străbunicului său. La 18:9 trăia încă şi era cumnat cu Barbu Văcărescu: 
a căruia soţie'era Zoiţa Paleologu (rec/ă. Guliand). Această Zoiţa . Văcărescu a avut 
în afară. de căsătorie,. doi fii, pe Alecu şi pe “Iancu, zişi Paleologu, după numele 
mamei lor 5... IN a m 

Halepliu. lanache Porfirita,- zis şi Halepli, probabil originar din Halepa, în 
Creta, era încă de la 1674 capichehaia al Ţării Româneştis. Din Decemvrie 1678 
reprezintă interesele la Poartă ale lui Şerban Vodă Cantacuzino, căruia îi asigurase 
domnia combătând pe 'Ruseteşti .sprijinitori ai Ducăi-Vodă 7. a | 

„ Contimporani cu acesta sunt Avram Halepli, post. în divanul Moidovei la 16685 
şi Hagi Grigore Halepli, învăţat în 1. arabă şi în dogmele. creştine, . care . trăia pe 

i: :"Un Constantin H. e dovedit la. 17071. .: Se 
„Grigore Halepli sau Halepinschi e vel vistier la-1720, marc log. în divan la 

1724 !. Il cred identic cu Grigore „ţărigrădeanul“. fost vel: căpitan :de Focşani, de 
care vorbeşte. cronica lui. Afenduli:». . a a - 

La 1740-1, întâmplându-se moarte lui Gheorghe Ursachi la. Cernăuţi, epitrop 
al averei rămâne Enache Halepliu, probabil acel : Halepliu care a fost şi staroste, 
adică ispravnic de Cernăuţi înainte de 17425. -: e 

Un Panaitache Halepli e vel comis în Muntenia la 1752... e 
"*» Un lanache H.e-vel vameş în Muntenia pe la 1760. : i. i 

Tot Halepli era şi faimosul episcop de Râmnic, Chesarie 1 (1773 —1780|. Din 
fratele acestuia, clucer State Halepliu scoboară. familia fostului primar. al Capitalei, 

1 Geneal. Cantac. 349. — Rangabe, |. c. I5r. — Urechia, Ist: Rom. 1. 61: - 
* Hurmuz. X. 517. a 
3 Galeşescu, 1. c. 133. | | , D - e 

„4 Grecianu, Genealogii [. 418. e | 
5 Iancu Paleologu, căs. cu Alexandrina Grădişteanu, a avut fii pe Grigore şi Barbu, dece- 

daţi. — Dintr'o a doua căs, cu o engleză, a avut fiu pe cunoscutul caricaturist din Paris, Pal.' . 
Alecu Paleologu, căs. cu o franceză, a fost tatăl lui Maurice Palsologue, ambasador al Franţei 
5 Hurmuz. V.: 394, — XIV. ar. , i m . 
* Monumenta comitialia Transylvaniae, XVI. 632, citat in Iorga, St, şi. doc. Ill. 93. : 
s Iorga St. şi doc. VI. 87. | o a 
 Dapontes, în Erbicianu, Cronicari greci, 4o. 
10 Iorga l.c. V air nota. 

" Acad, Rom. doc. *%/L111. | 
'= Hurmuz, XIII trad. 67, : | : ' 
13 Iorga, St. şi doc. VL. 334-444. a - 
ibid. NIN. gg. 
15 Iorga, Ist, lit. rom. în scc. al XVIII, 1. 324. 

p- 
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Emil Petrescu.: Numele de' Petrescu vine de la.o-moşie de zestre, Petreştii. dv: acest 
volum, doc. 597—599). aaa 

Hangerli. Incepătorul familiei este. başa (şet..de breaslă). lahachă, căs. în prima . 
jumătate-a sec. al. XVIII-lea cu Hangerii, fiica lui: Hagi :Savul: Moruzi.! “Patriarhul 
“Samuel de la 1763 este numit fiul Hangerloaicei (ris Xeorstepheds -+ Fratele'său, docto: 
rul Gheorghe, a. fost tatăl lui Constantin Vodă Hangerli.: Doctorul Gheorghe, a 
avut şi trei surori, din care una a fost. soţia lui. „Filodor, . alta a: unui i Vlangăli şi' a 
treia, poate, a unui Lapitii  - Si N 

Iliotu. Vezi arborele Silivriano, la sfârşitul volumului: CE amo ti 

Hrisoscoleu. La 2.: Oct.; 15917, o.:„doamnă  Roxandra a! 'Ţării- Româneşti“, tri- 
mete prin : scrisoare: salutări mamei ; sale ; Marieta, din “partea: Fr isosculinei, a lui 
Ivancu, Pătraşcu, a jupânesei' Vişa şi a:lui'-:Lorenzo+. Doamna Ruxandra: trebue să 
fie o soră a lui Mih nea Vodă Turcitul, domn al “Ţării Româneşti 1577 — 1583 şi 
1585— 1591. Intr'adevăr, acest Mihnea, în corespondenţa. ce are, după | eşirea sa din 
scaun, cu aceiaşi Marieta, o numeşte . şi: el une-ori "mamă, deşi: in. realitate era 
mătuşe.* Inrudirea' era aceasta: mama .lui Mihnea, Ecaterina Salvaressi, era' soră 
de mamă cu Lucreția, cu Marioara sau Marieta, şi cu. Zanetto;: născuţi. din căsătoria 

Ecaterinei cu. Nicolae Vallarga. Marieta a fost soţia lui “Fabrizio Adorno. Era 
mătuşa lui: Mihnea Turcitul despre mama. acestuia. —. Jupâneasa Vişa de' care 'a- 
minteşte scrisoarea: Ruxandrei, era a doua soţie a: lui Mihnea. turcitul.7--— Hrisos- 
culina se vede să fi fost. o rudă apropiată, poate: soţia lui Sguromali. Hrisoscoleu, 
care trăia la curtea lui Petru: Şchiopu în Moldova, în a doua: domnie. ra acestuia, 
1582 — 1591. Petru Şchiopul era unchiul lui“ Mihnea Turcitul şi deci şi al Ruxan- 
drei care scrie la 159r. Hrisosculina poate fi una din. cele două : surori! i dovedite ale 
lui Mihnea Turcitul, sau o fată a acestuia. ... î:; - i. pn 

Familia pare a fi originară din Lesbos.:* Un Hrisoscoleu, schevofilax al Bise- 
ricei la 1638—1641, apoi mare log. la 1646", a fost soţul Casandrei fiica lui Alex- 

  

! Da ARIE CA DN MR 

. Dă : | Ş i a) - 

1.Daponte, în Eribiceanu, Cronicarii greci, 97. — Hurmuz. xn trad. : AST: 2 

: Rangabe, Livre d'or, ed..1-a.— 'Blancard, Les Maurojeny p..484.: E 

> La 1790, un Vlangali e dragoman prusian (Filitti, Lettres et extraits, s28)-. — Iordache 

Vlangali, post. 1820, era rudă cu doamna lui Grigore Vodă Ghica, Maria Hangerli ' (Hurmuz, X. 

427. — Filitti, Corespondenţa cu Metteruich, p. 16). Acest volum; ă 272 (Lapiti). A 

* Hurmuz. XIV. 89. si : îi 

3 Ibid. 96 şi 1or urm. . | Da 

6 Ibid. 57. 61. 74. i - Na 

3 Stoica Nicolaescu, Doc. slavo-române, 280. 

s Hurmuz. XI. 497-8. De observat tot atunci-un Sguromali Paleologu (lbid, 120). 

+ Hurmuz. X1V..60. 

1 Climent ieromonah Hrisoscol din Lesbos la 1606, (Papadopol, Keramevs, “Biblioteca Mavro- 

cordaţilor, 134)... - 

n Gedeon, Chronica, 192. —Hurmuz. x, 142. Ba, 

A



andru Vodă lIliaş al Moldovei, şi tatăl Sultanei soţia lui Alexandru'. Mavrocordat 
Exaporitul.! | e Sa 

„__. Exaporitul, mai era şi cumnat, prin sora.sa Marioara, cu un alt Hrisoscul, fiul 
lui Gheorghe, care la :1694 vinde nişte case soţiei 'sale.?: Acesta este „cumnatul“ 
care la 1688 insoţeşte pe Exaporitul la Viena pentru negocierile de. pace.*. E poate 
1dentic cu Hrisoscul, vătaf. în “Ţara Românească la '1674.: Un Hrisoscul e vel jic- 
nicer în Moldova ;la 1662, vel stolnic 16735, - e | | Este neindoios că Hrisoscul a fost nume de botez deveriiti nume - de familie. 
„Astfel Hrisoscul Vlastăo. Hrisoscul Ralli?, Ea a 

„„ Un Constantin Hrisoscoleu era în sinodul patriarhiei țărigrădene la 1691.8 
La inceputul sec.'al XVIII-lea trăiau în principate fii lui Aristarh Hrisoscoleu, 

pe care-l cred. identic. cu Constantin .Aristarh de care vorbeşte condica: de socoteli 
a Brâncoveanului, la 1699: şi cu Const,. Hrisoscoleu de la 1691. Aceşti fii sunt 
numiţi Aristarh, după porecla tatălui lor, îi ci 
„„_1--Del: Ghiaro vorbeşte: de Ianache Hrisoscoleu. care în vârstă de 13 ani plecă 

la Roma şi intră în colegiul sf. Atanasie spre a :studia retorica şi filosofia; luă doc- 
toratul în Siena şi veni la 1716 in Muntenia unde fratele său era vel Bostelnic, de- 
venind el însuşi vel pah. al vărului său Nicolae Vodă Mavrocordat, văr despre 
ama. acestuia" Când cu fuga lui Nicolae Vodă .în Transilvania, fraţii Hrisoscolei, 
în loc de a-l urmă, porniră spre: Giurgiu, şi fură ucişi pe drumii. Acest Ianache 
este evident Ioan Hrisoscoleu, studentul sosit la: Roma la '1698 în vârstă de 13: ani 
de. care vorbeşte Legrand, fiul lui Hrisoscul işi al Zoiţei sora Exaporitului!?, căci 
Ion Hrisoscoleu era nepot al Exaporitului prin soția acestuia, Sultana . Hrisoscoleu, 
sora deci a lui Aristarh Hrisoscoleu. E : 

Aş identifica pe -Ianache Hrisoscoleu cu lanache fiul răpos. Aristarh, care se 

' 

  

1 Xetgă rod “ţivovs zâv Mungovopătaw», scrisă la 1742 şi publicată în Legrand, Genealogie des 
Mavrocordato de Cple, ed. 1-a, p. 13. — Daponte (in: Erbiceanu, 1. c. 18) zice că numele de botez 

- al lui Hrisoscul ar fi fost Ianache,. : Sea E 
1 Papadopol Keramevs, "legozoy. &:5). |. 443 — 4. — Hurmuz, XIV. 297, 

3 Hurmuz. V.+ 210 : 
_4 Constantin căpitanul, ed. Iorga, 

* Iorga, St. şi doc, V. 37. VII. 367. 

6 Vezi, în acest excurs, V/astă. 
1 ldem. Ra//i, 
a C,G. Mano, 1. c. 61. 
> Grecianu, Genealogii, |: Aristarh | - 
12 Del Chiaro, Storia delle moderne revoluzioni dela Valachia, ed. Iorga, 203 —a11, 
si Ibid, - 
'= Gentalogie des Mavrocordato, ed. 2-a, Paris 1900 p. 57 şi urm. „ e 
13 Legrand pare a nu fi cunoscut doc. care dovedeşte că pe sora Exaporitului, „căsătorită cu un Hrisoscol, o chiema Maria. „
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întâlneşte în: Moldova încă de la: 1712, în domnia -lui! Nicolae Mavrocordati; deşi Del 
Chiaro spune că a.venit întâia oară în principate fa 1716. DD 

2. lorga sau Iordache Aristarh, ţărigrădean, era vel uşier în Moldova la 176.2, 
3. Mihalache Aristarh, trăeşte în Moldova la 17162; '. ni] 

„4. Dimitrie Aristarh pe a cărui fiică, Raliţa, o - ia în căsătorie loân' Calimah 
domnul Moldovei 1758—1761.— Raliţa era întradevăr rudă cu Alexandru Ghica 
tergimânul şi cu fratele acestuia, Grigore vodă,t a'căror mamă se:ştie că era fiica 
Exaporitului şi a Sultanei Hrisoscoleu. a, DE 

„ * Dumitrache a fost căsătorit cu Zoiţa.: Del Chiaroc spune că la 1716 era vel 
post. al lui Nicolae Mavrocordat. Observ că la 1717 vel post. în divan era Dumi- 
trache Vlasto. a N a aia CI a 

Fiu al lui Iordache Aristarh socot că a fost:. Aristarh Hrisoscoleu, vel comis 
în Moldova 1730, biv vel stolnic :1737, vel ban de. Moldova! 1741—2,: vel: spătar 
1747—9, vel vistier 1754, iarăş vel spătar 1756—7.: Poartă 'numele “bunicului, iar 
mama sa era Safta, fiica Ducăi Vodă cel bătrân, aşa că nu .poate fi :fiul lui Dumi- 
trache, a căruia :soţie a fost Zoe... — Aristarh a fost căsătorit cu. Bălaşa (năc-'1709; 
fiica lui Iordache fiul lui Ioniţă Cantacuzino Deleanu. —Moare la 17587 i: 
„Fiul lui Aristarh şi al Bălaşei a fost Iordache „Aristarh, vel' comis" în' Moldova 
1753, 1756, postelnic şi capichehaia' 1756—7, pah.:1758, agă 1762, iarăşi! post 1763) 
vel vistier 1776.5 A fost căs. cu sora (probabil Ecaterina) lui Nicolae Draco Sutzu? 
Sora sa Smaragda (1.1789) a fost căs. cu marele. Vistier. Nicolae Rosetti Rozno- 
vanu (' 1806) 1 i DE DR e II a N e 

Un lanache Hrisoscoleu este -vel post. în Moldova în timpul domniei lui Grigore 
Matei Ghica (1747—8). pe care-l însoţeşte. apoi în; Muntenia unde este, succesiv vel 
post. 1748, vel ban al Craiovei 1750—4U,. 1768, apoi iar „vel postelnic şi în fine biv 
vel ban şi caimacam al Craiovei la 17831. A fost. căs. cu fiica agăi. Lascaris Ma- 

t ti 

  

1 Hurmuz. XIV. '457. 465. — Grecianu, ]. c. 
: Letop, II. 1ro. 

s Ibid. 171. 
1 Hurmuz. XIIl. trad. 116. 
s Hurmuz. XIV. s5i—2. 
& Loc. cit. aa 
? Letop. III. 183. 211. 219. 416—417.— Acad, Rom. doc. 35 pach. 78.—Biserici cu averi proprii | 

II. 266.—Iorga St. şi doc, VII, 219,—Acelaşi, Ist. lit. rom. în sec. al XVIII-lea, |. 245. . 
8 Letop. III. 174 nota, 187. 227. 229. 235. 253-—Acad. Rom. doc. 81 pach: :59.—lorga St. şi 

doc VII. 219. e 
*In Rangabe, |. c., ed, 2-a, p. 214, prin confuzie, se atribue invers lui Suţu .de soţie o Hri- 

soscoleu. — Urechia IV. 632. | pi pa , 
19 Geneal. Cantac. 49—şo.—Biserici cu averi proprii, II. 265.—lorga St. şi doc. VI. 236, 262, 

436.— VII, 173, 189, 277. 28. o IER E 

n Letop. III. 211.—Arh, St. Mitrop. Buc. Cond, V. f. r2.—Iorga, St. şi doc, V. 497'.VI. 495:-- 
Urechia, Ist. Rom. 1. 233, | E 

"+2 Iorga, Scrisori de boeri şi negustori: scrisoare a lui Stan "Jianu, 1786.—La 1790 un ban 

lanache cere ca fiul său să fie. orânduit ispravnic. (Urechia III. 345). -
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monă şi a Mariei sora lui.Grigore Matei Ghica, aşa că era nepot prin alianţă al 
acestui domn :. Fiica lui trebue să fi fost” Elena Hrisoscoleu căs. 1) cu un : Const, 
Mavrocordat * şi al 2): cu Pârvu III' Cantacuzino (+ 1769) Măgureanu.3. 

Fiu al banului lanache a fost, poate, aga Hrisoscoleu ispravnic de Prahova 
1784, a căruia soţie, Smaranda fiica lui Dimitrie Balasache, moare la 1776. : 

„ Contimporani cu banul Ianache crau: 
Gherasim Hrisoscoleu, mitropolit a! Cizicului; . 
Nicolae, vel comis în divanul Valahiei la 1750; Sa 

„Scarlat, şetrar la 1753 când zugrăveşte din nou biserica de la Aăteşti“ ctitorie 
a. ui. Constantin căpitanul Filipescu, în: 'satul Măteşti din Buzău pe care-l cumpă- 
rase. Este începătorul neamului IHrisoscoleilor- Buzoeni. Figurează pe pereţii biseri- 
cei cu soţia sa. Rada şi cu fii Dinu, Grigore, Alexandru, Şerban, Păuna şi Mariuţa, 
nepoţii pahărnicesei Maria Mâănăilescu din - Buzău.? - 
„a Constantin (Dinu), unul din semnatarii adresei către Obrescov la" 177348. a 

fost căsătorit .cu Maria fiica lui Şerban  Fărcăşianu şi a' sorei. genealogistului 
general Mihai Cantacuzino. O fiică a lui Dinu a fost: măritată cu | Alexandru medel- 
nicer (era + 1803) fiul lui Dumitrache clucer, cronicar!», 

6). Grigore este unul din. deputaţii: trimişi . la Petersburg. la 17701. Vel pah., 
vel clucer. in divan la:1792, a fost.căsătorit cu Maria Topliceanu. 12 
6) Un Alexandru, şetrar, frate cu un Radu Hrisoscoleu medelnicer (acesta 
poate născut după zugrăvirea bisericei din Măteşti) :a fost căsătorit cu fiica lui 
Nicolae Dedulescu, şi a avut o fiică, Elena care la 1827 era „măritată: cu i Grigore 
Tău. : - 

* Poate tot frate. cu precedenţii, şi” născut după 1733, va. fi 'fost Manolache Hri- 
soscoleu dovedit la 1795, pah.; "mort la. 1830 şi îngropat în mânăstirea de la Vă- 
lenii de Munte.!: A fost căs.. de 2 ori,:cu Sanda fiica serdarului Nicolae Obedeanu, 

  

1 Geneal. Cantac, 393. ” ” ! a 
* Lezrand, Genealogie des M,, ed. 1-a p. 3. i 
3 Geneal. Cantac. p, 119. ” 
4 Iorga, Inscripţii 1. 237,—C. G. Mano. |. e. 107—8: — Genealogia Cantac, 391 ii zice Dimitrie 

Ramadan.—Urechia, 1. 316. - aa 
5 Ghedeon, în revista Kosios L. ar, 

'6 Galeşescu, Eforia spitalelor, 236. şi acest voluim doc. 227. 401. 
? B, Iorgulescu, Constantin căpitanul Filipescu: în Lit. 'şi „artă romana IV (1899 — 1900, 

Sar. — Urechia, IV. gar: 
3 Geneal. Cantac, şr2. 
» Ibid. 117 

„X Acest volum, p. 73 n. 3, 
11 Geneal. Cantac. 181. - 

1: Galeşescu, |, c. 123. 
15 Grecianu, Genealogii, III. 23—6. 

14 Iorga, lnscripţii Il. 23s, 

.
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şi cu Elena. De la întâia soţie a avut o fiică Maria, soţia. clucerului loan. Facă şi 
mama autorului F'ranfuzitelor. 1 i 

Fiu al lui Grigore a fost marele log. Dimitrie Hrisoscoleu Buzoianu din epoca 
regulamentară, * fratele Saftei soţia lui. Nicolae Filipescu. vel log. -i 

Ianeuleo. -Lucache celebiul Tiwyzcvhates face . parte din .consiliul. patriarhiei 
Țarigradului la 1757. Poartă, nu ştiu pentru ce, titlul della Rocca.! Căsătorit . cu o 
soră a lui Grigore Vodă Ghica al Moldovei a fost. delegat al . acestui “domn . la 
negociaţiunile ce au. dus la răpirea Bucovinei, la 1775-* A avut.o fiică: Elenca, soţia 
lui Lascarache Rosetti spătar la 17775. Poate fiu al lui, era Alexandru lanculeu 
della Rocca, vătaf za aprozi în Moldova In 1778, apoi: post. şi pârcălab la Galaţi! i 

Ipsilanti. Vezi Yfsianti. -: :. CE 
Lahovari. Incepătorul neamului * este - Petrachi, din: Caramania.s Din. simplu 

numărător la monetărie, —i se zice şi tarabangiul — a ajuns” pe vremea: sultanilor 
Mustafa şi Abdul, intendentul monetăriei împărăteşti „direttore di questa zecca“ "Şi 
sub protecţia suedeză -„barattario - di Svezia“ zice :un: raport diplomatic din 1786. 
Ajunsese la această dată foarte bogat, ridicase palate. şi biserici, inumea şi - revoca 

paşale. Pe la începutul carierei, locuia la socrul . său: “bancherul 'Lucache, . -aproape 
de biserica 7îs Beozoiwms 7 Mofyodiwv După sfârşitul. tragic, .vrând să. împiedice 
numirea lui Mavrogheni la scaunul Ţării Româneşti, Petrachi : a fost îngropat la Haskioi; 

Frate cu Petrachi cred să fi fost Neofit Lahovari, ::care. din .ajutor: al! patri- 
arhului Samuil Hangerli (1763) ajunge mitropolit de Paros şi Naxos; 1780— 1810.14 

Tradiţia! familiei admite câ -fiu al lui Petrachi a fost: Manolache Lahovari, vornic 
al obştirilor şi caimacam: al: Craiovei : la "1811.11 Petrachi':a. avut: 5 copii, un cumnat 
Gheorghe şi un-altul .care:la 1783 fusese armaş al 'lui ':Mihai:. Vodă:: Sutzu.12 Cum- 
natul lui Petrachi, Gheorghe Luchi, căminar în Muntenia, 11 a fost tatăl stolnicului 

1 Diata! din 1815 a lui Manolactie, la Acad, Roim. Ms 614 e 168. —et Arh. St. Cond veliţilor 
boeri No 5 caet 4 f. 43. 71. 77. Di 

2 Filitti, Domniile române sub Regulamentul o organic, 133. 274. oo, 303, 
3 C. G. Mano, L.c, 149. — Hurmuz. XIII trad. 363. 
1 Un Tedeschi de Rocca, a fost secretarul lui Radu beizadea Cantazuzino dorea Doc, 

Cantac. 192). Sa 

* Hurmuz. VII. 204-5 ED a: 
c Hurmuz XIII trad. 69. 8o g2. _ | Re te 
? Rev. Teologică, III. 403.—Urechia, 1V.. 453. DI Ca a a a 
 Dapontes, în Erbiceanu, Cronicarii greci, 200,— Acest volum, p. 6. n8:.. 
2 Hurmuz. 'IX: 140.—Byzantios, Constantinople, 1. 531. Îl prefața; ll 125. 
12 Acolo erau şi mormintele lui Radu „Vodă, lui Isaac “Rallet cel: dintai şi al _Sutzilor 

(Ghedeon, pygazo: dida: p OXXXVIII), 
" Neos Ejlin. II. soz. V, 104. —Ghedeon, Ironica Acad. Patriarhiei p. 153 3.— Pericle Zerlenti, 

"Iocoptarat îpzdva! T? zpi măs tar “stus 2409 15wy r'1j3 vas oh îs 2zo'psinb 'Yuhaa3 =ns 1913 pas. 93 

1% Urechia, IA. 198. 204. 230, X, A. 60.— Moare în Dec. 1811. | 
13 Blancard, Les Mavcojeny, ed. 2-a p. 101 şi 759.--lorga, Acte şi frag. î zot, - 
:4 Un Luchi căminar, ispravnic de Vâlcea 1794 (Urechia 1V. 546). NE



— 272 — 

loan Lahovari (1789—1554) dela R.  Vâlcei.'tovarăş! de întreprinderi al- lui Poli- 
zache Dimitriu, al lui Dimitrie Aman şi al lui Scarlat. Stoenescu, în Oltenia, „pe la 

"1820, 1 căsătorit cu Bica fiica clucerului Const. Socoteanu., : 
Lambrino. Andronic: Rangabe, mare retor al Marei Biserici la 1687, hartofilax 

la. 1714, căsătorit cu “Elena fiica lui Antonie “Vodă Rosetti, a avut trei fii zişi 

Lambrins : a 
« Ianache, era mort la 171 3; : Da 
Constantin, trimis caimacar de loan Vodă. Mavrocordat, biv vel  spătar în 

Muntenia la 1757, a avut fiică pe Casandra. a | 
O Casandra: L. era la 1775 văduva .lui Nicolae biv vătaf za - aprozi şi treti 

log., fiul lui Panaiot, grămăticul lui Const. Vodă Brâncoveanu (Urechia, II. 162 nota). 
Acest Nicolae, 'ca şi tatăl său, sunt foarte lăudaţi 'de Alex. Vodă “Ipsilanti în hriso- 

vul de scutiri pe care-l dă Casandrei. — E vorba evident de Panaiot: sau. Panaiota- 

che Vizantiul, boer grămatic, primicer al Marei Biserici, prietenul la 1714 “al lui 

Radu Dudescu, şi care a avut doi fii pe Nicolae şi pe Ștefan (Hurmuz. AIV. 630.— 
Neos Ellinom. II (1903) 4936. 

“Manolache, biv vel agă la: 17115, ginerele lui: Const. : Vodă Brâncoveanu, era 
în Moldova la 17147. La 1723 e;vel pah. apoi vel clucer în Muntenia, v, log. la '1731, 
vel ban la 17358. Cu domniţa Bălaşa este ştiut că n'a-avut: copii. Copiii deci 'cei 
se. atribue?, trebue să îi fost din altă căsătorie. O familie Lambrino se întâlneşte şi după 
aceia în Moldova %. - a ta ma 

„Descendenţa însă 11 din: Andronic, a lui Iacovache Rizo: socrul lui” Grigore Vodă 
Ghica, este inadmisibilă. Acest lacovache era fiul unui comerciant din Hios :, 

Lapiti. sau Lapati; nume vechi!3, purtat în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, 

. 

via lorga,: St. şi doc, XXV. 78--9. 97.— Catastih 'oficial'de toţi boerii - Țării Rom.: la 1829, 
din ordinul lui Kisselef (în copie la I. C. Filitti). e 

> E. Rangabe. Livre d'or, ed..2-a,-pag. 168. RE 
3 Hurmuz. XIV. 41. (a 

1 Comunicat de. D. Russo. * E . 
3 Iorga, St. şi doc. XXII. 89. , 

"s Hurmuz. XIV. gar, p Nas 

1 Ibid. 579, 607. 
s Iorga, ]. c. XII. g2. -— Dapoutes, Ephemerides, daces, UL. 44 
* Rangabe, l. c. ME - 

: Iordache Lambrind, pah. în Moldova 1719 (lorga, L c. VI, 48. Un Nicolae Lambrino e mare 

eclesiarh la 1768. (Papadopol Reramevs, Catalogul mss silogului, p. 103). De altfel numele. de Lam: 
brino se întâlneşte în Moldova şi înainte de Andronic. Un Lambrino e treti post. 1662 (torga. St. 
şi doc. 1V. pag. ceLvin). Din Lambrino pah.. 1680. tatăl unui Toader L.. medelnicer 1720 s se trage 
familia actuală din Moldova. (Ghibănescu, Surete şi izvoade, N pag. OXXXIII). 

1 Rangabe, |. c. „i: . | 
12 Vezi, acest excurs, Jizo.: : - 

:3 Carmina ale lui Gheorghe Lapithi, la Bibl. națion. Paris, Ms grec:2877.  



23 
de doi fraţi : :Iorgache, nepot “al lui. Const; -Vodă.:IHangerli,. secretar al capiche- haialelor la 1780 apoi caimacam al Craiovei!; şi Eustatie sau. Statache, vtori :vistier şi capichehaia Al Moldovei. la 1780, vel „post. în :Val. la:1793, căsătorit:cu Roxan- 
dra fiica. lui Nicolae, Schilitzi. şi a. Ecaterinei Scanavi.; Eustatie aavut, două: fiice,. pe 
Maria a marelui: dragoman Alex. Sutzu şi pe. Zoe soţia lui Iacov. IL;Rizo2....... i 

Macri. Familie cunoscută: din :sec. al XIII-lea 3,. Un loan: Macri, şef de stratioţi, moare la 1546 .:In sec. al XVII-lea, familia număra. printre :vechii :eupatrizi ai: Epi- rului?. In Moldova un Macri e vel armaş pe la 16%0* şi de atunci boeri cu acest nume se intâlnesc acolo în sec. al XVIl-lea şi XVIII-lea în ci . 
Mamonă. Incă de la 1230, Mamonă, Demonoianni şi Sofiand erâu. principalele 

familii ale Monembasiei *. Familia a avut mai multe; ramuri care: nu'se.ipot! lega 
între ele?. Mamona a fost. şi :nume .de. botez şi:poreclă. Astfel; ua Mamonă :Fran- 
gopol se strămută la 1533 din Malvasia în Creta 20, i 

Un Alexandru Mamonă trăeşte la . curtea. lui: “Alexandru ::Vodă.: al:: Moldovei 
a 633, | Ca pi „ 

Familiei: Mamona îi aparţinea . faimosul Panaiot,. zis; Nicusis — probabil de la. 
Nicosia, în Creta, — interpret. al ambasadelor din Constantinopol, apoi: prim drago- 
man şi prim secretar al Porții la 1670, mort.de apoplexie la 2: Oct.: 1673 12... Soţia 
lui era, după unii, din. familia Calvocoressi, după: alţii;: o. Cantacuzino 12. Nepotul său, 
lanache Cleronomo. devine interpret al: Porții. la 167314: ce ti 

I se cunoaşte documentar un fiu,. Dimitrie, ale:căruia 2 fiice s'au măritat, una 
cu Adamache Moruzi, alta: cu un: Saratzi 1; Larr705 trăia: însă la: Cons-pol -un : Pa- 

t - ui . - 

TA AA 

  

pi 

? Rangabe, 1. c. 169, 217, — Iorga, în Conv.'lit.: 35 (1901); p. 1136. | AR 
* Manuil Macri, hartofilax al arhiepiscopiei Ahridei i 1217 —r220! (Papadopol Reramevs, 

“opzohiy eis «i tacoplay sie dpă:emaxosăs "Axpidos. Petersburg, 1903.:: Î: iii în rapa 
1 Sathas, Monumenta, VIII. 416. N | 
* Lampridi, Epirotice, 1. 2r-2. — Sathas, Bibliotheca, III p. CXIII: epitaf de Sergiu Macreu 
*lorga, St. şi doc. V.r7nq Da IE 
1 Ibid. VI..r29, 383::VIL.:199, 214, 371. — Letop, 111350, 352. III. 6, m 
* Cronica Moresi, în Buchon, Recherches, 1. 92 E RR 
? Miliaraki, Otuoiyza Mapuvă, Atena 1902. — Ghedeon, Tpâvunea saspaz gti INI, — Eccles, al. 

1902 p. 484. | Le | A „ă | 

19 Sathas, Monumenta, VII 161. — Cf. în acest excurs, Mano. aa a 

» Hurmuz, IV 466, 
': Hammer, Hist, de Empire ottoman, trad. Hellert: X[.:344,'3f1-2. "Discuţia' lui Panaiotache 

tu Vani-effendi, în Deltion, (Il, 235 sq. - ci: - 

33 lbid. 228 şi n. 2. aaa a a o 

“Un Matei 'Cleronomo, vel portar al lui: Brâncoveanu; “:17o1'se Ingroapă la mitropolia din 

' Hurmuz. XIIL. trad; zoo. — Cronica lui Naum Râmniceanu, îă Erbiceahu, 1. €, 263... 

ta 

i Ti 1 Bucureşti. (lorga. Inscriptii I, 120. | pia , 

15 Avea case de piatră pe marginea mării, la Cospol, namită Gherghiri 

tantinople, [. 5817. — Contimporan cu el, ua Gheorghe Mamonă, 1693 (Neos Elia. IV, 220). 

1% Miliaraki. 1. c. 6ş-5- ii 

i (Byzantios, Cons- 

i 

35



— 274 — 

naiotache Mamonă 4, care ar: putea fi. acelaş cu ' Paaiotache, al: treilea :socru al. lui 
Nicolae. Vodă. Mavrocordat *: i a macel atei 

:-Lascaris Mamonă,. originar din: Monenibasia,- paharnic, âgă, zis orbul, se: căsă- 

toreşte: la: 1727:cu: Marioara Matei. Ghica... Fiica: lor Smaranda” a: fost “ soţia lui Ion 

Ipsilanti, dragomanul de la: 1759, părinţii lui Alex.: Vodă: Ipsilanti 3, care''era astfel 
rudă cu Panaiot Nicusis,: ceia ce explică drepturile » ctitoriceşti ale: familiei Ipsilanti 
asupra mănăstirii 'din insula Halchi 4: Altă: fiică, a: fost. soţia. banului :  Ianache» Hri- 

    soscoleu 5... .! ii: i e e etica racier 
Mano. Prenume devenit nume: de: famile: Mahos—ATanoil. e orbi at cetei 

ai „Astfel; re rit a pe asta al ot 

Nicolae. fiul lui Manu log. 611 Bi ae ct ari 

: Manos. Muzaki, martor într'un- act românesc al lui! Pătrâşco post: (n călugarie 
Pateie) la 16307. - iba ec pet a bi 

*: Manu 'sau Manea, fiul lui Udrişte,: în sec. XV (v. doc. '9r niz. i! 
Manul vel post. la 16488, vel ban la 16605, cred că era român. Faptul că în 

„pecetea lui se, găseşte vulturul. bicefal, nu. este un:argument pentru! origina :străină. 
Această emblemă se: găseşte, :spre: pildă, 'şi: în: pecetea'Neacşăi bănesei de:la Măgu:- 
reni; fiica lui Jano: post. ot“Boleasca 10, :sau' în pecetea : Soficăi:: Cândescu, fiica: lui 
Neagve din: Popeşti 11.. Alt argument:se trage dintr'un doc:: de:la: 1668 în'care dom- 
nul de atunci zice că a fost îndemnat „de ozaviri;: mai vârtos: de-banul''Manul“ 1. 
Cuvântul pozavir n'are însă înţelesul: de:străin:i Mozavir.:sau':muzeviri:: de: la: radi- 
calul zevr, înseaimnă aţâţător,: calomniator,' şi este: întrebuințat în: acest sens în 'Vzaţa 
lui Nifon ; trebue deosebit de musafir, de la sefer= călătorie, expediţie, şi care 
înseamnă „oaspete, călător, deci străin. Nici inscripţia, »Manos“ în .jurul..pecetei nu 

este hotărâtoare într'o vreme. de influenţă „grecească, De altei este ; vorba probabil 
de premumele, marelui ban de, la 1660, ji i puri ierta si. si 

Sora lui Manul vel ban, lana.'a. fost căs. cu: Ivașcu, sluger ot Izvot cu „care a 
ari E D304 

  

1 Ghedeon, Teapa, zuzptapyiai „ze TGy, SIA "na Spăhstoovy, Kepăheus, Pi ii 
2 Vezi p. 41 n. 6, Pr tt ta 

2 Miliarachi, |, 6.657. ct ti e e 
4 IRid. 67. a N ! i 
5 Acest excurs, ZIrisoscoleu. . = - ia PE e 
s Lampros, Catal. Mss de la Atos IL zor. — Pe vremea potriartului Maia, 967 7 un Ma- 

nuil sau Manos mare retor (1. şi A. Sakelion, 1. c;.137, 146..: : 
3 Hurmuz. XIV. 128-9. — Familiă Muzaki cunoscută din sec. XIV. lea. In's sec: al xvE lea Joan 

Muzaki și fiul său Const, (Deltion, IV. 28oi. 

"+ Doc. din 30 Martie.1648 la Acad. Rom. '1/c1,: 
2 Iorga, Doc. Cantac. 11, 242. 

„39 Ibid: 239. -..: : : a 
E Grecianu, Viaţa lui "Const, Voda. Brâncoveanu, 328. 

„sa Revista de ist. arheol. şi filol. X!. 86. 

  

a i 
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avut fu pe Preda post. „Ştirbei.1.. Dar. se ştie de; altă: parte, ,că:, soţia ..lui/lvăşcu şi 
mamă a lui Preda era fiica lui Mitrea Rudeanu, de smde. rezultă « că Manul era. frate 
cu Mitrea,.şi-deci Rudeanu... ..,, .....; i Mi ta spite pini mergi cu 

Un Manul mare vornic, cu soţia sa. Maria, ; şi ful. lor, „loan, Sunt, îngropaţi | la 
mitropolie în mormântul : . Grădiştenilor.:. la « care. prenumele de; Manail se: „repetă. . 

Un Manul pah., „se; „întâmpină, la ; 17075. 2 Cperatb ; 
La Arta, pe. la 1679, trăia un negustor bogati, le ;sieur. Aanno “Mannea; nu 
Iacov - “Sau. Iacumi „Manaș,. Manos sau 760, Movov = fiul lui Mano, originar, din; Ar. 

gos, preceptorul. fiilor. „Exaporitului, „era, în: „corespondenţă larga cu. „Hrisant 

Notară 7. ;,. ea tii ! e ea calea pt plane 

Manos, fiul starostelui Zafiris este căpitan de catane la 17398. iar ra 

- Apostol Manu; :adică. Apostol „fiul: lui „Mano, era neguţător în Muntenia la 16992. 

Fiul său Mano: Apostol,. adică. fiul lui Apostol,-a fost.soţul.. Zamfirei fiica, lorgăi « sta- 
rostea 1 îngropat la Sf. “Neculai ; Şelari; din: „Bucureşti.. Zamfira. începe „biserica, din 
cimitirul „schitul; Zamfira“ din. Prahova. Bunica: ei. - despre tată,,jupâneasa | Preda 

Bucşanu era soră .cu . Necşuţa. soţia. lui Negoiţă Văcărescu12. „Manu Apostol: e martor, 
la 1715,; la testamentul 'bancherului, „Nico. Papa. Ia ee ce zii ri ci; ni 

+Manul vel cămăraş za :ocne, e .ispravnic , de,, Valcea: la, 1746. -El, moare ..la.. 7757 

şi se îngroapă în biserica Mântuleasa 1. 
Familia boerească Mano, se trage din Manolache (Manos); fiul lui Gheorghe 

din Castoria,. după. tradiţia + :familiei; de ; origină italiană, n &pxeroovăpios al, sultanului 
pp i i tat ti dpi pa , iu 1) 

pp pl ere ji E 

    

     

a Arh. Stat. i Miltopr “Buc. *pach, 113 doc. iz ei G. "Mans, 1. cu “p. 30: doc. di dr 

„3 Ilie Nicolescu. Din Genealogia familiei "Ştirbei, în Lit. şi arta. română VII, (1903).. ui, 

„3 Cf. Arh, St. „Episc. Argeş, pachet, 19. a apa ta par se cugeta 

„4 Iorga, Inseripţii, | 247. sit ii it e d oi 
5 Iorga, St. şi doc. VII, 30. Aa , 

Li Spon, Lettres! „&crites sur une dissertation dun voyase “de Grace, Paris 1639, p.. 106, 

ML, Sathas, Bibliotheca, IL 523:4. — - Hurmuz. „XIV. 535:6, 565.. 5856, 69r. — - Eceles. al. 11904 

172 n. 1 ” apara 

: £ 8 Dont, | 'Ephemerides daces, ed.. ' Legrand, il. '233-4,; "258, - — “Ua "Manoli “fate cu. Zafiri 

trăiau la inceputul sec, al XVIIL lea (Papad. JReramevș,. “Iepacoi,.. f & :BĂ III, 271. e meciul 

„lt 

    

ii 

e lorga, Inscripţii,. 1. 306... sua NSE a pp EA mel « 

* Arh. Stat. Mitrop. Buc. pachet 30 netrebnic. | | a cat 

" Iorga,l. c. Il.79. .;.;: E aicea tatele 

ai La 1 dec.. 1702, Constantin Voda Brânzoveanu s slobozeşte de rumânie, pe. oamenii, din Buc; 

ani de către rudele Bădicăi clucer Bucşanu, anume; lanache, şi 'Toan, fraţi “Văcăreşti, nepoți. ai: Bă. 

dicăi; Barbu comis "Mănescu fiul Jui Pătraşco căpitan fratele “Badicăi;, Iorga. și "frate, său Zamfir 

feciorii jupânesei Preda sora Bădicăi, (Arh. St. Cond. log. Brânc. f. 342.. Testamentul, Badicăi poartă 

data 1691. La 1697 era fi). 
ia e 

Iorga st, și. doc, IV, 16, 83, — P, Nico Papa, vezi arborele Silivriană. la “stârşitul acestui 

Du : 

7 y . x 

volum, Mi mei 

“4 Iorga, St. şi i do-. 329.— Acelaş, inscripţii, “rr. 323. mia
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Mehmet IV, retor al Marei Biserici la' 1691 i, Căsătorit cu Ruxandra, casele, sale; erau 
mai sus de actualul Toachimion:: .: î-: Să 

La 1739 capichehaia a lui Const. Mavrocordat la Vidin este | un, "Manos:: 
“La 1741 ' doctorul şi socrul lui Grigore Ghica, Mihail  Manos, poreclit, nu ştiu 

de ce, şi Mamonas,: fost schevofilax, devine mare log. al ! Pătriarhiei. 'Din cei trei 
fii ai săi, care toți erau în divanul patriarhiei la 1757, Manoil' v. spătar 1763, log. 
al patriarhiei. 1710; "Gheorghe (Iordache) - v. agă, v. pah. în: : Moldova '1749, v: post. 
în Muntenia 1762, caimacam al Craiovei: 1766; şi Nicola&, doctor” în medicină; harlo- 
filax; apoi la '1777 mare log. ai patriathiei, scoboară familia actuală £ !- "i 

Mavrocordat. La cele ştiute despre familia Mavrocordat * sunt de adăogat câte 
va lămuriri. aaa at at 

“Familia se „poate urmări: dela 'un Nicole care “trăia în Hio' în sec. al XVI-lea 
şi a avut 2 fii, pe ' Laurenţiu şi-pe Pantaleon, ctitori ai bisericei: sf; "Chiriac din Hio? 
Familia doimriească se trage din: Laurenţiu, iar. prin! Pantaleon familia” s'a! “continuat, 

în Hio unde, la” 1714; trăiau fraţii Constantin şi Nicolae s. Contimporâni cu "Lauren: 

ţiu erau Nicolae, în: Hio, din care se trage familia Maurogordat * şi: lacov -care ne- 
guţătorea în Muntenia pe la 1380 şi avea rudă în 'Hio pe Smarâgda Canayuizena pă- 
răsită'de soţul. ei Sguropol 1 Pentru 'uimaşii Exaporituili, avem notițele gencalogice 

D Dea i mii 

pe . - 
- " . . 1 . . „ar LI - 1 

rs 
i: si Hurmuzi RIL trad. 474 sq: = C'G. Mano, |. c. 6-2. „— Gnedion, Cronică Pătătarhiăi; 99 — 

Cf. Filitti, Aşezământul Dositei F. p. 124 și n. 1r. 
a Ghedeon, |. €. 109, 120, 124-131. — Acelaş, £ Erpazoi hido au vepriuta, 

3 Dapontes, Ephemcrides. daces, ed. Legrand, II. 4oş. — La 1738 un Manolachi vel „portar Şi 
un Manolachi! vel post. de care nu pot şti. căror. familii aparţirieau. Jia. IL. 33 140, 182, = Un Mi- 
halachi vel spătâr 1733. Ibid. 11. 20. * ” 

+ Hurmuz. XII. 168: doctorul J/i/frail ce fusese şi "schevofilăx. — Raportul din 17i2 al a. 
basadorului francez Castellane: doctorul Afi/ai! Mano (C. G. Mano. „Lc, 100): — Neos: Ellin. 

218: Mihail mare log, şi doctor 1742. — Atanasie Ipsilanti 74 per: si ăia: , "690 zice "însă a i 

1741 devine. mare log. doctorul Manuil: din Castoria, ceea ce este evident un. "lapsus. = Tot Atana- 
sie Ipsilanti, ibid. 367, vorbind 'de moartea lui Grigore Vodă 'Ghica la 1752. “menţionează „pe doc: 
torul Jfihail Manos — Cronica Ghiculeştilor (în copie, la D. Russo), în aceiaş: împrejurare, zice 
Hiihail Mamonas: — Hurmuzaki,: XIII 167- -8: Mihail. = : Dapontes,, Catalog, (la Sathas, Bibliotheca HI 
174 Şi in Erbiceanu, Cronicarii greci); zice că la 174I devine mare log: Mihail Mamonas. | 

s Hurmuz. XIII. 79, 363. — Letop. III. 219, 223, — „Filitti, Lettres et: „extraits, 218, — C. G. 
Mano, |. c. 84:35. i i 

* Legrand, Genealogie des Mavrocordato de Cple. Dovă ediții — 8, “'operile Exăporitului 
Omoni, Inventaire Somimaire, IV, 133. 7, operile lui Nicolae Vodă My vezi "A G. Mavrozordat 
în Arhiva din: laşi X (1599) 185; - — CE N, C. Hagi-Kosti, Spogwnă ad av sa (Melanges smyrncens, 
ed. ză, partea'1, "Atena 1900 p. 5 " e 

“a: Hurmuz. “XIV. 6oo-r: i ia 
-8 Jbid. 624. „? Ei 

"2 Crusius, Turco-Graecia, 283-3; 309-1e, — Cartea pătriarhului Pârtenie 1648, în “Eccles. al 
II]. 36-8. — P. Mavrogordati în see. XVIII, Deltion VI. 178, 

:9 Crusius, |. c. ci
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ale acestuia ' precum -şi.0 spiţă. din 1742 al. “căreia” „mș, se.află, la. Biblioteca,; nație 
nală din Paris2, a, a ci ui pile 

„Nu pot.. şti, din ce “fatnilie eră. Gaviilaşco, vărul, lui Nicolae. Voda Mavrocordat; 
biv vel. post. 1739, căsătorit cu Ancuţa.. Bucşanu 3, ci ură ri, 

Mavrosheni. „Fanteziile relative. la origina . bizantină. a, acestei “farmitii trebue 
lăsate la o parte. In capul plin de vanităţi al lui Nicolae Vodă, născuse ideia unei 
descendenţe „din familia Morosini, în. ortografie , Jatinizantă. Mauroceni, pretenţie de 
care işi râse cel, d” întâi, „propriul caimacam, şi, „cumnat ; al domnului, / Gheorghe, Con-, 
dili: „l-am Chemat! pe; numele. tatălui. său şi “pentru. crima, aceasta. ma „ osândit“ 5. 
Filiaţiunea documentară . începe « cu, Dimitrie, bunicul domnului, originar. din, Laconia, 
căsătorit și aşezat în insula: Miconos.. Trei, „din. rudele lui „Nicolae „Vodă, Nicolae, 
Constantin, şi Mihail, după; moartea. lui din; “boeri români devin: negustori: în |Ciclade 
Sau la Constantinopol ?.. e pci aia e ap i tii i ră aa ti a 

"Mavros.. Familie veche din Morea. Un Stefan. zis < Mayo. (Negrul). ia; de, soţie 
în sec. al III. lea pe; Agnes, fiica lui Vilain:  d'Aunoy,,„ senior! de:, Arcadia. Fiul, lor 
Nicolae, trăia, la! 1311; Un Manuil, ZIS, Mavros., ;se : întâmpină. la. „Salonic, . „ai 118549. 
Numele ! e purtat patru veacuri. mai târziu ;de. Iordache, „Mavros, vel căminar, în Mol: 
dova la 1793 şi;de Ianache „M. vel .pah. în Muntenia la'+1784 1. „Acesta, a ,fost,, pro- 
babil, tată] faimosului, director. al carantinelor,: În epoca regulamentară, arheolog: şi 
numismat, om de. incredere al, lui Risseleff, Nicolae , Mayrosi!; careipe; ;la.1876, do; 
bândeşte titlu! „de „comite rusesc, . Căsătorit. întâi, cur. Profiriţa : Ghica şi al„doilea ; cu 
Sevastia ! 'Sutzu, are, de. la „această. din, „Jurmă.-soţie două.; fiice; pe. Meria + loan: Canta- 
cuzino şi pe, «Alexandrina Ion; Ghica:, pa 7 cai iii d tai Pa 

"Meiissino. Neamului. chesarului; Alexie, Melissirio . Stratigopol i I-a consacrat; 0 
carte Gheorghe ;Scholarios; la . mijlocul, sec. al; XV: lea.: După căderea. Constantinopalei, 
familia se întâmpină în: Peloponez, . apoi; în Creta,. „Celalonia.. Şi Corfu j*. Patriarhul 
Grigore LII (1446— 1451) zis şi Mammăs, era din acest neam 19, "Un Grigore Melis- 

  

  

ut a | 

  

  

1 Publicate de Lampros în rev. nemnatg 105 9 Naereozpă, XI . (1899) 139 + şi, In: maefhoqet vo5inwy 

big. povaiș, “is vnenb ”Avâpo», Atena 1899 p. 52. - - pie 

2 Derată mod “&vovs râv Mabporopiăruwv: Ms: no;; „1005. Supl. „grec: Publicat, de, Leiiană,, 1 8 

* Mag. ist. IV;:129. — = Dapontes, "Ephemerides, II. -197: E ca at 

Rangabe, l. c. 139. | îi | A pa 

*+Blancard, Les: Maurojeny, ed. „2-a. p 174. îi Ft, 
sIbid..p. 2jp 126 ii i Ba Sa 
1 Ibid. 440.: 446. RI EA: : : ae | 

8 Buciica, Recheiches, I, “287, s26 — _ Acelaş, Eclaircissements; tablou x. ai „ui 

Papadopol Keramevs, “Isposc, f8h. Il. 232. . - NEI Ia AR 

' Iorga, St. şi doc. VII. 83. — “Urechia, Ist, rom. I. 332.:;: Pi o dci 

-u Hurmuz. X, tabla. — Filitti, corespondenţa cu Metternich . şi: cu „Gentz, p. I7-:- 
8 Ps Pi Domniile române sub Reg. org., tabla. a 

': Krumbacher, - Cezchielite der byz. Lit ed. 2-a 780 şi 1083. — ur: vei, n 136. 

;3 Hiotis, 1. c. — Ellinomnimon, 306. : ae _Fla-. 

4 Sathas, Monumenta 1V p. LXII,— Papadopol Keramevs, os0h pp. Il. 319320. a 

minio Cornelio, Creta sacra, 74- 

    

   
Da 

. 1 Acelaş, 
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sin din Creta era ieromonah! pe vremea: lui -Hrisant 'Notară 1.“ "Ducânge” urmăreşte 
familia în Spania şi la Neapole până în sec. al XVIl-lea. 2 In sec. XVIII, Anastase 

M.'a'avut fii pe: Andrei, episcop de Cefalonia, Zante şi 'Ttâcă ; pe Bernardo, Gheorghe 
şi pe loan, al căruia fiu a fost Petre.: Alexie Petre - Melissino, general ; rus, 1813, 
afost! soţul: Luxandrei, una din Ricele generalului n mare ban. şi i principe rusăst, ; Mihai 
Cantacuzino, genealogistul 3. m i ia i 

"Missios: sau Mişoglu. La începutul sec “ăl XVIII lea: un “Mihail (Aşa) Theriană 
din' vechea” familie :cu acest ''nume originară din:  Monodendria (Zagori), a avut trei 
fi “porecliţi : Missios - (Mişoglu): Ştefân,: v. spătar şi: "capichehaăia * muntean la: 1755— 
1775; în: divanul : 'patriarhiei la. 1757; capichehaia al Mold. 1785 şi” ginere al lui Ioan 
II .Vodă Mavrocordat ; “Alexie, v:"post.'în Mold. 1783 'şi ginere al lui “Alex.” "Mavro- 
cordat Delibey (fratele 'lui loan "II Vodă); ' Gheorghe; “primat al: "Zagorei- 4 La 1820 
secretar de taină al lui Alex. Vodă Suţu în Muntenia, € era, „Loan Mişoglu, om: luminat 
care călătorise! şi prin. Franţa s; nt i a ii 

Morona.. Panaiotache: Morona! e .vel uşier în “Moldova: la 1674: apoi vel post. între 
1691:şi 1707 "când. 'e:ucis! în! "închisoare: la Iaşi. :,Grec: de neamul lui, om foarte vestit 
la Poartă; când eră trimis cu trebile țării“. o La: 17706 'se' vorbeşte de fii lui. LU Fir 
sese căsătorit: cu Ecaterina:fica lui Iordache Cantacuzino * mare : ' stolniei. în * Mold. „la 
1692, şi :a : leanăi : Apostol Catargi. si Dintre fii lui : “cundaşteim'! 'pe: ' Velişco- “Panaio” 
tache: văr cu'-Ilinca Cantacuzino ' soţia“. lui' "Vasile Costachi, "pe'-la”ijga—8'9, Este 
poate” identic cu :Panaiotache 'vel: slugtri şi căpichehaia' la Constantinepol, - 1740, “19 
şi :cu Panaiotache: ban din 'divanul Moldovei 'la“: 17571 Descedeniţi din! Morona aş 
crede că erau Iordache Panaiotache vel cămăraş în Moldova” 764 12 i Diznitrie Pana- 
iotache: care la! 1773 semnează adresa către Obrescov 18 ir Îi 
„iii Moruzi.: „Inrudirea Ipsilanţilor: Moruzeşti cu Coninenii din: Tiebizoiidă este o in- 
„venţiune a plastografului arhimandrit al: mănăstirii - Sumela, Partenie” Metaxopulos 
Ia aă ema EVIRă pd i i: ati iii Te ii, pa e 

- e 

1 
IE 

pm ară 

a Papadopol. Keramevs, |. e. IV, 401: ra opta | 
2 Ducange, Familiae, 173. —Buchon, Nouvelles recherches, W. în! fine. = Deltion: WI 749 — 

Stema familiei reprodusă în Lampros,: Francocratia,: 1.'216; : 
„.-.. 3 Geneal Cantac. ed. lorga, 196.:— : Mazarachi,'. Bioypagica <Gy 
neţia 1843. o ti 

+ Lampridi, Zagoriace, ! 72, II. 22—3 „= Filitti, Lettres 'et extraits, 168, 36, 382. —-Hurmuz. 
XII wrad. 363. — C. G. Maro 1. c. 149. — Geneal Cantac. 130, — Filitti, aşezământul 'Dositei F. 19. 128 

5 Filitti, corespondența domnilor şi boerilor 1 români cu Metternich ş şi cu ! Gentz, 17,! 
6 Letop. ll. 82. aşi: 209. 251. 269. : | PI a i) 
1 Iorga. St. şi doc. V. 407. A a a at 
2 Comunicat de 1. Tanoviceanu..:::, i ci ct tii 

"„Zuit-9 lorga, St. şi doc. VILi 203: iii ii. real 
w C.G. Mano, L. c. 84— 5 | i : 

„3 Letop. III. 231. -:") ET Aa N A DI E A a a 

13 Letop, Il. 231. | ce it cil 
„ii 4 Geneal Cantac, gra. ji iii ati ra ! 
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„care. a trăit. în ţările:româneşti: pe: vremea. domniei lui. “Alexandru Ipsilanti şi â avut 
„interes, : fireşte, :să: atragă “favoarea lui A. :Ipsilanti asupra zisei “mănăstiri.:: Acest 
„Metaxopulos 'a: tipărit în 1775:la Lipsca (sub formă de supliment la'viaţa! cuvioşilor 

„Varnava, Sofronie. şi: Cristofor :care :au''sihăstrit în':muntele : Milo) :un: “Istoric al:ora- 

„stlu.:Trebizonda, în. care: a introdus multe plăsmuiri :ale-propriei sale: imaginaţii, 
„în baza, unor-autori pe:care-i::şi enumeră 'ca :existând:în mănăstirea Sumela, în rea- 

„itate insă 'absolut neexistenţi, absolut :necunoșcuţi:: Mănăstirea :Sumela şi condicele 
bibliotecei: sale: le cunosc: eu: insumi” foarte bine, am. tipărit; chiar.-şi 'uni''catalog 'al 
„lor pe care Pam alcătuit acolo în anul 1884. Ast-fel, acest: falşificator; Metaxopulos, 
„scrie la ;pag. 62 că impăratul: Manuiltal III-lea al.-Trebizondei avea. o. fică Evdochia 
„pe care a măritat-o cu marele domestic Constantin: Xifilinul Ipsilanti: :lasă:nici Ev- 

„dochia, nici” C. X. 1.-n'au' existat :vre-odată, pentru că:Metaxopulos .ne trimite ila un 
„autor. absolut:: neexistent.:” Minciuna! aceasta':a::luat-o 'cel!. dintâi dela: Metaxopulos, 

„Atanasie : Comnenul (!):Ipsilanti (răperă ziv. ădmsiv:"10—11) şi în urmă “foarte ' mulţi 
„autori, (Filimon, Stamatiade, Bartolomei; 1: Sava loanide şi alţii). pt 

: „Aşa dar intreg :zvonul' acesta, despre: scoborârea: Ipsilanţilor-Aoruzeşt dintr'o 

familie împărătească, este :0':plăsmuire.: ai veacului: al':x8-leă şi nu:are' nici o.valoare 

„istorică. Însuşi. Atanăsie: Ipsilanti, înainte. de:a-cunoaşte: cartea lui - Metaxopulos, scri- 

„sese o istorie genealogică: a: familiei: Ipsilanti. (vezi. ale:: mele. «Tezte:' greceşti» “i 

„documentele Hurmuzaki,! 1909 :(XIII):p.: 169: 54) | în ;care:: nu :se află”: nimic despre 

„înrudirea împărătească în chestiune: 

„Inrudirea' însă a Moruzeştilor: cu ! Ipsilanţii este: absolut certă! din: veacul al 

IT ea, din Trebizonda, unde trăiau amândouă familiile, şi în această privință Ata- 

„nasie. Ipsilanti, spune „adevărul, în scrierea sa, genealogică. Origina numelui: Ipsilant 

„se găseşte "neindoios, in „satul Pontul Tpsala. (vechiul Ipsilis),i iar familia Moruzeştilor 

„işi are origina din. satul grecesc. şi astăzi .existent:in Ponte. Moruzanda (pe. care l'am 

„vizitat eu -îri :1884), » situat în: eparhia! bisericească Tlaldiv : şi: Heriana,: "districtul 

„Cromni“ 2. - NR e 

Familia Moruzi este cunoscută, “ după 'arătările lui! “Atanasie Ipsilanti, a fisuşi, de 

la fraţii Hagi-Savuli,.. Dimitrie -şi Ioan, ;fiii- pare-se. ai lui. Chiriac, din Trebizonda care 

trăia la. 1613, dela care. „pornesc! şi Ipsilanţii.:: Din Hagi: 'Savuli, prin: fiica acestuia 

Hangerli,. se trage-familia''cu 'acest! 'nuime 4, Prin” femmei,: Moruzeştii : sau “inrudit: cu 
ji e . ; „i i 

neamul lui Panaiot Nicusis Mamonă.* a i ÎI zii | 
a 

    

patit ei „pn i : epitet in | 

1 Bartolomeu Cutlumusiahos: repune isrpp. ns A] sis: ară cv incena “Mois! as! Ysoriuo» 

1846, — Cf. mezi câg oixopewius ob zpipxnzos Ty ju zoD, în gazeta. [loved "os, din, "New-York, anu 

III (19roj numerile 703 şi 7i2 şi darea de seamă de N. A. B. (Nicu A. Vei) in revista Vizantis 

IL 385. 

  

> A. Papadopol Keramevs; din Petersburg, Fontanka 93, I6g, ir i “Iunie “908 5 către loan 

C. Filitti. pe SAE a ae e E e 

3 Hurmuz. XIII. 169 sau pii! trad. 52, ou aa 

1 Vezi acest excurs, /laugerii. poza PE tt data cr ş | 

5 Acest escurs, Mamonă. De aci uneori 'confazii în "privinţa 'originzi “acestor 2 familii 

Ast-fel, 1. Sakellion, în Deition Il. 239. 

   il tii 
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: Moseo (Hagi-) Cel d'intâi cunoscut este Ioan, poet în Sparta. născut pe la '1330 
al căruia nepot. de fiu, loan, mort lă. 1499, este autorul discursului funebru la. inmor- 
mântarea lui Luca Notara, 1453 1 Familia se poate urmări .în' sec. al XVI-lea şi al 
Xll-lea în Corfu, unde'a fost înscrisă în libro doro?, în :Zante.şi în Cefalonia — 
unde sunt: ctitori la Sf..Dumitru din Lexurion până la 1736 — reprezentată prin pogţi 
şi haghiografi 5. Scoborârea din aceştia a lui lon Mosco, staroste de: negustori : în 
Bucureşti la 1737—9 +, este atestată prin diplora „de cavaler'al ordinului Constan- 
tinian al Sf.. Gheorghe pe care:i-o dă la: 26 Sept;.1'736 beizadea' Radu Cantacuzino. 5 

loan a avut treifi: e 
Dimitrie, care scrie din Bucureşti lui Maânicati * 'la : Sibiu 'pentru o :datorie a 

curţii lui Alex. Vodă Moruzi, 1796î;.. : Sa e e 
" Pantazi, bancher la Vienaşi reprezentant acolo al lui.Nicolae Vodă 'Mavrogheni ?. 
Ion „tesaloniceanul“ dărueşte candelabre bisericei. Sărindar. din: Bucureşti la 

17789. Avea casă de negoţ şi de bancă. La 1788 -e orânduit €pitrop. la biserica Ma- 
vrogheni 1%. In Sept. acelaș an, având:rangul de 'căminar “e :unul 'din boerii: orânduiţi 
să păzească curtea domnească în lipsă .lui Mavrogheni 11. La':1793-8'e paharnic 12. La 
1800, ca biv. vel clucer face biserica Sf. Trei Erarhi din 'Slănicul Prahovei. La:1804 
e incă biv vel clucer 13, La'1803 e vistier şi ia in arendă vămile 14. La :1817, biv vel 
vistier, e unul din; boerii strânşi de domn:pentru întocmirea -pravilei Caragea 1. La 
1827 'e unul din executorii testamentari ai mitropolitului : Dositei. Filitti îs. “Moare'la | 

  

;% Deltion IL. 413. şa. — Mazaris, pablicat de Boissonade, Anecdota graeca, Il 12 —185. -— Neos Ellin. IV. 3ş7. — Eceles, al 111. 86. 233 - *La 1530 (Hiotis IIl. 936). _ N e ? Ellissen, Neaera, Komoedie von “Demetrius Moschus von Lakedămon, Hanovra, Karl Kuempel 1859 — Sathas, Monumenta, IX. 105—6.'297: 326 -7. — Ellinoninimon, 385. — Neos Ellinom. IV, 307: 347 X.:1283. -— Crusius, Ture» 'Graecia, 309-310. — liatramis. 'pihohogiaă videa Zar. Ilie A. Tsitseli. ez o), verzz Găpţitiza” 493. — Omont, Inventaire sommaire HI. 328, 1V. 347. Lam- pros, Arpoponodhsta, p. XXVI. . 
1 Dapontes, Ephemerides daces, ed. Legrand, ÎI. 232. 
5 Acest "volum doc, 204. | Da | | „_* Constantin Manicati, ginerele :lui Hagi Const.:Pop, frate cu: Gheorghe,” cu Manuil şi cu Iosif, toţi fii a lui Gheorghe Safrani Manicati, 'staroste sau birău al companiei :greceşti' din Sibiu pe la 1777, frate si acesta cu Ioan Manicati, doctor la „Bucureşti 178r (î; 1787). — Iorga, St. Şi doc, XIl p. X. 94. 102. 108. rin. - : ? Iorga, St. şi doc. XII. rar. | 

„__* Blancard, Les Maurojeny, ed. 2-a, Paris, Flammarion, p. 136. 168. „2 Inscripţii In colecția St. D.:Grecianu. | E 
:9 Urechia, Ist. Rom. III. ş2. 
3 Ibid. ! 
13 Iorga, St. şi doc. V. 331. | | 

3 Urechia, |. c. VIII. '6ş5. — XI. 262. e tă 
11 Cronica lui Naum Râmniceanu, în Erbiceanu 1. e. 
15 Urechia, X. 588. — C. G. Mano, |. c. 431. îi 
'e Filitti, Aşezământul Dositei F. 39, 63, o, 131. - ” a i
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1828 şi: se îngroapă : (la Colțea 1, 'aproape'de casele sale: (vechea -primărie).: Se: căsă- 
torise-la :1779 cu Elena 'fiica : medelnicerului' Mihai -Ştefâriescu 'şi “a. Sultariei ?, şi soră 
cu loan, Alecu: şi: Costache: Ştefăneşti. Din această: căsătorie s'au, născut: trei. copii: 
Maria soţia lui :Petre Retoridi vel vornic la: 1808, apoi. a: lui loan -Rallet vel:vornic; 
Elena soţia lui Scarlat Grădişteanu vel log. şi: Ştefan. Acesta a:'continuat, fără no- 
roc, casa 'de bancă şi negoţ a tatălui săus. Era: să fie socrul lui: Alex.:Vodă Ghicat. 
A avut rang 'de.căminar şi a fost: soţul Zoiţei fiica banului. Grigore Băleanu. .- 

Notară. Faimosul Luca Notară, ginerele împăratului 'Matei : :Cantacuzino;: căzut 
vitejeşte la 1453,:a avut: fiu- pe: Nicolae? :prin care:pare a. se. fi continuaţ “familia 
La 1575 familia exista şi: era privită: de :Crusius:€ . ca. autentică. „Refugiată în: Pelo: 
ponez, unii membrii ai ei se aşezară'la--Corfu?. .. -...: . - e 

Cunoscutul :patria h. de: Ierusalim, Dositei Notară .era- din: Peloponez sau Morea 
şi'a fost elev al.ieromonahului Meletie Macri şi:al lui “Teofil -Coridalevs. :A: avut 
nepoți pe IHrisant Notară, fost şi. el: patriarh. de Ierusalim şi pe fratele acestuia Neo: 
ft Notară, Peloponezianul, epitrop- al: Sf. -Mormânt : între; 1684—1707 8. „A mai “fost 
şi un'al treilea frate,. Gheorghe, pentru că -Hrisant- are .nepot pe. doctorul :filosof 
Dimitrie Gheorguli Notară care face un:epitaf..pentru mormântul doamnei; Pulheria 
Mavrocordat, -moartă :in “Bucureşti .la 18/29! Mai 17160, i ce i ii 

-: Contimporan cu -Hrisant era :Grigore: Notară,. Corintiul, e care trăia la TIT, 

Căsătorit cu .Bălaşa:: .Grădişteanu, doctorul Dimitrie Notară a avut patru fiice: 
Maria alui Mihai: Călinescu,. Marica -a lui: Barbu Ciorogarleanu clucer; Zoiţa a. lui 
Toma Arion şi Smaranda: a 'lui Matei : Creţulescu 1. ie ii 

Doctorul Dimitrie trăia încă la : 1764.şi: era proprietar în , Vlaşcă Da 

Frate cu el a fost Constantin Notară,: serdar,:care era ; mort, da 1763 ŞI fusese 

căsătorit cu Maria fica lui Radu Dudescu ??. 
Tot (rate aş crede că era şi Toma Notară. biv vel spătar la 174 u, 

1 Iorga, ascripţi. | pa e 

=:Urechia,l. e. 1V.398. : i ta aaa i 

- 3“Râp. al'consulului austriac Timoni, 3: „Oct. 823, 1 Acad. Rom... î îi 

1 Bollanger, Le (sic) Keroutza, Paris, 1846, IL „98: — Filitti, Domniile române sub regula. 

mentul organic, tabla. E ci e E n 

* Lampros, [Iechatohorţsta, 1. 182. NED a m m 

 Turco-Graecia, gr: !. -:: e - ID EREI Dita 

1 Neos: Ellin. le: ae A ONE a a a i a a Mă 

-'s Dapontes, Catalog, în Erbiceanu; N) c. 103. — _ Papadopol: Kerameyvs, “Ie za p3n).. bee L 200 

nota. — Hurmuz XIV. 383. — Iorga, St. şi doc. VII p, CLXXIL.: CCXII-AIY. 

* Catalogul lui „Daponte, în Erbiceanu, l. c.'221. —  Daponte, 'Ephemeides, « ea. Legrand, IL 

p. TNXIXV. RER i 

10 Neos Ellinom. XL 456. , 

1: Iorga, St. şi doc. XVI, 15 7. ÎI E i 

12“]bid. :V. 503. PI Ia a N ca aa 

13 Ibid. XVI. 76. i a e | 

1 Acad:.Rom. doc 13p/CLXXV, e i 

. - " 36
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„2 Paladă,:In:sec.'al: XVII-lea trăiau fraţii-Ştefan Paladă 'şi Gherasim, patriath 
Alexandriei: la 1688, fii ai iereului Teodor. dovedit la:.1633" Familia: era OrigInară 
din Creta, stabilită-:apoi la Corfu *: În: Ţara! Românească, cel d întâi, cunoscut este 
„Andronâche Palada, vel: pitar- 1736, vornic: za':Târgovişte, vel COMIS '1739, Prim se: 
cretar, lăudat de: Flachat pentru 'cultura lui, al iui: Const.: Vodă Mavrocordat, 1740, 
biv vel stolnic 1742, vel 'clucer. 1743, mort la 17535. L'aş "crede 'identic: cu Andro 
nache post. la 1712, care. făcuse studii lă- Veneţia, fiu al lui Pascale biv vel vornie 
ctitorul: bisericei: Sf, .Nicolae din Târgovişte î.. îi: nt ti i. Căsătorit: cu Bălaşa fiica marelui: ban . Constantin : Ştirbei, Andronache: a av: 
copii pe Despa 'soţia: banului Dumitraşcu. Racoviţă, pe Maria alui Pârvu III Car 
tacuzino şi pe Matei (era + 1779) căsătorit 'cu! Stanca 'Prejbeanu iată ie 
"o: Fiul lui: Matei, Iordache, ispravnic: de Olt:1785,.:vel:stolnic: în ! divan. la1793 
(era: +-1806) a fost căsătorit de 2: ori. Cu '6 Efrosina. a :avut pe. Acachie : arhiereul, 
pe Alexandru: şi: pe Elena (4:1834) soţia: marelui clucer: Dumitrache. Slătineanu, iar 
cu Zoiţa Bălăcianu pe Zoiţa: şi pe: Gheorghe căminar.Ja 18225, . i i. «-“Arhiereul' Acachie. Laodichias, 'năstavnic 'al-mănăstirii Dealul, aparţinea la 182 partidei naţionale ceia ce i-a adus arestarea la:182g 7: îi i i 

Paleologu. Despre numeroşii Paleologi 'din:sec. al: XVI-lea şi următoare nust 
poate: afirma categoric descendența. din familia “imperială: Masui/ Paleologu (î 1425) a avut:6 fii: “Toma, despot la-1451, Dimitrie despot: 4 1471,. Te6dor. despot +14, Constantin. $:1453, loan-+'1449'şi Andronic: Descendenta: lui : Toma 'este: arătată de Ducange : Andrei, Manull, Elena 'soţia: la--1447 a lui: Lazăr Brancovici şi: Sofia soţia 
țarului loan al Moscovei:: Manuil.a avut. 2 fii, :naturali, “loan --şi::Andrei.:: Nu se ce noaşte documentar descendența: celorlalţi s.- 7 ii i i ui i PR ai 

TE pt i pa 

  

o 7 PT eee e : Sp. Lampro, Catal. mss de la Atos 133, — Deltion HI. Munpoynpădzstoş A Bheodhzm 122. — Acelaş, Izp350h. 1. air IL. 251 [ cu Brâncoveanu). — P. corespondenţa lui Gherasim “şi a lui Ste cească Pandora, XUI. 184. — P. Paisie Palada la , 38 n. 2..: -. a ZA Ta TA pa a Hiotis, |. c. — Arhiva genealogică, IL (Oct.—Dec.) 1913. | ! * Arh. Stat, Episc. Buzău. Pachet 30, doc. din 7230 (1 lui Andronache. — Ibid., Mitrop Buc. Vol .V. fila verso, tes, Ephemerides, II 170, 192,.258, 365, 37 (gresit 4ntonac tions, sur. le „commerce «t sur.les:arts d'une partie de PEu grand, Ephemerides daces, li P. ISI. XVI ip ii [Ri 

505. —. Papadopol heramess 
corespondenţa lui Gherasim, $1114 
fan cu. Visarion Macri; revista gre 

21696, 'lorga, Ist:„lit.. rom:, în sec. al XVII, | 

742) Fevr. 6,.cu semnitura şi pecetea 
doc. din 7230 (1742), Martie. ş. — Dapon- 
he). — Jan Clauds Flacnat, '.Observa: 
rope ' Lyon 1766,;2;vol.. Citaţii în Le 

şi 4. * Arh, Stat. Cond log. Brâncoveanu, f. şa. : i RI - Re IP , 5 Arh. St. Mitrop. Buc. pach. I41 doc. din 8 lunie 1765. — Acad. Rom. pack, 39 doc. 12 $i pach. 46 (sau 26) doc. 6. 
DR n A Tae i * Ibid. şi Iorga, Doc. Cantac. 222. — Acte de familie. Ta apr i * Hurmuz.—lorga: 222, — Palada nu e , uz. —] ste deci, cum se spune acolo, nota 3, niume călugărese sau titlul unui cpiscopat. CE. Biser. ort. rom. XXVII. 58. za ua 2 Ducange, lPamiliae, 248. — Sathas, Monumenta, î. 186 „212; 232. IX. 157. 158,175.
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” Pentru istoria românească” este! “interesantă „suplica! iaresată din Cefalonia la 
27 ” Tanuarie 1584: sătre' republica venețiană de câte” un Dimitrie Paleologu., Petiţio- 

nărul” vorbeşte de' bunicul său” Dimitrie "Paleologu, “de! unchiul său “Andronic, de 
tatăl său' Ioan! Paleologu ! şi de altă rudă, tot, Ioan care, la 1482 veni în ajutorul ve: 
ncţiei contra Ferarei, văr cu despotul “Mora cei şi “cununat cu Ștefan. Vodă al Valahiei, 
toti pretinşi descendenţi din "familia împărătească” şi: rude ale unui Andronic, mai 
vechi de la 14691. Acest” Aridronic trebue să fie." “unul din cei! 6. fii ai. lui “Manuil 
Paleologu, ! iar dacă Ioan: Paleologu, cumnatul lui Ştefan 'cel Mare, era fiu al lui An- 
dronic, se “explică î în ce chip era:văr icu despotul Morcei. Se ştia până acum că Maria 

zisă din Mangop, soţia lui Ştefan Vodă, avea un frate Alexândrui omorât la 1475 Şi 

rudă pe -uni - Teodor „dominus Tartărorurit! prins şi "decapitat: la Constantinopol tot, 
ătunci 2: Ast-fel's'ar putea face: legătura! documentată” cu Paleologii' de . la “sfarşitul 
sec, al: XV-lea 3... i 
- Lă 1573 trăia un Jacov Paleologu din” Hios fiu al” "unui Teodor Olympidario: 

fiu şi acesta al unui Andrei, dar: 'contimpotanul Crusius îi, califică de. pseudo- -Paleo' | 
logi. Poate că este acelaş cu "Iacov P. care Ja 1573 era în n slujba domnului, Munteniei +, 4 

Pietei caitai îi 

  

a Sathas, Monumenta, V. 21x; lată; textul întreg * Ra 

-. Dopo la -infelice 'caduta. della famiglia -Paleologa. tutta 2 “qucilă descendenza esseicit6 con) tanto 
ardore la disciplina militare a 'esaltazione et 'difesa di;questo dominio,;:che le. cose fatte ':da essa 
forno giudicate, degne del suo. senato che fussero con beneficienza, dW'animo lodate et; ,honorate. Al 

signor * Andronico' Paleologo Panno 1469 'perbopere. fatte,, dal autorită e valor suo „a ;l'impresa di 

Xamili et'di 'Corinto, fu 'donato il: juogo âi' Câstrin che: fa poi a spese sue, fortificate! et populato. 

Ne fu minore la devotione di:Zianne Paleologo il quale-- per facilitarii 'dissegni del! “Alvise Lore: 

dan, al hora general da mare, gli:donno: liberamente Pisola :di Stolimene la qual 'egli havea! ha: 

vuta: del despoto della .Morea, suo „cugino, "dopo la consignatione. de la quate, applicatosi al servizio 

di questo dominig, essercitd la destrezza sua col signor Stefano suo cognato al hora voivoda della 

Valachia. L'anno.1482, essendo Brandissimo . il bisogno della guerra contra Ferrara, venne con molto 

seguito de Greci al, ser vitio, della vostra serehită: Demetrio. Palcologo;. mio „avo, nel 'imprese, fatte 

di Mitilene e di Santa Maura e Cefalonia” operă cose. 'degne de memoria; “Andronico, mio barbo, Pau- 

toritâ et credito del! “quale era grandissimo, in la "Morea * . " lasciă "finalmente ; la vita insieme con 

duci suoi cugini, in una grossa, scaramuccia | "fatia sotto Argos. ul cavalicr Zuanne Paleologo, padre 

di me Demetrio, havuta in quella ocazione, îniglior fortuna” del fratello. PE 

* Iorga, Chilia şi Cetatea Albă 146--Acelaş, Acte şi frag. III. 50. 55.- Emil Picot, Ehronique , 

de Moldavie: par Gregorie Urechi.: Paris 1878, p. 112 „notă. — Pentru, mormântul, doamnei, Maria, 

Rev. de ist. arheol. şi filol. 1. 259: vultur bicefal. 

3V. Introducerea p. XIII-XIV. —Neos Ellin. 1V. 454 V. 28.—Peo listă de refugiaţi greci de 

la Constantinopol la 1453: Teodor, Andronic, Emanoil şi, Dimitrie Paleologi (Ellinom.. 298) Tot pe 

atunci o Paleologhină a fost măritată cu un Spandugino, 'banicul lui Teodor Spandugino- -Cantacu- 

zino (Sathas, Momumenta, LX. 164). 

1 Crusius, 1. c. 343-4- 497.—Sathas, 1. c. IX. 157.—Neos. Elia, x a7â-5.— Hortiuz. “x So9. 813. 

XIV. 86 nota.—, Epistolae, Tureicarum variorum, ex recensione Nicolai Reusneri, [F rancfurt a/Mein 

1598 liber. XI p. 144: | zi 

* La Nauplia un Dimitrie P. la 1500; Maria, văduva lui 'Aridronic 'P. la 1544; loân Paleo- 

logu la 1543; ar putea fi persoanele de care vorbeşte suplica (Sathas, L: c; V. 29. VIL. 389 401).
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“Im sec. al XVI-lea. mai mulţi Paleologi au legături cu - principatele române, 
. Ast-fel Maria Paleologu, soţia lui Iancu "Vodă, Sasul, trăia incă, văduvă, la 1587. 

Dintro primă căsătorie avusese un fiu, Filip. O soră a ei. era căsătorită cu Mihail 
Pagudi. Cu Sasul, Maria a avut pe Omeliana, pe Ana a lui Albert! Panetovski şi pe 
Crisafina a lui Anton Catacal, care neguţătorea. în Mold gva!. 

„Tot pe atunci. Drăghici post. la 1587,. Pavel. “Paleologu la. curtea ui „Eremia 
Movilă, Nicolae, şi Lazăr Paleologi negustori în Iaşi între . 1587—1595* - 
“Proveniența tuturora acestora nu se „poate. şti. Paleologi erau. răspândiţi. pretu: 

tindeni, în Maina, în insule, la Cataro,.. la Nauplia, n mai, ales. ca stratioţi 2 şi numele 

se întrebuința ca nume de botez +. 
* Crusius privea însă ca. adevăraţi Paleologi. pe. acei .cari, pe timpul. său, trăiau la 

Constăntinogel. nepoți lui Mihail Cantacuzino Şnitanoglu, fraţii Constantin şi: Manuil % 

„Constantin era la Constantinopol la 1563—4 &, -iar apoi fuge la: Tatari din 
cauza . persecuțiilor unchiului său: Șaitanoglu ?. Fiul său -va, fi fost arhiepiscopul Pa- 
leologu trimis în misiune . de țarul. rusesc lu Praga, 16038... i. le i 

“Pe'Manoil îl cred identic cu Paleolog 5 Mouse adică ful. lui Musat, care 
trăia la 1561 *. La 1575 trăiau la Galata fii lui Manuil. Aceşti fii cred că au fost 
'“Alexapdru sol al sultanului şi al hanului tătărăsc-pe lângă împăratul Rudolf la 1598— 
9 1%,:Constantin.negustor şi boer în Moldova executor testamentar. a lui Zotu Tzigara,"! 
Muselim,- o:fică soţia: lui Ramadan, şi Dimitrie. 

: Dimitrie dovedit-la Constantinopol la 1537 este acel! “Dumitraşcu Paleologu zis 
şi Chiriţă Dumitrache, mare postelnic în Moldova 1612, care avea in pecetea sa vul: 
turul bicefal,. a' fost 'căsătorit.cu o Maria, sera cumnat cu' Simeon Movilă şi era mort 
la 1620. Copii n'a avut, dar fraţi şi surori. Nepot al său de:soră'a fost. Nicolae Ra- 
madan, comis în: “Muntenia: 1628. post: Şi vistier în Moldova“ între: 1650 — 78 zis şi Pa- 

! : 

  

a orga St. şi doc. NXIII. 387. 391. 2963, 405. 4o8.— —Catacal' a. avut 2 fice: * Margareta şi 
Ana (ibid). O familie” bizantină Cataeal, se înrudea ! cu Comnenii (Ducange, p amiliae, 178). Familia 
se intâmpină in Moldova la 1742 (Iorga, St. şi.doc. VI. 281). Ua serdar Catacal, în . Muntenia are 
de: soție'la 1763 pe Ilinca” Falcoianu, — Catacal pare a' fi fost şi prenume. 

* Iorga St. și doc. XXIII, 391. 443. — Hurmuz. RI. ză 23. Un Pavel. P. ide Ia „Cos: -pol. 1543 
are o fiică măritată cu Octavian: Minio (Iorga,.]. c. XX. a. 

5-Neos Ellin. AI. 214—5. — Sathas, Monumenta, |. 281. V. 29 VI. 283, i 315. vu, 56- 8. 112. 
117,128. 133. 144. 389. şor. VIII, 333. 353. 424. 

* Deltion, 1V. ao. 

% Crusius, |. c. 67. 9. a 
e Eccles. al Il. 157, —  Sathas,, Bibliotheca: UL 547, 
3-Crusius, |. c. 

8 lorga, St. şi doc. Xă; 337, | e - 
> Papadopol” Keramevs,, Biblioteca Mavrocordaţilor, 150. 
32 Hurmuz. lil *. 297 zoo. —VIll. 201. XI 379. 426. 'NIl. 377. 3179. 460. Prins: în Polonia, la , 16i2 

(Hurmuz. IV 2. 333. 
_- 2 Sathas, Bibliotheca, 1 p. U.—Hurmuz. XI 426. 
„a Papadopol Neramevs, Catal. „mss silogului 86. .
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leologu ?. “Astfel se explică! rubedenia: lui Nicolae. Ramadan cu Antonie Vodă, Ro- 
setti, “Cantacuzino despre mamă, cu “Toma Cantacuzino. vornicul şi cu Iordache 
Cantacuzino vistierul , Sa - 

Că Dumitr aşcu - Paleologu a. avut şi un frate: Muselim, al. 'cărui.. prenume a de: 
venit nume de familie, rezultă din îniprejurarea 'că numai ast: fel! se poate explica în- 

ţ 

rudirea cu Cantacuziniii: şi cu Roseteştii a patriarhului Dionisie IV Muselimul +, pe - 
care isvoarele contimporane il zic născut „din petnarii împărăteşti“, din neamuil pim- 
părătesc al “Muselimelor“ “şi” „scoborând din. „Cantacuzini şi. Paleologi“ 5. - 

Constantin şi. Manuil Paleologi' fiind arătati de Crusius ca. nepoți, ai lui Şaita- 
noglu, urmează că tatăl lor a fost Muselim (tatăl lui Paleologu dela 1561), jar mama 
lor-soră cu Şaitanoglu, Ce legătură 'va fl avut Muselim. cu Paleologii, „sec. XV nu 
ştiu, dar Crusius îl privea . şi el ca “descendent din familia imperială. * 

Ca drepţi urmaşi ai neamului impărătesc al Paleologilor pot fi fi deci: priviţi, în 
linie bărbătească Balasache-Muselimii, iar prin femei Râmadanii: . | 

* Paleologii din Ţara' Românească din a z-a jumătate” a .sec. XVII: lea; şi din 
sec. următor, erau scoborâtorii lui Paleolog (prentiie) Guliand *şin "aveau deci nimic 
a face cu familia Paleologu. - ! | 

' Şi în familia Ipsilanti se întâlneşte: odată prenumele! de Paleologu LAN 
Plagind. Scoboară din Hurmuzios sau Hurmuzaki, prenume £, Vizantiul,' frate 

cu Antonie v izantiul; dascăl la şcoala fanarului' 2 logofăt al patriarhiei la 1691 10; mare 
retor la - 1700 1, EI sau un fiu al său este Chiriţă Hurmuzi, mare, vameş în Moldova 
la'1710, mare eclesiarh 'al. patriarhiei la 1712 12, | 

Neamul acestora” trebue deosebit” de familia nioldoveniească turn muzaki 13, 

"i lorga, St.'şi doc. v.: -8a: 122. 318. 612. — VII 211: gta... Hurmuz. XI, pps: XII 319. "Acest ex- 
curs Ramadan. — Nu ştiu cine e Sguromali Paleologu care la .1594 adevereşte o 'copie a testamen- 

tului lui Petru Vodă Schiopu (Hurmuz, XI. 4391, nici care din P. citați a tost ofițer al lui Mihaiu 
Viteazu la 13599 .Hurmuz. NIL 426. Ia E . n 

2 Letop. ll. 228-9. RI . , E 

3 Comunicat de prof. L “Tanoviceanu. 
„4 Acest excurs, Balasache Muselim. : Ia E i. 

5 Magazin ist, V.. :93. — Papadopol Keramevs, gaz 2, 2. IV 397: — Lampros, Catal. mss 

dela Atos, 1 go2. E DN ARE 
s Acest excurs, Guliano. DRE Lu 
* Hurmaz, XIII. 169. 
8 Butura, l..c. 108. | 

. Omont, Inventaire, “IL. 233. —Sathas, Bibliotheca HI. 491. _Varmuz, XII tabla.—Eceles. al 
1880 p. 202; 1902 p. 483; 1903 p. 16. - N , 

1 C. G. Mano, Lc. 61. pa 

11 Ghedeon, Cronica patriarhiei, 193.—Poate acelaş cu Hurmuzios Marcu (2zal: lui. Marcu) 
Vizantiul, 1705 (Papadopol Keramevs, “lepasoh. Gt): IV: 93).— —Un.: Hurmuz gealep, agent.-al lui 

Brâncoveanu (lorga, Ist. lit. rom. în sec. al XVIII-lea, 1. 376). a 
1: Hurmuz, XIV. 422 156. | 

i3 Archiva Generalogică . . Dumitra co Hurmazaki 1686 (Iorga st. şi. "doc, v. 40ş) Mano” 

lache, fiul lui Hurmuzak:, comis mare în Moliova (Letop. IL 341. — Harmuz, „NUI „trad.: 64).—Cf, 

Iorga, St. şi doc, V. q1o. 423. VII. 228 335. , 

-
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Hurmuzaki., Plagino pah. la 1782 însoţeşte la, Viena, pe. Enăchiţă ; Văcărescu, 
trimis să “readucă ! pe. “fi lui Alex. Vodă Ipsilaatii. ln divanul, patriarhiei la, „1795. ŞI 

1797, mare heiman la 1800, căsătorit cu Elena Gherachi a avut următorii copii: Tar. 

siţa D. Mano ; Sevastia Gr.,Mano, Mihai căs. cu, Zos, Abraam. Aristarhi: Alexandru 
că. cu Maria Ghica (Moldova) şi Constantin căs. cu Efrosina. fica lui Alex. Vodă Moruzi. 

“Alexandru a avut 2fice, pe Aglae P, Moruzişi pe Ecaterina Nicolae Ghica Comăneşti. 
' Constantiri a avut o fiică. măritată, cu colonelul austriac “Soyka,. iar fiu pe. Alex, 

căs; cu Alina” fica. lui: Barbu. Vodă” Știrbey. şi apoi, cu doamna. May. E 
„„. PoliZO; prenume 2 devenit nume "de, familie. Familia Polizu Micşuneşti se > trage 
din Dimitrie. Polizu pitar 1783, serdar I8ri când. era deja bătrân, apoi pah., mort la I821 
S'a căsătorit. a "doua. oară, în ţară cu 0 descendentă a stolnicului “Iordache. Asan? zis 
Micşuneşti după moşia soţiei. “sale SmaragdajAsan născută, Grecianu, a 
a Dintr'o primă căsătorie, avusese, un. fiu, “Polizache . Dimitriu. (= al, lui: Dimitrie) 
Polizu' născut la Arghirocastron. | pe. | la 17702. es tut 
a La 1798. chir Polizache ; semna greceşte . 5 “La 1804, cra î în corespondență, e cu Ma- 
nicati la Sibiu, dandu-i i ştiri despre, isprăvile lui, Pasvanoglu 7, Pe la. 1813 era asociat 
de întreprinderi de: negoț cu Dimitrie Aman 8, De la 1819. are: titlul: de „căminar “pe 
câre-l păstrează până la „moarte la. 1837. Sa. îngropat, , în biserica de, la Micşuneştii 
mari, Ilfov. unde îngropase ş şi pe tatăl, Său ai pai 

Polizache, a azut 3 fii, pe. Dimitrie, Vasile, şi p2 on, şi « o > fica Smaranda Ccăs..1) 
cui “Mânolache Lahovari, caimacamul. Craiovei », şi 2) cu Alex. Ghica; „Barbă- -roşie. 

Rizo, iarăş prenume, cu ortografii „deosebite, devenit, nume, de familie. Un, Rizu 
era mare vistier, al lui, Alexandru Vodă, fiul, Radului. Vodă, la, 162411, 

Un Diamandi, Rysios e dascăl la şcoala Fanarului, la 1702 —-4 CR 
Un Constantin. Rizo (Potţos) e. trimes” la 1744: în misiune ; în- - Moldova de. Cons- 

tantin Vodă Mavrocordat al ce ee aa e | 
3 . : ia DD e Tr 

ari 

n pe a 

  

1 C.G. Mano, | c. 234. —Eceles. al. 1902 p. 423.— Urechia” II: 342. iti : 
* Polizos sau Polizoi, aceeaş rălăcini ca Pantazi și Zos (B tura, l, c. 163). —P. Palizoi Lam- 

panitziotul, cara. negustorea în Moldova la 1785, Iorga. St. şi “dos. :VI. “191. —Bis.. ort. rom. XXV 
323.—P. Polizoi Contu, preot din Ianina, Iorga, Ist. lit. rom. în sec. XVIII, II. "82. ZUn: Chiriac 
Polizu negustoreşte în Valachia 1792 (Hurmuz. X 63r.- -P: dascălul Dimitrie Hagi Poljzoi din Agrafa, 
1803, Lampros Catal mss de la Atos, IL. 42, . Ie i 

3 Acesţ excurs Asau. at 
+ St. D. Grecianu, Genealogii, |: Asan, ca A m 

% Catagrafia oficială a ,boerilor Ţării Rom, Ja, 1829, în . copie la [. C. Filii, Urechia, VIII. 
112—113. NA, 424. NL. 838, -:i -- 

« Iorga, St. si doc, III. go. | tă DI ui i, aa e 
? Ibid. AI. 132. , Ma Pi 

"e Ibid. NXV. si 36. i! ca a atata Nina ie ta 
uit "6 Anuarul Comisiei :monumentelor istorice, 1914 p. go—2. ala a za ti 

10 Acest excurs, Lahovari. Ra ir DR 

“ Lampros, |. c. Il 279. 

:"42'Eceles. al 19og p. 16. Rev. teologică, au, 25. ' 
„33 Comunicat de D. Russo. |! -; i    
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În principate Sau tăcut cunoscute două. familii Rizo : una zisă..şi :Rangabe, alta 
zisă şi Neruld.: "ii citi tt ucăa i i te 9 ograda 

Familia Rizo.Rangabâ.:nu.- poate: avea: legătura: ce-şi.: atribue ; cu. “Manolache 
Rangabe Lambrino'soţul'domniţei Bălaşa” Brancoveânu 2. 1, ::Ea :scoboară div: lacovache 
Rizo mare spătar şi capichehaia al Moldovei între 1753-—1760, socrul 'lui Grigore 
Voda Ghica al'Moldovei 'de'.la: 1777. Dar acest lacovache, Rizo era: fiul unui. negustor 
din Hios, ne spun contimporanii La 1742 Iacov fiul lui Zoia: Rizos. dărueşte „9 
icoană ia Golia *.: EAT doru = a iei Ms et ati ii Pi zi ej Gui 

"O fiică alui: lacovache'! Riz6,: Victoria, .:s'a : căsătorit: cu. cămăraşul Ghcorghe 
Nerulă fiul. lui.lacov' Nerulo şi :nepot: de .soră al lui: Const:, Vodă Hangerii. „Copiii lor 
Sau numit Rizo::Unul dintre: ei a: lost Iacov: Rizo, ivăţatul! mare postelaie! a. ultimilor 
domni fanarioți 4, îi e i ee oii Ul azi a ae 

Ralli şi Rallet. Nume de familie, ajuns -« „să. “Be iintrebuinţati, ca şi; cele, de: Paleo. 
lo gu, Lascari, "Rangabe, :Duca,: Comnen, Foca -etc:: ca: nume: de. “botez.-ă, In- „epoca bi 

zantină familia Raul; Rali: Ralli,:de-origine -frâacă, are:o.. situaţie fruntaşă 4. După 
căderea '[arigradului, familii 'cu :numele ;de ;Ralli se întâlnesc în: insule,. la; Sparta, la 
Coron, în Morea, :pe:coasta:: Dalmației, mai ales ca puternici. stratioţi 7, Unele. aveau 
neindoios legătură cu familia bizantină. Ast-fel Gheorghe. şi: Paul; Ralli, din ;Morea,; 
la 1474, 1482, erau veri ai. fostului despot Paleologu, şi de: aceia li:s2 zicea. şi Pa- 
leologi 8. tate epicii corzi A 

In sec. XVI-lea sunt în Creta în Corfu în Zante, în + Hio, la; e Constaatinopol o 

* Pe vremea lui Crusius, pe la 1573, erau la Constantinopol două, case Ralli „pe 

? 

at a Tai 
tati e ta atatea 

  

1 Acest excurs Lambrino. — Rangabe, Livre d'or, 168. Mia itp 

: Dapontes, Catalogin Erbiceanu, |. c. 193. —Atanasie Ipsilanti, in i Hurmuz. “Su ttaă. I71.— 

Un Emanuel Rizo. negustor la Salonic 1775 (Hurmuz. (VII) Un. Jânacăe Rizu doctor şi mare spălar 

la 1767 ma existat. Confuzia (Rangabe, 163) vine dintr'uu raport Veneţian dela 1762 (Hurmuz. lĂ.. 

46) care vorbeşte de /anac/e Rizo, în loc de Jacovache (P. lacovache, v.: IC. G. Mano, 149.7 Hurmuz 

IX. 08. 113. — L.etop. HI. 227. 231) Exista; însă la; „Constantinopol, la; 1762, un doctor . loan Rizo 

(Legrand, Ephemerides daces, Il. 385 nota). Poate ca acesta să fi fost din neamul .lui Andronic 

hartofilax „Rangabe, dar. fiu al lui Manolache: „Lambrino şi al Bilajei. Brâncoveanu (Rangabe, l. e.) 

intot cazul az... : mi tb ui tibi TI uz i AER a 

+ 3-lorga, Iascripţii. ui 168,  Acelaş. Se, şi doc. VL 519. Cai i NE E 

Ei Rangabe, L..c. 163,,:177..Rev., grecească , “Pandora, V. SI. Un. Alex. Neruli, “grec în ve 

neţia i la 1530 (Legrand, Notice 'biographique sur Jean et Theodose Zygomalas, p. 85.— Cf. revista 

Vizantis, Il 414). Familia e; nobilă, în- Zante in sec.:XVI (Hioti Il..950).. i iii: 

s Antonie H. Hatzi, 0t "Pas5), “Pâk, “Păhan, p. 6 nota. a e 
s Ducange, Familiae,.209-, IE : 

: Sathas, Monument, |;. pi: 260, y. +33. Vi5. 23. 233, 305, VII 233, 6=8.. 7.523: 
59. 6. 86. 112, 127.. 160. 108. -332. : pat sa i e ii i e tati Da d ai A IEIIa „e 

5 Neos Ellin. VII (1911) 380. | . ai 

? Sathas, 1, c. VII. „48. 125 IX. 106. — Hiotis. L e, il 956. = Crusius, | c. 91. - 33. 197-— Par 

pad. Keramevs. “lspo30). bi 1. 158. 567, nota: pi i ai e 

st N - . pia ; pa pt 
ia et III 

ERE TEO SE SR IE pi |
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carele considera ca autentice t, Din acestea 'era Irina fiica 'lui;lacov Ralli şi soția 
lui Andronic Cantacuzino, fiul lui Şaitanoglu:. Dintr'o altă înrudire a unei Canta- 
cuzine cu.un . Ralliîn Creta, se naşte Dionisie arhiepiscopul Târnovei la 1592—1618 

In principate. cel d'intâi venit „pare a fi. Alexandru. Ralli care: negustoreşte | în 

„ Moldova la 1583 +. Ne DE e aaa - 

- Şi în: sec.'al XVII-lea. numele: de Raili « era întrebuințat, ca prenume. Ast-fel doi 
Ralli Cariofil,: tatăl: şi fiul 5. Ii . 

La 1646 în divanul patriarhii erau Teodor ; Şi Constantis Rai e, 
"Mi se pare neîndoios că familia. modernă Ralli-Rallet se trage. din Isaac Ralli 

zis şi Halepli,: fiindcă era din Halepa .în Creta:?, dragoman.al Veneţiei la Constan: 
tinopol 1689, 1701 8. : Un.Hrisoscol Ralli e iarăşi dragoman al Veneţiei. la: 1749 Şi 
lasă 4 copii ?. Nepoţi de fii, fâră îndoială ai lui Isaac au fost : 10 

a) Dimitrie Ralli vel post. 1786... : iri 3 
5) Constantin Rallet, fratele dragomanului : Ralii u, cămăraş la. 1770. când se că: 

sătorește, cu sora lui: Constantin Vodă Moruzi 15, apoi. vel! post. la. 1777 „La 1788 
ajunge mare dragoman. Sergiu Macreu.: îi :face epitaful îs, i, 

c) Isaac Rallet, agă la: 1777 să v.. clucer 1793, v.. log- 1796, mare Dany. ginerele 
banului Dumitrache Ghica. i e 
"ilsaac a avut fi pe: ee ui : ai 

„Dumitrache, hatman, caimacam , Craiovei 1824 în 18, 
„ Ioan, născut. pe. la a 1764, | mare = clucer la 1830 ia, 

* Crusius, |. c. . 
* Legrand, Ephemerides daces, III. 172. — Hatzi, |. c. 7o —1x, 
3 V. Introducerea p. XXIV. 

+ Iorga, St. şi doc, XXIII. 398— 9. 

5 Acest excurs, Cariofil:' - at 
"e Papad. Ieramevs, Catal. mss silozului, „02 —3.: it 

3 Hatzi. |. c. 74—5. : o 
“6 Ibid. si Hurmuz, IX. ! 389.“ o a : 
„e Ibid. IX. 677. — Hatzi 1. c. 74 — Sathas, Biuiotheca, IL p xi epine de Sergiu 

Macreu. 

10 Isaac cel dintâi a fost ingropat ia Haschioi (Ghedeon.” crrpaoo: - “Vidos p.: CXĂXVIII). Un 
Rale era post. în Mold. la 1742 (lorga, St. şi doc. VI. 281). Un loan Ralli biv vel stolnic 1754 (lorga' Isț. lit. rom. în sec. al XVIll-lea, II. 29)— 0: familie” Ralli: şi: Ralea : “la începutul sec. al :XIX-lea, 
paralel cu familia Rallet (Filitti, Corespondenţa « cu: Metternicii- şi cu. Gentz, 22.  — Hurmuz. Ss. 1: 
218: Alex. Ralli la. 18o2. ii 

11 Hatzi, 1. c. 76. — Trifon E: Evanghelidu, Mrageţeăă dzot za: Pan mec, 1970. 
12 Hurmuz. IX 2. 146. Sa 
13 Geneal. Cantac. 394. - Rangabe, |. e. 152. — Blancară, L. e 67829; n 
4 Hatzi, Lc: — Sathas,: Bibliotheca, III, p.: oxrir. — Un:alt: Const. Ralli negustor la Odessa 

este exilat la 1788 la 'Galipoli (Atanasie Ipsilanti, răpus 274,703 — Blancard, E c. +7). — Urechia 1. 57 ;5 Hurmuz. XIII... Iorga, St şi doc. VI. 5:8. . ata ! 
14'Nu ştiu dacă este aceliş cu Dimitrie Ralletv. vornic de ţara de sus n Moldova 1 la 1800 din 

care se trage familia Rallet din Moldova. (Iorga 1. c. 7—8, 
- 11 Catagrafia ofizială a boerilor Tarii Rom. la 1829, în copie la I. c.  Pincti,  



şi, poate, pe „Grigore, biv vel vornic la 18241, iar, „fiice, pe. soţia. vornicului 
Alecu Vilara şi pe Elena a lui. Mihăită Filipescu. 

Bamiădau.. Un: Manuil” Ratnatăs. „trăeşte. “pe, vremea, 
(1204-— 1261) 2. ! E D209 Cai dai i Ă 

Aş identifica „pe: : Nicolae: Raiiiadani (Răiilahi) e care, era în  “cânsiliăl' patriar- 
"hiei la. 16465, cu: Rămândi 'sau Râniada; “vel” comis în, “Valahia, Ta tg 8, „postelnic 
apoi vistier în . Moldovă: îitre: '1650-—+1658 ! «Acestă dia “nepot”. „de! "soră, al lui Chi- 
riță Dumitrache Paleologu, şi, zis el însuși, şi Paleologut. A avuț. fi pe Biuieraşio 
şi pe Alexandru €. , Dre aice e 

Alexandru Ramandi e vel uşer în . Moldovă la: 1658, “Ser poşt! a 1672, Era 
rudă 'cu Antonie. Vodă: Rosetti işi! cu 'mafe trecere. la acest domn şi la „Duca , Vodă 

“Cronicarii îi zic şi Paleologu $, Il cred! ideiitic! cu Ramadan vornicul! lui Const.: Vodă | 
Cantemir, 1685 —16931i. 'La 1693 era: vel post.:î0. Ramiandi şi: fratele! săi, Sunt, men- 
ționaţi 'şi la 169511, Pornicâasa iii “Ravităudi trăia încă: la 1703. a | 

' Contimporan: cu 'Alexaridru! şi cu 'Duthitrăşeo' era Enache Ramadăk, “dovăie la 
Țarigrad, 1678, ati i o ÎN e îi o Aa , 

Urmâşi ai: precedenţilor au: “fosti! ori - i a aa 
Iordache R. vel: pestii în. Moldova întie- 17ig 1716 ECE a 

“ Dumitrache R.:vel pst în | Mold: “la: 1jI5 sub Nicolae Vodă Mavrocordat 15, pe 
care-l: însoţeşte şi în Muntenia unde:-€ vel Spătar între, “1719: 173016. EL “e! „probabil 
acel Ramadan care la“ 1732 dărueşte 1660 asprii!,  bisericei din Haskioi 27. Căsătorit 

. imperiul “ad 1 „Nicea 

cu:0: Maria, a; avut fii: pe” “Constantin ŞI Jordache. - * --.. | 

Constantin, -vătaf 'Za aprozi. in“Ăloldova: 1716, vel serdar, vel stolnic, “vel clu: 
cerîn Muritenia între. 17241737 18-a! “fost căsătorit: -T) cu Maria „di 173%), fiica, lui Ior- 

: . dei ta Pi tiu: 

Îi Torga; Doâ. Canta. 233. i „1 an pipi: i ii 
» Miliaraki, “Iszogtă 705 fasthztov «rs Nixatug, P, 471 

3 Papad. Keramevs, Catal. mss silogului, P-. 102—3. A a 

ea «4 Iorga, St. şi'doa: VI. aa . i a | ea sa 

"1.15: Acest'excurs,: Palcologiu.:* SERII a PR Ta a ata 
: i STArhiva din 'Iaşi,:XIL: “(1go1); 382. : ee a a A RE 

. „i 1 Iorga, St. "şi: doc: Vi 40. VI. „87 „92. VII 319: Ma DR a 

2 Letop. Il. 212—213, 228—9.: „ii m a ii si 

* Letop. III. 109. — Iorga, St. şi doc.. V. 46. " 

10-Jorga, 1. c. VII. 183. 
i Ibid, V. 404. Re 
n"Ibidi Vila ti 

*. Iorga, St, şi doc, vi. 176. 1 6 Di | 

“ V. 696. — Letop. II. 167. mpi e , 

15 urma, SI doc, 419-. va e — Hurmuzi XV: „687: 2 Letop, IL “778: = — „Sathas, Bi- 

b a, 

Moteca, II 583 e pach. 59 doc. 53; pac 94 doc. go. — St. D. Grecianis! Genealogii T '180-2, II, 

3, 138. 
z i o PI Ra n Ni : Ă 

:2 Ghedeon, Epipazo: hido:, p.. CXXXVI. .. x 

18 Letop. IL. e ad Rom: pach: 94 doc. 'go: — Arh: st. Cond: Radu Veaă £ o. Re 
31 

vista Miron Costin, anul III No. ro p. 148. — Grecianu, |. c. 
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dache Cantacuzino vel spătar, fosta soţie a lui Paleolog Gulians ; 2) Îa 1735 cu 

Maria fiica vornicului Iordache Creţulescu, fosta soţie a lui Constantin Văcărescu. 

Din 'prima căsătorie, a avut un "fiu unic, Dumitrache Ramadan zis şi . Bibica, mort 

în Oct. 1737 de ciumă, odată cu-tatăl său şi cu a doua soţie a acestuia 1, 

Iordache a fost vel post. 1730, schevofilax al Bisericei şi dragoman al flotei 

la. 1731 in "locul lui Constantin Ventura, biv vel spătar 1739 caimacam al Craiovei 

1759. A avut urmaşi 3. : 

Atanasache R. e vel vornic în Moldova la 1783. 
Rangabe. V. Lambrino şi Rizo. 

Romano-Romaniti. Familia Romană se întâmpină din: sec. al XVI-lea în Corfu 
“şi la anina 5, Pe vremea lui De La Croix (1673) o ramură trăia la Constantinopol, 

Manuil Romaniti, originar din Creta, era traducător de cărţi la 17426. Identităţile 
de nume nu trebue însă să inducă în eroare. Un contimporan bine informat ne spune 
că din o. Tarsia Ipsilanti căsătorită în sec. al XVIII-lea cu un Atanasie chiurcibaşa 
Sa născut o nouă familie Romano, pseudo-Romani 1, Gheorghe Romano felicită la - 
1792 pe Filaret II pentru alegerea sa ca mitropolit. Manolache Romană. sau Ro- 
maniti e biv vel pah. şi caimacam al Craiovei la 1766 şi. 1784?.. .. 

Rosetti. Un loan Rosetti trimis în misiune dela. „Constantinopol la Raguza la 
1430, avea fiu pe Manuil dovedit la 144410, Contimporan cu acest Manuil, era loan 
Rosatâs în Peloponez la 14531.. Un urmaş al lor, Mihail Rosetti (Pwoazzzos) din Co- 
ron, în Peloponez, moare la Veneţia la 15441. Unul din fiii săi, loan: (“Pwooca?roş) din 
Corona, moare la 15741. Mi se pare neindoelnic, că urmaş al acestuia a fost Lascar 
Rosetti, mare schevofilax, apoi vel log. al patriarhiei la 162924, Cred că tot el este 
Lascar marele log. al patriarhiei la 164115, Căsătorit cu Bela Cantacuzino, a avut 
fii pe Antonie şi pe Constantin, 

1 Dapontes, Ephemerides, ed. Legrand, Il. 20, 25, 38. — Geneal. Cantac. ed. “Iorga, 180, 231 
360, cu rectificare că Toma Guliand' era numai frate de mamă cu Dimitrache Bibica: Ramadan. 

3 Hammer, Histoire de Empire ottoman, XIV. 263. — orga, St.: şi doc. VI. 496. VII. 157, 

Iorga, Const. căp. p. XXVI. — Daponte, Ephemerides,.!l p. XLII. 227,. a84 — Un Ramadan e 
spâtar la 1807 (Rosetti, Arhiva senatorilor din Chişinau, 1 IL. 2). 

3 Urechia, Il. 33o. 

+ Hiotis, ll. 936. . po ÎN | Di . 

5 Aravantind, Hronografia Epirului (grecește) II. 261. 

e orga, Ist. lit. rom. în sec; XVIII, 1. 444. — Papad: Keramevs. „Iepocoh, [2 IV. 391. 
1 Hurmuz, XIII, 169 sq. : 

„8 Iorga, în Conu. lit. 33 (1901) p. 1999. 
„2 lorga, St, şi doc. VI. 499. XIV. 

10 Iorga, Notes et extraits pour servir a Phistoire des croisades, 2-e scrie, 401. 
11 Crusius, ]. c. 343 —4. - 
1: Rangabe, 1. c. 183. 
13 Ellinomnimon, 157 n. 10 şi 295. 
14 Papad. Keramevs, “Legoaoh. Bs8). IV, aşr, — Hurmuz IV= 429. - 
15 * Hurmuz. XIV. 1qr, Aa
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_... Antonie, numit de 'bailul Morosini întrun raport către dogele. Veneţiei la 1675 
„8reco negoziante“ din Adrianopole 1, a fost 'capichehâia al lui Dabija Vodă: şi 
apoi el însuşi domn al Moldovei. A a 

Constantin, cuparul, a fost soţul Asaninei Scarlat :, Unul din fiii săi a fost 
chehaia al Moldovei la 1691 £. A e 

Samureaş. Dionisie S. arhiepiscop de Hios la 17539 $, va fi fost: unchiul celor 
patru fraţi Samurcaşi care trăiau în principate la' începutul sec. XIX-Iea; poate fii 
lui Gheorghe S. dovedit la 1772 €. 

“Costache S. sfetnic al lui Alex. Vodă Sutzu şi al lui Grigore Vodă Ghica, co-. 
respondent al lui Gentz, mare vornic la 1821, moare la 1825.71 Fusese căsătorit cu 
Zinca Brănceanu, văduvă Gianoglu. Fiica sa Ecaterinaa fost soția doctorului Marcello 
dela Țarigrad ai căreia copii şi-au zis Samurcaş : Maria Zamfirache Creţeanu ; Iancu 
şi Anghelache căs. cu Ecaterina Creţulescu. 5: E Aa 

- Iancu:S. biv vel post şi caimacam al Craiovei la 1821, * căsătorit” cu, Ecaterina . 
Rallet, a avut fii: pe Dimitrie, care la 1822 era turcit sub numele de Mustafa efendi 10 
şi pe Alexandru care la 185 'studia la Braşovii,. şi a căruia fică Elena, căs.. cu: 
Toma: Tzigara a fost mama d-lui Alex. Tzigarâ-Samurcaş. DI 
„Gheorghe S. căs.-cu' Maria Bengescu, a avut fiu pe Grigore zis Bengescu, căs.. 

cu Maria Golescu, -- E ÎN NE RE 
“In Moldova între 1819—1827, trăia doctorul Dimitrie G. Samurcaş 1, -: . 

„ Scânavi.: Miser: Dimitrie Scanavi, originar din Mudania (Asia mică). născut în 
Hio, negustor, bancher şi favorit al surorii sultanului pe la 1780, ucis” înainte de 
1805, a avut următorii copii 8. ec 

  

"+ Hurmuz. V2, 148. Pentru îndeletnicirea gcecilor cu negoţul, v. p... .: 
2 Const. căp. ed. Iorga, 155. .. . .. i a Da DE 
2 Acest excurs, Caragea. Adaog la sfârşitul volumului un extras din genealogia familiei 

Rosetti, pentru că tabloul din O. G. Lecca, Genealogia a 1oo.case, Buc. 1grt p. 77] este complect 
eronat. Vasile Rosetti, comis în Val, pe la 1783 (Papad. Keramevs, “Ieposo). f+:3). III 183) este foate 
din neamul Roseteştilor din Ţara Rom., care descind fără îndoială sau din Ioan, sau din Constantin, 
fiii lui Iordache vornicul (i; 1719), iar nu, cum se admite de obicei (Rangabe, |. c. 189) din celalt 
fiu, Nicolae, ginerele lui Const. Vodă Brâncoveanu. :...  : ta o | 

* Hurmuz, S$. 11. 295. Le coupari, frere du chihaia de Moldavie, este zu din fii cuparului. 
% Atanasie Ipsilanti, |. c. 379.— Blancacd, |. c. 37 — Eccles. al. III. 59. | 

| * Eccles. al. 1902 p. 484. Ca E 
! ? Filitti, Corespondenţa cu Metternich şi cu Gentz, 16-—20.— Hurmuz, X. 122: | PN 

% Aceştiaau avut pe. Costache; pe Ecat, Const. Rallet şi pe Paulina soția generalului Tobias 
Gherghel, EC a : DI e i - . 

* Hurmuz. S. 1.2, 540. — Iorga, St, şi doc. VI. 517. 
„19 Hurmuz X. 260. Ma E „i 
„11.Filitti, |.:c, 19—20. a iai | 

- 12 Hurmuz X.'s8. —lorga, St, şi doc: V.269, Ia | i 
-- 14 Blancard, 1. c. 56: 126, 369. — Rangabe, 1. c. 78, 114. 140. 169.'178. 214. 216, —Daponte, Ca: 

talog,-in Erbiceanu;:1. ci-ado. — Hurmuz. XIII trad. 172.—Hurmu7, S. 13 311.—Urechia AL 462. N
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„ Costache, mort de.oftică 1782; . Pa ii Mai 

'Arghiria soţia “lui Const. Sutzu, zis Imeros,, vel, spătar; EI 

“Petre; Ralu soţia lui Typaldo ; 'Efrosina ; Fa 

„Maria soţia lui Nicolae. Vodă, Mav rogheni;: 

Elena, soţia! lui loân Vodă Caragea; 
„Ecaterina, soţia. lui Nicolae Schylitzi ; 

Altă 'Aică. soţia lui Cozadini „(fiica lor Sultana, a. “fost, mama lui Aesanăru loan 
Cuza); - mi 

Nicolae care însoţeşte la Bucureşti .pe. cumaatul s său?  Mavroghenii 1. 1. , Casătorit e cu 
Maria Rizo Neruld, a'avut fii şi fiice printre cari soția. unui Filodor; Smaranda Mi- 

hail Mano, Victoria. loan'-Sutzi şi soţia lui Alex. Neculescu, vel clucer la 1822. 

Un loan Scanavi este chemat! din Hio şi decapitat; la 1810 ;odată :cu- fiul său 

Constantin soţul Sevastei. Scarlat Sevastopol. 2 | . 

Schylitzi, “Teodor Schylitzi, în Hios.la, 1570. In a “doua j sum, a sec. al XVII lea 

trăesc în "Hios ! ieromonahul Teodosie S$. şi featele. său, .. doctor. cu - renume, : Strati, 

chemat 'la: Cos- -pol pentru a-şi exercita “profesiunea. acolo şi care .poate să fi fost tatâl 

lui” Dumitrache S. căminăr, în Moldova, 1717 + şi -al lui” Nicolae, S, soţul Ecaterinei 

Scanavi, Fiica, lor Roxandra a fost, măritată cu. Eugeniu Lapiti, vel post 5. ce. 

“ Scordyli. Familie: cunoscută! din sec. al XIV în Creta şi în Corfu e, :Nicolae: 

„Scordyli din Paros era. doctorul lui. Const. Mavrocordat la. 1739 ?. Din neamul âces- 

tuia era Matia Scordyli soţia lui Dimitrie Mavrogheni. din. Myconos, ; fratele lui Ni- 

'colae Vodă &. Un Andronache Scordyli este. pe, la 1780. soţul Aniţei, Vlădăianu. 

Silivriand.'v. pag. 13 n 4%. Numele vine de la Silivria. langă C-pol.: - 
Sofiand v. pag. 
Sulgearoglu. Siugerul Gheorghe sau Iorgu, originar din, Viza, căsătorit cu o 

Efrosina, a avut următorii copii: "i îi 

Mer 

4 

„1) Sultana “+ 1753, îngropată la Golia, soţia . lui, Constaătin Vodă Racoviţă 2, 

„1 Hurmuz. XII, trad, 103.:— Atanasie Ipsilanti in: Urechiă ul 576: LR 

 Hurmuz. A trad 1c8, ta - | 
> Crusius, 1. e. 2835. + MI: RE î.. 

a Daponte, în Erbiceanu, Cronicarii : greci. 133: — Huemu, x trad. 70. —Un- pitar Doi 

trache Schilitzi in Muntenia 1794 (Urechia. IV, 520), 
„8 Rangabe, L, c..169.: "217. îi DD ea Pa 

- e Hiotis, |.c. TI 
? Dapontes, E phemetides, ed. Legrand, u „sea. 
8 Rangabe, |. c. 140,. 

„9. Arborele Silivriano de la sfârşitul Votamului, e = întocmit: pe baza. următoarelor isvoare: 

or ga, Doc. Cant. 192. — Acelaş, St. şi doc. IV. 76. 83. 85. —Filitei, Lettres et extraits, 177: 2648 

355. 333. Ra (Pa i 
:9 Jorga, Inscripţii 1. 163. — Geneal Cant. 44 — In Iorga, st. şi doc. VII: -83.: nota;  confazie 

intre slugerul lorgu din Viza. de la care porneşte familia Sulgearoglu, şi: Gheorghe haâtmanul, zis 

Başa Mihalopol, fiul lui Başa Mihali originar din Hios.' Acest: Ghcorghe Başa” Mihalopol: e hatman 

în Moldova la: 1747— 8, 1]53—4, în divanul patriarhiei la: 1757,. capichehaia: al Mold. 1763, tot: hat: 

man la 17 76 (Hurmuz. "XII trad. 363. C. G. Mano; 149. — Filitti, Lettres et: extraits, 343. : 360.— 
Letop. Il. 211. 227. — Geneal. Cantac. 131. — lorga, St. şi doc. VII. 281).



le atribue doi fi, . “care au “fosţ! 
fiică măritată cu beizadea Alex. Mavrocordat, 

domniţa Ecaterina Caragea; soţia banului Enăchiţă Văcăreșcu e. 

Sutzu 7, 

| | — 293 — 
.2). Dumitrache, zis Sulgearoglui lorgulescu, sau . Ghiorghiade, hatman, căsătorit cu Ecaterina sora lui Grigore Vodă Ghica al Moldovei 1; “Genealogia Cantacuzinilor: 

puşi în fiare din ordidul sultanului | la 1763, ŞI. o 

Documentar, copiii lor'au fost: - . Pa | „Constantin; zis Ghica, soțul Mariei fiica: lui! Iotdachei Cantacuzino Deleanu .; Iordache, vel post. :1777, căs. cu Anastasia Costachi” Negel +; 1; - Sultana. căs.- cu: Const.: Vodă Moruzi; .. 
Efrosina soţia lui. Nicolae Mano5, i ! 3). Constantin, vel 'post, şi 'vel's 

Ii 

pătar, Iorgulescu - sau: u Sulgearogv, cumnat « cu 
LL) 

4) Alexandru, vel comis în, , Moldova 1764, » hatman, căsătorit: cu. „Elena. N. 
' 

Descenderiţi 'din Constantin: sau "Alexandru, au fost Arghiră cas. cu Gheorghe Sutzu la 1784; Zoe: soţia lui [. Rosetti. Bibica (2730.—1840) ; ; Costache. Sulgearoglu biv vel spătar în: Muntenia: la” I8008;: Nicolae. v...post, în, Muntenia 1819.: 
. 5) Smaranda Sulgearoglu căsătorită cu Alexa ndru fiul lui : Nicolae. Vodă Ma 

vrocordat.: Aceasta: reese “dini spusa lui. Dapontes.. că , Alex. „beizadea a luat. pe: fiica 
unui sluger, pe când de altă parte Gensalogia ' Cântacuzinilor atribue aceluiăşi de 
Soţie pe fiica unui Sulgearoglu. Greşeşte dar genealogia Mavrocordaţilor care dă de 
soție lui Alex. pe o Smaranda Cantacuzino despre care nu există altă ştiinţă 8, 

  

1. Greşit - Constantin. în orgă, s. şi doc. VIL.: -83 nota, dia. idicația! greşită: din Goneal. 
Cant, 131. 393—4. — Cuvântările lui Gr: Ghica si: Nicolae Critias 'la - căsătoria Ecăterinei' cu Du- 
mitrache, în Hurmuz. XIII. 459. 507. — Altă cuvântarea' lui Critias, cu acelaş prilej în Legrand, Bi- 
bliotheque grecque vulgaire, vii: P: 3514 — Cf. Ibid, IV. P: Iv şi "Rurruz, L e, p. LV. 

” : p.. 

s Era acestei dcscendenţă, care â dat hăştere la” vii -pălimici vezi! articolul socrului meu 
colonel M.G. Ghica în Conv.i lit.-36 (1962) p.- 1122,:ca'răspunsila asticolul lui Radu Rosetti, ibid; 193 
Iorga, St. şi doc. VII 248, doc. din 23 Aug. 1792 în care Constantin „e calificat, de mboer, „otpăinr. — 
Geneal. Cant. 49. — Doc. hotărâtor Pam publicat în Corespondenţa cu  letternic)i şi 'cu auz pe 
26. E. scrisoarea lui „Demetrie de Ghyka“, agă c. impăratul: Austriei. la 8 Dec, 1821, ansoția de o 
declaraţie din. xo Ianuarie -1812! în- care spune 'că' tătăl'său de origină - “greacă, s'a aşezat în o eva 
de jo de ani, şi s'a căsătorit. cu o Cantacuzino. D3 partea tatălui, zice că are “leg zături pi pt i 
cu Ghica: Vodă fost domn al Moldovei. Sora zatălui său 'a fosi atita lui Ales: Vodă Moruzi 

. a Pa po " Moldovei. Tatăl: său -a obţinut dela Ecaterina Il ciclul de prinţ Bu n i Ma Ra 
+ Geneal.. Cant.; 143. — Hurmuz.; XII. trad.: 83.:; ia i 

Ia sC.G. Mano, Ic. 129, cu greşeala însă că Efrosina este arătată a fi- soră;. — in: loc: de ne 
a a poată. „7 Sultanei. Racoviţă. — Hurmuz.. XIII trad. 945: 98... îi: 

| * lorga, St. si doc, 1: .89—go — Soţia lui” „Const S. era deci sora “Ecaterinei Văcărescu şi nu 
Ecaietina “chiar, cum crede, Rangabei Lee. 78. 2 3: - e n i i i „“ -: 

- 7 Letop. Ill.:23r.—-Rangabe, . iai 27| az ae Ra 
8 Rangube,. si 184. — Galeşescu,.- Eforia spitalelor, 144. i CE 

” Legrand, Genealogie des Mavrocordato, ed. I-a p. 5 şi ed. 2-a p. 18, arată ndoeli: asupra 

"eamului căruia aparținea Smaragda, fară a se putea lămuri.



Sutzo. Isvoare din a 2-a jumătate a sec. al XVI-lea vorbesc de biblioteca unui 
Ioan Suzi sau Succi care trăia pe atunci la Constantinopol 1. De La Croix menţio- 
nează și el familia Succi printre familiile. de seamă de la Țarigrad pe vremea lui 
(1673). NI E : 

Totuşi descendența din aceştia a familiei Sutzu din sec. al. XVIII-lea este in- 
admisibilă. Intr'adevăr însuşi învățatul beizadea Nicolae Sutzu care trăia în prima 
jumătate a sec. XIX-lea spune că familia sa era originară din Epir, că se numea 
Draco şi că se aşezase la Constantinopol la sfârșitul sec. al XVIl-lea,. îndeletnicin: 
du-se cu negoţul?. Draco este într'adevăr şi nume şi prenume foarte. răspândit :, 

Atanasie Ipsilanti + spune că Diamantache Draco, stabilindu-se la Constantino- 
pol la sfârşitul sec. XVII-lea, şi îndeletnicindu-se cu negoţul de lapte, a fost pore- 
clit Sud-dji, de la sut = lapte 5; porecla, grecizată, s'a transformat în renume. Pentru 
Turci însă Sutzuleştii au fost totdeauna Draco-zade. Chiar dacă această tradiţie este 
rezultată din vre-o dorință de ponegrire, rămâne. neindoios - că o: legătură, dacă a 
existat: cu o familie mai veche Sutzo. n'a putut fi de cât prin femei £. 

 Diamantachi Draco a avut doi fii, pe Constantin şi pe Dumitraşcu, . 
1) Constantin Draco a fost al 2-lea grămătic a lui Brâncoveanu,. apoi între 

1738—1741 mare log. muntean și prim capichehaia 7, Avea o frumoasă bibliotecă , 
La 1714 sa căsătorit cu Maria loan Rosetti *, 

  

— 

1 Du Verdier, Supplementum epitomes bibliothecae Gesnerianae, Lyon 1583. — Hartung, pref. 
la Friburg (f 1579), Bibliotheca sive antiquitates C-politanae, citat în Richardi Foesteri de anti- 
quitatibus et libris manuscriptis Cpolitanis commentatio. Rostoc 1877. — De observat că nici Cru- 
şius, nici Gerlach nu vorbesc de această familie. i 

3 Meimoires du P-ce Nicolas Sutzo. Publicate de Panaiot Rizos, 1899, p. 3. 
3 Ast-fel Draco Eupraghioti (Acest excurs. Eupraghioli). — O familie de armatoli epiroți 

Draco (Sathas, zovpxoxpatovpivm “EXhas). — Draco, nobili în Zante în sec. XVII. (Hiotis, 1, c, II]. 956).— 
Butura, |. c. 161. — Şi în Moldova o familie Dracea, de la un Dracea în sec. XVII (lorga, St. şi doc 
V. 40. VII. 212. 367—8, | a 

* Hurmuz. XIII. trad. 170. . A . 
% Blancard, Les Maurojeny. p. 402. | i . 
* lorga, Inscripţii 1. 273. a cetit pe un mormânt la Colțea, în Buc: jupân M. ... Suţo şi cu 

soţia sa Maria, f 1692. — Verificând, cetirea e greşită. Trebue: „cupeţo“, nu Suto, - 
* Hurmuz, XIII. trad. 170. — Daponte, Catalog, în Erbiceanu, 1. c. 192. — Hurmuz. S. 1.1 566. 

577. (Draco, capichehaia 1741) S. 1.1 483.— C. G. Mano, |. e: 84—5 (Draco Sutzo vel, log. 1740.— . 
" Dapontes, Ephemerides, ed. Legrand, ll. 66. 71. 363 e vorba tot de Const. şi nu de fiul său Alex. 
cum crede Legrand.— - , : . o ! i 

% El e Draco Sutzu din a căruia bibliotecă citează lorga, Viaţa noastră culturală: şi literară 
în sec, XVIII. (Extras din An. Ac. Rom. 1916 p. 8) Dar evident că. biblioteca e din 1735, nu din 
1535 (desigur greşeală de tipar).— Pentru bibliotecile familiilor Ipsilanti, Moruzi, Calimah, Sutzu, 
Hangerli, Mavrocordat, la Fanar, pe la 1815, Clark, Travels, Ill. 68. —Cf. Neos Ellinom. 1 (1914) 107: * Hurmuz, XII. 612 (rău inţeles de lorga că ar fi vorba de căsătoria lui Dumitrache Gu 
lian9) 623. , a
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Dintre fiii săi, merită oare-cari precizări Alexandru şi Nicolae. 
Alexandru Draco e împiegat -la capichehaialâc pe lângă tatăl său la 1739 1, 

v. portar în Muntenia 1752, postelnic în Moldova 17535. Membru al divanului pa- 
triarhiei la 1757. Spânzurat la 1739 î. 

Nicolae Draco, post. în - Moldova 1753—45, - în divanul patriarhiei la 17575, 
mare dragoman 1768, decapitat la 17697. 

2) Dumitraşco Draco, prim grămatic la 1737, comis şi caimacam la 17395, biv 
vel agă, ispravnic la Putna 1742 a fost tatăl Ruxandrei G. Mano.” 

Typaldo. loan Baptist T. publică la 1630 „Florile Heliconului“ dedicate Ruxan- 
drei Scarlat 1. Un Meletie T. e mitropolit de Filadelfia la 1700:*. Un Typaldo, în- 
sărcinat cu afaceri al Turciei la Viena, 1805 *, are un frate, Alfons sato, 'doctor la 
C-pol şi amestecat în intrigele politice 1, Fiu al unuia din aceştia va fi fost docto- 
rul loan T., biv vel post., spătar şi caimacam al Craiovei la 1820 s, 

Tzigară sau Cigară. Marele 'spătar Zotu Tzigară, soţul "Mariei. fiica lui Petru: 
Vodă Şchiopul, era originar din Ianina, La el s'a aflat ns, publicat apoi de fra- 
tele său Apostol, al lucrării lui Pseudo-Dorotei 17. Zotu şi Apostol: erau fiii lui 
Gheorghe Tzigară, ingropat în biserica: sf. Nicolae Filantropină din Ianina, iar „despre 
mamă erau din familia 'Apsară, din care cei d'intâi cunoscuţi sunt fraţii Nectarie şi 
Teofan Apsară, fundatori ş şi primi egumeni (1513—1549) ai mănăstirii Varlaam de 
la Meteore 18, 

Dintr'o altă mamă, a fost încă un frate, Ponoson. 
„„--Zotu n'a. avut de cât patru fiice. Contimporan cu el € era Stamate Tzigara 1, 

1 Dapontes; Ephemerides, ed. Legrand, IL 423. m n 

3 Letop. III. 227. DCR a aa 

3 Hurmuz. XIlI. trad. 363. 
1 Rangabe, 1. c. ar3. 

s Arh. din laşi VIII. 362. — Letop. ll. 227. 

s Hurmuz, XIII trad. 363. — Hurmuz, lX2. 62. 

2 Rangabe, |. c. 214. - 
2 Dapontes, |. c. Il. 24, 303, 

3 şi doc. VI. 2 

| Pie lui C. G. Man, — Greşit în Rangabe d e, . 219) Roxandra arătată « ca fiica a lui 

Constantin Sutzu. | aa 

1: Legrand, Gentalogie des .M., ed. 2-a p. 55. : i 

11 Papad. Keramevs, “Ieposoh, BP. l . 44 

"33 Hurmuz, $..lî. 308.:. .:. a | | SRR 

„34 

15 Lega Se Eioc. VI. 517. — Filitti, Corespondenţa cu Metternich, 16. — Hurmuz x, tabla: 
"1 Lampridi, Epirotice, l, 21-2. = E i - 

11 V, introducerea p. XlĂ. Saca 

' Revista Vizantis, 1 p. LXII, 236 şi 308. — Cf. Neos Ellin. il (1905) 94. 

19 Testamentul lui Zotu din 1599 în Sathas, Bibliotheca, III p. XCV. 

LE)
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„Printre. agcații “Ii Const. “Brancoveanu, nepotul, de.. fiu al. voevodului, era la 
1760' şi un Teodoşie- Cigara 1: : poate. acelaş cu Teodosie | Tzigară, „Vel. sluger în di: 
vanul Ţării Româneşti la 1773, tatăl lui Gheorghe Tzigară. Fiul „acestuia, Toma a 
fost tatăl. d-lui.. AL. Tzigara - Samurcaş. Contimporan e cu; Teodosie; în Muntenia, un 
Nicolae” Tzigâra la 1784. i - 

„In Moldova, la “sfârşitul. sec. al XVII: lea, veni; i dia Ianina. Nicolas. Tzigara, care 
găsi” acolo pe un, Gheorghe, Tzigară” şi pe un; „unchiu - al, „acestuia, Constantin, care 
luase o Sturdza . Nicolae ajunse, pentru, treburi. de, negoţ; „până; la. Nijni: Novgorod 
şi „Moscova. Fiul său Costache, născut în Ianina. la 1783,. a. fost căminar în Mol 
dovă. pe vremea, Lui "Scarlat Vodă Calimah 2. NC : 
La Ianina familia S'a continuat: până în' sec. al. XIX: lea; Un Const, Trigară de 

acolo' “publică la, Veneţia, '1806, o traducere a istoriei lui Carol al. XII:lea. 
« Tzucală, Neam 'de eupatrizi : ianinoţi î, din care. a: fost „Ghinea, : sfetnicul lui 

Matei  Basârab, incepătorul neamului boerilor Brătăşani. a 7 |  Tzuchi vezi Ciuchi, IE SRI IE 
Vatatzi, zişi şi Diplovatatzi, pentru că erau. Vatatzi Şi: despre. tată, și i despre 

mamă 5, Trei “fi. ai lui Gheorghe Diplovatatzi şi ai, Mariei Lascari. autrecut. în Italia “- 
la 14540. ] “Memoriile unuia din aceşti _fii,;ale lui „Toma (Tomaso). au fost publicate 
la 1781. în Pesaro de Anibale degli abbati Olivieri 7. Un Gheorghe V.;:trăia. în Ce- 
falonia la 15055, Vatatzi şi Diplovatatzi. erau; la Cospol pe vremea lui: 'Crusius (1580) 
care-i. considera ca descendenţi din familia bizantină »,. Familia exişta la :Cospol- și 

II IRIS 

păzicia 

pe vremea lui De La Croix (1673). Pe la 1690 o Rosia Diplovatatzi se căsătoreşte 
cu lordache Caragea vel post. 10; Din aceşti V. se trăgea E vanghelinos- V. - de: la 
începutul sec. XVIII, al căruia fiu Grigore, vel. stolnic, în Muntenia, f: 1786, , căs. cu Smaranda Manoil Rosetti, a avut fii pe Costache şi “Emanoil vel: Laee: 1768, gine rele genealogistului Mihai Cantacuzino ui, 

  

Do 
vaz. * Hurmuz, IX, 46,—Urechia 1. 61 II. 488, a a : 

: Fiica lor va fi fost Ecaterina Tzigară soţia lui Ioan Ghica, Ariepot de fiu al lui Grigore :Vodă al.Mold.: (Rangabe,. 9o).. i 0, 
* Iorga, St. şi: doc, XIX. 00. 120. - 
1 Lampridi, Epirotice. 1. 21 —2. ti 
5 Aravantino, |. c. |. 133. - AIE E N ca '  Ducange, Familiae, 224. — Sathas, ! Monumentă, IĂ, “prefața.--Papadopol: Comnen, Ist. gim= 

naziului din' Padova II. 43. ţa 
i. 0 7'Sathas, |. c. IX p.IV-n.g. pp e N AR 

8 Ibid. V. 163. te 
 Turco-Graecia, gr. Zi Sa 1 Rangabe, |. c. 78. '..: e e 51 Geneal. Cantac::285. —lorga, st. Şi :doc.:VII..275.: e ri sia i 
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"Ventura, „Cohstântiri y. dia Patos e ” dragoman. al flotei de la 1713! pană la 23 
sai 1737 cand” este executat şi înlocuit prin Iordache Ramadan, „pentru. că: fusese 
amestecat in. intrigile -- pentru. scoaterea din domnie .a. lui; Mihai. Răcoviţă : 

- Nicolae. V. isprăvnic,. “de. Bacău la: 217545, în, d divanul “patriarhiei, E îi733%, post. 
în Moldova la 17165, vel Spătar în  Mant pe a fost. socrul, hui Iordache - Canta: 
cuzino *, a. ” ” Ta at 

“Un, Const. v). -e, da eoman al lui căpitan. pașa. la. 17371; 1. 
. Grigore; NA e vel, comis! la 11793, vel post., la:17958,.,:; - NI IE IRI 
« Vilara, Kutruli. Vilară, atenian,, moare la 15349... Tot atenian , este, scriitorul 

Leonard” Vilară . -sau Philară, de la. “mijlocul sec, al: :XYV. II- lea; Se. pierde. apoi urma 
familiei “până” în a doua jumătate a ses, XVIII, când se” cunosc: mai » mulţi: „Cu . acest 
nume. ii a: pa j . e : 

Toma V, este” staroste sau. birău! al companiei “greceşti “din Sibiu la 1765, 1777; 
TB0jii Din companie face parte, încă. de! la 1761 -un: Enache Vilară: E, "Un urmaş al 
lor, Nicolae V. era în companie; la: 1838 3 ii DER AI IN 
N "Nicolae, vV. poet, şi Ioan.V. „doctor; originar,, din “Larisa, « sunt. în. “Muntenia ps 

vremea lui Alex; „Ipsilanti i, Conţimporani cu ei sunt, botanistul ; Petre. „V,poet sa- 
tiric ŞI irivăţatul Lambru V., amândoi, ianinoţi EEE i a x 4. 

= i e 

i d 

m a. 

te 

Cocorăşeu 13. Mi e. PD e a 
.. . e ae aaa me 

Pa e 

  

1 Hurmuz. XIV. s21.—P. o familie Venturi din insula Kimolo Deltion, VI, 25... , 

Hammer! l: „e XIV: 263: 2 Hurmuz; Xa 68: i Erbiceând, „Cronicarii. greci, p.. xy, .—Daponte 

Catalog; în Erbiceanu,-Î.-6.. 199” d „m | 

3 Iorga,, St. şi doc, VII, 302. pa 

«0: G: Mano, | c. 1496 Hurmuz: “XIII: trad, 363: - Te i 

s Iorga, 1. c. VIL.281. -:-; E SI 

-& Geneal.: Cantac: 48,6 e e .. 

_2 Hurmuz. $. 1. 478. 574- a „ 

"e lorgă, St: si: “doc! VII, 83.137." -: i 

2 Xpâynov AYnvâvy în Sp. Lampros, Fcthesis Chronicâ: „anexă; p; 8. 

10 Omont, Inventaire, II. 183. —Sathas, Monumenta, IX prefața pri XXI mi 

11 [orga, st: şi i doc. XU poIXe ze ge | a îi i ST 

12 Ibid. 7 155 | e îi iza zei “so o î 
*3 Ibid. i 

. mic es din Iaşi IL. ş5;—5. —P. Nicolas, + v. şi “Iorgă, Ist- lit. 'roi'iîn Sec, ! cr, „IE p. 22 şi 
1. c. 48). LOR et 

Erbiceanu, |. c. 166.—loan doctorul trăia incă pe la 1820 (lorga, 

15 Trăiău: intre 1859 —1820. Iorga, L e 490 48.5 s0;-—b, Aravaâtinb, Istoriă, lui Ali, “pasă, “Atena, 

18 71—2. 

si : azos Ellin, VIII (1911)! 218.— Doctorul” Stefan vi trăia! la 812 (Jorga, E c, zi6ajri 

“1 Actele doamnei general Corlătescu, născ, Cocorăscu, 
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„Un Ştefan V. (acelaş cu doctorul ?) e cămăraş la 1776, apoi medelnicer 1793, 
„văr.cu Gheorghe Saul serdar şi cu Hristea Saul setrar, şi are fiu pe Costache 
„V, căminar la 1830: a o a | Probabil că Enache Vilara medelnicer 1775, pah. 1778, 1785: a fost tatăl faimo- 
;sului. Alecu Vilară,: boer' mare şi cu trecere deosebită în primă jumătate a sec XIX- 
„lea, ginerele lui Isaac. Rallet. . ... - a aa i 

Vlahutzi. Familie originară din Arta. Un Dimitrie Vlahutzi e dovedit la 1742, 
Fiu al său va fi fost Hristodul V. paharnic, apoi vel post., binefăcător al mânăstirii 
din insula Prinkipos, ai căruia fii au fost Const. vel post şi ginere al lui loan Vodă Caragea; Gheorghe vel spătar 1819 ginerele lui Dragomanache Sutzu; Alecu, Ioan, Haido şi Elena Const. Carydi.* Un Vlahutzi a fost sfetnic al lui Curt paşa al Ia- ninei (1758—1785) cc: e A Vlasto. Familie cunoscută în Creta din sec. al XIV-leas, figurează şi în rândurile. nobilimii din Cefalonia - şi Corfu, La Constantinopol. cel' d'inai dovedit” este Nicolae V..la 1484'*, apoi: Antonache sau Andronache la 1596". La: 1607, Meletie Vlasto. e ierodiacon şi dascăl în Creta“. La-x64x Mihail Vlasto. trece din oficiul de protecdic al marei Biserici, în cel de mare eclesiarh, 'iar în locul său devine protecdic Toma Vlasto, fost mare _retor, şi 'soțul Asaninei „Caragea, vară bună cu mama lui Alexandru Mavrocordat Exaporitulis. :- - _ a „Joan Vlastă, sau chiriță Enache, e vel post în Moldova între 1691 —1701- şi capichehaia la: 1695". Da a . E 

Contimporan cu acesta a fost Manuil Vlastă, căruia Const. Vodă Brâncoveanu îi face lăcaşul de veci, iar epitaful îl scrie dascălul Şevastos Kymenites de la şcoala grecească din Bucureşti 15, 

  

1 Grecianu, Genealogii, II. 162.— Catagrafia bosrilor de la 1829, deja citată, ? Iorga, St. şi doc, XII. 108.—Urechia [. 385. II 20, 153;—Un pitar Anton V.. ispravaic Buzău 1793 (ibid. L. 314). i a ? Hurmuz. X tabla.—Filitti, Aşezământul Doşitei F. p. 148,—Acelaş, Domniile. române sub reg. org., tabla. a e * Papadopol Keramevs, xarăhoos râv Xstporpâpiv ciis îv Zpbpwn ABătodhns râs zOa[ exe oxohis Smirna 1877 p. 20. o Sa * Ghedeon pâupara marptapytxă sept râv ENtvuy oxohziwv 58—60.—Iorga, Ist. lit. II. 76. * Hurmuz. XIII. 147. Acest excurs, Carydi, | a II a * Sp. P. Aravantind, Ist. lui Ali păşa, 530, n s Flaminio Cornelio, Creta sacra, 74.—Papad. Keramevs, “Isposo), Ș+8, IL. 319 —g20. » Hiotis, . c. III 936. i ! “ | 12 Omont, Inventaire. III. 63. . 
3: Papadopol Keramevs, Caţal. mss silogului, 83. 12 Ibid. 87—8. a a | | 

„13 Sathas, Bibliothea II 582.—Hurmuz. XIV. 146.—Ranga A Letop. 1, 255. III. 29.—lorga, Ist, lit. 1. 336 nota. | 1 Hurmuz. XIII. 372.—P. Kymenites. Iorga, Şt. și doc, VII p. coxrn, 

bz, 75.—Acsst excurs, Caragea.
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„Dumitrache Vlasto e la 1713 capichehaia al Moldovei, pe. vremea lui Nicolae 
Mavrocordat, iar apoi vel post. alaceluiaş domn în Muntenia între 1716—1717 1. Dacă . 

„admitem: descendența lui Dumitrache! din “Toma de la. „1641, atunci între: domn şi 
sfetnicul său era o legătură de. rudenie, anume aceia de veri al. treilea :. Un Dumi- 
trache Vlastă trăia şi la 1784 î. : 

Grigore baron Vlastă a fost soţul Bălaşei fiica lui Şerbali Vodă Cantacuzino, 
El ar putea fi acelaş cu Grigoraşcu, grec țărigrădean, vel post. în Moldova la 1736 4. 
A: avut copii pe Şerban, Grigore şi pe Maria soţia lui Const. Caritacuzino Paşcanu 
din Moldova 5. Grigore fiul, a fost căsătorit cu Sevastia Calimah. | 

Andronache Viastă, zis şi Hrisoscul, a fost vel comis şi vel pah. în. "Moldova 
la 1737.în timpul domniei cumnatului său Grigore Matei Ghica, pe a căruia soră 
Marioara, fosta soție a lui Lascaris Mamonă, o luase. în căsătorie anul „precedent ?. 
Intre '1739—1741 a fost vel” vameş şi vel stolnic în Moldova, la A staroste de 

"Cernăuţi, la' 1759 ban în Moldova s, 
“Un loan Vlastd e vtori-post. în Moldova la 17382, vel post, la I74i 10, membru 

al sinodului ţărigrădean la 175711. ]l cred identic, cu Arapâche Vlastă, amintit în 
unele izvoare tot la 17411, A fost căs. cu. Smaranda fiică lui Grigore II Vodă Ghica 
EL va fi tatăl lui: Arapache. Viastă, spătar în Moldova la 17775... . 

Casandra Vlastd s'a căsătorit pe la 1750. cu- Nicolae. Caragea. şi a fost mama 
lui Constantin C. autorul :efeieridelor 1, -. 

In sec. al: XIX-lea Mihalache Vlastă: căminar la 1850 era fiul născut: „pe la 1793 
al unui clucer Andronache Vlasto n m 

Yogoridi. Neamul,  grecizat, al' bulgarului Sofonie, mitropolit ' de Vratzais, 
Acesta singur scrie: „Am 'mers şi m'am închinat sfinţitului mitropolit al Ungro 
„Vlahiei, care era pe nume Dositei (Filitti), bărbat bătrân de ani, iavaşat şi plin 

: Hurmuz. XIV, 507.—Arh. Stat. Bradu, pach. 1 doc. 30.—-Acad. Rom. 24/[XIY.; şi 62/XX. 

2 Acest excurs, Caragea. 

3 Papadopol Keramevs, “Ieposoă. ft: IV. 315 | | | 

„+ Letop;.[l. 386. Bălaşa era .f:1740.— _:: i ” 

5 Geneal. Cantac. '48, '258—9. — Iorga, Inscripții n: 113. „Acest volum, doc. a g şi h.: | 

e Rangabe, 34. | e ȘU 

? Letop. ÎIL. 1 : Re 

8 Dapoates, Eohemerides, II. 291. — Miliaraki.. o: ogbveia Maporă, „67.— Iorga, St. şi doc, VI. 

224—5 VIL. 217. 220. ÎN a A 

> Dapontes, |. c. Il. 169. , 

„10 Iorga, |. c V, 412. 
1 Hurmuk. XIII trad. g63.—C. G. Mano, |. | c. 19. i 

1: Hurmuz. S. Li 564. LX2... au 

13 Hurmuz, XIII trad. 86. . . i -. 

14 Hurmuz. XIII trad, 69. 8. —Rangabe, 75. 

15 Catagrafia citată a boerilor. 

1e Conaki- Vogoridi, Logofătul Costaki Ronaki, ed, 2-a p. sa nota 

Es
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„de înțelepciune, EL mă primi cu dragoste ..li povestii cum am stat la Vidin trei 
„„ani şi 'cu 'câtă nevoe şi scârbă 'am petrecut. Şi mia -. chemat, la: „mitropolie, şi mi-a 
„dat chilie'să şed acolo la dânsul, şi în fiie-ce zi să fiu la, masa, lui“:. Cu ajutorul 
"mitropolitului Dositei. 'tipări” Sofronie Ia 1806 cea dintâi carte in |. bulgară modernă 
un Chiriacodromion.? Poate.nepot al. său a fost doctorul Atanasie loan, Vogoridi din 
Țara Românească la sfârşitul sec: al: XVIII-lea şi “începutul celui. următor.: Din 

* “Sofronie scobora' Ştefanache Vogoridi, „născut la Constantinopol la..1775 . şi care 
vine în Moldova: la 1812 cu. Scarlat Calimach.+ La xB2r-—-2 este.-mare hetman și 
caimacam, apoi principe de Samos” şi socru al lui. Mihai Vodă .Sturza. Fiul său a 
fost Nicolae V. zis şi Conachi despre. soţie, caimacamul de la 18578. 
__ Yrană, Din familia ilustră. bizantină cu acest nume,.. era „un “Ioan. Vrahă,. la 
'curtea regelui Frantei Carol. VIL.e O. ramură „se află la. Parga, încă din sec.. XIV-lea 
de unde se strămută'la Ianina.” Cu: principatele intră. în. legături. de. negoţ; din sec. 
al XVI-lea. De la Ianina era, Panaiot YV. care se aşează în. Muntenia spre sfârşitul 
sec. al XVIII-lea, ca. jegustor bogat. Urmaşilor lui, Papa. Piu IX-lea le-a recunoscut 
'ascendenţa; prin diplomă; contală.” a 

“Ypsilanti. P. origina familiei, vezi' Moruzi: Dintre fiii lui Hagi. loan Ypsilanti, 
au jucat rol politic Manolache 'chiurcibașa, capichehaia âl lui Mihai Vodă Racoviţă la 
"1716 “şi'Constantin, vel” post! şi' capichehaia . la -1716—1717, , vel :hatman şi - mare 
retor la 1727, vel. spătar în „Valahia „la 17421, Un . Manolache Ipsilanti, vel comis 

' Mold. 1754, vel log. Mint! + 1789'se îngruâ ăla Sf,. loan-cel' mare din. Bucureşti 754 S . . pă Sage ae , . în mormântul în care odihnea şi marele, vornic Ioan. Damari.1 se - 

To 

A 
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1 A. Teodoroff-Balan, Sofronie din Vraţa (cu prilejul 'jubileului:de 1oc de ani'a nouăi cărți tipărită în bulgăreşte). 1906 p. 3—4. Citat tin George Capceff, Casa-muzeu  CaroliI în! satul Porodim trad. Stoica Nicolaescu, Buc. 1910. p. 47—8, EI ! 2 Ibid şi G, Ionescu, în Rev. de isa. arheol. şi fiol. X. gso—r. Data „2 Erbiceanu, Bărbaţii culţi: în An, Ac. Rom: Secţ. ist. 1904 —5, p..172—3. - 1 Konaki-Vogoridi, | e —Blancard, |. c. 567—8, DIE * Hurmuz. X tabla.—Filitti, Domniile române sub reg. org, tabla, ! * Ducanţie, 1, c. 216. 
a 1 Aravantină, Hronografia Epirului, II 206 nota.:..  -!! . 

* Hurmuz. XI tabla.—X. 185.—Urechia II 420. SI a ati 
? Letop. I[. 330. 362.—Hurmuz, $. Li 474.—Geneal. Cantac, 314. - i... i 1 Letop. III. 65. 159. 350. 362 —Il. 373 („Lazi de'neamul lor4).—Ghedeon, Cronica, 193.—Da- ponte zice despre Constantin că era din tată âevoăş (Legrand, ' Ephâmerides - dates, I p: XXIX şi II p. ALIXĂ). Pa LIDER RN DIDI E: ” Urechia, III. 592 —Aş crede că soția lui Manolache, Maria, cra şoră cu Damari,



  

1451 Aug. 1. 
1465 Oct.2.. 

1483 Martie 9 

1492 lulie'9 . 
1494 Fevr. 16, 
1529 . 

1529 Mai 17 . 
1541 Fevr. 6. 
1543 Martie 7. 
1543 lunie 30... 

1548 April 2 . 
1556 Oct. 24 . i 
1559 April 23 . 

1559 April 24. 
1562 

1568 Aug, 13. 

1568 Oct. 1... 
1570 Ian. 9. « 
1570 Aug. 12. 

I57I „ 20. 

1573 lan. 7. « 

1570 Iunie 21. 

1577 Mai 5... 

1578 . . 

1581 lan. 9... 

1551 Mai 29 -, 

1382 Dec. 16, 

1587 Fevr 21. 

1590 Dec. o . 

1595 Mai 19. 

1601 April 25 . 

1603 Dec. 20 . 

1606 April 28. 
1607 Sept. 20. . 

Ibro Mai 5. . 

1613 Ian 15... 

[n .. 

  

049 

100 

” 1614 Iunie 30 .. 

I61ş Fevr 16... 

1615 Aprilie -. | 
1616 Fevr. I4- 

1617 Ian. 16, .. 

pi pe 

„Fevr. 20 , e 

1618 Martie 26 - 

„Oct. ro. .. 

ea Fevr.6 .,. 

„ Aprilie 19 . 

“ Julie 23 

  

„Nov. 26 . . 

1620 Iunie 23, . 

p » 27 . 

» Iulie 15... 

'1623 Dec. 23 . . 
=, -1626 lunie.8 ..-. 

.1628 Iunie 5 .... 
To... 

» > 

„ Nov. 23 +. 

1630 Sept. 1 .. 

1631 Nov. 10 .,. 

1033 Nov. 27 . 

1034 Oct. 3... 
1635 lan. 3... 

Mai 29 . 
: „' lunie 123 . 

1636 pr. 19 

s Sept. 20 . 

1037 lunie 26, . 

»„ Nov. 30. 
1638 Fevr, 18 . - 

10639 Aug. 20 . e 

1640 Fevr. 16. . 

» Mai 17 ..- 

pe 

0 

ji 

+.» Doc, 271 - 
o sem 1659, 
.- m. 272 

.-Î. pi SI2. 

.. . 662; 

.-<_îni 102 

ozon. 663 

au m”: 664, 
osti 104 

îm ii 655; 
n «105 
ar 207, 

. pi: 666 

.. pp 667 
. e. p 108 

.. 6608 

. . n ..070 

.. pp TI 

. . o 6072 

n 073. 
x 513 

.. 074 

. . 112 

pp 676 

. . v 182 

n X15 

. o 677 

. » 2 

6078 

... n II? 
. . n II8 

119 

+. p-. 120 
.. m 121 

. . p 122 

n 1233



1641 Fevr. o. 
1043 Martie ş . 

1044 Aug. 1... 

1046 Aprilie 24 
1047 Aug, ro. 

1652 „1, 
1633 Oct. 15, 

1654 Martie ro 
„ lunie ir, 

» »„ 25. 
» lulie 3. 

1657 Nov. 20, 

1659 Aug. zo. 

166: Nov. 18. 

1662 Fevr. 15, 

- Sept. 3o « 
1663 Mai 6., 

5 pi se 

 * lunie:17 . 
, p 24 

166 Fevr, 26, 

Martie 13 

1668 lunie- 17 . 

„* Aug.26 . 
1669 April: 3 . 
„Mai 22. 

„ 680 

683 

326 

686 

687 

420 

_69o 

694 
3 

696 

428 

699 
701 

332 
429 

"* 190 

„703 
 7oq: 

132 

704. 
" 282 

I91 
"708 

- 301 
"192 

430 

„ lunie 12. 
» Aug. zoo. 

1671 Mai 

1672 lulie 7. - 

1673 Martie 2 . 

» Aprilie 22 

» lunie zr. 
1674 Martie 13 

» “lunie 2., 

1681 Fevr, 4 . 

1683 Iunie 28 . 
„1688 Nov, 23 , 

1689 lunie 8 . 

» » 15 . 

1692 Mai 21 

1702 lunie 20 . 

1703 Martie 8, 

1717 Oct. 9. .: 
1720 lan. 24 . 

1723 Fevr.:17 , 
1724 Aug.1. 
1732 lunie 3 . 
1751 lulie'4 
1700 Mai 22 . 

II, 

1692 Oct. 20 (data Breşită 1697) . 
1695 Martie 9. ss, 

. . . . . 

. . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

Doc. 709 

s
s
 
3
 

> > 
> 

3 
3
-
3
 

a
i
 

* 
3'
3 

si
s 

a
s
 

e
u
 
a
s
s
 

a 
s
s
 

710 

ŢII 

712 

713 

714 
140 

408 

715 
716 

325 

195 
146 

720: 

148 

„358. 
"388 

302 

725 

„730 
„286. 

154. 
"201 

„732 
288 

213



  
INDICE 

NUME DE PERSOANE, LOCURI ŞI LUCRURI 
  

Acachie Laodichias, Paladă, arhiereu, năstavnic 
la Dealu, 1821 p. 282. 

Adamache sau Adămiţă Moruzi 1670, p. 273. 
Adămeşti (Teleorman) p. 234. 
Adâncata sau Orboeşti, Ialomiţa, p. 10, 116: 

119, X21, 127.! 
adipricou şi antipricon, ceia ce se ia “în locul 

zestrei, p.7. 
Afumati (Ilfov), satul şi biserica, p. XXXII şi 

63, 66. 
Aghic armeanul, 1820, p. 78 , 

Albeşti, vezi Badea ot —, Preda. 
Albul, comis 1482, p. 18. N 

” Albul sau Albea, stolnic, 1492, 
Albul, stolnic, 1541, 1543 P. 19, 110, 167. 
Albul vel clucer + 1574 (Golescu) p. 20. 

Albul, sluger, fiul Mitrii pitar, ginerele Bra 

tului comis, p. 1, 26, 28. 

Alcaz, vezi Constantin. 
Alecu, vezi Alexandru şi Alexe. 
Alexandru vel. post. 1630, p. 212. 

Alexandru vtori stolnic 2693, nepot lui Vucina 

_pah,, p. 26. 

Alexandru (Sandu) vel stolnic :17702 - (acelaş?) 

p. 121. 
Alexandru (Hrisoscoleu ?) sluger, ispravnic Bu: 

zău 1772, p. 160. ... 

Alexandru, fiul clucerului—cronicar Dumitrache, 

frate cu Cănuţ, treti Vistier 1790, medel- 

nicer, era 4 1805 p. 73, 129, 135, 194, 270. 

Alexandru (Alexeanu) v. jienicer, v. serdar, v. 

căpitan 1662—1674, v. stolnic. 1678 v. clu: 

cer, v. log. 1688, v. vornic 1692 “+ 1696 p. 

3, 37—8, 40, 60, 120, 128, 145; 230—a. 

1494 p. 18, 201; 

Alexandru (Balasache-—Muselim), ceauş za a- 

prozi 1695 ț 1726 p. XXIX; 117, 252. 

Alexandru Vodă (Coconul) 1623—7, p. 245. 
Alexandru (Cocorăscu) biv vel. clucer za arie 

1785, p. 156,193. . 
Alexandru (Draco-Suţu) 1739, v, post. 758, i 

"1159 p. 295. „. 
Alexandru (Fotache sau Fotiade) + v. post. Mold. 

„1780 p. 48.: 

Alexandru (Gherachi), cămăraş în Mold. 1703 

„un pe 263. . 

Alexandru "Voda Ilia 16161618, 16273 p. 
214, 268. 

Alexandru Mamonă, în Moldova 1633 p. 273.: 
Alexandru (Persiană) șetrar 1796, 1802, pah.1908. 
Alexandru (Ramandi) v. uşer în Mold. 1668, v, 

post, 1677 p. 289. | 
Alexandru, din Săteni, 1669 p. 225. 

Alexandru (Sulgearoglu) v. comis în Moldova 
1764, hatman p. 293 

Alexandru Şufariul (Vălsănescu) isprav, Dâm 

boviţa III p. 116, 

Alexe vel clucer; za arie, soțul Ilincai Brân- 

“ ceană, 1741, 1750 p. 108, 185,-187—8. 

"Alexe Mişoglu, v. post. 1783 p. 278. - 

Alexe (Neculescu) v, pitar 1778 p. 5, 69. 

Alexzeanu vezi Alexandru, „Constantin, Despa, 

Drăghici, Dumitrache, Ghiorma, Grigore, 

"Maria, Ştefan. 

Alexeni, moşia şi boerii, 4, 14, 15, 21, 65, 120, 

Alexandri, : biv vel serdar 1165 p. 68. 

- Alexandri, pah. 1802, p. 7. 

Ainara sau amăraţi (Ialomiţa) p. 16, 170, 116. 

Amurat II, Sultan, p. XV. 

1



— îi = 
A murat Ili, Sultan, 157â—r595, p. XXV. 
Amza (Ialomiţa) p. 17. 
Anastase (Silivriano) vezi Atanasie. 
Anastase pah. nepotul mitropolitului Filaret 1 

Mihaliţi dela 1756, poate prin fratele a- 
cestuia, Ion, p. 242. 

Anastase, zlătarul din Bucureşti, 1762 p. 154-5 
analeorisis, revizuire, p. 179. 
Anca dela Coiani, 1560, p. 43. 
Anca din Văleni, 1634, p. 25. 
Ancuta, fiica lui Radu Vodă Şerban, soţia lui 

Nicolae Voda Pătrașcu, p; 2. ' 
Ancuţa, fiica lui Nicolae Vodă Pătraşcu, soţia lui i 

Const. vtori post; “Grecianu, 1640 p24,43... 
Ancuţa, fata Mihalcii clucer Cocorăscu, soţia. 

lui Jipa aga, 1668 p. 98, 101. ! 
Ancuţă, ! "fica . “lui "Const; "Vodă Brâncveanu, 

I7I7: 'p. 234. - m E Pit 

Anarăşeşti” (Ialomiţa): p, 1, '8—9;! 134, 4. 
Andrei, v. vistier" 1590, “el log. 1593, p 51, 204: 

" Andrei, şetrar 1646, p. 169, * Wa 
Andrei pităr'ot' Strâmba (lezttscu— Pops 

„1671 p. 39, 121, 173, 175, 277 a. 
Andrei şctrar Strâmbeanu 1746 p. 237. 
“Andronache sau Antonache ? (Cariofil) i „Proto- 

„* vestiar 'al “marci! Biserici i 1690 p. 256: 
Andronache (Paladă) v. pitar 1736, „vornic za 
Ara Târgovişte, vel clucer - 1748, 'p, “63 3; 

98 282, ” 

? 

Par. - 
'pitan, ză lefegii: 7148 p. '99,. 197, 199. 

Andronache (Vlasto, zis Hrisoscul) 'v, pah. tn 
Mold. 1757 p. 299: ati 

Andronache “Scordyli: 1780 p. 29: . 
Andronescu! Alecu, judecător la depârtamentul 

de şapte, 1827 p: 182, RI 
Andronic: Comnen, 11835, p. IX. 
Andronic Palcologu 1282 —1323. -p. XI. 

mt 
cc... 

Andronic baleologi, despot al Lesbosuli 1998; 
pi Xe citi 

Andronie v, vistier :1592, 1595 + (aritieuzăna? 
pXXV, sr. i î- 

Andronic Cantacuzino, fiului Şaitan oglu (acelaş 
'cu precedentul?) 'p.:XXIII— V,: '288, 

Andronic (Rangabe, zis „Lambrino)' mare retor 
"-! “al Bisericei 1657 p. 272. - îi 
Andronie armaşul 1628 p.'1q0: i 

p. 

Anghel, familia imperială, vezi loa 'Ariărei 
+ Isaac, E ERE a eg EDER t 

"o are . p . ee e pa iti 

Anghel log. ot Blagodeşti ot - Târgovişte, fiul 
lui Ghinea, 1664, 1655, D. 34—3, 

Anghelache clucer 1779 p. 146, 153, 161. 
Aniniş (Dâmboviţa) p. 198. 

Aninilor Gura Văei —, p. 193—4 
Aninoasa, vezi Tudoran. 
Antim, biserica, din Bucureşti, p. 260, 
Antioh (Gianet) v. postal Mold. 1752—6 p. 264. 
Antioh (Moruzi) v. post. 1764. 
Antonache (Caliarh, zis şi Florescu) biv vel vist, 

pu _ş.- 118% Vel ban 1743 p- 42 —4, 178, 237, 253. 
” Anonie, „căpitan 1720 p. 123. 
„Antonie (Cremidi) vtori comis, 1703 V. armaş 
„1718, vel comis în divan! 1724 p. 61. 239, 

——-Anton Catacal, în Mold. 1590 p. 284. 
Antonie Cantacuzino, zis. Monoret. „1386. p.ĂLA 
XXL 
Antonie diu Popeşti. cămărâş 1628, Vornic 1662 

doimn 1669-—1672: p: XŞAL I, 27 39, 60, 
114, 116, „135, 210. . 

Antonie! Vodă - Rosetti 16758 P; XIV. 272, 
„„ 285, 289—291. 

Antonie! Vizantiul, ' dascăl la: şcoala” Fănarului, 
„log. al Patriarhiei 165: p; „285... 

Antonescu, Tanache'! polcovnic 1837, p.. „163. 
azoaixis, adeverinţă, PI. 
Apostol. vel pah.; 1625, p. 25. a 
Arostol, negustor,” stițor' la Sf. “Nicoţae şelari 

„ din” Buc, sec, XVII-lea: p- 434 ! Apostol; ful: “lui “Mani, negustor în Bic. 169 
(acelaş: cu “Brecede:ntul?) p. 275., Ă Apostol: Sau! Apostolache: “Caragea, ' comis! '1630, 

i v.- ceaşnic'ii: “Mold:- -1666, +, «Pa, 11668 
V. Spătar 1673: p,: ira— 114 „253: hi 

Apostol! Catargi, V. pust. 'i679:p. '214;. 
Apostol Tzigata; 1630; p.: XIX i DE 
Apostoli, biserica -Sf.=: sau Arhiriandritu, din 
1 Buc. p, XXIII, 58, '15gi * îi: 
Apsară, familie i ianinotă din sec“ XVI: lea; p. 295. 
Aragon, “Frederi€, as. 1382, p.: XV: 
Arapache Vlasto 1741 P. 290. Sia 
Arfani, familia; p. 243; ! = pi 
Argeş, pomelnicul mânăstirei, ! Pr XV 
Argetoianu, Maria: "Const; născ.  Stătineati 

pe 1775 p- 1 IDE 3 It: 
Argetoiânu, vezi! Mihai 
Arghiropol. Alexe; căpitân 1832, p. 'T49; Sai 
Areytopol, familii, p.:250'v. Iacov; Ioan; loasaf 

"Iorgache,: “Lucâche; ze 
er ora Pati
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Arion, Ecaterina, născ. Băbeanu, 1856, p. 131. 
Arion 1782 socrul lui Nicolae; ceauş, P- „6. 
Arion, vezi Petrache, Toma." pi 
Aristarh Hrisoscoleu, v.” comis: "1330, biv vel 

stolnic 1737, v, bande Moldova, 1741-2, V 
spătar 1747-9. Yi: vistier 1754; v. “spătar 
1756—7, pi 269. Vezi Hrisoscoleu.. :.:-: 

Aristarhi, familia; p.:231, Vezi Stavrache. 
Armăşeşti (lalomiţa) vezi Nenişori. i: .- îi: 
Arsachi, Apostol; doctor. în medicina, ministru, 

1824 p: 157- pe 
Asan, familie bizantina, p. 247230, vezi Ioan.! 
Asan — Micşunesti, familia, p 5 "250, vezi. 

Iordache.. *... E a ; 
Asan sau. Hasan, Sluger muntean 1717 p. 230: ! 
Asan Băleanu, .1760;. p. 456. i; 
Aslan (Hrisoverghi?) v. log. iaz, 'v,: - spătar: 

1628, v. vornic 1629 p. 140.210—211.Vezi : 
Petru clucer.: me RP 

Atanasie fiul lui. Radu, şufariu, (hoteana) zau. 

Pe XXAIL ep ii , 

Atanasie zăraful: (Silivriano), pela. :1730 p. 13. 

Atanasie (Silivriano), zis. şi. Anastase, fiul pre-: 
cedentului, setar 1739, biv vel. pah. şi cai- 

macam al Craiovei 1782, p. 13—14. 
Atanasie. (Ipsilanti) v. spătar 1764... 
Atanasie, armaş, 1779,:p..14.. ; 
Atanasie, staroste. 18or. 1811. pP..4.; 156. 

Ateneul român din Buc, biserica. -depe locul de 
azi al Ateneului, p. XXX. i : 

Avram Halepliu, v, „post. în Mold. „1668 p. 206. 

.y 

Bibeanu, Anica; soţia: TI) căminarului Alecu Vă-: 

cărescu (eră j i 1833) 2) 'sovetnic” Petrov, 

p. 125—7- 
Băbeanu, Matache, 1834, p. 127: 

Băbeanu; Panait. sluger 18c2; p: 5. 
Băbeanu, Pană, agă 1851, p. 127. 
Băbeanu, Sultana, 1853. p. 151: 
Băbeni (Buzău) p. 231. iii 
Băcani (Dâmboviţa lângă Baleni)£ e: 20, 22, 33 

37; Vezi TŢalapia. .. ine : i 
Badea stolnic 1529 p. 167. 201. 
Badea v. post. 1541 'p. 167." 
Badea, comis 1541, 1543, V- vistier. 1568. 1570: 

p. 19, 110,.167,.18ţ-—3; 202: 
Badea stolnic, 1570. 1376: p. 19, 202. ăi 

Badea log din Sinteşti (Ialomiţa) 1577 p.:19.: -: 

“) 

» 

Badea, comis, spătar, din“ Albeşti (Grecianu), - 

sotul Grăjdanei.: Băleanu, 1600 .p. 24, 53: 

Badea - post. din: Băleni, fiul lui Radu: “clucer! 
1616, 1626, 1631, 1636, p. 23, 25—6, 28,30—1 

Badea Bucşanu, post. 1626, 1632, 1637, v. clucer; 
1661—6 p. C.G, 25—6, 29, 34—5; 5% 114, 
116, 120 —1.:144, 222, 275. -: 

Badea Baălăcianu, v, pah. 1665, v. “clucer 1672, 
v, vornic 1679, 1686, p. 34, '37, 57, 15, 
"170, 222—3, 227—9, 230... N 

Badea pah. din „Vlădești 1664, p: XXVII. 127. 
„1756 e 
Badea căpitan. din Verneşti 1689 p. 759: 
Badea: Popescu, 1693. p. 173. 
Badea pârcălab ot Puţintei 1696 p: 233. 
Badea' post. Cocorăscu, ; 1747, p: XXXI.: 
Badea Ştirbei Drăgănescu, vel 'clucer aa. 

V. vornic! 1779 p: 47, 134, 190.i: 

Badea Popescu polcovnie 1780 P: „38. 
Bădeanu, vezi Barbu—.” 
Bădeni (Saac) p. 20, 29, 31, 35—7. zor-a. 224 

223, vezi Crăciun, „Mihai, Mihnea, Petru, 
"Preda, Radu, Vla. ai i 

Bagration Zoe, priricipesa, născ, 

"1813, p. 124. Aaaa 
Baia de fer biserica dela, p. 66: Pa 

 Vacăeseu, 

" Băicoi Prahova) p. 61, 108, ' tă 
Băileşti, vezi Dragomir. :.  -" 
Bajescu, vezi Mareş, Matei, Staico. 
Balaccioglu, vezi Iordache. n 
Bălăcianu, vezi: Badea, Barbu, Constantin, Dră- : 

ghici, Ioan, Luxandra, Pătraşcu.: _ 
Bălăcianu Ecaterina, născ. Cantacuzino 1783 P- 

| '72, 716, 260. - 
Bălăcianu, loan, membru al divanului civil 1844 

p. 126, 175. 

Bălăcianu, Iordache, i biv vel vornic 1819 p. (97. 

Bălăcianu, Nicolae pah. 1826; soțul Luxandrei 
Slătineanu p 77. î 

“Bălăcianu Ştefan' hatman 1819, 180: p. 125, 
Balacii (Ialomiţa) ziși şi Lungu, P., 40. ! 
Bălan, cupeţ 1667 p. 224. ' 
Bălăria (Vlașca) p. 89, 93—4,: „267: 7, 201. 

balaş 'rubin vânăt, p.: 70,. 

Bălașa. domnița Brâncoveanu, soția ai Mano- 

 lache Lambrino, p. roz, 287. 

Balasache, vezi Alexandru. Mihai: 
Balasache—Muselim, familia, ramură de Paleo- 

-- logi, p- XXI, XXIV. 231, 283. Vezi Con- 
:* stantin, Iordache, Macarie, Dumitru, Gri- 

gore, Radu, Şerban. Ie 
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Balasache (Pavlache). Muselim, Y. pah. 16649 
p. 98, 225, 251. : 

Balasios, iereu, hartofilax 1672170, p. 2512, 
Baldovin, Ghcorghe, "'serdar. 1853, , 

- Balea pah. ot Rusi 1451 p..16, 20, i 
Balea ot Ruşi 1482 p.18..  _. 
Balea din Răzvad 1570 p. 10.. 
Băleanu, 'boerii, vezi "Asan, Badea, Constantin, 

Dumitru, Gheorghe, Gherghina, Grăjdana,: 
Grigore, Hrizea, Ioan, Iordache, Ivan, lva- 

şeu, Matei,Mihai, Neacşa, Paraschiv, Petru, 

Preda, Radu, Ruxandra. Socol, Stanca, 
"Udrea, „Voica, şi p. 16, 18, 20. 

“ Băleanu, Elena căminăreasa, căs. 1) Toma Ca. 
linescu 2) Iosif Clinceanu, căminar,p 242. 

Băleanu, Manuil 1838 p.. V. 80. 123. 
Băleanu Nicolae, v. căminar 1835, v. clucer 1837. 

v. vornic 1844, v. log. -1853, p. 49, 86, 

| 107, 139, 163—5. sii 
Balomir pah, 1539 p. 184. | 

Balotă spătărel ot Garbovii de .jos (Ialomita) 

1657, 1663, 1663, p. 33—5. 
Balotescu, vezi Ivașcu, Mihai, Muşat, Vintilă. 

Balş Grigore, v. ban 1779, p. 156. 

Bals, vezi lordache, “Tudorache. 

Băltărețul, negustor din Bucureşti i 1518 p, = “3, 8. 
Bălțați, viile dela—p. 58. 104. 
Bălteni, schitu, 1026 p. 2. 

Băltița, moşie, trup, din Măneştii: de, sus (era 
hova!. p D.: 

Băneşti, vezi Leca din — Mincu, 

Banu, mânăstirea din Buzău, p, XXV, XXIII, 5 si. 
Bărbătescu, Radu, pela 1790, p. 16. 

Bărbăleşti (Dâmboviţa) p. 221. 

Bărbăteşti, boerii, p. XXXI. 210. Vezi Drăghici, : 

_ Dumitru, Hrizan, Sima, Nan, Oprea, Pană, 

- Pătraşcu. 

Barbu, schitu, (Buzău) p. 145. 158. 
Barbu, vornic pela 1560, fiul Tomei: banul şi 

socrul lui Tatu log, din Bucșani, p. B.25, 
Barbu din Mănesti, Tărbăceni. Orboeşti şi De: 

dulești, 1578, 1590, fiul lui Dragomir vel. 
vistier, p. B. 21, 202. 

Barbu pah. 1630, v. stolnic 1647, 1652, (Brăde- 
scu, p. 142, 211, 215, 217. Vezi Barbu. 
Poenaru. 

Barbu din Măneşti, post. 1636; 1650, vtori spă. 
- tar 1658, p..C. 33, 37, 112, 113, 119, 213, 

Barbu v. comis 1674 p. 145, 178, 230. 

Barbu (Brâncoveanu ratele lui. Const, Voda) 
„1663, p. 221; pi 

Barbu 'clucer (Poenaru). 663, p. 222, biv vel 

„vornic 1665, | probabil “acelaş “cu Barbu 
Brădescu.: e - a: - 

Barbu v..sluger 1674 p. 145. . 

Barbu v. pah. 1679, v. vistier. 1681, vi ban 1685 

(PârAianu— Milescu) p.: 37, 230; ” 
Barbu v. vistier. 1674 (Fărcășanu) p. '145. 

Barbu v. căp. 1668, 1674, 'v. 'pah. 1681, V,: log. 

"1684 (Bădeanu) p. 145, 224, 230... 

Barbu (Urdăreanu) 1614, v v, pah. 1666, p. 39, 60, 

145, 232. ! 

Barbu (Izvoranu) Div. vel. spatar 1601. 

Barbu (Mănescu) armaș 1690. vtori “ comis 1691, 

1700, p. C. 38—9, I16—i2r,: 126, 273 
Barbu (Bălăcianu) post. 1695; * p.1i8.. 
Barbu căpitan ot Bogdănei, 1699; 1704 p. '3, 13. 
Barbu Grecianu, Petroianu, 1700, p. 41. 
Barbu Brătăşanu, vistier 17or, 1703, p. XXX, T21, 
Barbu Brâiloiu, vtori spătar 1705; vtori log. 

"1707, p. 121. a : 

Bar bu Merişanu, ve pitar Larg, 1720, v. „vornic 

_:1732 b. 89, 123, 178, 237. 

Barbu vel sluger 1736 p.:50:: 
Barbu Văcărescu vel pitar 1732, biv vel vi- 

stier 1744 vel log'1745, v. ban 1751, 1755 
„era ț. 1786 P- 45, 47, 49, 50, 64, gr. 103, 

"124—0, 193, 237. - 
Barbu Ciorogârleanu post. 1746, biv vel sluger 

"1785; 1793 P. 91, 156, 174; 237, 281. 
Barbu Ştirbei v. sluger 1775, Y. vornic 1806, 

„era.ț 1820 P: 77,.175;-294+ 
Bărbuleți sau Bărbuleşti p. 203—5. 
Bărcan, spătar 1539 p.. 184. 
"Bărcan (Bucşanu) vel stolnic: :1604—1610, 
Bărcan post. 1632, clucer 1667 (Bucganu-- Meri- . 

$anu) p. 26. zii 
Bărcănescu, vezi Ilinca, Ioan, Mihai, Raiu. 
Bărcănescu, Scarlat, agă, 1825 p. 126.. : 
Bartolomei (Minetti) v. stolnic: 1622-6 p. 25, 

210, N i, - 
Bârzov, polcovnic rus 1827 p. 107. . 
Bâsca (Buzău) p. 158, 166, 

" băscălui, a —, a deosebi, p.. 181. 
batalisi, a—, a sepracia, p. 49. 
Batişte, vezi Vevelli. : 
bazele, urzeală de aţă şi bătătură „de bumbac, 

subțire, cu desenuri, p. 78.
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"Becar, chir, 1820, p: 78.. - 
Beiliceiul, vezi Scarlat. | E 
Bellecotte, baroneasa,. 1541, p. 8i—2. 
Bengescu, Alecu, serdar 1811 p..77, 
Bengeşti. boerii. p. 19. Vezi Matei, Stanciu, Vla. 

dislav, Vlăduț., 
Belu, familia,.p. 253.. 
Belu, Alecu, 1835, ginerele Vacăreseului, p, 124, 
Belu, Constantin, 1825, p. 126.: 
Belu Dimitrie, agă 1850 p 198.: 
Berbești (Vâlcea) p. 209. . 
Berca schitu.din Buzău, p. 158, "160, 
Berileşti, vezi. Ştefu. | ! 

Berindei, Constantin, 1774 P: 47 vezi Matei. 
Bernard, v.. post. 1614 —1616, p. 85-—6.- 206. 
beşactea, cutie de toaletă, p. 97. 

- Betejani (Olt) p. 65. vezi Vitejani. . 
Besdadul (Dâmboviţa) . „p. 

„Efrim din —. 
Bibescu, Dimitrie, v. vornic; 1822, 5 77: 
Bidiviu, vezi Radu. i SE 
Bila (Vlașca) p. 174116..,.; .. 
Bilciurești, vezi Şerban.. j 

Biserica, schitul, zis şi Puridătura, sau, „Găva- 
nele (Buzău) p. 159, 162, 165. | | 

Biserica Stolnicului din Târgovişte, p. XXI 

Bistrita, mânăstirea, p. XXXI. 
Bizdache, Ştefan Hristodor 1831, p.. „150 vezi, 

Chenăr 1. 
Blagodeşti, vezi “Anghel. ot. — H. -anita, Iane, 

Nedelco. - 
Blaizel, marchiza Du — fica lui Radu beizadea. 

Cantacuzino. p..8r.. 
Boboci (Săcueni) p: 156. 
Bocotan, comis 1559, p 184., 

boernaşi mazăli.. p. 208, - 
Boiani (Teleorman)! p. 237. 

- Bogdan, v. log. 1559, 1562 p. 168, 184. 
Bogdânei,. vezi. Barbu ot — , Dumitru, Hrizea. 

Boldeşti sau moşia Tatarului, parte din Orbo- 
„eşti. (Ialomiţa) p. 110, 119, 120, 123, vezi 

Grigore. - 
Boldici, vezi Dumitru. DR 

Boleasca, vezi Iane din —, Neacşa, „Paraschiv. . 

Bolleac, doctorul, 1810, p.7.....  . 
Bolog Ianoş, în sec XVI-lea, p.: 20, .: 
Borcea post. ot Slătioare,. pe:la:1580, p. îi1o, 

Borcea. log. Bucşanu, pe la: 1580,- p. 36, 204. 
Borcea vornic din Topoloveni 1644, p. 112. 

"A9971 198, Vezi 

Bordăşani, (Borduşani, Ialomiţa? p. 218, 222 
Botea "logofăt! din Marăști, 1620 p. 209. 

Poteanu, .vezi. Atanasie, Ilinca, Ioan, Nedelco 

Bouquet, pictor francez 18ş1, p. VI, 82... - 
Bozianu. familia, p. 36. vezi. Calotă, Neacşa. 

-- Nicolae, Preda, Stanca, Stanciu.: 
Brădescu, vezi Barbu. Dumitru. ... ,. 
Brăiloiu, vezi Barbu, Cornea, Dumitru. Matei, : 
Braloştița (Mehedinţi) p. 230. 232. - 

Brânceanu, vezi Constantin, Ghionea,. Ştefan... 
“râncoveanu, p. 222, vezi..Barbu,. Constantin; 

Danciu. Grigore, Manolache, Matei, Ni 

colae, Preda. Stanca, “Stefan. . 

Brancovici, Gheorghe, despot sârbesc: 1421 p. sv, 
" vezi lLiazăr. - 

Brănisteni (Vlașca) vezi Dumitru « ot — 

Brătășanu,, vezi Barbu, „Constantin; "Costea, 

;.... Ghinea, Mihai, Preda, Ştefan, vezi p. 296, 
Brătăşanu,: Ioniţă clucer, pe la 1780, P. 38. 

Brătculeşti (Dâmboviţa) p.:20. , 

Brătescu, Ion pitar .1817, 1825, p. 76, 7%. 

“Brătești, vezi Vasile. i 

“Brătianu, două neamuri, p. 141. Vezi Mareş.. 

Bratu Furduiu spătar 1468 p. 17 

Bratu, vistier 1570.p. 19. 

Bratu, v. comis 1618 —1616, „aca9, p 1 25, & 

: 189, 206,.210. | 

Bratu Fertescul' 1659 p- 133, 136, 

Brătuleşti, Leca de la —, vezi Leca. - 
Breaza (Prahova) p: 89,183. -: tate 

Brezoianu, mahala: din: Bucuresti, p.- 94, 233. 
Brezoianu. Constantin, stolnic 1731 p..62. 

Brezoianu Dumitru v. sluger 1779:p. 190.  -“i; 

Brezoianu Constantin medelnicer şi soția sa 
„„ „Anastasia „Creţulescu, 1793, 1802 p. 4-5;91, 

93-4.: 
Brezoianu, vezi Fierea, Patraşcu, Radu, Ştefan:. 

Brouquens, d., p. 81—2. 
Buari, vezi Radu din—. 
Bubuli, Ion. din Creta 1660, p. 254. 
Buciumeni pe Colentina, p. 88, 156, vezi Neagoe. 
buciemi de! vilă, p. 215. ! 

Bucou (Prahova) p. 66. Vezi Staico' din —: . 
Bucşanu vezi Bărcan, Borcea, Badea, Constantin. 

Neacşa, Nica, Paâtraşcu, , Preda, Socol „Stoica: 
Tatul, Vintilă.. 

Bucşanu, Barbu 1819 p. 196. - 
Bucșani (Dâmboviţa) p. so. 
Bucşenescu loan, biv -vel Sluger. 1859.



Bucşenescu, vezi Sandu. 
Buda (Prahova)p, 12, 115, 78,'132,: 157 
Budişteanu, Alecu! serdar 1849, p. 182. 

Budişteanu, Grigore; arendaş 1534 p. 165. 
“Budişteni, vezi Nania.. 
Buescu, Pană, membru al: divanuloi- judeca 

resc 1838, p. 138. 

Bueșşti,. p. 3, i5, vezi: Cernic, Darieiu, Fota, 
Mihai, Neagu. 

“Buhuș, vezi Lupaşcu. 
Buicescu, vezi Diicu, Papa. 
buiurdisma, poruncă, p. 73. 197. 
Bujoreanu, vezi Dumitru, Radu, Şerban. 

Bujoreanu, Manolache, clucer 1849, p. 182. 
Bujoreanu, Preda. 1803, p. 135. 
Bujoreanu, Ştefan, 1803, 1812, p. 93—4, 173: 
Bulgari, familie din' Corfu, p. 248. vezi Marco, 
Bunea I Grădişteanu, vtori log. 1631—5, vtori 

- vistier 1640—6,v. sluger 1630—1, v. clucer 
1632. v. vistier” 1633, 1668, p. 1—2, 26 —7 

„52 3 99, 141—3, 169, 70, 210, 212 

"215—220, 222—7. 

Bunea II Grădişteanu  vtori log. '1688,;: armaş - 

1695, vtoti vistier 1696, v. comis 1702, 

v. vornic 1714 P. 3-'39, 60, 90— I, 117— Ti8, 
121, 172—6, 232—7. 

Buna sau Buga vornic, poate Burtea?, p. 99 — 100. 
burdar, buhurdar: cădelniță,; p. 70 77 : 
Burtea, V. vornic 1559 p. 184.. 
“Butoiul. mânăstirea, p. 116; '218.- 
Buzescu, vezi Cârstea. Catalina,: Preda, Radu, 

Sima. Stroe, Teodosie Corbeanu, Vlad; 
Buzinca, Dimitrie, vel comis şi vel clucer 1630- 9 

p. 1—2, 24, 26 -8,30—2, 52—3.56:140—1, 
209 —230, 212214, 1,219, 226-—7. Are fii 
pe Preda și Papa. 

Buzoianu, vezi Hrisoscoleu, 

Căciulafi.. vezi “Mogoş. 
Câlceşti (Vlașca) p: 168, 170, 1123, 236. Vezi 

Radu. . 
Calciul, portar 1652, p. 169. 
Căldăreşti (Buzau), p. aro. * 

Căldiruşani, mânăstirea, p. 125. 
Calerghi. familia, p. 253, Vezi Mitrofan. 
Caliadi, familia, p. 233. vezi Sotir. 
Caliarhi, familia, p. 253. 
Caliarhi, vezi Antonache, Constantin, Pantaleon. 
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Calimah, 'Grigore Vodă. 1767, p. 263. | 
Călinescu, familia, p. 1471. Vezi Constantin, 

Drăghici, Mihai, Pârvan, Stanca, Toma. 
Călinești, sau Stănceşti. sau Stoiceşti, pe Col- 

ceag (Ilfov) p.: B. 54 58. = 
Călineşti (Prahova, cred acelaş sat ca preceden- 

- tul), p. 102, 107, I137—9, 20312). 

Călmneşti, vie în Muşcel, p. 243. 
Caliţa, Cantacuzino, soția lui ' Mânta Campi- 

-neanu, 1722 .p. 3, 236. - - 
Calogheră, vezi Iane. - 

Caloianu, Jupan — ot Buzău, 1696 p. 233. . 
Calomfireasca, lângă Răsmireşti (Vlagea) p- 225, 

Vezi Stanca, Teodosie. ” 
Calotă 11 Bozianu, banul, „sec. al xvI, lea, p. 

XXĂI. 36. | 
Calotă II Bozianu, 1603, p. 36, 204, 233. 
Calotă II Bozianu, biv vel .armaş, 1629, sluger' 

1634. zis şi ot Popeşti, după nuinele soției 
sale Neaga, p.'1, 36, 39, 141, 173—4.. 

Calotă (Vlădescu) pah. 1663 p. 177: 
Călugăreni, vezi Lupu, * Tudor. a 
Calvocoressi, familia, p. XVII. : 
Camerinos, Policrat, '1593, p. XXIII, 
Cămineşti (Vlaşca) p. 169, 174 =, 201. 
Câmpineanu, vezi Caliţa, Drăghici, Luxandra, 

Manta, Pârvu, Radu, Scarlat. 
Câmpineanu, Iancu, 1838, meinbru la „înalta 

„curte 1854, p. IL. V. 127. 
Câmpineni (Prahova) p. 108. 
Câmpulung eanca (R. Sărat) p, 5 
Canali, vezi Gheorghe. i 
Cândescu, vezi Constantin, Gheorghe, Ioan, Lu- 

xandra, Mihalcea, - Moise, Petru, Radu, 
Ciândeşti 4Buzău), biserica din — p. 6, 160, 
Cantacuzino, familia, p. VII, şi urm.. I9o, 247— -9, 

Vezi Constantin, Drăghici, Dumitru, 
Gheorghe, Ianache, Ilinca, Ioan; Iordache, 

" Lyverus. “Luxandra, '“Manuil, Maria, ] Matei, 
Mi-hai, Pârvu, Radu, Şerban, Smaranda, 
Stanca, Ştefan, Teodor Spandugino, Toma 
Uta, Zoe. - 

Cantacuzino , vezi clitoriile : 
Cantacuzino, :Adriana născ. Fălcoianu, soţia lui, 

Şerban vornicul. 170, p. XXXI.: 
Cantacuzino, Alexie, zis Bianchi, 1490, p. “XVII, 
Cantacuzino, Alexie, Spandugino, 1490 p.XVIIL. 
Cantacuzino Ecaterina, născ, Mavrocordat, soția 

lui Radu! beizadea 17109 p. 73, 191, 194. 

ag
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Cantacuzino Elena, soţia ui Duchi, 17713 p. 

XIVII. 
Cantacuzino Ecateri ina, născ. Băleanu 1918, p. I-II. 
Cantacuzino, Gheorghe Grigore, p. I-IV. 8r—2, 

8ş. 
Cantacuzino, Grigore Iordache 1800-1849, p 

I—ÎV. V—VII, 75. 78—82, o, 138. 9, 
148—9, 175, 198, 243. -. 

Cantacuzino, Ioan, împărat, VIII, x, xi, XI, 
Cantacuzino, Leopoldina, căs. la 1760 cu gene- 

ralul conte Henri O'Donell,. -p. 84. 
Cantacuzino, Nicolae, general: rus > 1827, p. 73, 

83, 107, 198. : 
Cantacuzino, căpitan in armata austriacă 1760, 

fiul lui Radu beizadea, p. 68. 
"Cantacuzino, familia —. din Moldova, 

Vezi Ioan. : 
Cănuţ, fiul clucerului —. cronicar. Dumitracte, 
” vtori log. 1810, 1816, p. 73. 
Canuşi, Petre Vasiliu, 1802, p., 57 25 — Pro- 

copie 1804, p. 6. .- 
Caplea, soţia lui Ghiorma banul cei dintai, 

1565, p. pă - 

Caplea, soția lui 'Tatul log. din “Bucgani, 1590 
fiica lui Barbu vornicul, p..23..: . : 

Caplea din Măneştii de sus,:pe la 1630 p. 2—3. 
Căplescu, Chiriţă, serdar 1802: p. 70, 133, vezi, 

Chivu, Constantin, „Neagoe, Paraschiv, 
Pârvu. E - 

Căptăreşti (Vlașca) p. 1732 4 176... 
Carabelea, Gheorghe, 1831, p. 150,. 
Caragea, familia, p. 234. - 
Caragea, vezi Constantin, Dumitru, Gheo: *ghe, 

' Tanache, Ioanichie, - Iordache, . Mihalcea, 

Nicolae, Pavlachi, Sguromali. , 
Caragea, domnia Ecaterina, soţia lui Enăchiţă 

- Văcărescu, 1799, p. 153, 164,293. 
Caragea, loan Vodă, 18r2—1818, p. 292. » 
Caraiani, Caraioanni sau. Caragiani, familia, p. 

253. Vezi “Constantin. . IE 
Caramanlâu, familia, p. 236 + Vezi Constantin, 

- Dumitru, Ioan, . “Iordache; Luxandra, Zoe. 

Cariboglu, Grigore, asesor de colegiu 1811, p, 

156. : , 

Cariboglu. păhărniceăsa Zamfira, 1844, 1853 P, 
108,138. . . SLI 

Cariboglu Iânache 1820. p. 76, 
Caridi, familia, p. 257. Vezi Constantin, Gheorghe 

”_Hrizea, Iordache, Radu. 

p. XXVI. 

Cariofil, familia, p. 249, 236. 
Cariofil,, vezi Andronache, Ioan, Manolache, 

_- Mihalache, Ralache. 
Carlig, grămătic 1482, p. 18. ! DN 0 
Cârligul (Saac) p. 56. . 

| Carlomăneşti, vezi Mihai, 

Cârlova, vezi Ioan. 

Cârnu, schitul din Buzău, p. 21. 

Carol 1,.rege al României, p. 1 nota,. 

Carp Ion, serdar muntean, 1819, p. 190. . 
"Cărpenişanu, familia,. p. 141. Vezi. Diamandi. , 
Carriglio, Petre, secretar al lui Radu beizadea 

„_ Cantacuzino, 1736, p. 64. : 
"Cârstea, stolnic 1452 p. 16. 
Cârstea sau Caârstian (Buzescu) v. vornic 1462, 

1492 p, 18, 201. .. 

Cârstea, v, vistier 1559 p. 184.. SRR 

Cârstea sau Hristea, grec, v, Spătar. 1613, v , 

vornic 1614—1617, p. 2, 22. 84, 206—7. 

Cârstea clucer ot Cornăţeni (fiul lui Socol) 1652, 
- 1655 P. 1. 4 142, 218, 219, 223. 

Cârstea clucer ot Săteni 1662, 1666 P.. 35, 143 
Cârstea iuzbaşa ot. Conţeşti 1666 „P. 35. - 

" Cârstea (Popescu), v, vistier; „16869 p: 38, 6 
115,172, 232. 

Cârstea Voinescu, biv treti' log. 1779 p. Aa 
Carstesti, vezi Pătrașcu, Radu, 

Cărtojani, vezi Mihalcea. N 
„Cărunţi (Ialomiţa) p. 231, 242. 
casău, castaniu. p. 18. .. 
Căscioarele (Saac) p. 31, 63. | 
Catacal, familia, p. 246, 284. 

Catacal, vezi. Anton, Ilinca. 

Catacal, serdar „muntean 1763, p. 284. 
Catacal, Nicolae, 1827, p. 183. 
calahrisis, uzufruct, folosinţă, p. 14 105, 132. 

Catalina băneasa, soția lui Preda “Buzescu vel 

ban 1616, p. 209. . 

Catargi, familia, 214, 245.- —Aborele gerieâlogic 

"publicat de Ghibănescu, ! Surete. si isvoade 

IX (lași 1914). Trebue rectificat în ce pri: 

veşte origina şi adăogat Dumitrache Ca- 

targi, v. clucer în Muntenia la 1792 (Ure- 
chia, st. Rom, IV, 495,. 505, VI, 131) Vezi 

Constantin, Ianache, Joan, Nicula, Nicolae. 

„Catargi, Simeon: din Creta, 1595 p.214, 
" Catargi, Ianachi vel ban 1615— 1618, p. 214. 

„Catargi Barbu, 1854, fost prim ministru, p. V. 
124, '127. ,
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Cătunu (Prahova) p. 76, 189, 197]—5, 200. 
Cazan Creţu, boer în divan 1451 p. 16. 
Cazan Sahacov, boer în divan, 1451, p, 16. 

Cazan logofăt 1468 p. 17. 

Cazan Ii Năsturel, post, 1642. 1632, icatele 

doamnei Elina a lui Matei Vodă PI 4 
169, 213. 

Cazan clucer 1663, 1689 (Vlădescu) p. 178. 

Căzăneşti (lalomiţa) p. 85—6. Vezi Stan. : 

Ceacâroglu, Hristodor Costea 1818 p..241. 

„Ceaprazi, g grecul, ot Orboeşti, 1630, : p- III, 

Cegani (Ialomiţa) p. G. 
Cepari, vezi Dumitru ot —, Ivaşcu. 

Cepturi (Prahova), vezi Stoica. 
Cepturoaia, Radu post. ot — 1620 p. 209. 
Cerchez, lordache, arma 1819, p. 100. 
Cernat logofăt 1620 p. 216. . 
“Cernat în Ardeal, biserica din —, p. 72. 
Cernica vel post. 1556 (Ştirbei?) p. 184. 

" “Cernica! (Ştirbei) v. vornic 1603, 1610 p. 203, 207: 

Cernica (Ştirbei) v. armaş; 1690, 1703 p. 116, 
118, 121. 

„Cernica (Ştirbei?) ctucer 1674, 1689 p. 145,173 

"Cernica ot Bueşti '1694 'p. 12. 
| Cernovodeanu, familia, p. XXIII; vezi i Damari, 

* Gheorghe, Nicolae. 

Cetăfelele (alomiţa) p. 51—2. 
„ Chendru, Ştetan Hristodor, 1838, p. 149. 
Chera din Doiceşti, fiica lui Hrizan din Băr- 

băteșşti şi Mănești, 1669 p. '22 

Chesarie, episcop Râmnic, 17131780, Halcpliu 
p. 266. 

Chesarul (Prahova) vezi Nedelea. 
chesmeriu, cheşmir, casmir, p, 70. 
Chiajna din Mănești 1620 p. C. 
„Chiajna, doamna ui Mircea Vodă Ciobanul 

„(sec XVI-lea! p. XA—XAI, 21. 
“Chiani, vezi Constantin Caliarh; - 

"Chimeniti, vezi Sevastos. - . 

'Chinopsi, Ion, biv vel căpitan za  Lefegii 1766 
“Chinopsi, Vasile, polcovnic 1787. p. 186. 
"Chirca, sec. XV-lea, străbunicul lui Teodosie, 

banul din Periş, p. 167. “: 

Chirca iRudeanu) v. comis 1580, v. log. 1586. 

Chirca - (Rudeanu ot Curtişoara) v. post, 161, 
v. stolnic 1654, v. log. 1651, 1668 p. XXAI, 

2, 114. 143. 144, 220, 
-Chircă "Rudeanu,,. biv v. log.' 1673, vel ban 

1674 p. 37, 229, 230. - - 

Chirca (Rudeanu) vel Sugeă 1714 p. “123. 

Chiriţa Dumitrache sau Dumitraşcu (Paleologu), 

v. "post. Mold. 1612 p. 284, 289. 
Chiriţă Hurmuzi: iPlagino) v' vameş in Mold, 

x7io p. 28... 
Chirtop, boer ot Ruși 1468, “1492 p:. 1119 132, 

Chisar (Rudeanii) v. vornic "1587 p. 20, - 

Chivu (Căplescu zis şi Cocorăscu) post. și condicar 
1776. şetrar 1785, 1792 p. 66 , 69, 56, 236. 

Cigala, Matei 1630, p. 246. i | 

Cilly, Ulric de, 1460 p, XV. 
„ciutiaii, pantofi, p. -70. “ 

Cioara (Teleorman) p. 33. 
"Cioranu, Elina, 1685, p. 230. 
Cioranu, vezi Grigore, Matei, Ştefan. : 
Ciorăşti (Vâlcea) - p. 41—a. Vezi Voicu, 

Ciocenii de heleşteu p. 69. : 

Ciorogârlcanu, - vezi Barbu, Constantin, „Matei 

Tănase. 
Cislău,: schitul,: : (Buzău) p. 38. Vezi „Dragul, 

Mihalcea, Udrea. , 

cit, stambă, p. 93. aaa 
citarie, fel de alagea din care se ” faccâu ante- 

rie, p.F. ” i 
Ciuchi, familia, p; 249, 257. Vezi: Constantin, 

“Manolache. Pulheria,' Toma. 

Ciungecasca (T eleorman) p. 227. 
Ciupeluila (Prahova) p. 67. : 
Clanţa zisă lutel (Ilfov) p. 221. i 
Cleronomo, vezi lanache, Matei. 
Climent, ieromonah (Grădişteanu) 1722, 1732, 

p. 236—7. 
Climent; episcop Rărinic 1744 p. 44 

Clinceanu, vezi Iosif, ' 
Clinciu (Buzău) p. 218, 222. 

Coada Izvorului său Comănacu, trup din Mă- 

neştii de sus (Prahova) p. D., 

Coadă; vornic 1543, p. 110. 
Cocani de dincolo de: Dâmboviţa, p. 55 
Cocea, vel post. 1595 p. sI... 
„Cocorăscu, familia, p. XXX: 

” Cocorăscu vezi Alecu. Badea, Chivu, Constan: 

tin, Despa, Eremia, Grăjdana, Iane, loan. 
Iordache, Matei, Mihalcea, Nicula, Paras- 

chiv, Radu, Vlad. 

„Cocorăscu, Iancu, v. căminar 1818, v. post. 1820, 
V. vornic: 1827, în divanul judecătoresc 

1838. p. 77,79, 83, 133, 138, 166, 243. 
Cocorăşii (Prahova) p. 108, 139, : i:



  

a, 
Codreanul, vezi Dediul. 
coftirie, stofă prețioasă din, care” se făceau 

"dulămile. - 

Coiani, vezi Anca de la — 

Coica, grămatic al divanului 1451 , p. 16. 
Cojeşti, vezi Dumitru. 

1 

Colceag, Matache, proprietar, la Dilga 1818, p.8. . 
Colceag, Costache, serdar, 1837, p. 166. 
Colceag, vezi Dumitiu. Sti 

Colfescu Grigore serdar 1838, 1830 ș p. 198. 157. 
Colfescu, Ştefan serdar 1816 p..133, 195—7. 
-Colyer, rezident olandez la 2 Const-pol, 1670, p. 
248. i. 

Collea, biserica din Buc, p; XIX. 
Colțea postelnic 1482, p. 18. . . '..:.: 
Colțea v. comis 1639, v.:clucer: i661, vornic, 

Doicescu ot Viezureşti P. AXA, 2- 3 36. 

54, 88, 113, 255. : 
Coman, comis 1647 p. 169. 
Coman, căpitan 1636 (Popescu) p. 50, 
Comana. mânăstire. p. XXX o 

Comăneanu, vezi loan Matei. 

Comani, vezi Stoica din —.? :." 
Comarnic (Prahova),.p.'s2. Gr. : ! 
Comnen, familia, p. 247, 258, vezi Andronic, 

David, Gheorghe, loan! „Andrei, Ioan, 
Manuil. ” 

Conda, portar 1620, p. 209. 
Condili, vezi Gheorghe. 
Condilă; vel post. "1628, 'p. zu. 
Conduratu, vezi Constantin; lane, Tordache. 

Conduratu, Alexandru, biv vel stolnic” 1832, P: 

243. 
Conduratu, Constantin, biv vel. serdar 1832, p. 

„243. 
Conduratu, Ştefan Iordache, pe la 1806; p: 92 

congea. 'pafta, p. 7. 132. o 
Constandie, Filitti, episcop "Buzăului 17931819 

p. 136, 162 —3, 259. . 

Constantin, vel vistier 1578,. "1582, p. 203! 
Constantin, vel pah. 1629, p. 140—r. ! 

Constantin, vtori' comis 1661, p. 2; 3. '98. 

” Constantin, vel comis 1661 3 „P: Sh! TI 144 

222, 
Constantin (Costache), i sluger 1668, p. 93. 

Constantin, fiul lui Prodan; căpitan 1676, pitar 

, 1680, 1689 p. “171-: 2 Lu 

Constantin, biv vel cărharaş 1604 P. 22. 

Constantin, vel stolnic 1717, p. 234... 

“Constantin. Cândescu, 

Constantin Cantacuzino, 

"Constantin, vel agă 1153. “cumnat, cu Nicolae 
„_ Vodă Mavrocordat, p: 41 &. 

Constantin, biv vel comis 1719 P. 4. | 
Constantin Alcaz vtori sluger Mold. 1744. - 
Constantin Alcaz, vistier 17179 p. 161. N 
Constantin 1 Alexeanu, post. 1733 p. 4 14 
Constantin Il Alezeaniu, 1773 biv treti „post. 

"1892. p: 3, 68 
Constantin Aristarh (Hrisoscoleu) tn “sinodul 

patriarhiei 1691, 1699, p. "268, ' 

Constantin Bălătianu, vel agă 1688 p. 172. N 
Constantin ' Bălăcianu, biv vel pah:.1799, vel 

vornic 1811, vel log. 1818, vel bân 1825 

“p. 7—8, 77]. 138, 146, 148. 

Coastaritii Bălăcianu, vel log. 1850 p. 157. 
Constantin Balasache, vel. şetrar 1752 p. 252. 
Constantin” Băleanu, vel comis” 1720, P., “41, 45, 

49, 59, 89, 

| Constantin fiul lui Badea  Brânceanu, 1674, p 

145. 
Constantin (Dincă) Brătăşanu, 1760 p. 46. 

“Constantin Brâncoveanu, Domn, p. XXTA. 58— 9 

'221, 234. Vezi: "Maria 

Constantin "Brâncoveanu, v. “stolnic. 1132, v 
comis 1734 v.! clucer : 1745, 'v!  Îog. 1148— 

1760 p.'4, 66—7, 99—t, 98, 103, 237. 

Constantin Brezoianu, stolnic 1731, p.. 62. 
"Constantin Bucșanu,. post. 1703, 1709, P. D. 233. 

Constantin (Costache) Caliarh, zis, Chiani, por: 

tar în Moldova 1777, clucer şi caimacam 

„1788, v, log. 1806, p. 253. i 

Constantin, Caliarh, şetrar 1805, p. 6. . 

Constantin. Călinescu, biv! treti log. 1794, 1808, 

“p. 73s 129-131, 134, 136—7. : pa 
logofăt 1415, Vel 108. 

1764. p.6.... | 

(378 1580) fratele ui 
. Şaitanoglu p. XXI. IE 

Constabtin Cantacuzino, v.ceaşnic Nola. 1624 —5 

î'w. pah. 162729, 'p. XXVII, îi 
Constantin Cantacuzino, v. post muntean între 

1626—1662 p.. XXVIL—VIII, XXXI-—UL, 
1=—2, 2532, "43 5-8, 6, 65,81, 101, 

7 172, TŞI, 145!'212 —220, 2234, 257. 

Constantin” Cantacuzino, fiul lui Drăghici, v , 

“pah., era î 1686 p. 41, 57: 

- Constantin Cantacuzino, vel stolnic 1682, 1696, p. 

m OVUL, XXI. XXX, XXIII, 3, 13, 58, 

p. 62, 65—6, 70, 16, 97, 104: *
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Constantin Cantacuzino Pășcanu, din Modova. 
„agă, pah. 1750 p,'66, „154—6. 

Constantin: Cantacuzino fiul lui Ştefan Vodă, 
i 1781, p. 62. 

„Constantin (Dinu) Cantacuzino biv vel. şetrar 
1774, biv vel serdar ' 1794. V, pah. 1795, 
v. clucer era'j- 1802 p. 71—2, 75—6, 99— 
100, 128-—30, 134—37,. 182, 190—3, 199,200. 

„Constantin (Costache). Cantacuzino v. log. 1824. 
v. vornic, caimacam 1549, p. V, 74. 78—9, 
80, 83, 108, 133, 136—9, 197—8. |: 

Constantin (Costache) Cantacuzino Râfoveanu, 
| 1874 p. 157. n... 
“Constantin (Căplescu) vtori comis 1737, p. 66, 106. 
Constantin Caramanlâu, vtori post. 1726. .—1737 

p. 107, 236. 
“Constantin Caraiani, medicul lui Gr. "Ghica 1763 
p. 236. 
Constantin (Costea) Caragea, 1591, p. 254. 
Constantin (Costea) Caragea. v. post. 1662 —3 p. 

„Sha 144, 222, 254. 
Constantin (Costache) Caragea, tatăl lui Nicolae 

- Vodă, vel sluger 1735—9, vel pah. 1739 
capichehaia, 1740, In sinodul patriarhiei 
1757 1771 p. 23 

Constantin Caragea, vel hetman 1794 p. 19I,. 
299. 

Constantin Caridi,: mare hotman 1814, p. 156 
"257 298. , 

Constantin Catargi, v. clucer” 1763. 
Constantin (Ciorogârleanu) v. sluger 1659, v, 

clucer 1693,'p. 40, 117, 120, 128, 172, 
Coustantin Ciuchi, v. comis Mold. 1715, v.pah. 

“Munt. 1732, biv vel pah. 1758 p. 237, 258. 
Constantin Cocorăscu, vel sluger 1776, vel pah. 

1780, p. 4, 7. 68, 146, 156. 161. 
Constantin (Costache) Conduratu, clucer 1753, 

Constaitire A Mihalovici Conţescu, vtori log. 1638, 
1717, P. 3a 60, 232, 234. | 

Constantin Curbeanu, vel pitar. 1695. 1704, p 
34 13. 117 —115, 121; 128, 233. 

Constantin Costin, vtori log.'1723 —4, v. pah. 
„1735, p. XXIĂ, 41,62. 

Constantin Creţulescu v. spâtar 1748, V. Vornic 
1731, V. ban, p. 42, 45, 156, 263. 

Constantin (Costache sau Dinu) Crețulescu, biv 
vel vornic 1811, v. ban 1814 p, 92, 194. 

Constantin Iordache Creţulescu, pah. 1819, p 
7 197. . 

DE 

Constantin (Costache) Ioniţă. Creţulescu, stolnic 
- 1813, p: 92—4, 175... 

Constantin (Deşliu) fiul lui Anastasie Ziătaru 
1762. p. 154—5. - : 

Constantin Donie, biv vel, şetrar. 1761, p.. 
Constantin Draco Sutzu,. grămătic al; lui Brân- 

coveanu 17, V. Sluger. 1717. : v.-log. şi 
prim , eapichehaia. 1738—1741 p: 264, 294. 

Constantin Duca, vel stolnic 1754, p. 261. 
„Constantin Dudescu, biv vel. log; 1720, v, ban. 

1748, p. 123. 
Constantin -. Dudescu, . vel. spatar 1731, biv vel 

log. 1745, vel vornic 1755, 1760; „vel „ban - 
1762 p. 62, 67,.98, 103, 154, 182. . ” 

Constantin Dudescu, vel vornic 1802, p. 8o. 
Constantin Filipescu,- căpitanul 1569, 1674, 1680, 

1596, p..54, 145, 231—3-. 
Constantin C. Filipescu, „Şetrar 783, medelnicer 

1784, 1793, v. „clucer 1813, v. log. 1814,v, 
vornic, 1819.p. 129, 130, Ir, 162, 163, 164, 
197, 240. .... 

Constantin (Dinu) .P. Filipescu, - V. post, „1786, 
v. vistier 1794, v. log. 1795, v. Vornic 1199, 
v. vist., v,.ban 1813. p. 1or, 314 147. 161, 

- 240. 
ConstantinFilitti, doctor în medicină 182], p- 153, 
Constantin (Costache) Fiodor, cămăraş 1780, P, 

262. : 
Constantin Florescu, + vei pah. 1762, p., 42: | 
Constantin (Costache) Gherachi. vel comis Mold, 

1783, v. spătar, 1784—5, v, post. şi caima- 
"cam Craiovei, „1785, p. 263. 

“Constantin Gianoglu, v, Pah. 1775, V.  clucer 
1784, p. 264. 

Constantin Grădişteanu, post. 1703, Zizi, p. 178 
237: 

“Constantin (Grecianu | ot Albesti), "tori post. 
1632. Era ţ 16. Zis Cilibiul, p. XXVIII, 
24, 26. 

Constantin Grecianu, | post. 170, v. vornic 1717 
p. 178. 

Constantin Grecianu, vel căpitani za dorobanţi 
10, p. 178, 

Constantin (Dinu) Hrisoscoleu, 1773, niedelnicer 
1779, pah. 1805, era ț 1810 p..14,.70-—1, 

13, 129, 130, 131, 134, 136. 137, 161, 1&, 
163, 189, 190, 191, 192, 194. . 

Constantin (Costache) Hrisoscoleu, pah. „1819 
p. 135.
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Constantin. Ipsilanti, vel post. 'şi -capichehaia. 

1716, 1717, p. 45,300. ..:: 
„Constantin Jsvoranii, post. 1712. fiul 
7 Vel Stolnie, sc 
Constantin Lambrino, v.- sluiger. 1731—2, vel. 

spătar caimacari 1735, p.152, 237, 272. Conștantin Lăzureanu,. căpitan: 1770, p: 47. -: 
Constantin -Lipoveanu; 1730;: biv 'vel:căp. za- 

lefegii .1762, P-''47,:103, 137,189 at 
„Constantin Lipoveanu,. 1820, p.D. :. 
Constantin Lupoianu, biv log. za vistierie 1748 

” şetrar 1754, P. 99,. 100, 126—7, 199. 
Constantin “Mănescu, :1740, p..D 38, 65. 
Constantin (Costache) Moruzi v, post. 1761. 
Constantin Movilă, medelnicer 1785; p. 156. 
Constantin Muselim, 1711, p-252. : 0 ir 
Constantin - Năsturel,.. v.. vist. 1744 YV, vornic 

IS De 43, 9 ei 
Constantin Neculescu, biv vel pitac 1787; p. 186. 
Constantin Nenchulescu, biv treti log. 1779, p.: 4 
Constantin Neniul, vezi Constantin Costin, 
Constantin Notara, serdar, era 1 1763,:p.-281. 
Constantin Obedeanu, log. 1720, biv v. stolnic 

"1745, V. pah. 1751, p. 91; '123,:237. 
Constantin Olănescu. post, 1762, p. 123. 
Constantin Otetelişanu, clucer 18rr, p..77.. : 

Fonstanțin Perieţeanu. clucer 1752, p. 14. 
Constantin Matei Popescu, 1742, - p. D. 38.. 
Constantin State Popescu, era “- 1766, p" 174. 

Constantin Rallet, cămăra ş 1770, V..post, 1777 

p. 288. Noe 
Constantin Ramadan, v. serdar 1724, biv vel 

“stolnic 1731, vel clucer '1732, p. 6r-2, 237. 

Constantin: Rizo 1744, p'283.;. | 
Constantin Rosetti .cuparul, sec. X VII-lea, p. 

lui Radu 

XăĂIV, 2901. :, 
Constantin Rudeanu,: vtori log. 1799, p: 100, 200.: 
Constantin... Ştirbei, v. Sluger 1689, v.: comis 

1692, v. clucer 1703, .v. ban,' 1707, 1712, 

p. 39, 40. 120—2, 232 —4,-282. 
Constantin Știrbei, v. -vornic .1796,-1894, p. 101, 

127, 131, 134, 175, 179. Soţul Dumitranei 
Strâmbeanu. - IS 

Constantin Strâmbeanu (Vlădescu) biv vel stol- 

nic 1752, v.. vistier 1766, p. 174 177. : 
Constantin (Costache). Sulgearoglu, :v. spătar 

1800, p. 293. - : 

Constantin Văcărescu, vtori-log. 1717, 1720,vel' 

log 1732, 1748, p. XXXII: 45, 69. 89, 1234, 
237... 

' Coridalevs, vezi. Teofil. i 

Constantin Varlaam, serdar 1787, pah., vătaf 
za visterie 1797, v. vistier 1809 p; 48,73; 
186- -8. CI a iu 

Constantin (Vărzaru) fiul Radului armaş, căpitan 
'-1634..apoi pah., are :fii pe :Constantin 

comis şi Grigoraşcu post.;- p. 219. Lu 
Constantin (Vărzaru) comis, fiul precedentului. 

1689 p. 116,279, îi. i i 
Constantin Vecelli, ucis. 1633, p.'245. - 
Constantin Ventura, dragoman al flotei 1713— 

1731, p. 297. i aa 
Constantin (Costache) Vlastă, armaş, 1732, p. 191. 

* Constantin ot 'Vai-de-ei, căpitan 1663, p.XXXI. 
„, Constantin Xipolitos, vtori log. 1737, V. comis 

1739, p. 42. i Se 
Contară -sau Contaradi, familia, p. 249. NR 
conleş, haină imblănită, p. o...” o 
Conţescu, vezi ' Cârstea, Constantin, Enciu, 

Grigore, Ia 
Copăceni (Vlaşca) p. 89 
Corbea, vezi Iorga... | 
Corbeanu, vezi Adriana, Constantin, Dobromir, 

Dumitru, Gheorghe, Maria, Mihai, 'Teodo- 
sie, Vintilă, 

Corbii (Vlaşcaj p. 2 Ni 
Coresi, familia, p. 246, 
Coresi, vtori log. 1577, p.'19 
Coridalevs, Atanasache, era 

; 

    

    1525, p.ziz. 
CQoridalevs, Manolache; vtori log. 1503, pah. 1825, 
„p. 242. 

  

Cornăţeanu, vezi Cârstea, Drăghici. din Măr- 
„ gineni. lanache, Iordache, Irina, Matei, 

” Socol,. Varvara, Vintilă. "* 3 
Cornăzeni (Dâmboviţa) p. 1ș 24. 218, 2: 

  

„Cornea (Brăiloiu) sluger 1686, biv vel agă 1689» 
"vel pah. 1691, v. ban 1695, 1704. p. 5, 40, 

116, 118, 120—1, 128, 173, 228, 23i1—3: 
„ Cornelides, dascăl grec, 1845 p. XXII; S2.' 
Cornescu, Constantin, membru al Inaltului divan 

” 1845 p. 125,127, 182... SR 

Corneşti, vezi Despa,. Ilie,. Mihalcea, Mihnea, 
Preda. 2 : 

„Corneşti (Dâmboviţa) p. 1—2, e ci 
Cortazzi, familia, 259. ua 
Cortazzi, mare log. Mold. 1711, .p, 25 
Coslegianu, vezi Iordache, i; Ş 
Cosma (Popescu), episcop Buzău,, mitropolit, 

1764, 1776, 1787, p. 38—9,.105, 124, 101— 
218. E ua 
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Costache, vezi Constantin. . dia 
_Costea. vezi Constantin. . | 
Costea vel comis 1610, p. 205. 
„Costea, sluger. 1620, p. 140. 
Costea log. 1057 fratele “Ghinei vistier (Brată- 

şanu) p. - , 
Costescu, vezi liiea.: i e 
Costescu, Pană v. hatman 1823, v: log. 1832, 

p. 166, 241, 243); MR 
„Costeni (R. Sărat) p. 57. | 
Costieni (Vlașca) p. 123, 173—4. 
Costin, vi vezi Constantin, Scarlat. 

“Costin, se serdar, “comis „(Mihăleseu), pe la 1780, 
Be 94 . | | 

“Coţofeanu, vezi Mihai, 
Cozofeneşti, p. 232. 
Cotroceni. biserica. p. XXXIII. 
Cracea, pah. 1541; 1543 p. 19, 170, 167, 
"Crăcean (?) comis 1562, p. 168. 
Crăciun, vel pah. 1548, p. 201, | 
Crăciun vornic ot Bădeni, pe la 1650, și fii săi 

| Radu căpi şi Stoica la 1687 p. 35; 38, 
' Craiovescu, vezi Danciu, Pârvu, 
Crângu, pe Călmățui (Saac) p. 69. 
Crăsani (Ialomiţa) p. 7—5, 42. 
Cremidi, familia, p. 259. 
Cremidi, Alexe din sec. XVII-lea, p. 259. 
Cremidi, vezi Anton, Ştefanache. 
Creţeanu, Nicolae 1805, p. 135. 
Creţulescu, vezi Constantini. loan,' Iordache: 

" Istrate, Manolache, Matei, Pădure, Pârvv, 
Radu, Smaranda, Stan, Toma. 

Creţulescu, Scarlat 1838, p. V. . 
Cretuleşti, lângă Luceni (Ilfov). p. 57, ŞI. 
Crețuleşti, casele din Buc. 1811, p. 92. 
Cristea, vezi Hristea. 
Cristopol, Atanasie, m. log. 1814, membru la 

înalta curte, 1843, p. 125, 240, 
Cronica Aloreei (1205 —1333) p. X. | 
Ctitoriile Cantacuzinilor în Ţara Românească, 

: 

Cuca, Gheorghe, negustor 1818 p. 7—s, 
Curtache,vel sluger 1668 p. 223 
Curteni (Vlaşca) p. 217, 
Curuia, vel pitar 1671, v, pah 1073 — —4, v. clucer 

1679, p. 57, 145, 178, 227—9, 230. 
Cuza, Alexandru Ioan [, p. 291. ! 

"Daia, vezi Marco din — 
„ Dăâlga (lalomiţa) p. 8—9. . a 

-Dâlgopol, vezi lane ot —. Isar ot —, Stanciu, 
Damari, familia, p. 260. Vezi: Cernovodeanu, 

Ioan, 'lordache, Maria, “Zamfirache. 
Damaschin. v.rnic 16047 p. 169, 

Damaschin, vtori portar 1658 p. 221. 

Damaschin,! episcop 1704, 1709, p. 6i, 161. | 
Dâmboviceanu, "vezi Iane," Matei. m 

- Damian, vezi Nicula: i 

Dan, v. vistier, v. vornic pe la Gto; p. 28, 210, 

225. A avut 2 fiice: pe Maria” soţia .lui 
" Hrizan post; din' Bărbătești,. şi. pe soţia 

lui Drăguşin' fratele Mitrii vornic din Ho- 

tărani. Drăguşin a avut fii: pe Marcu 
“armaş, pe Tatul' log. ș şi pe Preda post. 
ot Tătărani: SEI PI 

Danciu, stolnic 1482.p. 1$.: : 

Danciu (Craiovescu) comis 1492, 1494 p. 18, .201, 

Danciu (din Brâncoveni) v. post. 1581, p. 203. 

Danciu post. 1657, 1665 p. 220, 223... : n. 
- Danciu (Paraianuj vel sluger 195%, vi est rs 

p. 143. „ i Ei 

Danciu (Doicescu) clucer: 10644 p. su, 112, 

Danciu Doicescu, căpitan, 1682, fiul Colţei clucer, 
p, XĂXI, 113. - 

Danciu pah. ot Bueşti 1680, 1697, p. 9,4 113, 40, 

Danciu din Ungureni I7II, p. 234 ...-: 

Daniil mitropolit 1732 p. 2367. 

Dârza (ilfov: p. 88. -. 

dava, acţiune judecătoreasca, p. 134. - 

* David Comnen, împărat. de: Trebizunda 1450 
p. AV. | 

David, ceauş 1700 p..61. ae 
Dediul vel vistier 1613-1615 p. 83 -206, 
Dediul Codreanu vel armaş Mold. 1752 p; 66. 
Dedulescu, vezi Gheorghe, loan, Nicolae, Vasile, 
Dedulescu Gheorghe, judecător la divanul ci: 

„vil,-1837, 1843 p.:125, 175,-182.: 
Deduleşti, lângă Stăncești şi Târgşor (Dâmbo- 

-viţa-Prahova) p. B. „Cc. „87, 202, 2074 

212—213.: : 
i „Depasta, familia, p. 260. Vezi: Dracache, Pe- 

trache. - IDE N II 

Desa, vezi Radu. at 

“Deșliu Constantin 1762 p. 154—5. 
D: -Şliu, Diamandi, vâmeş 1796 p. 179. sq. 152. 
Deşliu, Dumitrache, Vataf 1627, Serdar, 1845, 

P. 179, 18. , 

 Desliu Gheor she şetrar 1197, că cluceir 1827 
"p. 15.'179,'182. *:
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Despa, -nepoiâta - Ghiormăi ! bautil cel - bătrân 
" (Alezeanu)- și soţia lui: Mihalcea vornic 
“de la! Pătărlage' (Cândescu) 1631 p. 21. 

„Despa, (Despina) soţia lui Ie Vornic. ot, Cor- 
neşti 1654 p. 2. . 

Despa, fiica lui: Vlad vel log: Cocorăseu, 1634 
p. 10—12. 

Despa vistiereasa Ştirbei, născ, Bensestu, 1720 . 
p- 44. 

Despina pităreasa Strambeanu, fica lorgăi 
starostea şi soţia:) a :lui' Manta Câmpi-: 

neanu:) a lui Const. Strâmbeanu vel pitar 

1726, p.'44. 
Despina Strâmbeanu, fiica precedentei, s soția ti 

Radu Golescu v. spătar ş 1744 P- 43: 
Despina Doamna, vezi Miliţa. : ie 
Detco stolnic 1465 p..19.:: :.. -.: ti i 

Detco Dobriţa,. boer în: Divan. 1465,.p. 17.- 
Detco clucer din Potoceni, pe. la 16:10, P 20, 211 
fiafora p. 37... i 

- Diamandache Draco (Sutzu) pe la: 700; p. xx 
Diamandi, vel pah. 1628 p. 163, 211. 
Diamandi, staroste 1813,. 1818 p. 8, 239. 

Diamandi Caârpenişanu 1806, p.: '200.- it 

Diamandi, vezi Deşliu. . - 
Diamandi Razu, post. în: “Mold, 1727 p. „XXVI,. 

Diamandi Rizios, dascăl la. şcoala Fanarului 

1702--4, p. XĂVI, 236. : 
Dibăceşti, p. 167, 201: a 
Diicu ..Buicescu, .v. spătar 1646-1654 p. "sa 

143; 215—219, 224... 
Diicu Rudeanu, v. clucer 1659, v, logofăt 1633, 

i De.3» 1â, 88, 40, 120, 128, 232. IN 
Diicu Rudeanu, v. stolnic 1638, v.: logofăt 

17023 p. 62, 121, 233.: | 
Dima comis 1640 (Racotă) p. 52-a. .. 

Dimachi, familia, p. 260. Vezi Manolachi, Ni- 

_colae, Stefănache, Toma, Tomazichi. 
Dimitrie, vezi Dumitru. 
Dincă, vezi. Constantin. 
“Dintrun lemn, mănăstirea, p. XXXI. 68, 

Dinu, log. ot Boldici 1637, p, 221. 
Dionisie Ralli, mitropolit de Târnova 1592 — 

1618 p. XXIV. 288. 
Dionisie IV Muselim zis'şi Seroglani,, mitro- 

„polit al ! Larisei 1664, patriarh de Cons- 
„tantinopol de la 1671, p. 59, 60, „251, 285. 

Dionisie Samurcaş, arhiepiscop de: [Hios 1759 

p. 291. . 

Dionisie Lupu, “mitropolit: al,. .Ungro-VIabiei, 
1822 p, 241. 

1 

 Diplovatatzi, familia; p.: 24829. 
“Doamna . mahalaoa biserica: — - din- Buc. p. 243, 
Dobreni (Ilfov) | p. 60. E SP 
“Dobrești (Muşeel)! pizq3, eri 
: Dobrin ce]: negru din “Tătărăi 1667, p: 910. 
' Dobriţa Detco;, boer în! divan” 1465 pe 17. 
"Dobrita:- (acelaş 2): unchiul lui Chirtop "din Rusi 

“ de la 1492 p. "18. E 
„Dobromir; vel: ban, din! Corbi, 1568, p. “XXXUL 
i “asi: “184, -203; ir! o 

" Dobroteyi, lângă Ceptura (Prahova) ţ. 216 233 
- Dobruş, vezi “Stanciu: li. 
:Dochiariti, mănăstirea p. sr. 
Doicescu, vezi Colțea, Danciu, Neagoe, Radu, 

rac "Udrea: . 
"Dona Gheorghe, log. 1819 p. 196. 
- Donie,. vezi Constantin. : 
"Donie, Nicola Damian, vătaf, 
si 

. 

1696, v. sluger 

"1717, V. clucer 1723, v. vistier. 172 3- 40 p. 
qr, 6i, 8, e. 

Donie, biserica din Focşani, pi 41. 
„Dorotei, vezi pseudo Dorotei. :. 
Dositei (Notara), patriarh! de. „erusalim 1686 

pe :57, 59, 60, 281,” 

Dositei (Filitti) €piscop: Buzău ' 1787-1793, mie 

"“tropolit! 1793—1810, pi 485, 71, 75, '132, 

162, 163, 239, 242, 259, 280,:299, 300, 

' Dovânceşti, moşneni p 193—5, 193—9. 
„Dracache v.. -sluger 1717 (Constantin Draco 

Sutzo) p. 234. Vezi Sutzo. - 
"Dracache Depasta,: v.! spătar, v. “vornic Mold. 

1778 —1793, p. 260. : 

Dracea, familia,.p. 294. 

“Draco Eupragbhioti, în sinodul patriarhiei 1691 
202. , 

Draco-Sutzo, vezi Alexandru, Constantin, Dia- 

- mandache, Dumitru, Nicolae. 

: Drăigi măneşti, vezi. Vâlcu,  -. - 

„Drăghici Stoicov,' în divan 1483, 1492, v. vor: 

nic 1494 p. 18,201. . - 
„Drăghici pah.; ful. “Gherghinei. pârcălab pe la 

1510, Pp. 

Drăghici, peienden, fiul lui Dariciu  Gogosşe, 
2 1540 p. 18 

Drăghici din Mărgineni, biv vel. vornic 1528, 

1535; p-. 19; 20, 167," ze. 

Drăghici . din Mărgineni, v. comis. “1528, v. 

spătar 1530, biv spătar 1543... v, vistier 

1548, +. vornic, f, 1572 p. 19, 107, 201. 

"Drăghici din Mărgineni şi Cornăţeni V. comis 

1569, v. vornic, Ț_ 1016, p.1.
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Drăghici, v. post. 1548, p..201. - 
Drăghici din Măneşti şi "Barbăteşti spătar 1595 

Soţia sa Mihnea, p. B. XXXI. 
Drăghici din Greci, fiul. Papei log. (Grecianu), 

spătar, 1632. 1646, p. 26—7, 33,.37, .216. 

Drăghici (Drăghiceanu) Grecianu, . biv treti post, 

1732, biv vel pitar 1748, v. stolnic, p. 
p. 99, 178, 191, 199. . 

„Drăghici, din Vălsăneşti, -1049,. p-. 218, - 

Drăghici, fiul lui Matei vătafot Lipăreşti, 1630, 
pe 114—113. 

Drăghici, fiul Caplei din Măneştii de sus, 1001, 
rudă cu Cocorăștii, p. 2, 3, 113; 255 (2). 

Drăghici Cantacuzino, v, pah., 1051, v. spătar 
1005, zis şi Mărgineanu şi: Măgureanu, 
p. XXIX XXXI—II 35, 54, 56—8, 6o—r, 

77, 89, 101, 108—9, 114, 137, 144, 192, 
„_222—3, 

Drăghici Alexeanu, post. 1693, 1719, P. 4e 

Drăghici iuzbasa ot Speteni 1697, 1701, căpitan 

1718, p. 119, 120, 123, .| i. 

Drăghici Strâmbeanu, ceauş, vătaf. za aprozi, 
„1088, 1710, p. 121, 172—4,.177.: 

Drăghici Bălăcianu, v, pitar, 1724, pe or. 
Drăghici Câmpineanu, spătar 1743, p; 109. 

„Drăghici . (Drăghiceanu) Călinescu 1746, p. 

130—1. 

Drăghici (Drăghiceanu) | Otetelişanu biv .vel 
stolnic 1793, 1797, p. „156 -8, 

Drăghineşti (Vlașca) p. 209. 

„Drăgoeşti. Neacsa din—,.1500, mătuşa lui Radu 
„Bidiviu, p. 21, Vezi Matei, Ştefan. 

Dragomir Udriste din Băileşti, fiul lui. Manea 
(Manu), nepot lui Udrişte, vornic: 1465 

1465, 1452, p. 17—18. : 

Dragomir, vel vistier 1529, p. 167, 201. 

Dragomir vel spătar 1532, ctitor al schitului 

Verbila, (vezi Tocilescu, Despre: schitul 

Verbila, în Monitorul * Oficial dela 5/17 
lulie 1878 p. 3929. 

Dragomir din Măneşti, Orboeşti şi” Tărbăceni, 
vel spătar 1543, vel vistier 1556, 1564, 

p. B. 19, 21, 110. 154, ! 

Dragomir, vel vornic 1568. 1576, 1573; biv vel 

vornic 1576. vel ban, '1580 căsătorit cu 

Vilaia, are fii pe Calotă sluger şi Gheor- 
ghe log. proprietari in Vâlcea şi Gorj, 
pag. 184, 189, 202. 

Dragomir vel ban 1643 (ot ruceni) p. 88, 216, 
221, 

„Dragomir (Rudeanu ?) „vel armaş 1634, 1636, 

vel clucer. 1640—1, vel Vornic 1044— 

1651, pas. XXĂXII. 1; 25 278, 32, 112, 

214—217, 
“Dragomir post. ot Muşceleni, os, p. 113, 

„Dragomireşti, pe || Dâmbovita: (Ilfov) p. 55, 104, 
Vezi Şerba: Grecianu. a 

__Dragul ot Orboeşti, stolnic 1543, p. 110. 
Dragul iuzbaşa ot Cislău 1642, 1601, p. 41%, 

: 114, 
“Drăgulin spătar ot Tohani 1672, p. 36. 

-Drăguşin vtori post, 1634'p. 1. 

Drăguşin (Deleanu) vel. șluger 1634—1640, v. 

pah.. :1044—7, p. 52—3, 112, 215 217, 

Dranovăț, vezi Vlad... - - 

dric, acoperiş în m de gratie. 

Drosul, post. 1619, p.. IN 
Drosul, părcălab .ot Zănoaga 683, £ p: 1116, 

IIg—121, Vezi Mihai, -... a 

Drugănescu, Dimitrie 1819, p., 190. 

Drugănescu Gheorghe, căminar 1804, p. 6—7.: 

Drugăneşti, boerii,. p.. 6.. vezi Gavril, Gheorghe, 
Preda, Scarlat, Stan, Stanciu, Vlad.. 

Drugăneşti (Dâmboviţa), biserica de la—, P 42. 

Duca, diferite familii, p. 261. : 
Duca ot Greci: (Grecianu) boer în divan 1465, 

1468, pP: 17 : . 

Duca, Dimitrie 1500, p. "947. 

- Duca, fost capichehaia al Moldovei: 1589 p.201. 
Duca Vodă cel .bătrân, Gheorghe, domn. Mold, 

1665, 1668, 1078, p. XRIX, „XXĂ, 261. 
209. . 

Duca dela Sinope, fost cămăraş al ocnelor în 
"Munt, 1718, p. 261. 

“Duca: Alexandru, sârb, om de: casă lui Gr. 
Vodă Ghica in Mold,, treti log. 1737, b, 

: 201, 

Dica Dumitru, - negustor în Moldova, 1742 p. 
207. - 

"Duca Costache, vel stolnic 1754, 'p. 201. 
Duca'-Matci, arendaș, sec. XVIII,:p.:261. 
Duca, eteristul de la 1821, p.: 201. 
Duca Ioniţă, spătar Mold. 1826, p. -201, 
Duca, vezi Şerban, Vasile. : 
Duchi, familia, p. XXVII. Vezi: Mânuil. 
Dudescu, vezi Constantin, Dumitru, Nicolae, 

Radu, Stefan.! : 

" Dudescu : Elena 1835, îvăduva lui Alexandru 
Văcărescu, v, clucer 1794, P. 125. 

„dle, ș ştofă de Tibet: Lă
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Dumitrache, vezi- Dumitru”: - ! 
Dumitrana, vezi Strâmbeanu- . ---.: 

Dumitraşco, vezi Dumitru. 
Duriitru, spătar 1451, p. 16. e 
Dumitru, “paharnic, 1492, 1494, p. 8, 201, 

Dumitru, v. vistier, 157i, 2573, v, Spătar 1578, 

1551—2, p. 189, 202—3 : 

"Dumitru v. vornic 1581, p. 203.* 

Dumitru v. spătar, 1595, p. 31. : 

Dumitru v. ban 1616 —1618, p. 22, 168, 207—8. 
Dumitru (Dumitraşcu) vel „clucer, 1620, p. "209. 
Dumitru (Dumitrache) v. postelnic, 1623, p.2i0.: 
Dumitru (Dumitrache) v. stolnic 1028; P, „268, 

211. | 
Dumitru (Dumitraşcu) v. sluger 1628, v. Spătar 

1630; '1035, P. 27, 211, 212: E 

Dumitru (Dumitraşcu) post. 1630, p. 21,“ 
Dumitru (Dumitraşcu) biv; "vel: post. 2692; p. 

141. 
Dumitru vel armaş, 1640; p. -53. 

Dumitru (Dumitraşco) comis 5, p. 216; 
Dumitru (Dumitraşcu) fiul lui „Nicola Yistier, 

post. 1654—8, p.'146, 174. a 
Dumitru, vel spătar 1059, p. 221. i 
Dumitru, vtori log. 1653; 1668, p. 258,: 225 o 

Dumitru, (Dumitraşcu) v. stolnic 1666 p.'55.89: 
Dumitru, (Dumitraşcu) v. medelnicer 1673, (Ră- 

-„ . tescu?) p. 33. A i 
Dumitru (Dumitrașco) vw, jicnicer” 1673! p: '229.. 
Dumitru (Dumitraşco). biv vel Spătar 1 1702, pe 

233. Ma 

Dumitru (Dumitraşco) v. pah.! 7, p.234- 
Dumitru (Dumitrache) v. clucer 1745, 'p: 191. 
Dumitru (Dumitrache), fiul lui Iordache zaraful, 

cronicar, stolnic 1779—1783, 'clucer 1788, 

p. 48, 73. 135, 270. vezi Cănuţ, Răducanu., 
Dumitru (Dumitrache) Alexeanu, fiul Ghior- 

măi banul, căpitan 1657, 1666, p. 54, 137. 
Dumitru Aristarh Hrisoscoleu, socrul lui Ioan. 

Vodă Calimah 1758—1761 p. „269, | 
Dumitru (Dumitraşcu) Balasache post. “. 1756, 

p. 252, 270. 

„Dumitru, Băleanu, -clucer .1018, p. 23 31. 
Dumitru din Bărbăteşti, log. za visterie” “1630, 

p. 211. . . 
Dumitru (Dumitrașco) din Bogăănei, “vel vistier, 

1628, biv vel vistier 1036, p. 2, 28. 
Dumitru Boldici, log. 1654, p, 2, 219, 220. ! 

Dumitru. (Dumitraşcu) Brăiloiu, post. 1707, p. 
238, - ! 

| Dumitru “din Brănişteni (Vlaşca) : şi i Mozoşeşti, 
vornic 1628, 1632; log. 1634. p. 1. 27,212. 

Dumitru (Dumitraşcu) Bujoreanu. fiul lui Radu: 
"1751, 1760, 1765, p. 47. go, 238. ; 

Dumitru, Cantacuzino, 1453, 1474, .pe XVI, 
XVII. 

Dumitru Cantacuzino, 1536, p. XVII. 
Dumitru (Dumitraşcu) “Cantacuzino, “vel vistier 

“1663, domn. :Mold. 1673, 1684, p. XXIV, 
XXVI, 222. | 

Dumitru (Dumitraşcu) Caragea, Y. post. " Mola: : 
i 1695-1705, caimacam 1737. p. „255. 
„256, : 

Dumitru (Dumitrașco ' sau. "Dumitrache). Oara- 
manlâu, v, portar 1665, V.. Post. 1688— 
„1703, p. 39; 40, 60, 120—r, 128, 232—3,. 

Dumitru (Dumitrache) Caramanlâu,. „Polcovnic, 
„„ Îspravnie de. Vâlcea. 1786, p. 25. .... 

Dumitru (Dumitraşco) « Cepariul, din “Gepari şi 
„Tigveni,-post. 1645. „Pe 216. te 

Dumitru ot Cojeşti vornic 1034, p. 27. | 
Dumitru, „(Dumitraşcu) Colceag, biv „vel „agă,: 

1777, p. 99, 160, 199. : 
Dumitru (Dumitrașco) Corbeanu, 1086, B. 231. 

Dumitru Dudescu, Vtori vistier 1629, V, Vis= 

tier 1634, ve “vornic "1643, p. 2, 26- 8, 
52—3, 112, 140, 211,.213, 216, , 

Dumitru (Dumitrache) Eupraghioti,. | bose * “n 
"Mold. 1713, p+ 202. 

Dumitru (Dumi/raşcu). Filipescu, vtori "comis 

1620, vtori clucer 1034, vel stolnic '1643. 
1651, pe XXXIII, 1, '27, 34 52, 112, „216, 

217. _ 

Dumitru Filişanu, vel pitar 1034, vornic 2 p. 

AXĂII, 25, 27. ” 
Dumitru (Dumitraşcu) Filodor, capitan de lefe-. 

„ gii 1777]. p. 262. E | 

Dumitru (Dumitrache) Fotache, . sau Fotiade, 

doctor, v. pah. 1764, 17609, log. 1770; Vp 

" clucer 1794, + 180], pe 48,73. . . 
Dumitru (Dumitrache) Ghica, YV, spătar 1761, v, 

 -ban 1770—1799; .p 47, 101;; 1124, 126, . 

. 146—7,. 162, 238, 202, 288. , 

Numitru (Dumitrache) Gianoglu, vătaf za. . copii, 
1737, polcâvnic 1739, biv vel stolnic 1754 

v. ban, 1772, p. 204.- | 
Dumitru Grecianu,. vel clucer 1779, p, 140, 161. 

Dumitru (Dumitrache) Guliană, m. log. al.Bi- 

“ sericei 1655, p. 204.



Dumitra (Dumitrache). Guliană, capichehaia, al 

- Mold: 1713—1716, p. 264, | 

Dumitru (Dumitraşcu) Hurmuzaki 1686, p.. 285; 
Dumitru (Dumitraşcu) din Luceni, comis 1656, 

fiul lui Stanciu comis, p, 87. 
Dumitru ot Mogoşoaia (Mogoşeseu) vi vezi. Dumitru 

din Brânişteni. 
Dumitru Gheorguli Notara, doctor. floset. 1732, 

““p. 90, 23b—7, 281. 

Dumitru (Darăitraşca sau Dumitrache) Paleologu 

vezi Chiriţă Dumitrache. 

Diinitru (Dumitrache) Panaiotache, 1773,v. clicer 

1784,p. A; 48, 278. 

Dumitru Pepano, doctor din Hios, 1680, p. 254, 
Dumitru (Dumitrache) Perdicari, pitar, ispr avnic! 

de Muscel 1783,.p. 240. * 

Dămitru IDumitraşco) Brădescu-Poenaru, biv vel , 

"vist 1084, p. 106. 

Dumitru (Dumitraşco) Poenaru, vel pitar 1688, | 

: p, 60.: 

Dumitru (Dumitrache) - Popaz, biv vel căp, za. 
lefegii 1759 p:. 238. 

Dumitru Dumitraşcu) Racoviţă, hatman” 1728, 

p. XĂXXIII. i 

Dumitru (Dumitraşcu), Racoviţă, N, 'clucer 1755, 

v. vornic 1762, v. log. 1776, v. ban 1793 

i 1810, p. 79 91, 154, 190, 
Dumitru (Dumitraşcu). Racoviţă, v. sluger 1777, 

"v. clucer 1793, v. vornic 1794, 1804, 1814, 

v.log. 1818, p. 7—8, 134, 162, 240. 

Dumitru (Dumitrache) Racoviţă, v. 'clucer 1803 
v. vornic 1814, v. log. 1824, p- 240. 

Dumitru Ralli, v. post. 1786, p. 288. 

Dumitru (Dumitrache) Ramadan, v,post. Mold.. 

"1715, V, spătar muntean 1720 —4, p. 41 

Or, So, 205, 289.. 

Domitru (Dumitraşcu) Rătescu, sluger 1674 p. 145, 

Dumitru (Dumitrache). Saul, grămaătic 1786, 

| vornic, 1795, p. VIII. 

Dumitcu (Dumitrache) Scanavi, 1764, p. 263, 

Dumitru (Dumitrache) Schilitzi, căminar Mold. 

“1717, pitar muntean 1794, p: 292, 

Dumitru (Dumitraşcu) Sturdza, v. post. 1751, 

„__v,spătar 1700, Y. vornic 1779,p, 67, 91, 155. 

Dumitru (Dumitrache) Sulgearoglu Gheorghiade» 

sau lorgulescu, haţman, p. 293. -: 

Dumitru (Dumitraşcu) Draco Sutzu, prim gră- 

'mătic 1737, comis, caimacam 1739, p..295, 

Dumitru (Dumitraşcu) * Sutzu, „zis Kebapis, 'v, 

post. 1753. 

“Ene, vezi Iane: 

Dumitru (Dumitrașco). Țânţăreanu şi Spineanu, 

1620, clucer.1639 p. 88, 210. 

Dumitru (Dumitraşcu) Topliceanu, 1793, p::429. 

Dumitru (Dumitrache) Varlaam, pitar 1569, + 

postelnic: 1770, pah 1779 clucer 1795Î 1796 

„De114c:48,73, 1 146, 187. i 

Dumitru (Dumitrache) Vlasto,.. capichehaia al 

Mold. 1713, v. past. 710, p. 234, 299.1 - 

dusugubină, p. 204, - , 

ecs0flisis: lichidare, p. 
Edna (Dimbovita Prahova, p. 

132,.. 1389, 190 —1,..198— 3, 
Efrem, episcop Buzău 1632, p. 212. 

Efrim „din Bezdead, 1530, p. 159., 

efiacsia, bună cuviinţă, ordine, p. 239. 

Eliade Rădulescu, p.Î... . 

Elina, doamna lui. Matei Vodă Basarab, p- 6, 

Elina, vezi Ilinca. 
Enache, vezi Ianache. 
Enciul -vătaf ot Conţeşti 1650. p. 113. 

2,.75—6, 97, 

i 

Epureşti, vezi Nicolae. 
Eremia 1 patriarh 1546, p. SIX. 

Eremia IL patriarh. 1579, P. XA, XXII, 

Eremia Cocorăscu, sluger 1068, 1675, p. 98, 101, 
E 199, .. i 

eschimădeni, metal vecht. p. E. 

Etolianul,. vezi. Gheorghe. i 

Eugeniu Ianuli, dascăl grec 1674, p. 257. 

Eupraghioti, familia, 249, 201. 

Eupraghioti, vezi Draco, Dumitrache, Lascâr,: 

:. Ralache. 

Evghenico, familia, p. 248, 

Evstratie sau Statache (Lapiti) vtori vist. şi 

„capichehaia Mold. 1780, vel post. muntean 

1793, p. 273. ... : - 
ezoprită, avere parafernală, p. 8. 

Facă, familia, p. '202. Vezi Ioan. 
Facă, Manolache 1830, p. 96. 

Facă, Costache + 1845, autorul Franţusitelr, 

p. 90. 
Falcoianu, boerii, XXXII, "vezi Gheorghe, Ilinca, 

Matei, Mihai, Radu, Scarlat. 

Fălcoianu Ion, în divanul domnesc 1823! p. 138 Ș 
Fălcoianu, Const.. St, judecător Inaltul divan 

„1545, p. 182, 

F ălcoianu, Dimitrie, merabru la siialtă curte 1854 

p. 127.



  

fântâna : Boului,: biserica! de-la =. In. Buc. p.; 
XXĂIL 

Fântânele (|lfov) p. 55. De i Sa RR i) | 

Fărcăşanu, vezi Barbu, Maria; Matei, Panait, 
- - Parvu.'Radu; Tase. - i a e Ac ză 
Farfară, Alex, 1790. p. 71. : 

Farnese, vezi: Francisc. -: 

feligele, ceşci, p.' 70, 77. E a 

Ferechidi,. Ştefan, pitar 1845,: p.. 182, pi ui iti) 
Fianca sau Fieni, p. 1, 191. 2 

Fierea' log. din Orăşti, pe la 1600 p- 25— a Rea 
Fierea log. din Greci 1015, p.'25.) «+: 
Fierea Leurdeanu, vel vist. 1620. vel log.. 1626, 

p. 24—5, 141, 168, 209—210..: : 

Fierea Racotă, post, 1659, vistier: 1659, p. 53, 

133, 130—7. 
Fierea Brezoianu, v. “vist, 1744, r743. 2 49. i 
Fifireți, viile de la, p. G. “i. 
Filaret 1 Mihaiiţi, mitropolit 1756; p. 242: 

„Filaret Il, episcop Râmnic 1783, mitropoii it 1792: , 

„p. 105, 186, 242, 290.  : E DN IRA 

filarmonica, societatea, 1838, p. v. EAI ati 

Filipescu, vezi Constantin, Dumitru, : Grigore, 
Nicolae,. Pană, Radu, Slamna.: . - | 

Filipescu, Alexandru (Vulpe), biv vel clucer 18: 3, 
„v.. Vornic 1815, v: log 1817,p. 124,241.) 

Filipescu Alexandru, v. pah.. 1853, :p. 107. 

Filipescu, Costache G.: :820,' judecător la diva. ; 

nul civil 1843, clucer 1853,p. 96,107, 175. 

Filipescu Ecaterina, zisă Petaluda.. soţia lui 

. Scarlat Slătineanu (El $ 1806): p.: 8o,:106;. 
Filipescu, Gheorghe (Iordache) v. log: 814 V v. 

ban 1837, p.'196—7.: - 

Filipescu Grigore : (Modrogan) 1825, agă 1038. 

i "p. 96, 138 - 
Filipescu Grigore vornic 1813, spatar. 1823 p. 

239, 241, i: » 
Filipescu, Iancu, .v.: agă - „825, AA log. 544, v 

vornic 1853, p: 103—7. 138, 196... 

Filipescu, Mihăiţă, pah. 1805, v. log. 1823, p. 107. 
Filipescu, Nicolae, 1837, p, 166. : ) 
Filipeşti (de - târg şi'de: pădure. Prahova), p 

XXXIII; 58, 62, 102—6, 138—9, 200, 200. 
Filişanu, vezi Dumitru.::: -: ! 
Filişanu, boerii, p. 56. 
Filitei familia, p.:262.: Vezi Constandie, “Con- : 

stantin, Dositei, Răducan. 
Filitei, Diamandi,! de la Nişcov (Buzău), biv vel : 

şetrar 18Ir, p. 156, 239, 259, 

E 

Filitti, Hristodor dela Nişcov, 'clucer 1824, p. 15. : 
Filitti Silivestru, doctor. in medicină, 1788, v, 
„- Sluger, p.:127, 259. Vezi Smaranda. 

Filitti, Toma, v. căminar 1824, p. 156—7, 257, 
" Filitti, Dimitrie, „vezi - Mănescu, 
Filodor, familia, p. 262, : 
Filodor; vezi: Constantin,: Dumitru. “Mânolache. 
Finta. bătălia de la —, p. 217—218, 
Fisenţa, 'log.. 1652, 1662, p.: IAZ, 144) 
Floreasca pe Colentina, p. 42. . - : 
Florescu, fiul lui Socol clucer, pah. 1054. 1657, 

"1665, p. 1, 54—5, 218—221, 223, 
Florescu, vezi Anton, Constantin, „Igan, Istrate, 

Radu, Stoian. a 
Florescu, Manolache. 1823, p. 96, : îi 
Floreşti (Dâmboviţa) p. 43 220. Vezi Maria da: 

„la —, 
Floreşti (Prahova). p. xxx, e, 66, 73 75 8, 

_106—7.. 138, 198, : 

Florica, fiica lui Mihai: Viteazu, 20, „140. 
Foleşti (Vâlcea) p. 237. | : 

Fota vel post. 1613, p. 206." ue | 3 IE 
Fota, pah. 1630! grec 'de la: tanin, p. 140, 
Fota Buescu, căpitan 1733, p. 14. ni 
Fotache, vezi Alexandru, Dămitru. i 
Fotache Ştirbei, v. log. za obiceiuri 184, p. 240, 
Fotiade, vezi Fotache. - 
Fotino, Antonie 1787, 1810, p-7 147, 280, „ 
Francidi,: familia, p. 249.. ! ni 
Francisc Farnese,duce de Parma 1697, p p. xxxv 
Jrânghie, stofă frâncească, apusană; p. F. ! 
Frangopol, familia p, 249. Vezi Ianache, Mamona, 
Frăsinet (Vlaşca), p. 236—7. 
Frecea, frate cu Vlad spătar, 1494, p. 201. Ra 
Frederic de Aragon 1382, p.. XV. „psi 
Frumoasa (Teleorman?) p. 182, 
Fundăţeanu, vezi Grigore. : 

Fundătura, schitul, zis şi Biserica sau Gavanele 

- (Buzău) p. 159, 162, 163. Menţionez şi căr- 
* țile'de 'milă dela 1793 şi: 1797, (Urechia, ! 

- Ist. Rom. VII, 325). -:. - 
Fundeni (Saac) p. 69. 
Furduescu,, boerii,. p. 141. 

Furduiu, Bratu; spătar 1468, P: a 

2 

Gabrovo, p.:210. 
 Găgeni (Ghighiul —, Prahova) pi! 109, 

Găleşeşti, vezi! “Lupu din — 
Găneasa (Romanați) p. 68. CE



30. , 

Gănescul, :vezi. Mihai, .. 
Gârbovi, vezi Stan din — * 

Gaspar Graziani,, domn- Mold, ior9-ă620; p. 250, 

Gănurici (Teleorman) p.. 5-7. = .. :: , 

Găvanele, schitu, vezi Fuzlălura. : 

Găvăneşti, vezi Leca ot.—  .- «..... 

Gavră, schevofilax. al Bisericei 615, p. 247, vezi. 

Mozalds E r 

Gavrilaşco, vărul lui „Nicolae Voda. Mavrocor- ; 
dat, biv vel.post. 1739, p. 120; 277-. 

Gavriil. log. ot Hurezi,, 1676, p: 38; 

Gavril Drugănescu, căpitan . za: Slatina 1721, 

vornic za :Târgoviste, p. 6, p M0—a17, tii 

Gealep, vezi Manolache. 

gear, şal de India, p. 77. 

Gemenile (Damboviţa). p. 29, $$=9,; „205, 210,. 

vezi Stan dip —. 

Ghencea, slujitor 1667, p. 224. 
Ghencea, vezi Ghinea. 

Gheorghe, ordinul constantinian. Pi E > =:pe 
XXXV, 03—4. 

Gheorghe, vezi Iordache. ... pa iai e 
Gheorghe, v..poșt.: 1590, p. 204. 

Gheorghe, căpitan 1616, p..207.. » „.. Di 
Gheorghe, v. vornic, 1616, D, 206, RE 

Gheorghe, v..pah. 3623, p..210. .. ...- 

Gheorghe, v. stolnic 1659, p. 221..;. 

Gheorghe, v. comis 1066, p.:55—60,89... 

Gheorghe, v. pah. 1669,,p. 144,.225—6..:: 

Gheorghe Rodios,.y..vornic 1670. . -- 

Gheorghe, v.: sufar. 1691, 1717, p.; 116, 234. 

Gheorghe, v. căpitan de dorobanţi 1705, p. "121. o 

Gheorghe, log. 1717, p. 234: 

Gheorghe Baldovin, serdar 1853, p.1 15 Ă . 

(Gherghe) Băleanu, . post., „spătar : 

clucer.1643 —1654,. V. Vornic . 
Gheorghe 

1622, 1037, v. 

1055,-v. ban 1663-1073, p. 2, 26—06, .29 

30—6, 37—9 56, SS, 98, 
142 —3, 170, 176, 2I4, 221 —34: 225,” 227—9 

Gheorghe Mihălcescu (Candescu) 1658,.p. 119. 

Gheorghe Canali 1779, p.. 146, 101. 

Gheorghe Cantacuzino-Paleologu,, zis.  Sakatai, 

1431, 1441—1400, p. XV. 

Gheorghe Cantacuzino . zis Monoret” „1590, Br: 

| XIX, XXIV. 
Gheorghe Cantacuzino, v.. post. Atolă, 10445 

p. XĂVI. . E „d apa 

Gheorghe Cantacuzino, fiul: lui Șerban Voaa 

1720, p. 89. 

„I1I—I16, 121, 

Gheorghe. Caragea, divictar: în. Moldo va, 1777, 

p. 255. i 
Gheorghe Caridi, v, vistier 1640, 1044 +. 1055 

p. 2; 38, 53, 60,.168—9, 172, 257; . * 
Gheorghe (Gheorghiţă). Caridi, fiul Hrizii vor- 

nicul 4Popescu). 1680, p. '171—2.. 

Gheorghe Cerno»vodeanu..vel: stolnic 1760. Era 

+ 1793, p. 260. 
Gheorghe Comnen, în „Molă., „sec. xy Ilea, p: 

258. - 

Gheorghe Condili, caimacam - 1786; p- 277. 

Gheorghe ot Corbi, sec. XVI-lea; p. XXX, 25.. 

Gheorghe (Gheorghiţă) Dediul (Dedulescu), slu- 
ger, 1680, p. 57. , 

Gheorghe Drugănescu, . Vel . vornic; + 1073, p: 

XXX, 
Gheorghe Etolianul, grec din « sec. XVI: dea, P. 

XVII, XXII. 
Gheorghe Fălcoianu, vornic, 1692, 1 p. 232. 
Gheorghe (Hrisoverghi ?),: cămăraş 1591, p: 246, 

Gheorghe loan 1674, p.:145. ..-: 

Gheorghe Jianu, - întâiul soţ al Zoitei. Părşco- 
„veanu,'I810, p.:71, 77, i: 

Gheorghe Luchi, căminar, i ispravnie de Vaca 
1794; p. 271. 

Gheorghe din Măgureni, vornic, ful lui Lupu 

log... 1630, p..29, 55. pi 

Gheorghe (Iordache) . Mano': vel agă, vel pabh.. 

-+1749,:V.: post, 1762, caimacam Craiovei 
„.1766,.p.: 276. : 

Gheorghe. Moruzi, ban In Mold. 1727; vel ban 

« Munt. 1744, p. 258... -. 

Gheorghe Muselim 1670,.p.,:251..::.. : 
Gheorghe Saul, serdar :1780, p.: VIII, 298, 

Gheorghe Sotiri, Capichihaia, INT, Sluger, p 
e 42. 

Gheorghe Spanduni, cămăraş Mold. 

căminar 1710—1716, p. XIV. 

d 

11003, 

Gheorghe ot Urigurei, fiul: lui Dobrin. log 

7.1637, p. 29—30.. 
Gheorghiade, vezi Dumitrache, 
Gherachi, familia, p. 262; Vezi Alexandru, Con: . 

" stantin, Ioan.: : 
Gherachi, Constantin, m. log. al Biserici, 1593 

p. 202. 

Gherachi, Elena, 'soţia lui. ăturmazati- Pagine, 

p.203. .. :. 
Gherachi, Grigoraşco, « Spătar. 1811, P 203,:
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Gherasim Palada, patriărh al Aletăridriei 1688 

p. 282.:' ' : , 

Gherghe; vezi Gheorghie. ai zi 

Gherghina, Pârcălab al cetăței Poenari; 201, 

p. 2, 17, 18/32. i pri ! 

Gherghina, pah. 't0oi, p. 204.0. i 

Gherghita, oraş, p. 216, vezi - Ioan căp. de = 

Prâda, Radu. N - a 

gherniesut. atlas cu âpe, din Alep, p 72, qm. 

Gheţea, vezi Ghinea. 

Ghica, familia, p. XXVI, + vezi Dimitrie, Scarlat; 

Ghica, âgă. 1620, p..209.:- :: ERORI 

Ghica Alexandru (Barbă roşie) v. clacer 1Sr4, 

v, log. 1818; p. 8,:240, 28. *: - i 

Ghica Alexandru. Vodă, domn 1834 —1542,. cai-i 

macam 1856, p. V, VI, 251. 

Ghica Coristaritin. Gr, membru la. Inalta curte 

1854, p. 127. :- TI) 

Ghica Diiititrie, di +Moldova. agă, 1821, p. 293- 

Ghica Grigore. v. log. 1812, domn 1822, p. 7. 

Ghica, Grigore Vodă al „Mold. 1774 p. 293-i 

206, : 

Ghica, Iancu, 1840, p. 41. i 

Ghica, Mihai v. “vornic 1820, v: ban 1833, p. 19 96. 

Ghica Nicolae, v. log, 1857, p. 49,+175 

Ghica, Scarlat "Vodă 1758—01, p: 250, 258. 

Ghica Scarlat” Gras beizadea, 18377 1855. p. 160, 

ai 
* Ghidul, comis 1652, 1601 ot Popeşti, p. 169, 170. 

Ghighiul- Găgeni (Prahoya);. p 109. : 

Ghimpați, p. 22.  - . m) 

Ghinea din Dedulești” i016, "p."207. - - 

Ghine4 Racotă, biv val” atmaş 1619; p. 52, 133, 

Ghinea cubețu . „16ş0, ftate: cu:  Pepand,” p. 254. 

Ghinea * “Tzucală,-” zis "Brătăşânu,. V.: vistier, 

A651—7 p. 87, 142, .217, 296, . 

Ghinea, Ghencea 'sâu: Ghetea” (Gheorghe): “Rus- 

i tea, : zis Vaăleanu, vel -portar, 1658, v: 

clucer,. 16602—9, v, post. 1681, v.«-vornic 

1688, p. XS, :38; să, 60, 144 225— 

6, 230, 232. : . 

Ghioca, clucer 1620. log. 1635, p p. 2 209. ia 
. 

_ Ghionea ot- “Brănceni;! 1032, p- 2iz: Dei 

ghiordan, colier, p. 29, 70.: -. îi i 

shiordie, hăină.de iarnă, peste bini, p. 235.3 

__Ghiorma din -Mogoseşti- 1032, pi. 212. iti 

Ghiorma v. post, v.:ban; 1505. Incepătorii 

"neamului Alexenilor, "p. Var: 

Ghiorma : ”4Alexeanu) +. «căpitan 03, v, . pitar 

po 

  

+ i ie 

-: 1042; v. sluger 1644;:v: bân.1646,. 047, 
1054, p. 2, 21 54 5» 113, 1423, 214 

*... 2165:-217, 219." Pi dai) 

Ghiormeasca; vezi “Neacga.: peri ră 

Ghiurha sau: Ghiolma; familie epirotă: din sec, 

ORVI-XVII, pe 20 titi ti) 

Ghiurghi sau -Giurgiu, v. comis „1603, v. vornic 
“1015, p. 54, 205, ci) 

ghiuvez, roşu: ca purpura, p. 78.;: 
Gianet, vezi Antioh, Ion, lorgache, Lasearache, 

: Manolache: ”. !: e! 

Gianet, Gianetopol sau Giani,, fainilia, p. 263. 
Giani din Mitilene, corifeu al -filosofilor, pri- 

michiriu al Bisericei 1740, p. „263, „Vezi: 

„ Gianet, aa i cai) 

Gianoglu, fanilia, 204. 4 

Gianoglu, vezi Constantin, Dunăitirache:: pa 

Gioanache, spiter, 1820,:p. 78, ;.:. iii) 

Glavă, Iancu, clucer i815, p. "126; „294, 206, ÎI) 

Glichi, familia, p: XĂIUII. .::.- i 

Glichi Nicolae 1785,:p. SRI. 

aa 

Glinu; vezi: Turturea:din —- i! iii 

Glodeanu, zis şi Negruşca. (Saac) p.. “3, :68, 

Glogoveanu, vezi Nicola: in te 

Glupari (Vlaşca) p.:108—9, 172: ci) 

Golescu, vezi Ivasco, Maria,. iu pp) 

iBolescu Constantin, agă 1811, p::77.: 

"Golescu lordache, clucer 1808; v..: Vornic. . 820. 

p. 148,'150,. 197; 242.i sa bi) 

„Golescu Gheorghe; serdar, 1832;: p- 157.+ e 

Golescu Ioan, In divanul civil: L344,. p. 126, 135 

„+ 175. Iei fi ri Pia i) 

Goiescu, Nicolae, “1823; p.: 138.:: i: FEa 

Golescu: Ştefan. 1843,.p.. 125:£' za iu 

Golgota, mănăstirea, p:. C. 192, 195.6, os. j 

Gonţea, pah., 1568 — 1582, p. 19—20, 18425, 

20223 i iii citi i 

Goran, log. ot: Olăneşti. 1646, 1051, pi 169, +236) 

Gorgau, v; stolnic 1610—1018; v: , Spătar 1028, 

p. 22,'168, 207—Sj 211î::- ke ist, 

Gorgani: (Vlasca), p. 108,-174-—5.-. ui 

Govorov, polcovnie rus, 1851 pt ui. 

Grădiştea. (Muscel): p- Bi:O. îs 3 

Grădiştea (Vlașca) P..1, 212; 224. i 

Gradişteariu,. vezi Bunea, Constantin. Grigore, 

:Tanache, “Manolache, Manul, Nica, Şerban, 

"Valcu, . ti to 

Grădişteahiu; "Alecu: serdar .1853,.p
:. 176 pate 

Gradistea, “Constantin. asi; 
consilier: p. 175, 

iasa 
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Grădisteanu, Climent. ieromonah î722, 1732, p. Grigore Balş. v. ban 1779, p.. 156... 

2367.: gr Grigore post:-ot Boldeşti 1610, P. 25, 
Grădişteanu Grigore, stolnic. 814 vistier, mem: Grigore Brâncoveanu, v. log. 1800, v. ban 1822, 

bru în divanul judecătoresc 1838, la înaltul - 3 Pe.193, 241. . .. ş; e 

„divan 1844, p. 77, 127, 138, 166, 175,182. Grigore (Grigoraşcu) Cioran, v. pitar 1760, p. 67, 

Grădişteanu, Scarlat, v.. log., 1813, .v. . vornic Grigore Conţescu, I9g- biv treti Vistier 1720, p. 
1823, 1837,:1840,:p. 125, 138, 175, 281, ::. „+ 89, ta 

Grăjdana Băleanu, era ţ 16041.căs.:1): cu:Badea Grigore Filipescu, v.: căp. za dorcbanţi: 1717, 

“ot Greci 2) Leca spătar Rudeanu- p 24, „.> "Vel serdar, 1731-2, -V, clucer 1733, p. 14, 
50, 53, i pi . 62, 123, 237. - et, - 

Grăjdana Racotă, căs. 1) Buzinca comis 2) Grigore Fundățeanu biv treti log. 1780; p. 65, 
Bunea] Grădişteanu 1654, pe a 53, 219, Grigore (Grigoraşcu! Ghica, v. comis 1748, - 

220, 22427... e. Grigore Grădişteauu, fiul Bunei, vistier 1668, 
Grăjdana Cocorăscu, 1703,.p. vars: ! log, 1669, 1672, p.:222-7. - » 

Gramont, Adalbert de, ofițer român 1848, P- Grigore Grecianu biv vel agă 177, v, serdar 1720,. 
182, Aa A biv vel vistier 1732,-v. . vornic 1748, v. 

Graţiani, vezi Gaspar. . ..::.;: ți 2, ban 1745, p..45, 64.:89, 123, 178. . 

Greci (Dâmbovită) p.: 17. „ i pe ta Grigore Grecianu 1790, p. 126..; , .. - 

Greci hanul din Bucureşti,p. 21. .: CDR e Grigore Guliano, zis şi , Paleologu, v. stolnic 
Greci-Mârzi, p- 232. Ia 1797, p..266., , -. 
Grecianu. vezi Ancuţa, Badea, Barbu, Cons- Grigore  Halepliu : sau Halepinschi, - Y. “post, 

tantin, Dumitru, Drăghici, Duca, Fierea, 1715, v. vistier 1717, 1720, v, log. 1724, 

Grigore, Ioan, Matei.. Mihai, Papa, Preda, p. .89, 123, 266, iN 
Radu, Scarlat, Şerban. - Dai Grigore Hrisoscoleu i ispravnic. Buzău, 1781, sto- 

Grecianu, Dimitrie agă. 1838, p. 138: . Inic 1785, pah, -1792, .ispravnic Prahova 
Grigore, comis 1607, v.'comis 1617, 1619, 1620, 1797, clucer 1802, era :1810, p. 72, 75, 

16028, 1632, v..- log. 1634-1641, p: 224028, | n 1 133—5, 270. Trebuie „deosebit de Grigore 
-30, 52-3,.140, 205;:207-9, 212, 215,.. : + Hrisoscoleu, medelnicer 1790, clucer 1792, 

Grigore, v. vistier 1033, 1037, P. C. 213; e fiul banului Ianache, (Urechia, st. Rom, 
Grigore, vistier 1652, p. 142.. ppt VI, 114).. pe „ 

Grigore, v..pitar :1674, p.:145. : Sa Grigore Hrisoscoleu, sluger 1501, pah. 1833; p: 
Grigore, fiul lui Anastase şi nepot lui "Span- 192, 243. ae ri pd . 

duni, pe la 1710. p.-: XIV. ia Grigore III Mammăs „sau. Melissino, patriarh 
Grigore mitropolit 1632-6, grec, p. 26. 212, 246 . 1446-1451, 1459, p; 2438, 277.1.» 
Grigore, mitropolit 1777, 1785, P: 104, 180 - 781, Grigore fiul lui Const, Vărzaru, post, 1659.- p. 
186. i, 219, . | 

Grigore Alexeanu 1775, v. pitar 1752 p, 4. “ş, es. Grigore Vataţi; v. stolnic. 756, p, 296, 
Grigore (Grigoraşcu) Balasache, vtori log,. 1777, Grigore Ventura, v..comis 1793, vV, post, 1795, 
0 V.comis'1779,:Y. spătar '1783, hatman + si ! -p. 297. . 

părcălab Sucevei 1793, p: 252, : . Grigore Vlasto, baron, soțul Bălaşei Cantacuzino, 
Grigore Băleanu, post. 1687, 1694, vornic za + 1745. p, 64, 154-5 299,. 

Târgovişte 1703, 1706, v.. sluger. 1712, v. Grindu (Buzău). p. 215..-.. ot 
log. 1716, consilier 1725, p. C. 38- 40, 42, - Gronlier Joseph preceptor, al lui G. Gr, Canta- 
110-118, 121-2, 172-3, 2334. - cuzino 1845. p. VI. 82... i, 

Grigore Băleanu. v.: pah. 1767, v.. „clucez: 1774; Gronlier, Matilda, sora . precedentul + p. vw. 
"7. log. 11779, .Vi vornic 1780, P. 43— 7, Grozav. fiul Agăniţei. 1668, p.. 35.. v- 
"190, Grozăvoata(Saac) p. 74-7. i 

Grigore Băleanu, A stolnie 1795. ve v: log. 1809, Guliano, familia, p,.247-8, 264, 285, „vezi i Duri: 
"1814, :v: vornic 1817, 1819; v: ban, p. „489 „„ trache, Grigore, Ioan,. Paleologu, Tudo- „. '240-2, 281, 

a rache, Toma.
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Guliano, Constantin, mare. log. al Bisericei 
1668-1672, p. 256, 264. 

Guliano, Elena, stolniceasa. 1795. p; 

Guy de, Lusignan, rege al Armeniei « 7344. p. 

Bafta, Ianache, v. log. za obiceiuri 1803, p. 194. 

Halepli familia, p. 266, vezi Avitam, Chesarie, 
. Grigore. lanache, Isaac, Ralli, Porfirita, 

' Panaiotache, State. EI 

Halepli. Hagi Grigore, învăţat, 1699, „p.: 266, 

Halepli, Dimitrache 1800, p.:193.': . 
Halmajele (Mehedinţi) p. 221—2. 
Hamza banul, din Obislav, 1530, p. 19.:: 

Hamza banul Pârâianu, 1610, p. 209: - 

Hangerli, . Constantin" Vodă 1797, p:: 207, 287. 
Hangerli, familia, p. 267: Vezi Nicolae, Samuel.: 
haraciladismă, vânzare la mezat, P.'8, 179. 

iraibau, căruță, trăsură, p. 9. - m 

Hârgotă pah. 1482, p. 18. - La : 
harhal, colan. salbă, p. E. : 
harşa, pătură de cal, cu cusături, p. G. ” 

Hartofilax, vezi lanache. . pi : 

Harvat stolnic 1577, 1581,:p. '20, 203: Da 

Harvat -spătar,: Ştirbei 'ot Isvor, 1629, p. 141. 
Harvat din Luceni 1661, nepotul banului Dra- 

gomir, p. 88.. 

hatalm; constrângere, violenţă, p. 215: 
havaet, venit al unei slujbe; p. 240, 
Herăscu, vezi Năsturel. : 
Herbenville, Pecheux d, 1841, p. Sr—a: 
Hierax, mare log. al bisericei sec. XVI-lea 262. 
Hilandarul, mânăstire la'muntele Atos, p. XV. 

Hilel B. Manoah, 1840,:p. 8. 
Hiotu, familia, p.: 267.: Vezi lanache, Scarlat. 

Hiotu, Costache, medelnicer : 1810, , 1819, p. 73, 

190—7. 

Hiotu, Nicolae, clucer 1844,'p. 139, 200. 

Hodivoae, vezi Stanciu. 
horbote, dantele, p. 78. ” 
Hotărani, mânăstirea, p; XXXIL. Vezi Tatu, 
Hranita log. ot Blagodeşti - 1592 şi fratele său 

4 

Mihul. 
Hrisant Notară, patriarh 1713, p: XXVII, 264, 

281, ar git, 

Hrisis, folosință, p. 14 105, 132. 

Hrisoscoleu, familia, p. 246, 249, 267. Vezi Ale- 

xandriu, Andronache Vlasto, Aristarh, 

"Constantin Aristarh şi Constantin Hri-, 

„ soscoleu, Dimitrie Aristarh, Grigore, Ja= 
nache, Ilinca, loriache . Aristarh, -lorda: 

„.. „che, Manolache, Maria, Nicolae, Răducan, 
Ruxandra,- Scarlat, Sguromali. . 

Hrisoscoleu, schevofilax şi m. log.-al Bisericei 
1038 —1646, p. 267., | : 

Hrisoscol, fiul lui Gheorghe, 1694, p. 268,. 
Hrisoscol Ralli, dragoman al, Veneţiei 1749, p. 

288 

Hrisoscoleu agă,. 1776, ispravnic “Prahova 1784. 
p. 252, 270. Vezi Ianache Hrisoscoleu,. 

Hrisoscoleu Dimitrie, căminar 1815, vel log.1820, 

p. 197, 271.. 
Hrisoverghi, familia, p. 2463. Vezi Aslan, 

„Nicolae. 
Hristea, vezi Cârstea, Hrizea, Hristodor. 
Hristea (Hristo) post. 1686, p. 231. 
Hristea Saul, şetrar 1776, p. VIII, „298, 

Hristea (Hristo) serdar 1779, p. 4 
Hristodul Vlahutzi, Y. pah., v.. post. pe la 1780, 

p, 298. 
Hrizea, v. vist, 1622, V, log.: 1626—8, v. vornic, 

: :1629—1630, 'v. ban 1632—7, v, vornic 1638- 

1641, era 1646, p. 2, 25-32, ş2—3, 140, 

168, 210—213, 215, 221, 225. p 

Hrizea din Bogdănei, v. pah. Toşr—2, v, "spătar 

3654, ispravnic la Troiţa (Radu Vodă) din 

Buc. Spânzurat' 1657. p. 2, 142—3, 217, 220. 

- Hrizea, Caridi-Popescu, căpitan 1663, v. spătar. 

„1678 + 1680 1666, v. vistier 1669,. 1672, 

p. 2—3, 36—7, 57, 60, 144) 170, 
228—9. 

Hrizea Băleanu, 1680, p. 117. 

172 220, 

Hrizan post. din Barbăteşti, 1595, p. B. C, 28, 
"210, 225. Vezi Maria. 

Hulubeşti (Vlasca) parte din "Strâmba, p. 175: 7: 
Hurezi, mânăstirea, p. XXXI. — Vezi Nedelco, 
Hurmuzi sau Hurmuzaki. (Plagino), Vizantiul,, 

“ dascăl la şcoala Fanarului, log. Biscricei. 

1691, p. 285. .. DRE 

Hurmuzi (Plagino), vezi Chiriţă. 

Hurmuzaki — Plagino, pah. 1782 hatman 1800, 

„p. 203. 286- . 

Hurmuzaki, vezi Dumitraşco, Manolache. 

Hurmuzaki, familia moldovenească, p. 285. 

iuzmel, dare, venit, slujbă, p 239. 

Iacov Argyropol, * v, cămăraş - Mold, 1793, mare: 

dragoman 1812—1815, p. 250.. :
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lacov Maviocordat, negustor In Muntenia 1580,. : 
_p.270.! 

Iacov sau lacumi Manas sau Manos;1713, p. 275. 

Iacov Paleologu din Hios 1573; p. 283: 
Iacov Rizo,v. spătar şi capichehaia Mold. 1758- 

1764, p.. 203, 272,:287.'; . 

Iacov Rizo, v. post. 1819,: p. 273. 287. 

Iacovencu, Ignat, consilier. de colegiu, 1838. P 

107, 198. . 

Ianache, Chiriţă: —, Ve post. “16or, p. 204. 

Ianache, Chiriţă —, vezi Ioan Vlasto, 
Ianache, v. portar, 1020, p, 209. i 
Ianache, v. vistier 1630, p. 212. : 
Ianache, sluger 1652, p.:142. | 

Ianache, clucer 1665, 1667 p. 222—4. 

Ianache, v. căpitan 1092, p. 232. 

“Ianache, vistier 1675, p. 3. 
Ianache, v. comis 1726. ': 

Ianache, v. sluger 1735, 
Ianache, cămăraş 1730, fatele doamnei Simarandâ 

„a lui Nic. Vodă-Matrocordat, p. 41. 
lanache (acelaș cu precedentul?) hatman in Mold. 

1741, p. 258. 

Ianache serdar 1751, P: 43, 06. (Campulungeanu 

ori Rosetti?). 

Ianache zaraful 1741, p. 145. 

Ianache, v. slugei 1760, p.67. 

Ianache,. v. serdar 1760. 
“Tanache (Moruzi?) v. log. 1779, p: 146. 

Ianache Alexiu de la Câmpina 1757, p. 66, 107, 
198. 

Ianache Câmpulungeanu, vezi lanache Silivriană. 
Ianache Cantacuzino, v. vist. Mold. 1631, p. XXV. 
lanache ” medelnicer 1805, p. 135. 
Ianache Caragea, v. post. 1625, p. 11, 51, 254, 
Ianache Catargi, v. ban 1614—1626, p. XXIII, 

23—4, 84, 206, 208—2i0, 214. 
Ianache Cleronomo, interpret al Porții 1073. 

p. 273. 
Ianache Cornăţeanu fiul lui Socol, Spătar, i +. 1054 

p. 1. 219, 220. 

Ianache Frangopol, sec. XVIII- -lea, p. 247. 

Ianache Grădişteanu. 1704, p. 237.. 

Ianache Halepliu, ispravnic de Cernăuţi 1740, 
p. 266, 

XYanache (Halepliu” ori Ralea?) +. Sluger 1758, 

1701. Vezi şi Ianache Mamonă. 

Ianache Halepliu, sluger 1789, hotarnic 1Sor p. 

193. ” 

" Ianache Hartofilax, v. vistier, 1666—9, p,si--6, 
So, 98, 225, 254. Acest Ianache trebue 
deosebit de Ianăche vist, ot Piteşti dela 

"1686. In nota 12 de la. pag. 254, în loc 

de Geneal Cant. citeşte Doc. Cauta, 
Ianache Hiotis sau Hiotu, medelnicer 1770, p. 156. 

lanache Hrisoscoleu, v. post. '1747-—5, v. ban 
Craiovei 1750—4, 1768, 1779, caimacam 

" „.Craiovei 1783, p. 46, 193,269, 274. Trebue 

deosebit de lanache Hrisoscoleu, vel ban 

- 1790 (Urechia, Ist. Rom. III, 345, VI 
218) care e probabilacelaş cu. Hrisostol 
aga de la 1776, 1784. Vezi âcest nume. 

Ianache Kogâlniceanu medelnicer. 1779, p; 156. 

Ianache Mamonă, v. sluger 1750, 1753. 

Ianache Mavros, v. pah. 1754- p.: 277. . 

Ianache Moruzi, v. comis 1708. :vornic 1786, p. 

47, 127. 
Ianache ot Perieți 1692, p. sr. 
lanache Porfirita, zis şi Halepli, capieheai, 

1074, p. 266. , 

Ianache Râfoveanu 1751,:p; 6r.!. 

Ianache Râfoveanu 1755, 1797, p. 156.: 

Ianache Rosetti, v. comis Munt. 1764, p, 45. 

lanache Sacazlâu, medelnicer '1778, p. 155.: 
Ianache iSilivriano zis Campulungeanu) serdar,. 

COMIS 1745, p. 125—6.. 

Ianache (Iane sau: Ene' Slătineanu, medelnicer, 

caimacam 1737. p. 182. i _ 

Ianache Stama biv vel agă 1718, v. post. I7IY. 
1730, p. 41, 61, 59, 123, 251. Vezi Ianache. 

"Vizantiul, . : , ! 
Ianache Stavrache, i ispravnic ae Iaşi 1749, p. 263. 
lanache Văcărescu vătaf, 1690, v: căp. za lefe- 

- “sii 1691, v. agă 1695—1706, v. pah. 1707, 
v. clucer, 1712, p. XXXII, 116 — 22, 152, 

233. 

Ianache (Enăchită) Văcărescu v. comis zqb0;v. 
vist 1776. 1797, v. ban, p. 67, 69, 124, 163-4 
188, 286, 293. 

Ianache Vizantiul fiul lui Stamos si: al Sultanei . 

Muselim, 1684, p. 231... vu 
lanache, vezi Ioan, Iane. 
Iancu. vezi loan. a 
lanculeu della Rocca, - mila, p.. 271. Vezi 

Lucache. E a TE : 
Iane, vezi Ioan, lanache. 
lane, vistier 1502, p. 165. , 
Iane, v. vistier Mold, 1582-—1591, v. ban: mun:
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tean 1592, ocrotitorul lui. Mihai Viteazul, - 
era ț 1603,.p. XXIII. 2r4, 

lane. v, post. 1616—1618, p. 22, 168, 207 —8. 
lane, spătar 1034, soțul Ilincăi, din Mănești și 

„ Bucov, p..27, 52. . a 

Iane, neguțător, 1659, p. 221. 

lane,. v. pah. 1659, p. 221. 
Iane neguțător 1696, nepotul lui Andrei p. 60, 
lane, v. sluger 1725. 

lane post. din Boleasca. 1600, p. 21, „55 207. 
lane post. din Blagodeşti 1628, p. 140.. 

lane Calogheră, v. vist.. Mold. 1594, p. 214, 

lane Cocorăsct, sluger 1650, p. ,112—113. 
Iane Cocorăscu, post. 1630, :spătar 1662, logofăt 

1675,p.XXX, 3, 13, 113, 116—r18, 121, 255. 

lane Conduratu, -neguţător., Mold. : 16S0..p..69 
lane post..ot Dâlgopol 1620, p. 209.: . 
Iane Dâmboviceanu, biv vel clucer za arie 1751, 

p. 66, 
Iane, vezi Giani. 

lane Slătineanu. vezi lanache, | 
Iane portar,“din 'Togozeni,. pe: la 1610, P 112. 
lanuli, vezi Eugeniu. A 
Iapa (Teleorman) p.: 178. a 

ldoxie din Târgovişte 1620 p. 209... 
lerotei, vezi loan Comnen, Pseudo-Dorotei. 

Ignatie, v. şetrar 1674, p. 145. 

Ignatie mitropolit 1654, 1665, p. 219, 223. 
Ignatie mitropolit 1810, p..7. 
lie v. şetrar 1673, p. 37, 229. 
Ilie, v. medelnicer. 1679, p. 57. E 
llie vornic ot Corneşti 1646, p. — 33 5» 31, 33, 

37, Vezi Marula, . 

Ilie Otetelişanu, biv vornic 1725. p. 42. 

Ilie Rătescu, biv log. vistierie 1779, p. 146. 

Ilie Știrbei, v. vistier 1717. E 
llinca serdăreasa . 1762, p. 155. 
linca Bărcănescu 1785, născ. Colfescu, p: 156. 
Ilinca Boteanu, saţia lui Stan (State) Popescu 

1747, p. 39. . " 
Ilinca post. Cantacuzino, fiica lui “Radu Vodă 

Şerban, p. 43, 52, Ss— —00, 65, 99, 100. 
Ilinca Fălcoianu, soţia lui Catacal serdarul, 1755, 

p. 69. 
llinca Hrisoscoleu, soţia lui Alexandru medel- 

nicer. 13792, p. 70. 
Ilinca, fica lui Nicolae Pătraşcu Voevod, 'soţia 

- lui Istratie Leurdeanu 1655, Lă 2, 43, 227. 

loan, vezi lanache, Iane, Aa 

Ioan, biserica.sf. — din: Bucureşti,.p. So. 
Ioan, Ţarul Moscovei sec. XV-lea, p. 282. 
"Ioan, bătrânul, log. 1603, p.205. ui: 
Ioan (lancu) v. vistier 1745, p. 237. 

Ioan, medelnicer 1803, p. 147. 
Ioan Andrei Anghel Flaviu Comnen, "duce de 

Drivasta 1621, p. XXXIV. pa 
Ioan Argyropol, praporcic Mold. 1835, p. 250, 
Ioan Asan, regele Bulgaro-Vlahilor, p. XIII. 
Ioan (Ioniţă) Bălăcianu, şetrar 1779, 1803, p. A, 

100, 129,.192, 194, 199. , 
loan Băleanu, vel portar 1716, 1727, p. 40, 42. 

loan (Ioniţă) Băleanu, biv vel vist. era 1748 

p. 49. 
loan Bărcănescu, vel log. 1806, p. 194. . 
Toan (Ioniţă) Cândescu, biv vel medelnicer 1762, 

v, pah. 1772, 1797, p. 160, 162 —3, 263. 

Ioan Cantacuzino, duce al Traciei 127: p. Ă. 

Ioan Cantacuzino, fratele lui Şaitanoglu, 1566, 

p. XXI- Il. 
Ioan Cantacuzino, v. pah. 1747, p, 36, 

Ioan (Ioniţă) Cantacuzino din Mold., vtori ist. 

1753, p. 154, 150. 
Ioan (Ioniţă) Cantacuzino din Moldova, « cronicar, 

V.. Vornic 1779, p. 156. | 

loan Cantacuzino biv log. za vistierie. 1746, v. 

spătar 1789, p. 83, 98, 105, 192. 

Ioan (Ioniţă) Caramanlâu, biv vel căminar „(?) 
1781. p; 94, 256. Tot el ? serdar 1792, pah. 

1794, ibid. .. * 

Ioan Cariofil, log. al Bisericei 16044—8 p. 256, 

Ioan (Ioniţă). post. Cărlova, 1777, p. 160) . 
Ioan Catargi, v. post. Mold. 1646, p. 214. 

Ioan Cocorăscu, clucer 1747, p. XXXI. 

loan (Ioniţă) Comăneanu, v. pah;, v. clucer 1793, 

„1795, p. 130; 174: | 
loan Alexie Comnen, împărat 1350-1390 p. 

XIII: up 
loan Molivdos Comnen, doctor, protomedic al 

„lui Const, Vodă Brâncoveanu, .apoi le- 

rotei al Dristrei, p. VII, 258, 

Ioan Creţulescu, biv vel medelnicer 1793, v. 

" căminar 1795. p. 91, 174—5. | 
loan Damari, v. log. 1788, v. "vornic :1795 + 

1798, p. 100, 260, 300. E | 

loan Dedulescu v. comis 1723, ve stolnic 1724 

p 41 61. 

Ioan Facă, .v. clucer 1784, p. 96, 262, 271, 

loan Florescu, v. clucer 1791, p. 186— 7,



loan (Iancu) Gherachi, haiman 179, p, 263. 
loan (Iancu) căpitan de Gherghița „1044, p- 112 
Ioan Gianet, clucer 1787, p. 264, : : 

Ioan (Iancu sau Ianache) Glava, clucer, 181 5, 

„p. 120, 194, 200. 

Ioan Grecianu, clucer, :1795, p. 130. 

loan (Ioniţă) Guliand, v. pitar '1758—1760, v. 

pah. 1761, v. stolnic, vel clucer 1764; v, 
: log. 1776, p.'124, 265. 

Loan Gheorghe Heraclei, princeps Moldaviae, 
1566 (Basilic Despotul), ' P. XXXV. 

Ioan Ipsilante dragoman 1759..p.'274. 

Ioan, doctor 1781, vezi Manicati, 

Ioan Mavru, biv vel pah. 1779, p. 146, 161. 

loan (Ioniţă) Racoviţă, biv "vel clucer 1702, p. 
- 1șa, DE 

Ioan Rizo, doctor la Constantinopol 1762, p. 257, 

Ioan Rosetti 1731, p. 62. 

«loan Rudeanu, spătar :1660, p. 2. : 

(loan) Iancu Vodă Sasul 1579—1582, pe. 284. 
Ioan (Ioniţă) Slatineanu + v. şetrar + 1785, p, 77. 
"104, 260, 

Ioan Știrbei, medelnicer 1791, v. vornic _1823 

p, 138, 180—7, 242, 

„Ioan (Chiriţă lanache) Vlast, vel post: Mold. 
- 1691 —1701. p. 298; 

loan, vezi Ivan. 

_Joanichie Caragea, patriarh 1762, p. 263. 
Ioasaf, patriarh 1566. p. XIX—XXI. 
„Ioasaf Argyropol, mitropolit de Salonic x 570, 

p, XX, XXIV. 
lonaşcu post., fiul lui Miroslav vel 198.4 1030, 

p. 221. 
„Joneasca, (Vlașca), p p. 176. 
"Toniţă, vezi Ioan. 
“Iordache, vezi Gheorghe, Iorga, Iorgache, N 

 Tordache, vel portar, 1723, p. 176. 

„Tordache Aristarh (Hrisoscoleu) v. comis 1753, 

: post. 1767, vist.. 1776; p. 209, 

Iordache Asan-Micşunegti, biv vel stolnic 1758, 

p. 286. . 

Iordache Balasache, agă 1749, ah. 1751, că- 

. _minar 1756, v, post. 1764, p. 252, 

"Iordache Băleanu 1760, p. 45—6. 

Iordache Balş, biv vel comis 1762, p. 154. 

Iordache Balaccioglu, biv vel Serdar „1764, p. 

14, 73. 

Iordache Cantacuzino, v. vist. 1634, 3 V.: spătar 

1644 Mold. p. XĂVI. 

lordache Cantacuzino, v. i. Spătar 1688, P- 38, 58 
232, A IP 

Iordache Cantacuzino'din Mold., v. stolnic, 1779, 
ban 1780, p. 155=—6, ! 

Iordache Cantacuzino din ramura Şerban Vodă 

v. pah. 1755, 1760, p. 67," 103. o 
Iordache Cantacuzino * (Măgureanu), v.: :sluger 

1772, V. şetrar 1778, v. serdar 1794, v. 
pah. 1799, v. clucer, Era + 1811. Pag. 69 
73, 15—6, 80, 100, 128—130,132—6, 146— 

„7, 160—2, 190—1, 193—5, 197.: 200. 

Iordache Caragea, v. pitar 1753 —5, v. stolnic 
 1704—8, p. 255. i 

Iordache Caramanlâu, v. clucer 1708, Y. „Post 
: 1726, 1739, p. 256. : 

Iordache vistier. Cocorăscu “ 1720, p. 123. 

Iordache Conduratu v. stolnic 1753—5, p. 69. 

«-Jordache, fiul lui Socol Cornăţeanu, spătar 1654, 
p. 218. 

Iordache ot Coslegi, vornic „A844 1646, P. 33 
112. 

Iordache Creţulescu, v. agă, 1709, v. post. 1710, 
v. pah. 17Ir, v. log.'1719, v. Spătar 1732, 

v. vornic 1745..Era.ţ 1755. Pag. 41, 89, 

-102, 123, 173, 178, 191, 237, 265, 290... 
Iordache Creţulescu:.v,: vornic. 1783, p. 162, 

Jordache Creţulescu, fiul lui Ioniţă, 1811—1819 

comis, 4 1825, p. 92, 94—7. 

" Iordache Damari, v.. pah. 1779, v. . log. i p. 

100, 190—1, 260. , 

Iordache Hrisoscoleu,. 1810,p. 135. 
Iordache Mărgărit, pah. 1777, p. 160. 
Iordache Mavrodin, clucer 1800, p.: 193. 
Iordache: Mavros, v. căminar Moldova 1793, p. 

277. 

Iordache Neculescu, v. şetrar, medelnicer, 1776, 
1778, p. 69. Altul, agă 1759, p: 238.. 

lordache Paladă, ispravnic 1785, v. stolnic 1793 

p. 283. 

Iordache Panaiotache, V. cămăraş Mold, 1704, 

p. 278, 

lordache Părşcoveanu,. post. 1052, v. clucer za 
arie 1602, v. stolnic 1665, p. 34, 141—4, 

222—3e IN : 

Jordache' Popescu (Caridi), Ve vornic, era “| 1729, 
pp, 2e 

 tordache Ramadan, Y, post Mold, arad, 

p. 289. . . 

Iordache Ramadan y, post. 1730, dragoman al
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flotei 1731, v. Spătar. 1739; 'caimâcam 
Craiovei 1759, p. '289—290. i. 

Iordache Rosetti, fiul. lui - Antonie Voda, Y 
post. 1677, p. 90. ” . 

„ Iordache Scanavi v. comis! 1813, 
Iordache Slătineanu, v. pah: 1797, v. log :1808, 

v. vornic x814, caimăcam 1822 p. 8, 79, 
240—2; . 

Iordan vel log. 1562, p. 168. : 
„lorga, staroste. 1699, p. 275. :- 

lorga Corbea cupeţ 1659, p. 221. i 
lorga sau Iorgache (Costescu) v. "sluger! 1696. 
Iorgache Argyropol, caimacam Craiovei 1806, 

1812, p. 250.. 
lorgache Gianet, v. post.: Mold, 1748 —53. Munt. 

1753—5, p. 263. 
lorgache Lapiti, secretarul lui: Gr. Calimah 

1767, caimacam Craiovei 1780; p. 263, 273. 
Iorgache Mavrodin, vistier. 11736, p: 265. : 
lorgache Stavrache, v. post, Mold. 1752, „capi- 

" chehaia 1763, + 1765; p: 263. 
Iorgulescu, vezi Constantin.: i 

“osif, episcop Argeş 1793, p. 7, 242. 
Iosif Clinceanu, căminar. 1810, Pe 242. ! 

Ipsilanti. familia, p. 279, 300, vezi: Atanasie, 
Constantin, Ioan, Manolache. | - 

Ipsilanti, Alexandru Voevod 1774—1782, p. 274 

Ipsilanti, Constantin, v. post. si capichehaia, 
17106—1717, p. 300. | 

irat, venit al unei slujbe, p. '240. 

Irina din Cornăţeni,' mama lui Socol,p. 1. 
Isaac Anghel, împărat 1185—1195, p. IX 
Isaac ovreiul 1678, p. 154. 
Isaac Rallet, agă 1777, v. clucer 1793, 'v. log. 

„1796, v. vornic 1800, 1814, v. ban 1818, 

p. 75, 131, 188, 194, 240, 288. : 
Isaac Rălli zis şi Halepli, dragoman 1089-1101 

p. 288. . ÎN 

Isar ot Dâlgopol, 1654, p. 53 
Isar banul. din Musceleni, pe Ja, 1620, p. 26 =7. 
Isbiceni (Romanați), p. 216—19,, 220, 225—8. 
isinbifon, deavalma, p. 11. 
Istrate, şetrar! 1674, p. 178, 
Istrate Creţulescu . 1817, v.. vornic "7817, p 7, 

138, 241.. . 
Istrate (Statovici) F lorescu, 1700, 'p. 423 

[strate Leurdeanu, v. post. 1654, p. 2 143, 220, 

226—8, , 

luliană. vezi Guliano, . . 

i 

, : . 
pă i 

“Ivaşco, v, serdar,: 1661-—2,.p.:3, 144. 

Ivan, v. post. 1562, v. stolnic: 1571, p. '168,. 09, 

Ivan, v.'log. 1570, 1581, p.: 185,; 203, 

Ivan din Băleni, sluger 1583, p. 25, 28. : 

Ivan Boteanu, post. 1632, 1646, p.' 26, „33 37.) 
Ivan din Măneşti, 1623, p. C.: i i . 
Ivan" Milcoveanu, sluger 1680, p. i: 
Ivan din Musceleni, 1664, 1666, p. 25 

Ivan Rudeanu, medelnicer 1573, p. "88. 

Ivan Văcărescu, vezi lanache.: *: 

Ivancea, stolnic 1559, 1562, p. 168, 184 

'Ivaşco, sluger din' Izvor (Ştirbei) 1652, 1665, p. 

- 34» 142—3, 222—3, 274, -- RE , 

Ivaşco; v. stolnic 1671, biv vel clucer: "1678, Lă 
3, 227 (Băleanu 7). 

Ivaşco Băleanu, v. armaş 1617, v. vornic 1619— 

"1637, p-2, 2133, 36, 52, zro=1r2, „249, 
207—213.: ae i 

Ivaşco Băleanu. post, 1665, v, eg. 10391 î 1679 

__p. 37—8, 222; 228—9,": Zi 

Ivaşco Băleanu, v. clucer: 1681, v.. vornic 1692. 
trăia 1706, p. 39, 40, 117, 122; 172, „233. 

Ivaşco vornic Balotescu 1629, p. 141. -ii-! 
„Tvaşco: ot Cepari, post. 1632, medelnicer * 1663 

-p. 20, 34, 116, 222, . ti-i 

Îivaşco Golescu, v. stolnic 1568, 1570, v. spătar 

- I57LV. log. 1573, v.'vornic 1516, "1582, 
p. 20, 25,:36, 189, 202—3,. tă . 

Ivaşco din Orăşti, 1025, p. 25— 0, a 
Ivaşco vornic din Rătesti: 1048, P XXVII: 
Izvoarele, p. 52, 61. 
Izvoare (Vlaşca), vezi Radu' ot. : 

"Izvor, vezi Iaşco, Harvat, : 

Izvorani, boeri, p. 237. Vezi Barbu, Constantin, 

Radu. : m ARII ! 

Jianu, Gheorghe, vezi Gheoighe, te i 

Jilavele Ualomiţa) p. 110 şi urm, “Vezi Stan . 

din —... . ca 

“Jipa, agă 16068, p. 98; '1or. Da 

Jitianu, mănăstirea, 230,. 232. , Di 

Juan, don' — de Austria, p. XXXV. “ 

Juguri, p. 210, Vezi Manea ot. —, Pârvu. , 

iC pisi 

Dei 

“ Kellery, Franșois, maior austriac! 1846, p. 303 

“Kogălniceanu, vezi Ianache,' DRII a 

Lahovari, familia, p: 271. Vezi Manolachi, Neofit 

* Petrache. _. E ab 

Lahovari Ion, 1789—1854, p.. „272. ca ai
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Lal, vistier 1405, p.'17. poa 

'Lamba, v. comis 1616, 1018, P. 165, 208. 

Lambrino, familia, :p. 272..-.: . 
Lambrino, vezi Constantin, Manolache. 

Lampaniţiotul, vezi Polizo,. mite 

Lapati sau Lapiti. vezi. Eustratie sau. u Stataciie, 
lorgache. . . m PI 

Lapoşul (Saac) p. 69.. : 

Laptev, fraţii, p. 107.. 

Larga (lalomiţa), p. €. 
Lascăr Eupraghioti sau „Praghiota, ! zbor. în 

Mold,, p. 201. 
Lascarachi Giani, v. comis 1749-1755, Y, post 

..1755=6, p. 204, ei ; 

Lascar Rosetti, m. log. al Bisericei, 1029, p. 
290. - 

Lascarache Rosetti,. v. post. 1674, p. 230, 

Lascarache Rosetti. v, Hatman . w776, p. 156, 
1 271 : . : 

Lascari, faimilia, p. 2476. 

„Lascari. Mee zis. Ocbu, „agă. 727, p.: „209, 

4274 2 a 
Lăudat, v. log 1582 2 p. 203." 

„Lazăr. Brancovici, despot. sărbese "1447, p. XV, 
XVI, 282. | 

Lazarul Constantin, serdar isa, p.: 77 

Lăzureanu, vezi -,Constantin,. Pădure, Par vu, 

"Preda, Stanca. Stoica, Tatul, 
Lăzureanu Scarlat, maior 1853, p- 150. i 

Lazurile, ce se chiamă : şi moşia Ruşilor, - p. 
153, 203, 218, 221. - 

Leca, prenume, p. 53.; -. 

L-eca, v. spătar 1603-- 1015 (Ruiteanuy p-- 
cu ar53 95 205—6. : . 

Lecă, v. post. 1603-1610; p. '53, 205. 

Leca, agă, (Racotă) era;f 1619, p. 52—3... + 

„Leca,. spătar 1629—1640 (Racotă) p. sa —3 133, 
"136, 

Leca, spătar, 1632, ot Găvăneşti (poate. acelaş 
"ca precedentul!, p. 212. . 

Leca, 1634, fuul Cârstei „Rost ot Bratuleşti, p. 

1—2, 53. | pu „ 

Leca, sluger 1032, p. 142. 

„Leca, ytori. pitar 1046, 1630, căpitan ot Viezu- 

"eşti, fiul agăi Oprea ot Bucu (Ialomita) 

p. XXXI, 33, 53, 113. 
Leca din, Băneşti 1662, p., 53. . 
Leca, Pah. 1681 din Maluzeni « şi Stone, p. 53, 

Leca, căpitan 1094, 1697, p. 12 Dj 

/e/i, monedă in valoare de ş Gulea p. "60. 

  

Lefter;: :ceauş: 1650, .p.. 158. 

Lehliv, Jordache, treti log. „1802, “sluger, 1818 

“şi soţia sa „Sultana Drugânescu; p. 4—8. 

Lehliu. Nicolae, v. pah. şi soţia sa Ileana Cân- 

descu 1802, p.: b—7. 

Lenş, familia,.p. 125. 

Lenş, Filip 1843,. p. 125. 
Lepădat, .v. pah. 1556, p. 184. 

Lepădat, log. 1614, 1628, 1631, te, p. 2 -s, 

32, 168, 206,. a 

„Lepădat din Nenişori 1608, p. 35. 

Lepetit. arhitect, 1638, p. So. 

„Lereşti,. vezi Micul, Oancea , Panait, Preda, Tu- 

doran. , 

Leu. “împărat, (Leon. filosoful) p 45, 

Leurdeanu, vezi Fierca, Istrate, Matei, Pană, 

-„ Stroe, Tatul, 
Leurdeni (Ilfov) p. 42,- 718. 

Lidiceasca (lalomiţa) p- 68, 

Ligaridi, Pantelimon, los. p. 246. 

Lipănescu Constantin, 1832, 1537, p: 107, 157. 
Vezi Nicolae. ; i | 

Lipăreşti (Ialomiţa) p. 1o—111, argou 119, 

120, 122, 125. i . 

Lipăreşti, vezi Drăghici. 
Lipia (Buzău) p. 0S.- 
Lipovăt (Ilfov) p. 60. 

Lipoveanu, vezi. Constantin, Mihai, Nigolee 

Radu. 

- Lyverus Cantacuzino, 1629, p: SUL, 
Luca (Lucache) Arg gyropoi, v,. "post. 1194 căi 

macam Craiovei 1818, p. 250. 

Luca (L.ucache) lanculeu delia Rocca, celebiul 

1757, 1775, P. 271. 

“Luca Notara.$ 1453, p. XV, 2501. . 
Luca (Rătescu) vtori vistier 1695, p. 117. 

Luceni, pe Colentina. (Ilfov), p. 87—9, "218, 221 

Luceni, vezi "Dragomir, Harvat, Dimitraşcu. 

Manolache (Mardarie), Radu, 

Luchi, vezi Gheorghe. - 
„Luchi, loan, doctorul. lui Grigore. Vodă Ghita 

al Mold. 1769, 1778. 

Ludeşti, biserica din —, p. XXX, vezi Ştoica. 

„Lupaşcu Buhuş, v. 'spătar 'sec. "XVI-lea, p 
XXXVI, XXIX-XXX, 

Lupoianu, . vezi. Constantin . „Soţia sa Bălașa 

Rudeanu ' 1753, p. 126— 7. 
Lupoianu, vezi - Matei,: Şerban. 
Lupoianu Scarlat, 1835, p- -105—6 , 

Lupoianu Ştefan, sluger 1830, p. 47.
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Lupul, v. log. 1610, p. 205. . 
Lupul, v. pah. 1613-1616, v. spatar 1045, p. 

23, 85, 206. ECE 
Lupu din Găleseşti, vornic 1662, p. 41 143. 

Lupu ot Calugăreni, iuzbaşa „1672, p.. 36. ” 
Lusignan, vezi Guy. 
Luxandra Bălăcianu, născ, Slatineanu, 1843 p. 

139. 

Luxandra Câmpineanu, născ, „Candescu, 1780, 
p. 6. 

'Luxandra (Luziţaj Cantacuzino, născ. Oreţu- 
, lescu, 1835, -1855, mama lui G. Gr. Cc. p. 

-V, 79—81,. s3, „9, '94.- -6, 139, 149—150, 
176—7, 200, 

“Luxandra Caramanlâu, . soția lui Ghivu Ca- 

plescu- -Cocorăscu, şetrar, 1792, p. 00. 

Luxandra Movilă, născ. Mihălescu 1820, p. 175. 
Luxandra Văcărescu, soția” lui Barbu,, născ. 

Rosetti, 1786, p. 126, 

Luxandra Văcărescu, "soția! lui Ştefan, născ, 
Prejbeanu, 1843, p. 124 5. 

Xiacarie Balasache, mitropolit "de Arta, în a 
2-a jumătate a sec.. XVuII- lea, p. 253. 

Macarie, patriarh al Antiohiei şi Anatoliei 1657, 

__p. 220. , 
macat, acoperământ de pat, p. 96- 
Macri, familia,: p. 275, Vezi Meletie. 

Măgureanu, vezi schita. . 

Măgurele (Prahova) biserica de la—, p. 236,. 

Măgureni (Prahova) şi biserica de 1a - —,XXIX 
„AXĂII, 55, o, 7I-—3, 150 102—4, 128, 

139, 190, 192, 200. -. e 
Măgureni din Baltă (lalomiţa). p. 08,, 

Măgureni, vezi Gheorghe vornicul ot — „Radu 

Maăgurenii, Cantacuzinii — P. XXI, a; 656 

103—4, 128, 

mahalaua biserica Doamnei din. Buc, p. 243. 

mahalaua popa Stoica, din' Buc., p-: „233. 
Mahmud 1, sultân "1595-1003, p.. XXV, 

Maia, vezi Răduleşti.. 
Mainea, luger 1650, ot Popeşti, p.. 173, 

Mainea şetrar 17er p. 120, 
Maisel, spiţer 1820, p..78,. 
„Mălăeşti, trup din Râfov, p. IS 
Mali, portar 1529, p. 107. A 
Malaxos, vezi Manuul, ME 
malotea, liaină femeiască, p. 73. i 

malteh, mătase de Malta, p. 78. i 

malucă, haină, p.78. 

“Mamali „sau Mammăs, familia, p. 248. 

Mălureni, vezi Leca jin —...... ae 

Mammas, vezi Grigore. 

Mamonă,! familia, p 249, 273,. 

Mamonă, vezi. Laseari, Alexandru, . Tapache, 

Panaiot.. Ra 
Mamonă, Frangopol . 1533, p., 247. 

Mamuca,. vezi Marcu-Antoniu.. pi - 

Mănăilă căpitan 1703, v, şetrar I7II, v. 'clucer 

IȚI5. p. 233-4, i 
“Mănăilescu, vezi Maria. .. . 
„Manea: brutarul, biserica - — “din Buc. p. 5. 
Manea comis 1451, p. 16. 
“Manea fiul lui Udrişte, 1431, p. 16. 

Manea Negru, vistier 1482, p. 18, | o a 

„Manea pah. 1562, p. 168. 
Manea v, post. 1582, p. 203. , i 

Manea stolnic din Juguri, 1627, p. 210, 

Mănescu, vezi Constantin. 

Mănescu, Zamfir 1778, p, D. 

Mănescu. Stanca soţia Badii polcovnic Popescu, 

"1780, p. D, 38, 

Mănescu-Filitti, Dimitrie, membru la înalta curte 

1854, p. 127, 

Măneşti sau Măneasca, moşie a manăstirii Gruiu 

și a fraţilor Ghica (1835), merge din matca 

„cea veche a Ialomiţei, şi e: vecină cu 

„moşia mânăstirei Mărgineni, p- B. C. 

Mănești de "sus, pe. apa, Prahovei, se întindea 

“în judeţele Dâmboviţă şi Prahova, p. D.. 

2, 21, '38, 112, 119, 210. , 

Mănești de. sus, vezi Coada Isvorului, 

Mâneşti, vezi Barbu, Chiajna, Drăghici, Ivan, 

Mavrodin, Neacşa,,, Nenciul, Oprea, Pană, 

! Pătrâşeu, Preda, Radu, Smaranda, Staico, 

"Stroe, Tudor, Vintilă, Vişa. 

Manicati, familia,. p. 280... 

Manicati, Ioan, doctor. in Bucureşti. is, era î 

1787, p. 280. an i 

Mans, familia, p. 274... 

Mano, vezi Apostol, Iacov (tacuri) Gheorghe 

(Iordache), Manolache, -Manuil, Mihail 

Nicolae. 

Mano, Constantin ] M;, 1838, p.. V. 

i Mano, Iorgu; 1843, p. 175 

"Mans, loan, 1945, p. 82. 

Manolache, vel -sluger, iii p 95, i 

Manolache, pah. Mold. 1777, fiul lui Hagi-Cuzi. 

Manolache Brâncoveanu 1777, V „ban 1802, p- 

132, . 
14,159 3 42
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., Manolache Cariofil, mare retor, ţ 1688, p. 257. 

Manolache Ciuchi, v. post. Mola. 1784, p. 258. 

Manolache Creţulescu, v. comis 1715, v. vornic 

"+ 1197, p. 188, 
Manolache Dimachi, v. jicnicer, stolnic în Mold. 

era f 1794, p. 260. - 

Manolache Filodor. v.: hatman 1798, p. “262. E 
Mânolache Gealepul, v. Spătar 1756—7 v. post. 

"1760, p. 263, 7: 

Manolache Giani sau Gianet, serdar de Chişi- 
nău 1755, v. spătar' Mold. 1756, v. post. 

Munt. 1760, domn muntean 1770, sub nu: 

mele de Rosetti, domn în Mold. 1758, p. 
67, 263, 

“Manolache Gianet, v, spătar Mold, 1776, p. 264. 
Manolache Grădişteanu, v.:vornic 1795, p. 175. 
Manolache Hrisoscoleu, v. „Pah. 1795 1 a 1830, 'p. 

76, 96, 270. : 
Manolache, fiul lui Hurmuzaki, v, „comis Mold. 

p-: „285, | 

Manolache chiurcibaşa (Ipsilanti), capichehaia, 
| 1716, p. 300, 

"Manolache Ipsilanti. v, comis Mold. 1754, v, log. 
Munt. $ 1789, p. 260, 300. | 

“ Manolache Lahovari, cupar 1791, vornic, e caima- 
cam al Craiovei 1810, 1811, p. 6, 271, 286. 

“Manolache Lambrino '(Rangabe) v. agă 171r,v. 
"pah. 1723, v.clucer 1725, biv v. log. 1732 

vw. ban 1735, p. 41,61, 89, 102 178, 272, 287. 
Manolache ot Luceni (Mardarie călugărul) 1654, 

1661, p. 87, 218: 221. - 
Manolache (Mano) fiul lui Gheorghe din Castoria, 
“mare retor 1691, p. XX, 275. 
Manolache Persiand, v; căminar, doctor, cronicar, 

1787, 1789, dragoman englez 1796, biv v, 
post. 1803. - 

Manolache Romană sau a Romaniti, biv vel pah. 
“caimacam Craiovei 1760—1784, p. 290; 

Manolache Rosetti, v. clucer za arie, 1780, p. 185. 
Manolache Tăut 1797, p. 166; | 

| Manolache Vatatzi,' vâtaf 1775, p. 69, 124— 5, 
"190, Vezi Maria. 

Manolache, vezi Manuil şi Manul. 
Manuil clucer 1774; p. 182, ! 

Manuil Cantacuzino, zis Gin, 1454, p „XVI, XVIII. ! 
Manuil Cantacuzino 1490, p. XVI. o 
Manuil Cantacuzino 1533, p. “XVIL o 
Manuil Cantacuzino. 1564, p: XX. ! 
Manuil Comnen, împărat 1143 —1179, p, IX. 

Manuil „Duchi; 1713. p. XXVIL.. n 

Manuil Malaxos, cronicar din sec. UL lea, p p. 

XVIII, XX, XXII. . | 
Manuil Mano, v. spătar 1765, p, 276. 
Manuil Paleologu i. 1425, p. 282. | 
Manuil Paleologu 1560, p; 285. 
„Manta, post., grec, 1559—1568, p. 246, 

Manta, v. post. 1593, p. 246. 

Manta, v. pah. 1595, p. 51. 
Manta (Câmpineanu) v, comis 1659. 

Manta (Câmpineanu) log.“ za: vistierie 1074, vtori 
vist. 1678, v. căp. za lefegii I7II, p. 3, 1178. 

Manul (Grădişteanul?) v. vornic în sec. XVII lea, 

- pe 275. . 
Manul (Rudeanul) v. post: 648, v. ban Craiovei 

1659, i fiul lui Mitrea, Greşit frate la pot. 

: 275). Pag. 221, 274—5. i 

'Manul, staroste 1667, p. 224. r 

Manul, pah. 1707, p. 275. 

“Manul, v: cămăraş, za ocne e 1746, era î 1756, p. 

273. 
Mărăcineanu, Ghiţă, medelnicer 1537, p. 166. 
“Mărăcineni” vezi Măraţi. 

marafet, mijlocire,: p. 195. 
AMărați (lalomiţa şi Saac). Vezi Amara, Amăraţi, 

Pag. rr0o—1rn, I15—117, 121, 25 „232. | 
Marco, log. 1601; p. 204. ii . : 

Marco, log. 1632—6, nepot lui Dan v, vornic 
"p. 20, 28. .. 

" Marco, v: pah. 1043, -p. 112, 216. 
. Marco, biv vel armaş 1653. p. 217. 
Marco Maruli Bulgari din, Corfu 1677 p. 248. 
Marco din Cipru, dascăl “la şcoala grecească din 

Buc. 1714,p.XXX. -: 

“Marco din 'Daia, iuzbaşa 1695, p. 173. 
"Marcu-Antoniu Mamuca' della Torre, dragoman 

“al Porții 1667, p. XXIX. 

Mardarie călugăr, vezi Manolache ot. Luceni 
Mareş pah. din Brătieni 1629, p. Im. | 
Mareş (Băjescu) vtori log. 1650, v.'vistier 1661, 

v. vornic. 1666, v. ban 1669, p. XXVIIL 

34. 36. 54—6. '88. 98. Ir 144. 221—3 

225—7. ” 
Mărgărit, vezi Iordache. : "-:'- ÎN 
Mărgineni (Prahova) p. D. XXXII. 58. Ga. 138; 169, 

Mărgineni, boerii din — p. 110. Vezi Drăghici 
Uirişte.. 

Maria (Mariuţa) Alexeanu, născ. Brăricoveani, 

cra SU 113 p. 4.
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Măria, fiica lui Dan vornicul, sâţia lui: Hrizan 
post. din Bărbăteşti.1593, p.:210. 

Maria, doamna lui Constantin Vodă Brâncoveanu 
„P. 3, 13, 116, 120. Pe 

Maria, doamna lui Şerban” Vodă Cantacuzino, 

„1689, p. 54, 60, 155. : 
Maria Cantacuzino, Soţia“ lui Vatatzi, 1736, p. 69 
Maria Cantacuzino, soţia lui * Zamfirache! Da- 

„mari, 1785, p.'69. . Ea 
Maria Cantacuzino, născ. Parscoveanu, vezi zi Maria 

Părșcoveanu. ! . ::;. 

Maria Cantacuzino, 1830, căs. cu: Const. Dudescu 

și cu Francisc, Kellery, p: 78 so—1 „53 
> 133. 

Maria Corbeanu, născ, Buzescu, soția ui “Tu- 

dosie vel spătar, vel ban, zis şi Buzescu 
p. 209. 

Maria (Mariuţa) Fărcășanu, născ. Cantaciziti, 
1775, p.: 189. 

Maria Fărcăşanu, soţia lui Constântin Hrisos- 

"“coleu 1775, p.:189. - 
Maria cea bătrână de la Floreşti şi Mareineni 

1610, p. 43. - 
Maria fiica lui Stoian comis,:a doua soţie a 

lui Radu Golescu spătar (era t 2744) p. 
43—5. ! 

Maria Mănăilescu din Buzău, păhăroiceasa 1790, 

p. 270. - 
. Maria din' Mangop, (Paleologu), soţia lui Ştefan 

- 5 cel 'mare, 1475, p. 283. 

.- Maria Micşunescu, era ţ 1785, p. "69.; 

Maria fiica lui Pătraşcu cel .bun, mama lui 

Radu post. Bidiviu, p..21, 111. 
Maria, fiica lui Staico din Bucov, soţia lui Ma- 

" vrodin, pah. din Măneşti, 1620, p. 52. 
Maria Pârşcoveanu, soţia -lui Iordache Canta- 

tacuzino, 1794, 1810, 1819, p. m, 73. 75— 7 

80, .136, 147--8; 1906—7. 

Martirt, Gheorghe de, consilier austriac, ouă, 
i p. 182, 

Marula, fiica lui Mihai Viteazul, p. 1, 218. 
Marula Cocorăscu, fiica lui. Ilie vornic din Cor: 

neşti, 1654, 1661, p, 2—5, II3—114. 
Maruţi, Cristodul, bancher sec. XVIII lea, p. 

255. 
Mârzea,- v, spătâr, 1610, v. ph. 1616—1618, p. 

22, (greşit v. spătar, trebue V, pah) p- 168, 
205, 207—8, : 

Matei Băleanu, vtori portar 1735; log: za vis- 

terie, era ș 1767, p. 42, 46, 50. 
4 

«Matei Cioranu pitar 1856, p. 151.:- 

* 

Matei; fiul lui Mareş Băjescu, 1074, p.:145.: 
Matei, nepotul lui Viaduţ Bengescu, 1674, p. 

"229-230, ' : A 

Matei Berindei, postelnicel; 17971 p-.179.: 
Matei Brăiloiu, 1707, p. 90, 238, ii: 

Matei pah.' Brâncoveanu 1620, (viitor Matei 
vodă) p. 209—zio. . 

Matei Cantacuzino, impărat bizantin, | p. ve 
Matei Cantacuzino, agă 1688, p. XXX, XXX 

MII, ss. 

Matei Cantacuzino, fiul Parvului, i709, V.: şe- 

" “trar 17155 agă 1731 biv vel ban: 1741 + 

1742, p. 61—2, 108, 191,  . 2: 
Matei Cantacuzino, nepot de fiu al lui. Şerban 

Vodă, vtori post. 1745, biv. vel pah: 2760 

v. clucer 1761, p. 64, 67: zorii 

Matei Cantacuzino, clucer 1816, V. » ban” T 1835, 

Matei Cigala 1050,.p. 46, 

Matei Ciorogârleanu, v, vistier 1692, 2097, p. 

40, 120, 232.:! aa 
Matei Cleronomo, v. portar î 1701,:p.-273. | 
Matei Cocorăscu, 1720; 1728,- p. 66, 123. 
Matei Cocorăscu, vornic za Târgovişte | 1714. 

p. 47, 123. : De 
Matei; fiul lui Detco Comăneanu, v. „căp. za 

seimeni 1689, 1703,-p; 116, 121, 173. 

| Matei Cornăţeanu, ful lui Ianache, 1054, : i: 

-218—220, 

Matei Crețulescu 1697, v v. stolnic 1720, p. 8, 

90, 118, 123, . î 

Matei Creţulescu, 'şetrar, log. 'za visterie 1742— 

1751, V. pah. 1760, 1775 p- 59-91, 174, 
- 237, 281, 

Matei, fiul lui Iane Dâmboviceanu, 1732, p. 237, 

Matei, post. Drăgoescu, 1699, pi 145. - 

„Matei F ălcoianu, biv .vel căpitan, 1706, v, vis- 

-tier 1717. v. log.,v. vornic 17204, p. 61, 

122—3, 176, : 

-Matei Fălcoianu, biv. vel vistier 1797, p. 18, 

Matei Fărcăşanu, pah. 1709, p. 01. 

Matei. fiul lui Pană Filipescu, post. 1674, v. 

stolnic, 1689, biv. v.: „comis. 1698, p. 13, 

- 39,56, 171, 170, 232, 256. EI 

Matei Grecianu, 1810, p. 6. „n 

Matei spătaru Leurdeanu, 1668, vi comis s 1672, 

p. 37 53 224-—5, '228—9. îi 

Matei Lupoianu,'polcovnic 780, p. 147. 

Matei Mogoşescu, vel serdar 1717, p. 123.
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Matei. -din Pogoniana, mitropolit al Mirelor, 1678 

p. XXIII, e 
Matei Rudeanu, sluger 1074, 1687, p. 125, 145, 

Matei, fiul lui -Gheţea Rustea,. vistier pe - la 

170, p. 54. 
“Matei Sakizli, vel portar 1696, p. 155. 
Matei Spanduni, pe la 1460, p. XVII. 
Matei Strâmbeanu, căpitan 16098, p. 173, 177: 
Măteşti (Buzău) p. 215, 232—3, 270, 
Mătişeşti (Ialomiţa! p. 103. 
maflostat,. platră scumpă, p..71. 
Matraca, Biţa (Bălaşa) soţia lui Panaiot Ma- 

traca, născută, Bărbătescu- Cantacuzino, 

„p. 76. 
Mavrocordat, familia, p. 29, 276, 
Mavrocordat Alexandru Exaporitul 1672—1701, 

Pe: 248, 252, 254, 268—9, 276, 293, 298. 
Mavrocordat Alexandru „Vodă, zis Delibey, 

1782—5, p. 278. 

Mavrocordăt. Alexandru, V. „căminar rau, v, post, 

„1817, p. 240, 
Mavrocordat Constantin Voaă, 1730-1763, p. 

XXX, 2585 ai 
Mavrocordat, vezi Iacov, Smaranda. ; 
Mavrocordat, loan Vodă, 1716—1719, p. 264., 
Mavrocordat loan: Vodă, 1743— 7 p- 13— 14 

203, 278. . 

Mavrocordat Ecaterina, şoţia lui Radu Canta- 

- _cuzino f 1774, p. 73, 191, 194. . 
Mavrocordat Nicolae Vodă 1715—1330,: p. XĂVII 

La fila 34 a unei Liturghii din 1715— 
1716 găsesc următorul pomelnic al lui 

> Niculae Vodă: Alexandru Voevod i Elena; 

„Iliaş Voevod i „Cantacuzine; Dumitraşco 
Voevod i Ruxandra; Alexandru i Sul- 

tana; Nirolae Voevodi Pulheria; Scarlat, 

Cucoana, Nicolae, Roxandra, Ioan, Casan- 

-: dra,; Bălaşa, Efrosina, Scarlat, Casandra, 

Constantin, Scarlat, Cucoana, Zoe, Dumi. 

traşcu, Hrisoscul, Asanina, Zamfira, Sul- 

tana, Alexandru, Ruxandra, Constantin. 
(Liturghia este in'. posesiunea părintelui 
Petrescu de la biserica Sf. Visarion. 

Aa vrodi, familia, pp. 249. | 

Mavrodin din Mănești, pan. 1028, vornic 1034, 

soțul Mariei din Bucov, p. 27, 52. 
Mavrodin. vezi Jordache, lorgache. . 

Mavrogheni, familia, p. 277. . , 
Mavrogheni, Nicolae Vodă, P 292. e 

vu, 

Mavrogheni Spiridon -Paşa, doctor al Sulta. 
nului. 1880, p. 253. 

_Mavrogordat, familia, p. 276. 

Mavros sau Mavru, familia p. 277. 

„Mavros, vezi Ianache, Iordache. 
Mavros Nicolae, general 1853, p. 107, 277. 

aslahat, daraveri, p.. 239. 

Mehtupeiu, Diamandi, vtori vistier, 1804, p. 15. 

Mehtupciu, Dumitraşcu, Setrar, sluger: 1768, p- 

14, 15, : 
Meletie Macri, ieromonah, 1680, p. 281. 
„Meletie Piga, 1590, p..XXV. 

„Meletie' Sirigul, 1650, p. 246. . 
Melinescu, vezi Vasile. - 

Melissino, familia, p. XIII, 277.. Vezi “Mammas 

Melissino, Alexie Petre, general rus 1813, 
p. 278. 

Merişanu,- vezi Barbu, Ştoica. 
mctohul de la Constantinopol al Sf, , aformânt, 

p.ĂX. . E a. 
merasuri, moşteniri, p. 129. - 
Mialarais, Athenais, soţia lui Jules Michelet 

p.VII. 

-Michea sau Michele, zis şi Miser-meca, v, viş- 

tier, 1618, p. 23, 208. 

Michelet Jules, p. VII. 
Micşunescu, „vezi Maria. | 

Micul ot Lereşti 1663, p. 33. 

“Mihăcşti (Saac) p.:21—2, 29—30. 

Mihai Vodă, mănăstirea cin Bucureşti, p. 21. 
Mihai Vodă, legătura lui —, p. XXIUN, XXV,z, 
Mihai log. 1451, p.16. : . 

Mihai, stolnic 1590, p. 204. 

Mihai (Mihalache) v. stolnic ::1614—1620, .Y. 

„vistier.1623, p. 23—4, 85, 206, 208—210, 
Mihai clucer 1630, p. zur. 

Mihai v. stolnic 1633, p. 213. 

Mihai, v. vistier 1034, p. 27. | 

Mihai, v. stolnic 1061—2, p. 114, 144. 

Mihai, fiul lui Stan logofat 1671, 1673, p. 

227—9, 
Mihai, v,. pitar 1692, p. 40. 

Mihai, v. şetrar 1720, p. 123. 

Mihai, paharnic 1779, b. 4 
Mihai Argetoianu, v. clucer 1639, p. 221. 

Mihai Balasache, v. comis 1819, p. 253. 

„Mihai armaş din Bădeni şi .Băleni, 1620, 1626, 
p. XXXII. 25 29-31, 39, 209,



Mihai, fiul lui Musat clucer din Baloteşti, teză, 
p. 145. 

Mihai Bărcănescu 1753, p. 1546. 
Mihai clucer Brătăşanu, treti vistier 1074, 1079, 

p. 57, 145, 178. 
Mihai căpitan din Bueşti 1703. p. 13. 

Mihai Călinescu, 1750, p. 281. ” 
Mihai Cantacuzino (Şaitanoglu) 376, p. XVII, 

NĂ, XXIV, 2854-35, 
Mihai Cantacuzino din Mold.,.v. Dost.. 621; 

vistier .1022-8, p. XXVI. 
Mihai Cantactizino v. post. 1668, v, spătar oa: 

1703, p. XĂAX, XXXIIILI, 3-4,- roci: 13-: 
14.40, 57-—8, 60, 70, oS-ror 117, 120-1, 123,: 

128, 145, 199, 225-7,' 230, 233, 205. - 
Mihai Cantacuzino v.' comis 1714, 1715, biv vel: 

comis 1725, p. 13. 
Mihai Cantacuzirio biv vel'armaş 1748, v. vis-. 

tier 1755-1766, v.. ban, general-maior în 

Rusia 1776, genealogist, p. XXXII-III,- 
65-9, 73, 102-4, 107, 124, 129, 131, 134, 
136, 181, 189,'192-3 197-8, 278, 296. - 

Mihai (Mihalache) Ralache, Cariofil; vtori post. 

1707, p. 257. 
Mihai (Miho: roşul şi - log. .din Carlomaneşti, 

1672, 1696, p. 36, 233. 
Mihai Corbeanu, vtori post, 10941 Tit, p. 3, 121, 

232, 234 
Mihai Cotfeanu, v. spătar 1631-6, p. 2, 26- 8 sz, 

213,. 
Mihai Drosul, clucer. 104, 1092, p.. 245, 230, 

232. 
Mihai Fălcoianu, stolnic, .era + 1750, p. 69. : 
Mihai (Mihăiţă) Filipescu, v. log. 1823, p. 107.. 
Mihai log. Gănescul 1650. p. 55. 
Mihai Grecianu, serdar 1793, 1801, p. Ei 188, 
Mihai Lipoveanu. 1762, p. 103-4. 
Mihai Mano, doctor, socrul. lui Grigore Vodă. Si 

Ghica 1741, p..XXII, 276. EEE a. 

Mihai (Mihalache) Mano, v. vornic ru, p. 15: îi 
- Mihai Pagudi 1380, p. 284. 
Mihai Paleologu, împărat: 1261-+1282,. p. x. 

Mihai Popescu, clucer. „1741 1764, p. „88, 
Mihai Prejbeanu, căpitan 1723, p. 176. -. .. „î: 
Mihai (Miho) Racotă, v. spătar 16191629. V,' - 

log. 1630—1640, p. 1—2, 23—=5+32;. 52-83 

140, 163, 208—a212, 219-220 2267... ERE 

Mihai Racotă pah. 1681, p. 189. - 
Mihai Racoviță biv. vel. log. 1823, nembria în 

altului divan 1840, p. 125. 241. 

Mihai (Mihalache) Rosetti v. post: 733, p 531. 
Mihai post. 1632, Riideanu, p. XXX. 24—5; 
Mihai Rudeanu post. 1748, p. 16. 99, 100. 
Mihai ot. Ruşi 1451, p. 16. 
Mihai „  „ spătar: 1482, p. 18. 
Mihai Topliceanu, era:ţ i8o2, p. mai -- i 
Mihai cărmnăraş ot. Targsor. „(Negoescu- Popesăi) | 

1595, p. 9. . 
Mihai post. din Văleni 1692. 

Mihai Vlast6 1641. p. 298. - 
Mihalcea vornic ot Pătărlage (Cinăescu) voinic; 

soţul Despei 1630, p. 2, 212. 
Mihalcea fiul lui Gheorghe log. Căndescu, :689, 

. p. 159. . 

Mihalcea Cândescu, sluger 1684; v. stolnic 21606, 
„1704, P, 158—161. . 

Mihalcea Caragea, bari '1595. p. 246, 254..- 

Mihalcea căp. at. Cartojani. 1704, p. 174: 
Mihalcea -pah. ot. Cislău 1662 p.-4, 114. 
Mihalcea log. Cocorăscu 1652, clucer: 1668, p. 

98. 113, 143... | 
Mihalcea -post. din: Corneşti 1628, p-i iC. 
Mihalcea post. 1681, fiul lui Prodan - din Put. 

căreni, p. 172. 

Mihalcea Topliceanu 1745, p.' 12629. . 
Mihălcescu (Cândescu) vezi .Gheorghe.. ....1: 

Mihălescu, Costin, serdar, comis 1785, p. 94. 
Mihălescu, Lon, vtori: log. 1827, clucer 1843, 53; 

*-p. 94, 107, '175,'179. E . 
Mihalescu, Scarlat fiul lui Costin, N. stuger în 

divan 1791, v, clucer 1814, v.. “log, 1823, 
...1830, p-94—5. 175: 250. ii 

Mihăleşti, p. 146. EI 

„Mihâlitzi, vezi Filaret..: -. : : : 4 

Mihnea Vodă. Turcitul 25771363, p. 0 
Mihnea, v. spătar. 1016, “pi; 206. » 
Mihnea 'din Bădeni, vistier. 1576,.p::20, 202, 
Mihnea, jupâneasa, din Corneşti 1654 p. 2. -.: 
Miho,_vezi' Mihai. . Ia 

Miho negustor. 1690 p. DI e 

ŞIilcoveanu, vezi - Ivan. si 

Milescu, vezi Barbu, Petru, Stoica. !: : | 

Miliţa Despina, soţia lui Neagoe Voda, p xv- 

XVI. 

Mimi, chir lanachi,. 819, p. m. Die 

Mincul din Băneşti, pitar 1052. P p. 141 —2.. 

minee 1807, p. 6.: | : 

Minetti, vezi Bartolomeu. E | | 

Mircea comis..1468, p. 17. ': vw. - 

Mircea Vodă Ciobanul 15451559 p. XXL 
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Mirea. din Perieți căpitan 1694, p..12, 14. 
Area i m. 1733 V. :Sluger 1752, P: 12, 14, 
„Mirea. » ;1782, -p.- 15. Da 

Mirelor, vezi Matei, mitropolit al. 
Mire, (Vlaşca) p. 170, 176.. - 

Miril, muntele,, din Prahova, p. 217. 

Miroslav, v. log. 1577, 1578, p. 20, 203, 221. 
Miroslav, v, vistier 1587 p. 20... «. - 

Miroslav, biv. log. 1603,:p. 205. 

Mirosloveasca, p. 156, . : ..:: 
Misermeca, vezi Mihai (Michele). 

Misios, vezi Mişoglu, . 

Mislea, mânăstirea, p. 108—110, 243. - 

Mişoglu, vezi Alexe, Ştefan, 
Mişoglu, loan, 1820, p. 218, 
Mişoglu, familia, p, 278.. 

Jitrea v. pitar 1640,p. PA Acelaş? p.v, 26, 28. 

Mitrea v. comis. 1570, 1573, v..vistier 1576—7,. 

;19—20, SI! 185,. v. Vornic 1578, 1595, p. 

202 —4. ! 
Mitrea Rudeanu, post. 1633,p.. 275. - 

Mitrofan III, patriarh 1566, p. RIX—XXI. 
Mitrofan Calerghi, arhimandrit în Mold. - 1184 

p. 253. '. . „: 

Moceşii (Buzău), p. 56, 157... 

Mogoş, v. log. 1530., . 

- Mogoş vornic ot Căciulaţi 1616, p. 207. 

Mogoşoaia sau Mogoşeşti,. p. 4.212, . 

Mogoşescu, vezi Dumitru, Mateis Ghiorma, Valea 

Vasile. . 

Moise căpitan ; za: Roşii 1656, din patarlage 
(Cândescu) p. 158. 

Moisica (Buzău) p. 156. . 

Molnar, lon doctor 1807, p.6. . .. ..: 
Montferrat, Paleolosii de,—p. XII. : 
Mora, Dumitru clucer :1780. p. 38. 

* Morona, familia, p. 278, vezi Panaiotache, 
Moruzi, familia p. 247, 278—9. 

Moruzi, vezi Adamache, Antioh, Constantin, 
Gheorghe, Ianache. - 

Moruzi, Alexandru Vodă 1793,—p. 293. 

Moruzi Constantin Vodă 1777;—p..293, 

Moruzi, Hagi.Savul, 1640, p. 267. : | SE FI 

Moschetti Gheorghe 1620, p. 256. 
Mosco (Hagi—), familia, p. 280. 
Mosco, loan, 1736, p. 63—4..  - Da 
Mosco, Ioan, pah. 1793, v. vistier 1808, p.- „280. 

Moţoc, log. 1607, p. 205. . i, 

Movilă, vezi Luxandra, Constantin, . 
* e. 

Movilele, ce se zic .Podete, p. 153. : 
Mozalos Gavrăs 1563; "p247— : 
Muja-din Răteşti 1629, p. 141. 
Muja, clucer 1674, p.. 145. 

mumbaşir, agent de execuţie, p.' 196, 

Murezini. vezi .Panaiot. „i , 

Muşat, clucer 1628,.v. stolnic 1630, p. "210, 212, 
Muşat pah. 1662 Balotescu, p. 143. “ 

Mușceleni, vezi Dragomir, Isar, Ivan..: 
Muselim, familia, p. XĂI. XXIV. 240,. „251, 

284—5. Vezi Balasache, Paleologu; 
Muselim, vezi Constantin, Dionisie, Gheorghe.: 
Musuri, familia, p. 246,. . 
mutcaluri, echivalentul caratului de azi, p, E. 

Muzaki, familia, p. 274, | 
Muzalon, familia, .p. 248, Vezi Mozalăs. 

Nan din Bărbăteşti, fiul Oprei din Maneșt 1595 

1620,.p. B. C. 210. 
Nania. din Budişteni, iuzbașa. 1662, p- 143. 

Nanov (Teleorman), p.-171—2.. 

Năsturel, vezi Constantin, Cazan, Radu. “Şerban, 

„  -Tomai, | 

Năsturel- -Herăscu, Constantin, membru la înaltul 

„divan 1843, p. 175—182. 

Neacşa “din Boleasca, soţia .lui Gheorghe din 
„Măgureni şi a lui 'Ghiorma Alexeanul, 

1640, p. 55, 513, 137. : 
Neacşa |Necşuta) Bucşanu, soția lui Neagoe Vă- 

cărescu şi a lui Neagoe fiul lui Antonie 

Vodă din Popești, p. 216, 

Neacşa din Drăgoeşti 1560, p. 211. 
Neacșa Măneasca, 1650, p. C. 119, 
Neacşa din Slătioare (Băleanu), soția Bucşanu- 

lui, 1620,.p. 110. - ! 
Neaga din Vlădești şi Popeşti: 1685, soţia ai 

Calotă Bozianu,. p. 36,39. 

Neagoe Vodă 1ş20,p..XV—XVI. 
Neagoe stolnic 1451,-p. .16.. 

„Neagoe.comis 1465, p.17 

Neagoe Borcev, vornic 1465, 1468, 1482, p. 17—18. ” 

Neagoe (Neagu), stratornic 1492, p. 18.: 

Neagoe, v. vornic 1570, p.:19, 185. 

Neagoe, v..log. 1576, p. 202. 
Neagoe log. 1619, p. 209. 

Neagoe v. pah. 1632, p; 141. 
” Neagoe v. post. 1657, 1659;p. 221. 

Neagoe (Negoiţă) vistier 1074 P 45 

Neagoe log. 16074, p.'145. PE Eu 
pt re
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Neagoe, căpitan 1678, p.3... . 
Neagoe din Buciumeai, clucer 1650,. p Pp.: 073. 
Neagoe (Neagu) Buescu comis 1660, "p. 13.. 
Neagoe (Neagu) Buescu 1733, p. 14., 
Neagoe Caplescu căpitan 1656, p. 66. 
Neagoe (Doicescu) ot Vai de ei, post. 1650, p. I3, 
Neagoe, (Neagu) din Negoeşti, fratele. lui „Anto- 

nie Vodă din Popeşti, v 
121, 141, _ 

Neagoe (Neagu) din Negoeşti, ful Tai Antonie! 
Vodă, post.: :1074, p XXXI, 116, 145. 

Neagoe vel vornic 1529, tatăl lui Tudosie banul 

din Periş, p. 167, 201. 

Neagoe Săcuianu, v.. clucer 1665 — 9, v. „ post, 
1669, v, vornic 1669—1674. v ban 1674— . 

1679, p. 34, 37, 55—7 89, 98,144, 222—3, 
2235, 228—9. 

Neagoe (Negoiţă). Taătăranu, vornic 1617, 8. 215; 
Neagoe Topliceanu, căpitan 1691,.v, pitar- 1711 

v, stolnic 1715, v.. -clucer 1715, I7I7, p. 
Or, 108, 178, 234. HE 

Neagoe (Negoiţă) Văcarescu, 1680, p. G. 275. 
Nectarie, patriarh de lerusalim 1666, p. sa... 
Nectarie, mitropolit 1811, p. 242. 
Necula, vezi Nicolae... . .... . , 
Neculescu,. vezi Alexe, Iordache. Coristantin. j 
Neculescu Alecu, v. clucer. 1822, p. 8, 956, 

292. Di) 

Neculescu Hristodor, pah. + “1830, p. și 
Nedelco, v. vornic,. 1562, 1570, p. 168; 785, 
Nedelco,.pah. ot Blagodeşti, 1664, 1666,:p. 345, 

Nedelco. Boteanu, v.. stolnic 1632, v. clucer 1634, 

1636, p. 27—8, 52, 141, 214... i: 

Nedelco, -post.. ot Hurezi, 1657, p..33.. . i: 
Nedelco, pah.. 1696 (Popescu) p. 38:. A 
Nedelco, log. 1652, din Prisiceni,-p.'141.: -:, 
Nedelea, (Prahova), zisă Chesarul şi” Paleologa; 

p. 107 : .. po 

Negoeşti (Prahovă), vezi” - Mihai din. Târgșor, 

Neagu, Popeşti, Pană,! Paraschiv, Radu, 
Stanciu. : aa 

Negraşi (Vlașca) p. 167. Ia 
Negrea ot Ruşi, portar. 1570, p. 19... 

Negrea post. 1570; p. 233... .; 
Negruşasca (lalomiţa), p. 68. - 
Negruşca, vezi Glodeanul, : . . .. . . --» 
nemestii, dependințe, p.-41..  .. . se 

Nenciul din Mănești, vornic 1626 „1035, p. Cc. 27, 
Nenciulescu Alexandru, Y. vornic 1825, v. viste 

1838, p..96, 125, 138, vezi Constantin. 

i 

, agă 1629, p. 39. 

Nenişor (Ialomiţa) sau Armăşești, .p. 68, : 
Vezi Lepădat, Sintion, Stan. . 

Nenişor, Pisică din —, 1635, p.27. ... , ... 
Nenişor, Mihai fiul lui Vlad din — „1689,. p. 126, 
Nenişor, Ilie iuzbaşa din =, 1089, p..116,. : 
Nenişor, Hrizea strejar din —, 1696, p. „218, 
Nenişor, Ioniţă căpitan 1778, p. 27. -,. 
Nenisor,. Constantin biv, vel sluger 1527, p. 182, 
Neniul, vezi Constantin. 
Neofit, „mitropolit 1744 văr bun cu Hagi Manole 

Melissino (Urechia. VIII 225) p 42—5, 90. 
Neofit, episcop Buzău 1772,. p. 160,. 

Neofit, episcop Râmnic 1795, „p. 200, 
Neofit Lahovari, mitropolit de Paros, şi Naxos 

„.. 1780—1810, p. 271... | 
Neofit Notară, epitrop al Sf, mormânt 1684 — 

„1907, p. 281, , , or 
Nestor log. 1607, p. „205. ÎN 
Nestor, v. cămiuar 1804, v. clucer 1814, + v, tes. 

„1820, p. 8, 134, 194, I95—7. : 

Nestor Nicolae, serdar 1853, p.: 351, 199. 
Nevridi. familia, p. 245.. E Ra 
Nica, grec, v, vistier 1603—1610, v. log; 10r3—- 

1018, p, 22, 168, 205—8, 246,, | - 
Nica Bucşanu,. 'vătaf 1668, 1673, p. 35—6, 
Nica "Grădişteanu, sluger' 1061, clucer: 1668, 

„„ Ceauş za , aprozi 1609, .v, armaş 1674. .: 
„îi Be 57.145, 170—1, 222, 224—5, 227... ... 

Nica din Săteni 1664, căpitan 1668, p. 34 z24-5. 
Nica Nicolae, .serdar, 1827, p..147,182.. . 

Nico Papa zaraf 1710, p..275, .... . 

Nicolae, biserica Sf. —, din Bucureşti, p., 43. 
XXIII. ” 

Nicolae, biserica. sf, —, din Târgovişte, p. 283, 

Nicolae Vodă Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul. 
2 pu XXVIII, 2, 24, 43, 227., pe a 

Nicolae (Nicula) de la Ianina, V., vist. 1616, 
„1629, f' 1632, frate.cu Vasile "vistier, pe 

140, 174, 206, 211, 213,..214. A. avut fiu 
„pe Dumitrașco. ., . 

pa 

, 

Nicolae (Necula) v. post. 1615, 169, V. “spătar 
„+ 2621, 1624, ginerile lui Pană vistier, p. 214, 

Nicolae (Necula) Catargi (probabil acelaş .ca 

RE „-precedentul), caimacam | al lui Gavril 
+ Movilă şi. agent muntean la Poartă 1623, 

” fuge în Moldova 1632, ca biv vel spătar, 
p. 2324, 208, 214. , | 

Nicolae (Nicula) v. pitar: :1652, 1654, p p. 1423, 

-218—219. . . „- i



Nicolae, biv ceauş Spătărese 1782, ginerele lui 
Arion, p. 69i' - : 

Nicolae Bârsescu, v, stolnic 1715. | 
Nicolăe Bozianu, 'şetrar 1721, p. 306... 
Nicolae Brâncoveant, Ve clucer 1762, v: sisdei 

1779, v. ban 1785, v. log- 1799, p- în ” 
147, 154, 187, 190, 260, 

Nicolae Sc. Caragea, log.. al “Patrfărhiei „1733, 

p..255- of N 
Nicolae "Vodă Caragea,. Y, cămăraş, 1754, v, 

post.. -1763, domn 1782, p. 255. | 

Nicolae: Catargi, capichehaia * 1050, biv. vel 
vist. Mold. 1659, p. XXVI, 214. 

Nicolae (Nicolache) Cernovodeanu (Damari) biv 

vel medelnicer 1732, 1755, v. „pah. 1700, 

p- "07. 187—8, 260, 2b5. 

Nicolae (Necula) Cocorăscu, post. 1608, p. 98. 
Nicolae. (Necula) Damian, vătaf. şi cășitan za 

"margine 1695, p- ar, 

Nicolae Dedulescu, pe la 1780,p..270.. _ 

Nicolae Dimăchi, biv vel'spătar” 1814, p. 200. 

Nicolae Draco Sutzu, post. Motd,. 17534, i 
o mdjip. 200, 295, 0 | tă 

Nicolae Dudescu; v. clucer "1700, “v,: vornic 

1770; v. bân 1779, v. I0g . 1783, p: 07, 124, 
156; 162,:190. 

Nicolae ot Epuresti, pah, 1629, 1632, p. 141, 212: 

Nicolae Filipescu, v.: log. 1795, A vornic 1799. 
p. 99, 101, 124;'103; "188, 200, 271. | 

Nicolae (Necula): Glogoveanu! '1692; p. 232, ! 

Nicolae Hangerli v. hatman 1793: i 

Nicolae Hrisoscoleu, v. comis 1751, p. 91, 270. 

Nicolae, Hrisoverghi, v. stolnic, 1594; p. 240. 

Nicolae Lipăriescu, treti' vistier 1790, p- 73. 

Nicolae'Lipoveanu, polcovnic 1764, p. 47, 103- di 
Nicolae Mano, doctor, "mâăre: log. £ al patriariei 

i 1977, p: 270. 
Nicolâe Obedeanu, serdar 17 155, p. “90 270, 
Nicojae Ramadan, zis şi Paleologu, comis mun: 

tean 1625, v. post. şi vistier Mold, 1650 
8, p. 168, 211, 284, 259. o rr" 

Nicolae Rosetti, v, “pah. 1718, 1720, Y. 'clucer 

: „17234 Y. spătar 1751, p: 4i, bi „59, 91, 123. 
. Nicolae Rosetti, v. vorniă' Mold, 1779, p. 156. 

Nicolae Rosetti: Roznovanu, v. “vistier” Mold. + 
-1806, p. 269.-* ; : 

Nicolae Rudeanu 1799,;:p.. 100, 200, si îi 

Nicolae Scanavi, 1786, v. post. caimacam 'Cra: 
iovei ' 1815, p.'292. 

Nicolae Scorădili, doctor, 1239, p. 293. 
Nicolae Silivriană,, pah.: 1758, p. 14. 
Nicolae” (Necula). Sofiarid, v. paâh. 1666, 1669, p. 

55—0. Si 
Nicolae Ştirbei, 1750, p. 43. 

Nicolae. Sulgearoglu, vV.. post. 1819, p. 293, 
Nicolae'Sutzu, v. comis 1814,v. spătar, 1817, p.240: 
Nicolae “Topliceanu, biv 'vel pitar 1793, p. 129. 

Nicolae (Necula)” Ţigănescu, log. 1662, p. 143. 
Nicolae Ventura, ispravnic Bacău 175%, p. 297. 

nimtea, scurteică cu mâneci. p. 29: 

Wişcoteni (Saac ori: R. Sărat), p. 05; 
Nişcoveni, „p. 202. 
Niţă, aga —. fundatorul bisericei St. Vineri din 

"Buc, p. 35—7. 0 
uizain, regulament, p. 48. : 

Notară, familia, p. 248, 281. 

Notară, vezi Constantin, Dăsitei, Diimitru, Liri 
“sant, Luca, Neofit, Toma. | 

Aucel, mănăstirea, p. 2; 18, 25, 32, 39 
Nucşor (Muşcei) p. : 

Oantea; post. 'din Lereşti 619! p. 24 

Oancea log. 1634; p. s2, 

Obedeanu, vezi Constantin, Nicolae, Petru. | 

“Obedeanu | Grigore, clucer 1839, la înalta curte 

1854, p. So, 127. - 

Obislav, vezi Hamza. 

Obrenovici Miloş, 1839, p. 8. 
O Donnell, contele Henri, generâl, soţul Leo 

.poldinei Cantacuzino 1760,'p. 84. 
Ojogeii (Ialomiţa), p. 110 —113,:115,: “T1ș, 123; 

Olăneşti, vezi: Goran, Constantin,: "Stanciu, | 

Olănescu Până, Bah. 1853, p- 150.' | 
Olteni biserica —, din Buc. P. D. 38.. 
Olteniţa (Ilfov), p. 34, 38,08. Si 
Opran, Gheorghe serdar 334, P. 8, 175. | 

Oprea, v. spătar 1548, p. 201. 

Oprea din : Mănești şi. Barbăteşti, 16e. 1501 p: 

B: C. XXKL. î 
Oprea log. din Rătivoeşti 1607, p. 205. 

Orăşti, vezi Fierea, Ivaşco, Padure, veii p. 22. 
Orbeasca ţTeleorman), p. 89. 236. 
Orboeşti (lalomiţa) p..A: 4-5, 5, zic, 119, td, 

Vezi Stroe, Tudor,. .. 
Orhan, sultan, p. XIII, ERE . 

Otetelişanu, vezi Constantin,  Draghiceaiu; lie, . 

Papa. pa Ă m 

Ovrei, vezi Isac ovreiul, Solomâi. 

a 

1
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Pade, vezi Stanciu din. 
Pădure log. 1543, p. 19.: 
„Pădure vel. pitar 1674, p.:230. . .: 
Pădure Crețulescu post. 1666, .p.:88-—9. 
Pădure ot Lazuri, pah. 1636, p. 313, 233, 

„ Pădure din Orăşti 1625, p. 25—6,. 
Pădure dela Săcueni. stolnic 1616, p. 207. 

„Pagudi, vezi Mihail, 
Pahule, vistier 1451, p 16. 

Paâianu, vezi Zoe.. 
Paindur, vezi Vasile. 

" Paisie. patriarh de Ierusalim sec. XVII-lea, p. 55. 

Paladă, familia, p. 282. 
Paladă. vezi. Acachie, “Anăronache, Gherasin, 

Jordache. - 

Paladi, Teodor, inginer 1835, p.î. . 

Palamida: familia, p..245. CR ! 

Paleologa, vezi Nedelea. a 
“Paleologu, din familia Guliand, v. armaş.şi is- 

pravnic de margine 1739, p. 264, 285, 290. 
Paleologu, .vezi . Grigore Guliano, Sguromali: 

Teodor... . 

Paleologu, familia, p. xi. 246-— —9. 282. 

Paleologu, fiul lui Muselim, 1561,p. 284..: 

Paleologu, Alexandru, sol tătăresc 1595, p. 254, 

„Paleologu,. vezi Andronic, Chiriţă Dumitrache. 
_lacov, Manuil, Mihail, Pavel, Toma. 

Paleologu Constantin (1453, p. 282. RI 

„Paleologu, Constantin 1563, p. AXI. 284 —5, 

Paleologu, Dimitrie . 1471, p. 282. - A 

Paleologu, loan, î 1449, p. 282. 
fambriu stofă de. lână, p. 78. 
Pană, vezi Panait, 
Pană (grecu) v, comis. 1595, Ve vist.. 1601,. 1013, 

„aa Du 51, 204,:206,.214. 

Pană, cupeţ 1659, p. 221. 

Pană, .v. stolnic 1669, p. 144, 225—6, , 

„Pană. fiul lui Drăghici din Bărbăteşti şi Măneşt; 
1628, 1638, 1640, comis 1050, p..B.C. 113. 

Pană Filipescu, vtori. log. 1051, v. stolnic 1653, 

„Ve pâh. 1654, v. spătar 1657, p. XXVIII, 

XXII ZXXIIL 2 27 56, 59, 114, 143. 
217—221, 

„Pană Filipescu, v. vornic 1779, v. ban 1783, p. 
162, 186—7, 190. : 

Pană Leurdeanu, post. 1668, p, 225. 
Pană din Negoești şi Popeşti, pah. 1697, v. 

comis 1707, v. stolnic rit, v. ban 1717, 
V. Vornic 1718, p. 121, 123,178. -.:: 

Pană Parepa:ot Stănceşti, 1653, 1063. 

_ Panaiot Nicusis Mamonă 1070, p- XVII. 248 

Pană Pepano 1650, p. 254. 

Pană din “Togozeni, părcălab ot, usi, p. 
IIŞ—I117.: 

Pană Ţigănescu, log. 1695, 1698, p. 7, 120. 
Panait sau Panaiot, vezi Pană. . 

Panait, v. stolnic 1613, p. 2006. 

Panaioti, fost capichehaia 1680, p. 171. 
Panaiot, vameş 1667 p. 224. : 
Panaiot, v.' camaraş al „ocnei domneşti „1608, p. 

XXXIII. 
“Panaiot sau Panaiotache Vizantiul,. grămătic, 

primicer, 1714, p. 272: :.. 
Panaiotache,. vezi. Dimitrie; Iordache, 
Panaiot, fiul lui Matei F ărcăşanu, zis şi Linceanu, ” 

din Caracal 1794, p. 71: | 

Panaiotache Halepli, v. comis. 1752, p. 266. 
„Panaiot Grecul ot, Lereşti 1663, p- 34. 

„273, 279. 

Panaiot Murezini, cămăraş pe la 1740. : 
Panaiot (acelaş ?) de la Ianina, cămăraş, ginerele 

lui lanache Văcărescu. | 
Panaiot, fost cârciumar la Țarigrad,” v. "armaș 

în Mold. 1716, ! E i 

Panaiot. v. agă Mold. 1741. 

Panaiotactte Mamonă 1706, p. 274. 
Panaiotache (acelaş ca precedentul?) v, sluger 

v. pah. 1720, 1723, 1724, p. 41, 61, 123, 

Panaiotache Morona, vel. uşer Mold, 1674, v 

post. 1691 —1707, p. 278. 

-Panaiotache (Velișco?) v. sluger, capichihaia 
1740, p. 278, 

Panaioti Papa 1749, p p. XXIII. 13: 
„,Pandele.. v. post. 1028 p-168,. :. 
Paudişpanii, point d'Espagne, dantelă, p» 70. 

Pangratie, v. vistier 1595, p. șI. , 

Pantaleon Caliarhi, - medicul lui Brâncoveanu, 

p. 253. - 
Pantazi Primichiriu, biv vel căp. 1725, medel: 

nicer 1738, era 1749, p. I3—14 62, 

Pantelimon Ligaridi 1630. p 246. 

Papa, vezi Nico, Panaioti. E 

Papa, vel. sluger 1660,.1601, 1673, p. 54. 114, 228, 

Papa, vel comis 1065. 1668, 1009, p. 34 98, 144, 

11 1202—3, 2256, i i | 

Papa, vel. vistier 1071 p. 227. . : 

Papa, fiul Buzincăi, pah. p. 2 (greşit Pană) 219 

(idem)..220, 226. . 
+ Papa, pah. 1684, soțul Nedelei, p. is. 

+3
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Papa, fiul lui Diicu Buicescu, post, 1668, v, co- 
mis 1681, v. pah. 1685 p..53, 224, 230. 

Papa Grecianu, v, log. 1619, v.. vornic 1023, p. 
, 235, 140, 208—211,. : 

Papa Grecianu vtori vistier. .1674, p 178. 

Papa Otetelişanu, v..căp. za Lfegii 1696,-p. 12, 
Pară, log. 1628, 1632. v,. comis 1044, p. 140—1. 

paradosi, a—, a predă, p. 92. ; 

Pârâianu, vezi, Hamza, Barbu, „Danciu, 

Paraschiv, v. post. 1587, p. 20. 

Paraschiv, post ot. „Boleasea, -pe la 1610, p. 
” 21—2. 207... 
Paraschiv din .Băleni, armaş 117, p. 22; 24, 

. Paraschiv, căpitan 1086, p..231, . 
"Paraschiv (Hagi). Căplescu, fiul. Ghiormei post. 

„et Cocorăşti,,1705, 1728 p. 66, 107, 122. 

Paraschiv Cocorăscu,. log.. 1028, 1032. p. 95—9, 
I0I, 141, 210—211, „219. Pa 

Paraschiv (din Negoeşti şi Popeşti) ceauş 003, 
p. 114. : pen 

| Paraschiv din Tokzâzeni, vornic. 1640, 1650, p. 

Ero—1r3. 

Paraschiv „pah. 1810, p. EX za 

i “Pardalos, "Nicolae, stolnic 1837, clucer. 1830, p 

107, 157. 
Parepa, vezi Pană. | 
Parma, vezi Francisc Farnese, duce de. , 

Pârscov (Buzău) p. 159, 160, 
Parşcoveanu, vezi Iordache, Maria, Preda, Stanca 

" Ştefan, Trufandă, Zoe. . .. 
 Pârşcoveanu, Dumitrana, soţia lui Farfară -1794, 

p. 71. 
Partenie, patriarh 1648 p. 276, 

Partenie, patriarh de Ierusalim sec.- xvu. -lea, 

p. 56... 
Păruş, v. spătar 1616-1618, p-: 22, 168, 207 - -8. 
Păruşin, grec, 1577,p. 20... 
Pârvan, treti vistier 1095 (C alineseu)p. 3. 1213 

„17 129. 
Pârvu, v. log. 1590, p.: 204, 
Pârvu, vistier 1657, p. 221, 
Pârvu, cămăraş 1681, p,. 230, 
Pârvu, .vtori vistier 1674, p, 145... 

„Pârvu, vtori log.. 1074, p, 230. , 
Pârvu Câmpineanu, v. 

178. 

Pârvu Cantacuzino, vtori iog.. 1636, V. “ stolnic 

1688, 1692, 1697, p. Să XXXI-—II, 40, 

58, 60— 1, 65,:77, 80,. 100,: 108-9, 126, 

128, 137. ! 

i 

a 

. câp. za lefegii 1733, p. 

7 

Pârvu Cantacuzino 1695, post.. 1709, 1715, v, 

serdar 1741, v. stolnic 1745 ţ 1751.p.; 
01—2, 65, 98—9, | 108-109, 128, 130—1, 

191—2, 199. : 
Pârvu. Cantacuzino, v. clucer za arie 1745, v 

medelnicer 1754, biv,-vel log. 1760, v. 

„ Vornic . 1762, p. XXII, 6, 7-5, 104, 

154, 265, 270, 282. :.. 

Pârvu Căplescu, era f1757, p 00. 

Pârvu Craiovescu, v. vornic 1487, 1492, 1499, 

„1308, p. 18, 

Pârvu Creţulescu, - post. 1680; -vătaf „2697, p. 
XXII, 115—119, 172, 

„Pârvu Fărcăşanu, log. 1689, p. 2, 172—8. 

Pârvu ot Juguri, log. 1627, p 210, 233. 
Pârvu ot Lazuri,:log. :1613, p. 2051, 210, 
Pârvu Popescu, post. '1706, p.'174;. 

Pârvu Rudeanu, log. 1630, p. 24. 

Pârvu Vlădescu, fiul. lui Tudoran Pitar;spătar 

1645, p. XXVIII.. . 
Pascali, vtori vistier, -1793, p. 188. .. 
Păscanu, vezi Iordache Cantacuzino.. 
Pătaârlage, vezi Cândescu, : 

Pătraşcu, vezi Petru. 
Păun, cupeţ 1659, p.. 221: 

Pavel Paleologu; la curtea- lui Eremia Movila. 
p..284. - 

Pavel (Pavlache) - Caragea, Spătar. 1631 şi: ban, 
în Munt,, capichehaia Mold.. 1646, p. 234. 

Pavel (Pavlache) Popescu, log;. 1661.. 
Pavlache, vezi Pavel, 
Pecheux d'Herbenville. 1841, p. VI, Bra, 
Pencovici State, lipscanul 1804,.p. 6—7, 
Pepano,. vezi Pană, Dimitie. 
Perboyve, preceptor al lui G. Gr. Cantacuzino 

1845, p. VII, 82. - 
Perdicari, familia, 246,: vezi : Dumitrache. 
Perieți, vezi lordache ot — » Constantiri, Mirea, 

„Periețeni,: boeri, vezi: p. 5. 13—15. 
„Periş,-p. 88.-: 
Periş, vezi “Neagoe vornic, Socol, "Teodosie, 
Perşiană, vezi Alexandru, Manolache. 
Petrache, vezi Petru. 
Petru Vodă .cel: Bun (Pătraşcu) 1553—7 -p. 

20—1, 1rt, - 
Petru Vodă Cercel, 15835, p..22. -. 
Petru Vodă. „Şchiopu al Mold; 15821591 ţ 

1594, p..AXLX,.XXIII,-267,. 
Petru, v. spătar'15387,. 1607, p. 20, 205. 
Petru, spătar 1590 (probabil - -acela3) p. 204.
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Petru, v. sluger 1662, p. 144. | - 
Petru (Pătraşcu) v. căpitan za lefegii 1689, p. 173. 
Petru (Petrache) clucer za arie „1795, p.. 100» 

140, 199, 200, , i 
Petru (Petrache) Arion,. ispravnic, Dăniboviţa 

1817, p. 70. i 
Petru, clucer 1032, fiul lui Aslan vornicul (Hri- 

soverghi ?) p.' 26, o, 2i6. 
Petru din Bădeni, 1692, p. 232, . - “4 
Petru (Pătraşcu): „Balăcianu, clucer 1653, cupar 

-* 1060, 1662, *'y, ” şetrar 1669, _p. 154 s8, 
141—2, 225. “ 

Petru (Pătraşcu) Bităcianu, post. 1720, p. 98. : 
Petru -Băleanu, biv vel log. '1587, p. 20, 22,25. 
Petru Băleanu, post. 1634, pah.! 1637,. vtori vis». 

-- tier: 1043, sluger 1644, 1650, p.. 23, 26 7 
29-—33, 37; III —113. Fii săi 1668, p. 35. 

Petru (Pătraşcu) 1628, post. 1640, fiul lui Dră: 
ghici spătar din Bărbăteşti şi Mănești. 
p. B. C, i .. 

Petru (Pătraşcu) Brezoianu, căpitan 1691, şetrar 
1703, v. serdar 1709, LĂ vornic II, p.. 

AI C. D. 116, 118, '173, 178, „233. 
Petru (Pătraşcu) Bucşanu, “post, „1626, 1632, p. 

25—6, 110, 112. 

Petru (Pătraşcu) Bucşanu, post. 1646, 1650, 1661, 

v. căpitan 1667, 1672, p..C. G. 3 33, 37 

39, 113, 116, Ir9—121.: 

Petru ot Pătârlage (Candescu). post., 
1668, p. XXXI, 224: 

Petru (Pătraşcuj ot Cârsteşti pah. 1638, 'p. €.: ; 
Petru (Pătraşcu) ot: Carsteşti (ori Conţeşti?) 

1604, 1666, p. 345. Ia 
Petru (Petrache) Depasta, “doctor Şi cronicar, 

1139, p. 260. ia 

Petru Duca, pârcălab de “Soroca i 1739, p p. 261: 
Petru' (Petractie). Duculeţ, v. cămăraş „1753 v, 

„„post..1762,.p., 261. 

Petru (Petrache) Lahovari, 1780, p. 6-7, 271. 

Petru Milescu, log. 1674, 1676, p. 38, 145. 

Petru Obedeanu, v. sluger' 15 
Petrescu, familia, p. 207. | 

Petrescu, Nicolae V., 'pitar 1840; p "109. 
Petroşani (Teleorman?) p. 74, 76, 150. 

Petroşani Sau, ! Petroşiţa (Prahova) p: 65, 1 54 —6, 
Vezi Stauciu. ” 

Petrov, sovetnic:1835, p: 125: 

Petrovici, chir, 1826, p, 78, Ai 
Pietrile (Vlaşca) p. S0., 7 a Mi SR 

Piga, vezi Meletie. * i 

1 

- Policrat Camerinos. 1503 p. "xn. 

inzbaza 

Piscul (Vlașca) p. 147, 230, (Eluscul?). 
Pleşcoi Buzău?) p.159. . e. 
Plagino, vezi „Hurmuzi şi Hurmuzaki.: 
Plagino, familia, p. „285. Ă a 
Plocat, învelitoare; P.. „93.. AR Mi aa 
Ploeşti, p. 2160. Du i 
Podefe, vezi 'Movilele, i 
Poenaru, vezi Barbu, Dumitraşcu, Prea, „Voi- 

chița. i 
Bohoduic, hăţ, hani. p. G. NR 
Poiana Mărului, mănăstirea, “p. xxl, 72, 

'79, 1ot, 138, 193, 260., : 
Poiana (Dâmbovița) | p. GQ. 
Poieni (Vlaşcai p. 234. 

   

ai ri 

  

i 

ist 

Polihronie, serdar 1827, p. 107, 

Polizache, fiul lui Dimitrie Polizu, stolnic, 1818, 
căminar 1834, p. 5— 78 286, 

Polizache, vezi Polizo. ! 

Polizo, familia, p. 286, 

“i 
ai 
zii 

“Polizo, Dumitru, pitar . 1788, 'serdar” 1811, „pah. 
"1818" 182, p. „578, 15, 286; 

Polizo' Lampâniţictul, negustor: In Mela.. '1786.. 
p. 286.. 

Polovragi, pi 2092: 
Pomelnicul mănâstirei Argeș, p. x. 
Popaz, vezi Dumitrăche,: i 

Popeşti (ilfov) p. 243.. . 

Popeşti (Vlaşca), bisărica din — * 
Popeşti, mai multe neamuri,p. 38. -*: 

Popeşti, vezi Antonie, Baiea, Calotă, “Carstea: 
Coman, Constantin," Cosma, . Gheorghiţă, 

Ghidul, Iorâache, Mainea, Mihai; Neaga, 
Neagu, Nedelcu, Negoeşti; „Parăschiv, Ă 

Pârvu, Radu, Şerban, Stau (State), Toader: 
Porfirita, vezi. “Ianache,. i ir 

i 
Pototeni, vezi: Radu. din — A 

  

Pac 

  

"Preda, fiul Buzincăi” comis; Slăger” „640: p. 2 
32, 56, 219, 220, 226; . 

Preda, v, “sluger' 1071, v. stolnic pori p. 145 

; 227-—230, 255. E i 
Preda, “fiul Jipii agă,. 1657, p. “99! "oi. * ie 
Preda ot Albești (Grecianu)! vtori “spătar „1025, 

p.. 24 —5- 
Preda,” “furi lui Mihai * amaşul din Bădeni” 

a
n
 

m
e
t
 

„a Băleni, 1U20, p. 209. 
Preda Bozianu, pah. 1003, p. 204... 
Preda. Bozianu, căpitan,. “103 2; 'p; 30. * 

Predă! Brâncoveaiiu;. V;. spătar . 0 rai v 

” clucer 1047, Y. vornic, 1633—1603i p. tă
 
"
i
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26, 28—32 112, 142—3, 213» 215 216,218, 

219, 221—3. î 

Preda Brătășanu, 'v. pitar 1689, p. 39, 232. 

Preda Bucşanu ot Mănești, post. 1637, comis 

1650, v, log. 1659, v. vornic 1660, v. “ban 

1661, $ în lupta de la Leva 1664 p. C. 

54, 113, 114 144, Ă 

Preda Buzescu, v. stolnic '1607, v. ban 1603, 

1607, p. 20—1, 26, 205, 209, 211. 

Preda! din Corneşti, post. 1638, p. C. 
„Preda Drugănescu, biv vel „căp.za Slatina 1730, 

„vornic za Târgovişte, p. 42. 
Preda sluger (Grecianu) zis F loricoiu, ginerile 

lui Mihai Viteazul, p. 206, 140. 

Preda, căp. din Gherghița, 1691, 1701, 1718, p. 
118, 120, 123.. 

Preda post, din Lazuri, 1627, p. 210, 
Preda post. Lerescu 1673, 'p. 229. 

Preda. Pârşcoveanu, vtori spătar 1681, v. clucer 
za arie.1099 p. 145, 172... 

Preda Poenaru, v. stolnic 1662, p. 54, 2 222, 

Preda din Prooroci, v, căp. za. dorobanţi 1689, 

p. 173. 
Preda Ştirbei, post. pe la 1670, p. 275. 
Predeal,. moşia p. 243 | 

Predeal, schitu, p. 108. 128, 239. 

Prededici Ion, inginer 1844, p. 138, 200. 

Prejbeanu, vezi Mihai, . Luxandra Văcărescu, 

Vintilă. | 

Priboieni (Muşcel) p. 243. 
Primichiriu, vezi Pantazi. 
Prisiceni, vezi Nedelco. - 

Priviţi, p.. 231, 

Prodromul, mânăstirea, p. 241. 
pronomion, privilegiu, p, 180. E 
Prooroci (Olt şi Romanați) p. 107. Vezi Preda, 

Provița, mânăstirea, p. 189, 193. ! 

Prundu (Vlașca) p. 52. 

Pseudo Dorotei, exact Ierotei al Monembasiei. 
1594 p. XIX. XăII. 

Pulheria, născ, Ciuchi, doamna lui "Nicolae Vodă 

Mavrocordat, p. 258. 
Pupezeni (Ialomiţa) p. 42. 

Purcăreni (Teleorman) p. 172. Vezi Mihalcea, 

Putineiul p. or 

Răceni (Teleorman) p. 76: 
Racotă, vezi Dima, Fierea, Ghinea, Grăjdana, 

Leca, Miho (Mihai), Toma. 

Racotă, Ioniţă post. 1806, biv, treti log, 1823, 

p, 133. 136,'194, 196.: - 
Racotă, Pârvu 1814, p. 196. - 

Racotă, Scarlat, sluger 1844, 1859, p.. 139, 200. 

Racotă, Dumitrache, pitar 1844, 7859, p. 107, 
139, 200. 

Racoviceanu, Ion, parucie, 1844, 1853, Lă 108, 
138—9. 

Racoviţă, vezi Dumitraşcu, Ioniţă, Mihai, 

Racoviţă, Constantin Voda al Mold. 1749—1753, 
p. 292. 

Racovita (Dâmboviţa) p. 16—18, 49. 50. 

Radu Vodă, mânăstirea zisă şi Troiţa, din Buc, 

p.D. ur... 
Radu Vodă, Şerban “1602 — 1611, p. XXXI. 2. 
Radu post. Bidiviu 1560, p. 21, 1rt, 211. 
Radu, stratornic 1452, p. 16, | 

Radu, stratornic 1492, 1494, p. 18, 200, 

Radu, v. post, -1529, p. 167, 207, 

Radu, spătar 1529, p. 167, 201. 

Radu, vel. comis. 1548, p..201, 204. 

Radu. Paşadia, v. log. 1548, p. 201, 
Radu, stolnic 1556, p. 184. | 

" Radu, v. log. 1568, p. 202. 
Radu, v. comis. 1581, 1587, p. 20. „203. 
Radu, log. 1623 p. B. 
Radu Staicuţa, log. 1632. „p. 26. 

Radu v. vistier 1632, 1634, p. 26; 52, 
Radu, căminar 1052, p. 142. - 
Radu, visties 1652, p. 142. 

Radu v. agă 1652. p, 142. 
Radu v. vornic 1670, p. 170, | 

Radu, vtori log. 1672, 1673, 1681, p. 37, 228-230. 
Radu, biv vel serdar 1779, p.4. 

Radu (Răducanu) fiul clucerului Dumitrache 

biv treti log. 1803, serdar 1522, pah. 1832 
p. 73» 135, 157» 194. 

Radu, spătar 1576, fcatele Mihnii din Bădeni, 

p. 202. 

Radu Balasăche, v. cluicer 1752, p. 252. 

Radu Balasache, medelnicer. 1775; p. 252. 

Radu post, fiul vitreg al lui Petru | Băleanu, 

1610, p. 23. . 
Radu Băleanu, clucer. 1600, p. 24— 3, 28. 
Radu din Bărcâneșşti, log. 1650, J. 113. 

Radu Bărcănescu, v. pah. 1777, p. 99. 155, 199 
Radu Brezoianu 1758, p. 67, 
Radu din Buari, 1529,.p, 167. 

Radu Bujoreanu, 1743, 1751, p. 40. 89— 90, 231
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Radu Buzescu, v. clucer 1605 —1607, p. 20—1, 

193, 205, 211, 254. 
Radu Buzescu, v. tan 1633, 1636, p- 28, 212-213. 

226, 

Radu din Călcaşti, vel vătaf 1541, p. ET 
Radu Câmpineanu 1733, p. 179. . 
Radu Mihalcea (Cândescu), v. comis 1631 —1657 

p. 2, 26, 30—2. 53, 112, 142—3, 215 —216, 
218-221, 223. 

Radu Cantacuzino, beizadea 1735, p-VII, XXXIV. 
V, 62—4, 8r, 271, 

Radu Cantacuzino, Y. comis 1712, v.,spătar 1714, 
Î 1715, p. 13. 62. 65—7.. 

RadiW/Cantacuzino, post. 1745, V. stolnic 1760, 

V, clucer 1765, colonel cneaz în Rusia i) 

1774, p. 68—9, 73, 83, 98, 154, 191. 
Radu (Rodion) Cantacuzino, polcovnic rus 1827, 

general cneaz 1849, p. 83, 107. 

Rădu spătar 1662, Cârstescu, p. 114. 

„Radu post. din Cepturoaia 1620, p. 209. 
„Radu Cocorăscu, vtori vistier 1631—6, v. vis- 

tier .1637—1641, v. log. 1642—1659, p. D- 
1. 3, 5, 26, 28, 30—2,53—4, Ir 113, 12, 
128, 142, 214—219, 221. | 

Radu Cocorăscu, v. clucer za arie 1662, Y me- 

delnicer 1078, p. 3—4, 88, 14. 

Radu Stanovici Creţulescu, vtori, log. 1646. v. 
log. 1662—9, 1671, p. XXVII, 34, 36, 
54—7,59. 8. 38—9, 98, 141—2, 14 170, 

216, 222—3, 225—7. fă 

Radu din Desa, vtori comis 1630, p. zur. NE 
Radu Dudescu, log.. 1632, 1634, 1652, p. 267 

141—2, „169. 

Radu post. Doicescu 1637, p. 29.. |, 
Radu spătar Doicescu 1699, p. XXL 13. 
Radu Fălcoianu, serdar 1793, p. 188. 

Radu din Farcaș, căpitan za roşii 1632, p. 20, 

Radu Fărcăşanu (acelaş?) v, stolnic 1057, 1665, 

p. 220—1, 223... „si 
Radu (Răducan) Fărcăşanu 1754 serdar 1805, 

1817, p. 71, 194, 196. mi 

Radu Filipescu. v. medelnicer rist pi '45: 
Radu (Răducan) Filiti, v. medelnicer 1811, p. „239, 
Radu Florescu era 'ţ 1623, p. 43- : 
Radu Fărămiţă, căpitan de' Gherehita,: x6o7, 

1701, p. 118—1215, 123. 

[Raău Golescu, v. agă 1699, v. comis: 11697, v. 

clucer. 1707, Y. spătar '1717,'era'ţ:1744, 
p. 43—5, 53, 01, 121. 123.:234,. : 

Radu Golescu, v, vornic 1806, v, ban 1517, p 

48, 75, 194 240. 
Radu Grecianu, biv. vel. sluger 1806, p. 194. 

Radu (Răducanu) Hrisoscoleu, biv treti vistier, 

1815, p. 125—6, , a. . 

Radu. ot Izvoare (Vlașca). vornic. "za, „Doamna 

1680—1, p. 171—2.., 

Radu Izvoranu,.v. „pitar 1692. v. 'stolnie 1695. 

1697, p. 117—120, 128, ÎN 

Radu Lipoveanu, 1762, p. 10324. II 

Radu ot Luceni, 1646, p. 152, a 

Radu din Măgureni. vornic 1626, p. 29. 

Radu din.Măneşti, log. 1630, p. 211. . 

Radu Năsturel, post. 1632, V. log. 1633, p. 

212 —213.. 

“Radu Năsturel, vtori log. 1666, y. log. 1674, v 

ban..1679,, p. 41, 557. E: 144—5, „18 
225—7,-229, 230. - 

Radu (Popescu) v. pah.. 1654, 1657, 4 v. log. 1662 

v. ban 1664, p. 38; 218—219, 221—3., | 

Radu (Popescu-Caridi) fiul Hrizii, cronicar, v. 

clucer za arie 1692, v, vornic 1717, 1724, 

--p- 2, 4, do, 89,, 123, 171—2, 225— —6, 

4 232, 234 , 

Radu (Răducan) din Strâmba (Negoescu Popesci) 
pah 1692, p. 121, 177. | 

Radu din Potoceni. post, .1623, p. 210211; 

Radu Rătescu' rb5z, pah. 1662, p. 141,.143.. 

Radu Slatineanu, v. comis 1766, v. clucer 81, 
Y, Vornic 1794, p. D.G. 69—70,: 24; 104, 

106, 190-—2, 242,.: : a 

Radu Ştirbei, post” 1662, v. medelnicer,. sluger 

1673—4, v. comis 1679,:p. 3: 37, 57. 145, 
178, 228—9. "4 

Radu Țigănescu, 18 1040; 2630, iza: p, 110, 
I13. 115, 122.; - 

Radu Văcareseu, v. log, 1745. -Y. vorriic 1715, i 
1.1 D.'45, 50,.69, 98, 124, 146,190. 

Radu Vărzaru, armaş: 1049, p. 219, 

Radu Vlădescu, zis şi Strâmbean 1, clucer 1663, 

__ 1671, p. 39, 121, 173, 176 7.- 

Răducanu, vezi Radu... . .„.:..: - 

Răduleşti sau Maia (Ilfov) p. G, 6, 13, 117, ras, 

Râfov (Prahovaj p. 66, 156—7. „a 

Râfoveanu, vezi Ianache. -.-::i:: i. 33 

rafluri, tacâmul pentru cal, p. G:::: 

Rahtivan, loan, 1797,.p. 179..: .::2 ii 

Ralache. vezi Mihalache (Cariofil). .-:.: »:.-:
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Ralache (Cariofil) . mare eclesiari al Bisericei 

16091 1706, p. 357, .! 
Ralache (Eupraghioti), eleval lui Dimitrie 'Can- 

“temir, p. 256, 262, 

Ralea, familia, p. 288. 

Ralea sau Ralli, Giigore; hatman TB, v. “log. 

1818, v,, vornic 1819, p. 8, 77—9. ! 
Rallet, familia! vezi Ralli şi Ralca. 

Rallet. vezi Constantip, Isaac, : 
Rallet, Dumitrache, caimacam . Craiovei 1824, 

v. log, 1827, 1nembru la” divanul civil „1843, 
p. 125,. 175 182, 243, 288, IN 

Rallet Grigore, v. hatman 1814, v. "vornic 1824 

"pp. 240, 289. Probabil acelaş cu Ralea, 
Rallet, Iancu, pah. 1814 v. clucer 1830, v., vornic 

„2 1844, P. 127, 281,:288,: i 

Ralli, Răllet, familia. p. XXIV, 247—9,! 287. 
Ralli,, vezi Dimitrie, Dionisie, Hrisâscol, Isaac 
Ramadan, familia, p. “XXI. XXIV, 248, 285, 289- 
Ramadan, vezi "Alexandru, Constantin, Dumi- 

trache,: Iordache, Nicolae. 

„- 

“Ramandi, vezi Ramadan. 

Râmnicu Sărat, mânăstirea din -, p.XXXIII. 
Rangabe, familia, p: „290. Vezi Manolache Lam- 

“brin. 

Răşani (alomita) vezi Otbobşti.- 

Răspopi Râmnic, p. 210, i - i: 
Rasti, Costache, comis, ispravnic” 1808, ». „195. 
„Răstoaca! p.:223.: 

„Răsturnati (Saac). lângă Bolăeşti; p. '102, 
Răteşti, familia, p. 141. Vezi Dumitragco, Ilie, 

- Ivaşcoy Luca, Muja; Radu. 
 Ratiooeşti. vezi: Oprea din — * 
"Răs omireşti (Vlaşcaj p. 225, - : i": | 
Razu Constantin, -v. hatman' 1752,'p. 66, :': „azu Constantin, -v ! 

_Razu, Iancu, v: spătar 1775; p: zs0. 
Razu, Vasile, 'v,.1cg: 1779, p. 156. : 
Răsvad (Dâmboviţa), p. -1; 218, 220, . Vezi Balea 

din —, Socol, 'Vasile. ! 
Recea 'sau Recile, (Teleorman) p: 146, 148, 150, 

I55—6.: :: 3 “ 

Retoridi, Petre v. căminar Mold. 1800, v. Vor 
"nice 1808. p. 281, ..!: 

Rioşanu, vezi Stoica.  . 
Rizios, vezi Diamandi. i :::. tc. 
Rizos, familia; p: 286. :-.: . îi i! 

Rizo, vezi Constantin. Iacov, loan.'! 

Rizo, mare vistier :1624, p..286. 
Rocca, della —, vezi Ianculeu. 

„Ruşi, boerii ot = 

Rodea, “postelnic” 1482, p. asi . 

Rosozeşti .vezi Rozeşti. „- 

Rolia,! Gheorghe 1818, p. 7, Da : 
Romaniti sau Romană, „familia, p p. 219, 290. 
Romaniti, vezi Manolache. 

Romaniti. Grigore, epistat vorniciei obştirilor 
IS, v. vist. 1816, P. 92, 156. 

Romand, vezi Romaniti. _ 

Rosetti, familia p. XXI, 249, 290. - 

Rosetti, vezi "Constantin, Giani,. Ianache, loan, 
ordăche, Lascăr, Luxanăra, Manolache, 

Mihalache, „Nicolae, Vasile. | 

Rosetti, Ioan C., membru la înaltul divan. 1844 

p. V, 127;: 182, i 
“Roşie; biserica - — “din “Târgovişte, a ui Coadă 

“vornicul, p, 76... 
"Rotunda (Buzău) p. so, “68. 

Roxandra ! doamna, sora lui Mihnea “Tareitul, 
| 1591, p. 267, IE , 

Roxandra „Hrisoscoleu, născ, Băleanu, p.:242. 
Rozeşti' (Vlașca) Pp. 145, 147—38. Vezi Rogozeşti. 
Rozeşti, moşnenii, de la! Negraşi (Vlaşca) 1799 
pr. a 

Roznovanu, vezi Nicolae. DN 
Ruda (Prahova) p, 9829. a 
Rudeanu. familia, p. 101.,— "Vezi Chizea, Chisar, 

„Constantin. Diicu, Toan, Ivan, Leca, Manul 
„Matei, Mihai, * „Mitrea, Nicolae, : Pârvu, 

* Socol, Stanca, Teodosie, “Teofil, Toma, 

Vlad. a 

Runcul p.'B. C,- E E 
„vezi Balea, Chirtop, Mihai, 

-. 
, 

Lo IPL 

Negrea. . 
Ruşi. (Dâmboviţa) azi "Băleni, p. “bo; 152. 
Rustea, Vezi” “Ghinea, Matei, Velisarie. , 

Bacazlaul, Gheorghe. i 1793 p. 155.- „Vezi Sachizi 
Sacâzlâu lanache,'medelnicer 1778 p. 55. 
Sachellario, Atanasie 1799; p. 253. 
Sachizli;. vezi: Matei: ti 
Săcueni,. P. 207 i rr „ EI 
Săcuianu, vezi Neagoe, Pădure. -::>.!.: 
Şaitanoglu,: vezi Mihai Cantacuzino. 
Salvaressi, Ecaterina, mama lui. "Mihnea Tur- 

-citul; p: 267, . i. - DER 2 

Samuel Hangerli,: patriarh 703, p 26, 267. 
Samurcaş, familia, p.:
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Samurcași,. vezi Dionisie. 
" Samurcaş, Constantin, v.vornic 1820, p. 197, 291. 
Samurcaş, Dimitrie, G. doctor, 1819—1827,p 291; 
Samurcaş Ioan, v. post, caimacam “Craiovei 

1821, p. 291. 

Sandu pitar, era $ 1796, p. 179—181. 

Sandu Buccnescu, v. stolnic 1760, p. 67. 

Sărata (Buzăw p. 52,72, 74—6, 39, 92. 132. 

Saratzi, familia, p. 273. e 

Sârbu, v. stolnic 1595, p. 51. 

Sărindaru, mânăstirea din Buc. 125, 174, 233. 

Sasul, vezi Iancu Vodă. : 
Săteni, Vezi Alexandru, Carstea, Nica. din : — 
Saul, doctorul, 1760, p. VIII. ” 

Saul, vezi Dumitrache, Gheorghe,H.-istea Vasile,! 

Sava log. ot Ştefoiani, 1632, 1640, p. 26, 29, 31-2, 
sboruri, adunări, iarmaroace, p. 49 

Scăeni (Buzău), p. 86, 158, 236, 

Scanavi, familia, p. 291, 
Scanavi, vezi Dimitrie, Iordache, Niculae. 

Scarlat Beylicciul, 1630, p. XXII, 254, 259, 204. 
Scarlat Câmpineanu, v. clucer 1794 v. log: 

1799, p. 101, 131, 191. Să - 
Scarlat Caragea. v. post. 1775. m. 

Scărlat Drugănescu, v -stolnic 1783, 1792, p. 5: 

Scarlat Fălcoianu, v. şetrar 1779, v. stolnic 
1791, p. 140. 162, 186. ” 

“Scarlat Ghiza, v. vistier 1795, v.:ban 1801, era 

| ț 1810, p. 4—6, 71—2, 75,:100, 132, -: 
Scarlat, v. vornic 1779, p.' 190. : 

Scarlat Grecianu,. v. log. 1780, p. 47.! 
Scarlat Hiotu,. medelnicer, pitar 1777, era + 

1793,:p. 70; '99,-100,'129, 191,:199, 200. .. 

Scarlat Hrisoscoleu,. şetrar 1753, p..270. 

Scarlat Slătineanu.:v log. 4 1808, p. 80, 
Scarlat Varipati, sluger 1783, p. 155—8.. 
scatolcă, eatie de drum, necesar, p. 93. 

Schilitzi, familia, p. 292. 

Schilitzi, vezi Dumitrache... 
Schimbati, p.- 33, 35—7, 68. 
Schina, familia, p. H. | : 

Schina, Eustațiu pah..1850, p. 157- că 
Schitu Măgureanu din Buc, p. SIR 

şcoli, p. 124. : 
Scordili, familia, p. 292, 

Scordili;, vezi' Andronache, Nicolae. 

p 

a 

100... 

Sculida Gheorghe, doctorul.lui Nicolae . Vodă 

Caragea, 

Zoiţa, Neofit, Scarlat şi. Samuil, 

1782, clucer; are fii. pe loan” 

1794. . : 

Şerban, vezi Radu Vodă. 

Şerban, log. 1630, 1634, p. 20—7, 211: | 

Şerban Balasache, biv vel'armaş: 1739; p. 252, 

Şerban vistier ot: Bilciurești, * 1046, p. 33, 37 
169. 

Şerban Bujoreanu, v, vistier! 1703-1715, LĂ ban 

1717, p. 4, 40, 8, 178, 233—4, 237. 
Şerban Cândescu, v. pah, 1741, p. 64, 160. 
Şerban Vodă Cantacuzino, vtori log: 1660—3,: 

v. post. 1663 —166$, v. Spitar 1669—1671 - 

domn 1678—:688, p. VII, XXIV, XXX, 
NĂAII, 34, 54 -8, 6o, 67. 81, 86, 98, II4, 

117, 144, 155, 222—3, 225—7,i i266, Pa 

Şerban Cantacuzino, v. căpitan 1656, ve 'comis - 
1688 — 1696, v. pah.:1702,-V, vornic 1707," 

p. XXV, XXĂI -I|, 3, 13, 39, 57 —8, 6o-—r, 

118, 121, 128,'130—1,! 137, 232. 

Şerban Cantacuzino, 1750, 1757, p. 66, 106, 

Şerban Duca; 'biv vtori pah. 1742, p. 26 
Şerban Grădişteanu 1722, 1732, era . +: 7St p:, 

90, 235 —7. : . 

Şerban Grecianu (Dragomirescu) vi vistier 

1695-—1702, v. log. 17041712, P. 3- ai 
- 13, r18—1i9, 121—2,:128,'178.* iat 

Şerban Grecianu, vtori log. 1069052; slugei 
':1695, stolnic 1706, v.: spătar 1717,:p.: Cc, 

40, 116, 118, 120, 122—3,- 172, 178, 232, * 

Şerban Grecianu, vtori logofăt'1717, v; "pitar: 

a IȚIS—1717, v.' stolnic 17I7, p. 123, "178, 

234, -: 
Şerban Grecianu, biv vel: ceauş za aprozi, 1732, 

, p. 178. : aaa iii | a 

Şerban Lupoianu' 1757; p. ADI 

Şerban Năsturel, 'v.. post. '1695—i703, V.: : clucel: 
„1717, v. ban 1718, p- 117,127, 123; 173. 

Şerban (Popescu), “log: pe lă 1670, p. 38. 
Şerban Vlădescu, post.: 1075 v. "comis tt, p. 

170—7,:233. ... Da 
Şerban Zădăriceanu, păhărriicel: 761, p.:-189.: 
Serre, contele de, ministru al lui Ludovic VI 

al Franţei, p. “VI. ! 

Sevastos Chimeniti, dascăl: la şcoala dia Buc, 
-1700; p. 298... d Sa 

Severin lon, consul rusesc 1784, p. 104. 

Sguromali, familia, p. 247. -! sii tii 

Sguromali (Caragea) doctor”: v. - portar” 1703, 

1716, p. 255. E i 

Sguromali (Hrisoscoleu)- 1582, p.: „267, 
Sguromali (Paleologu) 1594, p. 285. 
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Sguropol, familia, p. 245. - 
Sibiceanu, Costache, 1834, p. 165. 
Sibiceanu Ion, elucer za arie 1837 p. 105-— 6,. 
Sibiceni, moşneni, p. 159; 163, 165—6. 
Sibiciul (Buzău) p. 202. 
Silivestru Filitti, 1787, p. D, 127. 
Silivriano, vezi Atanasie, Ianache, Nicolae, 
silviu, fel de samur, p.. 78. 

Sima, staroste 1620, p. 209. | 
Sima Buzeasca, stolniceasa 1628, p. 211.. 
Sima, log. 1632, p. 212, 
Sima, vistier 1640, p. 53. * 

Sima, căpitan 1653, p, 217. 
Sima, clucer 1667, p. 224. 

Sima, cămăraş din “Bărbăteti 1001, p, 114, 
221, 

Sima, zăraf, 1732, p. 275, 182, 
„ Simfonia, înțelegerea, p.- 104, 

Simici Alexandru, colonel 1853, p. 176, 
simizel, guler; p. 78. 

Simota, familia, p. 246. 
Sinaia, mănăstirea, p.. XXXUL 
Singureni (Vlaşca), p. 82, 89, 92. 
sinisfora, raportarea zestrei, p 91, 
Sinteşti, vezi Stoica din —.. : 
Sintion din Nenişor, 1670—7, p. 37, 115, 

Sirigul, vezi Meletie, 
Siropol, familia, p. 245. 
Slamna, fiica lui Dumitraşcu Filipescu. 1650, 

p. 222. 
Slătineanu, vezi Ianache, lon (loniță), Iordache, 

Scarlat, Radu, Stanca. 
Slătineanu, Costache v, comis, 1844, p.. 139, 
Slătineanu, Dumitrache, 1785, v. şetrar 1807, 

v.pah. 1814,v. clucer 1835 p. 77, 104-6, 282, 
Slătineanu Ioan, v. pah. 1832, v. log. candidat 

la domnie 18s8, p. 106, 
Slătineanu Ion, pitar 1844, p. 139. 
Slătineanu Luxandra, soţia pâh. N, Balăcianu, 

„1843, p.77, 139. . 
Slătineanu Mariuţa (Uţa) 1816, p.. 77,105. 
Slătineanu. Nicolae 1736, p. 14. 

Slătineanu Safta vorniceasa, născută Falcoianu 

„1797, p. 188. 
Slătineni boerii, p. 77, 102, 104. 

Slătioarele (lalomiţa) p. 110 si urm. Vezi Borcea 
Neacşa, Stanca, 

Slobozia lui Enache (Ialomiţa) | p. 11. Vezi Vai-, 
de-ei, 

Smaranda Cantacuzino; născ; “Topliceanu; TI 

-1802, p. 71—2, 75, 132—3. - 

Smaranda Creţulescu, născ. ( onduratu, 1829, 

1838, p. 79, 81, 94—6,.175, 177. 
Smaranda Mănescu, soţia lui Silivestru Filitti 

1757, p. D. 127. , - 

Smaranda doamna, a treia soţie a lui Nicolae 

Vodă Mavrocordat..1724, p. 41, 01. 258: 

Șocielatea filarmonică 1838, p. V. : 

Socol (din Tătărani ?) pe la 1500, bunicul lui 

Teodosie, banul din Periş, p. 167, 
Socol, v. vornic 1556, p. 182. | . 

Socol, -v. vornic, moşul. lui: Socol Cornăţeanu, 

p. A. 

Socol Cornăţeanu de la 'Răzvad, tori pah. 

1017, 1633, clucer za arie 1634, v. stolnic 

1639—1041, v. clucer 1642, p.. "A, 1,.22, 

27, 31—2, 52, 112, 215—-216. 218, 222—3 

Socol, log. 1674. p. 145. 

Socol din Băleni, post. 1668, pah, 1673, p. 34—5: 
37 18, 

Socol, medelnicer pe la 1650, p. 120 (Bucșanu?) 
Socol Rudeanu 1657, p. 115. , 

Sofiană, familia, p. 55. Vezi Nicolae.. 
Sofronie Vogoridi, mitropolit de Vraţa 1506, p 

299, 300, aa 
Șoinn (Teleorman) p. 178. 
Solomon,. ovreiul, 1762, p. 155.. 

Sotir Caliadi, v. post. ţ 1859 p. 253. 
Sotiri, vezi Gheorghe. 
Spahiul din Vălsăneşti, v. şufar. 1650; v. ban 

-1653—4, p. 116, 218, 219, 223. 
Spandugino, vezi Alexie Cantacuzino, Teodor, 
Spanduni, familia, p. XIV. XVIII. 
Spanduni sau Spandonachi, dascăl la şcoala 

Fanarului 1675—1703, p. XIV, 
Spanduni, vezi Gheorghe, Matei. 
Speteni, vezi Drăghici. . 
Spineni, vezi Dumitraşco. 
Staico, biserica—, din Targovişie p. 76. 
Staico, vezi Stoica. 
Staico, pah, - 1529, v, vornic 1541, „1543, p 19, 

110, 167, 201. 
Staico, log. 1482, 1492, 1494, P 18, 201, 
Staicuţa vezi Radu, ” a 
Staico, vel pitar 1673, v, jic nicer 674 P. 57, 

„+ 11145; 228—2g0, 
: 

Staico, log, din. "Băjeşti 1500, p. 107, 
Staico din Bucov, post..pe Ia '7620, P.'27 Ş2,
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Staico. sau Stoica din. Tărbăceni. şi Mănești 
post. 1620, log. 1620, soţul Neacsăi, fiul: 
lui Tudor. vel log.: dia “Târbăceni, p. B. 
C. 23, 25. | 

Siama, vezi Ianache, Stamos. Da 
Stamate, V. post. 1722, (acelaş ca precedeneul?) 

p. XXV. 

Stamate, nepotul patriarhului. Ioasaf; 1566; p; 
XXI. 

Stamos, capichehaia. 1646, p: 251, i a 

Stan Negrea, în. divan 14514,:p. po 
Stan, vel ban 1548, p. 20; . pă pa 

Stan, vel spatar isb2-—1579, p.=1 9 —:20, 168. 
1845202, î, oii wi 

Stan grămătic „1577. p..28. e 
Stan cel bătrân, din „Gemenile şi Tătaru, eră. 

„mătie 1013; p..206..233. cp ir ti 
Stan Voicilov, din Căzănești,. 1014, p. 85. 

Stan''cel bătrân din; „Săveşti :grămătic, 1649. p;; 
23, 208. . ... eta pa 

Stan grămătic, nepotul lui Stan cel bitrân. 1015, 
p. -86,: 206.. te Pg aaa cr 

Stan grămătic 1637 $, p.29—30: 0 e: 

Stan, nepotul lui. Şin “Toader spatar, 1634,: 

puizi8, e, tute ES 

Stan județul 1081, p. 230. - i: 
Stan log. (Creţulescu) pe la 1630, p. 7 î 
Stan Drugănescu 1689,.p. 116. i zei 

Stan iuzbaşa din Gârbovi 106% p. 35. „.: 
Stan Mârzacul din Gârbovi:1668, p. 35., 
Stan din Jilava, portar 1668, parcălab 1076, p. 

35. 38. 
Stan Roşul, din Nenişor 1673, p. 20,. 

Stan (State) Popescu .pah. 1710,-treti “vistier 

1741—7, P. 39, 145, 174, 237... 
Stan Busoc din Tătărani, părcălab, 1643 p. 215. 

Stanca doamna lui Mihai Viteazul,.-p. 219: 

Stanca din Slătioare (Băleanu) 1634, p.. 110. 

Stanca din Lazuri, soţia lui Calotă Bozianu 

1603, p. 204. . , 

Stanca Brâncoveanu, :născ. Cantacuzino, mama: 

„lui Const. Vodă p. VIII. 

Stanca, domniţa, : fiica .lui. Const. Vodă Brân- . 

coveanu, era ț 1717, p. 234. . 

Stanca Rudeanu, soția lui Matei Călinescu 1762, 

p. 125—7. 
Stanca Tudosie Calomfirescu, pe la 1640, p. 225. 
Stanca soţia lui Radu Spătar Gantacuzino 1748, 

p. 03—6. , 

Stanca Mănescu, soţia lui Badea Popescu: +78 
p. D. : A 

Stanca Pârşcoveanu 1706, p. 245—r4i, 

Stanca Slătineanu. întâia soţie a lui Barbu IL 
- Văcărescu, 1790 p. .124. 

Stărieşti vezi Călinești. 
Stănceşti (Buzău?) p. 54, 202. 

" Stanciu spătar.1451, p.16. ... ai 
Stanciu vornic 1451, p. 16. ! 
Stanciu :v. vistier, ucis 1544: Oct. -1, îngropat la 

Verbila (Tocilescu, Despre schitul Ver. 
bila, în „Monitorul Oficial“ s/t7 1 Iulie 1878 
p. 3929). . , 

Stanciu, pah. 1607, 1610, p. 203. - . 

Stanciu Benga (Bengescu) v. post, 1543, v. - spătar 

1556, p. 19,i110, 184; . : - 

Stanciu post, din Bozieni 1669 p. 56. _. .-: 

Stanciu post..ot Dâlga 1643,:p. ir: E 
Stanciu Dobruş, v. post..1559, p. -1884.. 
Stanciu (Drugănescu) iuzbaşa pe.la io p..8.: 

Stanciu din Hodivoae 1695, p. 173. 

Stanciu din, Negoeșşti şi Petroşani, pe la. 1550. 

a Pe, B. . 

Stanciu Olănescu 1617, p. 207. , 
Stanciu post..din Pade 1619, 1630. p. 24, 211. „ 

Stanciu şufar din Vărăţi, 1662, p. 144,.. 
Stanciu log. din Verneşti, 1696, p. 233. 

Stănescu, Ianache, v, stolnic .1818, 1827, p. 8. 
! 157, 182. -. , a 

Stănești (Vâlcea) p. PN 
Stăneşti. vezi Leca din. 

Statache, om de incredere al lui lorgache Sta- 
vrache. v. vistier 1764 p. 263. 

Statache san Eustratie, vezi Lapiti. 
State, vezi Stan. . 

State Halepli, clucer 1773, 1786, era + 

124. 185—8, 266. : , 

State Pencovici, lipscanul, 1804, + p. „oa | 

State Popescu, vezi Stan. E 
Stavrache, vezi lanache, lorgache. : 

Stavrache, zis Aristarhi, agă 1510, p. 251. 

Stavrinos, vistier al lui Mihai Viteazul, p. XXIII. 

Stavro, vel pitar 1751, p. 91. , 

Stavropulo, secretarul consulatului grecesc 1845, 

p. 82. 

sleag căpilănesc, p. 12. .: - 

Ştefan.Cel: Mare, domnul Moldovei, p. VII. 1.283, 

Ştefan, . mănăstirea Sf.—dela Meteore, p. 218. 

Ştefan, v. log.:1587, p. 20. 

“i 

- 1791, p- 

44
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" Stefan, log.- 1607; p.205. ..: :.: | 
Ştefan ciohodar era ț 1669, p. 225. 

Ştefan, mitropolit 1657, p: 220, 237. 
Ştetan, episcop. Râmnic 1681, 'p.:230. 
Ştefan Alexeanu; 1775: stolnic 1802;:p. 4—7, 68, 

Ștefan Brânceanu, fiul. lui Velisarie căpitan. 

1743, p. 185—6. : 

Ştefan Brâncoveanu,. beizadea,- 1734, p. 4, 

Ştefan Brătăşanu, vă pah, 1767.p. 46.. 

Ștefan Brezoianu, “vornic: za Targovişte 1749, . 

„p D. 
Ștefan Vodă Cantacuzino, A tori: log. 1702, v. 

pah. 1704, v. post. 1707. 1711 v. spătar 

1712, domn 1714, p. XXXI. XXIII. a 

„î 121,123, 178, '233. ia 

Ştefan Cantacuzino 1776, p. 69. : 

Ştefan Cioranu, v. serdar, ispravnic 1791,:p. 162 
Ştefanache Cremidi, v.. medelnicer, v. stolnic . 

1746, 1758, p. XXVII, 41, 67, 1745, 259.. 
Ştefanachi Dimachi, doetor, dragoman 1739, 

p. 260,: 

Ştefan'(Ştepan) din Drăgoeşti. 665, p. 223;: 
Ştefan Dudescu, v. pah. 1745, 1753, era + 1778 

p. 95, 154—6, 182. 

Ştefan .Mişoglu, v. spătar: 1755—1775, p. 278.: 

Ştefan Părșcoveanu,:1744. v, log; 1776, v.: vor: 

nic 1779 + 1792; p. IV,-14;- 435 71 73, 
+? 124, 146, 162, 190, -  - e: 

Ștefăniță Sturdza, v. vornic Mold. 1 779, p. 1 se. 
Ştefan Văcărescu, v. serdar 1745, N. “ clucer 

1748, v. vistier 1751,-V; Spătar - 1255 v. 

“ban 1760, p. 41, 45, 67, 9, 98, 103. 
Ştefan Văcărescu, v. log. 1797. v. vornic! 1798, 

p. 125, 188. 

Ştefan Vilara, cămăraz, medelnicer 1776; 1793, 
p. VIII, 298.' 

Ştefan Vogoridi 1812, hatman 8242, p. 300, 
Ștefănescu, familia, p. 281.: 
Şrefoiani, vezi Sava. 

Șteful ot Berileşti, post, aid 1646; p.. 33, 37. 

112, 

" Şteful din Tămăşeşti, vornic 1657, p. 33. 

 Steriand sau Sterie, v, vistier 1616, p. 22,207. 

- Sterie Nicolau din Văleni: (Olt, cămăraş 1780. . 
p. XXXII. 

Ştirbei, familia, p. 141. 2, 
Ştirbei, „vezi Aniţa, Badea, Barbu, Cernica, Cos-. 

„“tantin, Fotache, : Harvat, Ilie, Ioan, : Ni- 
 colae, Preda, Radu, Teodor. 

Ştirbei Barbu, voevod, "v. log::1837, p. 77, 19. 
- stithopan, ştofe pentru pieptare, p. F. 
Stoeneşti (Vlașca). p.: 168, 174—5. 
Stoeneşti (Buzău ?) p, 210, 228--9 
Stoian, v. clucer 1571,p.189. 
Stoian, v. pitar 11601, 1669, Y; post. 1072; 1674, 

p. 34, 37, 114, 144, 170, 222, 225, 228—9. 

„Stoian, (Florescu) v. comis 1671, 1074, P- 43, 

145; 227, 

Stoian, v. clucer, 1681, p.:230. - 
Stoian, fiul lui. Gheţea. Rustea (acelaş ca pre- 

cedentul ?) p. 54. 

"Stoica, vezi Staico. 

Stoica, mahalaua popa —, din Buc, p. 233. 
Stoica Vintilov în divan 1465, p. 17.:: 

: Stoica,: vel stolnic 1548, p. 201. 
Stoica, vel. post. (Stoichiţa): 1568, 1577, p. 19, 

20. 184—5, 202—3. - 

Stoica, vel: pitar, 1668, p..98,! .. .r::. 
Stoica sau Staico, post. Bucşanu 1632, 1646, p. 

: 26, 37. ni 

Stoica sau Staico IBucşanu - Merigana) vist, 
1669 —1672; pah. 1674-—9.: 

Stoica din “Cepturi, spătar pe la 1610, p. 27. ! 
Stoica sau Staico din Comani, clucer 1630, are 

fii pe Badea căp,, Stroe: şi Giura, p. 217, 
Stoica din Lazuri, post. 1627, p. 210. 
Stoica sau Stoichiţa din Lazuri, iuzbaşa „1004, 

1666, p. 34—5. 
Stoica din Lazuri, pah, '1703, p- 233—4. 
Stoica ''log. Ludescu -1666, 1669, p.: *XXXIII, 

55—6, 59. O 
Stoica din Mileşti, 1610, p.:205.:.. 
Stoica.(Rioşanu) y. log. 1603, 1607, p. 205. 
Stoica (acelaş?) v. vistier 1616, 1619,p. 24,1 168, 

"208—9. iz, 

Stoica din Sinteşti,. vtori vornic 1650, p. 113, 
Stoica din Titu, post. 1046, p.. 33. 

Stoiceşti vezi Călinești, 
"Strâmba (Vlaşca). p. G. 175— —6,. 
Strâmbeanu, boerii din Strâmba (Vlaşca) p. 121, 

" Vezi Andrei, Constantin Popescu, Con- 
stantin Strâmbeanu, .:Despa, «Drăghici, - 
“Constantin Stirbei, Matei, Vâlcu. 

Strâmbeanu: (alt neam, din Ialomiţa) Vasilache, 
log. 1804,p. 1ş, 

Stroe, spătar: 1492,: :1494, p. 18,201. 
Stroe spătar. din. Orboeşti şi :Măneşti - sar; 

1543, p 110, 167.
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* Stroe 'din Mănești, armaş :1582,'1590; :fiul lui Tatul din Lazuri. post. 582 1615; p: 203, 2067 
Dragomir v; vistier, p. B. 21. -. : 210, , : 

Stroe Buzescu, .v. stolnic i 1602, „p. 211. Tatul din Leurdeni, sluger' roza, p: seva, 26, 

Stroe,-clucer 1662, p. 114. i: ci Tatuleşti; vezi Vintilă. .. i 
Stroe, vel pârcălab 1673, p. 37. Aa “Păut, vezi: Manolache... . ; 

Stroe. vel şetrar 1674, p. 145.:: -. a Tăut Grigore, serdar 1527, 1831, p 106, 276. 
Stroe Leurdeanu, vtori' log. vtori vistier 1031 — teas, lighean, vas, .p.:78. , : 

4, V. vistier 1643—1654.. v.-log. 1654—7, “Teodor (Tudor) vistier 1492, 1494,:p. 18, 201, 

v, vornicir661—5, biv vel vornic 1672—4 Teodor, v. log. 1529, 1535, p.. 107, 201 

pp. XXVIII, '1—2, 260; 37, 54, -112,“114. Teodor (Tudor) v..ban 1613, p. a 

| 141--5, 116, 214, 216-225, 227—9, 254? - Teodor. (Tudor) v. sluger. 1620, p: 209... - . 

Stroe Leurdeanu, v; post. 1679, 'v. vornic e 1096, Teodor (Tudor) v. setrar 1679, p ST 

"1702, p.: 57, 118; r19,'233. 5. Teodor, capichehaia 1710, p.:255. i 

Sturdza lon 1770, p. 42 .î.: iii " Teodor,. medelnicer 1775,p. 19. !.. Di 
&turdză” Vezi Dumitrașco. Ştetăniţă, Toader. Teodor (Tudorache) Balş, biv vei agă 1775. P 
Sturzenii (Damboviţa!. p.- 17—18, 204—5. Maeaă 68. ! 
suiă, briceag, p. E 7... .. i i: Teodor (Tudor) din Calagăreni căpitan 1695 
Sulari (Gorj) pzn, ri i p.1173. , 

: Sulgearoglu,. familia,-p. 292. e iii „Teodor Spandugino Cantacuzino, 1453, p; vi, 
Sulgearoglu,.vezi Alexandru, "Constantin, „Du- XIV, XVII, 283. i 

mitrache, Nicolae. -: mii “Teodor (Toader) Cantacuzino din Moldova 174, 

Sutzo Draco,: familia, p.-249, 294, ::: ini: "p. 238. ! - : 

- Sutzo,. vezi : Alexandru,: Diamandacti, Dumi- “Teodor (Tudorache) Guliand, ve comis 1710; v. 

„ţi: traşeu, Nicolae... - stolnic 1723. p. 13, 41, 265. ui. tii 

Sutzo Constantin, LĂ spătar 814, p-: 240. Teodor (Tudorache) Guliană, 'v. pah. ST * 

-Sutzo, Mihai Constantin voevod. 1783, p- că . "i: elucer”1797, p.'265. i. --- 

. “Teodor (Tudor) din Mănești, Orboeşti şi Târ- 

Tabaci, mahalaua din. Buc. p.. 53. a EI î» băceni, 'V, ist. 1543,-V- log.: 1556, căsă 
lahiin, evaluare, 'p. 74. ... i n. -„-. . “toriti:cu Stana! p. B. 110; 184. 

Tălăpieşti, p. 208. .- a Teodor" Paleologu. 1402, :p. XVI.. 

„Tămăseşti, vezi Şteful din —..: ...; Teodor Paleologu 1448, p. XVI, 282.. , 

Tâmşani (Ialomiţa) p. 27—8. Vezi Vasile: i Teodor (Toader) sluger din Popeşti 1661, p. 170. 

Tănase Ciorogârleanu, ceauş 1723, 1732: p. 216, Teodor (Tudor) Ştirbei ot Izvor, comis. 1629, 

„178, i IER clucer 1646, p. XĂVIII. 33. 37141. -! 

-Târbăceni, p. B. Vezi: Dragomir; Staico, Tudor " “Teodor (Teodorache) Ştirbei 11779, P. 101. 

Târgovişte, mitropolia din —, p.'B.. Ea “Teodor '(Toader) Sturdza; vel spătar 1663, 1672, 

Târgovişte, biserica stolnicului, din —. p: XXX . "p. 37. 222,'228.. .. . ” 4 

Târgşar (Prahova) p. 212: Vezi Mihai. ii Teodor (Tudor) din Topoloveni, log: 1630,p. 211. 

Tarhaniot, familia, p: XII, - ....: „m. Teodor (Toader) din Urziceni, Portar 1668, p. 35. 

*-Târnava (Teleormân) pi: 1783 .!:. ui. Teodor, vezi Tudoran. 

Tase Fărcăşanu, 1732,.p. 198. ii. „Teodosie din Periş,-v. 'ban pe la: 1570, p. 107. 

Tătărăi. pe Colceag, p. 3 —q4p.9.16—17, Teodosie Calomfireseu, pah. 1669, p. „225. 

Tătărani (Buzău), vezi Negoiţă, Stan, Voicilă. Teodosie Corbeanu'zis şi Buzescu, "vtori Spătar 

Tătarul:pe: Dâmboviţa,-p.:205. . . i _..-1620, vel log. 16032, v. ban 11635, p.. 

Tatul vel log. 1541, 1543, p. 19, 110,'-167. , : (data zapisului trebue să: fie sreşita), “si 

Tatul log: din Bucşani, nepot lui Stanciu din. 30, 209.. 
Petroşani și Negoeşti, 1374, p. B. 25. Teodosie Rudeanu, v log. 1600, 1618, p.. 23; 

Tatul, log. 1636, nepot lui Dan biv vel vornic Teodosie Rudeatu,;: vel. 1 spătar: 1037: 2033, -Pp. 

(din Hotărani 2 p. 28 ci: XXAII. 24, 213.- ae



— 348 — 

Teodosie Rudeanu, pah. 1666, p. 88. 
Teodosie Tzigară, v, sluger 1777 p. 296. 
Teodosie, mitropolit 1669, p. 58—9. 
Teofil Coridalevs, sec. XVII: lea, p. 242, 281. 
Teofil Rudeanu, episcop Râmnic 1632, mitro- 

polit 1633, p.. 88. 212, 
„ Teofilact, v. pitar 1762 p. 154. 

teslim, predare, p. 196. 

Tipaldo, familia, p. 295. 
Tipaldo, Baptist, 1680, p. 254. - 
Tipaldo, Ioan, caimacam Craiovei 1820, p. 295 

"tipsie, tavă, p. 92. 
Titeşii (Teleorman) p. 41. 
Titireci dela Ocne, mânăstirea, p. XXXUUL. 260. 
Tilu, vezi Stoica dela. 
Toader, vezi Teodor, 
Togoseni (Saac) p. 110, 112, 113, 117, 123, 125, 
Togozeni, vezi Pană, Paraschiv, Vlad. 
Tohani, (Saac) p. 30, 39, 40, 117, 159, 218, 222, 
Tohani, vezi Drăgulin. 
Toma, banul + 1536, îngropat la schitu Verbila 

(Tocilescu, Despre schitu Verbila, în „Mo- 
nitorul Oficial“ 5/17 Iulie 1878 p. '3929). 

Toma Arion 1770, p. 251. - 
Toma Călinescu, pe Ja 1820, p. 242, 
Toma Cantacuzino, in Mold. 1023, v. vornic 

1645, caimacam 1666, p..XXVI. 
Toma Cantacuzino, vtori log. 1695, v. sluger 

1701, v. post. 1700 v. spătar 1707 p.XXX. 
6, 13, 58, 61, ro2, 117, 178, 121--2, 128, 
233. 

“Toma Cantacuzino, vtori. log. 1755; v. medel- 
nicer 1760,.p. 67; 103. 

Toma Ciuchi 1691, p. 257. 
Toma Crețulescu, v. stolnic 1751, v. log. 1762, 

v. ban, 1764, p. 45, 91, 154, 264. 
Toma Dimachi, dragoman 1763 —6, p. 260, v- 

Tomazichi. 

Toma Gulians, biv. vel stolnie 1746, v. pah. 1748, 
p. 265, 290. 

Toma Radu Năsturel, ytori log. 1665, 1668: p. 
98, 222-—3, 

T ma Notară, biv. vel spătar 1741. p, 281. 
“Toma Paleologu 1451 p. XVI, 282. 
Toma Racotă, post, 1750, 1761, p. 133, 136—7, 

189. 

Toma Rudeanu, comis „1620, p. 24. 
“Toma Topliceanu, Şetrar 1793, p. 129. 
Toma Vlasto, 1660, p. 254, 298. 

Tomana, jupâneasa, soţia lui, Dobromir . din 
Corbi, vel ban 1568, p. 211. 

Toma, neguțător pe la 1660, p. 43. 
Tomazichi Dimachi, vel agă 1778, p. 260. 
Towisani, p. 218, 222—3, 
Topliceanu, vezi Dumitrașcu, Mihai, "Mihalcea, 

Neagoe, Nicolae, Toma. 
Topoloveni, vezi Borcea, Tudor, ' 
Topoloveanu, Ianache clucer: 1859, p. 200, 
Torre, vezi Marcu Antoniu Mamuca della — 
trahile, pieptare, p. F. 

Trandafiroff, - "1844, p. [, VL. 
trimirou, a treia parte din moştenire,” partea 

sufletului, p. 179. 
7roita, vezi Radu Vodă, 
Trubetzkoi, principesa: Cleopatra născ, Ghica 

1857, p. 49, 50, 107, 
Truceşti (Teleorman), p. 225, . 
Trufanda, v. post. 1622 v, vist, 1626, 1630, (Părş- 

coveanu) p, XAVII, 25,140—1, 143,168, 211, 
Tudor, vezi Tudoran. - 
Tudora, fiica lui Mihai din Tatgşor, p. 1: 
“Tudoran din. Aninoasa (Vlădescu), clucer 1667, 

agă 1671, v. clucer 1674, p. G. 145, 177, 
230. . 

Tudoran din Lereşti iuzbaşa 1673,p.228—9, 
Tudoreşti (Ilfov) p. 184 şi urm. . 

„Tunari Ţitov) p. 234. 
Zurbaţi. lângă Snagov, biserică din —, p. 

XXIII. 
Turceşti (Vâlcea) p. 209. ie 
Turturea, 'pah. din Glina, 1637,9, 29. 
„durungiu, portocahu, p. F.. --. 
Talapia din Băcani, 1664, 1676, p. 34. 37. 
Tântăreanu, vezi Dumitrașcu, să 

_ Tzigală, Azarie, 1705, p. '246, 
Țigănești (Dâmboviţa), p. 19, 20. 
Ţigănescu, vezi Necula, Radu. Pană, “Vintilă. 
Tzigara familia »p. 291, 295.: Vezi Teodosie, Zotu. 
Tzigara Constantin, log. za visterie 1748 (Gre- 

cianu, Genealogii, II, 227). 
Tzigara Costache, căminar în Moldova, 1816, 

p. 296. 

fivrele, cevrea, gevrea, batistă de borangic, 
p. F.: 

Taneală, familia, p. 296.. Vezi Ghinea. - MR 

Uda, p. 174, 222,
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Udeni, p. 218, 222, 
Udrea, log. 1541, p. 167. ” 

Udrea comisul, fiul Hrizii banul, pe la 2640, p. 

2, 221, , Ă . 
Udrea, post.'1705,p. 4... : * A 

Udrea, banul din Băleni 1598, p. 23, 39, so. 
Udrea, post, din Cislău 1661, p. 4. 
Udrea Doicescu, căpitan, clucer „1099, p. “XXX 

13, 255. 
Udrea Zătreanu, pah. 1727, p. 42. 

Udrişte din Mărgineni, v. vistier 1541, „1543, 

p. 19, 52, 110, 167. 

Veşti (Argeş), p. 223. 
Uimetul, (Buzău) p. 158, 

Ulric de Cilly, 1460, p, XV. 
Ungurei, vezi Gheorghe din —, 
Urdăreanu, vezi Barbu, | 

Ursoaia (Buzău), biserica din —, p: 38. 
Urziceni, vezi “Toader din —,. 
Uta (Mariuţa) Cantacuzino, fiica lui Ştefan va: 

meşul, 1833, p. XXII. 

Văcărescu, livada lui —, biserica de la — (pe 
locul Ateneului de azi) p.: XXXIIL. . 

Văcărescu, vezi Alecu, Barbu, Constantin, Eca- 
"„ „.terina Caragea, Elenca Dudescu, Enăchită 

Negoiţă, Radu, Stanca Slătineanu, Şte- 

- fan, Zoe. 

Văcărescu Barbu, vel log. 1795, .X.. ban: 1798, 

„1825, p. 95—6, 100, 124—5,:197, 240, 206, 

“Văcărescu Constantin, la înalta curte 1854, p- 
127. 

Văcărescu Iorgu;  căminar 1835, p. 86, 2056, 
Văcărescu Iancu, 1837, p: 175. 

Vai-de-ei (Slobozia, Ialomiţa) p. XXXI, 11, şi, 
Vai-de-ei, vezi Constantin, Neagu (Doicescu), | 

Vâlcăneşti, p, 230. o , 
Vâlcu, vistier :1468, p. 17. Sau 
Vâlcu din Drăgăneşti, căpitan 695, p. 173 

Vâlcu din Fieni, 1623 (Grădişteanu) p. 1,53, 
210, 

Vâlcu (Mogoşescu-Grădişteanu) 1665, v, sluger 

1669, v. pah. 1671, v.vistier' 1674, v. vore 
nic 1679, pe XXX, 57, 170, 178, 2228, 

- 230. “ 

Vâlcu (Mogoşescu) post., fiul precedentuli, p. 

XXX. 
Vâlcu clucer Strâmbeanu 1723, p. 176, | 
Palea-Lungă (Prahova) p. 71—4,.76, ' 107, :132, 

138, 189. 

Valea Mantii, p. G. i i 
Palea Sasului, in. Dealul Târgoviștei, p. &. 
Văleni (0/4). mai multe familii de boeri din- 

"-p. XXĂIL.. 54 
Văleni, vezi Anca, Rustea, Sterie Nicolau. 
Valois, familia, p. XL. - 
Vălsănesti, boerii din —, p. 116.:Vezi Alexan- 

-dru, Drăghici, Spahiul.. . 

Părăţi, vezi Stanciu din, —; 

Varipati, vezi Scarlat. 
' Varlaam, mănăstirea de la Meteore, p. 295. 

Varlaam, mitropolit 1074, p. 230. 

Varlaam, vezi Constantin, Dumitrache. : - 

Vartolomei, vezi Bartolomei. - 
Varvăra, soţia 'lui Socol Cornăţeanu, 1054, p- 

218 - 219,:223. Ii 

Vărzaru, vezi Constantin, Grigoraşeu, Radu. 
Vasile Vodă Lupu, p.:XXVI: 
Vasile, vistier,:1629,.p.:140, 213. 
Vasile v. armaş 1620, p. 209.. 
Vasile v. post. 1652, p. 142. , 

Vasile :din Brătești,. post. 1632, 1634, p. 206—7, 

Vasile Chinopsi, polcovnic, 1787, p. 186.. 

Vasile -Dedulescu 1764,.p. 103, 
Vasile Duca, ispravnic - târgului Barlad 150, 

p. 201,. pi 

Vasile Melinescu 1817, p. 240. ! i € 

Vasile Miadiac 1590, p. 204, : a S 

Vasile din Mogoșeşti, 1632, p. 212. E 

Vasile Paindur, V. stolnic 16308, p. 2, 2,2630 Se Â 
52, 212—214, , "Z 

Vasile Razu, v. log. 1779, p. 156, Tip 

Vasile din Răzvad, iuzbaşa, căpitan 1004, 1 1666 

p. 34—5, 234. 
Vasile Rosetti, comis muntean 1783, p. 291. 
Vasile Saul, stolnic 1785, p. VIII. 

Vasile din Tâmşani,' spătar 1630, p. 27—8. - 

Vatatzi, familia, p. 248, 296. Vezi Grigore, Ma- 
nolăâche. . E 

Vecelii, vezi Constantin. 
Velisarie Rustea 1646,p. B.: 

Velisarie Rustea, fiul lui Gheţea, p.: S4.. 

Veneli, familia, p. 249. :.. 
Veneţiana Văcărescu, -vorniceasa 1781 (născ. 

“Giani sau Caliarh?) p. 45, 124—5, 

Ventura, . familia, p..297. Vezi Constantin, Gri- 

:-gore, Nicolae. - 

Vergo, v. pah. 1695, v. clucer 1702, p. 3, „13 3 

"119, 121, 128. ; 

Vergu Nicolae, 1786, p. 128,
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| Verneşti, vezi Stanciu. RE IFIIIaI 
Vernescu Constantin, 17979 p: 166; 

“Vevelli, Batişte,. 1596; p..245.: 
pat 

Victoria Rosetti, soția lui Pârvu II Cantacu- 

- Zino, 1775,:p..09, 190.192. * 

Vies zureşti, vezi Leca. Ca a 

Viforâta, mănăstire, p..D.. :...:. 

Vilară, familia, p. 297..Vezi Alecu, Ştefan. 

Vineri, biserica sf.— din Buc., p, „35 7 

Vintilă Vodă, mănăstirea, p. 12, 
Vintilă, pah., 1468, p.i 17. >: ri 

Vintilă, v. vornic:1548, p. zbr,3 a 

Vintilă, v. post. 1571.p..189. . i. ai 

Vintilă, v. stolnic.1587; p.:20.; 5... ii 

Vintilă  Balotescu,- pah.: pe la.1610, p;.88. 
Vintilă Bucşanu din Mănești, post.:.1037, vata 

1.1646, v. 'clucer. 1066, v. ban 1672, p. C. 

34—5, 37, 145, 228—9. -. Di 
Vintilă Bucşanu, log. 1709, p. D.: 

Vintilă pah., 17or,: (Bucşanu ?). ful lui “Socol. , 

medelnicer, p. 120; 

Vintilă Corbeanu, v. log. 1614, v, vornic” „1613, 

1622, p. 23, 20, 84,.168, 206, 208.: 

Vintilă Corbeanu, v. pitar* 1679,v.. ban: „1688; 

: 1097, p. 38, 40,.57—9, 60, '90, 120, 231—2 

Vintilă din Cornăţeni. clucer 1617, p. 22, 

Vintilă, v. pah. 1074, p. 230. : i 

'„. Vintilă Prejbeanu, pah. .1799, p. 1534 E SID 

“Vintilă din Tătuleşti, iuzbaşa 1646, vătaf 1650, 

Pe 33 3 ti i 
Vintilă Tigănescu, log. 1683, p. 115, ra, i o, 

122, a 

Visa din :Măneşti:1638, p. 0, i 

Vitejani,. lângă Izbiceni, sau Betejani, p.. zoo, 

Viticheşti (Muşcel) p. 242: a... 

Vizantiul, vezi Ianache. n 

Vlad Vodă Călugărul, 1492,:p. xv, E 
Vlad, spătar. Buzescu 1494, p. 201. a 

Vlad, v. comis 15536, 1568 din Baden -p. 184, 

202, za 

Vlad, log. 1571 (acelaş >; p. „89, 
Vlad, v. pah, 1587, p.20.::., 

Vlad Cocorăscu, spătar 1002, dog. 1063, V.: co: 
„mis 1677, v. log.-1680, p 3—5,9—10,13;. | 
57, 88,114, 113,:125—9, 131, 230, 1255. 

Vlad din Dranovăţ, 1637,:p. 29.:.-.. 

Vlad (Drugănescu) v, căpitan za' dorobanţi 4 
« 1652, p. 6: 

Vlad (Rudeanuj), pah. | 1500, v, mt 168, y, log. 
7 

„e ' 

1026, v. vistier 1628, p. 23 4 &8, 

204, 208— 211. ÎI ACN Ia a cae A 

Vlad.(Rudeanu) 'pah.:1660,:p. ss... “i , 

Vlad din Togozeni, 1663, 1691, p. 34; 216—117, 
Viideşti iMuscel), vezi Badea, Calotă, : Cazan, 

Neaga, Pârvu, Râdu, Tudoran; Serban. N 
Vladimireşti .(llfov) p.:54—5, 61, 219; 223, ed 

Vladislav, Voevod I4I;p. 170 crt 

Vladislav, spătar 1482, p. 18. - 
- Vladislav (Bengescu, din Belcin) ve pita, 1058, : 
„23%. Sluger 1059, p. 221: i 

Vlăduţ (Bengescu) v. sluger: “1673, p. 37, 229. 
Vlahutzi, familia, p. 298. Vezi Hristodul i 

" Vlahutzi Constantin, v, post. 1814 p- 156, 240, 
pini 

257, '298. i A Rae 

Vlahutzi Gheorghe, v. spătar zen, p. 298. 

Vlaicu v. comis 1674, p.: 145, i. îi 

Vlaicu, vistier, 1075, p.:98.: pa, 

Viasto, familia, p. 247,. 249; 238, Vezi Anidro- 

:nache, : Costache, ' Dumitrache, Grigore, 

Ioan, Mihail, Toma... î..:, 

Vogoridi, familia, p. 299, Vezi Sotronie, Şieta- 

nache. i i 

Vogoride, Atanasie loan, doctor; pe la 1800, p. 
300. tai i 

Vogoridi, : Nicolae, “ful „lui: Ștetanache, zis 

- ... „despre: soţie Conachi —'caimacam 1837, 

p 300. A avut un frate, Alexandru,fost 

: guvernator al Rumeliei, şi. trei surori,: 

" căsătorite -cu. Mihai Vodă Sturdza al Mo- 
dovei,:cu:-Musurus paşa,. ambasador al 
Turciei la Londra, şi cu Nicolae Potiadi 

capichehaia al Moldovei.: la'.1857. - 

Voica din Băleni, soţia lui Pătraşcu ! Voda cel. 
"bun, p. 20—1. at „a 

Voichita' Poenaru, . soţia lui Istrătio: Florescu 
1700, p. 43. 

Voicilă din Tătărani, pârcălab 1696, p: 233 
Voicu, log.,:fiul Fierei log.; 1595,:p. S1.: 
Voicu, log. din. Qiorăşti. 1610; pi; 210,: ; 
Voinescu Carstea, biv. treti log. 1779, p. 47, 
Voinigeşti (Gorj) .p. 20—1,.213, » 238. E: 
PVoivoda (Teleorman). p.. G., 
Voivoaeşţi, p.. Or, 108. : 
Vorsi din Hios, familia, p. 245. 
Vrană, familia, p. 246, zoo: 
Vucina Sârbul, v. pah. 163t—16ai, piz, 20-52, 

2-3, 24325, Pa ea ti,
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Siner, spiţer 1820,p. 78. . 
Xipolitos, vezi Constantin. 

Ypsilanti, vezi Ipsilanti. . 

Zadăriceanu,: vezi Şerban. 

Zaharia, Y. sluger, 1634, p. 27. 
Zaharia sau Sguromali Caragea, v. portar 1703 

doctor 1716, p. 255. 
Zamfira, schitul (Prahova), p. 275. 
Zamfirache Nicolache Damari, v. Pah. 1782, P.- 

69, 260. 

Zamora (Prahova? p. 146, 
Zănoaga, vezi Drosul din —, - 
Zăpoalii Buzău) p.:158, 160. 
zarfuri, ceşci, p. 70. 
Zirneşti sau: Zoreşti, (Buzău) p. 231, 233. 
Zătreanu, vezi Udrea. : 
zăvastă, zăveasă, perdea, p. F. 

Zethari Const, pitar 1850, p. 157. 
Zlătari, mănăstirea din Buc., p. 66, 
Zoe Bagration, principesa, născ, Văcărescu, - 

1813, p. 124.: 

“Zotu Tzigară, v. spatar” 1579, LA 

“Zvorca mare, p. 207. 

+ 

Zoe Brâncoveanu, doamna lui Gheorghe Vodă 
Tibescu, 1818, p. 182. - - 

Zoe Cantacuzino, născ. Bibescu 1858, p. 183. 
Zoe Caramanlâu, păhărniceasa 1838, p. 138, 
Zoita Păianu soţia lui Tudorache Gulians, şi 

apoi a lui Atanasie Silivriană, zisă şi - 
Zărătoaia, p. 13, 126, 265. 

Zoiţa Părşcoveanu, soţia lui Gheorghe Jianu, 
1794, p. 71. o 

Zoiţa Văcărescu, născ. Guliano- -Paleologu, a: - 
doua soţie a: lui Barbu II Văcărescu, p. 
"124, 

Zoiţa Zărăfoaia, vezi Zoiţa Păiănu, 
Zoreşti, vezi Zărneşti. Zoteasca este' numele 

unui trup din: moşia, Bădeni (Saac azi . 

" Buzău), deosebit de moşia şi via din dea- 
“ lul Zoreşti, foste ale episcopiei Buzău, 
(Arh. St. Ep. Buz. pach.'16, 22, 2. 

Zossima, Iordache 1844, p. 32. -: 

Zotov Ion, inginer 1853: p. 107, 150, 200. 

1599 p XIX 
- 246, 293. '
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0, Alexeanu (+), Balasache- 
: l Bărcănescu-Grădişteanu, Bozianu-Strâmbeanu-Popescu, Bucşanu- 

Mănescu-Merişanu, Buzescu, Cândescu, Caragea, Cocorăscu; Corbeanu- Rudeanu, Craiovescu (+), 

A Apei , Golescu, Guliand, Hrisoscoleu, 
Ipsilanti-Moruzi-Hangerii, Mavrocordat, „Neculescu, Pârşcoveanu, RS s Ştirbei (cei vechi), Sutzu, Văcărescu, Vlădăianu. „i Ta 
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d RES 

HRIsosCoL 
jicnicer . „1662, v. stolnic 1673 

- HRISOSCOL . 
(loan ?) 

. m. log. al Bisericei 
1638—1646 

: CONSTANTIN” - 
“zis Aristarh 

= Sora; 

= Casandra fiica lui Alex. Vodă a ia 

- SULTANA 
= “Alex. Mavrocordat, - 

SGUROMALI 
1591 .. 

“lui Mihnea Tureitu? 

  

r
a
m
e
 

ae
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GHEORGHE 

HRISOSCOL 
1688 —1694 

== Maria Mavrocordat 

  

  
  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

. "în Moldova era 1712 Exaporitul | a. a | | sora Exaporitului 
-- . - Di. [- 

has a ÎN < - ) . 

A —— — — Ţ ] 
i. DIMITRIE |. MIHALI, IORDACHE IANACHE. . - 

"v.. post,:1716 în Mold. 1716 v. uşier Mold. 1711 $. pah. Muat. 1716 
- = Zoiţa. - „su == Safta sin Duca Vodă. Ș | 

| e: - A 
. _ _ ă A . - ? 

E 7 Fr DI STA 
RALITA IANACHE . 7? 3 ARISTARH 

= Ioan „Vodă .-: *. ban 1750—4, 1768 4 „i | v. spătar, v. vistier 

, „+ Calimah . . caimacam Craiovei 1783 MA ” | 1747—1757 Î; 1758 
„9158—1761. = fiica agăi Lascăr Mamonă .: - i a =— Bălașa Cantacuzino-Deleanu 

- : _HRISOSCOL BI „NICOLAE „ „SCARLAT - |. „ELENA " SMARÂNDA IORDACHE <£ a ” 
. . (lanache) v. comis 1750 Hrisoscoleu-Buzoianu : == Pârvu III Cantacuzino i 1789! N. post. î>. 

- agă 170, 1784 - i: 'şetrar 1753 , | = Const. Mavrocordat = Nic, Rosetti Roznovanu . 1756 —1767% 2 O 
biv vel ban 1791 ==" Rada -- i. - Ia . 1806. - » == Ecateri Li CC. 

ii = Smaranda Balasache -. 7 , ” ; - - Sutu 3 A 8 
i T 1776 i 4 i o PA zf “ 

- _ ” - „i (0 ne 

- i | PER: 7. - , To Hi i pt N ” E bib | ” 

_ GRIGORE _ - : CONSTANTIN "MARIA „RADU !  PĂUNA , “ GRIGORE . „ALEXANDRU MANOLACHE ȘERBAN 
- _ „.. medelnicer 1790 -  medelnicer 1779, 1802 ! “medelnicer ș- . -, :ispravnic Buzău 1781 " șetrar _pah..f 1830 'clucer | 

- _ v, clucer 1792: == Maria Fărcășanu - = Anica | 1. 0 v. stolnic 1785, pah. 1797 = fiica lui = Sauda za arie 1793 
- = ,= Ruxandra Băleanu. : Ioa „. Grecianu -: ” clucer 1802, + 1805 „Nicolae Obedeanu 

- - a | “ | LI o. == Maria 'Topliceanu  “ Dedulescu = Elena 

, 2. RI SE 7 
- . „ , . B - | i ţ . N - . - , N | , 7 hi 

| j CONSTANTIN ILINCA - IORDACHE ./. j " DUMITRACHE | SAFTA _ELENA- "MARIA “ 
- | „pah. 1819. „= Alexandru era ț 1819 „j v. căminar 1815 = Nicolae .- = Grigore (din 1-a) 

z , - = Elena A. medelnicer, 7 E v. log. 1819 Filipescu ' Tâut = loan Facă 
Neculescu . fiul clucerului |. =— Sultana log. 1827 

, 2 - e Dumitrache cronicarul m por - "Caragea iai " : - ” ” 

CALIOPI - “ALEXANDRU . SMARANDA „ZOE * PAULINA - GRIGORE SCARLAT 
= Petrache - = Alex, = C.Rizo | -...: sluger 1801, pah. 1833 * , 
Poenaru Costescu - E | = Zoe Ernest Sallmen - 

„.... “ Comăneanu * - - Di 
” e . | 

7 . + - A - ” ” 

7 | - , - ! | , , 
, i _ _ DIMITRIE GRIGORE  ALEXANDRINA ZOE: ” 

, 4 i. i Ea 
| - _ 20 

- . ţ . 

IS ” PE y “



CREȚULESCU 

STAN 
din Creţuleşti 

log. 1637 
= Stanca fiica lui 

Ficrea log. Grecianu 

  

RADU 

vel. log. 1661, 1672 
== Maria Cantacuzino   

PÂRvU 
v. post. 

= Vişa, fiica Radului post. 
fiul lui Mihai post din Văleni . 

  

IORDACHE 

) 

| 
| 

CONSTANTIN 

ALEXANDRA 
== Tudoran 

aga, din Aninoasa 
(Vlădescu) 

PĂDURE 
post. 

= Doichiţa 
sora lui Const. căp. Filipescu 

MATEI 
v. stolnic 1720 

= 1) Zamfira Corbeanu 
= 2) Zoiţa sin Beizadea Gheorghe 

Anton Rosetti 

  

  

  

  

  

  

; RADU ANCUŢA ZOIŢA MARIA MATEI SAFTA IORDACHE 

v. log. 1720, v. vornic 1745 clucer 1702 log. - (din 1-a) = Constantin (din a 2-a) (din a 2-a) (din a 2-a) (din a 2-a) 

; = Domnița Safta C. Brâncoveanu ! = Pătrașco, Asan v. pah. 1766 = Mihu Fălcoianu medelnicer 
! Bălăcianu (Micșuneşti) = Smaranda stolnic - = Maria Dudescu 

! | Notară-Grădişteanu 

. Ă | i . 

RADU CONSTANTIN i NICOLAE NIARIA , TOMA ANASTASIA IONIŢĂ BĂLAŞA 

v. comis : v. vornic 1751 | = Bălaşa == Const. Văcărescu vel ban 1764, 1776 = Nic. Fălcoianu căminar 1801 

= Safta Leurdeanu m. ban : T. Guliand =— Const. Ramadan = Safta Costin =— Costache Brezoianu = 1) Smaranda Neculescu 

i = Smaranda i : = 2) Smaranda Mano 

Caliarhi-Florescu ) . (£. c.) 

: | 
PROFIRA IORDACHE SMARANDA MARIA ILINCA Fiică Fiică CONSTANTIN ECATERINA SAFTA MANOLACHE IONIŢĂ ISTRATE DINU LUXANDRA SULTANA Fiică CosTACHE IORDACHE . 

clucer, v. vornic 1783 = Gheorghe Serezii = Ioan == Sandu * =— Dumitrache = Dumitrache = Luxandra == Const, = Const. m. log. 1785 v. log. 1803, v. vornic 1805 = Const. = Radu = Scarlat stolnic 1813 comis 

= Maria Cantacuzino v, stolnic 1754 Glogoveanu  Bucşencscu Fălcoianu Brezoianu Guliand Știrbei Văcărescu m. vornic 1793 m. vornic 1805, 1817 m. ban 1814 Gianoglu Slătineanu Mihălescu == Smaranda 1824 

= Raliţa Florescu v,. stolnic zis Scumpici v. vornic m. ban 1803 =— Ecaterina sin Dumitrașco = Smaranda mare vornic vel. log. Ștefan Conduratu 

1759 fiul lui Bănică = Luxandra, fiica Racoviţă. Adoptă la 1801 pe Guliand 

i Brezoianu lui Dumitraşco Safta, fiica nepotului său = Elenca (Rosetti ?) 
Racoviţă Tudorache 

CONSTANTIN SAFTA ALEXANDRU GHEORGHE TUDORACHE TONA „LUXANDRA |. 

(din a 2-2) = D. Ştefânescu m. logofăt 1823 vel clucer 1805 medelnicer v, clucer 1805 = Grigore Cantacuzino 

v. pah. clucer : = Ana Câmpineanu | v. log. 1808 | =— Elena v. log. 1816 

= Elena Ion Brezoianu . i = Elena Bucşenescu = Maria Filipescu 

| 
| 

t 
. 

IOAN CoNSTAnTIN |. CONSTANTIN  RALU ELENA SCARLAT DUMITRU MARIA ZOE LUXIŢA : SMARANDA NICOLAE MANOLACHE LUXANDRA SAFTA CONSTANTIN ELENA SMARANDA SAETA ECATERINA 

== Paulina = Maria prim ministru colonel = Sultana == ALEX, = Alex. = colonel prim ministru agă = Petre apă = Ion Golescu = Rasti 1. Rosetti = Anghelache 

Florescu Filipescu = Ruxandra , = Elena  Bălăciânu Neculescu Caribol I. Voinescu = Sofia lacovenco Catinca Brăiloiu Obedeanu = Zoe Filipescu Samurcaş 

LN a ai Dedulescu ” Vilară - A ""Dudescu? o - p . 

Li 
ELENA LEONARD ABIGAEL MELANIA SULTANA: - ZOE ANA EMANUEL CLEOPATRA „ECATERINA ELISA ALEXANDRINA MARIA ! 

= Iacov = Edmond  =D.l. Ghica = Gr. Mano =. Bengescu = AL. Em. Lahovari = Maria Lahovari * = V. Vlădăianu = C. Mano = Vladimir == Teodor = N. Lahovari i 

Lahovari Lyons Green | Ghica Paladi 

      
  
  

  

EMANUEL 

= Ecaterina 
Petrovici- Armis 

  

NICOLAE ALEXANDRINA 

RADU 
= Irina Cantacuzino 

ECATERINA 
== Costea Caragea 

18
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Golescu .. |: Me Si i ' , 

Ă _ o , ă A : - 7 

BALDOVIN . Ii a ” , . , . 
- ” pârcălab: era i, „1525 , “e p | ” „o 
- = Maria - - - i . 

„i (călugăriță Magdalena) ; - 

; - , 7 
Stan VELICA CAPLEA IVAŞCO ” . A a 

, "era + 1526 (Sara) (Eupraxia) pah. 1525 _j 
A n = Borcea - = Neacşa * 1 _ 

Ă - şetrar din a . _ 

is Ă Brănești: i. , ! 

MARIA CAPLEA = RADU” A | E Pa - . 
din GOLEŞTI „m, clucer 1540 ! : - 

, ” din Golești _” 4 

Na Ă _ Ș V 5 ; N 
Ă - . N hi . | . o. ă ” ” bă | Ț 7 N ” E ” ” . ȘI _ ă 

„ “IVAŞCO a ALBU NEACşA : == RADU din BRANCOVENI . 
din Goleşti i. „m. clucer $ 1574 -. "din Goleşti . . - - > : Ă 

- - “m. og. 1572, m. vornic ţ 1584 = Irina, fiica lui Miloş Voevod . . 7 - 
= => Elena, fiica lui Radu Vodă de la Afumați 7. , 

== Elena, fiica lui Drăghici: din Mărgineni _ , | “ i 
. . ” i ” ” ăi 

! - 

. 

i - . | . | , Di | | - - Ă _ 

VLAD TUDORAN: ALBU ” RADU MARIA = DavIo * . Dă . o 
*pah. 1587 sluger i - „din Brâncoveni - | post. 4 

= Efimia ' D : zis din Brâncoveni Ă | , ÎN ăi i „tur | CA | . 

, SN NN _ ” _ e _ | ” - , N 

ELINA- - O IANE | “ BADEA PÂRVU” , STANA = FOTA pâh., fratele lui Necula vistier — ! | ” : _ 
= Stoica: :  pah/'ot. Aninoasa clucer : __spătar 1641 | pă | -din Brâncoveni ! ” - 

din Văcăreşti „== Chera ! (Vlădescu) v. vistier $ 1658, ” Pa i , ț. 2 - 
a: Cornăţeanu: :., : .:.: (Vlădescu) e | bi , , -i. - . 

| Da _ Via = STROE LEURDEANU i 
- E i a - din ei (fiul Fierii v. vist. 1620, v. log. 1626) a | De i _ PE 

E | | log. 1631, v. vist. 1642, v.'log. 1654 ă Pa i Lu Ş 
= N - E v..vornic 1661, biv vel vornic 1673 - . Di i N .? 

5 f = RER E E ? . - , . _ .. _ . . „- i E E > d _ BI ] ; 

. | în a EUSTRATIE - ! MATEI (LEURDEANU MARIA . i RADU AXINIA NICOLAE COSTEA NEDELEA GHERGHINA - STROE . „-. GHEORGHE (GHENADIE) .. | 
. ţ — 4. post, 1654 comis, spătar 1668 = Şerban Vodă |. = Elina, fiica banului Ț 1646 1633 " clucer clucer (fiică) î vw post, 1679. “egumen de Vieroş Da 

7 Na v, vistier, ucis 1656 = Ana (f. c.) “Cantacuzino, Pavlache Caragea Sa iu : , „+, Vornic 1696, 102 : a 
N ph „= Ilinca. fiica lui + = nepoata Grăjdanei Racotă | ] N = i [N - .- 

. | „.. Niculae Pătraşcu Voevod . e . . pa E | , i | - , | 

SI i “RADU (GOLESCU). . | DR ANTONIE . . ANDREI . STATI LEURDEANU | A 
ai  v.cotmis 1698, Spătar 1716... ., Ei ARE „ - RI vtori posti1712,v, pah. 1714  .." - _ 

7 > _ + 1744 a -: a - ! — Elefa Cantacuzino 3: 

i N . = 1) Despina Strâmbeanu Iz _ 
pa - - Pi: sin -Stoian comis (Florescu) _ - 

— DR | - [i = 

Ț ANCUŢA ZOIŢA CONSTANTIN ANIŢA = NICOLAE ȘTIRBEI. . o | SAFTA STANCA: : ȘTEFAN” - Ed 

Ă (din 1-a) (din 1-a). din a 2-a) (din a 2-a) fiul lui Ilie Ştirbei a E „= == Radu Creţulescu | := lane.  . post. 1730 - 
7 „Ion Băleanu „2. .= Ștefan Să „* - scoboară din şi al Despinei Bengescu, / _ RE , N Slătineanu . : I: _ 

Părşcoveanu Apostol, ctitor la Scoboară din Andrei vistierul : po a | 

! A ” st. Nicolae Șelari ctitor la Sf. loan cel mare . | ! 
— . - Ls . , din București - - A , - 7, , Nae , . A , 

RADU (GOLESCU) „i Fiică 2 NICOLAE 
i i , Aa ANIŢA ADU (GOLESCU | A ; | 

[| E - : 7 =, Dudescu v. vornic 1795 .: : a . L =" Constantin post. 1765 PC . 
Ta - v. ban! m, ban ț 1818: A E . Asan-Mieguneştii clucer. '1784 , 

. dă - = Zoe Florescu ” i . - _ . - 

Ă 1804 ÎN 5 . 
- | . | = < , _ - - 

NICOLAE - , - o ANA 7 - "IORDACHE E ! cc. , „ CONSTAYTINNDINICU) GRIGORE : TOMA 

! (Deli-aga) . - ă = Mihai Racoviţă “ ” m. vornic 1819 ” - = „4772-—1830 - medelnicer medelnicer. * 
v. stolnic 1797, în. log. 1817 2 , Ă „ ! = Eufrosina Mano m. logofăt 1819 N 1830. > 1830. 
= fiica lui Ion Comăneanu | Ă E ! - == Mariă Bălăcianu == Zoe Farfara, i 

şi a Sultanci Bărcănescu. - , x ” 

— _ LANCU | DIMITRIE . "RADU ELENA . GEORGE ALEXANDRU | ANICA ȘTEFAN NICOLAE . ' RADU . ' ALEXANDRU EX . 
= Elena Creţulescu  *- E . colonel . = G., Bengescu == Ecat. Vlădăianu „=> Alex. caimacam " general . R - , _ | 

- - == Ecaterina D. Rosetti ă - - Racoviţă a , -. - 
. : ÎN 3 

i . ! Ă _ E 

MARIA_- | GEORGE ELENA - GEORGE CONSTANTIN ZoE MARIA ELENA ZOE : SCARLAT ! RADU > EUGENIA ALEXÂNDRU : * ECAJERINA | NICOLAE . VASILE DIMITRIE GEORGE 
= Scarlat Ghica "în Belgia, : = Cecilia Filitti = Zoe Racotă = Ferechide : = Emil = Margareta: =— Estera * a. „== Elena Trăsnea “ = Maria ” A 

e - “ — - , - SI Brăescu Cantili Ferechide - E / Cantili. _ 

pi _ _ „- a T 
4 

- 1 | i ” “ . ” j | o. . 

| - „ZoE: ANA ECATERINA MARIA “MARIA ALEX. ZOE IOANA ALEX. ELENA CONST. "DESPINA ŞTEE ANA MIHAI. MARGARETA ŞTEFAN 
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STAICO 
A din Bucov (Prahova) ; 

post. ! 

| 
i 

Sroica MARIA ' 
din Cepturi (Prahova) = Mavrodin pah, din Mănești 

spătar 1616—1628 
[. == Lupu pah. Mehedinţeanu (f. c.) ; 

DUMITRAŞCO = VOICA ILINCA | din Filipești de Târg (Prahova) = 1) lane spătar 1634 A 
„comis 1620, stolnic 1642 = 2) Antonie Vodă | 

, ' din Popeşti „ 

N 
SLAMNA PANĂ DUMITRANA 

== Ivaşco Cepariu din Cepari (Argeş). vel spătar 1656, f 1662 = Chirca Rudeanu ot Curtișoara i 
medelnicer == 1) Preda fiica lui Mihai post, din v, ban 1656 

Văleni şi a Ancăi din Văleni 
= 2) Maria Cantacuzino 

[ 
| MARIA NECULA RADU „MATEI CONSTANTIN MARIA DoICHIŢA 

= Îvaşco | ! agă, biv vel comis 1698 (din a 2-a) = Barbu Milescu = Pădure Creţulescu 
“ Băleanu _ =— Safta Chiriac Sturdza vel căpitan vel ban - . | = Marica (f. c.) =— Rada Cândescu : 

| STANCA MARIA VoICHIŢA ȘERBAN GRIGORE PĂUNA ANIȚA RADU: 
, = Preda = Iordache = Pantazi v. serdar 1731 = loniţă = 1) Radu clucer = Bălașa Grecianu 
| Părşcoveanu Caramanlâu Primichiriu vel clucer Iordache Rosetti = 2) Tudor Cernica Știrbei : 
| : medelnicer | i 

- i, 
| 

PANĂ ZOIŢA CONSTANTIN ! 
v. log. 1775, v. vornic 1781, = Drăghici Grecianu stolnic . i 

| „vel ban 1783 : == Maria Obedeanu | 
. = Ana Câmpineanu | 

| | | 
] | ! ax CONSTANTIN NICOLAE : ANIŢA RADU IONIŢĂ , CONSTANTIN 

i v. post. 1787, v. log. 1795 v. log. 1786 = Radu Năsturel vel stolnic, era ț 1793 (de la Poenari) medeinicer 1793 
„Y. vornic 1799, v. vistier 1794, 1805 vel vornic 1793 : = Maria Văcărescu | - v. log. 1814, v. vornic 1819 

i „Y. ban 1813, + 1817 = Smaranda Sturdza | = Smaranda Guliand 
i = Zoe Ghica . | | 

| i | Ra ” | | , CLEOPATRA GEORGE "ECATERINA | — Gnicone —— 7 so n o NICOLAE: - "ANA: : -  OSEVASTIA MARIA”. ALEXANDRU, " GRIGORE ALEXANDRU CONSTANTIN ELENA |-toan -- ELENA MIHĂIŢĂ == Generalul v. căminar 1803, v. log. 1814 == Scarlat ! %. vornic 1816 căminar 1812 = G. Balș = Toma căminar 1829 (Modrogan) (Vulpe) = 1) Zinca Facă ornic 1853 = Generalul rus .  v, pah. 1805 Fonton v. ban şi bas boer 1837 Slătineanu „vel ban -1837 v log. Creţulescu = o Zossima vel vornic 1815 = 2) Anica Rallet - = Raliţa Laptew v. hatman 1823 
=— Catinca Balș vel log. == Tarsia Mano = Safta v. log. 1817 - Nenciulescu vel. log. 

- : - Hrisoscoleo = Elena Rallet 

| EUFROSINA CONSTANTIN GEORGE MANUIL Zoe  ; DUMITRU CONSTANTIN GRIGORE SCARLAT CLEOPATRA ZOE MARIA IOAN (ad) ALEXANDRU ELENA CONSTANTIN  SMARANDA ALEXANDRINA LOAN „= 1. Ghica v. log. 1847 colonel = Maria = Aristide revoluţionar 4 Paris 1854 = Anastasia colonel = 1) N. Cantacuzino = Const. = Censt, =— Elisa Bibescu = Alexandrina = D, Gr. Filipeşcu = Maria =D.Pilişanu = Al. Lenș (Brigadier) = Aristia Balş = Constance Bujoreanu Ghica *1840 = Zoe Rosetti = Elena = 2) Vasile Ghica Creţulescu Creţulescu Gr. Ghica : = 1 Otetelişanu G. Ghica 
Tricot «= Elena  ” Drugănescu Racoviţă ţ + Filipescu - | 

| | MARIA GEORGE GEORGE ALEXANDRINA CONSTANTIN NICOLAE ALEXANDRU f ALEXAN- ALEXANDRU MARIA ELENA CONSTANTIN, MARIA == Catacaz == 1) Natalia Ghica = Maria = General Alex, provoacă focul f. ministru ţ DRINA = luraşcu ! = M. Gherasi == Const, = 2) Lydia Hangerli Băleanu Zevcari Bucureştilor = Maria | Olănescu 
1847 - Blaremberg | 

| 

GRIGORE DINU MARIA ELENA IOANA Cons. MARtA 
== Ioana Cantacuzino . f == Const. St. 

! Cesianu 
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„= Staico Milescu DI aa Ma e i aa N IN RR ei 

  

a Pa = Șerban Cantacuzino . : - ; vw.căpitan 17oqctitorla  '-- - 1723---. , i | . | | Sia NE aa 

Ă S De î  v, căpitan 1686, v. pah, 1702 Hotărani 1708, v. vistier - 1716, . i - fiul lui Petru clucer , .-  - a : AIE Ra i E - -, - - NE - 
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a je ASAN e Da a O MARIA | RADU ef e PRI a A E pi a a Si DI Ps 2 MATEI: eta MIRAL € Ra 2 - 
SI a postelnic '- a - z= Radu Bujoreanu . . -: E ceauş za aprozi 1718... -- ceauș zaaprozi 1733: e EEE E a a - E = ie - De a  şetrar, 1745. Era $ 1763 . . | ! 

„za Ilinca fiica lui E 7 "serdar, ' e i . | ii e DI e e Ilinca Brăiloiu - | biv vel şetrar 1742 : 

lordache beizadea .*.  . .:. : a = 1) Dinca | fica lui Vintilă “căp. Bus: Aa ID II - a a AI a "w,stolnic. Era 41750 E 

- Cantacuzino -- E Sana ș şi a Dumitranei Buicescu -- n me II E Re - E a | o aa - = Safta Creţulescu, ..- - 

v. vornic '1750 

  

  
  

  

  
  

a „o = Dinca, fiica lui .- .. az 
i Ma * Scarlat Grecianu- Cornescu : MD 

a = Sevastia (zișă Bucşanu) > 41867 
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E. 

DRUGANESCU 

_ STANCIU 
i iuzbașa 

i VLAD 
j căpitan za dorobanţi 
: + 1652 

| 
GHEORGHE. TUDOR 
vel vornic ; 1673 

pretendent la domnie vel portar, comis 
ucis 11 Mai 1673 = Ioana 

_ l ul 
BĂLAŞA . MATEI GAVRIL STAICO -. 
=— Matei „pah, 1696 vel căp. za Slatina 1721 log. î 1715 

Cantacuzino E - vornic za Târgovişte 
agă ; ctitorul bisericei din Drugăneşti (Dâmboviţa) 

= Maria $ 1706 
=— Vișa sin Miho cupeţ 

CALIŢA IORDACHE MARIA PREDA MATEI GAVRIL TOMA BALsA 
post. 1742 vel şufăreasa - (din 1-a) l 

" biv vel căp. za Slatina 1730 di 2 
= 1) Smaranda C. Isvoranu (f. c.) in a z-a 

din 1-a = 2) Safta Asan (Micşunești) 

. 2 SCARLAT 
vel stolnic în -divan 1783, v. pah. în divan 1784 

; ispravnic de Muşcel 1792, “ 1796 
: = 1) Bălașa Grecianu 

== 2) Safta 
= 3) Sultana 

ZOIŢA MARICA ELENA MACHE CONSTANTIN MARIA GRIGORE GHEORGHE VASILE DIMITRIE - IONIŢĂ SULTANA 

= Mihalache = Ştefan = 1) N. Neculescu clucer | căminar 1820 - pah. 1819 stolnic , (din a 3-a) 

Dedulescu Alexcanu = 2) Topliceanu = Elena i = Maria, fiica log. = 1) Tarsia' Lăcusteanu == Elena, fiica = Gheorghe 

clucer stolnic Ştefan Bellu = 2) Smaranda Bălăcianu marelui log. Nestor Lehliu 
ț 

MARIA NICOLAE SAFTA ZOE _, ALEXANDRU 
= Cleopatra = Prejbeanu = 1) Const. N. Filipescu căpitan 

Scanavi = 2) Miltiade Aristarhi = Masinca Cerkez | 

principe de Samos 
= 3) Grecov, ministru bulgar 
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VINTILĂ FLORESCU 

, | 
| ÎN vornic 1483 - . | : - , 

- 

. 
a , ' - = Voica -.- - 

' ! „” - 

N 
- i 

2 . 
a Ia - Sa „Fiică = DRĂGHICI I de la Mărgineni 

| 

> 
ÎI 

- , | ! V. vornic ț 1535 
/ 

N n 
„ - ; a . : 

- , 
. 

+ - 

s 

N 
- : ” , 

. 
| : . 

. 
| __ MARIA UDRIŞTE DRAGHICI 11 | . 

- Pa | - de la Floreşti - V. vistier, ţ 1548 -. „1572 - 
- . i A , , | 

, 
- _ 

Ă 
_ o .” RADU DRĂGIUICI III UDRIŞTE | . ” FLORESCU "*. vornic, “+ 1616 post. 1569 era ț 1621 . = Irina fiica lui 

n 
fără copii Socol v. vornic de la Cornăţeni 

Ă i 
” ” _- Da | o „-* SocoL ELINA = RADU Votca ȘERBAN 1 Da 

- e 
. | de la Cornăţeni 

! i - 

. 
. | ii Pi ! ! clucer, + 1654 

i 
Si 

! : 
i | : 

DE | a E . 
_ Ă | | CORNĂ ŢENII FLORESCU ELENA = CONSTANTIN CANTACUZINO 

| . , | 

. - f . - - Pa . -pah, , : v. post. ! , : 

r ” 
' . : 

. Ii ” - . / 
- 

i 
: _ o . E | | : 7 ' 

- 
| , , - Ă , PT 

- 

SocoL ANCUŢA = STOIAN (rudă cu Apostol ctitor la Sf. Nicolae Şelari) : 

T 

vel comis 1672 i e ” 7 

| 
i Sa | a a MARIA ISTRATE : | | 

| E : . = Radu Golescu (Florescu) | „. | - 

p 
_ 

| CE spătar =: Voichița : _ o ! 

” | p , | E e - ÎN | Poenaru . . - 7 
, | - - ” E - | ANCUŢA = ANTONACHE CALIARHI 

- 
p „. pi | , pf | Si v. clucer 1738 pi 

- _ Ri, - o pr - Si a - v. ban al Craiovei. 1743 _ | 

(SN 
- E EUDOXIA „SMARANDA - CONSTANTIN FLORESCU ia . 

. N N i 
= log. Ion Sandu Sturdza : = Const. Creţulescu . vel pah. 1761 a Ă 

. - _ E: 

j. vel ban “= Arghira Merişanu-Bucșanu dj, N 

- j S - 
| RI „i a a. a Ia Ă e 

, . Die i a: , , v jr po Pa IOAN . ZOE + 1804 Aa „o RALIŢA - . „MANOLACHE 

- 
| . Ia : , | , V. clucer 1792 = Radu Golescu | = Iordache Creţulescu - . 

- 
ap - i ; “ „m. vornic 1795 i - : ” . o PN 

_ 7] , == Ana Ghica 
" - 

- 1 
_ | 

| 
RE 

| - Î. Î . 

5 ” 
IORDACHE (GEORGE) 

MANOLACHE ! 
ALECU , L ELISABETA CONSTANTIN 

. ” 
m. logofăt 1820 

vel vornic 1840 | , a = Elena Cârlova = Berindei = Smaranda Boldescu 

7 , 
= Ana Sutzu i | | „== Zinca Facă | | , | Ia F 'etre Obedeanu (mai mulţi copii) 

ELISA GRIGORE IOAN GeoRGE CONSTANTIN - „ DUMITRU LUXIȚA - ANA ELENA IOAN PAULINA ALEXANDRU MARIA „ZOE . CONSTANȚA _ _ IOAN i EMANUIL GEORGE ALEXANDRU :» 

| = G. = Zoe Asan = Eufrosina Filiti + ți = Alexandrina Mihălescu „= lon 1 Lenș General = |. = Elena Mano == Bock . = general = T. Balș = Zoe Lenş „== Alexandrina! general ' căpitan ţ 

Cantacuzino  (Micșuneşti) _ , - Pg e Bibescu „= Ecat. Bibescu Creţulescu | de Wultingen baron , | „Ghica + Zoe Brăiloi 

T - : 
= Alina Știrbei (f. c.) . 

Krujenstern , > 

- 1 

- N 

: 

. 
. _ - 

S . “ > A - Fă 1] ă | 1 i - | . . . 4 N , ț 
: - II , 

„SCARLAT TEODOR ALEXANDRU  ELISA * ELENA GEORGE  -DUMITRU ALEXANDRU “TEODOR MARIA. MARIA ELISA ECATERINA ANA ECATERINA .MARIA GEORGE IOAN RADU PAUL . ; CONSTANŢA  ALEXANRRU - 

ș po colonel „_=C = Ecat, = Natalia = Ana = N. St. == baron Bela = Em. = Emil = colonel = AL, Polizu = St. + general = Olga l NR : min. plen. 

o ” . „ Boerescu Butculescu Filodor Berindei Cesianu ” Szent-Kerestyi Băleanu Ghica C. Odobescu - Micşuneşti Sutzu - = Ana Mano “Stolojan | , = Olga . 

- 
” Pe ” . , 

: . ; - Costescu-Comăncanu 

z. _ / 
| | - 

! ! '=Al, Petrovici-Armis (f. €.) 

- —— 
j _ 

E | ” : ȘI 

DUMITRU GEORGE ZoE RADU ELISA. . . ” | ” GEORGE ALEXANDRA MARIA IQN : RADU ! . IOANA 

= Adolf , 

N: = Dan Cerkez - 

- 
1 7 Cantacuzino 

i N 

7 7 

. SI 

. 
a , 

? | + LL 

Y



CORBEANU-RUDEANU 

  

  
  

  
  

  

    

  

  

  
  

  

    
  

  
  

  
  

  

  

vLAD VOEVOD CHIRCA , 

(Călugărul) 
, 

: 

1482-—1496 

CAPLEA = STÂICO SOCOL 
log. din 

i _ 

Băjeşti 

: 

CAPLEA =— NEAGOE 
vornic 1526 , 

i 

" 
| 

. 
i 

. MANEA 

CALEA | Teoposie | | fiul lui Mogoş 

=— Udrişte vist. anul din Periş | 
văr pri fratii B , 

de la Mărgineni = Maria (călugăriță) | 
„Primar cu fraţii Buzeşti 

! 

A 1548 | 

, 

— STAN DIN C | 
| L 

CAPLEA == N DIN CORBI ă Gnroncue = Fiică TOMANA 
Ra , == Dobromir 

' 
m. ban 1568 

i 
are fiu pe Mihail 

ă 
post. 1597 

MARIA VINTILĂ PĂTRU | RADU VI A STANCIU 22000 | - a 

: : ; rii . . EODOSIE VAN HISAR! SIMA CHIRCA = ONEACŞA MARIA NICU 

_ din Clăteşti divi m. log. 1614 spătar ; comis din Corbi 1577 m. logofăt 1601 : medelnicer 1573 - m. vornic 1617 m. comis 1580 i = Preda clucer 

= Radu post. Bidiviu 
| = Despina Vintilă 1587 = Stroe Buzescu m. log. 1586 clucer 

| 
Balotescu m. stolnic Ţânţăreanu 

| | 

„PEODOSIE MARIA NEGOIŢĂ STANCA ILINCA CALEA TOMA LECA STAICO TEOFIL CHISAR VLAD DUMITRACHE MIHAI 

zis şi Buzescu = Udrişte Năs- post. 1632 | = Dragomir comis m. spătar 1603 pah. 1625 (Tudor) m. pah. 1633 biv vel pah. 1621 clucer 1639 Coţofeanu 

-P lar 1620 ture i post. 160 1614 —1620 tăiat 1615 ;Mitropolit al Ungro-Vlahici . log. 1626, vist. 1628 Spineanu m. Spătar 1631 

m. Ig. 1632 v. vornic 1644 =—Grăjdana Băleanu 1638 i = Despina | „şi Țânţăreanu 

= Maria Preda | 

Buzescu | 
: 

| | 
CAPLEA ALEXANDRA PREDA VINTILĂ DUMITRAŞCO DRĂGHICI TEODOSIE MIHAI TEODOSIE PREDA MITRI Â | 

pui : , 
: ITREA CHIRCA STAICO PÂRVU VLAD „ ANDREI CuIRCA RADU CATALINA 

Tprăgoi ot Copturoaia v ban 1688 —1697 m._pah-_ 1680 „ Sluger spătar 1032 post. 1632 căp. 1660 pah. 1670 post, 1633 ot Curtişoara — Vlădaia log. 1625 pah. 1660 spătar 1636 m. log. 1673 post. 1660 2 Radu 

ăpit 163% 1642 Cantacuzi “s rd sca iuzbaşa de m. post. 1641, m. log. == Neacşa m. clucer 1655 m. ban 1674 Dudescu 

capitan 299104 antacuzino turcza roşii-ot Pătroaia 1661 m. ban 1668 a Caplei = fiica lui 

1647 = Dumitrana Filipescu Dumitraşcu vistier 
(ot Pogdănei ?) 

:5 a 
l 

SMARANDA ZAMEIRA CONSTANTINE BARBU MIA _MARIA | PAPA VINTILĂ MIHAI CONSTANTIN MANUL IOANA Ducu RADU ILINCA VILAIA STANCA DUMITRAŞCU Ducu 

“slu E Cretulescu ta ri Brăiloi post. “cu ONE. ceauş post. spătar spătar v. ban 1660 = Ivaşcu v. clucer 1689 spătar „= Ghencea = Eftimie,pitar  := Preda, spătarot spătar m. sluger 1669 

c LE tolnie Ea se a xtoreste a 2 >Uirbei | - - sluger otț-Izvor "- -m.log-1693” == Ilinca -——- Rustea - frate: cu Ivaşco Albeşti. (Grecianu) + A m. stolnic 1688 .. - 

(Cos escu) m. Stoinic 1-a se cas ore Za a m. ban 
(Știrbei) nepoata lui (Vâleanu) ot Cepari Era țIi641 . i m. clucer.1697 

E ue amii- E 
Si Calotă în. vornic = Condild biv vel | m. log. 1702 

rache, V. Sluger. coș. 
- Cocorăscu . post. 1643 

' zice Corbeanu și au fii 
pe Dumitrache, Matei 

şi Maria , , 
j 

CONSTANTIN - LIN LINCA - 
CHIRCA 

şetrar 1742 ; 
— Radu fiul Colţei m. sluger 1714 

! 
clucer Doicescu 

= Ana Mihai Cantacuzino 

STANCA MIHAI Bhaşa ” BARBU ELENA | 

=. Matei 1742 = Bânică Grecianu =— Maria = Mihai 

Călinescu = o Tufeanu = Const. Lupoianu Pătraşcu Călinescu | Topliceanu 

> 

. 

| 
ZOIȚA CONSTANTIN NICOLAE IORDACHE 

== Scarlat clucer| 1794 1780 

C. Hiotu = Sultana Matei 

” 
Bărbătescu 

  

IOAN BĂLAŞA 

clucer =— Scarlat 
Petrescu " = Maria Fâălcoianu 

11  



COCORASCU 

VLAD VOEVOD (CĂLUGĂRUL). 
1482— 1496 | 

“ ! 

NEACŞA = CĂLOTĂ, vornic 

CAPLEA =. 
din Periş 

şi Cocorăşti 

  

  

  

  
  

  

    

  

  

  

” ! CALOTĂ VLAD PĂTRAȘCU OCAPLEA 
tăiat 1577 tăiat 1577 | tăiat 1577 . 

, | 

N ” ] 

BADEA CALOTĂ 
postelnic ; 

= Paraschiva “ 

| 

" PARASCHIY PETRU | GHIORMA 
: log. 1628 ==.sora Neagăi a lui post. 

' Ceaprazi Grecul din Orboeşti - 

i 

- 
EREMIA | MIHALCEA Fiică „ TANO : RADU PARASCHIV 

sluger 1668; log. 1652 = Bunea | sluger 1650 y. vist.1637,v. log. 1642 = Chera Buzeasca 

„YV. clucer 1668 Grădişteanu == Marula” fiica lui Ilie (vezi Buzescu) | 

! v, vistier 1653 vornic ot Corneşti : | 

. | ] 

NICULA GINORMA ÂNCUŢA - IOANA MARIA PĂUNA VOICA VLAD RADU IANE MIHAI 
post. 1660 „post. , =— Jipa, agă . = Apostolache . spătar 1662 clucer 1662 spătar 1662 

din Cocorăști . 1668 Caragea log. 1663 medelnicer 1678 log. 1678 

! -Y. comis v. comis 1677 v. log. 1696 = Grăjdana 

| v. log. 1680 Bucșanu 

BADEA PARASCHIV NICA PETRU MIHALCEA PARASCHIV PREDA GHENCEA PĂUNA j ILINCA MIHAI MATEI BĂLAŞA IORDACHE PĂUNA 
post. 1687 (Hagi)-Căplescu zis sluger - == Matei Detco = Pârvan nepot lui Paraschiv era f 1720 = Barbu 

1705, 1728 Merişanu 1692 Comăneanu i (Călinescu) Căplescu 1728 Brătăşanu 

- căp za seimeni | treti vist. = Ilinca Jane vistier 1701 

, | 1689 | 1695 Chirtoșcai 

j 

IOAX Fiică Cruvu ! CONSTANTIN MATEI 
clucer - 1747 = Constantin Căplescu-Cocoră: a n a _. E v., sluger 1778 vornic za Târgo- Ea 

Mănescu 1739 şetrar 1785 AY. i v. pah. 1783 vişte 1774 | 
„== Luxandra Caramanlâu: ! 

| BĂLAŞA ALECU | 
=. Matei „Y. pah. | 

Ciupelniţeanu ispravnie 1780 
medeinicer = Catinca Silivriand | 

: | 
: IOAN ' 
: v. logofăt 1834 | 

: 
— Smaranda ” : 

i 
Cantăcuzino i 
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CARAGEA 

      
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IOAN 

CONSTANTIN 
1560 

COSTEA | DIMITRIE CocoNA 
în Muntenia 1591 == Scarlat Beylicci 

[ | | | | _ 
IOAN PAVEL , ! CONSTANTIN (COSTEA) BĂLAŞA APOSTOL ASANINA ROXANDRA ASANINA SOFIA ALEXANDRA 

v. post. Mold. 1625 spătar Munt. 1631, ban v. post. în Mold. v. ceaşnic Mold. 1667 == Toma Vlasto = 1) Alex. Vodă = Const, Rosetti = Dim, , = Anton 
apoi în Muntenia Capichihaia Mold. 1646—7 v. post, în Munt. 1662 v. pah. 1668, v. spătar 1673 Coconul cuparul Gulian Cremidi 

era 1633 ucis 1650 . = Voica Cocorăscu = 2) N. Mavrocordat i 
| ot Ojogeni 

Ș Il ÎN . 
ELENA STANCA GHEORGHE MIHAIL „ DIMITRAŞCU ȘTEFAN SGUROMALI CASANDRA SCARLAT familia familia familia familia 

= Radu Stroc Leurdeanu de la | v. post. boer în Mold.  v. post. Mold. 1695—1705 doctor al lui Mihai Mavrocordat Rosetti Guliand Cremidi 
= loan vist. din Pitești Ogrezeni | = Roxana Diplovatatzi 1695 caimacam Munt. 1737 Vodă Racoviţă 1716 i (Filitti) 

. — Zafira Antonie Vodă =— fiica lui Teodor ! 
Rosetti ÎN Capichihaia 

| | [+ | 
MARIA SCARLAT i (IACOV) CONSTANŢA ZOE CONSTANTIN GHEORGHE TEODOR SAFTA NICOLAE ANTIOH 

= Gr. Costachi doctor În medicină Ioanichie = Dimitrie v. sluger 1738—9 v. pitar Munt. 1753—5 log. a! patr. 1733 vornic de Botoşani 
m. logofăt al patr. 1770 protosinghel 1739 Sutzu v. pah. 1739, capichihaia 1740 v, stolnic 1764—8 = Casandra Vlastă 1741 
m. dragoman 1765—1768 mitrop. de Calcedonia ! în divanul patr, 1757 v. pah. 1779 - = Smaranda Roman 

1770—4 : 1747 1771 ! 

„patriarh 1761 = Zafira Sutzu 

| | | 
ZAFIRA GHEORGHE IACOV MARIA GHEORGHE NICOLAE CONSTANTIN RALU SCARLAT | MANUIL 

= Manuil doctor în med., m. log. patr. doctor în Mold. divictar în Mold. v. cămăraș Mold. 1754 = 1779 Raliţa = Ştefan v. post. 1775 agă în Mold. 1767 
Mano m. dragoman 1764—5 1776 1777 v. post. 1763, m. log. al Ghica Mavrogheni v, ban 1778, 1782 m. drag. 1788-—-1790 

=— Sultana 1. Mavrocordat patr. m. dragoman 1777—1782 = Elena Sutzu 
” Domn 1782—3 

= Tarsia . 

. | | | 
CONSTANTIN IOAN ELENA SCARLAT IOAN |. MARIA GEORGE RALU CONSTANTIN SMARANDA ECATERINA fiică ZAFIRA EUFROSINA ALEX. ConsT. SMARANDA MARIA 
m. hatman şi  v.vornic Mold. 1783  =— Enache Văcărescu m. post. Munt. 1775 m. drag. 1808 = D.N. „= Gr v. post. Mold. =N. =— Enache = Const. = Al = D. Ghica = .D. 
caimacam m, drag. 1812 Mold, 1785 = Ecaterina Mano + Calimah 1800 Mavrocordat Văcărescu  Sulgearoglu Mavrocordat v. baa | Mavrogheni 

Craiovei 1793 domn 1812—1818 U „= Ralu Moruzi Voevod . | 
v. ban 1800 =— Elena D. Scanavi. i | Firari a 

N : 
” 4 

| 
ROXANA GEORGE RALU SMARANDA CONSTANTIN  MANUIL GIIEORGUE EUFROSINA MARIA DIMITRIE ALEX. CoxsT. NICOLAE IOAN ELENA 

= Mihai II m. drag. 1816 = George = C. = Adela general în Grecia = St. Cleanti = Andrei — Maria = Maria , Ba + 1822 „= 1, Bălăcianu — - ---.-- -- ao a “a 
Sutzu = Smaranda  Argyropol Vlahutzi Condo == Ecaterina Botzari Dimopol Rasti .Slătineanu = Sc. Bărcănescu - 

Voevod Bibica * v. post, = Elena ! 
| Rosetti Tabacopol i 

! | . | 
ARISTIDE IOAN AHILE CONSTANTIN  RALU MARIA - IOAN IOAN : 
= Elena — Maria = Eufrosina = Colino = N. Johnston din 1-a - ' 

Riga  Argyropol Sutzu Coloco- == Maria Smith „: | 
Palamide troni ! | | 

ț 

| că , 
| Du IOAN GEORGE NICOLAE GEORGE ARISTIDE ELENA ECAT, MARIA LOAN : CONSTANTIN 

o = Iulia == Matilda . 
Baltazzi Grecianu ” 

A _ Fr 

MARIA COSTEA MARGARETA LUCIA MARCELA ALEXANDRU 
- 7 - = cat. ! : 

Kretzulescu / 9



CÂNDESCU 

  

  

  

  

  

  

(Mihălcescu 

MIHALCEA 
din Bădeni 

părcălab, vistier, tăiat 1568 

CAPLEA = NEAGOE 
v. stolnic 1601 

MIHALCEA PĂTRU 

din Pătârlage (Buzău) . post. 1620 

. vornic 1627 
== Despa, nepoata marelui 
ban Ghiorma cel dintâi 

(1565), originar. din 
Dipalitzi ! , 

$ 

GHEORGHE MOISE , NEGOIŢĂ RADU MIHALCEA NEAGA 

rudă cu . log, spătar clucer v. comis 1632. Fondatorul = Udrea 

Barbu spătar — Elenca D. Dudescu = Despa 'schitului Bradu clucer Doicescu 

Mănescu " = Sofia Popescu-Negoescu 1649 
== Arghira, greacă ” 

| | i 
MIHALCEA . MOISE CONSTANTIN MIHALCEA CONSTANTIN Fiică 

1689 căpitan 1675 = v. pah. . 

v. stolnic 1694 
fondatorul schitului Berca 
=— Alexandrina Cantacu- 

zino 

] . 
-. MIHALCEA : ȘERBAN 

post. 1741 : 
fondatorul bisericei din i 

Cândeştii de sus : 
=— Ilinca Văcărescu 

] | 
IOAN CONSTANTIN MARIA : BARBU 

v. pah. m. log. 1764 "= Ancuţa 
= Maria Toma Guliand = 1) Maria Bărbătescu 

= 2) llinca Slătineanu 

  

(Ia 1767) 

i | | - 
ILINCA ALEXANDRINA IANACHE 
(din 1-a (din 1-a) (din a 2-a) 

== Nic. Lehliu = Sc. Câmpineanu ” 
pah. log.



  

  

    
    

  

  
  

  

  

  

BUZESCU d 
și. Buzeșştii-Cocorăşti Ş 

Mocoş 5 
ban 

Mocoş 
CARSTIAN Spătar 

vornic 1490 + 1512 
= Caplea 

| GBIURA VLAD BALICA DUMITRU „log. 1537 ot Stănești spătar 1494 ot Cepturoaia ot Cepturoaia = Vilaia m. ban 1518 spătar 1320 părcălab + 1545 | + 1529 == Maria 
, 

PREDA Mocoş  HARVAT MARIA = RADU BUZEA GHERGHINA STANA = DUMITRU post. 1545 vel armaş - « pitar post. 1550 . ; - fiul lui Pârvu paste 

MANEA STROE RADU PREDA din Cepturoaia RADU __ DRAGOMIR BADEA vel stolnic m. clucer 1610 m. ban + 1610 ot Cepturoae ot Sărata comis Ă "1602 = Stanca din Boldeşti (Bucşanu) = Catalina fiica lui Andrei vistier = Calea ot Sărata, ot Greci = Sima Rudeanu = Preda sin Banul: Mihalcea (ctitor Sf. loan cel mare din Bucureşti) Calomfirescu = _Grăjdana Caragea : fratele lui Dumitru spătar, și a Elenci Băleanu 

IL e - | : „Fiică TOMANA STROE RADU ! - MARIA MARA CAPLEA | CHERA = Gheorghe = Dobromir din (1-a) = Tanache! = Teodosie Corbeanu (o fiică a ei a fost = Paraschiva ot Râmnic vel ban ot Corbi din Strejeşti Catargi spătar 1612, v.log. 1632 soţia lui Cârstea | Cocorăscu logofăt 1568 mare ban ț 1648, vel ban v. ban 1633 log., nepotul lui | pah. : * : = inca sin Papa log. Semna şi Buzescu Mareş  Băjescu ! 
MEI vel ban | 

A | 
| | dl Rudenii MIHALL MATEIAŞ PREDA ALEXANDRA Fiică MATEI post. 1579 post. spătar 1638 = Drăgoi = Petru! Milescu ot Cepturoaia 

ot Cepturoae Fălcoianu vel cămăraş post. +; 1673 
- căpitan vel căpitan = Ilinca 

| | 
BARBU RADU MARIA |consranru ANCUŢA PAUNA 1718 . + 1733 =— Barbu Bengescu = Șerban 

Ştirbei 
| - vornic 
| 

| | 
IONIŢĂ ILIE MARIA NICOLAE 4 

pah. 1788 | 

EA CONSTANTIN ILINCA 

  

căminar 1833 
ae = == Ecaterina Vlădăianu 

  

ARISTIA 
= Șerban Grădișteanu 

ELENA 
== Mihail Darvari



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BUCȘANU-MĂNESCU-MERIŞANU . E Mae o 

, _ - RR Ă | , N - - 

pe -L: A RI e Pati 
„ ALBU-NEGRU | “Fiu : = 5 si - i 

î- k - i = : 

| r - „VLatcu DRAGOMIR - .. ” Vorco | CESAN X - . = _ DRAGOMIR: 
- - T N Aa Spătar 1506 ot Bucșani N spătar - 2 _ — 2 i . post o/ Boldeşti 

, | = Mă ” - „Maria (monahia” Efrosina) 

So. i - + | i | — x T | | d : ) | : N , o 

- | = DRAGOMIR DRiGAN “Tunoa -: . VLAICU-- VLAICU - - N - N E - - ——— 
- , _- - vormic Doua o vornie Di ” e E Ă ” me. aa e. 

” | „cumnateu Radu Sa : : Sranca. . - „ Socor, RADU | 
2 - . Vodă dela Afu- . -: e “ 2 E I E : PI “mai 1526 ae a d Li i _ îi i _ | tăiat 1568. - 

2 i > Oa E E a: ” , a - II „| 7 
_ : “TUDORAN. -- Done - .. Aaa Ea „oi VELIGA- ze - i > RADU 

E - a - | E i aia „mu. ot Boldeşti Bi 1573 

2 N | E a Da _ sa ae _ _ Dica “4: 

TUDOR. - Daacosti - IN aa E STANCA : e = BORCEA... , a : TATUL :: “ 
sv „log. -_1556-- 1564! 2 w, vistier '1556—1564 E : o 5era $ 1600. 1: - _ i Pa "log/ot Bucșani ae Da nepot lui Stanciu din Pietroşani şi Negoești 
0 = Stana Ă Îi din Tărbiceni . a: „= Radu Buzescu ” îi = soţia. lui Calotă'] banul Bozianu'. .  .-:::. RI . “log. 1574 $ 1591: _- 

RI aa „sau Tăriceni -.. a "biv vel armaş, 1590 _ _ d INI N a ai - - = Caplea fiica lui Barbu Vornic; nepoata lui 
| ÎN a RI EI SI „Div vel spătar 1593; -.+ - - +. Toma banul $ 1536 îngropat la Schitu = 
Sa - Aa - > i a i “ ! E biv vel clucer 1600: . a _ Verbila. , | | 

i STalco - , + BARBU „STROE 7 0 Pia MICUL a BĂRCAN fot Bucșani şi Meisani) i : ] STOICA. -. | STANA. - MARIA 
„din Tărbăceni din Tărbăceni. o armaş din - . | „1 comis 1592 a a is, stolnic 1605 . . îi _ . banul ot Merișani „a Fierea Grecianu” „1622 | 

1579 :: :-:şi Mănești... „1. Mănești . : e ! SI a == Neacşa fiica lui Borcea: Băleanu i ș.. log. 1615 .: — = Grigore post. 
7 „1590 1 1582—1590 - II Sa - : ” , “ot : Slătioare . i 2 ă , E "zis Boldescu-. 

Pa Pa | s _ i N . - - - « - - - . - 

IVAN „BARBU - s-vărcu  NEACŞA . șicu, „Mana = PATRAȘCO '; VASILE - .. STAICO . Die BADEA „2 DRĂGHICI îi PETRU . Da i 
_* din „din Mănești __: . din Mănești, "[. (Bucşanu) “post, 1621": post. 1627 -, :> post, 1616—1627.. „log. ot Miroşi O O — log. A 

2 = Mănești  Tărbăceni şi - . = Nenciu * : mos 1629 - IN a TI = Chiajna din Mănești is a . N i i d 

- 1623. A. Runcul= | vornic din ” - | i . 3 = fiica lui Gheorghe vornic A - . air 
pa post/'1623 * "Mănești - _ E Mi _ E "din Măgureni (f, c.) - - i 

” : spătar 1658 -. 1623-1634. e ă - N RI Ie T i - basi ies : 

| - — = — — 7 , . _ — — Ț — — - E _ IE „. N a _ - 2 

a BADICA ! “PĂTRAŞCU (Bucganu) “PREDA |. __NEAcȘA - Nica * * “PREDA. 2 VINTILĂ 3 VLAD | „BĂRCAN - -- BARCAN - MEI 
aia pa, clucer 1661—6 v, căp. za dorobanţi - (iupâneasa): 1) Negoiţă -. 1640 - post. 1637 -w..clucer 1666..! “ 'spătar . cel mare. - . cel mic: o - , 

- Ea 2 = Bălașa fica lui - 1667—1672: „= Apostol | 7 Văcărescu E v.pah. 1659 „-v. ban 1672. "1658 1640 - > „“clucer 1640 - Mi . A 
7. Neagoe Săcuianu " Spânzurat de Șerban” voua ctitor la SE. Nicolae - = 2) Neagoe fiul . -  - -v. vornic 1660 - _ i - .: : " 
ă „1 .Y. ban j ” Cantacuzino. ) „ Şelari din Bucureşti, lui Antonie-Vodă E vban 1661 -... Pa . - | î. 

_ = Anghelina - Ia din Popești  - . ':- țLeva 1664 ÎN AR a 7 . € ” 
i , - | ” Ii IN ! = Neacșa î - » ' 

- Da ae NESURERRE a DI al NR 5 a aa 
_ BARBU” - zisa loRGA „GRĂJDANA ÎRINA  Cragsa „CONSTANTIN * VINTILĂ: 7 PREDA n: Srarco -! ,  Daăcușiu e . 

Ă - E _ -. (Mănescu) Y ai - staroste _ = laneCocorăscu . = Socol “ Bucşanu ;. Bucşanu căpitan - .: ':.+ + pah. 1674—9  .. vistier 1693, Di A Ea 
_ a " tori comis, | „_ îngropat la sf, „1 Vlog. medelnicer dela Mănești, căp.zamargine 1708 : spânzurat din ordinul - - a 

Â > N A 1691: : Pe -: Nicolae Şelari: .. -.- | - comis 1708- : 178 o -dui Constantin Vodă. - 
2 Ă ia II IE ” iii a - 21736, = Dumitrana | . Brâncoveanu : : i . - _ 

. : Bă - i. : 7 „Buicescu pe Marica: _ - Dr 

- - . Di SRI Pa a N INI o Dai oc .- , i -- Sa 

- „CONSTANTIN - DESPINA. * O MARIA . - ZAMFIRA Fiu - VISTILĂ > "“ANCUŢA. .- ILINCA: .. IvAşco PREDA . BADEA CONSTANTIN BARBU: 
o 0 (Aănescu)- “= 1) Manta Câmpi- :- =-Asan - = Manu are 2 fii 'pah. 1701.” = Gavrilaşco  . = Radu 1734 log, '  căp.de 1700 .“.vel pitar 17I7. .. Lp NE 

- - 1739 “pineanu ț 1742 cămăraş Apostol. ." Const, Şi. ! v. post. 1732 „_., Fălcoiana. “are - Merişanu. Roșii-de-. = llinca v, clucer 1731_ a 3 “ 

. _ "sa sora şetra- = 2):Const. Strâm- — (Micşuneşti) - 1pao - . -.'Iorga zişi > vărul lui Nicolae- . - ceauş za moşie... -ţ1720. Vede. ._.. vw. vornic: i i 
. sa , - i - rului Chivu  'beanuv, pita 1736 . v,sluger - e e :. Lipănești -. Vodă Mavrocordat. aprozi 1733 la 2 1732 p N 
î- Iu - N Căplescu '. -_.v, vist. 1766. 177 2 - ” - - Aia IE RR Ur . ÎN - Ă II: 

, (Cocortscr) Na Ia a EI - - _ziceni- i ” a - DRE ” 

” - ZAMFIR STANCA î.. o : „Nicorag ,! IOAN SMARANDA | - Se ;ORDACHE - ARGHIRA | 
| 1 Mănescu „ Măneasca 178 -.., _ _ E aaa i i vătaf za aprozi + = Constantin a . 

Ş E „14778 ==, Badea Popescu ; : -- - o - a Florescu - .:. DL 

„. polcovnic, fratele . -, Ă Ă i a . SS 

: - ” mmitrop, Cosma Pa E . A 
-_— „> - „3 _ j . - _ : ” 

2. pi OSMARANDA îi Da | Aa N - pi ce 

“ , - - . - Mănescu: .... - ” _ ” , - - 2 
să | 31787 Silivestru, PE a - - i Î - o. î 

- - Fiii a P - , 

- ” Ă | Ș = 7. ia a , - ” 
5 - j 7 x TO r - . — Z — _ | Ă e | 

- „17 ELENA , DIOuTRIE ” |. CONSTANTIN - a ÎRINA, _ . - 
= Răducanu - - Mănescu a.  Filitti -. = Constantin . - - , . - i E 

a Filiti maior aghiotant 1838 : îspravnic de Vlașca: =. Caracaș. 7 Na - . - i 
medelnicer 1809, - „vel apă 1850. 1857 - 1827 .. v, sluger în | ” ” - _ L . 
v. stolnic 1827 - = Elena Apostol Arsachi i Anica Răducanu +! divan 1813, Ea ” a 
La a 1832, era? m "3... Clinceanu,, - doctor în : = - 

Ă . | 55 | SR medicină - - " , - - _ - 

: E Î - - i l . pf , i = - ” S 
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BOZIANU-STRÂMBEANU-POPESCU 

MIHAI DIN TÂRGŞOR 
pretendent la domnie 1608 

  

NEAGU 
aga din Negoeşti 

pretendent la domnie 1635 

| 

i 
- 1 

ANTONIE VODĂ 
din Popeşti 1669—1672 

= inca fiica lui Mavrodin 
din Mănești șia Mariei Staico 

GHEORGHE 
din Negoeşti 

  

CALOTĂ PARASCHIVA 

  
  

  

  

  

  

    

_ NECULA MIHAI ANDREI. GHEORGHE COMAN PĂTRAŞCU 
ban sec. AVI in Negoeşti pitar ' ciohodar pah. comis post. 1635 

=— Calea din Brâncoveni ot Strâmba - i = "Zamfira" fiica lui 
= fosta soţie a lui Borcea 1671 Preda armaș din 

- log. (Bucşanu) Poiana şi a Saftei 
nepoata 

Neagăi Mitroaci 

| | 
fiică CALOTĂ PREDA ALEXANDRU RALU MATEI STANCA = RADU 

= Colțea = Stanca * pah. 1602 = Stanca pah. 1692 clucer ot Vlădești 

Delucer : ot Lazuri | Hulubeşti şi Căptăreşti 

oicescu * fiul lui Badea pah, 
| Vlădescu 

, : | „i „| 
VINTILĂ STANCIU DRAGOMIR STROE CALOTĂ = NEAGA DRĂGHICI VÂLCU 

„1623 post. 1640 ot Popeşti Strâmbeanu clucer 
- sluger , : ceauș za Strâmbeanu 

i „ aprozi 1689 1725 
: , = Ilinca 

|. : 
BADEA RADU „MATEI CONSTANTIN 

pah. i căp. _ Strâmbeanu post. 1718 (Corcoveanu) 
(Popescu) Strâmbeanu “m: pitar, consilier 1726, m. stolnic 

; 1698 m, vistier 1752—1766 
i = Despina, fiica Iorgăi starostea 

i fostă-:soţie a lui Manta Câmpineanu 
| "= o Brătăşanu ? 

o , | | 

ATANASIE STATE NICOLAE : DUMITRANA DESPINA 
călugăr Popescu şetrar 1721 ! din a 2-a din 1-a 

pah. 1710 = Anastasia = 1740 Const. Ştirbei == Radu 
biv treti vistier m. stolnic, fondatorul Golescu 

1747 +. Treimi din Craiova 
= Ilinca Boteanu 

CONSTANTIN PÂRVU ILIE MARIA ! 
' postelnicel post. 1766 == Joan . 

cra + 1763 == Maria Cantacuzino | 
= Maria 

TUDORA 
din Târgșor 

=— Fierea Leurdeanu 

  

din Bucov | 

PANĂ SOFICA DESPA NEAGOE MARULA 
=: RADU  clucereasa 1 1678 (fiica lui Mihai V teazul 
Mihalcea == Necșuţa Bucşanu = Socol din Cornăţeni 
Cândescu - : 

MARIA CONSTANTIN DUCA PANĂ NEAGU 
= Const. Brâncoveanu - m. căpitan m. clucer m. vornic 

: Voevod . m. ban 1717 

  

! 

C
p
:



BĂRCANESCU-GRĂ DIŞTEANU 
(MOGOȘEŞTI) 

VÂLCU 
log. din Fianca 

aria, care a fost apoi soţia lui 
Dumitru vel vornic Mogoșescu cu care 

e „ma avut copii . ” 

= 

i 

| 
; 

i 
L i BUNEA 1 
* din Grădişte 'şi Mogoșeşti 
log. 1631, vel vistier 1653 

= 1) fiica lui Paraschiva log. Cocorăscu 
== 2) Grăjdana sin Miho spătar Racotă 

fosta soţie a Buzincăi comis (f. c.) 

  

VÂLCU (MOGOŞESCU) 
m. pah., m. vornic 1677 

= Elena sin Barbu Filișanu 

] | 
ANCA 

= lanache Cornăţeanu 
spătar,fiui lui Socol clucer 

GRIGORE 
log. 1683 

= Stanca fiica lui Condild 

  

| 
NICA (NICULA) GRĂDIŞTEANU 

lv, sluger 1661—1680 
are nepoată pe Stanca Cojeasca 

  

    

  

  

  

  

  

  

comis post. și a Stancăi Pârvu soția lui Enache. Văcărescu 
i Rudeanu | 

VALCU VASILE MARGA i MATEI CLIMENT BUNEA 1 ENACHE post. 1688. Mogoșescu = Mihai Cantacu- : (Mogoşescu) (Constantin) log. 1688, v. armaş 1695 1704 Bărcănescu zino v. spătar i = Chiajna (cumnat ieromonah  v. comis 1701, v. vornic = Maria Popescu | "cu Gr. “Topliceanu 1714 Negoescu ; == Neaga Cantacuzino fiica 
, lui Drăghici spătar 

| ] | „RADU MARIA MIHAI (MINCU) . CONSTANTIN CHIAJNA | IONIŢĂ PULHERIA ŞERBAN BĂLAŞA MARIA pah. 1764, clucer 1782 - == Ștefan Dedulescu zis Filişanu Mogoşescu = Pârvu - (Albescu) == 1)lordache 1750 = Dumitru = Matei = Elena Colfescu pah. == Aniţa Câmpineanu = Maria fiica lui Const. Cantacuzino Notara - Brăiloiu 
i | post. cilibiul ot Albeşti 1753 doctor 
: NE și ot Greci şi a dom- = 2) Ioniță 

7 niței Ancuţei fiica lui  Brătăşanu i 
Nicolae Pătrașcu 1776 

Voevod 

I.: ZOIŢA SULTANA ENACHE GRIGORE MATEI ȘERBAN ; SMARANDA | = lon ispravnic de Prahova i „= Matei . . Comâneanu v. logofât 1806 Filişani i ; Creţulescu == 1) Smaranda lorda- 
. che Mano (f. c.) i 

= 2) Catinca Ghica 

RALU ELENA SGARLAT LUXANDRA DUMIȚRU | =  Eliatt = Gheorghe agă 1825 = N. Guliand | 
Fălcoianu =— Elena =— Leventi ' 

- Caragea 

_ 
FUFROSINA ANA SCARLAT. ALEXANDRINA DUMITRU 

= Oscar colonel =" General G. Catargi colonel 
Eliatt = Cecilia = N, Rosetti Bălănescu = Elisa 

d'Uxculles Băleanu 

IOAx + RADU DAN ELENA , 
+ „= Maria == G. Cretzeanu 

Grădișteanu = G. D. Moruzi



BĂLEANU 

  

BALEA văr cu IOAN 

  

  

      

  

  

  

  
  

  

  

  

  

MARIA GHERGHINA MIHAI | CHIRTOP 
(Eupraxia) părcălabul pah. din din Ruși 1451 -din Ruşi 

= Vlad Vodă cetăţii Poenari Ruși v. spătar 1482 1468, 1492 
Călugărul IN i | 

| 
PETRU VoiCA STAN |! DAN OPREA STAN 
sluger =— Pătraşcu Vodă ! 

din Bălteni şi cel “Bun | 
Bădeni 1553—7 | 

| 
IVAŞCU | 

v. vornic 1576 iba iii 
= Maria Badea Izvoranu 

BORCEA GHEORGHE IVAN PETRU | RALU 
din Slătioare sluger 1583 sluger 1583 log. 1589 clucer 1585 

postelnic ” = Maria Ivașcu 
| Golescu 

— y . ] 
NEACŞA STANCA PARASCHIV ANCA STANA IRINA DUMITRU STANCIU PETRU IVAŞCU ZAMFIRA BADEA UDREA GRĂJDANA 

=— Bărcan Bucşanu are nepoți,probabil:  armaş 1611 din Bâleni din Dâlga post. v. vornic 1617 — Hrizea din Mărceşti v. ban = Badea din Greci 
v. stolnic 1605 . despre mamaei, pe = Stanca şi Slătioare post. 1635 era “+ 1638 portar post. 1618 4 1601 comis 

Paraschiva vornic „clucer 1618 ! = Sofia Gheorghe din : = Leca spătar Ru- 
din Togozeni și Măgureni deanu ţ 1615 (f.c). 

pe fraţii lui | f 

| cnc STANCA MIHAI DUMITRU GHEORGHE MARIA PETRU 
din Bădeni - v. clucer 1646, v. vornic = Vasile din Greci * sluger 1646 

iarmaș : 1655, v. ban 1663 spătar | 
1626—1637 = Chiajna Vasile ot | 

Brăteşti j 

RĂDANA MARIA PREDA . HRIZEA MARIA  NEACŞA ANCA GRIGORE STANCA IVAŞCU ILINCA MATEI SocoL IVAŞCU 
= Radu Doi- = Sava (fiu) post.  — Hrizea — Radu =— Hamza v. log, = Preda v. log. 1673 = Vintilă post.. post: v. vornic 
cescu post. log. din - Caridi-  Dudescu Bengescu 1618 Urdă- + 1679 . H, Țigă- 1677 1689 

Ştefoiani Popescu căpitan  dinBelcin | | reanu = Maria . nescu 
v. vistier clucer sluger . Ivaşcu 
- 1680 | Cepariu | 

MARIA IOAN MATEI ECATERINA GRIGORE STANCA 
= Mihai v. portar 1716 era -- 1767 vornic de Târgovişte 1703, v. sluger = Şerban 

: Cantacuzino == Ancuţa Radu == Maria Radu ! 1712, v. log. 1716, consilier 1725 Știrbei 
|. spătar Golescu Dudescu — Smaranda Șerban Vodă Cantacuzino 

| = Maria Diicu : = Marica Radu Năsturel 
i. Bengescu ! 
| . 

IONIŢĂ MARIA GRIGORE : ANCUŢA ANIŢA IORDACHE ASAN | SAPA MATEI CONSTANTIN MARIA IOAN 
polcovnic . v. pah. 1767, v, clucer 1774 = Radu = Dincă 1768 "= Const. v. comis v, comis1717 == Radu v. vistier 

=— Maria Ilie Stirbei v. log. 1779, v. vornic 1786 1. Văcărescu Brătășanu = Despa post. = Smaranda Brăiloiu T în 
! = Aniţa fata Știrboaicii Lăzureanu : Brâncoveanu Oltenia 

_ =— Safta Fălcoianu = Bălaşa înainte de 
- Şerban 1748 

Grecianu 

| 
ILIE ILINCA MARIA RUXANDRA | GRIGORE - ZOIŢA ANDRIANA fiu fiică Urmaşi Radu fii 
1748 = Toma = Ioniță == Iordache  v. stolnic 1795,v.log. 180 == Scarlat = Ioniţă = Dumitraşcu : 1742 

Călinescu Caramanlâu Colfescu v. vornic 1818, v, ban: Rosetti IStrate Bujoreanu 
= Iosif = Grigore = Maria Brâncoveanu Corbeanu + 1780 
Clinceanu Hrisoscoleu 

MANOIL ELENA LUXIŢA ZOE . NICOLAE 
= Alina Bagration = Const. = Nicolae = Matei Ghica v. log. 1853 

= Elena C. Năsturel Văcărescu = Ştefan Hagi = Irina Iorgu 
Bălăcianu Herăscu Mosco Văcărescu 

ELENA MARIA NICOLAE ANA EMANOIL. GHEORGHE GRIGORE ECATERINA MARIA 
= Ioan C. Gr. =Gr.Em. + T = Elisa. Florescu = Elena N. Mavrocordat = G, Gr. = colonelul 

Ghica Filipescu = Maria G. Catargi = Elisa Warthiadi (f. c.) Cantacuzino Const. Moret. 
= Dim. Sc. Băr- . ! e 

cănescu Blaremberg 

GHEORGHE IVONA MANUELA ELISABETA MARIA ECATERINA ELENA 
(din a 2-a) =N.D. = Robert =G. Știrbei = ALT. 
= Lucia Ghica. de Roma ” Apostolu 

Cantacuzino Comănești 
Paşcanu
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"= ROSETTI: E Sa E a Su . Sa i, . „* - (din Țara Românească). -.:: o j - | N - > Ii | N 

Si : o CI A - ! ' N 
, 7 i _ Ă i ! LASCĂR |. N pi ă - - SI | _ ” m. . logofăt al Patriarhiei 1629 isi Ă - ; . 5 | îi = Bela Mihai Cantacuzino _ ji > i N - 

- ” 1 NI | i . N ss > ” : ” i : _ a! Ă : ! = Ă . 
- J N ÎN ! A Did o Aa - i | ! =. i , - , - = — - - N , + 

_ "ANTONIE VODĂ _: - CONSTANTIN . - „- : , ' “Domn Mold. 1675—s | _ ” | , cuparul i -- . ; _ 
- Su N MIRE | , = Asanina Scarlat ; - i A | 

7 3 - : y . ; N - . . po | A a : - ” - i - Na | pă , . 

MATEI : ALEXANDRU GHEORGHE - ZAFIRA ELENA - i IOAN LASCĂR - . IORDACHE SCARLAT - MIHAIL  MANOLACHEI „2 = Aniţa fiica lui Gheorghe. _v. post. 1677 -: = Dumitraşcu = Andronic O tena pe m. post 1674 ) m. vistier + 1719 m. retor E A m. post. 1704 hatmanul, fratele lui __ hatman " Caragea Rangabe . N | = fiica vistierului = Maria D-—Buhuş i 2, 1691.” | 1 . E = Irina N. E Vasile Lupu = Cârstina: . - (Lambrino) ; | Ia Tacumi | = Maria N. Racoviţă - E | Buhuş Sa ! „+ Gr, Ghica. . E ai „| - “ - i 

MATEI ” DUMITRU ZOIŢA ROXANDRA! NICOLAE “MINAL MARIA MATEI „GHEORGHE ȘTEFAN ECATERINA IORDACHE ANASTASIA NICOLAE VICTORIA IOAN „ LUXANDRA - | ” CONSTANTIN „ANDREI +. LOAN RĂDUCANIL! v. stolnic [2 = Matei = G. m. spătar 1753 m. spătar 1739 : ==/Const,: - dragoman agă - Si m. Vornic = lie „de la = C. “m. pah. 1717 trăia 1775 .- ”_V. comis 1732 „__ trăia 1786 . - "v. vornic 1740 A și. 1748 -: Creţulescu .: Cantacuzino — hartofilax 1757  hartofilax 1741 Draco Sutzu  - al flotei = Safta Antioh Jora. = Ecat. „Catargi Botoșani Miclescu m. clucer 1723 * =— Pârvu Il „biv velstolnic 1739 == Basbu I. Vâcărescu == Ana Bogdan . AR - a TEŢCANII NR - : ” beizadea: = Maria G, = Elena. -. 1714 "14779 == Maria Sturdza - Sturdza - “mi spătar 1751 Cantacuzino = Păuna Filipescu - i. | - - , . , Ia Başa Mihalopol " - Racoviţă ţ - . E = Ana Brâncoveanu DL . p i. - > _ PRE ai : e ! _ =— Imcrezia Caruga . - _ o | ” Ed 

i MIHAIL ÎN - CONSTANTIN SCARLAT EFROSINA  : VASILE CONSTANTINA - VASILE MARIA - ELISABETA SULTANA SCARLAT DIMITRIE ALEXANDRU I0RDACHE. CONSTÂNTIN „ECATERINA SMARANDA " ROZNOVANII - : (Bibica) “armaş 1759 =. lon Gian: i m. vistier =" Anastasia '=— Ecat, (din 1-a) (dința 2-a = Dimitrie m. clucer, bivvelspătar născ. 1760 armaş : m. clucer 1793 . = Const. : : i . m. post. 1767 m. dragoman 1812 | i = lina Catargi Cantacuzino: Rosetti „= Ioniţă post. = Cicurtin Racoviţă 1788 - 1294, 1800  spătar 1828 1792 - = Maria Lehliu Mavrocordat: , ” , Ă | - AI ae E: = Safta Balş. Păşcanu ! | Albescu (Grecianu) =— 1. lanson - m, ban 1793 ' = Zoe ctitor „= Elena? căminar | -. Voevod | ” _ , e i - | | „C. Argetoianu . : Băleanu . Mărculeşti  . Obedeanu 1809. - - - | j. pă | - „i (Mușcel) îi - - | 3, A ” , ; - SR E . ! 

-, N MARIA ” IOAN . " VENEȚIANĂ MANOLE SMARANDA BĂLĂNEŞTII SOLEŞTII- , . LUX ÂNDRA „DIMITRIE ECATERINA.  - CONSTANTIN DIMITRIE . EFROSINA . SCARLAT * ALExANDRU "LOAN "ZOE: „NICOLAE. | = loan C. 1750—1840 - „= Radu Vodă” == Gr. Vatatzi : și . , - = Dimitrie - serdar 1815 = Const, = Maria Grant - = Gr. v. clucer ; pah. 1828 == Const. '=— Zoe Cornăţeanu _ Mavrocordat = Elena Moruzi ” Văcărescu . . - Rosetti ” | CIORTEŞTIU G. Mavrocordat m. Clucer.. - Dedulescu , Grădişteanu . : 1812 — Elisa . * Fălcoianu iai "- beizadea := Zoe Sulgearoglu . e 1770) - (Pârjol) | - "Creţulescu  - 

RR , _ "RADU ECATERINA ": MIRCEA SOFIA „ VINTILA HORIA _ SULTANA . . .ANASTASIAC, LUSIŢA j _ „e vornic __ == Radu Golescu Să = 1, Pilat a. „= beizadea = Gr, Filipescu - . | - , - , E - _ = Casia iBrăiloiu . | | =— M. Korn€ a A Panaiot Ghica E n. - ) * d - " " E N Ulise . E — _ - Î - Creţeanu ! ! : ! , De p- - > - 
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BALASĂCHE-MUSELIM 
(PALEOLOGU) şi RAMADAN 

MUSELIM PALEOLOGU 
„== sora lui Mihai Cantacuzino Şaitanogiu 

  

CONSTANTIN MANUIL 
1563 1561 

= fiica lui Antonie 
Cantacuzino Monoret 
  

  

    

  

  

  

  

  

| | 
ALEXANDRU  MUSELIM CONSTANTIN DUMITRU PALEOLOGU fiică 

1591 1599 v. post. 1612 =— Ramadan 
! era 1620 

MANUIL LASCARACHE JOAN NICOLAE RAMADAN 
1647: 1655 1646 comis în Munt. 1628 

v. post. v. vist. Mold. 
e 

SULTANA GHEORGHE  BALAŞACHE DIONISIE IV DUMITRAŞCO ALEXANDRU ENACHE 
= Stamos (Pavlache) mitrop. Larisei zis şi Paleologu la Cospol 

pretedent la pah. 1664 v. post ,v. vornic 1678 
scaunul Ţării 1665—1682 patriarh Cospol. 1677—1693 
Rom. 1684 1673—1682 | , 

IANACHE = 

Stama ALEXANDRU ȘERBAN CONSTANTIN IORDACHE DUMITRACHE 
v. post.  ceaus f 1726 armaş, capiche- 1711 v.post. Mold.  v.post.,v. spătar 

1719—1730. = Florica haia Mold. 1739 = Melissino 1711—1716 1719—1730 
Bengescu „= Maria 

Cons- RADU IORDACHE DUMITRAŞCO LASCARACHE CONSTANTIN IORDACHE 
TANTIN  v.clucer v.post. Mold. post. “+ 1756 1748 v, clucer 1730, v. post, v. 
șetrar 1752 1756—1764 = Sultana Mano 1716—1737 spătar, drag. al 
1752 = Casandra =— 1) Maria lor- flotei 1731 

dache Cantacu- caimacam Craio- 
zino „vei 1759 

= 2) Maria 
Iordache Creţu- 

lescu 

ELENA Sma- RADU  GRIGORAŞCO .MACA-  DUMIIRACHE .: descedenți 
== Teodor  RANDA medel. v. spătar 1783  RIE (Bibica) (Ramadan spă- 
Cantacuzino 1776  nicer hatman Mold. mitrop. din 1-a „tar 1807) 
Deleanu == Hri- 1775 1793 de 1737 

| soscoleu = fiica lui Mihai Arta : 
agă “1 Suţu Voevod 

MIHAI 
comis 1819



N. ALEXEANU (î) 

IOAN (GHIORMA) 
originar din Dipalitzi 

v. post., mare ban 1565 
= Caplea, mătuşa fraților 

Buzești 

PĂTRAȘCU 
era ț 1558 

DESPA 
nepoata lui Ghiorma cel 
dintâi, are rude în Alexeni 

la 1650. ! 
= Mihalcea vornic din 

Pătârlage 1627 

(CONSTANTIN) GHIORMA 
____Y. căpitan 1631, 1637, v. pitar 
1642, v. sluger 1644, v. ban 1646—1654, 
Cumpără moşie in Alexeni. Ucis 1655. 
= 1) Marica. 

2) Neacşa fiica lui lano log ot Bo- 

  

  

  

  

  

(Cândescu) leasca (f. c.) fostavsoţie a lui Gheorghe 
log. din Măgureni 

] DUMITRAŞCO ALEXANDRU 
spătar 1655—1658 post. 1655, 1658, serdar 1662, 1669, 

era ţ 1669 v. clucer 1685, 1688, v.log.1689--1692 
= Vilaia v. vornic 3692—4 

= 1) Maria Udrişte Năsturel 
= 2) Stanca 

. DRĂGHICI GHIORMA IONIŢĂ 
post, 1693, 1719 post. 1693 stolnic 

botezat de Drăghici (din 1) 
Cantacuzino 

CONSTANNIN VINTILĂ 
post. 1735, 1740 1743 

biv vel şetrar 1752 - 
= 1) Maria fica lui 
Ştefan Brâncoveanu 

beizadea (f. c) 
= 2 - e 

[ 
CONSTANTIN GRIGORE ŞTEFAN 
post. 1769 şetrar 1776 post. 1776, v. stolnic 1801 
era ţ 1808 v. pitar în divan 1782 1808 
= Mariuţa ispravnic de Ialomiţa = Maria Drupănescu 

1784 Ei adoptă la 1799 pe sora 
era ţ 1802 Mariei : 
= Bălaşa 

SEVASTIA ELENA SULIANA 
(monahia) = Const. Bre- T 1815 

=— Răducanu zoianu = Gheorghe Le- 
Cornescu medelnicer 1802 - îliu stolnic 
stolnic 

$
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ore 7 - 
- a ii 

2, 
e 2 2 ” - 
= £ii e „CHIRIAC , po . , _ 
= < din, Trebizunda 1633 - 2 , * 
7 O ae - s / 7 
d o , _ - - , - - _ 

REGE , 

 TRIANDAFIL - - e Pi " CONSTANTIN HAGI SAVULI IOAN E DIMITRIE | UI 7 i 
n, 1613 , LT IPSILANTI . 4 - Pa 

=, Sultana - UE - _ 

— SN "N : o. - 

BAŞA ILIE - BAŞA ”CHIRIAZI E | o - HAGI IOAN HANGERLI i GIANET . - ADANACHE _ 
| STAVRINOS Ea e o = 1)... _ | (Rică). - MORUZI - MORUZI - = | 

a o . | = 2) Casandra | N = Ianache Başa — Elena . DIR == fiica lui Dimitrie. Ă , E - p. - | "Ipsilanti a “ Panaiot Nicusi Mamonâ: . p 
i N îi ,. N . pl . Ma . 

: - Ei : - . | i | E pi _ 7 7 
” " .. TEODOR 2 fiice PALEOLOGU - CONSTANTIN „î ANTON ELENA MANUIL TARSIA -.-..: SAMUIL 3 fiice GHEORGHE GHEORGHE ANTIOH SMARANDA DIMITRIE 

cămăraş za ocne (din 1-a) - (din 1-a) v.- post. şi capich. Mold. 1716—1717 == Gianet  chiurcibaşa! . = Atanasie - Hangerli _- măritate doctor . Moruzi. „Moruzi = Iacov Rizo „Adămiţă“ 
_ în Mold. îi ei v. hatman și m. retor 1727. „Moruzi capichihaia  chiurcibaşa patriarh cu Em. Filodor, în medicină ban-în Mold. 1727 -y. post. 1764 . „9. post, 1741—2 
nu = Casandra Gianet  . -- A i “v, spătar în Munt, 1742 1716 ” 1763 - Vlangali E - vw, ban Munt, 1744 i N - „= Sultana . 
Da | Si _ _ . - | . şi Lapati 2 „== Smaranda C. Ipsilanti N. Mavrocordat” 

_ - îs . . i ” cc. . 

” Ă l a 5 % . o . ” . N ” k La îi ă . Zi z - 

ATANASIE - SMARANDA IOAN . TEODORA . " CASANDRA familia ALEXANDRU . Fiică NICOLAE . - CONSTANTIN SAMUIL LUXANDRA |. - IOAN . ii familia 
v. spătar 1764 . „= G. Moruzi agă Mold. 1716 ! - = Ştefan Racoviţă =-Diamandi Razo “Roman v. ban 1797 = lacov v. agă Mold. 1782 Hangerii +» mitrop. =: Scanat Ghica v. vornic. 1783, : -: Moruzi . -. 
1789 Ra hatman 1743 Voevod v. post. Mold. 1727 cea nouă m. dragoman  Neruld hatman "Voevod 1797--9 ; de Efes - Voevod „m, ban 1796 - a , ” 
pi | PR E m. dragoman , : „1806 caimacam Craiovei == Roxana Al. Ghica , A, E = Elena D, Ghica . MR i 
. - A „== Smaranda Mamonă domn Mold. 1194 : A Da , a o. _ 

a 1807 = Maria N. Mano A i , DI ID “ 

| Dia | | _ ) . - . , ] E , „ | | | | . 

d , ALEXANDRU ; “MANOLACHE SMARANDA i „DIMITRIE ELENA ALEXANDRU MIHAIL O NICOLAE O MARIA O. - MATEI . RALU , 
, „Me dragoman 1774 - - v. comis Mold. 1754 = D. itacoviță m. comis 1794 A = Smaranda = Roxandra =—-Gr. Vodă (călugăr) == beizadea 

a domn 1774 şi 1796 : =: v. log. f 1789- 7 m.'spătar 1795 Gr. Calimah Mavrocordat --. Ghica 7 Const. N. 
” a = Ecaterina - Moruzi . „= Maria (Damari f) “e aa CTT DICA A IN * - caimacam Craiovei 1798 a _ ” Caragea 

RS _ | Pa ae " „caimacam 1806. 

ITRIEi i IN - ] a | - - : 
“DIMITRIE " CONSTANTIN * RALU. - i - | - 

O tânăr “m, Dragoman 1796—9 == Al. Mano: , j o ; ÎN 
a. o domn Mold. 1799, Munt. 1802 i Să . : 

” - „= 1)-Ralu Calimah 4 i 
= 2) Elisabeta Văcărescu - Ma 

iN . . pa ” i - - 

, DE Ă Ă A . o Sa ÎI . ” : a | i | - . pr 
ECATERINA  !. ' ELENA _- ALEXANDRU NICOLAE !-. GRIGORE - " DIMITRIE _ MARIA, IOAN | ' - | ph SI 

„== Gabriel Catacaz = Alex, Negri : ii (din a 2-a) - = „= Al. Schina - Ş ! N . 
| A E = Hariclia Scanavi „i -. - , _ 4 aa 

Do - ai | A | _ _ 7 i 

N i - j ” iai = 4 , . . | : r N, 1 Ș . 7 > 

= i LISABELA | GRIGORE “ SOFIA _ > | ” : 
- i ă i = Elena Sina - =. contele Roma. - 

- : , | . ! | , j j _ 

— : _ N - - . | . : Ă “ ai _ 

i __ HARICLIA- - ÎFIGENIA „ MANUIL - TEODOR - ss i | 
Ă | = Filip de = Albert = Smaranda » = - 

4 Hohenlohe » de Pappenheim Galati DN “. - _ _ 
| , Ș - Schillingftirst : 7 _ = 

E , . ai : | ă , | ai 
“i _ A 

; ! - . 

: | i pa  



- | - i - _ . E , | > ăi 

Ă ” : N , - i . Su _ a 2 | i , = _ , : . | - 

"NECULESCU * E N | | | | 

S “ . : N A - 2 4 7 _ „po | i , , y. . = v « | ă 3 . | | | ” P Sa: SR, , - p. _ 1 RâDU : ţ Si ps 
Pate A | [ | .de'la Necule: (R. Sărat) : , ! “ : - _ -  & 2 | hp ă căpitan | 4 _ „ ' . E .9 d Ă - b 5 -; ! + : D DB E | E | | ; | Z ACP | | La i : aa E VW. . A Ne _ - IORDACHE A 4 ; ÎN 

” pn - căpitan de Râmnic 1742 -- i | - . i 
i ' ; . - ' agă 1759 . a: , PR + - 

N - , = Păuna Robescu  -.: : . 7 . p . “ i — -i - . 
| | | si | i > i 

, | | 5: N - , . . | d , _ , RI i _- 
' „_. IORDACHE ALEXE a ju. ASANACHE ÎANACHE - CONSTANȚIN IosIr ' | NI „NICOLAE. 
i v..sluger 1765, 177 „Wepitar în divan 1778 3 post.. 1784 v. şetrar 1784 . v.: pitar 1788 v, 'serdar 1794 medelnicer _ ! v, pah. . . - „2 == Ecaterina | o + 1791. AŞ == Maria i Era ţ 1602 =— Maria Ă | ;= Elena Drugânescu ! , - - Ei zidesc biserica zisă „Câţa“! - : = Maria Zamani . _ "== Luxandra Dedulescu ” - pi. [o a din R. Sărat. ra | a i 

: z 2 |. - . d - = : 
V. : , . E / > Ș. HE a „| | a] N E o | „- Ă 1. „ANA HRISTOpOR SMA 1ANDA ALEXANDRU IOAN „DIMITRIE Fiică GHEORGHE "VASILE CONSTANTIN GHEORGHE CONSTANTIN i Da , GHEORGHE = Gheorghe Deşliu v. pah. “+ 1830 „= Ioniţă Creţulescu „+ clucer 1822, “ | v. pah. 1809 = 1796 ie Smaranda sluger 1830 v. pah. 1830 v, stolnic 1830. | - " v.. clucer „ = Elena P. Băbeanu . „= D. Rosetti - era 1830 . ispravnic de Buzău - Gheorghe Bâlăcianu »  agă . ! ini vw. clucer | - _ Rae ” J ” ” - | aa = fiica lui N. Scanavi: „1822 Mehtupciu, a - = Maria Băbeanu - = Maria :, — ! A Pa: , v. sluger | a | o. N Costescu-Comăneanu: SR -i - - - _ : II . LN . 3 N 

m SOFIA - ECATERINA ALEXANDRU, ZOE. MARIA GHEORGHE STAVRACHE NICOLAE  CONST.: MARIA. ELENA . SOFIA - IOAN „VLADIMIR. CONSTANIIN IOSIF GRIGORE? ALEXANDRU  ALEXAN- MARIA +: SMARANDA ELENA IORGU CONSTANTIN _ 
== Urdăreanu = Barbu “= Maria . . = Vasile . = Grigore | Po zis . =— loan Slătineanu Const, i = Irma Maria „ ACâţă: ț 1878 : Aa = Maria DRINA == Const..: = colonelul = Băbeanu, , „colonel Ia a Slâtineanu Creţulescu . Polizu  Mavrodoglu ÎN ÎN “i Beiu „V. log. | ! „Hrisoscoleu de Huszty " adoptiv Țiana îi Văleanu  ; Gramont = Zoe Bujoreanu i -- Micșunești Ei înființară azilul , i , pa . Î - 7 - a] „Slătineanu“ din București |. N : - 

pentru cucoane scâpâtate : - i 

NICOLAE ELISA ALEXANDRU ECATERINA ALEXANDRINA GRIGORE ;, NICOLAE - SOFIA "NICOLAE ECATERINA . . - NICOLAE. “ZOE. LUCIA. Ma” IOLGa .. - / „ LEOPOLD ZOE , = baronul. =— Elena „= Victor = Ștefan , | =.C. Bantaş „= A. Singurof | ÎN > „director în. E „de lider Catargi Balş Fălcoianu a Vilară - si , = AL. Sc. Ghica ; | „ Minist. de interne. - | î e pi St. | j : IER o Ant, Barben. .. e: 

N , "GRIGORE - ” . | o NICOLAE N” i “ ă LEOPOLD + MARCELA Consranrinl DE — 4 . . - : "i . > . ” - - - : 
- _ , Ă ) _ Ş , . 

Ă A ” ; aa ” Ă : ' ” 39 
pi . _ , E -j . i . i 39 

= — ! i i! x ă - | „ o pa | . | | | Î iai a 
” | | | : 7 , ; | 

! o = ui E > - _ - | pu - 4 , 
. . i | | ÎN a ST i 

- _ - - : - L- Da v     

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Ei PARȘCOVEANU (0) | a De 

De a a PANĂ: 
5 : a - vistier 1601! 

“ pi . e Pană grecu, camerier, „care ucide pe 
Moise Szekely .şi cade în lupta de la 

Braşov. 1603 - 

    

  

  

  

  

  

  

NECULA . . FOTA -: VASILE == ECATERINA . DESPA 
- „vistier pah vistier “1646 = Necula 

unchiul (v: Golești) + 1615 - e - spătar " 
lui Necula . - . (Catargi 2) Ss 

pitar - , ie ie : - 

"DUMITRAŞCO - | NECULA MARIA =  TRUFANDA 
. "post. n E pitar vel. vistier 

- 1619: * 11630 A . 
E 4 | - . 

„PAPA. E . Fiică IORDACHE (PĂRŞCOVEANU) 
- post. = Iorga . _ vel stolnic 1665 

= Zamfira  „ : post., văr cu "== Ancuţa Preda Brâncoveanu 
- Vasile Vodă Lupu ! _- 

i IUR ! SANDA | *- PAPA Fiică PREDA MATEI 
post. 1650 „= Barbu medelnicer post. ' 1649 

EI , "* (Pahomie) Bălăcianu = Stanca - . 
A . (Filipescu 2) 

po Ma a STEFAN . . DUMITRAŞCO ANCUŢA 
. i "vel vornic i = Const. Năsturel 

== 1710 Zoiţa Radu Golescu - : 
= Ilinca, fosta soţie a lui Const Brezoianu 

| — |. 
. - MARIA ” . ȘTEFAN. > ANCUŢA " 
= 1) Iordache Balaccioglu serdar 1761:. m. log. 1775, vel vornic 1781 (Ana Monabhia) * 
= 2) la 1765 Dumitrache pah. Varlaam : “+ 1792 „== Const. Olănescu 
== 3) Atanasie pah, Silivriand = 1) Ilinca Obedeanu (f. c.). = Iordache Colfescu 

= 2) Stanca C. Ştirbei ” . E o 
= 3) Kiriaki Teodor Ghiză (f. c) - 

MARIUŢA, „ DUMITRANA  . SULTANA " ANCUŢA UŢA  “ZOIŢA - „== 1777 Iordache AL. Farfară =.C. Bălăcianu = G, Bengescu == Ioniţă = 1) Gh. Jianu . „ Cantacuzino Y, pitar 1776 __ vel ban clucer „ Vlădăianu medelnicer - 
, Y. clucer. SR - . -. = 2) Const, Lazar



SILIVRIAND o 2 

  

  

  

  

DESEA | i, ASPRA DIMO TZANTA | -. Nico Pava 

NR E N A. - - : == Alexandra. 

SI _ _. 

ă 1. 4 7 ” : - 
- , . | , , | E E 

PANTAZI PRIMICIURIU  _/- ANASTASIE SJLIVRIANO Nico 1 MARGARETA = _ PANALOT 

1711, biv vel căpitan 1725 = Zona Păianu fostă Guliand ! - reprezentantul lui - 

. medelnicer 1738 : Ă zisă şi -Zărăfoaia ” „Radu beizadea Cantacuzino 

= 1) Voichiţa Matei Filipescu _ “la Veneţia * — 

2) 1739 Safta Răducan Cantacuzino 
_ era“ 1756 

era ţ 1749 - 
: 

4 : 2 7 

ÎN , | ” N - . « - : | ” E i - 

” : ATANASIE:  : CASANDRA „LUXANDRA Fiică Fiică * A IANACHE NICOLAE . Fiică 

" (ANASTASE) , E în - „î comis, 1745 pah. 1758 i = N. Glyky 1732 

„2 V “şetrar 1739 . N i = 1)llinca Cantacuzino (£. c.) „i IE 3 

biv vel pah. 1756, 1773, 1782, ispravnic de Mușcel : o == 2) Stanca Matei Călinescu 7 ă 

„caimacam Craiovei ; : . | 

= 1) Maria Părșcoveanu î Îi ! - _ , 

= 2) Safta Slătineanu NI - Po ” 

: . _ . Si a |, T TI - id | 

- ECATERINA BARBU ZOIŢA > PĂUNA -- - ZOIŢA _SAFTĂ CASANDRA | | „ | 

(din a 2-a) (din 1-a) "(din a 2-a " (din a 2-a) i „= "Gr,  * = Isvoranu : = Const. Bio : Să - 

== Alex. Cocorăscu == Stefan Conduratu =Nie Argetoianu : Cornescu . i ispravnic de Dolj 1739 - i 

p clucer - i a e . - fă N , 

o . IANCU | CoNSTANTII ALEXANDRU SMARANDA  LUXANDRA Fiică RĂDUCAN GRIGORE SCARLAT '; | „ZOE LUXANDRA i IANACHE „PANDELE 

Cocorăscu Conduratu - Conduratu — Costache = "Manolache = Cârlova Cornescu - Isvoranu - pitar 1777, medelnicer 1782 -. păhărniceasa = Radu Fălcoianu . medelnicer 1783. |. 

ve]. log. clucer - - stolnic “Creţulescu | „ Coridalevs * stolnic . pah. cra ț 1790 - ae - EI stolnic 1788 -.- II Mi 

— „= Elena Almăjanu | ; -.pah.: „. = Sevastia = Zoe Mihai Rudeanu sa “= Stanca [i 

_ | a ” | a | Alexeanu i - - Preibeanu - 

CONSTANŢA - MARIA ALEXANDRU CONSTANTIN. MIHAI MARIA „CONSTANTIN NICOLAE MATEI SAFTA , MARIA „Fiică -  * ECATERINA MARIA ECATERINA 

_ E = Oton Sutzu  .== 1) G.: Costa Foru | - - 7 = Racoviceanu „Hiotu .  clucer Fălcoianu = 1) N. Brâncoveanu = Călinescu =— Drăghiceanu =: N. Arion = loan 7” ' = Bujoreanu 

îi i = 2) Gr. Alexandrescu „e | a dela Turia - - pah, C m. vornic = 2) Gr. Băleanu clucer Otetelişanu : i DBărbătescu , 

- ii - - . (Olt) = Uţa Mi „1790 = 3) Radu Siătineanu căminar.. . Ă 

_ SD | N sin Alexandru _ E i 

i medelnicer _ - _ 

_ SI ” „şi a Îlincăi i - 

. : - Hrisoscoleu - 
i Y ” N ' - - . 7 2, . 

I „- Fiică. MARIA TOMA - „= MINCU. “TUDORACILE ECATERINA 

” Pa „= Grecianu = Dumitrache; “Călinescu . Călinescu -” + Arion =Dimitrie 

4 : Jianu = "Elena Băleanu ae M. Popescu . 

! E ip o ' ă » , Maiorii . i a 

a i i - - = Ă Popeşti O 2 
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GUMANG. | 
(zişi şi Paleologu) 

| 

| N 

__ IDUMITRACHE - 
capichehaia al Mold. 1713—1716 
.m. log. al "Bisericei „1714—1923 

  

PALEOLOGU 
v, armaș 1739, v, comis 1743 

= Maria Cantacuzino 

DUMITRACHE 

m. log. al Bisericei 1655 
= Sofia Scarlat , 

Ls CONSTANTIN! BR 
m. log. al Bisericei 1668—1672 

4 

- TEODORACHE 
Y. stolnic în Munt. 1723 

= Pauna Mihai Cantacuzino (f. c:) 

  

  

  

; = Zoiţa = Zoița Păianu 

” 4 

i — ] 
| ZAMFIRA - ANTONACHE | „TOMA BĂLAŞA MARIA - 

- 21709 loan 1 Vodă - - v. stolnic în Munt. 1746 == Nicolae == loan II Vodă 
" Mavrocordat 1752 j Creţulescu Mavrocordat ia — 
E - „== Sanda Damari Di: i e - 

7 

- IONIŢĂ LUXANDRA RĂDUCANU MARIA : = 
-" -1759 == Const, C. Creţulescu v. stolnic == Ioniţă Cândescu 

== 1757 Maria A: - „= Elena Mavrodi „i 
- “Cantacuzino 1808 7 

7 - . | 

SMARANDA . | | IONIŢĂ Ă „GRIGORE - TEODORACHE. - ZOIȚA (PALEOLOGU) 
== Const. Toma v. clucer 1764, v. log. 1777 * “zis Paleologu v. pah. 1780, v. clucer 1792 = Barbu Văcărescu 
„Filipescu , == Elena Moruzi v. stolnic 1797, 1819: = fiica lui Iancu Razu ” 

"NICOLAE 
= Luxandra 
Bărcănescu 

  

IANCU (PALEOLOGU) 
(natural!) 

- == 1) Alexandrina Grădișteanu 
= 2) « o engleză 

  

BARBU GRIGORE PAL .: 
(din 1-a) : (din 1-a) „caricaturist ' 

ț 1 „(din a 2-a 

ALEXANDRU (PALEOLOGU) 
natural 

=o franceză 

MAURICIU) 
ambasador francez 

13:
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SLĂTINEANU pi ” e Să - | NR 2 
s i 

- . - .. 

A | 
i : . ME 

- . , : si: | - , pe - “Sraxcrw 
, : E a 

, P j . e „log. 1677 - | - ÎI în 7 
a "a p. | - 

N ; 

. i i | . a Ei 
i. 

:. - | - 3 « ; 
A . . 

- ta 7 . „d 
ENE (IANE). | , , ; : . NICOLAE - _ | vel medelnicer og e - a „face la 1736 biserica Maica Domnului - j , | - - caimacam 1737 , - IE La | . - ÎN din Slatina - i i | - = = Stanca State Lcurdeanu a N | = Bălașa „i _ e 

. N . | i . — A po 

Fiică -. _ZOIŢA  - ILINCA > RADU . „CONSTANTIN MARIA i Ş , „: MARIA ANASTASE IOAN = . i SAPTA: - ILINCA GHEORGHE 
== Scarlat Grecianu = Costin "== Const. m.-Clucer 1777 .. vistier "1758 := Ștefanache E a = Const. Argetoianu N ++ vel şetrar + 1785: Anastase - - ă v. log. 1777, 1785 - Mihălescu  “ “Cândescu m. vornic 1784, 1794 pl, Creinidi - _ aa, . Ni = Smaranda Cantacuzino - ” Silivaiană | _ v. vistier 1782, 1788 comis vel log. caimacam 1789”, i Yel stolnic 4 : | vel pah. | , v.: vornic 1792 " o : == Sultana Creţulescu - - . & N ! _ , _ _ 5 "= Safta Fălcoianu (f. c.) E - - 

a = - 4 ” - - Lai 

” Î p 
- . - - ri o , : i i | . i _ , | =] E — i I ——— | . | ] 7 T TO i — — i | pa SCARLAT - ANASTASIA: * STANCA | IORDACHE . MARIA ([UŢA) : DIMITRIE: LUXANDRA. GHEORGHE . 3 „IOAN „CONSTANTIN 

DI -v. vornic 1804 - = Barbu II v. 7. pah. 1797, m. log. 1808 - face biserica sf. Nicolae vechi : ' vel clucer ţ. 1836 = Nicolae "comis * = Smaranda - 'log. 1790 . 
- IN „log. T 1803 Văcărescu m. vornic 1814, caimacam 1822. din Ploești 1816 = 1768 8 Bălașa Radu Bărbătescu (£.. c.), Bălăcianu o Lipoveânu + 1807 

Ă Ie = Catinca Filipescu - - _ - = Despa Racoviţă - _ , . = Elena Iordache Paladă , i , Iu |” = Ilinca po DI A avut, afară de căsătorie, o fiică şi i i , , 
Ă 2 fii, din care: Alexandru a fost tatăl | , 

îi Ti doctorului. Al! Slătineanu fost director, N. | i a ! 4 “ _ N , = al Serviciului sanitar” . N | | HE . pe i. - . 
- : .- “ : a - . „| „- i - , - De ! SI N DI ” Lo 

Iu IOAN . - ” „ZOE CosTAcHE . | 5 "BARBU IORDACHE.,. ! . „a ELENA _ NICOLAE ; „MARIA  - Y. logofăt - = Const. . m. Cclucer . - i vel pah. - „Vel comis, - = Petre Obedeanu =— Elena Cotofeanu - = 1) Alecu Caragea. candidat: la domnie 1858. = Cantacuzino | =.Elena Deșliu : consilier la Curtea de Casaţie 1862 == Anastasia, +, , , ; = 2) Scarlat Lripoiann . 
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