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DESPRE UN SLUJBAŞ DOMNESC 
DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ PREA PUŢIN CUNOSCUT: 

PÂRCĂLABUL DE CURTE 

CLAUDIU NEAGOE*, MARIUS PĂDURARU** 

În linii generale, istoricul Nicolae Stoicescu a reușit, cu mai bine de o 
jumătate de secol în urmă, să realizeze o radiografie a celor mai importante dregătorii 
(funcții) publice şi de curte, administrative şi militare, din Țara Românească şi 
Moldova, în perioada secolelor XIV–XVII1. Totuși, istoria instituțiilor medievale şi 
premoderne românești, în cazul de faţă a dregătorilor şi slujbașilor domnești, mari 
şi mici, este, în opinia noastră, departe de a fi cunoscută în totalitate. Iată de pildă, 
despre pârcălabul curții domneşti se cunosc foarte puține amănunte2.  

Prin urmare, în articolul de față vom încerca, pe baza surselor istorice 
documentare şi narative, edite și inedite, să reconstituim istoricul acestui dregător 
sau slujbaș domnesc, respectiv atribuţiile sale şi locul acestuia în ierarhia 
dregătoriilor de curte din Ţara Românească. 

Cea mai veche atestare a pârcălabului de curte o avem din timpul domniei lui 
Matei Basarab: la 19 mai 1639, domnul Ţării Româneşti dădea carte de 
împuternicire sau de „volnicie” lui „Nicola pârcălab de curte” ca să-şi recupereze 
nişte rumâni fugiți din satul Corcova, judeţul Mehedinţi, proprietatea beneficiarului 
actului domnesc3. În vremea aceluiaşi domn apar menționați, adeseori în calitate de 
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1 Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. 

XIV‒XVII), Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968, p. 315. 
2 Nici într-un articolul ulterior, care vine în completarea lucrării mai sus menționate, Nicolae 

Stoicescu nu a avut în vedere părcălabii de curte (N. Stoicescu Despre subalternii marilor dregători 
din Țara Românească și Moldova (sec. XV‒mijlocul sec. XVIII), în SMIM, VI, 1973, pp. 61–90). 
Abia într-o lucrare de sinteză, avându-i drept coordonatori pe Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, 
avea să fie invocat, pentru prima oară, un document din anul 1741 care menționa „existența unui 
pârcălab de curte”, fără a se insista însă pe atribuțiile acestuia (Instituții feudale din Țările Române. 
Dicționar, coord. O. Sachelarie și N. Stoicescu, București, Editura Academiei, R.S.R., 1988, p. 362). 

3 Documente Romaniae Historica, B. Ţara Românească (în continuare, se va cita: DRH, B), 
vol. XXVII (1639‒1640), întocmit de Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Constanţa Vintilă‒Ghiţulescu, 
Oana‒Mădălina Popescu, Ovidiu Olar, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, doc. 126, p. 157; 
Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului (în continuare, se va cita: CDŢR), vol. IV 
(1633‒1639), întocmit de Marcel Dumitru‒Ciucă, Doina Duca‒Tinculescu, Silvia Vătafu‒Găitan, 
Bucureşti, 1981, doc. 1474, p. 637. 
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martori, mai mulţi pârcălabi de curte: Gheorghe (15 iulie 16434 şi 13 septembrie 
16445), Pădure (28 mai 1646)6, Dumitru (24 octombrie 16497, 14 ianuarie 16508, 
27 decembrie 16509 şi 6 martie 165310), Manea din Potoceni, „pârcălabul domnisc” 
(‹post 1648 ‒ ante 1658› august 1611, 20 noiembrie 164812, 20 august 164913,  
3 septembrie 164914, 12 ianuarie 165215). Badea, fiul lui Tudoran mare sluger din 
Aninoasa, este menționat ca atare la 19 iunie 165116, însă el ocupă această 
dregătorie vreme îndelungată, aproximativ ante 15 aprilie 164917 ‒ 14 septembrie 
165418. Interesant este că și fratele lui Badea, Pârvu Vlădescu, este consemnat cu 
aceeași dregătorie (26 martie – 4 iulie 1653)19. La fel ca Manea, și Pârvu Vlădescu 
apare la 15 iunie 1653 cu titulatura de pârcălab domnesc20. Atât el, cât și fratele 
său, Badea, vor ajunge mari dregători21.  

Dumitru, mai înainte menționat, avea să apară din nou atestat documentar ca 
„pârcălab de curte” (5 noiembrie 1657)22 sub domnia lui Constantin Şerban 
                                                 

4 DRH, B, vol. XXIX (1643‒1644), întocmit de V. Barbu, Gh. Lazăr (coordonatori), Florina 
Manuela Constantin, O.‒M. Popescu, C. Vintilă‒Ghiţulescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2017, doc. 209, p. 243. 

5 Ibidem, doc. 595, p. 715. 
6 George Potra, Tezaurul documentar al judeţului Dâmboviţa (1418‒1800), Muzeul Judeţean 

Dâmboviţa, 1972, doc. 381, p. 232–233; DRH, B, vol. XXXI (1646), întocmit de V. Barbu,  
C. Ghiţulescu, Andreea Iancu, Gh. Lazăr, Oana Rizescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2003, doc. 171, p. 196. 

7 DRH, B, vol. XXXIV (1649), întocmit de V. Barbu, Gh. Lazăr, O. Rizescu, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2002, doc. 245, p. 223. 

8 Ibidem, vol. XXXV (1650), întocmit de V. Barbu, C. Vintilă‒Ghiţulescu, A. Iancu,  
Gh. Lazăr, O. Rizescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, doc. 30, p. 50. 

9 Ibidem, doc. 341, p. 358. 
10 Ibidem, vol. XXXVIII (1653), întocmit de O. Rizescu, M.‒D. Ciucă, Fl. M. Constantin,  

A. Iancu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, doc. 66, p. 77. 
11 DRH, B, vol. XXXIII (1648), întocmit de Gh. Lazăr, C. Vintilă‒Ghițulescu, A. Iancu, 

București, Editura Academiei Române, 2006, doc. 202, p. 269. 
12 Ibidem, doc. 270, p. 341; ibidem, doc. 271, p. 342. 
13 Ibidem, vol. XXXIV (1649), doc. 172, p. 158. 
14 Ibidem, doc. 210, p. 196. 
15 Ibidem, vol. XXXVII (1652), întocmit de V. Barbu, Constantin Bălan, Fl. M. Constantin, 

București, Editura Academiei Române, 2006, doc. 11, p. 10. 
16 Ibidem, vol. XXXVI (1651), întocmit de O. Rizescu, M.‒D. Ciucă, Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 2006, doc. 127, p. 141. 
17 DRH, B, vol. XXXIV (1649), doc. 69, p. 57. 
18 Ibidem, vol. XXXIX (1654), întocmit de V. Barbu, Fl. M. Constantin, C. Ghițulescu,  

O. M. Popescu, București, Editura Academiei Române, 2010, doc. 410, p. 495. 
19 Ibidem, vol. XXXVIII (1653), doc. 88, p. 105 şi doc. 148, p. 161. 
20 Ibidem, doc. 137, p. 151. 
21 Vezi N. Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova (sec. 

XIV‒XVII), București, Editura Enciclopedică Română, 1971, pp. 255–256. 
22 Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. I (1656‒1688), editat de  

Gh. Lazăr, Iaşi, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, doc. 9, p. 25; CDŢR, vol. IX 
(1657‒1659), întocmit de Mirela Comănescu, Laura Niculescu şi Ileana Dincă, București, 2012, doc. 
293, p. 176. 
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(1654‒1658). Într-un zapis de la 16 aprilie 1686 se precizează că Matei Comăneanu, 
viitorul mare căpitan de seimeni23, își vindea casa din București lui Manolache 
Mustrimul (Manolache Lambrino) mare cămăraș, viitorul ginere al lui Constantin 
Brâncoveanu, soțul domniței Bălașa24. În cuprinsul documentului se precizează că 
proprietatea respectivă, situată „pre lângă grădina domnească”, fusese achiziționată 
de acela care atunci o înstrăina de la „Dumitrașco pârcălabul de curte”25. E dificil 
de precizat dacă Dumitru este unul și același personaj cu Dumitrașco, mai probabil 
acesta fiind un ocupant ulterior al dregătoriei de care ne ocupăm aici.  

În domnia lui Mihnea al III-lea Radu (1658‒1659) este menționat Bărcan din 
Bucșani și din Merişani „pârcălab za curte” (la 30 mai 1658 și la 15 aprilie 1659)26, 
care, la 27 martie 1660, semnează „Bărcan pârcălab”27. Acest personaj mai apare în 
cronici și în documente cu dregătoriile de „ceauș”, „vtori vornic” și „clucer al doilea” și 
făcea parte, de asemenea, dintr-o importantă familie boierească, Bucșanu-Merișanu, 
care a dat mari dregători în secolele XVI–XVIII. Fiul lui Bărcan a fost marele 
paharnic Staico Bucșanu-Merișanu, un mare intrigant al epocii, membru marcant al 
grupării Bălenilor-Leurdenilor, pretendent la tronul Țării Românești în domniile lui 
Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu28. 

Unul dintre pârcălabii de curte din vremea lui Antonie vodă din Popești 
(1669‒1672) a fost Mihalcea, care semnează actul de la 10 iunie 1670, prin care 
cunoscutul negustor Manta Damaschino vindea un vad de moară la Rădoiasca, pe 
apa Teleajeanului, în județul Saac, lui Neagoe (Neagu), fiul domnului29.  

După model moldovenesc, Grigore Ghica introduce în Sfatul domnesc, în a 
doua sa domnie (1672‒1673), între 15 aprilie 1672 – 11 iunie 167330, un mare 
                                                 

23 Menționat astfel în anii 1688, 1691, 1698 şi 1703; Cl. Neagoe, Seimenii în Ţările Române. 
Contribuţii la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII–XVIII, Bucureşti, Editura Ars 
Docendi, 2017, pp. 87–89. 

24 Idem, Despre ginerii lui Constantin Brâncoveanu, în volumul: Brâncoveanu 300: epoca 
brâncovenească la orizontul modernității românești, editat de Florentina Nițu, Șarolta Solcan, Radu 
Nedici, București, Editura Universității din București, 2016, pp. 62–64. 

25 O sută de ani de la înfiinţarea Aşezămintelor Brâncoveneşti (1838‒1938), vol. I, Documente 
pentru istoria Bisericii, Şcoalei şi Azilului Domniţa Bălaşa, precum şi a Spitalului Brâncovenesc, 
publicate de Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, Bucureşti, 1938, doc. 2, p. 4. 

26 ANIC, Mitrop. Țării Românești, CXXXVI/ 4; Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire 
la istoria românilor, vol. V, Cărţi domneşti, zapise şi răvaşe, partea I, Bucureşti, Stabilimentul Grafic 
I.V. Socecu, 1903, doc. 13 (din Colecția lui C.C. Arion), p. 527; vezi şi la Radu logofăt Greceanu, 
Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu Voievod (1688‒1714), ediție de Aurora Ilieş, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1970, p. 93. 

27 ANIC, Mitrop. Țării Românești, CXXX/ 4. 
28 M. Păduraru, Un intrigant politic: marele paharnic Staico Bucșanu (Merișanu), în volumul: 

Familiile boierești din Moldova și Țara Românească, enciclopedie istorică, genealogică și biografică, 
vol. II (Boian‒Buzescu), coord. și coautor Mihai Dim. Sturdza, București, Editura Simetria, 2011,  
pp. 532–549; Cristian Luca, Date noi despre complotul din 1692‒1693 al boierilor pribegi împotriva 
lui Constantin Brâncoveanu, în volumul: Argeșul și Țara Românească între medieval și modern. 
Studii de istorie și arheologie. Prinos lui Spiridon Cristocea la 70 de ani, editat de Dragoș Măndescu, 
M. Păduraru, Ionel Dobre, Brăila-Pitești, Editura Istros, 2013, pp. 359–368. 

29 Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. I, doc. 122, p. 124. 
30 N. Stoicescu, Sfatul domnesc, p. 216; MMB, nr. inv. 27215. 
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pârcălab, care era și ispravnic de Târgovişte, în persoana lui Stroe, despre care nu 
știm din ce familie provenea. Acesta apare al 14-lea (sau al 15-lea, dacă ar fi fost 
nominalizat și Gheorghe Băleanu) între cei 20 de membri ai divanului (în fapt, în 
hrisovul de la 11 iunie 1673 sunt nominalizați numai 19, căci cel dintâi, marele ban 
Gheorghe Băleanu, nu apare între înalții dregători deoarece lui i se adresa hrisovul 
respectiv), după marele serdar, el fiind urmat de marele sluger, marele pitar, marele 
medelnicer, marele jitnicer și marele şetrar31. Întâlnit numai în divanele din a doua 
domnie a lui Grigore Ghica, nu putem preciza dacă marele pârcălab era unul și 
același cu marele pârcălab de curte, care apare menţionat în domnia lui Gheorghe 
Duca, însă nu ca membru al Sfatului domnesc. 

Sub domnia lui Gheorghe Duca (1673‒1678), slujba de pârcălab al curții 
domnești a fost exercitată de Necula (Nicola). El apare menționat documentar la 15 
ianuarie32 și 7 iunie 167533, 11 august 167634, 14 martie 167735. Deosebit de 
interesant pentru subiectul nostru este cel de-al treilea document enumerat aici, 
unde se precizează că tocmeala dintre Roman, fiul lui Roman din Obilești, județul 
Ilfov, și jupânii Nicola Buicliul și Niculcea, fiul Hagiului de la Arnăutichiuiu, ce 
viza cedarea unei moșii pentru un împrumut vechi de 11 ani, s-a făcut „cu știrea și 
denaintea dumnealui Nicolii vel pârcălab za curte”36. Așadar, existau mai mulți 
pârcălabi de curte, puși sub ascultarea unui mare pârcălab de curte, care avea 
inclusiv atribuții judecătorești.  

În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688‒1714) apar menţionaţi 
ca pârcălabi ai curților domneşti de la București și Târgovişte: Grăjdan (24 iunie 
1690)37, Gheorghe (Grigore) Cornescu (17 iulie 169438, 4 februarie şi 20 aprilie 
169639, 8 august 169840, ‹1 septembrie 1698 – 31 august 1699›41, 14 octombrie 169842, 

                                                 
31 MMB, nr. inv. 27215. 
32 Ibidem, nr. inv. 37345; Documente privind istoria orașului Bucureşti, volum întocmit de 

Florian Georgescu (redactor responsabil), Paul I. Cernovodeanu şi Ioana Cristache Panait, Bucureşti, 
1960, doc. 9, p. 43; Documente feudale privind istoria orașului București și a satelor învecinate 
aflate în colecția Muzeului Municipiului București, București, Editura Muzeul Municipiului 
București, 2006, p. 26, rezumat cu facsimil; Grina‒Mihaela Rafailă, Catalogul documentelor lui 
Gheorghe Duca aflate în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, în BMIM, vol. XXV, 2011, doc. 
9, p. 166. 

33 G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634‒1800), Bucureşti, 
Editura R.S.R., 1982, doc. 29, p. 76. 

34 Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. I, doc. 193, p. 184. 
35 ANIC, Mitrop. Țării Românești, CCCXLV/ 4. 
36 Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. I, doc. 193, p. 184. 
37 Documente referitoare la istoria județului Teleorman. Catalog, vol. I (1441‒1700), întocmit 

de Maria Georgescu şi Gheorghe Popa, Bucureşti, 1989, nr. 674, p. 276. 
38 Petronel Zahariuc, Documente de la Constantin vodă Brâncoveanu din arhiva mănăstirii 

Simonopetra de la Muntele Athos, în SMIM, vol. XXXII, 2014, doc. 8, pp. 85–86. 
39 G. Potra, Tezaurul documentar, doc, 670, p. 494, şi doc. 675, p. 498. 
40 Ibidem, doc. 702, p. 528. 
41 B.A.R., Doc. istorice, XLV/ 122. 
42 Ibidem, XLV/ 114. 
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12 ianuarie 169943 şi 1 aprilie 170044), Ianache (8 mai 169845, 1 august 171146 şi  
20 februarie 171247) și, probabil, Fota. Hrisovul de la 1 iulie 1709 îl viza chiar pe 
acest Fota, „ce au fost pârcălab de curte”, căruia domnul îi întărea casele lui Iorga 
Perdecula din București, „în mahalaoa Sfeti Niculae”. Întărirea se făcea în 
cuantumul sculelor din zestrea mamei lui Fota, jupâneasa Marica, pe care aceasta le 
plătise cumnatului ei, Iorga Perdecula, pentru o datorie de 800 de taleri a celui de-
al doilea soț al ei, Manu. Probabil că datoria dintre cei doi frați data din prima 
căsnicie a lui Manu, motiv pentru care domnul statua că respectivele case îi 
reveneau lui Fota, „căci că n-au avut treabă Manul cu sculele fămeii lui ce au avut 
de zéstre, fiindu-i fămée de a doua, să le dea să-și plătească datoriile lui”48.  

În vremea primului domn fanariot din Ţara Românească, Nicolae Mavrocordat 
(1715‒1716, 1719‒1730), pârcălăbia curții domneşti de la Bucureşti a fost deținută 
mai întâi de Cârstea cojocarul49, iar mai apoi de Apostol50. Ulterior, între 14 octombrie 
1731 şi 31 ianuarie 1732, avea să fie menţionat Sterian pârcălab de curte51 şi, din 
nou, Apostol pârcălab de curte, mai întâi la 1 octombrie 173452, iar mai apoi, la  
17 decembrie 174453. La 30 mai 1742 este consemnat, într-o carte de judecată, Matei 
fost pârcălab de curte54, iar un zapis de vânzare-cumpărare, datat 18 septembrie 
1743, era iscălit de un anume Tudor din Giurgiu, fost pârcălab de curte55. 

În a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, pârcălabul de curte avea să fie 
înlocuit cu ispravnicul de curte. Despre acest slujbaş, Friedrich Wilhelm von Bauer 
relata, pe la 1778, următoarele: „[el este] inspectorul «casei» domneşti şi are grija 
                                                 

43 Ibidem, CXXVII/ 107. 
44 O sută de ani, vol. I, doc. 8, p. 7; Documentele epocii brâncoveneşti în colecţiile Muzeului 

Municipiului Bucureşti, volum întocmit de Gr.‒M. Rafailă, Bucureşti, 2008, doc. 226, p. 257. 
45 C.D. Aricescu, Condica de venituri şi cheltuieli a Visteriei de la leatul 7202 la leatul 7212 

(1694–1704), în RIAR, III, 1873, p. 388. 
46 G. Potra, Tezaurul documentar, doc. 753, p. 579. 
47 Condica Marii Logofeţii (1692‒1714), editată de Melentina Bâzgan, Piteşti, Editura Paralela 

45, doc. 360, p. 515. 
48 G. Potra, Documente privitoare, doc. 96, p. 135. 
49 Ion Ionașcu, Documente bucureştene privitoare la proprietăţile mănăstirei Colţea, Bucureşti, 

1941, doc. 61, p. 106; doc. 68, p. 117; Gr.‒M. Rafailă, Actele domnilor Mavrocordaţi aflate în 
patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2016, doc. 36 (2 martie 1720), p. 85 şi doc. 
97 (23 aprilie 1729), p. 132; Cârstea cojocarul, fiul lui Toma vornicul, decedase anterior datei de  
2 martie 1720, când văduva sa, Stamata, vindea casele, fostului soț, din București, mahalaua 
Săpunarilor; Eadem, Catalogul actelor domniei lui Nicolae Mavrocordat aflate în colecţia de 
documente a Muzeului Municipiului Bucureşti, în BMIM, vol. XXVII, 2013, doc. 71, p. 297. 

50 Documente româneşti din Arhiva mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos, ediţie 
îngrijită de Petronel Zahariuc în colaborare cu Florin Marinescu şi Dumitru Năstase, Iaşi, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2016, doc. 472 (2 februarie 1729), p. 421. 

51 Mihai Regleanu, O condică a visteriei Ţării Româneşti (14 octombrie 1731‒31 ianuarie 
1732), în RA, X, nr. 2, 1967, pp. 119–121. 

52 G. Potra, Tezaurul documentar, doc. 804, pp. 631–634. 
53 Documente româneşti din Arhiva mănăstirii Simonopetra, doc. 507, p. 443. 
54 B.A.R., Documente istorice, XLV/ 126. 
55 ANIC, Col. George Potra, I/ 131. 
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aprovizionării cu pâine şi alte cheltuieli mărunte”56. O mărturie similară ne este 
oferită, la 1820, de către Ignati Iakovenko, funcţionar în slujba Consulatului rusesc 
din Bucureşti: „[Ispravnicul curții] este principalul supraveghetor al curții 
domneşti. Procură pâinea şi administrează cheltuielile pentru renovări ale curții”57. 
Într-un pitac domnesc de la Alexandru Moruzi (13 octombrie 1794) se vorbea de 
„vel ispravnic de curte”58. 

*** 

Din documentele cercetate reiese că, dacă nu întotdeauna, cel puțin la un 
moment dat în istoria acestei dregătorii a existat un mare pârcălab de curte care 
avea în subordine mai mulți pârcălabi de curte sau pârcălabi domnești, după cum, 
în cazul altor dregătorii mai importante, sunt consemnați subalternii vtori (al doilea) 
și treti (al treilea). Se explică astfel de ce Badea Vlădescu apare concomitent în 
documente cu Dumitru, iar Pârvu Vlădescu cu fratele său, Badea. 

În veacul al XVII-lea, marele pârcălab al curții domneşti ducea la îndeplinire 
anumite dispoziţii date de domnul ţării. Iată de pildă, la 15 ianuarie 1675, din 
porunca lui Gheorghe Duca, Necula pârcălab de curte, Dumitru al doilea portar şi 
Iane judeţul oraşului Bucureşti au evaluat casa şi pivniţa pe care mănăstirea Sf. 
Ioan Botezătorul din Focşani le deţinea în mahalaua Zlătarilor din Bucureşti59. 
Câteva luni mai târziu, mai precis la 7 iunie, Necula pârcălab de curte era trimis de 
acelaşi domn ca să-i alunge pe ţiganii care „împresuraseră” locul lui Stănilă, 
feciorul lui Neagu armeanul din Bucureşti, aflat „pe lângă Bucureştioară, din dosul 
Scaunelor”60. Din vremea lui Brâncoveanu avem ştiri că pârcălabul avea şi grija 
ţiganilor zlătari aflaţi în slujba curții domneşti61. 

De asemenea, marele pârcălab de curte avea și atribuții judecătorești, iar 
pârcălabii de curte puteau participa, alături de alți dregători mărunți, la hotărnicirea 
moșiilor.  

Prin hrisovul dat la 13 septembrie 1644, Matei Basarab scutea colibașii 
mănăstirii bucureștene Plumbuita, care locuiau în jurul acesteia, de mai multe 
obligații fiscale, inclusiv „de pârcălabul de curte”62, ceea ce ne îndreptățește să 
                                                 

56 Friedrich Wilhelm von Bauer, [Descrierea Ţării Româneşti], 1778, în Călători străini 
despre Ţările Române, vol. X, Partea I, volum îngrijit de Maria Holban, Maria Matilda 
Alexandrescu‒Dersca Bulgaru şi P. Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2000, p. 171. 

57 Ignati Iakovenko, Situaţia actuală a Principatelor Moldova şi Ţara Românească (1820), în 
Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, s. n., vol. I (1801‒1821), îngrijit de: 
Georgeta Filitti, Beatrice Marinescu, Şerban Rădulescu‒Zoner, Marian Stroia (secretar de volum), 
redactor-responsabil: P. Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004, p. 888. 

58 V.A. Urechia, Istoria românilor, curs făcut la Facultatea de Litere din Bucureşti după 
documente inedite, seria 1786‒1800, tom. IV (1786‒1800), Bucureşti, 1893, p. 31. 

59 Documente privind istoria oraşului Bucureşti, doc. 9, p. 43. 
60 G. Potra, Documente privitoare, doc. 29, p. 76. 
61 B.A.R., Doc. istorice, CXXVII/ 107. 
62 DRH, B, vol. XXIX (1643‒1644), doc. 595, p. 715. 
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presupunem că o parte a veniturilor acestor dregători erau furnizate de această 
categorie de țărani dependenți.  

Din relatările unor călători străini, precum Friedrich Wilhelm von Bauer 
(1778) şi Ignati Iakovenko (1820), aflăm că în veacul al XVIII-lea principalele 
atribuţii ale pârcălabului sau ispravnicului de curte vizau aprovizionarea cu pâine a 
curții domneşti63 şi coordonarea lucrărilor de renovare ale palatului domnesc64. 

*** 

Documente interne din secolele XVII‒XVIII reflectă, printre altele, şi starea 
materială a unor pârcălabi de curte. Iată de pildă, Nicola pârcălab de curte, 
menţionat la 19 mai 1639, era proprietarul satului Corcova, în judeţul Mehedinţi65. 
Pârvu din Vlădeşti pârcălab de curte cumpăra de la Mihai logofăt, la 5 iunie 1653, 
un ţigan, Oprea, cu suma de 35 ughi66. La 15 aprilie 1659, Bărcan pârcălab de curte 
îi vindea lui Micu din Merişani, judeţul Teleorman, partea sa de moşie, pentru 15 
ughi67. Grigore (Gheorghe) Cornescu ‒ probabil un descendent al familiei boierești 
Greceanu, ramura Cornescu ‒, pârcălab de curte cumpăra de la Dobre Canţurul şi 
de la soţia acestuia, Stoica, la 4 februarie 1696, un loc de casă la Târgovişte, cu 
suma de 9 taleri68. Ulterior, la 20 aprilie, acelaşi an, Grigore Cornescu avea să 
achiziționeze de la Anastasie neguţătorul, plătind suma de 25 taleri, un loc de casă 
în mahalaua Sf. Nicolae din Târgovişte69. Îl vom mai găsi pe Grigore Cornescu, doi 
ani mai târziu, respectiv la 14 octombrie 1698, cumpărând de la Stan, fiul lui Câţea 
din Râfov, pentru 27 de taleri, „‹1› pogon de vie în dealul Negovanilor”70. Între ‹1 
septembrie 1698 şi 31 august 1699›71 acelaşi Grigore Cornescu avea să cumpere de 
la Stanciu din Bobeni şi de la fiii acestuia „pogoane de vie 1 și o ciozvârte în 
de‹a›lul Negovanilor”, în schimbul sumei de 35 lei72. 

În sfârşit, dintr-un document datat 1 octombrie 1734, aflăm că Apostol, fost 
pârcălab de curte, a cumpărat de la jupâneasa Maria, soţia lui Pană Poenaru, moşia 
Poenari din judeţul Dâmboviţa73. Acelaşi Apostol pârcălab, și fiul său, Ioniţă, 

                                                 
63 Fr. Wilhelm von Bauer, [Descrierea Ţării Româneşti], 1778, în loc. cit., p. 171. 
64 Ig. Iakovenko, Situaţia actuală a Principatelor Moldova şi Ţara Românească (1820), în loc. 

cit, p. 888. 
65 DRH, B, vol. XXVII (1639‒1640), doc. 126, p. 157. 
66 Ibidem, vol. XXXVIII (1653), doc. 137, p. 151. 
67 CDŢR, vol. IX (1657‒1659), doc. 704, p. 377. 
68 G. Potra, Documente privitoare, doc. 670, p. 494. 
69 Idem, Tezaurul documentar, doc. 675, p. 498. La 8 august 1698, Gheorghe Cornescu 

pârcălab de curte avea să vândă lui Radu Iliaş beizadea, soţul domniţei Stanca, fiica lui Constantin 
Brâncoveanu (vezi Cl. Neagoe, Despre ginerii lui Constantin Brâncoveanu, în loc. cit., pp. 46–50), 
„casile cu locul căt iaste împrejurul casilor cu grădina” din Târgovişte, pentru suma de 108 taleri  
(G. Potra, Tezaurul documentar, doc. 702, p. 528). 

70 B.A.R., Documente istorice, XLV/ 114. 
71 Ibidem, XLV/ 122. 
72 Ibidem. 
73 G. Potra, Tezaurul documentar, doc. 804, pp. 631–634. 
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cumpărau de la Constantin şi Apostol, fiii negustorului braşovean Cârstea Ţopa, o 
moşie alăturată moşiei lor de la Predeşti, judeţul Dâmboviţa, respectiv 400 de 
stânjeni în cuantumul sumei de 100 taleri74. 

Majoritatea titularilor acestei dregătorii fac parte din boierimea mică și 
mijlocie. Excepție fac Bărcan din Bucșani și Merișani, frații Badea și Pârvu Vlădescu 
și, foarte probabil, Grigore Cornescu, care provin din mari familii boierești 
muntene. Titularii acestei dregătorii sunt fără îndoială mult mai numeroși decât 
aceia pe care am reușit noi să-i identificăm, deoarece, de multe ori, în documente 
nu se face precizarea expresă „de curte”. 

ANEXE 

1. ‹1698 sept. 1 ‒ 1699 aug. 31› (7207). Stanciul din Bobeni și fiii săi vând 
lui Grigore Cornescu pârcălab de curte un pogon de vie și o ciozvârtă în dealul 
Negovanilor ‹jud. Saac›.  
 

† Adecă eu, Stanciul ot Bebenii și cu feciorii mei, anume David i Stancul i 
Oprișan scris-am al nostru zapis la mâna dumnelui Gligore pârcălab Cornescul 
pârcălabul za curte, ca să fie de bună credințe, precum să să știe că am vândut 
dumnelui pogoane de vie 1 și o ciozvârte în de‹a›lul Negovanilor, alăture cu 
dumnelui, însă numai vița, iar pământul este al dumnelui, care l-au cumpărat de la 
feciorii lui Enache, de la nepoții lui Ionașco dă la Cătun, drept bani gata lei 35.  

Și am vândut dă a noastră bună voe și cu știrea tuturor vecinilor și de în sus 
și de în jos, ca să fie dumnelui moșie, dumnelui și feciorilor și nepoților, câți 
Dumnezeu le va dărui. 

Și cându am făcut acestu zapis, fost-au mulți oameni buni mărturii1, care 
vor iscăli mai jos.  

Și noi, pentru mai adeverită2 credința, ne-m pus mai jos degitele și 
iscăliturile ca să se creză. 

Și am scris eu, popa Danciul, cu zisa lor, leat 7207 ‹1698 sept. 1 ‒ 1699 aug. 31›.  
Eu, Stanciul ot Bobeni 
Eu, David 
Eu, Stancul 
† Eu, Oprișan  
† Iorga șufar, mărturie3. 
 
B.A.R., Doc. istorice, XLV/ 122. 
Orig. rom., hârtie (28,7 x 19,8), difolio, filigran, cu o amprentă digitală. 

  
1 marñïri.  
2 adeveririña. 
3 Ultimele patru semnături sunt autografe. 

                                                 
74 Documente românești din Arhiva mănăstirii Simonopetra, doc. 507, p. 443. 
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2. 1698 (7207) octombrie 14. Stan, fiul lui Stan Câțea din Râfov vinde lui 
Grigore Cornescu pârcălab de curte un pogon de vie în dealul Negovanilor. 
 
 † Adecă eu, Stan, sin Stan Câțea ot Râfov, scris-am zapisul meu ca să fie de 
bună credință la mâna dumnealui Gligore Cornescul pârcălabul de curte, pe cum să 
se știe că i-am vândut dumnealui ‹1› pogon de vie1 în dealul Negovanilor, vie 
făcătore, însă dajnic, numai vițele.  

 
Și i-am vândut acest pogon, derept taleri 27 bani gata. Și am luat acești bani 

gata, toți deplin în mâna mea.  
Și iar i-am mai vândut gropi cu vița pusă și lucrată, însă gropi 500, derept 

bani gata taleri 2 pol. Și a‹m› luat și acești bani gata toți deplin în mâinile méle. 
Și când am scris acest zapis, fost-au mulți omeni buni care se vor iscăli mai jos. 
Și pentru credința, ne-am pus iscălitura mai jos, ca să ‹să› creează. 
Și am scris eu, Ion Dachie, sin Ianachie ot Cătun, cu zisa și cu învățătura lui 

Stan. Octomvrie 14 dni, leat 7207 ‹1698›. 
Eu, Stan, sin Stan Câțea 
Stanciul, martur2. 
  
B.A.R., Doc. istorice, XLV/ 114. 
Orig. rom., hârtie (31,8 x 21,8), difolio, filigran. 

  
1 vieå.  
2 Semnătură autografă. 
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3. 1699 (7207) ianuarie 12. Grigore Cornescu pârcălabul curții domneşti 
face schimb cu Mitrofan episcopul Buzăului, luând pentru o ţigancă domnească, un 
ţigan al episcopiei. 

 
† Grigorie Cornescul pârcălabul de curtea domnească dat-am acesta al 

mieu zapis, ca să fie de bună credinţă la cinstită mâna sfinţiei sale părintelui chir 
Mitrofan episcopul Buzăului, cum să să ştie că având episcopiia un ţigan, anume 
Stoian, feciorul lui Stan ţiganul, care ţigan au fost închinat episcopiei cu mănăstirea 
Aninoasa de Neagoe vornicul Tătăranul şi de fiiu-său, Matei peharnic.  

Deci, acest ţigan, fiind meşter zlătar şi supuindu-să curții domneşti, fost-au 
luat o ţigancă domnească, anume [...]1, cu care au făcut şi o fată, anume [...]1. Deci, 
întâmplându-se de au fost luat şi un ţigan al episcopiei, anume Marin iarăşi pre o 
ţigancă domnească, anume Stana, cu care au făcut şi un copil, anume Radul, şi 
neputându-să sparge sălaşele, nici unul, nici altul, voitu-m-am cu sfinţiia sa după 
cum iaste obiceaiul ţărăi, de am lăsat sfintei episcopii pe acea ţigancă Stana, fata lui 
Stan ţiganul Jiianul, cu copilul ei, Radul. Şi sfinţiia sa au lăsat pe Stoian ţiganul 
zlătariul cu copila lui pe seama domnească, făcându-să schimb, cap pentru cap. 

Drept acéia, am dat acest zapis al mieu la mâna sfinţiei sale, ca să fie de 
acum nainte Stana ţiganca cu copilul ei, Radul, moşie stătătoare şi ohabnică în véci 
la sfânta episcopie şi să o stăpânească cu bună pace.  

Şi când am făcut acest zapis, fost-au şi mărturii carii au iscălit mai jos. 
Şi eu, pentru mai adăvărată credinţă, pusu-mi-am mai jos pecétea şi am 

iscălit cu mâna mea, ca să să creează. Ghenarie 12 dni, leat 7207 ‹1699›. 
G‹rigorie› Cornescul pârcălab de curte2. 
B.A.R., Doc. istorice, CXXVII/ 107. 
Orig. rom., hârtie (32,2 x 21,3), difolio, filigran, puţin rupt şi pătat la 

îndoituri. 
  

1 Loc alb în original.  
2 Semnătură autografă. 
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4. 1742 (7250) mai 30. Iordache Crețulescu mare vornic, Grigore Greceanu 
mare vistier și Barbu Văcărescu mare clucer dau carte de judecată în pricina dintre 
Fota Vlădăianu și Matei fost pârcălab de curte, pentru o țigancă.  

 
† Din porunca mări‹i›i sale preaînălțatului1 nostru domnu Io Mihai Racoviță 

voievod, avut-au întrăbăciune de față înaintea noastră Fota Vlădăianul de peste Olt, 
ot sud Mehedinți, cu Matei ce au fost pârcălab de curte, pentru o țigancă, anume 
Călina și cu 2 féte ale ei. Pentru care țigance, așa răspundea Fota Vlădoianul, că 
înaintea răzmeriții cei dintâi, viind mumă-sa aici, la București, au fost dat pe Călină 
țiganca, fiind ia copilă mică, aici, ca să învéțe cusătură. Și dând răzmirița, după 
întâmplare rămâind țara de peste Olt supt stăpânirea Némților, au fost rămas acea 
fată de țigan aici, la București și nu știia ce s-au făcut. Iar acum, viind aici, au găsit 
pe acea Călină țigancă și cu 2 féte ale ei la Matei biv pârcălab de curte și nu va să i 
le dea. 

Deci, întrebând noi pe Matei pârcălab ce are să răspunză asupra aceștii 
pricini, el au răspunsu zicând că au cumpărat acea țigancă încă mai dinainte vréme, 
fiind copilă mică, de la Marica Pietroșanca, ce iaste dincoace de Olt, cu zapis și cu 
bună tocmeală, drept bani gata taleri 22. Și au scos Matei pârcălabul și zapisul acei 
Marică de vânzarea țigancei de la leat 7226, și am pus de s-au cetit înaintea 
noastră. În care zapis, așa răspundea, că i-au vândut o copilă de țigan, anume 
Călina, drept taleri 22, care copilă au fost a ei de zestre de la părinții ei. Și zicea 
Matei că acea Marică iaste soră cu muma Fotei Vlădăianul. Iar Fota Vlădăianul la 
aceasta tăgăduia, zicând că iel rudă dincoace de Olt n-au avut, nici pe acea Marică 
nu știe să-i fie lui rudă.  

Deci, Matei pârcălabul au adus și mărturii pe Voica, ce au ținut-o Hrizea 
Pietroșanul, ce au fost frate cu Marica, care au vândut pe Călină țiganca [...]2, și cu 
Vilaia, muma Fotei Vlădăianu, tot frați buni. Și au mărturisit acea Voică înaintea 
noastră, cum că Marica Pietroșanca iaste soră bună cu Vilaia, muma Fotei 
Vlădăianul, și cum că știe când au vândut Marica acea copilă de țigan lui Matei biv 
pârcălab za curte. Dar și aceasta au mărturisit Voica, cum că știe că acea copilă de 
țigan iaste adusă de Vilaia, muma Fotei Vlădăianul, și o au dat ca să învéțe 
cusătură aici, la București, iar cu ce o au stăpânit Marica când o au vândut, nu știia.  

La care și noi, după mărturisaniia aceia3, luând seama4, așa am găsit a fi cu 
cale și cu dreptate, de vréme că acea Călină țigancă, ce o vândusă Marica n-au fost 
a ei, ce iaste a Fotei Vlădăianul, să aibă a-ș lua Fota țiganca de la Matei pârcălabul 
și Matei pârcălabul încă să aibă a-ș căuta ce ar găsi rămase de ale acei Marică, ca  

 
  

1 prhŠnnßlcañ¨l¨i.  
2 Loc alb în original.  
3 açeiå. 
4 shama. 
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să-ș ia bani‹i› ce au dat pe țigancă, de vréme că n-au fost țiganca ei, numai de 
vréme că Matei pârcălabul au fost măritat pe Călină după un țigan al lui, cu care au 
făcut féte și copii, fiind luată cu cununie, nu s-au putut despărți sălașul: ci am 
judecat să-i dea Matei pârcălabul schimbu țigance pentru țigance. Care după 
judecată, Matei pârcălabul au adus pe Anghelina țiganca și cu 2 féte ale iei, anume 
Ștefana și Arghira. Și dinaintea noastră i le-au dat Fotii Vlădăianul, schimbu pentru 
țigancele lui.  

Drept acéia, am dat această carte a noastră la mâna lui Matei pârcălabul, ca 
de acum înainte1 să aibă a ținea și a stăpâni pe Călină țiganca cu acéle 2 féte ale ei 
cu bună pace de cătră Fota Vlădăianul și de cătră tot neamul lor.  

Iar de va putea dovedi Matei pe cum Călină țiganca n-au fost a Fotei, ci ar fi 
fost a mătușă-sa, Maricăi, de zestre, după cum îi scrie zapisul ei, au că de au și fost 
a Fotei, ar fi luat altele de la mătușă-sa, Marica, întru stăpânirea lui pentru acea 
țigancă, atunci să aibă a-ș căuta Matei țigancele ce au dat schimbu cu judecată, ca 
să nu rămâe păgubaș. 

Pentru că așa iaste cu dreptate și după cum au cursu pricina aceștii judecăți,  
s-au dat această carte a noastră ca să fie de adeverințe.  

Mai 30 dni, leat 7250 ‹1742›. 
† Iordache Crețulescu vel dvornic 
Grigore Greceanu vel vistier 
Barbul Văcărescu vel clucer2. 
 
B.A.R., Doc. istorice, XLV/ 126. 
Orig. rom., hârtie (29 x 20), difolio, filigran. 

  
1 Šnnainñe. 
2 Semnături autografe. 
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THE BURGRAVE – A LESSER KNOWN HIGH RANKING OFFICIAL  
OF THE RULER COURT OF WALLACHIA 

(Abstract) 

In this article we have tried to reconstruct, as accurate as possible, based on historical 
sources and on published and unpublished documents, the story of a lesser known high 
ranking official of the Ruler Court of Wallachia: the administrator of the Ruler Court, 
known as the burgrave (or the burgrave of the Ruler Court, as he was mentioned in the 
documents of the Middle Ages). The first time when this high ranking official was 
mentioned was on May 19, 1639, when Matei Basarab was the Ruler of Wallachia. 

In the second half of the 17th century, more precisely between 1672–1673, when 
Grigore Ghica was the second time in duty as the Ruler of Wallachia, the burgrave 
appeared as a member of the „Divan” (a sort of government, which consisted of the highest 
ranking boyars of Wallachia). A decade later, in 1673–1678, when Gheoghe Duca was the 
Ruler of Wallachia, the burgrave didn’t appear anymore to be a member of the „Divan”. 

In the 17th century, the majority of the burgraves came from the medium and lower 
level of the boyars in Wallachia, with the exception of Barcan from Bucșani and Merișani, 
Badea and Pârvu Vlădescu and, probably, Grigore Cornescu, who came from the top level 
of boyars. 

Starting from the middle of the 18th century, the name burgrave was changed in 
ispravnic (originally slavic term ispravnik), a boyar who was designated to fulfill the 
Ruler’s commands. 

Based on the internal documents, part of the duties of the burgrave could be 
identified: he carried out certain orders of the Ruler; he took care of the Gypsy who worked 
in the Ruler Court; he provided the Ruler Court with bread and supervised certain 
renovation works of the Ruler’s palace; he carried out some judicial duties. Starting from 
1830, the burgrave was no longer mentioned in the documents. 

 
Keywords: Wallachia, 17th–19th centuries, high ranking official of the Ruler Court, 

burgrave. 
 


