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CUVÂNT ÎNAINTE 

Acest volum reunește majoritatea lucrărilor prezentate, într-un format mai 
sintetic, în cadrul conferinței naționale „Inventare de averi din secolele XVII–
XIX”, organizată la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, în perioada 
26–27 septembrie 2014. Atât manifestarea, cât și volumul de studii rezultat sunt 
obiective științifice asumate în proiectul național de grant „Noi surse pentru 
istoria socio-culturală: inventare de averi boierești din Principatele Române în 
secolele XVIII–XIX / New Sources for Socio-Cultural History: Artistocracy’s 
Inventories of Assets from Romanian Principalities in 18th and 19th Centuries”, 
proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), cod proiect PN-II-
RU-PD-2012-3-0386, director de proiect Dumitru Iacob1. Cu acest prilej, dorim 
să le mulțumim colegilor noștri de la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 
pentru ajutorul acordat la organizarea conferinței de anul trecut și domnului Paul 
Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române, directorul institutu-
lui, care a girat proiectul și ne-a acordat tot sprijinul științific și logistic necesar 
pentru desfășurarea în condiții optime a manifestării respective. 

Studiile din acest volum sunt publicate pentru prima dată, cu o singură 
excepție privitoare la primul articol din sumar, Importanța inventarelor de avere 
pentru istoria vieții cotidiene din epoca modernă, care ne aparține. Articolul 
respectiv a fost publicat cu un an în urmă, în cadrul unui volum de studii rezultat 
în urma unei conferințe internaționale, și este disponibil pe internet2. Cu permisi-
unea editorului volumului respectiv, domnul Iulian Boldea, căruia îi mulțumim 
și aici, am inclus articolul de mai sus în sumarul volumului de față, deoarece îl 
considerăm adecvat pentru o succintă introducere în istoriografia și tematica 
inventarelor de avere. Redactarea unui alt text de către noi nu ar fi  schimbat cu 
mult perspectiva pe care ne-am format-o deja cu privire la această direcție de 
cercetare, aflată la început de drum în România.  

O altă precizare care trebuie făcută constă în faptul că multe dintre studiile 
cuprinse în acest volum sunt rezultatul unor cercetări mai ample, fiind subsumate 

                                             
1 Pentru mai multe informații despre proiect și despre lucrările conferinței (lista 

participanților, program, rezumate și fotografii din timpul lucrărilor) vezi website-ul 
proiectului: http://www.averiboieresti.ro. 

2 Importanța inventarelor de avere pentru istoria vieții cotidiene din epoca 
modernă / The Importance of Inventories of Assets for Everyday Life History in the 
Modern Era, în vol. Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary 
perspectives, ed. Iulian Boldea, Târgu-Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2014, p. 259-270, 
(http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-01/Hst/Hst%2001%2025.pdf). 
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unor proiecte de grant naționale, aspect care a fost semnalat, de altfel, la începutul 
notelor fiecărui text aflat într-o astfel de situație.  

* 

La o evaluare sumară a rezultatelor înregistrate în ultimele decenii pe plan 
național, în domeniile istoriei sociale și culturale, se constată un decalaj semni-
ficativ între numărul consistent de studii științifice publicate și volumul redus de 
surse istorice introduse în circuitul științific, mai ales la nivel de volum sau 
colecție de documente recent editate. Bilanțul nu este foarte optimist, de vreme 
ce multe dintre rezultatele științifice actuale se sprijină încă, în mare măsură, pe 
valorificarea excesivă, redundantă și preponderent narativă a literaturii autobio-
grafice sau a surselor secundare. În perspectiva obținerii unor progrese științifice 
reale și solide, considerăm că identificarea în arhive și publicarea optimă a noi 
surse istorice primare ar trebui să reprezinte un obiectiv științific de importanță 
națională, asumat și dezvoltat atât la nivel individual, cât și instituțional. 

Volumul pe care îl propunem atenției mediului științific, în particular, și 
publicului, în general, cuprinde ca arie tematică principală prezentarea și valori-
ficarea surselor referitoare la patrimoniile materiale și culturale ale elitelor soci-
ale din țările române, din secolele XVI–XIX, cu un accent mai mare pe Moldova și 
Țara Românească. Atenție se acordă însă și averilor altor categorii sociale, cum 
ar fi țărănimea și orășenimea, surprinse mai ales pentru Transilvania, precum și 
patrimoniilor instituționale. Substanța documentării o reprezintă sursele cu 
caracter patrimonial – în care noi includem documente diverse, cum ar fi: inven-
tarele de avere, testamentele, foile de zestre, actele de vânzare-cumpărare, condi-
cile de venituri și cheltuieli etc. – din care se pot extrage informații semnificative 
și detaliate privitoare la dimensiunile, funcțiile și particularitățile averii unei 
familii sau ale unei instituții, constituirea, compoziția, transferul și dizolvarea 
unui patrimoniu, potențialul de putere și prestigiu, simbolurile de status social și 
mecanismele sociale ale distincției, aspectele genealogice, biografice și sociale 
referitoare la proprietari, practicile sociale și culturale specifice la nivel micro 
sau macrosocial.  

La prima vedere, majoritatea acestor surse – și ne referim la inventarele de 
avere în mod special – sunt aride sub aspect literar, nefiind decât simple evidențe 
contabile sau documente juridice, furnizoare, în principal, de informații econo-
mice. Supuse însă unor analize mai aprofundate, inventarele de avere, dar și 
celelalte tipuri de surse patrimoniale, ne oferă numeroase detalii despre cultura 
materială3 – sau „civilizația materială”, ca să folosim termenul consacrat de 

                                             
3 Din această perspectivă, precizăm că sursele publicate în anexele din acest 

volum pot fi analizate și cu metodele și instrumentele de cercetare specifice domeniului 
culturii materiale (Material Culture Studies), domeniu științific consacrat deja și explorat 
cu bun profit de antropologi, etnologi, sociologi, arheologi și alții, însă mai puțin de 



Cuvânt înainte 

11 

Fernand Braudel4 și mult mai uzitat de către istorici – și tiparele vieții cotidiene 
specifice unui grup sau mediu (social, profesional, etnic etc.) cu o identitate bine 
definită. În primul rând, ele ne transmit informații despre bunurile în sine, despre 
lucruri și proprietățile lor și, mai mult sau mai puțin explicit, despre relațiile 
dintre lucruri și deținătorii sau utilizatorii lor5. Din această perspectivă, sursele 
patrimoniale permit reconstituirea unor aspecte multiple privitoare la structura și 
funcționarea gospodăriilor, arhitectura și amenajarea locuințelor sau instituțiilor 
publice, dar și despre alimentație, educație, divertisment, preocupări culturale și 
caritabile. Activitățile economice și profesionale sunt destul de bine ilustrate în 
inventarele de avere și în documentele privitoare la bugetele familiale sau insti-
tuționale: structura, atribuțiile și retribuirea personalului domestic, activitățile 
gospodărești, muncile și învoielile agricole, tranzacțiile economice și investițiile 
financiare, cheltuielile casnice. Tot pe baza acestui tip de surse pot fi studiate și 
aspecte privitoare la strategiile matrimoniale, relațiile familiale, solidaritățile de 
grup sau preocupările și pasiunile proprietarilor. Deși mai greu de documentat, 
sursele respective pot fi utile chiar și pentru conturarea unor aspecte din dome-
niul psihologiei istorice, cum ar fi emoțiile sau trăirile religioase. Nu în ultimul 
rând, sursele patrimoniale surprind, la nivel microsocial sau instituțional, sec-
vențe ale unor ample procese istorice, ca, de exemplu, modernizarea economică 
și socială, progresul cultural, emanciparea femeilor, secularizarea etc. 

Documente cu caracter economic, inventarele de avere au evidente atri-
bute identitare. Ele tezaurizează scriptic bunurile materiale ale unui univers a 
cărui identitate poate fi descifrată total sau parțial. Chiar și în cazurile în care 
deținătorul unei averi nu se lasă descoperit, prin particularitățile bunurilor perso-
nale îl putem plasa în contextul social căruia i-a aparținut și între coordonatele 
                                             
istorici. Bibliografia de specialitate este substanțială și accesibilă; un punct de plecare 
pentru cei nefamiliarizați cu subiectul ar putea fi website-urile centrelor de cercetare și 
ale periodicelor dedicate domeniului, cum ar fi Centre for Museums, Heritage and 
Material Culture Studies, de la University College London (http://www.mhm.ucl.ac.uk, 
accesat: 15.05.2015; vezi și programul de studii de la Departamentul de Antropologie al 
aceleiași instituții: https://www.ucl.ac.uk/anthropology/about/material-culture) sau Center 
for Material Culture Studies de la University of Delaware (vezi pagina What is Material 
Culture?, https://sites.udel.edu/materialculture, accesat: 15.05.2015); dintre periodice 
semnalăm: „Journal of Material Culture” (http://mcu.sagepub.com/) și „Material Culture 
Review / La Revue de la culture matérielle” (http://culture.cbu.ca/rcm/). Tot acolo sunt 
semnalate cele mai importante resurse bibliografice necesare pentru inițierea în domeniul 
culturii materiale. 

4 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XV–XVIII 
siècles). Vol. I. Les Structures du quotidien. Vol. II. Les jeux de l'échange. Vol. III. Le 
temps du monde, Paris, Librairie Armand Colin, 1979 (cu ediție și în limba română, apă-
rută la Editura Meridiane, 1984–1989). 

5 Marie-Pierre Julien, Céline Rosselin, La culture matérielle, Paris, La Découverte 
(« Repères »), 2005, p. 3-7. 
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spațiale și temporale în care a trăit. Cu alte cuvinte, cu toate că un inventar de 
avere răspunde preponderent verbului „a avea”, el poate fi interpretat și în cheia 
verbului „a fi”. Considerăm că studiile cuprinse în volum probează că ambele 
chei de lectură pot fi aplicate pentru conturarea multora dintre aspectele enu-
merate mai sus, fapt pentru care le trecem în revistă.  

* 

O primă secțiune a volumului reunește șase studii privitoare la cazuri de 
patrimonii individuale reprezentative pentru principalele categorii sociale arde-
lene din secolele XVI–XIX. Recurgând la surse diverse, între care se remarcă 
prin obiectivitate testamentele, inventarele de avere și reglementările de prețuri, 
Mária Lupescu Makó prospectează universul culturii vestimentare din 
Transilvania și Ungaria secolelor XVI–XVII, de la lenjerie până la hainele 
festive, de la costumele feminine și masculine până la subtilele schimbări vesti-
mentare impuse de modă sau de conjuncturile politice ale vremii. Autoarea 
reconstituie, în principal, garderoba specifică nobilimii ardelene, accentuând 
asupra detaliilor semnificative care diferențiază hainele nu doar din perspectiva 
genului, ci și a statutului social sau a situației materiale ale celor care le poartă. 
Elemente precum tipul, calitatea, cromatica, valoarea și zona de proveniență a 
materialelor textile, precum și accesorizarea, păstrarea și transmiterea hainelor 
către alți destinatari sunt analizate împreună pentru a evidenția preferințele indi-
viduale și schimbările structurale ale modei vestimentare, conexiunile culturale, 
economice și politice cu alte arii geografice sau simbolistica privitoare la 
reprezentarea exterioară a statutului social. Concluzii tranșante fixează expresia 
echivocă, deliberat asumată, din titlu: haina constituie unul dintre cei mai impor-
tanți indicatori externi ai identității sociale pentru perioada respectivă, aspect pe 
care sursele patrimoniale îl dovedesc pe deplin. 

Secvențe ale universului cotidian al nobilimii ardelene din secolul al 
XVII-lea sunt surprinse și în articolul lui Adrian Magina, concentrat în jurul unui 
inventar de bunuri aflate, la 1634, în proprietatea lui Francisc Macskási de 
Sânmărtin, deținătorul unor dregătorii importante în Transilvania, cum ar fi cea 
de comite suprem de Alba sau căpitan suprem al cetății Gherla. Inventarul, 
redactat în limba maghiară și structurat pe categorii de bunuri (veselă, lenjerie, 
covoare, haine, bijuterii, arme, piese de harnașament și cărți), este unul obișnuit 
pentru universul cotidian al elitei sociale ardelene din perioada respectivă, în 
care predispoziția spre rafinament și lux comportă o notă de exotism oriental, 
vizibilă mai ales în vestimentație, situație explicabilă și prin relația de vasalitate 
a Transilvaniei față de Imperiul Otoman.  

Într-un volum dedicat în special averilor elitei sociale, un studiu privitor la 
patrimoniul țărănesc pare insolit. Livia Magina demonstrează, însă, că țărănimea 
nu trebuie privită prin filtrul unor mituri istoriografice, cum este cel care o pre-
zintă ca pe o categorie socială fundamental pauperizată. Dimpotrivă, pe baza 
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testamentelor și urbariilor, autoarea evidențiază existența unei lumi rurale strati-
ficată și în funcție de situația materială, o lume din care nu lipsesc țăranii înstăriți. 
Exemplele la care a apelat autoarea conduc spre concluzia că o parte dintre 
țăranii ardeleni, indiferent de statutul juridic pe care îl aveau, deținea o situație 
materială mai bună, vizibilă în proprietăți funciare personale sau primite spre 
folosință, fânețe, livezi, vii, animale sau stupi. Unii dintre ei dispun de resurse eco-
nomice aflate mult peste nevoile de subzistență zilnică, situație care le oferă șansa 
de a accede, în condiții politico-juridice favorabile, la un statut social superior. 

Situația materială a unui alt segment important al populației, cel urban, 
este analizată de Enikő Rüsz-Fogarasi. Cercetarea este fundamentată pe două 
tipuri principale de surse, testamentele și documentele de partaj, și se referă în 
special la populația urbană din Cluj, Alba Iulia, Târgu Mureș, Sibiu și Bistrița, 
din perioada premodernă. Sursele respective cuprind informații privitoare la struc-
tura și compoziția averilor orășenilor, viața cotidiană urbană și relațiile economice 
dintre centrele urbane și zonele înconjurătoare.  

Inventarele de avere sunt surse adecvate pentru reconstituirea interioarelor 
unor locuințe ale elitei sociale. Un exemplu concludent în acest sens îl constituie 
studiul Danielei Dâmboiu, al cărui obiectiv îl reprezintă reconstituirea virtuală a 
interioarelor Palatului Brukenthal din Sibiu. Sursa utilizată este cunoscutul in-
ventar al palatului din 1803, al cărui conținut este valorificat prin comparație cu 
situația actuală. Autoarea a reușit astfel să descrie palatul, cameră cu cameră, 
evidențiind faptul că baronul Samuel von Brukenthal l-a gândit nu doar ca 
locuință personală, ci și ca reședință oficială, reprezentativă pentru statutul și 
prestigiul unui guvernator al Transilvaniei. 

Alte surse valoroase pentru investigarea domeniului culturii materiale sunt 
testamentele, aspect bine reliefat în mai multe studii reunite în acest volum, sem-
nate de Mária Lupescu Máko, Enikő Rüsz-Fogarasi, Gudrun-Liane Ittu și Dan 
Dumitru Iacob. În unele dintre acestea se valorifică preponderent informațiile 
privitoare la bunurile materiale înregistrate în testamente. În altele însă, cum este 
cel redactat de Gudrun-Liane Ittu, accentul cade pe evidențierea activităților și 
bunurilor spirituale ale testatorilor, respectiv pe identificarea destinațiilor carita-
bile ale unor averi individuale. Testamentul din 1909 lăsat de Jenny Schmidt, o 
doamnă înstărită din Sibiu, este o mărturie de pilduitoare abnegație și filantropie 
în beneficiul semenilor săi. Neavând urmași, testatoarea își donează averea co-
munității și Bisericii de care aparține, în scopul susținerii unor asociații și insti-
tuții caritabile și culturale. Generozitatea personajului nu răspunde doar unor 
necesități sociale și culturale stringente, ci se proiectează în timp după un plan 
utopic care va fi însă oprit de izbucnirea primei conflagrații mondiale. 

Alte două secțiuni grupează nouă contribuții privitoare la patrimoniile 
boierimii din Moldova și Țara Românească, din secolele XVIII–XIX. Însoțite de 
ample anexe documentare, cercetările respective se circumscriu unei problematici 
privitoare la acumularea, administrarea și dizolvarea unor mari averi boierești. 
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Într-un studiu construit pe două coordonate tematice, una genealogică și 
alta economică, Elena Bedreag analizează descendența și averea marelui vornic 
Iordache Ruset, cel supranumit în epocă „matca tuturor răutăților”. Baza docu-
mentării o constituie condica tuturor moșiilor deținute de Iordache Ruset în 1732, 
reprodusă în anexa studiului, și testamentele acestui personaj și ale urmașilor săi. 
Sursele pe care le pune în valoare autoarea permit atât reconstituirea cantitativă a 
imensului patrimoniu acumulat de Iordache Ruset, cât și schițarea rețelei de 
solidarități familiale și clientelare care gravita în jurul lui. Nu în ultimul rând, 
autoarea arată că acumularea, desfacerea și transmiterea patrimoniului respectiv 
este un bun exemplu pentru definirea unui tipar de inserție socială, economică și 
politică a elementelor greco-levantine în societatea românească. 

În continuarea unor preocupări mai vechi, Mihai Mîrza analizează o parte 
din averea mobilă a marelui vistiernic Toader Palade, surprinsă într-o condică 
inedită, din 1748–1751. Sama „bucatelor” marelui vistiernic reprezintă o evidență 
a animalelor și stupilor, nutrețurilor, cerealelor și vinului, precum și a unor acti-
vități asociate cu administrarea și valorificarea unor asemenea bunuri și produse. 
Pe baza acestui tip de surse poate fi reconstituit sistemul de organizare al gospo-
dăriei boierești și poate fi apreciat mult mai realist potențialul economic al marii 
boierimi moldovene de la mijlocul secolului al XVIII-lea. De asemenea, sursele 
de acest tip sunt rezervoare de informații pentru teme specifice istoriei economiei, 
precum: creșterea animalelor, apicultura, comerțul cu animale, miere și ceară, 
relațiile de credit. Autorul evidențiază aspecte relevante privitoare la administra-
rea rațională a resurselor moșiilor, veniturile obținute din creșterea și comercia-
lizarea vitelor sau din vânzarea produselor apicole. În contextul schimburilor 
economice se remarcă importanța relațiile comerciale cu Imperiul Otoman, care, 
la mijlocul secolului al XVIII-lea, reprezintă principala piață de desfacere a unor 
produse agro-alimentare din principatele române. Nu în ultimul rând, la fel ca și 
Livia Magina, Mihai Mîrza combate unul dintre clișeele istoriografiei comuniste 
privitoare la „exploatarea țărănimii”, demonstrând documentar că o mare avere 
boierească se putea acumula și administra fără să implice spolierea țărănimii. 

Două studii semnate de Mihai-Bogdan Atanasiu și Valentin Constantinov 
surprind compoziția și dizolvarea averii unui alt mare boier moldovean de la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea, marele vistiernic Matei Cantacuzino. Baza docu-
mentară a acestor abordări este alcătuită din câteva surse diferite, care, însă, se 
completează reciproc. Este vorba despre un catastif de sate din 1789, de la 
Arhivele Statului Iași, și câteva documente în limba rusă, păstrate la Arhivele 
Naționale ale Republicii Moldova, privitoare la bunurile mobile și imobile ale 
vistiernicului Matei Cantacuzino, veniturile obținute din vânzarea moșiilor și 
cheltuielile făcute în 1792, cu prilejul strămutării vistiernicului și a familiei sale 
în Rusia. Pe baza acestor surse se poate reconstitui cu multă acuratețe patri-
moniul funciar al lui Matei Cantacuzino, personaj al cărui destin tragic este, de 
asemenea, schițat de cei doi autori. 
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O altă temă surprinzătoare în ceea ce privește potențialul surselor patrimo-
niale este analizată de Petronel Zahariuc într-un studiu referitor la călătoria 
boierilor moldoveni la Constantinopol, în 1822. Evenimentele privitoare la insta-
urarea domniilor pământene în principatele române sunt analizate, de această 
dată, prin intermediul cheltuielilor efectuate de misiunea moldoveană chemată la 
Poartă și încheiată cu numirea lui Ioan Sandu Sturdza ca domn al Moldovei, 
precum și al cheltuielilor efectuate de noul domn în capitala Imperiului Otoman 
și pe drumul de întoarcere până la Silistra. Autorul reconstituie în detaliu compo-
nența, activitatea și cheltuielile delegației moldovene, corijând o serie de inad-
vertențe și confuzii din literatura de specialitate și evidențiind suportul financiar 
pe care s-au sprijinit demersurile diplomatice, de la sumele mari cheltuite pentru 
câștigarea capitalului politic și până la costurile traiului zilnic. Studiul este 
sugestiv nu doar în privința manierei în care se făceau și se desfăceau domniile 
și relațiile politice la Constantinopol și în centrele administrative ale provinciilor 
otomane, ci și în privința conexiunilor strânse dintre principatele române și 
Imperiul Otoman, vizibile nu doar în plan politic, ci și economic și cultural. 

În studiul nostru dedicat biografiei și averii vistiernicesei Smaranda Balș 
am încercat să valorificăm cât mai mult din potențialul documentar al testa-
mentului și inventarului de avere ale acestei mari cucoane. Pe lângă schițarea 
identității personajului, am reconstituit patrimoniul funciar și averea mobilă a 
Smarandei Balș, fiind interesați, de asemenea, și de soarta acestor bunuri înainte 
și după decesul proprietarei. Lucrurile inventariate reflectă amenajarea interioară 
a unei locuințe boierești de la mijlocul secolului al XIX-lea și activitățile cotidi-
ene sau ocazionale care se desfășoară în casa respectivă. Sursele analizate conțin 
referințe și despre tranzacțiile funciare și investițiile financiare ale proprietarei, 
actele caritabile, educația și calitățile morale ale Smarandei Balș. Credem, astfel, 
că studiul și documentele anexate constituie o radiografie completă a averii 
uneia dintre exponentele elitei sociale feminine din Moldova primei jumătăți de 
secol XIX. 

Considerată, îndeobște, mai puțin înstărită decât boierimea moldoveană, 
boierimea din Țara Românească tinde să compenseze situația prin mobilitate 
socială și implicare politică. În rândurile ei pot fi identificate însă destule cazuri 
care concurează cu succes prevalența economică a boierimii moldovene, cel puțin 
la nivel individual, așa cum demonstrează Gheorghe Lazăr într-un studiu consa-
crat averii unei descendente brâncovenești: Maria Argetoianu. După conturarea 
identității personajului, autorul analizează, pe baza celor opt inventare întocmite 
după decesul proprietarei, structura și mărimea averii acesteia. În acest context, 
se acordă atenție unor aspecte privitoare la importanța vestimentației și bijute-
riilor, cheltuielile și veniturile casei (retribuțiile personalului domestic, impozite 
plătite, valoarea muncii pentru unele activități curente), comemorările religioase, 
precum și asupra unor aspecte privitoare la universul cotidian, sensibilitățile și 
comportamentul elitei sociale muntene de la mijlocul secolului al XVIII-lea. 
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Aflat cu câteva trepte mai jos pe scara socială decât Argetoienii, pitarul 
Dumitru Piersiceanu de la Fundata constituie un caz reprezentativ pentru 
reconstituirea modului de viață al unei familii care aparține boierimii mijlocii din 
Țara Românească, de la începutul secolului al XIX-lea. Identificarea proprieta-
rului condicii de socoteli care face obiectul acestui studiu, semnat de Constanța 
Vintilă-Ghițulescu, reprezintă una dintre provocările des întâlnite în lucrul cu 
surse fragmentare sau izolate, însă, cu perseverență, experiență și un dram de 
noroc, problema poate fi soluționată, așa cum a demonstrat cu succes autoarea. 
Din conținutul mult mai amplu al sursei au fost selectate și analizate câteva 
pagini reprezentative pentru modul de trai dintr-o casă boierească, referitoare la 
creșterea și educarea copiilor, construirea caselor boierești, activitățile economice 
de pe moșie, veniturile unor dregătorii, administrarea afacerilor, circuitul banilor 
etc. Mărturiile sunt concludente în privința faptului că, la începutul secolului al 
XIX-lea, pământul era, încă, o resursă economică mult mai importantă decât 
capitalul financiar, mereu deficitar. De asemenea, după cum reiese dintr-un alt 
exemplu analizat în același studiu, cel al marelui vornic Mihail Manu, bogăția și 
sărăcia au înțelesuri și nuanțe diferite de la o categorie socială la alta. Mari sau 
mici, boierii trăiesc și mor deseori în datorii, existența lor cotidiană nefiind 
scutită de perioade de scăpătare, dezastre și nenorociri. Sursele analizate permit 
și o serie de observații privitoare la tocmelile agricole sau la structura și retri-
buirea personalului domestic, aspecte deficitare sau corijabile în bibliografia de 
specialitate, fapt care impune noi aprofundări științifice. 

Prin valorificarea unei importante surse statistice, „Recensământul general 
al Țării Românești din 1838”, Bogdan Mateescu analizează situația caselor boie-
rești aflate pe moșiile din câteva plaiuri și plase ale județelor Mușcel, Vlașca și 
Slam-Râmnic. Autoul își delimitează precis eșantioanele și metodele de lucru, 
reușind să contureze o situație reprezentativă și obiectivă a habitatului boieresc 
din mediul rural. Criteriile de analiză a caselor boierești sunt: materialul de 
construcție, numărul de nivele al clădirilor și numărul de încăperi. Concluziile 
sunt interesante deoarece, în contrast poate cu ceea ce se cunoștea din cercetarea 
unor cazuri izolate, locuințele boierești din această zonă a Țării Românești sunt 
modeste, majoritatea fiind construite din lemn și nuiele și având un singur nivel. 

O altă secțiune, cea a patrimoniilor instituționale, cuprinde patru studii 
referitoare la averile și inventarele de bunuri ale unor mănăstiri, biserici, școli și 
spitale din Moldova și, într-un singur caz, din Transilvania.  

Într-un studiu de caz dedicat bisericii evanghelice din Cisnădie, Maria 
Crîngaci Țiplic, Ioan-Marian Țiplic și Ioan-Cosmin Ignat reevaluează evoluția 
istorică și patrimoniul material și spiritual al acestei biserici. Pe baza bibliografiei 
cunoscute, a informațiilor arheologice și a surselor din arhiva bisericii, autoarea 
urmărește evoluția edificiului de cult atât din punct de vedere arhitectonic, cât și 
ca amplasare în contextul geografic și ecleziastic local și zonal. Un alt aspect 
analizat privește soarta patrimoniului bisericii pe parcursul unui lung traseu 
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cronologic, din Evul Mediu și până în secolul al XIX-lea, și implicarea preoților 
parohi în conservarea și transmiterea bunurilor bisericii către succesorii în funcție. 

Marius Chelcu analizează patru catastife de avere, din 1765–1830, ale 
mănăstirilor Precista din Roman și Prorocul Samoil din Focșani, arătând rolul 
bunurilor utilizate pentru desfășurarea cultului divin și a celor necesare pentru 
întreținerea personalului ecleziastic și administrativ, precum și cele necesare 
bunei funcționări a lăcașurilor mănăstirești. Catastiful nu înregistrează doar 
lucrurile aflate în bisericile principale ale mănăstirilor, ci și în biserici sătești și 
reședințe administrative de pe moșiile mănăstirești, fapt ce permite reconstituirea 
amenajărilor interioare ale acestora. Autorul reliefează și potențialul unor astfel 
de surse pentru cercetările referitoare la istoria ecleziastică, istoria socială sau 
istoria limbii române. 

O incursiune într-un domeniu puțin prospectat, cel al patrimoniului școlar 
din Moldova primei jumătăți a secolului al XIX-lea, ne-o propune Suzana 
Bodale. Din documentele analizate de autoare se desprind aspecte privitoare la: 
dotările interioare ale unor școli din Iași (Școala de Fete, Institutul Gimnazial, 
Institutul Academic, Institutul Vasilian), dar și a altor instituții de învățământ din 
Moldova, compartimentarea școlilor, mobilier, veselă, haine, instrumente și ma-
teriale didactice, cărți și arhivă. Detalii nu mai puțin importante se referă la con-
dițiile de învățământ și de igienă din școli, care, după cum demonstrează sursele, 
erau deficitare în multe privințe.  

Sorin Grigoruță valorifică o sursă similară referitoare la inventarul spita-
lului din Hârlău fondat de Pulheria Ghica. Documentul cuprinde informații 
detaliate despre structura spitalului, destinația și dotările încăperilor, atât cele 
privitoare la mobilier, cât și la instrumentarul medical, precum și despre alte 
aspecte care țin de acordarea asistenței medicale (primirea bolnavilor, condițiile 
de spitalizare, vestimentația, alimentația și administrarea medicației). Se contu-
rează astfel o imagine mult mai obiectivă despre organizarea, dotarea și funcțio-
narea unei instituții spitalicești de la mijlocul secolului al XIX-lea, dar și despre 
filantropia privată care a stat la baza înființării majorității spitalelor moderne din 
principatele române. 

Ultima secțiune a volumului grupează trei studii despre aspecte econo-
mice și juridice, respectiv cazuri în care inventarele de avere, testamentele și 
listele de bunuri și de socoteli ne furnizează informații despre prețuri și cheltu-
ieli, despre pericolele ce amenință averile, precum și despre acumularea și 
transferul de patrimonii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, perioadă mai 
puțin surprinsă în volumul de față. 

Arcadie Bodale ne oferă o radiografie asupra unor tipuri de documente 
medievale, premoderne și moderne care cuprind informații privitoare la prețurile 
unor bunuri: catastife de venituri și cheltuieli domnești, boierești și mănăstirești, 
foi de zestre, zapise de mărturii, liste de odoare bisericești, liste de bunuri furate, 
izvoade cu prețul moșiilor scoase la mezat, diate și inventare de avere.  
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Cătălina Chelcu analizează diverse situații în care averile și bunurile ten-
tează răufăcătorii, fiind furate, ascunse, vândute sau risipite și, mai rar, recupe-
rate. Autoarea demonstrează că secolul al XVII-lea și prima jumătate a secolului 
al XVIII-lea sunt perioade în care frecvența episoadelor de insecuritate socială 
fac din hoți și tâlhari personaje centrale ale fricii colective. Incursiunea docu-
mentată prin lumea infracționalității și a justiției criminale arată faptul că furtul 
din avutul celuilalt a constituit una dintre cele mai răspândite fapte antisociale.  

Tot pe baza unor surse patrimoniale, respectiv foi de zestre și testamente, 
Daniel Pavel reconstituie, într-un studiu de caz, câteva aspecte referitoare la cre-
area unei averi, cea a arendașului Neculai Albu din județul Neamț, în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. În paralel, este urmărită și soarta averii lui 
Lascăr Costache, descendentul unei vechi familii boierești. În acest mod, autorul 
urmărește averile exponenților a două categorii sociale diferite, unul care repre-
zintă noua elită socială, burghezia, aflată în ascensiune, și altul care înfățișează 
vechea boierime, aflată în declin social și economic. Concluziile formulate 
surprind câteva dintre modificările survenite, în timp, în compoziția averilor, 
care, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nu se mai bazează exclusiv pe 
proprietatea funciară, ci, mai ales, pe capitalul financiar. 

* 

Majoritatea studiilor din acest volum valorifică surse de arhivă inedite, 
publicate integral sau fragmentar în anexe extinse. Cea mai mare parte a 
anexelor respective reproduce documente în limba română, transliterate din alfa-
betul chirilic, însă există și documente în limbile maghiară, germană și rusă, 
însoțite de traducerea lor în limba română. În consecință, amploarea și com-
plexitatea documentelor anexate îi conferă volumului de față și caracterul unei 
ediții de documente, aspect care, sperăm, îi va extinde utilitatea științifică și 
pentru alte teme și direcții de cercetare care nu au fost abordate sau anticipate cu 
acest prilej. De asemenea, pentru o lectură mai facilă a surselor publicate în 
anexele studiilor, am considerat utilă și întocmirea unui glosar general de 
termeni vechi și rari, adăugat la sfârșitul cărții. 

La realizarea volumului am beneficiat de ajutorul doamnelor Mariana 
Vlad, pentru prelucrarea grafică a unor ilustrații, și Julia Derzsi, pentru veri-
ficarea, corectarea și traducerea unor fragmente de text și trimiteri bibliografice 
în și din limba maghiară, și a domnului Vasile Ciobanu, care a lecturat și co-
rectat câteva dintre secțiunile volumului înainte de predarea acestuia la tipar. Nu 
în ultimul rând, apreciem colaborarea profesională excelentă și schimbul 
consistent de informații științifice și editoriale cu autorii, cei care, prin studiile 
lor, au contribuit decisiv la realizarea acestui volum. Tuturor le mulțumim și le 
suntem recunoscători. 

 
Sibiu, 2 iunie 2015       Dan Dumitru Iacob 
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IMPORTANȚA INVENTARELOR DE AVERE  
PENTRU ISTORIA VIEȚII COTIDIENE DIN EPOCA MODERNĂ 

DAN DUMITRU IACOB 

Deși inventarierea bunurilor este o activitate care precede apariția scrierii, 
artefactele sau documentele rezultate, respectiv inventarele de bunuri1, sunt utili-
zate ca surse istorice doar de vreo două secole. Într-o primă fază, aceste surse au 
atras atenția istoricilor locali, genealogiștilor, biografilor, istoricilor de artă, edi-
torilor de documente și anticarilor interesați de valorificarea punctuală a inven-
tarelor de avere, în special a celor care înregistrau averile elitei sociale2. Abia din 
a doua jumătate a secolului XX interesul specialiștilor pentru aceste surse a 
avansat de la nivelul explorărilor individuale spre o perspectivă mai cuprinză-
toare, pluridisciplinară, axată pe centralizarea bibliografică și informatizată a 
surselor, analiza statistică, utilizarea unor metode, concepte și instrumente de 
cercetare complexe ș.a.m.d.  

Repere istoriografice 

Deși nu dispunem de prea mult spațiu, considerăm necesară menționarea 
câtorva repere privitoare la stadiul atins în istoriografia internațională de studiile 
dedicate inventarelor de avere. Pentru că în Franța, Anglia și Germania publicarea 

                                             
 Acest studiu a fost realizat în cadrul unui grant al Autorității Naționale Pentru 

Cercetare Științifică din România (ANCS), CNCS-UEFISCDI, proiect numărul PN-II-
RU-PD-2012-3-0386. 

 Acest studiu a fost publicat pentru prima dată (tot în limba română însă) sub 
titlul The Importance of Inventories of Assets for Everyday Life History in the Modern 
Era, în vol. Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary perspectives, 
ed. Iulian Boldea, Târgu-Mureș, Editura Arhipelag XXI, 2014, p. 259-270, 
(http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-01/Hst/Hst%2001%2025.pdf). Îi mulțumim editorului, 
care ne-a permis să-l reproducem întocmai ca prefață la acest volum, intervenția noastră 
limitându-se la câteva necesare corecturi de tehnoredactare și la adaptarea sistemului 
critic în concordanță cu cel utilizat în volumul de față. 

1 Unul dintre cele mai celebre inventare din lume este cel referitor la construirea 
templului lui Solomon, din Vechiul Testament. 

2 Hildegard Mannheims, Klaus Roth, Nachlaßverzeichnisse. Internationale 
Bibliographie / Probate Inventories. International Bibliography, Münster, Coppenrath 
Verlag, 1984, p. VI / X. 
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veșmintelor bisericești, a lenjeriilor și garniturilor de pat, a perdelelor, fețelor de 
mese, hainelor și livrelelor personalului domestic. De asemenea, termenii referi-
tori la cromatica țesăturilor și a altor obiecte inventariate depășesc puterea de 
imaginație și inventivitatea lexicală a unui lector obișnuit. 

După cum putem constata din parcurgerea bibliografiei de specialitate și 
din sumarele exemple expuse cu acest prilej, inventarele de avere oferă nume-
roase posibilități de documentare asupra unor multitudini de aspecte referitoare 
la istoria vieții cotidiene. Bunurile înregistrate transmit informații nu numai des-
pre cultura materială a unei familii, a unui grup social sau a unei clase sociale, ci 
și despre mediul de locuire, mecanismele sociale ale distincției, practicile sociale 
și culturale specifice acestor entități sociale.  

The Importance of Probate Inventories for 
the History of Everyday Life in the Modern Age 

(Summary) 

Although the inventory of goods is an activity that precedes the advent of writing, 
artefacts and the resulting documents, such as probate inventories, have been used as 
historical sources for the past two centuries only; moreover, it only in the last decades 
that they have been submitted to thorough research. An inventory of goods is, above all, 
an economic statistics more or less relevant to the economic potential of a social or 
institutional entity. Probate inventories, along with other sources, provide many details 
about everyday life in a particular social environment. Recorded assets offer not only 
information about the material culture of a family, a social group or a social class, but 
also about the living standard, the habitable conditions, the social mechanisms of 
distinction, the social and cultural practices specific to these social backgrounds. 
Inventories of assets can reveal different cultural or artistic aspects, can acquaint us with 
private sociability, and can provide us with valuable information about the education, the 
preoccupations, the travels, the hobbies, the tastes and the personality of those who 
owned the assets. They record direct or circumstantial details about the daily program, 
domestic relations, food preferences, fashion, leisure, etc. Owing to the diversity of the 
contained information, probate inventories are inestimable sources both for the history of 
quotidian life, and for other specific research areas and directions specific to field of 
social sciences and humanities. 
 
Keywords: probate inventories, historical sources, history of everyday life, material 
culture, assets. 
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(NU) HAINA ÎL FACE PE OM. 
ÎMBRĂCĂMINTEA ȘI PURTĂTORII EI ÎN TRANSILVANIA 

(SECOLELE XVI–XVII)* 

MÁRIA LUPESCU MAKÓ 

Introducere 

În 1983, la a 5-a ediție a conferinței Marc Bloch, invitatul de onoare, 
Claude Lévi-Strauss, în debutul discursului său despre relația istoriei cu 
etnologia a rememorat o discuție avută cu treizeci de ani în urmă cu istoricul 
Lucien Febvre. Acesta și-ar fi dorit ca istoricii să fi fost interesați și de probleme 
ca „originea și distribuția nasturilor”, deoarece prezența sau absența acestui umil 
articol de mercerie reprezintă o linie de demarcație majoră între hainele drapate 
(drapé) și cusute (cousu), două stiluri de vestimentație diferite. Primul pune 
accent pe corpul uman, în timp ce cel de-al doilea pune în evidență materialul. În 
ambele cazuri însă, se ține cont de conduita corporală, de arta trăirii, de modurile 
de inserție în lume, proprii diferitelor civilizații1. În perceperea nasturilor ca pietre 
de hotar în comportamentul uman rezidă un oarecare adevăr, dacă ne gândim că 
apariția lor, iar mai târziu varietatea de forme și materiale, au coincis, în mare 
măsură, cu debutul unor perioade noi în istoria umană. Din acest punct de 
vedere, sfârșitul secolului al XVI-lea și prima jumătate a celui următor deschid, 
într-adevăr, un nou capitol în istoria vestimentației, dovadă șirul de nasturi 
confecționați din metale prețioase și aplicați pe diferitele piese de vestimentație, 
nasturii îmbrăcați într-o gamă variată de materiale textile și corporatizarea 
năsturarilor în bresle. Deși această perioadă s-a inspirat încă mult din cultura 
vestimentară a Evului Mediu târziu, apariția noilor forme vestimentare sau 
transformarea ori accentuarea unora mai vechi trădează, totuși, suflul unei 
perioade noi, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. 

Dacă ar trebui să precizăm aspectele care oferă informații despre ținuta 
unei persoane, cu siguranță mimica, starea fizică a corpului, îmbrăcămintea și 
                                             

* Acest studiu a fost realizat în cadrul unui grant al Autorităţii Naţionale Pentru 
Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS), CNCS-UEFISCDI, proiect numărul PN-II-
ID-PCE-2011-3-0359, cod 225/2011: Transgresarea normelor. Practica religioasă în 
Transilvania medievală și modernă timpurie. Beyond the Norms. Religious Practice in 
Medieval and Early Modern Transylvania. 

1 Claude Lévi-Strauss, Histoire et ethnologie, în „Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations”, 38, 6, 1983, p. 1217-1231, aici p. 1217. 
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Clothes (Don’t) Make the Man. Items of Clothing and Their Wearers 
in Transylvania in the Sixteenth and the Seventeenth Centuries 

(Summary) 

Clothes don’t make the man – says a modern-day proverb. But for a long time, it was 
clothes indeed which gave people character. Once the clothes were lost, the identity was 
lost, too. Clothes were, therefore, one of the key signs of social convention, in the sense 
that every social segment was assigned a particular role and a certain place, which 
became easily recognizable through shape and colour. For several generations, a mer-
chant was easily recognizable by his garment, a priest and a friar by the colour of his 
clerical garb or habit, and a nobleman by the cut and colour of his clothes. Clothes were, 
therefore, the most obvious item of external representation. Their contemporaries could 
immediately interpret the symbolism of their clothes that displayed a diverse range of cut 
and colour. To a large extent, for modern research, it is only the written sources and the 
images which make possible the proper knowledge of the distinctive features of the 
clothing items and their wearing. Hence, the present study endeavours to examine the 
status indicator or the social role of clothing in the late 16th century and the first half of 
the 17th century, based on the last wills and testaments of the Transylvanian noblemen. 
 
Keywords: clothing, last wills and testaments, noblemen, Transylvania, the 16th –17th 
centuries. 
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INVENTARUL AVERII UNUI NOBIL TRANSILVĂNEAN  
DIN SECOLUL AL XVII-LEA 

ADRIAN MAGINA 

Pe data de 28 decembrie 1634, nobilul transilvănean Francisc Macskási de 
Sânmărtin (Szentmártoni Macskás) redacta un inventar al diverselor sale bunuri 
mobile. Faptul, în sine, nu este ieșit din comun, practica înregistrării în scris a 
averilor nobiliare fiind destul de comună în Transilvania secolului al XVII-lea. 
Personajul în cauză făcea parte din elita politică și militară a Principatului 
autonom, fără a se ridica însă la nivelul unor reprezentanți ai familiilor Bethlen 
sau Kemény. Cu toate acestea, prin cariera și înrudirile sale, s-a remarcat ca unul 
dintre nobilii importanți din Transilvania primei jumătăți a secolului al XVII-lea.  

Omul și familia 

Francisc a făcut parte, așa cum deja am menționat, din familia Macskás de 
Sânmărtin (azi o localitate în județul Cluj, în epocă parte a comitatului Dăbâca). 
S-a presupus că familia respectivă ar avea origini românești1, provenind dintr-o 
ramură hunedoreană a familiei bănățene Măcicaș de Tincova2. În ciuda identi-
tății de nume, nu există nici o dovadă în sprijinul ipotezei respective, aproape 
sigur nobilii ardeleni fiind de origine maghiară, urmași a uneia din numeroasele 
familii cu numele de Macskás existente în Evul Mediu, în comitatele Dăbâca și 
Cluj3. Francisc, autorul inventarului, s-a născut în a doua jumătate a secolului al 
XVI-lea, ca fiu al lui Baltazar Macskási și al Elenei Gavai4. În 1589, în urma 

                                             
1 Ionuţ Costea, Solam virtutem et nomen bonum. Nobilitate, etnie, regionalism în 

Transilvania princiară, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2005, p. 62. 
2 Pe baza unor informaţii confuze s-a considerat că ar exista o relaţie de rudenie 

între familia din Banat şi cea din comitatul Dăbâca (vezi Hodor Károly, Doboka vármegye 
természeti és polgári esmértetése [Descrierea naturală şi demografică a comitatului Dăbâca], 
Kolozsvár, Barra Gábor könyvkereskedésében, 1837, p. 167-172, şi Nagy Iván, 
Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblakkal [Familiile Ungariei cu 
steme şi tabele genealogice], vol. VII, Pest, Beimel J. és Kozma Vazulnál, 1860, p. 217-223). 

3 Pentru evoluţia familiei în perioada medievală a se vedea Csánki Dezső, 
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában [Geografia istorică a Ungariei 
în timpul Huniazilor], vol. V, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1913, s.v. 
Kolozs vm., Macskási. 

4 SJAN CJ, Bethlen de Ictar, reg. VI, fasc. 195, nr. 50. 



Inventarul averii unui nobil transilvănean 

91 

The Inventory of a Seventeenth Century Transylvanian Nobleman 
(Summary) 

This study intends to be an analysis of the inventory of a 17th century Transylvanian 
nobleman. Francis Macskási of Sânmărtin, the author of inventory, was a representative 
character who held major public offices in Transylvania in the first half of the 17th 
century. At the end of 1634, he recorded his assets which he kept, most likely, at his 
residence in the County of Alba. A thorough analysis of the document indicates that the 
Transylvanian nobleman was well acquainted with the trends of the time, so that, besides 
usual items, he inventoried expensive dresses, jewellery, weapons, or parts of harnesses. 
A special note represents the mentioning of several books with a religious tinge, which 
indicate a cultural horizon subsumed under the Reformation. Above all, the document 
attached to the study brings to the forefront a fragment of a Transylvanian nobleman’s 
daily life in the Pre-Modern era. 
 
Keywords: inventory, the 17th century, Transylvania, Hungarian nobleman, Francisc 
(Ferenc) Macskasi. 
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„OM SĂRAC, OM BOGAT”. AVERI ŢĂRĂNEŞTI  
ÎN TRANSILVANIA SECOLELOR XVII–XVIII 

LIVIA MAGINA 

Ţărănimea, în întregul său, nu este percepută ca fiind depozitară de averi, 
însă, în mod particular, pot fi identificate zone în care populația deține o stare 
materială mai bună. În mod evident, datorită ocupațiilor sale agricole, țăranul 
deține unelte, animale și, eventual, pământ, în comparație cu diversitatea veș-
mintelor, a mobilierului sau a imobilelor nobilimii. Dacă pentru un membru al 
elitei sociale din oricare perioadă istoricul are destule șanse să regăsească măcar 
o aluzie la bunăstarea sa, pentru mediul rural principala sursă de informații privi-
toare la economia țărănească este constituită de urbarii și conscripții. Desigur, 
averea țărănească nu este la fel de spectaculoasă și nici la fel de variată ca cea 
nobiliară, asta dacă acceptăm termenul de avere pentru ceea ce poate deține un 
locuitor din mediul rural. Nu regăsim nici porțelanuri de import și nici haine din 
stofe fine. Pentru lumea țărănească, așa cum menționam, uneltele și animalele 
ori casa, curtea și locul de arat sunt valorile constitutive ale averii. De aceea, 
pentru a reconstitui măcar parțial averea țărănească, am apelat la două tipuri de 
documente: unele personale, împărțirile de avere și testamentele, și altele de 
ordin economic, urbariile. Sunt dificil de apreciat limitele termenului de avere și, 
desigur, survine întrebarea ce poate însemna avere în mediul rural, în ce măsură 
cele câteva animale, o casă și o bucată de pământ se pot constitui în avere. În 
general, istoriografia a considerat țărănimea un tot unitar, creionându-se imagi-
nea unui țăran aflat într-o situație economică dezastruoasă, luând în calcul doar 
partea de sărăcie, de exploatare, de daturi, de taxe ori de muncă în folosul stă-
pânului. Pentru secolul al XVII-lea, bazându-se tocmai pe cifrele înscrise în 
urbarii, David Prodan realiza o prezentare pe domenii a „potențialului economic 
al supusului”1. Chiar dacă supușii nu sunt numai iobagi, situația incluzând și alte 
categorii sociale, poate fi urmărită parțial capacitatea economică de care dispune 
omul din mediul rural. Consider că generalizarea aceasta trebuie nuanțată, în 
funcție de circumstanțele politice, dar și în funcție de zonă. Este adevărat că, în 

                                             
 Acest studiu a fost realizat cu sprijinul financiar acordat prin programul CNCS 

PN-II-ID-PCE-2012-4-0579: Între public şi privat. Practici ale scrisului în Transilvania 
(sec. XIII–XVII) (2013–2016). 

1 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea, I, București, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, p. 354-402. 
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livadă în luncă, în hotarul de jos al satului, loc arător la Boșneag, altul Între 
pârauă, încă unul la Hulișoare, alte două în Valea Nucilor, la coasta Buhaczului, 
la Puturosu și la Glemboaka, în Tenereu, între lacuri și la Poiana Itului, dar și o 
vie la Gergelauă sunt câteva dintre cele 17 locații în care urmau să dețină pământ 
cei trei împricinați.  

Din averea umblătoare de acasă, Ioana, văduva, și-a luat o vacă în valoare 
de 15 florini, din cele trei pe care le avea. Mai avusese boi, însă fusese nevoită să 
îi vândă cât Mihai fusese bolnav. O căldare, în valoare de un florin, probabil de 
fiert țuică, un coș, o cadă tot pentru fructe18.  

Exemplele acestea consider că pot prezenta o altă realitate decât cea 
dezvoltată în istoriografia consacrată, potrivit căreia țăranii din Transilvania, 
iobagi sau nu, se aflau întotdeauna la limita sărăciei. De aceea, imaginea lumii 
rurale ar necesita reanalizată, deoarece nu este nici așa de săracă, nici așa de 
imobilă. Cu toate că aceste averi pot fi considerate mărunte, incomparabile cu 
cele nobiliare ori negustorești, ele reflectă faptul că locuitorii din lumea satului 
dispun de resurse însemnate care, în timp, beneficiind de situația politică și 
juridică favorabilă, vor reuși să-i promoveze pe scara socială. 

Poor man, rich man. Peasant Property in Transylvania  
in the Seventeenth and Eighteenth Centuries 

(Summary) 

Due to its nature, pragmatic writing provides much and diverse information. Rent-rolls, 
tax assessments, wills or allotment represent, when in conjunction, a source of 
information with multiple applications. I have resorted to these types of documents with 
a view to argue the existence of the extent of peasant property in Transylvania, 
depending on the various areas. Although historiographers have speculated about all 
peasants having been deprived of their basic needs, the matter may stand for debate. 
Upon thorough analysis of some rent-rolls, wills and inheritance acts, the present article 
reveals that the peasants’ financial situation was far from being homogeneous. The 
researched documents prove that the residents of rural areas could acquire property 
consisting in land and real estate, livestock and even money. 
 
Keywords: Transylvania, the 17th – 18th centuries, the rural world, property, peasant 
inventories. 
 

                                             
18 SJAN SB, Magistratul oraşului Sibiu, Acte juridice neînregistrate, nr. 531. 
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AVEREA ORĂȘENILOR ÎN TRANSILVANIA PREMODERNĂ. 
SURSE ȘI POSIBILITĂȚI DE CERCETARE  

ENIKŐ RÜSZ-FOGARASI 

În Transilvania epocii premoderne urbanizarea a rămas cu mult în urmă 
față de exemplele urbanizării din vestul Europei. Dar gradul de urbanizare 
trebuie și poate fi raportat întotdeauna doar la realitățile proprii ale fiecărei 
societăți. Însă faptul că orașele transilvănene din perioada premodernă nu pot 
concura în urbanizare cu orașele mai sus amintite din vestul Europei nu numai că 
nu reduce interesul față de ele, ci, dimpotrivă, din punctul de vedere al istoriei 
sociale și economice a Transilvaniei, este foarte important să vedem cum pot 
aceste localități să își îndeplinească sarcinile ca locuri centrale1 și cum se inte-
grează ele în rețeaua de localități ale țării. 

Datorită regimului juridic transilvănean din perioada premodernă, rețeaua 
orașelor transilvănene nu se supune întotdeauna unor legi comune. Discuțiile 
asupra averilor orășenești se pot derula datorită surselor documentare referitoare 
la împărțirea și lăsarea averilor descendenților de drept. Există o multitudine de 
reguli de partaj (ale secuilor, ale sașilor etc.) care conviețuiesc una lângă 
cealaltă, influențându-se și completându-se reciproc în cadrul aceluiași Principat 
al Transilvaniei2. Dat fiind și acest fapt, averea orășenilor și partajul acestora 
poate fi studiat din diferite perspective. Legile țării, hotărârile dietale, statutele 
orașelor, legea unitară a națiunii săsești sunt cele care descriu reglementările 
legale care stabilesc rânduiala și cadrul pentru viața cotidiană, printre altele și 

                                             
1 În privința locurilor centrale vezi: Jenő Major, A magyar városok és városhálózat 

kialakulásának kezdetei [Începuturile formării orașelor maghiare și a rețelelor urbane], în 
„Településtudományi Közlemények”, 16, 1964, p. 49-89; András Kubinyi, Központi 
helyek a középkorvégi Abaúj, Borsod, Heves és Torna megyékben [Locuri centrale în 
comitatele Abaúj, Borsod, Heves și Torna la sfârșitul Evului Mediu], în „A miskolci 
Herman Ottó Múzeum évkönyve”, XXXVII, 1999, p. 499-518; Idem, Városfejlődés és 
vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén [Dezvoltarea orașelor și formarea 
rețelei de târguri pe Câmpia Panonică și la periferiile acesteia în Evul Mediu, Szeged, 
Csongrád Megyei Levéltár, 2000. 

2 Enikő Rüsz-Fogarasi, Örökösödési szokások az erdélyi fejedelemségkori 
városlakók körében [Obiceiuri succesorale ale orășenilor în timpul Principatului transil-
vănean], în Tanulmányok Erdély fejedelemség-kori történetéből [Studii de istorie a 
Transilvaniei în epoca Principatului], ed. Dániel Ballabás, Zoltán Borbély, Eger, Editura 
Líceum, 2012, p. 9-21. 



Averea orășenilor în Transilvania premodernă 

113 

compoziția și bunurile din averea orășenilor din orașele transilvănene. Ca 
urmare, datorită acestor investigații putem arunca o privire asupra vieții cotidi-
ene în lumea urbană. Studiile asupra compoziției averilor ne răspund și la alte 
întrebări, precum: care a fost rolul grădinilor, al pășunilor și viilor în viața locui-
torilor orașului? În ce măsură figurează în patrimoniul orașului bunuri extravi-
lane de natură agricolă? Aceste posibilități care se întrezăresc ne încurajează pe 
noi și pe cei care cunosc aceste surse să continuăm prelucrarea și analiza lor. 

Urban Property in Pre-Modern Transylvania 
Sources and Research Opportunities 

(Summary) 

The present paper attempts to offer insight into the documentary material that supports 
systematic research conducted on property ownership in urban centres in Pre-Modern 
Transylvania, respectively, into the methodological problems encountered in the study of 
these sources. Legal pluralism, characteristic of the Principality era, results in a variety 
of hereditary customs and laws, which set their stamp also on the inheritance and sharing 
practices of townspeople assets. The documents resulting from the drawing up of the 
“final will,” from the division, or the valuation of property offer only momentary images 
of the assets, which are exposed to complex mechanisms and relationships that govern 
property ownership and inheritance. For this reason, the questions related to the 
reconstitution of property right and, generally of the property itself, entail an alternative 
approach with respect to the knowledge about legal inheritance practices. However, the 
documents reflect faithfully the material culture of the townspeople in those days and 
give us the opportunity to thoroughly research urban quotidian life. Moreover, an 
analysis of the structure of their wealth will answer the questions related to, among other 
things, the role of gardens, pastures and vineyards in the life of urban inhabitants. 
 
Keywords: testaments, division of property, minutes of division, inventories of assets, 
urban life, property. 
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DOMESTICA UND PRETIOSEN.  
RECONSTITUIREA VIRTUALĂ A INTERIOARELOR 

PALATULUI BRUKENTHAL  
PE BAZA INVENTARULUI DIN 1803 

DANIELA DÂMBOIU 

Baronul Samuel von Brukenthal (Nocrich, 1721 – Sibiu, 1803) și-a modelat 
identitatea și propria imagine – în mod conștient și perseverent – pe parcursul 
întregii sale vieți. În periplul de formare pe care l-a întreprins în importantele 
centre universitare germane din Halle și Jena, în diversele saloane cosmopolite 
pe care le-a frecventat fără îndoială la Dresda, Berlin și mai cu seamă la Curtea 
imperială de la Viena, Brukenthal a asimilat principiile iluministe care au marcat 
întreaga societate a secolului al XVIII-lea: convingerea în legile naturale și în 
ordinea universală, încrederea în rațiunea ființei umane și în abilitățile 
inovatoare ale acesteia, crearea unei societăți „raționale” prin accesul maselor la 
cultură. După investirea sa ca guvernator al Transilvaniei, în 1777, și până la 
finalul vieții a încercat să implementeze în orașul său de reședință, Sibiu 
(capitală a acestei provincii a Imperiului Habsburgic), și în celelalte proprietăți 
ale sale, un nucleu cultural și economic nou – bazat pe criterii științifice uni-
versal valabile –, orientat spre progres și durabilitate1.  

Așezământul cultural care îi poartă numele a fost conceput ca un „Templu 
al Muzelor” (în mod concret, prin decorarea saloanelor de recepție cu scene 
mitologice simbolice2 și, respectiv, cu instrumente muzicale, imagini care, 
împreună cu lucrările expuse în pinacotecă, trezesc simțurile și delectează 
sufletul) și, în același timp, ca un „Templu al Înțelepciunii” (prin inestimabilele 
cărți din bibliotecă și piesele de numismatică, minerale și antichități). Acestora li 
se alătură grădina de la Avrig (numită de contemporani „Siebenbürgische Eden” 

                                             
1 Lisa Fischer, Zwischen Mode und Modell. Brukenthal und seine Musentempel, 

în Samuel von Brukenthal. Modell Aufklärung, coordonatori Daniela Dâmboiu şi Iulia 
Mesea, Editura Altip, Alba Iulia, 2006, p. 23-30. 

2 Scenele mitologice simbolice au fost realizate după gravuri ale lui Bernard 
Picart care ilustrează prima ediţie a cărţii Musen-Tempel, din 1733, pe care Brukenthal o 
avea în propria bibliotecă, şi respectiv cu teme inspirate din viaţa lui Bacchus şi 
„Muncile lui Hercules” (Daniela Dâmboiu, Palatul Brukenthal – „Templu al Muzelor”. 
Simbolistica scenelor mitologice din Saloanele de recepţie, în Samuel von Brukenthal. 
Modell Aufklärung, p. 100-109). 
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mobilierul amintit, evaluat la doar 7.050 Rf. 28 xr. A continuat și achiziționarea 
de cărți și monede, care au rămas în mod cert în centrul preocupărilor sale.  

Forma, culoarea, denumirea sau materialul obiectelor enumerate în lungile 
liste de inventar se suprapun succesiv în mintea noastră peste cele existente în 
mod arbitrar astăzi în saloanele Palatului, în încercarea de a regăsi spațiul 
interior, dinamic și efervescent din epoca Baronului și de a menține atmosfera 
fastuoasă și misterioasă, în același timp, creată prin variatele sale preocupări 
artistice și culturale.  

‘Domestica und Pretiosen.’ Virtual Reconstitution of the Brukenthal Palace 
Interiors Based on the Inventory Dated 1803 

(Summary) 

Baron Samuel von Brukenthal’s will (drawn up on January 3, 1802, one year before his 
death) mentioned that the baron’s property also included valuable jewellery, gold and 
silver objects, porcelain, tin pots, brass items, furniture, claims, cash flow and his full 
household inventory, besides his land and real estates and gardens, famous collections of 
books, paintings, prints, coins, weapons, antiques and minerals.  

“The building and furnishing of the houses, along with the setting up of the 
gardens, required considerable efforts and significant costs. The same can be said about 
the collections; investment of endeavour, diligence and perseverance deserves much 
more attention than the money spent,” admitted the baron. For this reason, in paragraph 
2 of the will, Brukenthal requested a full inventory of his property be carried out after his 
death, signed by two witnesses, and deposited afterwards in the house archives. 

The present study focuses on the inventory that was drawn up in the Brukenthal 
Palace (‘the town house’) in 1803. In addition to listing goods of the Domestica or 
Pretiosen type, as some of the new acquisitions appear recorded in the archival 
documents of the Brukenthal House, the inventory provides important information with 
regard to the destination of the rooms on the ground floor and on the first storey, a 
destination that witnessed several changes in the nearly two-century-old history of the 
palace as a public museum. 

 
Keywords: Brukenthal, will, inventory, palace, luxury, ordinary goods. 
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TESTAMENTUL LUI JENNY SCHMIDT (1842–1913),  
UN EXEMPLU DE PREOCUPARE PENTRU BINELE 

COMUNITĂŢII SĂSEŞTI 

GUDRUN-LIANE ITTU 

În Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C. A. din România, cu sediul la 
Sibiu, în clădirea fostului orfelinat evanghelic, la cota 400/276, 2176, se 
păstrează un dosar cu peste 200 de copii de testamente și codicile, toate acestea 
referindu-se la proprietăți ale acestei biserici. Un exemplar al dosarului a fost 
înaintat Ministerului Finanțelor în 1945, solicitat de instituția centrală în baza 
Legii Nr. 11 din 14 ianuarie 1944, § 251. Cel mai interesant document pe care îl 
conține este inventariat la cota 400/276, 2176/9, reprezentând „ultimele 
dispoziții” ale unei doamne înstărite din societatea sibiană, Jenny Schmidt.  

Testamentele – „acte juridice unilaterale, personale și solemne, esen-
țialmente revocabile în timpul vieții testatorului, prin care o persoană dispune de 
averea sa în tot sau în parte pentru timpul când va înceta din viață”2 – reprezintă 
izvoare importante pentru istorici, sociologi, psihologi, psihosociologi ș. a., 
întrucât oferă atât date despre persoana testatorului, cât și despre epoca în care 
aceasta a trăit, cele afirmate anterior fiind valabile și în cazul testamentului lui 
Jenny Schmidt (născută Binder). Până în prezent cunoaștem puține date 
biografice ale testatoarei, pentru completarea lor fiind necesare cercetări 
aprofundate în arhivele din Sibiu. Presupunem că, asemenea altor tinere din fa-
milii înstărite, a primit o educație aleasă, educație în care comunitatea de 
proveniență și religia luterană au jucat un rol important. 

Regine (Jenny) Binder (Fig. 1) s-a născut la 16 aprilie 1842 la Biertan3, 
județul Sibiu, ca fiică a Katharinei (născută Chrestel) și a lui Johann Binder 
(1817–1890), descendent al episcopului luteran Georg Paul Binder (1784–1867), 
care a ocupat această demnitate între 1843 și 1867. Curând după adoptarea de 

                                             
1 Legea Nr. 11 din 14 ianuarie 1944 pentru controlul persoanelor juridice fără 

scop lucrativ şi al administraţiunii bunurilor donate sau testate Statului ori altor instituţiuni de 
drept public, precum şi instituţiunilor de utilitate publică, http://www.legex.ro/Legea-11-
1944-79.aspx [accesat: 15 ianuarie 2014]. 

2 http://notariat-tineretului.net/dictionar-juridic-dex/testament-definitie [accesat: 
16 iulie 2014]. 

3 ZAEKR SB, 400/276, 602-344 (Totenmatrikel der evangelischen Kirchenge-
mainde Hermannstadt [Matricole ale morţilor din parohia evanghelică din Sibiu]).  
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Jenny Schmidt’s (1842–1913) Last Will – An Example of Concern  
for the Good of the Saxon Community in Transylvania 

(Summary) 

The paper aims at presenting the last will of Jenny Schmidt, a wealthy Transylvanian 
lady from Sibiu. The document, drawn up in 1909 and preserved at the Central Archives 
of the Lutheran Church in Romania, can be regarded as the continuation of a century-old 
tradition, by which people who died childless bequeathed their property to the 
community and the church they belonged to. As a modern lady she was deeply involved 
in the social and cultural life of the Saxon Community. Jenny’s will provisions disposed 
that her property was to be entirely at the service of numerous charitable and cultural 
associations, organizations, societies and institutions. She thought to establish a 
foundation meant to work for centuries, but the outbreak of WWI put an end to her 
utopia. 
 
Keywords: Last Will, Jenny Schmidt, Saxon Community, Lutheran Church, associations 
of the Transylvanian Saxons. 
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DESCENDENŢA ŞI AVEREA MARELUI VORNIC  
IORDACHE RUSET 

ELENA BEDREAG 

După cum bine se știe, migrația unor numeroase grupuri greco-levantine 
la nord de Dunăre, atât în Ţara Românească, cât și în Moldova, începând cu 
secolul al XVI-lea, a influențat și a marcat viața politică și socială. O parte dintre 
acești alogeni (mulți dintre ei negustori1) au urmărit să-și sporească puterea prin 
obținerea de funcții cât mai înalte în aparatul administrativ, ajutați direct de 
domnii pe care îi însoțiseră în drumul lor de la Constantinopol până pe scaunul 
domnesc (muntenesc sau moldovenesc). Consolidarea sau sporirea situației soci-
ale și finaciare nu se putea realiza doar prin sprijinul și protectoratul domnului, a 
cărui soartă era imprevizibilă și la cheremul „vânturilor vremurilor”, astfel că 
construirea unui trai stabil și îndestulător depindea ulterior de abilitățile fiecăruia 
dintre boierii greci de a face față noilor conjuncturi și situații. Şi pentru că din 
stăpânirea pământului rezulta și calitatea de nobil, cei mai mulți dintre grecii po-
posiți pe meleagurile nord-dunărene, dintre familiile înstărite ale Fanarului, au 
căutat să-și consolideze și să-și înmulțească puterea oferită de domn prin acu-
mularea de capital funciar. Ţinând cont că obținerea de stăpâniri nu depindea 
doar de puterea financiară a cumpărătorului, ci și de înrudirile celui care vindea, 
acești alogeni au încercat să-și croiască drum prin societatea moldovenească sau 
muntenească prin diverse strategii de alianță, frecvente fiind căsătoriile cu 
reprezentanți ai familiilor autohtone2.  
                                             

 Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului de cercetare „MINERVA – 
Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”, POSTDRU 
159/1.5/S/137832 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. 

1 Gheorghe Lazăr, Les marchands en Valachie (XVIIe–XVIIIe siècles), Bucureşti, 
Editura Institutului Cultural Român, 2006.  

2 Pentru importanţa avută de stăpâniri în dinamica relaţiilor şi strategiilor 
orchestrate de greci în Ţara Românească vezi Gheorghe Lazăr, La route vers la haute 
société, les marchands et leurs stratégies matrimoniales (Valachie, XVIIe–XVIIIe 
siècles), în Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th–20th Centuries) / 
Comportements sociaux et stratégies familiales dans les Balkans (XVIe–XXe siècles), 
Actes du colloque international 9-10, juin 2006, New Europe College, ed. Ionela Băluţă, 
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu și Mihai Răzvan Ungureanu, Bucureşti, 2008, p. 40-41; 
idem, «De la boutique à la terre». Les marchands «grecs» et leur stratégies d’insertion 
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The Lineage and the Assets of Iordache Ruset, Great Vornic of Moldavia   
(Summary) 

The asset register (published as annex to the present paper) and the many other 
documents, which show how Iordache Ruset’s patrimony was divided among his heirs, 
offer important information not only about the size of Ruset’s possessions, but also about 
the relationships existing between the different family members and the very destiny of 
this family. Iordache Ruset – whom those who knew him well had nicknamed ‘the 
originator of all evils’ (matca tuturor răutăților) – was Moldavia’s Great Vornic and 
High Treasurer at the end of the 17th and the beginning of the 18th century. Despite the 
fact that, as a young man he had started with modest resources, he nonetheless managed 
to leave his heirs a substantial fortune, whose extent we have tried to reconstitute here 
with the help of the asset register, his testament, and the testaments of some of his 
children. His case is very important – in fact a case in point – to understand how Greco-
Levantines who had emigrated to Moldavia and Walachia managed to integrate 
successfully in the new societies and to be then fully adopted by the autochthons.  
 
Keywords: family, inheritance, fortune, Greek boyars, Moldavia. 
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SURSE PENTRU CERCETAREA ISTORIEI ECONOMICE. 
O SAMĂ A „BUCATELOR” VISTIERNICULUI  

TOADER PALADE, DIN ANII 1748–1751 

MIHAI MÎRZA 

Inventarele de averi și sămile de venituri și cheltuieli ale gospodăriilor 
boierești sunt situații contabile care, printre altele, evidențiază potențialul 
economic al marilor boieri, dar și modalitățile prin care aceștia știau să-și 
chivernisească propria avere. Dacă la vremea lor, au fost întocmite din necesități 
practice obișnuite (fiind documente de evidență contabilă, mutatis mutandis 
comparabile cu cele de astăzi) sămile și catastifele de averi, venituri și cheltuieli 
au devenit cu timpul izvoare istorice care prezintă un interes aparte. În ultimele 
două decenii preocuparea istoricilor pentru publicarea și valorificarea acestor 
categorii de documente a crescut din ce în ce mai mult pe fondul creșterii intere-
sului pentru cercetarea unor teme neabordate până nu demult în istoriografia 
românească, precum istoria vieții private, istoria modelor și moravurilor, istoria 
de gen, istoria copilăriei, istoria sociabilităților și vieții de salon etc. Sursele tra-
diționale nu erau de ajuns pentru abordarea unor subiecte atât de complexe, lucru 
care i-a determinat pe istorici să apeleze și la alte tipuri de izvoare, neexploatate 
până acum și care conțin informațiile de care au nevoie. Astfel, s-a ajuns la 
inventarele de avere, sămile de vistierie, foile de zestre, sămile de venituri și 
cheltuieli, testamente, pomelnice etc. Interesul pentru acest gen de documente a 
crescut și pe fondul dezvoltării preocupărilor pentru cercetarea istoriei societății 
românești din perioada modernismului timpuriu sau din epoca așa-zis fanariotă. 
Semnalul schimbării de paradigmă istoriografică a fost dat de Revista de Istorie 
Socială, care, începând din anul 1996, găzduiește cu generozitate în paginile sale 
numeroase inventare de avere, catastife, sămi, foi de zestre etc., dar și studii care 
analizează teoretic sau pun în valoare aceste categorii de izvoare1. Profesorul 
ieșean Ioan Caproșu a editat o parte dintre sămile Vistieriei domnilor Moldovei, 

                                             
 Această lucrare a fost publicată cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem 

integrat de îmbunătăţire a calităţii cercetării doctorale şi postdoctorale din România şi de 
promovare a rolului ştiinţei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanţat prin 
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007–2013. 

1 Este vorba despre unul dintre obiectivele asumate de redacţia revistei, vezi 
articolul care prefaţează primul număr (RIS, I, 1996, p. XI-XII). 
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<F. 34 v.> 
Bani ce am dat pe Vale(a) Sacă de am răscumpărat-o de la Mahmut aga, 

brat Hagi Ismail, fiind dată cu Divan de mărie sa Grigorie vodă, pentru datorie 
lui beizade Costantin, fugind la moscali. 

Am dat pentru un zapis 120 ved(re) miere cu preț câte 2 lei, fac 240 lei. 
Am dat pentru alt zapis 678 lei, 9 p(o)t(ronici). 
Am mai cheltuit și cu ispisoacele pentru pâra cu vecinii 62 lei p(o)l. 
Am mai cumpărat o parte de moșie ce să hotărăște cu Vale(a) Sacă, anume 

part(ea) de la Buhușoae, însă giumătate danie și pe giumătate am dat 90 lei.  
Fac peste tot 1071 lei, 3 p(o)t(ronici). 
Şi viind acu(m) beizadé Ioniț(ă) de la Ţarigrad și arătând că mai are și alte 

pricini cu frații mărei sale, pentru Vale(a) Sacă mi-au dat 500 lei, adică șăsă32 
cinci sute și un inel cu diiamant, drept 300 lei, iară eu l-am arătat la cei ce 
cunosc și mai mult de 300 lei nu l-au prețuit33. Şi de va mai fi vreo pricină eu n-
am amestec și i-am dat moșie38. 

Sources for the Analysis of Economic History. An Inventory of  
High Treasurer Toader Palade’s Commodities from 1748–1751 

(Summary) 

The author analyses a manuscript containing the inventories of High Treasurer Toader 
Palade’s commodities, one of the most important Moldavian boyars from the first half of 
the eighteenth century; the document is enclosed in the annex. According to the 
terminology that the Moldavian administration used at the time, the immovable property 
and the produce resulting from former were called commodities, such as livestock, 
beehives, honey and wax, wine, spirits, cereal, etc. The document under discussion 
contains amazing information regarding the organization of boyar households and the 
economic potential of a grand boyar in the eighteenth century Moldavia. At the same 
time, the author also mentions the fact that the document is an excellent source for the 
research of more specialized aspects of economic history, less studied by Romanian 
historiography, such as the livestock raising (even of livestock species), beekeeping, live 
cattle trading, the servants’ food and that of the grand boyar’s plough boys, etc.  

The High Treasurer used to count his livestock twice a year, at the beginning and 
at the end of the pastoral year, moments marked by the feasts of St. George and of St. 
Demetrius, the two great autumn and spring religious holidays. Thus, the spring 
inventory is called the St. George inventory and the autumn one the St. Demetrius 
inventory, despite the fact that actual inventories were drawn up after the holidays had 
passed, sometimes even two months later. The beehives were counted three times a year, 
once in spring, when they were taken out from their winter shelters (zemnice), in 
summer, after the young families had swarmed, and in autumn, after the harvesting of 
the honey, an operation called the ‘beating’ of the honey. The manuscript contains the 

                                             
32 Tăiat. 
33 Rând tăiat. 
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inventories which the servants drew up and later sent to the boyar in Iasi. They were then 
transcribed in a manuscript by the High Treasurer’s personal secretary or by one of the 
treasury clerks. 

According to these inventories, on the eve of his death (February 1, 1751), Toader 
Palade had over 2,000 sheep, a few hundred goats, over 100 oxen, a few hundred horses 
and over 2,000 hives distributed in 25 or 26 apiaries. Between 1748 and 1750, the boyar 
sold almost 2,000 sheep and goats to gelep (or celep) and saigii merchants whose task 
was to provide the army in Constantinople with the necessary supplies of mutton and 
goat meat. In addition, in 1750, the boyar sold almost 1,000 pailful (one pailful = 
approximately 15 litres) of honey to the Turkish merchants, after having sold a little over 
500 pailfuls the previous year and for which he had received over 1,000 lei.  

These inventories and the other records show that Toader Palade’s property 
increased continually in the specified interval of time. The number of sheep increased 
from about 1700 in 1748 to over 2,300 in 1750, despite the above-mentioned sales. 
 
Keywords: Moldavia, High Treasurer Toader Palade, inventory, commodities, livestock, 
beehives, honey.  
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UN BOIER MOLDOVEAN PREGĂTINDU-SE DE EXIL. 
DESFACEREA PATRIMONIULUI MARELUI VISTIERNIC 

MATEI CANTACUZINO 

MIHAI-BOGDAN ATANASIU 

Acum aproape un deceniu, colega Ludmila Bacumenco, ne-a semnalat 
faptul că în fondurile Arhivelor Naționale ale Statului, filiala Iași, există un ma-
nuscris care îi părea a fi o listă de sate ale unuia dintre Cantacuzinii moldoveni1. 
Cercetarea întreprinsă în vremea din urmă asupra acestui izvor ne-a îndemnat să 
redactăm prezentul studiu – o reconstituire a unei pagini, cu aspecte dramatice, 
din istoria Cantacuzinilor moldoveni, a modului în care atitudinile și ambițiile 
politice, manifestate într-un context istoric ostil, au efecte nefaste, atât imediate, 
în universul liniștit al familiei, cât și pe termen lung, periclitând statutul și 
bunăstarea generațiilor următoare. 

Manuscrisul, aflat sub cota 2616, conține 16 file, este scris curat, de o 
singură mână, pe hârtie groasă, bine păstrată. Textul scris cu cerneală neagră 
acoperă mai multe cartiere ale fiecărei pagini împărțite pe trei coloane de linii 
trasate cu creionul (Fig. 1-2). Fiecare dintre pagini, inclusiv cele șapte rămase 
necompletate, conține un colontitlu în care este menționat numele ținutului din 
care fac parte satele înscrise. Legătura manuscrisului este veche, din carton și 
piele, prevăzută cu două șnururi în locul încuietorilor. Manuscrisul nu conține 
nici o semnătură sau vreo referite la proprietar. Pe pagini diferite, la final, sunt 
trecute două date, 1 ianuarie2, respectiv 23 aprilie 17893, și câteva însemnări cu 
calcule referitoare la unele arendări de sate și termenele fixate pentru plată4. 
Aceste amănunte ne arată că izvorul, un catastif de sate, nu constituia un act 
oficial, ci unul de uz personal al proprietarului. Faptul că acesta din urmă era un 
reprezentant al familiei Cantacuzino transpare din numele unora dintre satele 

                                             
 Acest text dezvoltă comunicarea cu acelaşi titlu prezentată în cadrul Conferinţei 

naţionale Societatea de curte şi viaţa cotidiană în spaţiul românesc (secolele XVI–XIX), 
Cluj-Napoca, 8 noiembrie 2014. 

1 SJAN IS, Manuscrise, nr. 2616, f. 1 r.-16 v. Documentul este publicat integral la 
finele prezentului studiu. Mulţumesc domnului Petronel Zahariuc pentru amabilitatea de 
a verifica şi corecta documentul, înainte de a fi trimis tiparului. 

2 Ibidem, f. 13 v. 
3 Ibidem, f. 14 v. 
4 Ibidem, f. 15 r. 
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A Moldavian Boyar Preparing for Exile. The Sale of the Property  
of Matei Cantacuzino, High Treasurer  

(Summary) 

 
The idea for this study was born after the discovery in the Jassy branch of the National 
Archives, of an unusual estate ledger, unsigned and undated, nevertheless extremely 
interesting for the social history of Moldavia, as it contains considerable amounts of 
information regarding the value of the mentioned villages. With the help of related 
sources, we could establish that the owner of this ledger was Matei Cantacuzino, High 
Treasurer, along with the fact that it had been written down towards the end of the 1790s 
and that it contains an extended list of villages, which the boyar wanted to let. The 
present study focuses mainly on the personality of this great Moldavian dignitary, who 
dedicated his life to both family and public interests. The prosopographical analysis of 
this man shows how his pro-Russian political beliefs had a negative impact on his 
private life and how he was forced to set off with his family on a well-prepared ‘self-
exile’ to Russia. Planning this departure meant the sale or the renting out of the estates, 
most of which being registered in the ledger that we shall publish to its full extent in the 
appendix to the present paper. 
 
Keywords: Matei Cantacuzino, Ralu Calimachi, estate ledger, prosopography, mundane 
life, the 18th century. 
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REGISTRUL BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE,  
AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR  

LUI MATEI CANTACUZINO DIN ANUL 1792 

VALENTIN CONSTANTINOV 

Matei Cantacuzino apare în actele epocii în ultimul sfert al secolului al 
XVIII-lea, când, în calitate de vel comis, primește permisiunea de la domnul țării 
să-și ia veniturile de pe „comeșia cea mare” pe niște crâșme din Iași1. De 
asemenea, alături de alți boieri moldoveni, el este numit epitrop al școlilor din 
Moldova2, iar în luna decembrie 1776, devine epitrop al mănăstirii și spitalului 
Sfântul Spiridon3. 

În anul 1792, Matei Cantacuzino împreună cu familia sa primește statutul 
de supus rus. Ca urmare a acestei situații a trebuit să-și vândă toate moșiile din 
Moldova și să plece spre noul loc de trai. Așa cum prevedeau tratatele dintre cele 
două imperii, Rus și Otoman, în cazul în care vreun moldovean ar fi dorit să 
treacă cu traiul în Rusia el trebuia să-și vândă moșiile din Moldova. În momentul 
luării deciziei lui Matei Cantacuzino de a pleca în Rusia, în întreaga Țară a 
Moldovei a fost declanșată procedura de vânzare a averii imobile a fostului 
demnitar moldovean4. Din registrul de averi al lui Matei Cantacuzino rezultă că 
în acele timpuri era unul dintre cei mai bogați oameni din Moldova5. La acea 
vreme el era grav bolnav6, suferea de apoplexie, iar toate afacerile familiei erau 
gestionate de către soția sa, Ralu7. În anul 1792, ispravnicii de ținuturi primesc 
ordinul de a face cunoscută intenția lui Matei Cantacuzino de a se stabili în 
Rusia, recomandându-le tuturor celor care aveau vreo pricină cu dânsul să o 
                                             

1 Documente privitoare la istoria orașului Iași, Vol. VII. Acte interne (1771–
1780), ed. Ioan Caproșu (în continuare: Documente Iași), Iași, Editura „Dosoftei”, 2005, 
nr. 129, p. 110-138, p. 137-138. 

2 Ibidem, nr. 177, p.186-188. 
3 Ibidem¸ nr. 233, p. 279-283, p. 282. 
4 ANRM, F. 2, inv. 1, nr. 23, f. 190 și urm. 
5 A se vedea lista moșiilor scoase la vânzare din mai multe ținuturi ale Țării 

Moldovei (ANRM, F. 2, inv. 1, nr. 23, f. 196 r.-197 v.), dar și sumele cheltuite pentru 
același an 1792 (ibidem, 42-49 v.). 

6 Despre acest caz vezi şi studiul: A. Eşanu, V. Eşanu, Din istoria familiei 
Cantacuzino, în „Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 3-4, 1995, p. 37-40. 

7 A se vedea mai jos mărturia lui Ilie Catargi și a medicului care l-a îngrijit în 
acea perioadă pe Matei Cantacuzino. 
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Ţinutul Tutova 
10 dughene cu loc pentru cârciumă, cu un beci de piatră, în Bârlad, 

cumpărate cu cu 5.250 de lei, iaz și moară în apropiere de Bârlad, 45 de 
pogoane de vie în Liești cumpărate cu 4.310 lei.  

Notă. Un pogon de vie conține 400 de butuci, iar de toți la diferiți stăpâni 
171 de pogoane sau 68.400 de butuci. 

Totalul banilor arătați în registru: 174.238 de lei. 
Dumisale Costachi Ghica, așa cum s-a arătat, a plătit pentru tot după acel 

preț 65.000, iar după prețul de atunci o casă costa 50.000. Toate satele și 
terenurile au rămas la el cu 15.000 de lei. 

Matei Cantacuzino’s Register of Movable and Immovable  
Property, Income and Expenditure in 1792 

(Summary) 

Matei Cantacuzino appears in the documents of the last quarter of the eighteenth century, 
when as high official of the court he levied taxes or was appointed guardian of the 
schools in Moldavia and, in December 1776, guardian of the “Saint Spyridon” 
Monastery and Hospital. In 1792, Matei Cantacuzino and his family were granted the 
status of Russian subjects. Consequently, he had to sell all his Moldavian estates and set 
off to the new home. From the estate ledger that was drawn up on this occasion in 1792 
it emerges that Matei Cantacuzino had been one of the richest Moldavian boyars of the 
time. 
 
Keywords: villages, sale, Matei Cantacuzino, Russia, earnings. 
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BACŞIŞURI, MĂTĂSURI ŞI ARGINTĂRII. CĂLĂTORIA  
BOIERILOR MOLDOVENI LA CONSTANTINOPOL ÎN 1822* 

PETRONEL ZAHARIUC 

Evenimentele revoluționare din anii 1821–1822, care au culminat cu 
înlocuirea domnilor fanarioți cu domni pământeni sunt destul de bine cunos-
cute1, deoarece au fost atunci, și au fost considerate și după aceea, momente de 
cotitură în istoria românilor. Pentru trecerea dintr-un regim politic într-altul, un 
rol important l-a avut „deputăția” de boieri moldoveni, care a plecat la 23 martie 
1822 spre Silistra și, de aici, la Constantinopol. Această delegație era a treia în 
ordinea acelora care au fost trimise de boierii din Moldova sau de boierii 
refugiați în Bucovina la Iusuf pașa de Brăila sau la Mohamed Selim pașa de 
Silistra, pentru a prezenta Porții dorințele țării. Prima delegație, compusă din 
arhimandritul Ghenadie Rosetti, vornicul Teodor Balș și banul Ioan Tăutu, a fost 
la Brăila în primăvara anului 18212, unde a cerut intrarea oștilor turcești în 
Moldova pentru alungarea eteriștilor, iar a doua, formată din vornicul Teodor 
Balș, aga Ioan Greceanul, căminarul Costachi Cerchez și serdarul Iancu Stavăr, 
care ar fi dorit să ajungă la Constantinopol și a ajuns doar până la Silistra, la 
începutul lunii noiembrie, unde a cerut retragerea oștilor turcești din Moldova și 
revenirea administrației țării în mâinile pământenilor și unde s-a văzut cumplita 

                                             
* Acest studiu face parte dintre rezultatele proiectului de cercetare UEFISCDI, 

IDEI, nr. PN-II-ID-PCE-2012-4-0552. 
1 Vezi, spre exemplu, bibliografia adunată de N. Liu, Anul revoluţionar 1821 în 

istoriografia română (contribuţie bibliografică), în Studii. RdI, 24, 1971, 1, p. 77-92.  
2 Scrisoarea vornicului Teodor Balş către mitropolitul Veniamin şi boierii 

refugiaţi în Basarabia, din 27 februarie 1822, unde scrie: „mă giur, câtă greutate am 
suferit, la Iosuf paşa la Ibraila, când am fost triimis de domniile voastre” (Constantin 
Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a Catedralei mitropolitane din Iaşi, 
Bucureşti, 1888, p. 211); Alexandru Beldiman, Tragodia sau mai bine a zice Jalnica 
Moldovei întâmplare după răzvrătirea grecilor din 1821, în Cronicile României sau 
Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, ed. a II-a, de Mihai Kogălniceanu, III, Bucureşti, 
1974, p. 358-359; N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din 
depozitele de manuscrise ale Apusului, II, Bucureşti, 1896, p. 623. Manolachi Drăghici a 
scris că delegaţia a fost la paşa din Silistra (Istoria Moldovei pe timp de 500 ani, până în 
zilele noastre, II, Iaşi, 1857, p. 118-119), preluat de Ioan C. Filitti, Frământările politice 
şi sociale în Principatele Române de la 1821 la 1848, Bucureşti, 1932, p. 61-62, 77 (la 
p. 81, fragmentul din scrisoarea din 27 februarie 1822 a vornicului Teodor Balş!).  
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Baksheesh, Silk and Silversmiths’ Wares. The Moldavian  
Boyars’ Journey to Constantinople in 1822 

(Summary) 

The revolutionary events of 1821–1822, which culminated with the replacement of the 
Phanariote princes with native princes, are well-known because, at the time and 
afterwards, they were seen as milestones in the history of the Romanians. The delegation 
of Moldavian boyars played an important role for the transit from one political regime to 
another. On March 23, 1822 this group headed for Silistra and from there to 
Constantinople; they returned to Iași on September 27, 1822. The delegation was 
composed of Great Logothete Ioan (Ioniță) Sturza, Vornics Gheorghe Cuza, Iordache 
Râșcanu and Ioan Tăutu, Hetman Costache Cerchez and Aga Ioan Greceanu. So far, the 
reconstitution of the Moldavian boyars’ journey to Constantinople was based on the 
outstanding travel journal (Jurnalul mergerii boierilor deputați la Ţarigrad), written by 
one of the delegation members, not by Vornic Ioan Tăutu (as N. Iorga had presumed), 
but by Vornic Gheorghe Cuza or Vornic Iordache Râșcanu. Currently, this journey can 
be understood much better owing to the revaluation of the facts recorded in a register 
(izvod) of exceptional value with regard to “the money spent in Constantinople.” The 
expenses were taken down by Aga Ioan Greceanu, one of the delegation members. 
The book of expenses, which we publish now, abounds in details concerning the lifestyle 
of the Moldavian boyars in Constantinople and the travelling expenses of their return 
trip. The total amounted to 101,410 Lei, most of the money having been used for day-to-
day expenses in the Ottoman capital, for baksheesh and gifts, as well as for purchasing 
silk, furs and silversmiths’ wares. Most of the items, recorded in this book of expenses, 
were produced in the Orient or followed Oriental fashions. This proves one more time 
that in 1822 the society and Ioniță Sandu Sturza’s Court was almost completely linked to 
Eastern traditions. Nonetheless, a certain wind of change is felt in two or three instances 
throughout the register, especially when the Prince and the boyars purchase several 
English products from the Levant Company, precisely because they were ‘Made in 
England.’ 

In this study, I have tried to briefly reconstitute part of the story concerning the 
year 1822 which brought a significant political change in Moldavia, i.e. the 
reinstatement of native princes. However, Moldavia had to wait for another generation in 
order to witness the change of the models and of the customs.  
 
Keywords: Moldavia, Constantinople, Ioniță Sandu Sturza, book of expenses, Oriental 
clothing and customs, baksheesh, silk and silversmiths’ wares.  



 

371 

TESTAMENTUL ȘI INVENTARUL AVERII  
VISTIERNICESEI SMARANDA BALȘ (1833 / 1848) 

DAN DUMITRU IACOB 

Smaranda Balș a fost, cu siguranță, un personaj bine-cunoscut în rândurile 
elitei sociale moldovene din prima jumătate a secolului al XIX-lea, fiind chiar la 
un pas de a deveni doamna țării, dacă promisiunea făcută de Mihail Sturdza de a 
o lua de soție ar fi fost onorată. Deși nu i-a fost dat să ajungă doamnă, această 
romantică poveste de dragoste și alte câteva isprăvi din viața ei au reținut atenția 
memorialiștilor din secolul al XIX-lea1. Istoricii nu s-au arătat însă prea intere-
sați de biografia acestei mari cucoane, personajul, demn de un roman, rămânând, 
până de curând, într-o nemeritată uitare2. Chiar dacă recuperarea biografiei 
Smarandei Balș nu este o sarcină facilă, ne-am propus să scormonim puțin în 
praful timpului pentru a afla mai multe date despre viața și averea ei. Demersul 

                                             
 Acest studiu a fost realizat în cadrul unui grant al Autorității Naționale Pentru 

Cercetare Științifică din România (ANCS), CNCS-UEFISCDI, proiect numărul PN-II-
RU-PD-2012-3-0386. 

1 Radu Rosetti, Ce am auzit de la alții. Amintiri, București, Humanitas, 2011, 
p. 191; G[heorghe] Sion, Suvenire contimpurane, București, Nemira, 2000, p. 58-59; 
C.A. Kuch, Moldauisch-Walachische Zustände in den Jahren 1828–1843, Leipzig, 
Leopold Michelsen, 1844, p. 164-166 (precizăm că paginile respective nu au fost prinse 
în Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, Vol. IV 
(1841–1846), coord. Daniela Bușă, București, Editura Academiei Române, 2007, p. 212-
233, fapt pentru care versiunea în limba română la care am făcut trimiterile este: 
C. A. Kuch, Starea de lucruri din Moldova și Valachia pe la anii 1828 până la 1843, 
traducere de A.C. Cuza, în CL, XXV, nr. 9, 1891, p. 782-783). 

2 În bibliografia de specialitate am identificat doar trei titluri în care sunt tratate 
sau amintite câteva aspecte privitoare la testamentul și patrimoniul material al Smarandei 
Balș: Dumitru Ivănescu, Eminescu în documente de familie, în Eminescu: sens timp și 
devenire istorică, vol. I, ed. Gheorghe Buzatu, Ștefan Lemny și Ion Saizu, [colecția: 
Românii în istoria universală, vol. III4], Iași, Universitatea „Al.I. Cuza”, 1988, p. 1019-
1020; Familiile boierești din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie istorică, 
genealogică și biografică, coordonator și coautor Mihai Dim. Sturdza, Tom. I. (Abaza – 
Bogdan), București, Editura Simetria, 2004, p. 255, 277-279; Corina Cimpoeșu, Artă, 
modă, cultură europeană în Moldova între 1830 și 1860. Elemente ale procesului de 
modernizare culturală, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2013, 
p. 32, 205-206. 
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The Last Will and the Inventory of Assets of Smaranda Balș (1833 / 1848) 
(Summary) 

Smaranda Balș (1785?–17.09.1848), née Sturdza, is a leading figure of Moldavia’s female 
elite in the first half of the 19th century. She was married to High Treasurer Alexandru 
Balș from Dumbrăveni. In 1833, shortly after her husband’s death, she made her will 
and, after her death in 1848, the authorities drew up the inventory of her assets. In the 
present study we have attempted to analyse and publish these two documents, which 
provide biographical information about Smaranda Balș, her assets and her undertakings. 
From a more general perspective, these sources offer information about the material 
culture, the lifestyle and the daily activities of the Moldavian boyars in the modern era. 

Firstly, Smaranda’s testament includes information about the real estate owned by 
this gentlewoman, when she became a widow. Her landed property consisted in eight 
estates, most of them being her own dowry. Almost all estates were situated in 
Bessarabia and represented her main source of income. Secondly, the testament also 
contains references about Smaranda’s philanthropic intentions. However, the latter were 
not carried out, because the goods designated as donations no longer existed at the time 
of testator’s death, and for this reason the will was eventually cancelled by court. In this 
sense, with Smaranda Balș, the inheritance settlement represents a case sufficiently well 
documented to be used for research in the field of legal history and legal practice, or the 
analysis of the testamentary discourse in the modern age. 

The inventory of assets made after the death of the owner contains the recording 
of the moveable property in her Jassy home, thus completing the overall picture of the 
possessions which Smaranda Balș held in the latter part of her life. The inventoried 
objects can be divided into several categories: furniture, crockery and other household 
items, religious items and art objects, documents, books, jewellery, linen and items of 
clothing, household goods stored in the outbuildings and in the yard. Depending on their 
arrangement and utility, they reflect the interior of a boyar house in the mid-nineteenth 
century and the daily or the occasional activities carried out in that house. The modern 
character of the house is given by a series defining elements, such as fashionable 
furniture mostly purchased from abroad, household objects resulting from the technolo-
gical progress (clocks, lamps, accessories and kitchenware, tableware, special sanitary 
ware etc.) and art objects, which are more numerous and more diverse than in previous 
times. Other objects, like items of clothing and jewellery serve as evidence for the 
fashion of the female elite in the Romanian society and the symbolic role of clothing in 
the public representation of social status. 

The inventory of assets contains references about Smaranda’s personal archive. 
The succinctly recorded documents refer mainly to the lease and sale of estates and 
about the expenses and the financial investments that she made during her widowhood. 
From this point of view, these documents present her as an independent and pragmatic 
person, quite responsive to economic and social changes. Although she was aware that 
land tenure was the symbolic and economic resource that legitimated the social and 
economic status of nobility, Smaranda Balș sold all the land and invested the money in 
bonds. She seems to have understood that the circulation of financial capital had become 
more profitable and safer than the lease the land. We can thus say that, without 
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abandoning her social condition and her elitist lifestyle, she had managed to adapt to the 
challenges of the capitalist economy and of the other modernizing transformations that 
the 19th century Romanian society was going through. 

Despite the consistent information on Smaranda’s material and cultural universe, 
these sources are, nevertheless, too sterile to help us decipher her personality. Only a few 
features seem to be better highlighted in what concerns her education and her moral 
character. She had been raised and educated in the Greco-Levantine culture, but she was 
very responsive to Western culture, too, especially the French one. Smaranda spoke 
Greek, Romanian and French and she felt attraction to literature and art. She purchased 
books and even managed to establish a small private library in French; she subscribed to 
foreign journals, she borrowed books from the reading cabinets in Jassy and made 
donations to a literary society in Athens. From the analysis of the annexed sources, as 
well as from other documents, Smaranda Balș appears as a person proud of her family’s 
status, wealth and prestige. She was utterly conscious of her physical beauty and 
personal charm, she was educated, sophisticated, progressive and independent, yet also 
ambitious, stylish, chic and capricious, with her habits, her passions and her pleasures. 

 
Keywords: material culture, testament, inventory of assets, lifestyle, economic 
resources, social elite, Romanian society. 
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AVEREA UNEI DESCENDENTE BRÂNCOVENEŞTI:  
MARIA ARGETOIANU  

GHEORGHE LAZĂR 

O privire rapidă asupra contribuțiilor istoriografice românești din ultimele 
decenii evidențiază în mod incontestabil – urmare și a contactelor directe și a 
accesului mult mai facil la bibliografia de specialitate din spațiul occidental și nu 
numai – o creștere a interesului pentru cercetarea și punerea în circuitul științific 
a tot mai multe și variate izvoare istorice. Din această perspectivă, merită 
semnalată aici atenția tot mai evidentă în ceea ce privește cercetarea și 
valorificarea catagrafiilor de avere – indiferent de momentul întocmirii lor sau 
al statutului social al individului / familiei la care se face referire –, categorie 
documentară ce prin informațiile oferite este în măsură să ofere nu numai un 
plus de cunoaștere, dar totodată să deschidă noi perspective pentru o mai bună 
înțelegere a istoriei sociale sub multiplele ei fațete1.  

În acest context, în rândurile ce urmează, vom încerca să prezentăm 
câteva aspecte, plecând de la inventarele întocmite imediat după dispariția 
Măriuței Argetoianu, o jupâneasă cu o ascendență ilustră, dar și cu o avere pe 
măsură. Astfel, dacă pe linia tatălui, contele Nicolae Ruset, descindea din 
neamul boierilor Rusetești – împământeniți mai întâi în Moldova, iar mai apoi și 
în Ţara Românească –, iar prin cea a mamei, Ancuța Brâncoveanu, din familia 
ilustrului domn Constantin Brâncoveanu, Măriuța lăsa în momentul morții o 
avere impresionantă, care va fi moștenită în cea mai mare parte de singurul ei 
urmaș, Nicolae Argetoianu, rezultat din căsătoria cu pitarul Constantin 
Argetoianu. Cele opt catastife identificate de noi până în acest moment – în care 
membrii familiei dinspre partea mamei sale au consemnat cu acribie nu numai 
averea rămasă în urma Măriuței, dar și diverse cheltuieli efectuate, cum ar fi cele 

                                             
 Acest studiu a fost realizat în cadrul unui grant al Autorității Naționale Pentru 

Cercetare Științifică din România (ANCS), CNCS-UEFISCDI, proiect numărul PN-II-
ID-PCE-2011-3-0562. 

1 În acest sens, a se vedea Dan Dumitru Iacob, Catagrafiile de avere – surse 
importante pentru istoria socială, în RIS, X–XII, 2005–2007, p. 192-200, precum şi 
studiul nostru Despre averea unui slujitor domnesc: cazul căpitanului Anton arapul, în 
Retrospecţii medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproşu, ed. Victor Spinei, 
Laurenţiu Rădvan și Arcadie M. Bodale, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi, 2014, p. 351-372, cu trimiteri bibliografice.  
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The Property of Maria Argetoianu, a Descendant 
 of the Brâncoveanu Family 

(Summary) 

Maria Argetoianu was descended from an illustrious family, as her father, Nicolae, had 
originated from the Ruset boyar family, while her mother, Ancuța, had been the daughter 
of Constantin Brâncoveanu, the former Prince of Wallachia. Maria Argetoianu died in 
1744 and most of her impressive property was inherited by her sole heir, Nicolae, a son 
from her second marriage. Maria’s second husband was Constantin Argetoianu, Vel 
Pitar (bread supplier of the court) and she got married even a third time, to Serdar 
Iordache, a middle rank boyar hitherto ignored by scientific literature. 

The first part of this article is a biographical sketch of Maria Argetoianu’s life in 
the first half of the eighteenth century, based on previously published primary sources 
and on archival documents. The second part of the article is a close analysis of the eight 
inventories of assets that were drawn up shortly after her death. At first glance, these 
inventories, which have been published for the first time in the appendix to this article, 
might seem monotonous and dull. Nonetheless, closer scrutiny reveals very many details 
that offer insight into the material life and the social code of the eighteenth century 
Wallachian nobility. Thus, the listing of jewellery and clothing items defines, on the one 
hand, luxury and economic status and, on the other hand, it suggests an insufficiently 
monetized economy. Similarly, the attention given to post-mortem rituals and 
ceremonies throws light onto the religious practices of the Wallachian elite. 
   
Keywords: the Argetoianu family; aristocracy; inventories of assets; luxury and economic 
status; religious practices. 
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„CONDICA DE TOATE PRICINILE ŞI TREBUINŢELE  
CASII MELE” DE PITARUL DUMITRU PIERSICEANU  

DE LA FUNDATA (1804–1839) 

CONSTANȚA VINTILĂ-GHIȚULESCU 

„Condica de toate pricinile și trebuințele casii mele”, acesta este titlul 
manuscrisului 1268 păstrat la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București. 
Adnotările încep la 1 martie 1804. Autorul acestui caiet de socoteli este pitarul 
Dumitrache Piersiceanu. Condica de socoteli are 174 de file, scrise foarte frumos și 
îngrijit, cu o mare atenție acordată fiecărei litere, fiecărei cifre, cu scriitură clară. 

Astfel de surse sunt importante pentru orice tip de istorie. În ultima vreme, 
o serie de tineri istorici au întreprins o cercetare amănunțită în arhive, publicând, 
spre folosul tuturor, condici de cheltuieli, inventare de avere, testamente și foi de 
zestre, catagrafii1. Fără astfel de surse reconstruirea istoriei sociale din trecut ar 

                                             
 Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului finanţat de Ministerul 

Educaţiei Naţionale, CNCS-UEFISCDI, nr. PN-II-ID-PCE-2012-4-0079. 
1 Documentele familiei Miclescu. Colecţia Emil S. Miclescu, ed. Petronel Zahariuc 

și Lucian Lefter, Iași, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2014; Mihai Mîrza, Averea lui 
beizadea Ioniţă Cantemir după un catastif din 1755, în AIIX, XLIX, 2012, p. 409-437; 
Idem, Cheltuielile casei marelui vistiernic Toader Palade, după o seamă din anul 1752, 
în ASUI, LIX, 2013, p. 333-408; Gheorghe Lazăr, Mărturie pentru posteritate: 
testamentul negustorului Ioan Băluţă din Craiova, Brăila, Muzeul Brăilei – Editura 
Istros, 2010; Idem, Un testament şi o poveste de viaţă: cazul negustorului Cernea 
Popovici, în Miscellanea Historica: in honorem Professoris Marcel-Dumitru Ciucă 
Septuagenarii, ed. Cristian Luca, Claudiu Neagoe și Marius Păduraru, Brăila, Muzeul 
Brăilei – Editura Istros / Piteşti, Muzeul Județean Argeș – Editura Ordesos, 2013, p. 597-
624; Idem, Despre averea unui slujitor domnesc: cazul căpitanului Anton Arapu, în 
Retrospecţii medievale. In honorem Professoris emeriti, Ioan Caproşu, ed. Victor 
Spinei, Laurenţiu Rădvan și Arcadie Bodale, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” Iaşi, 2014, p. 351-372; Idem, Cheltuielile de înmormântare a unei jupânese 
de altădată: cazul Mariei Greceanu, în Mihai Dim. Sturdza. Omagiu la 80 de ani, ed. 
Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” Iași, 2014, p. 777-797; Idem, De la Râmnic la Veneţia şi Sfântul Mormânt. 
Catastiful negustorului Constantin Malache (secolul al XVIII-lea), în Oraşe vechi, oraşe 
noi în spaţiul românesc. Societate, economie şi civilizaţie urbană în prag de modernitate 
(sec. XVI-prima jumătate a secolului al XIX-lea), ed. Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura 
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 “Register for All the Affairs of My Household” by Dumitrache Piersiceanu  
from Fundata (1804–1839) 

(Summary) 

The Register for All the Affairs of My Household is one of the most important research 
sources with respect to the Early Modern Romanian society. Dumitrache Piersiceanu 
thoroughly recorded every detail concerning the financial management of his household. 
The observations might seem dull and arid, but when they serve as research material 
they turn out to be very resourceful and appropriated for the reconstruction for the daily 
life of a middle rank boyar family. I hope to be able to transcribe and publish the entire 
register in the near future, given its indisputable value in clearing up many questions 
regarding a series of issues, such as the study of noble ranks and high offices, the income 
of their holders, the managing of an estate, the building of a house, the raising of 
children and their education, the relationship between master and house servants, 
landlord and tenants, even about fashion and tastes, textiles and jewellery, tobacco and 
wine, and many others.  
 
Keywords: dowry, welfare, women, social history, family, marriage, patrimony. 
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CASELE PROPRIETARILOR DE MOȘII  
ÎN FORMULARELE RECENSĂMÂNTULUI GENERAL  

AL ȚĂRII ROMÂNEȘTI DIN 1838 

BOGDAN MATEESCU 

Studiul pe care îl propunem se circumscrie tematic atât domeniilor 
prosopografiei, demografiei și habitatului, cât și culturii materiale, metoda abor-
dată fiind însă una cantitativă. Deși o astfel de metodă nu este deloc imposibilă 
folosind surse în mod tradițional asociate cu cercetările dedicate patrimoniilor 
individuale sau instituțioanle – catastife de venituri și cheltuieli, inventare de 
avere, testamente – credem că în cazul de față ea este cu mult favorizată de 
tipicul sursei propuse: formularul de recensământ. Deși, în general asociat demo-
grafiei, recensământul poate constitui și o sursă foarte bună pentru studiul averii 
mobile și imobile, avantajul său față de sursele specifice prosopografiei și 
studiul averilor fiind acela că oferă informații standardizate despre mai mulți 
subiecți, în același moment istoric. Altfel spus, ne oferă același context temporar 
și documentar prin care putem studia un număr relativ mare de subiecți. Cazul 
ideal este însă și acela în care sursa este una detaliată, cu informația distribuită 
individual, pe subiecți sau unitate de recenzare, și nu sub formă de cifre globale 
pe localități, județe, țară. Sursa pe care o propunem ca bază de analiză are tocmai 
această caracteristică. Nu vom insista pe datele globale ale Recensământului din 
18381, ci ne vom folosi chiar de formularele completate de recenzori. 

Nu vom lua în calcul toate informațiile completate în aceste formulare, 
volumul lor fiind unul imens, încă neglijat de istoricii care se ocupă de această 
perioadă: șase tipuri de formulare pentru județe și orașe și două tipuri pentru 
București. Cele pentru județe și orașe totalizează 114 rubrici: 24 pentru populație 
și 90 pentru moșii! Astăzi, la șase decenii după ce formularele au fost descoperite 
și la 15 ani de când au început să fie publicate, Recensământul Țării Românești 

                                             
 Cercetare finanțată prin proiectul „MINERVA – Cooperare pentru cariera de 

elită în cercetarea doctorală și post-doctorală”, cod contract: POSDRU/159/1.5/S137832, 
proiect cofinanțat din Fondul Social prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 

1 Publicate în epocă, pot fi consultate în „Analele Parlamentare ale României”, 
tom. IX, partea I, București, 1898, p. 1162-1163; a se vedea și centralizările din studiul 
lui Ion Donat și George Retegan, La Valachie en 1838 d’après une source statistique 
inédite , în „Revue Roumaine d’Histoire”, nr. 5, IV, 1965, p. 925-941. 
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Mansions of the Landed Gentry in the Forms of  
the 1838 Census of Wallachia 

(Summary) 

The mansions of the landed gentry in Moldavia and Wallachia have enjoyed the 
attention of historians in varied and consistent writings. Yet, we still lack important 
quantitative studies on this subject, that should indeed give us a relevant picture of the 
predominant characteristics of these mansions. Our study aims at bringing to light a 
source both unknown and compatible with such an effort – the estate forms of the 1838 
general census in Wallachia, the first general census in Romania’s history which offers 
information about the building materials employed. Our analysis covers six districts – a 
small territory – so that it should be seen as representative at local level only. The results 
seem to suggest a not very impressive picture about the manor houses in those areas, 
namely, brick or stone houses are predominant only in the highlands, while the two-
storied houses or those with more than 3 rooms are rare. Evens so, the exceptions 
surpass in number the already known semi-fortified boyar homes (cule) and manor 
houses (conace), to the extent that we can and should consider these forms as a valuable 
source of information for the rediscovery of such homes. 
 
Keywords: mansions, the 1838 General Census of Wallachia, estates, building typology. 
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MEMORIE ŞI PATRIMONIU. INVENTARUL BISERICII 
EVANGHELICE DIN CISNĂDIE (JUDEȚUL SIBIU) 

MARIA CRÎNGACI ŢIPLIC, IOAN-MARIAN ŢIPLIC, IOAN-COSMIN IGNAT 

Aspecte generale 

Evoluția istorică a bisericilor medievale din Transilvania și a patrimoniului 
lor a fost analizată cu predilecție din perspectiva formelor arhitecturale și 
artistice ale monumentelor în sine sau au fost dezvoltate teme de cercetare pe 
anumite tipuri de obiecte de altar sau piese de mobilier din cadrul edificiilor 
ecleziastice, precum argintăria de cult, poliptice medievale, altare baroce, orgi, 
clopote, pietre funerare etc.  

În multe dintre bisericile medievale săsești din sudul Transilvaniei, până 
în urmă cu aproape un deceniu, se găseau in situ arhiva bisericii parohiale, 
valoroase piese liturgice medievale, altare sau alte obiecte și echipamente 
specifice inventarului unei biserici. Datorită emigrării masive a germanilor, în 
special după 1990, și a pericolului degradării accelerate și a dispariției 
valoroaselor piese din interiorul bisericilor sau a caselor parohiale, Biserica 
Evanghelică C. A. din România a inaugurat în 2003, la Sibiu, Centrul de Dialog 
și Cultură Friedrich Teutsch al Bisericii Evanghelice C. A. din România 
(Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche 
A. B. in Rumänien) care are drept misiune de a aduna, centraliza și conserva 
arhive și bunuri de patrimoniu mobil din parohiile ei din Transilvania, parohii 
care fie au fost părăsite de comunitățile de germani, fie nu îndeplineau condițiile 
de conservare și protecție1. Tipul de abordare pe care îl propunem, și anume 
reconstituirea patrimoniului mobil și imobil al unei biserici și interpretarea 
informațiilor pentru o anumită perioadă de timp sau chiar din Evul Mediu și 
până în zilele noastre, se poate constitui într-o direcție nouă de cercetare ce 
prezintă un potențial informațional uriaș. Prin analiza unui studiu de caz, 
respectiv a patrimoniului mobil și imobil al unei bisericii medievale din sudul 
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Transylvanian Medieval Monuments: Past, Present, Future. Between Archaeology, 
History and 3D Modelling, finanţat prin Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi 
Inovare 2007–2013, Programul Idei, Subprogramul Cercetare Exploratorie înregistrat la 
UEFISCDI cu numărul 193/5.10.2011. 

1 Pentru detalii mai multe vezi http://www.teutsch.ro/. 
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Memory and Heritage. The Inventory of the Lutheran Church  
in Cisnădie (Sibiu County) 

(Summary) 

Through this article we aim to reconstruct the true dimension of a church in the Middle 
Ages and in the Pre-Modern period. We strive to do so by following four main 
coordinates: the church within a religious landscape, the parish church within the 
settlement seen as a principal sacred space in relation to other secondary spaces 
(chapels, cemeteries, monasteries etc.), the church as an independent entity, namely its 
structural evolution and that of its movable and immovable heritage, the church as 
memory, as a bridge between the past and the present, respectively the priests’ role in 
maintaining and preserving the heritage belonging to a church or a parish community. 
This trajectory can be followed by means of researching the archives of the parish 
churches. In our endeavour, we have taken for example the Lutheran Church in Cisnădie 
(dedicated to Saint Walpurga), since the evolution of the church within a broader 
religious landscape and the evolution of its heritage prove to be very suggestive as the 
church contains valuable architectural elements, a true panoply of rare and unique 
Transylvanian artefacts dating from the 12th to the 19th century. It also includes very 
valuable parish archives that were preserved in situ until 2011, when they were moved to 
the Teutsch House (Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der 
Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien  – Sibiu) in order to be protected in a proper 
microclimate. The present research attempts to complete the data collected by medieval 
archaeology and it will certainly add considerable information about religious material 
culture, social-religious life, and the perception which the medieval man and the modern 
man alike developed with regard to memory and the responsibility of preserving church 
property. 

 
Keywords: religious material culture, movable and immovable heritage, Middle Ages 
and Pre-Modern age, religious landscape. 
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MĂNĂSTIRILE PRECISTA DIN ROMAN ŞI PROROCUL 
SAMOIL DIN FOCŞANI ŞI UN CATASTIF DE AVERE 

DIN ANUL 1830 

MARIUS CHELCU 

Situația celor două biserici la jumătatea secolului al XVIII-lea 

Nu doar în timpurile moderne, atunci când s-a pus problema secularizării, 
s-au iscat controverse în privința felului în care se împacă îndemnul biblic de a 
„nu aduna comori pe pământ” și existența averilor bisericești. Nu vom insista 
asupra controverselor pe această temă, mărginindu-ne doar la a menționa că, din 
perspectiva dreptului canonic, cel care a oferit temei juridic pentru ca biserica să 
dețină averi, lucrurile care compun patrimoniul bisericesc, au fost clasificate în 
trei categorii. Prima categorie este cea a lucrurilor sfinte, anume bunurile 
destinate direct și exclusiv cultului divin, precum edificiul în sine, sfântul altar, 
sfântul antimis, sfintele vase, sfintele icoane. A doua categorie se compune din 
lucrurile sfințite, cum sunt veșmintele, cărțile, praporii, cimitirul, ograda bisericii 
și alte lucruri necesare oficierii cultului, pe care le vom întâlni în inventarele 
analizate de noi. Cea de-a treia categorie este formată din lucrurile destinate 
întreținerii persoanelor și lucrurilor, casa parohială, clădiri, pământuri, bani și 
alte mijloace de obținere a unor venituri. Tot din perspectiva dreptului canonic, 
atunci când vorbim despre averea bisericească, vorbim în fapt despre un 
patrimoniu care își află rădăcinile în actele de ctitorire, fiindcă realizarea voinței 
ctitoricești presupunea, în mod obligatoriu, o înzestrare prin care ctitoria să-și 
poată îndeplini scopul1.  

La jumătatea secolului al XVIII-lea starea celor două așezăminte asupra 
studierii patrimoniului cărora ne-am îndreptat atenția nu era una dintre cele mai 
fericite. Biserica din Roman, cu hramul Adormirii Precistei, se afla în părăsire și 
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Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1990, p. 496. 
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The Monasteries ‘Precista’ [Immaculate Mother of God] in Roman and “Samuel 
the Prophet” in Focșani and an Inventory of Assets from 1830 

(Summary) 

Church assets have been a topic of debate not only in the modern age, when they led to 
the secularization of monastery estates, but throughout the entire history of Christianity, 
when over and over again, the exhortation “Lay not up for yourselves treasures upon 
earth” stood in contrast with ecclesiastical property. Hence the difficulties that emerged 
in the argumentation of both the role and the content of church property. As far as the 
content is concerned, starting from canonical texts and the laws that the Byzantine 
Emperors issued, one has come to the conclusion that the Church property is made of all 
of those res ecclesiasticae, which the Church needs for its institutional existence and for 
the fulfilment of its religious and social purpose. The goods making up church property 
have been generally divided into two categories: Christian religious objects, meant 
exclusively for use during the divine service, and other goods that are to cover the 
expenses of the divine service, for the maintenance of the clergy, and of all actions 
directly related to the church’s general mission. The church’s right to property is 
founded on the Holy Scriptures, and particularly on one of Christ’s injunctions “to share 
everything with one’s neighbour.” It is stated that without material resources, the church 
could not offer comfort to “the weary and the thirsty” and could not practice the virtue of 
Christian mercy. Therefore, the Church, regarded as a social organism and in order to 
meet the needs of the Christian divine service, has always been in need of earthly 
property for the support of its servants and to help those who needed its protection. 
“Support of the needy” has actually been the strongest justification for the acquisition of 
properties, as the protection of the poor, of the sick, of widows and of orphans has led 
the church towards the accomplishment of one of its primary goals.  

The Church of St. Mary’s Dormition in Roman and The Church of “Samuel the 
Prophet” in Focșani are two establishments founded in the mid-eighteenth century, 
during the rule of Prince Constantin Racoviță. The mission of the two establishments, 
ever since the first years of their existence, was to help and protect the poor and the sick. 
Our research starts from the contents of certain property registers belonging to the two 
monasteries. They were drawn up between 1765 and 1830 and they are kept now at the 
National Archives in Jassy. Besides the endowment that the two establishments 
benefited from, which was necessary for them to fulfil their purpose, we will attempt to 
reconstruct the wider context of their origination. 
 
Keywords: inventory, property registers, church property, Christian religious objects, 
Prince Constantin Racoviță. 
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PATRIMONIUL ŞCOLAR DIN MOLDOVA ÎNTRE 
DEZIDERATELE EPOCII MODERNE ŞI REALITATE 

(1832–1862) 

SUZANA BODALE 

Istoria educației din spațiul românesc este un subiect prolific, mai ales 
pentru că școala a devenit o componentă prezentă în viața fiecăruia dintre noi și, 
astfel, cunoașterea universului ei naște curiozități permanente în ceea ce privește 
procesul devenirii sale. Apoi, adesea, multe aspecte din viața cotidiană a 
comunităților din trecut pot fi redate doar prin studierea acestui fenomen.  

Este adevărat că apariția primelor școli nu a dus, în același timp, și la o 
reglementare a activității lor. Nevoile comunităților au reclamat creșterea 
numărului lăcașelor școlare, iar normele care au fixat reguli comune pentru 
funcționarea lor s-au dezvoltat organic și au creat un sistem coerent mult mai 
târziu, abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Chiar și atunci, se observă că nu 
au existat decizii privitoare la o dotare standard a școlilor, iar principala 
explicație rezidă în aceea că problema gospodăririi lor se considera că aparține, 
exclusiv, acestora. De asemenea, odată cu înmulțirea numărului de școli în 
mediul rural, administrarea localului, cât și a casei învățătorului (adesea corp 
comun) reveneau în sarcina primăriilor. Pe de altă parte, deși nu abundă în lux, 
situația instituțiilor de învățământ din capitala Moldovei, adică a Seminarului 
Veniamin, a Institutului Vasilian, a Institutului Academic și a Şcolii Centrale de 
Fete, este cu mult mai bună și, de asemenea, se remarcă că în școlile urbane 
dotările sunt mai bune. Astfel, această realitate este cel mai ușor și mai sigur de 
urmărit prin analizarea și compararea inventarelor patrimoniului școlar din 
mediul rural, pe de o parte, din cel urban, pe de alta, precum și din școlile din 
Iași existente în acea epocă. 

Recunoaștem că tema este o provocare din acest punct de vedere, mai ales 
că acest tip de informații sunt greu de găsit pentru prima jumătate a secolului al 
XIX-lea și pentru că, adesea, ele se strecoară printre rânduri. Prin urmare, sunt 
mult mai multe datele despre ceea ce ar trebui să existe ca dotare în școli, dar nu 
se găsește și despre precaritatea condițiilor materiale, în general. Totodată, 
informațiile ne dezvăluie date despre învățători, revizori școlari, primari, elevi, 
părinți etc., iar trimiterile materiale apar întotdeauna ca detalii contextuale. Nu în 
ultimul rând, cercetarea trebuie să depășească și obstacolul paleografiei epocii, 
dar și pe cel al numărului mic de surse care ni s-au păstrat pentru perioada 
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The Moldavian School Patrimony between the High Aspirations of the Modern Age 
and Reality (1832–1862) 

(Summary) 

There is some very important information about the Moldavian school patrimony in the 
first half of the 19th century and these historical sources are kept at the National Archives 
in Jassy and have not been published so far. Thus, we can find various inventory lists 
regarding the building structure of schools (the classroom, the kitchen, the sickroom, the 
schoolyard etc.), the furniture, the crockery, the clothing items, the schoolbooks and the 
school archives. On the other hand, we can get a lot of information from circumstantial 
sources such as reports drawn up by doctors and inspectors or from teachers’ complaints, 
where the signers express their dissatisfaction about their poor living conditions. All 
these are highlighted by the beginnings of the formal school system. At the same time, 
the study of these inventories turns out to be beneficial, as they reveal new aspects with 
regard to the realities in the Moldavian schools in the first half of the 19th century, when 
the school patrimony was ranked first in importance, above the teachers, the pupils, the 
parents, the authorities etc. Moreover, these inventories offer a rich source of informa-
tion not only for historians and linguists, but also for sociologists and ethnologists.  
 
Keywords: inventories, education, school patrimony, Moldavian modern history, the 
first half of the 19th century. 
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CATAGRAFIA AVERII SPITALULUI  
DIN TÂRGUL HÂRLĂU (1858) 

SORIN GRIGORUȚĂ 

Rândurile de mai jos au căpătat contur pornind de la un document 
întocmit în vara anului 1858, în cea de-a doua zi a lunii august, de către 
căminarul Ioan Nicolau, trimis al Epitropiei Sfântul Spiridon pentru a inventaria 
„averea spitalului din târgul Hârlău” și a alcătui catagrafia acesteia. Ne-am oprit 
asupra acestui document din dorința de a armoniza, sperăm în chip fericit, 
preocupările noastre privitoare la asistența medicală în Moldova, cu tematica 
acestui volum, averile boierești. Asistența medicală publică în Moldova a căpătat 
consistență, treptat, ca urmare a acțiunii comune, însă manifestată fragmentat, a 
domnilor, boierilor și fețelor bisericești, la nivel central și local, în orașe mai 
mari sau mai mici, răsfirate pe întreg cuprinsul țării Moldovei. Spitalele și 
așezămintele cu caracter spitalicesc întemeiate de-a lungul timpului, după 
modelul și, de cele mai multe ori, sub tutela Spitalului Sfântul Spiridon, au fost, 
așadar, rezultatul activității ctitoricești a unor reprezentanți ai elitei societății 
moldovenești. Paul Pruteanu a încercat să identifice cinci căi principale ce au 
dus la întemeierea spitalelor în Moldova până la 18621. Modelul propus de 
istoricul ieșean al medicinii a fost urmat, iar pe alocuri îndreptat și completat de 
Dan Dumitru Iacob, în lucrarea privitoare la Practica donației în beneficiul 
spitalelor urbane din Moldova pe parcursul secolelor XVIII–XIX2. Vom relua pe 
scurt această categorisire: așezăminte întemeiate din inițiativă particulară locală, 
din inițiativa unor biserici sau mănăstiri, din inițiativa obștei, din inițiativa 
Epitropiei Sfântul Spiridon și din inițiativa domnului. 

Dintre acestea ne vom opri doar asupra primei categorii, deoarece aici 
poate fi încadrat și așezământul ce face subiectul analizei noastre. În acest prim 
grup au fost reunite spitalul Sfântul Spiridon din Iași, spitalul din Botoșani, ce-l 
are drept ctitor pe comisul Ioan Mavromati, cel din Bârlad, întemeiat de către 
vorniceasa Elena Beldiman și spitalul din Tărătași (Iași), înființat de logofătul 

                                             
1 Paul Pruteanu, Contribuţii la istoricul spitalelor din Moldova. Spitalele din 

Moldova dependente de Epitropia generală a Casei Sf. Spiridon, de la primele 
începuturi până la unirea serviciilor sanitare ale Moldovei şi Munteniei, Bucureşti, 
Editura Medicală, 1957, p. 15. 

2 Dan Dumitru Iacob, Aspecte privitoare la practica donaţiei în beneficiul 
spitalelor urbane din Moldova (secolele XVIII–XIX), în HU, XVIII, 2010, p. 196-197. 
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The Inventory of the Hospital Assets in Hârlău (1858) 
(Summary) 

Founded by Pulheria Ghica, neé Balș, the Hârlău Town Hospital was completed in July 
1858, and, at the Lady Logothete’s desire, it was placed under the administration of the 
Office of the General Trusteeship of the “Saint Spiridon” Hospitals. Prior to this 
integration, the Trusteeship had sent the inspector Ioan Nicolau to draw up an inventory 
of the settlement’s rooms and of all the objects donated by its founders. The Inventory of 
the Town Hospital in Hârlău (9 f.) – the document resulting from this inventory – is 
being kept in the Collection of Documents at the National Archives in Jassy. Without 
being too insistent, in the few pages of the this study, we have attempted to present some 
aspects regarding the founders of the settlement, the motivation of the founding 
intention, along with a series of details about the location of the hospital and the steps 
taken for its completion, i.e. the transformation of the houses and the gardens purchased 
by Pulheria Ghica and the equipment of the hospital with the necessary healthcare items. 
The inventory presents in detail the disposition of the hospital wards and rooms, their 
purpose, and the furniture allotted to every room. Moreover, is also mentions all the 
religious books and objects in the hospital chapel, as well as the clothing items and the 
objects that were to be used in the feeding and the treatment of patients. The information 
preserved in such inventories sheds light on the history of the hospital as a mid-
nineteenth century Moldavian healthcare institution and on the Moldavian boyars’ 
philanthropic concern for supporting the foundation and equipment of such 
establishments. 
 
Keywords: inventory, hospital, Pulheria Ghica, renovation, medical care, Hârlău. 
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CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVITOARE LA PREŢURI 
REFLECTATE ÎN INVENTARELE DE AVERE DIN ŢARA 

MOLDOVEI (SECOLELE XVI–XVIII) 

ARCADIE M. BODALE 

Una din sursele ce nu poate fi neglijată de către cercetătorii interesați de 
istoria economică, în general, și a prețurilor, în special, din spațiul românesc o 
constituie inventarele de avere. Păstrate sub formă de liste de venituri și 
cheltuieli ale domniei sau ale caselor boierești, situații ale averilor, veniturilor și 
cheltuielilor lăcașelor bisericești, foi de zestre, zapise de mărturie pentru 
împrumuturi, izvoadele lucrurilor furate, inventare ale bunurilor boierilor și 
negustorilor ce au murit în mod neașteptat ori care au plecat din țară în mod 
precipitat sau de diate (testamente), această categorie de izvoare devine tot mai 
numeroasă pe măsură ce ne apropiem de epoca modernă. 

 De-a lungul secolelor XVI–XVII s-au creat câteva asemenea documente, 
la est și sud de Carpați, însă, din păcate, s-au păstrat destul de puține inventare 
de avere, pentru ca, începând cu veacul al XVIII-lea, numărul lor să sporească 
semnificativ. Această situație a fost determinată de faptul că, în Evul Mediu, 
astfel de evidențe își pierdeau rapid importanța practică, așa încât ajungeau să fie 
socotite „netrebnice”, adică netrebuitoare, inutile1. Cum între secolele al XV-lea 
și al XVIII-lea, în Moldova și Ţara Românească, doar actele de stăpânire a unei 
moșii erau considerate importante2, aproape toate celelalte categorii de 
documente s-au pierdut definitiv.  

Abia organizarea Arhivelor Statului din Ţara Românească și Moldova 
(1831–1832) a contribuit treptat la schimbarea treptată a percepției asupra valorii 
vechilor documente, ceea ce a permis păstrarea unor inventare de avere din 

                                             
 Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului finanţat de Unitatea Executivă 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI), Evoluţia preţurilor în Moldova între secolele al XV-lea şi al XVII-lea. 
Implicaţii economice, sociale şi politice [Price Evolution in Moldavia (15th–17th 
centuries). Economic, Social, and Political Implications], proiect numărul: PN-II-RU-
PD-2012-3-0171. 

1 Ştefan S. Gorovei, Arhiva veche, în Sfânta Mănăstire Putna, Mănăstirea Putna 
Editura „Mitropolit Iacov Putneanul”, 2010, p. 377, 383 şi 383; monah Alexie Cojocaru, 
Arhiva perioadei moderne, în Sfânta Mănăstire Putna, p. 377. 

2 Ibidem, p. 377. 
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5 – pentru vin. 
11 30 pentru ceară. 
31 30 diiaconului. 
5 60 dajdiea popii Neculai. 
8 – o iconiță. 

218 –  
20 – preotului Neculai. 
14 – ci am dat la casa Movilianului.                                  [40      

252 – dați de min(i).                                                              16     21 
235 99 luați de mini.                                                                23    99]34      

16 21  

A Few Considerations on the Prices Recorded in 16th – 18th Century  
Moldavian Property Inventories  

(Summary) 

Property inventories are one of the most important sources for researchers of Romanian 
economic history, in general, and of the changes in price over time, in particular. Even if 
rather few property inventories have been preserved to the present day and many of 
them, kept both in Romanian and foreign archives, have not been submitted yet to 
thorough research, such documents are, nevertheless, particularly important for 
historians and philologists. Thus, they allow us, on the one hand, to reconstitute the daily 
life of our social and cultural elite and, on the other hand to decipher the meaning 
numberless archaisms. Finally, yet importantly, these documents display the most 
accurate fresco of the society that created them. Unfortunately, most registers of revenue 
and expenditure and inventories of stolen goods, of given dowry and of legacies date 
back from the 18th century and the first half of the 19th century. Given the fact that few 
sources of this kind have come down to us, they do not record price evolution of a 
specific period, but only situations characteristic of well-delimited time and space. 
Nevertheless, they are extremely important for the establishment of monetary parities on 
a certain date. Therefore, although they bring important data to price history, the lack of 
continuity of these property inventories requires that the information contained in these 
documents be supplemented with other written sources. 

In the appendix, we publish 18th century documents regarding the property, the 
revenue and the expenditure of The “Saint Elijah” Church in Fălticeni, which are kept at 
the National Archives in Jassy in a yet unpublished register. They contain a lot of 
information concerning the foundation act, the price of some religious objects, the 
property, the revenue and the expenditure of this church. From these documents, we 
learn about the foundation procedures and the administration of a market town Parish 
Church, facts which have been very little studied so far. 

 
Keywords: price history, old manuscripts, inventories, The “Saint Elijah” Church in 
Fălticeni, religious objects, property, revenue and expenditure. 
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AVERE FURATĂ, FĂPTUITORI ŞI PEDEPSE ÎN MOLDOVA 
(SECOLUL AL XVII-LEA – PRIMA JUMĂTATE  

A SECOLULUI AL XVIII-LEA)* 

CĂTĂLINA CHELCU 

Pentru perioada istorică la care ne referim nu au fost întocmite inventare 
propriu-zise, care să conțină bunurile însușite fără drept. Acestea sunt 
menționate ca atare sau înșiruite, acolo unde a fost cazul, în funcție de 
proporțiile pagubei produse. Există și surse documentare în cuprinsul cărora 
obiectul furtului este mai puțin reprezentat, justiția concentrându-se, în astfel de 
cazuri, mai cu seamă pe autorii delincvenței și mai puțin pe faptele lor. De aceea, 
plata capului „de la o nevoie”, fără alte detalii specifice, este destul de frecventă. 
Dispersate sau stereotipe, aceste documente sunt plângeri adresate de către 
victimă domnului sau slujitorilor acestuia, zapise prin care învinuitul își 
recunoaște vina sau acte emise de către autoritatea judiciară în urma investigării 
faptei penale. Într-o discuție cu privire la furtul de / din avere, adică din totalitatea 
bunurilor disponibile, interesează lămurirea unor aspecte aparținând unei realități 
pe care istoricul trebuie să o restituie în toată complexitatea evoluției sale: 
motivațiile furtului și circumstanțele în care a fost produs, tipurile de furt, 
categoria socială din care fac parte, timpul și spațiul producerii infracțiunii, 
pedepsirea făptașilor. Pe scurt, este vorba despre inițierea scrierii unei istorii a 
faptelor reprobabile și condamnabile de furt și tâlhărie în Moldova, în secolul al 
XVII-lea și în prima jumătate a veacului al XVIII-lea. 

Bazate pe vaste „anchete” istorice, lucrările apărute în spațiul istoriografic 
occidental, în special cel francez, au propus lecturi inedite pentru diverse aspecte 
ale realității infracționale în diverse spații și timpuri. Dintre acestea, ne-au reți-
nut atenția: expunerea resorturilor profunde ale violenței medievale și moderne 
și relevarea dimensiunii sale identitare, abordarea problemei furtului, infracțiune 
ancorată în cotidian1, și a tâlhăriei sau, cum ar spune Emmanuel Le Roy Ladurie, 

                                             
* Acest studiu a fost realizat în cadrul unui grant al Autorităţii Naţionale Pentru 

Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS), CNCS-UEFISCDI, proiect numărul PN-II-
RU-PD-2012-3-0417. 

1 Valérie Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires 
de France, 2006, p. 1. 
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doilea își re/întregea averea cu banii, animalele și, mai ales, cu pământul de care 
făptuitorul trebuia se se despartă. 

Cât despre explicarea faptelor antisociale de furt și tâlhărie, este greu de 
identificat cu exactitate, și aceasta tot din cauza stereotipiei și sărăcirii în infor-
mații a surselor corespunzătoare perioadei asupra căreia am insistat. Putem 
presupune o problemă de control a impulsurilor, ispita pe care averea / averile o 
constituiau, în varii ocazii, pentru hoți, pe fondul lipsurilor cauzate de sărăcie și 
deseori invocate, dar și oportunitatea însușirii delictuoase a averii și acumulării 
de pradă.  

Stolen Property, Perpetrators and Punishments in Moldavia during the 
17th Century and the First Half of the 18th Century  

(Summary) 

The period that we have focused on in our presentation implies that the analysed sources 
do not include actual inventories, but documents that had been drawn up during the 
investigation of the theft and the perpetrators’ punishment. These documents are 
complaints that the victim addressed to the prince or to officials of the latter, or 
documents issued by the judicial authority as a result of the criminal investigation. 
Besides the conditions in which the theft was committed, the documents also mention 
the goods involved, sometimes in the form of an enumeration. Consequently, we have 
tried to identify such lists, to the extent that the sources allowed us to do it. We were also 
interested in the identification of those persons who represented a social risk, obviously 
starting from a series of factors such as the severity of guilt, which was expressed by the 
value of the damage, the perpetrator’s criminal “record,” etc. In this sense, we have been 
able to establish the existence of an “occasional” or recidivist thief, who sometimes 
escaped punishment by compensating for the committed crime, and the “professional” 
robber who, because of the violence of his actions, becomes the subject of collective 
fear. Among the reasons that the perpetrators invoked and the ones related to the 
political context, we may mention famine, poverty, and wars, which devastated the 
whole country and nourished theft. That is the reason why bands of Polish, Turkish, or 
Tartar soldiers were also encountered among the robbers. Moreover, to this group of 
individuals we can add Moldavian boyars who were discontent with the Prince’s policy 
as vassal of the Sublime Porte. For the Prince, the punishment of the acts of theft was a 
statement of power.  
 
Keywords: thief, robbery, stolen goods, punishment, compensation for committed 
crime, princely judicial authority. 
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ASPECTE PRIVIND AVEREA ELITELOR DIN JUDEŢUL 
NEAMŢ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 

DANIEL PAVĂL 

Istoria elitelor locale ale României moderne, ca produs al unui proiect 
coerent și constant, este istoria unui subiect care abia începe să existe. 
Preocupată aproape exclusiv de problemele politice (analizate din perspectiva 
ideologiei naționale) sau sociale (abordate însă și ele de pe diverse poziții ideo-
logice, fapt ce producea vicierea rezultatelor), istoriografia autohtonă a neglijat 
să trateze, în mod serios, mediul antreprenorial românesc. În felul acesta ne-am 
trezit în situația curioasă, dar deloc onorantă, de a vorbi până la sațietate de 
modernizare, dar fără modernizatori, de a nu putea avea o imagine coerentă și 
mai ales realistă a profilului întreprinzătorului din spațiul românesc din secolul 
al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea, și nici de a putea răspunde la 
o întrebare simplă: cine au fost actorii cei mai dinamici din sfera mediului de 
afaceri, cei care, de fapt, au fost agenții cei mai activi ai modernizării României 
ante și interbelice? 

În vederea remedierii acestei situații inconfortabile, considerăm că un bun 
început l-ar constitui publicarea unor documente de arhivă, inedite, care să 
reflecte prin conținutul lor modul în care acești oameni au reușit să-și constituie 
averile (unele dintre ele impresionante), cât și detalierea efectivă a acestora. 

Studiul de față încearcă să răspundă acestui comandament, aducând în 
circuitul științific o serie de documente de arhivă ce reflectă averea pe care o 
dețineau două personalități importante din județul Neamț, din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, ce proveneau din medii sociale diferite. 

Paradoxul situației, așa cum vom putea observa, este că, deși au fost 
oameni foarte importanți din punct de vedere al vieții economice a județului, cel 
puțin prin prisma averii pe care o dețineau, nu cunoaștem aproape nimic despre 
viețile lor personale, biografiile lor urmând a fi reconstituite – cu siguranță 
fragmentar – doar după ce vor fi cercetate toate documentele disponibile, 
existente în depozitele de arhivă. 

Primul personaj asupra căruia ne-am oprit, Neculai Albu, era, se pare, 
medelnicer, adică un boier de rangul doi fără funcție în stat, unul dintre acei 
boieri mărunți cu care, în perioada Regulamentului Organic, domnitorul Mihail 
Sturdza a umplut Ţara Moldovei. Dar cu siguranță că nu datorită acestui titlu va 
reuși acest om nou să-și clădească averea, ci spiritului său întreprinzător, care se 



Daniel Pavăl 

782 

25. Susnumiților D-ni esecutori, Protoereul Conta și Grigore Gr. Isecescu, 
pentru buna lor voințe <și> recompensarea ostinelilor <F. 78 r.> ce au a întrebu-
ința dupe trecirea mea din vieațe, le lasu în profitul D-sale suma de 47.000, 
patruzeci și șapte mii lei vechi, în bonuri de la Dl. Dimitrie Sfetco, cum și banii 
500 #, cinci sute galbini, de la Dl. Neculai Gridovu, sau vor beneficia de 15, 
cinci sprezece la sută, din averea ce o lasu în destribuire, înlocuind atunci 
lipsurile din sumele ce se vor putea încasa dela D-nii Sfetco și Gridovu. 

26. D-nii esecutori vor urmări scoaterea sumei de 4.000 #, patru mii 
galbini, ce-i am la casa logofătului Dimitrie Sturdza Miclăușanu, cu procentile 
lor, care bani, putându-se scoate, se vor da tot starețului Mon. Neamțu ca ajutor 
la restaurarea acei monastiri, sau D-nii esecutori vor trece dreptul urmăririi 
acestor bani cătră stat, îngrijitorul acei Monastiri. 

În aceste douăzeciși șase puncte se cuprind toate desposițiile voinții mele 
ultime, declarând totodată că nu am nici rude de sus în vieață și nici coborătoare 
/ nefiind căsătorit niciodată /. Iar rudelor mele laterale le lasu binecuvântările 
mele, nefiindu-le dator întru nimic. 

Făcut astăzi, anul 1873, luna noemvrii, în 27.  
Isc(ălit): Aga Lascarache Costache 
Subsemnatul am subscris pe Dl Lascarache Costache cu zisa D-sale, 

priimind și condeiul din mâna D-sale, dupe ce mai <F. 78 v.> întăi i sau cetit 
testamentul în fața mea și me-au mărturisitu că este făcut cu a D-sale buna 
învoire și dictare. 

Isc(ălit): N. Ionescu Iconomu 

Several Aspects Regarding the Property of the Social Elite in Neamț County 
in the Second Half of the 19th Century 

(Summary) 

Local elites in the modern Romanian society have not been a topic of real interest in 
Romanian historiography. Thus, the present study attempts to analyse the structure and 
the way Neculai Albu and Lascarache Costache – two individuals belonging to different, 
yet important, social and economic strata of the Neamț County – succeeded in acquiring 
and managing their property during the second half of the 19th century. The appendix 
contains their testaments, along with the dowry list of a wealth young lady, which 
seemed to us relevant for the inventory of assets of a future family. We chose this 
document on purpose, because the future husband was the son of one of the two 
characters whose assets are the object of our study.  
 
Keywords: property, elite, landowner, boyar, dowry, testament. 
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