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Celestin IGNAT* 
 
 

Logofeţia Ţării Moldovei în cea de-a treia domnie a lui 
Gheorghe Duca (1678-1683) 

 
 
 
 
În studiul de faţă ne propunem să cercetăm un episod din istoria Moldovei 

în vremea celei de-a treia domnii a lui Gheorghe Duca, domn care şi-a lăsat 
amprenta asupra acestei perioade. Interesul nostru se îndreaptă spre una din 
dregătoriile importante ale ţării, logofeţia, fiind preocupaţi de deţinătorii acesteia la 
curtea domnească. Primul mare logofăt al lui Gheorghe Duca a fost ultimul mare 
logofăt al lui Antonie Ruset – Neculai Racoviţă1. Cel dintâi act pe care-l semnează 
ca mare logofăt în noua domnie este datat 22 decembrie 1678, când subscria uricul 
domnesc prin care se întărea lui Grigore Hăbăşescu, fost hatman, stăpânirea asupra 
hotarelor satului Zberoae din Branişte2. În primele două luni din anul următor în 
fruntea cancelariei domneşti îl găsim tot pe Neculai Racoviţă. La 20 ianuarie 1679 
acesta dădea o carte neguţătorului Miha3, iar la 21 februarie, când este menţionat 
pentru ultima dată ca mare logofăt, împreună cu marii boieri, dădea mărturie lui 
Gheorghe Duca privitoare la cumpărarea unor case pe Uliţa Rusească din Iaşi4.  

După ieşirea din marea logofeţie, Neculai Racoviţă apare mereu în umbra 
tronului. Prima menţiune în calitate de boier „mazil” este datată 5 aprilie 1679, 
când domnul răsplătea acest „boiarin al nostru credincios şi cinstit” ce a slujit „şi 
nouă cu dreptate şi cu credinţă slujbă”, dăruindu-i un vad de moară în apa 
Bârladului „ca să-şi facă dumnealui moară pre acel vad”5. Deşi l-a destituit din 
marea logofeţie, Gheorghe Duca l-a ţinut aproape. În vara anului 1679, cât a lipsit 
domnul din Iaşi, fostul logofăt a fost numit caimacam alături de marele logofăt 

 
* Doctorand, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; 
celestinignat@yahoo.com. 
1 Mihai-Bogdan Atanasiu, Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic, Iaşi, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 474-482.   
2 CDM, vol. IV (1676-1700), întocmit de Regleanu Mihai, Doina Duca Tinculescu, Veronica 
Vasilescu, Negulescu Constanţa, Bucureşti, 1970, p. 91, nr. 321. 
3 Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, IV/1, Iaşi, 1914, p. 26-27, nr. 21 (20 ianuarie 1679). 
4 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. II, acte interne (1661-1690), editate de Ioan 
Caproşu, Iaşi, Editura „Dosoftei”, 2000, p. 448-449, nr. 500 (în continuare: Documente Iaşi). 
5 Const. Solomon, C. A. Stoide, Documente tecucene, vol. I, sec. XVII-XIX, Bârlad, 1938, p. 37, 
nr. LXXI; CDM, vol. IV, p. 100, nr. 365. 
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Miron Costin şi marele vornic Gavril Costachi. Documentele ni-l înfăţişează în 
această perioadă implicat în mai multe activităţi specifice demnităţii pe care o 
ocupa6. Răsplata avea să vină îndată ce Duca a revenit în Iaşi, adică pe 1 octombrie 
1679. Ştefăniţă Lupu dăruise şi întărise lui Racoviţă marele logofăt (tatăl) 
stăpânirea peste satul Buciuleşti, care a fost al lui Gheorghe Ştefan vodă7, iar lui 
Neculai Racoviţă hatmanul (fiul) stăpânirea peste un alt sat din apropiere, 
Roznovul8, pentru că aceştia au „slujit la nevoile lor şi au pătimit multe urgii şi 
închisoare”. Drept urmare, Gheorghe Duca „arătând povestea pre amăruntul” dă şi 
întăreşte „domniilor sale” aceste două sate, Buciuleşti şi Roznovul să le fie „ocină 
nestricată în veci”9.  

Ştim că în anul 1680 s-a încercat o reeditare a revoltei orheienilor şi 
lăpuşnenilor din 1671-1672 condusă de Hâncu şi Durac10. De data aceasta 
principalii protagonişti au fost Vasile Gheuca, marele vistiernic, Gheorghe Bogdan, 
marele jitnicer, şi Lupu sulgerul. Cei trei au fost de altfel decapitaţi de vodă la 
2 octombrie 1680, dar numărul complotiştilor, implicaţi mai mult sau mai puţin în 
acest eveniment, a fost mult mai mare. Între boierii suspectaţi de complot s-au aflat 
şi Racoviţeştii, consemnând Nicolae Costin că vistiernicul Gheuca s-a înţeles cu 
Racoviţeştii, unul dintre ei fiindu-i „cumnat”, adică Ion Racoviţă11, în timp ce Lupu 
sulgerul recunoştea că acest complot a fost „şi cu ştirea lui Racoviţă logofătul”12. 
Întrucât uneltirea boierilor a ieşit la iveală, iar Racoviţă fusese deconspirat, 
logofătul îndată a anunţat pe vodă „ca să-şi scutească viaţa, cum s-a şi întâmplat; 
dar mai mult a fost din înţelepciunea Ducăi vodă decât din meşteşugul lui”. Duca a 
executat pe cei implicaţi direct în complot, dar în „înţelepciunea lui” a înţeles că 

 
6 La 25 iunie 1679, când împuterniceşte pe Luca, căpitanul de curteni de ţinutul Sucevii, să-şi 
oprească a sa dreaptă ocină şi moşie din satul Pleavălari (Teodor Balan, Documente bucovinene, 
vol. III, 1573-1720, Cernăuţi, 1937, p. 70, nr. 57); la 7 iulie, când porunceşte pârcălabilor de Focşani 
să meargă în satul Fâţăngeşti (Putna) şi să-l oprească pentru jupâneasa postelnicului Dumitraşco 
Cârnul (BAR, Documente istorice, CXXXVIII/75; „Creşterea colecţiunilor”, nr. XIX, 1911, p. 239); 
la 20 iulie (CDM, vol. IV, p. 107, nr. 403), la 24 iulie („Creşterea colecţiunilor”, nr. XLIX-LIII, 
1938-1942, p. 150); la 30 septembrie (CDM, vol. IV, p. 112, nr. 429). 
7 CDM, vol. III (1653-1675), întocmit de Mihai Regleanu, Doina Duca, Constanţa Negulescu, 
Veronica Vasilescu, Cornelia Crivăţ, Bucureşti, 1968, p. 121-122, nr. 487 (5 februarie 1660). 
8 C. A. Stoide, Constantin Turcu, Documente şi regeste din ţinutul Neamţului, secolele XVI, XVII, 
XVIII, extras din revista „Apostolul”, nr. 9-11 (1935), p. 24-25, nr. XLV (29 ianuarie 1660). 
9 ASI, Documente, 791/443 (copie). 
10 C. A. Stoide, Un episod din domnia lui Gheorghe Duca. Răscoala lui Hâncu şi Durac din 
1671-1672, în „Arhiva”, XLIII (1936), nr. 1-2, p. 56-80; N. Grigoraş, Marea răscoală din Moldova 
dintre 1671 şi 1672, în SCŞI, XIII (1962), fasc. 2, p. 209-235. 
11 Erau rude prin alianţă, dar nu cumnaţi. Vasile Gheuca era căsătorit cu Simina, fiica Tudosicăi Jora 
(CDM, vol. III, p. 382, nr. 1798; Ştefan S. Gorovei, Înrudirile cronicarului Grigore Ureche, în ALIL, 
XXIV (1973), p. 117), aceasta fiind soră cu Safta Costache, cea de-a doua soţie a lui Ion Racoviţă 
(Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. VII, Iaşi, 1912, p. CLXXII; Nicolae Stoicescu, Dicţionar al 
marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV-XVIII, Bucureşti, Editura 
Enciclopedică română, 1971, p. 430-431). 
12 Nicolae Costin, Letopiseţul ţării Moldovei, în Mihail Kogălniceanu, Cronicele României, tom. II, 
Bucureşti, 1872, p. 19. 
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trebuie să treacă cu vederea amestecul în complot al unora dintre cei mai influenţi 
boieri, cum erau Racoviţeştii13, mai ales că erau înrudiţi cu unele din cele mai 
influente familii moldoveneşti ale timpului14, executarea altor boieri mari fiind „de-a 
dreptul provocatoare”15. Aşadar, Neculai Racoviţă a ieşit cu obrazul curat din 
această năpastă datorită conjuncturii politice, precum şi adâncilor rădăcini 
răspândite printre multe şi puternice neamuri. 

La numai două săptămâni după decapitarea complotiştilor, adică pe 
17 octombrie 1680, Duca l-a numit pe Neculai Racoviţă, alături de alţi boieri şi 
negustori, în comisia care avea să judece procesul dintre Ursachi vistiernicul şi 
negustorul polon Alexandru Balaban. Deşi Balaban pierduse un proces în Polonia 
şi fusese dovedit mincinos, instigat de Duca, a obţinut un firman de la turci şi a 
reuşit să strămute procesul în Moldova. Neculai Racoviţă şi ceilalţi membri ai 
comisiei constatau, în mod surprinzător, că Ursachi datora lui Balaban 74.000 de 
taleri, în timp ce negustorul polon nu datora nimic lui Ursachi16. Bunele relaţii 
dintre Duca şi fostul logofăt sunt vădite şi de gestul din 11 februarie 1681, când 
Neculai Racoviţă avea să se bucure din nou de privilegiul domnesc. La această dată 
domnul întărea boierului său „cinstit şi credincios” stăpânirea peste două părţi de 
ocină din satul Botneni, de la ţinutul Fălciului17. Că s-a bucurat în continuare de 
încrederea domnului ne dovedesc şi documentele din vara aceluiaşi an, care ni-l 
înfăţişează pe Neculai Racoviţă iarăşi în postura de caimacam, pe când Duca era 
plecat la Poartă. În această calitate împuternicea pe Ştefan Bran18 şi pe preotul 
Grigoraşco din Iaşi19 să strângă zeciuiala de pe moşiile lor.  

Din vara anului 1681 şi până în cea a anului următor documentele nu ne 
mai oferă nici o ştire despre Neculai Racoviţă. Reapare la 17 iunie 1682, din nou în 
postura de caimacam, alături de marele spătar Toader Palade20, în vremea când 
Duca, „cu toată casa”, a mers în Ucraina pentru a lua în stăpânire ţara încredinţată 

 
13 C. A. Stoide, Izvodul costăchesc, în SAI, VI (1964), p. 22. 
14 Mihai-Bogdan Atanasiu, op. cit., p. 474-475; Nicolae Stoicescu, Dicţionar, p. 430-431 (Racoviţă 
Cehan şi Neculai Racoviţă); idem, Legăturile de rudenie dintre domni şi marea boierime şi 
importanţa lor pentru istoria politică a Ţării Româneşti şi Moldovei (secolul XV – începutul secolului 
al XVIII-lea), în „Danubius”, Istorie, V (1971), p. 134. 
15 C. A. Stoide, op. cit., p. 23. 
16 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. III, supl. II, culese şi 
publicate de Ioan Bogdan, Bucureşti, 1900, p. 209-210. Pentru acest proces vezi pe larg N. C. 
Bejenaru, Din relaţiile comerciale moldo-polone în sec. al XVII-lea. Procesul vistiernicului 
moldovean Ursachi cu negustorul polon Balaban, în „Arhiva”, XXXIV (1927), nr. 2, p. 45-54. 
17 BAR, Documente istorice, CLXI/34; Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. VIII, p. 321-322; 
Costin Clit, Documente huşene, vol. IV (1631-1865), Iaşi, 2016, p. 61, nr. 45 (11 februarie 1681). 
Acest Tofan îi dăruise lui Racoviţă zece pământuri în Botneni în văleatul 7189, deci înainte de 
11 februarie 1681 (CDM, vol. IV, p. 159, nr. 658). 
18 BAR, Documente istorice, CDLVII/22. 
19 ASI, Documente, 622/5. 
20 CDM, vol. IV, p. 174, nr. 729.  
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de Poartă cu un an înainte21. Sfârşitul anului l-a găsit pe Racoviţă printre boierii 
Sfatului care, la 12 decembrie, judeca o pricină22. În primăvara anului 1683 
Neculai Racoviţă era din nou caimacam. Domnul Moldovei, plecând la Viena, a 
lăsat conducerea ţării pe mâinile lui Racoviţă logofătul, a lui Toader Pălade, marele 
spătar, şi a lui Toderaşco Cantacuzino, marele vistiernic. La 31 mai aceştia întăreau 
mănăstirii Cetăţuia stăpânirea unor case din Iaşi, cu pivniţe din piatră, şi cu nişte 
dughene, în capul Podului Hagioaiei23. După această dată, abia în toamnă, la 
sfârşitul lunii octombrie 1683, Racoviţă mai semna un document, prin care boierii 
rămaşi în ţară întăreau mănăstirii Sf. Ioan Gură de Aur (Zlataust) din Iaşi, zidită de 
către Duca Vodă, locul dăruit de Ştefan Radu vodă, „ca să-i fie sfintei biserici 
dreaptă ocină şi moşie şi miluire în veci”24. Zadarnică a fost încrederea şi 
bunăvoinţa arătată de Duca faţă de Racoviţă logofătul după ce l-a înlăturat din 
această funcţie, căci orgoliul rănit al marelui boier avea să lovească tocmai atunci 
când domnul avea nevoie de sprijinul colaboratorilor săi. Gestul fostului logofăt de 
la finalul domniei lui Duca îşi are rădăcina în primăvara anului 1683, când domnul 
pleca la Viena. Neculce consemnează că la plecarea lui Duca „s-au sfătuit 
caimacamii cu o samă de boieri că de se va întoarce domnul, ei să nu se mai 
întoarcă, deoarece nici ei nu-l vor mai aştepta în Iaşi, ci vor pleca în alte ţări, că nu-l 
mai pot sătura”25. Acest plan avea să se concretizeze întocmai spre sfârşitul anului, 
când Duca se întorcea în ţară. De pe la Braşov, boierii au început să-l părăsească, 
iar cei rămaşi în Iaşi au fugit care încotro. Boierii caimacami au fugit la munte, mai 
aproape de hotarul cu Transilvania, adăpostindu-se în Hangu, tocmai la moşia 
marelui vistiernic Toderaşco Cantacuzino26. Aici au primit scrisoare de la domn să 
iasă din Hangu, din bejenie, şi să meargă la dânsul la Domneşti. Însă cum au văzut 
cartea lui Duca, boierii au trecut în Ţara Ungurească cu toate „casele lor”27. 
Racoviţă a revenit în Moldova în domnia lui Dumitraşco Cantacuzino, care l-a repus 
în demnitatea de mare logofăt, dregătorie în care rămâne până la moarte28. 

 
21 Nicolae Muste, Letopiseţul Ţării Moldovei, în Mihail Kogălniceanu, Cronicile României sau 
Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, vol. III, 1874, p. 20; N. Iorga, Ucraina moldovenească, în 
AARMSI, s. II, t. XXXV (1912-1913), p. 354-360. 
22 BAR, Documente istorice, MDCLXXXIX/3 (12 decembrie 1682). 
23 Documente Iaşi, vol. II, p. 520-521, nr. 585. 
24 Ibidem, p. 525-526, nr. 590 (30 octombrie 1683). 
25 Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ediţie critică şi studiu 
introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 268. 
26 Gheorghe Ungureanu, Mănăstirea Pionul sau Schitul Hangu şi ruinele Palatului cnejilor 
Cantacuzini, în „Anuarul liceului de băieţi Petru Rareş”, Piatra Neamţ, 1933-1934, p. 118; vezi şi 
Mihai-Bogdan Atanasiu, Schitul Hangu între legendă şi adevăr istoric, în „Monumentul IX. Lucrările 
Simpozionului Naţional Monumentul – Tradiţie şi viitor”. Ediţia a IX-a, Iaşi, 2007, volum coordonat 
de Lucian-Valeriu Lefter şi Aurica Ichim, Iaşi, 2008, p. 90.  
27 Ion Neculce, op. cit., p. 272. 
28 Nicolae Stoicescu, Dicţionar, p. 431; idem, Lista marilor dregători ai Moldovei (sec. XIV-XVII) în 
AIIAI, VIII (1971), p. 402; Mihai-Bogdan Atanasiu, Din lumea cronicarului, p. 480. 
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Al doilea mare logofăt al lui Gheorghe Duca a fost Miron Costin29. Acesta 
fusese înlăturat din postura de şef al cancelariei domneşti de Antonie Ruset şi 
înlocuit cu Neculai Racoviţă. Miron Costin revenea aşadar pentru a doua oară în 
demnitatea de mare logofăt, de data aceasta urcat pe cea mai înaltă treaptă a 
Divanului de către Gheorghe Duca. Cu siguranţă repunerea lui Costin în cea mai 
înaltă dregătorie a Divanului se datora şi implicării sale în răsturnarea lui Antonie 
Ruset şi susţinerea noului domn. Împreună cu alţi boieri, Miron Costin fusese la 
Poartă cu pâră împotriva lui Antonie Ruset, uneltind pentru revenirea lui Gheorghe 
Duca pe tronul Moldovei30. Poziţionarea sa avea să-l readucă repede în fruntea 
cancelariei domneşti căci, la 14 ianuarie 1679, Miron Costin semna deja ca mare 
logofăt31, iar a doua zi, pe 15 ianuarie, subscria, în aceeaşi demnitate, un uric 
domnesc32. O ciudăţenie apare la 21 februarie 1679, într-un act în care primul 
dintre martori este Neculai Racoviţă, menţionat ca mare logofăt, în timp ce Miron 
Costin apare ca fost mare logofăt33. Dacă ne oprim doar asupra documentelor în 
care este menţionat Neculai Racoviţă, după cum am văzut, lucrurile ar fi clare, căci 
Racoviţă semnează mereu ca mare logofăt, până în data de 21 februarie 1679. 
Singurul document din acest interval în care Miron Costin semnează ca fost mare 
logofăt este cel amintit mai sus. Am putea trage concluzia, hazardată, că în primele 
trei luni de domnie ale lui Gheorghe Duca, cancelaria Ţării Moldovei a fost 
condusă de doi logofeţi. Cele două personaje semnează fiecare ca mare logofăt, 
însă, atunci când apar împreună în acelaşi document, Neculai Racoviţă este 
menţionat şi semnează ca mare logofăt, în timp ce Miron Costin figurează ca fost 
mare logofăt. Se prea poate ca Neculai Racoviţă să nu fi fost înlăturat imediat din 
fruntea cancelariei domneşti, preferându-se, probabil, o perioadă de tranziţie de la 
vechea la noua domnie, acordându-i-se o întâietate de onoare atunci când era 
menţionat în acelaşi act şi Miron Costin. Cert este că Gheorghe Duca a lucrat cu cei 
doi importanţi boieri, ţinând cont de relaţiile acestora în rândul marii boierimi, dar 
şi de experienţa pe care o aveau în cancelarie. 

În privinţa extinderii posesiunilor deţinute de Miron Costin34, în mod 
surprinzător, în această domnie, potrivit documentelor păstrate, boierul şi-a extins 
averea cu puţine părţi de moşie, două cumpărături de ocini la Româneşti35 şi o 
danie de la Simion „pentru mult bine” ce i-a făcut36. 

 
29 Mihai-Bogdan Atanasiu, Din lumea cronicarului, p. 329-337. 
30 Nicolae Costin, op. cit, p. 16; Ion Neculce, op. cit., p. 256-257. 
31 ASI, M-rea Neamţ, 3/25; CDM, vol. IV, p. 93, nr. 331. 
32 Ibidem, 130/35; CDM, vol. IV, p. 93, nr. 332. 
33 Documente Iaşi, vol. II, p. 448-449, nr. 500. 
34 Pentru domeniul funciar al lui Miron Costin, vezi Paul Păltănea, Familia cronicarului Miron Costin 
şi risipirea moşiilor prin descendenţi (I), în ArhGen, IV (IX) (1997), 3-4,  p. 145-156 şi ibidem (II), în 
ArhGen, V (X) (1998), 1-2, p. 87-106. 
35 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. V, p. 40-41, nr. XXIX (21 martie 1679); ibidem, p. 42, 
nr. XXXI (29 octombrie 1679). 
36 BAR, Documente istorice, CLXV/38 (5 aprilie 1680). 
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În vara anului 1679 Duca a fost plecat din Iaşi, luând parte la o expediţie 
turcească37, documentele semnalându-i prezenţa în capitala ţării abia în luna 
octombrie. Încrederea pe care i-o acordase domnul lui Miron Costin este întărită, 
dacă mai era nevoie, de faptul că ocârmuirea ţării a fost lăsată pe mâna sa, alături 
de mai sus amintitul Neculai Racoviţă şi Gavril Costachi, mare vornic al Ţării de 
Jos. În calitate de caimacam, îl întâlnim la 25 iunie 1679 scriind căpitanului de 
curteni din ţinutul Sucevei să-şi ia veniturile de pe o moşie38, la 7 iulie poruncind 
„prietenilor noştri”, pârcălabilor de Focşani, să oprească un sat din ţinutul Putnei39, 
dând o mărturie pentru mănăstirea Pângăraţi40, pe 24 iulie poruncind pârcălabilor 
de Fălciu să cerceteze o neînţelegere41, pentru ca în în ultima zi a lunii septembrie 
să întărească stăpânirea asupra unei părţi de ocină42. Un document din anul 
următor, datat 20 februarie 1680, ni-l arată pe marele logofăt implicat în hotărnicii. 
Astfel, la această dată, Miron Costin a fost trimis de Duca în satul Ohrincea, 
împreună cu Leca uricarul, să cerceteze pricina dintre Andrei Mihuleţ, fost 
pârcălab, şi cei care au împresurat hotarul satului său, urmând să stâlpească locul 
ales. Marele boier a cercetat neînţelegerea, apoi a luat „gloaba douăzeci şi patru de 
boi de la cei ce au împresurat hotarul, au vrut să-l ucidă pe Mihuleţ şi i-au bătut 
copiii”43. O altă „slujbă” pe care a mai îndeplinit-o şeful cancelariei în 1680 a fost 
şi cercetarea unui zapis adus de Păladie, fost vornic de Bârlad, într-o pricină cu 
Tudosca Jora. În urma analizei s-a constatat că Păladie „a umblat cu meşteşuguri” 
şi a fost dat iarăşi „rămas dinaintea Divanului şi din toată legea ţării”44. 

Dacă acestea sunt activităţile pe care le-a desfăşurat Miron Costin pe plan 
intern, mărturiile documentare dovedesc activitatea marelui logofăt şi în plan 
extern, mai ales în relaţiile Moldovei cu Polonia. În contextul în care tronul lui 
Duca era ameninţat de turci, căci în tot cursul anului 1680 se răspândise zvonul 
transformării Moldovei în paşalâc45, domnul Moldovei a menţinut legăturile cu 
ţarul, arătându-se din nou dispus să medieze pacea cu Poarta46, dar şi cu regele 

 
37 Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 şi de la 1709 la 1711. 
Opere, vol. I, ed. de Const. A. Stoide şi I. Lăzărescu, cu prefaţă de G. Ivănescu, Iaşi, Editura Junimea, 
1976, p. XXXVII. 
38 Teodor Balan, op. cit., vol. III, p. 70, nr. 57; MEF, vol. VI, alcătuitori A. N. Nichitici, D. M. 
Dragnev, L. I. Svetlicinaia, P. V. Sovetov, Chişinău, „Ştiinţa”, 1992, p. 116, nr. 34. 
39 BAR, Documente istorice, CXXXVIII/75; „Creşterea colecţiunilor”, nr. XVII, 1911, p. 239. 
40 CDM, vol. IV, p. 107, nr. 403 (20 iulie 1679). 
41 „Creşterea colecţiunilor”, nr. XLIX-LIII, 1938-1942, p. 150. 
42 CDM, vol. IV, p. 112, nr. 429; ASI, Manuscrise, nr. 644, f. 11 (rez.). Judecata a fost făcută de către 
Gheorghe Duca la 26 mai 1680 (ASI, M-rea Aron Vodă, II/21, nr. 10). 
43 CDM, vol. IV, p. 119, nr. 458 (21 februarie 1680). 
44 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. VI/2, Bucureşti, 1904, p. 32-33, 
nr. 69 (f.z. aprilie? 1680). 
45 Ioan Moga, Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul 
secolului XVII, Cluj, 1933, p. 81. 
46 Relaţiile istorice dintre popoarele U.R.S.S. şi România, vol. III (1673-1711), comitetul de redacţie: I. 
S. Grosul, A. C. Oţetea, A. A. Novoselski, L. V. Cerepnin, Moscova, Editura „Ştiinţa”, 1970, p. 67-68, 
nr. 18. De altfel, sub pretextul cumpărării unor icoane de către Gheorghe Duca, domnul Moldovei şi 
ţarul au menţinut legătura în cursul anului 1680 (ibidem, p. 69-70, nr. 20). 
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Poloniei, mai ales că la Dunăre se strângea oastea otomană cu intenţia de a se 
îndrepta spre Cameniţa47. În aceste împrejurări Duca a apelat la serviciile lui Miron 
Costin, cunoscute fiind legăturile sale cu Polonia. La sfârşitul lunii august a trimis 
o delegaţie în Polonia, care să dovedească regelui că armata otomană va ierna în 
Ţările Române, iar cei doi domni erau ameninţaţi cu mazilirea. Solii insistară ca 
regele să încheie alianţa cu ţarul şi dă dea celor doi domni români loc de adăpost în 
Polonia48. Aceste legături s-au menţinut şi în anul următor. Astfel, la 26 iunie 1681, 
Miron Costin scria unui nobil polon, cu oarecare reproş, arătându-se uimit că leahul 
nu i-a transmis veşti despre dizolvarea Dietei, informaţie pe care o avea „din alt 
izvor”. Îl ruga, totuşi, să-i scrie „prin cel ce va da această scrisoare tot ceea ce ai 
să-mi vesteşti”, căci ştirea dizolvării Dietei aducea nelinişte în ţară. De asemenea, 
Costin mai informa prin acea scrisoare că Duca a primit şi Ucraina, iar vodă va 
pleca la Poartă „să-şi plece faţa la picioarele împăratului”49. În toamnă, la 
25 septembrie 1681, Miron Costin scria regelui însuşi transmiţându-i „urări umile”, 
prin unul din fiii săi, pe care Gheorghe Duca l-a trimis sol în Polonia50.  

Revenind pe plan intern, în întâlnim pe marele logofăt făcând hatârul 
domnului în disputa sa cu vistiernicul Ursachi.  În 1682 Miron Costin, Alexandru 
Buhuş hatmanul şi Toderaşcu Cantacuzino, marele vistiernic, „slugile credincioase 
ale milostivirii sale domnului”, dădeau negustorului polonez Alexandru Balaban 
„cartea” prin care era liber să caute în ţară averea lui Ursachi, „atât bani, cât şi boi, 
cai, oi, prisăci, vii, turme, datorii rămase de la orişicine, moşii, adică sate şi bunuri 
numite cu orice numire, mişcătoare şi nemişcătoare, pe care le-ar afla”51. În tot 
acest timp Ursachi a stat închis din porunca domnului52, pentru ca după terminarea 
procesului să urmeze confiscarea averii prin „decretul” din 168253, pe care-l semna 
şi Miron Costin, după care Ursachi a fost eliberat, însă doar pentru a trece în lumea 
de dincolo54. 

Deşi ultima menţiune documentară din domnia lui Duca a lui Miron Costin 
este din 30 martie 1683, când subscria un act domnesc55, ştim că marele logofăt l-a 
însoţit pe domn în campania de la Viena. La întoarcere, s-a aflat printre boierii care 
l-au sfătuit să nu meargă în Ţara Românească, ci să treacă în Moldova56 şi, prin 

 
47 Hurmuzaki-Bogdan, vol. III, supl. II, p. 128. 
48 Ioan Moga, op. cit., p. 81. 
49 N. Iorga, Scrisori de boieri. Scrisori de domni, ed. îngrijită de Ruxandra Mihăilă, Bucureşti, Editura 
Eurosong & Book, 1999, p. 79-80, nr. LXII; Hurmuzaki-Bogdan, vol. III, supl. II, p. 135-136, nr. LXX. 
50 Miron Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 
Bucureşti, 1958, p. 331-332, nr. II. 
51 Ibidem, p. 332. 
52 Hurmuzaki-Bogdan, vol. III, supl. II, p. 210-211; Ion Neculce, op. cit., p. 283; N. C. Bejenaru, 
op. cit., p. 53. 
53 Nicolae Costin consemnează că i-au fost luate de către Duca 250 de pungi de bani (Nicolae Costin, 
op. cit., 1872, p. 22), în timp ce un document din 10 decembrie 1682 menţionează că Ursachi datora 
lui Balaban 140 de mii de taleri (Hurmuzaki-Bogdan, vol. III, supl. II, p. 214). 
54 Pentru a fi înmormântat creştineşte a trebuit să se vândă satul Fântânelele (Ion Neculce, op. cit., p. 283). 
55 CDM, vol. IV, p. 184, nr. 780. 
56 Ion Neculce, op. cit., p. 273. 
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urmare, să meargă împotriva lui Ştefan Petriceicu57. Fiind „mai aproape de casa 
Ducăi vodă” a rămas lângă domnul său până în ziua de Crăciun, când a fost prins 
împreună cu acesta şi dus în captivitate în Polonia58. Potrivit istoricului Veniamin 
Ciobanu, îndemnul cronicarului adresat lui Duca de a-l înfrunta pe Ştefan 
Petriceicu era motivat, pe de o parte, prin grija faţă de familia sa, dar şi, pe de altă 
parte, de situaţia în care Petriceicu şi-ar fi consolidat domnia, iar Miron Costin ar fi 
ieşit din viaţa politică a ţării, năruindu-se totodată „întregul său program politic”59. 
A revenit în Moldova în 1685, în vremea domniei lui Constantin Cantemir, care l-a 
numit staroste al ţinutului Putna. Mai târziu, în decembrie 1691, avea să i se pună 
capăt zilelor în împrejurările bine cunoscute60. 

Logofăt al doilea. Vasile Gheuca a fost logofăt al treilea în cea de-a doua 
domnie a lui Gheorghe Duca61, după care Antonie Ruset l-a numit logofăt al 
doilea62. Când domnul a fost luat prizonier de turci în 1678, Gheuca a mers la 
Constantinopol, dar nu cu gândul de a pune cuvânt pentru eliberarea lui Ruset ci, 
dimpotrivă, pentru a umbla cu pâră împotriva sa. Ba mai mult, avea gândurile cele 
mai măreţe, urmărind să ia tronul Moldovei, dar era „foarte pre ascunsu, iar la 
aevea pentru Duca vodă”63. Revenit pe tronul Moldovei pentru a treia oară, 
Gheorghe Duca l-a menţinut pe Gheuca în dregătoria de logofăt al doilea în 
primele luni de domnie. Este menţionat pentru prima şi ultima dată cu această 
demnitate la 21 februarie 167964, după care rumeliotul i-a dat în grijă vistieria ţării, 
sărind, aşadar, peste multe trepte din acel cursus honorum specific marilor boieri. 
La 12 mai 1679, Vasile Gheuca era deja mare vistiernic şi făcea un schimb de case 
cu Cârstina65. 

Gavril sau Gavrilaş Neaniul (probabil fiul lui Grigore Neaniul, logofăt al 
doilea în vremea lui Gheorghe Ştefan66) a fost sub Ştefăniţă Lupu vistiernic al 
treilea, în timp ce la Gheorghe Duca să apară ca al doilea vistiernic67, iar în 
decembrie 1661, sub Eustratie Dabija, să îl găsim ca fost vistiernic68. Iliaş 

 
57 Ibidem, p. 277. 
58 Ibidem, p. 273, 277-278. 
59 Veniamin Ciobanu, Miron Costin şi „modelul polonez” (Schiţă de portret politic), în AIIX, XXX 
(1993), p. 395. 
60 Ibidem, p. 336; Const. A. Stoide, În legătură cu sfârşitul cronicarului Miron Costin şi al fratelui 
său Velicico Costin, în AIIAI, XVIII (1981), p. 575-582; I. Corfus, În legătură cu data morţii lui 
Velicico şi Miron Costin, în RdI, 30 (1977), p. 123-131; I. Tanoviceanu, Marele spătar Ilie Ţifescu şi 
omorârea lui Miron şi Velişco Costin, în AARMSI, s.II, tom. XXXII, p. 807-844; Mihai-Bogdan 
Atanasiu, Din lumea cronicarului, p. 334-336. 
61 CDM, vol. III, p. 413, nr. 1951 (3 iunie 1670); ibidem, p. 440, nr. 2094 (15 iulie 1671). 
62 Ibidem, vol. IV, p. 84-85, nr. 292 (20 august 1678).  
63 Nicolae Costin, op. cit., 1872, p. 16. 
64 Documente Iaşi, vol. II, p. 448-449, nr. 500. 
65 Ibidem, p. 456-457, nr. 511. 
66 Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Iaşi, 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2003, p. 401-402. 
67 Constantin I. Andreescu, Constantin A. Stoide, Ştefăniţă Lupu, domn al Moldovei (1659-1661), 
Bucureşti, 1938, p. 60 şi 75. 
68 Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, III/1, Iaşi, 1910, p. 194-195, nr. 139. 
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Alexandru l-a numit logofăt al doilea, demnitate în care s-a menţinut în toată 
domnia acestuia69, pentru ca în cea de-a doua conducere a lui Duca să-l întâlnim ca 
fost logofăt70. Tot fără dregătorie rămâne şi în domnia lui Antonie Ruset71, precum 
şi în primele luni din cea de-a treia domnie ale lui Gheorghe Duca72. Acesta avea 
să-l ridice din starea de „mazil” şi să-l repună în poziţia de de logofăt al doilea, 
cândva între 28 februarie 1679, când îl întâlnim iar fără dregătorie, şi iunie 1679, 
când cumpăra o parte din „poienile Mădârjecilor”, pe Şacovăţ73. Tot în 1679, 
judeca, alături de marele spătar Tudosie Dubău, neînţelegerea dintre Ilie Moţoc, 
mare medelnicer, şi sora sa, Nastasia Măneasca, „au găsit bună împărţeala 
veche”74. La 29 octombrie se număra printre martorii lui Miron Costin, când acesta 
cumpără o parte din Româneşti75, iar în anul următor, 1680, pe 24 martie, îşi 
extindea domeniul din poiana de la Şacovăţ, prin cumpărarea unei noi ocini76. Pe 
parcursul anului 1680, Gavril Neaniul dădea mai multe mărturii pentru doamna 
Anastasia77, unii mari dregători78 sau pentru Gheorghe Duca însuşi79. În aceeaşi 
postură îl întâlnim şi în 168180, iar în Ajunul Crăciunului este menţionat pentru 
ultima dată ca logofăt al doilea; la acea dată vindea lui Iane vistiernicul casele sale 
de pe Uliţa Mare din Iaşi81. După acest moment, Gavril Neaniul a dispărut o 
perioadă din documente, fiind menţionat abia în octombrie 1682, însă într-o nouă 
dregătorie, cea de mare stolnic82. Fuge în Polonia împreună cu Dubău, marele 
spătar, Ilie Moţoc, marele medelnicer, Ilie Drăguţescu, marele armaş şi Neculae 
Murguleţ, al doilea logofăt83. Scrisoarea lui Gheorghe Duca din 12 februarie 1683, 
adresată regelui Ioan Sobieski, ne dezvăluie mai multe lucruri despre purtarea sa în 

 
69 Documente Iaşi, vol. II, p. 135, nr. 152 (30 ianuarie 1667); ibidem, p. 143, nr. 158 (10 aprilie 
1667); ibidem, p. 145, nr. 161 (16 mai 1667). 
70 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. XIV, Huşi, 1925, p. 24-26, nr. XXVIII (6 mai 1669). 
71 CDM, vol. IV, p. 80, nr. 272 (16 mai 1678). 
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Ţara Leşească. Domnul Moldovei oprise nişte mărfuri ale negustorilor poloni 
„pentru paguba pricinuită mie şi ţării de Neaniul”, dar, la cererea regelui, domnul 
Moldovei a eliberat aceste mărfuri. În schimb, din aceeaşi scrisoare aflăm că averea 
lui Neaniul fusese pusă sub sechestru de autorităţile de acolo, Duca solicitând ca 
Neaniul să fie judecat, iar apoi să se restituie „ceea ce ne revine ţării şi mie de la 
acest fugar”. De asemenea, boierii fugiţi creau tulburare la hotar, dar şi pentru a 
întrerupe legăturile acestora cu locuitorii ţării, Duca îi cerea regelui ca „acei 
pomeniţi fugari să fie duşi şi îndepărtaţi din regiunea de la hotar într-un ţinut mai în 
interiorul ţării Măriei voastre”, iar „vinovatul Neaniul” să rămână sub sechestru84. 
Aceasta este, de altfel, cea din urmă ştire despre Neaniul, aşternându-se tăcerea 
peste documente, acesta găsindu-şi, probabil, sfârşitul în Polonia. 

Neculai Murguleţ85 i-a urmat lui Gavril Neaniul în dregătoria de logofăt al 
doilea86. La 11 noiembrie 1680, apare fără dregătorie, când Gheorghe Duca îi 
poruncea lui Goian, mare vornic, să meargă în satul Mărgineni, de la ţinutul 
Neamţului, şi să aleagă ocina „slugii noastre”, a lui Neculai Murguleţ87. În anul 
următor (în februarie 1681), domnul l-a ridicat pe Murguleţ în rândul vornicilor de 
poartă88, iar o lună mai târziu îl găsim ca staroste de Cernăuţi, dregătorie cu care 
semna şi pecetluia o vânzare din 23 martie 168189, rămânând în această demnitate 
până la sfârşitul anului90. Îl întâlnim pentru prima dată în dregătoria de logofăt al 
doilea anul următor, la 26 aprilie 1682, când subscria un act domnesc91. Câteva zile 
mai târziu, pe 30 aprilie, Duca îi scria lui Neculai Murguleţ să meargă să aleagă 
părţile de moşie ale lui Manolache, mare sulger, din satul Mădârjaci, de la ţinutul 
Cârligăturii şi să facă mărturie92. La 26 iulie 1682 este ultima dată menţionat ca 
logofăt al doilea, căci după această dată a fugit în Polonia93, şi apare alături de 
Ştefan Petriceicu în toamna anului 1683. În vara lui 1682 Neculai Murguleţ şi alţii 
luau în chezăşie pe fratele său, Ursul Murguleţ pârcălab, care împrumutase nişte 
bani, pe care trebuia să-i restituie în patru săptămâni, în caz contrar obligaţia 
urmând să revină chezaşilor94. Cum Neculai Murguleţ a fugit în Polonia, se pare că 
datoria nu a mai fost restituită. Cei doi fraţi au fost se pare şi zlotaşi în vremea lui 
Duca vodă, după cum reiese dintr-un act de înţelegere ulterior, încheiat între Ursul 
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Murguleţ şi urmaşii lui Neculai Murguleţ, datat 1 februarie 1703. Ursu a luat atunci 
câteva vite, iar fratele „a luat 150 boi cu vaci de acele de la ţinut”, cu care a trecut 
în Polonia şi le-a istovit acolo. Pentru că logofătul nu s-a mai întors în ţară şi n-a 
plătit paguba fratelui său, Ursul a fost nevoit să plătească vitele95. Pentru vina 
aceasta, Ursul trebuia să fie pedepsit, dar au intervenit rudele şi l-au salvat96. Din 
conţinutul documentului amintit, din 1703, ca şi dintr-o carte de la Ştefan 
Petriceicu, deducem că boierii care au părăsit atunci ţara au luat cu ei, în afară de 
propriile bunuri, bucate şi vite care aparţineau vistieriei domneşti97. C. A. Stoide 
fixează fuga celui de-al doilea logofăt între 26 iulie 1682 şi înainte de 26 august 
1682, dată la care expira termenul pentru achitarea de către Ursul Murguleţ a 
valorii vitelor însuşite, sumă ce n-a fost achitată nici de acesta, nici de chezaşii 
săi98. Neculai Murguleţ reapare în Moldova în toamna anului următor, pe când 
Gheorghe Duca era la Viena, cumpărând un loc de moară la 17 septembrie 168399. 
Ne surprinde faptul că în acest act de vânzare Murguleţ este menţionat ca logofăt al 
doilea. La 30 noiembrie îl întâlnim pe Murguleţ în slujba pretendentului la tronul 
Moldovei, Ştefan Petriceicu, care scria logofătului ca „din vitele de zlot de la 
Bacău să dai doi boi lui Grigoraş Moţoc, pan de Botoşani şi acolo îi va da în sama 
domniei mele”100. Aceasta este de altfel ultima menţiune documentară a lui Neculai 
Murguleţ, care a sfârşit în Polonia la o dată neştiută101. Dintr-o scurtă însemnare ce 
poartă data 18 aprilie 1683, aflăm că Neculai avea şi o slugă în slujba sa, un anume 
Stratul, care a dat patruzeci şi doi de galbeni şi paisprezece potronici balgibaşii de 
Bacău102. 

Logofăt al treilea. În actele din vremea lui Gheorghe Duca găsim şi un 
Gheorghe (sau Gheorghiţă) al treilea logofăt. În domnia lui Antonie Ruset, la 29 mai 
1678, găsim tot un Gheorghe al treilea logofăt, care, cel mai probabil, este personajul 
nostru103, care a ocupat dregătoria aceasta pe toată durata domniei lui Duca. Este 
menţionat pentru prima dată ca al treilea logofăt la 21 februarie 1679, numărându-se 
printre boierii care dădeau mărturie lui Gheorghe Duca104. După această dată, un an 
de zile al treilea logofăt nu mai este menţionat în niciunul din documentele păstrate. 
La 15 martie 1680 se număra printre semnatarii zapisului prin care Ionaşco dăruia lui 
Neculai Racoviţă logofăt, partea lui din Şurineşti105, fiind menţionat în acest an ca 
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martor al doamnei Anastasia106, al unor boieri şi mănăstiri107 sau în diverse alte 
învoieli108.  

La începutul anului următor soţia logofătului avea să se bucure de 
bunăvoinţa domnului. La 2 ianuarie 1681, Gheorghe Duca judeca pricina dintre 
Zamfira, soţia „credincios boiarinului nostru” Gheorghe al treilea logofăt şi Ion Isar, 
cumnat şi vistiernic, având ea bărbat dintâi pe Vasile Isar, fratele lui Ion. Atât 
Zamfira, cât şi Ion Isar scoseseră „cărţi” de afurisanie, prima de la Dositei al 
Ierusalimului, cel de-al doilea de la patriarhul de Ţarigrad, însă Duca văzând „acel 
adevărat şi drept judeţ şi cartea sfinţiei sale (Dositei, n.n.) […] şi cu legătură mare” a 
dat rămas pe Ion Isar şi pe fraţii săi, şi a hotărât să întoarcă averea Zamfirei109. 
Gheorghe este pomenit pentru ultima dată ca logofăt al treilea la 22 septembrie 1683, 
în calitate de martor110, însă Nicolae Costin îl aminteşte printre boierii care l-au 
părăsit pe Gheorghe Duca în Transilvania, când ce se întorcea de la Viena111. Întrucât 
e singura menţiune din acest ultim an, credem că învoiala la care era martor al treilea 
logofăt a avut loc cu ceva timp înainte, iar documentul a fost întocmit la data 
menţionată, pe când micul dregător se afla lângă Gheorghe Duca la Viena. După 
acest moment i se pierde urma şi nu mai ştim care a fost soarta sa.  

Observăm, aşadar, că dintre logofeţii mari sau mici ai lui Duca vodă numai 
Miron Costin s-a dovedit a fi credincios domnului, rămânând lângă el până la final, 
fiind călăuzit, poate, de gândul înlăturării suzeranităţii otomane, ca unul care era 
capul partidei filopolone. Unii din slujitori care s-au perindat prin cancelaria ţării 
au fost înlocuiţi de vodă, în timp ce alţii fie au fugit în Polonia, fie au rămas în 
preajma domnului până la sfârşitul domniei, iar când au simţit că Gheorghe Duca 
pierde puterea l-au părăsit fără nici o ezitare. 

 
The Chancellery of Moldavia in the third reign of Gheorghe Duca 

(1678-1683) 
 
Abstract 
 
In this study we follow the activity carried out by the country’s chancellery during the third 
reign of Gheorghe Duca in Moldavia (1678-1683). I focused my attention on the two great 
logothetes who led this institution in these years, namely Nicolae Racoviţă and Miron 
Costin, but I also considered the second and third logothete, such as Vasile Gheuca, Gavril 
Neaniul or Neculai Murgulet. For each of these, we followed the “career” prior to Duca’s 
return to Moldova, why the old logothetes were replaced by new ones, what were the 
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relations between the prince and the boyars and so on. I was also interested in whether 
these boyars or their families enjoyed the benefits of the office, and the jobs they held 
during this time. It is known that the relations between the prince and the country’s elite 
were not the best, with the boyars pursuing the overthrow of the Duca, attempting a 
resumption of the revolt from the second reign. Even if they failed to implement the plan, 
they did not give up the idea, some fled to Poland, when the prince was out of the country 
(Neculai Murgulet), others ended up beheaded (like Vasile Gheuca), and others waited 
until 1683, when they left the prince and joined the Polish troops (Neculai Racoviţă), thus 
succeeding in removing Gheorghe Duca from the Moldavian throne. Only Miron Costin 
proved loyal to the prince until the end. 
  
Keywords: Moldavia; Gheorghe Duca; Chancellery; Poland; boyars. 
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SAI = Studii şi Articole de Istorie 
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ZPE = Zeitschrift für Papyralogie und Epigraphik 
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