Documente inedite aflate în colectia Muzeului
'
Olteniei referitoare la viticultură
Dr. Toma Rădulescu
Urmând pilda lui Nicolae Iorga care cu 100 de ani in urmă afirma având ca model calea deschisă la
Leipzig de Cari Lamprecht, istoric european că: "nu catastifuri de domni şi boieri, pomelnice de războaie şi
anecdote din trecut, cusute bine sau rău intre dânsele, ci icoana, cât se poate mai îmbelşugată şi apropiată de
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adevăr a vieţii poporului românesc din toate părţile şi de la un capăt al duratei lui până la celălalt" ne propunem
să redăm şi să comentăm pe cât este posibil toate documentele şi condicele mănăstireşti care se păstrează in
colecţia Muzeului Olteniei. Pentru inceput in studiul de faţă ne-am propus să redăm din condica sfintei mănăstiri
a Marelui Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, mănăstire care se află lângă Bucureşti în imediata vecinătate a
mănăstirii Cemica, 6 documente şi un catastif transcrise la filele 209 şi 282-290 şi care datează din anii 1751,
1752 şi 1795. În sumarul condicii aceste transcrieri poartă următoarea titulatură: "Viile ot Schiai sud Saac
afieroma Sandului biv vei vameş" pentru f. 209 şi "Anaforele întărite de domnu şi alte scrisori pentru vinărici ot
sud Slam Rămnic. Catastih de toate dealurile şi popoarăle ot tam" la filele 282-290. Judeţele Saac şi Slam
Rămnic in prezent nu mai există, primul dispărând încă din secolul al XIX-lea, iar cel de-al doilea după 1968 şi
se aflau între judeţele Buzău şi Vrancea.
Condica Pantelimonului aparţine colecţiei de manuscrise vechi a Muezului Olteniei şi a fost înregistrată
de-a lungul timpului la diferite numere de inventar- 56, 389, 15. Azi poartă numărul de inventar 1 538. Condica
a aprţinut bogatei colecţii de manuscrise şi documente Mihail N. Săulescu ( 1861 - 1929), absolvent al Facultăţii
de drept din Paris, membru al baroului avocaţilor din Dolj din anul 1884, fruntaş conservator, deputat şi senator,
profesor de finanţe şi statistică la Facultatea de drept din Bucureşti, descendent al unei vechi familii boiereşti Jin
Gor{ Condica Pantelimonului a fost achiziţionată de dr. C.S. Nicolăescu Plopşor, pe atunci director al Muzeului
Olteniei. Primul istoric care s-a aplecat asupra sa a fost Nicolae Iorga, care in capitolul XII al volumului V din
seria "Studii şi documente cu privire la istoria românilor, partea 1, sub numele "Extrase dintr-o condica a
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mănăstirii Sf. Pantelimon comunicată de răp. colonel Mihail Ghica" (p. 474-507, cu notă explicativă a
documentelor de la p.706-713) redă in regest, uneori amplu, alteori numai o simplă semnalare, dar şi acestea cu
unele omisiuni sau chiar cu mici greşeli legate de diverse nume de oameni şi locuri, in ordine strict cronolozică,
97 documente cuprinse între anii 1513-1514 şi 1793. Din condica in perioada interbelică a mai publicat şi C. S.
N icolăescu-Piopşor.
Până in prezent documentele pe care le prezentăm sunt inedite, cu excepţia unei simple menţionări a
catastifului din anii 1794-17954 • Până azi condica a rămas intr-o nedreaptă uitare şi ca atare este necesară
publicarea sa integrală.
Zapisele sunt ale marelui logofăt Constantin Brâncoveanu din 18 martie 1751 prin care închină
mănăstirii Sfântul Pantelimon "zece pogoane de vie lucrată şi temeinică în dealul ce se numeşte Schei ot sud
Saac cu pămândul de suptu iale, care săntu dăpră Tohani şi cu moşie la vale" şi care au fost ale bunicului său
sfântul martir Brâncoveanu; pe acelaşi deal la 28 februarie 1752 Sandu vameşul donează aceleiaşi mănăstiri şase
pogoane şi jumătate de vie care se află "dăspre mănăstirea a răposatei doamnei Neagăi, însă cu pământul de supt
iale şi cu pometul ce iaste in obrazie vii den jos desprea apa ce să chiamă Puturoasa" şi in care se redă faptul că
la vii se găsea un şopron acoperit cu şindrilă în 12 furci şi uneltele specifice prelucrării vinului: lin, storcătoare
mare, curătoare, trei buţi de stejar. obiecte care se găseau in acelaşi timp in toate zonele viticole ale ţării.
Următoarele patru documente, toate datate din anul 1794, sunt un raport al marelui vomic şi al marelui
logofăt cu privire la jalba epitropului Dumitrache fost mare si uger in legătură cu vinăriciul domnesc al judeţului
Râmnic care fusese inchinat pe jumătate (câte doi bani de vadră} de la o serie de dealuri de podgorii şi pe care
Barog, cumpărătorul vinăriciului din judeţul Râmnic il opreşte abuziv sub motiv că nu sunt incluse in hrisoave.
Conform raportului lui Alexandru al doilea logofăt, fiul clucerului Dumitrache, epitropul spitalului Sfântul
Pantelimon vinăriciul de la toate popoarăle "cum cuprinde toate viile" iar arendaşul pe anul 1793 afirmă că
,.acele nume de popoară nu să intind şi peste acele vii unde are epitropul să ia vinărici". De aceia marele logo!3t
şi marele vomic solicita domnului să să facă cercetare pe teren pentru aflarea adevărului. Rezoluţia din 16 aprilie
1794 a voievodului Ţării Româneşti Alexandru Constandin- Moruzi ( 1793-1796, 1799-1801) obligă la executarea
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unor cercetari la faţa locului. Următoarele două documente din 28 şi 30 mai 1794 arată cum s-a dus la îndeplinire
porunca domnească de către ispravnicii de judeţ Petrache paharnic şi Ion Breaz care au desemnat patru boemaşi
ai locului anume Nicolae Cotescu, ceauş Tudorache Paraschivescu, Dumitrache Borănescu şi ceauş Iordache
Paraschivescu, care după propria mărturisire şi a altor locuitori se aflau "cu lăcuinţa printre aceste popoară". Cei
patru boemaşi stabilesc care sunt popoarăle ce-şi dau partea de vinlirici la mănăstirea Sfântul Pnatelimon şi
anume: Coteştii, Oltenii, Broştenii, Vărteşcoiu, Dălhăuţul, Cărligile, Curăturile.
Hristovul domnesc din 22 august 1794 precizează care sunt zonele viticole din judeţul Râmnic care vor
plăti mănăstirii Sfântul Pantelimon câte doi bani de vadră.
Catastihul care a fost ~cut de epitropul mănăstirii Pantelimon împreună cu vinăriceii domneşti ai
locului în toamna anului 1794 sau la inceputul anului 1795 are deosebită importanţă istorică prin datele pe care
ni le pune la dispoziţie pentru zona dealurilor judeţului Râmnic. Demografia, genealogia, onomastica, starea
civilă, originea etnică, profesiunile se regăsesc din plin intr-o zonă viticolă subcarpatică. În total sunt 850
posesori de vii conform catastifului din care unii prin moşteniri sau cumpărări se regăsesc in două locuri,
majoritatea având vii numai intr-un deal. Poporul Coteşti este cel mai numeros având in total 399 de posesori şi
se intinde pe dealurile Calicul, Sluţii, Goleştii dă Sus, Coteşti, poporul Oltenii are 41 de posesori, poporul
Broştenii-37, poporul Vărteşcoiu-233 pe dealurile Vărteşcoiu, Pitulişa Faraoanele, poporul Dălhuţul cu 56
posesii, poporul Cărligile cu 84 de nume.
O serie de apelative ne permit să cunoaştem anumite infirmităţi legate de starea generală de sănătate
(Radu) beteagul, Constantin slutul, Vasile chior fratele popei Vasile, Nicula şchiop, Sandu Spânu). Ne
impresionează imaginaţia populară in atribuirea unor porecle consătenilor ca spre exemplu: Băsănă, Albină,
Căsămăndră, Uluitul, Juribiţă, Mălaiumare, Casalargă, Joacăiapă, Făinăbună, Mereacre, Bărbălată, Capumare,
Curjos, Tărăsbune, Gălălăe, Căprăriţă, Pupălapte, Făt Frumos, Cerguţă, Besaproape, Troscot, Curverde, Ursrece,
Ursuleasă" Buzătoacă, Turbureală etc. Dacă analizăm originea etnică observăm că majoritatea sunt români pe
care-i recunoaştem după locul de baştină: Goleştean pentru Goleşti, Grădiştean pentru Grădişte, Câmpean pentru
Câmpu, Beregean pentru Brebeni, Rasaian pentru Rasa, Brăilean pentru Brăila, Bordeian pentru Bordeiu, Oltean
pentru Olteni, Sălcian pentru Salcia etc. sau din Transilvania (Ungurean) şi Moldova (Moldovan).
Numărul străinilor ar putea fi mai mare, dar investigaţia noastră se opreşte numai asupra celor a căror
origine este strict desemnată astfel: pentru slavii sud dunăreni se foloseşte apelativul sârbul (Călina, Ivan,
Ienciul, Gheorghi), grecul (Zâsul, Maria, Lascăr, Aniţa, Nica), tătar (Năstase), armeanu (Ştefei Brebănos, Manea
Popescu, Malcan) ţigan (Sitoei) rusul (Serghe, Toe, Iordache sin Toe, lvan).
Cele mai importante informaţii le primim asupra unor meserii fapt care arată că meşteşugurile şi
comerţul se împleteau cu practicarea agriculturii. Astfel întâlnim: abagii (Anghel, Vasile), arabagiu (Ion),
argintar (Nicolae), blănar (Grigore, Dumitru, Neagul, Ion, Mihai) băcani (Mihai, Vasile, Chivul, Oprea zet
băcăniţa, Petre sin Vasile băcan), bărbieri (Toader, Iordache), bogasieri (lvancea), breslaşi (Simeon), birjar
(Stoian), buciucaş (Voico Sitoae), căldărari (Tănase, Dumitru), ciobotari (Dumitru sin Brat, Dima, Lazăr, Iane,
Ion, Minea), cloşcari (Panait), croitori (Tănase, Toader, Petre, Ion, Lupul Mihail, Alexandru, Miriţă, Iane, Radu,
Niculae), cârciumari (Vasilache), fântânari (Dumitraşco, Stan), cărăuşi (Panait), lemnar (Ştefan, Chiriţă),
grăjdari (Gheorghe, Tudorache, Desco), lădari (Stan, Irimie, Vâlcul, Sârban), măcelari (Pascul, Manta, Dan,
Angheluţă, Mihai), cojocari (Aidea, Constantin), morari (Nicolae, lanache, Tudose, Nedelea, Stras, Sânvăsălie,
Sandu), mătăsari (Ion), grădinar (Nedelco), plăcintari (Andrian), pieptănaşi (Nae, loniţă), porcari (Tănase),
săpunari (Constandin), olari (Ion), pădurari (Mateiu, Dumitru), postăvari (Niţă, Duduţă), rachieri (Dedul,
Năstase), salahori (Ioniţă), şălari (Cornel, Aniţa, Şălăriţa), poştaşi (Stan), tăbăcari (Dumitru, Racoviţă, Neagu,
Grozea, Dan), rotar (Dedul, Ştefan, Radu!), pastramagiu (Simion), torcători (Drăghici, Drăgan), zidari (Petre),
volintiri (Ion), vieri (Apostol). O altă categorie o constituie slujitorii cu atribuţii militare şi civile. Astfel
întâlnim: ciauşi (Mihalache), căpitani (Toma), dorobanţi (Ivan, Gheorghe), stegari (Costea, Dobre), slujitori
(Radu, Miul, Dedul, Ilieş, Costadin, Voico, Conde, Lepădat, Dobre), pârcălabi (Minea, Butoiu, Solomon,
Mihalcea, Băncilă, Zaharie, Neacşul, Ion, Stoian, Adamache), puşcaşi (Costea, Dobre, Manea), vătafi (Grigore,
Iane), vomici (Ştefan, Conde), sărolari (Drumea), pitari (Arsenie), panduri (Avraam, Moise), căminari (Ion). O
altă categorie sunt grâmăticii (Vasile), dascâlii (Andrian, Manea), pisari (Iacov) care alături de preoţi şi călugări
erau cunoscători de carte şi scriau zapise şi pisanii. Preoţii (Caloeni, Băncilă, Ion fost protopopu, Avraam,
Gherghe, Mateiu, Vasile, Iane, Dumitrache, protopop Vlad, Vlad fiul protopopului Vlad, Ion nepot protopopului
Vlad, Ion Brătui, Grigore, Apostol, Iordache, Nicolae, Tudorache, Dobre Cârligean, Dumitrache Radul, Oprea,
Gavrilă), călugări (Gheorghe, Stan, Cârstea) se ocupau de păstrarea credinţei ortodoxe in cadrul acestor
comunităţi.

Documentele prezentate aduc noi contribuţii la cunoaşterea unei zone viticole importante care în
lipsei unor alte izvoare atât de necesare pentru cercetâtorii acestei perioade, se constituie intr-un reper
ce nu poate fi ignorat pentru zona subcarpatică a intregii Ţări Româneşti.
condiţiile
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Resume
Dans l'etude suivante on presente 6 documents et un repertoire concemant la practique de la viticulture
dans Ia seconde moitie du 18-eme siecle dans les anciens departement de montagne Râmnicu Sărat et Saac,
situes dans la yone des collines sous-carpatiques. Les 6 documents et le repertoire mentionnes font partie du
registre du monastere du Saint Pantelimon, qui se trouve pres de Bucarest et se gardent dans la collection du
Musee de I'Oitenie. Le documents et surtout le repertoire presentes dans cette etude nous donnent une image
exacte de Ia structure sociale des possesseurs de vignobles des zones sous carpatiques des instruments employes
et apportant de nouvelles contributions dans Ies domaines de l'onomastique et de Ia genealogie.

Note:
N. Iorga. prefata la Studii şi documente cu privire la istoria românilor, V, Cărţi domneşti. =apise şi răvaşe, partea 1, Buc. 1903, p.lll. Legat
de acest subiect vezi şi Gr. Musceleanu, Mănăstirile româneşti administrate de ţară. 1862, Prima .fundaţiune a ospiciului Sfântului
Pantelimon şi modificarea lui; Al. Galaşescu, Eforia spitalelor civile din Bucureşti, Buc., 1899; Eforia spitalelor civile, 1832-1932, p.IS-18
unde se pomenesc viile şi vinariciul din judetele Saac şi Stam Râmnic ale Manastirii Srantul Pantelimon.
1
G. Mii. Demetrescu, Istoria baroului Dolj de la 1864-1928, Craiova. 1928, p.lll, 323; Gh. Adamescu, Cuvântare .... rostita Ia
inmormântarea lui M. Seulescu la 1 decembrie 1929, "Anuarul Ateneului Român", Buc., 1929-1930. V, P.36-37. Asupra vechimii colectiei
S. FI. Marianu, N. Ionescu, T. Maiorescu, J. Negruzzi, Manunchiu din manuscrisele lui Saulescu (raportul despre ele, de domnii ... ), Buc.,
Tip. Acad. Rom., 1863, extras din AAR, s. 11, t. VII, sete. Il.
1
C.S. Nicolaescu Plopşor, Fumăritul Craiovei la 1752. ,.Oltenia'·, 1, 1940, şi Documente privitoare la schitul Şerbăneşti-~ ii/cea, p. 22-26.
• N. Iorga. op. cit., p. 506, nr. 90.
1

AnexA
1

F.209
Zapisul pentru viile de la Şchiei, zeace pogoane ce le-a închinat danie la sfănta mănăstire dumnealui
răposatul Costandin Brăncovean vei logoflU.
1751 martie 18 . Nu iaste altu lucru mai lăudat şi plăcut înaintea lui Dumnezeu decât cănd nestine din
fierbinte răvnă să porneşte cu evlavie spre ajutorul şi folosul sfintelor lui Dumnezeu lăcaşu, mai ales unde şi
săracii bolnavi se hrănesc şi să chivernisescu. Drept aceea dar şi eu din râvnă dumnezeiască îndemnăndu-mă iată
dintr-această a mea încredinţată carte din ceale ce mi-au fost prin putinţă închin danie şi afierosesc la sfănta
mănăstire a Sfăntului Marelui Mucenic şi Tămăduitorului Panteleimon unde şi spitaluri cu săraci bolnavi să află
aşezate şi întemeiate, care mănăstiri cu spitaluri este zidită şi înălţată de măria sa preaânălţatul şi blagocestivul
domnu nostru Io Grigorie Ghica voievod, însă zeace pogoane de vie lucrată şi temeinică în dealul ce să numeşte
Şchei ot sud Saac cu pământul de suptu iale, care săntu despre Tohani şi cu moşie la vale precum mergu
obragiile acestor zeace pogoane însă în lat stânjeni (loc gol )şi în lungul la vale stânjeni (loc gol) care vii îmi
săntu şi mie de baştină şi de moştenire de la răposatul moşu mieu Io Constandin Basarab Brăncoveanu voevod.
Şi din bună voinţa mea le-am închinat danie la mai sus zisa mănăstire ca să fie sfintei mănăstiri de întărire şi
săracilor bolnavi de hrană şi de chivernisire, iar sufletelor noastre şi ale părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri
vecinică pomenire . Deci dar pentru buna încredinţare şi neclătita statornicie a aceştii danii şi afierosiri am dat
această carte întărită cu iscălitura noastră şi cu iscăliturile a multor boeri mari mărturii cari mai jos să vor iscăli .
Martie 18 doi, leat 1751. Constandin Brăncovean vei logofăt adeverez, Constandin Dudesc vei spătar martor,
Constandin Năsturel vei dvornec martor, Barbu! Văcăresc vei vistier martor, Constandin Creţulescul biv vei
spătar martor, Ştefan Văcărescul vei clucer martor, Radul Văcărescu vei sărdar martor .

II

F.209

V.

Zapisul Sandului

vameşul

pentru 6 pol pogoane de vie in dealul

Şchcilor

ce au inchinat la

sfănta

mânăstire.

1752 febroarie 28. Nu este alt lucru mai lăudat şi plăcut înaintea lui Dumnezeu de cât neştine din
fierbinte răvnă să porneşte cu evlavie spre ajutoriul şi folosul sfintelor lui Dumnezeu lăcaşuri mai ales unde şi
săraci bolnavi să hrănescu şi să chivernisescu. Drept aceea dar şi eu Sandul biv vei vameş din răvnă
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dumnezeească îndemnându-mă iară printr-această a mea încredinţată carte din ceale ce le-au fost prin putinţă
închin danie şi afierosescu la sfănta mănăstire a Statului Marelui Mucenic şi Tămăduitoriul Panteleimon unde şi
spitaluri de săraci bolnavi să află aşezate şi întemeiate, care mănăstire cu spitaluri iaste înălţată şi zidită din
temelie de măria sa prea înălţatul şi blagocestiw domnu nostru Io Grigorie Ghica voevod, însă şase şi jumătate
pogoane de vie lucrată şi temeinică în dealu ce să numeşte Sebei ot sud Saac despre mănăstirea a răposatei
doamnei Neagăi, însă cu pământul de supt iale şi cu pometul ce iaste în obrazia vii din jos despre apa ce să
cheamă Puturoasa şi cu pământul de supt pomet şi cu şopronu şăndrilit în 12 furci şi cu un lin cu o storcitoare
mare i o curătoare şi cu trei buţi de stejar, care aceste scule toate să fie de treaba culesului acestor numite vii.
Deci aceste vii fiindu-mi şi mie de baştină şi de moştenire de la părinţii miei eu de bună voinţa mia le-am
închinat danie la mai sus zisa mănăstire ca să fie sfitei mănăstiri de întărire şi săracilor bolnavi de hrană şi de
chivemisire, iar sufletele noastre şi ale părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri vecinică pomenire. Deci dar
pentru bună încredinţare şi neclătita statornicie a aceştii danii şi afierosenii ain dat această carte întărită cu
iscălitura noastră şi cu iscăliturile altor boiari de cinste mărturii cari mai jos să vor iscăli. Fevroarie 28 dni, leat
1752. Sandul Tohăneanul biv vei vameş adeverez, Barbu! Văcărescul vei ban martor, Constandin vei vomec
martor, Constandin Brăncovean vei logofăt martor.

III

F.282.
1794 febroarie 11. Prea înălţate doamne,
Dumnealui biv vei clucer Dumitrache epitropul spitalurilor ot Sfăntul Pantelimon a jăluit mării sale
numitele spitaluri au milă dă vinărici la sud Slam Rămnic cu hrisoave domneşti, care sănt întărite şi de
înălţimea ta, in care hrisoave sănt puse numai numele popoarelor iar numele vâilor ce sănt înlăuntru acestor
popoară numite la hrisoave, şi pentru aceea nici cei din vremi vinăriceri domneşti n-au luat de la acele văi acei
căţi doi bani mila spitalurilor, iar acum un Barogii ce au fost cumpărător vinăriciului dintr-acel judeţ pă anul
trecut popreşte analagoi al vinăriciului spitalurilor de la căteva văi din unele popoară de unde totdeauna
spitalurile şi-au luat necontenit mila cu pricinuire că nu să coprinde numele a celor văi in hrisoavele gospodine.
Şi cere dumnealui clucer epitrop dreptatea a nu rămâne spitalurile isterisini dă mila lor zicănd că toate acele văi
sănt coprinse înlăuntrul popoarălor ce sănt afierosite intru a cărei jalbă cu japcii vătafi dă divan ni să porunceşte
de înălţimea sa ca să cercetăm pricina cu amăruntu şi să arătăm mării tale prin anafora. După luminata porunca
mării tale zapciul cel orănduit au adus înaintea noastră pă Alexandru vtorii logofăt fiul şi vechilul dumnealui
clucerul Dumitrache epitrop faţă cu Barogii ce au fost in toamna trecută vinăricer la sud Slam Rămnic, carele
răspunse că căte numiri de popoară sănt arătate în coprinderea luminatului hrisov al înălţimii tale ca să ia
spitalurile ot Sfantul Panteleimon milă de vinăriciu din toate acele locuri care au acele numiri au dat mila
spitalurilor dăplin. Iar căte locuri sănt cu deosebit nume care nu sănt in coprinderea hrisowlui acelea fiind
domneşti neafierosite la spitaluri au luat vinăricerii pă sama domnii. Înpotriva cărura iarăşi răspunse fiul şi
vechilul epitropului că fieşcare popor îşi are numirea sa şi în toate popoarăle fiind văi acele văi îşi au numirile
sale deosebite şi in hrisoavele gospodini fiind afierosite popoarele să inţelege cu toate văile ce să aibă intrănsele,
dă la care văi au şi luat spitalurile mila vinăriciului in toţi anii necontenit pănă acum, făr de nici un fel de
supărare dă către vinericerii domneşti. Iar Barogi să inpotrivi zicănd că acele nume dă popoară nu să intindu
peste acele văi unde cere epitropul să ia milă dă vinărici, ci are fieştecare loc numirea sa deosebit şi unde il
numeşte hrisoawl i-au dat mila dă vinărici, iar unde nu să numeşte nu i-au dat; deci fiincă in hrisowl spitalurilor
văzurăm copinzăndu-se popoarele anume şi fiincă acum toată prigonirea intre vinericerul domnesc cu epitropul
spitalurilor iaste pentru coprinderea acelor nume dă popoară adecă vinericerul zice că acele nume de popoară nu
să intind şi peste acele vii unde cere epitropul să ia vinăricii, iar vechilul epitropului zice ca acele vii măcar deşi
sănt cu numele lor deosebit, dar sănt coprinse in lăuntrul numirii poporului, adecă de unde să incepe numele
unui popor şi pănă unde să sfărşaşte de să incepe alt nume de popor sănt acele văi şi afieroma domnească ii este
pă nume de popoară iar nu pă nume de văi, pentru descoperirea adevărului la această trebuinţă iaste a să face
cercetare chiar in faţa locului şi găsim cu cale să fie luminată porunca mării tale către dumnaelor boierii
ispravnicii judeţului ca să cerceteze acele nume dă popoară care să coprind la hrisowl spitalurilor de unde şi
pănă unde ţin, şi dă să intinde numele poporului şi peste acele văi unde zice Barogii că nu să intinde . Şi fiincă
poporul nu să poate socoti după văi de vreme ce intru-o popor poate să fie multe văi să vază numele acelor
popoară din hrisov de unde şi păna unde ţin. Şi de vor fi acele văi înlăuntru ţinute numelui acelor popoară atunci
fară dreptate au poprit Barogii vinăriceru mila spitalurilor dintr-acele văi şi să cuvine să inplinescă la epitropul
zicănd că
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analogon al milei spitalurilor pănă la un ban; iar de nu vor fi acele văi in coprinsul numeleor popoarălor ce sănt
arătate la hrisov atunci rău cere epitropul a lua milă din locuri care nu sănt in numele popoarălor dăn hrisov şi să
cuvine a rămânea Barogi vinăriceriu in pace şi ne supărat; şi măcar de va fi şi loat epitropul milă de la acele
locuri in alţi ani pănă acum rău au loat căci unde zice să cuvine să ia milă numai de unde şi pănă unde ţine
numele acelui popor iar nu şi după alte locuri care nu sănt intrate in coprinsul acelor nume de popoară. Iar
hotărârea desăvărşăt rămâne a să face de către înălţimea sa care această cercetare ce arătăm mării tale mai sus să
unneze dumnealor isprăvnicei ar face prin carte de blestem. 1794 fevroarie Il . Vel vomec ,Vel vomec, Vei
logofllt, Vei logofllt .
F.282
Pentru vinăricul ot sud Slam Rămnic.
Io Alexandru Costandin Muruz voevod gospodin zemle Vlahscoe.
Citindu-se inaintea domnii mele această anafora a dumnealor veliţilor boeri prin care găsesc cu cale a să
face cercetare la faţa locului in urma căreia nearătăndu-se nici o parte cu vre-o apelaţie in soroc de şi-au zice de
zile întărim domnia mea şi poruncim dumnealor ispravnici lor ai judeţului să faceţi cercetare cu unnare intocmă
precum să cuprinde mai jos şi să inştinţaţi domnii mele. 1794 aprilie 16. Pecetea gospdin, vellogofllt.

IV

F. 283
1794 mai 28. Cu plecăcine ne închinăm dumnitale ,
Primind pitac dumnavoastră intru care i să porunceşte ca să cercetăm pentru popoarăle ce are milă
spital Sfllntului Panteleimon într-acest judeţ Slam Rămnic pentru ţinutu fiştecăruia popor dintr-acelea şi ce
nume de văi are fiştecare popor in ţinutul său, urmănd la toată intocma după coprinderea luminatelor porunci ale
mării sale şi ori in ce chip vom şti şi ne vom adeveri să arătăm dumneavoastră dreptul adevăr după care pitac al
dumneavoastră urmănd mai intăiu am cercetat cu înţelegere anaforaua dumnealor cinstiţilor veliţilor boieri cu
luminată porunca şi întărirea
mării tale ce ni s-au trimis de la dumneavoastră. Şi pentru bună descoperirea
adevărului ne-am adunat cu toţii la faţa locului unde am fllcut cercetare pentru coprinsul fiştecăruia popor
dintr-acele afierosiri la zisul spital de unde şi pănă unde ţine şi să intinde fiştecare popor şi ce alte nume de văi să
cuprinde înlăuntru in fieştecare popor, şi atât după ştiinţa ce am avut noi aflăndu-ne cu lăcuinţ_a printr-aceste
popoară căt şi după mărturisirea altor lăcuitori; insemnarăm mai jos toată popoarăle numitului spital cu văile ce
coprind de intrănsele precum să vor vedea, însă popor Coteştii să incepe din valea Cărceiului unde să hotăreşte
cu Uricheştii pănă in Blidaria in drum să hotăreşte cu Boigeştii intru care să coprinde Goleştii de Sus, Calicul,
Valea Cărcei şi Sluţii; poporul Cărligele să începe din hotarul Coteştilor pănă in hotaru Boiceştilor şi al
Dălhăuţului, poporul Dălhăuţul să incepe den hotar Cărligile al Boiceştilor pănă in hotar Donii in care popor să
coprindă şi malul Corbului, poporul Crăturile, poporul Putăiu, poporu Vai de Ei, iar poporul Putiu, poporul
Oltenii să incepe din Pănticeşti şi merge pănă in hotar Vărtăşcoilor, popor Vărtăşcoilor să incepe din Olteni şi
ţine pănă in Broşteni, popor Broştenii să incepe din Vărtoşcoiu pănă in apa Milcovului intru care să coprinde şi
Pituluşa şi Faraoanele, de care ne lipsim a înştiinţa dumneavoastră şi sănătate.
94 mai 28. A dumnitale plecate slugi Nicolae Cotesc, Tudorache Paraschivesc, Dumitrache Borănescu ,
Iordache Paraschivescu .
V

F.283
994 mai 30. Prea

înălţate

doamne ,

Viind cu anaforaoa dumnealor velţilor boeri întărită cu luminată pecetea mării tale dumnealui vtorii
logofllt Alexandru fiul şi vechilul dumnealui clucerullui Dumitrache, epitrop spitalului Sfllntului Panteleimon in
care anafora să coprinde şi ni să porunceşte ca să facem cercetare aici la faţa locului pentru popoarăle ce sănt
date milă cu hrisov domnesc la spitalu Sfllntului Panteleimon de unde şi pănă unde ţin acele poporă şi către văi
sănt in fieştecare popor ca să facă hotărărea la pricina vinăriciului ce are cu dumnealui Baroţii care s-au aflat
vinăricerii in anul trecut leat 93. Făcănd urmare luminatei porunci am orănduit patru boemaşi pămănteni pă

57
https://biblioteca-digitala.ro

nume Nicolae Cotesc i pă Dumitrache Borănesc i pă ciauş Tudoraşco i pă ceauş Iordache Paraşchiveşti să facă
cercetare cu amărunt în frica lui Dumnezeu spre descoperirea adevărului. Şi flicănd cuvincioasa cercetare deteră
în scris supt iscălituri arătând toate popoarăle de unde să începe şi unde să sfărşaşte căte văii sănt cu numele în
fieştecare popor, a cărora arătare înpreună şi cu această prea plecată înştiinţare trecusă la înălţimea ta ca să facă
luminata hotărâre. Şi anii înălţimii tale de la Dumnezeu şi fericiţi !
1794 mai 30. Ai mării tale prea plecate slugi. Petrache paharnic, Ioan Breaz.

VI
F.284
1794 august 22. Milostăiiu Bojăiiu Io Alexandru Constandin Muruz voievod i gospodin zemle
Vlahscoe fiincă spitalu ot mănăstirea Sflintului Panteleimon prin hrisoave domneşti în note şi de către domnia
mea are milă dă vinărici în sud Stam Rămnic căte doi bani de vadră din poporul Vaideeştii, Curăturile, Coteştii,
Oltenii, Vărtişcoiul, Dălhăuţu1, Cărligile, Broştenii în care hrisoave fiind puse numai în numele popoarălor, iar
numele văilor ce sănt în lăuntru acelor popoară ne fiind numit au fost pricină între vinăricerii domneşti ai anului
trecut cu epitrop spitalului şi al mănăstirii Sflintului Panteleimon. După anaforaoa dumnealor veleţilor boieri de
la 14 ale anului fevroarie trecut întărită şi de către domnia mea s-a flicut cercetare şi de către ispravniciijudeţului
cu boiemaşii orănduiţi la faţa locului prin carte de blestem şi s-au dovedit că aceste numite popoară înpreună cu
văile lor sănt mănăştireşti, adecă poporul Coteştii care să începe de in valea Cărceiului unde să hotăreşte
Urecheştii pănă în Blidatiia în drum unde să hotăreşte cu Boiceştii întru-care să coprinde Goleştii dă sus, Calinul,
Valea Cărcei şi, Sluţii, poporul Cărligiile care să începe din hotaru Coteştilor pănă în hotaru Boiceştilor şi al
Dălhăuţului, poporul Dălhăuţul să începe din hotaru Cărligile şi al Boiceştilor pănă în hotarul domnesc în care
popor să coprinde şi malul Corbului, poporul Oltenii să începe dăn Ponticeşti şi merge pănă în hotarul
Vărteşcoilor, popor Vartăscoi să începe din Oltenii şi ţine pănă în Broşteni, poporul Broştenii să începe din
Vărtescoi pănă în apa Milcovului întru care să coprindă şi Pitulişa şi Faraoanile. Deci pentru ca să nu mai fie
pricină şi într-acest an cu vinăricerii dăm această domnească a noastră carte arătătoare pă larg denumitele
popoară cu văile lor precum să arată mai sus la măna omului ce-l va orăndui epitrop ca să umble cu vinăricerii
domneşti şi să scrie tot vinăriciul dintr-aceste popoară şi văi. Şi flicând catastih după obiceiu din banii
vinăriciului ce sănt datori de plătesc dajnice să aibă a lua orănduitu epitrop milă căte doi bani de vadră după
coprinderea hrisoavelor la care întru nimic să nu să amestece vinăricerii domneşti nici cu pricină de zeciuială,
nici de cheltuială, ci toţi banii deplini să se dea în măna otănduitului. I saam recehgosposvami. 1794 avgust 22.
Gheorghe vellogoflit.

VII
File 284 v
Aicea să însămnară popoarele cu dealurile lor i numele celor ce au vii deschise într-aceste desliri pănă
acum la leat ( 17)95 şi au plătit vinăriciulla mănăstire cum în gios arată:
Poporu Coteştii însă:
Cei din dealul Calicul adică: Radul Beteagul, Mihai Bacanul, Vlaico Fugănasu, Ilie Fugănasu, Toader
zet Doldur.
Cei din dealul Goleştii dă sus adică : Stanciu Tăbănaşu, Simion Ziamă, Vasile Tobă, Călina sărba
văduva, Chiriţă Bogroş, Stoica văduva a lui Bogroş, Stan brat Stoica, Constandin Săpunaru, Ştefan Mitea, Dobra
vădana, Constandin slujitor Dragomir zet Ciocârlie, Nicula Chivu, Anca Ţarălungă, Chivul Băcan, Popa
Gheorghe Torgheş, Constantin slujitoru, Ion Scociorea, Popa Dobre Cărligean, Popa Ion biv protopopu.
Cei din dealul Sluţii însă: Popa Iordache ot Marci, Popa Dinul zet popa Toader, Ion sin Lupul, Gavrilă
Pană, Dumitraşco Chelbăşoiu, Florea cojocar, Mihalache ciauş, Dumitru Drăghici, Vişan Bicinaşi, Costandin sin
Vişa, Dumitru sin Brat ciobotar, Ion Prică, Manta Bolbocean, Ştefan Ranen, Dumitru Doncioiu, Vintilă
Goleştean, Stoica Macroiu, Stan sin Lefter, Miron sin Androne, Binea Boşăţ, Stan Bofăţi, Nae Pieptănaru, Toma
Ursul, Zota sin Negoiţă, Miclea sin Ileana, Vasile Gaură, Alexandru sin Gaură, Ghinea Goleştean, Florea sin
Stan, Nicolae sin Rob, Ion Purcărea, Alexandru sin Bunea, Radul Tugoi .
Fila 285
Tot dealul Sluţii însă: Marin Golesteanul sin Dincă Radul părgaru, Ştefan sin Nichita, Badea sin Cărlan,
Toderaşco Cărlan, Nicolae Cărlan, Lefter Fuzilă, Dragomir Ciolpan, Constandin Papa, Costea Puşcaş, Minea
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părcălab

Butoiu, Ioniţă Mezghină, Dobre Paliala, Nicola sin Ion Matei logofăt, Voicu slujitor, Gherghina
Tudorache Acoiu, Şărban Danciul, Stoei ţiganul, Muşa vădana Slutoei, Apostol zet Slutoei, Nicolae
Bolocan, Iane săn Dragomir Cimpoiaş, Stoica Morcov, Diţul Mălurean, Andronache Rămnicean, Vasile Cotasu,
Gheorghie Lefter, Gheorghie Drumea, Andreiu Morcov, Alexandru croitor zet Lupu, Tănase Grădiştean, Ion
monahu, Stanciu Buciunaşi, Ilsul Buciunaşi, Ioane zet Poşcaş, Dima ciobotar, Drăghici sin călugăr, Neagul brat
ego.
Tot dealul Sluţii însă: Dobre Puşcaş, Manea Puşcaş, Radu brat Dobre, Dobre vătaf, Stanciu brat ego,
Voico buciucaş şi Şitoase , Miriţă croitoru, Sandul sin Ion Mateiu, Drăghina vădana, Dragomir grăjdar, Radu
Carbanu, Constandin Slutul, Anton Saizu, Dumitru Pătruiu, Stoian bărjar, Vintilă băjănaru, Gheorghiţă
Seferdache de la Ursul, Mihalache Chiosu, Necula Băşănă, Tudor Băşănă, Safta Oproi, Preda Căldăresc, Oprea
Lungu, Nicolae brat ego, Ion brat Oprea, lvan sărbul Dăcien, Mincul Golestean, Grigore Tihan, Miron Drăghina,
Vasile chior brat popa Vasile, Dincul unchiaş, Ilie zet ego, Constandin Cărlan, Nicula Cărlan, Grama zet
Dinconeţe, Ion Vlădilă.
Fila 285 v
Cei din dealul Cărcee însă :Safta Costinoe, Dinul Goe, Toader Blăndea, Sârbu zet Blendea, Stanca
vădana, Ianche zet Izunea, Ioniţă Balaban, Vasile Borcan, Chiriţă Borcan, Gheorghe grăjdar, Tudorache grăjdar,
Toader Danceasc, Gheorghina Miroe, Dobre stegaru, Gheorghe zet pop Vlad, Vasile Mogoş , Lazăr Mogoş,
Gheorghe Albină, Radu Savoe, Neaşca Savoe, Constandin Costiră, Dumitraşco putinar, Marin rotaru, Nicolae
Ciobote, Toader unuc, pop Vlad, Ştefei Armean, grebănos, Toader Bogdan, Ioan Dască, Costea Iordacheoe,
Dragomir zet Danceaiasa, Nicolae Danciul, Ioniţă Casămăndră, Neaga mătuşa, Negoiţă sin Cărstina, Tănase
Bălan, Ion Cărlean, Oprea Dasche, Simion Butoiu.
Tot din Cărcee însă : Micul mocan, Niţu părcălab, popa Avraam, Chiriec Juribiţă, Dumitraşco Juribiţă,
Ion Ciorăscu, Stroe Paraipan, Ivan Steful, Ion Uluitul, Crăciul Ciocănel, loniţă cumnatul Uluitului, Dumitrasco
Uluitul, Ion Uluit, Grigoraşco zet Uimit, Stan Fătas, Slav Fătas, pop Ion Grăuroş, Grăuroş, Ion nuc Caraiman,
Stoica Grama, Maria vădana Desco grăjdar, Drăgan brat, pop Vlad, Mihai cojocar, Ion unuc, pop Vlad, Toma
căpitan, Solomon părcălab, Tănase caldărar, popa Gherghe, Nicolae Paraipan, Doma Paraipan, Vlad zet Dincos,
Duduţă postăvar, Grama băcănel, pop Anton Mălaiumare, Ancuţa Mălăiesa, Toader Găteji, Niţă postăvar
Gheorghe, Catrina Vlădaei.
Fila 286
Tot Cărcee însă: Ioana Vlădae, Baica Socarecioae, Gregore blănar, Voinea cojocar, Ioniţă Ranet, Vasile
Movilă, Rad Drăgoescu, Dragulin Gheonoiu, Dumitrache Burdus, Gregoraşco Mogăldea, Bogdan armen,
Gheoghe Dobiz, Lixandra Ursuleasa, Gregore zet Ursuleasa, Mariuţa sin Roşea, Tatul olaru, Mihalcea părcălab
zet Piliuţă, Domniţa preoteasa Stan zet D!iflea, Iordache Roşea, Jăpa Mortasin, Gheorghe Băbilea, Ilie Bărbece,
Gregoraşco sin Ionaşco, Maria Ciolănoe, Ion Mărgros, Marin Odobesc, Iane croitor zet Capmare.
Cei din dealu Coteştii însă: Iordache Beseaproape, Băncilă părcălabu, Stana băcăniţa, Oprea zet
băcăniţa, Constandin Modroţul, Radul Frangulea, Ivan Cărligean, Negoiţă Cărligean, Andreiu pitar, Vlad
Roşcaleasa,

Cărligean.

Tot deal Coteştii însă: Sărbu Campean, Radu Negru, Manea Popescu armean, Măriuta Pădoroe, pop
Caloeni, pop Băncilă, Necula brat Păduroiu, Nica Grecu, Stoica sin Ancuţa, Vasile Pileală, Dumiriecă Drăgoiu
Bordeiu, lenciul Sărbul, Petre Boţocan, Iane croitor, Dumitru Bordeiu, Moisi sin Rotar, lvan Mereacre, Anghel
abagiul, Vasile Costea, Ştefan vomicul, Andreiu plăcintar, Radu Lazu, Stan Cazan, Cazan unchiaş, Radu sin pop
Cărstea, Constandin Brebean, Ştefan Brebean, Vasile Tăsar, Adamache Rasaian, Pavel Ciomagă, Mihai Găgie,
Ilinca vădana, Ştefan Rotar, Cozma Gebea, Constandin Casălargă, lvan zet Gavrilă, Dobriţa Poştoe, Marie
Pădroe.

Fila 286 v
Tot Coteştii însă: Petre sin Vasile băcan, Vasile Gălcă, Stan Bălească, Rad Vrabie, Sandu Spănu,
Frangolea Potop, Stras Sânvasile morar, Costandin Despa, Safta Domiriţa, Necula Drucă, pop Mateiu, Neaga sin
pop Mateiu, pop Vasilie, Sanda cumnata popii, Voinea Spănu, Dumitru tăbăcaru, Panait Lovin Apostol, Ion
Bălan, Ion zet Mereacre, Iane Turas, diaconu Caloeni, Zăsul Grecu, Petre Chircă, Alexandra băceasa, Rad
Volintiru, Ioniţă salahor, Tifran Gechiţă, Dragul breslaşul, Ancuţa Săvoe, Valsie Uşurel, Oprea Săvoiu, Vasile
băcanu, Ioana vădana, Sandu Păpăliţă, Ion Mintean, lvan Ţăţălache, Racoviţă tăbăcar, Stan poştaş, Stan
Joacăiapă.

: Dobrişan Chenu, Şărban Măgurean, Pătraşco Măgurean, Crăciun Baba Rada,
Iordache bărbier, Cărstian Albină, Radu Popescu, Sandu moraru, Şerban Bărzan, Manolache sin
Drăghici, Dinul ciobotar, Tudor Melintean, Dumitru Moga, Pascul zet Săvoiu, Enache zet Pascu, Gheorghe
Făinăbună, Pascul măcelaru, Radul rotar, Dumitru Căldărar, Strătulat Măcelaru, Popa Iane, Anghel Cojocar,
Tot

Coteştii însă

Drăgoiu Albină,

59
https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe sin Drăghici, Toe Rusul, Iordache sin Toe, Dumitru sin Drăghici, Stan Budescan, Drăghici torcător,
Minco cavaf, Sanda preoteasa, Hristea Mongui, Lipa al Radului Leu, Dumitru Mereacre, Petre Hristoma, Ştefi
Hristoma, Gheorghe Hristome, Călin Bocescu, Ilie zet Troscot, Nedelco grădinar.
Fila 287
Tot Coteştii însă: Dedul rachierul, Bardan Bihniţă, Iorguriţă, Stoica Miul, Măriuţa Stoicăi, Ştefan zet
Moga, Radu croitoru, Dumitrache sin Iane bărbieru, Năstase rachieru, Manta Măcelaru, Simeon breslaş, Vasile
zet Dragomir, lvancea bogasieru, Angheluţă măcelaru, Maria Surduleasa, Vlad sin Ghinea părcălab, Stan
Movilă, Aftimia văduva, Petre dăl margine, Serghie Rusul, Safta Bontos, Ion Gogean, Girgea Goleasca,
Dragomir văcaru, Marin văcaru, Şerban Gorgan, Dănilă Potărnichie, Ştefan Măndrul, diaconu Ţigănuş, Dumitru
Ţigănuş, Panait cloşcar.
Poporul Oltenii însă: Toader bărbieru, Neculae Pastramă, Ionaşco Grigore, Trifan cojocar, Vasile
Ghelci, Necula Ghelgu, Axandra vădana, Ioniţă cojocar, Ştefa Ranei, Simeon Ranei, Nilea Ranei, Petre Mărjir,
pop Dumitrache, Sandu Găloiu, Vasile zet Găloiu, Conde slujitor, Mănăilă sin Negoiţă, Negoiţă Scopos, Ioniţă
cavaf, Mihai sin Măşa, Milea cavafu, Stoe cavaf, pop Stoean, Vasile Buzat, popa Adam, Andreiu zet Pop Stoian,
Hristea Brise, Dumitrache zet pop Adam, Ion Arabagiu, Marin sin Miraşco, Ştefan brat Solomon, Mateiu
pădurar, Mariţa vădana, Ivancea bogasieru, Sandu Bădean, Nicula croitor, Antonie vnuc Ananie, pop Ion vnuc
protopop Vlad, pop Ion Brătui, Gheorghe Curverde, Pană Măţă .

Fila 287 v
Poporul Broştenii însă:
Simion Barbălat, Ion Şărban, Coman Socior, Robea, popa Grigore, Avraam Caş,Toma Furnică, Stanca Vădana,
Voico Barbălată, Şărban Grebeno, Gherghe sărbul, Lazăr Ciobotaru, Gheorghe părcalab, Necula şchiop, Rad
unchiaş, Necula Gherlan, Gregoraş Ochian, Alexandru Urocioiu, Marin Barbălată, Vasilache cărciumar, Iane
Ţogoş, Căliţa, Ilie Ţogoş, Florea părcălab, Ion Capmare, Vasile Curjos, Radu sin Dumitru, Nicolae morar,
Ianache morar, Nicola Grebănoi, Gherghe Mintea, Ion Neagoe, Panait cărăuş, Năstase Tătar, Teoader Pupăză,
Ioniţă olar, Costandin ţăran, Marie greaca.
Poporul Vărteşcoiu însă: Dragu Bordeian, Ion olar, Dedul Boloc, Lupul croitor, Costandin Crasta, lvan
rusul, Lupul părcălab, Sandul brăilean, Brat sin Tudorache, Marin Dudău, Gheorghe Herţu, Petre Budac,
Dumitrache Vărtan, Manea Gărălae, Voica Primioaica, Todăraş Tărăsbune, Tudorache Talpa, popa Apostol,
Toader Mintean, Ianache Mirtea, Voica Iacovae, Crăciun Helciu, Lupul vătaf, Dobre părcălab, Toader Duclegi,
Ion Marchitan, Gherghe Căprăriţă, Toma Botgrosu, Rad Botgros, Tudora vădana, Ioniţă Gălălae, Năstase Chelar,
Sima Toma, Tudor Adam, Avraam Adam, Necula Adam, Spiridon Adam.
Fila 288
Tot poporul Vărteşcoiului însă: Gherghie Adam, Toader Bocioacea, Nicolae argintar, Conde vomic,
diaconu Gherghe, Alexandru Neagoe, Marie Neagului, Mateiu Neagului, Dumitru blănar, Lascăr grecu, Toader
Făcănă, Avraam Chelaru, Iacov pisar, Aldea cojocar, Dragul Aldea, Neacşul părcălab, Dumitru Toader, pop
Simion, Nicolea Sima, Manea Sima, Apostolache Sima, Marie Mănoae, Ioniţă Giurgea, Gheorghe Andronic ,
Miron Temelie, Mihai măcelar, Vladu Frăncu, Ion Andronic, Costache sin popa, Simeon Ionaşco, Udrea
Raclean, Ion Coman, Conde Pupălapte, Matei pădurar, Iane vătaf, Ion Papic, Ion Bocioaceă.
Tot Vărteşcoiu însă: Cemat Bocioaceă, Sava Bocioaceă, Tudosie Baba, Mateiu Neagoe, Ilie Chelaru,
Făt Frumos, David Ungurean, Lepădat Bacilat, Vasile grămatic, Părvăul Stancu, Stano Bagdaz, Vasăle Chiţoiu,
Nedelceasca, Triful, Radu Nedelco, Nicolae Dobre, Dobre Chelaru, Gheorghe Sălcien, Vasile Găloiu, Tudose
Nedulii moraru, Gheroghe Ciocănel, Vlădică, Costandin Pantea, Antohie Curverde, Costandin cojocar, Ştefan
Moldovean, Toader Apostol, Mihalcea Apostol, Stoian părcălab, Manole Cancea, Rad Roşea, Ion părcălab,
Andreiu Budiştean, Ioana vădana, Apostol Cărstea, Radu slujitor, Ioniţă pieptănaşu, Vlad sin protopop Vlad,
Petre Chelar .
File 288 v.
Tot poporul Vărteşcoiul însă: Dragomir Negrea, Dumitru pădurar, Miul slujitor, Savin Moldovean,
Radu Oltean, Bojan, Gherghe Băjan, Toader mocan, Dumitrache Ursuleasa, Apostol Vier, Neagul Olban,
Năstase Buzătoae, Ilie Gătej, Ioniţă Ştefan, pop Iordache, Dobriţa mătuşa, Dedul slujitor, Radul slujitor, Ilie
slujitor, popa Nicolae.
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Dealul Pitulişa din popor Vărtişcoiu însă: Soare unchiaş, Năstase Potop, Ion Alexandru, Gheorghe
Profil Chilopan, Sandul Pofreiu, Aniţa şălăriţa, Ursul şălar, Ion, Grigore Niţoforean, Ion Mătăsar,
Ştefan Georghiliţă, Matei Onofrei, Conde Cerguţă .
Tot Pituluşa însă: Costandin Mărgea, Ştefan zet Ursoi, Vasile Ursoi, Ioana vădana, Gheorghe
călugăraş, Radu Cemeaţă, Alexandru Dragolea, Ion Dănilă, Vasile Pantea, Ion Dagolea, Apostu Capră, Iane sin
popa, Ion Celar, Nicolae Celar, Mihăilă Rad, Gheorghe Anghel, Toader Coman, loniţă Lipie, loniţă sin ego,
Grigore Găină, Mihail croitoru, Eftenie Ştefan, Toader Spăndea, Zaharie părcalab, Ion Boghean, Ion cărcimar,
Ştafan Ochian Lipie, Ion Bomoiu, papa Stancul, Ioniţă olar, Sandu Bemoiu, Nitran Ursreche, Ioana vaduva,
Lipie Dingă, Vasile Cerguţă, Lupaşco, Gheorghiţă Onofrii.
Negoiţă,

Fila 289
Dealul Faraoanele din popor Vărteşcoi însă: Calotă Vasilache, Radu Ianole, Avraam Panţăru, Radu
Rucălean, Ion Panţăru, Ion Butic, Ştefan Şarpe, Dedul rotar, Ion Pietroi, Ion Potcoavă, Lepădat părcălab, mătuşa
Sanda, Stoica Stroe, Moisi Panţâr, Tatul olar, Cărstea mocan, Bicur sin Cărstea, Mincul sin Carstea, Ion
Strechie, Stan lădar, Radu sin Stălcie, Constandin brat Rad, Ioniţă sin Dobre, Dumitru cumnat lui Stroe, Rad
Botroş, Ştefan Stroe, Şărban Manea, Irimie lădar, Vălcul lădar, Şărban lădar, Ion sin Miul, Petre zidar, Simion
pastramagiu, Stoica Iliaş, Vlad Iliaş, Nicola poşcaş, Dumitraşco Nicolae.
Tot Faraoanele - însă: Anton Codrean, Grigore Streche, Stoica Şeigos, Petre croitor, Ioniţă Boltoc,
Andreiu dascălu, Mihai Bălic, Copăcian, Ion Dobre.
Poporul Dălhăiţul însă: Iane ciobotar, Tudorasco sin popa, popa Tudorache, Vasile sin Dumitraşco, Ion
Mina ciobotar, Vasile Iepure, Călin holteiu, Grozea tăbăcar, Păuna preoteasa, Constandin Măxinoi, Petre brat
Manda, Constandin Mităţea, Constandin Dima, Eftimie Măciuinesc, Adam zet Manolache, Lixandra, Manda
vădana, pop Mateiu, Dobre părcălab, Tănase croitor, Chiriţă lemnar, Dan tabăcar, Manea dascălu, Sandu Stan.
Fila 289 v.
Tot Dalhăuţul însă: Ivan Ştef, Neagu zet Chiriţoe, Stan monah, lvan dorobanţ, Gheorghe dorobanţ,
Coste stegar, Dragomir Dălheuţean, Iordache Dălheuţean, Savva Dălheuţean, Preda Codrea, Vasile Secară,
Cărstea monah, Draghia lui Marin, Drăgan torcător, Dobre părcălab, Necolae chelaru, Vasile brat Ion, Ivan
Maxinoiu, Năstase Maxinoiu, Nicolae Bogdalici, Vasile Bogdalici, Aniţa greaca, Malcau armean, Constandin
Buzat, Constandin Dina, lvan unuc Manea, Rada Chiriceasa, Nicolae Măxinoiu, Neagul Chiriceasa, Preda
unchiaş, Sandul Mintean, pop Dumitrache.
Poporul Cărligile însă: Nicula Lupul, Andreiu Pogacea, Neagul blănar, Călin Găteji, Ilie Raccea,
Toader croitor, popa Radul, Iordache dascălul, Toader Găteji, Ion Cărligean, Giurgea unchiaş, Sava Giurgea,
Manea Gogol, Radu Gogancea, Neagul Gogancea, Radul Gogancea, Toader Gogancea, Ilie Gogancea, Apostol
zet Gogancea, Mihai blănar, Rad Ianulea, popa Oprea, Dumitrasco Frunză, Ion Frunză, Răsmiriţă, protopop
Vlad, Lazăr sin pop Stoen, Vsile Gătej, popa Gavrilă, Costache lotru, Dan măcelar, Zaharie Bolonean, Radu
Oltean, Vasile mocan, Drumea sărdar, Gheorghe Parvana, Stan Parvana.
Fila 290.
Tot Cărligele însă: pop Stratulat, Gheorghe Puică, Panait Bălăcean, Muşa vădana, Slav sin Rad vomic,
Ştefan lemnar, Sandu spănu, Costandin Vişan, Radu Ciocoiţel, Gheorghe Sănbotin, Ion croitor, Grigore vătaf,
Ioniţă zet Dragomir, Ion Măndrilă, Tănase armean, Adamache părcălab, Ceacăr Ovanes armean, Neaga
Condomicioe, Dumitru căldărar, Mihai Cărstea armean, Iordache StrAmbu, Tănase porcar, Gheorghe Bostan,
Dumitraşco Bicicaş, Ine Lazar ciobotar, Constandin
sin Voina, Toader Voinea, Lazăr ciobotar, Ştefan
Moldovean, Toma Cotrofelnicer, Gheorghe Damaschin, Neagul tăbăcar, Sandul Neacşa, Costandin vnuc Neacşa,
Nicolae ciobotar, Ioniţă Roşea, Grigore Cemica.
Tot Cărligile: Ion blănar, Costandin Cemica, Ion volintir, Ghinea ciobotar, Gheorghe Cioconel, Stan
tantănar, Toader Vlasoe, Rad Pervana, Iordache Turbureală.
Ed.

Menţiune sumară,
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