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O CONDICĂ DE PROPRIETĂTI DIN ANUL 1745
A VEL VISTIERNICULUI TOADER PALADE (1)
'

ZAMFIRA PUNGĂ

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale laşi păstrează un bogat
material documentar privitor la o veche familie boierească din Moldova,
familia Palade. Primii Pălădeşti au venit în Ţările Române la începutul
secolului al XVII-lea şi au jucat un rol important în viaţa politică, socială şi
culturală românească timp de mai multe secole. Ei urcă rapid treptele unor
mari demnităţi şi acumulează o importantă avere. În anul 1 803 familia se
găsea în primele 28 de mari clanuri boiereşti ale Moldovei, avănd în
proprietate 1 6 sate 1 • Numeroasele proprietăţi pe care le stăpânea în secolul al
XIX lea erau rodul unor acumulări făcute timp de mai multe generaţii prin
cumpărări, danii sau căsătorii.
Reconstituirea unei părţi a averii pe care o deţinea în secolul al
XVIII-lea unul din cei mai însemnaţi reprezentanţi ai familiei, vei
vistiernicul Toader Palade, este posibilă folosind un Catastif de avere a
acestuia, aflat la D.J.A.N-Iaşi. Documentul se găseşte la fondul Manuscrise,
cota 1 855 şi a fost scris la 1 septembrie 1 745 . Dimensiunnile sunt de
22,5/32,5 h., şi conţine 1 40 de pagini, din care 4 1 sunt albe. Legătura
originală, în piele maron, a fost decorată cu apl ice din metal comun, cândva
argintate, lucrate cu motive florale în tehnica "au. repousse". Textul a fost
redactat în chirilică, pe hârtie filigran, cu cerneală neagră şi s-a păstrat într-o
stare bună de conservare. Scrierea îngrij ită şi caligrafică este a lui Vasile
Buhăescul biv vei pitar, probabil, vechii al vei vistiemicului Toader Palade.
Manuscrisul este inedit şi oferă cercetătorilor informaţii privitoare
atât la genealogia familiei Palade, cât şi ale unor neamuri de mari boieri,
înrudite cu ea. De asemenea, el este de un real folos celor interesaţi de
1 Gh.

Platon, Al.- FI. Platon, Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context
european, evoluţie socială şi politică (Date statistice şi observaţii istorice), Bucureşti,
1 995, p. 94.
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problematica constituirii mari lor proprietăţi boiereşti din secolele al XVIII
lea şi al XIX-lea. Datele pe care le conţine documentul pot fi folosite şi în
alcătuirea unor monografii de sate din ţinuturile Tecuci, Tutova, Vaslui sau
Cârligătura, care la 1 745 se aflau în proprietatea lui Toader Palade.
Condica începe cu un text lămuritor pentru cititor, unde se
precizează, tipul de informaţie pe care o conţine Catastihul, proprietarul Toader Pălade şi ascendenţa imediată a acestuia, fiul lui Ion Pălade ve/
vistiernic şi nepot al lui Toader Pălade ve/ vornic, precum şi faptul că,
proprietăţile înscrise sunt exclusiv ale marelui boier "osăbit de alţi fraţi ai
dumisale . Asemenea altor cond ici de proprietate, aceasta este alcătuită din
rezumatele ale unor documente, care aduc lămuriri referitoare la constituirea,
natura şi evoluţia domeniului feudal deţinut de vei vistiernicul Toader
Palade. Manuscrisul ne confirmă faptul că ginerele lui Antioh Cantemir se
număra la mij locul secolului al XVIII-lea printre cei mai bogaţi boieri ai
Moldovei. La zestrea pe care o primeşte soţia acestuia, Aniţa Cantemir, se
vor adăuga daniile făcute lui Toader, fie de rude sau de domnii cărora le-a
sluj it cu credinţă, precum şi achiziţiile, nu puţine, pe care le face bogatul
dregător. Din acest document aflăm că el este proprietarul a peste nouă sate
întregi, între care: Dâncenii, pe Zeletin, Pudrenii, Băcanii, Beneştii,
Pătrăşcanii, Măciucaşii, aflate la ţinuturile Tecuciului şi Tutovei şi avea în
stăpânire alte jumătăţi de sate, ca cele din Oprişeşti, Lighidişeni, Cucuteni
(Tecuci), sau Coropceşti. La acestea se adaugă un număr mare de prisăci
(Lighidişeni, Năpăvădăreşti, obârşia Zeletinului etc.), livezi (cumpărate de la
Mafiei Răbăii şi de la Maria, femeia lui, de la Stamatie din Târzăi şi de la
mulţi alţi răzeşi), heleşteie (la Dânceni şi Broşteni-Tecuci etc.), vii (la
Nicoreşti, etc.), mori ( din gura Pereschivului, sau partea Savii lui Băluş"
"
etc.), poduri umblătoare, case etc.
Condica conţine şi însemnări precum: "lui Constantin, sau " Tot lui
Constantin", " Toate acestea de la Tecuci... să fie a lui Constantin" .E!e sunt
făcute de o altă persoană decăt cea care redactează textul documentului şi
credem că este vorba de însuşi vistiernicul Toader Palade. Această adnotare,
precum şi precizarea făcută la începutul textului, că aceste proprietăţi sunt
diferite de ale altor fraţi ai săi, ne permit să avansăm ipoteza că manuscrisul
a fost gândit de boier ca un posibil testament, Constantin fi ind unicul său fiu
şi moştenitorul unei mari părţi din avere.
"
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Coţinutul inedit şi foarte bogat în informaţii al manuscrisului
justifică punerea acestuia în circuitul ştinţific, dar numărul mare de pagini ne
determină să-I publicăm în două din numerele revistei.
Transcrierea textului s-a făcut conform normelor aprobate de
Academia Română.
p.4r.
Catastih de toate moşiile dumisale Toader Păladi vei vist(iernic) fiiul lui
Ion Păladi vei vist(iernic), nepot lui Toader Păladi vei vor(nic) de toate
moşiile ce sînt drepte a dumisale osăbit de alţi fraţi ali dumisale
cumpărături şi danii, precum s-au arătat anumi mai gios care s-au scos
de pre scrisorile dumisale de Vasile Buhăiascul biv vei pitar la anul de la
zidire(a) lumii- vălet 7254 săpt(embrie) 1
Tecuciul

Moşii ce are durnn(ae)lui vei vist(iemic) la acest ţinut de pe niamul
giăpănesei sale Stamatie vei post(elnic) şi giupîneasa sa Tudosca, fata
Boului, cum arată anumi:
Pe satul Băneş tii
-Giumătate de sat Beneşţii ce-au fost a lui Ştefan Boul vei şătrar şi
Gheorghiţă sin Dumitru Boul spăt(ar) din ispisoc de la Vasile Vodă: l(eat)
7 1 6 1 ( 1 653).
-Giumătate de bătrân cu pomeţi cu vad de moară cu vie daniia lui Gheoghiţă
cupar de la Sava sin Nastasii, nepotul lui Ilie din Beneşti parte maicii lui.
Cu ispisoc de la Gheorghie Ştefan Vodă din l(eat) 7 1 66 ( 1 657- 1 658).
-Parte(a) ce să va alegi a lui Gligorie sin Vasile Troaicii cumpărătură lui
Gheorghiţă cu par cu zapis din 1(eat) 7 1 66 ( 1 657) dec(embrie).
-Toată parte(a) ce va alegi a lui Macovei sin Costeş şi a fraţilor lui şi a
surorilor sale ce-i despre soare apuni cu parte din vad de moară şi cu
Micu (p.4v.)şi cu şese săpături şi giumătat(e) şi loc de viia cu noâzăci de
meri cumpărătură lui Gheorghiţ(ă) Boul cupar drept 1 2 lei cu zapis l(eat)
7 1 69 ( 1 660) dec(hembrie) 23. Ş-altă parte lui Vasili Barbălată ce să va
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alegi cumpărătură lui Gheorghiţ(ă) Boul cupar dintr-u carte de stăpănire
de la Dabije vodă, din l(eat) 7 1 7 1 ( 1 662) fev(ruarie) 25.
-Giumătate de bătrân despre soare apuni cu opt pământuri în tarină şi cu 3
săpături şi cu pomeţi şi cu vad de moară cumpărătură lui Stamatie vei
post(elnic) de la Apostol Chiliaş şi de la ficiorii săi Vasili şi Frăsina drept
2 lei cu zapis din l(eat) 7 1 72 ( 1 664) mart(ie) 1 5 .
- Un bătrân cu patrusprăzeci pământuri în ţarină ş i cu noaâsprezăci săpături
şi cu pomeţi şi cu vad de moară şi din tot vinitul cumpărătură lui Stamatie
vei post(elnic) de la Stratul şi Mărie ficiorii lui Tofan şi Vărvara şi cu
Mărie Costişoaia, fata lui Iosif, vară primară lui Tofan si Păvăloae cu
ficiorii săi Andrii şi Alexandra şi Borce, brat lui Tofan, cu femeia sa
Palaghie şi Fărmac cu soru-sa Vasilca, ficiorii Gafiei drept 30 lei cu zapis
l(eat) 7 1 72 ( 1 664) mart(ie) 1 5 .
-A patra parte de sat şi o vie cumpărătură lui Stamatie vei post(elnic) şi
giupânesei sale Tudoscăi de la cumnatul lor Iacob Boul ce-au fost armaş
care i s-au venit lui la împrţală despre fraţii lui drept 1 00: lei cu zapis
l(eat) 7 1 72 ( 1 664) apr(ilie) 2
. -Taotă parte(a) lui Trohin, nepotul lui Moi săi câtă să va alegi cu pământuri
în ţarină cu parte(a) din vad de moară şi (p.5r)cu săpături cumpărătură
Tudoscăi post(elniceasa) giupânesăi lui Stamati post(elnic) de la Sofica,
femeia lui Vasili Barbălată şi de la ficiorul său Gheorghiţă, iar lui
Barbălată i-au fost de pre tată-său Tudor cumpărătură de la Trohin,
nepotul lui Moisăi cu zapis l(eat) 7 1 79) ( 1 67 1 ) fev(ruarie) 5 .
-0 carte de la Dabije vod(ă) de pâră ce-au avut Stamatie vei post(elnic) cu
Macsin Frunză şi au rămas Macsin din giudecată să plătească 13 matei ce
au fost dator lui Gheorghiţ(ă) cupar şi 2 galbeni cibotele unui om
g(o)sp(o)d şi neavând el cu ce plăti, ş-au pus zi într-o săptămână, iar de n
a p lăti la zi să rămâi moşiia lui din Beneşti de istov, care au fost zălogită
încât mai înaint(e) la Gheorghiţă cupar pentru această datorie .
-0 viea din Beneşti cumpărătură lui Stamatie vei post(elnic) de la Nastasiia
Vasilioaie drept 1 0 lei l(eat) 7 1 7 1 ( 1 663) iun(ie) 26.
-0 vie cumpărătură lui Stamatie vei post(elnic) de la Lazăr căp(i)t(an)de
curteni de Tecuci drept 20 lei cu pomeţi şi cu loc deşchis împregiur cu
zapis.
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-Un pământ cumpărtură lui Gheorghiţă Boul cupar de Ia Andronic, sin
Echimu, cu zapis din l(eat) 7 1 69 ( 1 660) dech(embrie) 26.
-Un zapis de la Gheorghţă Boul cupar, frateli Tudoscăi giupânesăi lui
Stamatie post(elnic) pe satul Beneşti de la ţinutul Tecuciului cu vii şi cu
heleşteu şi cu moară, scriind că, I-au dăruit cumnatu-său lui Stamati
post(etnic), l(eat) 7 1 69 ( 1 66 1 ) mart(ie) 2
p.Sv. -0 carte g(o)sp(o)d de Ia Duca vodă bătrânul din văl(ea)t: 7 1 79 ( 1 67 1 )
ghen(arie) 2 6 pe vecinii de sat de Beneşţii anume Macsin Frugin i Andrii
i Dumitraşco frate lui Andrii, Toader sin Ştefan i Vasili ficior lui Simion i
Tudorachi Antunoae cu fraţii lui, i Iftinca cu ficiorii ei, i Ion Dorobăţ, i
lvaşco i frate-său Bogdan, i Andrii ficiorul Păvăloaei, i Ionaşco frateli lui
Ivaşco, i Toma i Gavril Ruşavăt, i Apostol, brat lui Toader, ficiorul lui
Ştefan, i Ion ginerili Păvăloaii i Măriuţa şi i Gavril şi Ion, fraţi lui Toader,
i Ştefan, fecior Păvăloaei, i Costantin, brat lui Vasili, şi Gheorghiţă,
frat(ele) lui Vasi li, i loniţă, brat lui Vasili scriind că s-au pârât de faţă acei
oameni cu Alexandru şi cu Ilie fii răpăosatului Stamatie post(elnic) şi s-au
dovedit că sânt vecini de Beneşti şi s-au şi certat cu bătai pentru vina lor.
-Un zapis de la Ion Dorobăţ, şi Gavril Ruşavăţ, şi Ivaşco, şi Toma, scriind că
de bunăvoia lor s-au sculat de unde au fost şi au mersu în sat în Beneşti şi
s-au supus să fie ei vecini şi ficiorii lor în veci postelnicului Stamati la
v(ă)let 7 1 7 1 ( 1 663) ghen(arie).
-Din a trie parte de giumătate de sat de Beneşti cumpărătură dum(i)sale
Toader Păladi vei vist(iernic) de la Costantin ficior popii Brăescului ot
Cârlomăneşti ce-au vândut împreună cu a trie parte de sat de Ţigăneşti
drept 1 lei cu zapis din 1(ea)t 7254 ( 1 646) mart(ie) 1 O.
-Întritură pe aceste părţi de la Pătru vodă moşilor lor lui asemeni şi au avut
Doro hăţ din (l)eat 7098 ( 1 5 89- 1 590).
p.6r.-Giumătate de sat de Oprişăşti danie lui Stamatie post(elnic) şi
giupânesăi sale, Tudoscăi, de la cumnatu(l) său Gheorghiţă Boul cupar,
cu zapis din l(eat) 7 1 69 ( 1 66 1 )mart(ie) 2. Însă fără acest zapis alte
scrisori vechi nu s-au aflat.
-Însemnare făcută, probabil, de Toader Paladi : "Toate aceste de la Tecuci
fiind apropii di Ciorăşti să fie a lui Costantin".
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p.6v -A trie parte de sat de Tigăneşti, cumpărătură lui Stamati vei post(elnic)
de la Ştefan Boul ce-au fost vornic mare drept 1 50 lei din 1(eat) 7 1 74
( 1 665) deche(mbrie) 4.
-A triia parte de sat din Tigăneşti care iaste pe vale(a) Dobrotforului
cumpărătură dum(i)sali Toader Paladi vei vist(iernic) de la Costantin,
ficior popii Brăiescului din Cârlomăneşti drept (loc alb în text) lei, cu
zapis din 1(eat) 7254 ( 1 766) mart(ie) 1 O, şi scrie în zapisul vânzării că de
s-ar scula cineva din neamul lui cu gâlceavă că ar fi vândut şi părţile lor
să aibă a le da el dintr-alt(e) părţi de moşie ce are. Iar durnn (ea)lui vei
vist(iernic) să stăpânească cu pace
-Ispisoc de la Pătru vodă din 1(eat) 7098 ( 1 589- 1 590) scriind pentru această
parte din Ţigăneşti întăritură Anghelinii şi frăţine-său lui Avram Dorobăţ,
ficiori lui Huiup ce-au fost starost(e) de Putna, strămoş lui Costantin sin
piopii Brăiescului. Însemnare făcută, probabil, de Toader Păladi: "Tot lui
Costantin".
p.7r.-Giumătate de sat de Lighideşeni cu prisăci şi cu săpături şi cu tot
vinitul şi
-Din Glăvăneşti ce să va alegi şi ...
-Băicanii, iarăşi ce să va alegi danie, lui Stamati post(elnic) şi giupânesăi sa
li Tudoscăi de la Gheorghiţă Boul cupar, fratele Tudoscăi, giupânesăi lui
Stamati postel(elnic), cu zapis din l(ea)t 7 1 69 ( 1 66 1) mart(ie) 2.
Inscrisoare veche numai pe Băicani ce-au aflat acest arătat mai gios.
-Toată parte(a) Nedelcăi ce să va alegi din satul Băicanii cumpărătură lui
Gheorghiţă Boul cupar de la Gheorghiţă sin Gligorie şi a Nedelcăi drept 2
cai buni şi 20 lei bani cu ispisoc de la Gheorghie Ştefan vodă, l(eat) 7 1 65
( 1 658) mai.
-0 carte g(o)sp(o)d de la Evstatie Dabije vodă din vălet 7 1 75( 1 668)
fev(ruarie)20 dată de stăpânire lui Stamatie vei post(elnic) pe această
parte de ocină din sat din Băicani şi. Pe (loc alb în text)
-Altă parte de ocină de la Gheneoae ce iaste iarăş(i) la Tecuci ce-au fost
cumpărătură lui Gheorghiţă Boul cupar de la Toader Năiman, ficiorul lui
Simion Năiman din Răspopi, câtă să va alegi parte(a) lui din tot vinitul,
din zapis ce-au arătat Stamati post(elnic) de la Toader Năiman.
Însemnare făcută probabil de Toader Păladi : Tot a lui Costantin".
"
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p.7v.-Tecuciul Toată parte(a) de ocină ce să va alegi din sat din Crăeşti a
Ursului Bracniţă ce-au dat-o în danie lui Stamatie post(elnic) cu zapis din
v(ă)let 7 1 73 ( 1 665) fev(ruarie) 14.
-Altă parte ce să va alegi a Cozmiţi care au vândut-o el lui Gheorghiţă Boul
cupar în 2 lei, i-au dat arvoană păr ş-a alegi moşi(e)a şi alegându-o atunci
să-i facă şi alt zapis şi să-i dea şi bani cât s-ar mai faci.
- Însemnae făcută ,probabil, de Toader Păladi:" Tot a lui Costantin".
p.8r. Părţile din sat Năfordeşti.
-Toată parte(a) Costandii, fata lui Ion Negru, parte(a) maicii sale şi toată
parte(a) unchilor săi lui Toader şi lui Gheorghiţă Graur ce să va alegi din
Năfordeşti cumpărătură Grozavii, gipănesăi Golii pah(arnic) drept 25
ug(hi) roşii cu ispisoc de la Vasili vodă din v(ă)let 7 142 ( 1 633)
dec(hembrie)
-Altă parte de ocină dintr-acelaşi sat, toată partea ce să va alegi a Manciului
ŞI. . .

-Altă parte ce să va alegi a femei(i) lui Casin dintr-acelaşi sat cumpărătură
Grozavi(i) gipânesăi Stratului Bole păh(arnic) parte(a) Manciului drept 6
oi şi 3 taleri bani şi parte(a) fetii lui Casin, drept 8 taleri cu ispisoc de la
Vasili vodă din le(at) 7 1 44 ( 1 635) noiemv(rie)?
-Carte gospod de la lstratie Dabije vodă din l(eat) 7 1 7 1 ( 1 663) fev(ruarie)
dată de stăpânire lui Stamatie vei post(elnic) pe o vie ce să chiamă la
Belciog la sat Ia Năfurdeşti ce-au fost cumpărătură lui Gheorghiţă Boul
cupar de Ia Ionaşco ficiorul lui Toderaşco din Năfurdeşti din zapis ce-au
arătat.
-0 vie din satul Cărălceştii în pădure la acelaşi ţinut ce-au fost danie lui
Gheorghiţă Boul cupar de la Ştefan ficiorul lui Mierăuţ din Cărălceşti tot
la aceea carte a Dabijii vodă scrie c-au arătat Stamatie post(elnic) zapis.
-Un loc de prisacă la sat la Năpăvădăreşti danie lui Gheorghiţă Boul cupar de
la Ion Tomuzii tot la acea carte a Dabijii vodă scrie şi iaste şi zapisul.
p.8v.O parte de ocină din Năfârdeşti cumpărătură dumisali lui Toader Păladi
vei vist(iernic) de la Adam Luca sulgeriul ce este vândut(ă) împreună cu
satul Dângeni tot la un zapis care şi am dat au luat aceast(ă) moşie de la
Antohi căp(i)t(an) şi lui Antohi i-au fost cumpărătură de la Gheorghe
pas( elnic) ficiorul lui Neculai clucer.
Pe o parte de moşie din Gologeşti
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-Toată parte(a) de ocină ce-au avut Sorăţa şi Andriaş şi cu toţi ficiorii ei la
Bologeşti au fost pusă zălog la Gheorghită Boul pentru un poloboc de
miere şi o iapă cu mânz, cu zapis şi scrie în dosul zapisului cu de la Boul
au răscumpărat postelniceasa lui Stamatie cu coconul dum(i)sale.
-0 parte ce să va alegi din Bologeşti, partea lui Ion vătav, iaste oprită de
Dumitru Boul spătar cu carte de la Vasile vodă din l(eat) 7 1 46 ( 1 6371 638).
p.9r. Pe moşie din Coloneşti.
-A trie parte din giumătate de bătrân şi loc de moară în Zăletin şi cu locuri de
prisacă şi cu pomeţi în obârşia Zeletinului, daniia dum(i)sali Toader
Păladi vel vist(iemic) de la Costantin med(elnicer), sin lui Toader
log(o)făt cu zapis din v(ă)l(ea)t 7243 ( 1 635) fev(ruarie).
-Iară lui Toader logofătului de vist(erie) i-au fost această a trie parte din
giumătate de bătrân cumpărătură de la Ştefan stolnicul, ficiorul lui Toader
Panaiti, cu zapis din 1(eat) 72 1 5 ( 1 706-1 707). Iar lui Hagi Panaiti i-au fost
cumpărătură de la Ioana, sora Savii călugărului şi a Lupului din
Coloneşti, drept 6 galbeni ungureşti şi 8 lei bani de argint cu zapis din
1(eat) 7 1 89 ( 1 680) act(ombrie ).
Însemnare: "Tot a lui Costantin".
p.9v. Pe satul Dâncenii
- Sat întreg Dâncenii de pe Zeletin ce-au fost a lui Antohi căp(i)tan, ficiorul
lui Neculai clucer cumpărătură dum(i)sali Toader Păladi vei vist(iemic),
drept 200 de lei de la Adam Luca biv vel sulger, cu zapis din l(eat) 7248
( 1 740) mai 12, în care zapis scrie că acest sat 1-au fost cumpărat Antohie
căp(i)t de la frate-său Gheorghie viindu-să în parte(a) lui de la împărţare
pără(n)ţască şi cumpărând Antohi o desătină la Tecuci întru a doua în
domnie a lui Mihai vodă de la Costantin Costach(i) vel log(o)f(ă)t, fiind
atunce comis mare şi de la Adam Luca, fi ind păh(amic) al doile fiind
amândoi soţii cu logofătul Costantin la cumpărătoare desătinii şi de la
dânşii au cumpărat Antohi căp(i)t(an) şi pe urmă n-au stătut Antohi să
istovască slujba şi au lipsit şi apucând vistiemic pe Costantin log(o)f(ă)t
şi pe Adam Luca ce cumpăraseră slujba de la Cochivec au plătit de la
casile lor şi pe urmă stând la socoteală cu Antohi căp(i)t(an) înaintea
banului Macrii 1 -au aflat rămăşită cu 386 ughi 1 2 p(o)t(ronoci) şi 1-au pus
la oprială să plătească banii şi el au fugit de la oprială în Ţara
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Românească şi giudecata divanului facând dreptate acestor boiari li-au dat
pentru acei bani din moşiile lui Antohi cu ispisoc domnesc satul
Drăguşenii şi Şăndreştii, la Vaslui, şi satul Dăncenii, la Tecuci, dându-le
şi voe să le vândză cui or găsi, de de n-or vre fraţii lui Antohi să de banii
să-şi ia moşiile şi împărţindu-să Adam Luca cu log(o)f(ă)tu(l) Costantin
cu aceste moşii au luat logofatul Costantin satul Drăguşenii cu tot hotarul
pentru parte de bani ce-au dat lui Adam Lucăi.
p.lOr.satul Şăndrenii şi Dăncenii pentru ai săi bani ce-au dat păntru Antohi
şi satul Şăndrenii I-au vândut lui Vasili Buzâlă log(o)f(ă)tu(l) drept 1 00
de lei. Iar satul Dâncenii 1 -au vândut drept 200 de lei cum arată mai sus
dum(i)sali Toader Păladi vei vist(iemic), iară lui Gheorghie post(elnic) i
s-au vinit parte de la părinţi de la Neculai cluceriu(l), iar lui Neculai
clucer i-au fost cumpărătură de la răzăşii de acolo cum arată în gios
anumi scrisorile vechi.
-Giumătate din bătrânul Oanii lui Baei cumpărătură Stratului Bole pah(amic)
de la Costantin şi Vasile şi Gligorce şi Pătrăşcan şi Anton şi Marie, toti
feciorii Oprinii, nepoţi Tonii, strănepoţi Oanii lui Baei Cuza pit(ar) din
l(eat) 7 1 36 ( 1 628) ghen(arie).
-Toate părţile ce s-or alegi cu săpături şi cu vaduri de moară în Zăletin a
Mihalcii biv armaş şi frate-său Cozmata şi surorile lor Nastasiea şi
Salumie, ficiorii lui Pătraşco baei, nepoţii Oanii lui baei cumpărătură
Stratului Bolii vei şăt(rar) cu ispisoc de la Alexandru Iliaş vodă din l(eat)
7 1 4 1 ( 1 633).
-Toate părţile ce s-or alegi a lui Ion şi frate-său Bălan şi sora lor Vărvara,
ficiorii Danciului din Obârşie, şi a lui Ion pit(ar) unchiului lor, lui Avram
şi alt Ion Dămăcuş şi Magda şi Bălan, şi Aftimie şi Bălaia şi Anesiia şi
Fătul, nepoţii lui Ionaşco.
p.lOv. --Călinii cumpărătură giupânesii Grozavei a Stratului Bole păh(amic)
cu ispisoc de la Vasili vodă, l(eat) 7 1 44 (1 635) no(iem)v(rie) 20.
-Întăritură Grozavei gipânesii Stratului Bole păh(amic) pe părţile ce-au
cumpărat de la Mihalce Baei şi Cozmiţa brat ego şi sora lui Nastasiia şi
Solomie, ficiorii lui Pătraşco Baei, nepoţii Oanii lui Baei pre unde au
hotărât şi i-au stâlpit ei Ursul Vraniţă vomic, şi Neculai Gheorman, şi
Simion Ţirţe, şi alţi oamini buni de cătră Boleşti şi de cătră Mărzii şi de cătră
Lăzoreşti şi de cătră Bălăneşti şi au pus pietri şi sărnn i pe din gios de cătră
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Bălăneşti cu ispisoc de Ia Vasili vodă, l(eat) 7146 ( 1 638) iuli(e) 4.
-Patru bătrâni din satul Dăncenii, parte lui Pătraşco Baei şi parte(a)
Danciului şi parte(a) Grozii pitar şi parte(a) Şuviţii şi cu toate sămiţiile
lor, cu vad de moară în Zeletin şi cu râmnic cu prisăci şi cu pomeţi şi
săpături, cumpărătură lui Mafiei Răbăii şi femeii sale Mării, fata lui
Pătraşco Baei, de la Grozava, giupâneasa Stratului Bole păh(amic) cu
ispisoc de la Vasili vodă din 1 (eat) 7 1 55 ( 1 647) mart(ie) 28.
-Tot pe aceste părţi întăritură lui Mafiei Răbăii cu alt ispisoc de la Vasili
vodă din 1 (eat) 7 1 60 ( 1 652) ghen(arie) 6.
-0 parte ce s-a alegi a lui Ştefan, ficiorul Samfirii parte(a) maicii lui şi
parte(a) Cozmăi lui Baei, cu heleşteu, cu vad de moară cu săpături,
cumpărătură lui Stamatie de Tărzăi cu zapis din 1(eat) 7 1 60 ( 1 65 1 )
noiem(vrie).9
p.l l r. Părţile ce s-or alegi a Afiimii femei(a) lui Cărhană nepoată lui Baei şi
nepoţii lui Gheorghiţă şi Sărghie ficiorii surorii sale Nastasii, parte
părinţilor lor lor lui Cărhană ficiorul lui Baei, din tot venitul cumpărătură
Lup ului Stămati din Tărzii, drept 20 lei cu zapis, 1 (eat) 7 1 69 ( 1 66 1 )
ghen(arie) 19.
-Giumătate de bătrân cumpărătură lui Iuraşco de Tărzii de la popa Ionaşco şi
Nastasiia , fata lui Mafiii Răbăii, drept 70 de lei şi . .
-Altă parte ce s-a alegi parte lui Vasili Baei cumpărătură iarăşi lui Iuraşco de
Tărzii, drept zăci lei cu ispisoc de la Dabije vodă din 1 (eat) 7 1 73 (1 662)
dech(embrie) 1 8.
-0 parte ce s-a alegi a hrăţii cumpărătură Lupului Stamati de Târzii de la
Sava şi Pavăl, şi sora lor Frăsina ficiorii lui Mafiei Răbăii drept 8 lei cu
zapis din l(eat) 7 1 83 ( 1 675) iuli(e) 1 8.
-0 parte ce s-o alegi a Măriii, femeii Sofronii cu fetile sale Dumitra şi
Candachiia, cumpărătură lui Ioraşco căp(i)t(an) drept 6 lei, cu zapis fără
velet.
-Toată parte(a) ce s-a alegi a lui Cărhană şi a fetelor sale Nastasăii şi Afiimii
cumpărătură lui Neculai clucer de la Lupul Stamati şi de la femeia sa cu
zapis 1 (eat) 7 1 90 ( 1 682) ghen(arie) 20.
-0 parte de ocină a lui Ştefăniţă, nepot lui Ursu Pintei, ce i-au fost lui danie
de moşu său Pintei, iar lui Pintei i-au fost cumpărătură de la Sofronie
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Grădinăriţa cu livezi de pomi şi cu tot venitul cumpărătură lui Neculai
comis drept 10 lei cu zapis 1 (eat) 7 1 93 ( 1 685) feb(ruarie) 9.
-Toate părţile ce s-or alegi a lui Ioraşco căp(i)t(an) şi a femeii sale, Mării şi
ficiorilor.
p.l lv. Tecuciu
Ştefan Ion şi Ivaşco cum au fost cumpărătură lui Ioraşco de la popa
Podolean şi de la femeia sa Nastasie fata Răbănii şi altă moşie ce-au mai
avut Ioraşco de la Moşii lui şi de la părinţii lui toată cumpărătură şi o casă
cu râmnic denaintea casii şi cu locuri de prisacă şi din hăleşteu şi cu tot
venitul cumpărătură lui Neculai cu zapis l(ea) 7 1 t.
-0 parte de ocină dintre bătrâni ce să va alegi cu săpături, cu vad de moară
ce-au fost parte Tetiului feciorul Savii Răbăni, nepotul lui Mafiei Răbăn
cumpărătură lui Neculai Antohi vei şătrar drept un cal preţuit lei şi 1 2 lei
un contăş şi 5 lei un bărbărac cu zapis l(ea)t 71 . . . iuli 1 .
-Nişte casă vechi ce-au fost a lui Iuraşco la Dânceni danie lui Neculai Antohi
şătrar de la Neculai feciorul lui Ioraşco cu zapis 1(ea)t 72oo ( 1 69 1 )
fev(ruarie) . . . . . . . . .
-Părţile de moşii anumi giumătate de bătrân ce-au fost cumpărătură lui
Ioraşco de la Nastasie, fata Răbăii de la popa Podolean şi.
-Altă parte ce-au cumpărat Ioraşco de la Vasile baei cu prisacă cu rămnic, cu
vaduri de moară cumpărătură lui Neculai Antoh vei cupari de la Neculai
sin lui !oraşe cupari l(ea)t 72ooo mart(ie) 1 9
-Zapis d e la Gheorghie post(elnic) ficiorul lui Neculai cluc(er) din v(ă)l(ea)t72
(
) av(ust) pe satul Dâncenii cu tot hotarul din hotarul
Năfurdeştilor păr în hotarul Bălăneştilor care sat i s-au venit lui parte de
la părinţi şi I-au vândut fratelui său, lui Antohi, drept
lei.
p.12r.-A patra part(e) din tot satul Bălăneşţii ce-i la ţinutul Tecuciului, pe
apa Zăletinului şi cu hăleşteul cel mare întreg ce iaste pe acest hotar
cumpărătură dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iemic) de la Iordachi zăt
lui lui Gheorghiţă Bărcă ce-au fost diiac de cămară şi de la Ioniţă Furtună
sin Irimii ce-au fost sor(ă) lui Gheorghiţă Bărcă şi de la ficiorul său
Mirce(a), care lui Iordachi i-au fost de la femeia sa, fata lui Bărcă, iar lui
Ioniţă Furtună de pe maică-sa, sora lui Bărcă, iară lor 1-i s-au tras această
moşie de pe strămoşul lor popa Simion, din ispisoc de înpărţală şi de
întăritură ce-au avut strămoşul lor de la Vasile vodă s-au vândut drept 70
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lei şi tot într-acest zapis a vânzării scrie că cunoscând ei folos şi bine de
cătră dumn(ea)lui, agitându-le la nevoile şi srtâmbătăţile lor i-au dat şi
danie dum(i)sale o bucată de loc, toată parte(a) lor ce-au fost cumpărătură
strămoşului lor, popii lui Simion, care loc să numeşti Bodiasa din Gura
Bodesăi păr în fântâna Scofenelor ce s-a alege parte(a) lor, care loc iaste
pre malul hăleşteului ce s-au dzis mai sus despre răsărit, iar parte(a) din
Bălăneşti să hotărăşti cu Dăncenii, aceste părţi s-au vândut şi s-au dăruit
dum(nealui) vei vist(iernic) cu zapis din l(eat) 7254 ( 1 745) oct(omvrie) 7
-.Însemnare: "tot lui Costantin. "(p.12v. albă)
p. 13r -Pe moşie din Cucuteni şi pe hăleşteul din Broşteni
-Giumătate de sat de Cucuteni cumpărătură dumisal(e) Toader Păladi
vei vist(iernic) de la Lupul, ficiorul lui Iordachi nepot lui Iacomachi
şăt(rar) şi de la soru-sa, Marie, drept (loc alb in text) lei cu zapis din
l(eat) 7249 ( 1 septembrie 1 74 1 - 3 1 august 1 742).
-Un hăleşteu si cu vad de moară de la silişte(a) Broşteni i, mai sus de
Cucuteni, în apa Berheciului, danie dum(i)sale vei vist(iernic) iarăşi
de la Lupul, ficiorul lui Iordachi. şi soru-sa Marie, nepoţii lui
Iacomacu şătrariul, strănepoţii lui Pătraşco Danovici tretii log(o)f(ă)t
cu zapis din l (eat) 7249 ( 1 74 1 ) ghen(arie) care această moşie
Cucuteni i şi hăleşteul din Broşteni au avut ei, aceşti vânzători de mai
sus numiţi, de la moşul lor Iacomachi şă(trar) cumpărătură de la
răzăşii de acolo. Iară hăleşteul de la părinţii săi, Pătraşco Danovici
tretii log(o)f(ă)t precum arată pre larg scrisorile cele vechi anume:
-Un loc de heleşteu şi de moară de la Broşteni, mai sus de Cu(cu)teni fiind
drept domnesc iaste miluire lui Pătraşco Danovici tretii log(o)f(ă)t de la
Dabije vodă cu ispisoc din l(eat) 7 1 72 ( 1 664) fev(ruarie).
-Întăritură tot pe acele hăleşteu lui Pătraşc Danovici log(o)f(ă)t de la Duca
vodă din 1(ea)t 7 1 72 ( 1 664) f(evruarie)
-Întăritură tot pe acel hăleşteu lui Pătraşco Danovici logofăt cu ispisoc de la
Iliaş Alexandru vodă din l(eat) 7 1 76 (1 667) săpt(emvrie)7.
p.13v.-O casă cu locul ei cât au ţinut ograda lui Iacomachi şăt(rar) de la
Nastasiia, femeia lui Gavril Truşan şi de la ficiorul ei Oprişan, i Romaşco,
i Prohira, i Irina, i Marie, drept 1 9 lei cu zapis din l(eat) 7 1 85 ( 1 674)
sept(emvrie) 5.
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-A şesă parte de sat, parte Băscăi, cumpărătură lui lacomachi de la Neculai
sin lftodi, nepotul Băşcăi şi de la fraţii săi Apostol şi Vasile şi Gligori
drept 60 lei cu zapis l(eat) 7 1 85 ( 1 674) no(i)en(mvrie) 1 1 .
-Toate părţile ce s-or alege a lui Vasili şi a fratelui său Mărdarie, ficiorii lui
Andrei şi cu toţi nepoţii lor ce-au avut de pre maica lor, Nastasiia
cumpărătură lui lacomachi şă(trar) cu zapis din l(eat) 7 1 86 ( 1 676) mai 1 9.
-Toată parte(a) ce s-a alegi a Chelsii femeia lui Panhili din laş(i), fata
Măricăi, nepoata popii lui Vasili şi a popii lui Andronic, cumpărătură lui
lacomachi şăt(rar) drept 10 lei cu zapis l(eat) 7 1 86( 1 678) mart(ie) 1 5
-Toată parte(a) ce s-a alegi a Măricuţii, fata Mării, nepoata Dochiţii, fetii
popii lui Simion cumpărătură lui lacomac şă(trar) şi drept 10 lei, cu zapis,
l(eat) 7 1 86 ( 1 678) mart(ie) 1 5.
-Parte ce să va alege a lui loniţă ficiorul Saftii Toculesii, cu cumpărătură lui
lacovac şă(trar) drept 25 lei, cu zapis l(eat) 7 1 87 ( 1 679) ghen(arie) 1 5 .
-A şepte(a) parte dintr-un bătrân, parte(a) Saftii şi Floare(i) fetili lui
Nichifor, nepoatele lui Vasili Truşan, cumpărătură lui lacomachi şătrariu,
cu zapis din l(eat) 7 1 89 ( 1 68 1 ) ap(rilie) 1 0.
-A şepte(a) parte ce să va alege din al şeptelea frate, părţile lui Iacob, ficiorul
Anghelinii, fată lui Truşan, cumpărătură lui lacomac şetrariul drept 1 00
lei cu zapis din l(eat) 7 1 89 ( 1 68 1 ) ap(rilie) 1 O.
p.14v.-Hotarnică de la Negre Apostol biv vei căp(i)t(an) din v(ă)leat 7248
( 1 740) iulie 1 O şăse bătrâni s-au aflat că îmblă satul Cucuteni, doaâ mii
doâ sute şeptsprezăci stânj ini măsura a tot satul care să cuprind la o sută
zăci funii, şi fune de doâzăci de stânjăni şi stânjănul de opt palme.
-Trei bătrâni întregi s-au ales de Negre că(pi)t(an) cumpărăturile lui
lacomachi şătrariul, iar trei bătrâni au rămas a răzeşilor care pe 3 bătrâni
ce iaste giumătate de sat să facă stânjeni 1 108 p(o) 1 , iar pe un, să v in(ă)
stânjăni câte 370.
-Giumătate de sat ce să cuprinde pe trii bătrâni ce-au fost a lui lacomachi
şăt(rar) cumpărătură dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iernic) de la Lupul
feciorul lui Iordachi, nepot lui lacomachi şi de la soru-sa Marie, care ş-au
ales la mij loc rămâind 1 2 bătrâni a răzeşilor din gios şi un bătrân iarăşi
răzăşesc pe din sus. Iar prisaca de din gios care să chiamă prisaca cea
bătrână s-au dat dum(i)sale vei vist(iernic) şi prisaca ce(a) din sus s-au dat
răzeşilor.
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Hotarăle satului merg pin dzârile dialului şi despre răsărit şi despre apus şi
despre răsărit să tâmpine în capete cu hotarăle Dobrotforului şi despre
apus cu hotarăli Frunteştilor, iar măsura stânjenitor mai sus arătaţi câţi
stânjăni cuprinde tot satul s-au făcut din hotatul Rogojenilor păr în hotatul
Broştenilor şi s-au pus şi sămne.
- Însemnare. "Tot lui Costantin."
p.15r. Pe viile de la Nicoreşti
-Şepte pogoane ş i trei hârte de vie lucrat şi 3 pogoane de loc sterpu, care să
răspund în unghii lui Autimir la Nicoreştii de sus cumpărătură dum(i)sale
Toader Păladi vei vist(iernic) de la Gligori neguţitor şi de la frate-său
Ioniţă neguţitor şi cu nepoţii lor Ioniţă şi Neculai, drept 93 lei cu zapis din
v(ă)leat 7235 ( 1 727).
-Un pământ de loc ce iaste în capul viilor dum(i)sale mai sus arătate, danie
dum(i)sale vei vist(iernic) de la Ioniichia câlugărul săn Gherman Petre şi
lui Gherman i-au fost cumpărătură de la la Ion Cilibiu şi femeia sa
Anghelina cu zapis l (eat) 7236 ( 1 728) ap(rilie).
-Un pământ de loc iarăş(i) în capul viilor dum(i)sale vei vist(iernic)ce iaste
pe lângă pământul ce iaste danie de la Ionichie călugărul, cumpărătură
dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iernic) de la Vârlan, sin Hilonie,
călugărul din Nicoreşti şi Simion Burcan zăt călugărului, cu zapis din
l(eat) 7236 ( 1 728) ap(rilie).
-Noâ pogoane ce-i sint date dum(i)sale vei vist(iernic) de la părintele
dum(i)sale care sint tot la o ogradă cu cele de cumpărătură carele cu viile
de cumpărătură şi cu cât loc arătat mai sus că s-au mai cumpărat pre
carele sînt tot vii cuprinsă tot într-o ogradă fac peste tot (loc alb În text)
pogoane.
p.15v.Covurlui Cu viie pe o pivniţă din Galaţi a lui Costantin.
-0 casă cu pivniţă şi cu tot locul cât iaste împregiur păr în locul Şărbului
logofătului unde iaste şi peiatră în colţ şi despre amieazăzi, păr în drum,
care (un loc alb) mergi pintre p ivniţa comisului Toderaşco şi pintre locul
aceştie şi despre apus păr în uliţa care vine de la cafene la vale,
cumpărătură dumisale Toader Pălade vei vist(iernic) de la Costantin sin
Manolachi Tudorii, iar lui Costantin Manolachi i-au fost cumpărătură de
la Hanost ungurul, cu zapis.
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p.l6r.-Parte din satul Lehanii de la tinutul Covurluiului danie dum(i)sale
Toader Păladi vei vist(iemic) de la Gligoraş, ficiorul lui Căsiian, ginerile lui
Lascar, sin Toader abageriului şi de la femeea sa Tofana care şi lor le-au
rămas această moşie de la Ştefan, sin Toader abăgeriul, frate lui Lascar,
socrul lor, şi au dat danie de mai susu arătat dum(i)sale vei vist(iemic)
pentru multă sprejăneală ce-au avut de cătră dumn(ea)lui cu zapis din l (eat)
7254 ( 1 746) mart(ie) 1 6. (p.16v. -pagină albă)
p.17r.Tutova
-Satu(l) întreg Măciucaşii ce-i easte dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iernic)
de la călugării de Răchitoasa şi cu morile din gura Pereschivului ce le-au
făcut dumnealui care sat iaste dat dumisale de Paisie Arhimandritul si
Neofit egumenul mânăstirii cu care au cheltuit dumnealui la 300 lei cu
mâna lui Neofit egumenul de Răchitoasa şi pentru aceasta au dat şi
călugării de Răchitoasa satul acesta cu voe lui Paisie arhimandritul şi de
răvaşul lui Mitrofan egumenul de Miera (lipsă în text) însă dumnealui
pest(e) bani ce-au cheltuit cu acoperământul mănăstirii au mai dat
mănăstirii o parte de moşiile din Văcăreşti de la Putna, danie de la
Ioanichie călugărul şi de la frate-său Costantin Movilă având şi parte şi în
podul ce îmblă în Siret şi fiind trebuitoare mănăstirii această parte pentru
venitul podului ce îmblă acolo o au dat dumisale mănăstirii precum să va
arăta la scrisoare călugărilor.
Iar mănăstirii easte satul acesta de la Ilie spătar şi lui Ilie spătar.
17 v. Tutova
-Sat întreg Măciucaşii miluire lui Darie Cărăbăţ vei comis de la Gheorghie
Ştefan vodă care sat au fost a domnii sale dreaptă ocină de pre maica
domnii sale şi I-au dat danie acelui boiar pentru slujba sa cu ispisoc din
băe(a)t.7 1 64 ( 1 656) fev(ruarie) 2.
-Tot acest sat mai pre urmă Iancu! sin Darie ce-au fost spătar mare căzând la
mare nevoie şi robie pentru nişte oi turceşti au agiunsu la fraţii lui de i-au
dat acest sat să- I vânză să-s(ă) plătească de vremi ce era satul în parte
altor fraţi şi să dea ea altă moşie fraţi(i) lor în locul acestui sat şi luând
vo(i)e de la fraţi au vândut satul lui Ilie Stamatie vei stolnic denainte
tuturor boiarilor celor mari cu zapis din văleat 7260 (1 752) mart(ie) 2.
-Tot penttru acest sat mărturiseşte şi Toader Bujoreanul ce-au fost armaş al
doile ginerile lui Darie ce-au fost spătar precum acest sat i-au fost dat lui
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zăstre d e socră-sa Axintie spătăroae lui Darie şi văzând în pre cumnatu
său Iancu căzut la mare nevoea şi robiea pentru nişte oi turceşti au vândut
acest sat Măciucaşii lui Ilie Stămatie vei stolnic de-au scos pe cumnatu
său de la acea nevoe cu zapis iscălit de toţi boiarii cei mari din leat 7260
( 1 752) mart(ie) 23.
-Întăritură pre zapisul lui Toader Bujoranului pe vânzare acestui sat întreg în
care arată pricina
p.18r. ce s-au pomenit mai sus în zapisul lui Toader Bujoranului cu ispisoc
de la Antiohie vodă !(ea) 7260 ( 1 752)
-Însemnare a lui Toader Pa/ade: "Să fie a lui Costantin fiind lângă Gorăşti" .
p.18v. Costeşţii ce să chiamă şi Coliceşţii.
-Toată parte(a) de moşie a lui Vasile Ciochină cu vad de moară cumpărătură
dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iemic) de la Baţii cu femeia sa Măriuţa
şi cumnată-sa Tofana, fetele lui Vasile Ciochină drept lei din care bani 54
lei au plătit ei la Hagi Aliroşca din Bârlad pentru robie(a) fratelui lor
Lupul sin Vasili Ciochină ce-au fost dat acei negutitori de 1 -au cumpărat,
iar alti bani au rămas la dânşii cu zapis din 1 (ea)t 724 1 ( 1 732) mart(ie) 1
.Iar acestor vânzător le i-am cumpărătură de la aceşti ce să vor arăta mai
gios anume zapisăle.
-A patra parte de sat şi cu vad de moară parte Savii sin lui Baluş cumpărătură
lui Necoară hat(man) drept 30 lei galbini cu zapis fără velet (1 628 aprilie
1 2), Cat III,nr. 4 1 6.)
-A trie parte dintr-un bătrân cu vad de moară în apa Bârladului parte lui
Mitrofan ficiorul Savii lui Băluş cumpărătură lui Ciochină căp(i)tan drept
un cal preţuit -2 de lei şi 5 galbeni bani gata cu zapis făr(ă) v(ă)le(a)t.
-Parte ce s-a alegi a lui Măreuţă sin Ghenghe din Costeşti cu vad de moară
şi cu tot venitul cumpărătură lui Vasili Ciochină drept 30 de lei cu care
bani s-au scos ficior a lui de la curmeiu cu zapis, fără velet.
-Adevereşti Ursu Vartic ce-au fost vomic cu o mărturie a sa de giudecată că
din poronca g(o)sp(o)d au ales pricina între Grozav
p.19r. între Grozav Ciochină cu Mierăuţă de Costeşti căci a zis Mierăută că
Grozav Ciochină n-are moşie acolo că ar fi vândut moşie(a) lui lui
Necoară hat(man) şi s-au dovedit cum că Ciochină n-au vândut nimică ce
au fost vândut Sava Băloş. Şi au dat ca să ţie Grozav Coichină a trie parte
din moară şi din tot locul. Iar Mierăuţ să ştie să ţie doaâ părţi pentru cât
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au răscumpărat şi parte Savii lui Băloş de la Necoară hatman cu zapis fără
vălet, parte Savii lui Băloş de la Necoară ha(tman) cupar fără vălet
. -Parte(a) lui Ciochină căpitan şi o roată de moară din Costeşti să-i oprească
despre toţi răzăşii lui cu carte de vomicie de la Duca vodă din l(eat) 7288
( 1 680) mart(ie) 2 1 .
-Giumătate de bătrân danie lui Bejan căpitan de la Simion sin popii Nohet cu
feciorii săi Ion şi Toader ce-au avut avut ei cumpărătură de tată-său popa
Nohet parte Grozavii nepoata Ruxandrii, fata lui Coleci cu zapis din l(ea)t
7229 ( 1 72 1 ) dec(hembrie) 27
-0 mărturie a Neagrii căpitan din v(ă)leat l(ea)t 7243 ( 1 734) mart(ie) 14
scriind cum că din poronca domnii au cercat de pricinile aceşţii moşii
Costeştilor, ce le zâc şi Coliceşţii, de vreme ce era pricină cu Toderaşc
Tudorăi din Galaţi zăt lui Hrumuz trăgând în toate părţile Ciochineştilor
baştină şi cumpărătură la stăpânire că puind pricina că aceşti Costeşti să
chiamă Negrăleştii de Sus şi nu în altu satu Costeşţii, osăbi(t) de
Negrăleştii, arătând el şi un zapis de la un Ciochină pre parte lui din
Negrileşti cum ar fi vândut-o lui Ramandi post(elnic)
p. 19v.şi cu acel zapis trage această pricină mai sus arătată făcând Costeşţii
Negrileşti fiind Negrileşţii daţi de Ramandi soru-săi lui Hrumuzt Gelin
pentru o datorie şi s-au divedit că Meştiaştir că acel Ciochină ce-au
vândut lui Ramandi nu iaste de neamul acelor Ciochineşti ce-au avut
moşie în Costeşti şi cum că Costeşţii sânt osăbiţi de Negrileşti şi vadul cel
de moară pe mărturie lui Vartic vomic lui s-au dovedit c-au fost moară în
trii părţi :două părţi a lui Mierăuţă şi o parte a lui Ciochină şi părţile lui
Mierăută
, amândoi pe unnă li-au cumpărat iar Ciochină.
-Întăritură dumisale lui vei vistiemic ca să stăpânească moşie(a) din Costeşti
cu vadul cel de moară pentru câte au avut pâră de fată cu Toderaşco
Tudorie şi I-au rămas de la divan că nici Ramandi n-au avut treabă în
Costeşti sau la Vadul Morii.
-Iar de s-ar afla niscai drese la niscari răzăşi să scrie cu vad de moară aceea
încă să încapă precât le ari parte după cum pre largu arată ispisocul de la
Costandin Neculai vodă ce iast(e) din v(ă)let 7243 ( 1 734) mart(ie) 5 .
-Toată parte(a) din vadul cel de moară a Lupului Ţincoca, făciorul lui Pavăl
'Ţincorca, nepotul Colei din baştină ce s-a alegi şi din giumătate de bătrân
cumpărătură ce-au avut de la ţiganca, sora Ţicului şi ficiorul ei Tetiul şi
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nepoata lor Gaftona, danie dum(isale) vei vist(iernic) c u zapis din
v(ă)le(a)t. 7243 ( 1 743) mar(tie) 5 .
-Însemnare "Tot a lui Costantin".
p.20r. Chioşul
-0 parte de moşie a lui Arăton, ficiorul lui Precopi şi cu văru-său Neculai,
sin lui Andronic, nepoţii lui Pleş din parte(a) Cărsţii lui Bouleţ ce s-a
alegi parte(a) lor cumpărătură cluceriului I lie cu zapis fără v(ă)le(a)t.
-Parte(a) ce s-a alegi a Nastasii fata lui Dumitraşco Cârnul post(elnic) ce i-au
fost ei de pre tată-său Cârnul post(elnic) cu vad de moară şi cu tot venitul
acelui locu cumpărătură lui I lie cluce(r) drept lei cu zapis din l(ea)t 7298 (
1 78 1 ) av(gust) 1 7.
p.20v. . -A patra parte din bătrânul lui Fărcă şi a Boicului din patru bătrâni ce
sânt în sat în Chiş ce-au fost parte lui Ion şi Sărghie şi sora lor Mărie şi
Alexandra ficiorii lui Ştefan Perghiun şi Axintie cumpărătur(ă) cluceriului
Enachi cu zapis din 1 (ea)t 7299 ( 1 790) mart(ie) 1 5.
-Giumătate de bătrân care faci a opta parte dintr-acest sat cumpărătură
clucer(ului) Enachi de la Silăvăstru şi frate-său Ştefan şi nepoţii lor
Vasilachi şi Gligori şi sora lor Despa drept lei cu zapis 1 (ea)t 720 1 iul(ie).
-A patra parte dintr-un bătrân cu vatră de sat şi cu săpătură şi loc de fâneţe şi
cu vad de moară în apa Bârladului, cumpărătură lui Ilie vei stoln(ic) de la
Tofana fata lui Dumitraşc Epuri pârcălab drept lei cu zapis din l(ea)t 7205
( 1 697) fev(ruarie) 1 5 .
-Giumătat(e) d e bătrân din bătrânul lui Bouleţ parte(a) lui Dodan Bejănuţă
ce-au avut de pre maică-sa Safta Soloncăi ce-au ţinut-o Irămie din Bârlad
cumpărătură dum(i)sale Toader Păladi, vin bani drept lei cu zapis din
l(ea)t 724 1 ( 1 633) mart(ie) 9.
-0 pare a lui Ion sin Vasilachi Făică şi Iordache, brat lui Ion din pare
moşului a Făicăi care s-au împărţit în doaâ cu boncul din trei părţi ce li s
au venit o parte şi giumătat(e) au vândut(o) dum(i)sale Toader Păladi vei
vist(iernic) cu zapis din l(ea)t 7243 ( 1 634) noie(mvrie) 28.
-0 parte de moşie a bătrânului Liciului din part(ea) Chişului din apa
Bârladului păr în zare(a) dealului, păr în capul hotarului, păr in drum şi
alăture cu moşiea cea călugărească, păr în movila ce(a) mare,
cumpărătură dum(nealui) Toader Paladi vei vist(iernic) de la Andreiu
Bobul nepotu lui Ion Barnic, fecior Liciului bătrânului şi Neguruţă.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

19

O CONDICĂ DE PROPRIETĂŢI

249

p.21r.Neguriţă nepot lui Ion Baroii şi Antohi tij nepot(ul) Baroii cu zapis din
v(ă)le(a)t 7243 ( 1 734) iul(ie) 28.
-Ş-au aflat şi un izvod a Petrii Ungurului ispravnicul spătariului Ilie cu slova
lui însemnând încât părţi să să împarte satul Chişii, întâi arată c-au îmblat
satul în patru bătrâni anume:
- Un bătrân Corpăceşţii
Alt bătrân Liciul
Alt bătrân Goilet
Alt bătrân Dârdără
Şi bătrânul Corpăceştilor să împart în 4 părţi:
O parte în Corpăceşti şi este cumpărată de spătarul Ilie
O parte ea G ligorce
O parte a lui Sălăvitu este cumpărată de spătarul Ilie.
O parte a lui Bojost şi bătrânul lui Dărdără iarăşi să împartă în 4 părţi
O parte a lui Perdum cumpărată de spătarul Ilie
O parte a Boucului
O parte a lui Făiucă
O parte a lui Dărdără.
p.21v. Iar bătrânul Liciului ce iaste a patra parte de sat să nu să împarte cu
ni(meni) din care sânt nişte oameni la la Focşeni.
Bătrânul Cârstie lui Bouleţ.
Un bătrân a Cârstii Buţâlă cu rudele lui
-A patra parte dintr-acest bătrân este a Zaharii şi dintr-ânsul este Bejănuţă.
-A patra parte din acest bătrân este a lui Doboş
-De când s-au făcut acest izvod de Petre Ungurul cât(e) părţi s-or fi mai
cumpărat dintr-acest sat să vor cerca şi să vor îndrepta când să va hotărâ
moşiea.
Însemnare "Tot a lui Costantin".
p.22r. O parte din vale lui Strat
-Un bătrân cu vad de moară în apa Bârladului care moşie din sus să hotărăşte cu
Oprişăşti şi din gios cu Chişul cumpărătură dumisale Toader Păladi vei
vistiemic de la Angheluţă ficiorul lui Lucan din Lieaşti şi Costantin ficiorul lui
Păvălachi din Gohor şi Onecă, brat Costantin si Chiriac zăt lui Păvălachi şi
Iftodie cumnat lui Costantin şi a Onecăi cu zapis l(eat)7240 fev(ruarie) 4.
Însemnare "Tot a lui Costantin".
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p.22v.-Pe doâ bătrâni arată o hotarnică vechi a lui Postolachi din Tutova nu
pomeneşti sat ci numai un loc de la Tâmpeşti.
-Giumătate de sat ce-au fost al Băţii din Tăbăceşti şi a frăţine-său lui
Tudorachi, cumpărătură Neculai ce-au fost vornic, la sat la Măciucaş
drept 7 lei cu zapis fără de v(ă)le(a)t 7 1 48 ( 1 640) martie 6
-Giumătate de bătrân danie tij de la Ionaşco BăţeaNeculai ce-au fost vor(nic)
la sat la Măciucaş cu zapis făr de v(ă)le(a)t
-Carte g(o)sp(o)d de la Gheorghie Ştefan vodă de stăpânire Neculii, pe
cumpărătură ce-au avut de la Ionaşco Băţea, giumătat(e) de loc din
Tâmpeşti din parte de sus, din hotarul Chişului păr în apa Pereschivului
pe unde cură apa şi din vad de moară şi din tot venitul din l(ea)t 7 1 90
( 1 682) iulii 8
Tot această giumătat(e) de sat din part(ea) de sus danie de la Neculiţa lzbaşe
şi de la femeia sa Magda, Vasăncăi ce le-a fost lor nepoată, fată generelui
lor Costantin şi fetii lor Aftimie, cu vad de moară şi cu tot venitul cu zapis
din le(a)t 7 1 8 1 ( 1 5 73) ap(rilie) . 1 5
-Doaâ mărturii a lui Vartic ce-au fost vornic scrii(n)d că din poronca
g(o)sp(o)d au în care mărsu la Tâmpeşti să îndreptezi parte(a) de ocină a
Vasâlcăi şi a lui Ionaşco Băşe arată că satul să împart(e) în doaâ. Şi
giumătat(e) de loc din parte de sus iaste
p.23r. iaste a lui Ionaşco Băţia şi din part(ea) de sus are a trie parte cumpărătură al
părinţilor săi şi est(e) din hotarul Chişului păr în apa Pereschivului.
-Un bătrân cu tot venitul ce să va alegi cumpărătură lui Ilie cluceriul de
Hortolomei şi frate-său Afteni şi sora lor Vasilca ficiorii lui Toader
Dintele şi Enachi şi frate-său Postolachi şi Mihăilă brat lor, ficiorii lui
Mărdare Grăului cu zapis din l(ea)t 7 1 98 ( 1 690) iuni(e) 1 .
-A trie parte din giumătate cumpărătură lui Ilie Enache cluce(r) de la Tănasi
feciorul Irimii cu zapis din 1(ea)t 7 1 98 ( 1 690).
-Giumătate de bătrân ce s-a alegi parte lui Areou cumpărătură de la Simon şi
femeia sa Tudosiia şi Solonca şi Despa fetele lui Areon cu zapis din l(ea)t
7 1 99 ( 1 690- 1 69 1).
-Giumătate de bătrân cumpărătură lui I lie clucer de la Nafta femeia lui
Toader şi Mărie şi Postolache şi Ion şi unchiul lor, Tănase şi Calerie şi
Varvara, feciorii Irimii drept lei cu zapis l(ea)t 7 1 99 ( 1 690) oct(mbrie). l.
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-Giumătate de bătrân cumpărătură lui Ilie cluceriul de la Ştefan sin Nedelcu
drept lei şi mărturiseşte iar că de na agiungi loc precum au vândut să fii a
datoriu a da de a cere pământ pentru pământ cu zapis din l(ea)t 7203
( 1 694) 24 săpt(embrie)
p.23v. -Giumătate de sat de Tâmpeşti parte de sus cumpărătură dum(i)sale
Toader P(ă)ladi vei ban de la Nastasăica, fata lui Leondar care moşie au
fostu danie maică-sale Vasâlcăi de la Neculiţa Izbaşi şi de la femeia sa
Magda care iaste hotărâtă şi stâlpită cu zapis din l(ea)t 7238 ( 1 729)
săpt(embrie) 7.
Însemnare : "tot a lui Costantin."
p.24r.Pre satul Ciorăştii.
-Un zapis de la Paisiia arhimandritul şi Scheanofilaca m(ă)năstirii
Vatopedului împreună cu Neofit Egumenul de Răchitoasa şi cu tot
soborul scriind că pentru multă datorie ce-au fost asupra mânăstirii făcut
de spătătoare Tofana cu zidul si cu chiliiele au vândut ei satul Ciorăştii
dumisale Toader Păladi vei ban drept 800 lei şi o sută de stupi cu zapis
1 (ea)t 7237 iuli(e) 1 7
0
- mărturie de la Safta vomiceasa lui Ion Răcoviţ(ă) vomicul, muma Tofanii
spătăroae mărturisind că după moarte(a) nepotu(lui) său lui Gavrel fiiu lui
Ilie spătar şi a ficei sale Tofanăi de mult(e) ori având vorovă cu fiica sa
pentru ale sale şi a mânăstirii s-au zis că în locul fiiu-său lui Gavril va
lăsa epetropi şi purtătoriu de griji de toat(e) ale m(ă)năstirii pre nopotu
său Toader Păladi vei vist(iemic) şi va da dum(i)sale şi satul Ciorăştii.
-Iară lui Ilie spăt(ar) i-au fost cumpărătură satul C iorăşti de la răzăşii de
acolo precum să va arăta în gios anume:
-Un bătrân întreg ce să numeşte bătrânul lui Ştefan Bimii cumpărătură lui
Ilie Stan de la Miera vătavul şi de la femeia lui Mărica fata lui Costantin
din Iveaşti şi de la Cost(antin) Buşilă şi de la femeia lui Muşa, sora popii
lui Costachi şi de la Corpaci ficiorul Stratului şi de la Sanda
p.24v. fata lui Pătraşco Corpaci toţi nepoţii şi strănepoţii lui Corpaci
post(elnic), din trăg, bătrâni ce îmblă satul, anumi: un bătrân Jurjău şi al
doile bătrân Ştefan Bâme şi al triile bătrân Irina. bătrânul lui Ştefan Bâme
s-au vândut de aceşti mai sus scrişi din ispisoc de la Antioh vodă drept
1 00 lei din v(ă)let 7290 ( 1 78 1 ) dec(embrie) 3.
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-A triea parte dintr-un bătrân cumpărătură lui Ilie stol(nic) tot de la aceşti
răzăşi ce s-au scris mai sus ce-au fost cumpărătură moşului lor, lui
Corpaci post(elnic) de la Teron şi de la Văsăi şi de la Ilie Taitul şi de la
frat(e) său Vărtan iarăş(i) dintr-acel ispisoc de la Antiohi vodă.
-A patra part(e) din bătrânul lui Jurjău cumpără.tură lui I lie stol(nic) cu
acelaş(i) ispisoc de la Antiohi vodă de la popa Vasile, ficiorul lui Simion
Lăbuş şi nepotu(l) său Simion ficiorii lui Gligoraş Lăbuş şi frate-său
Ioniţ(ă) şi Stratul şi Mărdariea şi Nast şi nepotu-său Vasil(e) Lacu şi
Ştefan şi sora lor Darie ficiorii Iftimii şi nepoatele lor Tudosca şi Cnejă,
toti nepoţii lui Jurcău drept 40 lei.
-A patra parte din bătrânul lui Jurjău cumpărătură lui I lie într-acelaş ispisoc
de la Antohi vodă de la lgnat şi de la ficiorii săi, albul şi Apostol, nepoţii
lui Jurj ău, drept 40 lei.
p.25r. A opta part(e) din bătrânul lui Jurjău cumpărătură lui Ilie stol(nic) cu
acelaş(i) ispisoc de la Antohi vodă, de la Savii ficiorul Fiicnlesăi nepoti
Tanţii srănepot lui Jurjău drept 25 lei.
-A opta parte din bătrânul lui Jurjău cumpărătură lui Ilie stol(nic) de la
Stratul ficiorul Tonţii strănepot lui Jurjău drept 20 lei.
-0 altă parte ce s-a alegi a lui Echim cumpărătură lui Ilie Stolnicul de la
Tudora ,fata lui Echim şi de la ficiorul ei Simion şi nepotu-său Gligoraş
drept 9 1 lei.
-0 part(e) din bătrânul lui Jurjău ce-au avut mănăstire Soveja, danie de la
Enachi sulgeriul schimbătură cu Ilie stol(nic) cu Rafail egumenul de la
Soveje i-au dat călugării această part(e) din Ciorăşti şi Ilie stol(nic) au dat
călugărilor de Soveje parte(a) sa din Costeşti ce-au avut dumn(ea)lui.
danie de la Frosii şi de la soru-sa Nafta ficiorii lui Toader Negrul tij dintr
acelaşi ispisoc de la Antohi vodă.
-A patra parte din bătrânul Mărăii cumpărătură lui Ilie stol(nic) de la
Gheorghiţă ,frate-său Ştefan, ficiorii lui Pătraşco Spaimă nepoţ(i) lui
Petru, strănepoţ(i) Mârii dreptp.25v. Soraii, Ruxanda fetele lui Dumitraşco Epure ce-au fost pârcălab drept
lei care şi lor le-au fost danie de la Vartic vor(nic) din drese de la Vasile
vodă şi din mărturie de alegere de la vomicii de Bârlad tij cu ispisoc de la
Ant(i)oh vodă.
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-A opta parte din bătrânul Mării cumpărătură lui Ilie stolnicul, de la Dumitraşco
dani(e)şi Arhip strănepoţi Mării drept tij cu ispisoc de la Antiohie vodă.
-Din a opta parte din bătrânul Mării dintr-un bătrân giumătat(e) cumpărătură
lui Ilie stol(nic) de la Aritona şi sora ei Marta fetele lui Pătraşco,
nepoatele lui Iuraşcu Huştiul carii împreună cu moşie au vândut şi o
paragină de vii cu l ivezi de pomi în silişte şi di(n) tot vinitul iarăş(i) cu
acelaş(i) ispisoc de la Antiohie vodă.
0
- vie în sat în Ciorăşti în pădure, în dealul cel mare cumpărătură lui Ilie
stol(nic) de la Arhip şi de la frate-său Savii şi de la sora lor Măriea şi Ştefan
ficiorul lui Toader Hăciun care vie le-au fost de Ia tată-său Toader Hociun.
-Şi altă vie au mai vândut Arhip ficiorul Hociului şi Ostahi care vie au fost a lui
Gavril Toad(e)r ficiorii Hociului tij dintr-acelaşi ispisoc de la Antohi vodă.
p.26r. -0 vie cu livadă cu pomi în dealul cel mare, cumpărătură lui Ilie
stolnicul de la Safta şi frate-său Aron ficiorii lui Precop care vie au fost a
tatălui lor lui Precop tij dintr-acelaş(i) ispisoc de la Antohi vodă.
-0 vie de pogoani din dealul cel mare cumpărătură lui I lie stol(nic) de la
Dămiian şi frate-său Gheorghiţ(ă) ficiorii lui Gligori Huştiului care vie au
fost al unui văr primari a lor a Cărstii ficiorul Mării tij dintr-acelaşi
ispisoc de la Antohi vodă.
-Giumătat(e) de pogon de vie în Dealul mare cumpărătură lui I lie stoln(ic) de
la Gheorghiţă ficiorul lui Spaimă iarăş(i) di(n)tr-acelaşi ispisoc.
- A triea parte din giumătat(e) de bătrân part(ea) lui Toader ficiorul lui Ilieş
ce-au avut de pre tată-său şi de pe mătuşi-sa Marie cumpărătură lui Ilie
stol(nic) drept lei cu zapis din l(ea)t 7 1 98 ( 1 690) mar(tie) 1 8 . Acest zapis
fiind mai vechi decât ispisocul lui Ant(i)ohi vodă în care sânt toate alt(e)
cumpărături. Dar acest zapis nu s-au aflat pus în ispisocul de întăritură.
-0 vie ce-au fost a lui Costantin Corpaci zălog la Ilie stol(nic) drept 66 lei
cu-------de n-a da banii la zi să rămână viea de ispisoc cu zapis din
v(ă)le(a)t 7205 mart(ie) 1 5 . Şi aceasta în mai vechi decât ispisocul lui
Antiohie vodă şi la ispisoc nu s-au aflat întărit.
p.26v. - 0 vie păragină alăture cu viea Huştiului cea din sus cumpărătură lui
Ilie stoln(ic) de la Nafta călugăriţa cu ficiorii săi Vasili şi Toader şi Ion şi
Mihai şi Mărie, care le-au fost şi lor cumpărătură de la Corpaci cu zapis
din l(ea)t 7205 (1 697- 1 698). Şi acest zapis fiind mai vech(i) decât
ispisocul lui Ant(i)ohi vodă nu s-au aflat pus la ispisoc.
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-A patra parte dintr-un bătrânoi lui Jmjău cumpărătură lui Ilie stol(nic) de la
Andronachi ficiorul lui Ion Morhan şi unchiul său Toma, sin lui Ilie, drept bani
cu zapis far(ă) de velet. Şi acest zapis încă nu s-au aflat întărit la ispisoc.
-Din o altă parte dintr-un bătrân giumătat(e) cumpărătură lui Ilie stol(nic)de
la Dan ficiorul Drăgunii fetei lui Ifrim Huştiul şi Marta cu soru-sa femeia
lui Pătraşco, ficiorii lui lfrim Huştiul. Căci având el o a patra parte dintr
un bătrân cu verii lor cu Dămiian şi cu frate-său Gheorghiţ(ă) ficiorul lui
G ligori Huştiul şi cu vărul lor Dămiian ficiorul Mării, fetii lui Ifrim
Huştiul, aceşti de mai sus numiţi au vândut numai part(ea) lor ce li s-au
venit dintr-un bătrân giumătate. Iar parte(a) verilor lor ce s-au scris mai
sus, care face iarăşi din a patra parte dintr-un bătrân giumătate, au rămas
nevândută cu zapis 1(ea)t 7290 ( 1 682) mart(ie) 2 1 .
-A opta parte din bătrânul Mării parte(a) lui Ostahie ş i a femeii sale Doda,
fata lui Ion nepot Hăciului şi Pavăl sin Axintie, fată Huciului şi Arhip sin
Toader Huciu şi Dodolina, fata lui Saiul careli li s-au vinit lor afară din a
opta parte de bătrân ce iaste parte verilor lor Huşteştilor cumpărătură lui
Ilie stol(nic) cu
27 r. -0 parte de loc din sat din Ciorăşti parte Nastasăii femei(i) lui
Leondare, nepoata lui Costantin Grecul, ce-au fost cumpărătură moşu(lui)
său lui Costantin Grecul de la Vasili Jgheabu ficiorul lui Pleş călugărul
din Ciorăşti, danie dum(i)sale Toader Păladi vei ban cu zapis din l(ea)t
7237 ( 1 729) iuni(e) 25.
-0 scrisoare hotarnică s-au aflat în hârtiile spătariului Ilie drept l(ea)t 7202
( 1 694) iuli(e) 20 neiscălită de nime(ni) din ce pricină nu arată numai scrie
că pe poronca domnească au mersu acei hotarnică să hotărască satul
Ciorăşţii şi măsurând locul aflat în tot satul despre răsărit în frunt(e) şăse
sute patruzăci şi doâ de paşi. Iar despre apus din hotarul Costeştilor şi din
capul Rădiului păr în capul Dumbrăvii, în hotarul luganilor s-au aflat
cinci sute patruzăci paş(i) făr(ă) pădure în sus şi pe (h)otarnicul satului pe
căţi bătrâni îmblă satul şi cât au cuprins cumpărăturile lui Ilie stol(nic) în
câmpul şi în păduri arătând anume mai gios.
-Pentru bătrâni s-au aflat că îmblă satul Ciorăşţii anume: -Un bătrân Ştefan Bârne şi
- Alt bătrân Jurjău şi
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-Alt bătrân Mărie iarăş(i) să vie pe un bătrân cât doâ sute patrusprezăci paş(i)
în frunt(e) răs(ă)rit să vie pe un bătrân, iar despre apus din Răd păr în
capul dumbrăvii să vii cât o sută patruzăci şi şesă paşi tij pe un bătrân.
p.27v. - O sută partruzăci şi trei paşi în frunt(e) despre răsărit care fac doaâ
părţi din bătrânul Bărnii, au cuprins cumpărăturile lui Ilie stol(nic), iar a treia
part(e), tot dintr-acest bătrân care fac paş(i) şeptezăci şi unul. Iarăşi în frunte
despre răsârit au rămas al popii lui Costachi.
- O sută optzăci şi (şepte) paşi înfrunt(e) despre răsărit iar despre apus paşi
au cuprinsu cumpărătuile lui lie stol(nic) din bătrânul lui Jurjău căruie îi
zâc şi a Vicolenilor, iară doâzăci şi şept(e) paş(i) despre răsărit şi paş(i)
despre apus dintr-acest bătrân au rămas al mănăstirii Sovejii, care au
cuprins tot bătrânul care s-au dat despre Costeşti.
-0 sută cincizăci şi noaâ de paşi şi giumătat(e) în frunt(e) despre răsărit şi o
sută noaâ paş(i) pl. despre apus au cuprinsu cumpărăturile lui Ilie stoln(ic)
din bătrânul Măriii, ş-au rămas a patra parte din bătrânul Măriii care fac
cincizăci şi trii de paşi loc răzăşesc a tuturor ce vor fi din bătrânul Măriii.
-Pădure în care s-au împărţit în trii părţi pe trii bătrânii şi din drumul Paltinii
în gios păr la câmpu(l) şi din muche(a) dealului răsăritului, din proteva
drumului Paltenii în gios, păr la câmpul, s-au venit bătrânul lui Vicoli şi
Jurjău carele iast(e) cumpărat de Ilie stol(nic) să fie durnn(ea)lui
stăpânitoriu a dijmui şi din văi şi din curătură şi din tot venitul. Iar din
drumul Păltenii în sus , păr în râpa Ursoii şi la Vale păr în poiană.
p.28r. păr în poiană la câmpu s-au dat bătrânului Mării(! ) Şi această parte s
au măsurat având cumpărătură de Ilie stol(nic) şi s-au aflat din drumul
Paltenii păr în râpa Ursoii 378 paşi din care s-au vinit stolnicului Ilie doâ
sute şeptezăci şi şept(e) de paşi giumătat(e) s-au rămas răzeşilor şi doi
paşi şi giumătat(e) în pădure din bătrânul Mării. Iar din râpa Ursoi păr în
fundul văii Ciorăştilor, şi păr în drumul ce mergi pe matca Ciorăştilor, la
deal, la poienile lui Corpaci, acesta loc s-au dat bătrânului Bărnii, care să
vii lui Ilie stolnicului doâ părţi şi a treia parte au rămas a popii lui
Costachi.
-Întăritură pe satul Ciorăştii de la Grigorie Ghica vodă din v(ă)le(a)t 7240
( 1 732) ghen(arie) 1 0.
-Întăritură de la Costantin Neculai vodă tij pe satul Ciorăşţii cu ispisoc din
l(ea)t 724 1 ( 1 733) av(gust) 1 5 .
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-0 (s)crisoare de la Ioniţă Huştiul sin lui Dămăian, nepot lui Gligori
Huştiului şi Artenie şi Lupul, brat Ioniţă şi Iftimi tij brat lor şi s-au dat şi
Doroftie şi Mărie surorile lor şi Petre şi Vasili sin lui Gheorghită Huştiul
şi Toader sin lui Pavel, fratele lui Dămiean şi Ion Huştiul, nepot de sor(ă)
lui Dămiean sin Angheluţă sor(a) lui Dămiean şi lui Gheorghiţă Huştiul
mărturisind ei că va vind(e) parte(a) de moşiea în bătrânul Mării pe care
loc au avut şi vii.
-S-au rugat dum(i) sale Toader Păladi vei ban, ca să le aleagă dumnealui a lor
part(e) de o parte şi să n-aibă despre dumn(ea)lui supărare de zăciuială la
viile lor, şi dumn(ea)lui încă să n-aibă supărare despre dânşii din câmpu. Şi
mergând dumn(ea)lui împreună cu dânşii, cu dânşii şi cu alţi(i) le-au ales
locul în part(e) de sus din viea Cimbăloaii la deal, pe drumul ce mergi pin
fundul Ursoii iarăş(i) păr în hotarul Tecuciului împregiur pre unde s-au pus
şi pietri şi s-au stâlpit. Şi viea făcută de Lupul sin lui Simion Buşilă fiind
într-acest hotar au dat-o dumn(ea)lui acea vie lui Ioniţă Huştiul pentru căm
o vie a lui Ioniţă Huştiul a rămas în part(e) dum(i)sal(e) .Aşişdere şi altă vie
vechi ce s-au venit Lupului şi Petrii au învoit dumn(ea)lui vei ban fiind viea
vechi de la părinţii lor măcar că s-au venit pe locul dum(i)sale să mi-o
zăciuiască cât a ţine ace(a) vie din gard în gard. Iar de s-ar mai afla cineva
cumpărătur(ă) din parte lor să n-aibă a gâlcevi pe dumn(ea)lui vei ban ci să
mergi în parte lor. (Însemnare."Tot a lui Costantin ").
p.29r. Doâ pogoane de vie în fundul C iorăştilor şi cu loc stărpu ce este în
lăuntru gardului cumpărătură pe trii ispravnicului lui Ilie stol(nic) de la
Ion Huştiul din Ciorăşti şi de la femeia sa şi feciorii lor cu zapis din l(ea)t
7220 ( 1 7 1 1 ) sept(embrie) 1 8.
-Trei pogoane de vie din sat din Ciorăşti ce-au fost a lui Puiul lui Cucoş însă
numai viţa schimbătură cu dumn(ea)lui Toader Păladi vei ban, dând
Lupul Cucoş acele 3 pogoane de vie dumisale vei ban, de la Adam
sulgeriul cu zapis din 1 (ea)t 7220 ( 1 7 1 2) mart(ie) 2.
-Un pogon de vie şi giumătat(e) de pogon curătură lângă viile Lupului Cucoş
cumpărătură dum(i)sale Toader Păladi vei ban de la Vasili brat Lupului
Cucoş drept 1 O lei cu zapis din l(ea)t 7220 (1 7I2) mart(ie) 3
-Un pogon de vie din Ciorăşti iarăş(i) lângă viile Lupului Cucoş cumpărătură
dum(i)sale vel ban de la Vasili Huştiul drept 2 1 lei cu zapis l(ea)t 7220
( 1 7 1 2) mart(ie) 3.
-
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-0 vie de pogoane cu loc de cramă şi cu loc de ogradă în dealul Lieştilor, pe
hotarul Treponeştilor, cumpărătură dum(i)sale Toader Pălade vei
vist(iernic) de la Sanda Negruţoae şi soru-sa Safta Comşoae, fetele lui
Vasile Galeri surori Hâncului Galeri împreună cu nepotul lor Gavrilaş şi
cu ginerile lor Costantin, drept 8 lei cu zapis din 1 (eat) 7243 ( 1 735)
act(ombrie) 1 3 .
-Cinci pogoane d e loc sterpu în frunt(ea) vii lui dum(i)sale din gios ,din cap
în cap,ce-au fost săpatură lui Corban celui bătrân cumpărătură dumisale
Toader Păladi vei vist(iernic) de la Eni Corban pârcălabul şi de la Ursul
sin Todera�co Corban şi Lupului sin Vasili călugărul şi Ion zăt Vasili
Corban drept 1 0 lei cu zapis din 1 (ea)t 7237 ( 1 728) av(gust) 12.
p.29v. -Opt pogoane şi giumătat(e� de vie de la Cucuiu cumpărătură
dum(i)sale vei vist(iernic) de la Paisie arhimandritul egumenul de
Răchitoasa drept o sută de lei căci având ei mult(ă) vie neputând să le
lucreze toate şi mânăstire fiind îndatorită au socotit decât să ste(a)
paragină mai bine să-s( e) uşureze de datorie mânăstirii cu zapis din 1 (ea)t
7237 ( 1 729) mai 25.
-Trei pogoane şi giumătat(e) de vie la Triponeşti cumpărătură dum(i)sale
Toader P(ă)ladi vei vist(iernic) tij de la Paisie egumenul de Răchitoasa
care s-au vândut pentru uşori(n)ţa datorii mânăstirii cu zapis din l(ea)t
7237 ( 1 729) av(gust) 8.
-0 vie de pogoane de la Triponeşti ce sânt într-un gard cu viile dum(i)sale
Toader Păladi vei vist(iernic) şi cu locul ce-i sterpu de la vale de-n afară
de gard cumpărătură dum(i)saâle vei vist(i)ernic de la Gheorghi şi Toma
ficiorii lui Lefter poroşnic cu zapis 1 (ea)t 7247 ( 1 73 8) deche(mvrie) 5 .
-Doaâ pogoane de vie întreagă ş i giumătat(e)de hirt vie paragină ş i p l hărtă ,loc
sterpu, schimbătură dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iernic) cu Safta
Comişoae şi cu fiiu său lordanii şi cu Coceală şi Vasâli au luat ei schimbu de
la durnn(ea)lui vei vist(iernic) altă vie ce să numeşte a lui Leontie, în
Triponeşti, în care s-au aflat un pogon şi o hertă vie lucrată şi 20 prăjini
ţărnă şi le-au dat şi bani 46 lei 9 plg. bani pre câtă vie le-au lipsit din schimbu
şi pentru alte cheltuieli a lucrului cu zapis din l(ea)t 7247 ( 1 739) apr(ilie) 3 .
-Patru pogoane d e vie schimbătură dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iemic)
cu Căst(e) lamandi păh(arnic) luând dumn(ea)lui acest(e) 4 pogoane de la
Că(r)st(e) Iamandi. (p.30r.filă albă)
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p.30v. Cărste Iamandi şi i-au dat Cărstii alt(e) 4 pogoane ce-au fost
cumpărătură dum(i)sale vei vist(iemic) de la Mane annanul, iar Manii
annanul i-au fost date de la Lefteroae cu zapis din l(ea)t 7249 ( 1 74 1 )
mart(ie) 1 5. (Însemnare "Viile de la Cucu ş i viile de la Cucoş şi de la
Petru a lui Costantin").
p.3 1 r. Satu(l) întreg Putrednii, în ţinutul Tutovii, pe apa Pereschivului, ce-au
fost a lui Toader Pă1adi vomicul cel bătrân şi de la Toader Păladi au
rămas la fiiu-său Costantin Păladi şi de la Costantin Păladi au rămas la
soţu său Aneta dându-i-să ei ispisoc nişte odoară ce i-au prăpădit soţu său
Costantin Păladi şi Anita I-au vândut dum(i)sale Toader Păladi vei
vist(iemic) drept lei cu zapis l(ea)t 7245 ( 1 737) mart(ie) 20. (Însemnare
"Tot a lui Costantin '').
p.31v. Pre părţile din Mărăşeşti.
-Toată part(ea) de moşie baştină în parte(a) de sus ce-au avut Chirica, brat
lui Trohi ficioriii Nichiţii danie dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iemic)
cu pomet şi cu vad de moară şi cu tot venitul acelui loc cu zapis din l(ea)t
7243 ( 1 73 5) mai 23 .
-Un loc de prisacă ce est(e) în fundul Tutovii ce să chiamă la Brad
cumpărătură dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iemic) de la Mihălachi
Dabije drept 20 de lei cu zapis din l(ea)t 7244( 1 736) mart(ie) 1 2. În
zapisul cel vech(i) acestui. loc de prisacă nu I-au dat şi să aibă a-l da.
--Giumătate de sat de Cropceşti şi cu doaâ vii danie lui Stamati po(s)t(elnic) şi
giupânesii sale Tudoscăi de la cumnatu-său Gheorghiţă Boul cupar, arătând
în zapisul cel de danie că i-au fost drept moşie de părinţii lui şi cumpărătură,
însă în viaţa lui să fie toat(ă) în sama lui, iar după moarte(a) lui şi această
moşie şi altele toate să fie dăruit cumnatu-său lui Stamati post(elnic) şi
surorii sale Tudoscăi cu zapis l(ea)t 7199 ( 1 69 1 ) mart(ie) 20.
p.32r. Băcanii
-Satu(l) întreg Băcan ii danie dum(i)sale vei vist(iemic) de la unchiul său
Costandin Păladi, iar lui Costantin Păladi iau fost de la tată-său Toad(e)r
Păladi ce-au fost stolnic. Iar Toader Păladi arată un zapis din l(ea)t 7277 (
1 772) iuli (e) 1 1 , cum că s-au tocmit şi s-au aşezat cu Bej an Gheuca şi cu
Enachi biv vtori păh( amic) ş-au dat lui Bej an 1 00 de stupi buni şi lui
Enac(hi) pah(arnic)i-au dat toate părţile ce-au avut Gheuca spătariul şi
jăpăneasa lui, Mărica la sat la Mânzaţi şi la Hălărăşti.
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-A patra parte din bătrânul lui Mafiei din sat din Stângaci ce-i pre Smila
cumpărătură lui Enachi vei cărăş de la Vasili şi Necula ficiorii Mării,
nepoţii lui Mafiei, care această parte de moşie est(e) dăruită dum(i)sale
Toader Păladi vei vist(iernic) de la mătuşa dum(i)sale Tofana spătăroae.
p.32v. Un vad de moară în apa Bârladului din gios de Mamina şi din gios din
gura Horăeţii ce iast(e) pe locul Fărămeştilor moşiea ficiorilor Dabijii,
cumpărătură dum(nealui) Toader Păladi vei vist(iernic) de la Mihălachi şi
Bejan şi Tacul cu zapis din l(ea)t 7239 ( 1 73 1 ) mai 1 5 .
-Părţile de moşie de la Bejan sin Ştefan Scărlet.
-Giumătat(e) din hotarul ce să numeşte Iapa care este hotărâtă de Velicico
hatmanul din movila Epii, în sus, păr în gura Horăiţii ce cuprind(e) acest
hotar giumătat(e) est(e) a verilor săi ficiorii Dabijii.
-Şi iarăşi giumătat(e) din hotarul Negoeştilor ce este de această parte de
Bârlad din Mamina, în gios, păr în hotarul Bujorănilor ce e(s)t(e), iarăşi,
giumătate a lui şi giumătate a ficiorilor Dabijii. Aceste părţi fiind a lui
Bejan sin Ştefan Scărlet, osăbit de alţi fraţi a(i) lui, le-au dat în danie
dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iemic) lăsându-să moart(ea) lui să-i
grijască şi plătindu-i şi de alt(e) datorii a lui, cu zapis din l(ea)t 7247
( 1 739) apr(ilie) 1 0.
p.33r. -Pe satul Pătrăşcanii şi alt(e) părţi de ocină a lui Gheorghieş ficiorul
lui Vasâli Gheuca j icnicer.
- Satu(l) întreg Pătrăşcanii şi cu toat(e) alte părţi de moşie dintr-alte locuri ce
va da parte lui Gheorghieş şi ţigani câţi s-or afla drepţi a lui, danie
dum(i)sale Toader Păladi vei vist(iernic) de la Gheoghieş sin Vasili
j it(nicer), nepot de fată Marii Gheuculesăi visternicesii lăsându-să în cu
totul asupra dumisale plătindu-i de toate datoriile şi toate trebuinţele şi
chevirnisala din viaţa sa precum şi grije după toate să fie asupra
dum(i)sale l(ea)t 7252 ( 1 744) apr(ilie) 20.Afară din partea sa de moşie din
satul Hărmeneşti de pe Jărabăţ ce-au rănduit tuturor fraţilor şi nepoţilor
lui făcând parte şi lor cu zapis.
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UN REGISTRE DE PROPRIETES DE L'ANNEE 1 745
DU GRAND TRESORIER TOADER PALADE(l)
Resume
Le document inedit que nous introduisons dans le circuit
scientifique se trouve a D.J.A.N. Iaşi (Direction Departementale des
Archives Nationales de laşi) - Fonds Manuscrits, cote 1 85 5 . Le manuscrit
r
est un registre de proprietes du grand tresorier Toader Palade, date le 1 e
septembre 1 745 . Le contenu riche en infonnations est utile aux chercheurs
qui s ' interessent aux etudes genealogiques, a la problematique de la
constitution des grandes proprietes nobiliaires des XVIIIe et XIXe siecles,
ou a la realisation de monographies des vil lages des regions Tutova,
Vaslui, Tecuci Cârligătura, etc.
Traduit par Coral ia Costaş

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

