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Cuvânt Înainte 

 
Este o nebănuită mulţumire sufletească, să poţi 

cunoaşte fapte din vremuri de mult apuse, privitoare la 

neamul din care însuţi te tragi; să te bucuri de bucuriile 

înaintaşilor tăi şi să suferi la suferinţele lor; să-ţi oţeleşti 

propria-ţi voinţă aflând cum şi cu câte au avut ei de luptat 

în vâltoarea vieţei. 

În neamul moşnenilor răcăreni din cari fac şi eu 

parte s'au păstrat un număr de acte vechi. M'am apucat şi 

cu răbdare şi trudă le-am descifrat. In ele se vorbeşte de 

existenţa altor acte mai vechi privitoare la înaintaşii mei pe 

cari acte, căutându-le în mai multe părţi le-am găsit în cele 

din urmă la Arhivele Statului. Am pus de s'au descifrat şi 

acelea. Am aflat din ele o mulţime de lucruri cari 

interesează nu numai familia noastră a moşnenilor 

râcăreni, ci conţinutul lor aruncă lumină asupra stărilor 

sociale din trecut în ţara noastră; arată forme de judecată, 

de vânzare, ba chiar de autentificare. Nu e fără interes de 

pildă să vezi că autenticitatea unui act se dădea de însuşi 

Domnul ţării, cu mărturia veliţilor boeri; că urmărirea 

unui imobil pentru datorii se făcea numai cu încuviinţarea 

aceluiaşi Domn. Se mai desprinde din aceste acte felul 

rânduielilor sociale; că justiţia era destul de bună, 

deoarece nişte simpli moşneni câştigau în faţa Divanului 
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procese contra boerilor calificaţi... Prin aceasta actele şi 

faptele ce dau publicităţei cred că ar putea avea un interes 

mai mare decât cel de pură familie. 

Mai 'nainte da intra în materie o mică digresiune... 

Am impresia că Creaţia prezintă un Tot unitar condus 

de unul şi acelaşi sistem de legi; aşi putea numi aceasta o 

organizare mononomică. Nu e locul să insist aci asupra 

acestei chestiuni. E destul să spui că în sistemele mari ca şi 

în sistemele mici ale materiei guvernează aceiaşi lege a 

elementelor centrale cu elemente gravitante; în domeniul 

social găsim aceiaşi lege a elementelor centrale cu 

elemente ce gravitează în jurul lor; şi poate că atracţia şi 

aci se exercită în raport cu masa, sufletească bine înţeles, 

şi cu disfanţa. Se pare că între mersul astrelor şi evoluţia 

fenomenelor sociale există iar o suficientă analogie; aşa de 

pildă, toate mişcările în Cosmos sânt ciclice, repetându-se 

dar, nu aidoma căci însuşi centrul sistemului se 

deplasează; în istorie fenomenele par a urma aceiaşi cale; 

s'a zis doară că istoria se repetă. Lucrul a fost observat 

foarte de mult deoare ce un ilustru cugetător antic, Origen  

vorbeşte de Revenirea Tutulor.. Răscolind trecutul geologic 

şi paleontologic al planetei găsim că pământul a fost 

stăpânit când-va de fiinţe gigantice din cari azi n-au mai 

rămas decât nişte urmaşi cu poziţii foarte modeste în 

organizarea Creaţii. Aşa de pildă într'o anumită eră au 

domnit pe planetă şopârlele uriaşe; ce-a rămas azi din 

acest neam atât de puternic altă dată?!. De asemeni în ce 

priveşte evoluţia organismului fiinţelor vii; găsim în corpul 
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nostru şi al animalelor nişte rudimente de organe azi jără 

nici-o importanţă în mecanismul fiziologic, dar cari sânt 

resturi din organe cari în viaţa intrauterină au jucat un rol 

capital; şi această lege pare a se vădi şi în domeniul social. 

Instituţii care au avut într'o epocă un rol primordial în 

viaţa naţiunei trec treptat pe planuri secundare până ce nu 

mai rămân din ele cu timpul decât rudimente abia 

perceptibile. Intre alte fenomene cari confirmă aceasta este 

şi cazul moşnenilor de azi. Deci să revenim la ei. Cine sânt 

aceşti moşneni?   De când datează? Ce au însemnat ei în   

trecut?   Chestiunea a fost pe larg studiată de marii noştri 

istorici  I. Bogdan, ' N. Iorga, R. Rosetti, D. Onciul, C. 

Giurăscu, I. N. An-ghelescu,   etc. 
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Despre Moşneni în genere 

 
 

 

Cadrul acestei modeste lucrări nu-mi permite să arăt 

amănunţit toate părerile specialiştilor în această chestiune; 

mă voi rezuma numai. Pentru a găsi origina acestei clase 

sociale a moşnenilor atât de modestă azi, trebuie să 

străpungem cu mintea veacurile în urmă; să ajungem la cele 

dintâi începuturi de organizare socială ale poporului nostru, 

începuturi cari nu difereau probabil prea mult de ale 

celorlalte popoare din aceiaşi epocă. De când şi de unde are 

poporul nostru ancestralele tradiţii? Ne aflăm pe 

meleagurile acestea de aproape patru mii de ani; ilustrul 

antropolog E. Pittard susţine că locuitorii Daciei din epoca 

pietrei lustruite sânt Daco-Geţii de  mai târziu). 1 

Ce amintiri şi forme de organizare ne-au transmis 

aceşti strămoşi? Ce rânduieli sociale avea poporul în timpul 

stăpânirii romane în Dacia? Care e istoria noastră dela  

retragerea trupelor lui Aurelian şi până la  contactul cu 

Slavii? Cine ar putea spune cu precizie ? 

                                                 
1  S. Mehedinţi: Le pays et le peuple roumain pag. 4 
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În orice caz poporul nostru în virtutea instinctului 

social pe care animalul politic care este omul îl posedă, a 

avut evident o organizare cu anume conducători. Această 

organizare nu ne este direct cunoscută; ea reese numai din 

reflexul contactului cu alte popoare. Iată ce spune V. 

Pârvan în lucrarea lui „Dacia — Civilizaţiile străvechi din 

Regiunile Carpato-Danubiene” tradusă din franţuzeşte de 

D-l Radu Vulpe, la pag. 152: „Încă de prin anii 52-63 

Moesia era considerată, ca destul de romană pentru a fi  

colonizata cu mai bine de 100.000 de barbari de peste 

Dunăre cari fuseseră prinşi sau primiţi de către Plautius 

Silvanus „cu femeile, cu copiii cu Principii sau cu Regii 

lor”.     

Deci o organizaţie în acea epocă în nordul Dunării cu 

„Principi” şi cu “Regi”; cuvinte cu accepţie foarte' 

modestă bine înţeles. S'a menţinut această organizaţie în 

Dacia şi în timpul şi după stăpânirea română ? Avern toate 

motivele  să credem că da. Lucrul ese la iveală abia în 

timpul contactului cu Slavii. Aceştia pare că au avut ei 

înşişi o organizare analoagă. Slavii erau rânduiţi în grupe 

conduse de fruntaşi - grincipes - numiţi în slavoneşte cnezi 

cum şi în jupe conduse de  jupani. Organizarea pe care ei 

au găsit-o la Români a fost desigur foarte asemănătoare, ba 

ei au crezut-o identică cu a lor, pentru care pricină au numit 

pe şefii grupelor de Români cu acelaş termen de cnezi. 

Această organizare  la Români nu le-a fost dată de Slavi 

nici la primul contact al acestora cu masa românească în: 
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sec. VI nici în sec al IX şi al X-lea în timpul ţaratului   

bulgar. 

“Radu Rosetti susţine că cnezii la Români erau o 

clasă stăpânitoare care avea fiinţă de veacuri; poate că era 

chiar anterioară naşteri neamului1“. Slavii au găsit 

existând, pe aceşti conducători şi ei se numiau cu un nume 

curat latin: judeci. Termenul de cneaz, a rămas la Români 

ca un pur neologism în acea.epocă întrebuinţat numai de 

oficialitate; poporul a păstrat însă şi după Slavi tot termenul 

de judeci; ca dovadă este că în secolul al XVII când 

influenţa slavă slăbeşte termenul de judeci reapare în 

documente. Lucrul altfel n'ar fi cu putinţă ca un nume latin 

să apară pentru prima dată după un mileniu  şi  jumătate 

dela contactul cu Romanii.    

Istoriceşte cnezii români sânt pomeniţi pentru prima 

dată în cronicile externe şi anume într'o cronică rusească 

din anul 1235 apoi în documentele ungureşti din anul 1247. 

In toate aceste documente cnezii sânt arătaţi ca nobili. 

„Cneziatele care îşi capătă ultima formă pe vremea 

Asanizilor au existat de mai nainte. căci se găsesc amintite 

de mult “ spune D. Onciul în Convorbiri Literale XXXV p. 

44 2).Mai departe I. Bogdan spune: „In toată desvoltarea 

instituţiei cneziatului la Români nimic nu e slav decât 

numele3)” iar I. N. Anghelescu spune: „Noi moştenind felul 

de viaţă al slavilor încă de prin secolul al Vl-lea de când am 

avut primul con-tact cu ei, instituţia cneziatului s'a 

                                                 
1 I.N. Angelescu, „Origina Răzeşilor şi Moşnenilor" pag. 58 . 
2 Citat după I. N. Anghelescu „Origina Răzeşilor şi Moşnenilor"  
3 Citat după acelaşi 



 8 

desvoltat la noi potrivit împrejurărilor vieţii, nu fără 

asemănare cu ceia ce se petrecea aiurea... Cuvântul cnez 

sau cneaz vine dela slavonescul Knneaza care la Poloni a 

devenit Kşiage şi la Lituani Kunigas. Vechea lui însemnare 

era de Regulus, Princeps şi tocmai mai târziu când Slavii au 

cunoscut cuvântul Cezar-Ţar şi Crai, cneaz a rămas cu 

însemnarea pe care vom vedea că o are la Români1)”.   „Ori 

unde   întâlnim în timpul de demult Români, îi găsim trăind 

în sate ocârmuite de cnezi corespunzători jupanilor, şefii 

jupelor dela Sârbi mai ales2)”. Despre grupe de organizaţii 

cnezeşti vorbeşte şi Dimitrie Cantemir în a lui Descriptio 

Moldaviae pe care le numeşte republici. „Acestea zice D. 

Onciul, sunt vechi confederaţii ale cnezilor români păstrate 

în părţile muntoase până după înfiinţarea principatului (D. 

Onciul, Origina Principatelor Române pag. 923)”. „Aşa dar 

a fost în Principatele Române un timp, cel mai vechi al 

locuitorilor lor, când satele aveau în frunte câte un cneaz 

care mai târziu s'a transformat în jude şi judec (noi credem 

mai repede că a revenit, N. A.) şi mai târziu în răzaş şi 

moşnean sau moştean”. Şi mai dăparte: „In toate lucrările 

care s'au făcut în ultimul timp se arată că străbunii răzeşilor 

sau moşnenilor sânt cneii şi numai ei”4). „Situaţia ce 

corespunde mai bine înţelesului primitiv al cuvântului 

cneaz, care în toate limbile slavice însemnează : domn, 

                                                 
1 I, Bogdan şi 1. N, Anghelescu apul. cilat. pag. 29 
2 N. Anghelescu opul citat. pag. 30 
3 Ibidem pag. 31 
4 Ibidem pag. 43 
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stăpân, este evident aceia din Ţara-Românească, unde 

cnezii reprezintă în adevăr clasa  stăpânitoare”1). 

Termenul de cneaz nu a mai rămas la noi decât în 

părţile Banatului unde influenţa şi contactul cu o parte a 

masei slave a fost mai puternică şi însemnează  dacă  nu mă  

înşel  primar. 

Deci Românii după retragerea autorităţii romane sub 

Aurelian, s'au organizat cum necesităţile şi posibilităţile le 

permiteau,  sau  cum e mult  mai probabil, au păstrat o 

organizaţie străveche. Această organizaţie consta din grupe 

de locuitori ocupând porţiuni de teritoriu mai mici sau mai 

mari sub conducerea unui şef numit jude sau judec. 

Instituţia a fost atât de puternică încât chiar la Românii din 

Ardeal cu toată influenţa stăpânirilor de mai târziu au 

rămas urme evidente. Aceşti judeci erau singurii şi 

indiscutabilii nobili şi conducători ai poporului român. In 

vremuri grele de război, mai mulţi astfel de judeci, mai apoi 

numiţi cnezi, se uneau, la început probabil numai temporar, 

sub conducerea unuia mai destoinic dintre ei, care în timpul 

influenţei slave era numit voivod, adică conducător de 

oaste. Amintiri de astfel de cnezi conducători de oaste ne-

au rămas ; astfel sânt în Ardeal, Gelu, Menomorut, Glad. 

După tradiţia ungurească cele mai însemnate din aceste zise 

„Ducate” au fost : unul în nordul Transilvaniei prin părţile 

Someşene şi altul în sud-estul acestei ţări ; altul în regiunea 

Crişului, prin părţile bihorene, şi în fine altul prin cuprinsul 

                                                 
1 C. Giurăscu, Despre Boeri, pag. 91 
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Banatului Timişoarei. De asemeni mai târziu Litovoi, 

Seneslau, Basarab, etc, pe malurile Oltului  şi  Argeşului. 

Această organizare a Românilor se continuă 

neschimbată până în sec. XIII; în acest moment se petrece 

ceva epocal în orânduiala neamului nostru : întemeierea 

Principatelor. Cu acest eveniment soarta străvechilor nobili 

ai neamului şi pământului românesc este pecetluită. 

Voevozii cari coborau în văile muntene şi moldovene vin 

cu apucături şi amintiri din regiunile cu influenţe 

occidentale de unde plecau. Aceşti voevozi români îşi 

formează o adevărată Curte ; curtenii aceştia încep acum a 

se numi cu un termen nou — boeri — termen ce nu 

existase până aci la Români şi care după cum cu foarte 

multă dreptate afirmă d-l profesor N.  Iorga erea, introdus 

dela  Bulgarii de peste Dunăre; „D-sa afirmă  că  la început 

numai dregătorii se numeau boeri; titlu, adus cu ei de 

căpeteniile sârbo — bulgare aruncate  de cucerirea   

turcească   dincoace   de   Dunăre, cari au şi fost cei dântâi 

dregători”1). 

Deasemeni într'o conferinţă, la Radio D-l profesor N. 

Iorga în seara de 8 Octombrie 1937 susţine din nou acelaşi 

lucru arătând chiar că cuvântul boliar care a dat în 

româneşte boiar şi boer este de origină turanică iar nu 

slavă. După căpeteniile sârbobulgare de care am vorbit, 

primii boeri care iau diferite titluri: Vornic, Vistiernic, 

Stolnic, Comis, Medelnicer, etc, cu diferitele lor ierarhii nu 

pot fi în cea mai mare parte decât  cnezii sau judecii cari 

                                                 
1 C.Giurăscu, Despre boeri, pag. 19. 
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s'au alăturat pe lângă voevod; „Cnezii de pe lângă Domn 

căpătând tot mai multe sate şi siguranţa stăpânirei lor îşi iau 

tot mai multe drepturi şi devin boeri”1). Ei sânt un număr 

infinit de mic faţă cu marele număr al celorlalţi cnezijudeci. 

Radu Roseti spune : „Urmaşii cnezilor care n'au ocupat 

dregătorii — răzeşi şi moşneni — au fost asimilaţi cu 

oamenii de rând plătind aceleaşi biruri ca şi ei. Boerii au 

pornit împotriva lor o acţiune aproape sistematică de 

nimicire, sărăcindu-i şi silindu-i sâ-şi vânză moşiile”2).     

De acum începe deci o adevărată luptă de desfiinţare 

contra cnezilor-judeci. Boerii de la Curte au toate 

avantagiile situaţii lor ; sânt protejaţi de Domn,  sânt  scutiţi 

de biruri,  pe când   cnezii-judeci încep a cădea din ce în ce 

în   umbră. Boerii,  de cele mai multe ori cnezi băştinaşi, 

dispunând acum de bani, cumpără părţile de moşie ale 

rudelor   lor, apoi îşi separă partea lor întemeind adevărate 

latifundii. Bieţii cnezi care nu mai au nimic decât moşioara 

lor,  înglodaţi  în datorii şi biruri, continuă a-şi vinde părţile 

lor de moşii rudelor boerite sau veneticilor,  până ce unii 

nemaiavând ce vinde se vând pe ei înşişi ca clăcaşi, 

pierzând astfel şi moşia şi cnezia sau judecia.Numeroase 

documente ale trecutului mărturisesc acestea. Alţii mai 

conştienţi de nobleţea trecutului şi situaţii lor sociale luptă 

din  greu  cu boerii fie  localnici fie de neam străin ce devin  

tot mai puternici şi tot mai hrăpăreţi. Unii dintre cnezii-

judeci se mulţumesc cu o calitate  care în trecut însemna ea 

                                                 
1 I. N. Angelescu opul citat pag. 51. 
2 C. Giurăscu, opul citat pag. 18 . 
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însăşi o nobleţe - se preoţesc -; preotul era  scutit de bir şi 

corvezi,   şi avea anumite   drepturi  asupra    păstoriţilor   

lui; acesta  e  cazul  neamului meu. Prin secolul al XVI — 

XVII  slăbind influenţa slavă, titlul de cneaz dispare 

revenind în documente străvechiul   judec.   Curând dispare  

şi acest  titlu; vechii  nobili ai  neamului  au pierdut  tot 

nemairămânând  unora din ei decât atât cât mai  putuseră,  

salva din   pământul strămoşesc. Acest pământ  provenind 

dela   moşi  se numia moşie, după cum Romanii numiau  

pământul lăsat dela patres, terra patria, pământ  strămoşesc, 

iar mai pe  scurt patria.  Întru   cât spre deosebire  de sătenii  

clăcaşi, foştii   cnezi-judeci aveau    o moşie moştenită, ei 

se  numesc  de acum moşteni cum cred că  e mai corect  şi 

cum se  şi zice  în   jud.  Dâmboviţa  sau moşneni  cum   se   

zice în celelalte judeţe ale Muntenii, sau răzeşi în  Moldova 

cuvânt de  origină ungară   şi care însemnează proprietari 

copărtasi.  

Aceşti stăpâni de moşii se înmulţesc, în timp ce 

proprietatea lor se împuţinează prin vinderi sau în cazul  cel 

mai fericit rămâne aceiaşi;  ne  mai având nici un privilegiu 

aceşti stăpâni încep a exclude depe moşie pe clăcaşii lor 

muncindu-şi înşişi pământul. Prin aceasta încep a se 

amesteca cu marea masă a poporului.  „Aceşti vechi cnezi 

ereau cu totul ţărăniţi din cauza sărăciei; ei goneau pe 

ţăranii cari munceau pământul de sub stăpânirea lor şi în 

urma unei astfel de  spoliaţiuni1) luau ei pământul şi îl 

                                                 
1 Cuvântul de spoliaţie întrebuinţat aci are sensul că în totd'auna 

Clăcaşii au fost consideraţi ca având un fel de drept de proprietate 

cu boerul sau moşneanul care era obligat să le dea pământ de 
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munceau. Aceştia sânt răzeşii sau moşneni în înţelesul ce li 

se dă în ultimile două veacuri” şi mai departe „prin 

împărţiri succesive partea fiecăruia se micşorează şi 

urmaşul cneazului începe a lucra singur  şi cu oamenii  pe 

cari îi  adusese   ca vecini pe pământul lui”1). 

Unii dintre moşteni mai păstrează până în ultima 

vreme câte un clăcaş  sau doi, moara şi cârciuma atribute 

ale străvechei calităţi de nobili cum se va vedea din 

documentele de mai la vale că e cazul moştenilor de cari 

mă ocup. 

Au fost sau nu consideraţi în organizarea de stat ca 

boeri aceşti moşneni? Chestiunea a fost pe larg studiată. C. 

Giurăscu în lucrarea ce am citat mai sus, arată că în trecutul 

neamului moşnenii şi răzeşii au fost în totd'auna consideraţi 

boeri şi numiţi ca atare în documente, în calitatea lor de 

proprietari de moşie. Cine vrea să  cunoască chestiunea 

poate găsi elementele necesare în lucrarea sus arătată dela 

pag. 30—57. 

Giurăscu conchide zicând: „Clasa boerească cu-

prindea pe toţi proprietarii agrari indiferent  dacă ei erau 

mari ori mici, bogaţi sau  săraci, cu dregătorii sau fără” 

(pag. 56). În acelaşi sens se exprimă şi D. Cantemir care 

înclină a numi pe   răzeşi nobili.  De altfel noţiunea de boer 

era cu totul vagă în trecut. Lucrul acesta încurcă foarte mult 

                                                                                                 
cultură şi de casă până la două treimi din moşie; aceasta a fost şi 

concepţia Iui Cuza-Vodă care începe legea agrară dela 1864 în art.1 

cu cuvintele: „Sânt şi rămân proprietari...", când e vorba de 

împroprietărirea clăcaşilor 
1 I. N. Angelescu opul citat pag. 54—63. 
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pe Austriaci după ocuparea  Olteniei când voiesc a stabili 

cine este nobil  şi cine nu în această provincie. În sfârşit 

Const. Mavrocordat pune capăt   controversei prin reforma 

lui din anul 1739 arătând   cine e şi cine nu e  boer; mai e 

nevoie să spui că Mvrocordat la  acea  dată   n'a   trecut   pe   

moşteni   între boeri ? Ce  mai  erau bieţii moşteni  şi răzeşi 

în timpul acelei reforme! Dealtfel rânduiala lui Mavro-

cordat a fost mult criticată de istorici. 

Calitatea de moşnean pare a fi considerată şi azi ca  

un  lucru  de  deosebită cinste. 

D-l N. Petraşcu într'o conferinţă la Radio, vorbind de 

Petre Carp, acest distins boer moldovean, voind a arăta că e 

un nobil de baştină îl numeşte:   „Acest ilustru moşnean”. 

Aceasta ar fi foarte pe scurt origina şi evolu-ţia 

judecilor deveniţi cnezi, reveniţi la numele de judeci şi apoi 

la  cel de moşteni sau răzeşi. 
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Despre Moştenii Răcăreni 

 

În cadrul generalităţilor expuse în capitolul 

precedent voi căuta pe baza documentelor ce posed să 

expui povestea moştenilor proprietarii moşiei 

Înghimpaţi, numită mai târziu Boanga — Înghimpaţi şi 

apoi simplu Boanga, ai căror urmaşi trăesc încă în satul 

Răcan1 din Judeţul Dâmboviţa. 

Când a fost începătura acestor moşteni1? Nimeni nu ar 

putea-o spune. Acte de proprietate a moşiei nu au aşa cum 

nu are nici un proprietar aborigen; ei n'au cumpărat moşia, 



 16 

ei au fuat-o aşa cum înşişi mărturisesc, în documentul 

Nat20. Primul stăpânitor al acestui pământ se va fi numit 

Ghimpatu, întru cât urmaşii Jui s'au numit Ghimpaţii sau 

înghimpaţii; în documentul No.7 se găseşte, încă un 

moştean ce poartă numele de Matei Ghimpatu. Acest nume 

de familie nu s'a păstrat în mod individual deoarece nu era 

în obiceiul vremii. Fiecare se numia cu numele de botez la 

care uneori se adaogă numele tatălui şi localitatea de ori-

gină ; Stoica al Neagului ot Breazoia, arătându-se satul de 

unde era. Dacă individul avea vre-o calitate se arăta şi 

aceia : Preda Vornicul sau Popa Stoica, alte ori se pune 

particula slavă sin: Zamfir sin diaconul Dobre. Deci mei 

pomeneală ca neamul meu să fi păstrat în decursul 

vremilor un nume de familie. Aşa dar un Ghimpatu 

începător; ţi-ar părea ca  el să fi   avut   trei   urmaşi:  unul 

Sbârcea altul m şi altui o-mnaa întru cât deşi în total moşia 

se numeşte Ghimpaţii, la un moment se împarte în trei: 

Sbârceasca spre miază-zi, Brăneasca în mijloc şi 

Ghindeasca spre miază noapte ; că şi Sbârceasca a fost 

moşie a Ghimpaţilor mărturiseşte categoric şi doc. No. 25 ; 

mai apoi această împărţire dispare şi moşia se numeşte 

numai cu numele de început. Cum vor fi trăit aceşti 

stăpânitori ai moşiei şi ce evenimente vor fi trecut peste 

capul lor, nimeni nu ştie şi nici un document nu stă martor. 

Primul act în care se vorbeşte de moştenii Înghimpaţi este 

din anul 1628. La această dată moştenii apar ca un neam 

străvechi, înmulţit şi sărăcit; gata a-şi vinde bucata de 

pământ strămoşesc primului venetic cu nume exotic, boerit 
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şi cu punga, plină din sudoarea neamului. Se pare că atât 

satul Vizureşti cât şi Ghergam, vecine_imediat cu  satul 

Ghimpaţilor, ar fi fost tot sate de moşteni; în aceste două 

sate moştenii, dacă au fost, au disparut complet. 

Iată ce se constată pe bază de documente relativ la 

trecutul moştenilor Înghimpaţi, azi Răcăieţ: La 20 Apr. 

1628 Grama-Cluceru şi Jupâneasa lui Vădeana cumpără : 

30 stj. partea lui Tudor şi a fămei lui Stana, fata Vladei din 

Ghimpaţi, drept 1800 aspri gata ; de la Voicu Tabac 20 st;, 

drept 2100 aspri gata; de la Petriman Dorobanţul 20 st;, 

drept 800 aspri gata; 20 stj, din Sbârceasca de la Radu al 

Dimăi, însă zestrea nevestei lui Stana, drept 800 aspri gata ; 

dela Neagoe din Vizureşti 26 st;. 1040 aspri gata ; dela 

Radu al Dimăi, moştenirea lui din Vizureşti stj, din 

marginea sălciilor până la biserica Dălbăneştilor, drept un 

bou bun; de la  Drăghici stj. 30 tot din Sbârceasca 1200 

aspri gata, de la Sava logofăt fiul lui Stan logofăt de la 

Ştefoaia şi cu un rumân drept 6000 aspri gata. Actul este 

întărit de însuşi Domnul Io Alexandru Voevod şi de toţi 

veliţii boeri (Doc. No. 1). La 1645 Io Matei Basarab 

Voevod împuterniceşte pe un, anume Ursu din sat din 

Pietrarii ot sud Dâmboviţa să fie volnic să vânză partea de 

moşie a lui Dragotă de la sat de la Ghimpaţi, întru cât Ursu 

a fost la taleri împreună cu Dragotă (solidar la plata birului) 

iar Dragotă a fugit (a dat bir cu fugiţi) şi Ursu a fost urmărit 

şi şi-a vândut partea lui de moşie de a plătit partea lui 

Dragotă de bir (doc. No. 2). Dintr'un Perilipsis scos din 

scrisorile medelnicerului Matei Greceanu la 24 Apr. 1819 
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(doc. No. 25) mai aflăm următoarele : La 29 Iulie 1690 

Oancea cu fraţii lui, Stanciu i Muşat, feciorii popii Manea 

ot Ghimpaţi, vând Jupânesi Păunii Spătăresii a răposatului 

Drăghici biv vel Spătar Cantacuzino şi coconilor dumneaei 

Pârvul Logofătul i Şerban Cantacuzino, 100 stj. din moşia 

lor din Ghimpaţi ce se zice Sbârcească ot sud Dâmboviţa 

stj. pe bani 70, care face taleri 53. Moşia este alături cu 

moşia lui Alatei i Constandin fii Fotei cupeţul pă din jos. În 

acelaş an la 23 Iulie Tudor Cojocarul din Bucureşti vinde 

aceleiaşi jupânese Păuna şi coconilor ei sus arătaţi partea 

lui de moşie din Ghimpaţi stj. 5o, pe bani 70 stj, cari fac 

taleri 26, moşia este de bună seama în devălmăşie cu 

precedenta întru cât se vecineşte în aceiaşi parte tot cu 

moşia lui Matei şi Constantin fiii Fotii cupeţul. Vânzătorul 

arată că moşia o avea şi el cumpărată  de la  Badea şi de la 

lonaşcu fiu lui Ion. 

Aceste sfori de moşii întrupate acum într'una singură  

trec din mână în  mână   întâi   în  neamul Cantacuzineştilor 

apoi al altora cum se vede din sus arătatul Perilipsis şi care 

se poate citi în capitolul documentelor. În anul 1750 moşia 

aceasta era a Serdarului Kanache; apoi a Grecenilor; mai 

târziu o găsim în mâna lui Em. Florescu tatăl Generalului I. 

Florescu, în cele din urmă este cumpărată de negustorul 

farfurigiu Răducanu Dumitriu; dela acesta împreună cu alte 

sfori a moştenit-o fiul său Epaminonda Dumitriu care a 

stăpânit-o până la recenta expropriere, azi ce a mai rămas 

se stăpâneşte de soţia lui Epaminonda Dumitriu. 
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Alţi venetici cu parale multe cari ispitiseră 

slăbiciunile şi strâmtorările moştenilor Ghimpaţi, sunt Fota 

Kurcibaşi şi fiii lui, Matei şi Constantin ce sunt arătaţi în 

documentele precedente. Armanca Raba îi zălogeşte lui 

Fota 17 stj. de moşie din Brăneasca până la Sf. Gheorghe  

să aibă a da bani ughi 3 pol marte dni 9. Documentul nu are 

anul, trebuie să fie însă din 1716 sau 1717 (Doc. N. 3). În 

1717 Sept. 3, Mihai sin Popa Stoica ot Vizureşti vinde 

dumnealui jupân Constantin (fiul lui Fota care se numia 

Kurcibaşi cum se va vedea din documentele ce urmează) un 

vad de moară pe apa Dâmboviţei cu 20 stj. împrejurul morii 

cu bani gata taleri 25 (Doc. N. 4). La 9 Martie 1718 Călin 

cu femeia lui Mihalcea vând aceluiaş jupan Constantin 

partea.lor de moşie din Inghindeasca (cu Sbârceasca se 

terminase) stj. 10 pe bani 88 (Doc. No. 5). Tot în aceiaş zi 

de 9 Martie 1718 acelaşi jupan Constandin cumpără 43 stj. 

tot din partea de moşie a Ghimpaţilor numită Inghindeasca 

pe bani 88 dela Avram şi nepoţii lui, Oprea, Diicul, Ion şi 

Văsui feciorul lui Drăgulin  (Doc. No. 6). 

Acest jupân Constandin fiul lui Fota Kurcibaş, se 

căsătoreşte cu Neacşa, de bună   seamă   o   moşteancă, prin 

aceasta pretinde a fi devenit băştinaş ceea ce-1 face să 

înceapă a se numi cum se va vedea din documentele de mai 

jos Constantin Inghimpăţeanu. În această calitate de 

moştean prin alianţă se răfueşte la 18 Aprilie anul 1718 cu 

fraţii Pană şi Sandu fii lui Matei Ghimpatul - de remarcat 

că aci apare pentru prima şi singura dată numele de familie 

străvechi al moştenilor de cari mă ocup. Aceşti Pană şi 
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Sandu îi numesc pe jupân Constandin „unchiul nostru”, 

desigur din pricina căsătorii lui cu Neacşa şi îi zălogesc 

partea lor de moşie 100 stj, pe bani 88; iar când vor putea 

să întoarcă banii să-şi iea moşia înapoi. (Doc. No. 7), La 26 

Decembrie Mihai sin Popa Stoica cu nepotul lui, 

Constandin şi cu fii lui vând lui jupân Constandin, care 

apare aci pentru prima dată cu numele de Ghimpăţeanu,13 

stj, de moşie pe bani 88, moşie pe care şi aceşti vânzători o 

aveau cumpărată în moşia Ghimpaţilor (Doc. No. 8). Tot în 

aceiaşi zi şi tot aceiaşi vânzători vând aceluiaşi jupân 

Constandin 20 stj, pe bani 88 în partea de moşie Brăneasca, 

moşie ce a fost cumpărată de părinţii lor. (Dec. No. 9). Să 

se reţie că acest Mihai sin popa Stoica cum reese din 

documentul No. 4 era ot Vizureşti — satul vecin — deci 

firesc este că neamul lui avea în moşia Ghimpaţilor moşie 

cumpărată. La 1720 Iunie 4, Bolea împreună cu fetele lui 

Mana i Voica dau zapis la mână jupânului Constandin 

precum să se ştie că l-au vândut partea lor de moşie ce a 

fost zestrea soţiei lui Bolea, anume în moşia Ghindeasca ce 

este împreună cu Ghergăneşti; în corpul zapisului se 

vorbeşte de vânzarea a 8 stj, fără a se arăta preţul, iar în jos 

unde sunt iscăliturile se arată 3o stj, şi preţ de bani taleri 19. 

(Doc. N. 10) 

Şi astfel seculara moştenire a moştenilor Ghimpaţi se 

destramă puţin câte puţin mai întâi în mâna lui Grama 

Clucer şi a jupânesei lui Văeana, apoi a Cantacuzineştilor şi 

a altora, cum şi în mâna lui Fota Kurcibaş şi a fiului său 

Constandin. 
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Acest Constandin, căsătorit cu o localnică, Neacşa, 

protejat desigur de stăpânire, trebue să fi început o prigoană 

groasnică contra moştenilor ce s'au încăpăţânat a nu-i vinde 

părţile lor de moşie. Această prigoană ajungând de 

nesuferit, bieţii moşteni ce rămăseseră cu părţile nevândute 

şi-au luat lumea în cap fugind care încotro a văzut cu ochii. 

Atât dorea şi jupân Constandin care acum se intitulează 

într'una Inghirhpăţeanul. Văzându-se rămas singur, 

cutrupeşte părţile de moşie ale moştenilor fugiţi şi începe a 

se comporta asupra lor ca cel mai legitim stăpânitor. Dar 

Dumnezeu, cum spune înţelepciunea ţărănească, are scări şi 

de suit şi de coborât. A tot puternicul localităţei, 

Constandin Inghimpăfeanu, ajunge şi el în stare de 

scâpătăciune şi se împrumută cu bani — 96 taleri — la 

călugăriţa Ana Prostariţa (proinstariţa, fostă stanţă) ce 

fusese stariţă la Mănăstirea Viforâta. Toată tradiţia noastră 

a moştenilor Ghimpaţi deveniţi azi moşteni Răcăreni, cum 

şi pomelnicile de familie în care o avem trecută, o arată pe 

această Ana Prostariţa — Ana Prostaviţa cum îi spun şi azi 

bătrânii — ca fiind din neamul nostru. Constandin 

Inghimpăţeanul împrumutându-se cu bani dela această 

călugăriţă, ce s'a numit pe mirenie Vişana ,,fost-a pus toate 

zapisele de cumpărătoare ce cum-părase moşie dela aceşti 

moşneni, atât tată său Fota Kurcibaşa cât şi el, zălog la Ana 

Prostariţa”. De reţinut că aci apare numele întreg al lui 

jupan Fota. „Şi trecând zi după zi n'au fost putut 

Constandin Inghimpăţeanu să mai dea acei bani să-şi scoată 

moşia până ce s'au întâmplat de au murit şi rămânând 
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jupâneasa lui Neacşa iarăşi n'au putut nici ea să o scoată 

până ce a murit şi ea şi în urma lor rămânând fiul lor Ştefan 

iarăşi neputând nici el răspunde la acei bani au rămas moşia 

bună întru stăpânirea prostariţei Ana dând şi Ştefan feciorul 

lui Constandin Inghimpăţeanul zapis de stăpânire la mâna 

Anei Prostariţa”. (Doc. No. 26). 

Această Ana Prostariţa numită pe mirenie Vişana a 

fost căsătorită cu un oarecare Constantin; Fotescu. La 10 

Iulie 1731 ea dă danie Mitropoliei din Târgovişte atât 

moşia ce i se cuvenea din zălogirea lui Constandin 

Inghimpăţeanul cât şi 70 stj. despre cari spune că „iaste din 

moşia de casă ce au avut-o mai de'nainte vreme fără zapis”; 

aceasta confirmă în totul tradiţia moştenilor că Ana 

Prostariţa era ea însăşi moşteancă. Dania aceasta o întăreşte 

Ana Prostariţa printr'un nou zapis la 1 Sept. 1745 fiind faţă 

„mulţi boeari de cinste şi preoţi” (Doc. No.  11,  12  şi 13). 

Mitropolia iea în stăpânire dania Anii Prostariţa în 

care se afla prin stăpânire nedreaptă dela Constandin 

Inghimpăţeanul şi restul de moşie ce rămăsese dela 

moştenii fugiţi şi stăpâneşte aşa şi ce nu avea drept până în 

anul 1758; la această dată ,,strângându-se şi toţi moşnenii 

din ţară de unde au fost risipiţi şi căutându-şi părţile lor 

asupra Sf. Mitropolii — care acum era la Bucureşti — şi 

având pricină cu părintele Varlaam arhimandritul, 

prodichei al Sf, Mitropolii, sf. sa au fost dat înştiinţare 

pentru această pricină a moşnenilor Prea Sfinţitului 

Mitropolit ce şi mai sus se numeşte, şi sf. sa dând 

înştiinţare prea luminatului Domn Io Grigore Ghica 
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Voevod pricina”,  Domnul   porunceşte   o cerce tare la faţa 

locului ce se face de Ianache Halipenski vel vornic za 

Târgovişte împreună cu sluga Măriei Sale Ion vel portar şi 

cu şase boerinaşi hotar-nici şi anume : Ianache vtori Pitar 

Brătescu, Şte-fan Stolnicul Produlescu, Radul Cupeţul ot 

Târ-govişte, Macarie Călugărul, Grigore Vătaf ot Brezoaea 

şi Şărban ot tam. Aceştia aleg partea Mitropoliei despre 

miază zi iar a moştenilor spre miază noapte; de reţinut că 

moşia în acest moment se vecineşte spre miază zi cu Serdar 

Ianache — este partea ce fusese vândută de moşteni 

începând dela 1628; — iar spre miază noapte moşia 

moştenilor se vecineşte cu Şufarul (?) Andrei. (Doc. No. 

26). 

În August 1750, imediat după separarea moşiei 

cuvenită Mitropoliei de cea rămasă moştenilor, Macarie 

călugărul cu cetaşii lui se judecă cu Mihul capul moştenilor 

Ghimpaţi cerând primul partea lui de moşie ce i-se cuvine 

potrivit cu 2 zapise, unul din 1652 prin care Crăciun 

dărueşte lui Manole Cârtescu 50 stj. şi altul din 1669 „întru 

care arată că au dat un Dobre Ceauş stj. 30 tot acelui 

Manole, care să face stj. 80”; Macarie călugărul şi cu 

cetaşii lui sânt probabil urmaşii acelui Manole Cârtescu. 

Boerul vel Vornic care-a judecat a căutat să-i împace dând 

lui Macarie şi cetei lui 35 stj. „la care şi o parte şi alta ca să 

se lipsească cartea de blestem (darea de jurământ) au primit 

într'acestaşi chip, odihnindu-se (mulţumindu-se) şi unii şi 

alţii” (Doc. No. 27). După aceasta în anii 1764 şi 1766 

moştenii se împart între ei (Doc. No. 28 şi 29); în aceste 
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două zapise apare cel mai vechi strămoş cunoscut al meu în 

linie directă anume diaconul Petre care mai târziu prin 

călugărie se va numi Partenie ierodiaconul. Prin aceste 

zapise moşia ce a rămas moştenilor se împarte astfel:   52    

stj.   partea   diaconului Petre şi a vărului său Barcă 

Cojocarul pe lângă moşia dăruită Mitropoliei; urmează apoi 

: 52 stj. Ion sin Ciauş Călin, 15 stj. Radu Tulii sin Nedelco, 

15 stj. Marin Corbu, 35 stj. Mihu şi vărăsău Manu, 15 stj, 

diaconul Neagu şi în sfârşit 20 stj. popa Măcarie. Numărul 

stânjenilor arată ca de obicei lăţimea căci lungul se ştia, 

adică lungul întregii moşii din apa Colintinei până în apa 

Dâmboviţei. După această împărţire a moşiei parte din 

moşteni urmează pilda prostariţei Ana şi îşi dăruesc şi ei 

părţile de moşie Mitropoliei şi anume: Tudora ot Ghimpaţi 

soţia răposatului Gheorghe fiul Oprei cu fiica ei Stancea şi 

copilul ei Vasile dăruesc Mitropoliei partea lor de moşie 

care se constată a fi fost de 10 stj. Dania o face întru cât 

Mihu Vânătorul şi Ianache şi Manea fraţii bărbatului ei, cât 

a trăit acesta au stăpânit partea lor cât au avut dela părinţi 

d'avalma împărţind  venitul frăţeşte „iar murind bărbatul 

meu, zice Tudora, şi câte trei fraţii lui, le-au rămas feciori şi 

nu sânt următori de dreptate ca să împartă venitul ca mai 

nainte vreme cum a împărţit părinţii lor cu bărbatul meu; ci 

ei caută cu lăcomie să mănânce şi partea bărbatului meu 

nedându-mi mie şi copiiilor mei nimic”. Acest lucru o 

îndeamnă să se ducă la Sf. Mitropolie să-şi închine partea 

ei de moşie „dând această adevărată a lor carte la prea 

cinstită dreapta Sf. Sale Părintelui Mitropolitul Ţărei Kinu 
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Kir Grigone”, iar moşia va fi „câtă se va alege după 

zapisele moşiei ce sânt la Partenie călugărul (fostul Petre 

diaconul) ce easte isprăvnicel acolo pe moşia Sf. 

Mitropolii” partea ce se constată că se cuvine Tudorei e de 

10 stj.; actul e din 27 Febr. 1763. (Doc. No. 18). La 3 

Aprilie acelaşi an Bârcă Cojocarul vinde Mitropoliei 52 stj. 

ce şi el îi cum părase la 15 Maiu 1752 dela Ion logofăt sin 

Călin Ciauş nepotul popii Stan dela Sf. Gheorghe-Vechi ce 

acesta îi avea la Ghimpaţi în partea zisă Brăneasca (Doc. 

No. 19). Partenie ierodiaconul cu Bârcă Cojocarul, cu 

Voica lui Ianache, cu vărul său Marin nepoţii Manului şi 

Radu sin Nedelco dăruesc părţile lor de moşie Mitropoliei 

la 3 Aprilie 1763 (Doc. No. 20) arătând că dania e de 70 stj. 

în realitate pare a nu se constata, decât 65 stj. Mitropolitul 

întăreşte pe ierodiaconul Partenie ca în-grijitor al întregii 

moşii a Mitropoliei prin următoarea scurtă poruncă: 

„Diacone Partenie, această moşie de aci dela Inghimpaţi ce 

s'au adăogat acum în zilele noastre, iată că-ţi scriem să o 

cauţi. Aceasta; şi fii blagoslovit. — 25 Noembrie 7275 

(1766)”. (Doc. No.  22). 

Urmează apoi dania lui Popa Constandin ot Brezoaea 

feciorul răposatului popei Constandin ot tam şi cu popa 

Hiera ginerele lui cari închină Mitropoliei 10 stj, de moşie 

ce să numeşte Brăneasca la Boanga, noul nume al moşii 

moştenilor. Aceşti 10 stj. sânt vecini „şi tot de un pământ 

cu ai vărului lui diaconul Neagoe sin popa Manu ot 

Cocani”; părţile de moşie le au moştenire de la părinţii lor. 

Actul este din 20 Febr. 1767. Cum se vede familia 
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moştenilor Ghimpaţi era în acea vreme o adevărată 

pepinieră de preoţi pentru satele de prin prejur. (Doc. No. 

23). La 7 Septembrie acelaşi an popa Căliment dărueşte 20 

stj. de moşie Mitropoliei din moşia Boanga-Inghimpaţi „că 

aşa au lăsat şi răpo-satul frate-meu popa Măcarie 

ieromonahul cu sufletul lui”. (Doc. No.  22). 

În Iulie 1781 Dobrică cu nepoata lui Niţa şi cu 

bărbatul ei Tanasie vând din moşia lor Ghimpaţi  15  stj.  

unui Iamandi  şi cucoanei lui Zoiţa.; în acest act apare ca 

martor al doilea strămoş direct al meu anume Dobre 

diaconul, fiul lui Petre diaconul cum se va vedea mai la 

vale. Acest Dobre diaconul care se şi află în pomelnicele 

noastre de familie va fi un om de o excepţională energie 

întru a nu-şi pierde pământul strămoşesc (Doc. No. 30). La 

11 Aprilie acelaşi an 1781 popa Sântion cu fratele lui, 

Nicolae vând aceluiaşi Diamandi care aci e arătat şi cu 

numele de familie anume Diamandi Foti — deci rumân de 

baştină!—, 35 stj. alături cu Mitropolia; preţul e de taleri 1 

bani 3o pe stj. ca vânzători se văd iscăliţi şi fiii lui Nicolae 

anume Gavrilă şi Dumbravă. Şi aci Dobre diaconul 

figurează ca martor. (Doc. No. 31). Ambele aceste vânzări 

sânt desfiinţate de Constandin Cojocarul prin judecată 

luând el pe bază de protimisis părţile de moşie înapoi. 

  Un anume Mihai slujitor la Podul lui Mogoşoaei dă 

jalbă la Domn contra lui Dobre diaconul cerând de la el 

moşia cuvenită jeluitorului dela tatăl său Radu (de bună 

seamă Radu Tulii sin Nedelco) moşie pe care diaconul 

Partenie şi Bârcă Cojocarul au dat-o danie la Mitropolie 
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împreună cu moşia lor. Boerul care cercetează e un vel 

Paharnic; în anaforaua ce el face Domnului asupra pricinii 

la data de 23 Iulie 1787, deşi constată că Partenie diaconul 

şi Bârcă Cojocarul au dat fără drept danie Mitropoliei şi 

partea cuvenită jeluitorului, dar Dobre diaconul nu 

stăpâneşte acea moşie nici are vre-o vină în această 

chestiune. De remarcat că în acest document se spune 

categoric că Partenie diaconul care la această dată era mort, 

este tatăl lui Dobre diaconul. În acest document boerul 

judecător greşeşte şi numeşte pe Dobre diaconul ca fiind 

din satul Pescari în loc de Răcan pe care   îl crede în jud. 

Ilfov; adevărul e că e la limita judeţului Dâmboviţa cu 

Ilfovul. Anaforaua este întărită la divan de însuşi 

Domnitorul punându-se şi pecetia domnească la data de 18 

August 1787. (Doc. No. 32). Acelaşi Mihai sin Radul 

împreună cu soţia lui Ilinca şi cu copiii lor Radu şi Stanciu 

şi cu fratele lui, Andrei (din aceasta se vede cum moşia 

avea caracter de proprietate familială nu individuală) dau 

credincios zapis de vânzare la mâna lui Dobre diaconul pe 

care-l numesc văr şi la mâna dumneaei cumnatei diaconese 

— care din pomelnicul familiei noastre rezultă că s'a 

chemat Stanca — şi a coconilor sfinţii sale, vânzându-i 15 

stj. de moşie la satul Boanga-Inghimpaţi. Aceşti stânjeni se 

vecinesc pe din jos cu Sf. Mitropolie iar pe din sus cu 

dumneaei cocoana Zoiţa fata Manului Căpitan (desigur 

soţia lui Diamandi Foti care probabil la această dată 

murise). Preţul este taleri 1 bani 30 pe stânjen. Actul este 

din 25 Martie 1788. Peste doi ani, în 1790 Februarie 11, 
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vânzătorii găsesc că au vândut prea eftin moşia şi mai cer 

lui Dobre diaconul încă 45 de bani pe stânjen; diaconul 

plăteşte şi această diferenţă făcându-se vorbire în josul 

zapisului. (Doc. No. 33). Zoiţa fata Manului Căpitan 

vânduse moşia ce-o avea din moşia Boanga-Ghimpaţi biv 

vel Medelnicerului Grigore Hrisoscoleon. Pe acesta îl 

cheamă în judecată Constandin Cojocarul — probabil fiul 

lui Bârcă — şi pe bază de protimisis de rudenie şi 

vecinătate cu moşia lui strămoşească câştigă pământul 

întorcând biv vel Medelnicerului banii cumpărăturei. Aci 

Dobre diaconul figurează ca martor  arătând că moşia a fost 

vândută de trei obraze neam al reclamantului. Actul este 

din 1791 Ghenarie 16. (Doc. No.34) 

Petre diaconul, prin călugărie Partenie diaconul, tatăl 

lui Dobre diaconul, dăruise cum s'a văzut mai sus partea lui 

de moşie Mitropoliei aşa că Dobre diaconul nu mai 

moştenise dela el nimic. Acest Dobre diaconul, un mare 

iubitor de pământ strămoşesc apare totuşi în documente ca 

având 52 stj. de moşie „răscumpărătură dela alţi 

cumpărători” (Doc. No. 35) afară de asta mai are cumpăraţi 

dela vărul lui, Mihai sin Radul încă 15 stj. (Doc. No. 33). 

În 11 Septembrie 1794 Constandin Cojocarul — altul 

decât cel din actul precedent — cheamă în ju-decată pe 

Dobre diaconul dela Boanga ca să-i dea 8 stj. de moşie ce i 

se cuvin 4 dela tatăl său Stanciu şi 4 ai unchi-său 

Constandin vânduţi de acesta când jeluitorul era copil către 

sus arătatul diacon şi îi cere potrivit judecăţii făcută de 

căminarul Câmpineanu întru cât Dobre diaconul nu i-i dă 
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unde au fost acei stânjeni unde este căminul tătănesău ci i-i 

dă în altă parte. Judecata o face Alexandru Paharnicul şi 

„găseşte cu cale ca Dobre diaconul să dea lui Constandin 

jeluitorul acei 8 stj. de moşie unde sânt şi căminurile 

strămoşeşti; la care fiindcă numitul diacon nu să odihneşte 

li s'a pus soroc ca după culesul viilor să se afle la luminat 

Divan să li se hotărască judecata aceasta”; la 28 Octombrie 

1794 se face judecata la Divan unde Dobre diaconul nu se 

înfăţişează personal ci prin vichil vără-său Constandin 

Cojocarul. Aci vichilul lui Dobre diaconul spune „că-1 lasă 

pe Constandin Cojocarul să-şi ia acei 8 stj. unde i-a avut 

neamul lui numai să nu-1 mai supere prin judecăţi”. Acest 

jeluitor Constandin Cojocarul cum se constată din acte 

locuia în Bucureşti (Doc. No. 35 şi 36). La 1801  Maiu 8 

urmează iarăşi judecată între Dobre diaconul şi Constandin 

sin Danciu tot cel ce se judecase cu Dobre diaconul la 11 

Septembrie şi 28 Octombrie 1794 sub numele de 

Constandin Cojocarul. In documentul No. 35 se arată că 

acest Constandin e fiul lui Stanciu, aci e numit sin Danciu; 

desigur într'unul din aceste două documente este o eroare 

de copist; este neîndoios însă că este una şi aceiaşi 

persoană. Acest Constandin sin Danciul cere acum dela 

Dobre diaconul pe lângă cei 8 stj. precedenţi încă 67 stj., 

deci toată moşia lui Dobre diaconul pe care acesta a scos-o 

cu protimisis şi să-i fie daţi lui Constandin sin Danciul 

fiindcă Dobre diaconul „este strein iar nu rudă cu dânsul; 

pentru că deşi au fost mai înainte moşnean dar părinţii lui 

moşia ce au avut o au dat danie Sf. Mitropolii”. Vodă 
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deleagă pe un boer din a cărui iscălitură nu se poate 

descifra decât titlul de Medelnicer; boerul „următor fiind 

luminatei porunci” cheamă înaintea lui pe părţi şi arată că 

„după amăruntă cercetare ce am făcut dovedind din 

scrisurile şi sineturile ce le văzurăm că are pârâtul diacon la 

mână cum că şi el este bun moşnean şi părtaş de moşie, iar 

nu după cum jeluitorul arată Măriei Tale că este strein”. 

Boerul judecând conchide: „Părerea noastră este a fi cu cale 

ca numitul diacon să stăpânească aceşti stânjeni cu  bună  

pace”. 

Dobre diaconul trebuia însă să aibă mari ne-cazuri cu 

acest Gonstandin sin Danciul care stătea la Bucureşti şi 

care ar fi voit să ia moşie cu dreptul cu nedreptul ca să aibă 

ce vinde; exemplare de felul acestuia se găsesc şi azi 

destule. Constandin sin Danciul văzând că nu poate să ia 

moşia ce pretinde dela Dobre diaconul cu judecata, caută 

s'o iea cu forţa; sare la el, îl bate şi-1 iea de barbă. Dobre 

diaconul dă jalbă la Domnie cerând să fie lăsat a-şi stăpâni 

moşia în pace „cât şi pârâtul să-şi iea căzuta certare de o 

netrebnică faptă ca aceia”. Domnia orândueşte din nou 

judecata şi la 12 Iunie 1801 după amănunţită cercetare a 

tuturor actelor aceasta găseşte iarăş că Dobre diaconul are 

dreptate; în ce priveşte ocara ce acesta suferise dela 

Constandin sin Danciu, Dobre diaconu declară „că îl lasă în 

plata lui Dumnezeu”, (Doc. No. 37). Constandin sin Danciu 

nu se astâmpără ; reclamă iarăş pe Dobre diaconul pentru 

82 stj. dar şi această cerere îi e respinsă la 24 Iunie 1805. 

Hotărârea aceasta este şi ea întărită de însuşi Domnul cu 
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pecetie domnească şi iscălită de şase boieri veliţi. (Doc. No. 

39). La această dată pare că judecăţile şi frământările lui 

Dobre diaconul au luat sfârşit odată cu viaţa lui, întrucât 

după aceasta el dispare şi din acte şi de pe lume. Insist încă 

odată asupra deosebitei personalităţi a lui Dobre diaconul. 

Tatăl său Petre-Partenie diaconul dăruise Mitropoliei partea 

lui de moşie aşa că Dobre diaconul rămăsese sărac; se 

apucă atunci şi prin judecăţi pe bază de protimisis — cu 

toate greutăţile şi cheltuelile ce comportau astfel de operaţii 

— anulează vânzările neamului lui către boieri ca 

paharnicul Grigore Buzoianu1) (Doc. No. 37) întorcând 

banii cumpărătoarei; cumpără apoi dela rude alt pământ pe 

care-1 plăteşte de două ori (Doc. No. 33) şi-şi formează un 

petic de moşie pentru el şi urmaşii lui; se judecă apoi 

într'una când cu Mihai slujitorul dela capul podului 

Mogoşoaei (Doc. No. 32) când de mai multe ori cu 

Constandin sin Danciul cum se vede din documentele cu 

No. 35,36,37,38 şi 39. De unde va fi avut Dobre diaconul 

banii trebuitori pentru atâtea greutăţi? El care nu moştenise 

nimic şi într'o vreme când ceilalţi moşteni vindeau pe 

capete părţile lor de moşie. Pentru acest fel de a fi al lui 

Dobre diaconul urmaşii i-au păstrat amintirea fiind pomenit 

până azi cu respect de tot neamul moştenilor. Urmează un 

act din 9 Noembrie 1809 foarte stricat de vreme ; cât am 

putut descifra din el se vede că la această dată fiii lui Dobre 

diaconul, probabil popa Zamfir şi diaconul Costea pe care 

                                                 
1 Fostul Grigore Hrisoscoleon; cum se vede era o  tendinţă generala 

ca streinii să-şi românizeze numele. 
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ni-i dă catagrafia Mitropoliei Ungro-Vlahiei din 1810, popa 

Zamfir fiind şi în pomelnicele de familie ; aceşti fiii deci al 

lui Dobre diaconul, se înţeleg cu nişte veri ai lor în ce 

priveşte cârciuma moşiei, recunoscându-se de către aceşti 

veri că acea cârciumă este veche a unchiului lor Dobre 

diaconul, şi că ei sau copii lor nu vor face cârciumă (Doc. 

No 40). Un zapis din 27 Martie 1829 scris de mâna lui popa 

Zamfir, care se şi vede aci iscălit, constată o vânzare a lui 

Constandin sin Zoe şi Manda sin Zoe cu soţul ei Florea 

către nepotul lui, Gligore, a patru pogoane arătură în luncă. 

Martori sunt Ianache, Iamandi şi Constandin moşteni, (Doc. 

No. 41). Un alt zapis din 20 Decembrie 1834 pare că 

confirmă tot vânzarea de mai sus în care acum 

cumpărătorul e numit părintele popa Gligore; acesta — 

cum se va vedea din tabloul genealogic este unul din copii 

preotului Zamfir. Această vânzare e adeverită de Iamandi, 

unchiaş Manu, diaconul Constandin brat ego (fratele lui), 

Dinu, Simion şi Ion sin Mânu. Faţă a fost popa Năstase şi 

Dinu logăfătul care a şi scris actul cu zisa numiţilor (Doc. 

No. 42). In Maiu 1840 Barbu Ştirbei Mare Logofăt şi 

Cavaler însărcinează pe Căpitanul Salman inginer hotarnic 

să-i hotărnicească moşiile Poiana   Lungă şi Rumâneşti. 

Moşnenii proprietari ai moşiei Boanga-Ghimpaţi sânt şi  ei 

chemaţi în ce priveşte hotarul în dreptul moşiilor; 

hotărnicia arată : „De acolo  cu altă linie dreaptă înjugat cu 

moşnenii ot Boanga şi cu moşia dumnealui Hatmanului 

Nicolae Filipescu, până la o movilă veche”. Hotărnicia o 

am în întregime, dar fiind prea  mare  şi neinteresând prea 
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mult chestiunea moştenilor de cari  mă ocup n'am  crezut 

necesar s'o mai reproduc la capitolul documentelor. Cum se 

vede de aci, la această dată moşia moştenilor nu se mai 

cheamă de loc Ghimpaţi ci pur şi simplu Boanga,  aşa  cum 

se cheamă şi azi.  Pentru confirmarea acestei hotărnicii 

moştenii sânt citaţi sub numele  de „moşnenii ot Boanga” în  

faţa judecătoriei judeţului Dâmboviţa prin citaţia No.  3969  

din 9 Septembrie 1840, în care li se spune că la 27  

Decembrie „să veniţi negreşit spre sfârşitul pricinei ce aveţi 

cu dumnealui Mare Logofăt Barbu Ştirbei pentru prigoană  

de moşie,  căci de nu veţi veni se va da hotărâre în lipsăvă”. 

Semnătura preşedintelui, ca de obicei e indescifrabilă, 

„grafier” iscăleşte Ene  Piscupescu  (Doc. No.43). La  1845  

Octombrie 4, moştenii sânt citaţi cu acelaşi  titlu „Moşnenii 

ot Boanga”, spunânduli-se că „lucrarea hotărnicii moşiei 

Podu-Bărbierului din jud. Dâmboviţa proprietatea d-lui 

Căpitan   Scarlat Filipescu  urmând a  se săvârşi la 15 ale 

viitorului Noembrie vi se face cunoscut că la arătat soroc să 

vă aflaţi faţă cu sineturile moşii D-voastră Boanga,  căci  

acesta fiind al doilea soroc se va săvârşi pomenita 

hotărnicie”.  Citaţia  poartă No. 115 (Doc. No.  44). Cu 

citaţia No. 7951   din   20   Decembrie 1846 a Prezidentului  

Judecătorii  Dâmboviţa, ,,Ioniţă  sin Mantu  şi alţi doi 

moşneni ot Boanga” sânt citaţi spre înfăţişare cu d-1   

Căpitan   Scarlat   Filipescu pentru călcare de moşie pentru 

ziua de 8 Februarie viitor. Citaţia e semnată de Preşedinte 

K. Rătescu şi de „grafier” I. Rovinaru (Doc. No. 45). Cu 

citaţia No. 4545 din 12 Septemb. 1847, „moşnenii ot 
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Boanga” sânt citaţi să fie faţă la cercetarea ce dumnealui 

Sărdar Mihalache Vlădicescu o va face relativ la prigonirea 

isvorâtă din facerea hotărnicii moşii Vizureşti proprietatea 

Marelui Logofăt Emanoil Florescu cu Clucer K. Slătineanu. 

Moşnenii sânt chemaţi să fie faţă la data de 25 Octombrie, 

„ori înşivă, ori prin vehil cu sineturile ce  veţi avea”.  (Doc. 

No.  46). 

Pe moşia noastră a moştenilor, potrivit obiceiului şi 

dreptului proprietarilor de moşii, afară de cârciumă de care 

a fost vorba mai sus, se afla şi moara. Această moară fusese 

până aci de tovărăşie între proprietari; la început cred că 

moara trebue să fi fost de apă pe râul Colintina, mai târziu 

satul mutându-se unde se află azi, cum voi arăta mai la 

vale, moara după cum spun bătrânii, erea pusă în mişcare 

cu cai. La 18 Septembrie 1852, Necula Ion Niţă cu soţia lui 

Niţa vând dreptul lor asupra moarei şi obraţiei dinprejur cu 

prunii şi duzii, preotesei Lixandrei şi fiului ei Mihalache sin 

popa Gligore pe preţ de lei 400; acest popa Gligore este fiul 

lui popa Zamfir, Faţă la acest zapis sânt între alţii Preotul 

Alecu cum şi 4 săteni „dipotaţi”; se mai vede pusă şi 

pecetia satului care acum se cheamă Podul-Bărbierului 

(Doc. No. 48). Din acest moment moara rămâne continuu 

lui Mihalache sin popa Gligore care cel d'întâi în neamul 

nostru se numeşte mai târziu Mihalache Popescu; el 

transformă moara în moară de foc lăsând-o urmaşilor lui 

cari o stăpânesc până după răsboiul cel mare când a fost 

distrusă de  un incendiu. Intre  documente mai  am o copie 

după o „Plecată Jalbă” dată „Cinstitei Judecătorii a acestui judeţ 
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Dâmboviţa”. Această jalbă este o întâmpinare a moştenilor ot 

Boanga la cererea de hotărnicie a vecinului dinspre miază-zi, 

coconul Manolache Florescu. În această jalbă moştenii arată că: 

„Coconul Manolache Florescu are doi clăcaşi ai d-sale şi îi ţine 

de se hrăneşte pe moşia noastră şi apoi tot d-sa le iea claca. De 

aceia ne rugăm plecat cinstitei Judecătorii ca să bine voiască a 

scrie d-lui Florescu a-i şi ridica după moşia noastră şi a şi-i muta 

pe a d-sale căci e păcat şi de noi ca să şază pe moşia noastră şi să 

le iea tot dumnealui claca. Bez de aceasta mai are şi o cârciumă 

pe moşia dumnealui numai pe 8 stj. şi în totd'auna trec călători şi 

conăceşte la arătata cârciumă şi vitelor le dă drumu dă paşte pă 

moşia noastră şi le iea tot dumnealui parale dă ierbărit; şi numai 

cât se vor mărgini aceste lucrări vătămătoare nouă pe moşia 

noastră, atunci numai vom fi mulţumiţi cu desăvârşire pe zisa 

hotărnicie, dar la de împotrivă sântem nemulţumiţi”. Cum se 

vede „plecaţi” dar dârzi. Jalba n'are dată; trebue să fie însă din 

preajma anului  1847 (Doc.  No.  50). 

În 1859 Septembrie 10, un nou venit în localitate, despre 

care voi vorbi mai la vale, anume Dimache Serachitopol care 

cumpărase cu puţin mai nainte moşia lui Filipescu — moşie ce şi 

azi se zice Filipeasca — cumpără alături cu moşia aceasta, o 

porţiune din moşia moştenilor lată 30 1/ 2 stj., şi ceiace e foarte 

interesant e că în act se arată precis că moşia se vinde „împreună 

cu trei clăcaşi”. Deci la a-ceastă dală moştenii noştri încă aveau 

clăcaşi; de altfel la 1864 la împroprietărirea lui Cuza-Vodă 

moşteanul Alecu Dinu zis Albei avea deasemeni un clăcaş, pe 

Gheorghe Pantazi, care a şi fost împroprietărit ca atare pe  moşia 

sus arătatului moştean cum se constată din tabela respectivă la 
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No. 48. Vânzarea către Dimache Serachitopol o fac Vasile şi 

Costache fiii Catrinii fata lui Dinu diaconul, anume 25 1/2 stj. iar 

5 stj. proveniţi de la moş Diamandi şi cumpăraţi de Niculae 

Calude bărbat al Catrinii şi tată al lui Vasile şi Costache. În acest 

act, moşia ce fusese a lui Filipescu şi o cumpărase Dimache 

Serachitopol este numită Stăneasca sau Podu Bărbierului. Actul 

e autentificat sub No. 538 din anul 1859, Septembrie 15 de 

Judecătoria judeţului Dâmboviţa care are d'asupra menţiunea 

„Prinţipatele Unite România — Moldavia”. Autentificarea este 

semnată de M. Şoimescu prezident şi de M. Furduiescu; grefier 

este D. Strâmbeanu iar  atestarea că a fost citită e de N. 

Andronescu. Cei patru moşi de  care se vorbeşte la începutul   

acestui   act şi anume:  Moş  Dinu diaconul, moş Diamandi, moş 

Manu şi moş Zamfir arată o situaţie foarte recentă întru cât doi 

dintre vânzători sânt nepoţi de fică ai lui Dinu diaconul (Doc. 

No. 51). In anul 1863 Iulie 15, cu actul aut. de Tribunalul 

Dâmboviţa la No. 381863 un negustor venit deaiurea anume 

Radu Ionescu zis Băcanu cumpără opt stj. de la Alecu Dinu 

Albei; dela el moştenesc partea de moşie cumpărată, fiii lui, 

Andrei zis Ganac, Paraschiv şi Sevastiţa căsătorită cu negustorul 

Nedelcu Ilie, (Doc. No. 54). Altă cumpărătoare din moşia moşte-

nilor este a lui Ghiţă Zamfirescu zis Maţe-Goale de fel din 

Oltenia om de casă al familii Florescu; generalul I. Em. Florescu 

avea cumpăraţi 8 stj. din moşia moştenilor; pe aceştia cu zapisul 

din 13 Decemb. 1861, legalizat de Judecătoria judeţului 

Dâmboviţa la No. 8 din 27 Ghenarie 1862 îi vinde — sau mai 

degrabă cred îi dărueşte — acestui Ghiţă Zamfirescu. Ceva mai 

târziu acelaşi Ghiţă Zamfirescu mai cumpără 4 stj, dela 
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Andreiana fiica răposatei Neaga, tot o Alboaică, cu zapisul 

din 7 Noemvrie 1870, legalizat de Trib, Dâmboviţa la No. 

126 în aceiaşi zi. Moşia aceasta este azi totuşi de 14 stj.; mi 

se spune de bătrâni că Alecu Albei n'a voit să dea de bună 

voie lui Gh. Zamfirescu cei patru stj, ai rudei sale, se pare o 

verişoară, Andreiana; atunci Ghiţă Zamfirescu i-a luat cu 

judecata, iar cei doi stânjeni ce prisosesc peste cele două 

cumpărături au fost luaţi dela Alecu Albei drept cheltueli 

de judecată. Partea lui Ghiţă Zamfirescu a fost cumpărată 

apoi de Iorgu Dumitrescu care la moarte-i a testat-o în parte 

Bisericei din comuna Răcari, iar parte nepoatei sale 

Filofteia Gheorghe N. Ionescu. 

În 1872 moştenii Răcăreni cum şi cumpărătorii 

Dimache Serachitopol şi Ghiţă Zamfirescu se înpart între ei 

printr'un „Act de învoială”, iar împărţeala este executată pe 

teren şi părţile hotărnicite cu movile (Doc. No. 56). În acest 

act moştenii se numesc pentru prima oară “Moşnenii 

Bongaşi” după noul nume ai moşiei, Boanga; aci se văd 

iscăliţi propriu toţi cei cu ştiinţă de carte, iar cei neştiutori 

prin punere de deget; Dimache Serachitopol iscăleşte 

greceşte. 

În anul 1879 Sept. 29, Dimache Serachitopol cumpără 

încă 14 pogoane dela moştenitorii lui Radu Ionescu-

Băcanu, anume: Badea soţie, Sevastiţa fiică, Paraschiv şi 

Andrei fii; este fâşia de moşie la răsărit de drumul de fier 

spre sud de şoseaua Răcari — Ghimpaţi şi începe chiar din 

drumul de fier, merge până în apa Colintinii trecând peste 

dealul numit „Casele  Coconilor”. 
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Moşia Boanga în întregul ei, cum rezultă din 

documente  şi cum  se  vede şi azi   pe teren,   începe cu un 

cap în apa Colentinei la Ghimpaţi şi termină în matca cea 

veche a Dâmboviţei la Slobozia-Moara; are deci o lungime 

de circa 10 km. Vânzările conţinute în documente arată 

numai lăţimea în  stânjeni, lungul fiind cel ştiut. 

Considerând toate vânzările făcute din această moşie 

cu începere dela 1628 cum şi daniile la Mi-tropolia 

Bucureştilor, adăogând şi partea rămasă moştenilor, rezultă 

că moşia avea în 1628 o lăţime de 854 stj., cari raportaţi la 

lungimea ei ne dau o suprafaţă de peste  3000  de pogoane. 

Parte din această moşie dăruită Mitropoliei de Ana 

Prostariţa şi de ceilalţi moşteni a rămas în stăpânirea 

Mitropoliei până la 1863 când a fost secularizată de Cuza-

Vodă devenind proprietatea Statului; porţiunea cu pădure, 

după danie, s'a numit şi se numeşte până azi de localnici, 

Vlădiceasca, adică pădurea Vlădicăi (Mitropolitul), iar în 

total cu partea arabilă s'a numit cu vechiul nume, mo-şia 

Boanga. 

Pe la anul 1889—90 partea arabilă a acestei moşii a 

fost cumpărată dela Stat de fraţii Dumitru şi Gheorghe 

Serachitopol, fiii lui Dimache; dela ei a fost expropriată la 

ultima expropriere (1918) şi dată la săteni. Pădurea 

Vlădiceasca a rămas mai dăparte proprietatea Statului fiind 

numită oficial tot pădurea  Boanga. 

Din tot neamul moştenilor ot Boanga n'au rămas 

urmaşi decât dela cei cari nu şi-au vândut părţile de moşie; 

ceilalţi au dispărut ori plecând aiurea, ori pierzându-se în 
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masa clăcaşilor locali. Moştenii azi în com. Răcari sânt 

numai două tulpini şi anume urmaşii lui Dobre diaconul din 

care se trage şi scriitorul acestor rânduri şi Albeeştii ei 

înşişi împărţiţi în două ramuri: Albeeşti   propriu  zis    cari 

sânt pe stinse fiind cu totu sărăciţi şi a doua Vamură 

urmaşii lui Nica căsătorit cu o alboaică, Niţa; ei neavând 

copiii au adoptat pe un oarecare Ion, ardelean de origină. 

Şi acum iată arborele genealogic al celor două ramuri 

de moşteni aflători azi în comuna Răcari: Prima tulpină cu 

cel mai vechi strămoş cunoscut Petre diaconul care apare în 

documente în anii 1754, şi 1756 (Doc. No. 28 şi 29), prin 

călugărie Partenie ierodiaconul; acesta are de fiu pe Dobre 

diaconul căsătorit cu Stanca. Partenie ierodiaconul îşi 

închină partea lui de moşie Mitropolii aşa că fiul lui rămâne 

fără pământ. 

Dobre diaconul care apare în documente la 1781 

(Doc. No. 22) răscumpără prin judecăţi şi cumpără dela 

rude 67 stj. cum s'a văzut mai sus pe cari îi transmite 

urmaşilor lui. Cu el şi diaconeasa Stanca după care urmează 

Ana Prostariţa încep pomelnicele noastre de familie; pe 

Partenie ierodiaconul nu l-am aflat decât din acte. Dobre 

diaconul şi Stanca diaconeasa au doi urmaşi: pe Zamfir 

preotul căsătorit cu Despa şi Costea diaconul căsătorit cu 

Maria. Acesta din urmă a avut o fiică Maria; de urmaşii lor 

nu se ştie nimic; ori au pierit ori şi-au vândut moşia ceiace 

la moştenii noştri pare a fi tot una. Zamfir preotul, cum 

reese din catagrafia din 1810 a Mitropolii se naşte în anul 

1765, el are cinci copiii; iată-i în ordinea vârstei lor: 
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Dumitrache, Gligore, Scarlat, Alecu şi cea mai tânără o fată 

Safta. Dela Dumitrache a rămas un fiu Iancu ai cărui 

urmaşi sânt încă în com. Răcari, şi o fată Marica al cărei un 

strănepot anume Ion Marinescu este azi ofiţer de aviaţie. 

Gligore care se preoţeşte are un fiu Mihalache, un om cu 

deosebite calităţi; el a fost multă vreme ajutor de primar 

peste o plasă întreagă — aşa zisele comune întrunite — 

primar fiind Paharnicul Piersiceanu proprietar în satul 

Fundata. Acest Mihalache este cel ce cumpără moara dela 

comoştenitorii lui cum am arătat mai sus (Doc. No. 48); fiii 

lui sânt Andrei, Diniţă, Tudorache, Dincă şi Gheorghe; 

dintre ei azi e în viaţă numai Tudorache cu o situaţie foarte 

modestă de simplu sătean; Diniţă, Dincă şi Gheorghe au 

fost proprietari de maşini de treerat, Diniţă având şi moara 

strămoşească pe care a ţinut-o până după războiul cel mare 

când a ars cum am arătat; dela Diniţă au rămas un băiat 

Gheorghe mort în război şi două fete, Iulica căsătorită cu 

Bucur Niculescu şi Maria căsătorită cu Dumitru Jianu, 

ambii fruntaşi ai comerţului din târgul Răcari; dela Dincă a 

rămas un fiu Nicolae comerciant în acelaşi târg. Al treilea 

fiu al preotulului Zamfir, Scarlat, are un copil Nicolae ai 

cărui urmaşi s'au pierdut în masa sătenilor din com. Ţepeş-

Vodă (Pri-seaca) unde a plecat vânzându-şi pământul. Al 

pa-trulea fiu este Alecu care şi el se preoţeşte; dela el a 

rămas un fiu lancu şi patru fete; lancu are un fiu Andrei azi 

pensionar; surorile lui lancu au fost Sultana, Frusina, 

Manda şi Siţa; afară de Andrei, Iancu a avut mai multe fete 

dintre cari una Ştefana al cărui un fiu Gheorghe N. 
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Dobrescu este grefier la Curtea de Apel din Bucureşti iar o 

fiică a ei e căsătorită cu d-1 I. Niţulescu notarul comu-nei 

Răcari, şi în sfârşit ultimul copil al preotului Zamfir este 

Safta. Toţi aceşti copiii ai preotului Zamfir afară de 

Dumitru sânt născuţi după anul 1810 deoarece catagrafia 

Mitropoliei din acest an nu-1 menţionează de cât pe acesta; 

ceilalţi menţionaţi în acea catagrafie au murit desigur 

înainte de maturitate  deoarece  despre  ei  şi  despre urmaşi 

de ai lor nu se ştie nimic în tradiţia moştenilor. Safta fiica 

preotului Zamfir s'a căsătorit cu un băiat Ion din comuna 

Bilciureşti din neamul preotului Savu. Acest Ion a venit în satul 

Răcari unde s'a preoţit; curând însă a fost otrăvit fiind considerat 

de cei din preajmă-i ca un intrus în localitate; de altfel se spune 

că tot otrăvit a murit şi preotul Alecu cumnatul lui. Din căsătoria 

Saftei cu Ion preotul s'a născut o fiică Maria şi un fiu Diniţă; 

viaţa acestei preotese văduve şi a copiilor ei a fost un şir de 

necazuri. De multe ori s'a pus la cale ca copila ei Maria să fie 

răpită şi batjocorită pentru ca să nu se mai poată căsători cu un 

viitor preot; a scăpat însă teafără din toate răutăţile ce se proectau 

în contra ei. In acest timp în satul Răcari se afla un oltean numit 

Stan; acesta era după cât se spune de fel din judeţul Gorj. Când 

Tudor Vladimirescu a ridicat oaste din Oltenia, acest Stan care 

era băeţandru se afla cu vitele părinteşti la păşune în munţi. 

Aflând că tatăl lui a plecat pandur în oastea lui Tudor a coborât 

cu cireada de vite şi a pornit pe urma pandurilor. Sosind în malul 

Oltului a băgat vitele în valuri iar el ţinându-se cu mâna de coada 

unei vaci a înotat trecând Oltul. A căutat pe panduri pe unde 

aflase că ar fi tăbărâţi, vitele le-a pierdut iar de tatăl său n'a mai 



 42 

dat. Atunci s'a stabilit în satul Răcari căsătorindu-se cu 

Dumitrana din neamul Pestriţeştilor din com. Lunguleţ. Acest 

Stan, cunoscut în localitate sub numele de moş Stan Colţatu, ori 

ca fizic ori ca temperament, a avut doi fii, pe Nicolae şi pe Ion. 

Pe Nicolae 1-a învăţat carte preoţească şi la căsătorit cu Maria 

fiica văduvei preotese Safta. Celalt fiu Ion a rămas pe lângă Moş 

Stan; acela a lăsat un singur fiu   numit   Ion  Cocoşilă   mort   

fără   urmaşi. 

Nicolae căsătorit cu moşteanca Maria urma să se 

preoţească în localitate; era însă prea proaspătă în mintea 

văduvei preotese Safta otrăvirea bărbatului ei, preotul Ion, aşa că 

numita n'a voit cu nici un preţ să îngădue această preoţire. Atunci 

Paharnicul Piersiceanu, cu care se pare că neamul nostru avea 

oarecari legături, a luat pe tânărul Nicolae cu soţia lui Maria şi 

cu mama ei, văduva preoteasă Safta, împreună cu celalt fiu al ei 

Diniţă, la moşia lui, Fundata com. Bâldana, preoţind pe Nicolae 

aci; iar în locul moşii părinteşti de la Răcari, obligându-se 

Paharnicul Piersiceanu să-i dea din moşia lui cât îi va trebui 

pentru cultură, păşune şi casă în mod cu totul gratuit. Faptul s'a 

întâmplat chiar aşa; preotul Nicolae a păstorit în satul Fundata 

toată viaţa lui în cele mai bune raporturi cu Paharnicul - 

Piersiceanu care însuşi învăţase în copilărie carte dela preoţi, din 

care pricină cunoştea toată rânduiala bisericească, venind în 

fiecare Duminică la biserică unde cânta în strană atât Utrenia cât 

şi Liturghia; se păstrează şi astăzi în păretele de lângă strana 

dreaptă cuiul în care Paharnicul îşi atârna căciula. 

Preotul Nicolae şi soţia lui Maria au avut mai mulţi fii şi 

fiice din cari au trăit următorii: Şerban preot în com. Breazoea; 
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Mihail ce din îndemnul tatălui său a revenit la vatra strămoşească 

unde patimile se mai potoliseră, preoţindu-se în comuna Răcari 

la 20 Noembrie 1886 şi unde a păstorit până la sfârşitul vieţii lui 

25 Maiu stil vechi 1922; Grigore învăţător, Ion funcţionar şi 

Zinca căsătorită cu preotul Al. Popescu din comuna Cornăţel. 

Preotul Şerban a avut mai mulţi fii şi fiice. Preotul Mihail din 

comuna Răcari a avut un singur fiu, Nicolae,  scriitorul acestor   

rânduri,  Judecător cu grad de Consilier de Curte de Apel la 

Judecătoria Titu. învăţătorul Grigore are mai multe fiice şi fii 

între cari Nicolae Gr. Popescu Căpitan de Stat Major. Ioan are şi 

el două fiice şi un fiu şi în sfârşit Zinca, soţia preotului 

Alexandru Popescu din com. Cornăţel, are între alţii o fiică Mana 

Atanasiu profesoară de ştiinţe naturale în Bucureşti, fostă 

inspectoare în învăţământul secundar, Ştefan Popescu directorul 

Liceului din Găeşti fost Prefect şi Zenobie Popescu comisar de 

poliţie al Palatului de Justiţie din  Bucureşti. 

Aceştia sânt urmaşii lui Partenie ierodiaconul prin  fiul lui,  

Dobre   diaconul. 

Numele de Popescu pe care îl poartă azi ramura moştenilor 

lui Dobre diaconul, cum se vede din acte, n'a existat în trecut. 

Acest nume a fost dat de învăţători cred, cu ocazia înscrierii în 

şcoală a naintaşilor-noştri; fiind străvechi urmaşi de preoţi li s'a 

zis Popescu după cum altora în ocazii similare li s'a zis 

Vlădicescu, Episcopescu, Căpitănescu, Dăscălescu, Cămără-

sescu, Postelnicescu etc, după ocupaţia părinţilor sau a unui 

înaintaş. Din cele trei tulpini primitive ale moştenilor Ghimpaţi 

anume: Sbârceşti, Brăneşti şi Ghindeşti, Sbârceştii vânzându-şi 

în întregime partea lor de moşie au pierit; moştenii cari au rămas 
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şi cari sub conducerea lui Mihu Vânătorul şi Ianache, feciorii 

Oprii împart moşia între toţi moştenii la anul 1754 şi 1756 (Doc-

No. 18, 28 şi 29) sânt numai din ramura Brănească şi 

Ghindească. Aşa fiind dacă cineva din neamul nostru ar vrea să 

revie la numele străvechi s'ar putea numi Ghimpatu, Brănescu, 

Ghindescu sau după numele de azi de Răcan al fostului sat 

Boanga al „moşnenilor ot Boanga” s'ar putea numi Răcăreanu. 

Numele de Popescu, arătând o origină preoţească a făcut 

ca într'o anumită epocă cioclovinele, adică boem degeneraţi sau 

elemente de origină dubioasă înbogăţiţi cu pretenţii de boeri, să 

privească cu dispreţ pe cei ce-1 purtau. Nu aceiaşi a fost situaţia 

în trecutul acestui neam, când preoţimea erea depozitara culturei 

şi când la umbra altarului boerii, privind cu desăvârşit respect pe 

reprezentanţii clerului primeau îngenuchind în faţa lor bine 

cuvântare, şi îmbărbătare în grelele împrejurări ale vieţii; însumi 

ştiu când un prinţ a cărui familie domnise în această ţară săruta 

mâna bunicului mieu după mamă ce era preot în comuna unde 

prinţul avea moşie. Situaţia aceasta s'a perpetuat neschimbată în 

Ardeal şi Bucovina unde în totdeauna pe primul plan  al  

societăţii  româneşti a fost clerul. 

Biblia lui Şerban Cantacuzino tipărită  în 1688 ne arată că 

preoţii putea une-ori trece chiar înaintea  boerilor,  căci iată  ce  

citim  în  a ei Predoslovie: „Io  Şerban Cantacuzino Voevod, din 

mila lui Dumnezeu Domn şi biruitoriu a toată Ungro-Vlahia. 

 Celor ce să află lăcuitori supt stăpânirea noastră, Prea 

Sfinţitului Mitropolit Kir Theodosie, iubitorilor de 

Dumnezeu Episcopi, prea curioşilor egumeni, smeriţilor 

preoţi, blagorodnicilor boiari şi tuturor celorlalţi 
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pravoslavnicilor creştini, cel dela Dumnezeu ajutoriu  

poftim”. 

În Bucureşti se pare că într'o vreme nici nu era altă 

împărţire a oraşului de cât pe înseşi enoriile asupra cărora 

domina autoritatea spirituală a preoţilor căci cum altfel ne-

am explica că până azi au rămas cartiere cu nume ca: Popa 

Tatu, popa Savu, popa Rusu, popa Nan, popa Chiţu, popa 

Soare, popa Petre etc. A trebuit să vie în Muntenia şi 

Moldova influenţa revoluţiei  franceze cu suflul secolului al 

19, secol de stupid materialism şi scientism agnostic,  ca 

această  stare  de lucruri  să  fie schimbată.  Poporul de 

altfel   n'a   ştirbit  niciodată din respectul faţă de preoţi  pe 

cari  în   totd'auna i-a considerat  ca pe nişte adevăraţi 

nobili. Situaţia pare că acum începe a se restabili, preoţia 

reluând peste tot, locul de demnitate ce 1-a avut odinioară. 

A doua tulpină a moştenilor  Răcăreni  „ot Boanga” sânt 

Albeeşti. Moştenii din această ramură au avut considerabile 

suprafeţe de moşie şi chiar clăcaşi  până în  ultimul timp 

întrucât  Alecu Dinu pe a cărui moşie la 1864 este  

împroprietărit ca clăcaş Gh.  Pantazi,  este  un  Albei.  Prea   

multe cunoştinţe despre înaintaşii acestei ramuri nu există 

întrucât între  ei n'au  fost cărturari.  Din tradiţie se ştie că 

tatăl lui  Dinu a fost Creţu;   Dinu   are   ca  fiu  pe Alecu  

iar acesta   pe  Nicolae Albei. Dela Nicolae au rămas un fiu  

Constandin şi patru fete toţi în  viaţă.  Toţi au  o  situaţie   

cu   totul   modestă fiind  astăzi  printre  sătenii  săraci.  

Moşia  lor  a  fost vândută  în  cea mai mare  parte de  

Alecu Dinu care avea viţiul  beţiei. O verişoară a   lui  
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Alecu  Albei anume  Niţa  a  fost   căsătorită   tot   cu  un  

moştean anume Nica. Ei neavând copii au   adoptat   pe   un 

anume  Ion  de fel din  Transilvania.   Acesta  s'a  căsătorit 

cu Stanca fica moşteanului   Diamandi   unul din cei patru  

moşi despre care vorbeşte actul de cumpărare al lui   

Dimache Serachitopol din  1859 (Doc.  No.51)  şi  a avut  

cinci   băeţi  şi   două fice. Eii sânt: Manu,  Pavel,  Alecu,  

Niţă  şi  Niculae; un nepot de fică al lui Manu anume 

Const. Popescu este negustor fruntaş    în   târgul  Răcari;   

Pavel a jucat un rol important în  viaţa  satului fiind de mai 

multe ori Primar;  el a avut între alţi un fiu Mihai Pavelescu 

preot în comuna  Bălteni;  un  fiu   al   acestuia, Constantin 

este preot în Bucureşti la biserica Apostol. Alecu n'a avut 

urmaşi; are un fiu adoptiv anume Constantin, Niţă a avut şi 

el mai mulţi copii; însfârşit ultimul fiu al lui Ion şi Stanchii, 

Niculae care între alţi copii are pe Gheorghe N. Ionescu al 

II-lea de asemeni comerciant fruntaş şi fost Primar. O fică a 

lui Niculae, Păuna căsătorită cu Dumitru din neamul 

Grecenilor are la rându-i între alţi copii pe Elena căsătorită 

cu comerciantul fruntaş I.  Vasilescu. 

Şi cu aceasta  s'a terminat cu genealogia   moş-tenilor 

Răcăreni „ot   Boanga”. 
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Satul Răcari. 

 

 

Problema aşezării omeneşti ce se cheamă azi comuna 

Răcari se integrează în problema generală a popularii 

câmpii muntene. Aceste locuri cu câmpuri fertile, cu păduri 

şi cursuri de ape, au fost foarte de mult locuite; afară de 

descoperirile ce s'au făcut în preajma Bucureştilor, dar 

chiar în regiunea învecinată cu comuna Răcari s'au făcut în-
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semnate descoperiri cari confirmă aceasta. Astfel în 

comuna - Butimanu d-1 Ionel Petrescu proprietarul acelei 

moşii, un pasionat arheolog-amator a făcut importante 

cercetări descoperind olărie preistorică şi instrumente de 

piatră din neolitic. Aceste aşezări omeneşti au pierit desigur 

fără continuare din cauza vitregii vremurilor. Cine ştie de 

câte ori se vor fi populat şi pustiit aceste regiuni. În vremea 

Dacilor cu  singuranţă  câmpiile   ţării erau locuite;  iată ce 

spune V.   Pârvan   în „Dacia civilizaţiile străvechi  din 

regiunile Carpato-Danubiene” la pagina 36 : „Cred că nu ne 

mai e îngăduit să punem la îndoială că poporul pe care îl 

cunoaştem mai pe urmă sub numele iraniene de Daci sau 

Geţi şi care era de neam tracic a locuit în Carpaţi de pe la 

mijlocul mileniului al doilea a Chr.”, şi la pag. 67 : „Geţii 

din Dacia infinit superiori prin calitatea şi vechimea 

culturei lor erau în primul rând agricultori. Pentru a se 

apăra înpotriva sciţilor au devenit şi ei călăreţi, cel puţin în 

stepa moldovenească şi munteană; aşa-i cunoaştem  încă 

din sec. V a. Chr. la Thucidide”. La pagina 71   a   aceleiaşi   

lucrări citim: „Principala ocupaţie a indigenilor e 

agricultura” şi mai jos „rezultă că   între  1400  şi   700 a.  

Chr. n'a  fost   în   Dacia    nici o turburare mai gravă şi că 

viaţa omenească a  continuat să se desvolte în sensul unei  

prosperităţei generale şi a unei mari creşteri de populaţie. 

Sosirea Sciţilor pe la 700 a. Chr. a avut urmări 

dezastruoase. Sciţii  aceştia inferiori în cultură Dacilor se  

desnaţionalizează. Desigur că viaţa de agricultori şi  păstori 

se continuă în toată câmpia ţării;  săpăturile făcute confirmă 
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aceasta. Când Alexandru  Macedon  trece Dunărea în  sec.  

IV  a  Chr. în  şesul Munteniei, găseşte aci câmpii atât  de 

întinse cultivate cu  cereale încât  ostaşii  lui  pentru  a  

putea  înainta se văd  siliţi să  ţină suliţele curmeziş  spre a  

putea culca spicelece le împiedecau mersul. Geto-Dacii în 

strânsă  legătură cu occidentul  suferă  foarte  de   timpuriu  

o influenţă  romană: „Dar noi am  încercat  să  demonstrăm  

în   cap,   IV  pe baza descoperirilor arheologice făcute  în   

Dacia  că  trebue  să  contăm  cu  o  pătrundere  italică  încă  

din   sec.   II-lea  a   Chr.   şi   că  încă de   pe  vremea  lui   

Burebista  rivalul  lui   Iuliu  Caezar,   Dacia  era   plină  de  

„mercatores”'  ca şi   Galia şi Alpii  Celtici”.1   Din  aceiaşi  

lucrare  a  lui V . Pârvan  rezultă  că  chiar limba  latină  nu 

era  complet necunoscută  în   aceste   părţi  cu    atât   mai   

mult    cu cât  între  limba latină  şi  limba Dacilor, ambele 

limbi indo-arice,  trebue  să  fi  fost  chiar asemănări. Astfel 

este   foarte   probabil  ca cuvântul  românesc şarpe  să fie 

de  origină  dacă,  nu latină;  Indienii zic încă  azi „sarpă” ;  

de  asemeni  cuvântul drac care  înseamnă şi  la Latini  şi  la  

Germani balaur,  pe care  Dacii îl aveau ca pe o zeitate 

purtându-1 pe steaguri. Haşdeu în ale lui „Principii de 

filologie comparată Ario-Europee —1875” spune cu drept 

cuvânt: „In toate ţările şi în toţi timpii o schimbare de 

religiune expunea pe zeii din vechiul Panteon a deveni 

demoni în noua teogonie. Chiar la români necuratul Dracu, 

nu este decât strălucitul Dracone de pe stindardele 

Dacilor”. De ce Germanii au cuvântul Drache şi nu am 

                                                 
1 V. Pârvan, lucrarea citată  la  pag,  155. 
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admite că şi Dacii l-au avut ? De altfel aceste două cuvinte 

— şi câte nu vor mai fi — încurcă pe filologii noştri, căci 

latinul serpens ar fi trebuit să dea în româneşte şerpinte şi 

latinul draco ar fi trebuit să dea drăcune, lucruri cari nu sânt 

; şi atunci ca cu orice lucru căruia nu i se găseşte explicaţia 

se zice că fac excepţie ! De altfel azi încă în India, după 

atâtea mii de ani de separaţie a popoarelor arice se spune: 

Apă, noră, tată, încă, şi altele, cu exact aceeaşi semnificaţie 

ca în limba   noastră. 

După cucerirea romană desigur că au fost aşezări 

omeneşti în toată câmpia Daciei si desigur că au rămas în 

bătaea tuturor vânturilor, şi după retragerea lui Aurelian. 

Vijelia năvălirilor barbare a împins cu siguranţă populaţia 

pentru multă vreme în munţi. De altfel Dacii înşişi şi-au 

avut principalele centre în munţi; dovadă sânt cetăţile dace 

din munţii Cugirului şi Orăştie, cetăţi despre cari nu ştiu de 

ce nu se vorbeşte şi nu sânt studiate cât ar trebui. 

Strângerea la un loc a neamului românesc a avut o foarte 

bună urmare ; a făcut ca poporul nostru să aibă o unitate 

etnică ca nici un alt popor din lume cred, iar atunci când s'a 

revărsat din nou pe câmpiile ţării ereau unul şi acelaş neam,  

cu  aceiaşi  limbă   şi  cu aceleaşi   tradiţii. Ştiu Nica, State, 

Ion, Stanciul cu toată oblasta noastră şi am lucrat eu 

Mihăilă vătaful şi cu Sambego; Mihai, Anton, Sanfira, 

Barbu” Inscripţia este transcrisă pe coperta Evangheliei 

bisericii din com. Răcari de tatăl mieu preotul. Econom 

Mihail Popescu care o însoţeşte de următoarea notă : 

„Crucea care se află în grădina D-lui Meitani a fost aşezată 
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pe deal în curtea ţiganului Dumitru Ciotoi pe dreapta 

şoselei ce merge în fund la Grigore Paraschiv Marin şi 

Vanghele Stan Nefliu ; acolo au pomenit-o bătrânii noştri şi 

a mutat-o Domnul Meitani într'o Duminică pe când 

subsemnatul serviam Sf. Liturghie în biserică. Aceasta s'a 

întâmplat în anul 1915 ; şi am scris ca să se ştie că nu a fost 

în grădina D-lui Meitani din început”. Semnează Preot 

Paroh Econom Mihail Popescu, 1915. Tot în preajma 

anului 1725 probabil că acelaş vătaf de bărbieri a făcut un 

pod temeinic peste mocirlosul râuleţ Ilfovăţul. Din acel 

moment punctul acela începe a se numi Podul Bărbierului. 

Acest pod a început să atragă călători pe aci devenind un 

drum foarte umblat. Faptul acesta cred că a făcut pe 

moşteni să mute satul din valea Colentinei pe unde trecea 

Drumul Mare, la noul drum care tăea în două moşia lor. Un 

lucru curios este că unde a fost în vechime satul pe 

Colentina este un deal zis până azi „Dealul Coconilor” sau 

„Casele Coconilor”. Sătenii bătrâni spun că multă vreme se 

scotea de aci cărămizi. Cine vor fi fost aceşti Coconi ? In 

ţară mai există unde va o localitate numită  Piscul  

Coconilor1. 

Pe malul stâng al Colentinei în dreptul satului 

moştenilor se alcătuise  un  sat   boeresc   de    origină 

mult mai nouă şi care fiind alături de al moştenilor 

Ghimpaţi s'a numit şi el lot satul Ghimpaţi. Mutând 

moştenii satul lor la drumul cel nou unde se află şi azi, 

                                                 
1 V. Pârvan opul citat pag. 102. 
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numele de Ghimpaţi a rămas satului de pe stânga 

Colentinei. Noul sat al moştenilor se găsea acum fără 

nume; cum în apropriere moşia moştenilor era mai toată o 

băltoacă formată din vărsăturile Dâmboviţii ce atunci nu 

era canalizată şi cum băltoacă se pare că în acea vreme se 

zicea boancă sau boangă, satul a fost numit Boanga. 

Localităţi cu numele de Boanga se mai află şi lângă târgul 

Potlogi cum şi lângă oraşul Găeşti şi înseamnă tot loc 

băltos. Dintr'un document din 30 Noembrie 1794 publicat 

în colecţia lui V. A. Ureche aflăm că până la facerea 

podului zis al bărbierului peste Ilfăvoţ drumul erea pe la 

Floreşti şi Boşari, sat azi dispărut;  iar „după ce s'a închis 

drumul Floreştilor şi s'a făcut drum pe la Podul Bărbierului, 

câte bairace treceau de la Bucureşti la Câmpu-Lung” toate 

treceau pe la Podu-Bărbierului. Ispravnicul judeţului 

Dâmboviţa a înfiinţat atunci loc de conac pentru ascherlii la 

Podul Bărbierului numind căpitan şi conacciu pe un 

oarecare Tudorache din satul Conţeşti ; acest conac cum 

reese din acelaşi document era trecut în condicile judeţului 

încă din luna Martie 1789. Ispravnic al judeţului fusese mai 

întâi Clucerul Scarlat Câmpineanu iar mai apoi Paharnicul 

Alexandru. Conacciu şi Căpitan la Floreşti era un oarecare 

Dumitru. Acesta măcar că ascherlii nu mai treceau pe la el 

şi deci nu le mai da conac, totuşi încasa dela locuitori cele 

trebuincioase conacului. In acelaşi timp Tudorache căpitan 

şi conacciu la Podu-Bărbierului se vedea obligat să dea 

conac   ascherliilor  căci „după iuţeala vremei ce era atunci 

îl băteau spânzurat şi cereau să le dea conac şi el a fost silit 
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de nevoe şi le-a dat cum se dovedeşte din mărturia de atâtea 

sate”, fără însă să fi încasat ceva dela săteni căci cele de 

cuviinţă le încasase cum am spus, pe nedrept Dumitru dela 

Floreşti. Acest lucru pricinueşte o jalbă a lui Tudorache 

dela Podu-Bărbierului la Domnie contra lui Dumitru dela 

Floreşti; cercetarea o face Vel-Vornicul Brâncoveanu care 

constată dreptatea lui Tudorache „pentru că mărturia ce 

prin osebit tacrir adeverit de dumnealui Paharnicul 

Alexandru se vede că i-au dat prin carte de blestem sătenii 

dela Cornăţel, i sătenii dela Conţeşti şi sătenii din satul 

Boteni.... face îndestulă dovadă că Tudorache au făcut cu 

adevărat conac ascherliilor fund atunci Căpitan la “Podu-

Bărbierului, conăcind când la satul Ghergani ce este 

aproape de Podu-Bărbierului, când în satul Conţeşti la casa 

sa, i pe la săteni şi când la satul Boteni ce este alături cu 

Conţeştii şi deosebit se mai dovedeşte dintr'această 

cercetare a dumnealui Paharnicu Alexandru, tot după 

mărturia sătenilor că ei într'acea lună a lui Martie n'au dat 

două rânduri de conace” adică şi pentru Podu-Bărbierului şi 

pentru Floreşti. Aşa fiind Vel-Vornicul Brâncoveanu 

găseşte întemeiată jalba lui Tudorache fiind de părere să-i 

plătească Dumitru taleri 332 „preţul oilor, pâinilor, orzului 

şi fânului ce au dat Tudorache la Ascherlii”. (Doc. No. 52). 

In acest document în care se arată satele din localitate care 

trebuiau să contribue la întreţinerea ascherliilor este curios 

că satul moştenilor nu este arătat nici cu numele de Boanga 

nici cu numele de Răcari deşi din documentul  cu   No.  32   

se  constată că mutarea satului din valea Colentinei în 
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punctul unde se află azi era fapt împlinit în anul 1787. În ce 

priveşte începuturile satului Răcari nu e de mirare ca să fi 

existat mult mai dinainte acolo în aproprierea acelei boange 

câteva colibe de clăcaşi de ai moştenilor ce se ocupau cu 

prinsul racilor despre cari bătrânii spun că abundau prin 

acele locuri joase până la canalizarea Dâmboviţei; aceşti 

primi locuitori se vor fi numit răcani; faptul pare cu atât 

mai verosimil cu cât în doc. No. 30 şi 31 mai mulţi martori 

figurează cu titlul de păscari, iar în doc. No. 15 un martor 

semnează chiar Badea Răcaru ; de remarcat în aceste 

documente că moştenii semnează cu titlul lor de moştean; 

ceilalţi nu. În documentul No. 32 din 23 Iulie 1787 Dobre 

diaconul este arătat chiar ca fiind din satul Pescari pentru ca 

în celelalte documente să fie arătat că este „moşnean de la 

Răcari”, iar în documentul No. 35 acelaşi Dobre diaconul 

este arătat ca fiind „dela Boanga” la 1794 Septembrie 11. 

Un alt document — o statistică a Mitropolii Ungro-Vlahiei 

făcută în anul 1810 şi aflată în manuscrisul No. 1475  la 

Academia Ro-mână, publicată de Părintele Nicolae M. 

Popescu Profesor Universitar şi membru al Academiei Ro-

mâne, în 1914 în revista Biserica Ortodoxă Română anul 

XXXVIII No. 5 şi următorii — arată că în acel an 1810 

exista satul Boanga având biserică de lemn şi podoabele, 

vestmintele şi cărţile toate. Satul se compune din 62 de case 

cu 228 de suflete anume 104 bărbaţi şi 124 femei. Preoţi 

sânt doi: Preot Ştefan sin Muşat şi Preotul Samfir sin 

diaconul Do-bre de 45 ani — cel de care am vorbit mai sus, 

— globit n'a fost, bun la citire, preoţit de prea sfinţitul 
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Mitropolit  Dosoftei prin părintele  Teofilact la leat  1798 

Aug. 10 pentru biserica şi poporul din numitul sat; 

preoteasa lui e Despa de ani 38 ; mai este şi un diacon 

Costea sin diaconul Dobre. Biserica de zid ce se află azi în 

comuna Răcari credem că este făcută pe locul celei de 

lemn; ea a fost construită în anul 1845, cum rezultă din 

pisania respectivă, de către obştea satului fără nici o altă 

contribuţie. Iată cuprinsul acestei pisanii: „Această sfântă şi 

dumnezeiască biserică s'a zidit în zilele Prea Înălţatului 

Domn G. Dimitrie B. B. V. V. şi Prea Sfinţitului Mitropolit 

D. D. Neofit cu ajutorul fericiţilor ctitori: Ianoş, Dan ierei, 

Constandin ierei, Necula, Elenca, Radu, Stan, Ion, Ion, 

Radu, Ion, Mărgărit ierei, Costache. 1845   Dec.   9”. 

În  clopotniţă  se  află două  clopote ; unul   mai mic  

care  poartă  pe  el anul turnării lui în  excripţie; e  anul   

1796  în  ţifre  arabe; pe clopot în inscripţie sânt  două, 

nume Petre şi Mihai  în   litere  chirilice. 

Acest clopot este deci cu 49 de ani mai vechi decât 

actuala biserică şi a sunat ceasurile de rugăciune şi în 

străvechea bisericuţă de lemn de care vorbeşte catagrafia 

Mitropoliei din 1810. Al doilea clopot a fost făcut prin 

subscripţie publică prin 1900 în timpul şi prin stăruinţa 

preotului Econom Mihail Popescu. Ambele clopote au fost 

rechiziţionate de Nemţi în timpul ocupaţiei pentru a fi 

transformate din obiecte de cult creştin în arme de ucidere. 

Clopotul cel mic din 1796 a impresionat pe ocupanţi prin 

vârsta lui venerabilă şi a fost trimes, spre onoarea lor, dela 

Bucureşti înapoi bisericii; celălalt a căzut pradă topitoriilor 
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germane. După război s'a turnat din nou un al doilea clopot 

mare care  se  află  şi  azi. 

Biserica  a  fost  refăcută  cu  cheltuiala lui  Iorgu 

Dumitrescu în anul 1894, când s'a zidit şi clopotniţa 

actuală; până atunci turnul prim al bisericii servea de 

clopotniţă clopotului celui mic, singur care exista la acea 

dată. Cu ocazia restaurării bisericei, s'a şi pictat din nou în 

ulei vopsindu-se peste vechea pictură în fresco cu care se 

împodobise biserica la construirea ei. Cred că această veche 

pic-tură aşteaptă să fie scoasă la iveală şi reconstituită prin 

spălarea celei de azi care n'are nici un fel de valoare. 

Afară de moşia Boanga Inghimpaţi a moştenilor, mai 

apar în documente în comuna Răcari următoarele moşii 

paralele cu prima către m. noapte: 1) moşia zisă azi 

Filipeasca pe care documentele moştenilor o arată stăpânită 

la 1750 de Şufarul Andrei; mai târziu e numită Stăneasca ; 

2) moşia zisă pe vremuri Roteasca ; 3) moşia lui Iane 

Cupeţul închinată de el Mânăstirei Sf. Gheorghe pentru 

care motiv se şi numeşte până azi Sf. Gheorghe, şi în fine 

ultima la hotarul cu Ghergani e a 4-a, moşia Postelnicului 

Pecetescu; atât moşia lui Iane Cupeţul cat şi-a postelnicului 

Pecetescu sunt stăpânite de  săteni prin împroprietărirea 

dela 1864. 

În 1766 Dumitrache Mora cumpără moşia Roteasca 

de la vara lui, Ilinca Măncasca soră cu Joiţa, fetele Manului 

Căpitan. Dumitrache Mora stăpâneşte împreună cu sora lui 

Manda; aceasta are doi urmaşi, Elenca şi Mihail; Elenca are 

doi fii, Paraschiv şi Grigore; aceştia împart la moartea 
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mamei lor moşia între ei; partea lui Paraschiv se stăpâneşte 

azi de fiul lui, Nicolae Mora; partea lui Grigore Mora ce a 

fost Căpitan în oştire, a trecut în mâinile bancherilor 

Eftimiu, de la cari prin anul 1903  a  fost  cumpărată de  

familia  Zoe şi Gh. Meitani care o stăpâneşte şi azi. 

Căpitanul Grigore Mora a avut mai mulţi copii printre cari 

pe D-1 Mihail Mora distinsul advocat şi publicist. La 1852 

cumpără în localitate moşia lui Filipescu un anume 

Dimache Serachitopol de neam din Tesalia din corn. 

Siracu; din documentele No. 44 şi 47 se vede că în 1847 

Filipescu era încă proprietarul acestei moşii. Dimache 

Serachitopol a venit cu alţii din familia lui cu turme de oi 

poposind întâi pe la Bolintinul de Ilfov unde sânt încă 

membrii ai acestei familii, iar mai târziu a luat cu arendă 

pentru păşune moşia Slobozia-Moara ce era proprietatea 

unui prinţ sârb Miloş Obrenovici. Din spusele defunctului 

Gh. D. Serachitopol, fiul lui Dimache, care îi şi povestise 

faptele, acest Miloş Obrenovici a venit chiar la conacul 

moşiei lui din com. Slobozia-Moara. Aci şi-a păstrat toată 

demnitatea domnească nevorbind cu Dimache direct, ci 

printr'un secretar al său; era însoţit de o gardă care noaptea 

făcea de pază la uşa prinţului. Pentru găzduire Dimache a 

cumpărat în mod special o plapumă de mătase şi farfurii de 

preţ, lucruri pe cari în copilăria mea le-am pomenit încă în 

casa lui Gh. D. Serachitopol care le păstra cu multă grijă; 

probabil că răsboiul le-a irosit. 

În familia Obrenovicilor sunt mai mulţi prinţi cu 

numele de Miloş ; după toate probabilităţile, Miloş care a 
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vizitat moşia sa Slobozia-Moara, judecând după epoca când 

s'a petrecut faptul, este răsboinicul prinţ sârb Miloş 1 zis 

Cel Mare, născut la 1780; acesta în 1813 sileşte pe Turci în 

capul a 2000 de viteji sârbi să-1 recunoască Cneaz a trei 

judeţe din Serbia; la 6 Noembrie 1817 adunarea Episcopilor 

şi Cnezilor sârbi îl proclamă prinţ hereditar al întregei 

Serbii. Din diferite pricini e silit să abdice la 13 Iunie 1839 

în favoarea fiului său Milan II şi se retrage în Ţara 

Românească unde avea între alte moşii probabil şi moşia 

Slobozia-Moara din jud. Dâmboviţa. După abdicare s'a 

stabilit la moşia lui, Herăştii din judeţul Ilfov ; a murit  la  

26  Sept.  1860. 

Familia Obrenovicilor avea multe încuscriri cu 

familiile boereşti din Muntenia; unii membrii ai acestei 

Case au fost chiar ofiţeri în armata principatului   nostru. 

În anul 1869 vine în com. Răcari un om într'adevăr 

providenţial care avea să ridice modestul sătuc la o înflorire 

nebănuită, făcând din el centrul comercial al regiunei 

întregi; acesta este Iorgu Dumitrescu. Acest om cu adevărat 

excepţional s'a născut în Câmpu-Lungul Muscelului 

aproximativ pe la 1845 din părinţi ţărani, Dumitru şi Maria. 

Cu ocazia unui târg de Sf. Ilie ce se face în Câmpu-Lung a 

văzut pe un ţăran furând marfă de la un negustor din Ploeşti 

ce venise, aci cu prăvălie; a spus imediat faptul 

negustorului. Prin aceasta a atras asupă-şi atenţia acelui 

comerciant care 1-a luat cu el la Ploeşti ca băiat de prăvălie. 

Ani de zile a stat Iorgu Dumitrescu în Ploeşti ia acest 

negustor ce se numia Dumitrache; acesta se ducea în 
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fiecare Duminică la biserică cu băeţii din prăvălia lui. 

Adesea povestea Iorgu Dumitrescu în vremile din urmă 

cum asculta cu drag în timpul slujbei pe un mare cântăreţ 

ploeştean anume Zaharia Antinescu. Făcându-se băiat mare 

Iorgu Dumitrescu a plecat să facă însuşi comerţ ; a venit în 

satul Răcari în anul ce am arătat mai sus   şi   în   tovărăşia 

 

 

 

IORGU   DUMITRESCU 

 

 

 

 



 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unor greci a deschis prăvălie în hanul de pe moşia ce 

o cumpărase Dimache Serachitopol. Tovărăşia cu acei greci 

i-a atras porecla din partea sătenilor din împrejurimi de 

Gheorghe Grecu. Mai târziu cumpărând 14 stj. din moşia 
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moştenilor şi-a făcut aci prăvălie pe şoseaua mare unde a şi 

rămas până la sfârşitul vieţii lui. Iorgu Dumitrescu a fost 

dintre acei oameni cari creează o localitate ; prin priceperea 

şi munca lui s'a născut târgul Răcari format în cea mai mare 

parte din elevii lui, aşa că cu drept cuvânt poate fi numit 

ctitorul acestui târg. O minte ageră şi neobosită, acest om a 

ştiut să folosească toate împrejurările, a ştiut să se facă 

folositor regiunei făcând să se îndrepte spre satul Răcarilor 

toate trebuinţele comerciale ale locuitorilor de prin prejur. 

In anul 1870 lucrându-se drumul de fier Bucureşti —

Piteşti, Iorgu Dumitrescu a ştiut să aducă tot ce era necesar 

numeroaselor echipe de lucrători ca alimente, îmbrăcăminte 

etc. Treptat comerţul s'a desvoltat şi întreprinderea lui 

comercială deveni impunătoare; un adevărat magazin 

universal cum greu puteai găsi chiar în oraşe în acea vreme. 

Avea secţie de băcănie, de manufactură, de căvăfie, de 

chiristea, de fierărie, de cereale şi de cârciumă cu un 

numeros personal şi cu o minunată organizare. Pe vremea 

când mă îndoesc dacă se găsea undeva în ţară un magazin 

cu preţuri cu adevărat fixe, la Iorgu Dumitreseu fie care 

obiect avea marcat pe o etichetă, preţul, care n'ar fi fost 

schimbat pentru nimic în lume. Dacă de pildă cumpăra 

activul unui faliment şi făcându-şi socoteala că anume 

obiecte ce pe piaţă costau 5 lei pe el îl costau 1 leu, le 

vindea cu un câştig  raţional de  pildă  1,50 lei. Evident că 

acest lucru ducea faima întreprinderii lui Iorgu Dumitrescu 

până în cele mai îndepărtate colţuri creindu-i o atmosferă 

de poveste. In aproprierea Paştelor, toate mărfurile ce nu 
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mai aveau prea mare căutare ereau distribuite gratis 

bătrânilor şi săracilor. În zilele de târg era în magazinul lui 

Iorgu Dumitrescu o mişcare ce te uimea. În vremea când 

nici pomeneală nu era de legea repausului duminical, Iorgu 

Dumitrescu închidea prăvălia în zilele de Duminici şi 

sărbători şi pornea cu tot personalul la biserică cântând atât 

la ducere cât şi la întoarcere imnuri religioase. Ce influenţă 

a avut aceste adevărate procesiuni ale lui asupra marei 

mase ţărăneşti se poate uşor înţelege. Se pare că spiritul 

religios al lui Iorgu Dumitrescu s'ar datora, cel puţin la 

început, preotului german Sebastian Kneip, inventatorul 

cunoscutei cure. În toate verile Iorgu Dumitrescu mergea în 

Germania unde urma cura sub chiar direcţiunea sus 

arătatului preot; de altfel partizan şi credincios practicant al 

acestei cure a rămas Iorgu Dumitrescu până la sfârşitul 

vieţii lui. Numitul a tipărit un număr imens de cărţi 

religioase, circa 250.000 de exemplare cari ca nişte îngeri 

înaripaţi străbăteau în masele largi ale satelor; treceau 

Carpaţii şi Prutul la fraţii subjugaţi; treceau oceanul la 

depărtaţii fraţi din America. Cu aceste tipărituri Iorgu 

Dumitrescu a cheltuit după socotelile cunoscătorilor 

aproape 200.000 lei aur ; a construit din temelie biserica 

din comuna Ţepeş-Vodă (Priseaca) şi a reparat şi refăcut 

bisericile din următoarele comune: Răcari, Gulia, Crevedia, 

Mircea Vodă, Ghimpaţi, Tomşani şi Bâldana unde a 

construit şi un paraclis al Isvorului Tămăduirei; în anul 

1900 a pictat cu întreaga lui cheltuială biserica  Brezoeanu 

din  Capitală,   lucrare ce a  fost efectuată de renumiţii 
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pictori C. Artachino şi S. Luchian. Prieten cu fruntaşii 

comerţului bucureştean, fraţii Grigore şi Matei 

Alexandrescu, întreţinea un salon în sanatorul de 

tuberculoşi „Grigore Alexandrescu” dela Filaret; servea 

pensie lunară la diferite persoane ce scăpătaseră între cari şi 

fostului lui patron Dumitrache dela Ploeşti, şi cine ştie câte 

alte binefaceri tăinuite. Drept mijloace de corijare a 

numerosului său personal Iorgu Dumitrescu întrebuinţa 

civilizatul mijloc al amendărei; dacă vre un muşteriu era 

prins furând, Iorgu Dumitrescu nu se încurca în complicate 

forme de proceduri judiciare ; punea doi băeţi de prăvălie 

de-1 ţineau pe făptaş iar un al treilea îi trăgea pe ochi cu 

feleştocul cu păcură şi chestia era rezolvată ; nu se judeca, 

pe datorie nu dădea ; dăduse mai 'nainte şi văzuse că foarte 

mulţi oameni n'au obraz. Pe un stâlp din mijlocul prăvălii 

— adevărat stâlp al infamii — stătea un tablou cu litere 

foarte vizibile pe care erau trecuţi cei cari îi datorau parale ; 

şi nu lipsea din serie nume foarte simandicoase şi cu înalte 

poziţii sociale. Frecvenţa toate bisericile ce construise sau 

reparase adesea întovărăşit de preotul Ec. Mihail Popescu 

Parohul comunei Răcari pentru care avea o deosebită 

afecţiune pentru modul cum cânta şi predica. Şi aşa s'a 

scurs viaţa excepţională a acestui minunat om care a fost 

Iorgu Dumitrescu până ce în ziua de 9 Martie 1934 la 

adânci bătrâneţe a trecut către Cel Vecinic Căruia îi servise 

toată viaţa lui fiind slujit în biserica din comuna Ţepeş 

Vodă. cea zidită de el din temelii, şi înmormântat  în  

cimitirul  comunei   Răcari. 
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Iorgu Dumitrescu  era  mic de stat,  oacheş, slăbănog, 

se tundea  mărunt; avea mustaţa scurtă  şi stufoasă, cu ochi 

vii, mobili, expresivi, cari-i atrăgeau porecla din partea 

unora de Gheorghe Bolboiatu ; în tinereţe fusese foarte 

petrecăreţ. In zi-lele de mare vânzare stetea urcat pe vre-o 

cutie sau masă de unde supraveghea mişcarea; nu l-am 

văzut nici-o dată să-şi manifeste violent vre-o supărare. 

Când avea vre-o chestiune a cărei soluţiune trecea de 

puterile lui spunea că o lasă s'o rezolve Dumnezeu care 

singur poate tot. Când eram copil îmi spunea Niculache şi 

mă punea să-i spui poezii după care îmi dădea un gologan 

de zece ; când m'am făcut om şi mă întâlneam cu el numai 

arare ori reuşam să-i ieau înainte cu scosul pălării ; mă 

saluta cu cuvintele : „Cu tot respectul” scoţându-şi complet 

pălăria ; eram doar magistrat !... În popor devenise erou de 

legendă ; se credea că succesele lui trebue să aibă cauze 

supranaturale, se spunea că are „Spiriduşi” şi câte altele. 

Iorgu Dumitrescu vorbea curent limbile germană şi greacă ; 

fusese căsătorit, copii însă n'a avut ; soţia i-a murit încă din 

anul 1911. Ca partizan al curei lui  Kneip umbla în sandale 

fără ciorapi, lucru care făcea pe mulţi deştepţi să-1 

dăruiască cu epitetul de nebun, cum se întâmpla adesea cu 

cei ce vor să cântărească oameni ce trec peste puterea 

înţelegerii lor. Către sfârşitul vieţii sale Iorgu Dumitrescu a 

dăruit terenul pentru monumentala biserică ce se 

construeşte în târgul Răcari iar prin testament a lăsat 

aceleiaşi biserici o parte din averea sa ; cealaltă parte 

lăsând-o nepoatei sale de frate anume Filofteia căsătorită cu 
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D-l Gheorghe N. lonescu — Moşteanu. Alţi negustori 

începători ai târgului Răcari au fost Nedelcu Ilie mai apoi 

călugărit cum şi Petrache  Dumitru  şi Petrache Stoica de 

neam din judeţul 

Olt. Petrache Dumitru a avut doi fii unul Ioan preot în 

Bucureşti şi distins musicolog, diplomat dela Şcoala 

Cantorum din Paris unde a fost elevul celebrului Vincent d' 

Indy ; este preotul loan D. Petrescu de la bis. Sf. Visarian 

din Capitală; cel d'al doilea este ofiţer. 

Târgul Răcari s'a mărit din ce în ce prin alăturarea în 

jurul prăvălii lui Iorgu Dumitrescu a băeţilor ce fuseseră în 

prăvălia lui şi a altora cari s'au  stabilit aci atraşi  de faima   

localităţii. 

Lucru rar şi vrednic de reţinut : În târgul Răcari toţi 

negustorii sunt de cea mai neaoşe obârşie românească. 

Şcoală primară regulată s'a înfiinţat aci pentru prima 

dată în anul 1880 de către un Ardelean din ţara Moţilor 

anume Elie Munteanu. Acesta a avut doi fii: “Dumitru — 

scriitorul Donar Munteanu — fost Procuror General la 

Chişinău azi Director General al închisorilor şi alt fiu 

Gheorghe, magistrat  în   Tribunalul   Iaşi. 

Între anii 1908 — 1913 a înflorit în Comuna Răcari o 

impozantă mişcare cooperatistă condusă de Preotul 

Econom M. Popescu ca preşedinte şi D-1 Ioan Gh. 

Nicolescu azi controlor financiar pensionar, casier. Exista o 

bancă populară, o societate de cumpătare care administra 

patru cârciumi, o fabrică de şuncă după metoda de la Praga 

şi o Cooperativă de consum. În acel interval de timp s'a 
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construit localul primăriei, al şcoalei monumentale şi ai 

băncii populare prin stăruinţa şi sub conducerea celor noi 

fruntaşi arătaţi mai sus şi a lui Gheorghe D. Serachitopol ce 

era primar. Şcoala a fost inaugurată în ziua de 27 

Decembrie 1910 în prezenţa  marelui Ministru  al şcoalelor 

Spiru Haret.  

Cei trei fruntaşi : Economul Mihail Popescu, Gh. D. 

Serachitopol şi D-l Ioan Gh. Niculescu au fost decoraţi apoi 

sub ministeriatul lui C. Arion şi personal de acesta care 

venind în localitate a prins cu propria-i mână în faţa 

locuitorilor trei medalii de aur pe pieptul celor trei fruntaşi; 

era răsplata munci pentru şcoală clasa  I. 

Prin comuna Răcari trecea adesea cu automobilul 

Regele Carol I cu Regina Elisabeta când se duceau în vizită 

la bătrâna Prinţesă Alexandrina Ioan Ghica la Castelul din 

Ghergani. O dată Marele Rege s'a oprit chiar cu 

automobilul în comuna Răcari în dreptul Primării unde 

obştea satului era adunată, întreţinându-se cu cei trei 

fruntaşi arătaţi mai sus şi cu foştii lui camarazi de arme din 

războiul neatârnări cari se aflau de faţă purtând pe piept 

semnele  bravurii acelor vremi. 

Numele satului a fost la început când Răcari, când 

Boanga ; de la 1810 numele de Boanga se constată a deveni 

şi a rămâne nume oficial cum se vede atât din statistica 

Mitropolii din acel an cum şi din actele de stare civilă şi 

rămâne ca atare până în anul 1860 când satul începe a se 

numi oficial Podul Bărbierului. Această numire durează 
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până în anul 1911 când se revine la străvechiul nume de 

Răcari. 

Şi astăzi numirea părţilor de sat este tot după numele 

vechilor moşii şi anume începând dinspre miază zi spre 

miază noapte avem Boanga, Boanga — Moştenească,  

Filipeasca  şi  Sfântu  Gheorghe. 

Ţin să menţionez ca o simplă curiozitate că bătrânii 

locali spun că cu vro 80 de ani în urmă micile neînţelegeri 

şi în special infidelităţile conjugale erau judecate Dumineca 

în  faţa  biserici   după 
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Preotul Econom  MIHAIL POPESCU 

 

terminarea slujbei; judecata o făceau preoţii împreună 

cu bătrânii satului ; pedepsele erau corporale sau canonice 

şi după cât se spune purtarea unui fel de coarne de fier care 

se puneau în capul celui vinovat  şi  se încuiau cu lacăt. 

Nu pot termina această expunere fără a vorbi de încă 

un neam care a însemnat ceva pe vremuri în localitate, 

neamul Grecenilor. Cel mai vechi Grecean pomenit aci este 

Grigore Greceanu arătat ca cumpărător de moşie la 

Vizureşti într'un act din 1735 Martie 5; pe acesta doc. No. 

23 îl arată nici mai mult nici mai puţin decât Vel Dvornic ; 

apoi la 1768 este pomenit Medelnicerul Matei Greceanu 

probabil fiu al precedentului, căsătorit cu o nepoată a Vel-

Vistierului Badea Ştirbei. Acest Matei Greceanu are doi fii 

pe Grigore şi pe Costache (Doc. No. 25). Moşia lor a fost 

partea din moşia moştenilor numită Sbârceasca ce fusese 

vândută, iar în timpul din urmă cunoscută sub numele de 

Paladoaica. Aci se termină arătările documentelor relativ la 

Greceni; continuă însă tradiţia. Din spusele bătrânilor, 

Costache Greceanu, Coconul Costache Greceanu, n'a mai 

fost decât zapciu în localitate şi a scăpătat pierzând moşia. 

Acesta a avut doi fii pe Iancu şi pe Lambrache Greceanu ; 

Iancu ar fi ţinut la început moşie în arendă iar apoi 
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scăpătând s'a făcut cârciumar. Dela el au rămas trei fii : 

Dumitru, Andrei şi Gheorghe cari trăesc în târgul Răcari ca 

nişte modeşti negustori. O fică a lui Dumitru Greceanu, 

Elena, este căsătorită cum am spus în altă parte, cu 

comerciantul fruntaş Ioan Vasilescu. Lambrache sărăcise 

de tot şi scriitorul acestor rânduri 1-a pomenit ca pe un 

bătrân nevoiaş îmbrăcat  ţărăneşte  şi umblând   desculţ ;  

aceasta nu împiedica pe bătrânii cari-şi aminteau de trecutul 

Grecenilor să-1 numească „Coconul Lambrache”. Urmaşii 

lui ţărăniţi cu totul s'au pierdut în rândul sătenilor. 

Astăzi în târgul Răcari este în construcţie o măreaţă 

biserică, un fel de Sf. Sofia regiunei ; este construită în 

întregime din beton armat pe locul unde a fost prăvălia lui 

Iorgu Dumitrescu după planurile arhitectului Cegăneanu. 

Iniţiativa construcţiei acestei biserici a fost luată în ziua de 

3 Februarie anul 1919 de Preotul Econom Mihail Popescu 

care a şi fost printre primii subscriitori; boala şi apoi 

moartea l-au înpiedecat să înceapă lucrarea. Iniţiativa luată 

de el a fost continuată de vrednicul comerciant local 

Dumitru Jianu împrejurul căruia s'au strâns toţi negustorii 

târgului. Temeliile au fost puse în ziua de 20 August 1925; 

construcţia a continuat şi continuă cu sacrificiile aceloraşi 

negustori sub conducerea Preotului Const. M. Popescu în 

timpul cât a fost paroh aci şi acum a actualului  paroh  

Preotul  Nicolae  Dumitrescu. 

Iată acum trei momente în mişcarea    populaţiei 

satului  Răcari : 



 70 

Anul 1810, 62 case, 228 suflete între cari 104 bărbaţi  

şi  124 femei (statistica Mitropoliei din 1810); 

Anul 1930, 514 clădiri, 502 gospodării, 86 

stabilimente comerciale şi industriale, 2200 de locuitori 

(recensământul  din   1930); 

Anul 1937, capi de familie 619, suflete 2633 dintre 

cari 1214 bărbaţi şi 1419 femei, comercianţi 68, industriaşi  

42   (statistica   Primăriei  respective). 

Şi cu aceasta am terminat şi povestea satului Răcari. 
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DOCUMENTE. 

 

 

În acest capitol urmează documentele de cari m'am 

servit în prezenta lucrare. Pentru a fi mai uşor folosite le-

am numerotat. Documentele dela No. 1 până la No. 25, 

după mai multe cercetări le-am găsit la Arhivele  Statului 

datorită arătării din documentul No. 26 în care se spune că 

Ana Prostariţa a dăruit moşia „dând şi toate zapisele la 

Sfânta Mitropolie”. Aceste documente, scrise cu litere 

cirilice bineînţeles, au fost citite şi transcrise cu litere latine 

de către persoane competente dela Arhivele Statului. 

Documentele dela No.26 înainte sunt în posesia mea şi au 

fost citite şi transcrise de mine. Documentele cu No. 24 şi 

47 deşi n'au legătură cu neamul moştenilor răcăreni totuşi 
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întru cât le-am găsit între documentele lor, primul la 

Archivele Statului iar secundul între documentele ce sunt la 

mine, cum şi pentru pitorescul expresiilor şi pentru 

mentalitatea epocii în care au fost făcute, le-am tipărit mai 

jos. 

Pentru ca cititorul să-şi facă o idee de înfăţişarea 

acestor documente, am tipărit în facsimil trei dintre ele şi 

anume No. 28, 32 şi 39, evident mult micşorate. 

Documente aflatoare la Arhivele  Statului : 

 

 

 

 

 

Doc. No. 1. 

 

 

Cu mila lui Dumnezeu Io Alexandru Voevod şi Domn 

a toată  Ţara Rumânească, feciorul marelui şi prea bunului 

răposatului Io Ilieaşi Voevod dat-am domnia mea această 

poruncă a domniei mele boeriului domnii mele Gramii 

Clucer i jupânesii lui Văianii şi cu feciorii lor câţi 

Dumnezeu îi va dărui ca să-i fie lui moşie la Ghimpaţi, însă 

partea lui Tudor şi a fămeii lui Stanii stânjeni 30; din câmp 

din pădure şi din apă cu va(d) dă moară şi din siliştea 

satului du pretutindenea ori cât să va alege din cursura 

Vornecului până la Dumbăvicioara pentru că o au cumpărat 

boerul Domniei mele Grama Clucerul şi jupâneasa lui 
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Văiana aceşti 30 dă stânjeni dă la Tudor şi dă la fămeia lui 

Stana fata Vladei din Ghimpaţi drep 1800 aspri gata; şi iar 

au cumpărat Grama clucerui şi jupâneasa lui Văiana dela 

Voico Tabac(u) stânjeni 20 du preste tot hotarul din matca 

Colintinii până la cursura Vornecului drept 2100 asprii gata 

şi iar au cumpărat Grama clucer şi jupâneasa lui Văiana 

dela Petriman Dorobanţul 20 dă stânjeni dă moşie din 

matca Colentinii pânăla cursura Vornecului drep 800 aspri 

si iar au cumpărat boeriul domniei mele Grama cluceru i 

jupâneasa lui Văiana moşie la Vizureşti 20 dă stânjeni din 

Sbârciasca dă la Radul al Dimăi însă zestrea nevestii lui 

Stanii, din pivniţa brânzii până la Dumbovicioara drept 800 

asprii gata, şi iar au cumpărat Grama  clucerii şi jupâneasa 

lui Văiana moşie la Vizureşti dă la Neagoie din Vizureşti 

stânjeni 26 din pivniţa brânzii până la Dumbovicioara drept 

1040 asprii gata şi iar au cumpărat Grama clucer şi 

jupâneasa lui Văiana dă la Radul al Dimăi moşie moştenire 

a lui din Vizureşti stânjeni 14 din marginea Sălciilor până 

la biserica Dălbăneştilor drept un bou bun şi iar au 

cumpărat boeriul domniei mele Grama clucer i jupâneasa  

lui   Văiana  moşie la Vizureşti dă la Drăghici stânjeni 30 

însă moşia ce să chiamă din Zbârceasca din matca 

Colintinii până la cursura Vornecului du preste tot hotarul 

oricât să va alege drept 1200 asprii gata şi iar au cumpărat 

boeriul domniei mele Grama clucer şi jupâneasa lui Văiana 

moşie la Ştefoaia dă la Savva logofăt feciorul lui Stan 

logofăt dă la Ştefoaia însă din funia unchi-său Dragomir a 

treia parte din câmp din pădure şi din apă şi din Siliştea 
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satului şi cu un rumân anume Ganea şi dă pretutindenea ori 

cât să va alege du preste tot hotarul dă la Savva logofăt 

drept 6000 asprii gata. Si au vândut aceşti mai sus şi numiţi 

oameni ale lor moşii dă a lor bunăvoe făr'  dă  nici o silă  şi 

cu ştirea tuturor megiaşilor din sus şi din jos şi din 

împrejurul moşii şi din înaintea domnii mele  şi am  văzut   

domnia  mea  şi  zapisele  acelor vânzători toate  pre  rând  

cu  mulţi oameni buni mărturii   scrişi în  zapisă cari  nu   

sânt   scrişi aici în  cartea aceasta,  pentru  aceia  am dat  

însumi   domnia mea   boeriului  domnii  mele  Grama   

clucer şi jupânesii lui  Văiana  ca  să  le  fie  lor moşie  de 

baştină şi  ohavnică feciorilor  şi  nepoţilor   şi strănepoţilor 

şi dă cătră  nimeni  să  nu  să  clintească păzire  dom niei 

mele. Iată dar  şi  mărturii am pus domnia mea jupân Papa 

veldvornic i jupân  Hrizea  vel logofăt, i jupân  Dumitraşco 

vel vistier, i jupân Gheorghe vel spătar, i jupân  Dumitrache 

vel stolnic, i jupân Ramandi vel comis,  i jupân Diamandi 

vel paharnic, i jupân  Condile vel post(elnic) şi ispravnic  

Hrizea vel logofăt. Şi eu Lepădat am scris în scaunul cetăţii 

Bucureşti Aprilie 20 dă la Adam cursul anilor 7136 iar dă 

la naşterea lui Hristos 1628. 

Acest isvod s'au tălmăcit întocmai după hrisovul cel slovenesc 

din cuvânt in cuvânt la şcoala domnească cea slovenească ot Sfântu 

Gheorghe cel vechi dă mine cel iscălit. 1803 Aprilie 24. 

Az Chiriţă Dascăl Slovonesc iz pisah. 

                                                __________ 

 

Doc. No. 2 
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†Milostieiu bojieiu Io Matei Băsarab Voevod i gospodină 

davat gospodstvo-mi sim poveleniu gos-podstvo-mi acestui om 

anume Ursu den sat den Pietrari ot sud Dâmboviţa ca să fie 

volnic cu aceasta carte a domnii meale de să vânză partea lui 

Dragotă de moşie dela sat dela Ghimpaţi toată partea lui câtă se 

va aleage de priste tot hotarul pentrucă au venit acestu om Ursu 

aicea la divan în naintea domniei meale de se-au jăluit şi au spus 

cum au fost la taler împreună cu Dragotă deci Dragotă el au fugit 

şi s'au dat în lături iar Ursu el se-au sculat de şi-au vândut partea 

lui de moşie de au plătit partea alu Dragotă de bir. Deci domnia 

mea am judecat şi am dat lu Ursu să fie volnic cu această carte a 

domniei meale de să-i vânză partea de moşie cum scrie mai sus 

de să-şi ia toţi bani câţi va fi datu pentru dânsul şi de nimeni 

opreală să (n'aibă) iar cui va părea strâmbu să vie de faţă i inako 

da nest. I ispravnic sam ree gos-podstvo mi. Pis Dekebrie 13 dni 

văleat 7154  (1645). 

Io Matei Basarab             Milostieiu  Bojieiu 

 gospodin 

pecet 

Gospod 
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__________ 

      Arh. Stat Bunuri Publice Mitrop. Buc. Pach 47 Doc.2 

 

Doc. No. 3. 

 

 †Adecă eu Armanca Raba că să să ştie cam pus moşia de 

Brenesca dereptu stânjene 17 la mâna dumnelui jupânului Fotei 

zălog pân la Sfânti Gheorghe să aibă a da bani ughi 3 pol martor 

Radol Corne şi Radol otam şi Călin şi Avram Diaconul mărtorie 

şi Ion feciorul Rabei Armanca. Scris-am eu Avram  Deaconul.  

Meseţa  Marte  dni  9. 

         X Armanca pentru credenţă am pos degetul.  

    X Adec(ă) Ion fecioru Armanca pos-am degetul 

__________ 

Arh. Stat.  Bunuri Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc. 3. 

__________ 

 

 

Doc. No. 4 

 

 †Adec(ă) cu Mihai sin Popi Stoicăi ot Vizureşti împreună 

cu nepotă-mieu Costandin şi cu feciorii miei Stoica, Andreiu, 

Constandin dat-am zapisul nostru la mâna dumnealui jupanului 

Constandin precum să să ştie că am vândut dumnealui un vad de 

moară în apa Dâmboviţii însă împrejuru morii cât po stânjeni 20 

în bani gata taleri 25 şi am vândut de a noastră bună voe făr de 

nici o silă şi cu ştirea tutulor vecinelor nostrii care să vor iscăli 

mai jos, să-i fie dumnealui şi copiilor dumialui, nepoţilor 
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strănepoţilor oabie moşi în veaci şi pentru mai adevărată credinţă 

ni-am pus numele şi deacitul ca  să  se  crează.  Sept.  3 dni leat 

7226 (1717). 

X Eu Mihai sin Popi Stoicăi ot Vizureşti 

X Eu Constandtn nepotul lui Mihai. 

X Eu Drăgulin martor.    X Eu Avram martor. 

__________ 

Arh. Stat Bunuri Publice, Mitrop. Buc. Pach.47, Doc.4 

__________ 

 

Doc. No. 5 

 

 †Adică eu Călin din împreună cu fămeia mea 

Mihalcea făcut-am zapisul mieu la mâna dumnealui 

jupânului Costandin precum să se ştie că am vândut partea 

mea de  moşie din Inghindeasca însă stânjeni 10 po bani 88 

ca să-i fie acea moşie dumnealui stătătore în veaci şi 

dumnealui şi coconilor dumnealui şi nepoţilor câţi 

Dumnezeu va dărui şi lungul moşii iaste den în   matca    

Colintinii   pân(ă) în matca Colintinii în matca  Dâmboviţei 

ci (.... rupt 1) om vândut de a mea bună voe nesilit de 

nimeni şi cu ştire totorora megiaşilor şi când am făcut acest 

zapis fosta oameni mărturie cari să vor iscăli mai jos ca să 

să crează. 

Pist   Martie  9  dni leat  7226 (1718) 

X Avram martor 

X Oprea martor      si am   scris   eu Popa Costandin 

X Diicul martor                      cu zisa  lor 
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X Ion martor 

X  Văsiu martor       (ss) az Călin zct Tudor vânzător 

__________ 

Arhivele Stat. Bunuri Publice Mitrop. Buc. Pach. 47. Doc. 5, 1) (cei 

vechi şi). 

__________ 

 

Doc. No. 6 

 

 †Adecă eu Avraam din împreună cu nipoţii miei 

anume Oprea i Diicul i Ion i Văsiu ficiorul lui Drăgulin 

făcut-am zapisul nostru la mâna dumnealui jupanului 

Costandin precum să se ştie că i-am vândut toată partea 

noastră de moşie din Inghindeasca însă stânjeni 43 po bani 

88 ca să-i fie dumnealui această moşie stătătore în veaci şi 

dumnealui  şi coconilor dumnealui şi  nepoţilor şi 

strănepoţilor câţi Dumnezeu va dărui şi lungul moşii merge 

din apa Colintinii care să chiamă matca Colintinei pân în 

matca Dâmboviţei cei vechi şi am vândut noi această moşie 

de bunăvoia noastră, nesiliţi de nimenea şi cu şterea tuturor 

fraţilor moşteni şi când am făcut acest zapis fosta ao mulţi 

oameni mărturie carele să vor iscăli numele mai jos ca să să 

crează. Pis Martie 9 dni leat 7226 (1718), însă sceşti 

stânjeni sântă anume Ghindeasca stânjeni  30, Brăneasca  

stânjeni 13. 

Eu Avraam X 

Eu Oprea X                    şi am scris eu  Popa   Costandin 

Eu Diicul X ot Ghergani 
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Eu Ion X 

Eu Văsiu x 

__________ 

Arh. Stat, Bun. Public. Mitrop. Buc. Pach. 47, Doc. 6. 

__________ 

 

Doc. No. 7 

 

† Adică eu Pană den preună cu frate-meu Sandul 

feciorii lui Matei Ghimpatul dat-am zapisul nostru ca să fie 

de bună credinţă la mâna unchiu nostru Costandin precum 

să se ştie că ne-am socotit şi ne-am aşezat cu dumnealui 

pentru toate socotelile şi datoriile ce-au rămas dela tatăl 

nostru şi ne-au dat dumnealui toate câte ni s'au făcut partea 

noastră dela mătuşa noastră Ancuţa dupe cum semnează 

anume în foiţa dumnealui cea iscălită care iaste la mâna 

noastră iar afară den foiţă pentru altele pentru toate să aibă 

dumnealui bună pace de către noi pentru că ne-am aşăzat şi 

ne-au dat dumnealui tot ce au fost cu socoteală bună. 

Aşăjderea să aibă a  stăpâni dumnealui şi 100  de stânjeni 

de moşie partea noastră care iaste den jos de Zanfir 

Starostea pentru că ne-au dat dumnealui bani pe dânsa 

stânjen po bani 88, iar când vom putea să-i dăm dumnealui 

aceşti bani tot să o stăpânim noi şi pentru credinţa ne-am 

iscălit jos ca să să crează. Şi la această socoteală fost-au şi 

alţi boiari între noi care să vor iscăli mai jos. 

Aprilie  18   dni leat  7226 (1718). 

(ss) Eu Pană sin Mateiu  
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 (ss) Eu Sandul sin Mateiu 

(ss) Negoiţă logofăt ot Târgoviste mărturie 

(ss) Şerban Paharnic mărturie 

__________ 

Arh. Stat. Bun. Public. Mitrop. Buc. Pach. 47.  Doc. 4. 

__________ 

 

Doc. No. 8 

 

 †Adică eu Mihaiu sin Popa Stoicăi din preună cu 

nepotă-mieu Costandin şi cu feciorii miei anome carea să 

vor iscăli mai jos dat-am Zapisul nostru la mâna dumnealui 

jupanului Costandin Ghinăpăţinul precum să să ştie că 

având noi moşia cumpăratorea din în Ghimpaţi pă 

dânăsusul siliştii din în matca Colintinii până în matca 

Dâmboviţii 1) şi păsiadu-ne şi noo am vândut dumne(a)lui 

moişie stătător în veaci dumne(a)lui şi coconilor dum-

ne(a)lui câţi Dumnezeu îi va da şi om vânădut de a noastră 

bun(ă)voe nesiliţi dea neamene moşie stânjeni 13 po bani 

88 şi cu ştirea tot(u)ror meagieşilor dea în sus şi dăn în jos, 

care să vor iscăli mai jos ca să să crează şi pântru mai 

adevărată credinţă ne-m pus iscălitu şi deagitelea şi jos ca 

să să crează. Am scrisu eu Frangulea cu zisa lor.  

                  Dichemvne  2  dni leat  7227  (1718). 

Eu Mihaiu sin Pop(a) Stoicăi. 

Eu Costandin nepotă-său. 

(ss) Gavriil vătaf martor. 

__________ 
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Arh. Stat. Bun. Public. Mitrop. Buc. Ach. 47 Doc.8. 

1) Corect: păsându-ne 

__________ 

 

 

Doc No. 9 

 

†Adică eu Mihai sin Pop Stoicăi din preună cu văru-

mieu Costandină şi cu făciorii anumea cari să vor iscăli mai 

jos dat-am zapisul nostru la mână dumnealui jup(ânului) 

Constandină ca să fie dea bun(ă) crea(di)n(ţă) cum să să 

ştie că avânădu noi o moşiea cumperător din nă Brăneşti 

stă(n)j 20 deala părinţii noştri dea Colintina a Dâmboviţi şi 

păsându-ne om vândut dumnelui stânj(eni) po bani 88 ca 

(să-i) fie moşie dumnelui stătător în veaci şi coconilor 

dumnealui câţi Dâmnezeu îi va da şi am vânădut dea 

anostră bun(ă) voe nesiliţi dea nimenea şi cu ştirea tuturor 

meagiaşilor din în sus şi din în jos anumea care să vor iscăli 

mai jos şi pănătru adevărat(ă) creadinăţă ne-mă pus 

iscăliturilea şi deagiţilea mai jos ca sa să crează. Şi am scris  

eu  Frangulea  cu zisa lor 

Dechemvre  26  dni leat  7227  (1718). 

x Eu Mihaiu sină  Pop Sioicăi. 

x Eu Costandină nepotu-său. 

(ss) Gavril vătaf mar(tor). 

__________ 

Arh. Stat. Bun. Public. Mitrop. Buc. Pach. 47 Doc.9. 

__________ 
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Doc. No. 10. 

 

†Adică eu Bolea den preună cu featile melea anume 

Maria i Voica dat-am zapisul mieu la mâna jupanului 

Costandin precum să ştie că avându eu o moşie de pre 

fămeia mea de zestrea anume moşiea Ghendesca carele 

iaste denpreună cu Ghergăneşti, deci amă vândut dumnelui 

jupânului Costandin să-i fie dumnelui şi coconilor 

dumnelui stătătoare în veaci însă  stânjeni câte vor eşe pe 

partea lui auşet 8 că iaste amestecată cu alte moşii şe iaste 

acea(s)tă moşie însă de lu(n)gă den apa Dâmboviţei pân în 

apa Colentenei şi am vândut de a mea bon(ă)boe ne(si)lit de 

nimene şe cu voia totor moşenelor miei şe pentru adevărată 

cred(in)ţă ne-amă iscălet mai jos  ca să crează şe ne-am păs 

şe degetele. 

                                   Iunie 4 dni leat  7228 (1720). 

(ss) Eu Bolea Zel Glegorie vânzător. 

x Eu Maria i Voica fetele lui. 

x Eu Avraam martor. 

(ss) Eu Costandin nepotul Popi Stolcăi martor. 

(ss) Eu Manea martor (ss) Eu Popa Crăciun martor. 

Şe am scris eu Badea log(ofat) sin Popa Costandin. 

Şe i-am dat şi bani taleri 19 însă pă stânjeni 30. 

__________ 

Arh. Stat. Bun. Public. Mitrop. Buc. Pach. 47 Doc. 10. 

__________ 
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Doc. No. 11 

 

†Zapisele ce s'au luat dela jupâneasa Neacşa 

Inghimpăţeanca şi s'au dat Anii Proistariţii ot Viforâta de 

le-au dat danie la Mitropolie pentru moşia ce să chiamă 

Boanga ot sud Dâmboviţa cum arată anume.  Iulie  10  din  

leat  7239  (1731). 

1) Zapis a lui Pană de stânjeni 100 stănjenu po  bani  

88. 

1) Zapis  dela  Călin  stânjeni  10. 

1) Zapis  dela Avraam  stânjeni  43. 

1) Zapis dela Mihai sin Popa Stoicăi ot Vizureşti cu  

vad de  moară stâj.  20. 

1) Zapis iar al (lui) Alihai sin Popa Stoicăi ot  

Vizureşti  stânjeni  20. 

1)  Zapis iar alui Mihai   stănjem  10. 

1)  Zapis  al   Bolii stănjeni 8. 

Iaste  şi din  moşia de   casă  ce   au   avut-o   mai 

denainte  vreame  fară  zapis  stânjeni 70.   

                                                        __________ 

                                         Are  stânjeni  327. 

 

Să să ştie şi trasul moşiei aceştia pă unde iaste la 

capul moşiei despre Colintina din hotarul de jos dela păr 

s'au pus sfoară până la hotarul din sus unde să chiamă 

groapă de pimniţă coconilor i mearii i prunii   stănjemi 680. 
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A doao trăsură pă la mijlocul moşiei să să ştie 

hotarul din jos din piatra de lângă păr, până în 

căpătâiul zăgazului heleşteului jupânului Zamfir 

stânjeni 510. Şi la capul moşiei despre Dâmboviţa 

stănjen ....  

(ss) Ştefan Mitropolit Ugro-Vlahiei adeverez pentru scri-

sorile care semnează den sus că sântă aci la noi. 

†Semnarea Zapiselor  Moşiei Boanga. 

S'au tras acum cu ciauş Ion Diportar şi au venit 

parmiz den păr unde să hotăraşte cu sărdar Ianachie în sus 

pă drum până unde s'au pus piatră aproape de marginea 

drumului la un  stejar ce s'au văruit de marginea drumului  

stânjeni  326. 

Şi de aci nainte până la un nuc căzut al tuturor  

megiaşilor   stânjeni   394. 

La capul den hotar din piatră ce iaste în rovină s'au 

tras în sus păntru perişor pădureţ stănjeni  326. 

De  aici  în  sus   până  în   marginea Poenii. 

La mijloc la lunca Dâmboviţei den cornu care iaste la 

un loc cu un stejărel den hotarul sărdarului Ianachie în sus 

până aproape de un stejar rătund unde s'au pus piatre 

stânjeni 318, parmiz stânjeni 325 şi de aici până în capul 

heleşteului Dumnealui Şătrar  Andrei  stânjeni  200. 

Capul moşiei de peste Dâmboviţa la Mocan între 

moşia dumnealui Ştefan Breazoian s'au făcut groapă lângă 

o rădăcină de anin numai turpina den jos  de  casa  a  lui  

Dumitru  Scânteie  şi s'au   tras  în sus pân curături până la 

un stejar mare dărâmat stânjeni 300 şi de aici în sus până în 
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hotarul de piatră ce iaste între Şufarul Andrei stânjeni 275 

în anin. 

__________ 

Arh. Stat, Bun. Public. Mitrop, Buc. Pach. 47 Doc. II. 

__________ 

 

 

Doc. No. 12 

 

Adecă eu Ana Prostariţa dela Viforâta care pe mirenie 

m'au chemat Vişana, soţia răposatului Costandin Fotescul 

dat-am această adevărată şi credincioasă a mea scrisoare la 

Sfânta şi Dumnezeiasca Mitropolie în Târgovişte unde să 

cinsteşte hramul Sfinţii înălţării Domnului nostru Isus 

Hristos şi la prea cinstită mâna prea Sfinţitului Mitropolit al 

Ugro-Vlahiei chir Neofit ca să fie de adeverinţă pentru o 

moşie ce o am fost dat Sfintei Mitropolii ce să chiamă 

Boanga care moşie ne iaste şi nouă de cumpărătoare de la 

jupâneasa Neacşa a jupanului Costandin Inghimpeţeanul şi 

dela alţi moşteani de acolea pe cum arată zapisile lor şi o 

foiţă ce sânt puse zapisile într'nsa şi iaste iscălită de 

răposatul părintele Vlădica Ştefan care arată într'acea foiţă 

că sânt stânjini 326 partea noastră şi o am dat-o den zilele 

părintelui Ştefan Mitropolitul) şi până acum o au stăpânit 

Sfânta Mitropolie cu pace. Şi viind Arhimandritul Varlaam 

epitrop aici la Sfânta Mitropolie, fiind trimis de prea 

Sfinţitul Mitropolit Kir Neofit au căutat Sfinţia sa zapisile 

moşii aceştia şi n'au găsit cartea mea de danie ce făcusem 
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întâi şi zapisul jupânesii Neacşii care făcuse la mâna mea şi 

chiemându-mă la Sfânta Mitropolie iar au  mai căutat  şi au  

găsit foaia  părintelui Ştefan cea iscălită şi alte zapise mai 

mici, iar zapisul jupânesii Neacşii de taleri 7 nu s'au găsit ci 

cu temându-mă de nepotu-mieu lane să nu le fie luat el 

socotind el ca după moartea mea să aridice vre-o pricină 

asupra sfintei Mitropolii; iată făcui această carte ca oricând 

ar eşi aceale scrisori ori dela nepotu-mieu Iane ori dela alţi 

nici odinioară să nu să crează căci le-au luat cu vicleşug iar 

această scrisoare să rămâie nestrămutată în veaci la Sfânta 

Mitropolie şi am pus şi numele părinţilor noştri şi ale 

noastre la pomeanec ca să să pomenească la Sfântul 

Jărtvenic. Iar ori care din neamul mieu au dentr'alţi s'ar 

ispiti a strica această danie pre unul ca acela să-1 aibă a-1 

judeca Sfânta înălţarea Domnului la dreapta judecată a doaa 

venire să iasă osândit şi câ(n)d am făcut această carte fost-

au mulţi boiari de cinste şi preoţi cari mai jos să vor iscăli 

însă această moşie să să ştie că are şi vad de moară în apa 

Dâmboviţei în matca cea veche peste Dâmboviţă şi lungul 

ei mearge _alb_ până în apa Colintinei şi pe(n)tru adevărată 

încredinţare mi-am pus numele şi pecetea mai jos  ca  să  să  

crează. 

Sept(emvrie)  1  dni leat  7254 (1745). 

  (ss) Ana Monahia Prostariţa ot Viforâta. 

 

 

 (ss) Pop(a) loan ot mitropolie-martor. 

 

Pecetea 

Pccet. 

Pccet. Pccet. 
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(ss) Ştefan Brezoianu vet vornic Târgovişte martor. 

(ss) Ioniţă Dâmb post(elnic) martor. 

(ss) Andrei Căpitan martor. 

(ss) Andrei  Viori Căpitan martor. 

(ss) Iorga vătaf martor. 

(ss) Tănasie Căpitan martor. 

(ss) (semnătură în greceşte). 

__________  

   Arh. Stat. Bun. Public. Mitrop. Buc. Pach. 47. Doc.11. 

__________ 

 

 

Doc. No. 13 

 

72541) Sept. 1.  Zapis al  Anii Prostariţii   dela 

Viforâta care pe mirenie au chemat-o Vişana soţia 

răposatului Costandin Fotescul ce îl dă la Sfânta Mitropolie 

în  Târgovişte  şi la  mâna părintelui Mitropolit al   Ungro- 

Vlahiei Kir  Neofit pentru închi-narea moşii ei ce să  

chiamă   Boanga  care îi iaste şi ei   de   cumpărătoare   dela 

jupâneasa Neacşa a jupânului Costandin Inghimpeţeanu şi  

dela alţi moşteni de acolea  pe cum arată   Zapisele   lor  şi  

o foiţă   ce  sânt puse zapisele într'ânsa  şi  iaste iscălită  de  

răposatul părintele Vlădica Ştefan care arată într'acea foiţă   

că  sânt stânjeni  326   partea   lor   şi i-au  dat-o încă din  

zilele părintelui  Ştefan  Mitropolitul  şi arată  şi semnele   

moşii   zicând   aşa,   însă această  moşie să  să  ştie  că are   

şi  vad  de   moară în  apa  Dâmboviţei  în matca cea  veche 
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peste Dâmboviţă  şi  lungul ei  merge   alb  până  în  apa 

Colintinei. 

O Ana monahia Prostariţă. 

O Ştefan Breazoianu vel vornic  Târgovişte martor. 

O Ioniţă Post, mart. 

Andrei vtori Căpitan martor. 

Iorga Avat. martor. 

Tănasie cupeţu martor. 

Iordache martor, Andrei Căpitan martor. 

__________  

   Arh. Stat. Bun. Public. Mitrop. Buc. Pach. 47. Doc.13. 

__________ 

 

Doc. No. 14 

 

†Adiverez printr’această scrisoare a mea că de vreme 

ce luându-mi-să socoteala sfinţii Mitropolii de cinci ani şi 

rămâindu eu casii datoriu câtăva  sumă de  bani  dupe cum  

mai pe  larg  arată în  catastihul de  socoteală   şi   neavându 

cu  ce răspunde  ca  să împlinescu  şi avându 100  de   

stânjeni de moşie  cumpărată   cu  banii   Sfinţii   Mitropoli  

la Inghimpaţi   la   care   moşie  am   pus de o au curat fiind  

pădure  şi  am făcut şi cârciumă după cum  să veade  tot cu  

banii Sfinţii Mitropolii şi puţ şi pod care s'au  făcut  

cumpărătoarea moşiei cu podul  cu puţul cu  curatul pădurii   

taleri   cinci sute.  Deci această  moşie o  dau  sfintei  

Mitropolii fiind că  iaste cumpărată  cu   banii   casii  ca  să 

mă scază din  datorie  ce   am   rămas   datoriu.   Aşijderea    
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şi   pentru noaăzeci  de  stânjăni de moşie   den   Ghergani   

care am   cumpărat-o   eu   dela   Costandin   ficiorul   Popii 

Badii cu  loc  de  cârciumă la  drum în taleri 100 însă o  

sută  iar  bani de  ai  Sfintei  Mitropolii iar  o dau Mitropolii  

de  mă   scurtezu  den   datoria  ce am  rămas   şi  măcar  că    

zapise de cumpărătoare scriu la mâna  Stoicăi  fiind   despre  

partea  muerii  lui   aceste moşii  dar  ci  nici  măcar  un  

ban   n'au dat ci  banii sânt ai   Mitropolii toţi.  Pentru  aceia  

le dau Sfintei Mitropolii  moşie  stătătoare  şi  pă  mine să 

mă scază den   datorie.   Atât  aceşti   bani  ce  scriu  mai   

sus  cât şi   taleri   200  ce  am  dat  prin  mâna  logofătului  

Pricopie  şi   pentru  încredinţarea  am iscălit cu mâna mea   

şi  am  pus  de au  scris  Anghelache logofăt  cu zisa şi  

învăţătura  mea. 

Ghenarie  25   1750.  

(ss) loan Breazoianu adeverez. 

 (ss) Eu Popa Dumitru dohov, martor. 

 Acestu   zapis ani întrebat pe părinte Ioanichie este 

hun şi singur au mărturisit că-i   bun. 

                                           (ss) 

__________  

 1) 1745 

Arh. Stat. Bun. Public. Mitrop. Buc. Pach. 47. Doc.14. 

__________ 

 

 

Doc. No. 15 
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 †Noi megiaşii care ne vom iscăli mai jos şi sântem 

săteani şi slugi ai Dumisale Ştefan Breazoianul adevărăm 

cu această a noastră scrisoare că viindu-ne doaoă cărţi de 

groaznic blestem dela părintele Mitropolitul Ţării-

Rumâneşti Kir Neofit ca să arătăm capul moşii ce să zice 

Inghimpeţanca den vechime iară acum îi zic Boanga. Insă 

capul peste Dâmboviţă unde să loveaşte în capu cu moşia 

ce au fost a Dumnealui Pană __(alb)__ Stirbeiu ce să 

chiamă Rumâneşti. Deci noi văzând aceale cărţi ne-am 

strânsu cu toţi şi pă cum am fost arătatu piatra 

_____(rupt)____Varlaam arhimandrit dichiul mitropolii 

_____(rupt)____ _____(rupt)____giaşii den Inghimpaţi   

anume   Dim_____(rupt)____ _____(rupt)____ şi Mihul 

moştean şi Enachie _____(rupt)____şi Radul tot aşa am 

arătat şi acum şi au tras Portariul Ion împreună cu noi însă 

den hotarul de piatră den sus în jos pă lângă vadul ce au 

fost moara a Dum __(alb)__ Ştirbeiu mai în jos până în 

doaoă sălcii dărâmate ce s'au văruit partea moşteanilor 

stânjeni 210; de aici în jos s'au tras partea Sfintii Mitropolii 

până în casa lui Enachie Cimpocăi stânjeni 301 si am pus 

un bolovan hotar între moşia dumnealui Ştefan Breazoianu. 

De aci am mersu cu toţi alăturea cu moşia dumnealui 

Ştefan Breazoianu spre Dâmboviţă până am eşit în poiană 

la rădăcina vânjului ci iaste vchi hotar, de aici trage peste 

Dâmboviţă şi peste Ilfov ce umblă matca Dâmboviţii pă 

acolo unde au fostu piatră între moşia Dumisale sărdarului 

Ianachie  şi acum s'au semnat  un stejărel lângă  un corn   la 
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marginea  apei.  Aceasta   am   ştiut   şi   am mărturi(sit) cu 

ale noastre suflete. 

Ghenarie 28 dni leat 7258 (1750). 

x Eu Gligorie om bătrân şi slugă veache a Dumisale 

Şte-fan Breazoianu. 

x Eu unchiaş Şerban om bătrân. 

x Eu unchiaş, Pavel. 

Eu Pascul, Eu Văsiu,   Eu  Enachie _____(rupt)____Eu 

Badea Răcar, Ea Velicu, Eu Enachie Cimpo(ianu) 

_____(rupt)____ispravnic. 

_____(rupt)____ Fălcoianul. 

 

 

__________  

Arh, Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc. 15. 

  __________ 

 

 

Doc. No. 16 

 

†Adecă eu Ioan logofăt sin Călin Ciauş nepotul Popii 

Stan ot Sfântu Gheorghe vechiu dat-am zapisul mieu la 

mâna lui Bărcă Coj(ocarul) precum să se ştie că i-am 

vândut partea mea de moşie de moştenire dela Inghimpaţi 

ce să chiamă Brăneasca însă stânjeni cincizeci şi doi, 

tocmind stânjenul câte bani patruzeci şi doi şi care fac peste 

tor taleri 18 bani 24 şi i-am luat aceşti bani toţi deplin în 

mâna mea, cheltuiala să o tragă D-lui a otărnicii, care moşie 
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mi-au fost rămas şi mie dela moşu mieu Pop(a) Stan şi i-am 

vândut D-lui de a mea bună voe nesilit de nimeni să o 

stăpânească cu bună pace şi coconii D-lui câţi D-zeu îi va 

dărui. Şi când s'au făcut acest zapis au fost şi alţi oameni de 

cinste marturi. Insă această moşie lungul din apa Colintinii 

până (în) Dâmboviţă până în piatra care iaste la capul 

moşii, precum scrie   şi   în   cartea   de   hotărnicie.   Insă    

şi   pentru mai   adevărată   credinţă   am   iscălit   mai   jos  

ca să se crează. 

Mai 15  dni 7260   (1752). 

(ss) Ion Logofăt vânzător 

                         (ss) Eu Dima Coj(ocaru) martor  

                         (ss) Eu Radu Coj(ocaru)  martor  

(ss) Eu Diacon Petre martor 

 (ss) Eu Anghelachie martis 

(ss) Eu Costandin Cojocarul mar(tur). 

__________  

Arh, Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc. 18. 

  __________ 

 

 

Doc. No. 17 

 

 Eu robul lui D(umne)zeu Ioanichie arhiman-dritul ce 

au fost dechei la Sfânta Mitropolie den Târgovişte, 

adeverez cu această a mea scrisoare la prea cinstită dreapta 

Sfinţiei Sale părintelui Mitropolitului al Ungro-Vlahiei 

chiriu chir Grigorie şi la Sfântă Mitropolie precum să se 
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ştie că am cum-părat dela Stanca soacra Stoicăi slugeru 

Mitu (???) 100 stânjeni de moşie dela podul Vornicesii ce 

să numeşte Inghimpaţi în preţ cu tocmeală taleri şaptezeci 

pe care moşie cu a mea osebită cheltuială am făcut şi 

cărciumă la drum după cura să veade şi am curăţit pădurea 

şi am mutat podul şi am făcut puţul tot cu banii miei, pe 

care moşie o am cumpărat pentru Sfânta Mitropolie iar nu 

pentru Stoica sluga numai ce s'au cumpărat pă numele lui şi 

pentru pomenirea sufletului mieu o las danie sfintei 

Mitropolii, far având cineva a răspunde ori numita Stancă 

dela cine o am cumpărat ori Stoica ginerile ei cu mine să-şi 

caute, iar Sfânta Mitropolie să o stăpânească cu bună pace 

iar de nu să vor îngădui să stăpânească Mitropolia,  să   aibă 

a întoarce Sfintei Mitropolii banii ce am dat taleri 70 şi 

toată cheltuiala ce să va socoti cu dreptate la ceeace am 

făcut şi am cheltuit căci dela Stoica un ban n'au dat la 

nimic. Şi el stăpâneşte moşia şi cârciuma în silă de când o 

am cumpărat. Şi pentru mai bună întărire am dat acest zapis 

în-tărit cu iscălitura mâinii meale şi cu pecetea fiind şi alte 

mărturii de credinţă care mai jos cu iscăliturile să vor   

numi. 

                   August 29 dni 7268 (1760). 

(ss) Ioanichie Arhimandrit adeverez. 

(ss) Daniil Arhimandrit martor. 

                  x Cosma Igumen mărturie. 

                 (ss) Popa Andronte protopop mator.  

                 (ss) Costandin Dascălul mărturie. 

__________  

Pecete 
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  __________ 

 

 

Doc.No. 18 

 

 †Adecă eu Tudora ot Inghimpaţi ce am fost soţie 

răposatului Gheorghie feciorul Oprii den Inghimpaţi 

denpreună cu fiie-mea Stancea şi cu copilul micu Vasilie 

dat-am această adevărată a noastră carte la prea cinstită 

dreaptă Sfinţiei sale părintelui Mitropolitul Ţării chiriu chir 

Grigorie şi la Sfânta Mitropolie precum să se ştie că având 

răposatul soţul mieu moşie în Inghimpaţi dela părinţii lui 

denpreună cu ceialalţi fraţi ai lui anume Mihul Vânătoriul i 

Ianache, i Manea şi cât au trăit bărbatul mieu împreună cu 

fraţii lui au stăpânit partea lor cât au avut dela părinţi 

deavalma împărţind venitul frăţeşte, iar murind şi bărbatul 

mieu şi câte trei fraţii lui le-au rămas feciori şi nu sânt 

următori de dreptate ca să împartă venitul ca mai nainte 

vreame cum au înpărţit  părinţii lor cu bărbatul mieu ci ei 

caută cu lăcomie să mănânce şi partea bărbatului mieu, 

nedându-mi mie şi copiilor miei nimic. Deci fiindcă şi 

Sfânta Mitropolie are moşie acolo în Inghimpaţi de să 

hotăraşte cu părţile lor de moşie am socotit eu denpreună cu 

mai sus numiţii copii miei dentru bunăvoinţa inimii noastre 

de am venit aici la Sfânta Mitropolie la prea Sfinţia sa 

părintele Mitropolitul de am afierosit partea bărbatului 

mieu la Sfânta Mitropolie pentru pomenirea sufletului lui şi 
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a părinţilor lui şi pomenirea a tot neamului nostru, câtă să 

va alege după zapisele moşiei ce sânt la Partenie călugărul 

ce iaste isprăvnicel acolo pă moşia Sfintei Mitropolii. Drept 

aceia dar am dat această carte de dame ca de acum în nainte 

să aibă sfânta Mitropolie a căuta şi a lua partea de venit 

câtă va fi făr'de nici o opreală de cătră nimeni. Şi pentru 

mai adevărată credinţă am întărit cartea aceasta cu 

iscăliturile noastre puindu-ne şi deagitile în loc de pecete. 

Şi s'au iscălit şi alte mărturii de credinţă care mai jos cu 

iscăliturile lor să  vor numi. 

Fevruarie   27 dni leat  7271  (1763). 

(ss) Eu Tudora soţia răposatului Gheorghe ot Inghimpati 

adevereazu. 

Ea Stancea fata Tudoarii  Ea Vasile Sin Tudora adeverez. 

Ea Nistor Zet Tudora martur. 

(ss) Chezarie   (ss) Purtenie Arhimandit Tismen. 

(ss) Florei Erei   Hartofilax mărturie. 

(ss) Popa Andronie 

Şt am scris eu Neacşu logof. Mitropoliei cu învăţătura şi 

bună voia lor. 

__________  

Arh, Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc. 20. 

  __________ 

 

 

Doc. No. 19. 
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 †Adecă eu Bârcă Coj(ocaru) de aici din Bucureşti 

adeverez cu acest zapis al mieu la prea cinstita dreapta prea 

sfinţiei sale părintelui Mitropolitului Chiriu Chir Grigorie şi 

la sfânta Mitropolie din Bucureşti hramul sfinţilor Apostoli 

Costandin şi Elena precum să se ştie că având eu cinci zeci 

şi doi de stânjeni de moşie la Inghimpaţi sud Dâmboviţa 

alăturea cu cei şaptezeci de stânjeni ce i-am dat danie 

sfintei Mitropolii eu şi cu Partenie diac şi cu ceilalţi 

tovarăşi de moşie precum adeverează în cartea noastră cea 

de danie care stânjeni de moşie i-am avut şi eu de 

cumpărătoare dela Ioan logofătul sin Ciauş Călin nepot 

Popi Stan ot Sfântu Gheorghe cel vechiu precum 

adeverează zapisul lui. Deci neputând eu  să-i ţiu i-am 

vândut sfinţiei sale, preţul stânjenului după cum l-am 

cumpărat şi eu stânjenul po bani patruzeci şi doi care fac 

taleri optusprezece bani 24 şi mi-au dat sfinţia sa aceşti 

bani toţi deplin în mâna mea şi eu împreună cu acest zapis 

de vânzare i-am dat şi zapisul lui Ioan logofăt cu care am 

cumpărat şi eu, la  cinstita  mână  sfinţiei  sale. 

Deci de acum în nainte să aibă a stăpâni sfinţia sa şi 

sfânta Mitropolie cu bună pace aceşti 52 stânjeni de moşie 

cu bună pace de către mine şi de către tot neamul mieu să-i 

fie moşie ohabnică şi stătătoare în veaci. Şi când am făcut 

acest zapis au fost şi alţi oameni de cinste cari să vor iscăli 

mărturii şi eu pentru mai bună încredinţare mi-am iscălit 

numele şi mi-am pus şi __(alb)__ mai jos să să   crează. 

Aprilie 3 dni 7271 (1763). 
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Însă această moşie mearge în lat precum mearge şi 

celelalte moşii după trăsurile ce scriu în cartea de 

hotărnicie, iar lungul mearge din apa Colintinii peste 

Boanga până în piatra ce iaste la capul moşiei. Dar la 

trăsura dela Colintina pă drumul coconilor fiind moşia mai 

lată vine parte stânjeni 85. 

(ss) Eu Burcă Coj(ocaru) vânzător. 

(ss) Eu Diacon Partenie mărturie. 

__________  

Arh. Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc.21. 

  __________ 

 

 

Doc. No.  20. 

 

 Adecă eu Parthenie Ierodiaconul dela Inghimpaţi sud 

Dâmboviţa împreună cu Bârcă Cojocariul i dinpreună şi cu 

Voica lui Ianache şi cu văru-său Marin nepoţii Manului şi 

eu Radu sin Nedelco dat-am această adevărată a noastră 

scrisoare la prea cinstita şi blagoslovitoare dreapta prea 

sfinţiei sale părintelui mitropolitului Chiriu Chir Grigorie şi 

la sfânta şi dumnezeiasca Mitropolie din Bucureşti unde să 

cinsteaşte şi să prăznuiaşte hramul sfinţilor Apostoli şi 

împăraţi Costandin şi Elena să fie de bună încredinţare; 

precum să se ştie că având noi şaptezeci de stânjeni de 

moşiea la Inghimpaţi partea noastră prelângă moşia sfintei 

Mitropolii ce are danie dela Prostariţa Ana tot în-tr'un hotar 

pe cum scrie în cartea cea de hotărnicie ce iaste la tovaroşii 
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noştri de moşie, şi scrie şi în cartea sfintei Mitropolii iar 

asemenea. Noi de a noastră bunăvoe şi de nimenea siliţi am 

venit la prea sfinţia sa părintele Mitropolit de am închinat şi 

am dat danie sfintei Mitropolii aceşti stânjeni de moşie 

şaptezeci partea noastră ce am stăpânit-o până acum 

alăturea pe lângă moşia sfintei Mitropolii, însă eu Diaconul  

Parthenie am închinat stânjeni 20 iar casa cu grădina să o 

stăpânescu şi eu şi feciorul mieu iar după moartea noastră 

să rămâie iar la mitropolie, şi eu Bârcă Coj(ocariul) am 

închinat iar stânjeni 20 şi eu Voica împreună cu văru-mieu 

Marin nepoţii Manului am închinat stânjeni 15, şi eu Radul 

sin Nedelco am închinat stânjeni 15. Deci de acum înnainte 

să aibă sfinţia sa părintele şi sfânta Mitropolie a stăpâni 

aceşti mai sus zişi stânjeni de moşie cu bună pace de către 

noi şi de către tot neamul nostru să-i fie moşie ohabnică şi 

stătătoare în veaci. Iar noao şi părinţilor noştri pomenire în 

veaci, scriindu-ni-se şi numele noastre la pomeanicul cel 

mare al sfintei Mitropolii, însă aceşti stânjeni de moşie sânt 

în lat trăsura dintâi stânjeni 115 fiind moşia mai lată şi 

mearge din stejar) în sus păn drumul Coconilor iar la doao 

trăsuri dela mijloc fiind moşia mai îngustă sânt numai căte 

stânjeni şaptezeci, iar la trăsura dela căpătâiul de peste 

Boanga la Dâmboviţa sânt stânjeni 72. Aşa o am stăpânit-o 

şi noi aşa o am închinat-o şi danie sfintei Mitropolii. Şi 

când am făcut această carte de danie au fost şi alţi oameni 

de cinste ce să vor iscăli mărturi şi noi pentru mai adevărată 

încredinţare ne-am iscălit numele şi ne-am pus deagetele 
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mai jos să să crează. Şi alte zapise n'am avut să dăm prea 

sfinţiei sale căci noi am   fost   moşneani vechi. 

Aprilie 3  dni  leat 7471  (1763). 

(ss) Eu Diacon  Parthenie adeverezu  

(ss) Eu Bărcă Coj(ocariu) adeverezu 

__________  

Arh. Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc.22. 

  __________ 

 

  

Doc.No.  21 

 

Copie  după  condică. 

Eu Diaconul Parthenie dela Inghimpaţi sud 

Dâmboviţă adeverezu cu această scrisoare a mea la prea 

cinstită dreapta prea sfinţitului părintelui Mitropolitului 

Chiriu Chir Grigorie pentru dania ce au dat-o Voica i 

vărăsău Marin nepoţi Manului; i Radul sin Nedelcu că ei 

mi-au zis cu gura lor când voi închina eu şi cu Bărcă 

Cojocaru moşia noastră de moştenire la Inghimpaţi o 

închină şi ei şi eu după cuvântul lor şi învăţătura ce m'au 

învăţat am închinat şi partea lor împreună cu a mea şi a lui 

Bărcă şi pentru credinţă am dat această scrisoare de 

adeverinţă la cinstită dreapta prea Sfinţiei Sale. Şi mi-am 

iscălit numile mai jos ca să să   crează. 

Aprilie  3 leat 7271  (1763). 

(sem) Eu Diaconu Parthenie adeverezu, Eu Bărcă 

Cojocaru mărturie. 
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__________  

Arh. Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc.23. 

  __________ 

 

 

Doc. No. 22. 

 

Moşia ce s'au mai adăogat la Inghimpaţi dela Boanga 

partea lui Gherghe sin Oprin care au dat-o danie  soţia  lui  

Tudora stânjeni   10. 

Stânjeni 62 dela Ion logofăt sin Călin Ceauşu ce i-au 

vândut lui Bârcă Coj(ocaru) şi Bârcă ni-i i-au vândut noao. 

Stănjeni 70 ce i-au dat danie Parthenie erdiacon 

dinpreună cu Bârcă Coj(ocaru) i cu Voica lui Ianache  i cu  

vără-său  Marin   nepoţii   Manului şi Radu  sin   Nedelco   

însă:  stânjeni    20    diaconul Partenie,  stânjeni  20  Bârcă  

Coj(ocaru). 

Stânjeni 15 nepoţii  Manului,  stânjeni  15 Radu sin 

Nedelco. 

Grigorie Milostiu  Bojiu arh. mit(ropolit).  

Diacone  Partenie această moşie de aici dela Inghimpaţi ce  

s'au  adăogat acum în zilele noastre iată că-ţi scriem să  o   

cauţi; aceasta   şi fi  blagoslovit. 

                Noemvrie  25 dni 7270 1766). 

 

 

stânjeni 20 de moşie dela Boanga Inghimpaţi ce am dat eu 

danie la Sfânta Mitropolie că aşa au lăsat şi răposatul frate-

Pecetea 
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meu Popa Macarie eromonahul  cu  sufletul lui să de   

danie. 

(ss) Popa Căliment 1)   ermonah sept. 7;7276 (1767) 

i pe mirenie Popa Constandin.   

__________  

Arh. Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc.24. 

1) Climent. 

  __________ 

 

 

Doc.No.23 

 

Adecă eu Popa Costandin ot Breazoaia sud 

Dâmboviţă feciorul răposatului Popii Costandin ot tam, 

denpreună cu ginerimieu Popa Hiera adeverez cu acest al 

nostru adevărat şi credincios zapis la prea cinstită 

blagoslovitoare dreapta Sfinţiei Sale părintelui 

Mitropohtului Ţării Kiriu Kir Grigorie al Ungro-Vlahiei şi 

la Sfânta Mitropolie precum să să ştie că având eu Popa 

Costandin zeace stânjeni de moşie ce să numeşte Brăneasca 

Ia Boanga sud Dâmboviţă ce iaste alăturea cu moşia Sfintei 

Mitropolii Târgovişti ot tam şi pre din sus alăturea cu zeace 

stânjeni de moşie tot de un pământ ai vărului mieu 

Diaconul Neagoe sin Popii Manul ot Cocani, care această 

parte de moşie o am avut şi noi de moştenire dela părinţii 

noştri întru stăpânire cu bună pace. Deci eu numitul popa 

Costandin aşa am socotit den bună voia mea de am închinat 

Sfintei Mitropolii aceşti zeace stânjeni de moşie pentru 
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pomenirea mea şi a părinţilor miei. Şi pentru stăpânirea 

acestor stânjeni de moşie atât de partea mea cât şi de partea 

vărului mieu Neagoe diaconul fiindcă zapisele ceale vechi 

s'au răpus după vremi dar în vremea când au mersu 

hotarnic Dumnealui Grigorie Greceanu vel dvornic de au 

hotărît moşia noastră şi a altor moşneani, dând altora cărţi 

pă la mâinele lor de stăpânirea părţilor lor de moşie au dat 

şi la mâna mea şi a vărului Neagoe diacon carte de 

stăpânirea acestor 20 de stânjeni pă din doao, care carte la 

mâna diaconului Neagoe vărul mieu şi acum care voiu 

aduci-o la prea sfinţia sa de să va lua copie după dânsa. 

Drept aceia pentru mai adevărată credinţă ne-am iscălitu 

numele noastre într'acest zapis de danie iscălindu-se şi alte 

mărturii vreadnice de credinţă care cu iscăliturile lor să vor  

numi  den  jos: 

Fevruarie 20  7275 (1767). 

(ss) Eu Popa Costandin ot Brezoe, am dat danie. 

(ss) Eu Popa Hiera zet ego adeverez 

(ss) Mihail arhim.  mit. marturie. 

(ss) Mihail Dic. mit. 

Şi am scris, eu Neacşul logofăt mitropoliei cu învăţătura 

lor. 

__________  

Arh. Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc.25. 

  __________ 
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Doc. No. 24 

 

'Oyggrovlahias,    'Ignatios    epiveveoî    oti    'ison 

esti aparallakton  tîs  prototipoy eygeneia tîs. 

'Oyggrovlahias Dositheos epivevaioî 1.   

†Cu cât iaste ştiută şi cunoscută şi văzută deapururea 

petricerea noastră dintru această vrimelnică şi scurtă viaţă 

pentru căci să cuvine omului odată a muri, cu atâta fiind 

neştiută acestii petreceri şi ceia întru care ne coprinde 

sfârşitul, văzându-mă şi eu în slăbiciunea bătrâneţilor şi 

temându-mă ca nu cumvaşi lenevindu-mă să mă coprindă 

acel sfârşit al vieţii ce iaste cu hotărîre asupra ticăloasei firii 

omeneşti fără dă a putea să-mi arăt voinţa pentru mult puţin 

ce-mi rămâne, în ce chip să se urmeze, cum şi datoriri şi 

pomeniri ale ticălosului mieu suflet, cu mintea întreagă 

fiind încă şi sănătoasă, după starea vârstii mele, am socotit 

printr'această diată să-mi arăt tot şi voinţa rugând şi pă prea 

sfinţia sa părintele Mtropolitul Ţării ca să o întărească, şi pă 

mai jos iscăliţii boeri  ca să o adevereze spre a-şi avea după 

pravilă cuviincioasa ţinere, fiindcă după moartea 

răposatului soţul meu sărdar Nicolae Obedeanu am rămas 

cu trei copii, adică două fete şi un fecior, păzind văduvie 

                                                 
1 ) Am transcris aceste cuvinte cu litere latine tipografia ne având 

alfabet grecesc; m'am casnit în tot felul sa traduc partea prima şi 

n'am putut s'o descurc; c u v i n t e l e  „ison" şii cei doi ''tîs" sunt 

scrise cu îia; cred ca undeva trebue să f i e  vre-o eroare de copist 

caci aşa cum sunt scrise nu pot avea nici un sens. Pare ca vrea sa 

spue că:  Igna t ie  al Ungrovlahiei mărturiseşte că acest testament al 

nobilei doamne este absolut întocmai cu originalul. Partea a doua 

spune : Dosithei al Ungrovlahiei mărturiseşte. Pare iarăşi curios cum 

doi ierarhi, Ignatie şi Dosithei, sunt în acelaş timp ai Ungrovlahiei! 
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până în sfârşitul, cu cuviinţă după pravilă am rămas şi 

epitroapa copiilor  şi  stăpână  a  casii  după   obiceiul   

pământului  ce s'au urmat şi la alte case şi familii, nevrând 

pentru a lor dragoste să dăjghinez casa cu cerere de zestre 

şi alte dreptăţi ce nu s'ar fi căzut a lua şi aşa în văduvie mi-

am căsătorit fetele cu foi dă zestre după cum am putut să 

mă învoesc cu ginerii după a cărora căsătorie pentru 

mulţimea păcatelor mele murindu-mi şi feciorul necăsătorit 

şi una din fete mi-au rămas dintr'însa nepoată-mea Mariuţa 

care dinpreună cu fii-mea Marica iaste acum chemată după 

pravilă a mă clironomisi. Insă după cum eu din început am 

tras eu casa cu multă osteneală şi sudoare aşa şi dumnealor 

să mulţumească cu împărţeala ce mai jos arăt că le fac 

pentru a lor linişte după cum am socotit a fi mai cu dreptate 

arătând care să stăpânească după petrecerea mea cu ce şi 

prin cine să mi să facă pomenirile sufletului mieu şi a 

tuturor părinţilor dela care au rămas aceste multe puţine 

lucruri şi să să mulţumească a le lua şi a-le stăpâni în pace 

una dă către alta cu blagoslovenia mea cea părintească; dă 

cred că blagoslovenia părinţilor întăreşte casele fiilor şi 

împotrivă cu blestemul mieu dă să vor îndrăzni a strămuta  

cat dă  puţin din  cele  orânduite. 

Partea ce las să stăpânească fii-mea Marica anume: 

„Moşia Vizureşti pă jumătate dă peste tot hotarul şi din 

heleşteu afară din stânjeni trei sute ce sânt daţi Mariuţii 

pentru lipsa stanjănilor din moşia Ciocovenii după cum din 

exoflisis ce am cu tată-său  mai  pre larg să  vede : 
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Pă jumătate viile dela Greaca ce sânt pă pământ strein 

ţiganii pă jumătate afar din câţi mai jos anume arăt că s'au 

ertat şi i-am dat danie viile dela Mărunţiş sud Saac1 cu 

pământul lor ce sânt ca la unsprezece pogoane însă pentru 

lipsa zestrilor din moşia Vadului şi alte lucruri pentru că 

acea moşie fiindu-i dată drept una mie dă stânjeni prin 

hotărnicie să găseşte za stânjeni cinci sute şaptezeci care să 

fac lipsă dă stânjeni patru sute treizeci cum şi prin  exflisis  

să  vede. 

Partea ce las să stăpânească nepoată-mea Mariuţa. 

Moşia Vizureşti pă jumătate dă peste tot hotarul şi din 

heleşteu afară din stânjenii trei sute ce sânt daţi mai nainte 

pentru lipsa stânjănilor din moşia dă zestre  Ciocovenii. 

Casile din Vizureşti dă piatră cu grădina şi cu tot 

îngrădişu cât ţine curtea şi cu moara după heleşteu. Moşia 

Mătrocea din sud Vlaşca stânjeni o sută şi cincizeci, 

jumătate viile dela Greaca ce sânt pă pământ străin cu 

otaştină. 

Moşia Costienii din sud Vlaşca za stânjeni patru  sute  

şi  cincizeci. 

Ţiganii pă jumătate afară din câţi mai jos arăt că  s'au 

ertat  şi s'au dat danie. 

Viile dela Tohani sud Saac cu pământul lor ce sânt la 

douăsprezece pogoane însă pentru lipsa din viile de zestre 

ce mi-au spus taică-său că are de doao pogoane i pentru 

nişte epe ce le-au preţuit drept taleri patru sute pentru care 

bani are şi zapisul mieu dă datorie. 

                                                 
1 Judeţ desfiinţat, fost între jud. Prahova şi Buzău 
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Din toţi ţiganii miei am dat cincisprezece suflete 

nepoati-mii Elencăi a fii-mii Mariucăi când s'au măritat 

fiind botezată dă mine neavând alt ce să-i dau. 

Partea sufletului mieu şi ai tuturor dela care să  trage  

aceste  periusie. 

Cu  această parte ale  sufletelor încarcu  şi  în datorez 

pă fii-mea Marica a da şi a face întocmai după cum mai jos 

arăt fiindu-mi fată şi fireşte urmând a fi cu mai multă grijă 

şi durere dă inimă neamestecându-să nici dă cum nepoată-

mea fără numai lăsându-o supt privegherea prea osfinţitului 

nostru Mitropolit al Ţării i a D-lui nepotă-mieu Ioan 

Comăneanu biv vel clucer şi a D-lui Ioan Creţeanu biv vel 

paharnic spre a să urma şi a să da toate milele şi daniile şi a 

să face toate pome-nirile întocmai fără  nici-o  zminteală. 

Pă Ioan ţiganu cu nevasta lui Neaga şi Andrei Brat 

Ion i Voico şi Dumitrasco Diga să-i lase slobozi şi 

nesupăraţi pentrucă i-am ertat din robie dându-le şi cărţi de 

ertăciune căci din copilăria lor s'au  aflat  slujind casii. 

Pă Marica fata lui Tudor ţiganu zidaru am dat-o D-lui 

clucerului Ioniţă Greceanul după cu-vântul răposatului 

soţului mieu ce şi D-lui au fost pruncit prin diata 

răposatului, Vorniceşii Ilincăi a-i da doao suflete de ţigani. 

Dar fiind fugită la Marică şi nedându-o în viaţa mea pă 

aceasta să aibă a-i da epitropii miei după moartea mea alta 

în  locul  aceştia. 

Pă Barbul ţiganu cu nevasta lui Rada i cu fii-său Stan 

să-i dea la Sfânta Mitropolie pentru-că  iaste  lăsat  danie  

spre  pomenire. 
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Casile din Bucureşti din mahalaoa Colţii cu cârciuma 

cu prăvălioarele dela Pod cu locul lor să le stăpânească fiii-

mea Marica. Insă dă toate acestea câte mai jos orânduesc a 

mi să da la pomenire şi milostenii adică : 

 Taleri 

2000     la  pogribania  mea   şi  pomenirile  mele până                 

la  trei  ani 

Taleri 

1500    iar la pomeniri până la şapte   ani   când să mă 

şi dăzgroape 

500 la mănăstirea Sf. Gheorghe unde iaste îngropat 

soţul mieu şi voesc a mă îngropa şi eu 

2000 să facă beserică dă piatră la Biţica pă moşia 

ginerimieu Nicolae pentru pomenirea 

noastră. 

 

Pentru  sărindară. 

 

500 prea osfinţiei sale părintelui Mitropolitului 

50  părintelui episcop Rămnecu  

50 părintelui episcop Argeşu  

50 părintelui episcop  Buzău 

100 părintelui  Vlădicăi   Zicon pentru 2 sărindare fiind  şi 

duhovnic.  

50 părintelui  Vlădicăi  Sardion 

50 părintelui Vlădicai  Thevaidon  

40 preoţilor  dela mănăstirea  Colţii   însă  popii Neagului  

un  sărindar   dăosebit   dintru această  sumă 
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10 la mănăstirea  Cernica 

10 la mănăstirea  Stavropoleos  

10 la  biserica  Grecilor  

10 la mănăstirea  Sărindarului.  

6960 

10 la mănăstirea sfântului Ioan  

10 la  biserica ot  Vizureşti 

10 la  biserica  ot Biţica 

10 la biserica ot Ghimpaţii nepoată-mii Mariuţii 

10 la  biserica ot  Ciocovenii Obedeanului 

10 la  biserica  ot Goştilor 

10 popii  Ianache ot  Sf.  Gheorghe vechi 

10 popii  Ştefan  ce au fost la   Vizureşti 

10 la  biserica Albă unde sânt îngropaţi părinţii. 

7050 

 

Milostenia. 

 

Taleri 

250 la  cutia dă  milostenie 

300 la doao  fete  dă  oameni  scăpătaţi 

100 la o  fată  mare  nepoată  Stărostoaiei Ilincăi Andorgăi 

50 copiilor lui Manolache  Topliceanu 

50 Catrinii   Alexencii 

40 fetii  popii  loan  ot  Colţă  cliricu 

40 fetii popii  Neagului ot paraclisu Colţii 

30 fetii  popii  Ianache  ot  sf.  Gheorghe  vechiu 

25 fetii  popii  Muşat  ot  Colţea 
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25 fetii diaconului  Radu  sin Popa   ot Vizureşti 

60 fetii  Răducanului  Mihuleţu  zarafu 

30 fetilor  Mariuţăi  Groasii  ot Lucaci 

30 fetii  Haidii sora  lui  Zamfir  logofătu 

30 Mariuţăi  Işlicăresii ot   Dârvaşi 

10 Păh.... ce  au  fost  în  casă  la mine 

8120 

250 Nepotă-mieu Ion Comăneanu biv vel clucer pentru 

osteneala privegherii cu care îi  însărcinez 

100 D-lui   paharnic   loan   Creţeanul  

8470 adică  opt  mii  patru   sute   şapte zeci  îndatorez  pă  

fii-mea  Marica să  dea  după moartea   mea. 

Osebit de toate acestea câte mai sus arăt a să cheltui la 

pomenirile şi milosteniile ce am orânduit mai îndatorez pă 

fii-mea Marica ca dela şapte ani înainte după prestăvirea 

mea să fie datoare pă tot anul a cheltui câte taleri doao sute 

cincizeci cât D-zeu îi va dărui viaţă cu a face câte doao 

parastase pă an cu arhiereu unul la mănăstirea sf. Gheorghe  

und  iaste  îngropat  soţul  mieu şi voi  şi eu şi altul la 

mănăstirea Sărindarul unde sânt îngropaţi Vornicu Grigorie 

şi Vorniceasa Ilinca purtând şi dă grijă mormânturilor dă 

făclii şi untdelemn. Asemenea să fie datoare ca ori când să 

va întâmpla să vie vre-un Patriarh aici în ţară să-1 aducă ca 

să slujască sfânta liturghie şi să ne pomenească şi în scurt 

orice alt va socoti spre folosul sufletului să facă cheltuind 

cum am zis pă tot anul acei bani ce mai sus arăt doao sute 

cincizeci şi cu acest mijloc urmându-să la toate să-mi aibă 

blagoslovenia părintească amăndoao şi toţi dă obşte rude şi 
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streini să mă ierte dă câte voi fi greşit cumvaşi într'această 

lume  cum  şi milostivul  D-zeu  să-i erte pă toţi. 

1803  Mart.  24 

(sem) Maria Obedeanca 

,, Ioan Comăneanu clucer martor 

 ,,  Ioan Creţeanu paharnic martor o 

pneymatikoos aytîs patir zihnoon Dianiil, 

martys1 o Pogonianis Anthimos martys2 

Copie adevărată fiind, adeverez şi însumi cu iscălitura mea.  

(ss) loan Creţeanu paharnic. 

Copie adevărată 

                    (ss) Nicolae logofătul Mitropoliei 

 

 

Doc.No. 25. 

 

Perilipsis dă scrisorile moşii Inghimpaţi din sud 

Dâmboviţa a dumnealui medelnicerului Matei  Greceanu. 

7198 Iulie 23. Zapis al Oancii şi cu fraţii lui Stanciu i   

1690 Muşat feciorii Popii Manii ot Ghimpaţi la mâna 

jupânesii Păunii spătăresii a răposat Drăghici lui vel spătar 

Cantacuzino şi coconilor dumneaei, Pârvul logofătul i 

Şerban căpitan Cantacuzineşti că l-au vândut moşia lor din 

                                                 

Arh. Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc.26. 
1 Daniil al Zihnelor (?) părintele sufletesc al ei, martor; (aci se văd 

încă odată greşeli de scriere greacă ; astfel pneyrnatikos e scris   cu 

omega,când trebuia scris cu omicron). 
2 Antim al Pogonianei. Martor 

__________ 

Pecetea 
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Ghim-paţi ce se chiamă Zbârceasca ot sud Dâmboviţa însă 

stânjeni 100 din câmp, din pădure, din apă şi din siliştea 

satului dupreste tot hotarul veri cât să va alege stânjenu po 

bani 70 ce fac peste tot taleri 53 luând aceşti bani toţi 

dăplin în mâinile lor, care moşie este a lor dala părinţii şi 

este alăturea pă lângă moşia lui Matei i Costandin feciorii   

Fotii cupeţul  pă  din  jos. 

7198 Iulie 23. Zapis al lui Tudor Cojocarul din 

Bucureşti la mâna jupânesii Păunii a răposatului Drăghici 

biv vel spătar Cantacozino şi a coconilor dumneaei Pârvu 

logofăt şi Şerban Căpitan Cantacozineşti că i-au vândut 

partea lui dă moşie din Ghimpaţi însă stânjeni 50, din 

câmp, din pădure, din apă, din siliştea satului şi du păste tot 

hotarul care este alăturea cu moşia lui Matei i Costandin 

feciorii Fotii cupeţul pe din sus, stânjenul po bani 70 ce fac 

taleri 26 pol luând şi toţi banii acestea dăplin în mâinile lui 

care moşie i-au fost şi lui de cumpărătoare dela Badea şi 

dăla Io-naşco  feciorii  lui Ion  ot       (alb)___        

7221  Aprilie  7.  Zapis  al  lui  Matei  Cantaco zino şi cu   

1713 frate-său Pârvul feciorii răposat Pârvului Cantacozino  

stolnicul şi cu cumnata lor Ancuţa jupâneasa răposatului 

fratelui lor Costandin Cantacozino biv vel postelnic la 

mâna dumnealui unchiului lor Radul Cantacozino vel 

comis că având dumnealor neşte moşie dă casă şi dela 

unchiul dumnealor Şărban Cantacozino biv vel dvornic la 

Inghimpaţi ot sud __(alb)__ stânjeni 300 care moşie este 

alăturea cu moşia dumisale ce o are la Vizureşti şi nefiindu-

le de trebuinţă această moşie au vândut-o dumisale 
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stânjenul po bani 70 ce fac taleri 157 pol luând şi toţi bani 

dăplin dăla dumnealui, care moşie merge din apa 

Dâmboviţii până în apa Colintinii iar zapisile cele vechi dă 

cumpărătoarea acestei moşii să aibă a le da dumi-sale când   

le  vor  găsi. 

7222 Mai 29. Zapis al lui Matei căpitan Fărcăşanu la mâna 

1714 Radului Cantacozino vel spătar că având el o parte dă 

moşie dăla Inghimpaţi ot sud Dâmboviţa ce este şi lui dată 

de pomană dă dumnealui răposatul Şerban Cantacozino vel 

dvornic şi având şi dumnealui într'acest hotar cumpărătoare 

dăla feciorii Pârvului stolnic Cantacozino Măgureanul şi 

fiind alăturea şi cu altă moşie a dumnealui ce se chiamă 

Vizureştii ca căzându-să dumnealui a cumpăra această 

moşie i-au vândut-o dumisale însă stânjeni 107 şi cu 

pivniţile de piatră după cum au fost cumpărat-o şi 

dumnealui Şerban Cantacozino vel vornic dela feciorii Fotii 

neguţitorul ot Ghimpaţi în bani gata taleri 100 şi i-au dat 

dumnealui aceşti bani toţi gata dăplin dându-i şi el 

dumisale dinpreună cu acest zapis şi zapisul cel vechi dă 

cumpărătoare cum şi hrisovul lui Alexandiu Vodă, (Însă 

zapisul cel vechiu nu să vede acum la medelnicer). 

7243  Martie  5.  Zapis al  Stăncăi  spătăresii  şi al  Saftii    

1735 Cantacozini  la  mâna cumnatului dumnealor Ianache 

biv vtori postelnic şi verii dumnealor Chirii Bălăceancăi că 

le-au vândut dumnealor moşia Ghimpaţi ot sud Dâmboviţa 

însă stânjeni 407 cu pimniţă dă piatră care moşie le este şi 

dumnealor dă cumpărătoare dăla nepoţii dumnealor Matei 

Măgureanu vel armaş şi Pârvu şătrar Cantacozineşti 
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precum arată zapisile dă cumpărătoare şi este alăturea cu 

moşia Vizureştilor ce au vândut-o dumnealor lui Grigore 

Greceanu vel vistier însă dăla nepoţii dumnealor stânjeni 

3oo şi dăla Matei stolnicul Fărcăşanu stânjeni 107, şi lun-

gul moşiei merge din apa Dâmboviţii până în apa Colintinii 

însă stânjenu po bani 70 ce fac taleri 237 bani 5o luând 

aceşti bani toţi dăplin dăla dumnealor însă din câmp, din 

pădure, din apă, din siliştea satului şi dupreste tot hotarul 

după cum scrie zapisele cele vechi şi hrisovul lui Alexan-

dru   Vodă. 

1767 Sept. 22. Zapis al Saftii sărdăresii şi Alexandru 

sărdariu mărturie, i Ilinca sărdăreasa mărturie la mâna 

dumnealui Nicolae Dudescu vel dvornic că având moşie la 

Inghimpaţi sud Dâmboviţa stânjeni 407 rămasă dăla 

răposatul taică-său Ianache sărdarul au vândut-o dumisale 

împreună cu pivniţa dă piatră drept taleri 275 luând şi toţi 

banii dăplin în mâna dumneaei dă care i-au dat împreună cu 

acest zapis şi toate zapisăle cele vechi, care moşie au fost 

cumpărat-o şi răposatul taică-său dă la răposata Stanca 

spătăreasa mătuşa dumnealui dvornicului. 

1767. Noembrie 28. Zapis al lui Nicolae Dudescu vel 

dvornic la mâna Badii Stirbeiu vel vistier că având moşie la 

Inghimpaţi sud Dâmboviţa stânjeni 407 cumpărată dela 

jupâneasa  Safta sărdăreasa fiica răposatului Enache biv vel 

sărdar drept taleri 275 însă stânjenii cei din sus arătaţi şi cu 

pivniţă de piatră au vândut o dumnealui toată moşia aceasta 

şi cu pivniţa dă piatră în taleri 814 luând şi toţi bani dăplin 

în mâna dumnealui de care i-au dat împreună cu acest zapis 
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şi toate zapisăle cele vechi mai căzându-i-să dumnealui a o 

cumpăra fiind rudenie  cu vânzătoarea dumisale. 

1768 Feb. 5. Carte a dumnealui Badii Stirbeiu vel 

vistier la mâna nepoatii dumnealui Sultăniţii fiica 

cumnatului dumisale Neculae biv trete logofăt sin Panait 

biv vel grămătic sor cu soţia dumnealui meldelnicer Matei 

Greceanu că având dumnealui moşie la Inghimpaţi sud 

Dâmboviţa stânjeni 407 împreună cu pivniţă dă piatră 

cumpărată dăla Nicolae Dudescu vel dvornic în taleri 814 şi 

ştiind-o pă dumneaei în scăpătăciune i-au dăruit această 

mai sus numită moşie împreună cu pivniţa dă piatră ca să-i 

fie pentru chiverniseala dumneaei iar părinţilor dumnealui 

vecinică pomenire, şi i-au dat împreună cu această casa 

dumnealui dă danie şi toate zapisăle cele vechi ca să o 

stăpânească cu bună pace dumneaei şi copii dumneaei în 

veaci dă către dumnealui şi dă către tot neamul dumnealui.             

(ss) Grigorie Greceanu. 

7136  Aprilie  20. Hrisov al lui Alexandru  Iliaş   voevod la  

1628 mâna Gramii Clucerul i a ju pâneşii dumisale   Văenii  

pentru moşia ot  Ghimpaţi ce-i  merge  lungul  din  scursura 

dvornicului  până  în Dâmboviţa. 

Acest perilipsis s'au scos din scrisorile ce s'au trimis 

dă dumnealui medelnicerul Matei Greceanu, părintele mieu 

pecetluit cu pecetea dumnealui slugerului   Drăghiceanu  

după cum coprinde  scrisoarea taică-mieu şi o trimite către 

mine i către frate-mieu Costache, care seneturi 

despecetluindu-să dă dumnealui Paharnicul Ieanache Hafta 

faţă cu mine, după ce s'au scos perilipsisul dintr'ânsele s'au 
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pecetluit iarăşi la loc cu pecetea mea şi s'au dat în mâna 

dumnealui paharnicului să le trimită la dumnealui clucer 

Filip spre a le da şi dumnealui dă unde  le-au luat şi spre 

încredinţare  am iscălit. 

1819 Aprilie 24.  

(ss) Grlgore Greceanu. 

__________  

Arh. Stat. Bun. Publice Mitr. Buc. Pach. 47 Doc.20. 

  __________ 

 

 

 

DOCUMENTE AFLĂTOARE IN POSESIUNEA MEA 

 

Doc. No. 26 

 

Ianache Halipenski Vel—Vornic za Târgovişte din 

preună cu 6 boerinaşi hotarnici anume : Ianache vtori Pitar 

Brătescul, i Ştefan Stolnic Produlescu, i Radu Cupeţul ot 

Târgovişte, i Mlacarie călugărul, i Grigore vătaf ot 

Breazoea, i Şerban ot tam, dat-am cartea noastră de 

adeverinţă şi de hotărnicie Sfintei şi Dumnezeeştii 

Mitropolii din oraşul Bucureşti unde se cinsteşte şi se 

prăznueşte hramul Sfinţilor şi Marilor împăraţi întocmai cu 

Apostolii Constandin şi Elena şi cinstitului prea sfinţită de 

Dumnezeu ales Kir Neofit Mitropolit Ţărei Româneşti, ca 

să fie Sf. Mitr. moşie în ho-tarul Ghimpaţilor ce s'au 

chemat mai nainte Bră-neasca ot sud Dâmboviţa dania Anei 
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Prostariţii cu bună pace şi făr de nici-o supărare de către ni-

menea pentru că această moşie Ghimpaţi fiind moşnenilor 

deacolo moştenire   veache   încă  de la moşii şi strămoşii 

lor, tot o au stăpânit ei cu pace până la o vreme, iar după 

aceia unu din moşneni pentru păsul ce vor fi avut şi-au fost 

vândut părţile lor de moşie atât unui Fote Kurcibaş cât şi 

fiului său Constandin Inghimpăţeanul după cum zapisele de 

vânzare ce au fost date la mâna acestor cumpărători arată şi 

după aceia şi Constandin Inghimpăţeanu feciorul Fotei 

Kurcibaş stăpânind acele cumpărături câtă-va vreme şi 

moşnenii ce mai rămăsese cu părţile lor într'acest hotar 

nevândute, pentru păsul ce vor fi avut, fugind şi ei în ţară, 

le-au fost cuprins Constandin Inghimpăţeanu şi acele părţi 

ale lor, adică hotarul peste tot stăpânind aşa fără de cale 

până la o vreme. Iar apoi şi Constandin Inghimpăţeanul 

ajungând la vreme de scăpătăciune şi având păs de bani 

fost-a pus toate zapisele de cumpărătoare ce cumpărase 

moşie dela aceşti moş-nenii atât tată-său Fota Kurcibaşa cât 

şi el zălog la Ana Prostariţa ce o numim şi mai sus care o 

au chemat pre mirenie Vişana drept tl. 96, cu dobândă, cu 

zapis şi cu zi ; şi după ce le-au pus, trecând zi peste zi n'au 

fost putut Constandin Inghimpăţeanul ca să mai dea acei 

bani să-şi scoată moşia până ce s'au întâmplat de au murit şi 

rămâind jupâneasa lui Neacşa iarăşi n'au putut nici ea să o 

scoată, până ce au murit şi ea ; şi în urma lor răm(âind) fiul 

său Ştefan, iarăşi neputând nici el răspunde la acei bani, au 

rămas moşia bună întru stăpânirea Prostariţei Ana dând şi 

Ştefan feciorul lui Constandin Inghimpăţeanu zapis de 



 117 

stăpânire la mâna Anei Prostariţei. După aceasta şi Ana 

Prostariţa fiind la vreme de bătrâneţe au fost socotit dintru 

bun gând dumnezeiesc de au dat şi au închinat acele 

cumpărături ce scrie într'acele zapise tot cu sume pe anume  

de  la cine s'au  cumpărat această danie,  Sfintei Mitropolii   

care   face   toate   zapisele de  acele  cumpărături   stj.  318  

că  să   fie  pentru  pomenirea  sufletului ei  şi a  părinţilor 

ei dând şi toate zapisele Ia Sfânta Mitropolie. Deci după 

aceasta strângându-se  şi toţi moşnenii din  ţară  de  unde au 

fost risipiţi şi căutându-şi părţile  lor asupra Sfintei Mi-

tropolii  şi având pricină  cu  părintele Varlaam arhimandr.  

prodichei al Sf.  Mitropolii, sfinţia  sa au fost dat înştiinţare  

pentru această   pricină   a  moş(nenilor)  Prea  Sfinţitului 

Mitropolit  ce  şi   mai sus se numeşte,  şi  Sfinţia   Sa  dând  

înştiinţare Prea Lu-minatului  nostru Domn    Io    Grigore   

Ghica Vvd pricina,  poruncituni-a  Măria   Sa cu prea 

luminata carte  Mării  Sale  şi  cu  sluga   Mării    Sale   Ion   

vel portar  şi   cu  aceşti  şase  boeri  hotarnici   să    căutăm 

şi să îndreptăm  această   pricină   adică   câtă   moşie este  

cumpărătoarea  lui  Constandin   Inghimpăţeanu şi  câtă  au  

rămas   moşnenilor    nevândută, trimiţând Sfinţia   Sa   şi  

două cărţi de blestem  asupra moşnenilor  şi  a  altor  

împrejureni  ca să  mărturisească întru  adevăr  atât   pricina  

aceasta   cât    şi    hotarul    de toate  părţile  care   şi  eu   

fiind  ca  să adeverez  lucrul şi  mai  bine  şi  cu  dreptate  

adică  câtă  moşie  au intrat în  mâna  Anei Prostariţei    

zălogirea  lui  Constandin   Inghimpăţeanu  ca  să  văz  ce    

rămâne moşnenilor  am  trimis  ca   să  vie   Ana Prostariţa   
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şi  fiind foarte  slabă  şi   neputând  veni    am    trimis    de    

o  au adus  cu   o   căruţă   la   care  nici  în picioare nu   

putea sta.  I-am  dat  cuvânt  ca  să  mărturisească   adevărul 

pe cât va şti că iaste zălogirea lui Constandin 

Inghimpăţeanu  pe atât  să  dea   şi  danie  iar  nu   mai mult  

şi  aşa  au  mărturisit  înaintea  noastră  că aceşti 318 stj.  îi 

este  zălogirea şi atât dă sfintei Mitropolii danie  după cum  

şi  mai  sus  arată,  care  şi   noi căutându-se  zapisele  toate,  

s'au găsit. Deci în vreme ce am văzut şi eu prea luminată 

porânca Mării Sale când au fost la zi şi la soroc strângându-

ne cu aceşti şase boerinaşi la această moşie şi fiind orânduit 

de Prea Sfinţitu Mitropolit vechil pe părintele Varlaam 

arhimandritul şi fiind şi toţi moşnenii de faţă, după 

mărturisania împrejurenilor i a moşnenilor dovedindu-se 

hotarul cu adevărat prin cărţile de blestem, întâi am tras 

moşia după obicei şi s'a găsit peste tot hotarul stj. 584 

făcându-se masă. Dintr'aceştia ales-am partea sfintei 

Mitropolii la măsura dintâi despre Colintina dimpotrivă 

fântânei Mircei1 ce este în matca Colintinei unde se 

hotărăşte cu moşia ce o ţine Sărdarul Ianache şi d'acolo am 

eşit d'asupra în silişte la păr ce este hotar, şi din păr am tras 

în sus pe mal pe drum până într'un stejar ce este cam 

strâmb spre drum şi s'au ales după zapisele de 

cumpărătoare ale Fotei Kurcibaş şi ale fiului său, lui 

Castandin Inghimpăţeanu, adică dania aceasta a Anei 

Prostariţei partea sfintei Mitropolii stj. 326 aşijderea şi 

partea moşnenilor înainte pe drum până unde este siliştea 

                                                 
1 Fântâna aceasta este şi azi (N.A.) 



 119 

ce îi zic Casele Coconilor la un nuc căzut unde se loveşte 

alăturea cu moşia Şufarului Andrei înpotriva unui corn ce îi 

zic la Beliţeşti stj. 390; aşijderea la a doua trăsură, iar par-

tea sfintei Mitropolii pe din jos alăturea cu moşia 

Sărdarului Ianache pe hotar pe drum ce se zice Geamănele 

şi am eşit la poiana Ulmi într'o rovină ce este hotar de 

piatră între Sărdar Ianache şi am tras în sus printr'un stejar 

mare frumos şi s'au ales partea sfintei Mitropolii stj. 300 

adică trei sute aşijderea şi partea moşnenilor de aci înainte 

peste pădure până în poiana netoţilor la vizunii s'au văruit 

un stejar împotriva vizuinilor unde să hotărăşte cu Şufarul 

Andrei, li s'au ales stj. 200 adică două  sute,   aşijderea   şi   

la  a treia trăsură partea sfintei Mitropolii pă din jos   

alăturea cu Sărdarul Ianache  peste drumul Bucureştilor  

până   la marginea Ilfovului unde iaste împreunat   cu   

Dâmboviţa la un  corn, s'au văruit un stejar unde au fost 

hotar de  piatră lângă un  păr, s'au tras în sus până la un cer 

dărâmat ce  s'au văruit şi  s'au ales partea Sfintei Mitropolii 

stj.  318 aşijderea şi partea moşnenilor de aci înainte  până 

la capu   zăgazului   li s'au ales stj.  200;  aşijderea  şi la a 

patra trăsură iar partea Sfintei Mitropolii drept peste 

Boanga peste Dâmboviţa peste stuf până în rădăcina   

vânjului  ce au fost între moşia domnii-sale Şerban   

Breazoianul şi alăturea tot cu moşia dumsale peste    poiană 

s'au  văruit un anin cu trei fraţi şi  înainte tot alăturea cu    

dum(lui) până în  casa lui   Ianache  Cimpocăi;  acolo iaste 

hotar moşii Inghimpaţilor şi s'au pus  un bolovan hotar şi  

piatră ; aici se loveşte la capete  cu  moşia dum. Ilie   
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Ştirbei ce  o ţine acum Matei  Fălcoianu,  şi  de acolea am  

tras în   sus   pân curătura  de  porumb până la două   sălcii   

dărâmate ce s'au  văruit,  partea   sfintei   Mitropolii stj.    

3oo ; aşijderea  şi partea moşnenilor de aicea înainte încă 

pe   din   jos   de   moara  dmnlui   Ilie Ştirbei  pân ogrăzi  

şi  până în hotarul de  piatră ce  este în anin unde  să alătură   

cu   Şufarul   Andrei   stj.  210  şi în capete  se loveşte   tot 

cu   dmnlui  Ilie  Ştirbei.  Deci după alegerea  şi hotărârea   

ce   am făcut prin  semnele  ce  scrim  mai  sus, punând şi la  

toate trăsurile bolovani adică ca să ştie cât să   stăpânească 

Sfânta Mitropolie această danie  şi pe  unde să stăpânească 

moşnenii după cum  şi cartea noastră ce este dată la mâna 

lor arată. 

Am dat sfintei  Mitropolii această carte a noastră că 

să-şi stăpânească această moşie după  cum este aleasă şi 

hotărâtă de noi să fie Sfintei Mitropolii moşie stătătoare şi 

ohabnică în veci pentru că s'au adevărat moşie dreaptă şi 

dată danie Sfintei Mitropoli. 

Aceasta scriem; luna lui Fev. 20 leat 7258 (1750) 

Ianache Halipenski Vel Vornic za Tărgovlşte 

Ianache biv vtori Pitar   Şerban Produlescu Vel Stolnic           

Radu Cupeţul    Macarie călugăr 

Şerban ot tam   Grigore vătaful ot Breazoia 

Această copie este scoasă din cuvânt în cuvânt şi s'au 

protocolit de însumi şi spre încredinţare am iscălit  1795  

Apr.  5. 

Nedescifrabil 
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Stânjeni de moşie ce are sfânta Mitropolie ot 

Târgovişte la    Boanga-Înghimpaţi   sud   Dâmboviţa 

Stj. Danie  de la Ana Prostariţa   precum se cuprinde într'a- 

318 ceastă hotărnicie ; 

117 Luaţi tot într'acest hotar de moşie în urma acestei 

alegeri din moşia moşnenilor însă: 40 de la diaconu 

Partenie i de la Bârcă Cojocaru danie, 52  ipac din aceşti 

cumpăraţi, 10 de la Tudora da-nie, 15 de la mătuşa Voica i 

Marin Corbu ipac ; stj.   435 adică patru  sute  trei zeci  şi  

cinci. 

________ 

 

Document No. 27 

 

Avut-au judecată de faţă înaintea noastră Mihul din 

Înghimpaţi sud Dâmboviţa cu cetaşii lui moşneni din 

Înghimpaţi cu Măcarie călugărul i cu cetaşii săi cerând 

Măcarie călugăru cu cetaşii lui 80 stânjeni de moşie de la 

Mihul cu cetaşii lui zicând cum că au ei   această   moşie   

de   moştenire 

Înghimpaţilor;   precum   li  s'au   cerut   ca   să  arăte 

vre-o  dovadă, să  arăte  cum  că  au   această moşie; ei  au  

scos două  zapise unul  cu leat  7160 (1652) întru care arată  

că au dăruit un Crăciun stj.  50 unui Manole  Cârtescu  şi   

au  mai arătat  un  zapis cu leat 7204 (1696) întru  care  

arată  că  au  dat un Dobre  Ceauş  stj.  30  tot acelui 

Manole care să face stj. 80.  Întrebându-se mai sus   numiţii   

moşneni   ce au  să răspundă  ei au zis  cum că pă aceşti 
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Cârteşti nicidecum  nu i-au  pomenit  stăpânind moşie   

acolo în  Ghimpaţi,  nici aceştia  nici   părinţii lor.   Precum 

li  s'au  cerut vre-o  dovadă  ca  să  arăte  de au  Cârteşti 

moşie,  ce altă  dovadă au avut  ca  să arate făr cât au adus  

4 (?) oameni  megieşi  de acolea din Înghimpaţi mărturie 

anume Constandin, Ion, Radu.... care mărturii mărturisiră  

şi  ei cum  că nu  ştiu să fi avut  Cârteştii  moşie  nici i-au 

pomenit stăpânind-o, după care mărturii  n'am   putut   să   

mă   încredinţez nefiind  altă  dovadă,   ci  am  zis  acestor    

mărturii   ca să  primească  carte  de   blestem   cum   că nu  

ştiu  să fi  avut  Cârteştii  moşie dându-le  şi  carte  de   

blestem  înaintea  mea,  dar  ei  temându-se   să ia carte de 

blestem nu  s'au  încredinţat  să  iea  cartea. Deci  eu văzând  

că  ei  nu  vor  să  primească  carte de blestem şi  

neputându-se  dovedi adevăr  într'alt  chip am  zis ca  să  să 

facă aceşti   210  stj.  de   moşie  din  Înghimpaţi  părţi pă  

şase  moşi  fiindcă a   şase  moşi   fusese acea  moşie,  care  

socotindu-să  vine  de  moş câte stj. 35  la  care  şi  o   parte    

şi   alta ca să  se lipsească cartea  de  blestem  au  primit 

într'acestaşi chip odihnindu-se  şi  unu  şi alţii,  deci văzând 

că să odihneşte şi unii  şi alţi i-am    hotărât    într'acest   

chip   ca   să stăpânească  Macarie  călugărul  cu   cetaşi lui 

stj. 35 şi acei  cinci moşi  ai moştenilor  să  stăpânească fie 

şi care partea lui  cât i se va  veni la  un moş adică câte stj.  

35  că  aşa  am găsit cu  cale  şi cu dreptate. 

Drept aceia am dat şi cartea  noastră   de  adeverinţă 

la mâna lor. Aceasta scriem. 
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Doc.No.28 

 

Azi Aug.....lt. 7258 (1750) 

Nedescifrabil   Vel Vor. 

Aceasta este întocmai după cartea   cea adevărată  ce  

este la  mine  şi am adeverit. 

       Pah. 

_________ 
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Doc. No. 28 

 

Copie scoasă  după foaia  cea   adevărată, 

Foiţă de împărţeala moşiei noastre cum arăt în jos 

anume şi am dat diaconului Petre i vărăsău Bârcă Cojocarul 

le-am dat partea lor pă din jos de moşie, adică pă din sus de 

moşia Mitropolii stj. 52, însă şi partea lui Ion sin Ceauşi 

Călin stj. 52, şi partea Radului Tuli sin Nedelco stj.15  şi 

partea lui Marin Corbu stj. 15 şi partea noastră împreună cu 

a vărului Manului stj. 35 şi partea diaconului Neagului stj. 

15 şi partea pop. Macarie stj. 20 şi am tras moşie pă din jos 

cum şi mai sus am arătat partea diaconului Petre cu fraţii 

lui şi cu vără său Bârcă Cojocarul şi a Radului Tulii sin 

Nedelco şi cu a lui Ion sin Călin Ciauş şi cu a lui Marin 

Corbul, s'au făcut sumă totală partea lor stj. 134; şi pentru 

mai adevărată credinţă ne-am iscălit mai jos ca  să   crează. 

Martie  22,   7262  (1754) 

Eu Mihu moşnean cu feciorii miei. 

Eu Ianache moşnean cu feciorii anume Petre i Muşat. 

Eu popa Dumitru martor. 

Eu Chiriţă martor. 

Scris fiind de Constandin  dascălul  cu voia lor 

_________ 
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Doc. No. 29. 

 

Copie  scoasă  după  zapis. 

Adică eu unchiaş Ianache dinpreună cu frate-mieu 

Mihul i cu nepotă-meu Muşiat dat-am credincios zapisul 

nostru la mâna diaconului Petre i la mâna vără-său Bârcă 

Cojocarul precum să ştie că le-am dat şi lor parte de silişte 

din ogrăzi că certându-ne noi la cumnatu Chiriţă cu mai sus 

nu-miţii naşi (?) noştri Petre diacon i cu vără-său Bârcă 

Cojocar pentrucă volnicind ei pe cumnată-mieu Chiriţă de 

au pus un buriu de vin (?) deci noi dintr'această pricină ne-

am învoit între noi de le-am băşcăluit parte în silişte cu 

semne ce mai jos se vor arăta, din gura drumului cum vine 

drept pre gardul nenei Mihului pă din sus de şatra lui şi 

vine pă din sus de merii mănăstireşti şi trage drept în măru 

ciorăsc pe din josu prăsăzilor pă din sus de casa cumnatului 

Chiriţă şi trage drept în corn pă în matca Colintinii în 

puntea meşterului Voicu. Deci pă acest aşezământ şi 

învoială să aibă mai sus numiţi Petre diaconul i cu vără-său 

Bârcă a ţinea şi a stăpâni cu pace ei şi copiii lor, nepoţi şi 

strănepoţi câţi le va da Dumnezeu din seminţia lor şi să nu 

mai aibă supărare şi bântuială de noi sau de feciorii noştri 

câţi ne va înmulţi Dumnezeu; iar care din noi sau din 

feciorii noştri să va mai scula peste acest aşezământ care l-

am hotărât noi să fie sub gloabă, tl. 10 şi să poarte şi 

cheltueala ce s'ar face la orice judecată ar merge, dând şi 

treapăd ; şi când s'au făcut această învoială au fost şi alţi 

oameni de ispravă mărturii ; mai adăogarăm şi aicea mai 
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jos cuvânt : dându-le şi ograda cu merii cea din deal şi 

ograda   blidarului  din drum  în  jos  şi  pentru credinţă ne-

au iscălit   mai jos ca să crează. 

Fev.  6.  7264   (1756).  

Eu Ianache unchiaşi moşnean adeverez.  

Eu Mihul braţ ego moşnean adeverez.  

Eu Muşat nepotu mai susnumiţilor, moşnean adev. 

Eu popa Dumitru martur. 

 Scrisă fiind de Constandin dascălii cu zisa numiţilor. 

_________ 

 

 

Doc. No. 30 

 

Adică eu Dobrică dinpreună cu nepoată-mea Niţa i cu 

bărbată-mieu Tanasie dat-am credincios zapisul nostru la 

mâna dmnlui jupân Iamandi i a dmn-ei cocoanei Joiţi soţii-

sa dmnealui pă cum să ştie că având partea noastră de 

moşie din Ghimpaţi stânjeni 17, stj. po tal. dă a noastră 

bunăvoie şi dumealor să aibă a stăpâni moşia cu bună pace 

că noi dă a noastră bună voie am vândut dumealor şi pentru 

adevărată credinţă ne-am iscălit mai jos ca să crează şi ne-

am pus şi degeatile în locă dă pecetie. 

Iul.   1   1781. 

Eu Dobrică vânzător şi moşteni.  

Eu Niţa nepoată-mea  dinpreună   cu barbată-meu 

Tanasie moşteni şt vânzătoarea. 

 Eu pop Sintion moşteni, mar.  
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Eu Necula Fratului moşte mar. 

Eu Danciul moşte mar.  

Eu Constand brat ego moşt mar.  

Eu diaconu Dobre moştean mar. 

Eu unchiaş Gheorghie ot mar. 

Eu Ion păscar mar. 

Eu Oprea ot mar. 

Eu Constand Negrea ot mar. 

Şi am scris eu pop Drăgan ot Ghergani cu zisa  

dmnlor şi martur. 

 

Urmează o iscălitură şi o vorbire în Greceşfe. Acest 

zapis de la judecată s'au dat cu întoarcere de banide au 

răscumpărat Cosdn   Cojocarul  fiind de la   neamul   lui.... 

pre.... şi mie mi au vândut cocoana Zoiţa. 

(17)91 Ghena. 

_________ 

 

Doc. No. 31. 

 

Adică cu pop Sintion  dinpreună cu frate-mieu Nicolae  

cu femeia  mea şi copii  noştri cari  mai  jos se  vor iscăli 

anume, dat-am  credincios zapisul nostru  la  mâna   dumn 

jupanului  Diamandi Foti precum  să  ştie  că  i-am  vândut  

partea  noastră  de moşie  din   Înghimpaţi   stânjeni   35   

adică  trei  zeci  şi cinci,  aceşti  stânjeni merge lungul din 

apa Colintinii până în  matca  Dâmboviţii cea veche şi este 

alăturea, cu moşia  părintelui Mitropolitului  şi  am tocmit-
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o  stânjenul  pă  tl.1   50   bani    şi    ne-au    dat toţi   banii  

deplin  în   mână  şi  noi  am    vândut    moşia de  a   

noastră   bună  voe  nesiliţi de nimeni şi   dum-lui ca  să  

stăpânească  cu  pace  să-i  fie  de   moştenire  şi coconilor     

dum-lui    şi    pentru    adevărată  credinţă ne-am   iscălit  

mai jos  ca  să  creadă  şi  ne-am  pus  şi degetele  în   Ioc  

de  pecetie.   Când    s'au    făcut   acest zapis  au  fost  

mulţi  oameni  marturi  cari  mai jos  să vor  iscăli  anume. 

Ap.  11  an   1781.  

 

Eu pop Sintion vânzător. 

Eu Nicolae brat ego vânzător i cu soţia lui anume 

Bălaşa. 

Eu Gavrilă sin Niculae vânzător. 

Eu Dumbravă sin Niculae vânzător. 

Eu Dobre diacon moştean mr. 

Eu Dobre sin Enache moştean mr. 

Eu Niţa moşneanca mar. 

Eu Ion sătean mart.      eu unchiaş Vişan mart. 

Eu Oprea sătean mart.           eu Danciu păscar mart. 

Eu Stan ot tam mart.              eu Dumitru păscar mart. 

Eu Gheorghe trălstar             eu Marin... sin... din                             

Ghimpaţi 

    Eu Constandin ot tam. mart.  Eu Constandin brat  

Danciul moşnean mart. 

    Eu Nedelco ot tam mart. 

    Şi am scris eu pop Stoica ot Bâldana cu zisa popii 

Sintion şi a lul Niculae şi mar. 
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Acest zapis de la judecată s'au dat cu întoarcere de 

bani de au răscumpărat Cosdn Cojocarul fiind de la neamul 

lui pre... ce şi mie mi-au vândut cocoana Zoiţa. 

(17) 91  Genar 18 
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________ 

 

Doc. No. 32. 

 

Io Nicolae Petru Mavrogheni Vvd Gospodar Zemli 

Vlahskoi; înlăţişându-se înaintea Domnii Mele la Divan 

amândouă părţile din cercetarea ce am făcut şi din naintea 

Mea, am găsit dreaptă şi cu cale anaforaua aceasta a d-lor 

boerilor judecători pe care o şi întărim şi Domnia Mea ca să 

urmeze  cum  scrie mai jos. 

(Pecetia Domnească)            lt.  1787 Aug.-  18. 

         Vel  log. 

 

Prea Înălţate  Doamne 

 

Din luminată porânca Mării Tale prin zapciu dum-lui 

ceauş za aprozi s'au înfăţişat la judecată Mihai slujitorul de 

la capul podului Mogoşoaii de aici cu jalba ce au dat Mări 

Tale asupra lui Dobre diaconul din satul Pescari sud Ilfov 

(?) zicând Mihai că acest diacon de multă vreme îi 

stăpâneşte o parte  de   moşie ce i-a rămas  de  la  tată-său 

în moşia  ce  să   cheamă  Boanga  i  Ghimpaţi   din   sud 

Dâmboviţa  şi   cere   a   fi   chemat la   dreptate; faţă fiind  

şi  pârâtul   răspunsă   că  el nu  stăpâneşte nimica  nici de  

către  vre-oparte de moşie pentru că de multă vreme tată-

său   Partenie  ce acum se află mort făgăduindu-şi partea lui  

danie  Sfintei  Mitropolii au  dat  şi partea jeluitorului ce-i 

rămăsese de la  tatăl  său. La   acest   răspuns   cu   pitacu   
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ce   am înştiinţat pă  prea Sfinţia  Sa   părintele   Mitro...  ca 

să ne  trimită  acea carte  de danie împreună cu omu 

Mitropoliei să vedem de iaste şi partea jeluitorului 

închinată,  şi astă-zi Noem.  22 viind   sfinţia   sa  părintele   

Sideri (?) împreună cu  acea  carte  să văzu cu  leat  7271   

(1763)  Apr.   3  de   sânt  ani  24,   prin care  să vede că un 

Partenie  diaconul tatu  pârâtului şi  cu  Bârcă  Cojocaru  

cei  văzuţi, iscăliţi, între partea  lor  ce  închină  Mitropoliei  

dă   şi   partea  de  stj. 15  a  unui  Radul  tatul  jeluitorului   

şi   cu    altor    trei părtaşi  ai  lor  numindu-le  de  asupra   

şi    numele   lor iar jos  după  obicei  nu  să  văzură  iscăliţi, 

arătându-ne  şj   altă   adeverinţă  tot  de  la acel  leat   şi  zi  

iscălită  tot  numai  de   Partenie  şi  de  Bârcă prin  care 

arată  că cu  a tatălui jeluitorului  voe şi cu altor trei  părtaşi  

le-au închinat şi partea lor sfintei Mitropoii. Deci   

dintr'acele  scrisuri de dănii  curat,  să dovedeşte că  

pârâtul1 are parte de moşie din moşia  ce   cere  de  stj.   15  

şi  dar  curat  să  cunoaşte  că după  moartea  tatu-său  i-au   

dat şi partea  lui numiţii  pentru  că  de  ar fi  fost2 s'ar fi  

pus şi numele lui care aceasta şi pârâtul diacon mărturiseşte 

că după moartea tatălui jeluitorului cu ani 7 s'au dat această  

danie la Mitropolie de Partenie tată-său şi de Bârcă 

Cojocarul şi s'au dat acel lucru ce n'au avut şi de sânt ani 

'24 trecuţi; dar fiind stăpânire fără de îndestul sinet nu s'au 

primit, mai vârtos că iar pârâtul diacon răspunde şi la 

aceasta că sfânta Mitropolie şi de au luat această danie de 

                                                 
1 Din eroare se zice aci pârâtul; în realitate este vorba de jeluitorul 
2 Aci documentul este rupt. 
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atunci dar n'au stăpânit-o toată ci pe jumătate până acum de 

sânt ani 4 când s'au făcut alegere, iar cealaltă jumătate se 

stăpâneşte de nişte moşneni de acolo. Drept aceia ca un rău 

lucru ce sau dovedit dat de acei doi de mai sus numiţi 

găsim cu cale jeluitorul să aibă voie să iea chiar partea lui 

de stj. 15 din moşia ce s'au dat sfintei Mitropolii care au 

avut-o şi tată-său în stăpânire când trăia iar pârâtul diacon 

să rămâe în pace de cererea aceasta ce-i face neavând cu el 

nici-o treabă. Asupra acestei hotărâri pârâtul1 ceru să i-se 

dea şi drept venit de atunci de când i s'au luat acea moşie ce 

pe fieste-care an până la leatu 1782 i-1-au luat nişte 

moşneni  de acolo ne-alegându-şi până atunci sfânta 

Mitropolie această danie ; bună şi dreaptă fiindu-i şi cererea 

aceasta în vreme când să dovedi partea lui rău dată danie, 

are voe să cerceteze şi ori pe cine din locuitorii moşneni va 

dovedi că i-au luat venitul după această parte de moşie a lui 

până la alegerea ce s'au făcut de sfânta Mitropolie acestei 

danii, prin deosebită judecată să-şi caute cu acei, iar de 

atunci de când zic că au stăpânit şi sfânta Mitropolie, n'are 

dreptate a cere pentru că va fi cheltuit până îi  va  fi  

descurcat  partea  lui. 

Iar  hotărârea cea desăvârşit rămâne  la  înălţimea  Ta.

 Iulie  23.  lt. 1787. 

 ...... Paharnic 

Trecut  în  condică 

.... numai  parale . . .  

... şi  8  luat. 

                                                 
1 Din eroare se zice aci pârâtul; în realitate este vorba de jeluitorul 
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Doc.  No. 33 

 

Adică eu Mihai sin Radul din preună cu soţia mea 

Ilinca şi copiii noştri anume Radul i Stanciul i cu frate-mieu 

Andrei dat-am acest adevărat şi credincios zapisul nostru la 

mâna sfinţii sale vărului diaconului Dobre i la mâna dmnei 

cumnatei diaconesei i a coconilor sfinţii sale ca să fie de 

bună credinţă precum să se ştie că având noi 15 stjânjeni de 

moşie în sud Dâmboviţa la satul Boanca — Înghimpaţi, 

care aceşti 15 stj, ce arăt mai sus este lungul de merge din 

matca Colintinei până în matca Dâmboviţei cea veche şi 

din jos să hotărăşte cu Sf. Mitropolie şi din sus să hotărăşte 

cu dmn-ei cocoana Joiţa fata manului Căpitan pentru care 

moşie am avut amândoi judecată înaintea Măriei Sale lui 

Vodă Mavrogheni şi hotărând Măria Sa ca să stăpânesc eu 

această numită mai sus moşie, deci eu neputând a o stăpâni 

a-vând trebuinţă de bani o am făcut vânzătoare şi o am 

vândut mai sus numitului vărul diaconu Dobre învoindu-ne 

cu bună tocmeală pă stânjeni câte tl. 1 şi bani treizeci care 

face pă aceşti 15 stj. tl. 18 şi un zlot, şi aceşti bani l-am luat 

toţi deplin în mâna mea şi moşia o am vândut de a noastră 

bunăvoe şi nesiliţi de nimenea. Deci sfinţia sa să aibă a 

stăpâni moşia cu bună pace de către noi şi de către tot 

neamul nostru atât sfinţia sa cât şi dmn ei cumnata 

deconeasa cât şi coconii sfinţii sale câţi Dumnezeu îi va 

dărui; iar oricare din neamul nostru să va scula şi va zice că 

are vreun fel de vorbă a răspunde, să-şi caute cu mine iar cu 
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vărul deaconul să n'aibă nici un fel de vorbă; şi pentru 

încredinţare ne-am iscălit punând şi degetele în loc de  

pecete  ca  să crează. 

1788  Martie  25. 

Eu Mihai sin Radu vânzător împreună cu soţia mea 

Ilinca vânzătoare. 

Şi am scris eu Radu Stoica şi mart. 

Pe verso actului se află  următoarele: Fiindcă  după 

tocmeala ce arată zapisul pă stânjeni câte tl. unul bani 

treizeci n'am  îngăduit noi feciorii lui Mihai ci ne am   

sculat dinpreună cu tatăl nostru de i-am mai cerut să ne dea 

mai multă şi  să stăpânească  moşia.  Deci stând între noi 

alţi oameni ne-am  învoit,  ne-au mai  dat  la stânjeni câte 

bani  patruzeci şi cinci care  s'au  făcut tl.  5  şi bani şapte  

zeci  şi cinci şi aceşti bani i-am  primit  şi am întărit  şi  noi 

cu  iscăliturile  noastre  să stăpânească cu  pace care şi    

pentru   un  frate al tatii unchiul nostru anume Andrei  ce-1 

arăt în  zapis  şi pă acela îl  iscălim  noi  ca să  n'aibă  a   

răspunde ce-va diaconului Dobre iar având ce-va a 

răspunde să-şi caute cu  noi,  iar  unchiul  nostru  diaconul  

Dobre  să aibă pace  şi de dânsul;  şi ne-am iscălit    punând  

şi  degetul în  loc  de   pecetie. 

1790   Fev.  11. 

Eu Radu sin Mihai vânzător şi neştiind să iscălească 

m 'au iscălit tot cel ce au scris zapisu. 

Eu Stanciul sin Mihai vânzător şi adeverez. 

Andrei brat Mihai unchiul nostru il iscălim şi   

punem   şi degetul. 
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Constandin Cojocar mart. 

Mitul Cojocar mart. 

Unchiaşi Radu mart. 

Pascul mart. 

Si am scris eu Radu Stoica şi mart. 

_________ 

 

Doc. No. 34 

 

De la departamentu  judecăţi. 

Din porunca luminatului Domn şi prin zapciu d-lui 

vătaful za aprozi s'a înfăţişat la judecată Constandin 

Cojocarul cu d-lui biv vel medelnicer Grigore Hrisoscoleon 

însă prin vichil Ştefan logofăt zicând Constandin că 

într'acest următor an au cumpărat d-lui medelnicer un hotar 

dă moşie în sud Dâmboviţa de la o Zoiţa faţă răposatului 

Manul Căpitanul şi în suma stânjenilor acelui hotar sânt şi 

stânjeni cincizeci şi doi eşiţi cu vânzare de sânt (acum) ca 

opt ani de la trei obraze (neam al lui) la numita jupâneasă, 

şi cerută în protimisis pă acei stj, cincizeci şi doi că să-i 

întoarcă banii preţului precum îi va fi vândut Zoiţa mai ales 

zicând că să şi răzoreşte cu altă moşie a lui strămoşească; 

întrebându-se şi vichilul medelnicerului răspunse că d-lui 

nu ştie după la cine anume sau câţi stânjeni au fost 

cumpărătorile Zoiţei sau ale părinţilor ei de la neamul 

pârâtului1 s'au de la alţii. Iar pârâtul2 împotrivă aduse ca 

                                                 
1 Trebuia să zică jeluitorului. 
2 Aceiaşi observaţie. 
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mărturie pe un Dobre diaconul ot tam carele mărturisât că 

aceşti stânjeni 52 au eşit cu vânzare de la trei obraze (neam 

al lui Constandin) la Zoiţa, de sânt ani opt. Deci pre 

dreptate Constandin a-i răscumpăra mai ales că nici sorocul 

pravililor nu s'au zăbovit să treacă cu tăcerea. După care 

nici medelnicerului văzurăm că nu-i mai rămâne cuvânt de 

împotrivire şi hotărâm d'a-i da banii preţului ce au dat d. 

medelnicer  să iea acei stânjeni 52 întru  a  sa  stăpânire. 

Aceasta scriem. 1791 Gena  16. 

G: vel Paharnic        Petrache Pah. 2        M. Stolnic. 

Constandin......Stolnic        Dincă (?) Arhon (?) Serdr 

 

 

Doc.  No. 35 

Sud Dâmboviţa 

Copie 

 

Din luminată porânca Măriei Sale lui Vodă s'au înfăţişat 

înaintea noastră Constandin Cojocarul din Bucureşti cu 

Dobre deacon dă la Boanga din-tr'acest judeţ şi cere 

Constandin dă la deaconu opt stânjeni de moşie însă patru 

ai tată-său Stanciul şi patru ai unchi-său Constandin frate 

cu tată-său Stanciu care stânjeni i-ar fi vândut unchi-său 

Costandin numitului deacon de sânt ani cinci şi el fiind 

copil ne vârstnic. Acum viindu-şi în vârstă la trecuta lună 

Iunie 20 trecându-1 la judecata dumnealui Căminarului 

Câmpineanului şi văzând că l-au hotărât să întoarcă 

moşia ş'au primit banii vânzări tl. unsprezece cum 



 137 

văzurăm şi în dosul zapisului vânzării că adeverează 

numitul deacon că la lt. 94 şi-au primit banii cumpărătorii 

şi-au dat zapis lui Constandin pârâşu, mergând la faţa 

locului ca să-i măsure şi să-i dea moşia Dobre deaconul 

pârâtul nu-i dă moşia cea părintească unde este căminul 

tatănă-său i al unchi-său, ci având altă moşie alăturea de 

stj. 52 răscumpărată de la alţi cumpărători îi dă dintre 

ceea de marginea acei moşii răscumpărată, şi el ne 

primind îşi cere moşia cea părintească. Pârâtul diacon 

tăgădui la zisele lui Costandin, fără numai zice că moşia 

pârâtului nu ar fi despărţită ci d'avalma cu acei stj. 52 ce-i 

are dă răscumpărătoare ; numitul Costandin ne aduse 

mărturie pe unchi-său Costandin chear cel ce a vândut 

acei opt stânjeni diaconului patru ai lui şi patru ai tatălui 

jeluitorului şi de pe mărturiea-i înaintea judecăţii cum că 

acei opt stânjeni de moşie au fost despărţiţi de acei stj. 52 

ce i-au răscumpărat diaconu unde le sânt şi căminele 

strămoşeşti. Deci după mărturia lui Costandin un-chi-său 

găsim cu cale ca Dobre diaconu să dea lui Costandin 

jeluiforu acei opt stânjeni de moşie unde sânt şi 

căminurile strămoşeşti, la care fiindcă numitul diacon nu 

să odihneşte li s'au pus soroc că după culesul viilor să se 

afle la luminat divan god.... să li să hotărască judecata  

aceasta. 

lt. 1794 Sept. 11. 

Alexandru Pahr 

Întoarce 

 Pe verso  se află : 
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Prea Înălţate Doamne, 

Din luminată porânca Mării Tale prin zapciu . . . d . . . . 

vătafului za Divan s'au înfăţişat şi înaintea noastră 

Costandin Cojocarul de aicea cu jalba ce au dat Mării Tale 

pentru Dobre diaconul şi pentru ..că...tot nu-l lasă să 

stăpânească acei opt stânjeni pă unde i-a stăpânit tată-său, 

unchi-său, cum i-a hotărât judecata isprăvnicească şi cere 

dreptate. Faţă fiind şi Dobre diaconul însă prin vichil vără-

său Constandin Cojocarii răspunsă că el îl lasă a-şi stăpâni 

acei opt stânjeni pă unde i-au stăpânit nea-mul jeluitorului 

numai să nu-l mai supere prin judecăţi. Deci fiind acei 

stânjeni buni şi drepţi ai jeluitorului găsim cu cale să-i 

stăpânească cu pace şi cu luminată porânca domnilor 

Ispravnici prin orânduiţi la faţa locului să-i şi aleagă chiar 

pă unde îi va arăta unchi-său că i-au fost având vânduţi şi 

să-i dea şi carte la mână ca să i se ştie stăpânirea acelor 

stânjeni dă unde şi până unde ţine. Iar hotărârea cea 

desăvârşită rămâne a se face de înălţimea  Ta. 

1794 Oct.   28. 

Constandin  Clucer            Ştefan  . . Ion Medelnicer 

 

Find  scoasă după condică  din  cuvânt  în  cuvânt am 

iscălit. 

94 Noemv. 12. 

Drăghicescu logofăt condicar. 

__________ 
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Document No. 36 

Copie. 

Prea Înălţate Doamne, 

După jalba ce au dat Mării Tale Constandin sin Danciul 

moşneanul dela Răcari pentru un Dobre diaconu ot tam 

amândouă părţile din acest judeţ arătând că având moşie 

dela moşii şi părinţii săi un unchi al său s'au pus dă au 

vândut moştenirea de la părinţii săi la acest Dobre diaconul 

strein de neamul lor şi fiind nevrâstnic după ce s'au înălţat 

viind în vârstă au venit dă şi-au căutat moşia părintească 

pentru care apucând pă unchi-său au fost arătat încă de 

atunci că numai opt stânjeni au fost moştenirea tată-său şi 

după judecăţile ce au avut o au şi luat după dreptatea ce au 

avut şi fiindcă numitul diacon cu protimisis al pământului 

său au mai cumpărat tot dă la părtaşi lui încă alţi stânj. 67 

din moşie cerând ca cu protimisis să-i întoarcă banii 

cumpărătorii şi să iea moşia sub a sa stăpânire fiindcă el 

este strein iar nu rudă cu dânsul pentru că deşi au fost mai 

înainte moşnean dar părinţii lui moşia ce au avut-o au dat-o 

danie Sf. Mitropolii; încă zice că numitul diacon stăpâneşte 

moşie mai multă decât, cumpărăturile ce are care prisos dă 

moşie au cunoscut că este tot a părinţilor săi, şi unchiul său 

cel ce a vândut diaconului au tăinuit-o de dânsul; prin a 

căreia  jalbă ni să porunceşte de Înălţimea Ta să cercetăm 

pricina văzând mai întâi cercetările şi hotărârile judecăţilor 

dă mainainte şi dă va avea jăluitorul dreptate la cererea ce 

face acum, să avem a face alegerea cea cuviincioasă în 

scris. Iar când vre-o parte nu să vor odihni dă aicea să-i 
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sorocim la luminatul Divan. Următor fiind luminatei 

porânci s'au înfăţişat la judecată amândouă părţile şi după 

amănuntă cercetare ce le-am făcut dovedind din scrisurile 

şi sineturile ce le văzurăm că are pârâtul diacon la mână 

cum că şi el este bun moşnean şi părtaş dă moşie iar nu 

după cum jeluitorul arată Mării Tale că este străin şi după o 

foae dă împărţeală ce este la mâna pârâtului diacon cu leat 

7262 (1754) Mart. 22 de sânt ani trecuţi 46 adeverită fiind 

de un-chiaş Miu moşnean cu feceorii lui din care jeluitoru 

aceste se trage fiindu-i moş, şi coprinzătoare că împărţind 

atunci moşia cu ceilalţi moşneni ei între dânşii au rămas şi 

partea lor să stăpânească stj. 35 adică Miu moşneanu şi 

Enache i Manea i Gherghe i Leca fraţi fiind cu toţii care 

aceşti moşi sânt un moş precum nici jeluitorul nu putu 

tăgădui, din care stj. 10 o au dat Gherghe danie la 

Mitropolia Bucureştilor iar stj. 17 i-au vândut Manea şi 

Enache la o Zoiţă fata căpitanului Manu care şi a-ceastă 

Zoiţă au vândut d. pahr. Grigore Buzoianu de la care cu 

protimisis de rudenie şi moşnean prin judecata ce au avut la 

Divan au luat Dobre diaconul cu întoarcere de bani precum 

văzurăm la mâna diaconului şi zapisul cel vechi al vânzărei 

moşnenilor părtaşi ai jeluitorului către acea Zoiţă. dă 

stânjăn. 17 şi adeverit dă d-1 pahr. Buzoianu zicând că cu 

protimisis l'au scos numitul diacon dându-i şi banii încă de 

la lt. 99 Ghenarie 27 iar stânjeni 8   au  rămas  buni să-i    

stăpânească acest Constandin jeluitorul şi cu frate-său 

Marin feciorii Danciului ce şi acesta a fost fecior unchiaş 

Miului împărţitorul moşii moşul jeluitorului, de unde să 
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cunoaşte că jeluitorul nici-o dreptate nu are acum a scoate 

pă numitul diacon din această cumpărătoare atât a acestor 

stj. 17 cât şi din stăpânirea altor stânjn 35 ce să văzură 

răscumpăraţi iarăşi cu protimisis de la d. paharnicu Grigore 

Buzoianu fiind vânduţi de la neamul său la un Iamandi Foti 

soţul acei Zoiţe care au fost vândut paharnicului Buzoianu 

şi numitul diacon prin judecata ce au avut, cu întoarcere dă 

bani au luat înapoi; care aceste două răscumpăraturi ale 

diaconului fac stnjăn 52, iar nu stânj. 67 după cum 

jeluitorul arată în jalbă şi dă când numitul diacon i-au 

răscumpărat sânt zece ani trecuţi. Iar pentru stânjn 8 ce sânt 

buni ai jeluitorului de la părinţii săi, arată pârâtul diacon că 

dăosibindu-i din moşie, i-au şi dat încă dela leat 94 

Noembr. 3, care trăgându-se pă trei locuri după obicei 

dăosibindu-i cu semne ; pentru că după judecata ce au avut 

la luminatul divan văzurăm că prin anofară întărită cu 

luminată pecete s'au fost hotărât încă din ceilaltă luminata 

domnie a Măriei Tale ca să-i dea pârâtul diacon aceşti opt 

stânjn prin locul şi căminul părinţilor săi, iar nu într'altă 

parte precum şi în luminată hotărârea Mării Tale să 

cuprinde care o are numitul diacon la mână; şi după 

hotărâre următor fiind numitul diacon încă de atunci au şi 

dat luând şi adeverinţă de exoflisis şi dă mulţumire de la 

jeluitor care să văzu şi dă noi cu lt. 1800 avgust 21 scrisă 

chiar dă mâna jeluitorului şi iscălită, cuprinzătoare că 

pentru opt stânjn ce au fost ai părinţilor săi s'au împăcat  şi 

dăosibindu-i din  moşie  i-au  şi  dat  şi să vede că  n'au mai 

rămas  nici-un  fel  de pricină între dânşii cum  nici 
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jeluitorul  nu-şi putu tăgădu-i adeverinţa  sa  ce au  dat   dă   

exoflisis,  şi să vede  că rău  poartă  pă  pârâtul diacon  prin 

judecăţi pentru că de la lt.  94  şi până acum  când s'au făcut 

luminată hotărârea Mării  Tale  să văd  că sânt   trecuţi ani 

6  şi luni 7 în  care  diastimă jeluitorul  au tăcut nefăcând 

nici o  cerere la vre-o judecată,  ca  cu întoarcere de banii  

să  scoată  pă numitul diacon din aceste  cumpărături dă  

stânjn   52  ce  zise  jeluitoru că  sânt  alăturea  pă lâng acei 

8 stânjn ai lui, pentru că sorocul dă protimisis după   

pravilniceasca   condică  au  trecut  şi el n'au fost depărtat 

în ţară străină ci  şăzător în  Bucureşti ;   părerea   noastră  

este  a  fi cu  cale  ca numitul   diacon   să   stăpânească   

aceşti stânjn 52  cu   bună  pace  de  către jeluitor, neavând 

dreptate  a-1  scoate  tocmai  acum. După  care cercetare   

rămânând  neodihnit jeluitorul, să   sorociră   ca după  ziua   

Sfinţilor  Împăraţi Constandin  şi  Elena să afle   amândouă    

părţile  la   luminatul  divan; şi la  dreptatea ce am cunoscut 

că are pârâtul diacon i-se dede această  prea   plecată   

anafora  iar  jăluitorului i să dete dăosebită adeverinţă  

pentru  ziua şi sorocul ce şi-au  pus  a  să  afla la Bucureşti 

unde cea  desăvârşită  hotărâre  rămâne a să face de către 

prea  înalta  înţelepciunea   Mării  Tale. 

1801 Maiu 8. 

Şt. lanache (?) medelnicer        Ion (?) .... Judecător. 

Trecută în condica Judecăţilor. 

Mia .... conclicar. 

_________ 
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Doc.  No.  37 

 

Prea Inălţate Doamne, 

Din   luminată  porânca  Mării  Tale  prin  zapciu văt. 

de aprozi s'au înfăţişat la judecată diaconu Dobre dela 

Răcari sud Dâmboviţa cu jalba ce au dat asupra unui 

Constandin sin Danciul din Bucureşti zicând că după jalba 

ce au mai dat pârâtul pentru jeluitor cu feluri de mijloace 

cerând ca să-1 scoată din moşia ce are după a căruia, a 

pârâtului, jalbă orânduindu-se la dmnlor ispravnici, unde 

judecându-se înaintea dmnlor şi după sineturile ce au avut 

jeluitorul şi-au câştigat dreptatea cu a-şi stăpâni moşia în 

bună pace de către pârâtul, cum şi pârâtul să-şi ţie opt 

stânjeni moşie dă moştenire care i s'au ales masă după 

isbrănirea ce au făcut în (tre) ei şi fiindcă pârâtul nu 

îndestul că n'au rămas odihnit având scopos iarăşi să-1 

poarte prin judecăţi ca să-1 sărăcească cheltuind şi trepă-

dând pe această vreme lucrului dar încă au sărit şi asupra 

lui de l-au bătut luându-1 de barbă, pentru care cere 

dreptate spre a-şi afla îndestularea atât de a-şi stăpâni moşia 

în pace cât şi pârâtul să-şi iea căzuta certare de o netrebnică 

faptă ca aceasta; arătându-ne întâi cercetarea dminlor 

boerilor ispravnici care s'au făcut la faţa locului scrisă 

dintr'acest următor an Maiu 8 şi citindu-i cuprinderea 

vedem că din cercetarea ce şi dmnlor au făcut asupra 

acestei pricini arată că au dovedit din scrisorile şi sineturile 

ce s'au găsit la mâna diaconului Dobre jăluitorul cum că şi 

el este bun moşnean şi părtaş în moşie iar nu după cum au 
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arătat pârâtul Constandin atunci prin jalba sa că este 

jeluitorul om strein; mai zic dmnlor ispravnici şi pentru stj. 

17 şi stj. 35, care s'au vândut de moşii lor la un Iamandi cu 

soţia lui Zoiţa şi în urmă s'au vândut de Zoiţa la dmnlui 

Clucer Grigore Hrisoscoleon şi jeluitorul  cu  protimisis de 

rudenie  şi  răzaş   i-au răscumpărat cu   judecată  de  la d-

lui clucer cu întoarcere  de  bani iar pentru  stânjeni  8 ce  

sânt rămaşi buni  pârâtului de la părinţii lui încă  de la lt. 

1794 Noemv. 3 pe care i-au  şi dat masă prin locul  şi 

căminurile părinţilor lui după cum nu putu tăgădui  nici   

pârâtul   că   şi-i   stăpâneşte. După  aceasta am mai cerut 

de la   jeluitor   de   mai   are şi-alte sineturi sau scrisori   dă   

pricina   acestei   moşii şi  ne mai arată aceste engrafa (.... 

rupt originalul....) însă 7248 (1740) Oct. 11 o copie de   

împărţeală a fieşte  căruia moş iscălită de un  vel dvornic   

ade-verinţă  şi  de dmnlui clucer Grigore Hrisoscoleon fiind  

pe   acea  vreme pahr.  şi  Ispravc.   judeţului Dâmb.  cum  

că este  scoasă după cea adevărată foae, prin  cari  se arată  

că având prigonire  de   judecată un  Mihul moşnean  din  

Ghimpaţi,  sud..Dâmboviţa moşu pârâtului  Constand,  cu   

Macarie    călugărul  i cu cetaşii lui  care  Macarie  a  fost   

cerând  dă  la Mihul  i  de  la cetaşii   lui sj.  80   în   hotaru    

Ghim-paţilor cu  două  zapisc unul ot  lt.  7160   (1652)   de 

sj.  50 ce i-au  dăruit un Crăciun moşneanul lui Manole  

Cârtescu  i  alt   zapis   ot  lt.  7204   (1696) de sj. 30 ce  i-

au  dat  Dobre  Ceauş  de  zestre   tot lui Manole  Cârtescu  

care  s'adună  sj.  80   pe  cari-i   cerea Macarie  întru  a lui  

stăpânire  pentru care sj.  au fost zis  acel   Miul  i  cu  
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cetaşii  lui  că  n'au pomenit pe acel  Cârtescu  stăpân,  nici 

pe  el  nici  pe părinţii lui aducând  şi  patru  mărturii,  care   

mărturii ar fi arătat că n'au stăpânit într'acel hotar Cârtescu, 

dar cartea  de  blestem  n'au vrut să primească fâr'dă numai 

aşa  s'au fost găsit cu cale de către acel boer de atunci 

judecător,  fiind tot  hotarul acesta  de  sj. 210  să-l  împartă 

pe  şase   moşi   că  atâtea  moşi  au fost care vine  de  moş 

câte sj.  35  şi  cu mulţumirea  amândorora părţilor s'au dat 

această carte de împărţeală spre a se stăpâni de fieşte care 

moş cu cetaşii lui câte sj. 35. — 1788 Mart. 25 un zapis al 

lui Mihăiă sin Rad vânzător, care acest Rad ce-i este 

poreclă Tulea tatul lui Mihai este un moş prin care vinde 

vărului său diaconul Dobre jeluitorul sj. 15 ; sj. pe tl. 1 bn. 

3o ce sânt printre cei 8 sj. ai pârâtului, şi pântre sj 10 ce 

sânt daţi danie la Sfânta Mitropolie de un unchi mare al 

pârâtului. 1781. Apr. 11 alt zapis al popii lui Sintion ce 

vinde lui Diamandi Foti partea lor din moşia Ghimpaţi sj. 

35, sj. po tl. 1 bani 30 care acest pop Sintion este fecior al 

diaconului Neagu unul din şase moşi. 1781 Iulie 1, alt zapis 

al lui Dobrică vânzătorul care vinde şi el tot lui Diamandi şi 

soţii lui Zoiţa partea lor de moşie din Ghimpaţi sj. 17, sj. tot 

pe tl. 1 bani 30 care acest Dobrică este fecior lui Ianache 

nepot Miului unul din şase moşi, mai zicând jeluitorul că 

aceste două zapise ce să cuprinde de sj. 52 vânzându-le 

acea Zoiţă a lui Diamandi la dumnealui clucer Grigore 

Hrisoscoleon şi jeluitorul cu protimisis de rudenie i de 

vecinătate şi răzeş i-au răscumpărat dela dumnealui clucer 

primindu-şi banii dela un Cosd. Cojocarul ce l-au fost avut 
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jeluitorul  vechil  de  s'au   judecat  după cum   ne arată şi o  

carte  de  judecată  a departamentului  însă 1792 Ghenarie 

16 din zilele Nemţilor1 cu cuprinderea că s'au înfăţişat 

înaintea dumnealor Cosd. Cojocarul cu dumnealui 

medelnicer Grigore Hrisoscoleon însă  prin   vechil   Ştefan   

Logofeţel zicând Costand. Cojocarul că au cumpărat 

medelnicerul Hrisoscoleon un hotar de moşie în sud Dâmb. 

dela o Zoiţa iată Manului Căpt. şi în suma stânjenilor acelui 

hotar sânt şi sj. 52 eşiţi cu vânzare de sânt ca 8 ani dela trei 

obraze (neam al lui) la numita jupâneasă şi au cerut cu 

protimisis pe acei sj. 52 să-i întoarcă banii preţului precum 

îi va fi vândut Zoiţa, mai zicând că să şi răzoreşte ei cu .altă 

moşie a lui strămoşească şi după dreptatea ce au găsit 

dumnealor hotărâră că să întoarcă acel Costand. Cojocarul 

banii cumpărătorii înapoi dumnealui clucerului Hrisos-

coleon şi să stăpânească acei sj. 52 mai zicând jeluitor că sj. 

pârâtului după hotărârea ce este făcută încă din ceilaltă 

fericită domnia Mării Tale şi-i stăpâneşte neoprit de 

nimeni; faţă fiind şi pârâtul răspunse că adevărat aceşti sj. 

opt şi-i stăpâneşte arătându-ne şi o cercetare ce sau făcut de 

boeru ispravnici la faţa locului în dosul a căreia cercetare să 

văzu şi o anafora a dapartamentului, . . . . însă 1794 Oct. 28 

care este în-tăntă şi cu luminata pecetia Mării Tale încă din 

cei laltă fericită Domnia Mării Tale cu coprindere că după 

                                                 
1 E vorba de ocuparea Principatelor de căt re Austriaci sub 

Prinţul de Couburg a l i a ţ i  cu Ruşii contra Turcilor în timpul I u i  

Nicolae. Mavrogheni; probabil aceştia sânt Nemţii cu coada pe 

care ii păstrează t r a d i ţ i a  populară, întrucât  câscile  ce purtau 

pe cap aveau o coada de păr ce le atârnau la ceafă, ca cozile 

de păr a le  femeilor. 
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anaforaua judecăţii departamentului i după adeverinţa 

amândorora părţilor ce înscris au dat la logofeţia divanului 

că s'au mulţumit i s'au odihnit este hotărât de către Măria 

Ta ca să stăpânească pârâtul Constand, acei opt stân . . . 

(rupt documentu) .... s'au stăpânit de tată-său şi de unchi-

său mai zicând pârâtul şi pe acei 17 sj. . . . (rupt 

documentu) . . . (e)şiţi cu vânzare dela neamul lui adică de 

la Dobre ce au fost văr premare cu tată-său precum mai sus 

zapis arată, cere acum pârâtul ca cu întoarcere de bani să 

îea stânjenii dela jeluitor în   stăpânirea  lui  precum   şi  pre  

st.   35   ce sânt vânduţi de pop Sintion unul din şase moşi 

fiindcă câtă dreptate are jeluitorul atâta are şi pârâtul să în-

toarcă banii pe jumătatea stânjenilor popi Sintion şi măcar 

că jeluitorul n'ar fi avut niciun protimisis a răscumpăra acei 

sj. 52 fiindcă acei opt stânjeni ai lui ce-i avea rămaşi dela 

tată-său era în mijloc adică pântre sj 15 ce-i cumpărase 

jeluitorul dela vără-său Mihai şi între stânjenii ce-i 

cumpărase clucer Hrisoscoleon dela acea Zoiţă şi nu putea 

să treacă peste stânjenii pârâtului a răscumpăra dela clucer 

Hrisoscoleon până când au înşelat pe un unchi al lui de au 

cumpărat acei sj. . . . (rupt documentul) . . . iar (?) aşa în 

puterea acelor sj. . . . (rupt documentul).... au răscumpărat 

dela numitul clucer sj. 52 ... (rupt documentul) .. şi acuma 

în vreme că i s'au dat acei sj. 8 subt stăpânirea pârâtului 

care zicând că şi lui i să cade a răscumpăra pe jumătate din 

sj. 35 ca un părtaş ce este şi el iar sj. 17 să dea banii înapoi 

fiind moşia dela neamul lui. Dar pentru sj. 15 ce sânt din 

jos pâ râtului care i-au cumpărat jeluitorul dela vără-său 
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Mihai sin Radu Tulea nu face cerere căci este rudă mai a-

proape jeluitorul cu acela decât pârâtul. La aceasta răspunse 

şi jeluitorul că cu adevărat arătarea ce face pârâtul pentru 

rudenie întocmai aşa este iar cererea lui de va fi după 

dreptate, cum va găsi cu cale să hotărască. S'au întrebat 

apoi pârâtul de stăpânea jeluitorul acei sj. 52 când s'au scos 

stânjenii cu judecată dela jeluitor cum de n'au făcut tot la 

aceiaşi judecată cerere şi de aceşti sj. şi răspunse că au ştiut 

pe jeluitor stăpânind acei stânjeni când s'au scos stânjenii 

lui dar neştiind seama judecăţilor n'au făcut cerere iar acum 

îi cere de a-i răscumpăra. S'au mai întrebat iarăşi pârâtul şi 

pentru necinstea  ce  arată jeluitor că  i-au  făcut-o  şi  de au 

urmat  acea fapta şi răspunse cu mare tăgăduire că în ştirea 

lui nu este ; răspunse şi jeluitor că dă vreme ce tăgăduieşte 

pârâtul, îl lasă în plata lui Dumnezeu. 

Deci această pricină să înparte în două; întâi dreptatea 

jeluitorului, al doilea cererea pârâtului; la cel de'ntâi pentru 

dreptatea jeluitorului zicem că eşind moşia dela vără-său 

popa Sintion i dela neamul lui cu vânzare la Diamandi Foti 

şi dela Diamandi la dumnealui clucer Hrisoscoleon şi dela 

Hrisoscoleon răscumpărând jeluitorul şi trecând vreme de 

şapte ani şi mai bine de a nu avea nimeni protimisis 

rascumpărătoarea este bună şi nestrămutată. La al doilea 

pentru cererea pârâtului zicem: fiindcă dă la răscumpă-

rătoare încoace sânt şapte ani trecută, şi pârât este peste ani 

28, nu mai are loc de protimisis şi găsim cu cale că jălu-

itorul să-şi stăpânească aceşti sj. 52 ce-i are răscumpărat 

dela clucer Grigore Hrisoscoleon cu bună pace de către 
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pârâtul. Iar cea desăvârşită hotărâre rămâne  a   se  face  de  

eătre   Înălţimea   Ta. 

1801 Iunie 12 

          Vet P.thr., Nedescifrabil. 

Ioan Grecea 

Clucer 

__________ 

 

 

Doc.   No.  38. 

 

Încredinţez eu care mai jos mă voi iscăli cu 

adeverinţa mea la mâna moş deac(on)ului Dobre ot Boanta 

precum să se ştie că având între noi prigonire pentru opt 

stâjeni de moşie ce-i am între moşia sfinţii sale şi până 

acuma au fost aceşti opt stânjeni  nealeşi  din  moşia  

sfinţii  sale, iar acu l-au ales şi mi i-a dat.... (indescifrabil) 

... la această alegere m'am învoit cu sfinţia sa să-mi dea tal 

15.... pentru pivniţa cârciumii sfinţii sale fiindcă cade pă 

acei opt stânjeni ai mei şi taleri unu pol mi-au dat pentru 

claca unei case ce au căzut iarăş pe acei opt stânjeni ai mei 

şi de acolo înainte să aibă sfinţia sa să stăpânească pivniţa 

şi deacum înainte cum au stăpânit şi până acuma făr de 

nici o supărare de mine nici de frate-meu Marin nimica să 

nu să mai iea;  şi m'am  iscălit ca  să crează aceasta. 

1801 Ag. 23.  

Eu Constantin Cojocar sin Man.... adeverez. 

_________ 
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Doc. No. 39. 

 

Io Constandin Alexandru Ipsilant Voevod Gospodar  

zemli  Vlhskoi. 

               (Pecetia  Domnească) 

La această anafora a dumnealor Veliţior Bocri 

rămânând amândouă părţile mulţumiţi şi odihniţi după cum 

şi adeverinţa lor înscris au dat la logoeţia Divanului 

Domnii Alele adeverită şi de zapciu cel orânduit, întărim şi 

Domnia Mea şi poruncim ca să se urmeze întocmai precum 

mai jos se cuprinde : 

Prea Înălţate  Doamne, 

Din luminată porânca Mării Tale vătaful vistirii au 

adus înaintea noastră pă Constandin sin Danciul de aici cu 

Dobre diaconu dele Răcari de sud Dâmboviţa şi cu jalba ce 

au dat Mării Tale numitu Costandin iarăşi aceiaşi pâră se 

vede din alăturata  alegere  a  departamentului  că au   fost 

făcut la leat 801 ca să dea sub stăpânirea lui, Dobre 

diaconul,  acei  stânjeni  52 prin  întoarcere de bani cu  

priciuire  că  s'ar  fi  trăgând dela  neamul lui; dar după 

cercetarea  ce   am  făcut şi  noi văzurăm   că n'are  dreptate 

jeluitorul  la  cererea  ce face,  pentru că după  ce nu  ştie  

să  dea  seama  ce rudă este ci cu popa Sintion i cu   

Dobrică vânzătorul cei dintâi dela  care  au  eşit cu  vânzare 

acei  stânjeni apoi vedem  că  diaconu  Dobre  este al treilea 

obraz de cumpărător căci popa Sintion şi Dobrică i-au   

vândut lui  Diamandi  Foti;  Zoiţa  soţia lui  Diamandi   i-au 

fost vândut  răposatului clucer Grigore Hrisoscoleon şi  
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dela clucer  Grigore i-au răscumpărat diaconul Dobre prin 

vechil Constandin Cojocar ce fu şi  el de  faţă  înaintea  

noastră; către aceasta vedem că din  leat  82 dă  când sânt 

vânzările  ale  popi Sintion  şi a  lui  Dobrică până  în  leat  

801   când au pornit Consdin întâia  pâră  au  trecut   20  ani 

când atunci cercetând la leat 801 numai dela răscumpă-

rătoarea diaconului ereau trecuţi  zece ani şi el jalbă  nu  

pornise,  afiându-se  atunci  în vârstă de ani două  zeci   şi   

opt,   pentru  aceia  dar  dreaptă   este  alegerea  judecăţii   

şi  asemenea  găsim şi noi cu  cale să  stăpânească  diaconu   

Dobre această răscumpătoare  cu   pace de către jeluitorul  

Constandin; iar hotărârea cea desăvârşită  rămâne  la  Măria   

Ta. 

1805 Iunie  24. 

....Vel  Vornic. . . Ştirbei. 

                           Vel   Vornic. 

....Vel  Logofăt 
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Doc. No. 40. 

 

La hotărnicia ce cu porunca luminatului Divan şi a 

cestitului îspravnicat s'au făcut la faţa locului de către 
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postelnicu .... la pricina d-lor ce au avut moşnenii nostru 

feceorii diaconului Dobre.... unchiul nostru la împăciuirea 

ce am făcut prin osebit zapis unu la mâna altora să arată 

toată pri-cina pâ larg, şi fiind pricină în satul Boanga pen-

tru  casa  lui Ioniţă1 ....  ce  şi  acum  au   căzut  ca.... contra 

în stânjeni opt ai noştri care aceşti..., lăcuitor având 

cămin.... noi vom face cârcimă în casa lui  să  o  ţină el  noi  

ne.... într'acest zapis către veri  noştri căci cărcimă în  

Boanga   s'au acolo până în sfârşitul vieţii lui atât noi cât şi 

copii de copii noştri nu vom face, fiind cârciumă veche a 

unchiului nostru Dobre diaconu şi spre credinţă am iscălit. 

Iar în colo pă toată moşia noastră sântem slobozi să facem 

ce vom vrea, iar când verii noştri ne vor supăra pe noi la 

acareturile ce vor face pă această moşie, nici zapisul acesta 

să nu să   ţie  în  seamă. 

Eu Cosdin Cojocarul adeverit clin preună cu.... brat 

ego adeverez. 809 Nocvr.  9. 

Eu Gheorghe sin Miu mart.  Eu Mihai ot Boanga mart. 

_________ 

 

 

Doc.  No. 41 

 

Adică noi care mai jos ne vom iscăli dat-am 

credincios zapisul nostru la mâna nepotului nostru anume 

Gligore precum să ştie că i-am vândut noi de  bună  voia  

noastră nesiliţi  de nimenea locu de casă din satul Boanga 

                                                 
1 De sigur e vorba de un clacaş al moştenilor 
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care il avem de zestre i cu patru pogoane de arătură din 

luncă în.tl. 170 să aibă a stăpâni cu bună pace ohavnică în 

veci ; aceasta şi am iscălit şi am pus şi degetele în loc de  

pecete ca  să crează. 

1829   Martie   27.  

Eu Costa sin....(?) vânzător adeuerez 

Eu Costandin sin Zoe din preună cu soţia mea Safta 

adeverezu Manda sin Zoe din preună cu soţia mea 

Florea adeuerez  

Eu Ianache mosnean martor  

Eu lamandi mosnean  martor 

Eu Constandin mosnean martor 

Şi am scris eu Popa Zamfir mosnean cu zisa lor si 

martor. 

__________ 

 

 

Doc. No. 42 

 

Noi cei mai josu iscăliţi dăm adeverinţa noastră la 

mâna păritelui (sic) popa Gligore precum să ştie că avându 

un cămin dă casă cumpărat de la soru-mea Nastasia ce era 

danie dă zestre înpreună cu patru   pogoane de arătură de 

porumb şi  noi .... livezilor  moşia noastră ce  avem .... ori  

la  ce duşi  am  vândut,  aşa  ne-au  fost   învoiala ca să fie 

cu acele patru pogoane ale părintelui pop Gligore cum 

că şi cându o am vândutu d-lui jupan Necula nepotu nostru 

aşa ne-au fost învoiala să fie.... şi noi i-am datu aceasta 
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adeverinţă ca să fie în .... crezutu  ori ude (sic) le va fi 

trebuiţa ; pentru mai adeverită crediţa (sic) ne-am iscălit şi 

ne-am  pus  şi  degetele  în  loc  de pecetie ca să încrează. 

1804 Decemvr. 20. 

 Eu Iamandi moşnean adeuerez  

Eu unchiaş Manu moşnean adeuerez  

Eu diaconu Costandin brat ego că am fost de faţă. 

Eu Dinu Simion adeuerez 

Eu Ion Sin Marin adever. 

Eu pop  Năstase am fost faţă 

Şi am scris eu Dinu logofătu  cu  zisa numiţilor  şi mart. 

Urmează o carte de hotărnicie a moşiilor Poiana-

Lungă  şi  Româneşti   ale   Marelui   Logofăt   şi Cavaler 

Barbu  Ştirbei efectuată în   Maiu  1840 de către   căpitan     

Salman  hotarnic şi inginer. Cum era firesc moştenii  

Răcăreni în  calitate de  vecini sânt  şi  ei  citaţi; numele  

sub care sânt chemaţi să asiste la hotărnicie e de   

„Moşnenii ot Boanga”. Hotărnicia fiind fără interes   pentru  

scopul   ce  ur-măresc   în   lucrarea   de   faţă   n'am   

crezut   necesar s'o  reproduc. 

_________ 

 

 

Doc.  No. 43 

 

Preşed. Judec.  Dâmbţ. 

Moşnenilor ot Boanga; şi prin aceasta sânteţi sorociţi 

ca la două zeci şi şapte ale viitorului Dec. să veniţi negreşit 
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spre sfârşitu pricinii ce aveţi cu d. M. Logft. Barbu Ştirbei 

pentru prigoniri dă moşie, căci de nu veţi veni la arătat 

soroc să va da  hotărâre  în  lipsă. 

1840 Sept. 9.  

Preşedinte,   nedescifrabil. 

No.3969. 

Grafier  Ene  Piscupescu 

_________ 

 

Doc. No. 44 

 

Moşnenilor of Boanga 

Lucrarea hotărnicii moşii Podu-Bărbierului din judeţu 

Dâmboviţa proprietatea d. căpitan Scarlat Filipescu, 

urmând a se săvârşi la cinci spre zece ale viitorului 

Noembr. vi să face cunoscut ca la arătat soroc să vă aflaţi 

faţă cu sineturile moşii d-v. Boanga, căci acesta fiind al 

doilea soroc să va  săvârşi pomenita  hotărnicie. 

1846  Octbr.  4.  

(ss)   nedescifrabil 

No. 115. 

_________ 

 

Doc. No. 45 

Prezidenţii Judecătorii Dâmboviţa 

loniţa sin Mant şi alţi doi moşneni ot Boanga ; dacă 

nici la două zeci şi opt Februarie viitor nu va veni spre 
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înfăţişare cu d. căpitan Scarlal Filipescu pentru călcare de 

moşie, atunci ne viind să va  da  hotărâre  în  lipsă. 

1846  Dec. 20. 

Preşed.  Jude. (?) (ss) K. Rătescu 

No. 7951.  

Graf.  /.  Ravinaru 

_________ 

 

Doc. No. 46 

 

1847.  Septembrie   12 

No.  4545 Târgovişte 

Preşedintele  Judecătorii  Judeţului   Dâmb. 

Moşnenilor  ot  Boanga 

Fiindcă la două zeci şi cinci Octombrie viitor este să 

meargă d-lui Sărdar Mihalache Vlădicescu la moşia 

Vizureşti ca prin mijlocirea cărţi de bles-tem să cerceteze 

prigonirea isvorâtă din facerea hotărnicii pomenitei moşii 

între d-lui Cluceru K. Slătineanu cu d-lui M. Logofăt 

Emanoil Plorescu la care cercetare după trebuinţa ce este 

urmând a fi în faţa locului şi d-v. cu sineturile ce aveţi 

pentru moşie precum dă aceasta vi s'au mai făcut cunoscut 

şi prin hârtia cu No. 1500 din: la Mart. încetat; deaceia şi 

printr'aceasta vi să scrie ca la arătata zi dă două zeci şi cinci 

Octvr. să vă arătaţi or  înşivă sau prin vechil   cu   sineturile 

ce veţi avea la  d-lui (indescifrabil) în  faţa  locului căci   dă 

nu  vă  veţi arăta  să  va  face lucrarea  în  lipsă-vă fără  să 

vă  rămâe  cuvânt  dă  cârtire. 
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Prezident  (ss)  nedescifrabil 

Graf. (ss) I. Rovinaru. 

_________ 

 

Doc. No. 47 

 

Vătaşe Marine 

Fiind-că dajnicii ţigani după linia în moşia mea 

Fălcoianu pe anul acesta nu au făcut nici-o zi de clacă şi 

fiind-că azi treerăm la arie şi alte lucrări pe moşie, ţi să 

porunceşte că în dată să te duci la  dânşi  şi aducându-i   să   

le   faci rând ca pe  fieşcare săptămână să vie în (?) lucru de 

clacă câte opt oameni până voi săvârşi lucru ce am şi iară-şi 

să vor slobozi la munca lor; iar care din aceştia să vor arăta 

cu neascultare să-i arăţi la cinstita supt cârmuire ca prin 

ajutorul ce-ţi va da negreşit să-şi îndeplinească datoria  

clăcii. 

1847. Iulie  28. 

(ss)  K. Şt. Filipescu. 

_________ 

 

Doc. No. 48 

 

Adică noi cei mai jos iscăliţi încredinţăm printr'acestu 

înscrisu al nostru ce-1 dăm la mâna preotesei Lixandrei cât 

şi la mâna fiului său anume Mielache sin Popa Gligore ca 

să se ştie că am vândut moara noastră ce o avem cu obraţia 

din prejur, prunii şi duzii care moară este pă moşia 
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moştenească ce o avem de tovărăşie cu preţu de lei 100, 

adecă lei patru sute, care bani i-am primit acum toţi deplin 

şi numita să aibă a o stăpâni copii de copiii d-mlor şi noi să 

nu avem a ne mai scula a o întoarce înapoi ; iar care să va 

scula a o întoarce, să aibă a întoarce banii îndoiţi cum şi 

toată cheltuieala, şi a fi crezut am rugat pe scriitor de ne-au 

iscălit iar noi ne-am pus degetul drept nume  a  fi  crezut. 

1852 Saptembr. 18. 

 Eu Necula Ion  Niţă adeverez 

Eu Niţa soţia numitului adeverez  

Dumitrache Popa mostean martor 

............... Indescifrabil 

Preotu Alecu am fost faţă Preot 

Codin martor 

Eu Ion Nica adeverez 

 

Pe  verso  se  află : 

O pecetie pe care se află scris : 

 Jud. Dâmboviţa Plasa Ialomiţa 

      marca Judeţului o  capră 

       Satul Podu Bărbierului 

Iscăliturile  

Trandafir Tudorie 

 Niculae Dinu  

Hristea.... nedescifrabil  

Alecu Ion ....  

Niţă Dragomirescu scriitor am scris cu zisa numiţilor. 

_________ 
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Doc. No. 49 

 

Către Preoţii Alecu i Kir Nicolae Calude şi cei lalţi 

moşneni bongaşi de Ia satul Podu Bărbierului din Plasa 

Ialomiţa. 

Pentru că la cinci de Marte viitor s'au încuviinţat a 

doua sorocire pentru înfăţişarea sinetelor şi orice alte 

dovezi de hotară vor avea vecinii moşii d-v. Boanga, 

deaceia vi se vesteşte ca să fiţi pregătiţi întru toate 

trebuincioasele lucrări cunoscând că eu în viitoru Ghenarie 

la cinci spre zece zile am să viu în faţa locului a pune în 

lucrare rădicarea planului şi trăsurile cuvenite după sine-

turile ce veţi  avea. 

Hotarnic  Inginer .... indescifrabil 

Anul 1864  Decemvrie 29 

No. 65 

_________ 

 

Doc. No. 50 

 

C(institei) Judecătorii a acestui Judeţ Dâmboviţa 

 Plecată Jalbă, 

Următor fiind după porunca C. Judecătorii ca să venim 

având cartea de hotărnicie a moşii Boanca ce sântem 

răzoraşi şi cu d. Coconu Manolache Florescu, după porânca 

C. Jud. No. viind la C. Jud. şi citindu-ni-să cartea dă 

hotărnicie a moşii noastre Boanga dintr'acest judeţ ce 

sântem vecini cu d. K. K. Manolache Florescu şi citindu-ni-
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să în presudsvia C. Judecătorii am auzit şi sântem 

mulţumiţi pe stj, dă moşie, şi fiindcă K. K. Manolache are 

doi clăcaşi ai d-lui şi îi ţine de să hrăneşte pe moşia noastră 

şi apoi tot d-lui le iea claca, de aceia ne rugăm plecat C. 

.Judecătorii ca să binevoiască a scri d-lui Florescu a-i şi 

ridica după moşia noastră şi a şi-i muta pe a d-lui căci e 

păcat şi dă noi ca să şază pe moşia noastră şi să le iea tot d-

lui claca; bez de aceasta mai arc şi o cârciumă pă moşia d-

lui numai pă opt stânjeni şi în tot d'a una trec călători şi 

conăceşte la arătata cârciumă şi vitelor le dă drumul dă 

paşte pă moşia noastră şi le iea tot d-lui parale dă ierbărit; 

şi numai cât să vor mărgini aceste lucrări vătămătoare nouă 

pe moşia noastră, atunci numai vom fi mulţumiţi cu 

desăvârşire pă zisa hotărnicie, iar la de  înpotrivă  sântem  

nemulţumiţi. 

_________ 

 

Doc. No. 51 

ACT   DE   VÂNZARE 

 

În trupul moşii Boanga moştenească din Judeţul 

Dâmboviţa  ce  se alcătueşte de patru moşi, însă moş Dinu 

diaconu, moş Diamandi, moş Manu şi moş Zamfir, având şi 

subscrisa stânjeni două zeci şi cinci şi jumătate, însă 

stânjeni două zeci şi jumătate partea moşului Dinu diaconu 

din care ne tragem noi Vasile şi Costache fii Catrini fata lui 

Dinu diaconu şi cinci stânjeni din moş Diamandi cumpăraţi 

de mine Neculae Calude tatăl lui Vasile şi Costache, pe 
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care i-am stăpânit pacinic având şi trei clăcaşi pe dânşi. 

Astăzi d'a noastră bună voie şi după înţelegerea ce am avut 

cu d. Dimache Serachitopolu vecinu nostru de la deal cu 

moşia Stăneşti sau Podu Bărbierului, i-am vândut drept 

galbeni (?) două zeci fiecare stânjen primind şi toţi banii 

preţului înainte. Drept aceia spre a-şi avea numitu 

cumpărător paşnica stăpânire de veci asupra acestor 

stânjeni cu drept de a-i şi deosebi de către cei lanţi 

devălmaşi ai noştri i-am dat acest înscrisu din însuşi 

mâinile noastre şi adeverit de onorabila Judecătorie a 

Dâmboviţei unde înşine neputându a merge am orânduit pe 

ţinerile şi cumnatu nostru d. Vanghele Nicolau de au 

declarat voinţa noastră şi că numai pretindămu nici un drept 

asupra acestor stânjeni, dându-i cu ori-ce înbunătăţire vor 

avea şi în toată întinderea  luntnmei. 

1859   Septem.  10. 

N. Calude adeuerez 

Vasile Nicolau 

Costache Nicolau 

Fiindcă stânjenii de moşie ce mi-se vându prin acestu, 

îi cunosc că sânt în liniştită posesie precum şi dreaptă a d-

lor vânzătorilor, primescu în a mea sarcină a se legaliza 

acestu actu şi în lipsă de cercetări în  iaţa  locului  şi vechi 

documente, mulţumindu-mă    pe    cuprinderea    acestuia    

şi   cu   ori-ce înprejurări   s'aru  ivi. 

859 Septembrie  15.  

860 Dimache Serachitopolu. 
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Prinţipatele   Unite 

România — Moldavia 

Judecătoria  Judeţului Dâmboviţa 

D. Vanghele Nicolau, plenipotentu procurator din 

partea d. Nicolae Calude şi ceilalţn doi fii ai dumnealui, 

Vasile şi Costache, pe lângă petiţia ce au datu judecătorii 

înregistrată la No............... au alăturat acest zapis de 

vânzarea ce face a două zeci şi cinci şi jumătatte stânjeni 

moşie în comuna Boanga către D. Dimache Serachitopolu 

drepţi #  socotit fiecare  stân;en câte  20#. 

Care zapisu citindu-se în prezenţa feţilor contractante 

de l-au mărtunsitără de bun şi adevărat, adaogându d. 

cumpărător că aceşti stânjeni de moşie fiind în răzoraş cu 

moşia dumnealui îi cunoaşte că sânt dreaptă şi liniştită 

stăpânire a vânzătorilor ce vându, a se legaliza zapisul şi 

fără a se mai face cercetări în faţa locului de paşnică 

stăpânire şi în lipsă de documente vechi primindu aceasta 

în sarcina sa şi or-ce împrejurare s'ar ivi ; pentru care au dat 

şi înscrisu în dosu zapisului, înfăţişindu vechilu 

vânzătorilor numai pentru posesia a cinci stânjeni moşie 

zapisu cu anu 832 Iulie 6 prin care Iamandi sin diaconu 

Dobre (?) şi mărturisiţi de mai mulţi martori vinde aceşti 

cinci stân-jeni către d. Niculae Calude. În urma acestora 

căutându-se de d. membru Furduescu condicile de popriri 

au dat înscrisă încredinţare că aceşti stân-jeni moşie nu s'au 

găsit supuşi la nici o legală înprejurare  de   poprire. 
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Drept aceia fiind-că domnul cumpărător şi vânzătorii 

au declarat în pretoriu că zapisul este bunu şi că 

cumpărătoru au dat înscris în josu-i că aceşti stânjeni de 

moşie îi cunoaşte că sânt în liniştită posesie precum şi 

drepţi ai dumnealor vânzătorilor a primit în sarcina sa a se 

legaliza în lipsă de cercetare în faţa locului că se 

mulţumeşte pe coprinderea sa precum şi în lipsă de 

documente vechi şi cu orice împrejurări s'ar ivi; şi pentru 

cuvântu că cumpărătoru este pâmânteanu, judecătoria 

adeve-rează acest zapis pre pacinica stăpânire a dumnealui 

Dimache Serachitopolu cumpărătoru trecându-se şi în 

condica  rânduită. 

Ds. 538/859. 

(ss) Prezed. M. Şolmescu, M. Furdulescu. 

Gref., D. Strâmbeanu.               

Citită AL Andronescu 

 

România 

Grefa Tribunalului Dâmboviţa 

 

Această copie fiind scoasă întocmai şi pe temeiu 

cereri ce au făcut prin osebită petiţie se atestă şi  de greiă. 

Grefier, (ss) Gh. Pârjolescu. 

Pecetia: 

Principatele  Unite 

      Coroana Ţări 

 Vultur-cap  de  bou 

Tribunalul distr. Dâmboviţa 
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Aci se termină documentele aflate în posesia mea. 

 

_________ 

 

Doc. No. 52 

 

Act relativ la stabilirea de conac pentru ascherlii la   

Podu-Bărbierului. 

Prea înălţate Doamne, 

Din luminata porânca Mării Tale, orânduitul bumbaşir 

au  înfăţişat pre amândouă părţile înaintea noastră şi   

cetind atât luminata hotărârea Mării Tale  prin care s'au 

orânduit a  se  face cercetare  la faţa locului, cum  şi această 

alăturată înştiinţare a dumnealui paharnicului Alexandru  ot 

sud Dâmboviţa, după  cercetarea  ce deosebit mai  făcum  şi 

noi în parte,  măcar că Dumitru  căpitanul  tot se  ţinea cu  

tăgăduire  că  n'ar fi făcut  Tudorache atunci nici un  conac  

la Podu-Bărbierului şi că toate conacele le-au făcut el  

deplin  la Floreşti, dară această pricinuire a lui este  

neadevărată,  pentru  că   mărturia ce  prin  deosebit tacrir 

adeverit   de   dumnealui   pa harnicul  Alexandru,  se  vede  

că  i-au  dat  prin carte de  blestem  sătenii  dela  Cornăţel  i  

sătenii  din satul Boteni,  cum  că  după  ce  s'au  închis   

drumul  Floreştilor  şi  s'au  făcut  drumul  pe   la   Podu-

Bărbierului, câte  bairace  treceau dela Bucureşti la Câmpu-

Lung toate  tot  la Tudorache le-au dus  şi  el  au    răspuns 

conac,  iar  la  Dumitru  nici un bairac n'au dus, fiindcă  

ascherlii au  spânzurat pe  Tudorache  şi bătându-1 ca să le 
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deae  conacul  după cum şi din condicile judeţului  s'au  

găsit orânduială de conac în luna lui Martie leat 1789  

numită  chear  pe  satul  Boteni, afară  din  două  conace  ce 

erau   cunoscute  la podul Vălenilor  şi  la Floreşti; şi 

deosebit  de aceste dovezi şi acum de faţă înaintea noastră 

arată dumnealui biv vel clucer Scarlat Câmpineanu că în 

vremea când au făcut şi dumnealui cercetare pricinei 

acesteia din luminată porânca Mării Sale, aflându-se 

ispravnic judeţului,  s'a  adeverit  că  zăticnidu-se drumul 

trecerei ascherhilor pe la  Floreşti şi  pornindu-se trecerea 

lor pe la   Podu-Bărbierului înşişi cei deatunci ispravnici ai 

judeţului au  rânduit   pe Tudorache conacciu  aflându-se  şi 

căpitan  acolo la Podu-Bărbierului;  din  care toate acestea 

se face îndestulă dovadă că Tudorache au făcut cu adevărat 

conac ascherliilor fiind atunci căpitan la Podu-Bărbierului 

conăcindu-i când la satul Ghergani ce este aproape  de  

Podu-Bărbierului când  în satul Condeşti1  la  casa sa  i pe 

la săteni şi când la satul Boteni care este alăturea cu  

Condeşti; şi deosebit se mai dovedeşte din această    

cercetare a dumnealui paharnicului Alexandru tot după 

mărturia sătenilor că  ei  într'acea lună a   lui  Martie  n'au    

dat   două orânduieli  de  conace ca   să  fie bănuială    că 

s'au  dat  şi acel   conac  numit pe  satul   Boteni,  ci numai  

un  conac  au dat pe fieşcare lună la Dumitru căpitanul,  atât  

când era  conacul   la Floreşti cât şi în  vremea  când  s'a   

                                                 
1 E vorba de satul Conteşti; după anumilă fonetică a limbei grece 

moderne, grupul nt se transforma în nd, ca în Constandin din 

Constantin etc. Deci din Conteşti, Condeşti. 
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mutat conacul la satul Boşari pe când erea trecerea 

ascherliilor pe la Podu Bărbierului; cu toate că dela  

dreptate nici mai rămâne  cuvânt a  se  cere lui  Tudorache   

dovadă  de au fost el rânduit  de ispravnici  conacciu,   fiind 

că  închizându-se drumu  trecerii ascherliilor pe la Floreşti  

şi  pornindu-se  trecerea  ascherliilor pe la Podu-Bărbierului 

unde acolo  se afla Tudorache căpitan, se vede  după iuţeala   

vremei ce era atunci îl bătea spânzurat  şi cerea  să  le deaie 

conac şi  el au fost silit  de nevoe de le-au  şi dat cum se 

doveşte din mărturia de atâtea sate, şi fiindcă Dumitru 

căpitanul se  dovedeşte că au luat deplin de pe la sate toate 

orânduirile  conacelor  şi chiar  pe vremea. Ce contenise 

trecerea ascherliilor pe la Floreşti şi se pornise pe la Podu-

Bărbierului, cu dreptate este să plătească Dumitru la 

Tudorache acei tal. 'trei sute trei zeci şi doi, ce după această 

alegere a d-lui paharnicului se alege preţul oilor, pâinilor, 

orzului, şi  fânului ce au dat  Tudorache  la ascherlii. 

Hotărea cea desăvârşită rămâne a se face de către 

înălţimea Ta. 

1794 Noembrie  30.  

Vel Vornic Brâncoueanu1  

_________ 

 

 

 

 
                                                 
1 Acest document mi-a fost comunicat de d-l Al. Luca, directorul 

şcoalei din comuna Potlogi, fost inspector şcolar, fiind publicat în 

Istoria Românilor de V. A. Urechia la pag. 230 şi 231, Tom. V. 
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Doc. No. 53 

 

Extras  din  catagrafia din 1810 a Mitropolii  UngroVlahiei. 

Jud.  Dâmboviţa 

Satul  Boanca 

Biserică de lemn cu vestmintele şi cărţile toate; 

Preot popa Ştefan sin Muşat de neam rumân, de 45 

ani, bun la cetire şi cântare, globit n'a fost; preoţit de Prea 

Sfinţitul Mitropolit Dositei prin părintele Iosif Argeşiu la 

leat 1796 pentru biserica şi poporul din numitul sat. 

Preoteasa lui Stanca de am 38 ; fiul Stancu de 6 ani, alt fiu 

Gheorghe de 2 ani, o fică Maria de 12 ani altă fică Stanca 

de 8 ani, altă fică Ecaterina de 5 ani, alta Maria de 4 ani. 

Preot popa Zamfir sin diaconu Dobre de 45 ani, bun la 

citire; globit n'a fost, de neam rumân; preoţit de  Prea  

Osfinţia  sa  Dosoftei  prin părintele 

Teofilact la leat 1798 Aug. 10, pentru biserica şi 

poporul din numitul sat. Preoteasa lui Despa de 38 ani, un 

fiu Dumitru de 10 ani învaţă la ceaslov, alt fiu Ion de 8 ani, 

alt fiu Panait de 3 ani, o fică  Stanca de   1  an. 

Diaconu Costea sin diaconu Dobre de 25 ani diaconit 

la leat 1809 Mai 12; diaconeasa lui Măria de  19  ani,  fica 

lor Măria de  1 an. 

_________ 

 

 

 

 



 170 

Doc. No. 54 

Z A P I S 

 

Supt iscălitul împreună cu  soţia mea  de  bună voe  

şi  nesilit de  nimenea am vândut d-lui Radu Ionescu  8 

stânjeni de moşie din partea mea  de moşie ce  o am în  

trupul  de  moşie devălmaşilor   moşneni Bongaşi din  satul   

Boanga plasa  Ialomiţa  judeţul Dâmboviţa care  parte  de  

moşie  o  am şi eu  rămasă de la  părintele meu Dinu  Albei; 

aceşti 8 stânjeni să socoteşte curmezişul  şi lungimea este 

deopotrivă cu a  celorlanţi moşneni adică cu  un  cap în 

Colentina  spre răsărit  şi  cu  celant  cap  în hotarul moşiei 

lui  Ştirbei aproape  de moara  ce este pă Dâmboviţa spre 

apus, iar curmezişul să hotărăşte tot trupul acesta  

devălmăşescu  la marginea din sus   cu   moşia Filipeasca 

care acum se  stăpâneşte de  d.  Dimache Sarachitopol, iar   

latura de dâla vale cu  moşia Boanga a  Sfintei  Mitropolii.   

Preţul  tocmelei acestor 8 stânjeni ce vânz către d.  

c(umpărător)  este şapte mii  No.  7000  pă care   bani   i-

am    primit   pe toţi deplin  în  mâna  mea împreună   şi  cu  

soţia mea şi d. c. are să stăpânească în  b(un)ă  pace  

paşnica stăpânire atât d.  c.  cât şi urmaşii dumisale ohavnic 

şi slobod va fi ca în drumul cel mare pă acei 8 stânjeni să-

şi clădească cârciumă şi case de locuinţă şi orice va fi fără 

să fie nesupărat (sic) de ceilanţi moşneni şi spre a d. c. 

asigurare am rugat onorabilul Tribunal local a legaliza 

după   rânduială. 

1863 Iulie 15 
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Eu Alecu Dinu Albei vânzător adeverezu împreună 

 cu soţia mea Ilinca. 

La cuprinderea acestui înscrisu aşezământu, declarăm 

în pretoriul Trib. că suntem mulţumite amândouă părţile 

iar vânzătorul declară că toţi banii tocmelii coprinsă i-am 

primit, că în obiectul vândut nu-mi mai popresc nici-un 

drept şi că nu mai are altă numire; iar cumpărătoru că 

răspunzându-i banii precum încredinţează vânzătorul, mă 

mulţumesc a se legaliza zapisul în lipsă de documente 

vechi nu-mai pe pacinica posesiune ce are vânzătorul şi că 

ca român pământean cumpăr pă persoana mea iar nu pe 

alta  streină, că voi fi răspunzător. 

1863 August. 

_________ 

 

Doc. No. 55 

 

Urmează legalizarea Tribunalului Dâmboviţa iscălită 

de trei Judecători: A. Fotino, D. Strâmbeanu şi M. 

Ciupelniţu şi contra semnată de grefier P. M. Negoescu, 

pecetia Tribunalului cu Principatele-Unite foarte clar 

imprimată cu tuş negru, luna August 27 anul   1863. 

No.  38  Târgovişte. 

_________ 
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Doc. No. 56 

ACT DE ÎNVOIALĂ 

 

Subsemnaţii locuitorii din comuna Podu-Bărbierului, 

moşneni şi cumpărători de pământu moşie din trupul 

proprietăţii noastre numită Moşnenii Bongaşi, astăzi ne-am 

învoit între noi toţi cei sub semnaţi propriu şi prin punere 

de degite în modul următor: 

Noi Casa Moşnenilor am dat partea cuvenită d-lor 

cumpărători de pământ din trupul moşiei noastre însă după 

cum se arată anume, domnu Dimache Serachitopolu cu 

sumă de stânjeni două zeci şi cinci şi jumătate după zapisul 

ce are de cumpărătoare de la Nicolae Calode şi feceori săi 

Vasile şi Costache cu data de 10 Septembrie 1859 legalizat 

de onorabila Judecătorie a Judeţului Dâmboviţa la No. 23 

din 15 Septemvrie 1869; dum-neaei jupâneasa Badea a 

răposatului Radu Ionescu cu feceorii d-sale Andrei şi 

Paraschivu cu sumă de stânjeni 8 după zapisul de 

cumpărătoare de la Alecu Dinu Albei cu data 15 Iulie anul 

1863 legalizat de onorat Tribunalu al acestui judeţu la No. 

38 din 27 Augustul 1863; domnu Ghiţă Zamfirescu cu 

sumă de stânjeni 12 din care optu stânjeni cumpăraţi de la 

domnu I. E. Florescu cu zapisul din 13 Dechembre anul 

1861 legalizatu de onorabila Judecătorie de Dâmboviţa la 

No. 8 din 27 Ghenari 862 şi patru stânjeni cumpăraţi de la 

Andreiana fica răposatei Neaga după zapisul cu data 7 

Noemvrie 1870 legalizat de onorabilul Tribunal, de 

Dâmboviţa la No. 126 din 7 Noemvrie anul 1870, care 
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însumează la domnia sa stânjeni 12 (No.  12) în curmeziş 

după lungimea   moşiei. 

La fieşte care din aceşti domni cumpărători li s'au 

alesu şi măsurat sumele de stânjeni după actele ce posedă 

dumnealor ca să nu ne mai străgănimu prin judecăţi şi 

cheltueli între noi să nu rămânem săraci, ne am făcut 

singuri înparţeala ca hotărnicia ce până acum am stăpânit 

în devălmăşie cu toţi, alegându mai întâi părţile cuvenite 

domnilor cumpărători la uă parte din punctu în punctu 

după cumu s'au lămurit pe faţa pământului cu movile sau 

moşoroaie în linii drepte din punctu în punctu. Această 

învoire şi împărţeală am făcut între noi că or care din d-nii 

cumpărători sau verunul din moşneni se va scula cu ver o 

pretenţie de nemulţumire contra aceştii dreaptă înpărţire 

între noi să nu aibă nici o ascultare la nici o staţie de ju-

decată şi să ne plătească cheltuelile îndoite ne-avându nici 

un dreptu a-şi formula ver o pretenţie şi a-şi deschide vre 

un procesu nici unul din d-nii cumpărători sau din moşneni 

contra celor cuprinse în   actul de faciă. 

Iar pentru sădiri şi clădiri din vatra satului ce vor 

cădea unii pe proprietatea altora, aceste sădiri şi clădiri se 

va face schimb sau cumpărătoare prin bune învoeli; dacă 

nu se va putea cu acestu modu, slobodu va fi celu cu 

sădirea şi clădirea să şi-o strice şi să şi-o mute în pământul 

său până în termenu de unu anu de zile că aşa ne-am 

obligat unii către alţi, însă posesiunea acestor proprietăţi 

începe  chiar  de  la  data acestor acte. 

1872   Septenvrie  3. 
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Gh. Zamfirescu    iscălit propriu 

P. Radu Ionescu     “     “ 

 Badea R. lonescu   “     “  

An. R. lonescu         “     “ 

Pv. lonescu              “     “ 

M.  Popescu            “     “ 

lancu Dumitracheprin punere de deget 

Manu Ion                “      “  

Ştefan Gheorghe     “      “ 

lancu Popa semnat propriu 

Zmaranda Prioteasa   prin punere de deget 

Alecu Ion                “      “ 

Niţă Ion                  “       “ 

Neculae Ion            “       “ 

Măsurătoarea şi alegerea părţilor cuvenite d-lor 

cumpărători după actul de faţă s'a urmat pe faţa pământului 

în modu următor : 

Am mersu înpreună cu toţi, adică d-nii cumpărători şi 

moşnenii, mai întâi la capul moşii despre răsărit la 

Colintina, unde am luat măsurătoarea din movila ce ieste 

făcută de hotar şi tăiată cu şanţu în două însă mai spre 

apusu ca zece stânjeni din această movilă şi de aci am trasu 

la vale dreptu şi am despărţit dreptul d-lui Dimache 

Serachitopolu stânjeni două zeci şi cinci şi jumătate alături 

cu moşia d-lui numită Filipeasca unde am făcut movilă ; 

apoi am datu dreptul jupânesei Badn cu feceorii dumisale 

Andrei şi Paraschivu stânjeni optu unde am făcut movilă, 

de aci am trasu tot la vale şi am datu dreptul d-lui Ghiţă 
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Zamfirescu stânjeni doisprezece unde am făcut movilă 

mare aproape de malu Colintinei; apoi de aci am mersu pe 

deal la movila de la Casele Coconilor, despărţitoare între 

moşneni şi d-nu Serachitopolu unde iarăşi am despărţit şi 

alesu dreptul d-lor cumpărători luând din acea movilă la 

vale şi am datu dreptul d-lui Dimache stânjeni două zeci şi 

cinci şi jumătate, jupânesii Badi optu şi d-lui Ghiţă 

doisprezece şi s'au făcut movile despărţitoare pe malu şi de 

aci linioare în direcţie dreaptă până la Colintină prin  facere  

de  movile   mici pe  tulpini  de copaci  şi poem.  Apoi de la  

Casele Coconilor am făcut asemenea linii drepte   

despărţitoare până  la punctul Poiana Netoţilor unde    

asemenea   am luat din  movila  de  hotar şi  am trasu  la    

vale  dându dreptul  d-lui  Dimache stânjeni  două   zeci   şi   

cinci şi jumătate, jupânesii Badii  optu  şi  d-lui Ghiţă 

doisprezece;  de aci tot spre  apusu  în lungul moşiei cu linii  

drepte  prin  satu până la punctul de trăsură numit  în   burta    

zăgazului unde ieste movilă din care am luoat cu  

măsurătoarea şi am trasu la vale alegându partea d-lui  

Dimache  stânjeni două zeci şi  cinci şi jumătate,   jupânesii    

Badi   optu şi  d-lui Ghiţă  doisprezece; apoi de aci iarăşi cu 

linii drepte despărţitoare între d-ni cumpărători şi    

moşneni  în lungu  moşiei pe  luncă până la  capulu moşii  

dinspre  apusu unde este movilă între  moşia d-lui Dimache   

numită  Filipeasca şi  trupul  moşneni,  din care  movilă  am  

trasu pe  lungul  moşiei pe linie spre răsărit  15  stânjeni  şi 

de aci am  luat   măsurătoarea în  curmezişul  moşiei  la 

vale  şi  am  despărţit partea d-lui  Dimache  stânjeni două  
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zeci  şi   cinci  şi jumătate, jupânesei   Badii  stânjeni  optu   

şi   d-lui   Ghiţă doisprezece  unde  s'au făcut movile  mari 

puindu-se întrânsele  cărbuni  şi  pietre. Cu   acestu   chipu 

dar alegându-se  părţile de pământu moşie cuvenite d-lor 

cumpărători  din  trupulu moşiei noastre. Casa Moşnenilor  

dându-se  în   laturea  de  din  susu şi masă la fiecare   

punctu. 

1872   Septevrie  3. 

Dimache Serachitopol (iscălitura cum şi  altă   vorbire 

sânt scrise în greceşte). 

P. Radu Ionescu Manu Ion 

M. Popescu Alecu Ion 

Pv. Ionescu Niţă Ion 

Iancu Popa                      Nicolae Ion 

Gh. Zamfirescu               Ştefan Gheorghe  

lancu Dumitrache 

 Frusina Scarlat  

Zmaranda Preoteasa 

 (Aceştia sânt semnaţi prin 

punere de deget). 

România 

Primarul comunei Podul-Bărbierului.  

Semnăturile  de mai  susu  unele  proprii şi  alte prin  

punere  de degete fiindu adevărate ale moşnenilor  Bongaşi  

şi cumpărători fiindu adevărate, se atestă şi de  

subsemnatulu  după a  d-lor  cerere. 

1872   Noevrie   15. 
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No.  428. 

p.Primar  Dinu Magdalina 

Pecetea comunii având în 

mijloc stema Principatelor 

Unite, vultur, cap de bou, 

supt o coroană, iar ca 

inscripţie: Primamărul co-

munei Podu Bărbierului, 

Plasa Ialomiţa, districtul 

Dâmboviţa.  

__________ 

 

Doc. No. 55 

ACTU   DE   VÂNZARE 

 

Prin care noi sub-semnaţii în comuna Podu Bărbierului   

Plasa   Ialomiţa dinstrictul Dâmboviţa. 

Încredinţăm cu acestu actu spre a fi ştiutu că de a 

noastră bună voe şi nesiliţi de către nimenea am 

convenitără şi vândurămu d-lui Dimache Serachitopolu  

proprietaru în această comună paisprezece, 14, pogoane 

pământ moştenescu ce să găseşte vecin de oă parte cu d-sa 

şi de alta cu cumpărătoarea ce are Iorgu Dumitrescu de la 

domnu Ghiţă Zamfirescu hotarile actualimente astăzi adică 

din apa Colintinii să începe un capu până în gardul 

împrejmuitor casalocu (?) celui numit dintre noi Paraschivu 

Radu Ionescu şi cu lăţime de 8 stânjeni dacă la 

măsurătoarea ezistă (?) în această bucată pe pământ va 

Notar Ang. lonescu 
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prisosi sau va lipsi din suma de pogoane vândută se va 

despăgubi partea în drept cu preţul cu care s'a vândut 

pogonul astăzi. Această câtime de pogoane să numescu la 

pădure spre drumul căilor ferate aşa precum să găseşte pe 

dânsa cu pădure şi orice pomi ar fi şi care bucată de 

pământu în câtimea pogoanelor de mai sus pe care oa 

vindem d-lui Serachitopolu se desparte din porţia de 

pământu ce defoctul (sic) nostru părinte şi soţu şi anume 

Radu Ionescu au cumpăratoa de la consătianul său Alecu 

Albei prin actul cu data 1863 Iulie 15 şi legalizat de onorab. 

Trebunal Dâmboviţa la No.38  acest  an. Vânzarea   am   

făcut-o cu  bună  tocmeală   de   No.  10 #  fiecare pogon, 

iar în total, pentru totală sumă de pogoane, galbeni una sută 

patru zeci şi cinci No. 145# care bani ni s'a număratu acum 

înainte la predarea acestui   actu. 

Pentru care am datară prezentu actu sus scrisu de noi 

doi prin catagrafe sub scrieri şi două prin trageriea 

degetului neavându cunoştinţa de carte, rugându şi pe 

onorab. Primărie locală de atestatu ramâind a ne prezenta 

şi la onorab. Trebunalu Dâmboviţa local a cere legalizarea 

sa după lege. 

1879  Sept.  29. 

Primarul  Comunei Podu Bărbierului.  

Plasa Ialomiţa Dinstrictu  Dâmboviţa Semnăturile de 

mai sus' cinci, de care patru ale vânzătoriloru doa 

catagrafie şi două prin tragere de degetu  şi ciea din  urmă   

catagrafâ a  cumpărătorului fiindu juste  se certifică cu 

desluşire că vânzători  sântu  toţi   majori. 
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Primar  

Anul  1879 Luna  Septembrie 30. 

Acest act după cum se vede nu poartă pe el iscălitura 

nici uneia din părţi nici iscălitura primarului ; aceasta arată 

că actul este o simplă copie ce a rămas vânzătorilor 

originalul luându-l cumpărătorul. Este vorba aci de 

vânzarea pe care jupâneasa Badea soţia răposatului Radu 

Ionescu Băcanu o face către Dimache Serachitopol îm-

preună cu fica ei Sevastiţa ambele neştiind carte înpreună 

şi cu fii ei Paraschiv şi Andrei R. Io-nescu ştiitori de carte.1  

Intru cât în unele din documentele ce preced e vorba 

de aşa numitele „cărţi de blestem”, adică formula de 

jurământ ce să dedea martorilor, am crezut de folos să dăm 

aci mai jos câteva din acestea, de altfel relativ recente; ele 

se dedeau la cererea înpricinaţilor de către Mitropoliţii sau 

Episcopii locului. 

Iată două din Moldova :  

                            Gavriil 

Cu mi'a lui Dumnezeu Arhiepiscop şi Mitropolit 

Moldoviei 

................................................................................................ 

spre dovada dreptăţii şi a adevărului s'au dat dela noi 

această carte de blestăm întâi asupra acelora oricării prin 

ştiinţă lăcomindu-să fac înpresurare la numitele silişti, de 

nu să vor părăsi, cum şi asupra altora oricării vor fi ştiind 

                                                 
1 Documentele de la No. 54 până la No. 57 se află de asemeni 

în posesiunea mea şi sînt scrise cu litere latine ca şi doc.51 .  
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sau vor fi auzit din bătrâni pentru hotarul acestei moşii pe 

unde au umblat şi s'au stăpânit din vechi; de nu vor 

mărturisi adevărul în frica lui Dumnezeu ci părtinind vreu-

nei părţi cu nedreptate, vor tăgădui, unu ca aceia să fie 

blăstămaţi de Domnul Dumnezeu şi de Prea Curata a Sa 

Maică, de slăviţii doisprezece Apostoli şi de 318 Sfinţi 

Părinţi dela Soborul Nichei; în viaţa lor procopseală să nu 

vază; ostenelile şi sudorile lor să fie spre pierzare. Hierul, 

pietrele să putrezească şi să să risipască, iar trupurile lor 

după moarte să stea întregi şi nedislegate şi de către 

smerenia noastră să fie blăstămaţi. Iar de vor urma 

dreptăţii, mărturisind adevăr în frica lui Dumnezeu, să fie 

ertaţi şi blagosloviţi, amin.  

Gauriil Mitropolit Moldaviel. 

1780,   Iulie 17. 

 

Iacob 

Cu  mila lui Dumnezeu  Arhiepiscop şi Mitropolit  

Moldoviei  

................................................................................................ 

Unii ca aceia, iată zicem să fie blăstămaţi de Domnul 

Dumnezeu şi de prea Curata Sa Maică, de slăviţi 12 

Apostoli şi de 318 Sfinţi Părinţi de la săborul Necheii; în 

viaţa lor pricopseală să nu vază, ostenelile şi sudorile lor să 

fie spre pierzare. Hierul, petrile să putrezească şi să să 

răsăpască, iar trupurile lor după moarte să ste întregi şi ne 

deslegate şi de către Arhieria noastră încă să fie blăstămaţi. 
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Iar de vor urma dreptăţii mărturisind adevărul în frica lui 

Dumnezău să fie ertaţi şi blagosloviţi,   amin. 

Iacob Mitropolit Moldoviei1 

1796  Mai  25. 

Iată şi  o  carte de  blestem din  Muntenia: 

Principatele  Unite  

Neofit 

Cu mila lui Dumnezeu Episcopu de Odessa şi 

provizoriu  de   Argeş. 

Drept aceia, smerenia noastră scriem această carte cu 

înfricoşat blestem şi groasnică afurisenie asupra martorilor 

ce vor încredinţa despre mai sus citata înprejurare, carii 

mărturisind adevărul toţi vor fi iertaţi şi blagosloviţi. Iar 

când cineva din pismă ori răutate, enteresu sau altă pricină 

va tăi nui adevărul şi nu va arăta dreptu, spre paguba 

vreuneia din părţi, socotind că se va folosi cu ceva şi atunci 

unul ca acela, ori care va fi, ca un nete mător de Dumnezeu 

şi lepădat de sufletul său; procletu să fie şi afurisit de 

Domnul nostru Isus Hristos şi de toţi Sfinţii Păruiţi ; şi 

precum zice profetul Davidu (psalmul 108): „Pentru că au 

ascunsu dreptatea şi au iubit blestemu” să se înbrace cu 

dânsul ca cu o haină, să intre ca apă în maţele lui şi ca untul 

de lemn în oasele lui, să rămâe copii lui  săraci  şi  muerea  

lui  văduvă, mişcându-se  să  se mute din curţile lor şi să 

ceară, să scurme datornicul toate câte sunt ale lor şi să 

                                                 
1 Ambele aceste cărţi de   blestem   le-am   luat   din   revista   

„Biserica Ortodoxă Română". Nr. 7—3 anul 1936. 
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jefuiască străniii ostenelilor lor, şi într'un neam să se   

stingă   pomenirea lor, pentru că nu şi-au adus aminte de 

dreptatea lui Dumnezeu ci cu limbă vicleană au grăit 

strâmbătate în loc de adevăr şi de dreplate. Sub aceasta să 

cadă omul carele va  tăinui adevărul  şi nu va arăta drept, 

nici va umbla pe  drumul dreptăţi în pricina vorbită  mai 

sus. Neofit Episcop de Odessa1. 

Anu  1863 Martie 7. 

Uneori însuşi Episcopul mergea la faţa locului şi 

cartea de blestem era primită de martor din chiar mâna şi 

sub ochii lui ; în multe cazuri părţile se împăcau „pentru 

ca să nu mai stea martorii sub povara înfricoşatului 

blestem”. 

___________ 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Luat din revista „Liberatea” Nr.19 din 5 Oct. 1937 
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ADAOS. 

 

De remarcat în documentele ce preced, şi anume în 

cele anterioare anului 1800, nume arhaice de persoane, azi 

complet dispărute : Raba, Diicul (care nu cred să fie dela 

diacul), Bolea, Văeana, Mihu, Barcă, Tulea, Hiera. Prin 

părţile munţilor şi azi mai stărue câte un astfel de nume 

străvechi; aşa în nordul judeţului Dâmboviţa cunosc un 

venerabil bătrân ce poartă încă numele de botez de 

Berivoe, cu accentul pe i. De ce origină ar fi acest nume ? 

Să fie el slav din epoca slavismului sau chiar mai vechi / 

Dar Bârcă ? N'ar putea fi punicul Barca ? Nu spune oare 

Eutropiu că Traian a adus aci colonişti „ex toto orbe 

romano” ? Tulea n'ar putea fi  din   Tulus  sau  Tulius ? 

În regiunea Titu mai aud la strigarea proceselor din 

când în când numele de Udubaş ca nume de botez. Cred că 

e diminutivul lui Udubă sau Odobă, şi lucru curios : Toţi 

cei ce-l poartă sunt din comuna Odobeşti sau Udubeşti cum 

zice poporul. Alte nume vechi n'au mai rămas azi decât ca 

nume de familie: Brănescu, Retevoescu, etc. Cine mai 

pune azi copilului său nume de Bran sau Retevoi ? Toate 

aceste nume cu rezonanţă atât de de plăcută şi cu iz de 

cronică au dispărut alungate de numele neogrece ale 

calendarului  creştin. 

Un studiu de onomatologie umană generală — gen de 

lucrare ce nu cunosc — ar arăta că aproa-pe toate numele 

proprii, la toate popoarele, nu sunt o combinaţie  fonetică  

arbitrară,  ci   aceste nume au fost la început nişte simple 
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calificative cari spun ce-va şi numai prin repetire au 

devenit nume proprii. 

La Evrei numele de Avraam, Isac, Israel, Mihail 

Gavriil, Moise, Ruben, Solomon, Benoni etc. etc, toate au o 

anumită semnificaţie ; la fel la popoarele ance, la vechii 

greci : Alexandru, Aristide, Diogene, Diodor, Apolodor etc; 

asemeni la vechii Jnzi  şi   Perşi. 

Faptul acesta a dat putinţa  ca astfel   de nume să  fie  

chiar traduse.  Aşa cred că neogrecul Irineu — care  nu  ştiu  

să fi  existat în  epoca  clasică  a elenismului— ar putea fi 

traducerea, sub influenţa biblică din  timpul primelor secole   

creştine,  a ebraicului  Solomon ; la fel cred că ar fi  şi 

slavul Miron. Tendinţa aceasta pare că  s'a continuat,   

tradu-cându-se  nume proprii  neogrece  la  popoarele  ce se 

creştinau; aşa:   Deodat,  Gottschenk, Bogdan nu sunt  

traducerea lui  Theodor ?  Dar germanicul  nume  de  femee  

Frieda,  n'ar fi  traducerea  numelui de Irina ? 

În poporul nostru şi azi diferite calificative servesc de 

nume proprii. Ţăranii între ei se numesc foarte adesea  mai  

mult cu  porecle. 

Cred  că  n'ar fi  lipsit de interes un  studiu al vechilor  

nume proprii  ale neamului nostru; cine ştie ce tradiţii şi 

zone  de influenţă ar   releva. Oare  nu  numele  proprii  ne 

arată   părţile  din   ţara noastră  cari   au fost mai   puternic    

influenţate   de Bogomilism / Până  azi în munţii noştrii  şi 

în Transilvania găsim foarte multe nume din Vechiul  

Testament  ca:  Iosif, David, Solomon, Aron,  Samoilă, 
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Dănilă, Avram,  Iacob, Reveca  etc.  ca  consecinţă a sus 

arătatei  secte. 

_____ 

 

VOCABULAR 

de unele cuvinte vechi întrebuinţate în documentele precedente 

şi însemnarea lor: 

 

Anafora  = raport (grecesc) 

Ascherlii =  soldaţi (turcesc) 

Aspri =  oeche monedă de argint (greco bizantin) 

Bez=  afară de (slav) 

Biv=  fost (slav) 

Brat=  frate (slav)     

Bairac= steag, drapel (turcesc) 

Bumbaşir= agent poliţienesc   pentru   executări de 

bani; un fel de portărel (turcesc) 

Diastimă =  interval de timp (?) =    zi (slav) 

Dni=executare (?) (grecesc) 

Exoflisis= înscrisuri (?) (grecesc) 

Ego=al lui (slav) 

Isprăvnicel=administrator  (slav) 

Isbrănire=răfuială, înţelegere (?) (slav ?) 

I pac=iarăşi (slav) 

I=şi (slav) 

Oblase=? 

Ohavnic=de veci (slav) 

 Ot= de la (slav)  
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Ot tam= de acolo (slav)  

Pol= jumătate (slav) 

Parmiz=? 

Proclet= blestemat, afurisit (rusesc) 

Prodichei= procurist (?)(grecesc) 

Protimisis= vechi principiu de drept (grecesc) 

Refet= breaslă ? (turcesc ?) 

Tacrir= interogator, mărturisire (turcesc) 

Sin= fiul lui (slav) 

Sinet= act, document (turcesc)                                               

Sud=  judeţ (slav)                                                                 

Taler= monedă de 52 bani sau 3-75  lei aur(nemţesc) 

Ughi= veche monedă, ungurească,   200  bani                   

Vel= mare (slav) 

Za= peste slav) 

Zet= ginere (?) (slav ?)                                                     

Zlot= veche monedă poloneză, 50 parale aur.                   

___________ 
______ 
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Post Scriptum 

 

Această carte am scris-o încă din anul 1937; din lipsă 

de fonduri nu s'a putut tipări însă până acum. Tipăritul 

unei cărţi costă în primul rând o sumă considerabilă de 

bani, chiar când e vorba de o broşură de proporţiile 

prezentei. Acest lucru constitue o mare greutate mai ales 

pentru o carte care nu e destinată comerţului de librărie. 

Iată pentru ce mulţumesc din fot sufletul meu celor ce au 

contribuit băneşte la susţinerea cheltuelilor de tipărire ale 

prezentei şi anume: Marioara Atanasiu profesoară 

secundară — Bucureşti, Iulica Bucur Niculescu şi 

Marioara D. Jianu din comuna Răcari; Ştefan Popescu 

profesor — Găeşti, preot Constantin M. Pavelescu, 

Căpitan Nicolae Gr. Popescu-Grene; Const. Popescu, 

Nicolae D. Popes-cu ambii comercianţi din com. Răcari, 

toţi aceştia urmaşi ai moştenilor răcăreni. Au mai 

contribuit d-na Elena I. Vasilescu din neamul grecenilor 

locali, d-l Ioan Gh. Nicolescu controlor financiar 

pensionar; de asemeni m'a ajutat Epitropia Bisericei din 

Răcari din fondurile Iorgu Dumitrescu cu o apreciabilă 

sumă de bani; Primăria com. Răcari din bugetul 1938-39 a 

contribuit cu 2000 lei; pe exerciţiul 1939-40 d-i I.Bolos 

primarul respectiv prevăzuse din nou aceiaşi sumă şi cred 

că comuna Răcari era obligată la o atât de modestă 

contribuţie. Prefectura jud. Dâmboviţa a tăeat pur şi 

simplu această atât de neînsemnată sumă, de şi se arătase 

expres în ce scop e prevăzută în buget. 
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Mai sunt între urmaşii moştenitor răcăreni elemente 

cu foarte bune  situaţii:  Profesori  secundari,   advocaţi, 

ofiţeri superiori, medici, farmacişti, preoţi  etc.   pe  cari 

însă nu i-a interesat cunoaşterea moşilor şi strămoşilor 

lor ne înţelegând a contribui cu ceva la greutăţile tipă-

ririi acestei cărţi, cu toate repetatele   şi insistentele ce-

reri ce le-am făcut. 

La tipăritul acestei cărţi, cu toată grija şi 

corecturile ce am făcut, s'au strecurat totuşi mai multe 

greşeli de tipar, aşa la pag. 10 s-a tipărit „dăparte” în 

loc de „departe” la pag. 24-copiiilor-în loc de copiilor şi 

probabil multe altele; rugăm pe cetitor să binevoiască 

a le ierta şi îndrepta singur. 

Răcari 8 Octombrie 1939 

 

 

 

 

 

 

 


