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BASARABIA ÎN EPOCA MODERNĂ 
 
 

DOCUMENTE REFERITOARE  
LA BOIERII MOLDOVENI ŞI DVORENII BASARABENI ROŞCA  

 
Sergiu BACALOV 

Summary 
The boiyars Roşca represented an old family of nobles of the Principality of Moldova. They played an impor-

tant role in the history of the Carpathian-Dnistrian territory. A few inedite archival documents highlight new aspec-
ts concerning boyar family Roşca in Bessarabia. 

 
Neamul Roşculeştilor (Roşca) figurează printre cele mai importante neamuri nobile medievale ale 

Ţării Moldovei. Vechimea şi cinstea acestui neam boieresc sunt neîndoielnice (un Oană Roşca, diac, este 
menţionat încă în anul 1439, iar mitropolitul Grigore Roşca a fost vărul domnului Petru vodă Rareș1). 
Având în vedere acest fapt, putem admite că Roşculeştii, sau strămoşii acestora, au participat la descăle-
carea şi aşezarea Ţării Moldovei.  

Din mediul Roşculeştilor au ieşit o serie de personalităţi marcante, care au deţinut diferite funcţii 
importante la curtea domnească, în aparatul administrativ şi în structurile ecleziastice ale Ţării Moldovei. 
Dintre aceştia evidențiem pe Ion Roşca, uricar apoi vornic, şi pe fiii săi: Constantin Roşca, mare vornic al 
Ţării de Jos, Gheorghe Roşca, spătar şi vistiernic (a fost căsătorit cu Safta, sora domnului Miron vodă Bar-
novschi-Movilă), Vasile Roşca, armaş şi mare vornic, etc.2 Prezenţa unor Roşculeşti în rândul diecilor ate-
stă existența unei tradiţii cărturărești de familie. 

Roșculeştii au stăpânit un număr semnificativ de moşii în tot cuprinsul Ţării Moldovei, însă cu pre-
cădere în Ţara de Jos. În acest sens, îl evidenţiem pe vornicul Constantin Roşca, cel care a fost, în prima 
jumătate a secolului al XVII-lea, stăpânul moşiei Chişinău de pe Bâc, în ţinutul Lăpuşna, în cuprinsul că-
reia, mai târziu, a apărut oraşul omonim. Se pare că satele numite Roşcani, Roşculeşti etc., au în calitate 
de întemeitori pe reprezentanţi ai neamului Roşca. 

Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, în 1812, a determinat apariția a două ramuri de neam ale Roş-
culeştilor: cea din dreapta şi cea din stânga Prutului. Unii dintre Roşculeştii din spațiul pruto-nistrean au 
reuşit să obţină confirmarea nobleţii, devenind parte componentă a dvorenimii basarabene. Un exemplu 
este și cazul lui Ştefan Roşca din satele Sănătăuca, ținutul Soroca (acum în raionul Florești) și Bursuceni, 
ţinutul Iaşi (ulterior numit Bălţi, actuamente în raionul Sângerei), fiul postelnicelului Ioniţă Roşca. Acesta, 
în 1834, a solicitat Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei confirmarea nobleţii. La cerere Ștefan Roșca 
a anexat un set de acte, necesare, în conformitate cu legislația, procedurii de confirmare a statutului său 
privilegiat. O parte semnificativă a dovezilor documentare, inclusiv spiţa de neam, au fost împrumutate 
de la rudele lui, ce locuiau în diferite sate ale ţinutului Orhei (Bogzeşti, Cornova etc.), care își depuseseră 
actele spre confirmarea nobleţii ceva mai devreme. Ne referim la grupul de Roșculești în frunte cu postel-
nicelul Vasile, fiul lui Login Roşca3.  

La 10 august 1855, Adunarea Deputaţilor Dvorenimii Basarabiei, după examinarea dovezilor docu-
mentare (vezi Anexa), a dispus includerea lui Ştefan I. Roşca, a copiilor lui, Constantin şi Alexandru, pre-
cum şi pe nepotul său de frate, Constantin, fiul lui Toader (Feodor) I. Roşca4, în cartea VI a Cărţii genealo-
gice a dvorenimii Basarabiei5.  

                                                 
1 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV – XVII, Bucureşti, 1971, p. 434.  
2 Ibidem, p. 434-435. 
3 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol. II, Bucureşti, 1943, p. 63.  
4 Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 763, fila 81. «В свидетельстве дворян от 5-го генваря 1839 г(ода) 
и метрических свидетельствах Кишиневской Духовной Консистории от 19-го генваря 1835 г(ода) № 243 и от 32 ноября 
1843 г(ода) № 5464 и 5465 значится, что от постельника Федора Рошки и жены его Екатерины произошел сын Констан-
тин в 1819 году, а от Стефана сына постельника Иоанна Рошки и законной его жены Руксанды родились сыновья Кон-
стантин в 1833 Александр в 1836 г(одах)».  
5 Arhiva Naţională a Republicii Moldova. F. 88, inv. 1, d. 763, f. 80, 80 v, 81, 81 v.  
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Un interes deosebit prezintă spiţa neamului Roşculeştilor, întocmită în anul 1814, cu indicarea do-

cumentelor ce confirmă legăturile genealogice între generaţii. Documentele respective, în copii, au fost 
alăturate spiţei de neam, astfel încât ele formează un tot întreg. Deoarece actele respective permit descif-
rarea spiţei, dar şi pentru a nu afecta integritatea acestui corp de documente, am decis să le publicăm in-
tegral, chiar dacă unele din ele au fost deja editate. Informaţiile genealogice din spiţa Roşculeştilor îşi gă-
sesc confirmate şi în alte acte6.  

Această spiță genealogică, împreună cu documentele însoțitoare, confirmă continuitatea elitei me-
dievale moldovenești și în Epoca Modernă, în Basarabia țaristă. Totuși, încă din secolul al XVIII-lea, mulți 
reprezentanți ai neamului Roșculeștilor au fost trecuți într-o categorie specială, numită ceata mazâlilor, din 
care făceau boierii ce n-au deținut dregătorii mai mari de al III-lea logofăt, și urmașilor lor. Ca urmare, 
după 1812, o parte din Roşculeşti basarabeni, fiind înscriși în categoria mazâlilor (odnodvorților), n-au 
putut beneficia, din diverse motive, de statutul de dvorean. Conform noii legislații, noblețea basarabeană 
era acordată, în conformitate cu așezământul lui Constantin vodă Mavrocordat din 1734, doar persoane-
lor cu cinuri boierești de la al III-lea logofăt în sus, și urmașilor acestora.  

Alţi Roșculești, de regulă moşinaşii cu răzăşie (numiţă răzăşi – n.n.) şi fără vreun titlu, au înscriși, 
după 1812, în rândul ţăranilor.  

Astfel, actualmente, în spaţiul pruto-nistrean, numeroşi descendenţi ai boierilor medievali Roşca lo-
cuiesc în mai multe sate orheiene, sorocene şi lăpuşnene, cum ar fi, spre exemplu: Drăsliceni şi Măgdăceşti, 
raionul Criuleni, Şestaci7, raionul Şoldăneşti, Cornova8, raionul Ungheni, Rădeni9, raionul Călăraşi, Ciocâl-
teni, Chiştelniţa, Hirişeni, Suhuluceni şi Ţânţăreni, raionul Teleneşti etc. 

                                                 
6 De exemplu, despre faptul că Gheorghe Roşca vistiernicul a fost frate cu Constantin, Vasile Dămian şi Maria, vezi: Documente pri-
vind istoria României. Veacul XVII. A. Moldova, vol. IV (1616-1620), Bucureşti, 1956, nr. 579, p. 452-455. 12 aprilie 1620 Gaşpar vodă 
Graţiani a întărit „boieriul nostru jupănu Costandin Roşca, ce-au fost hatman şi părcălab Suceii şi cu frate-său Ghiorghii ce-au fost 
spatar şi Vasăli şi Dămiian şi sora lor Marie, ficiorii lui Ion Roşca vornicul”, toate moşiile de baştină, de răscumpărătură şi de cum-
părătură ale tatălui lor: Hoiseştii, pe Bahlui, ţinutul Cârligătura, Popeşti, pe Bârlad, Volcăeşti, pe Işnovăţ. 
7 Despre dvorenii şi mazâlii Roşca din Cornova vezi: Ion şi Tatiana Varta, Neamuri de nobili, mazili şi preoţi din Cornova // Cornova. 
Coordonator Vasile Şoimaru, Chişinău, 2000, p. 588-590 + cinci spiţe de neam.  
8 Despre boiernaşii, dvorenii şi mazâlii Roşca din Şestaci vezi: Vlad Ciubucciu, Şestaci de la sfârcul Ciornei. File de istorie, Chişinău, 
2009, p. 357-362. 
9 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei la începutul secolului al XIX-lea (1801-1806), continuare la colecţia Moldova în epoca feudalis-
mului, vol. XII. Volum realizat de Larisa Svetlcinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bocarov, Chişinău, 2012, nr. 50, p. 85-86.  

Gheorghe Roşca, vistiernic (prima jum. sec. XVII) 
= Safta, sora domnului Miron Barnovschi-Movilă 

Luca Roşca 

Ioniţă Roşca, postenicel, 
n. 1716 – m. după 1826 

= Varvara, n. 1764 

Toader Roşca, 
n. 1789 

= Ecaterina 

Constache Roşca, 
n. 1798 

Ştefan Roşca, 
n. 1799 

= Ruxanda (Alexandra), 
n. 1811 sau 1812 

Constantin Roşca, 
n. 1819 

Constantin Roşca, 
n. 1833 

Alexandru Roşca, 
n. 1836 

Anastasia 
n. şi m. în 1832 

Ion Roşca, vornic  
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Comentarii la hartă 
 

Moşiile vistiernicului Gheorghe Roşca în 1635/36: 1. Volăneştii, pe Işnovăţ, ţinutul Lăpuşna; 2. 
Negrea (Negreştii), pe Işnovăţ, ţinutul Lăpuşna; 3. Cozmeştii, pe Prut, ţinutul Lăpuşna; 4. Petrosu, ţinutul 
Lăpuşna; 5. Hlăpeştii, pe Prut, ţinutul Lăpuşna; 6. Conojeni, ţinutul Lăpuşna; 7. Izbişte, ţinutul Orhei; 8. 
Mateuţi (Cobălile), ţinutul Orhei; 9. Stârpenii, ţinutul Fălciu; 10. vie la Huşi, în ținutul Fălciu; 11. Cotelo-
va, ţinutul Hotin; 12. Mihalcăuţi, pe Vilia Sacă, ţinutul Hotin; 13. Ţibăneşti, pe Hărbovăţ, ţinutul Vaslui; 
14. Hoiseşti şi Balomireşti, pe Bahlui, ţinutul Cârligătura; 15. Scobinţăni, ţinutul Cârligătura; 16. Vlăşte-
nii, ţinutul Cârligătura; 17. Ivoeşti, pe Bahlui, ţinutl Cârligătura; 18. Oncani, ţinutul Hârlău; 19. Turbure-
ni, ţinutul Hârlău; 20. Băiceni, ţinutul Hârlău; 21. Tâmpeşti, ţinutul Suceava; 22. Măneşti, ţinutul Neamţ. 

O moşie a lui Tănasă Roşca: 1. Todireni, pe Bârlad 
Moşiile căpitanului Ioniţă Roşca, un descendent al vistiernicului Gheorghe Roșca: 1. Vâșcăuți 

(Vascăuţi), ţinutul Orhei, acum raionul Orhei; 2. Susleni, ţinutul Orhei, acum raionul Orhei; 3. Horodişte, 
ţinutul Orhei, acum raionul Rezina; 4. Cucuruzeni, ţinutul Orhei, acum în raionul Orhei; 5. Bogzeşti, ţinu-
tul Orhei, acum în raionul Telenești; 6. Crăsnăşăni, ţinutul Orhei, acum în raionul Telenești; 7. Săseni, ţi-
nutul Orhei, acum în raionul Călărași; 8. Văsieni, ţinutul Orhei, acum în raionul Telenești; 9. Cruceşti, ţi-
nutul Orhei, acum în raionul Orhei; 10. Verejăni, ţinutul Orhei, acum în raionul Telenești; 11. Ciopleni, ţi-
nutul Orhei, acum raionul Criuleni; 12. Izbişte, ţinutul Orhei, acum raionul Criuleni; 13. Hârjauca, ţinu-
tul Orhei, acum raionul Călărași; 14.Bodurceni, ţinutul Orhei, acum raionul Telenești; 15. Boldeşti, pe 
Ciuluc Mic, în ţinutul Orhei, acum în raionul Telenești sau Sângerei; 16. Zâmbreşti, pe Botna, ţinutul Lă-
puşna, acum raionul Ialoveni; 17. Găureni, ţinutul Lăpuşna, acum raionul Ialoveni; 18. Volneştii, pe Işno-
văț, ţinutul Lăpuşna, între Ialoveni și Băcioi; 19. Negrea (Negreşti), pe Işnovăț, ţinutul Lăpuşna, între Ialo-
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veni și Băcioi; 20. Albeşti, pe Botna, ţinutul Lăpuşna, probabil în raionul Ialoveni; 21. Răzăni, ţinutul Lă-
puşna, în raionul Ialoveni; 22. Cozmeşti, pe Prut, în ţinutul Lăpușna, acum în raionul Hâncești; 23. Cotea-
la (Cotilova), în ținutul Hotin, acum în raionul Briceni; 24. Găureni, ţinutul Roman, nelocalizată cu preci-
zie; 25. Măneşti, ţinutul Neamţ, lângă or. Târgul Neamț, județul Neamț; 26. vii la Huși, ținutul Fălciu.  

 
Anexă 

 

Nr.1. 1631 mai 30. Domnul Alexandru vodă Ilieş întăreşte vistiernicului Gheorghe Roşca stăpânirea asupra 
unor moşii.  

 

Copie de pi copie. 
Suret de pi ispisoc sărbesc de la Alexandru Ilieş vodă din let 7140 mai 30. 
Precum domniea me am dat şi am înnoit şi am întărit boeriului domniei meli dumnealui Gheor-

ghie Roşca vister(nic) dintru a lui drepti dresuri de schimbătură de la Moisăi Movilă v(oe)v(o)d a lui dre-
pti ocini şi moşii şi cumpărături, părţile lui si au schimbat cu fraţii săi şi cu sora lor Mariia, giupăneasa lui 
Pătraşcu vel spătar, cu partea fratelui lor, răposatului Costantin Roşca ci au fost vornic mare, care sau ve-
nit în partea boeriului nostru de mai sus scris Gheorghe Roşca visternic Volăneştii cu partea de la Negre 
ci este în ţăn(u)t(ul) Lăpuşnii şi satul Cozmeştii şi giumătati de sat Izbişte ci esti în ţăn(u)t(ul) Orheiului, şi 
a patra parti din satu Măneştii ci esti în ţăn(u)t(ul) Neamţului, şi doaî părţi din tot satul Cotelova din ţă-
n(u)t(ul) Hotinului şi cinci fălci de vie din tărgul Huşii. Pentru aceea aceli de mai sus scrisă sate şi părţi de 
ocini: Volneştii cu parte de la Negrea, şi satul Cozmeştii şi giumătati de sat Izbiştea în ţăn(u)t(ul) Orheiu-
lui, şi triea parti de sat Măneştii în ţăn(u)t(ul) Neamţului şi doaî părţi de sat Cotilova în ţăn(u)t(ul) Hoti-
nului să fie dreaptă schimbătură şi ocină boerului nostru de mai sus scris lui Gheorghe Roşca visternic, 
lui şi fraţilor lui, uric şi întăritură, cu tot venitul nistrămutat nici odată, în veci şi altul să nu să amestici pi-
sti cartea noastră. Însăş domnul au poruncit. 

(Loc peceţii) 
Iscălit: Gheorghe vel logofăt au învăţat şi au iscălit.  
Sau tălmăcit de Gheorghie Evloghie dascal. 1784 iuli 4. 
 

Întocmai făcut după posleduirea de cătri mine sau adiverit. 
Iscălit: Săcretar Paninopul. 
 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2359, fila 19, 19 verso. Copie.  
Notă: Copia a fost întărită şi de Departamentul I al Ocămuirii Basarabiei la 5 octombrie 1813.  
 
Nr. 2. 1635/36 aprile 4. Domnul Vasile vodă Lupul întăreşte vistiernicului Gheorghe Roşca stăpânirea asu-

pra moşiilor acestuia.  
 

Copie. 
Tălmăcire de pi ispisocul sărbesc de la D(om)n(ul) Vasilie v(oe)v(o)d scris în Iaş de Ioan Fotu la ani 

de la zidirea lumii 7144, iar de la măntuitoriul H(ri)st(os) 1635 luna apr(ilie) 4 zile. 
Cu mila lui Dumnezău noi Vasilie v(oe)v(o)d dimn Ţării Moldaviei.  
Să faci ştire cu acestă carte a nostră tuturor <ce> vor căuta pe dănsa, sau o vor auzi cetindusă pre-

cum acest adivărat al nostru credincios boier Gheorghi Roşca ce au fost visternic au slujit celor ce au fost 
mai înainte de noi doni, iar acum neau slujit noaî şi pământului nostru cu dreaptă şi credincioasă slujbă 
cătră noi. Noi lam miluit pre dăndul cu osăbită a noastră milă şi iam dat şi iam întărit lui pe a sale drepti 
ocine şi moşii şi înpărţile ci au avut fraţii săi denispisoc de împărţală şi de întăritură de la Moisă vodă şi 
de la Alexandru Ilieş vodă precum şi de la domniiea me, satul Volnieştii pe Işnovăţ în ţăn(u)t(ul) Lăpuş-
nii şi cu vad de moară în părăul Işnovăţului, şi giumătate satul Negreştii iarăşi pe Işnovăţ şi satul Coz-
meşti pe apa Prutului, iarăş în ţănutul Lăpuşnii, cu bălţi de peşti, aşăjdirea de împărţală cu fraţii săi şi o a 
şaptea parte din Izbişte, şi a şaptea parte din Petrosul, ci sănt iarăş în ţăn(u)t(ul) Lăpuşnei şi doaî părţi din 
satul Cotelova în ţăn(u)t(ul) Hotinului, cari acestea doaî părţi au fost iarăş de împărţală cu fraţii săi, şi 
leau fost lor de la fratili lor Costantin Roşca visternic pentru aceea ca săi fie lui cu tot venitul; şi iarăş dăm 
şi întărim noi lui a triia parte din satul Cotelova din ispisoc de cumpărătură şi din uric de întăritură de la 
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Miron Barnovschi v(oe)v(o)d şi de la cei mai înainte de noi domni ca <...> ace a triea parte iau fost lui 
cumpărătură de la Ionaşcu Herţa drept 250 lei de argint pentru aceea ca săi fie lui cu tot venitul; şi iarăş  
am dat şi am întărit noi mai sus scrisului credinciosului boieriului nostru Gheorghe Roşca visternic din a 
patra pate din satul Balomăreştii şi din Hoisăşti giumătate, din uric de întăritură de la Ştefan Tomşa v(o-
e)v(o)d cu loc de moară în părăul Bahluiului, care ia fost cui cumpărătură de la Zahariia, fiiul Andreicăi, 
nepot lui Isaica, strănepot Maruşcăi şi cu partea nepoţilor (loc liber – n.n.) fiiul surorilor Anisăei drept 100 
lei argint din uric de danie ce au avut străbuna lor Maruşca, de la bătrănul Ştefan v(oe)v(o)d şi din ispisoc 
de răscmpărătură de la Irimiia Movilă pentru aceea ca săi fie lui cu tot venitul; şi iarăş dăm şi întărim noi 
lui din ispisoc de întăritură de la Radul v(oe)v(o)d precum şi din uric iarăş de întăritură de la Gaşpar v(o-
e)v(o)d şi de la Ştefan v(oe)v(o)d din giumătate de satul Hoisăşti şi Balomireşti a patra parte cu partea din 
moara ci esti în Bahlui, pe cari parti iau dăruito fratile său Costandin Roşca visternic, iar lui Costandin 
Roşca visternic iau fost de cumpărătură de la Irimiia comisul şi de la fimeea lui Paraschiva şi de la Frăsina 
Drăghinoasă drept 45 lei din ispisoc de cumpărătură de la Ştefan v(oe)v(o)d care iau fost cumpărătură Iri-
miei şi fimeii lui Parascăi de la Ileana fata Ilincăi nepoata lui Tăbăic, pentru aceea ca săi fie lui cu tot veni-
tul; şi iarăş am dat şi am întărit noi lui a sa dreaptă ocină  şi cumpărătură din ispisoc de la Radul v(oe)-
v(o)d şi dintracelaş uric de la Gaşpar v(oe)v(o)d precum şi de la domniiea me din a patra parte din satul 
Hoisăşti şi din Balomireştii giumătate cu loc de moară în Bahlui pi care şau cumpărato de la Sămioan ap-
rodul şi de la Şuvedean vatavul drept 77 lei bătuţ din ispisoc de cumpărătură de la Radul v(oe)v(o)d care 
parte  de ocină iau fost cumpărătură lui Sămioan aprodul de la Rusul şi Costache fiii Paraschivei, iar lui 
Şoverdeanul vatavul iau fost cumpărătură de la Efthimie fiiul Paravei din uric de la Petru v(oe)v(o)d, 
pentru aceea ca săi fie lui cu tot venitul; şi iarăş iam dat şi iam întărit noi boieriului nostru mai sus scris 
Gheorghie Roşca vister(nic) din ispisoc de cumpărătură de la Radul v(oe)v(o)d şi din acelaş mai sus po-
menit privileghiu de la Gaşpar v(oe)v(o)d şi de la Ştefan v(oe)v(o)d din a patra parte din satul Hoisăştii şi 
Balomireştii a patra parte, şi cu parte din moara ce este în Bahlui ce şau cumpărato luiş de la Marcu fiiul 
Ciorcei nepot lui Zabulică, strănepot Ilenii şi prestrănepot lui Manoil drept (loc liber – n.n.) lei argint, pen-
tru aceea ca săi fie lui cu tot venitul; şi iarăş am dat şi am întărit noi lui şi altă parte de ocină din acelaş sat 
Hoisăştii şi Balomireştii, ci iarăş au cumpăratu de la Marco fiiul Ciorcei, iar lui Marco iau fost cumpărătu-
ră de la Anton şi lui Anton iau fost moşie de la unchiul său Bazga, cu loc de moară în Bahlui, drept 30 lei 
argint; şi aşijdere şi altă parte din aceleaş sate, din dresăle mai sus scrisă toate, partea lui Marco, unchiul 
lui Bazga, in privilegiul ce au avut Bazga de la bătrânul Ştefan v(oe)v(o)d, care parte a lui Marco fiiul lui 
Zabulic au cumpărato boieriul nostru mai sus scris dret 120 lei de argint; şi iarăş am dat şi am întărit noi 
lui din ispisoc de cumpărătură de la Miron Barnovschi v(oe)v(o)d din a patra parte din satul Hoisăşti şi 
Balomireşti din amăndoaî satile câte giumătate cu loc de moară în Bahlui cari esti dreaptă a lui cumpără-
tură de la Savva fiiul lui Vasile şi de la fiica surori sale Nastasiea fata Albei şi de la Toader fiiul lui Dumi-
tru Isăicel şi de la fiiul surorisa Iuraşcu fiiul Cercăi şi de la Tudosiia fiica Druţăi şi de la fiica iai Arvasiia 
toţ nepoţ lui Isaco şi strănepoţ Marăşcăi drept 250 galbini de aur; şi iarăş au mai cumpărat de la Măriica 
fiica Cozmei, nepoată lui Zabulică, strănepoată lui Manoil partea ei ci să va alegi din acelaş sat Hoisăştii şi 
din Balomireştii din uric de moşiea ce au avut ei de la bătrânul Ştefan v(oe)v(o)d, drept 35 lei argint. Pen-
tru aceea mai sus scrisăli sate Hoisăştii şi Balomireştii ci sănt în Bahlui şi cu loc de moară în părăul Bahlui-
ului, să fie boeriului nostru Gheorghie Roşca vistiernic cu tot venitul. Iar hotarul acelor sate Hoisăştii şi 
Balomireştii să începi de la movila ci esti în capul Rădiului celui de sus iar de la ace movilă drept piste şă-
sul Bahluiului păn la capul Piscului cel den sus la răpă. Iar de la Piscu drept piste Bahlui la făntăna ci esti 
în capul Piscului. Iar dela făntănă drept piste cămp, la capul eziturii Tataraşile. Iar de la ezitură în vărful 
dealului la movilă, şi pe deal la altă movilă. Iar de acole dealul în sus la capul Piscului apoi pe aice la vale 
piste părău, şi la deal pănă la Groapă şi apoi drept la deal păn la Movila Orleva. Iar de acole să întoarce 
pe vărful dealului păn la Dumul cel Mare. Şi apoi pisti drum la movilă apoi drept pisti cămp la movila 
aproape de drum. Iar de acole drept la Răsăriturile Albe, apoi pe supt deal la movila din săş. Iar de acolo 
drept pisti şăs păn la Bahlui apoi piste Bahlui drept la făntăna Drăngovii de supt deal. Iar de acolo pe pă-
rău în sus drpt piste drum la stălp unde să împreună hotarul Nijăştile cu hotarul Voisăştile. Iar de acolo, 
drept piste deal la făntăna ci iaste în obărşirea părăului, iar de la făntănă iarăş piste deal, apoi pisti părău 
la capul Piscului celui din gios. Iar de acole părăul drept piste Rădi, la rupturile din deal la movilă. Iar de 
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acole dealul la altă movilă.  Acesta este tot hotarul celor din gios şi celor din sus, dinspre toate părţile, pe 
undi din vac au ţăn(u)t.  

Şi iarăş, am dat şi am întăritnoi boerului nostru mai sus scris Gheorghie Roşca vistiernicu giumă-
tate de sat Petrosul din ţăn(u)t(ul) (loc liber – n.n.) din ispisoc de danie şi de întăritură de la domniea me 
că am dat lui şi neamurilor lui, lui Dumitru şi fratelui săi Ionaşcu şi surorii lor Mariica, fiei Fătului, şi ne-
poatei lor Mariica, toţ(i) nepoţ(i) Cheraniei Zberoaei vorniceasa pentru nişte moşii a lor giumătate de sat 
de Izbişte, ci esti în ţăn(u)t(ul) Orheiului şi giumătate de sat Sloboziea Zberoaei pe Prut, în ţăn(u)t(ul) Lă-
puşnei şi giumătate de sat Pietrosul întracelaş ţăn(u)t, care giumătăţ(i) de sate leau fost răpit(e) de la dănşi 
Alexandru v(oe)v(o)d cel Vechi încă şi pănă acum. Şi boeriul nostru mai sus scris cu multă pagubă şi cu 
multă cheltuială leau scos acestea giumătăţ(i) de sate, pentru aceea iam dat lui ace giumătate drept Petro-
sul pentru ca săi fie lui cu tot venitul; şi iarăş iam dat şi am întărit boerului nostru mai sus scris Gheorghe 
Roşca visternicul din privileghiul de cumpărătură de la Miron Barnovschi v(oe)v(o)d şi din ispisoace de 
întăritură, de la alţi domni satul Scobinţăni ci esti în ţăn(u)t(ul) Cărligăturei, cu trei iazuri de părăul (loc li-
ber – n.n.) cari esti lui cumpărătură de la Pavăl şi fratile Mathei şi de la Tudora fimeea lui Grigori, şi de la 
Ştefana fiica lui Drăgan, strănepoata lui Ivaşcu, cum şi de la Ţoţa şi sora ei Dumitra fiicile lui Pătraşco, ne-
poatile lui Ion Scobănceanul şi asămine de la Corne fiiul Agafiei Şuvărdănesăi, şi de la Grigorie, şi fratele 
său Ionaşco şi sora lor Mariuca, fata lui Gheorghie, şi de la Miron, nepotul lui Lopac Botoş, şi de la Gavril 
fiiul lui Nistor Şuverdeanul, şi de la Irimiia făiul (loc liber – n.n.), şi de la Dochiea, fiica lui Drăgan, şi de la 
Irina Odochiasa. Iar Irinei iau fost cumpărătură de la Alexa ceau fost stolnic; şi iarăş altă parte dintacelaş 
sat Scobinţănii ci esti lui de cumpărătură de la Vasile Lupan şi de la soră sa (loc liber – n.n.) tot satul Sco-
biţănii drept 850 lei argint, cu trii iazuri şi cu o moară şi cu grădini, şi cu tot venitul, pentru aceea ca săi fie 
lui cu tot venitul. Şi iarăş am dat şi am întărit noi lui din privilegiul de la Barnovschii v(oe)v(o)d, o sălişte, 
anume Vlăştenii, ci esti în ţăn(u)t(ul) Cărligărurii, cari iasti lui cumpărăturăde la igumenul şi tot soborul 
de la mănăstirea Sfăntul Ilie de lăngă tărgul Sucevii, drept 200 galbini de aur şi banii aciiea iau dat la sfăn-
ta mănăstire pentru aceea ca săi fie lui cu tot venitul; şi după aceea iarăş am dat şi am întărit noi lui din is-
pisoc de schimbătură de la Alexandru v(oe)v(o)d giumătate de sat Mateuţi ce sănt pe Nistru, în ţăn(u)t-
(ul) Orheiului, pe care au făcuto el schimb cu Ionaşcu şi fratile său Gavrilaş şi Coste şi Ştefan şi sora lor 
Vărvara Lupăneasa, şi Nastasiea, fiei lui Gheorghie Săminiceanul, din ispisoc de cumpărătură ci au avut 
Săminiceanul de la Irimiia Movilă vodă, pentru aceea ca săi fie lui cu tot venitul. Şi apoi iarăş dăm şi întă-
rim lui din ispisocul de danie şi de miluire de la Alexandru fiiul lui Radul v(oe)v(o)d satul Stărpenii din 
ţăn(u)t(ul) Făliciului, şi din ispisoc de întăritură de la Moisă v(oe)v(o)d şi de la domniea me, care acel sat 
Stărpenii au fost drept domnesc supt ascultarea ocolului satului Stănileştii, cu bălţi şi cu tot venitul, şi lam 
miluit pe dănsul pentru a lui dreaptă şi credncioasă slujbă, pentru aceea ca săi fie lui cu tot venitul; şi du-
pă aceea iarăş am dat şi am întărit noi lui din ispisocul de cumpărătură de la Alexandru Ilieş v(oe)v(o)d 
giumătate de sat Oncani şi Turbureni, şi a triea parte din satul Băiceni, care sănt în ţăn(u)t(ul) Hârlăului şi 
sănt lui de cumpărătură de la fratele său, Vasile Roşca vornic drept 130 galbin(i) de aur şi 13 poloboaci di 
mieri. Iar lui Vasile Roşca vornic venit în partea lui de la fratele său Costantin Roşca vist(e)r(nic), cu iazuri 
şi cu loc de mori pentru aceea ca săi fie lui cu tot venitul. Şi apoi iarăş iam dat şi iam întărit satul Tămpeş-
tii în ţăn(u)t(ul) Sucevii şi giumătate de sat Mihalcăuţi în ţinutul Hotinului pe Vilia Sacă cu iazuri şi cu loc 
de mori, cii leau dat lui zăstri soacra sa Safta Bărnovscoae post(elniceasa) cari au fost a ei dreaptă moşie 
împreună cu bărbatul ei Bărnovschii, ca săi fie lui cu tot venitul. Şi apoi iarăş am dat şi am întărit noi lui 
din ispisoc de întăritură de la domniea me şi din ispisoc de cumpărătură de la Alexandru v(oe)v(o)d a 
cincea parte din satul Ivoeşti ci esti în ţăn(u)t(ul) Cărligăturii pe Bahlui şi cu a cincea parte din vadul de 
moară care au fost lor de cumpărătură de la Vasile şi sora lui Nastasiea, fiei lui Gavril, şi de la nepotul lor 
Pavăl, şi de la fratili său Vasile, fiei Anei, toţ(i) nepoţ(i) lui Gavril. Şi iarăş de la nepotu Ionaş fiiul lui Ţă-
gan , drept 120 lei bătuţ(i), şi aşijdirea ace a cincea parte au fost cumpărato tatăl lor Gavril de la igumenul 
şi cu tot soborul Sfântului Ilie de la Suceavă din ispisoc ce au avut Gavril de la Irimiia v(oe)v(o)d şi din 
uric de întăritură de la Radul v(oe)v(o)d; şi iarăş altă parte dintracelaş sat Ivoeştii din a cincea parte giu-
mătate cu partea din vadul de moară, care iau fost lui cumpărătură de la Moisăi fiiul lui Albil Ioan, din 
aceeaş dresă ci mai sus sau scris drept 60 lei de argint ca săi fie lui cu tot venitul. Şi iarăş am dat şi am în-
tărit noi lui din ispisoc de întăritură de la domniea me nişte părţi de ocină din satul Ţibăneşti, ce iaste pe 
părăul Hărbovăţul în ţăn(u)tul Vasluiului, care esti lui cumpărătură de la Marieana fiica lui Cristea şat-
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r(ar), toată partea lor de moşie în acel sat cu loc de moară în acelaş părău drept 25 lei de argint. Şi iarăş am 
dat şi iam întărit noi lui din ispisoc de cumpărătură de la Barnovschi v(oe)v(o)d şi de întăritură de la do-
mniea me din giumătate acelui sat Ţibăneştii, giumătate cari esti dinspre răsărit, cu loc de moară într-
acelaş părău, şi iaste lui de cumpărătură de la Ionaşcu şi soru sa Mariica, fiei Crăstei şatrariului, şi de la fi-
iul surorisa Grozav, şi de la sora lui Tudosca şi Urăta fiei Ţoacăi drept 60 lei. Iar tatălui lor, Crăstea şatrar 
iau fost de cumpărătură de la Anuşca fiica lui Pojar, şi de la nepoţii ei Costandin şi Sămion şi surorii lor 
Broana şi Ileana şi Parasca, fiicile Nastei, nepoatile lui Pojar şi de la nepotul lor Marcu, şi fratile lor Anto-
naş şi sora lor Antemiei fiei Vasotcăi iarăş nepoţ(i) lui Pojar drept 60 lei argint; şi iarăş altă parte din satul 
Ţibăneştii din a triea parte ce din mijloc giumătate ce au cumpărato de la Istrate şi soru sa Ana, fiei lui To-
ţabu, nepoţii lui Băloş drept 60 lei argint. Şi iarăş am întărit noi lui, din ispisoc de întăritură de la Alexan-
dru Ilieş v(oe)v(o)d şi de la domniea me, a patra parte din satul Hlăpeştii ci esti pi Prut în ţăn(u)t(ul) Lă-
puşnii pe apa Prutului cu gârlă de peşti şi cu fănaţ însă fără giumătate de sat a lui Hibneacu, care ace a 
patra parte iaste lui de cumpărătură de la Bilca, fiica lui Gheorghe, nepoata lui Gavril şi de la sora Anti-
miea şi de la nepoţii lor Jăeanca şi Aniţa şi Balaea şi Ţăganca, fiei lui Gavril, strănepoţi lui Dumitru şi de la 
rudeniile lor Frăsina fiica sorii, şi de la Parasca preuteasa fiica Antimiei şi de la nepoţii lor Pavăl şi Rusul 
şi Vărvara şi Ştefăniia fiei lui Dumitru Buză şi de la ruda lor Gheorghe fiiul Tudosiei şi de la Grigorii fiiul 
Anghelinei şi de la Ursul, fiiul Mariţăi, toţ(i) nepoţ(i) şi strănepoţ(i) lui Dumitru şi lui Vasilie drept 60 lei 
bătuţ(i); şi iarăş am dat şi am întărit noi lui din ispisoc de cumpărătură de la Moisăi v(oe)v(o)d nişte părţi 
de ocină din satul Conojănii din ţăn(u)t(ul) Lăpuşnii ţăn(u)t(ul) Lăpuşnei, ci leau cumpărat luiş de la Pin-
tilii, fiiul lui Berin aprodul, şi de la Ionaşcu fiiul Mariei, nepot lui Berin aprodul, din ispisoc de cumpără-
tură ci au avut Berin de la Costandin v(oe)v(o)d, cu loc de iazuri şi de mori drept 40 lei argint, ca săi fie 
lui, cu tot venitul. Şi iarăş giumătate de sat Izbişte în ţăn(u)t(ul) Orheiului, din ispisoc de cumpărătură de 
la domniea me ci au cumpărato de la neamul său Dumitru şi Ionaşcu şi nepoata lor Mariea fiei Fătului, 
nepoţ(i) Zberoaei drept o falce de vie de la Huş(i) şi 30 galbini de aur. Pentru aceea toate celi mai sus scri-
să sate şi giumătăţ(i) de sate, şi părţi de ocină şi de moşii cu locuri de iazuri şi de mori şi cu poeni, săi fie 
boeriului nostru Gheorghiţă Roşca visternic şi fiilor lui şi nepoţilor lui, şi strănepoţilor lui, şi la tot neamul 
lui, ce să va alegi mai aproapi neruşuit nici odinioară în veci, iar hotarul acelor sate să le fie după vechile 
lor hotară pe unde din veci au ţăn(u)t şi spre aceasta iaste credinţa doniei noastre mai sus scrisul noi Vasi-
lie v(oe)v(o)d şi credinţa preiubitului fiiului domniei mele Ioan v(oe)v(o)d şi credinţa boerilor noştri, 
credinţa dumisale Dumitraşcu Şoldan vel vornic, credinţa dumisale Gavril hatman şi părcălabul Sucevii, 
credinţa dumisale Dumitru Buhuş şi Ciogolea părcălabul Hotinului, credinţa dumisale Nicolachi părcăla-
bul Neamţului, credinţa dumisale (loc liber – n.n.) părcălabul Romanului, credinţa dumisale Apostol Ca-
targiu vel post(elnic), credinţa dumisale Grigoraş Urechi vel spatar, credinţa dumisale Grama vel stolnic, 
credinţa dumisale Iordache vel visternic, credinţa dumisale Dumitraşcu vel comis, şi credinţa a tuturor 
boerilor noştri mari şi mici. Iar după vieaţa nostră şi domniea cine va fi domn, din fiei noştri, sau din nea-
mul nostru sau iarăş pe cine Dumnezău îl va alegi a fi domn în pămăntul Moldaviei acela să nu strice a 
nostră danie şi întăritură, ci încă săi dei şi săi întărească fiind datoriea lor dreptili ocini şi moşii şi cumpă-
rături pe ai săi drepţi şi număraţ(i) bani cum şi pentru a sa dreaptă şi credincioasă slujbă şi spre mai mul-
tă tărie şi întăritura tuturor celor de mai sus scrisă, am poroncit la al nostru credincios şi cinstit boeri dum-
nealui Pătraşco Başotă a să scrie şi a noastră peceti cătră acestă adivărată a nostră carte să o spănzure. Au scris 
Ioan Focea, în Iaş, la anul 7144 luna apr(ilie) în 4 zile. Au iscălit cu slove roşii Vasilie v(oe)v(o)d. 

Din limba sărbască în limba moldovenească sau tălmăcit de mine la anii 1821 oct(om)v(rie) 12 zile. 
Iscălit: Pameşcic Toma Paninopul. 

De mine sau scris după tălmăcirea şi rostirea mai sus arătatului tălmăcitor pentru aceea şam şi iscă-
lit. Iscălit: Costandin Botez. 

Giudicătoriea Politicească al Oblastiei Basarabiei pentru că copiea aceasta esti supt adivărată iscăli-
tura tălmăcitoriului pameşcicu Toma Paninopului dup cerirea ci ari jalobă au făcut <...> pameşcicu dvo-
reanul Vasile Roşca, să încredinţază cu iscălitura unui clen a presudstviei şi punirea peceţii împărăteşti 
luăndusă pentru acestă copie fiind scrisă pe hărtie proastă patru ruble arată socotită pentru doaă coale 
hărtie de gherb. 

În Chişinău anul 1821 oct(om)v(rie) 17 zile. 
Iscălit: Sovetnic Toader Măcărescu biv vel sărdar.  
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Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2359, filele 9, 9 verso, 10, 10 ver-
so, 11, 11 verso, 12, 12 verso, 13, 13 verso, 14, 14 verso, 15, 15 verso, 16, 16 verso, 17. Vezi o copie rusească Arhi-
va Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 763, filele 8, 8 verso, 9, 9 verso, 10, 10 verso, 11. 

Ediţii: Moldova în epoca feudalizmului. Documente slavo-moldoveneşti, vol. III. Alcătuitori: D.M. 
Dragnev, A.N. Nichitici, L.I. Svetlicinaia, P.V. Sovetov, Chişinău, 1982, nr. 169, p. 342-356 (după originalul 
slavon, de pegament, identificat la ANRM. F. 220, inv. 1, d. 205. O copie de pe acest documnet, tradusă în 
1809 de pitarul Ioan Stamate, a fost identificată de alcătuitori tot acolo, în d. 206). Documenta Romaniae 
Historica. A., Moldova, vol. XXIII (1635-1636). Volum întocmit de Leon Şimanschi, Nistor Ciocan, Geor-
geta Ignat şi Dumitru Agache, Bucureşti 1996, nr. 389, p. 435-446 (reprodus după MEF. Se specifică că în 
Arhivele Statului Bucureşti se păstrează o copie după traducerea din 1809).  

 
Nr.3. 1661 iulie 5 şi 1677 mai 1. Două zapise referitoare la vânzarea unor moşii Roşculeşti.  
 

Copie de pi copie. 
1. Scriu şi mărturisăsc cu acest adivărat al meu zapis dumisa(i) Cehan logofăt, că eu, nesălit de ni-

mine, iam văndut un vad de moară pe părăul Bahluiului la (ţinutul) Cărligăturii drept 40 di sloţ tătăreşti, 
cari loc di iaz lam avut şi eu muşteniri de la părintili meu Gheorghe Roşca visternic din dresu d(omnului) 
Vasile v(oe)v(o)d şi de la cei di mai înainte domni. Şi acum am socotit şi lam văndut eu dumisal(i) pi bani 
arătaţ(i), săi fie ocină şi moşie, plătindumi toţ(i) banii înaintea a multor boeri făcănduş şi dres de la cine va 
voi. Let 7170 iulie 5. 

Iscălit: Ionaşcu Roşca vel spătar, Luca Roşca, brat eho, Dabila vornic, Ursu solnic, Buhuş Pătraşcu 
logofăt al 3-lea. 

 

Copie de pi copie 
2. Ego Tănasă Roşca sucevscago parcalab scriu şi mărturisăsc cu acest zapis ce dau fratelui Ghiuţă 

părcălabul Cuhurluiului, avănd eu a me ocină şi parte de moşie la Todireni pi Bârlad cu dresul d(omnu-
lui) Ştefan v(oe)v(o)d de pi tatăl meu Ioniţă Roşca spătarul, şi tatăl meu lau avut de cumpărătură. Acum 
eu lam văndut lui Gheuţă drept 25 ungur(eşti). Iar dresul nui lam dat, mai avănd pe la alti locuri şi în Ho-
rodişte în ţăn(u)t(ul) Orheiului, dar el săş facă ispisoc de la domnie fiind că au cumpărat de la mine cu 
mare credinţă care iam făcut şi zapisul acesta de stăpănire în vece, faţă au fost şi boerii. Podpisal let 7186 
mai 1-i. 

Iscăliţ(i): Tănas Roşca Suceavscago parcalab, Lupu vornic, Şăndrea stolnic, Nicoară ceaşnic, Iuvaşcu 
jătnicer, Rusu stolnic.  

 

De la sărdăriia Orheiului 
Aceştiia doaî copii scoţăndusă întocma de pe celi adivătari zapisă din cuvănt în cuvănt, cari zapisă 

să află în scrisorile meli di moşiea Hoisăştii şi rugăndumă post(e)l(ni)cel Toader Roşca di iam dat copiile 
acestea ca săi fie spre îndreptare neamului său Roşculesc.  

1802 iunii 26 
Iscălit: Rămădan spătar 
 

Copiia acesta pentru că sau scos întocmai de pi adivărata copie întărită de sărdăriia Orheiului, 
adiverez cu a me iscălitură. 

Gubernschi ghistrator Theodor Zatică. 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2359, filele 17 verso, 18 .  
 
Nr.4. 1667 august 12. Marii boieri mărturisesc despre vânzarea de către Gheorghe Roşca, fost vistiernic, lui 

Toma Cantacuzino, fost mare vornic, a părţii lui din moşia Mateuţi (Cobăleni), ţinutul Orhei.  
 

Copie. 
Adică noi Racovuţ(ă) Cehan vel logofăt, Ilie Şeptelici vel vornic Ţărăi de Gios i Dabija vel vornic Ţă-

răi de Sus i Grigorie Hăbăeşecu hatman i părcălabu Sucevii, i Darie Cărăbăţ vel spătari, i Iordachi vel cea-
şnic i Ioan Prăjescu vel visternic i Ur(s)u vel stolnic i Neculai Racoviţ(ă) vel comis i Grigorie vel clucer i 
Chiriiac Sturza vel jătnicer i Bejan Gheuca vel pitar i Neculai Buhuş biv vel clucer i Bucioc biv vel sulger i 
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Frătuţa vel orăjnic i Carucaş postelnic i Conteş treti logofet i Todiraşcu Prăjăscul ftorii clucer i Roşca i Go-
rie i Sămion i Dumitraşco i Chiriiac vornic glotnii i mnoghi boiari.  

Şi tot înainti oştii din cartea d(um)isali au venit înaintea nostră priiaten şi fratili nostru Gheorghie 
Roşca ceau fost vistiernic de bună voia sa de nimine ne sălit nici asuprit şau văndut a lui dreaptă ocină şi 
cumpărătură giumătate di sat de Măteuţ(i), ci să chiamă Cobălenii, în ţăn(u)t(ul) Orheiului, ci iau fost du-
misale cumpărătură de la ficiorii Săminiceanului vornicului, aciea au văndut dumisale fratelui nostru To-
mei ce au fost vornic mare, dirept una sută şi cincizăci de galbini. Şi au plătit dumnealui acieaş tanii toţ(i) 
deplin dinaintea nostră, în mănili dumisali Ghiorghie Roşca visternic 150 de galbini. Deci şi noi văzănd 
între dănşii de bună voea lor tocmlă şi deplin(ă) plată, am făcut şi de la noi această mărturie, ca să fie de 
credinţă şi pre mai mare întăritură, neam iscălit numile. Şi eu Vasilie Corlat uricariul am scris cătră acest 
adivărat zapis velet 7176 avgust 12 zile. 

Iscăliţ(i): 
Racovuţ(ă) Cihan vel logofăt, Dabija vel vornic, Ilie Şeptelici vel vornic, Grigori Hăbăeşecu hatman, 

Darii Cărăbăţ, vel spătar, Iordachi vel ceaşnic, Ioan Prăjescu vel visternic, Ursul vel stolnic, Neculai Raco-
viţă vel comis, Chiriiac Sturza vel jăgnicer, Bejan Gheuca vel pitar, Neculai Buhuş vel clucer, Dumitru Bu-
cioc vel sulger, Frătuţa vel armaş, Costantin Chirila pist(elnic), Conteş treti logofet, Ioan Prăjescu stolnic, 
Dumitraşcu Roşca vornic glotnii, Sămion vornic glotnii, Dumitraşco vornic glotnii, Sămion vornic glotnii. 

 

Sau scos întocmai de pi cel adivărat orghinal. 
Gubernschi reghistrator Theodor Zatic. 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2359, filele 21, 21 verso, 22.  
 
Nr.5. 1751 ianuarie 9. Izvodul moşiilor căpitanului Ioniţă Roşca.  
 

Copie de pi copie. 
Izvod. Să să ştie de căti părţi de moşie de pi strămoşii mei am anume, să să ştie la ci locuri am, cum 

mai gios să arată pe unde li am ştiute. 7260 ghenar 9. 
1. O giumătate de bătrăn în Vascăuţ(i) de pi Roşculeşti. 
2. O giumătati de bătrăn în Susleni Roşca şi în 
3. Horodişte, o giumătate de bătrăn de pi Borha şi  
(4.) Căcărăzănii de pi Parvana o giumătate de bătrăn cu Untileştii. 
5. În Bogzăşti, în Crăsnăşăni, în Săsăni şi în Văsieni, în Cruceştii de pi Bulat la Odobeşti. 
6. La Verejăni, la Sălăvestru de pi Roşca. 
7. În ţăn(u)t(ul) Romanului, în Găureni, în Zămbreştii la Botna, în Ciopleni pi Borha. 
8. În Găureni cu Untileştii şi noi tragem Roşca Volneştii cu partea de la Negrea la Lăpuşna, Măneş-

tii la Neamţ şi Cozmeştii şi giumătate Izbiştea în ţăn(u)t(ul) Orheiului. Şi în Cotilova la Hotin. Şi patru făl-
ci de vie la Ochi în Huş(i), şi în Hărjăuca premim a triia parte cu Untilă din oată moşiea de pi Roşca. În 
Albeşti pe Botna, de pi Roşca. În Răzăni cu Untileştii, în Bodurceni, în Boldeşti pe Ciuluc Mic în ţăn(u)t-
(ul) Orheiu, cum şi alti locur(i) ori undi să vor mai ivi moşii de pi strămoşii Roşculeştilor ci mă trag din 
strămoşul meu Gheorghie visternicu acesti părţi de ocină, ci le am să le stăpănească în vecii depi toate lo-
curile nesupărat de cinevaş, pe Bulai, pe Nistor, şi pe Parvana, şi pe Roşca, şi pe Borha la toate locurile. Şi am 
făcut eu acest izvod de moşie, cu care să stăpănească în veci ficiorii mei şi iscălit Ioniţă Roşca căpit(an). 

Eu ierei Pavel preut, 
Întocmai Darie Bobeică. 
De pi cel adivărat întocmai Alecu Stavăr diiac sărdăriei Oheiului. 
 

De la sărdărie 
Copiea acesta fiind scoasă de pi orghinal întocma. Sau îbcredinţat în Chişinău 1814 dechemvr(ie) 17 zile. 
Iscalit: Ioan Sturza spătar. 
Thoma Stamati paharnic. 
Întocmai de pi orghinal copie posleduită din cuvănt în cuvănt gubernschi răghistrator Theodor Zatic. 
1824 fevr(uarie) 7 ile. Chişinău. 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2359, filele 23, 23 verso.  
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Nr.6. 1759 ianuarie 30. Scrisoarea lui Emăndache serdarul, prin care el mărturiseşte despre învoiala avută 
cu Ştefan, fiul şetrarului Ioniţă Roşca.  

 

Copie de pi copie. 
Eu Emăndache sărdariul am dat această scrisoare a me la măna lui Ştefan ficiorul Roşcăi şătrar, 

pentru că avănd eu o pricină cu tatăl său lam fost bătut şi a dooa ză după bătai sau tămplat de au murit, 
şi viind Ştefan ficiorul Roşcăi aicea cerănd giudecată la Divanul măriei sale lui vodă, am stătut la învoială 
şi neam aşăzat pentru această întămplare ci sau făcut, şi iam dat patru suti lei, daică doaî sute şaptizăci lei 
pentru datoriile mortului, ş i o sută treizăci lei pentru hrana şi chevirnisala copiilor mortului. Şi dup învo-
iala după înoiala şi aşăzarea ci am făcut, neam dat scrisoare unul altuia, ca di acum înainte să nu avem 
pricină unul cu vreo parte nici altul cu alta, nici eu să nu aibu amai ceri banii di vrem(i) ci eu din bună vo-
ia me iam dat aceşti patru suti lei ci arăt mai sus, adică doaî sute şaptizăci lei, pentru datoriile mortului şi 
o sută şaptizăci lei, pentru hrana copiilor mortului. Şi această aşezare şi ertare cu aşăzămănt o am făcut în 
Divanul măriei sale lui vodă înaintea tuturor dumilorsale veliţilor boeri întru care sau şi iscălit dumnea-
lor şi noi pentru mai mari credinţă, an 7268 ghenar 30 zile. 

Iscălit: Emăndache sărdariu 
Această învoială şi aşăzare sau făcut înaintea nostră şi aşa au priimit şi o parti şi alta. Iscălit boerii 

Divanului Manolachi Costachi vel logofăt, Ştefan Sturza vel vornic, Vasile Rusit hatman. 
De mine sau scris întocmai de pi orghinalu adivărat cu posleduire din cuvănt în cuvănt fără stră-

mutare. Anul 1821 noemvr(ie) 27 zile. 
Iscălit: Sămion Grajdanov 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2359, filele 25, 25 verso.  
 
Nr. 7. 1796 martie 27. Domnul Alexandru Ioan vodă Calimachi scuteşte de dări pe postelnicelul Ioniţă Roşca.  
 

Перевод с молдавскаго. 
Мы Александр Иоанн Калимаха Воевода Божею Милостью Господарь Земли Молдавской. 
Объявляется сим Господарства нашего актом о постелничеле Ионике Рошка, имеющим житель-

ство в Сорокском цынуте, который в поданном Господарству нашему прошении изъяснил, что на 
пред сего, по многим господарским повелениям, и края сего необходимостям, отправлял он службы с 
усердием и ревностью, будучи приграничным капитаном, и просил за службы его, и как он до ныне 
был свободен от даждии и других повинностей, Господарство наше изъявило бы милость чтобы от 
ныне впредь был свободен, и обратили бы на него Господарскую нашу Милость в оказании какого 
либо вознаграждения. По разсмотрении Господством нашим настоящей жалобы, изъяснения его ока-
зались правильные что он на пред сего по многим господарским повелениям службы, и при необхо-
димости сего краю усердно с должною ровностью будучи пограничным капитаном, как из имеюща-
гось у него от Господаря Михаила Константина Суцца воеводы, акта. Сие подтверждается. Господар-
ство наше приемля в уважении просьбу его, разсуждая, что от Господарства нашего должно ему дать 
вознаграждение сим актом нашим определяем, что бы он был свободен от всех даждий вистерий-
ских, и всех прочих провинностей, какие бы падали на прочих, его же нив чем не безпокоить, также 
цынутное начальство не назначало бы его ни по каким поручениям, ибо когда надобность будет 
представить, будет он назначен по особому Господскому повелению от сюда; Сверх того Господар-
ство наше оказывая над ним милость, повелеваем, чтобы он вправе был изъять от платежы русуматов. 
– Как то: 200 маток пчел, свиней от десятины, овец от гоштины, и 200 ведер вина от вадрарита из соб-
ственнаго его заведении, и назначенные сим статьям чиновники для сбора, никаким платежем его не 
безспокоили бы за означенное количество, равным образом если он выведет из за границы четырех 
человек стреинов, о которых имел бы он от пограничнаго начальства Свидетельство удостоверяющее, 
что действительно они выведены из за границы, то таковые люди от вистерийских податей всяких 
прочих повинностей, какие падать будут на других поселян были бы свободны и изъяты, оставаться 
они должны люди сии для службы собственнаго дома его, для чего повелеваем как сорокским исправ-
никам, так и прочим чиновникам, гоштинарям, вадрарям и другим зпачиям / понудителям / коман-
дируемым по разным обязанностям, и для исполнения княжеских повелений по сему во всем испол-
нять как выше сказано.  
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Марта 27 1796 года. 
(М.П.)  
На оригинале тако: Прочитав вел вистерник, перевел переводчик Областнаго Гражданскаго 

Суда коллежский секретарь Холявицкий. 
 

Копия 
Перевод с молдавскаго 
Временный Комитет Бессарабской Области 
Жительствующий в Сорокском уезде постелничел Ионица Рошка в следствие предписания пол-

номочнаго наместника Бессарабской области являясь в сей Комитет и по документам, представленным 
оному оказался принадлежащим действительному званию постелничелов, а потому оставаясь в оном и 
по случаю выполненной на верность подданства Российскому Престолу им премяно, дано сие ему из 
Комитета на том предмете, дабы он впоследствии окончания расчисления о всех состоях людей явился 
в Верховный Совет для окончательнаго заключения о звании его.  

Кишинев, 1816 года Ноября 18 дня.  
Подписали: Председательствующий Комтиета Екатеринославский гражданский губернатор Ка-

лагеорги, надворный советник Юшневский, спатар Иван Башота, спатар Панаит Казимир и секретарь 
Александри.  

 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 763, filele 4-4 verso. Încă o copie 
în limba rusă la filele 17, 17 veso, 18.  

 
Nr.8. 1814 august 20. Logofătul Dumitru Sturza şi spătarul Ioan Neculce, adeveresc că postelnicelul Vasile 

Roşca şi rudele sale sunt descendenţii vistierului Gheorghe Roşca şi a vornicilor Vasile şi Constantin Roşca. 
 

Copie. 
Noi cei mai gios iscăliţ(i) încredinţăm cu acestă mărturie a noastră la măna acestui neam de oameni 

Vasili Roşca post(elni)c(el) şi nepoţilor săi Manoli şi Dimitrie ficiorii mortului Toader Roşca post(elni)cel, 
lui Iamandache Roşca căpitanul, lui Ioniţă, lui Ştefan, lui Enăcache, lui Toader, lui Ilie, lui Manoli, lui Da-
rie, lui Alestar, Niţă, Roşculeştii, lui Tomiţă Roşca căp(i)t(anu)l, lui Ştefan săn Nastas Roşca şi altor fraţ(i) 
ai lor Roşculeştii de la ţăn(u)t(ul) Orheiu din ocolul Măetinului, de la satul Bogzăştii, precum că pe dănşii 
precum şi pi părinţii, moşii şi strămoşii lor încă din învechime tot Roşca li esti famelia lor şi neam di boeri. 
Căci ei să trag din vechi din strămoşul lor Gheorghie Roşca vister, Vasile Roşca vornic şi Costantin vornic 
mare întru acestaş chip esti ştiinţa nostră încă şi din vremea răposaţilor boeri părinţii noştri. Şi venind îna-
intea nostră pomeniţii de mai sus, şi făcănduni rugăminti după a nostră deplină ştiinţă precum şi doco-
menturili din docomenturili lor ci au avut de moşiiunili sănt date încă de moşii şi strămoşii lor pe la unii 
din boeri cu părţile lor de moşii de istov, şi fiind că ei cu adevărat să trag dintru acelaş neam precum mai 
sus sau arătat, li sau dat şi di cătră noi acestă mărturie, ca să li fie de îndreptari. An 1814 avg(us)t 20 zile. 

Iscăliţ(i): Demitrii Sturza logofăt, Ioan Neculcea spătar. 
 

Acestă mărturie sau scris de mine cu zisa <...> boerilor iscăliţ mai sus. 1814 avg(us)t 20 zile. 
Iscălit: Constantin Pelin. 
 

Departamentul I-iu oblasta Basarabiei. 
Acestă adiverinţă cuiscăliturile boerilor numiţi Dimitrii Sturza vel logofăt, Ioan Neculce spătar, lă-

cuitori din Moldaviea, din Epiratia Othomanicească cari aflăndusă aicea în oblastiea acesta au datu la mă-
na arătaţilor, anume pentru famelia neamului lor, şi după cercetari urmăndu urmănd întocma cu adivă-
rat şi scrisorili, documenturili ci leau înfăţoşat, spre întăriri sau adiverit cu iscăliturili sovetnicilor şi cu pu-
nirea peceţii împărăteşti. În Chişinău, anul 1814 luna avg(us)t 22. 

Iscaliţ(i): 
Sovetnicu Toader Baş(o)tă ban 
Sovetnic Ioan Rusu 
Sovetnic Petrachi Catargiu 
Sovetnic Matei Donici 
Sovetnic Filătache Căplescu 
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Ispeditor Toma Paninopul 
Docladcic Stamatie Vuluţă 
Sau scos întocmai de pi cel adivărat orghinal posleduit din cuvănt în cuvănt. An 1824 fevr(uarie) 7 zile. 
Gubernschii registrator Theodor Zatic. 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2359, filele 29, 29 verso.  
 
Nr. 9. 1816 noembrie 18. Comitetul Provizoriu al regiunii Basarabia confirmă că postelnicelul Ioniţă Roşca 

din ţinutul Soroca cu adevărat face parte din tagma postelniceilor.  
 

Vremelnicescul Comitet a oblastii Basarabiei. 
Ioniţă Roşca postelnicel de la ţăn(u)t(ul) Soroca din porunca exelenţii sali împuternicitului namest-

nicu sau cercetat la Vremelnicescul Comitet, şi după docomenturi şă dovez încredinţati ce au înfăţoşat 
sau adeverit că esti drept postelnicel şi să cuvine a rămâne statornicit întru acestă rânduială. Deci fiind că 
au sfărşit giurământul cuviincios după datorie supunerii i sau dat de la Comitet acestă adiverinţă cu care 
arătăndusă mai în urmă după ce să va dfărşi cercetare tuturor treptelor, va priimi sfidetelsfo de la Verh-
ovnii Sovet după cuviincioasa rănduial, care îi va sluji pentru dea purure dovadă a stătii sale.   

În Chişinău. Anul 1816 noemvri 18 zâle.  
Председательствующий Комтиета Екатеринославский гражданский губернатор и кавалер 

Калагеорги 
Надворный советник Юшневский,  
Ioan Başotă spăt(a)r 
Panaite Cazămir spăt(a)r 
Secretar Aşexandri 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 763, fila 64. Original. 
Vezi tot acolo o copie rusească, la filele 12, 12 verso. 
 
Nr.10. 1821 decembrie 20. Căminarul Ioan Maftiru mărturiseşte despre partea de moşie a Roşculeştilor din 

satul Cucuruzeni, ţinutul Orhei.  
 

Copie. 
Mărturie. 
Mai gios iscălitul căminariul Ioan Maftiru, din partea Moldaviei, dau această a me încredinţare di măr-

turii dumisale post(elni)celului Vasile Roşca, cu ai săi Roşculeşti, precum să fie ştiut că în anii trecuţ(i) 1809 de-
chemvr(ie) 24 zile că eu mam aflat vechil doamnei Zoi Moruz întri altile dumnealui răposatul postelnicel 
Theodor Roşca la vănzarea ci au fost făcut împreună şi cu alti neamur(i) a sale, pi lăngă zapisăli ci au dat di ve-
ci pentru drept pămăntul dumilorsale ci lau fost avut în hotarul moşiei Căcărăzănii din oblastiea aceasta ţă-
n(u)t(ul) Orheiu cari parti di pămănt din moşiea Căcărăzănii a dumilorsale ci au vănduto de veci de sau alătu-
rat cătră pămăntul de moşiea Purcelu tot de la acet ţăn(u)t ci au fost tot a luminării sale. 

Cănd pi lăngă alti docimenturi au dat dumnealui răposatul postelnicel cu neamurili sale şi trii cărţi 
domeşti. Doaî din let 7258 şi al 3-lea din 7259 ci era întăritora pi partea de pămnt ci au avuto dumnealui 
în ace moşie Căcărăzănii, în cuprindire că sau jăluit şi sau giudecat răposatul bun, a dumilorsale Roşcu-
leştilor de mai sus însămnaţ(i), Ioniţă Roşca şătrariul, în ace vremi domniei şi iau fost dat şi iau întărit luni 
şi fiilor lui pi partea ci au avut întru ace moşie Căcărăzănii care dumnealor Roşculeştii leau dat cum zic 
mai sus, ca unii ci însuş de bună voem şau văndut şi părticelili de pămănt fiişticare luminării sale doam-
nei, care docomenturi şi părţi mai sus însămnate, ci au întărit ştrariul Roşca pren măna me încă de atun-
cea, sau dat luminării sale doamnei ci au rămas vecinică stăpănă pi ace moşie Căcărăzănii. Pentru acesta, 
avănd eu deplină ştiinţă cuprindirea acestor trii cărţi domeşti de acestă moşie mai sus însămnată, am dat 
această a me mărturie în care arată întru adivăru că bunul pomeniţilor mai sus Roşculeşti au fost şătrari  
precum domneştile cărţi în mărturisă, carili cărţi şi cu alti multi docomenturi sănt date la luminare ca 
D(om)n(ul) şi spre a le fi di credinţă, urmează a me iscălitură şi punirea peceţii, poftind şi pi locurili de 
presudstfie a o încredinţa. Anul 1821 dechemvr(ie) 20 zile i iscălit Ioan Maftiu căminar. 
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Eu fiind poftitu de însuş dumnealui iscălitul căminaru Ioan Maftiu, am scris şi am şi iscălit de mar-
tur. An 1821 dechemvr(ie) 20 zile iscalit Sămioan Grăjdanov. 

 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 2359, filele 27, 27 verso.  
Notă: Copia a fost întărită de Judecătoria ținutului Orhei şi de Judecătoria Politicească a Basarabiei.  
 
Nr. 11. 1834 septembrie 3. Mai mulţi reprezentanţi ai neamului Roşca, inscrişi în rândul dvorenimii Basa-

rabiei, mărturisesc că Ştefan, fiul postelnicului Ioniţă Roşca, este ruda lor.  
 

Свидетельство 
Dum(nea)lui Ştefan fiiul răposatului postelnic Ioniţă Roşca săn Luca Roşca fiiul lui Gheorghiaşcu 

Roşca vel vistiernicesti drept fii pomenitului Ioniţă Roşca pentru care noi am dat dumnealui această supt 
a noastre iscălituri spre ai fi de credinţă că esti drept neam al nostru.  

1834 года сентября 3 дня 
Eu dvorean Dumitrii Roşca; (eu) dvorean Costachi săn Niţă Roşca; (eu) dvorean Ion săn Parfeni 

Roşca adevirez; (eu) dvorean Ion Roşca; (eu) dvorean Gheorghii săn Parfeni Roşca; (eu) dvoreanin Ilii 
Roşca; eu dvo(reanin) Vasăli Roşca; (eu) dvo(reanin) Alescu Roşca; (eu) dv(orean) Tudurache Roşca adi-
verez; (eu) dvoreanin Manolachii Roşca. 

Pentru că am şă eu ştiinţă că dum(nea)lui Ştefan Roşca este fii drept lui Ioniţă Roşca adiverez gu-
ver(n)schii secr(etari) Iordachi Theodosăe. 

Şă eu am asămine ştiinţă dv(orean) Dumitreu Mavrodin şă asămini pentru <...> dv(vorean) Iordachi Vărzari. 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 763, fila 66. Original. Document 
bilingv, ruso-moldovenesc. 

 
Nr.12. 1834 noiembrie. 2. Cererea lui Ştefan, fiul lui Ioniță Roşca, moșier în Bursuceni, ţinutul Iaşi, să fie 

înscris în rândul dvorenimii basarabene.  
 

Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Николай Павлович Само-
держец Всероссийский Государь Всемилостивейший. 

 

Просит жительствующий Ясскаго уезда в селение Бурсученах Степан Иванов сын Рошка, о 
ниже следующем. 

Прилагая при сем документы отца моего постельничела Ионицы Рошки происходящаго от од-
ной фамилии дворян Рошковых признанных уже Бессарабским Дворянским Депутатским Собрани-
ем в дворянстве и внесением в 6-ю часть родословной книги, осмеливаюсь Всеподданнейше просить –  

Cu acestă a me scrisoare 
Дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом повелено было сие мое проше-

ние и приложенные при оном документы приняв записать и по оазсмотрении оных ввести меня в ту 
самую часть родословной книги в которою внесены и прочая фамилия Рошковых. – Причем присо-
вокупляю что мне от роду 35 лет, женат, имею одного сына Константина одного года, владею недви-
жимым имением вотчиною Бурсучены с которой ежегоднаго доходу получаю 3000 левов. 

Всемилостивейший Государь! 
прошу Вашего Императорскаго Величества о сем прошении моем решение учинить. 

 

Кишинев, ноябрь 2 дня 1834 года. К поданию надлежит в Бессарабское Дворянское Депутат-
ское Собрание. Прошение сие написал дворянин Бачинск<ий> 

Au iscălit Stfen Roşca 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 763, fila 1.  
 
Nr. 13. 1853 decembrie 31. Adeverinţa Consistoriei Duhovniceşti din Chişinău cu privire la componenţa şi 

vârsta membrilor familiei dvoreanului Ştefan Roşca, din satele Sănătăuca, ţinutul Soroca, şi Bursuceni, ţinutul Iaşi.  
 

Удостоверение 
По указу Его Импрераторскаго Величества из Кишиневской Духовной Консистории, в следствие 

прошения дворянина Степана Иванова сына Рошки, о выдаче ему удостоверения с исповедных роспи-
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сей, выданы сие удостоверение за подписом и приложением казенной печати, на основание протокола 
сея Консистории, состоявшагося в оной в 20 и Его Высокопреосвященством в 24-й день мая сего года ут-
вержденнаго, в том, что что по исповедальным росписям, хранящимся в Архиве Консистории Сорокс-
каго уезда села Сенатовки и Ясскаго уезда села Бурсучен Успенской и Николаевской церквей, проси-
тель Степан Рошка в ниже следующих годах в числе семейства отца его дворянина Ивана Рошка и вне 
онаго показан так: 

1-е) Сорокскаго уезда села Сенатовки Успенской церкви 1814 под № 18 Иоаница постелничел 98, 
жена его Варвара 50, дети их: Тодер 25, Костакий 16, Стефан 15 (лет). За 1815 год не значится; 1816 под № 
16 постельник Иоан Лукин сын Рошка 100, жена его Варвара 58, дети их: Феодор 27, Костакий 18, Сте-
фан 17 (лет). 1817 под № 18 постельник Иоанн Лукин сын Рошка 101, жена его Варвара 59, дети их: Фео-
дор 28, Костакий 19, Стефан 18 (лет). 1818 под № 18-м постельник Иоанн Лукин Рошка 102, жена его 
Варвара 60, дети их: Феодор 29, Костакий 20, Стефан 19 (лет). 1819 под № 16 боярин Иоанн Рошка 103, 
жена его Варвара 61, дети их: Костакий 21, Стефан 20, Феодор 30 (лет). 1820 под № 22 постельник Иоанн 
Лукин Рошка 104, жена его Варвара 62, дети их: Феодор 31, Костакий 22, Стефан 21 (лет). 1821 дворянин 
Ионица Рошка 105, жена его Варвара 63, дети их: Феодор 32, Костакий 23, Стефан 22 (лет). 1822 под № 3 
дворянин Иоан Лукин Рошка 106, жена его Варвара 64, дети их: Феодор 33, Костакий 24, Стефан 23 
(лет). 1823 под № 21 дворянин Иоан Лукин Рошка 107, жена его Варвара 65, дети их: Феодор 34, Коста-
кий 25, Стефан 24 (лет). 1824 под № 28 дворянин Ионица Рошка 108, жена его Варвара 66, дети их: Фео-
дор 35, Костакий Рошка холост 26, Стефан брат его25 (лет). 1825 под № 24 дворянин Ионица Рошка 109, 
жена его Варвара 67, дети их: Феодор 36, Костакий 27, Стефан 26 (лет). 1826 под № 21 между дворянами 
дворянин Ионица Рошка 110, жена его Варвара 68, дети их: Константин 28, Стефан 27 (лет). За 1827, 1828 
и 1829 годы не значится; 

И 2-е) Ясскаго уезда села Бурсучен Николаевской церкви 1830 под № 6 помещик дворянин Сте-
фан Рошка 31; 1831 под № 5 помещик дворянин Стефан Рошка 32; 1832 под № 4 помещик дворянин 
Стефан Рошка 33, жена его Руксанда 21, дочь их Анастасия 1; 1833 под № 6 помещик Стефан Рошка 34, 
жена его Александра 22, дочь их Анастасия 1; 1834 под № 7 помещик дворянин Стефан Рошка 35, жена 
его Александра 23, сын их Константин 1; 1835 под № 7 помещик дворянин Стефан Рошка 36, жена его 
Александра 24, сын их Константин 2; 1836 под № 8 помещик дворянин Стефан Рошка 37, жена его Але-
ксандра 25, сын их Константин 3; 1837 под № 8 помещик дворянин Стефан Рошка 38, жена его Алексан-
дра 26, дети их: Константин 4, Александр 1; 1838 под № 8 помещик села Бурсучен дворянин Стефан 
Рошка 39, жена его Александра 26, дети их: Константин 5, Александр 2; 1839 под № 9 помещик села Бур-
сучен дворянин Стефан Рошка 40, жена его Александра 27, дети их: Константин 6, Александр 3; 1840 
под № 6 помещик села Бурсучен дворянин Стефан Рошка 41, жена его Александра 28, дети их: Кон-
стантин 7, Александр 4; 1841 под № 7 помещик села Бурсучен дворянин Стефан Рошка 42, жена его 
Александра 29, дети их: Константин 8, Александр 5; 1842 под № 7 помещик села Бурсучен дворянин 
Стефан Рошка 43, жена его Александра 30, дети их: Константин 9, Александр 6; 1843 под № 7 помещик 
села Бурсучен дворянин Стефан Рошка 44, жена его Александра 31, дети их: Константин 10, Александр 
7; 1844 под № 8 помещик дворянин села Бурсучен Стефан Рошка 45, жена его Александра 32, дети их: 
Константин 11, Александр 8; 1845 под № 8 помещик дворянин села Бурсучен Стефан Рошка 46, жена 
его Александра 33, дети их: Константин 12, Александр 9; 1846 под № 7 помещик села Бурсучен дворя-
нин Стефан Рошка 47, жена его Александра 34, дети их: Константин 13, Александр 10; 1847 под № 4 по-
мещик дворянин Стефан Рошка 48, жена его Александра 35, дети их: Константин 14, Александр 11; 1848 
под № 6 помещик дворянин Стефан Рошка 49, жена его Александра 36, дети их: Константин 15, Алекс-
андр 12; 1849 под № 6 помещик дворянин Стефан Рошка 50, жена его Александра 37, дети их: Констан-
тин 16, Александр 13; 1850 под № 6 помещик дворянин Стефан Рошка 51, жена его Александра 38, дети 
их: Константин 17, Александр 14; 1851 под № 5 помещик дворянин Стефан Рошка 52, жена его Алексан-
дра 39, дети их: Константин 18, Александр 15 от роду лет. 

Кишинев декабря 31 дня 1853 года.  
Член консистории: протоиерей Стефан Судакевич,  
(М.П.)                            секретарь П. Гутор.  
                                        столоначальник Алексей Писклячевский. 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 763, filele 82, 82 verso, 83.  
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Nr. 14. 1814 august 24. O spiţă genealogică a neamului de dvoreni basarabeni Roşca. 
 

 
 
 
 
 
 

Butucul Roşculeştilor 
Gheorghe Roşca 

vistiernic 

Costantin Roşca 
Vornic mare 

Vasile Roşca 
vornic mare 

Dămiian 
Roşca 

Mariea, ce au ţăn(u)t(o) 
Pătraşco vel spătar 

Ionaşcu Roşca 
vel spătar 

Luca  
Roşca 

Tănas Roşca 
părcălabu 

Ioniţă Roşca 
şătrar 

7167 avgust 12 zile, 7144 apr(ilie) 4, 7140 mai 30. Acesti trii dovez însă doaî ispisoaci 
şi un zapis cu cari acest 3 dovez şi altili mărturisăsc că Gheorghe Roşca au fost 
vist(ie)r(nic) şi fraţii lui cum sănt însămnaţ aicea 

7177 mai 1-iu. Copie de pi împărţala Crăstinei fimeia Lucăi 
Roşcăi ci au făcut cu logofătul Vasili Mălai 

7170 iule 5. Zapisul lui Ionaşcu Roşca vel spătar cu cari au văndut un vad de moară 
din părăul Bahluiului lui Cihan logofăt pi cari lau avut di baştină de pi tatăl său 
Gheorghe Roşca visternic 

7186 mai 1-iu. Zapisul lui Tănas Roşca părcălabu prin carile  au văndut o parti a sa 
de moşiea Todirenii pe Bârlad părcălabului Ghiuţă ci şi el au avuto de la tatăl său 
Ionaşcu Roşca vesl spătar 

7268 ghenar 3 zile. Învoiala lui Emăndachi sărdar de Orheiu ci au dat la măna lui 
Ştefan Roşca fiiul şătrariului Ioniţăi Roşca dovadă 
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Niţă 
Roşca 

Andrei 
Roşca 

Tănas 
Roşca 

Ioniţă Roşca 

Parfeni Roşca 

Ştefan Roşca 

Ilie Roşca 

Manoli Roşca 

Toader Roşca 

Ipate  
Roşca 

Vasăli 
Roşca 

Enăcachi Roşca 
Ştefan 
 Roşca 

Parfeni 
Roşca 

Vasăli 
Roşca 

Ştefan 
Roşca 

Логин 
Р(ошка) 

Alistar 
Roşca 

Darii 
Roşca 

Ioan 
Roşca 

căp(i)t(anul) 
Emăndache 

Roşca 

Tomiţă 
Roşca 

post(elni)c(elul) 
Toader Roşca 

post(elni)c(elul) 
Vasile Roşca 

Dipartamentul 1-iu însărcinăndumă a revezui cu amăruntul 
mai susăli înfăţoşate dovez de la dumnealui post(elni)c(elul) 
Vasili Roşca cu ai săi, sau aflat întocmai din neam în neam şi 
păn la ei precum sau însămnat mai sus în spiţă. 1814 avg(u)st 
24 zile. Iscălit sovetnic Toader Baş(o)tă ban. 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 
1, dosar 2359, fila 30. 
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Nr. 15. 1814 august 24. O copie de limbă rusă a spiţei genealogice a neamului de dvoreni basarabeni Roşca.   
 

 
 
 
 

Родословие Рошкулештов 

Георгий Рошка 
вистерник 

Константин Рошка 
ворник маре 

Василий Рошка 
ворник маре 

Димьян 
Рошка 

Мария, жена  
Патрашка вел столника 

Ионашко Рошка 
вел-спатар 

Лука  
Рошка 

Танас Рошка 
паркалаб 

Ионица Рошка 
шатрарь 

О сим тоже видно из 2-х грамотах и одной записи т(о) е(сть) от 12 августа 7176 
года, 4 апреля 7144 и 30 майя 7140 годов, что Георгий Рошка был вистеоник; 
братья его же в сих документах не упоминаются 

О сим видно из раздельнаго листа Кристины, жены Луки Рошки, 
учиненнаго 1 мая 7177 года с лолгофетом Василием Малаем 

Доказывается из записи 5 июля  7170 г(ода) учиненной что Ионашко Рошка вел спатар 
продал мельничный став по реке Бахлуй г(осподину) логофету Чехану, доставшийся 
ему по наследству от родного отца его вистерника Георгия Рошки 

Из записи учиненной паркалабом Танасом Роки 1 мая 7186 г(ода) видно, что он продал 
паркалабу Танасу Гиуце собственною свою, часть мошии при Тодиренах в Бирладе 
состоящую, доставшуюсь ему по наследству о отца его Ионашки Роки вел спатар 

Что действительно Ионица Рошка был в чине шатраря, о том доказывает 
условие, от 30 января 7268 г(ода) данное оргеевским сардарем Емандакием 
сын Ионицы Рошки, Штефану Рошке 
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1 Департамент возложив на меня объязаность подробной <…>свидации выше писанным представленным постельничелом Василием Рошкою 
доказательствам с его родственниками и оказались в точности производившими от рода в род и до них как выше в родословной значится. 
Август 24 дня 1814 г(ода). Подлинную подписал советник бан Тодор Башот.                                                                                                         Переводил Балабан. 
 
Что сия копия из свидетельства и родословной, учиненное советником Департамента, от слова в слово верна, в том свидетельствую. 
7 февраля 1824 года.                                                                                                                                                                                                      Губернский секретарь Затик. 
 Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 1, dosar 763, filele 7-6 verso. 

© BACALOV Sergiu 

Ница 
Р(ошка) 

Андрей  
Рошка 

Танас 
Рошка 

1. Ионица Р(ошка) 

3. Штефан Р(ошка) 

4. Парфентий Р(ошка) 

5. Илии Р(ошка) 

6. Манолий Р(ошка) 

7. Тодор Рошка 

1. Василий  
(Рошка) 

3. Епатий 
 (Рошка) 

2. Енакакий Р(ошка) 
2. Штефан 

 (Рошка) 

Парфений 
Р(ошка) 

Василий 
Р(ошка) 

Штефан 
Р(ошка) 

Логин 
Р(ошка) 

Алистарий 
Р(ошка) 

Дарий 
(Рошка) 

Ион 
(Рошка) 

Енакакий 
Р(ошка) 

Томица 
Р(ошка) 

постелничел 
Тодор Р(ошка) 

постелничел 
Василий Р(ошка) 


