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FAMILIA DE NOBILI LEVIŢCHI (LEWICKI) 
ÎN MEDIUL ODAGIILOR ŞI A STĂPÂNILOR DE GRĂDINI CU VIE 

DE PE MOŞIA PURCARI-ANTONOVCA, ŢINUTUL ACKERMAN 
 

Sergiu BACALOV 
 

Summary 
The nobles of the Lewicki familiy, of Polish origin, were if the Bessarabian and Podolia nobility. In the XIXth 

century, betwen the Prut and Dnester space acted at least two branches of the Lewicki family. 
 
Neamul de nobili basarabeni Levițchi provine din mediul șleahtei poloneze și ține de herbul Rogala. 

Se presupune că strămoșul neamului Levițchi a fost cneazul halician Lev Danilovici, cel care a dat nume 
orașului Lvov.  

Am atestat existența în Basarabia, în secolul al XIX-lea – începutul secolului XX, a câtorva ramuri 
ale neamului Levițchi. Caracterul fragmentar al surselor documentare nu permite, deocamdată, stabilirea 
unor conexiuni genealogice între aceste vițe de neam. Ramurile neamului Levițchi din Basarabia pot fi 
grupate, convențional, după locul de origine (a. Din provinciile poloneze ale Imperiului Austriac1; b. Din 
provinciile poloneze ale Imperiului Rus) și în baza statutului lor social și etno-confesional (1. Șleahtici și 
mazâli polonezi ortodocși moldovenizați; 2. Șleahtici și dvoreni polonezi catolici rusificați). 

Ramura Levițchi nr. 1. Era constituită din descendenții lui Afanasie și Tanasie Levițchi. Acești Leviț-
chești erau șleahtici polonezi, stabiliți cu traiul în spațiul pruto-nistrean al Țării Moldovei înainte de 1812, 
probabil imediat după cea de a treia împărțire a Poloniei (1795). Ei erau ortodocsi, vorbeau doar moldo-
venește, fără și cunoască (cu unele excepții – n.n.) limba rusa, utilizau prenume tipice moldovenești (Ioan, 
Chirică, Iordache etc.), făceau parte din ceata mazâlilor, stăpâneau în calitate de răzăși în mai multe moșii 
din ținutul Soroca: Cotiujenii Mari, Garbuțcani /Pohoarna/, Nimereuca, Bădiceni2, Stoicani3. Tot din 
această ramură, probabil, fac parte și Levițcheștii (inclusiv ramura Vozniuc) din satele Cremenciug și 
Chetrosu, ținutul Soroca4. Apropo, printre subdiviziunile răzășești ale moșiei Cremenciug a fost atestat, 
în anul 1872, bătrânul Levițchi5.  

Această particularitate etno-socială a unor reprezentanți ai neamului Levițchi – șleahtici polonezi 
cu statut de mazâli moldoveni și ca răzăși în unele moșii basarabene –poate fi explicată de relațiile matri-
moniale. Probabil, dreptul unor Levițchești la răzășie în moșii din Basarabia se trăgea de pe linie femini-
nă: grație căsătoriei unei (sau unor?) fete de mazâl moldovan, strămutat cu traiul în stânga Nistrului (în 

                                                 
1 Vezi cazul fraților Anton și Vasile, fiii supusului austriac lui Osip Levițchi. În anul 1837, apoi la 20 aprilie 1838, frații Levițchi au 
solicitat să fie înscriși în rândul sudiților din orașul Chișinău. Din petiția lor aflăm că, supusul austriac Osip Levițchi mult timp a 
locuit în Imperiul Rus, stabilindu-se cu traiul în satul Pokutîne, uezdul Iampol, gubernia Podolia. A lucrat, timp de 16 ani, ca bucă-
tar la moșierul acelui sat, Vigurski, apoi, temporar, în aceeași calitate, la moșierul Ciarnețki. Acolo, în Pokutna s-au născut Anton și 
Vasile, fiii lui Osip Levițchi. Frații Levițchi s-au aflat în slujba mai multor domni. Specificul serviciului i-au determinat să se stră-
mute Basarabia. («Просит сын австрийско-подданнаго Антон Осипов сын Левицкий». «Oтец мой Осип Левицкий был ав-
стрийско-подданный, проживая постоянно в пределах России по паспортом своего Правительства, на последок поселил-
ся домом Подольской губернии Ямпольскаго уезда в селении Покутыне и у помещика того селения Вигурскаго, а потом 
у Чарнецкаго служил поваром у перваго около 16-ти лет а у последняго кратковременно. В помянутом селении родился 
я и находящийся со мною родной брат мой Василий; но выполнил ли отец наш на подданствоРоссии присягу и припа-
сался где либо, нo это неизвестно. Но третий тому год как отец наш в неизвестной отлучке, и находится ли в живыхили в 
умерших не ведаем. Мы же занимаясь у разных господ службою, прибыли по этому случаю в Бессарабию, но всегда без-
покоясь о приписке обя к какому либо классу людей, чтобы не отставаться безгласными, и в последствии не подвергнут-
сья ответственности в пошлом 1837 году обатайствовали мы с братом о припискенас в Кишиневское иностранное сосло-
вие». Arhiva Națională a Republicii Moldova (În continuare: ANRM). Fond 6, inventar 2, dosar 1229, fila 1-1 v.  
2 ANRM. F. 88, inv. 2, d. 1229.  
3 Бессарабские Губернские Ведомости, Кишинев, среда, № 23, 25 февраля (10 марта) 1915г., с. 2-4. 
4 ANRM. F. 88, inv. 2, d. 1229.. 
5 ANRM. F. 8, inv. 1, d. 519, f. 35-53.  
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voievodatele Brațlav sau Podolia), cu un (sau unii?) reprezentant al neamului polonez Levițchi. Ulterior, 
într-un context, care, deocamdată, rămâne necunoscut, urmașii lor au revenit în Țara Moldovei, stabilin-
du-și locuința pe moșiile materne din ținutul Soroca.  

Ramura Leviţchi nr. 2. Era reprezentată de frații Petru-Fedot și Ignat, fiii lui Andrei Levițchi, des-
cendenți din Toma Levițchi (atestat documentar în 1696). Ei erau șleahtici polonezi cu statut de dvoreni 
podolieni, reușind să se înscrie și în rândul dvorenimii basarabene. Stăpâneu în Podolia moșii de baștină 
la Djigovka (Dzîgovka) și Skapinți (Skazinți?). 

Primul s-a strămutat în Basarabia Ignat A. Levițchi (în 1836), fiind urmat, ulterior, de Petru-Fedot 
A. Levițchi, unul din frații săi mai mari. Ignat A. Levițchi a activat în Basarabia ca administrator de moșii 
boierești. Mai târziu el și-a creat propria gospodărie pe moșia Vovcineț, în ținutul Soroca. A luat în pose-
siune (arendă – n.n.) moșiile Vărvăreuca și Cucueți, tot în ținutul Soroca, extinzându-și acolo gospodăria 
personală.  

Acești Levițchești erau de confesiune catolică și cunoșteau bine limba rusă6. 
*  *  * 

Din ramură Levițchi nr. 2 făcea parte, probabil7, și dvoreanul Pavel Inochentievici Levițchi (n. 
1842/43 – m. 14 martie 1910, la Purcari)8. El a fost atestat în anii 70-80 ai secolului al XIX-lea ca posesor al 
moșiei Purcari-Antonovca, ținutul Ackerman. În 1872 a fost atestată la Purcari Parascovia Ivanovna 
Levițchi, ca embaticară, stăpână a unei grădini cu vie. Ea a fost soția lui Pavel Levițchi. Au avut mai muți 
copii: fiul Alexandru P. Levițchi (n. 1868/69 – m. 20 decembrie 1889)9, și fiicile: Maria, s-a căsătorit, la 13 
noiembrie 1898, cu învățătorul Potapii Ilici Mangul10. O altă fiică, probabil Evghenia (n. 1 ianuarie 1877)11 
sau Sofia (n. 4 mai 1879)12, a fost căsătorită cu Gheorghe Dmitrievici Mare, un francez sau elvețian, emba-
ticar la Purcari13. Fiica Ana a murit devreme (n. 10 iunie 1875 – m. 1 decembrie 1875)14. În continuare, 
vom prezenta câteva documente noi (vezi Anexa) și vom examina aspecte referitoare la activitatea econo-
mică a familiei de nobili Levițchi pe moșia Purcari-Antonovca, ținutul Ackerman. 

Posesiunea asupra moșiei Purcari-Antonovca. Între anii 1871 și 1876 moșia Purcari-Antonovca a 
fost luată în posesiune de către „dvoreanul Pavel Levițchi și grecul Piotr Cocolici”. Știm că acești posesori 
au luat în arendă moșia Purcari-Antonovca pentru o perioadă de câțiva ani, fiind obligați să plătească o 
anumită sumă stăpânului ei – mănăstirii Căpriana. Pe durata arendei, posesorii moșiei percepeau de la 
sătenii din Purcari și Antonovca, precum și de la embaticarii stăpâni de grădini cu vie, toate dările pentru 
folosința pământului: în total 2480 ruble și 7 copeici. Posesorii aveau dreptul să exploateze potențialul ne-
valorifcat al moșiei: să facă noi grădini cu vie și livadă, să construiască mori, să taie stuf din baltă, să che-
me oameni străini pentru prelucrarea țelinei etc. Pavel Levițchi și Piotr Cocolici, posesorii moșiei Purcari-
Antonovca, plăteau anual mănăstirii Căpriana 6000 ruble, iar suplimentar: un butoi cu vin, 10 puduri de 
brânză și cinci puduri de unt, care în total valorau 200 ruble15. 

Stăpânirea asupra odăii Zăvoiului. În secolul al XIX-lea, partea sudică a Basarabiei, inclusiv ținutul 
Ackerman, a fost slab populată. Pe teritoriile libere, persoane energice, cu inițiativă, au creat o rețea densă 
de odăi sau câșle: mici ferme specializate în creșterea și comercializarea vitelor. O asemenea odaie a exis-

                                                 
6 ANRM. F. 88, inv. 1, d. 1366. 
7 Această presupunere se bazează pe coincidența preocupărilor profesionale ale Levițcheștilor de la Purcari, ținutul Ackerman, cu 
ale celor de la Vovcineț, Vărvăreuca și Cucueți, ținutul Soroca: luarea în posesiune a moșiilor. De asemenea, știm că familia lui Pa-
vel Levițchi nu deținea alte moșii în Basarabia decât grădina cu vie de la Purcari, ceea ce denotă fapul că ea era venită în spațiul 
prito-nistrean de puțin timp.  
8 ANRM. F. 134, inv. 18, d. 77, f. 262 v-263. 
9. ANRM. F. 134, inv. 18, d. 45, f. 249 v-250.  
10. ANRM. F. 134, inv. 18, d. 67, f. 38 v-39. Maria Levițchi avea atunci 23, iar Potapii Mangul 22 ani. Potapii I. Mangul a dispărut fără 
urmă în anul 1918, după cum reiese dintr-o hotărâre a judecătorului ocolului urban Ismail din anul 1826, nr. 3407. 
11. ANRM. F. 134, inv. 18, d. 13, f. 166 v-167. 
12. ANRM. F. 134, inv. 18, d. 19, f. 189 v-190. 
13 ANRM. F. 110, inv. 1, d. 824, f. 11-11 v. La 26 iulie 1920 „văduva nobilui Paraschovea Ivanovna Levețchei” i-a dat procură ginere-
lui său Gheorghe Dim. Mare (pe care îl numește: „Dragă ginere, Ghiorghe Dmitrievici!”), pentru a-i apăra drepturile asupra grădi-
nei cu vie Nr. 115 de la Purcari.  
14. ANRM. F. 134, inv. 18, d. 1, f. 94 v-95, f. 123 v -124. 
15 М.В. Пуришкевич, Материалы о землях находящиеся в Бессарабской губернии именующихся преклоненными святым местам на 
Востоке, часть II, Кишинев, 1910, с. 290-292. 
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tat și pe moșia Purcari. Ea era amplasată la obârșia văii Zăvoi, din care motiv a fost numită odaia Zăvoiu-
lui. Această odaie a fost atestată încă în anul 1827. O perioadă i s-a zis „odaia lui Anton”, după numele de 
familie al unui odagiu, crescător de oi, originar din satul Sălcuța. În apropierea acestei odăi, în 1842, a luat 
naștere satul Antonovca (acum, Antonești), fondat de câteva familii venite ținutul Hotinului (cu apariția 
satului Antonovca, moșia Purcari a început să fie numită Purcari-Antonovca – n.n.). Ulterior, vatra noului 
sat a fost mutată ceva mai jos de odaie. În anii 70-80 ai secolului al XIX-lea, odaia respectivă a intrat în stă-
pânirea dvoreanului Pavel Levițchi. Ca urmare, ea a început să fie numită „odaia lui Levițchi” („хутор 
Левицкаго”, „загон Левицкаго”, „ch(utor) Lewickago”), fiind atestată sub această denumire pe diferite 
hărți topografice editate între anii 1880 și 1910.  

 

 
 

Odaia lui Pavel Leviţchi (Lewicki) pe moșia Purcari-Antonovca, 
pe o hartă topografică austriacă din 1910 

 

Stăpânirea asupra grădinii cu vie Nr. 11516. În secolul al XIX-lea – începutul secolului XX, în cadrul 
moșiei Purcari-Antonovca, aflată în stăpânirea mănăstirii Căpriana, zona cu terasele Nistrului a fost re-
zervată exclusiv cultivării viilor. Viile existente deja, precum și terenul viran din zona prielnică pentru vi-
ticultură, erau date de către mănăstire, în suprafețe mici, ca embaticuri (arendă de lungă durată) diferitor 
antreprenori, locali sau străini, de o diversă proveniență socială (nobili, negustori, țărani) și origine etnică 
(moldoveni, germani, francezi, ruși, polonezi, greci, vlahi, elvețieni etc.). Printre acești embaticari de vii fi-
gurează și Parascovia Iv. Levițchi17.  

Știm că Parascovia Iv. Levițchi a devenit embaticara unei grădini cu vii la Purcari în anul 1872, în 
perioada când soțul ei, dvoreanul Pavel Levițchi, era posesor al acelei moșii.  

În conformitate cu contractul încheiat la 18 septembrie 1872 cu mănăstirea Căpriana, Parascovia Iv. 
Levițchi a devenit stăpână a două loturi de teren viran cu predestinație viticolă, cu suprafața totală de 40 
desetine, pe care intenționa să planteze și să cultive vie. 

Primul un lot, format din 6 desetine, se afla în locul numit Hamza, era mărginit de via lui Hristian 
/Grudse/, viile burghezilor (meșcianilor) din Purcari și de via lui Brunovschi. Cel de-al doilea lot, compus 
din 34 desetine, se afla în locul denumit Carpena, fiind mărginit de drumul care trecea prin Valea Adâncă, 

                                                 
16 ANRM. F. 110, inv. 1, d. 824. Дело о признании Левицкой И.П. из села Пуркары, Аккерманскаго уезда, владелицей надела из имения 
Киприяновскаго монастыря, ранее находившагося в ее арендном пользовании / Dosar relativ la exproprierea moșiei proprietatea D-nei Pa-
rascovia Leviţcaia din com. Purcari. Начато 19 декабря 1921, окончено 12 мая 1924. 
17 Din alte surse știm că, în anii 40-60, la Purcari, stăpânea o grădină cu vie Alexandra, soția unui Levițchi, ce activa ca militar în 
Oastea Căzăcească de la Dunăre. 
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streașina pădurii Carpena, „drumul vechi din baltă (care duce) în Antonovca”, pădurea din baltă, via lui 
Ștefan și via Cornului. 

Din aceste 40 desetine, 32 erau cu pămât bun, și pe care Parascovia Iv. Levițchi se obligase să le 
transforme, timp de opt ani de zile, cu începere din 1873, în grădină cu vie. Plata prevăzută pentru stăpâ-
nirea lor era de 2 ruble 25 copieci de desetină, anual. Pentru celelalte 8 desetine, urma să se plătească mă-
năstirii 1 rublă 20 copeici pe desetină anual, deoarece erau cu sărături. Suplimentar, ea mai trebuia să dea, 
economului mănăstirii sau posesorului moșiei, dijma pentru roadă, orice nu ar fi cultiva pe acel pământ.  

Era prevăzut ca, în cazul în care pământul prevăzut pentru plantarea viilor nu era folosit după des-
tinație, el urma să fie scos din stăpânirea Parascoviei Iv. Levițchi și dat altui embaticar. 

În afara celor 40 desetine, planificate pentru crearea unei grădini cu vie, Paraschiva Iv. Levițchi a 
mai luat în arendă 10 desetine cu mlajă (lozie, un fel de salcie – n.n.) cu baltă. Se știe că mlaja era utilizată 
de embaticarii de grădini din Purcari pentru obținerea hărăgilor și la legarea viei. Aceste 10 desetine cu 
mlajă erau formate din două loturi separate, unul de 4 și celălalt de 6 desetine, în gârla Caracaș, lângă bi-
cevca (bacul) Nistrului. De fiecare desetină urma să se plătească câte 10 ruble de argint. La 7 septembrie 
1901, Parascovia Iv. Levițchi a cedat lui Nicolai-Ivan Iacovlevici Ghermanson18 dreptul său de stăpânire 
asupra lotului de șase desetine cu mlajă din gârla Caracaș. 

La cumpăna secolelor XIX-XX, Administraţia moșiilor instituțiilor duhovnicești străine din gubernia Ba-
sarabia, care supraveghea activitatea economică pe moșiile mănăstirii Căpriana, a inițiat procesul de „re-
formatare” a relațiilor cu stăpânii de grădini de la Purcari, prin impunerea embaticarilor unor contracte 
de tip nou, standardizate. Ele se deosebeau de cele vechi prin trei elemente de bază: a) Stabilirea unor ter-
meni ficși pentru durata arendei; b) Creșterea substanțială a prețului de arendă a unei desetini (în cazul 
Levițchi: de la 2 ruble 25 copeici în 1872, la 12 ruble 25 copeici în 1906 – n.n.), c) Trecerea la plata dijmei în 
bani. Acest proces a cauzat nemulțumirea multor stăpâni de vii, care au perceput acțiunea Administraţiei 
ca tentativă de transformare a dreptului lor de stăpânire asupra grădinilor, bazat pe „jus emphyteuti-
cum” (în conformitate cu care, embaticarii erau proprietarii viilor și arendași ai pământului de sub ele – n.n.), 
într-o simplă arendă.  

La 31 decembrie 1906, Parascovia Iv. Levițchi a semnat cu Administraţia un alt contract, de tip nou, 
ca completare și modificare a celui încheiat anterior, la 18 septembrie 1872, cu Economia mănăstirei Căp-
riana, cu privire la stăpânirea grădinei Nr. 115 (cu vie și teren cu predestinație viticolă) de pe moșia Pur-
cari. Noul contract a fost încheiat pe o perioadă de 12 ani, de la 1 martie 1907 până la 1 martie 1919.  

Grădină Nr. 115 avea o suprafață de 21,85 desetine. Hotarele acestei grădini erau: viile embatica-
rilor Nr. 122, 116, 117, 8(8), 108, 110 și 111, lotul I din via Nr. 115, care a trecut la Școala de Agricultură din 
Purcari, vila cu pădure a școlii, viile țărănești. Se pare că această grădină a fost făcută de familia Levițchi, 
cu începere din 1872, pe lotul viran cu suprafața de 34 desetine din locul numit Carpena. Probabil, din 
cauza filloxerei, nu s-a reușit plantarea viilor pe întreaga suprafață planificată inițial. Nu întâmplător, în 
noul contract se stipula obligativitatea plantării butașilor pe portaltoi de viță americană, rezistenți la fillo-
xeră.  

În anul 1906, grădină Nr. 115 era compusă din multe loturi mici: 1) Loturile A și M, cu vie perfect 
cultivată, constituiau 9,68 desetine; 2) Lotul B și Z, cu vie neîngrijită – 1,65 desetine; 3) Lotul G, livadă în-
locuită cu vie din cauza solului nepotrivit – 0, 25 desetine; 4) Lotul N, cu pădure – 2,54 desetine; 5) Lotu-
rile V, J, I, K, L, necultivate – 2,04 desetine; 6) Lotul D, locul de curte – 0,65 desetine. În total, grădina Nr. 
115 era compusă din 16,81 desetine de pământ cultivat și 5,04 desetine cu pământ necultivat (loturile Z, 
K, O). Era prevăzut ca, la data expirării contractului (martie 1919), loturile B și Z trebuiau să fie cultivate 
în întregime cu „vițe de vie pe butuci de America”, adică pe portaltoi american, iar loturile V, J, G, L și K 
– să fie acoperite cu vie proaspăt plantată. 

Parascovia Iv. Levițchi se obliga să achite anual 12 ruble 25 copieci pentru fiecare desetina cultivată, 
și 1 rublă 25 copieci pentru de fiecare desetină necultivată. Pentru întreaga suprafață a grădinei: anual – 
212 ruble și 37 copeici, iar pe 12 ani – 2548 ruble 44 copeici. Pământul grădinei Nr. 115 nu putea fi întrebu-

                                                 
18 Nicolai-Ivan Iacovlevici Ghermanson, embaticar de vii la Purcari, stăpân al moșiei Hăgilari. El a fost unul dintre cei mai mari 
producători de vinuri de calitate din microzona Purcari. Pe baza cramei Ghermanson a luat naștere Fabrica de vinuri din Purcari, 
actualmente Vinăria Purcari.  



Buletin Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Serie nouă, II (VII), Chişinău, 2013, ISSN 1857-4947 

 

221 

ințat în alt scop fără încuviințarea Administraţiei. Ne respectarea acestei prevederi ducea automat la 
scoaterea embaticarului din drepturile asupra grădinei.  

După 1918, în contextul realizării Reformei Agrare, grădinile cu vie de la Purcari au fost trecute în 
proprietatea privată a embaticarilor.  

Astfel, la 30 iulie 1921, Gheorghe D. Mare, ginerele și reprezentantul Parascoviei Iv. Levițchi, s-a 
adresat președintelui Subcomisiei I de expropriere din județului Cetatea-Albă, cu rugămintea ca lotul cu 
vie Nr. 115/121 de pe moșia Purcari să fie trecut în proprietatea soacrei sale. La 27 august 1921, tot el a 
declarat că, grădina cu vie Nr. 115/121 avea o suprafață de 24 ha 3035 mp. Din ele doar 5 ha erau acope-
rite cu vie, iar restul a „fost (în trecut) acoperită cu vie, acum stricata de filoxera”. Pe teritoriul grădinei 
Parascovia Iv. Levițchi avea: 1) O casă, acoperită cu stuf, făcută din „noroi” (ceamur – n.n.), cu o camera, 
bucătărie și un „grajd” (cramă – n.n.) pentru făcut vin; 2) O casă distrusă, făcută de piatra; 3) O fântână 
din piatră; 4) O casă începuta, din „noroi”. 

Prețul unei desetine din grădina Parascoviei Iv. Levițchia în 1921 valora 700 lei19 
La 31 august 1921, „președintele Subcomisiunii I de Expropriere Iacov Domchevici, judecător ocol ru-

ral Staro-Cazaci județ Cetatea Albă, împreună cu membru delegat Carl Becher și secretar Alexandr Diordi-
ev” au luat mărturii de la câțiva megieși ai grădinei nr. 115/121, stăpânită de Parascovia Iv. Levițchi:  

1) „…am întrebat ca martur vecin pe Isai Verebcean, de 26 ani, plugar din Slobozia Ganesi, jud. Ce-
tatea Albă, care a declarat: n-am nici o ceartă pentru hotarile cu Parascovia Ivanovna Levițcaia. Sunt ve-
cin cu ele multe ani, pentru că tată meu înainte morte se folosit cu gradina mea mai mult de 20 ani”20;  

2) „…am întrebat ca martur vecin (pe) Iosif Cherler, de 65 ani, proprietar din com. Purcari, județ 
Cetatea Albă, care a declarat: eu vicin cu Parascovia Levițcaia acuma 22 de ani și n-am nici o cearta cu ei 
pentru hotarele proprietăței”21;  

3) „…am întrebat ca martur vicin (pe) D-l Director Școlei Agricult(ură) Purcari, care a declarat: Școala 
este vicină cu grădina D. Levițcaia. Știu bine că școala n-are nici o ceartă pentru hotarele cu D-na Levițcaia”22; 

4) „…am întrebat ca martur vicin (pe) Alexandr Berte, de 54 ani, proprietar din comuna Purcari, 
jud. Cetatea Albă, care a declarat: eu vicin cu Parascovia Levițcaia acuma 24 de ani, și n-am nici o ceartă 
cu ei pentru hotarele proprietății”23.  

La 31 august 1921, Subcomisia locală I de expropriere, ocolul rural Staro-Cazaci, județul Cetatea Al-
bă, a decis privind trecerea lotului cu vie №115/121, cu suprafața de 24 ha 3035 mp, de pe moșia Purcari, 
în proprietatea privată a Parascoviei Iv. Levițchi.  

*  *  * 
În concluzie, constatăm că familia de embaticari de vii Levițchi a jucat un rol important în econo-

mia moșiei Purcari-Antonovca, în special prin promovarea viticulturii și vinificației. Grădina cu vie a fa-
miliei Levițchi, una din cele mai mari de la Purcari, a fost creată de la zero, pe teren viran. Grădina res-
pectivă a suferit mult din pricina filloxerei. Reabilitarea ei, pe portaltoi american, s-a făcut cu mare greu-
tate, din cauza situației climaterice, naturale și politice, din Basarabia, deosebit de dificile în primele dece-
nii ale secolului XX.  

Anexă 
 
Nr. 1. 1872 septembrie 18. Contractul încheiat între Parascovia Iv. Levițchi și mănăstirea Căpriana cu pri-

vire la stăpânirea a două loturi de pământ cu predestinație viticolă de pe moșia Purcari. 
Traducere din rusește 

Copie 
Una mie opt sute șaptezeci și două ziua 18 septembrie, noi subsemnații icon(omul) manastirei Chi-

prianova și nobila Parascovia Ivanovna Levițchi am închiat între aceste condițiune în următoarele: 
1) Econ. Manastirei Chiprianov în latura nobilei Parascovia Ivanovna Levițchii patru zeci desetine 

de pomănt pe moșia Purcar, aparținută manastirei Chiprianov o aflandu-se in județul Cet. Albă, sub gra-

                                                 
19 ANRM. F. 110, inv. 1, d. 824, f. 5. 
20 Ibidem, f. 15.  
21 Ibidem, f. 16. 
22 Ibidem, f. 17. În locul directorului a semnat Feodor Constantinovici Greceanu. 
23 Ibidem, f. 18. Semnează: Alexandru Bertted. 
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dina de vie fara drept de proprietate susemnarea pomantului limitele acestui pomănt este urmatorul șasă 
desetine pe locul Ganza la nord se începe de la via lui Hristiana /Grudse/ din sus prin lemitele burghe-
zilor pană la mal în lung pe ost pănă la părțile din jos pana la aceașe vie a lui Burnovschi, iar treizeci și 
patru desetine, în partea Carpenă lemitele cu ele de la drumul Valea Adâncă pe sub pădure pănă la ost 
Carpenă, și pentru aceașe după ost pănă la drumul vechi din baltă în Antonovca dea acolo în jos pănă în 
pădurea din balta pentru aceașe pana la vie lui Ștefan și pana la drumul Valea Aduncul ș idea lungul pa-
na în grădinele Cornului pănă la punctual 1-ea. 

2. După suszise patruzeci desetine de pomănt inclusive din ele opta desetine nu sunt arabil aflan-
duse sub baltina sarata și cu gro<ț>i pentru care mad(am) Levețchi îi obligată a plăti și una rubla 20 cap. 
pe desetina în fiecare ani, pe trei zeci și două desetine restul este pomant bun, ce Livețchi se oblige în ter-
men de opt ani se rasedească grădină de vie, termenul se Numara de la 1 ianuarie 1873, și plata pentru 
fiecare desetina acestui pomant se face cate două ruble 25 capici argint, îi obligat încă se dai economu(lu)i 
sau posisurului din poma strugurele cultivate a zecea parte, pănă la facerea acestui pomant gradina, este 
obligat se dae una desetina (de g<rin>) cu toate în ele fructe de care fie puse pe acest pomănt pe deasupra 
acestei economie face ei Levețchi acuma zeci desetine pomant sub salci fara drept proprietate și dupa 
aceasta pomant sunt locul cu balta din amundua parți grarle (<motarna>) patru desetine și Caracașa în 
sus de balta, se începe de la stuful pănă bac Nistrului, șase desetine, pentru care ea Levețchi se oblige a 
plăti economului sau posesurului pe fie care desetina pe an cate zece ruble de argint, se numara primit de 
plin pentru pomantul de vie despațand.  

3) Levețchiea dobondet folosinței ai grădineide vie și alte bunuri acolo or fi din timpul viețăi și în 
care timp ea Levețchaea îi obligată cum gradina de vie așa să altele puse pe pomantul acesturi bunuri în-
totdeauna să al ție în bună gospodarei și nici în caz nu se lase în el pana la distrugere și pustiire, pentru ni 
executarea acest dreptur, Levețchaea va fi amendata în folosol manastirei <ultimu> întai cinci zeci ruble a 
doilea, una suta ruble iar dupa acesta va fi luat folosință gradinei de vie, întorea în el bunuri ci or fi lasate 
în folosul manastirei fara nici o plata a Levețchii. 

4) Levețchii pentru tot timpul folosinței facuta de ce gradina de vie și alte bunuri se da dreptul al 
vinde alte persoanei cu acest fel cumparatorul formal se oblige a executa toate condițiunie acestui con-
tract în drept care apartine D. Levețchi dupa moartea ei, dreptul folosinței al grădinei de vie și alte bu-
nuri, a fi obligat se renoiasca prezentul condițiuni. 

5) Plata banilor dupa cum pentru sub facerea gradina de vie așa și pentru pomantu facut sub salci 
Levețchi îi obligată a varsa economie(i) sau posesorului înual și în fiecare luna ziua 26 octombrie a zecea 
parte din venitur cultivate întotdiauna regulat în tot timpul fără nici o încontact pentru executarea aces-
tor, iar aseminia punctual 3 acestor condițiune cea semunara dreptul pe folosința facuta pe acest pomant 
gradina și alte bunuri, fara nici o judecara. 

6) Daca Levițchi în termen de opt ani aratat în punctual 2-ea acestor condițiune prin care parte de 
pomant focuta ei sub gradina de vie daca nu este puse gradina, atuncea toate parțele de pomant Econo-
mia are noul drept a lua de la Levițchi și se da acest pomant persoanei încredințată la care nu are nici un 
drept a se certa a se atinge. 

7) Toate condițiunele acestui contract de amănduo părță trebui se fie și inveolabil executate în care 
însemnezi. 

Economu monasterei Chiprianov, nedescifrabil.. 
Șeful biroului /ss/ nedescifrabil. 
Nobila Parascovia Ivanovna Levițchi. 
A doua <..>te sub a unsprezecela rănd, 2-le fără drept de proprietate acestui pomănt. Drept. 
Secretarul /ss/ nedescifrabil. 
 
Eu subsemnatul certific conformitatea acestei traducere din rusește cu originalul prezentat mie ju-

decător ocol rural Staro-Cazaci I. Domchevici. 
 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 110, inventar 1, dosar 824, filele 21-22 verso.  
 



Buletin Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Serie nouă, II (VII), Chişinău, 2013, ISSN 1857-4947 

 

223 

Nr. 2. 1901 septembrie 7. Parascovia Iv. Leviţchi cedează lui Nicolai-Ivan Iac. Ghermanson dreptul său de 
stăpânire asupra a unui lot de șase desetine, cresut cu mlajă (lozie), la Nistru, pe moșia Purcari.  

Traducere din rusește 
Copie 

1901 ziua 7 septembrie, noi subsemnații nobila Parascovia Ivanova Levețcoi(a) și nobil Nicolai Ia-
covlevici G(h)ermanson, au făcut acesta inscripțiune după cum că din noi eu, Levițcaia cu toate drep-
turile și obligațiunile mele prin acest contract în privința al șasă desetine de viță de salcie de lângă Nestru 
pe lăngă Girl Caracosa în sus de baltă, se începe de la stuful pănă biceva Nistru, predău nobilu Nicolai 
G(h)ermanson, iar eu G(h)ermanson primesc în folosința mea susnumit prezentul contract cu bu<..>ri 
ma oblig exact, a îndeplini tote puncturile în acest contract ce privește în care și însemnez Ivan Nicolai Ia-
covlev G(h)ermanson, nobila Parascovia Ivanovna Levețhii. 

Că prezenta subcripție făcută de G(h)ermanson Ivan Nicolae șiParascovia Levețchii în în care lega-
lizazi din 7 septembrie 1901. 

Șeful Zemstvei /nedescifrabil/ 
Nu întâlnim nici o înpedică din partea predorei nobele Parascovia Ivanovna Levițchi, aratat în acest 

contract pentru bunurile în privința al șasă desetine de viță salcie pe lăngă Nestru, lăngă Caracaș balta de 
stuf se începe din stuf și pănă la bicevca Nistrului, nobilo Nicolai Iacovlevici G(h)ermanson, Administrția 
mănostirilor străine din gubernia Basarabia se întărește după G(h)ermanson dreptul a arendei al folosin-
ței aratată prin screpție și achitarea taxa de timbre din septembrie 15 anul 1901. 

Administrator Gurii 
Secretar nedescifrabil 

În baza intervenției nobilii Parascovei Ivanovna Levițchii și conseler de stat Ivan Iacovlevici G(h)er-
manson din 6 decembrie 1902, înregistrat la № 478aceasta întarire se trecede la Levițchia la împuternicitul 
G(h)ermanson nobil Nicolai Emanuilovici Varzariu <cu ret> lot 4,75 des. Sub salcie situate în 2-ia (bucata) 
raion în lotul 1 moșiei comuna Purcar, ca cu isălitura și aplicarea ștampilei oficiale o legalizeazi Admini-
strația moșii mănăstirilor străine din 17 martie anul 1903.  

Pe Administrația moșiilor străine al manostirilor.  
Padurar /ss/ nedescifrabil. 
Secret(ar) /ss/ nedescifrabil. 
 

Eu, subsemnatul, certific conformitatea acestei traducere din rusește cu originalul prezentat mie ju-
decător ocol rural Staro-Cazaci I. Domchevici. 

 
Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 110, inventar 1, dosar 824, filele 23-23 verso.  
 
Nr. 3. 1906 decembrie 31. Contractul încheiat între Parascovia Iv. Leviţchi și Administraţia moșiilor insti-

tuţiilor duhovnicești străine din gubernia Basarabia cu privire la stăpânirea grădinii cu vie Nr. 115 de pe moșia 
Purcari.  

Traducere din rusește. 
Copie. 

Contract. 
Anul 1906 decembrie ziua 31. În urma propunerei Departamentului Domeniilor Agricole ale 

Statului din 30 iunie sub № 1195, Directorul Administrațiunei moșiilor ale instituțiilor duhovnicești 
străine în gubernia Basarabia, de o parte și de alta nobila Parascovia Ivanovna Levițcaia, ca complectare și 
modificare a contractului încheiat la 18 septembrie 1872 între D-na Levițcaia și Economia Mănăstirei Cu-
prianovca, am încheiat prezentul contract pe timp de 12 ani de la 1 martie 1907 pănă la 1 martie 1919 du-
pă cum urmează: 

1) Subsemnata Parascovia Levițcaia, posedând din cele date pe moșia Purcari a Economiei Mănă-
stirei Cuprianovca un lot de pământ fără drept de proprietate asupra lor 21,85 desetine, arătate pe plan 
№ 115 din care sub vie perfect cultivate: A, M, – 9,68 desetine, vie necăutată – B, Z – 1,65 des., grădină de 
fructe, înlocuită cu vie din cauză că solul nu este potrivit pentru grădină de fructe, G – 0,25 des., cu pădu-
re F, J, N – 2,54 deset., loturi necultivate – V, J, I, K, L, – 2,04 des. și loc de curte , D – 0,65 deset., iar în total 
pământul cultivabil 16,81 desetină 5,04 pământ necultivabil (lot. Z, K, O) mă oblig a plăti în fiecare an 
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pentru desetina de pământ arabil câte 12 rub. 25 cap. și necultivabil – câte 1 rublă 25 cap., ce face tot pă-
mântul pe an 212 rub. 37 cap., pe 12 ani – 2548 ruble 44 cap. 

Hotarele lotului, ce se găsește în folosința mea prin acest contract sunt următoarele: la Nord-Est – 
viile №№ 122, 116, 117, 8<8>, 108, la Sud-Est – 110 și 111, la Sud-Vest – lotul întâiu din via № 115, ce a 
trecut la Școala de Agricultură din Purcari, vila cu pădure a școalei, via țărănească și din nou aceiaș vilă 
cu pădure și la Nord-Vest – tot vila.  

2) Palta pentru folosința de lot Parascovia Levițcaia este datoare a o depune la una din Administra-
țiile Financiare din gubernia Basarabia pe seama și la dispoziția Administrației moșiilor ale instituțiilor 
duhovnicești în gubernia Basarabia, integral în fiecare an la 1 noiembrie. La neplata la termenul fixat prin 
contract a dajdiei de arendă, Administrația trce suma neachitată la remeșițe asupra cărora se socotește ½ 
% pe lună, precum luna necomplectă, este socotită drept o lună. Dacă suma remeșiței împreună cu pro-
centele de întârziere cuvenite asupra ei va fi depuse pănă la sorirea următorului termen de plată, atunci 
încasarea de la deținător se mărginește numai cu procente de întârziere, iar valabilitatea contractului ră-
mâne în putere. 

3) Plata prin acest contract nu este supuse nici unei schimbări până la expirarea termenului de 12 ani 
menționat aci, chiar în acelcaz când prin următoarele ridicări a lotului, s-ar dovedi o altă întindere a lotului. 

4) Parascovia Levițcaia are dreptul a se folosi de lot în hotarele, specificate la punctual 1 din acest 
contract cu conservațiunea hotarelor și punctelor de hotărnicie, în caz de uzurpare de pământ de către o 
persoană străină este obligată imediat a intent la Administratorul-Judecător de Pace acțiune de revin-
decarea posesiunei și în același timp nu mai târziu de un termen de două săptămâni, a aduce acesta la cu-
noștința Administrației astfel ca și după luarea hotărârei în process, în termen de două săptămâni a înain-
tea Administrației copie după hotărâre. 

6) Pământul ce se găsește în stăpânirea Parascoviei Levițcaia prin acest contract nu poate fi întrebu-
ințat pentru orice alte trebuințe gospodărești fără autorizația Administrației, respectarea acestui punct dă 
Administrațiunei dreptul de a lua pentru totdeauna obiectul dajdiei dela Levițcaia. 

6) Loturile arătate pe planul ridicat în anul 1897 prin literele B, Z, la data de 23 martie 1919, adică la 
data expirărei termenului de 12 ani a contractului, trebue să fie cu totul cultivate cu vițe de vie pe butuci 
de America, iar pe loturile V, J, G, L, K, la data expirărei acestui termen, vițele trebuie se fie puse. La ne 
executarea acestui punct Administrația are dreptul de a lua din folosința D-nei Levițcaia aceea parte în 
privința căreia acest punct al contractului nu se va executa. 

7) Cesionarea drepturilor de folosință de lotul menționat pe numele altei personae este îngăduită 
însă nu altefl decât cu autorizația Administrației, se face prin inscripțiunea pe acest contract, după ce do-
bânditorul drepturilor de folosință de acest obiect, este obligat a se supune tuturor punctelor ale contrac-
tului, aceasta din urmă obligațiune în aceiaș măsură privește și pe moștenitorii Parascoviei Levițcaia.  

8) După expirarea termenului contractant și cănd vor fi îndeplinite toate punctele contractului să 
acordă D-nei Levițcaia sau succesorilor drepturilor ei dreptul de a reînoi prezentul contract pe un timp 
mai îndelungat pe prețul după obiceiul local. 

9) Taxarea acestui contract cu c<o>pia cu taxele de timbre se face de către Levițcaia cu cheltuiala sa. 
10) Prezentul contract trebuie să se îndeplinească de către ambele părți cu stricteță și neviolabil. 

Contractul original se va păstra la Administrația, iar copia după contract legalizată în modul stability se 
va înmăna D-nei Levițcaia.  

Parascovia Ivanovna Levițcaia. 
P(entru) Directorul Administrațiunei moșiilor instrucțiunilor duhovnicești străine în gubernia Be-

sarabia K. Salmonovici. 
Pentru conformitate: Șeful cancelariei: /ss/ D. Cuznețov. 
Că acestă copie cu originalul său în totul este confirmată și s-a eliberat nobilei Parascovia Ivanovna 

Levițcaia, aceasta Administrația moșiilor instituțiilor duhovnicești străine cu semnătura și aplicarea sigili-
ului oficial certifică. Originalul este timbrat în suma de 13 ruble și pentru timbrul acestei copii 1 rublă 25 cap. 

Directorul Administrașiei /ss/ V. Cosovici. 
Șeful cancelariei /ss/ D. Cuznețov. 
/Loc. Sig./ 
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Eu subsemnatul certific conformitatea acestei traducere din rusește cu originalul prezentat mie ju-
decător ocol rural Staro-Cazaci I. Domchevici. 

 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 110, inventar 1, dosar 824, filele 9-10 verso.  
 
Nr. 4. 1921 iulie 30. Gheorghe D. Mare, ginerele și reprezentantul Parascoviei Iv. Leviţchi, roagă pe preșe-

dintele Subcomisiei I de expropriere a judeţului Cetatea-Albă ca grădina cu vie Nr. 115 de pe moșia Purcari să fie 
trecută în proprietatea soacrei sale.  

 

30 iulie 1921                                   Domnule Președinte! 
Subsemnatul proprietar Gheorghe Dimitrie Mare – în baza procurei a soacrei mele, D-nei Parasco-

via Ivanovna Levițcaia, înregistrată la notarul public sub N 682 pe limba rusă, însă tradusă în limba ro-
mână și aci anexată, – domiciliat în com. Purcari, jud. Cet. Albă, cu onoare Vă rog a dispune ca în confor-
mitate cu articolul 91 alin. d. din Regulamentul de punere în aplicare legei agrare cuvenite măsuri pentru 
a stabili drepturile procuristei mele – Parascovia Ivanovna Levițcaia – de proprietate absolute asupra lo-
tului de vie N 115, care î-i aparține D-niei Sale cu drept de adendă îndelungată embaticar și situate în 
com. Purcari pe teritoriul fostei moșii mănăstirești Kiprieni. 

Acest lot este întocmit în planul dresat de inginerul Casei Noastre D-l V. Hmiliovschi sun N __ 
Anexa: 1) Traducerea procurei N 682. 
 2) Convențiunea de embaticar cu mânăstirea străină Kiprieni. 
Cu profund respect procurator Gh. Mare. 
 

D-niei Sale Domnului Președinte Subcomisiunei I de expropriere jud. Cetatea-Albă. 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 110, inventar 1, dosar 824, fila 7.  
 
Nr. 5. 1921 august 27. Răspunsurile lui Gheorghe D. Mare, ginerele și reprezentantul Parascoviei Iv. Leviţ-

chi, la ancheta standard pentru stăpânirile embaticarilor de vii de la Purcari. 
Declarație 

Anul 1921 luna august ziua 27. 
Subsemnatul Georgie Dimitriev Mare, procurator D-nei Parascovia Ivanovna Levițcaia din comuna 

Purcari județul Cetatea Albă. 
1) Cine este proprietar? 
- Parascovia Ivanovna Leviţcaia. 
Și de ce naționalitate? 
- Rusa-ortodox. 
2) De când stăpânește grădina de vie? 
- De(n) ano(l) 1872, acum 49 ani. 
3) Dacă are acte și dacă este cunoscut în deobștea ca singur prorietar?   
- Are, sunt anexate la dosar, este cunoscut ca singura proprietară.  
4) Unde este situate grădina? 
- Pe terenul fost moșia manosterul(ui) C(h)iprieni lăngă Purcari. 
5) Suprafața grădinei?  
- Lotul № 115/121, 24 ha. 3035 m. ptr. 
6) Dacă sunt discuție asupra hotarilor? 
- Nu sunt. 
7) Dacă proprietara are alt teren în Basarabia? 
- N’are. 
8) Ce lucrări sunt pe moșia: Construcție…? 
- 1) Casă, (a)coperită cu stuf, făcută de noroi, 1 cameră și bucătăria, un grajd pentru făcut vin; 2) Casă distru-

să, făcută de piatra; 3) Fontâna, făcut de piatră; 4) Casă începuta de noroi. 
9) Dacă suprafața grădinei este cultivate? 
- 5 ha sunt acoperite cu vie, restu grădinei fost acoperit cu vie acum stricata de filoxera. 
10) Dacă proprietara a lucrat pământul singur? 
- A lucrat singură. 
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11) Dacă moșia are datorii? 
- N’are. 
12) Ce mai are de spus? 
- Roga ca se va fi recunoscute ca proprietate în posteritate. 

Proprietar: Procurist Gheorghe Mare. 
Președinte S.-Comisiunea I: Iacob Domchevici. 

Membru delegat: C. Becher. 
Secretar: A. Diordiev. 

 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 110, inventar 1, dosar 824, fila 24.  
 
Nr. 6. 1921 august 31. Decizia Subcomisiei locale I de Expropriere, ocolul rural Staro-Cazaci, judeţul Cetatea 

Albă cu privire la trecerea grădinii cu vie №115/121 cu suprafaţa de 24 ha 3035 mp de pe moșia Purcari în proprie-
tate privată a Parascoviei Iv. Leviţchi.  

Romania 
Subcomisiunea locala I de Expropriere com. Staro-Cazaci județul Cetatea Albă 

Carte de judecata №__ 
Audiența de la 31 august 1921 

La ordinea zilei fiind acțiunea intentată de către Georgie Dimitrievici Mare ca procurator D-nei Pa-
rascovia Ivanovna Levițcaia, proprietara de vie în comuna Purcari județul Cetatea Albă prin petițiunea 
anexata la dosar. 

La apelul nominal făcut au răscuns procurator D-nei Levițcaia Georghie Mare în persoană. 
Procedura compectă 

După cetirea lucrărilor din dosar procurator Mare își susținu acțiunea sa în totul, declarând că pro-
curistă stăpăni grădina de vie din anul 1872 ca embaticar, ce dovedi cu acte, anexate la dosar. 

Cere să fie recunoscută ca embaticar, și se va fi legimitata ca proprietar în posteritate cu eliberare ac-
te de proprietate. 

Judecata 
Asupra acțiunei de față 

Avănd în vedere acțiunea intentată de către procurator D-nei Levițcaia Geoghe Mare din comuna 
Purcari județul Cetatea Albă și având în vedere susținerile postulantului și actele din dosar, care servește 
la confirmarea drepturilor ei Levițcaia ca embaticar. 

Avănd în vedere ca conform procese-verbale anexate la dosar nu se constate discuție asupra hota-
rarilor posesiunei, că așa, fiind acțiunea postulatului fondata în totul, 

Avănd în vedere art. 91 alin. d. Regulamentului de punere în aplicare a legii agrare pentru Basa-
rabia și art. 2, 3, 4 și 7 Instrucție de împărțire pământului din moșie fost mănăstire de străinătate. 

Pentru aceste motive 
În virtutea legii 
HOTĂRĂȘTE 

Admite în totul acțiunea intentată de Parascovia Ivanovna Levițcaia în fața procurorului Georghie 
Mare din comuna Purcari județul Cetatea Albă, și recunoaște pe Parascovia Levițcai ca singură proprieta-
ra în posteritate ca embaticar, cu grădină de vie lotul №115/121 cu suprafața de 24 ha 3035 m.ptr. con-
form explicațiunea planului, făcut de inginer Hmeliovschi la 10 martie 1921. 

Cu apel 
Data și citata în ședința publica azi 31 august 1921 în comuna Purcari județul Cetatea Albă. 
Președinte S. Comis. I de Expropriere jdecător Domchevici. 
Membru delegate C. Becher. 
Secretar A. Diordiev. 
 

Sursa: Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 110, inventar 1, dosar 824, filele 8-8 verso.  
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