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I. STUDII ŞI DOCUMENTE DE ISTORIE MEDIEVALĂ 

 
 
 

CÂTEVA ASPECTE REFERITOARE LA ISTORIA TUTOVENILOR 
ȘI A MOȘIILOR LOR VILTOTEȘTI (SECOLELE XIV-XIX) 

Sergiu BACALOV 
În acest studiu vom examina câteva aspecte istorice referitoare la istoria 

Țării Moldovei, care au ieșit în evidență grație unui set de documente, editate și 
inedite (vezi Anexa), referitoare la neamul Vitolt / Tutovanu și moșiile lui (Vilto-
tești, Tutoveni etc.).  

Două a câte două 
În spațiul carpato-nistrean în secolul al XIV-lea s-au constituit câteva regi-

uni politico-administrative și etno-culturale. În continuare le vom examina doar 
pe acele care au format două din cele trei părți istorice ale Țării Moldovei: Țara 
de Sus și Țara de Jos. Situația din a treia parte, Basarabia Veche, fiind mai deose-
bită, o vom aborda în alt studiu.  

Pentru a evidenția principalele formațiuni politico-administrative și etno-
culturale ce au stat la baza Țărilor de Sus și de Jos am adoptat o terminologie 
specifică, convențională și relativă. Am utilizat-o pentru a înlesni orientarea în 
spațiul și perioada cronologică referitor la care istoricii apeleaza mai mult la de-
ducție, decât la surse. Iată care sunt aceste regiuni. 

Țara de Sus îngloba:  
1) „Moldovlahia”, adică voievodatul din valea Moldovei. Era formată din ți-

nuturile Bacău, Hârlău, Neamț, Suceava, parțial Dorohoi. A fost nucleul inițial al 
Țării de Sus.  

2) „Rusovlahia”, centrată, se pare, în jurul voievodatului Țara Șepenițului. 
Am utilizat termenul „Rusovlahia” pentru a scoate în evidență că regiunea se afla 
în vecinătatea Rusiei Haliciene, dar și că aici elementul etnic rusin, în conviețuire 
cu vlahii, era prezent într-o măsură mai mare decât în alte locuri ale spațiului 
est-carpatic. Termenul definește doar acea parte a spațiului etno-cultural al „Ru-
sovlahiei” care a făcut parte din statul medieval Țara Moldovei (ținuturile Cer-
năuți, Dorohoi, parțial Hotin). A rămas ne cartografiat teritoriul exterior al „Ru-
sovlahiei”, în care rusinii de asemenea conviețuiau cu vlahii: Pocuția, Rusia Ro-
șie, Podolia etc. „Rusovlahia” a fost alipită la „Moldovlahia”, formând împreună 
Țara de Sus, cu centrul în târgul Dorohoi.  

Țara de Jos era constituită din:  
3) „Tutovlahia”, adică voievodatul din valea Tutovei. Cuprinde teritoriul ți-

nuturilor ulterioare Covurlui, Bârlad, Fălciu, Tigheci, Tecuci, Tutova și Vaslui. A 
constituit nucleul inițial al Țării de Jos.  

4) „Olanovlahia”, acoperă spațiul în care era concentrat elementul etnic alan 
(iasic). Aici termenul „Olanovlahia”, spre deosebire de cel de „Rusovlahia”, nu com-
portă conotație politico-administrativă, ci strict etno-culturală. „Olanovlahia” a 
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fost alipită la „Tutovlahia”, formând împreună Țara de Jos, cu centrul în târgul 
Bârlad. 

Mai jos vom examina câteva aspecte referitoare la extinderea teritorială a 
Țării de Jos.  

Încă Dimitrie Cantemir afirma că „ținutul Tutova, (este) numit așa după râ-
ul Tutova, care pare să-l taie în două prin mijloc. Scaunul lui este Bârladul, așezat 
pe râul cu același nume… el este scaunul vornicului de Țara de Jos, care porunce-
ște în Moldova de Jos”1. Cercetările recente arată că, în partea de sus a râului Tu-
tova și pe malul drept al cursul lui de jos, era amplasat ținutul Tutova, iar pe malul 
stâng al cursului inferior se afla ținutul Bârlad2.  

Faptul că în sursele istorie din secolului al XV-lea atestă existența a două ți-
nuturi, Tutova și Bârladul, iar în cele de mai târziu apare doar ținutul Tutova cu 
centrul în târgul Bârlad, i-a făcut pe unii istorici să presupună că, la o anumită eta-
pă, a avut loc comasarea a celor două unități administrative. Comasarea a avut loc, 
probabil, între 1687 și 16963.  

 
Pecetea ținutului Tutova 

(„испръвничии цънутулуй Тутоввий”) 
cu centru de reședință în orașul Bârlad 

(„търгул Бърладулуй, цънутул Тутовий”) 
 

        Legenda: „Цънутул Тутѡввий 18(2)5” 
                            Țănutul Tutovii 18(2)5 
        În centrul sigiliului: 

trei pești timbrați de o coroană. 
 

Sursa: ANRM. F. 88, inv. 1, d. 305, f. 24.  
 
Până acum n-a fost identificat unde a fost centrul de reședință al ținutului 

Tutova înainte de comasarea lui cu ținutul Bârlad. Nu este clar nici de ce unitatea 
administrativă apărută în urma comasării acestor două ținuturi s-a numit „ținu-
tul Tutova” și nu „ținutul Bârlad”, în condițiile în care centrul a fost fixat în orașul 
Bârlad. Situația a fost determinată, în opinia noastră, de menținerea în mediul 
populației a tradiției istorice privind existența „Țării Tutovei”, nucleul căruia a 
fost, la o anumită etapă, scindat în două unități administrative: Bârlad și Tutova. 
Bârladul, ca târg și râu, în perioada stăpânirii tătaro-mongole pare să fi fost 
puncte de frontieră. Ulterior, pe măsură ce slăbea influența Hoardei de Aur în spa-
țiul extracarpatic, formațiunea statală vlahă din valea Tutovei și-a extins frontiera 
spre răsărit, peste Bârlad.  

                                                                    
1 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chișinău, 1992, p. 22. 
2 Constantin Burac, Așezările Țării Moldovei din epoca lui Ștefan cel Mare, București, 2004, p. 42-52, 
346-371. Sergiu Tabuncic, Gheorghe Nicolaev, Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. 
Planşă, hartă. 
3 Catalogul documentelor moldovenești din direcția arhivelor centrale, vol. IV, 1676-1700, întocmit de 
Mihai Regleanu, Doina Duca Tinculescu, Veronica Vasilescu și Constanța Negulescu, București, 1970, 
nr. 1084, p. 244; nr. 1855, p. 410.  
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Extinderea „Țării Tutovei” în teritoriul dintre Prut și Nistru, prin îngloba-
rea ținuturilor Lăpușna, Orhei, iar ulterior și Soroca, este sugerată de poziția ge-
ografică nefirească a Țării de Jos (vezi Harta nr. 1). Statutul deosebit al ținuturi-
lor Lăpușna, Orhei și Soroca în cadrul Țării de Jos, după multiple rebeliuni ale 
josenilor pruto-nistreni, a fost legiferat în secolul al XVII-lea, prin crearea Serdă-
riei4. Josenii pruto-nistreni aveau o psihologie deosebită de cea a celorlalți locui-
tori ai Moldovei medievale: erau mai războinici, energici, rebeli, călăreți îndemâ-
natici. Important, în ceea ce privește originea josenilor pruto-nistreni, este faptul 
că ei permanent au fost dezbinați politic și militar, regulat se răzvrăteau asupra 
mai marilor lor, inclusiv la nivel de ținut. Însă, deoarece erau dezbinați și nu ac-
ceptau să se supună unui singur lider din mediul lor, mai toate rebeliunile au fost 
înăbușite. Acest tip de organizare este foarte apropiat de cel constatat la olanii 
(alanii) nord-pontici în secolele XIII-XIV. Asemănarea modurilor de organizare 
socială și a psihologiei, vine în sprijinul ideii că josenii din cele trei ținuturi ale 
Serdăriei (Lăpușna, Orhei, Soroca) sunt un rezultat al amestecului vlahilor tuto-
veni cu olanii.  

Se știe că, la începutul secolului al XIV-lea, după căderea lui Nogai, multe gru-
puri de olani s-au strămutat din spațiul pruto-nistrean în peninsula Balcanică, în 
bazinul Oltului și în câmpia Tisei. Ca urmare importanța lor politică și demogra-
fică în spațiul pruto-nistrean, aflat sub stăpânirea Hoardei de Aur, a scăzut sem-
nificativ. Totuși, nici în perioada de maximă ascensiune politico-militară și de-
mografică (a doua jumătate a secolului al XIII-lea), ei n-au avut un stat unitar 
propriu în această zonă. Considerăm că termenul „Alania”, atestat în unele izvoa-
re, relevă doar realități etno-demografice din regiunea est-carpatică. Sursele in-
dică asupra faptului că olanii, deși au avut conștiința apartenenței la o comunita-
te etnică, totuși au fost un popor dezbinat politic. Ei n-au avut un singur lider, ci 
erau organizați în grupuri mici, conduse de principi, cnezi, voievozi, care dispu-
neau de o mare libertate de acțiune. Alanii nord-dunăreni au fost consolidați și 
au reușit să obțină rezultate remarcabile în domeniul politic și militar doar gra-
ție eforturilor depuse de noionul tătaro-mongol Nogai. El a reușit să-i supună și 
să și-i facă credincioși, devenind suportul principal al formațiunii sale politice5. 
Dispariția lui Nogai din nou a dezbinat politic și a dispersat pe olani, ei revenind la 
vechiul mod organizare socială, în comunități mici6. De aceea, pentru a evidenția 
spațiul populat de olani la est de Carpați în secolul al XIV-lea, putem utiliza ca sino-
nim pentru terminul etno-cultural „Olanovlahia” expresia la plural „țările iașilor”.  

 

                                                                    
4 Sergiu Bacalov, „Giosenii” sau boierimea din Ţara de Jos a Moldovei (sec. XVI-XVIII) // Consolidarea 
şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene. Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale a tinerilor cercetători, Ediţia a V-a, 31 martie 2011, Chişinău, p. 12-29. 
5 Sergiu Bacalov, Considerații privind olanii (alanii) sau iașii din Moldova medievală. Cu accent asupra 
acelor din regiunea Nistrului de Jos // culegerea „Conferința științifică internațională: «Evoluția men-
talității tineretului în contextul integrării Moldovei în UE» consacrată aniversării a 85 de ani de la 
înființarea UST și a învățământului superior din Moldova, 16-17 martie 2015”, Chișinău, 2015, 
p. 214-229. 
6 Prezintă interes faptul că osetinii, urmașii alanilor caucazieni, până în secolul al XX-lea n-au avut 
nici măcar o autodenumire comună pentru comunitatea lor etnică.  
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Harta nr. 1. Extinderea Țării de Jos în spațiul pruto-nistrean 
 

Strămutările vlahilor tutoveni în spațiul pruto-nistrean sunt dovedite de ma-
teriale documentare referitoare la moșiile Viltoți-Tutovanu, ținutul Tigheci, și Tu-
toveni (Tutovinești), ținutul Orhei. Ca vechime, mai timpuriu este toponimul „Tu-
toveni” de la Orhei. Moșia cu acest nume era amplasată între satele Zubrești, Tătă-
rești și Huba, actualmente în raionul Strășeni. Răzășii de Tutoveni, ținutul Orhei, 
dețineau documente de proprietate asupra moșiei respective emise încă în prima 
jumătate a secolului al XV-lea, în timpul domniei comune a fraților Ilieș-vodă și Ște-
fan-vodă, fiii lui Alexandru cel Bun. Reamintim că tradiția istorică atestă pe Ilieș vodă 
și Ștefan vodă domnind concomitent, unul în Țara de Sus, iar celălalt cea de Jos.  

Iată câteva etape ale curgerii (evoluției) stăpânirii funciare a moșiei Tuto-
veni. Astfel, la 1 martie 1528, Petru vodă Rareș a întărit „Oanii și fraților ei, Iuri și 
lui Ion” o parte din moșia Tutovinești, cumpărată de la „Ana, fata Șăndrii, nepoata 
lui Martin”. Ultima mărturisea că moșia respectivă era „a sa dreaptă ocină, și uric a 
moșului ei Martin, și din ispisoc ci l-au avut el de la cel mai înainte Ilieș și Ștefan 
voievod”. Hotarul acelei părți din Tutovinești („o bucată di pământ din hotarul sa-
tului Tutovinești”) trecea, printre altele, și „la deal, până la hotarul Tătărăștilor”7.  

                                                                    
7 Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgul și ținutul Lăpușnei, București, 1937, nr. 3, p. 3-4. 
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O nouă tranzacție funciară a avut loc la 6 martie 1560, când Alexandru vo-
dă Lăpușneanul a întărit lui „Anton și surorii lui Sofiei, ficiorii lui Neghină”, par-
tea de moșie cumpărată de dânșii de la „Andriica și fimeia lui Nastea”, anume „a 
patra parte satul Tutoveni, din partea de gios a parta parte”, care le era ultimilor 
cumpărătură de la un Ion Jigora încă în domnia lui Petru vodă Rareș8.  

Următoarea tranzacție funciară o atestăm tocmai peste o sută de ani, la 5 
martie 1660, când Ștefăniță vodă Lupul a întărit lui „Constantin biv vornic” Cru-
cerescu (Clucerescu) mai multe părți de moșii din satele Gălești, Voinova, Tătă-
rești, Drăgușeni, Inești, Hulboaca, Ciuciuleni, inclusiv și partea „Maricăi, fiica lui 
Pavel din satul Tutoveni”, cumpărată de la frații Tănase și David9. Partea din Tu-
toveni ce aparținea a lui „Costandin Crucerescul… dinspre partea altor răzăși” a 
fost hotărnicită și stâlpită la 8 august 1668, de către Apostol, pârcălabul de Orhei, 
cu participarea „oamenilor buni și bătrâni” din satele Zubrești, Tătărești, Gălești, 
Negrești și Voloseni. Ea („la moșiea Tutoveni… toate părțile di ocină și cumpără-
tură”) era amplasată între moșiile Zubrești, Tătărești și Huba10. La 25 martie 
1669, un oarecare răzăș „Carpu” a obținut răscumpărarea unor părți din Tuto-
veni ce aparțineau lui Constantin Clucerescu11.  

Se pare că neamul Clucerescu nu numai că a păstrat părți de moșie la Tu-
toveni, dar, așa cum mărturiseau răzășii în 1713, „acmu dela 5-6 ani încoace s-au 
sculat ficiorii lui Costandin Clucerescul, și au început a eși din stâlpirea locului 
lor, și au început a să întindi și înpresura și părțile altor oameni”. Ca urmare, la 
27 iunie 1713, Mihai vodă Racoviță a judecat litigiul funciar dintre răzășii de Tu-
toveni, care locuiau preponderent în satul Gălești, în persoana lui „Lazor Baico 
din Gălești, și Neculai, nepot lui Dănilă, și Toader, ficior popii Stratului, și Agapie 
Panăș”, inițiat contra lui „Sandul, ficiorul lui Costandin Clucerescul, pentru mo-
șiea din Tutoveni de la ținut Orheiul”. După ce răzășii au demonstrat că bătrânul 
Constantin Clucerescu „au încăput… cumpărători acolo în Tutoveni”, doar asu-
pra unei porțiuni concrete de pământ, domnul a dat dreptate răzășilor, întărin-
du-le dreptul de stăpânire asupra părților de moșie împresurate12. 

Deosebit de valoroasă este mărturia eferită de Lazor Baico și rudele sale, 
care au arătat că „acel sat Tutoveni mai denainte vremi au fost a moșului 
lor, a lui Cârjă, dintru carile să trag ei cu toții”13. În acest caz, nu doar se do-
vedește faptul provenienței răzășilor de Tutoveni, ținutul Orhei, din „Țara Tuto-
vei”, dar se constată și legătura lor genealogică cu neamurile boierești răzășești 
descinse din comisul Vitolt, fondul funciar al cărora era concentrat în ținuturile 
Fălciu, Tecuci, Tigheci, Tutova (cele care au fost cândva „Țara Tutovei”, nucleul ini-
țial al Țării de Jos). În secolele XVIII-XIX, unii dintre descendenții comisului Vitolt 
au purtat porecla „Tutovanu”. Ei au fondat la Viltoți (Viltotești), pe o moșie stră-
                                                                    
8 Aurel V. Sava, op. cit., nr. 9, p. 14-15. 
9 Ibidem, nr. 62, p. 86-87. 
10 Ibidem, nr. 80, p. 102-103. 
11 Ibidem.  
12 Ibidem, nr. 128, p. 152-154. 
13 Ibidem, nr. 128, p. 152-154. 
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moșească din fostul ținut Tigheci, un sat care s-a numit „Tutovanu”. Jumătatea de 
jos a aceleiași moșii a aparținut neamului Cârjă (vezi Harta nr. 2), ca, de altfel, și 
multe altă părți în celelalte moșii ce au aparținut comisului Vitolt.  

Cazurile moșiilor Tutoveni, Tutovanu și neamurilor Vitolt, Tutovanu și Cârjă 
sunt reprezentative, pentru că au păstrat, în toponimie și antroponimie, numele 
țării de baștină – Tutova14. Este elocvent faptul că, în spațiul pruto-nistrean, n-au 
fost atestate moșii cu numele „Bacăuieni”, „Cernăuțeni”, „Dorohoieni”, „Hârlăueni”, 
„Suceveni”, „Vasluieni”, „Gălățeni” etc. Există satul Nemțeni, pe Prut, însă numele 
lui este de dată mai recentă, și indică asupra stăpânirii acolo a mănăstirii Neamț. 
Un sat Hotinești din ținutul Iași nu obligatoriu face referință la ținutul Hotin, nu-
mele lui fiind, cel mai probabil, de origine antroponimică.  

Strămutarea vlahilor tutoveni în ținuturile Lăpușna și Orhei este dovedită 
și de cazurile altor mari neamuri boierești. Reprezentativ este cel al neamului 
Cărăbăț-Darie, cu moșii vechi la Tutova și Lăpușna15. Tradiția istorică a boierilor 
lăpușneni Hâncu insistă asupra regiunii Bârladului, ca loc de origine a neamului 
respectiv, provenind din mediul elitei Țării de Jos încă înainte de Descălecat16. 

Podul sultanului Soliman de lângă târgul Viltoți 
Interesul nostru față de moșia Viltoți (Viltotești) și neamul Tutovanu a fost 

generat de un alt factor, decât preocuparea de istoria descălecatului și a așezării 
Țării Moldovei. În anul 2015 pe canalul TV N4 a fost prezentat, în premieră pen-
tru Republica Moldova, un serial istoric turcesc care, anterior, s-a bucurat de o 
mare popularitate atât în țările orientale, cât și în cele europene. Ne referim la fil-
mul „Soliman Magnificul” („Muhteșem Yüzyil”), creat de Meral Okay și Ylmaz Șa-
hin, producător Timur Savci. Un loc aparte în film îl dețin scenele referitoare la 
relațiile moldo-otomane. Deși dificultățile apărute în aceste relații au frământat 
mult timp gândurile sultanului Soliman, care a decis, în final, să înceapă război 
contra lui Petru vodă Rareș, totuși, marea campanie din 1538 se rezumă în film 
doar la momentul trecerii oștirii otomane peste râului Prut17. Creatorii filmului 
au atribuit construcția podului arhitectului Sinan-aga, cel care, ulterior, a fost 
responsabil de edificarea cetății Bender, pe Nistru18, precum a multor alte edifi-
cii laice și de cult din Istambul (renumita moschee Süleymaniye și cea a lui Rus-

                                                                    
14 Despre cazul neamului boieresc Bârlădeanu vezi: Sergiu Bacalov, Aspecte istorico-genealogice referi-
toare la neamul boieresc Bârlădeanu // Studii de istorie și sociologie, vol. 3, Chișinău, 2017, p. 1-15.  
15 Sergiu Bacalov, Neamul de boieri lăpușneni Cărăbăț / Darie: istorie și genealogie // Lăpușna. Studii 
de istorie și arheologie, Chișinău, 2015, p. 102-126. 
16 Sergiu Bacalov, Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Hânculeştilor (Hân-
cul) // Buletin Ştiinţific al Tinerilor Istorici, Serie Nouă I (VI), Chişinău, 2012, p. 67-102. 
17 În opinia noastră, alegerea subiectului legat de construcția podului și traversarea Prutului în cali-
tate de episod central al campaniei sultanului Soliman contra lui Petru vodă Rareș, ține de o anumită 
„corectitudine politică”, adoptată de creatorii filmului.  
18 Călători străini despre țările române, vol. VI, partea II, Evlia Celebi, îngrijit de Mustafa Ali Mehmet, 
București, 1977, p. 415-417. „Descrierea formelor și dimensiunilor cetății Tighina. Este o cetate așe-
zată pe marginea Nistrului… când Sinan-aga, fiul lui Abdul-Mennan-aga, bina-emini al sultanului Su-
leiman a zidit această cetate, s-a folosit de toată priceperea sa, făcându-i turnuri și alte vârfuri rezis-
tente, cu măiestrie și potrivit științei geometriei, încât cu greu pot fi descrise”. 
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tem-pașa etc.) și în provincii (podurile din orașele Vișegrad și Mostar, în Bosnia; 
podul din Slivengrad, Bulgaria etc.). Având în vedere impactul semnificativ al fil-
mului „Soliman Magnificul” pe plan social, este necesar să facem anumite preci-
zări științifice referitoare la evenimentul istoric reflectat în el.  

Cronicile turcești pe care le-am avut la dispoziție, indică asupra faptului că 
oastea otomană, pornită din Adrianopol spre Moldova, a trecut hotarul la Dunăre, 
pe la Isaccea, apoi și-a urmat calea de-a lungul pârăului Cahul, ajungând, la 1 sep-
tembrie (după alte date, la 27 august) pe malul Prutului. Cronicarii otomani evi-
dențiază grandoarea Prutului și dificultatea trecerii lui. Ca urmare, s-a decis a se 
construi un pod peste râu. Misiunea i-a fost încredințată viitorului mare vizir 
Lütfi-pașa, beilerbegul Rumeliei, un om destul de instruit pentru epoca sa, și care 
mai era și cumnatul sultanului Soliman (n-am depistat vreo sursă istorică19 care 
ar atesta faptul că Lütfi-pașa l-a propus sultanului pe Sinan-aga, în calitate de 
arhitect. Însă, acest lucru nu pare a fi imposibil – n.n.). În scurt timp podul a fost 
realizat, iar oastea otomană, traversând Prutul, a putut să-și continue calea spre 
Iași și Suceava, nu însă înainte de a cuceri și a devasta târgul Fălciu20.  

Doar într-o singură cronică otomană, dintre cele aflate la îndemâna noas-
tră, anume cea a lui Nasuh Matrakci, un contemporan și participant la campania 
din Moldova, se indică locul concret unde a fost construit podul peste Prut – 
„târgușorul Vitol”. Editorii setului de cronici otomane în limba română, consi-

                                                                    
19 Istoricul român Tahsin Gemil scrie, fără a indica sursa, că, în timpul campaniei din 1538 „sultanul 
supraveghea trecerea forțelor sale peste Prut, pe un pod construit, lângă Fălciu, de către celebrul ar-
hitect Sinan”. Tahsin Gemil, Agresiunea otomano-tătaro-poloneză și căderea lui Petru Rareș // Petru 
Rareș, redactor coordonator Leon Șimanschi, București, 1978, p. 157. 
20 Cronici turcești privind țările române, vol. 1, întocmit de Mihail Guboglu și Mustafa Mehmet, Bucu-
rești, 1966, p. 225-227: Nasuh Matrakci, Fetihname-i Kara-Bogdan, A trecut Dunărea la Iscaccea, „s-a 
ajuns… în șesul Kahve (Cahul) din vilaietul Moldovei (Kara-Bogdan)”„au mers astfel un timp, au 
ajuns, la al patrulea popas, la târgușorul numit Vitol de pe marginea marelui râu numit Prut (Berut)” 
„și poposind… au rămas acolo timp de patru zile”; „trecerea mai sus-arătatului râu fiind anevoioasă, 
a trebuit să lege un pod peste el. Atunci, construindu-se în grabă un pod, măria sa sultanul… a dat 
semnalul de plecare. Oastea vitează și multă ca apa mării a trecut înghesuindu-se apa mai sus amin-
tită”; p. 258: Rustem-pașa, Tevarih-i Al-i Osman, „apoi sultanul Suleiman, el însuși îndreptându-se 
spre șesul Kahve. În a patra zi de mers el își așeză tabăra lângă râul numit Prut, aflător în țara duș-
manului, și apoi au trecut peste acesta”; p. 266-267: Mustafa Ğelalzade, Tabakat al memalik ve da-
radjat al-mesalik, „În ziua de 6 a lunii rebi-ul-ahîr (1 septembrie 1538) oastea a susit la râul Prut. De-
oarece râul acesta era adânc, nu se putea trece fără să se construiască un pod… Era nevoie de un 
pod solid. Fără a pierde mult timp vizirul Lütfi-pașa și-a luat obligația să construiască podul. Acest 
Lütfi-pașa era unul din oamenii învățați ai acei vremi. În scurt timp el a construit un pod foarte solid 
și oastea a început să treacă peste el”; „după ce a trecut din partea de răsărit a râului Prut, oastea s-a 
îndreptat spre localitatea Fălciu (Falândj)”; p. 411: Mehmed bin Mehmed, Nuhbet-üt-tevarih ve’l-
ahbar, „În ziua de 6 ale lunii rebi-ul-ahîr (27 august 1538) au sosit la Prut (Berud / Burud) … prin 
sforțarea marelui vizir Lütfi-pașa, în scurt timp a fost ridicat peste el un pod mare”; p. 479: Ibrahim 
Pecevi, Tarih, „De acolo s-au oprit la marele râu numit Prut (Berut). Măria sa chibzuitul vizir Lutfi-
pașa a fost însărcinat să construiască în acel loc un pod. Dându-l gata în scurt timp, au început să 
treacă zi și noapte oștile victorioase”. Cronici turcești privind țările române, vol. 2, întocmit de Mihail 
Guboglu, București, 1974, p. 140: Solakzade Mehmed Hemdemi, Tarih, „când au ajuns pe malul râu-
lui Prut (Purud) …cu sforțările marelui vizir Lutfi-pașa s-a construit, într-un timp scurt, un pod peste 
râu”. 
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deră că acest „Vitol” este identic cu „Vitolești, localitate lângă Fălciu, azi Viltotești”21. 
În realitate, satul care poartă astăzi denumirea „Viltotești” se află în partea dreaptă 
a Prutului, sub Codrul Ghenghei, la o mare depărtare de acest curs de apă, în apro-
pierea râului Bârlad. Localitatea respectivă, deși în trecut a făcut parte din ținutul 
Fălciu, nu poate fi considerată a fi „lângă Fălciu” (vezi Harta nr. 3). Probabil, editorii 
au fost duși în eroare de faptul că, în unele documente moldovenești medievale, se 
atestă un sat cu numele „Viltoți”, zis și „Viltotești” (astăzi inexistent – n.n.), în apro-
piere nemijlocită de târgul Fălciu, care a și fost considerat identic cu Viltoteștii de 
sub Codru, existent actualmente în județul Vaslui. Însă, nici Viltoții (Viltoteștii) de 
lângă Fălciu, care de fapt se aflau pe Bujor, un afluent pe dreapta al râului Elan, nu 
pot fi considerați identici cu „târgușorul Vitol”, pe care Nasuh Matrakci îl plasează 
pe Prut, pe malul lui stâng, adică în ținutul Tigheci (ulterior, în ținuturile Fălciu, 
Greceni, Ismail și Cahul. Acum, în raionul Cantemir).  

„Târgușorul Vitol” poate fi localizat în raza actualului sat Gheltosu, raionul 
Cantemir, amplasat la rândul său pe teritoriul unei vechi moșii cu numele Viltoți 
(Viltotești), despre care documentele medievale spun că era situată pe Prut. Pre-
zintă interes faptul că sultanul Soliman Magnificul și oastea sa (formată din mili-
tari profesioniști, cu „cușme de aur, săbii și hangere aurite”, care, cu „lăncile și ha-
lebardele ținute drept în sus, păreau o pădure de trestii”; dar și din popor mai 
simplu: „multă gloată, purtând felurite și curioase lucruri: căciuli de blană de lup, 
scuturi de lemn, pene de vultur, piei de urs și tigru, mătănii de Kerbela, lanțuri și 
buzdugane cu lanțuri”22), din motive obiective, ne având posibilitate de a trece 
Prutul fără pod, au fost forțați să rezerve o anumită perioadă din prețiosul lor 
timp (patru zile, conform lui Nasuh Matrakci – n.n.) aflării pe moșia satului actual 
Gheltosu. Referitor la numărul ostașilor otomani participanți la campania din 
Moldova, sursele indică între 200 000 și 150 000 persoane, originare din diferite 
colțuri ale Anatoliei și Rumeliei23. Această cifră nu include oastea tătărească, care 
a făcut joncțiunea cu cea turcească după trecerea Prutului, undeva în apropierea 
târgului Iași24. 

Remarcăm faptul că, la mijlocul secolului al XVI-lea, Viltoții (Viltoteștii) de 
pe Prut este menționat nu ca sat sau moșie pustie, ci ca „târgușor”, adică localita-
te urbană de mici dimensiuni. Începutul decăderii și pustiirii târgului Viltoți poa-
te fi pus în legătură cu campania sultanului Soliman Magnificul în Moldova din 
anul 1538 (cronicile atribuie invadatorilor: „multă pradă și scădere făcând țării 
și călcând țara”; „prădând și stropșind țara”25). Știm, de exemplu, care a fost 
atunci soarta târgului Fălciu: după cucerire a urmat distrugerea lui. Se pare că nu 
toate localitățile prădate și pârjolite în 1538 au fost restabilite. Îndeosebi au de-
căzut orașele și satele din partea de sud-est a Țării Moldovei, aflate în vecinăta-

                                                                    
21 Cronici turcești privind țările române, vol. 1, p. 226.  
22 Ibidem, p. 265-266.  
23 I. Ursu, Petru Rareș, București, 1923, p. 49. Ștefan S. Gorovei, Petru Rareș (1527-1738; 1541-
1546), București, 1982, p. 145, 150.  
24 Tahsin Gemil, Agresiunea otomano-tătaro-poloneză și căderea lui Petru Rareș // Petru Rareș, re-
dactor coordonator Leon Șimanschi, București, 1978, p. 157. 
25 Dumitru Almaș, Petru voievod Rareș, București, 1970, p. 76.  
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tea stăpânirilor turco-tătare. La cumpăna secolelor XVII-XVIII, în contextul pre-
siunii exercitate de tătarii nogai asupra acestei regiuni, s-a pustiit de moldoveni 
și moșia Viltoți, urmată însă de apariția, în partea ei răsăriteană, a două aule tătă-
rești: Jaugur (Giaugur) și Ciobalaccia. Menționăm că tătarii nogai din aceste aule 
locuiau pe moșia Viltoți, ținutul Greceni, în calitate de arendași, plătind răzășilor 
pentru folosința pământului o dare numită „ușur”. Deși se pare că, din lipsa sigu-
ranței vieții pe teritoriul Viltoților, în decursul secolului al XVIII – începutul seco-
lului al XIX-lea n-a existat acolo o localitate rurală moldovenească stabilă, totuși 
moșia a continuat să fie stăpânită de vechii ei răzăși, care locuiau pe alte proprie-
tăți funciare de baștină, pe dreapta sau pe stânga Prutului. Răzășii moșiei Viltoți 
veneau regulat în teritoriu pentru inspectarea moșiei, se judecau cu persoanele 
care încercau să intre ilegal în stăpânirea ei sau prelucrau pământul și creșteau 
vite fără a le plăti zeciuială. Uneori, ei dădeau părți din moșie în arendă unor per-
soane străine. Este cazul lui „Marcu jădov” care, în 1816, arenda moșia respecti-
vă „cu tocmală pi patru ani, după contract”. Ulterior, evreul Marcu a cesionat 
dreptul de arendă lui „Ioan Munteanu ot Țăganca, țănutul Grecenilor”, care, la rân-
dul său, în anul 1818, declara că: „am priimit să să aducă vitili dumisali (ale pro-
prietarului, Simion Tutovanul – n.n.), adică vaci, sau oi, aicea, pi moșiia dumisali 
Vitolțăi, și eu să dau pi an tot 420 lei”, ca și predecesorul său (vezi Anexa).  

După cum vedem, după 1806/07, adică după plecarea tătarilor nogai, unii 
răzăși de Viltoți (Simion Tutovanu, Ioan Ianov etc.) se reîntorc în Basarabia și se 
stabilesc cu traiul pe moșia lor strămoșească, reanimând satul Viltoți (acum Ghiol-
tosu) cu ajutorul țăranilor moldoveni veniți din alte părți. În decursul secolelor 
XIX și XX, în afară de Ghioltosu pe teritoriul vechii moșii medievale Viltoți (Vilto-
tești) au mai luat naștere încă trei sate, două de moldoveni: 1) Ciobalaccia, lângă 
vechea seliște a aulului nogaic cu același nume; 2) Tutovanu, în apropiere de se-
liștea aulului nogaic Jaugur; și un sat de bulgari – 3) Victorovca (Victoria). Acum, 
aceste trei sate sunt comasate din punct de vedere administrativ în cadrul co-
munei Ciobalaccia.  

Răzășii de Viltoți (Viltotești), purtători ai diferitor nume de neam (Bălă-
nescu, Cârjă, Chiosa, Ciolpan, Hurduc, Ianov, Istrati, Talpă, Tutovanu etc.), des-
cindeau din vechea familie boierească moldovenească Vitolt (Vitoltescu). Tot ei 
stăpâneau și alte trei sate cu același nume, două în ținutul Fălciu, iar unul în ținu-
tul Greceni.  

Boierii Vitolt 
Primul boier moldovan purtător al numelui „Vitolt”26, un potențial stră-

moș al neamului Vitolt / Viltotescu / Tutovanu, este atestat documentar în pri-
ma jumătate a secolului al XV-lea.  

                                                                    
26 Antroponimul „Vitolt” (în documente târzii este ortografiat, prin metateză, „Viltot, Veltot”, ca, de 
altfel, și denumirile unor sale derivate de la acest antroponim: Viltoți, Veltoți, Hiltoți, Ghiolosu, Vilto-
tești, Veltotești, Hiltotești) amintește de numele cneazului Vitold (Vitovt), marele principe al Litua-
niei la cumpăna secolelor XIV-XV. Să fi fost acest „pan Vitolt” un nobil lituanian încadrat în mediul 
boierimii moldovenești? Să nu uităm că unele surse istorice atestă, la 1374, pe lituanianul Iurii 
(Iurg) Koriatovici în fruntea unei „țări a volohilor”. Se pare că el a fost înmormântat într-o mănăstire 
de lângă Vaslui, în Țara de Jos. Despre activitatea lui Iurii Koriatovici vezi: Pavel Parasca, Personali-
tăți contestate în funcția de voievozi ai Moldovei // Domnii Țării Moldovei, volum editat de Demir 
Dragnev, Chișinău, 2005, p. 36-39.  
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În perioada 8 octombrie 1435 – 5 aprilie 1442, un pan Vitolt („вѣра пана 
Витолта”; „вера пана Витолта”) este atestat în Sfatul Domnesc în timpul lui 
Iliaș vodă, fiul lui Alexandru cel Bun27. La 22 mai 1443 tot el este atestat în Polo-
nia, la Buceaci, de asemenea în anturajul lui Iliaș vodă28. 

În perioada 22 ianuarie 1453 – 5 septembrie 1453, panul Vitolt este con-
semnat documentar în Sfatul Domnesc al lui Alexăndrel vodă29. O carte dom-
nească de întăritură din toamna aceluiași an, emisă la 7 septembrie 1453, îl 
atestă în postura de stăpân de moșie, de cumpărătură. În document se arată că 
panul Coste Vranici „a vândut satul său, dreapta sa moștenire, anume satul Lu-
jani, care sânt mai jos de Ripujinți, pe Prut; și i-a vândut panului Vitolt («нашему 
вѣрному боѩрину, пану Витолту»), pentru patru sute de zloți turcești, cu toa-
te hotarele”30. Pe moment, satul Lujani este unica moșie cunoscută din fondul 
funciar al panului Vitolt.  

Probabil, acel Ivașco Viltotescu, atestat la începutul domniei lui Ștefan cel 
Mare, era fiul panului Viltot, sau, eventual, o rudă apropiată lui. Astfel, la 26 oc-
tombrie 1458, un „Mălin și Vișa și ginerele lor, Ivașco Viltotescu («Мълинъ и 
Выша и зѧтъ ихъ Ивашко Вилтотескоулъ»)” au dat satele lor, Rușii de la Ie-
zer și Redenii pe Tutova, unor rude, în schimbul satului Timișești31. 

Contemporan cu Ivașco Viltotescu, dacă e să credem unui suret târziu al 
uricului din „6971 (1463), de la domnul Ștefan voievod”, a fost Petre Viltotea-
nul, ce stăpânea moșie și, probabil, locuia, în satul Viltotești, din preajma Băsești-
lor”32. Din documente târzii (vezi Anexa) știm că satul respectiv, amplasat în par-
tea apuseană a ținutului Fălciu, aparținea neamului Vitolt / Viltotescu / Tutova-
nu, care descindea, conform tradiției, din comisul Vitolt. Având în vedere faptul 
că satul Viltotești de sub Codru (așa cum mai sunt numiți Viltoteștii de lângă 
Băsești în unele surse – n.n.) exista deja la mijlocul secolului al XV-lea, putem 
admite că Vitolt, fondatorul satului sau primul lui stăpân, a trăit și a activat înain-
te de 1463.  

Vechimea satului Viltotești de pe Bujor33, situat tot în ținutul Fălciului, este 
dovedită de un hrisov din 9 ianuarie 1490, emis în timpul lui Ștefan cel Mare. 
Atunci s-a confirmat vânzarea-cumpărarea satului amintit mai sus, făcută de niș-

                                                                    
27 Documenta Romaniae Historica (în continuare: DRH), A., Moldova, vol. I (1384-1448), întocmit de 
C. Cihodaru, I. Caproșu și L. Șimanschi, București, 1975, nr. 142, p. 196-197; nr. 143, p. 197-199; 
nr. 144, p. 199-200; nr. 220, p. 309-311. 
28 Ibidem, nr. 231, p. 325-327. 
29 DRH, A., Moldova, vol. II (1449-1486), întocmit de Leon Șimanschi, Georgeta Ignat și Dumitru 
Agachi, București, 1976, nr. 25, p. 31-33; nr. 27, p. 31-33; nr. 36, p. 50-52. 
30 Ibidem, nr. 36, p. 50-52. 
31 Ibidem, nr. 77, p. 111-113. „… au dat și au cedat slugilor noastre Neagul și Tatul, nepoții lui Poiană, 
satele ce li le-a dat și li le-a lăsat unchiul lor, Stan Poiană, anume Ruși, de la Iezer, și Redeni, pe Tuto-
va («Роуси, от Езера, и, на Тутове, Ръдѣни»), iar Neagul și Tatul le-au dat privilegiul lui Poiană, în 
care li se scrie satul Timișești («село на Тимишещи»)”. 
32 Ibidem, nr. 114, p. 164-164. „Întăritor unui Petre Viltoteanul pe Vitoltești, lângă Băsești”. 
33 Este identic cu „satul Vitolteștii în gura Bujorului pre Elan întrămbi părțile Elanului”. Gheorghe 
Ghibănescu, Surete și Izvoade, vol. VII, Iași, 1912, p. LXVI-LXVII; nr. CXI, 136. 
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te slugi domnești, probabil rude între ele34. Prezintă interes faptul că satul Vilto-
tești de pe Bujor, ca și Viltotești de sub Codru, aparținea de baștină neamului 
Vitolt / Viltotescu / Tutovanu, descins din comisul Vitolt din secolul al XV-lea. Ca 
urmare, putem presupune că, și cel puțin unul din celelalte două sate cu numele 
Viltotești din ținutul Tigheci (unul pe Prut, iar celălalt pe Salcea) moștenite de la 
„comisul Vitolt”, au luat naștere nu mai târziu de începutul secolului al XVI-lea.  

Numărul mic și caracterul fragmentar al surselor istorice disponibile nu 
ne permit să restabilim în întregime spița genealogică și să evidențiem nucleul 
fondului funciar ale neamului Vitolt. Ca și în cazul multor altor familii boierești, 
lipsesc în special datele privind activitatea generațiilor din secolul al XVI-lea.  

Câteva acte emise la cumpăna secolelor XVI-XVII, preponderent în timpul 
dinastiei Movileștilor, permit restabilirea unui fragment din genealogia boierilor 
Vitolt / Viltotescu / Tutovanu, dar și conturarea preliminară a arealului activită-
ții funciare a înaintașilor lor (vezi Harta nr. 3). Ele scot în evidență faptul că Vi-
tolteștii au deținut dregătorii boierești, însă se pare că nu unele de prim rang. Ni-
ciun document din acest grup nu face referință la moșii cu numele „Viltoți” sau 
„Viltotești”, care erau de baștină neamului Vitolt / Viltotescu / Tutovanu. De ace-
ea, putem admite că, pentru segmentul cronologic cercetat, multe stăpâniri fun-
ciare ale Viloteștilor încă urmează să fie identificate și cartografiate. Legătura 
genealogică a acestei încrengături a neamului Vitolt cu neamul Tutovanu din se-
colele XVIII-XIX se face prin logofătul Iurașco Vitolt-Mărățanu, pe care tradiția îl 
indică, sub numele „Iurie (Ioran) logofătul”, în calitate de bunic sau străbunic băt-
rânilor răzășești ai moșiilor Viltotești. 

Astfel, la 20 martie 1598 (sau 1603), în timpul lui Eremia vodă Movilă, se 
întărește lui „Ioan Vitolt starostele și frățâne-său, Iurașco (Ionașco în actul datat 
cu 1603 – n.n.), ficiorii Mărățanului” cumpărătura, de la niște rude, a satului Blă-
neștii, pe Bârlad, ținutul Tecuci, și poienile Sasului de pe Siret35. Tot Ieremia 
vodă Movilă, la 15 decembrie 1603, a întărit lui „Vitolt starostele și fratelui său, 
Iurașco logofăt și surorilor lor, Parasca și Marta și Irina și Sofiica, fiii Stancăi 
(„mama lor Stanca, a Mărățanului”), nepoții lui Bolea pârcălab de Hotin”, câteva 
moșii strămoșești, deoarece ei s-au jeluit că au pierdut vechile documente de 
întăritură (obținute de la Ștefan vodă, Alexandru vodă și Aron vodă). În cazul dat 
ne referim la „satul Șendreștii de Putna” și cumpărătura „a treia parte din satul 
Țigănești, care este în ținutul Putna și cu loc de mori pe râul Putna”36.  

                                                                    
34 DRH, A., Moldova, vol. III (1487-1504), întocmit de C. Cihodaru, I. Caproșu și N. Ciocan, București, 
1980, nr. 57, p. 108-110. „sluga noastră One și sora lui, Cârstina, fiii lui Giurgiu Ităvoiu… au vândut 
ocina lor dreaptă, un sat la gura Bujorului, anume Vitolteștii, pe amândouă părțile Ialanului, slugilor 
noastre Ivanco și Gavril, pentru 115 zloți” 
35 Documente privind istoria României (În continuare: DIR), A., Moldova, veacul XVI, partea IV (1591-
1600), București, 1952, nr. 255, p. 198-199. DIR, A., Moldova, veacul XVII, partea I (1600-1605), 
București, 1952, nr. 113, p. 75-76. „sluga noastră Grigorie, ficiorul lui Toader Bole, fost stol(nic) ș-au 
vândut a sa driaptă ocină și moșiia… un sat Blăneștii, pe Bârlad, și cu vad de moară în Bărlad, pe de 
amândoaî părțile Bărladului, în ținutul Tecuciului; acela l-au vândut slugii noastre credincioase, lui 
Ioan Vitolt starostele și frățâne-său, lui Iurașco (Ionașco în actul datat cu 1603 – n.n.), ficiorii Mără-
țanului, drept 500 ughi roșii” și „poenile Sasului din lunca Săretului”. 
36 DIR, A., Moldova, veacul XVII, partea I (1600-1605), București, 1952, nr. 174, p. 120-121. 
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La 25 mai 1610, Constantin vodă Movilă, a întărit „credinciosului nostru 
Vitolt Mărățeanul al doilea logofăt” o „a treia parte din jumătatea de sus a satului 
Borosești pe Bârlad și cu vad de moară pe Bârlad, care este în ținutul Tecuci”, 
cumpărată de el de la niște răzăși, pentru 80 taleri de argint. I-a fost întărită și 
cumpărătura a trei părți „de ocină din satul Sinzinești pe Tutova și cu loc pentru 
iaz și pentru moară pe râul Tutova”37. Peste câteva zile, la 1 iunie 1610, Constan-
tin vodă Movilă, a întărit „slugii noastre credincioase Vitolt logofăt” o cincime din 
a treia și din a patra parte a satului Obărșii, partea mamei unui Roman, nepotul 
lui Toma logofăt și strănepotul lui Lupul Berheci, cumpărară de la dânsul cu 30 
de taleri de argint38.  

La 12 aprilie 1617, domnul Radu vodă Mihnea a întărit lui „Ioan Vitolt al 
doilea logofăt” ocina și cumpărătura sa, obținută de la unii răzăși încă în timpul 
lui Constantin vodă Movilă, anume „niște părți de ocină din satul Gligorești, din 
partea de sus și cu vad de moară în gârla Putnei” și „a treia parte din alt vad de 
moară”39. 

Spița genealogică care rezultă din aceste câteva documente este următoarea:  

 
Tradiționala împărțire pe bătrâni a moșiilor de baștină ale neamului Viltot, 

practicată în secolului al XVIII-lea, își găsește o primă confirmare documentară 
în surse de la începutul secolului al XVII-lea. Ne referim la bătrânul Bălan. Ast-
fel, la 10 august 1618, mănăstirea Sf. Sava din Iași se judeca cu „Vitolteștii”, anu-
me cu „Bălan de Hitoltești și pre alți seteani de acolea”, pentru călcare de hotar. 
Călugării declarau că ultimii „se scoală de vin ei și intră în hotariul satului svintei 
mănăstiri, în Gușăței, cu puterea lor și le iau a dzeacea din păine”40. Un zapis din 
30 martie 1622, arată că „Bălan de Vitoltești și pre alți seteni de acolo” au conti-
nuat și mai târziu să împresoare acea moșia mănăstirească41. 
                                                                    
37 DIR, A., Moldova, veacul XVII, partea II (1606-1610), București, 1953, nr. 391, p. 295. 
38 Ibidem, nr. 397, p. 299. Vezi și: DIR, A., Moldova, veacul XVII, partea III (1611-1615), București, 
1954, nr. 15, p. 10-11. La 7 martie 1611, tot în timpul lui Constantin vodă Movilă, „credinciosul nos-
tru boier, Vitolt logofăt” a prezentat mărturie de la boieri, precum că a cumpărat de la unii răzăși din 
Obârșie, strănepoții lui Berheci, partea lor din acel sat pentru 38 taleri. De la alți răzăși „din satul 
Obârșia Berheciului, ținutul Tecuci”, a cumpărat partea lor cu 40 taleri.  
39 DIR, A., Moldova, veacul XVII, partea IV (1616-1620), București, 1956, nr. 178, p. 138-140. 
40 Ibidem, nr. 353, p. 290. 
41 Ibidem, nr. 158, p. 114-115. 
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pârcălab de Hotin 
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Iurașco 
Vitolt-Mărățanu 

logofăt 

Parasca Marta Irina Sofiica 

A se vedea descendența lui în spița cu bătrânii moșiilor Viltotești 
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Spița acestor bătrâni era valabilă doar pentru moșiile moștenite pe linie di-
rectă, bărbătească, de la strămoșul lor comisul Vitolt. Mai există și alte spițe genea-
logice pe bătrâni, care arată curgerea stăpânirii și curgerea neamului Viltot pe linie 
feminină. Trei spițe de acest fel au fost alcătuite, în baza documentelor și a tradiții-
lor de familie, în anul 1832, cu ocazia litigiului funciar inițiat de porucicul Alexan-
dru Tutovanu (Tutovin) contra răzășilor de Grumăzoae, ținutul Fălciu42.  

 

 
Spița nr. 2, din anul 1844, 

elaborată în baza unei spițe din 1758 

                                                                    
42 Gheorghe Ghibănescu, Surete și izvoade (Documente slavo-române), vol. VII, Iași, 1912, p. XXXVIII-
XXXIX, XLVII – LLIX. 
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Spița nr. 1 

Ioniță Hurduc 
 

Ionașco Cruceanul Sămilașco Toader Ileana 

Constantin Dumitru 

Simion Tutovin 

Catrina 

Alexandru Tutovin-Hurduc 

Alecu Tutoveanu Gheorghe Tutoveanu 
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*  *  * 

Conform tradiției, unii Viltotești s-au numit „Hurduc” după numele unui 
sat în care stăpâneau parte de moșie: Hurduci (Hurdugi), ținutul Fălciu. Primul 
dintre reprezentanții neamului Vitolt care s-a numit „Tutovanu” a fost Constan-
tin, fiul șătrarului Sămilaș Viltotescu-Hurduc. Tradiția de familie explică aceas-
tă schimbare de nume prin faptul că Constantin, în tinerețea sa, fiind burlac, au 
fost „copil de casă” la marele v(orinic?) Ioan, fiul jitnicerului Gheorghe Bogdan. 
Se știe că în perioada medievală copiii de boieri erau trimiși la casele altor boieri 
pentru a însuși elementele de bază ale slujbei la curte. Era prima treaptă a scării 
ierarhice boierești. Așa și-au început cariera majoritatea dregătorilor moldoveni. 
După ce Constantin s-a căsătorit, el s-a întors la moșiile ce le avea de baștină și 
cumpărătură: Grumăzoae, Plopeni și Furniș (Furchiceni), ținutul Fălciu. Deoare-
ce curtea lui Ioan Bogdan se afla într-o localitate din ținutul Tutova, Constantin, 
la revenirea în ținutul natal, a fost poreclit „Tutovanu” (vezi Anexa). Porecla a fost 
preluată de fiul său, Simion Tutovanu. Descendenții lui Simion Tutovanu au for-
mat neamul de dvoreni basarabeni Tutovanu.  

Dvorenii Tutovanu 
Postelnicelul Simion Tutovanu a avut mai mulți copii: porucicul Alexan-

dru („podporucicul Alexandru Tutovanu… de la răposatul părintele său Simion 
Tutovanu”43), funcționarii Gheorghe, Grigore, Dimitri, călugărul Constantin, Eli-
saveta și Maria. 

Alexandru Tutovanu a activat ca militar în Armata Rusă, avansând până 
la gradul de porucic. Probabil, a participat la războiul ruso-turc din 1806-1812 și 
la cel ruso-francez din 1812. A fost nevoit să se pensioneze pe motive familiale, 
deși vârsta și sănătatea îi permiteau să continue serviciul militar. Se pare că el a 
regretat mult retragerea din Armată. La revenirea în Basarabia, Alexandru Tuto-
vanu a reinițiat procesele judiciare pentru confirmarea moșiilor părintești, care 
se aflau împresurate de stăpânii megieși. Ulterior s-a strămutat în Moldova din 
dreapta Prutului, la moșiile strămoșești din ținutul Fălciu, încercând pe cale judi-
                                                                    
43 ANRM. F. 37, inv. 1, d. 528, fila 1. În unele locuiri se spune Alexandru, fiul lui Ioan Tutovanu. Pro-
babil este o eroare, sau o formă prescurtată a numelui Simion.  

Toader Gălescu 

Sprânceană Berehoi 

Maria Ileana Varvara călugărița 

Prodana 
= Tohilat 

Ioniță Hurduc Ileana 

Spița nr. 3, din 1832 
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ciară să obțină parte de răzășie. Se știe că răzășii din Grumăzoae au avut, în anul 
1832, proces de judecată cu „suditul rus Alexandru Tutovin, ostavnoi porucinic”. 
Ca urmare, ultimul a obținut 678 stânjeni de pământ la Grumăzoae44. 

Dimitrie Tutovanu (n. cca 1805), a fost căsătorit cu Varvara, fiica dvo-
reanului și moșierului Grigore Dascăl. Ei au avut trei copii: Dionisie (n. 19 aprilie 
1833, la Lencăuți, ținutul Hotin)45, Ivan (n. 1835), Eugen (n. 13 ianuarie 1838, la 
Cremenciug, ținutul Soroca46; în anul 1895 el locuia în satul Căpriana, ținutul 
Chișinău47).  

Dimitrie Tutovanu în perioada 1818-1821 a activat în cadrul Isprăvniciei 
Iași (transformată ulterior în judecătorie teritorială: Zemskii Sud) ca slujitor de 
cancelarie. În anii 1822-1827 a activat la Judecătoria ținutului Hotin, din 1824 ca 
șef de secție (stolonacealnic). Între 1828-1833 și 1838-1841 a activat în calitate 
de conțopist (pismovoditeli) la Biroul de Hotărnicie, filiala din ținutul Iași.  

El stăpânea moșia părintească Viltoți, ținutul Cahul, neîmpărțită cu frații, 
și, de zestre după soția sa, moșia Mereșeuca, ținutul Soroca, de asemenea neîm-
părțită cu frații.  

*  *  * 
La 29 noiembrie 1853, Dimitrie Simionovici Tutovanu s-a adresat Adună-

rii Deputaților Dvorenimii Basarabiei (în continuare: ADDB), cu rugămintea să 
fie inclus în mediul nobilimii basarabene. La cerere el a anexat un set de docu-
mente, inclusiv copiile a patru cărți domnești, și o mărturie a câtorva dvoreni 
basarabeni, privind originea sa boierească48. A mărturisit că originalele a trei 
cărți domnești (cele din 7252, 7270, 1800, plus atestatul său de serviciu din 
1845) le-a pierdut la 25 octombrie 1853, în ziua când a venit la Chișinău ca să le 
prezinte ADDB. În acea zi, plecând la prăvălie cu anumite treburi, a luat cu sine și 
actele vechi. Anume în timpul când plătea banii pentru marfa cumpărată au fost 
pierdute acele hârtii. La 27 octombrie, el s-a adresat cu o plângere la poliția oră-
șenească. Ca urmare, s-a făcut de trei ori anunț public despre pierderea docu-
mentelor, iar păgubașului i-a fost eliberată o mărturie49 despre acest fapt.  

                                                                    
44 Gheorghe Ghibănescu, Surete și izvoade (Documente slavo-române), vol. VII, Iași, 1912, p. XLVII-LLIX. 
45 ANRM. F. 88, inv. 2, d. 449, f. 15, 15 v. La 29 aprilie 1844, a fost eliberată un extras metrical: «по 
метричным книгам хранящимся в Архиве Консистории, Хотинскаго уезда селения Ленко-
вец Крестовоздвиженской церкви, состоит в записке под № 5 следующий акт: 1833 года ап-
реля 19 у дворянина губернскаго секретаря Димитрия Симеонова сына Тутована и законн-
ой жены его Варвары Григорьевны, родился сын Дионисий»; «восприемником был сын того 
же селения частного помещика Василия Даскала Константин». 
46 Ibidem, f. 16, 16 v. La 22 aprilie 1844, a fost eliberată un extras metrical: «по метричным книгам 
хранящимся в Архиве сея Консистории, Сорокскаго уезда селения Кременчуг Николаевской 
церкви, состоит в записке под № 1 следующий акт: 1838 года генваря 13 у поссесора селе-
ния Кременчуга коллежскаго секретаря Димитрия Сименовича Тутована и законной жены 
его Варвары Григорьевны, родился младенец Евгений»; «восприемником был помещик се-
ления Мерешевки Григорий Васильевич Даскал». 
47 Ibidem, f. 69.  
48 Ibidem, f. 17, 17 v.  
49 Ibidem, f. 18, 18 v. «Что 25 числа октября прибыл он в городе Кишинев для представления 
документов о дворянстве его в БДДС, до представления коих отлучась из кавртиры и взяв с 
собою подлинные четыре документы»; «пошел в лавки и при плате за купленные им вещи 
денег с которыми вместе были и выше помянутые документы утерял их». 
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Spița neamului de dvoreni basarabeni Tutovanu 

(după actele prezentate la ADDB) 
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n. 1838 

Gheorghe (Egor) 
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La 19 ianuarie 1854, ADDB a examinat dosarul de noblețe al neamului Tu-
tovanu. În urma cercetării s-a constatat că, deși s-a făcut anunț public în oraș de 
trei ori, originalele celor trei documente pierdute așa și n-au mai fost găsite. To-
tuși, bazându-se pe copiile prezentate, s-a decis înscrierea neamului Tutovanu în 
partea a VI-a a cărții genealogice a nobilimii Basarabiei, cu trimiterea dosarului 
la Departamentul Heraldic al Senatului, în vederea confirmării50.  

Abia la 30 aprilie 1860 Departamentul Heraldic a anunțat ADDB despre 
decizia sa. În ea se constată că, deși originalul documentului din 1560 (7068) sa 
păstrat, însă actul a fost prezentat doar în copie. De asemenea, Secretariatul de Stat 
al Principatului Moldovei prin rezoluția sa făcută la 30 decembrie 1856, nu a con-
firmat autenticitatea documentelor din 7252, 7270 și 1800. Din aceste motive 
Departamentul Heraldic n-a confirmat noblețea neamului Tutovanu51.  

În realitate, în rezoluția Secretariatul de Stat al Principatului Moldovei din 30 
decembrie 1856 se menționează faptul că „deși originalul actului de față nu sau 
găsit la Arhiva statului”, însă „sau găsit la ea alte acte doveditoare de nobilitatea 
familiei Tutovanu”52. Acest aspect a fost luat în calcul de ADDB, care, la 1 iunie 
1860, îl înștiința pe Dimitri Tutovanu despre decizia Departamentului Heraldic, 
cerând de la el să prezinte cât mai urgent documente suplimentare53. În dosarul 
de noblețe nu se află documente care ar arăta că vreun reprezentant al neamului 
Tutovanu să fi reacționat pozitiv la acest apel al ADDB. 

Moșii basarabene 
La 28 mai 1825, „ostavnoiul porucic Alixandru Tutovanul” s-a adresat „că-

tră giudecătorie țănutului Izmailului”, cu rugămintea ca să-i fie întărite cele două 
moșii strămoșești din Basarabia: Viltoții și Musaitul („La Gura Salciei, Două Troi-
ene”). El afirma că prima moșie a intrat pe nedrept în stăpânirea banului Ioan 
Cârjă, iar cea de a doua – în cea a camergherului Ioan Balș54. Comportamentul 
abuziv al megieșilor a avut loc din cauza înstrăinării sale îndelungate (ca militar 
în armata imperială rusă: „cu nevrăstnicie și înstrăinare me pără acum, în locuri 
streine aflăndumă, în slujba oștenească”)55.  

                                                                    
50 ANRM. F. 88, inv. 2, d. 449, f. 19-22.  
51 Ibidem, f. 28-29.  
52 Ibidem, f. 45-51.  
53 Ibidem, f. 30-32.  
54 ANRM. F. 37, inv. 1, d. 528, f. 10, 10 v. „Cu înfățoșare și a tuturor ducomenturilor ce voi fi avănd 
atingătoare de pricinile, încă de răposatul părintili meu postelicel Ioan Tutovanul, pentru moșiili de 
la acest țănut, Veltoții, ci să stăpănești prin apucătură cu ră credință de boeriul din Moldavie banul 
Ioan Cărjă, precum și pentru un loc de pustietate, ce avem de la strămoșul meu, comesul Veltot, cu 
numili vechiu La Gura Salcei Doă Troeni, pe care au fost așăzat și sat Veltoții în Besarabie Vechi, cari 
iarăș lepsește din stăpănirea neamului nostru din pricina năvălirei neamurilor streini, adică a turci-
lor și a tătarâlor, de cătră care sau și stăpânit locurili aceste”. ANRM. F. 37, inv. 1, d. 528, f. 12. „Pentru 
moșie Doă Troeni de pi Gura Salcei, pe cari mai înainte să nume satul Veltoței, iar acum Musaitul, și 
să stăpănești di domnul camergher Ioan Balș”. 
55 Ibidem, f. 10 v. Vezi și f. 11: „Pe mene, cel adivărat clironom, întru așa tănguitoari stare, eșit pe de o 
parte din armie Împărăteștii Sali Măriri în ostavcă fără vremi, cănd vrăsta și putința sănătății mă în-
gădue a prelungi mult încă slujba, ca să îndeplinescu și datorie patrioticească, ce o are tot acela ce 
sămti încă în săngili său răsplătire vacurilor trecuti”.  
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Moșia Musait (Viltoții sau „la Gura Salciei, Două Troiene”) 
Moșia era amplasată la vărsarea râului Salcea în Ialpug. Alexandru Tuto-

vanu pretindea dreptul de stăpânire asupra moșiei Două Troiene în baza unei 
cărți domnești din 1560 (7068), dată strămoșului său, comisului Vitolt, în timpul 
domniei lui Alexandru vodă Lăpușneanul. Conform tradiției de familie, pe moșia 
„la Gura Salcei, Două Troiene” a fost fondat un sat, care s-a numit Viltoți. Satul și 
moșia respectivă au fost stăpânite de urmașii comisului Vitolt până în momentul 
în care această regiune a intrat în stăpânirea tătarilor („pănă în vremea ci au ră-
pit tatarii Basarabiia și atunci gonind pe strămoșul lui au rămas la neamul său 
numai scrisorile”)56. 

Încă în anul 1818, tatăl său, Simion Tutovanul, a început să lupte în judeca-
tă pentru a fi repus în drepturi asupra moșiei respective. Profitând de faptul că în 
anul 1819 Simion Tutovanu a decedat, iar fiul său, Alexandru, era înstrăinat, ca-
mergherul Ioan Balș a pus mâna pe moșia Două Troiene. Litigiul lui Alexandru 
Tutovanu cu Ioan Balș pentru moșia Musait a avut loc între anii 1824 și 182657.  

Moșia Ghioltosu (Viltoții sau Viltoteștii) 
Încă în anul 1817 postelnicelul Simion Tutovanu, împreună cu colejschi 

sovetnic Ioan Ianov, în calitate de răzăși, au inițiat un proces de judecată pentru 
dreptul de stăpânire asupra moșiei Viltoții de pe Prut58. Moșia respectivă era 
pretinsă și de un „Petrachi Cărjă supus otomanicesc”, de „pisti Prut în Molda-
vviia, unde să află cu lăcuința”, care a afirma că strămoșii săi au stăpânit moșii-
le Viltoți și Gotești timp de 200 de ani59. Ca urmare moșia a fost împărțită, par-
tea de jos revenindu-le Cârjeștilor, fiind ulterior inclusă în Gotești, iar cea de 
sus a fost întărită după neamul Tutovanu sub numele „moșia Viltoți”.  

La 25 septembrie 1840, „gubirnschi secretari Gheorghi Tutovanu”, vechil 
și epitrop al fraților săi din Basarabia, convine cu fratele său strămutat în dreap-
ta Prutului, „rosăenesc porucicul Alexandru Tutovanu”, în privința împărțirii 
averilor funciare strămoșești. Astfel, moșiile „Grumezoae, Plopenii și Furchicenii 
de aici din Moldova” rămân în stăpânirea lui Alexandru Tutovanu, ca recompen-
să „cheltuielilor și ostenelelor ce au săvârșit dumnealui în dezbatere moșiei Vil-
toții din oblastia Basarabii”, care a rămas în stăpânirea lor comună. Iar partea 
„din Văltotești de aici din Moldova”, din dreapta Prutului, după ce s-a făcut „dez-
batere… din mâna răzeșilor”, a fost vândută de Alexandru Tutovanu pentru a-și 
recupera cheltuielile avute în timpul proceselor de judecată pentru redobândi-
rea moșiilor strămoșești din ținutul Fălciu. Din suma obținută el a dat fraților săi 
din Basarabia „două mii lei bani”60.  
                                                                    
56 ANRM. F. 37, inv. 1, d. 528, f 1. „Podporucicul Alexandru Tutovanu… de la răposatul părintele său 
Simion Tutovanu”; „că avănd de la strămoșul său comisul Veltot un loc de pustii la Gura Sălcii Doaî 
Troene, pre care au fost așăzat sat ci să nume Veltoți în Bassarabia Veche, după un ispisoc de danie 
și cumpărătură de la domnul Alexandru vodă din let 7068 și alte scrisori. Cari moșie sar fi stăpânit 
de strămoșul podporucicului Tutovanu pănă în vremea ci au răpit tatarii Basarabiia și atunci gonind 
pe strămoșul lui au rămas la neamul său numai scrisorile”. 
57 Ibidem, f. 1.  
58 Ibidem, f. 1.  
59 Ibidem, f. 3.  
60 Costin Clit, Documente hușene, vol. IV, Iași, 2016, nr. 346, p. 317. 
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Harta nr. 2. Amplasarea geografică a moșiei Viltoți (Viltotești) 
 

La 24 august 1842, în orașul Cahul, copiii lui Simion Constantinovici Tuto-
vanu și-au împărțit între ei moșia strămoșească Viltoți, ținutul Cahul, cu suprafa-
ța de peste 1500 desetine. Inițial moșia a fost împărțită în patru părți egale. 
Deoarece gubernschi secretari Gheorghe (Egor) Tutovanu la 2 aprilie 1840 a re-
nunțat la partea ce i se cuvenea în folosul surorii sale, Elisaveta Draghinici, iar ea 
a dorit să o împartă cu ceilalți frați, moșia respectivă a fost reîmpărțită în trei 
părți egale. Ele au revenit: 1) partea din sus – surorii mai mici, Mariei Tutovanu, 
soția lui titulearnâi sovetnic Vasile Grigorievici Pruteanu; 2) o jumătate din par-
tea din jos – surorii mai mari, Elisavetei Tutovanu, soția lui titulearnâi sovetnic 
Grigore Draghinici; 3) altă jumătate din partea din jos – lui colejschi secretari Di-
mitri Tutovanu. Ulterior urma ca inginerul cadastral să facă măsurătorile de ri-
goare pentru a fixa hotarele precise ale acestor trei părți de moșie. 

În partea din jos a moșiei se afla vatra satului, și, respectiv, Elisaveta și Di-
mitri Tutovanu au trebuit să împartă cu sora lor, Maria, venitul obținut de la să-
teni și cel al crâșmei.  

De asemenea, s-a prevăzut că alți doi frați ai lor, gubernschi secretari Gri-
gore Tutovanu și călugărul Constrantin Tutovanu, să nu mai aibă nici un drept 
asupra moșiei Viltoți. Primul a pierdut acest drept, iar ultimul – pentru că stăpâ-
nește părți în moșiile strămoșești din Moldova din dreapta Prutului. 

*  *  * 

Constatăm că, abordate complex, informațiile documentare referitoare la 
cazuri particulare permit evidențierea unor aspecte istorice necunoscute sau 
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precizarea altora mai puțin clare, în care abundă istoria spațiului carpato-nistrean. 
Exemplul neamului Vitolt-Tutovanu și a moșiilor lui în cazul nostru este un astfel 
de instrument de lucru.  

 

 
 

Harta nr. 3. Moșiile neamului Vitolt / Hurduc / Tutovanu 
 

Moșiile de baștină ale tuturor descendenților marelui comis Vitolt:  
a) Moșiile numite Vitolți (Viltoți, Viltotești, Hiltoți, Hiltotești, Viltosu, 

Ghioltosu): 1. Viltoții, pe Prut, ținutul Tigheci, actualmente satul Ghioltosu, raio-
nul Cantemir, între satele Țiganca, Plopi, Ciobalaccia și Gotești; 2. Viltoții (La Gu-
ra Salcei la Două Troene), ținutul Tigheci, actualmente în regiunea satului Musai-
tu, raionul Taraclia; 3. Viltoții, pe Elan, ținutul Fălciu, actualmente, desființat sau 
contopit, în județul Vaslui, în preajma satelor Oțeleni, Deleni, Barboși, Gușiței, 
Hurdugi și Hoceni; 4. Viltoții (Viltotești), de sub pădure, lângă Băsești, ținutul 
Fălciu, actualmente satul Viltotești, județul Vaslui, între satele Viișoara, Văleni și 
Dodești;  

b) Alte moșii ale descendenților comisului Vitolt: 5. Băsești, lângă Vilto-
tești, ținutul Fălciu, actualmente satul Viișoara, județul Vaslui, între satele Vilto-
tești, Dodești, Urdești, Tupilați și Gura Idrici; 6. Buhușești, ținutul Tigheci, ne 
localizat cu precizie; 7. Livrinții, la gura Similei, pe Bârlad, ținutul Tutova, actu-
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almente județul Vaslui, probabil în regiunea satului Simila, mai sus de orașul 
Bârlad; 8. Bustești, pe Elan, ținutul Fălciu, actualmente desființat, undeva între 
satele Jigălia, Giurcani, Peicani și Găgești, județul Vaslui; 9. Harbujăii, pe Elan, ți-
nutul Fălciu, Harbujăii pe Jigalia, lângă Șuletea, în județul Vaslui; 10. Zlătorii, la 
gura Dimitrii, ținutul Fălciu, actualmente desființat sau contopit, în județul Vas-
lui, în preajma localității Murgeni; 11. Bălănești, pe Elan, în valea Bujorului, ținu-
tul Fălciu, acum dispărut, în județul Vaslui, în regiunea satului Gușiței; 

Moșii în care stăpânea Constantin Vitolt-Hurduc-Tutovanu, obținute, 
probabil, pe linie feminină: 12. Grumezoaia, ținutul Fălciu, azi județul Vaslui, 
între satele Urlați, Văleni, Tomșa, Hoceni, Dimitrie Cantemir (Hurdugi) și Ploto-
nești; 13. Plopeni, ținutul Fălciu, actualmente desființat sau contopit (probabil cu 
Grumezoaia), în județul Vaslui, lângă satul Hurdugi-Dimitrie Cantemir; 14. Furni-
șeni (Furchișeni ?), ținutul Fălciu, actualme desființat sau contopit, în județul Vaslui, 
lângă satul Urlați;  

Moșii în care stăpânea Constantin Viltolt-Hurduc-Tutovanu și fiii săi, 
Simion și Lupu, obținute de zestre, de la soția primului și mama ultimilor: 
15. Giurcani, pe Elan, ținutul Fălciu, actualmente în județul Vaslui există satul 
Giurcani, amplasat între satele Peicani, Jigălia, Șuletea, Floreni, Raiu și Odaia Bog-
dana. Însă, nu excludem fatul că, în acest caz este vorba de satul Bălănești-Giur-
cani („Bălănești ce să numesc acmu Giurcani”), tot pe Elan, lângă satul Gușiței; 
16. Brăițăni, țănutul Fălciu, actualmente desființat, lângă Șuletea, Jigălia în jude-
țul Vaslui. Șuletea mai era numită și Brăițănii de Sus ; 18. „pe Berhecel”, ținutul 
Tutova, actualmente; 19. Oncești, ținutul Tigheci, ne identificat. Știm că în docu-
mentele examinate în acest studiu, în cazul satului Liești a fost confundat ținutul, 
și s-a scris Tigheci în loc de Tecuci. Mai ales că, în perioada investigată ținutul 
Tigheci nu mai exista, iar în cel al Tecuciului este atestat satul Oncești. Deci, pro-
babil, și în această situație aven de a face cu o confuzie. 

Alte stăpâniri funciare, de origine necunoscută (zestre, danie, cum-
părătură) ale unor descendenți din Vitolt comisul. Astfel, neamul Hurduc 
mai stăpânea în: 20. Liești, ținutul Tecuci, actualmente județul Galați, pe Bârlad, 
între satele Bucești, Fundeni și Hanul Conachi; 21. Popeni, țănutul Tutovii, actu-
almente ținutul Vaslui, între satele Zoreni, Banca, Bursuci și Fruntișeni; Iar nea-
mul Talpă în: 22. Sărățeni, țănutul Fălceiului, actualmente județul Vaslui, între 
satele Schineni, Ghireasca, Mălușteni, Mănăstirea, Lățești și Murgeni; 23. Spi-
neni, ținutul Fălciu, actualmente județul Vaslui, între satele Sărățeni, Bârlătești, 
Floreni, Murgeni și Lățești. 

 

Unele fragmente din vechiul fond funciar al neamului Vitoltescu 
 

Câteva dintre moșiile panului Vitolt și ale lui Ivașco Viltotescu, la mij-
locul secolului al XV-lea: 24. Lujeni, pe Prut, între Șipinițî, Beregomet, Dubovțî, 
Burdei și Staroselie, regiunea Cernăuți; 25. Timișești, la gura Studinețului, ținu-
tul Tutova, în zona satelor Hălărești și Iana, județul Vaslui; 26. Rădeni, pe Tuto-
va, ținutul Tutova, între satele Uricari, Tulești, Băbuța, Botoi, Popești și Voinești, 
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județul Vaslui; 27. Ruși, pe Iezer, ținutul Tutova, între satele Gâlțești, Lunca, 
Gherghești, Crstești și Puiești, județul Vaslui; 28. Viltotești, pe Elan (vezi nr. 3);  

Câteva dintre moșiile fraților Ionașcu și Iurașcu Vitolt-Mărățanu, la 
începutul secolului al XVII-lea: 29. Blăneștii, pe Bârlad, ținutul Tecuci, proba-
bil lângă Bucșești și Liști, județul Galați; 30. Poienile Sasului, pe Siret, ținutul Te-
cuci, în zona satului Biliești, județul Vrancea; 31. Șendrești, pe Putna, ținutul Put-
na, lângă Țifești, Obârșești, Holărești, acum județul Vrancea; 32.Țigănești, pe 
Putna, ținutul Putna, probabil în apropierea Șendreștilor, județul Vrancea; 33. Bo-
rosești, pe Bârlad, ținutul Tecuci, lângă Spineștii și Țigăneștii de pe Bârlad, mai 
suis de orașul Tecuci, acum județul Galați; 34. Sinzinești, pe Tutova, ținutul Tu-
tova, ne localizat cu precizie, actualmente pe teritoriul județului Vaslui; 35. Obâr-
șia Berheciului, ținutul Tecuci, acum Obârșia, între satele Băimac, Izvorul Berhe-
ciului, Bălaia, Mărăști, Glodișoarele și Tisa-Silvestri, județul Bacău; 36. Gligorești, 
pe Putna, lângă Șendrești și Țigănești, acum județul Vrancea. 

 
Anexă 

 
Documentele doveditoare a nobleței neamului basarabean Tutovanu 

 
Nr. 1. 1560 (7068), martie 18. Alexandru vodă Lăpușneanul întărește lui Vi-

tolt fost mare comis mai multe cumpărături: un loc de pustie la Gura Salciei, la Do-
uă Troene; a cincea parte din Buhușeni; două vii la Băsești; și un țigan. 

 
Suret de pi suretul din ispisocu vechiu pe sârbie de la Alexandru v(oe)-

v(o)d scris însăș de Gavriil Grigorovci din let 7068 marti 18 tălmăcit di clucer(ul) 
Pavăl Debri ot Mitropoliei fiindu atunce polc(o)v(nic). 

 
Înștiințare facem prin această carte (a) noastră tuturor cui vor căuta asup-

ra ei, sau vor auzi cetindusă cui să va căde a ști, precum au venit la noi înainte 
noastră și înaintea boierilor noștri, slugile noastre Picioran și fratile său Părțăilă, 
feciorii Danciului, și de a lor bună voe de nime săliți nici asupriți șau văndut a lor 
dreaptă ocină, din moșiia din ispisoc di danie ce lau avut tatăl lor Danciul de la 
fratele domniei mele de la tănărul Ștefan v(oe)v(o)d, un loc din pustiiu Gura Săl-
cii pe Două Troeni ca săși așăză sat, acel loc lau văndut slugii noastre lui Vitoltu 
biv com(i)s drept una sută și șasă zăci zloți tătărăști, și sculândusă sluga noastră 
Vitoltu biv com(i)s au plătit toți deplin lui Picioran și frățânesău lui Părțăilă fecio-
rilor Danciului. După aceia (tij au) venit înainte noastră și înainte boerilor noștri 
a Moldovii sluga noastră <Popușă> feciorul lui Petrilă, și de a lui bună voe de ni-
me silit nici asuprit șau <văndut> dreaptă ocina lui și moșie din ispisocu de cum-
părătură ce lau avut ei de la (Petre) v(oe)v(o)d a cincea parte din sat din Buhă-
șăni în țăn(u)t(ul) Chigheciului la Maluri, aceia o au <văndut> iarăș slugii noastre 
lui Vitoltu biv com(i)s drept șasă zăci zloți tătărăști. Dup (aceia) tij au venit înain-
te noastră și înainte boerilor noștri a Moldovei, Dragoman din Băsăști și de buna 
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voe lui de nime silit nici asuprit, șau văndut o vie și o a patra parte din Băsăști 
iarăș slugii nostre lui Vitolt biv com(i)s drept noă zăci și șăpti zloți tătărăști, care 
această vie șau fostu făcută săngur Dragoman cu mănile sale, cum și altă vie de 
lăngă cealaltă vie ce șau cumpărato de la Petre drept noă zăci zloți tătărăști, cum 
și un drept rob al său țăgan anumi Ghimon <Ghiulin – în altă copie a suretului – n.n.> 
ce și lau cumpărat de la Iurie spăt(a)ru drept opt zăci și trei zloți tătărăști.  

Sculăndusă dar sluga noastră Vitoltu biv com(i)s <….>te au plătit toți de-
plin acei de mai sus arătați bani patru sute și noăzăci zloți tătărăști în mănile mai 
sus numiților. 

Deci văzăndu și noi această de bună voe lor tocmală și plată deplină, noi 
încă așijdere și de la noi am dat și am întărit aceste de mai sus numite, loc di pus-
tiiu Gura Sălcii la Doă Troeni, și ace a cince parte din sat din Buhășăni în țăn(u)-
t(ul) Chigheciului la Maluri și acele doă vii și acel rob țigan /lipsă/ multă mai sus 
numitei slugii noastre /și iarăși lipsă multă/ de la noi uric cu tot venitul și fiilor 
lui /lipsă/ și la tot neamul lui ce i să va alegi mai de aproapi, nestrămutat nici odă-
năoară în veci. Iar hotarul acestor mai sus numitelor /lipsă/ a cinici parte din sat 
Buhășăni cei în țăn(u)t(ul) Chigheciului la Maluri și acelor doă vii și mai susnu-
mitul sat anumi Băsăștii /lipsă/ și spre aceasta este credința a însuși domniei 
mele mai sus numit Alexandru v(oe)v(o)d și credința preiubiților fii a domniei 
mele Ionașcă și Bogdan și Pătru, și credința a tuturor boerilor noștri a Moldovei 
mari și mici, și spre mai mare tărie și întăritura tuturor acestor de mai sus scrisă, 
am poroncit credincios boeriului nostru Movilă log(o)f(ă)t să scrie și cătră ade-
vărata carte noastră această pecete noastră să lege. 

Di pe sărbie pi limba moldovenească am tălmăcit la anul 1804 mai 27, pol-
c(o)v(nic) Pavăl Debro ot Mitr(opolie). 

La mine sau încredințat fiind asămine (Feodor Baloș vel vornic) 1818 
mart 30. 

 
Departamentul pricinelor străine 
Suretul acesta sau cercetat în departament și este cu adevărată iscălitura 

D-sale Theodor Balș vel vor(ni)c. Drept aceia sau încredințat cu iscăliturile noas-
tre și pecete Departamentului. În Eși 1818 apr(ilie) 1. <Iordache Beldiman spă-
tar, a doua semnătură – indescifrabilă> /L.Ș./ 

 
Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 2, dosar 449, 

filele 33, 33 verso. Copie moldovenească. Documentul este rupt în mai multe locuri. 
Locurile lipsă, fixate prin paranteze triunghiulare, le-am restabilit după o copie, 
moldo-rusă, din 1853, a aceluiași document (vezi filele 35, 35 verso, 36, 36 verso).  

Ediții: L. T. Boga, Documente Basarabene, vol. X, Chișinău, 1929, nr. 1, p. 1-2. 
O altă traducere a acestei cărți domnești, realizată din 5 ianuarie 1785 de Pavel 
logofătul, este publicată în: Documenta Romania Historica, A, Moldova, vol. VI 
(1546-1570), întocmit de Ioan Caproșu, București, 2008, nr. 258, p. 461-463. 
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Nr. 2. 1744 (7252), februarie 28. Ioan vodă Mavrocordat poruncește is-
pravnicului ținutului Fălciu să cerceteze în teritoriu litigiul avut de Sămilaș Hurduc 
șetrarul, fiul medelnicerului Ioan Veltot, și alții ai lui, cu Ioan Țarul și alții, pentru 
dreptul de stăpânire asupra a mai multor moșii.  

 

Copie. 
Noi Ioan Niculai voivod Bojii milosti gospodari Zemli Moldavscoi. 
Scriem domnia me la boerii noștri ispravnic(i) țănutul Fălciiului și la Ilii 

Costachi biv vel armaș și Negre Apostol biv vel căpitan, vă facemștire că aice la 
domniia me au dat jalobă credincioasă sluga domniei meli Sămilaș Hurducu șăt-
rari fiul medelniceriului Ioniță Veltot, și Andrei feciorul lui Ioan Calul, și Apostul, 
și alți fraț(i) și răzăș(i) ai lor, pi Ioan Țarul și pi Apostol Croitori, și pi Gregori Be-
dros, și pi Cruceanu, pentru moșiile Veltoteștii, a patra parti den Băsăști, Har-
bujăi, și Busteștii pi Ilan, Veltoții den Gura Săcii, și Veltoții den Gura Țăgancii cu 
balta Veverița, a cence parte den Buhușăni, Zlătarii în Gura Dimitrii, Livrințăi în 
Gura Sămilii, cu vad de moară în Bărlad, Bălăneștii pi Bujor, și un loc di pustii Gu-
ra Sălcii pi Doă Troeni, pentru cari moșii au arătat ei și ispisoc și întăritură și mi-
luiri străbunului lor comisu Veltotu, di la domnii Alexandru voivod, și Ștefan Tom-
șa voivod den anul 7068 mart 18 și 7072 iuli 2, precum asămine și carti di la 
domniia sa iubit fratili nostru Theodor voivod, carii (au poruncit) la Gheorghi ci 
au fost căpitan mari di Codru și la dums. căpitanul Negre ca să giudici și să li ho-
tărască pricinili, și întămplăndusă atonce di sau schimbat și domniia, n-au apucat 
a giudica și acum di iznoavă jăluind ei la domniia me iată vă scriim dum(nea)-
vostri, să căutaț să chemaț pi toț frață cu toati scrisorili lor să staț să li luaț sama 
foarti cu amăruntu și cu bună dreptate pi scrisori și pi mărturii a oamini bătrăni, 
și precum veț afla și sa căde mai cu dreptate să giudecaț și să li hotărâț toată pri-
cinili, și moșiili încă să li hotărâț după cum sa căde cu dreptate, i să li stălpiț cu 
petri însămni, și pentru niști zapisă ce jăluiră că să află, unul la dum-lui Neculai 
Jora stolnic, și altul la Bedros și la Zbănțoi și la Talpiș, încă săi chemaț fraț, și să li 
scoatiț toati, și să giudicaț cu toții cum a fi mai cu dreptul și cum veț giudica și ho-
tără să daț și mărturii ca să să dei și de la noi întăritură.  

U Es, 7252 fevr(uarie) 28. 
Locul peceții.                                                                                          Vel logofăt. 
 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 2, dosar 449, fi-
lele 45, 45 verso. Copie moldo-rusă, făcută și confirmată la 29 mai 1853 în Judecă-
toria teritorială Cahul. O altă copie în limba rusă vezi la f. 5, 5v, 6, 6v. 

 
Nr. 3. 1762 (7270), mai 3. Grigore vodă Calimachi poruncește ispravnicului 

ținutului Fălciu să cerceteze în teritoriu litigiul avut de Constantin Tutovanu, fiul 
șetrarului Sămilaș Veltotescu, cu Toader Cârjă și alții, pentru dreptul de stăpânire 
asupra moșiilor Veltoți. 

 

Copie. 
Noi Grigori Ioan v(oie)v(o)d Boj(ii) miloste gospodari Zemli Moldavscoi. 
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Credincioș boerii domnii meli dum(isale) Andrunachi Donici biv vel ban 
ispravnicu di țănutul Fălciuiului, și Vasăli Strătilă biv vel căpitan, sănătati, vă fa-
cim știri că aice la Divan înainte veliților boeri au avut giudicată, Toader Cărjă, 
Vasăli Ciocărlan, Ioan Țariu și Apostol Croitoriul; cu Constantin Tutovanu, fiul 
șătrariului Sămilaș Veltotescu, și Ioniță Ciolpan și alți fraț ai lor, toț răzăș de mo-
șia Veltotești, a patra parte din Băsăști, Harbujăi, Busteștii, Veltoțăi din Gura Săcii 
și Veltoțăi din Gura Țăgancii, Buhușănii, Zlătarii, Livrințăi, Bălăneștii, și Gura Săl-
cii, arătănd acest Toader Cărjă cu ai săi pre jaloba ce au dat căatăt cu spița făcută 
di nemu curgători de la comisul Veltotul, să cunosc obejduiț, pentru că bătrănu 
Mihale di pi cari ei trag o a triia parti de toate pominiti moșii, fiind însămnat, nu 
sau lămurit și nemurili lor, cari de cini să tragi, căt și cu despărțăre făcută bătră-
nului Bălan, de moșiia lor Veltoțăi den Gura Săcii, și Veltoțăi den Gura Țăgancii, 
în parte di sus luândusă pămăntul cel mai folosători, și că pi Constantin Tutova-
nul nul cunosc di adevărat împărtășitori la acesti moșii, pentru că atăt el, precum 
și tatăl său ci sau numit Hurducu, nu au fost la acesti locuri trăitori; la cari Con-
stantin Tutovanu cu ai săi au răspuns, că pentru că în spiți nu sau sris cu lămuriri 
pogorătorii din bătrănu Mihale, acesta au urmat, că în vreme facerii spiții nu au 
vinit față nici el Toader Cărjă, nici alți den neamul lor, după chemare ci leu făcut 
rănduițăi boeri, și pentru aceia au rămas săș lămurescă sănguri întri dănșii păr-
țăli ci trag di pi acel bătrăn cum vor ști; al doile că di sau despărțăt în parte di sus 
bătrănu Bălan cu baștina cuvinită șătrariului Sămilaș den bătrănu Petre, acesta 
sau urmat cu dreptati pentru că din vechimi sau și stăpănit la locul acesta  de căt-
ră nemurili Sali precum și Cărjăștii den vechimi au stăpănit și stăpănescuîn parte 
di gios, undi îș au așăzat și sat, și de la despărțăre făcută di rănduiț fiind îndestulă 
vremi trecută , ei nici o nimulțămiri pără acum nu au arătat; și și al triile, că mă-
car diși el Tutovanu, tatăl său Sămilaș, nu au fost trăitori la acesti locuri, ci tatăl 
său la satul Hurducii di pi cari sau numit Hurducu, iar el Constantin o parti di 
vremi sau aflat trăind în țănutul Tutovii, di pi cari să numești Tutovanu, însă 
dreptul său di moșiili săpăniti totdeauna șau tras pentru cari celi mai di aproapi 
nemuri a tătnisău și a sali niciodată nau pricinuit căt di puțăn, ba încă și supt car-
ti di blăstăm, atăt tatăl său șătrariul Sămilaș căt și bunul său medelniceriul Ioniți i 
străbunii Strătulat și cluceriul Vasăli, să mărturisăsc di drepț ai săi strămoș pogo-
rători den bătrănu Petre fiul hatmanului Alexandru și acesta a comisului Veltot-
ul, înfățoșănd spre dovadă spița de la 7255 avg(u)st 15 alcătuită după carti di 
blăstăm di bătrănii băștinaș în arătatili moșii, și adeverită de rănduiții boeri Ilii 
Costachi armaș și Negre Apostol căpitan; precum asămine și hotarnică den 29 
iuli let 7257 încungiurătoari moșiilor Veltoțăi den Gura Săcii și Veltoțăi den Gura 
Țăgancii sănt amăndouî alăture, den cari o a triia parti bătrănu Bălan și baștina 
cuvinită șătrariului Sămilaș, adică giumătati den doî părț ci și acele sănt den a 
triia parti a bătrănulu Petre; sau diosăbit di cătră rănduiț în parte di sus despre 
moșiia Coteștii, însămnăndusă lățăme aceștii părț în trii măsuri, și anumi den-
tron hărtop ci esti supt delul Mohorăților mai gios di un izvor, undi au pus petră 
hotar păn den sus di o movilă ca 150 stănjăni undi iarăș au pus petră hotar, și au 
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făcut groapă lăngă drum 1550 stănjăni. Al doile pren mijlocu de la petra ci au 
pus puțăn mai gios di movila Spărcociului păn întro movilă mari 1200 stănjăni. 
Și al triile, despri Prut de la petra pusă puțăn mai gios di Răpa Zmăului, păr în 
Gura Văei Țăgancii 1203 stănjăni. Deci cercetăndusă în Divan acesti dovez, sau 
cunoscut di buni și niprihăniti, iar zăsurili de gură a lui Toader Cărjă cu ai săi ve-
derati bărfeli, la cari nici lor nu leu mai rămas cuvănt di răspuns; di căt întrouniri 
cu Tutovanu și ceiialanț, pren jaloba ci den nou au dat au făcut rugăminti a să po-
ronci dum-lor voastri di a cerceta și a hotără pricinili pentru celelati moșii; pen-
tru carii iarăș domniia me scriim dum-voastri să căutaț să chemaț pi toț frață cu 
toati srisorili lor, să staț să li luaț sama foarti cu amăruntul și cu bună dreptati, și 
pi mărturii a oamini bătrăni, și precum veț afla și sa căde, să giudecaț și să li hotă-
râț pricinili rămasă ni isprăviti di răndiții mai den nainti, și moșiili încă să li hotă-
răț stălpinduli cu petri în sămni, și cum veț giudica șiț hotără șă daț și mărturii, că 
să să dei și de la noi întăritură. U Es, 7270 mai 3. 

(locul pecețăi) procital vel logofăt. 
 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 2, dosar 449, 
filele 47, 47 verso, 48. Copie moldo-rusă, făcută și confirmată la 29 mai 1853 în Judecăto-
ria teritorială Cahul. Altă copie în limba rusă la vezi la filele 7, 7 verso, 8, 8 verso. 

 
Nr. 4. 1800, martie 18. Constantin vodă Ipsilanti poruncește ispravnicului 

ținutului Fălciu să nu permită diacului Ioan Cârjă să împresoare moșia Veltoți a 
postelnicului Simion Tutovanu, fiul lui Constantin Tutovanu.  

 

Copie. 
Noi Costantin Alexandru Ipsilant voivodu cu mila lui Dumezău domn Țărâi 

Moldavii. 
Credincios boeriul domnii meli dum-lui Iordachi Catargiu biv vel comis, is-

pravnic di țănutul Fălciiu sănătati, aice la Divan au avut giudicată Sămion Tuto-
vanu post(elnic) cu Ioan generili lui Moisăi Hurduc pentru moșiia Veltoțăi den 
acel țănut, arătănd Tutovanu pren jaluba ci au dat că întri alti părț di moșii ci cli-
ronomisăști di pi tatăl său Costantin fiiul șătrariului Sămilaș Veltotescu Hurduc, 
ari și moșiia Veltoțăi la Gura Țăgancii stălpită cu petri hotară di către cealalant 
pământ răzășesc, însă el aflăndusă rănduit cu domnești slujbi la țănuturili di sus 
unde să află și cu lăcuința întro mari dipărtari, au lăsat numita moșii pi o vremi 
spre a o căuta și a să folosă nemurili sali Hurducești. Dentri cari înștiințăndusă că 
moșul său Moisăi Hurduc ar fi văndut ace moșii diiacului Ioan Cărjă, ci ari parti în 
cealalant pămănt răzășăsc, după jaloba ci au dat domnului Alexandru Ioan Cali-
mah voevod, pren domnescă den 5 iuni anu 1798 sau sorocit atăt pi Cărjă, căt și 
pi Moisăi Hurducu, ca la 26 oct(om)vr(ie) același an să să arăti la Divan, însă nu-
mitul Cărjă pren scrisoari den 12 iuli înștiințază că lui nui trebui giudicată ci cu 
frățască învoialăsă să pui la cali pentru cumpărăturili ci ar fi făcut el de la unii 
den răzăș; și pentru aceia nu au urmat a vini la sorocul ci li sau însămnat; Acum 
înfățoșăndusă în Divan numitul Ioan den partea socrului său Hurducu au răs-
puns că socrul său nu au văndut acestă moșii diiacului Cărjă, decăt numai vorbă 
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cu dănsul au avut, pentru baștina sa den bătrănul Petre, și că cu toati că puțini 
bani la nevoia ci au avut au luat, însă zapis nau dat, dar socrul său sar cunoaști în 
dreptati a o și vindi, pentru că Costantin tatăl Tutovanului ar fi obejduit nemurili 
sali vănzănd Bălăneștii dum-sali vornicului Beldiman; la cari post(elnicul) Tuto-
vanu au răspuns, că măcar diși di cătră părintili său sau văndut Bălăneștii dum-sali 
vornicului Beldiman, însă acesta au fost cu unire nemurilor Sali, precum sau și 
împărtășit cu banii luaț toț diopotrivă, dar pentru că pămăntul acesta să cuvini 
numai lui însuși, fără a ave nemurili Sali căt di puțănă împărtășire, au înfățoșat 
întăi copii di pi spița den let 7255 avg(u)st 15 adeverită de fostul ispravnic de 
Fălcii Iordachi Milicescu agă, den cari să vedi că șătrariul Sămilaș au avut întru 
însoțiri pi Vasălca fiica lui Apostol Bălănesc, și di pi aceiaș jăluitoriul tragi giumă-
tati den bătrănu Bălan; al doile, mărturii hotarnică den let 7257 iuli 29 cu cari 
sau despărțăt de trupurili moșiilor Veltoții den Gura Săcii și Veltoții den Gura Ță-
gancii bătrănu Bălan întreg și o giumătati din a doa parti di pi bătrănu Ioniți me-
d(elni)cer cari au tras o a triia parti di pi bătrănul Petre, baștina cuvinită șătrari-
ului Sămilaș; și al triile, zapis din let 1784 iuni 4 cu cari Ioan Hurducu dă nepotu-
lui său Sămion drept 125 lei în vecinica stăpăniri a lui și a cleronomilor săi, giu-
mătati din bătrănu Bălan ci au cumpărat el Hurducu de la Toader Bălănescul den 
moșiia Veltoțăi la Gura Țăgancii cu balta Veverițăi și alti bălț arătănd că giumă-
tate din bătrănul Bălan esti a nepotului său Sămion di pi tatăl i bunul său, și că 
frațăi lui să nu aibă nici un amestecu la bătrănu Bălan, ci săș tragă dreptul ci li să 
va cuvini den bătrănul lor; cari zapis sau văzut adeverit și di îndestui marturi; 
Deci văzăndusă la post(elnicul) Sămion Tutovanu îndestuli dovez den cari sau 
cunoscut că Moisăi Hurducu cu celelanti nemuri, nu au nici o dreptati nu numai 
di a vindi pămăntul acesta despărțăt cu hotarnica den let 7257, dar nici măcar al 
stăpăni; la cari nici lui Ioan zăt Moisăi Hurducu nu iau mai rămas cuvănt di îm-
protivire, cerănd numai îndestulari pentru bălăneștii vănduț vornicului Beldi-
man di cătră tatăl jăluitoriului, cari și aceasta nu i sau țănut în samă; pentru cari 
iarăș domniia me scriem dum-tali, ca să nu îngăduiț pi diiacl Ioan Cărjă a să 
amestica întru căt di puțăn la moșiia Veltoțăi den Gura Țăgancii, dicăt ci va fi avănd 
cu Moisăi Hurducu săș cauti cu dănsul, nu mai puțăn și celelanti nemuri ci vor 
ave asupra Tutovanului îș vor căuta dreptate pren giudecată.  

U Es, 1800 mart 18.  
 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 2, dosar 449, fi-
lele 50, 50 verso, 51. Copie moldo-rusă, făcută și confirmată la 29 mai 1853 în 
Judecătoria teritorială Cahul. Altă copie în limba rusă la vezi la filele 9, 9 verso, 10, 10 
verso. 

 
Nr. 5. 1842, 24 august – 2 septembrie. Copiii lui Simion Tutovanu împart 

între ei moșia părintească Veltoți, ținutul Cahul.  
 

Копия. 
1842 года августа 24 дня. Город Кагул. 
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Мы ниже подписавшиеся наследники недвижимаго имения вотчи-
ны Велтоц состоящаго в Бессарабской области в Кагульском уезде и гра-
ничущагось с вотчинами Тартаулом и Цыганкой молдавскаго бояра Епу-
ряна от Севера, Каждомгалиею и Баймаклиею молдавскаго князя Гики от 
Востока, Чеболакчиею и Готештами помещика Казимира к Югу, от Запада 
же граничит рекою Прутом, каковая вотчина Велтоц. 

Каковая вотчина Велтоц досталось нам по наследству от отца наше-
го помещика Семена Константинова сына Тутована уже умершаго, с доб-
раго согласия между собою заключили сию зделку на нижеследующими 
условиях. 

1-е) Из нас подписавшихся титулярная советница Елисавета Драги-
ничева урожденная Тутованова получа от старшаго брата губернскаго сек-
ретаря Егора Тутована по мировой зделке заключенной 2 апреля 1840 
года и засвидетельствованной в Ясско-Сорокский Окружной Суд под № 42, 
в вечное и потомственное владение принадлежащую ему Егору из вотчи-
ны Велтоцы четвертую часть и желая чтобы таковаго не только я одна Ели-
савета воспользовалась но и младшая сестра титулярная советница Ма-
рия Прутянова урожденная Тутованова и брат мой коллежский секретарь 
Димитрий Тутован и потому сказанная вотчина при таковой уступке мне 
братом Егором своей части и при настоящем не принуждении, а желании 
моем остаться на разделе между нами тремя, то с доброй всех нас воли и 
согласия мы разделили вотчину Велтоцы, заключающею в себе всей вооб-
ще земли примерно полагаем да 1500 или более десятин, на три ровныя 
частии именно: 

Титулярной советнице Прутяновой от конца к востоку отделена часть 
в поперек вотчины, а от того места которое будет означать часть сию разде-
ляется по полам в длину к Пруту из них одна то есть вторая часть к Югу от 
селения Чеболакчи и Готешты принадлежит титулярной советнице Драги-
ничевой, а другая то есть третья часть к Северу от вотчин Тартаул и Цыган-
ки принадлежит коллежскому секретарю Димитрию Тутовану; 

2-е) Таковой раздел вотчины Велтоц как выше объяснено на три рав-
ныя части имеет произвести уездный землемер; 

3-е) На основании таковага раздела нашего, мы сами наследники и 
все потомство должны владеть миролюбно без всяких каких либо претен-
зий или исков противу сего раздела, а на случай бы из братьев один губерн-
ский секретарь Григорий Тутован вздумал вмешиваться к сему имению 
хотя вовсе не имеет уже на оное никакого права, а другой брат Констан-
тин поступил в монахи захотел требовать какой либо с этого имения ча-
сти также ему не следует потому, что он в Молдавии владеет особыми ча-
стями тогда еще из нас Елисавета Драгигичева и Димитрий Тутован иск-
лючая старшей сестры Марии Прутяновой обязуются защищать права на 
сие владение не вводя ея Прутянову ни в каких издержек; 
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4-е) На выделенной части старшей сестры титулярной советнице 
Прутяновой как останутся угодья и все без изъятия из оной доходы при-
надлежат собственно ей без участия прочих разделяющихся, что же каса-
ется частей младшей сестры титулярной советницы Драгиничевой и бра-
та Димитрия Тутована, то как при разделе таковых не может выйти по 
ровной части, число жителей тут находящихся и неизвестно на чьей части 
остается корчма, то по сему Драгиничева и Тутован равно их наследники 
должны делится доходами  

с корчмы поселянами и всею подлежащею с них повинностью по по-
лам по прочим же за тем статьям доходы с частей одна к другой стороне не 
должны вмешиваться и; 

5-е) В заключение сего нашего полюбовнаго раздела и условия мы унич-
тожая на пред сего составленные Акты зделки поданныя прошения судеб-
ным местам и по оным производящихся дела придаем вечному забвению 
составив сему разделу три Экземпляра на законной бумаге и по засвиде-
тельствовании где и как следует на законном основании получить каждый 
из нас по одному экземпляру для законнаго владения нашего и наследни-
ков наших, каковое должно соблюстись со всех сторон свято и ненаруши-
мо, что и утверждаем нашими подписами. Помещица титулярныя совет-
ницы Мария и Елисавета урожденны Тутован, а по мужьям Прутянова и 
Драгиничева, а за неграмотных по их желанию подписали мы мужья за Ма-
рию титулярный советник Василий Григорьев сын Прутян, а за Елисавету 
титулярный советник Григорий Драгинич, помещик коллежский секре-
тарь Димитрий Семенович сын Тутовану. 

Что сей раздельный акт между родными сестами и братом как то: 
титулярными советницами Марьею Прутяновой и Елисаветою Драгини-
чевой, урожденными Тутованными и коллежским секретарем Димитрием 
Тутованом, состоялся и подписан последним собственноручно, а за пер-
вых двух по неумению ими грамоте и по их прозьбе приложили за них ру-
ки, мужья их, титулярные советники Василий Прутян и Григорий Драги-
нич, в том Кагуьский Уездный Суд, по записке сей зделки в Актовую онаго 
книгу, и по взыскании подлежащих в таксационный сбор на содержания 
уездных судов 80 к. серебром денег, подписом и приложением казенной 
печати свидетельствует. Сентября 2 дня 1842 года. 

 
Номер под которым записан сей акт есть 24. Подлинное подписали: 

Судья Топузанов, заседатель Ржепишевский, заседатель от дворянства 
Грекулов, секретарь Зубчевский. .М.П. 

 
Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 2, dosar 449, fi-

lele 11, 11 verso, 12, 12 verso. Copie, confirmată la 28 ianuarie 1854 de ADDB. 
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Nr. 6. 1845, noiembrie 28. Atestatul de serviciu al lui collejschi secretari Di-
mitrie Simionovici Tutovan.  

 

По указу Его Императорскаго Величества из Бессарабской Област-
ной Межевой Конторы, служащаму в оной коллежскому секретарю Дими-
трию Семенову сыну Тутовану. 

Аттестат. 
В том, что как из формулярнаго о службе его списка при делах сей 

Конторы имеющегося видно что от роду имеет 39 лет, вероисповедания 
православнаго, происходит из молдавских бояр, родовое имение имеет 
Кагульскаго уезда в вотчине Велтоцы неотделенное с братьями, и по жене 
Сорокскаго уезда в вотчине Мерешевке тоже неотделенное с братьями, 
первоначально в службу вступил в число канцелярских служителей Ясска-
го исправничества (что ныне Земский Суд) 1818 генваря 5-го дня; награж-
ден губернским регистратором 1821 маия 1-го; от тоь по болезни уволен 
1822 августа 5-го; поступил в Хотинский цинутный (что ныне Уезный Суд) 
того августа 19; от онаго Суда по прошению уволен 1823 сентября 10-го; 
поступил в Ясский цинутный (что ныне Ясско-Сорокский окружный Суд) 
регистратором того октября 2-го; в коем утвержден столоначальником 
1824 марта 11-го; произведен в коллежские регистраторы того декабря 31; 
по прошению уволен 1827 декабря 24; награжден губернским секретарем 
того декабря 31; поступил в сию Контору 1828 марта 1; от сей командиро-
ван письмоводителем Ясской Уездной Межевой Коммисии 1829 февраля 
21; награжден чином коллежскаго секретаря 1831 декабря 31; по проше-
нию уволен 1833 марта 25; затем вновь поступил в число канцелярских 
чиновников сей Конторы 1838 декабря 17; а от сей Конторы командиро-
ван письмоводителем в Ясскую Межевую Коммисию 1839 марта 15; за тем 
предложением Бессарабскаго Областнаго Правления от 23 июля 1841 № 29281 
от дел сей Конторы вновь уволен, а по непредставлении гербовой бумаги 
Аттестат сей тогда не получил; в походах, штрафах, и под судом небыл, к 
продолжении статской службы аттестовался способным к повышению 
чина достойным; в отпусках находился; женат на дочери помещика и дво-
рянина Григория Даскало Варваре, имеет сыновей Дионисия 11-ть, Ивана 9 
и Евгения 6 лет находятся при нем, православнаго исповедания; Во все 
время служения его ничего такого не учинил чтобы могло препятствовать 
получить знак отличия безпорочной службы, в засвидетельствовании чего 
за представлением ныне гербовой бумаги дан ему г(осподину) Тутовану сей 
Аттестат из выше упомянутой Конторы за надлежащим подписом и с при-
ложением печати в областном городе Кишиневе. Ноября 28 дня 1845 года. 
Член Донич, секретарь титулярный советник Кирьяк и протоколист губерн-
ский секретарь Гурский (М.П). 

 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 2, dosar 449, fi-
lele 13, 13 verso. Copie confirmată de Judecătoria teritorială Cahul la 15 octom-
brie 1855 și de ADDB la 28 ianuarie 1854. 
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Nr. 7. 1853, noiembrie 29. Cererea lui Dimitrie Simionovici Tutovan adresa-
tă Adunării Deputaților Dvorenimii Basarabiei, cu rugămintea de a fi înscris, împreună 
cu familia sa, în mediul nobilimii basarabene.  

 
Всепресветлейший, Державнейший Великий Государь Император Ни-

колай Павлович, Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший! 
 
Просит коллежский секретарь Димитрий Семенов Тутован о ниже сле-

дующем 
1-е 

Родоначальники фамилии моей от которой происходит род мой, бы-
ли молдавскими боярами и именно: комис Велтота, гатман Александр, Петр, 
ключер Василий, Стратулат, медельничер Ионица Велтот, шатрарь Сими-
лаш Гурдук названный этою фамилиею по жительству его в селения Гур-
дучи и Константин Тутован прозванный сею фамилиею тоже по житель-
ству его в уезде Тутове, каковою фамилиею на конецименовался отец мой 
постельник Симеоню А от него перешла ко мне. 

2-е 
Изложенное мною происхождение мое от помянутых родов, даем мне, 

жене моей и детям нашим, право на потомственное дворянство, и потму я 
поднося на это происхождении документы, как то: 1-й) Копию с грамоты 
молдавскаго господаря Александра воеводы от 18 марта 7068 года; 2-й) В 
копии грамоту молдавскаго господаря Иоанна Николаевича воеводы от 
28 февраля 7252 года; 3-й) В копии грамоту молдавскаго господаря Григо-
рия Иоанновича воеводы от 3-го мая 7270 года; 4-й) В копии грамоту мол-
давскаго же господаря Константина Александровича Ипсиланти от 18 
марта 1800 года; 5-й) Подлинный раздельный акт учиненный 29 августа 
1842 года мною и сестрами моими о разделе между нами наследственнаго 
недвижимаго имения; 6-й) В копии аттестат о службе моей выданный мне 
из Бессарабской Областной Межевой Конторы 28 ноября 1845 года; 7-й) два 
подлинные метрические свидетельства Кишиневской Духовной Консисто-
рии от 29 апреля 1844 года, за № 1872 и 1874 о законном происхождении 
от меня сыновей Дионисия и Евгения; 8-й) Подлинное свидетельство бес-
сарабских дворян данное 20 октября 1853 года. Присовокупляю что из чис-
ла подносимых мною документов три грамоты от 28 февраля 7252, 3-го 
мая 7270 и от 18 марта 1800 годов, а также аттестат о службе моей, пред-
ставляются мною в засвидетельствованных копиях единственно потому что 
подлинники их нечаянно 25 октября текущаго 1853 года утеряны мною здесь в 
г(ороде) Кишиневе во время бытности моей в лавках, в доказательство чего 
также подношу выпись от 26 октября за № 31466 выданную мне из Киши-
невской Градской Полиции о учиненном ею об этой потери опубликова-
нии по городу, в следствие поданнаго ей мною объявления. А потому ос-
меливаюсь всеподаннейше просить 
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Прошение 
Дабы повелено было приняв в уважение нечаянный случай потери 

четырехподлинных документов и разсмотрев копии во вместе с другими 
документами учинить по ним постановление о причислении меня с женою 
Варварою и сыновьями Дионисием и Евгением к бессарабскому потом-
ственному дворянству по Кагульскому уезду где я владею в малом коли-
честве недвижимым имением и о представлении дела с документами в Де-
партамент Герольдии Правительствующаго Сената для утверждения меня с 
семейством в дворянском достоинстве, а с постановление имеющаго быть 
по этому предмету, выдать мне копию. А также копии с метрик о рожде-
нии сыновей моих и с выписи выданной мне их Кишиневской Градской По-
лиции. Ноября 29 дня 1853 года. К подаче надлежит в Бессарабское Дво-
рянское Депутатское Собрание. 

Руку приложил и оное сочинил и переписывал сам проситель кол-
лежский серетарь Димитрий Семенов сын Тутован. 

Жительство имею Кагульскаго уезда селения Ветольц. 
 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 88, inventar 2, dosar 
449, filele 1, 1 verso, 2. Original. 

 
Documentele moșiei Viltoți, ținutul Ismail / Cahul 

 

Nr. 8. Dovezile documentare referitoare la moșia Vitolți, prezentate Jude-
cătoriei ținutului Ismail de către porucicul Alexandru Tutovanu, în anul 1825.  

 

A 
1-i. 
Facim înștiri cu această adivărată scrisoarea a noastră acestor copii doi, 

anume Sămioan și Lupul; că rămăindu copii mici săraci di tată și de mamă, și pi 
măni streini, am făcut această adivărată scrisoare a noastră că di vor trăi copiei 
să nu rămăe înstreinaț din moșăile strămoșăști, și părințăști. Pi tatăl său lau che-
mat Costandin, feciorul lui Sămilachi Veltotescu, strănepot comisului Petrulă 
Vel-totu ficiorul log(o)f(ă)tului Iorian; și tatăl său căt au fost holteiu au fost la 
v(el) v(ornicul) Ioan Bogdan, ficiorul jăgniceriului Ghiorghii Bogdan, pe Tutovan, 
iar dacă sau căsătorit au vinit aicea la satul Grumăzoe, țăn(u)t(ul) Fălciiului, 
avănd parte di moșăe baștină cum și cumărătură în Grumăzoe, și în Plopeni și în 
Furnișăni, _________________________ Sămilachi Veltotescu, Ilinca fata lui Ioniță Hur-
duc, fi-ciorul lui Ionaș, cu di Plopini diosăbit mai au moșăe, i țăgani, (di) pi Eleană, di 
pi mai-ca comisului, Mariia, fata log(o)f(ă)tului Nooru, cari moșăi i țăgani are și 
iazu în Ialan, cari iaz să numești și atăt iazul log(o)f(ă)tului Nooru, iar di pi stră-
moșul său, comisul Petrul Veltot, ficiorul log(o)f(ă)tului Iuriei, au moșăe Vitolțăe 
di pisti Prut, la Gura Țăgăncei, între Gotești, țănutul Gricenilor, și la Gura Sălcei, 
pi amăn-doă troenili, și la Codrul Tigheciului Buhușănii, și la Gura Sămilii Live-
rințăi, pi Bărlad, țănutul Tutovii, și Vito(l)tești de lăngă Băsăști, țănutul Fălceiu-
lui, și Vitol-țăi di pi Elan, tij din țănutul Fălciiului, și poate vor fi mai avănd di pi 
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aceste neamuri, ___________________________________ i atăta am arătat și uricile de la 
comisul Pet-rul Veltot sănt la Ioniță Ciolpan, avănd și el parti di pi moșiia di pi 
bunisa din co-misul Petrul Veltot, iar di pi mama copiilor, Ileana, fata lui Grigoraș 
Burlan, au moșăe în Jurcani pi Elan, țănutul Fălceiului, și în Brăiețăne, tij țănutul 
Fălceiului, și la țănutul Tutovei cu Negruțu și pi Berhecelo, țăn(u)t(ul) Tigheciului la 
Oncești, cu Abăzăștii, și poate vor mai ave și alti părți di pe aceste neamuri, care di 
vor trăe co-pii îș(i) vor căuta neamurili și părțile di moșăe, noi atăta am știut i atăta 
am arătat. 

Eu, Lupul Temerican, căpitan di mazăli ot Grumăzoe, și am și parti di moșăe în 
Grumăzoe; Ioniță Temiian, mazăl ot tam; Apostol Pinișoru, mazălu ot Țăleni; Ior-
dachi Bărdas, mazăl ot Bălănește, Drunca, din comisău Veltot, Ioniță Ciolpan, și scri-
sorili di la comisul Veltot sănt la mini urici pi sărbie; și eu, căpitan Lupu Teme(r)-
canu am scris, și scrisorili din partea Hurduceștilor sănt la let 7221 octovri 10 zili. 
Eu, preot Ilii ot Plutunești, fiind chemat la acesta blaghement, pominiți să trăias-
că copii să ajungă urma strămoșălor; și eu, preotul Tănasă; mam întămplat ot Gu-
șițăi; și eu, preotul Necolai Cantea, am fost față să trăiască copii. 

 

B 
2. 
Noi Duca voievod Bojăiu milostvr gospod(ari) Zemli Moldavschii. 
Scriem domniia me la boeriul nostru, la Ghiorghii Bogdan vel jăcniceriu, sănă-

tate.  
Cătră aceasta facim știre dumisali, că sau părăt de fați înaintea domnii meli 

preotul Cambir din Bătinești cu Milinca ___ Cocolean, și cu Ciocărlan din Hiltotești, 
și cu David Cărjău din ____ia și cu alți frați ai lor și răzăși, pentru niști moșăi, ză-
cănd preotul Cambir că ari trei săliști di sati cumpărătură, anumi: săliștili Hiltoțăi 
de la Prut, și Hiltoțăi di pi Ilean, și Hiltoțăi di supt păduri de lăngă Băsăști, și au ară-
tatși uric pre aceli trei săliști di sati. Iar Mălanca și cu toți frații ei și cu răzășăi au 
dat samă că sănt /L     I     P     S     Ă/ numai ne tămplăndusă deresăli carii ci or hi 
avănd, dinpreună să hie, și preotul Cambir cu ali sali urici, și să străngi și oamini 
bătrăni care vor știe de răndul acelor moșii, și să li cauți deresăli și uricile, carii ci 
or hi avănd, și precum or hi /L     I     P     S     Ă/ din precum vei afla ___, cu adivărat 
dreptate fără de fățărie la măna cărora să va vine, și să li să dai zi să vii ei de fați 
toț(i) depreună, să avem știre. Acesta scriiam.  

U Ias, let 7188 maiu 14 zili. (L.P.). 
 

Posleduindusă copiia aceasta cu ce adivărată carte și fiind întocmai sau în-
credințat și de cătri mini. 1803 maiu 2 zili. 

Costandin Balș, vel log(o)f(ă)t. 
 

Pe căt sau putut cunoaști posleduindusă esti întocmai.  
Ghiorghii Dimitriu, 1803 apr(lie) 29 zile. 
 

V 
3. 
Noi Ioan Necolai voivod Boj(ii) milostiv gospod(ari) Zemli Moldavscii. 
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Scriem domnia me la boerii noștri, ispravnic țănutul Fălciiului, și la Ilie Cos-
tachi, biv vel armaș, i Negri Apostol, biv vel căpitan, și facim știri că aicea la dom-
niia me au dat jalobă Ioniță Strătulat și Andreiu, ficioru Ioan Calul, și Apostul, și 
Vasăli Ciocărlan, și Toadir Cărjă, și alți frați și răzăș(i) ai lor, pi Ion Țarul și pi Apos-
tol Croitoriul, și pi Gligori Bedros, și pi Cruceanu, pentru niști moșăi de acolo, de 
la țăn(u)t(ul) Fălciiului, anumi Bălăneștii pi Ialan în Valea Bojorului, și a patra par-
ti din Băsăști, și Vitolți di aicea Băsăști, și Vitolți di pi Elan, și Vitolți di pisti Prut 
dinspre Tegheci cu balta Veverijoai, și a cince parte di sat din Buhusăști, și la Sal-
ce și la Doă Troeni ci sănt pisti Prut. Pentru cari moșăi au arătat ei și cartea de la 
domniia sa, iubit fratili nostru Costandin vodă, screind la partea ci au fost căpitan 
mari la Codru, și la dumneta căpitani Negri, ca să giudecați și să li hotărăți prici-
nili. Și întămplăndusă atunci di sau schimbat căpitan Ghiorghi, și pi urmă sau (schim-
bat) și domniia, au apucat a giudeca. Și acum de iznoavă jăluind ei și la domniia 
me, iată că vă scriem dumiv(oastre) să căutaț(i) să chemaț(i) pe toți față, cu toate 
scrisorili lor, și pe Ioan Țar, și pi Băsăști, și pi toț(i), după cari de giudecata ci au avuto 
cu Țaru și la domniia sa Costandin vodă, cari scrii mai pre largu, să stați să li luați 
să li mai foarti cu amăruntul și cu bună dreptate, pi scrisoare și pi mărturiia a doi 
oamini bătrăni, și precum viți afla și sa căde pe a cui dreptati, să giudecați și să li ho-
tărăț(i) toate pricinili; și moșăia încă să li hotărăți, după cum sa căde, cu dreptate 
și să li stălpiți cu petre însămne. Și pentru niști zapisă ci zăsără că să află, unul la 
dumnealui Necolai Jora, stolnic, și ali luili să află la Bedros, și la Zbănțoai, și la Talpiș, 
încă să chemați față și să li scoți toate și să giudecați cu toți cum a fi mai drept, și 
cum viț(i) giudeca șă (î)ți hotără aceli moșăi, să dați mărturie însămne, ca să li să 
dei și de la noi întăritură.  

U Ias, let 7252 fevr(uarie) 28 zile.  
(L.P.) vel log(o)f(ă)tu. 

G 
4. 
Asămini di pi țădula hotarnică cu arătarea di sămnili ferești pentru hotarăli 

moșăi Vitolțăi di pisti Prut din anu 7264 iuli 29 zili.  
 

Stănjăni  În măsură pe trii locuri 
1150 Fruntea locului di(n)spre răsărit, începăndusă din partea din gios, din 

hotarul moșăi Goteștilor, dintrun izvor ci esti din sus di satul Cioba-
lacceia, întron hărtop supt dealul Mohorăților, pără din sus di o mo-
vilă, ca (o mie) o sută cinci zăci stănjăni, undi sau făcut groapă lăngă 
drum. 

1200 Sau aflat la mijloc(ul) locului, din movila Spărcociului, pără în Doă 
Movili, una mari și una mică. 

1203 Sau aflat la capătul locului di(n)spre apus, pe Prut. Iarăș sau măsu-
rat din hotar(ul) Goteștilor, din Răpa Zmăului în sus pără în gura văi 
Săci, ceii zăc acum Gura Țăgancei. 

3553 Adică trii mii cinci suti cinci zăci și trei stănjăni, măsurat pi trii lo-
curi, după sămnili ferești. 
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Întocmai și asămine după ce(a) adivărată ci să află la mini, împreu-
nă și cu alte scrisori, pentru numita moșăi Vitolțăi. Anul 1818 mart 
18 zăli. Galații.  
Ioan Cărjă, biv vel sard(a)r. 

 

Surit asămine di pi mărturiia lui Ștefan Popăscu, vornic di poartă, cu cari 
înștiințază pi măriia sa vodă, din anul 7265 săpt(em)vri(e) 28 zili.  

 

D 
5.  

Milostivi și luminati doamni, să fii măriia ta sănătos. 
Fac știri mării tali, că vini Crucean Talpă și cu Ioan Dobri cu luminată car-

tea mării tali, întru cari îmi poroncești măriia ta ca să mergu la o moșăe a Tălpeș-
tilor și a Cărjăștilor, anumi Vitolțăi, cari moșăe esti pisti Prut, la țănutul Fălciiului, 
și iar la o moșăe, anume Coteștii, a dumisali vornicului Manolachi, cari esti pe din 
sus di Vitolți, și să iau sama să adiveresc pentru ușorul din anul trecut, carili sati 
tătărăște sau avut păini pi aceste moșăi. Dinpreună și cu dum(nea)lui Iordachi Cos-
tachi, biv vel medelnicer, ispravnic(ul) țănut(ului) Fălciiului, și am mai luat și oami-
ne împregiuraș(i) și răzăș(i), anumi pi Prohiriia, vor(ni)c(elul) din Rănzăști, și pi 
Vasăliia, vornicel de la Ra<să>(?), și pi Toadirjă, di pi Gligori Foca, și pi alțăi cari 
sau întămplat, și mergănd acolo întăi am căutat hotarul Vitolților, pi sămnile ci 
neau arătat răzășii și împregiurașii, și așa am adiverit pentru acel ușor, ci sau lu-
at în anul trecut și lau poprit dum(nea)lui vor(ni)c(ul) Manolachi, (că) au fost tot 
di pi moșăia Vitolțăi a Tălpeștilorși a Cărjăștilor, fiind țarina a doă sati tătărăști, 
anumi Ciobalaccei și Giaugurul, pi Vetolți, cari niau arătat și pămănturili, di liam 
văzut cu ochii noștri; – Iar pi moșăia dumisali vor(ni)c(ului) Manolachi, pe Cote-
ști, cari esti pi din sus de Vitolți, undi zăci și Ioan Dobri că sănt Mihălcenii lui, au 
avut țarină alti sate tătărăști anumi Tartaulu, și Cojdamgalăia, și Aciomaiul, și Căetul. 
Aceste patru sati au avut țarină pi moșiia dumisali vor(ni)c(ului) Manolachi, pe Co-
tești, și ușorul de la aceste sati (ce) lau străns ușurgii, nau arătat dumisali vor-
(ni)c(ul) Manolachi ci au fost pi aceste sate ci au fost pi moșăia dumisali, și au 
arătat această păini ci au fost pi moșăiia Vitolțălor, și așa am adeverit, fiindu și dum-
(nea)lui medelniceriu(l) Iordachi față. Și după cum sau încredințat și sau adive-
rit, înștiințănd pi măriia ta cu aciastă mărturiia ci am făcut la măna răzășilor di Vi-
tolți, a Tălpeștilor și a Cărjăștilor, și a lui Ioan Dobri, iar hotărărea pricinii rămăn 
la mila mării tali. 

Sau scos suret la anul 7303 iuli 24 zili, iar cel adivărat esti la măna lui An-
drunachi Cărjă, înpreună și cu anafuraua, cu cari au dat rămas pe dum(nea)lui 
vor(ni)c(ul) Manolachi, dădănd tot ușorul înapoi ci luasă de la tătar(i), i din sat 
Giaogurul.                                                          Ioan Cărjă. 

 

E 
6. 
Noi Costantin Alixandru Ipsilant voivod cu mila lui Dumnezău domnu Ță-

rii Moldaviei. 
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Prin jaloba ci au dat cătră domniia me Iosăp Hurduc de la Popeni, țănutul 
Tutovii, i Iliie Talpă de la Sărățăne, țănutul Fălceiului, i Sămioan, vătav de la Lam-
bini, țănut(ul) Eșăi, și cu alti neamuri a lor, răzăș(i) di moșăia Viltoțăi de la ță-
nut(ul) Gricenii, au arătat că un răzăș, anumi Moisăi Hurduc din sat Lieștii ot ță-
nut(ul) Tigheciului (corect, Tecuciului – n.n.), la anul ______, împreună cu partea 
lui ci ar fi avuto în moșăe Vitolțăi ar fi văndut (și pe cea a) jăluitorilor, unui diiac 
di la Galaț, Ioan Cărjă; și tot atunci îndată jăluitorii, după jaloba ci ar fi dat la dom-
niia, sar fi sorocit pominițăi de sus părăți ca să vie la Divan să să giudeci; și mer-
gănd unul din jăluitori cu carti di soroc la numitul diiac, el nu numai că la vade 
nar fi venit, dar puindul la popreală pi acela, ar fi luat și scrisorili din mănă a mo-
șăilor, pentru cari acum cerșind jăluitorii aș(i) afla dreptate prin giudecata Diva-
nului. Iată dar prin domneasca noastră carti să pune zi di soroc atăt numitului di-
iac Ioan Cărjă, căt și acelui Moisăi Hurduc de la Liești, ca la 23 zili a viitoarii luni 
apr(ilie), negreșit să să afle la Divan, cu scrisori dovez ci vor ave, și împreună să 
aducă și scrisorili acele ci arată jăluitorii că liau luat numitul diiac de la unul din 
jăluitori cănd iau dus sorocul, ca prin cercetare Divanuluisă să de cuviincioasa 
hotărăre, căci di nu vor vini la sorocul ci li să puni, apoi să vor aduce cu om dom-
nesc și voi da și ciobote. Acesta poroncim. Anul 1801 mart 12 zile. (L.P.) 

 

J 
7. 

Cătră cinstită logofețăiia ce mari. 
De la părcălăbiia Gălații. 

Luminată carte mării sali lui vodă, din 24 a trecutii luni, la 8 aceștii luni 
mai cu multă plecăciuni am luat, prin cari ni să poroncești că după jaloba ci au 
dat un Sămion Tutovanu asupra diiacului Ioan Cărjă, ci să află samiș la acest ță-
nut, că ari să tragă giudecată pentru o moșăiia, și prin luminată poronca înălță-
mii sali i să pun soroc ca, la 20 aceștii luni, să să afle la luminat Divanul înălțămiei 
sali, la cari soroc să să îndatorească ca să vie numaidecât. După luminată poron-
ca înălțămii sali arătăndusă nu pricinuești, și la soroc îș(i) va triimeti toati scriso-
rili la vechilul său, și după cum să va socoti de cătră înțălepciune cinstitii logofiți-
ia, să va da hotărăre. 

Anul 1803 luna mai 8 zile. 
Costandin Carage. 
 

DZ 
Această carti am luat din măna lui Pascal din Scorțănițăi la velet 1812 ghe-

nari 20 zili, însă la nunta v(el) v(ornicului) Toderașcu, săn Costandin Balș; și undi 
au șizut carte nu știu, că giudecata nu mi sau isprăvit și eu în vreme aceiia, su-
părăndumă cu multă cheltuială cu șăzutul în Iaș, și așteptănd am cheltuit pisti 80 
de lei, și pricina giudecății nu sau sfărșit, dar măcar că cartea aceasta îl surpă că 
nu arată ci moșăi, dar moșăiia esti Vitolțăi di pisti Prut, ci arată la țănut(ul) Greceni-
lor, la Gura Țăgăncei, cu bălță de pești, anumi Budăiul, Veverițoia, balta lui Nohit, 
și alti borcuri ci să pun coteță în iale. 

Eu, vătavu Ioan Hurduc. 
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Z 
8.  
Încredințănd cu această adivărată scrisoarea a me la măna nepotului Să-

mion, precum că să fii știut că din toată socoteala ci am avut noi amăndoi di pi 
doî mii cinci suti ocă pești, ci am făcut amăndoi di tovărășăiia la Rănzăști, și du-
căndul la Eș(i), și ni putândul vinde în grabă, lam discărcat la casa me, și am cum-
părat eu și partea nepotului Sămioan, cu tocmală căti patru parali oca, adică 10 lei 
suta. Și făcănd socoteală pi o mii doă suti cinci zăci ocă, sau îmbrăcat bani 125 lei, 
și această sumă de bani au rămas asupra me, cu priimirea me, și îmi pui vade ca 
la Sfeti Vasăli, adică o săptămănă după Crăciun viitoriu, săi dau banii nepotului 
Sămion, cu mulțămită iar nu peștili, căci peștili lam luat cu tocmală cum mai sus 
scrie. Iar întămplăndusă a ni (corect, nu – n.n.) da banii la zăoa însămată, sau mai 
trecănd apoi atuncia după moartea me din bătrănul lui Bălan, ci am cumpărat eu 
din moșăiia Vitolțăi pisti Prut, țănt(ul) Gricenilor, la Gura Țăgancei, cu balta Ve-
verițoi și alti bălți, să fie giudecati (corect, giumătate – n.n.) de bătrăn a nepotului 
Sămioan, iar giumătate din bătrănul lui Bălan miau întorsu banii vărul Costan-
din, tatăl nepotului Sămion, și cu ace giumătate este dreaptă a me, și ni dănd ba-
nii nepotului Sămioan la zăua însămnată, să rămăe ace giumătate de bătrăn dreaptă 
a nepotului Sămioan în veci. Iar frațăi mei să nu aibă amestic la acest bătrăn Bă-
lan ci am cumpărat eu, ci frațăi mei săș(i) ei din bătrănul nostru ci li să vine cu 
dreptul, iar la bătrănul lui Bălan nau treabă frațăi mei nimic în veci, și credință 
am iscălit mai gios. 

Eu, Costandin Istrotin ot Sărățica, față; Grigori Cărjă ot Cărja, față; Andreiu 
Chiosa ot Rănzăști, față; Sămioan Bejănariu ot tam, față; Alixandru Covrig ot Eș, 
față; Gavril Inovrog ot tam, față; Ioan Hurduc; și eu, Costandin Istrati, am scris cu 
zăsa moșului Ioan Hurduc și a vărului Sămioan.  

1780 iuli 9 zili. 
Ï 

9. 
Adică eu, (Ion Hurduc – n.n.) vătavul, și eu, Andrunachi Cărjă, dinpreună cu 

nepotul meu Gligoraș Cărjă, datam zapisul nostru la măna giupănului Nastasăe 
Gheorgheo, precum sau văndut un suhat pi moșăiia noastră Vetolțăi di piste Prut, 
în cinci ani căti 16 l(ei) pe an, adică 40 lei, și acum înainte niau dat 40 lei, adică 
patru zăci lei pi giumătate și ceialanți să nii dei cănd șor plini anii, și pentru făn căt 
a trebue. Și pentru credință niam iscălit, și noi am pus degitili ca să s(ă) creadă. 

1780 noemvri 1-i. 
Ioan Hurduc, Andrunachi Cărjă, Gligoraș Cărjă. 
 

I 
10. 

PREAÎNĂLȚATI DOAMNI. 
Jăluim mării tali că un Moisăiu Hurduc, răzăș a(l) nostru di moșăiia Vitolțăi 

di pisti Prut, țănutul Grecenilor, ci să află cu lăcuința lui la Leiaști, țănut(ul) Tecu-
ciului, pi ascuns de noi șiau văndut partea lui din numita moșăi unui Ioan Cărjă, 
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diiac din Gălați. Ne rugăm mării tali să ni să de domnesc soroc, cu cari să putem aduci 
aicea, la Divan, atăt pi numitul diiac, căt și pi Moisăi, și prin cercetarea domnilor boiari-
lor, după protimisărea să stoarcim banii numitului diiac și să luăm ace parte di mo-
șăe tot la a noastră stăpănire, că niam îndatorit și acolo iam dus banii diiacului, și 
nau vrut săi priimască să li de moșăiia. 

Robii mării tali, Sămioan Tutovanu, Iosăp Hurduc, Gavril Talpă, Ilii Talpă, și cu 
alti niamuri și răzăș(i) ai noștri di moșăiia Vitolțăi, țănutul Grecenii. 

Mergiți la dum(nea)lui vel log(o)f(ă)t. 1798 iuni 4 zili. 
Sturza log(o)f(ă)t. 

 

K 
11. 
NOI ALIXANDRU IOAN CALIMAH V(OI)VOD CU MILA LUI DUMNEZĂU DOMNU 

ȚĂRII MOLDAVII. 
Prin jaloba ci au dat cătră domniia me Sămioan Tutovan, Iosăp Hurduc, i 

Gavril Talpă, i Ilii Talpă, cu alti niamuri și răzăș(i) ai lor din moșăiia Vitolțăi de la 
țănut(ul) Grecenii, au arătat cum că un Moisăi Hurduc, răzăș de ai lor, cari să află 
cu lăcuința la satul Lieștii ot țănut(ul) Tecuciului, fără știrea jăluitorilor șar fi văn-
dut partea ci au avut în numita moșăi Viltoțăi, unui Ioan Cărjă, diiac ot Gălați. Și 
mergănd jăluitorii la acel diiac ca săș piimască banii ciau dat pi ace parte, și nu iau 
priimit. Pentru aceiia, iată prin această a noastră domnească carte să puni ză di 
soroc, atăt numitului Ioan diiac, căt și lui Moisăi Hurduc vănzătoriul, ca la 26 zili 
a viitoarii luni oct(om)vri(e) să să afle la Divan, să ste(i) la giudecată cu jăluitorii. 
Căci cari parti nu va urma a vini la sorocul arătat, apoi vor fi aduș(i) cu om gos-
(po)d, și vor da și ciubote. 

1798 iuni 5 zile. (L.P.)   
L 

12. 
Cu multă frățască dragosti mă închin dumitali 

badi Sămioani. 
Frățască scrisoare dumitali de mai în trecutili zăli cu dragosti am priimit, și 

mai întăi de întregire fericitii dumitali sănătate înțălegănd, foarti mam bucurat, și 
slăvind pre Totputernicul Dumnezău. Voind dumneta a ști și fratile dumitali să-
nătos să află. Am văzut și (în) toate celi scrisă oarișcari turburare, pentru părțile 
di moșăiia ci am cumpărat de la dum(nea)lui moșul Moisăi Hurduc, din hotar Vi-
tolțăi di pisti Prut, și am înțăles și pi acei ce cu greșătă arătari au turburat (pe) 
dumneta. Di cari mai întăi te încredințăz, că eu nu sănt om cari să nu înțăleg ci 
vra să zică urma și să mă împotrivesc adivărului, mai ales la așa pricină, di cari te 
las pe dumneta să giudeci! 

În anul trecut, cari acum esti un pol an, au vinit niamul Bălăneștilor aicea la 
mine, cu răvaș de la dum(nea)lui pah(a)r(nicul) Grigoraș Costachi, cari esti răzăș 
alături pi din sus di Vitolți, scriindumi pentru giumătate de bătrăn ci au în hotar 
Vitolții, cari săl cumpere dum(nea)lui, ca unul ci este răzăș, și că au și dat căti 2 lei 
pe stănjăn, și dimi dă măna să cumpăr să mă învoesc. Carii Bălăneștii miau arătat 
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și învoiala ci au avut cu răposatul moș Ioan Hurduc, întărită cu iscălitura Episco-
pii Hușului și a cinsti(tii) ispr(ă)v(nicii) de Fălcii, precum esti di față. Și pentru ca 
să nu între dumnealui pah(a)r(nicul) cumpărături în Vitolți și să fim supărați în 
veci, precum ni aflăm și acum pentru o parti ci în tăriia dumiv(oastră) o stăpăne-
ști din drept hotar Vitolților, aceia nevoi mau sălit și am dat prețul ci nu faci, și am 
luat scrisorili, ca unul ci mă știu niam și răzăș, cu protimisări.  

La trecuta lună noemvri(e) au vinit dumnealui moșul Moisăi aicea la Gălați, 
și făcăndumi arătari că ari săși vănză părțăli sali din hotarul Vitolțăi, atăt ci le ari 
baștină, cum și cumpărături, și di voesc să li cumpăr. Eu pi încredinți îț(i) arăt, că 
iam zăs să margă întăi săș(i) întrebi celi mai aproapi neamuri, cănd nimi nu vor 
cumpăra, atunci, ca un răzăș ci sănt, voi cumpăra eu. El miau zăs că datoria șau 
făcut, și au mersu atăt la fața locului moșăiai, cum și pi la toț niamurili și răzăș(ii), 
și nim(in)ea nu voit a cumpăra. Și pentru ca în urmă să nu mai fiu supărat iam ho-
tărăt, ca de nu va mergi și al doile, să înștiințăzi pi niamuri, eu nu voi cumpăra. 
Miau zis: Bini, voi mergi, dar di nu vor cumpăra niamurili, să o vănzu dumisali pa-
h(a)r(nicului) Grigoraș Costachi, carii mă roagă și mă dorește săi vănzu. Eu iarăș 
iam zis, ca nu cumva să facă vreo greșeală, cănd niamurili nu vor lua, să o dei al-
tora, căci o voi luao eu. Și cu acest chip, urninduli, sau dus la mini. La trecuta lună 
dechemvri(e) 30 zili au vinit iarăș(i) moșul Moisăi, și arătăndumi că Tălpeștii și Hur-
duceștii nu vor să cumperi, și că numai cu înșălăciuni vor să ia părțăli di moșăie, 
și iarăș cu cuvănt că di voi să cumpăr eu bini, de nu, va mergi la dum(nea)lui pa-
h(a)r(nicul), undi îl roagă să cumperi și săi dei bani pi șin, și cu bun preț. Apoi las 
pe dumneta să socotești, din nam fost sălit a cumpăra numai și numai să nu între 
alțăi străini, și mai ales boer, carili trebue să fie cu totul de perzare a toată moșăia. 

Au vinit Gavril, Ilii, Tălpeștii, împreună și Iosăp, ci să numești Hurduc, adu-
cănd de față și pi moșul Moisăi, și adivărat au făcut cerire să întoarcă numai baș-
tina lui Hurduc. Eu liam zăs: Dar pentru ci nau cumpărat în vreme cănd Moisăi 
au mersu pe la dănșăi, în doă rănduri. Iai însuși nau tăgăduit că nau mersu pi la 
dănșăi și că nu liau dat de știre să cumperi, și cum că liau zăs că va mergi di a vin-
de dum(nea)lui pah(a)r(nicului), dar ni avănd prilej, ar fi zăs căi vor da bani și boi, 
și însuși iai, cunoscănd că sănt greșăți, au mersu cu cuvănt că ni vom învoi. Apoi 
ci arătari au făcut dumitali nu știu, eu atăta știu, că bani am dat, și moșăiia cu chi-
pul de sus arătat am cumpărat, căti 60 parali stănjăn, și de nu vrem cumpăra eu, 
trebue să cumperi alții streini. Cu toate aceaste, di trebui dumitali vreo parti din-
tracesti cumpărate de la moșul Moisăi, miia num trebue giudecată, ci ti sloboadi 
dumneta însuși aicea la fața moșăi, undi au mai născut și alti multi pricini, și pă-
mănt a fi cu cali, îmi vei întoarcia banii, și cu frățască învoială îț(i) vei stăpăni dum-
neta moșăia. Însă numai dumneta, iar nu și ceialanți, cari au fost rugați să cum-
peri și nau cumpărat, căci eu lor matropan nu li sănt. Mai ales că nici la Moisăi nu 
mam dus ca săl sălesc, nici alt chip nam lucrat, ci săngur au vinit, și am cumpărat 
înainte a mulți oamini de cinsti ci sau întămplat. Iar pentru cumpărăturili, ar fi și a 
tatălui dumitali, la aceasta este greșeală, căci scrisorili arată pre largu numai pe nu-
mile răposatului vătav Ioan Hurduc, și însuși sau și giudecat multă vreme. 
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Badi Sămioani, cum am zăs, nu sănt om cari să nu înțăleg, și în ci chip vei so-
coti dumneta, poftesc să am pre largu răspuns, ca să știu hotărârea dumitali, fi-
ind că eu am dat banii dumisali moșului Moisăi încumpărat moșăiia.  

Și sănt 1789 iuli 12 zili. 
A dumitali ca un frati i văr. 
Ioan Cărjă biv vel sard(a)r. 

 
M 

13. 
Cu fericită sănătate mă închin dumitali 

unchiule Andrunachi. 
Scrisoarea me întăi să găsască pe dum(nea)v(oastră) cu toată întregime să-

nătățăi. 
Diosăbit fiind că Moisăi Hurduc, fratile răposatului vătav Ioan Hurduc, au vi-

nit la mine și miau văndut toati părțăle ci are în hotarul Vitolțăi di pisti Prut, cari du-
pă a lor arătari și după cum au împărțit cu Tălpeștii răzășilor, miau văndut acesti 
părți, însă giumătate di bătrăn ci au avut cumpărătură din bătrăn Bălănesc, pi 
cari o știu și eu că esti dreaptă a lor. Iar din bătrăn Hurduc, sau Talpă, miau văn-
dut opt părți, și numai o a noî parti o dă Tălpeștilor, după stăpănirea și împărțala 
ci au avut cu Tălpeștii. Și fiind că eu nu lam crezut că ari atăta parti din bătrăn Hur-
duc, pentru aceia iam dat numai 400 lei pără acum, iar ceialanți bani, cu ce i să 
mai faci după arătarea lui, iam oprit pără voi faci cercetari, di cătă parti ari curată 
a lui, fără să să asuprească cineva. Și fiind că dumneta ai fost în multi rănduri la 
împărțala lor, cu Tălpeștii, și mai ales în vreme ci trăiia răposat(ul) vătav Ioan Hur-
duc, poftesc unchiule și mă rog, după știința ce ai de împărțala bătrănului Hur-
duc, cu suflet ne vătămat și în frica lui Dumnezău, să mă înștiințăzi pre largu cătă 
parti au Hurduceștii, afară di partea Tălpeștilor, ce trag dintracel bătrăn, ca să 
știu adivărul, căț bani să li mai dau pisti suma ci liam dat păr acum, să nu fac vreo 
greșeală și voi cunoaști mari faciri di bini. Di vor vini vreunii din Tălpești acole, 
mă rog să mi să arăte că eu toate părțăli Hurduceștilor liam cumpărat cu bani ga-
ta, și de au ceva a răspundi să să caute mai înainte, că de vor treci 6 luni, apoi nau 
venit. Și di na fi dumitali cu supărari, mă rog să triimeți un copil a dumitali la Să-
rățăni, sau la Spineni, undi sănt Tălpeștii, să li dei di știri tuturor pentru că am cum-
părat, ca pe urmă să nu aibă cuvănt că nau știut, măcar că eu de la Hurduc am cum-
părat numai cumpărăturili lor, iar pentru baștină am făcut schimbu, dănduleia o 
viiea cu locul iai și cu pomeți, acolo, la Bărlad, undi să află ei trăitori, pi cari viiea am 
avuto cumpărată de la dum(nea)lui sard(a)r Necolai.  

De mai înainte sfințăi Sali, părintelui Ioan prot(o)pop, cu plecăciune îi să-
rut măna și îl rog să nu mă dei uitării.  

 

1797 dechemvri(e) 30 zile. 
 

Iar eu sănt, a dumitali ca un frati 
Ioan Cărjă biv vel sard(a)r. 
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N 
14. 

De la logof(ă)tu(l) Ioan Cărjă. 
Iosăp Hurduc de la satul Popenei sănătati. 
Fiind că pentru moșăiia Vitolțăi am să mă giudic pentru un ispisoc ci sau af-

lat la un loc, poftesc îndată săți iai toate scrisorili ce le ai acolo, atăt pentru Vitolți, 
cum și pentru alti moșăi, să vii aicea, că doară vom isprăvi giudecata. Și de nu vei 
ave cheltuială, am poftit pe dum(nea)lui căp(i)tan Vasăli Popa ca săț(i) dei și chel-
tuială, săț(I) fii pără aicea. Numai caută sminteală sau mai multă întărzăere să nu 
faci, căci ești foarti trebuitoriu să vii numaidecât cu scrisorili aicea, la Gălați. Nu so-
cote că este altă pricină, decăt numai să fii de fați cu scrisorili, și te aștept în grabă 
să vii. 

1789 fevr(uarie) 22 zăli. 
Ioan Cărjă. 

 

O 
15. 
Di pi mărturiia lui Ioniți Ciolpan din let ҂АѰОВ (1772 – n.n.) 
Adică eu, Ioniță Ciolpan, nepotul lui Petrașcu Cocolii, om bătrăn (de) 77 ani, 

făcutam adivărată scrisoarea me la măna vărului meu Toadir Bălănesc(u), străne-
pot bătrănului Bălan, precum esti drept moșan cu noi în toate moșăile, cari mo-
șăi ni să trag și noî di pi strămoșul nostru Petrea Veltotu, biv comisu, anumi: Vel-
toteștii și a patra parti din Băsăști, i Harbujăii, i Busteștii pi Ilan, Vitolțăi de pisti Prut, 
cu balta Veverițoi, la țănut(ul) Tegheciului, i a cincia parte din sat din Buhușăni, 
tij la țănut(ul) Tegheciului, i Vitolțăi din Gura Sălcei pi amăndoă troinili, Zlătorii 
în Gura Dimitrii, și Livrința în Gura Sămilii, cu vad de moară în Bărlad, Bălăneștii 
pi Bujor.  

Care aceste moșăi de mai sus arătate să împart (pe) 3 bătrăni, anumi pi Pe-
troiul și pi Lulan (corect – Bălan – n.n.), și pi Miholei, cari aceștiia 3 bătrăni au fost 
nepot lui Vitoltu comisului. Anumi să să știi cini din cari bătrăn să tragi:  

Bătrănu Petro au născut ficiori pi Ionașcu și pi Vasălca și pi Ioniți; Ionașcu au 
născut pi Pătrașcu Copile; Vasălca au născut pi tatăl meu, pi Strătulat; Ioniță au 
născut pi Sămilașcu Hurduc; 

Bătrănu(l) Bălan au născut pi Arion și pi Sofiica; Sofiica au fost stearpă, iar 
Arion au născut pe Apostol, bătrănul văru-meu, lui Toadir; Apostol au născut pi 
Ioniță, și Pavăl; 

Din (bătrânul – n.n.) Mihoni (corect, Miholei – n.n.) să trag Cărjăștii. 
Cari eu așa am apucat din gura moșului meu, lui Pătrașcu Copile. 
(Toadir Bălănescu – n.n.) este drept moșan întraceste moșăe, di mai sus ară-

tate, cu tatăl lui, Vasăli Apostol, au născut ficior bătrăn lui Bălan.  
Cari eu așa am apucat din gura moșă-meu, că era om bătrăn ca di 100 ani, 

cari el o vremi de slăbiciuni șăde în casă la mini, și în casa me au și murit, și așa măr-
turisăsc și eu, știind din gura lui. Și pentru credință miam pus și degitul.  

Eu Ioniță Ciolpan și ficiorul meu Toadir au fost fați.  
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La făcutul aceștii mărturii sau întămplat și alți oameni streini, anumi: eu, Todir 
om bătrăn am fost față, Todosăe manah am fost fați, diiacon Leon, diiacon Cos-
tandin, vornic Ioniță, Ghiorghi monah, Aftanasăi monah. 

Și eu, diiaconul Artimi, am scris cu zăsa lor. 
 

Iar uric cel bătrăn este în măna me acestor moșăi di mai sus arătati, și alti 
scrisori ci mai sănt, iar uricul Vetolților de pisti Prut, cu balta Veverițănii, esti în mă-
na lui Costandin Hurduc, de cănd niam giudecat cu Necolai Cogălniceanu la Di-
van gospod pentru dijma moșăi, și neau împlinit Divanul РѰ (190 – n.n.) lei de la 
dănsul. Cari acei bani di mai sus arătați am măncat numai noi, eu Toadir Cărjă i 
Costandin Hurduc, iar vărul meu, lui Toadir, di iar ceri cineva cheltuiala din nia-
murili noastre, cănd ar mergi la moșăi săș ia parte pi bătrănu lui, să nu de nimă-
rui nimic, că noi cheltuiala neam luat îndoit. Așa mărturisăsc cu sufletul meu. Și 
la aceasta, anul 1798 mart 11 zile. 

 

Acest surec (corect, suret – n.n.) sau scos asămine di pi alt suret, doî măr-
turii ali lui Ioniță Ciolpan, iar ce adivărată mărturiia nu să știi undi esti, poate că, 
după cuviință, va fi la Bălănești. Și am iscălit: Ioan Cărjă diiac ot Gălaț. 

 

P 
16. 
Una carte gospod di stăpăniri pi moșăiia Vitolțăi, după judecata ce au avut 

cu Bărnova, de la domnul Grigorii Alexandru Ghica voievod, din anul 1796 fev-
r(uarie) 28, am priimit di la Iosăp ot Gotești, ca să stei la giudecata ce am cu Cos-
tandin Slivnean pentru Vitolți, și cănd să va căuta să va găsă la mine. 

1798 mart(ie) 11 zile. 
Ioan Cărjă diiac ot Galați. 

 

R 
17. 

Cu frățască dragosti mă închin dumitali 
badi Sămioani post(elni)ci. 

Scrisoarea dumitali cu dragosti am luat, și mai întăi de întregime sănătățăi 
fericitei dumitali sănătati. Foarti mam bucurat (cănd) am văzut cele cem(i) scrii 
dumneta pentru moșăiia Vitolțăi, în cari săntem răzăș(i) de baștină, că voește dum-
neta a tragi giudecată, să cumperi părțile ci eu liam cumpărat, ca un di baștină ră-
zăș, din numita moșăi. 

Frati, mii altă giudecată numi trebuești. Și di vremi că dumneta și eu ni aflăm 
supt mila a precistii casăi dumitali v(el) v(ornicului) Costandin, rămăni ca iarăș, prin 
mila și bunătate dumisali, cu învoială, după cum să va socoti, să fim puși la cali. Cari 
cum voi pute scăpa din săvărșirea scadelilor sicnii, cu cari esti însărcinată săme-
șăiia, după cum esti știut dumisali v(el) v(ornicului), săngur voi vine spre a lua sfăr-
șit. Însă, după hotărărea dumisali v(el) v(ornicului) Costandin, iar nu după altă giu-
decată sau cercetare. Și socotesc că să va puni la cali cu mulțămita, ca să mai fii ea în-
găduială, și nu te mai potrivi la arătărili ceș(i) fac acei cari nu au cuvănt, de a mă su-
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păra. Iar pentru a dumitali numai mulțămită ni vom învoi, fără sminteală. Și sănt 
fratili dumitali. 

Anul 1806 fevr(uarie) 24 zile. 
Ioan Cărjă sluger. 

 

C. 
18. 

Hristos Anestin. 
Cu frățască dragosti mă închin dumitali 

arhi. postel(ni)ci Sămioani 
Sfintili și luminatili celi a Domnului nostru Isus Hristos la mulți ani preferi-

ciți și norociți. Al doilea, și eu din mila milostivului Dumnezău mă aflu sănătos aicea, 
la Eși. Și al triile, fac dumitali înștiințari pentru cărțăli ce mai triimes, liam dat la oami-
ni dumitali și l(i)am dus la Gălați, la dum(nea)lui sulger Cărjă, și eu am aștiptat răs-
puns, ca să mă duc di la dum(nea)lui. Și văzănd eu că răspunsu nu mai vine, am 
încălecat eu și mam dus la dum(nea)lui, în Postul acestu Mari, și acist răspuns 
am luat de la dum(nea)lui, și că au zăs: că nui dă la măna ca să vii acum la giude-
cată, aicea la dumneata. La cari carte, ce o am de la oaminii dumitali, o am pecet-
luită. Întru aceasta carte și mai pre largu să înțălegi dumneta arătarea ci fac iai, 
căci nădejde de la dănșăi nu este ca să vii să ste la giudecată, fără decăt numai 
dumneta puni tot chipul de sălinți și vin(o) aicea, la Vitolți, și să stai la giudecată, 
căci pi mine, acum la Sfeti Gheorghii, umblă ca să mă scoată din moșăiia. Dar de 
nu vei pute ca să vii la Vetolți, la starea locului, ai să mergi la Eși și să scoți o carti 
domnească și să poprești pe sulger Cărjă, pără cănd îț(i) va da măna, ca să nu mă 
strămut și eu di pi moșăe. Și mai bine ar fi să vii dumneata, și cu cartea ce dom-
nească, ca să să pui la o cali, ca să să dei (a)ce desăvărșit(ă) hotărăre, și de cuvănt 
cari am vorbit aicea, la Eș vei ști. 

1806 apr(ilie) 9 zile. 
Costanda Dălenii. 

 

T 
19. 
Adică eu, Marcu jădov, cari mai gios îmi voi puni numile și degitul, dau adi-

vărat și încredințat zapisul meu la măna lui Ioan Munteanu ot Țăganca, precum 
să fie știut că am văndut moșăiia Veltoțăi cu toate veniturili eai, adică balta, căm-
pul, cu toate ci să află pi moșăiia Vitolsul, cu preț 420 lei, adică patru suti doîzăci 
lei, pi an. Cu tocmală pi patru ani, după contract ci am eu, giupănu Marcu, de la 
dum(nea)lui v(el) v(ornicul) Manolachi Cărjă, cum dum(nea)lui numitul cumpă-
rătoriu să nu răspundă pentru toate celi ci sau găsit pi moșiia, adică: ulucei, făn-
tănă, și pentru toate celi ci să află pi moșiia Viltosul, și pentru nueli, și pentru făn, 
să aibă voie ori undi va voi __. Și pentru orăndă să naibă voi să facă. Și pentru mai 
adivărat, mam iscălit. 

1816 mai 5 zăli. A iscălit jădovește Marcu.  
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Iar pentru banii, să răspundă la începutul anului, la Sfăntul Gheorghii. Iar cănd 
nui va da la vade, atuncea volnic să fiu a vindi la alți cumpărători. Și la acest zapis 
niam întămplat și noi fați: eu, Gavriliță Cardaș, Ioan Bugiac, Radul Moisă. Iar în 
pagubă di să va da din moșăiia, atuncia cumpărătoriul să răspundă paguba. 

 

Adică eu, Ioan Munteanu ot Țăganca, țănutul Grecenilor, datam drept adivă-
rat zapisul meu la măna dumisali postelnicului Sămioan Tutovan, precum să să știi 
că am priimit să să aducă vitili dumisali, adică vaci, sau oi, aicea, pi moșiia dumi-
sali Vitolțăi, și eu să dau pi an tot 420 lei, după cum scrie zapisul mai sus. Iar și dum-
(nea)lui să aibă aș(i) apăra moșăiia pinprejur, de alți megieș, și, de la Sfăntul Ghior-
ghii viitori, să să aducă vitele, adică vaci, oi, să li de pi sommă, numai să să plătea-
scă la văcar i la cioban hacul lor, ci li să cadi, cum și pentru măncari. Și pentru mai 
bună credință, am pus numile și degitul. 

1818 ghenari 22 zile. 
Eu, Ioan Munteanu ot Țăganca, țănut(ul) Grecenilor, răspunzătoriu, și eu, Neco-

lai Nistor ot Chiliia, țănut(ul) Eșului, am scris cu zisa badelui Ioan. 
 

U 
20. 

De la isprăvnicia țănutului Gricenilor. 
Cătră cinst(it) dum(nea)lui postelnicu Sămioan Tutovanu. 

La isprăvniciia aceasta sau priimit scrisoarea dumitali, prin cari voești a ște, 
de putem duminică a vini acole, pentru cercetarea moșăii Vitolțăi, după ucazul ci am 
priimit de la Ocărmuiree, zăcănd că gioi am fost la satul Larga și acolo nu am mărsu. 
Deci, știut să fii dumitali că, la Larga cu adivărat am fost, însă, iarăș cu feliuri de cer-
cetări, din poronca Ocărmuirii. Dar fiind că, în aceiiaș ză, au fost sosăt aicea o mul-
țămi de scrisori, niam întorsu. Pentru cari pricină nici duminică nu putem fi acolo, 
dar duminica, după trebuința ci ai dumneta pisti Nistru, poț mergi, căci isprăv(ni)-
ci(a) urmănd în puterea ucazului Ocărmuirii, cercetarea pominitii moșăi va rapor-
tui undi să cuvini. 

1818 mai 11.  
Iordachi Theodor sluger. 

 

CI 
21. 
Cinstit și al nostru iubit, dumisali cinstiti postelnici, cu fericită sănătate ne 

închinăm dumitali cinstit postelnici.  
Înștiințăm pi dumneta pentru răvașul ci niai triimes noî am înțăles, și car-

tea ci ai triimes la dumnealui sulger Ioan Cărjă am triimeso, ci vii hi scris dumne-
ta știi. Răspunsu au răspuns nu neo dat, numai ci au zăs că: cum triimeso dumne-
ta la dum(nea)lui, așa a triimeti și dum(nea)lui omul dumisali la dumneta. Ti pof-
tim pi dumneta, că diț(i) va fi domnule la putință, pănă în Paști să scoți o carte gos-
pod cătră do<…>, aicea din Gălați, și să faci sălinți, ca după Paști să vii dumneta 
aicea, să mergi cu noi la Gălaț, să facă dum(mea)lui isprav(ni)c(ul) cercetare, pen-tru 
să aducem pi Ioan, ginerili lui Moisăi Hurduc, pentru că el va fi avănd știință căți 
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bani va fi luat, cu ce prețu sau văndut stănjănu. Ioan Cărjă au zăs întro vreme, în 
sat în Cărjă, însuși, că ar fi luat 35 parali stănjănu, iar acum au suit prețul căti 60 
parali. În anii trecuți niam dus la Tecuci, și am luat soroc de la dum(nea)lui isprav-
(ni)c(ul) de Tecuci, asupra lui Moisăi Hurduc, ca să vii la dum(nea)lui isprav(ni)-
c(ul) de Tecuci. Și nau vrut să vii soroc, șau triimes călăraș cu cioboti, vrănd săl și 
bată și ca să ne de mărturii înainte isprav(ni)c(ului) încredințată. Și au zăs că, mai 
mult de 250 lei niau luat și tocmala au fost căti 30 parali stănjănu, fiind că au zăs 
Cărjă căl va scoati din biru șil va puni la breslă. Și murind Iosăp, nu să află mărtu-
rie, și te înștiințăm și per per Vilcotești, că iau văndut Iosăp Costii Gricului gene-
riului Anton, și iarăș că au văndut și Bălăneștii, lui Necolai Bedros. Și pentru aceas-
ta te încredințăm pe dumneta, să vii aicea, la noi, și așa ne rugăm dumitali, ca să faci 
sălinți să vii la starea locului, sminteală să nu face. Că de nu vei vini dumneta și 
nici o curmare nu va fi. Al dumitali de bine voitoriu, 18(0)6 mai 5 zăli,  

Gavril Talpă, 
Ilii Talpă. 

 

F 
22.  
Cinstit, al nostru mai mari ca un frati, dumisali badiu Costandin Hurduc, cu 

multă fericită sănătate ne închinăm dumitali. Pricina scrisorii di altă nu esti de 
cătră dumneta, fără de căt iată că niam adunat toți răzășii la moșiia ci o avem Vi-
tolții, și fiind că dumneta ești al nostru cel mai bătrăn și știi toate hotarăle, trebu-
ință esti să ti afle și dumneta aicea, la moșăiia, că ni să împresoară moșăiia, și de nici 
cini anumi, că sau adus și carte gospod. Apoi să dă mari sminteală, și la toată chel-
tuiala dumneta săngur vei rămăni dator a o tragi, dacă nu tei afla gioi avg(us)t 31 
zile la răzășie. Ci cum zăcim că și eu Ioan căt am vinit. Di aceasta să fii dumita să-
nătos.  

Avg(us)t 2 zile. 
Al dumitali ca nești frați.  
 

Оставной поручик Тутован. 
 

Sursa: Arhiva Națională a Republicii Moldova. Fond 37, inventor 2, dosar 162, 
filele 103-108. 

 
Summary 

In this article the author presented historical and genealogical materials re-
lating to the history of Tutovans and to the fiefdoms Viltotești. Mani new and inter-
esting documents are attached to the article. 
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