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I. Date istorice 

Cîlnic este o comună aşezată la 19 km. de municipiul Tîrgu 
Jiu, pe şoseaua ce duce spre Drobeta -Turnu Severin. Această 
comună cuprinde mai multe sate, din care două: unul cu denumirea 
Cîlnic şi altul cu denumirea Cîlnicul de Jos, despre care ne ocupăm 
în articolul de faţă. 

Denumirea acestor sate provine de la pîrîul Cîlnic care 
izvorăşte din dealul Sporăştilor şi le udă de la Nord la Sud, 
vărsîndu-se în râul Tismana. În hărţile şi documentele mai vechi 
găsim însemnate mai multe locuri cu denumirea de Cîlnic, fie şi 

simplu numai Cîlnic, fie cu adăugarea unor diminutive: de sus, de 
jos sau inferior. De exemplu: în harta lui Friederich Schwantz, 
lucrată între 1720-1722, figurează satele Cetnic, Cetnicu de Jos şi 
Cetnicu de sus, cu două biserici 1• De altfel, cele trei sate se menţin 
în organizarea administrativ teritorială a ţării noastre, făcută prin 
reforma administrativă aprobată prin Legea nr. 2/1968, în care 
găsim ca sate numai satul Cîlnic şi satul Cîlnicul de Sus, 
componente ale comunei Cîlnic2

. 

În cadrul acestor sate, au existat mai multe mahalale cu 
denumiri luate după numele unor familii, care şi-n vorbirea de 
astăzi se mai păstrează. Astfel, este vorba de mahalaua Ciocîrloilor 
aşezată pe "drumul Ciocîrloilor'', mahalaua Barboneştilor, aşezată 
pe locul numit la "homani"; mahalaua ţiganilor aşezată pe drumul 
vechi; mahalaua Vlădoi şi mahalaua Nimeroii3. 
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Satele Cîlnicului erau aşezate de-a lungul rîului Tismana, 
însă din cauza inundaţiilor, a acţiunii de aşezare a satelor la linie 
după 1832 şi a iniţiativei obştei pentru mai buna folosire a 
pământului, s-au retras până în actuala vatră a satului. 

Prima atestare documentară a satului Cîlnic de sus, o aflăm 
din hrisovul dat la 3 septembrie 1512 din Tîrgovişte, de către 

Neagoe Basarab voievod, prin care întăreşte nişte ocini (moşii) lui 
Datco cu fratele său Stanislav şi cu fiii lor. "Să le fie Mărgineni toţi 
şi Obîrşia cu Cîlnicul de sus, pentru că le sunt vechi şi drepte ocini, 
dedine4

." 

La 30 aprilie 1518 din Bucureşti, Basarab voievod domnul 
Ţării Româneşti întăreşte prin poruncă, stăpânire lui Datcu şi 

Mihail asupra unor părţi de moşie. din Bereşti, Peştişanii de sus şi 
de jos, precum şi din Brădiceni şi Cîlnic5

. 

La 31 mai 1561-1568 mai mulţi boieri dau o mărturie la 
Mănăstirea Tismana, printre care sunt şi din Cîlnic, Ivan şi Draica6

. 

La 28 iulie 1573 jupân Dobromir mare ban a scris o carte a 
sa, acelei femei anume Paia din Cîlnicu, ca să-i fie ocină în 
Ermoneşti şi Sohodol, părţile fratelui ei Miclăuş, toate7

• 

La 23 aprilie 1579 Mihnea voevod, a dat poruncă boierului 
Chircă, comis şi jupâniţei lui Neacşa şi cu sora ei Mara şi cu fiii lor, 
ca să le fie ocină în Cîlnic, partea lui Datcu şi partea lui Dumitru şi 
a lui Dragul şi a lui Maniul şi partea fraţilor din Bereşti, toată, 
pentru că le este veche şi dreaptă ocină şi dedină şi cumpărată de 
bunicul jupâniţei Neacşa şi al Marăi de la aceştia mai sus zişi 

oameni, pentru 40 de porci graşi şi pentru 300 aspri, încă din zilele 
răposatului Radu voevod Paisie8 

La 7 septembrie 1580 Mihnea Voevod, dă poruncă lui 
Mihăilă şi cu fiii săi, ca să le fie ocină în Cîlnicu, părţile lui Stan 
toate, pentru că le-a cumpărat Mihăilă de la Stan cu 450 aspri9

. 

La 3 mai 1586 din Bucureşti, Mihnea Vodă confirmă lui 
Dragomir cu fratele său Tatomir şi alţii stăpânire peste nişte 

cumpărături de la Bereşti în câmpul de la Silişte (Săuca). "Şi să se 
ştie semnele: de la gura Cîlnicului mic în sus pînă în purcăreţele lui 
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Manul cel bătrân şi de aci pe vîrf în sus până în drumul Tismanei şi 
de aci până în vîrful Săucăi, până în poiana înaltă şi de aci în jos la 
poiana nucului şi pe gruiul nucului până în gura gorunului şi pe 
gruiul gorunului până în gura Cîlnicului"10 

• 

Tot la 7 septembrie 1586, Mihnea voevod a dat poruncă lui 
Mareş din Groşani şi fraţilor lui anume: Mihăilă şi Iora, fecioreii lui 
Stoian, ca să le fie lor moşie în Groşani, hotarul de sus cu tot şi 

hotarul de jos, jumătate şi Cîlnicul de jos al patrălea pământ, şi în 
Hudibeni al treilea pământ, pentru a fost a lor moşia veche. 11

• 

La 7 septembrie 1587, Mihnea vodă confirmă lui Crăciun, 
stăpânire peste partea sa de moşie din Găleşoaia, precum şi 

pământul de înfrăţire ce face pe 112 din moşia sa cu nepotul său 
Stan şi soţia acestuia. "Şi iar a cumpărat Crăciun şi Stan şi femeia 
lui Stana, moşia partea surorii sale Stoica, toată, din Cîlnicul de 
sus, oricât se va alege din câmp, din apă, din pădure şi de pe toate 
hotarele Cîlnicului şi din selişte pentru că a cumpărat-o Stan şi 

femeia lui Stana de la Stoica cu 600 aspri gata." 12 

La 13 februarie 1599, jupân Dragomir spătarul, a scris 
cartea sa, Sfintei Mănăstiri Tismana, ca să-i fie un metoh la Mişina, 
oricât se va cuveni partea sa toată. "Şi am dăruit şi am milovit 
sfântul hram şi sfânta mănăstire mai sus zisă, cu partea mea de loc 
din Mişina, să fie metoh sfintei mănăstiri şi de întărire şi călugărilor 
hrană, iar mie să ne fie de pomenire în veci." Şi am pus martori: şi 
Dragomir postelnicul din Cînic. "Scris de grămăticul Stan în sat, în 
casa lui Drăghici postelnicul din Şiomaneşti." 13 

La 4 august 1599 din Târgovişte, Mihai voevod fiul lui 
Pătraşcu voevod, a dat hrisov cinstitului său dregător, jupân Stoica, 
mare vistier ca să-I fie mai multe sate, printre care satul Borăştilor 
tot şi cu tot hotarul şi cu biserica şi cu dealul cu vii, însă să se ştie 
semnele: Cîlnicul Borăştilor, de la Borăşti şi colibele de la Roşia, 
care au căzut la împărţirea Borăştilor, pentru că acest sat a fost de 
moştenire a lui Dumitru postelnicul, fiul lui Barbu din Borăşti." 14 

La 20 septembrie 1604 din Târgovişte, Radu voevod dă 
poruncă lui Petru Armaş şi cu fiii lui, ca să le fie ocină în Stejari, 
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Fărcăşeşti, Vlăduleni şi altele."Şi iar a cumpărat Petru Annaş ocină 
în Cîlnicul de sus şi din Seuca, partea de ocină a lui Dragomir toată, 
pentru 3500 aspri gata şi pentru un cal bun şi o iapă." 15 

La 12 ianuarie 1607 din Târgovişte, Radu voevod, dă 

poruncă să-i fie dregătorului său jupân Stoica mare logofăt un sălaş 
de ţigani. "Iar a cumpărat Oprea Ţanghiul postelnic din Cîlnic de la 
Drăgoi, nepotul lui Dan călugărul din Stejarul, pentru că-i vânduse 
Dan călugărul alt sălaj de Aţigani anume Oprea cu aţiganca sa şi cu 
fiii şi fiicele lor. Apoi a vândut Drăgoiu acest sălaş de ţigani 

anume: Paraschiva, lui Oprea postelnic, pentru aţiganii săi, încă din 
zilele lui Mihnea voevod. Iar apoi în zilele lui Mihnea voevod 
cinstitul dregător jupân Stoica şi jupâniţa lui Evdochia, au cumpărat 
aceşti mai sus spuşi aţigani de la Mihăilă din Cîlnicul de Jos, 
nepotul lui Oprea postelnicul, cu 6000 aspri, Şi atunci au fost 
martori din Câlnic Grama şi din Orbeşti, Ciocîrlia."16 

La 4 mai 1607, Radu voevod dă poruncă ca slugii sale Pătru 
Annaş şi soţiei lui Anca şi nepotului lor Drăghici şi cu fiii lor, să le 
fie ocină în Copăceni, partea lui Dănuţ, fratele jupâniţei Anca, 
toată, la care au jurat şase megieşi, din care: "şi Neagoe şi Stoica 
din Cîlnic."17 

La 3 februarie, Radu Voevod, dă poruncă mănăstirii 
Strâmba ca să-i fie satul Olari jumătate. "Şi apoi să-i fie sfintei 
Mănăstiri aceşti aţigani, anume şi Paraschiva cu aţiganca sa şi cu 
copiii săi. Apoi a vândut Drăgoi acel aţigan lui Oprea postelnicul 
Ţanghiul din Câlnic, încă din zilele lui Mihnea voevod. Iar apoi 
după moartea lui Oprea postelnicul, l-a cumpărat boierul domniei 
mele, Stoica logofăt, de la Datco şi de la fiul lui din Cîlnic, nepotul 
lui Oprea postelnic, încă din zilele lui Mihai voevod."18 

La 19 decembrie 1616, Alexandru voevod, a dat poruncă lui 
Neagoe din Tismana şi cu fiii săi, ca să le fie ocină în sat, în 
Groşani, însă partea lui Dragomir din satul Tămăşeşti, să 

stăpânească toată partea lui Pârvu, fiul lui Colţan din Cîlnic. "Şi 
încă s-au întîmplat la această întocmire mulţi oameni buni, anume: 
din Cîlnic, Lupul şi Văncoane şi Neagoe a lui Paia."19 
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La 24 aprilie 1618, Alexandru vodă Iliaş, confirmă lui Pîrvu 
cu fraţii săi stăpânire peste nişte cumpărături în Didileşti, 

Ciuperceni, Peşteana şi Vâlceaua din Gorj şi Şasa, Jupea, Iura din 
Slivileşti, din Mehedinţi. "Şi au fost atunci la tocmeală mulţi 
oameni mărturii, anume "de la Câlnicul de jos, Lupul şi Neagoe 
Paenu şi Stoica Lupului."20 

La 26 aprilie 1620, Gavril vodă Movilă, confirmă lui 
Crăciun cu fratele său Stanciul şi cu fiii lor, din Găleşoaia, 

stăpânire peste nişte cumpărături în dealul Racoţilor şi lui Crăciun 
singur în Găleşoaia, de asemenea fratelui lor Pârvu, peste o vie în 
delaul Cîlceştilor. "Şi au mărturisit Crăciun şi cu fratele său Stanciu 
şi cu Pârvul înaintea domniei mele, cu mulţi oameni buni, anume: 
şi Mihail din Cîlceşti şi Ciocîrlie, din Cîlnic."21 

La 16 mai 1622, Radu voevod dă poruncă jupâniţei Mara, 
fiica lui Dumitru paharnic din Borăşti şi cu fiii ei, Mihai Postelnic 
şi Dumitraşco şi cu fiii lor, să le fie satul Borăşti. "Însă să se ştie 
semnele: Câlnicul Borăştilor de la Borăşti şi colibile de la Roşia, 
care au căzut la împărţirea Borăştilor."22 

La 20 iunie 1632, Drăghici din Glogova, întăreşte dania 
surorii sale, Viga, făcută nepotului lor, Nicola. "Şi cînd am făcut 
acest zapis fost-au mulţi mărturii, anume: unchiaşul Stoiconu ot 
Cîlnici."23 

La 13 mai 1633, Matei Basarab voievod întăreşte lui Stoica 
şi surorii sale Ana, fiii lui Drăghici din Şomăneşti, nişte rumâni din 
Brădiceni şi Câinie. "Şi iar să fie slugii domniei mele Stoica, un 
vecin, anume Cosiian din Câinie cu fiii lui şi cu toată dedina lui, 
pentru că s-a vândut el vecin pentru 2000 aspri şi cu oameni buni 
martori, anume: şi din Câinie, Grama şi Buza Ioiuva."24 

La 7 august 1649, se găseşte un act de danie în Câlnicul de 
sus.25 

În harta lucrată de Friederich Schwantz, între 1720-1722 
sunt înscrise satele Cetnicul, Cetnicul de jos şi Cetnicul de sus, 
aşezate pe valea Cetnicului, cu două biserici: una în Câinie şi alta în 
Câlnicul inferior. 
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În conscnpţia Jiului superior, întocmită la 1727, printre 
satele care nu au fost înscrise în conscripţia Virmontiană, făcută în 
anul 1722, sunt şi: 

• Câlnic superiore medziesesti, si estinse portando ura 
l'abitatori sudetto Benzescul:; 
• Câlnic inferiore, medziasesti, e di questo ancora siperse il 
nome come quello di sopra; 
• Cetnic di mezo meddziasesti ooccupato di Benzescul. 

Nu suntem siguri însă dacă aceste notări se referă la 
Câlnicul de lângă Târgu - Jiu, pe care-l cercetăm, sau dacă este 
vorba de Câlnicul de lângă Albeni şi Cărbuneşti, aşezat pe apa cu 

l . 26 
ace aşi nume. 

La 6 septembrie 1774, Ion sin popa Matei din Câinie, cu 
nepotul său, dau stăpânire lui Matei Lungescu şi altor moşneni 
lungeşti, 19 stânjeni de moşie pentru 19 taleri27

• 

În memoriile generalului Bauer din 1778 găsim notate pe 
Tismana: Câlnicul, sat cu o biserică şi Câlnicul terroir avec des 
v1gnes. 

În categoria birnicilor din judeţul Gorj, făcută în anul 1808, 
la plasa Tismana de sus, sunt trecute cu nume şi prenume toate 
familiile din satele Câlnicul de sus şi Câlnicul de jos, care numeric 

. ~ fi 128 se prezmta ast e : 

Ludele aşezării Familii de: Total Satul 
Crunt mijloc coadă 

e 

I 2 6 7 7 20 Câini cui 
de sus 

5 - I I 8 9 28 Câini cui 
deios 
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II. 1812 Diata întocmită de Tudor Vladimirescu când a avut 
intenţia să meargă în Rusia. 

Tudor Vladimirescu în anul 1812, când a avut intenţia să 
plece în Rusia şi-a pus orânduială sub epitropie averea sa, a 
bunurilor mişcătoare şi nemişcătoare, din care o piatră de moară cu 
cureua de moşie din Câinie. Redăm din diata scrisă de Tudor numai 
bunurile ce se referă la satul Câinie: 

Aflându-se om necăsătorit şi fără de vrednici clironomi, 
temându-mă în toată vremea de moarte, mai vârtos aflându-mă 
ostaş şi în toată vremea călător, precum şi acum am călătorie mai 
îndelungată, am socotit ca să-mi pui orinduială sub epitropie cele ce 
am, atât mişcătoare cum şi nemişcătoare ... " 

"i o piatră de moară din apa Tismanei, cu cureaua de moşie 
din Câinie să se vânză ori cu mezat sau cum se va socoti că va ieşi 
mai bun preţu, ca să nu se facă pagubă." 

Se zice că moara de pe Tismana a fost făcută de Tudor 
Vladimirescu, împreună cu Glogoveanu, la punctul denumit 
"Cornul Râpei"29

. 

III. Doi căpitani ai lui Tudor Vladimirescu din Câinie: Niţă 
Ciocârlie şi Ştefan Goncea. 

După cum se ştie la marea răscoală populară condusă de 
Tudor Vladimirescu au participat foarte mulţi gorjeni, unii fiind 
căpitani de oaste. Asemenea comandă au avut-o doi căpitani: Niţă 
Ciocârlie şi Ştefan Goncea din satul Câinie, judeţul Gorj. Despre 
activitatea lor din timpul revoluţiei, aflăm abia după sfârşitul 

revoluţiei când s-a dus o aspră prigoană din partea turcilor şi 

boierilor împotriva celor ce au participat la oastea condusă de 
Tudor Vladimirescu. Astfel, un boier din Târgu - Jiu, Bănică 

Politimos, la 21 iunie 1823 a tras în judecată la isprăvnicatul 

judeţul Gorj pe Niţă Ciocârlie şi Ştefan Goncea din Câinie, pe 
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motiv că aceştia făcându-se căpitani în vremea "apostăsiei'', 

împreună cu alţii mulţi, au mers la un Grigorie din satul Găvăneşti, 
unde avea în păstrare mai multe lucruri, pe care le-au luat şi le-au 
împărţit între ei. Din cercetarea făcută la isprăvnicat, de către 

Constantin Brăiloiu şi Ştefan Gănescu, rezultă că Grigorie din satul 
Găvăneşti, era posluşnic al boierului Bănică Politimos, care în 
vremea răscoalei a dat în păstrare acestuia nişte lucruri. Cei doi 
căpitani din Câinie şi cu "alţii mulţi'', ştiind de mai înainte de 
aceste relaţii, au mers la Găvăneşti la Grigorie, să găsească lucrurile 
ascunse. 

"Şi negăsindu-1 pă dânsul acasă, au găsit numai pă o soră a 
lui, Stana fata şi apucându-se acest Niţă Ciocârlie cu or şi cu laude 
de cazne ca să-i spuie în ce loc sunt lucrurile stăpână-său şi 

nemaiputând susnumita să ţie la iscodirile ce-i făceau, au spus." 
Totodată, Grigorie care era ascuns, auzind că s-au mărturisit 

lucrurile, a ieşit de faţă şi neputând nici el a le tăgădui, au mers şi 
le-au dat toate lucrurile ce erau în păstrare la el. 

Atât din alte cercetări ce s-au făcut mai înainte, cât şi din 
declaraţiile lui Grigorie din Găvăneşti, la judecata de la isprăvnicat, 
s-a dovedit că Niţă Ciocârlie şi Ştefan Goncea din Câinie, au fost 
închinaţi cu Tudor "apostatul". La judecată Niţă Ciocîrlie s-a abătut 
de la pricinuiri, arătând că ei au fost luaţi de silă de alţii care erau 
mai mari şi el a luat numai nişte haine ce le tăiaseră şi nişte curele. 
Judecata a conchis că pârâţii "cunoscându-se vinovaţi, alte n-au mai 
probalisit, fără numai zisă Niţă Ciocârlie, că dintr-acest judeţ mai 
are tovarăşi, precum şi din Mehedinţi, care au mers cu ei de au 
săvârşit această faptă, căzând cu rugăciune ca să-i lase să meargă pă 
la toţi tovarăşii lor şi câte lucruri se vor găsi în fiinţă să le aducă şi 
să le primească". 

Judecata a găsit cu cale să împlinească Niţă Ciocârlie şi 

Ştefan Goncea, jeluitorul Bănică Politimos, toate lucrurile câte i s
au luat, după preţul ce-l vor fi fost, ca unii ce ei au fost mai mari 
căpetenii, iar ceilalţi, pe care ei îi ştiu că au luat din aceste lucruri, 
ce vor avea unii cu alţii, să-şi caute dreptul prin deosebită judecată. 
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Peste câteva vreme pârâţii s-au dus şi au dat jalbă 

căimăcămiei, "arătând multe bârfeli şi categorii cu care socotind că 
poate îşi vor afla vreo îndreptare, dar nu le-a rămas nici un cuvânt". 

Din informaţiile locale rezultă că Niţă Ciocârlie a fost 
bunicul învăţătorului Ion Ciocârlie, actual din Câinie. În ce priveşte 
Ştefan Goncea nu se cunoaşte încă filiaţiunea lui, mai ales că în 
satul Câinie nu mai sunt asemenea familii. În schimb în satul 
Vâlceaua, apropiat de Câinie, există două familii cu numele de 
Goncea, dar care nu cunosc nimic din trecutul revoluţionarului de 
la 1821, Ştefan Goncea30 

IV. Strămutarea satului Câlnicul de Jos la 1827 

Obştea satului Câlnicului de jos s-a hotărât de bună voie în 
anul 1827 să-şi mute casele aşezate pe un pământ bun de hrană pe 
un alt loc mai puţin productiv, pe câmpul cel mare, mai aproape de 
lemne şi de iazul vitelor. Iniţiativa a fost luată de moşnenii 

Ciocârloi ot Câlnicul de jos, care la 15 august 1827 au dat zapis la 
mâna logofătului Constantin Ciocârlie, Matei Ciocârlie, popii Ion 
Andriţoiu, diaconul Niţu Ciocârlie şi Vasile Ţigăran, tot de acolo, 
precum să se ştie că s-au învoit între ei moşnenii, ca să-şi mute 
casele din hotarul de moşie unde casele au fost puse de moşii lor 
când oamenii erau puţini, în câmpul cel mare. Ei şi-au dat seama că 
înmulţindu-se, oamenii şi îndesindu-şi casele, care erau aşezate pe 
un pământ bun de hrană, care se află şi islaz de vite, nu li se mai 
ajung locurile nici pentru hrană, nici pentru islaz de vite. În acest 
sens, văzând că nu se pot hrăni după cum au fost casele puse, 
precizează în zapis că "ne-am învoit între noi moşnenii ca să ne 
mutăm casele de unde sunt puse şi să le punem în rând, pe câmpul 
cel mare, care şi pe siliştea lui ce va avea unde este pământ mai larg 
şi mai aproape de lemne şi de islazul vitelor, ca să ne rămână 
pământul cel bun unde sunt casele vechi pentru hrană oprit". 
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De asemenea, moşnenii au gândit că prin această mutare să 
nu mai facă atâta sumă de ţarină în toate părţile, ci să facă numai 
căpătîile siliştilor care cât vor avea, în acest fel să rămână islazul 
vitelor osebit şi dumbravă până la Crâcioviţa şi de acolo înainte să
şi facă câte un căpătâi de ţarină. Totodată au hotărât ca în termen de 
un an să-şi mute în locul nou casele cele vechi, iar care nu-şi va 
muta casa veche să-şi facă alta nouă. 

Zapisul de strămutare poartă 20 de semnături dintre care 
cele mai multe sunt familiile: Ciocârlie, Ţigăran şi Nimară, familii 
ce şi în prezent există în satul Câinie. Zapisul moşnenilor din 
Câlnicul de jos, este vizat de Isprăvnicat la 9 ianuarie 1828 de Gh. 
Manolochescu, condicarul judeţului Gorj. 

De menţionat că în noua împărţire administrativ teritorială 
nu mai figurează satul Câlnicul de jos. El se află în partea de sud a 
comunei Câinie, pe tritoriul mahalalei cunoscute astăzi Barboneşti 
lângă biserica actuală Sfinţii Voevozi, zisă biserica din deal "sau la 
Troiţă", Câlnicul de sus ce figurează şi astăzi ca sat al comunei 
Câinie, în partea de apus a comunei, tăind-o în linie drepată de la 
Nord la Sud, având în trecut o biserică cu hramul Grigore 
Bogoslav, actualmente dărâmată. Satul Câinie propiu-zis, constituie 
actuala vatră a comunei Câinie, aşezat chiar pe şoseaua Târgu - Jiu 
- Turnu Severin, în apropiere de biserica cu hramul Sf. Nicolae, 
fiind format mai ales din mahalale vechi ale familiilor Ciocârloi, 
Ţigărani şi N imaroi3 1

• 
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1827 avgst 15 nr. 31anexa2. 

Moştenii Ciocărloi ot Călnicu de jos dat-am acest încredinţat 
zapis la mâna logofătului Cont. Ciocârlie şi Matei Ciocârlie şi popii lui 
Ion Ion Andriţoiu şi diaconul Niţu Ciocârlie, Vasile Ţigăran ot tam 
precum să se ştie că avem un hotar de moşie în Călnicu de jos fiind 
casele puse de moşii noştri când oamenii erau puţini şi acum înmulţindu
se, îndesind casele neajungând locurile pentru hrană şi nici islaz de vite 
şi casele sunt puse în pământ bun de hrană care se află islaz de vite, 
văzând că noi ne putem hrăni după cum au fost casele puse, ne-am învoit 
între noi moşnenii ca să ne mutăm casele de unde sunt puse şi să le 
punem rând pe câmpul cel mare care şi pă siliştea lui ce va avea unde 
este pământul mai larg şi mai aproape de lemne şi de islazul vitelor, ca să 
ne rămână pământul cel bun unde sunt casele vechi pentru hrană oprit, ca 
să nu mai facem atâta sumă de ţarină în toate părţile ci să facem numai 
căpătâile siliştilor care cât vor avea să rămână islazul vitelor osebit şi 
dumbravă până la Crâcioviţa şi de acolo înainte ori să avem să facem 
câte un căpătâi de ţarină şi în soroc de un an toţi să ne mutăm casele cele 
vechi iar care nu îşi va muta casa veche să-şi facă alta nouă. 
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Eu diacon Alecsandru Ciocârlie 
Eu Mihai Ciocârlie 
Eu Gheorghe 
Eu Ion Enache Ciocârlie 
Eu Constantin Ciocârlie 
Eu Ion Ciocârlie ot Câinie 
Eu Mareş Ciocârlie 
Eu Barbu zet Ciocârlie 

Sanda Preoteasa 
Eu Ioana lui Iovan 
Eu Nicola Ciocârlie 
Eu Ion Ciocârlie mazilu 
Eu Ene Ciocârlie 
Eu Ion Pocşan 
Eu Niţă Ciocârlie 
Eu Pârvu Ciocârlie 
Eu Matei Ţigăran 
Eu Dumitru Ţigăran 
Eu Băluţă Ţigăran 
Constantin sin Ion Nimară. 

1827 avgust 15 

am adeverit 
am adeverit 
am adeverit 
am adeverit 
am adeverit 
am adeverit 
am adeverit 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 
az adeverez 

Cu acest zapis de învoire viindu înaintea mea Enache Ciocârlie i 
Constandin sin Ion Nimară din partea celorlalţi ce să văd şi ei iscăliţi 

întrînsul şi arătând că de a lor bună voie au făcut învoirea ce să coprinde 
spre a se păzi întocmai după rugăciunea ce mi-au făcut s-au adeverit şi de 
către mine, trecându-se în condica judeţului. 

Georghe Manolochescu condicarul judeţului Gorj 
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1828 ghenarie 9. 

Arhivele Statului Bucureşti 
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