
SLOBOZIILE DIN GORJ 

GH. GIRDU 

Slobozii se numeau satele formate S<'U populate de 
locuitori veniţi din alte părţi, străini sau băştinaşi, care se 
bucurau de l.ibertatea aşezării lor, a limbii şi a credinţei, fi
ind scutiţi pe un timp oarecare de bir şi alte obligaţiuni im
puse în genere pămîntenilor. Ca sistem sînt foarte vechi, 
la început, se f<lceau pe moşiile domneşti, boiereşti şi 
mănăstireşti, fără îndeplinirea unor formalităţi. Cu timpul 
însă, mai ales, în secolul al XV-lea, înfiinţarea acestora a 
devenit o chestiune de stat, constituindu-se pe baza unui hri
sov domnesc. 

Cea mai mare parte a oamenilor din sloboziile din Ţara 
Românească erau veniţi de peste hotare : sîrbi, bulgari, 
turci, unguri şi români din Transilvania. Locurile unde a
ceştia s-au aşezat au luat numele după originea locuitorilor, 
fie distinct, fie prin adăugarea la denumirea satului în cazul 
că acesta există. In judeţul Gorj, localităţi din acest gen gă
sim atestate documentar satele, Ugri, Unguri, Ungureni, Un
gurelu. Astfel, Dan I, confirmă la 5 aprilie 1424 mănăstirii 
Tismana. Stăpinirea peste satul Ceurii, Duseşti şi Ungureni, 
cumpărate pe atunci de egumen. Lînqă aceste localităti, gă
sim întărit mănănstrilor Tismana şi Vodiţa, satul Tămăşeşti, 
la 28 oct. 1428, denumit după întemeietorul său Tamaş, de 
origine ungureascu. La 19 martie 1502, Radu Vodă confirmă 
jupînului Radu şi fratelui său Petru, stăpînire peste mai multe 
sate, din care „să le f.ie Ungurelu jumătate". 

Primul privilegiu acordat sloboziilor, prin hrisov dom
nesc în Ţara Românească, este menţionat în anul 1435, iar 
al dodlea înlSOS, acesta privind satul Topeşti din judeţul 
Gorj. Prin hrisov, Radu cel Mare la 28 mai 1505, împuterni
ceşte mănăstirea Tismana ca oricîţi vecini se vor aduna pe 
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moşia Topeşti a sfintei mănăstiri şi cîţi sînt „să fie liberi de 
toate slujbele şi dăjdiile mari şi mici". De asemenea, Vlad 
Voevod, la 1531, .îngăduie egumenului Teofan de la mănăs
tirea Tiismana să fie volnic să facă sat nou la Vadul Bistre
ţului şi oricîţi vecini vor aduna în acea silişte să fie „slo
bozi de toate slujbele şi dăjdiile şi muncile cite se af.lă în 
ţară de .sine stătătoare" fiind iertaţi pe 2 ani. 

Prin hrisovul dat de Alexandru Coconul voievod, la 20 ian. 
1626, logofătul Miloş este împuternicit să-şi strîngă rumănii 
fugiţi din Brăneşti, ori unde s-ar .afla „măcar în sat dom
nesc, măcar în sat boerescu, ani călugărescu, ori la slobozie, 
ori la oraşe". 

Tot Alex. Coconul, la 2 sept. 1626, împuterniceşte pe 
episcopul Serghie nastovnic al mănăstîrii Tismana, să strîn-
gă oameni străini, să facă slobozie, fără dajdie, pe moşia 

Călugăreni, „pentru ca această silişte de sat a rămas µustie, 
fără de oameni, încă din zilele răposatului Mihai Voievod'', 

In secolul al XVI-lea, sloboziile luaseră o mare amploa
re, constituind o pdmejdie pentru dăjdiile şi birurile dom
niei: Pentru curmarea acestui rău, unii boieri de neam din 
timpul domnitorului Alexandru Voievod „şi-au dat seama că 
trebuie să se ridice toate sloboziile boderilor, mănăstirilor şi 

străinilor ,ca păgubitoare pentru stăpînirea lor". Pentru a
ceasta, s-au adresat arhiepiscopului, Chiril al Constantinopo-
lului, care în sobor de preoţi, la 28 aprilie 1626, a dezlegat 
de blestemele scrise rn hrisoavele făcute pe vremuri pentru 
cei ce vor sparge slobozia şi .au hotărît „să nu mai fie slo
bozii", în Ţara Românească. 

Se pare că această hotărîre scrisă într-o carte pecetluită, 
n-a avut efect deoarece în continuare mai sînt menţionate 
slobozii şi s-au ~ai acordat privilegii de către domnitorii 
Ţării Româneşti, De exemplu, la 30 sept. 1630, Leon voievod, 
porunceşte dijmarilor, vinăriceilor şi mierarilor din judeţul 
Gorj, să lase în pace „satul Tismana, slobozia al sfintei mă
năstiri Tismana", deoarece este scutit de dări. 1 Dintr-un do-
cument emanat mai tîrziu, adkă la 10 iunie 1715, constatăm 
că moşii şi părintii sătenilor de pe moşia Palavragi, ai fraţi
lor Ciucurencul, au venit de prin alte părţi, făcîndu-şi acolo 
aşezămînt.2 
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La 15 oct. 1719, un număr de bulgari au adresat adminis
traţiei austriece din Craiova, un memoriu, solicitînd să treacă 
sub proiecţiunea acesteia. Memoriul fiind aprohat, bulgăr:i 
s-au aşezat în Brădiceni din judeţul Gorj şi au primit ca 
semn al privilegiilor un sigiliu particular. 

In harta austriacă întocmită de Fr. Schwantz, cu locali
tăţile din 1718, în Gorj, figurează satul Slobozia, de lîngă 
Tg.-Jiu, care fără îndoială era constituit cu mult înainte de 
această dată. 

La începutul stăpînirii austriece în Olteruia multe sate 
erau părăsite de locuitori din cauza războaielor, a sarcinilor 
fiscale şi a exploatării boiereşti. De exemplu, tot din harta 
întocmită de Fr. Schwantz între 1720-1722, se observă c;1 
în judeţul Gorj satele Recea, Rovinari, Moi, Văcarea, $asa 
şi alte sapte erau părăsite. lncă din 1720 administratia Olte
niei a întreţinut o intensă corespondentă în legăturil cu 
iobagii fugiţi din părţile Transilvaniei în Oltenia, conditir
ntnd înapoierea acestora de trimitere în schimbul lor a şer
bilor şi ţiq0nilor din Oltenia, trecuţi peste munţi. In acE•st 
scop vornicul judeţului Gori n. primit porunci rle la ndminis
tratia Olteniei, la 10 iunie 1723, s'\ întocmoască lis1ri cu toti 
ţiiranil iobaqi veniti din ţinutul Hn11erlocrei după 1718, snr:' 
a fi trimişi înapoi. Cu toate măsurile întreprinse pentrn adt1-
cerea la urnă a fuoarilor. fenomenul fnqii e continuat. rriai 
?}PS rlin c.:;uza sarcinilor fiscale din ce în ce mai qrele. Cu 
tirnnnl. v0Pvozii romlmi. nentru repopularea satelor, au luat 
m2suri să încurajeze :imigrările. 

Astfel, în 1744, s-a înqăd11it mănăstirii Tismana să strîn
gă oameni străini pe moşia Moi din Gorj.4 

Totodată. Constantin Mavrocordat. la 4 februn.rie 1746, 
a dat un nsezi'lmînt domnesc privitor !a avantrtiele locuito
rilor înstrăinati, care ar voi să vină în ţară „să se aşeze or 
la ce loc le va plăcea, să fie în pace si în odihnă sase 
luni''. iar de la „acel soroc înainte vor începe a-şi da rup· 
toa_rea lor, de om cite taleri 5 pe an" .5 

Nevoia de brate de muncă sporeşte ca urmare a aparHi
ri elementelor capdtaliste în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea. 

După încheierea păcii cu turcii, Alexandru Ipsilanti, în 
1774, a făcut catagrafia locuitorilor dajnici ai ţării, aşezîn-
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du-i în „li ude", adică o familde cu stare bună sau o adunare 
de două sau trei familii în stare mai săracă. Totodată vă
zind pămîntul ţării în multe locuri nelocuit a dat voie ca 
să vină din străinătate ori cîte familii vor vrea, înfiinţînd 
două isprăvnicate în 1776, unul ~n Valahia Mare şi altul în 
Valahia Mică. Actul înfiinţării i1u este cunoscut, însă rezul
Lă din alte documente, în special din raportul Divanului Ţă
rii Româneşti, înaintat generalului mai.or Stadter, la 20 iulie 
1811, în care se precizează că „se numea ispravnicul de un
gureni" .6 De asemenea, nu cunoaştem dacă organizarea celor 
ctouă isprăvnicate, este în adevăr, iniţiativa luată pentru 
prima .dată de Alezandru Jpsilanti. 

Un document cu dată mai apropiată de data înfinţării 
celor două ispr ăvnicate, este scrisoarea din 6 sept. 1799, tri
misă de Ianache Moruzd, văr cu Alexandru Ipsilanti, cătw 
ispravnicii de Gorj, prin care înştiinţează că mănăstirea Tis
mana, are orînduită milă prin hrisov domnesc de a ţine zece 
oameni străini pentru ajutor la treburile mănăstirii, precizînd 
că „după ce să trudeşte de-i aduce din străinătate ispravnicu 
de ungureni, dvs. îi supăraţi cu pecetea de la IVIăria sa 
Vodă".' 

Atribuţiile isprăvnicatului înfidnţat în 1776 sînt întărite 
prin hrisovul domnitorului Mihai Şuţu, din 25 noiembrie 
1783, arătîndu-se condiţiile pentru acei străini de peste ho
tare ce vor veni în pămîntul ţării „unde se vor aşeza să se 
cheme slobozii domneşti, neamestecîndu-se cu ţara în cislă, 
nici cu dăjdiile visteriei obişnuite şi neobişnuite". De ase
menea dăjdia s-a întărit la 12 taleri pe an plătibilă la trei 
sume adică pe cite patru luni al cărei nivel şi condiţii de de
punere au fost îmbunătăţite fa~ă de cele din 1776, aşa cum 
rezultă din hnisov.8 

După încheierea războiului ruso-austro-turc ( 1787-1792). 
se pare că isprăvnicatul străinilor n-a mai func~ionat, dato
rită faptuiui că după ce a venit „armia austriacească". co
Transilvania, a căutat să-i ducă înapoi în pămînturile Tran
mandirul acesteia văzînd mulţimea familiilor ce au venit din 
silvaniei şi în Ţara Ungurească, dar aceştia n-au vrut a se 
întoarce înapoi, dîndu-se la bir cu locuitorii ţării. „Şi aşa, 
de atunci s-au stricat această orînduială şi au lipsit venirea 
lor spre a lăcui supt ocrotirea stăpînirii" .9 Cu toate că la 
1792 isprăvnicatul, desigur, n-a mai funcţionat, totuşi în alte 
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documente constatăm în continuare acordarea de scutiri 
pentru străini. De exemplu, în hrisovuJ lui Alex. Constantin 
Moruzi din 16 aug. 1793 se acordă mănăstirii Tismana 
dreptul de a tine 20 liude de „străini scutiţi de toate biru
rile şi alte angarii" şi să fie apăraţi şi ocrotiţi pentru ca să 
se poată păzi sfânta mănăstire de tâlhari şi oameni răi" :o 

In 1812 Ion Gheorghe Caragea, a început a reglementa 
situaţia străinilor, înglobînd în acelaşi regim .atît pe româ
nii ardeleni ,,Ungureni", cît şi alţi fugari veniţi de peste 
hotare. Mai întîi s-a făcut o catagrafie a tuturor străinilor 
în vederea înscrierii lor într-un isprăvnicat. Cu această mare 
acţiune de catagrafiere a străinilor, s-au produs unele ja-
furi, din partea autorităţilor locale. Astfel, în judeţul Gorj 
suditul chesaro crăesc, Solomon Gearah, prin silnicie a luat 
de la cîţiva ungureni peste 1 OOO de taleri, în timpul de 
cînd s-au apucat de s-au înscris Ia isprăvnicatul străinilor, 

fiind ajutat de ispravnicul judeţului, cluc·erul Grădişteanu, 
care i-a dat 14 ungureni „să-i aibă de poslusnici" 11 (anexa 1). 

Dup:i întocmirea catagrafiei s-a reînfiinţat „precum şi 
din vechime a fost, doi ispravnici dă ungureni", ale căror 
atribuţiuni asemănătoare cu precedentele, au fost stabilite 
prin documentul din februarie 1814, intitulat „Carte slobodă. 
Ponturile aşezămîntului străinilor" .'2 

Printre .altele se menţionează că şi aceşti străini „să 
dea la Visterie o uşoară dajdie", pentru neapăratele trebu-
inţe ale ţării. In afara isprăvnicatului rămîneau sudiţii austri
eci cc:re aveau la mîna lor „patent?:î. de ~udit", iscăUt~i de 
marele vistier al ţării, aceştia fiind sub protecţia consulului 
a unui stat străin se bucurau de privilegii fiscale şi o juris
dicţie deosebită de aceea a pămîntenilor. 

Intr-un raport din 14 ianuarie 1814 aflăm categoria de 
unqureni ce s-au aşezat în ţară din părţik~ Transilvaniei, 
multi însă au trecut peste Olt. Pentru judeţul Gorj se dă un 
catastif de sîrbi străini ce au venit din ţara nerr:ţească şi 
s-au aşezat în ţară, din care pentru 44 de familii şi 4 de hol-
tei se indică locul c~e aşezare. Printre alţii sînt înscrişi Patiu 
şi Iovan Sîrbu Ia SUî.neştii de Jos ; Nesa, Sârbu, Pătru Pen-
cof, Radovici, Stoicu şi alţii la Căpăccni; Părvu Nicola, la 
Slobozia, Iancu Zetcovici la Vădeni, Rădoi Petcu, Marcu Tu-
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dorovici la Cartiu, Ivan Velicov:ici, Gh. Cirmasu, Dulgheru, 
Popovici, Sărbu Ia Tg.-Jiu, .căpitan Ioniţă Sărbu la Maghe
reşti şi alţii. 

Tot în raportul din 1814, se arată că între străinii ce 
au început a veni din Transilvania sînt şi 56 sălaşe de ţi
gani cu vătaful lor care „fiind veniţi din ţinuturile străine 
au fost trecuţi şi ei în părţile ţării nemţeşti şi acum au ie
şit şi ei în tară şi s-au aşezat în judeţul Gorjului". Se cerc 
poruncă cum să se procedeze cu aceşti străini „mai ales cu 
ţiganii aceia ce s-au .aşezat în judeţul Gorjului". La sfîrşit 
raportul se încheie cu statistica catagrafiei : 265 ungureni, 
127 sîrbi'il (anexa 2, 3). 

Datorită faptului că cei din aş·~zămîntul străinilor se 
bucurau de anumite privilegii şi reduceri de dăjdii, mulţi 
din ;pămintenii birnici fugeau prin diferite mijloace înşelă
toare între străini, pricinuind pagube visteriei. O încer
care de amestec al pămîntenilor în cei străini s-a manifestat 
în satele Bâlta .şi Valea Mare din judeţul Gorj, sesizată de 
vătaful plaiului Vîlcan. La 30 oct. 1815 s-a dat o poruncă 
domnească către ispravnicul străinilor să scoată cele 100 de 
familii ale satului Bâlta şi să fie aşezaţi între dajnicii bir
nici, iar cei din Valea Mare dacă nu pot să fie îmblînziţi să 
rămînă la străini, ca să nu mai „supere .auzul Măriei Sale". 

Printre jeluitorii din Valea Mare se găsesc : Mihai Pa
roi, Sandu Tocam, Cojocaru, Zaharia, Rădulea, Medhar, Cim
poieru, Vitejan, Virizia, Vulpe, Ceauş, Mănecă, Holdă şi alţii. 

De altfel, pentru toate satele, ispravnicul din Gorj este 
mereu atenţionat asupra faptului că locuitorii pămînteni de 
care el răspunde, în special holteii, feciori şi birnici se a-
şează la orînduiala străinilor, cerîndu-i foaie de străini ce se 
află in acel judeţ, neştiuţi de visterie. 

Datorită faptului că ân toată ţara mulţi dintre birnicii 
pămînteni treceau în rîndurile străinilor ceea ce pricinuia 
dărăpănarea judeţelor, Ion Vodă Caragea desfiinţează în 
septembrie 1818 instituţia pe care tot el o înfiinţase.'" 

Fără îndoială că această măsură a provocat fuga şi mai 
masivă a locuitorilor de prin sate. Atît pămîntenii cit şi 

străinii din judeţul Gorj au fugit în anul 1818 spre alte ju
deţe, Astfel, au trecut din Gorj în Mehedinţi 293 lude, în 
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Dolj 130, în Romanaţi 363 şi Vîlcea 206 lude, în total 992 
familii de fugari. Pentru stăvilirea fugii locuitorilor de prin 
sate, Alexandru Şuţu Vodă dispune reînfiinţarea celor două 
isprăvnicate de ungureni în luna aprilie 1819.'5 

După această perioadă găsim o evidenţă mai clară şi 
mai completă a slobo:dilor din ţară. înscrise în cite un ca
tastih întocmit de isprăvnicatul din Valahia Mare pentru cele 
12 judeţe de dincoace de Olt, şi cel din Valahia Mică, pen
tru cele cinci judeţe de dincolo de Olt. 

Sloboziile din Gorj, sub această formă apar din 1819. 
Acest lucru se deduce din „delele cu perelipsuri" ale isprăvni
catului străinilor „prez Olt" privind socoteala familiilor trecute 
ca adaos în „tetraminia" anului 1820, provenind din cele ale a
nului 1819. 

In această situaţie sînt 14 familii de sudiţi din Gorj, ce 
au răspuns la dajdia la orînduiala străinilor, cîteva sporuri 
de 38 şi jumătate de familii şi aranjarea la orînduiala stră
inilor, prin scoaterea de la birnicii pămînteni a 49 şi jumă
tate de familii de ·la Bâlta Ungureni şi 38 familii de la Do
brita. De asemenea, Nicolae Ernuţă zet Vlăduţu Bercescu din 
qreşeală a venit în tabla satului Cernădi.a, deşi după mumă 
tot neamul lui se pogoară din mazil. 

Din Ghenarie 1820 se găsesc catastihe cu suma famili
ilor străine din cele cinci judeţe de ,peste Olt, trecute în daj
nicii isprăvniciei străinilor, întocmite la patru luni adică pe 
tetraminii. 

Fiernre tetrnminie, are înscrisă denumirea sloboziei, nu
mele şi prenumele dajnicilor străini, numărul talerilor, a ba
nilor şi suma (nr.) ludelor. După ce sînt trecute toate slobo
ziile cu dajnicii care o compun, sînt înscrişi un mare număr 
de străini ,.răspîndiţi (risipiti) pc alocurea", prin toate satele 
judeţului sau „sudjţi lepădaţi în dajdie", după care se face 
adunarea, adică recapitulaţia sloboziilor cu sumele încasate. 

btre 1820-1830, găsim menţionate în judeţul Gorj, 23 
ele slobozii şi şapte care în ilcea perioadă aparţineau de ju
dcţui Iv1chedinţi 16 (anexa 4). 

Făcînd o aşezare geograficu a lor, observăm că se întind 
de-a lungul lanţului subcarpatic la ieşirile din munţi, sau 
răspîndite de-a lungul văii apelor spre sud, formate în majo-
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ritate din populaţie ardelcncasc~i, poreclită pe nedrept „un
gurtmi", veniţi unii din timpuri mai vechi, alţii mai exact 
din secolele XVII şi XVIII, revărsîndu-se prin toate sa
tele, începînd de la Baia de Ararn5 pînă la Băbeni, din Valea 
Oltului 17• ln acest sens a rămas gravat într-un document din 
1773 strigătul locuitorilor din cele două principate Muntenia 
~i Moldova că „Tot Ardealul vine peste noi"Y 

Tr!:!bliie subliniat faptul că fenomenul invers de imigra
re a 'fost în rare cazuri. Mai ales în timpurile mai vechi şi 
în special în secolele XII şi XIII documentele sint mărturie 
că nu a existat fenomenul de trecere a ţăranilor români în 
Tranailvaniar Se poate să se fi refugiat adversari politici sau 
boieri .nemulţumiţi faţă de domnie, care nu rămîneau acolo 
decît pinii la găsirea primei ocazii de a se reîntoarce. 
Un fenomen de acest fel îl reprezintă cazul boierilor din 
Oltenia refugiaţi în Transilvania, chemaţi înapoi în 1738 de 
Paşa din Vidin prin intermediul boierului Matei Bălăcescu.19 
Se ştie că, între Transilvania. şi celelalte ţări surori existau 
continuu ampk legâturi politice, economice şi culturale, 
Carpaţii ·fiind puntea de legătură permanentă a spaţiului 
românesc. Nmna:i in cazul evenimentelor social politice atît 
de apăsătoare, românii ardeleni au trecut în multe cazuri de
finitiv în ţările surori. Persecuţii religioase, exploatarea sîn
geroasă, fuga de cătănie şi foamea au fost permanent cau
zele imigrării ardelenilor şi a allor locuitori de alte naţio
nalităţi d:in Transilvania, în special secui şi saşi.20 Pe acest 
temei socotim că popularea satelor în ţările româneşti cu 
populaţia venită de peste munţi nu s-a făcut prin transhu
manţă. Este adevărat că mulţi oieri coborau cu oile peste 
Carpaţi dar se întorceau, fiind foarte rare cazurile în 
care-şi manifestau dorinţa să rămînă în principate. Fără în
doială că în cazurile persecuţiilor social-religioase şi unii 
din oieri fugeau pr.in locurile .cunoscute împreună cu vitele 
şi ·CU avutul pe care-l puteau să îl strecoare. Documentele 
sînt măr.tur-ie că în. cazurile diferitelor întîmplări, ajunşi la 
Sibiel, ·Galeş, Aciliu, Sălişte, Poiana, Dobîrca, Ilurile gub~~r
nici Clujului, Orăştie, Rod, Răşinari, Miercurea şi alte sate 
ale 11ransilvaniei, au trecut Carpaţii, în Valahia, unde se 
bucurau de libertate în sloboziile străinilor. 

Numele familiilor din slobozH!e din Gorj ca Moga, Bra
şoveanu, Gălăţeanu şi altele, indică originea românilor ar
deleni, iar de Cicu, Tamaş, Popovici, precum şi frecventul 
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prenume de Ianoş, atestă orig.mea celorlalte nationaliUHl din 
Transilvania. Dat fiind originea etnică şi legăturile vechi în
tre cele trei ţări surori, precum şi amestecul unor băştinaşi 
în slobozii, se constată că numele imigranţilor „de dincolo" 
adică din Transilvania cu greu se dovedesc de familiile din 
Ţara Românească. 

De aceea, enumerînd nume de familii din sloboziile gor
jene, se observă totuşi că multe dintre ele au corespondent 
la multe nume de familii mai frecvente din satele ardele
neşti. 

Pornind pe sub munţii Gorjului, începem cu slobozia 
plaiului Cloşani din fostul judeţ Mehed1nţi, cu nume româ
neşti ardeleneşti ca : Nicolae Pocaru ot Prezma, Pană Ta
bacu, Busuioc Ungur din Ierboviţa de munte şi alţii. Lăsăm 

('elelalte sate în care găsim notaţi ungureni risipiţi pe a
locurea prin satele din Gorj şi ajungem la sloboziile Vînă
ta şi Tismana, care înglobează o serie de familii de origine 
ardeleană. printre care cele mai frecvente se enumeră: Gă
lăţescu. Gălăţeanu, Mutulescu, Dascălu, Ciobanu, Stănut. Mu
cenic. Moga, Moşoiu şi altele. Pe bună dreptate un asiduu 
cercetător al satelor gorjene (Ion Canea), luîndu-se după in
formaţiile locale, spunea în 1940, că populaţia cătunului Vî
năta lipit de Tismana este formată „pe jumătate din români 
şi jumătate din ungureni", veniţi de prin părţile Clujului şi_ 

Sibiului, iar familia Gălăţescu îşi are originea din „satul 
Galaţi de lingă Făgăraş". 

In continuarea lanţului subcarpatic, întîlni.m slobozia 
Boroşteni, iar mai în munte înşirate ca mărgelele, în linie 
dreaptă, se află sloboziile Valea Mare, Bâlta şi Dobriţa. Şi 
azi locuitorilor acestor sate li se spun ungureni, ei conside
rîndu-se „de dincolo", mai ales cei bătrîni păstrează portul 
şi accentul vechilor păstori din satele ardeleneştii In slobo
zia Valea Mare. figurează familiile Glăvan, Nădrag, Stokhi
nă, Lazăr, Mateheru, Firizea, Ceauşu şi multe altele, iar slo
bozia Bâlta însumează denumirile familiilor Albulescu, Ro
man, Brădiceanu, Cîmpeanu, Constandin zet Ianache ce-i 
zice şi Vâlcea, Ion sin Alion, Ion Ţepuţ holtei, Iacov din To
dea cu brat ego Ion, Ianoş Ionaşcu, Lazăr Iancu şi Ianoş 

Mocole cel Mare, Stanciu al Evii, Todea Floarei cu Ion Dan
ciu Curcă şi altele. Din documentele cercetate rezull<l că 
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Valea Mare începe să fie locuită de ungureni după 1814, ne
fiind menţionată în catagrafiile anterioare. 

In ce prive,şte însă satul Bâlta, remarcăm că aproape a
celeaşi nume de familii şi chiar ca număr sînt cuprinse în 
catastihele sloboziei Bâlta întocmite după 1820 şi au figurat 
şi în catagrafiile anterioare ale dajnicilor pămînteni ai vis
teriei cînd nu funcţiona isprăvn.icatul străinilor. Astfel, în 
condica birnicilor din Gorj întocmită în 1808 la plaiul Vîl
can, sînt înscrise satele Bâlta români, cu 16 familii şi satu_l 
Bâlta ungureni cu 52 de familii, din care 11 familii de frun
te, 11 de mijloc şi 30 de coadă, 11 văduve şi nevolnici. A-
ceasta demonstrează că locuitorii ungureni din Bâlta au avut 
aşezare mult mai veche decît cea prezentată în catagrafiile 
sloboziilor din 1819-1831. Acelaşi fenomen considerăm că 
s-a petrecut şi cu locuitorii satului Boroşten.i români şi Bo
roşteni ungureni, tot din plaiul Vîlcan, cu cei din Stăneşti 
rumâni, Stăneşti ungureni, cu Slobozia din plasa Jiului de sus, 
cu cei din Novaci români din plaiul Novaci şi cu cei din Un
gureni de sus din plasa Gilortului de jos.21 

Ungurenii din Dobriţa se pare că au fost amestecaţi cu 
pămîntenii în catagraf:ia birnicilor din 1808, fără a se crea un 
sat separat, fiind deosebiţi abia în tetraminiile străinilor de 
după 1820. Şi aici sînt multe nume de familii asemănătoare 
cu a celor de peste Carpaţi, cum ar fi : Gârlea, Vlăduţ, Cio
frilă, Bobulete, Săvulescu, Puianu, Timişanu, Sârbu, Berca 
şi foarte multi locuitori din familia Cică sau Cicu, veniţi se 
zice din părţile Oradei şi s-ar trage dintr-un nume ungu
resc. Nu putem, susţine teoria documentului, to
tuşi în parte are dreptate învăţătorul satului Dobriţa prin 
răspunsul său din 1874 la chestionarul arheologic al lui O
dobescu, arătînd că : „nu se ştie însă positiv dacă originea 
locuitorilor ar fi comună, totul este pozitiv, este că, toţi sînt 
veniţi din ţara Ardealului, chiar ohiceiurile îi probează".22 

Desigur nu to~i oamenii sînt din Ardeal, regiunea fiind locu
ită din vechime, după cum rezultă din obiectele de fier şi 
scheletele găsite în interesantele peşteri din comună. 

O altă slbbozie subcarpatică, Ohaba, atestă originea ar
delenească, numele ei fiind corespondent în alte judeţe ale 
ţării şi mai ales peste Carpaţi de unde locuitorii au venit. 
Asemenea „comune dublete" cum le numea în 1942 o cerce
tătoare (Mara N. Pop), sînt multe în Gorj, pomenite de mul-
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tă vreme: Curpen, Groşi, Daia, Hobiţa, Peşteana, Vai-de-ei 
etc.23 Slobozia din Ohaba, din categoria dubletelor, apare in 
documente în secolul XIV şi XV. 

Mai spre sud de Dobriţa, spre răsărit pe valea Suşitei 
din lantul munţilor pînă lingă Tg .. -Jiu. porneau sloboziile 
Stăneştii de sus, Stăneştii de jos, Măzăroi şi Căleşti. 

Din slobozia Stăneştii de sus făceau parte familiile Ar
deleanu, Braşoveanu, Bozan, Danciu. Negărea, Neaqu, Ciu
rea, Neamtu, iar din slobozia Stăneştii de jos : Boroiu, Cio
can, Sofronie, Urzea. 

De asemenea, slobozia Măzăroiu. cătunul de lînqă Stă
neşti era formată din ungureni veniţi de dincolo. Satele din 
această zonă sînt vechi, unele cu numele de oriqine latină 
calesco-calescere (a face cald). In decursul timpului numele 
lor au fost amestecate. confundîndu-se unul cu altul. Astfel, 
în actul din 16 iulie 1800 se vorbeşte de „Cernădin ele ios. 
ce se cheamă şi Căleşti", iar în îmnărţirile administrativ.~ de ia 
începutul secolului, în comuna Stăneşti se înqlobează nu
mai satul Alexeni şi Cernădia, înteleqîndu-se însă prin Cer-
11ădiri. satele Măzăroii-obrejeni. Măzăroli mosneni. Bi.beşti, 
Căleştii prooriu-zis, Căleşti. Slobozia din Călesti 111·,Frna 
un număr de 10-11 Iiude în care fiqurau familiile Săvu
lescu. Puşcaş, Zubrii. Sofron, Murgu, Opriş, Ciulea. CiumpoPr, 
Damian, Boloşin. Opriţescu, Măcesc11, DumitrPscu, Grecn. In
teres"lntă este însemnarea din 1942 ri învăţătorului Siitului 
Cileşti (C. J. Dogaru) carP vorbeşte despre familia Gh. Za
gorianu. venit de peste Dunăre. probabil din Stara-Zagora 
pe la 1790, deoarece fusese condamnat la moarte în tara sri. 
fiind adus de un prieten al silu Gennoglu din Vădeni. In adP· 
văr pisania bisericii di 11 Căleşti vorbeşte de micii pronri<'
tari Gh. şi Smaranda Zagorian, care încetează din viată în 
1813. 

Slobozii puternice întîlnim şi în partea subcaroatică de 
răsărit a Gorjului : Novaci, Crasna şi Benqeşti. Unqurenii 
din Novaci, care pînă nu de mult au constituit un sat snpa
rat, sînt de obîrşie din Poiana Sibiului, de sub munţii Sibiu
lui. rămăşiţe de mocani sau mărgineni şi din satele judetu
lui Alba. Numele de familii ca: Sebeşan. Jipa, Şandru, Po
enar, Ciorogar, Ungurean, Jinar, Teban, Urîtu, Drăgan. Da
finescu, Piluţă şi numeroase altele vin să ateste obîrşia din 
inima Transilvaniei a novăcenilor. Vorbind despre locuito-
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rii din satul Novacii străini în 1921, învăţătorul satului (P. 
Stamatoiu), spunea că sînt „veniţi de peste munte şi îm
propietăriţi în 1864" :iar altul (O. Liana) în 1935 menţiona 
că „ei au portul şi caracterul cu totul deosebit de al băşti
naşilor". 

In aceeaşi zonă sînt cuprinse familiile Lupulescu, Chi
riac, Bărban, Guşatu, Istrate din Slobozia Bengeşti, Ciocel, 
Ciobanu, Cacoveanu, Ciob, Creţu din Slobozia şi familiile 
Boroştean, Hot şi Sârbu din slobozia Recea. De altfel, în 
împărţirile administrative ulterioare ale Gorjului, s-au men
ţinut multă vreme satele Crasna Ungureni şi Bengeşti Un
gureni. 

ln jurul municipiului Tg.-Jiu au polarizat sloboziile Bîr
seşti, Vărsăturile, Vădeni şi Preajba. Aceste sate astăzi sînt 
inglobate în municipiul Tg.-Jiu, aşa cum rezultă din indica
torul localităţilor d:in anul 1974. 

în Slobozia Birseşti s-au aşezat familiile Bistreanu. Vă
găună şi a lui Radu Obru, iar în slobozia Vărsăturile fami
liile Mănăilă, Moşoiu, Comăneşti, Ardeleanu, Joantă, Mără
reţu şi multe Ungureanu. 

Slobozia din Vădeni ca număr de contribuabili era mult 
mai redusă fiind reconstituită se pare mai mult din locui
torii veniţi din I3umbeşti, coborîţi din părţile Ardealului. Cu
prindea printre familiile mai însemna~e numele lui Toma 
RHhov, Toader Silişteanu, Pădureanu, Ungur şi Ploscaru. De
sigur, satul Vădeni este mult mai vechi decît locuitorii aşe 
zaţi în slobozie, el fiind atestat documentar încă din 1570, 
păstrîndu-se însă mai înainte de urbanizarea sa, denumirea 
părţii de mijloc de „ungureni", veniţi după cum spunea, 
în 1942, un învăţător (Toma Becherete), din satul Preajba. 
Populaţia din Preajba, scria în 1942, un cadru .didactic (E-
lena I. Sfetcu), e formată din ungureni, iar „chipul lor a
duce întrucîtva cu chipul strămoşilor noştri daci", se ocupau 
cu creşterea oilor, poartă cojoc, opinci, suman, iţari, căciulă 

mocănească şi părul cu plete.24 In -adevăr, cei din Preajba se 
trag din ungureni, aşa cum rezultă din catastihele sloboziei 
acestui sat din 1820, în ci;ire sînt înscris~ mai frecvent fa
miliile : Mălăel, Dafinei, Ciocăzan, Mocianu, Târlea, Gugu
deanu, Dăianu, Mălăescu, Lume, Plută, Văcaru, constituite 
în 50 de lude. 
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La fel se prezintă situaţia sloboziilor la sud de Carpaţi 
formate din ungureni. Spre exemplu, în slobozia Teleşti fi
gurează printre alţii Constantin Roman, Stoico Brătei şi 
Gheorghe Flămîndu, iar în slobozia Rovinari, Manole şi Dan
oiu Ungureanu. Tot mai spre sudul judeţului Gorj au fost 
unele slobozii ce făceau parte din judeţul Mehedinţi. Se 
enumeră slobozia Turceni, cu familiile Jianu, Ciortan, Grecu, 
Cioată ; slobozia Ţîntăreni cu familiile Mămularu, Abagiu, 
Tăbăcaru, Cojocaru, Ortilă, Bucureşteanu şi altele. 

In afară de aşezarea strMnilor în slobozii mai exista un 
număr restrîns de locuitori stabiliţi în majoritatea satelor 
gorjene, fiind ţinuti în evidenta isprăvnicatului ca răspîndiţi 
sau sudiţi lăpădaţi în dajdie, care cu timpul ca şi multi din 
sloboziile constituite separat au fost asimilaţi de pămînteni. 
De aceea, în multe locuri întîmpinăm expresia unor locn.l
nici că satul lor a fost format de oameni din străinătate, 
cînd în fapt poate să fie vorba ca familia lor să-şi aibă o
bîrşia din altă parte. Asemenea aşezăr<i de locuitori străini 
găsim la Hobiţa pe D. Bobulea şi Barbu Poenaru ; la Cîrnpul 
Fomii pe Mihai Ropan ; la Andreeşti p2 Gh. Făgărăşanu ; la 
Cărbuneşti familiile Panduru, Beche, Peştea, Bâtar, Trăista
ru ; la Logreşti-Birnici pe D. Stoiculescu, la Tg.-Jiului fami
liile Păun, Curelea, Sârbu, Tabc:cu, Părpîneaţă, Fotea, Aba
giu ; la Slivileşti Ion Pupăză şi Gheorghe Băran; la Peştea
na Dumitraşcu şi Gheorghe Teodor sluga arendaşului ; la 
Stolojani, I. Tîrban Ungureanu şi mulţi alţii prin satele Gor
jului. 

Menţionăm că numărul străinilor risipiţi pe alocurea în 
satele judeţului Gorj ocupau o pondere destul de însemnată 
în totalul numărului de familii aşezate în slobozii. De exem
plu, în tetraminia pe maI-august 1825 din cele 633 lude ale 
sloboziilor gorjene, de la care s-au încasat 4401 taleri, erau 
răspîndite 265 de lude cu 1348 taleri. 

Pe lingă acestea, se mai constatau străini desc:operiti ul
terior, denumiţi spornici care se adăugau la tetraminia res
pectivă. Ca exemplu, în tetraminia ghen-aprilie 1824 „tabla 
spornicilcq-", a. cuprins 26 de stră•ini cu ~14 talmi ai;;eza\i 
prin diferite sate sau slobozii ale Gorjului. 

De altfel, aportul străinilor din Gorj la veniturile Vis
teriei prin „uşoara dajdie" cu care contribuiau, era totuşi 
însemnat, deoarece aceştia dispuneau d~ o putere economic,\ 
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bună, realizată mai ales din creşterea vitelor. Printr-o ex
trapolare, sloboziile din Gorj în perioada 1820-1830, la 
500-900 lude .depuneau între 4000-8000 taleri la o tetrami
nie (a se vedea anexa nr. 4). 

O situaţie în lei mai exactă este dată de visteria Ţării 
Româneşti privind strîngerca birului de la străinii din Va
lahia Mică de la 1 mai 1828-1830, din care aflăm că din cei 
413 400 lei încasaţi de la aceştia, judetul Gorj a contribuit 
cu 35 399 lei, din care 5 381 lei s-a oprit la ispravnicatul stril
inilor pentru acoperirea cheltuielilor, făcute mai ales cu 
plata slujbaşilor (boier .ispravnicul, .sameşul, logofătul şi zap
cii plăşilor)."5 Contribuţia judeţului Gorj la visterie era cea 
mai mică faţă de celelalte judeţe, pentru că şi numărul stră
inilor era mai redus, majoritatea trecînd continuu spre jude
ţele mai bogate, atît din Oltenia cit mai ales in Valahi<t 
Mare, avînd dreptul să se aşeze unde vor. Chiar dacă unii 
vătafi le făceau greutăţi, străinii făceau „strigare" pentru a 
li se acorda privilegiile dorite avînd tot sprijinul domniei. 
De exemplu, vătaful plaiului î-iovaci, reţinînd nişte familii 
şi feciorii holtei ai acestora veniţi din Transilvania prin 
schela plaiului, care doreau să meargă la rudele din Bucu
reşti în 1830, a primit ordinul divanului şi al visteriei, să 
facă punere la cale după orînduiala toată."6 

Aportul străinilor la prosperitatea Ţării Româneşti este 
recunoscut in foarte multe ocazii. De exemplu, Marele Di
van prin anaforaua din aprilie 1819 către domn, în privinţa 
celor veniţi de peste munţi, arată că se silesc „cu multă 
sudoare şi osteneală spre dobîndirea hranei şi a lucrării pă
mîntului, deschizînd locurile acestei ţări şi împodobindu-le 
cu nenumărate semnături, în spre îmbivşugarea obştei". De 
aceea. visteria se îngrijea permanent ca străinii din slobozii 
să nu fie supăraţi de către căpitanii sau zapoii plaiurilor 
„cu feluri de .însărcinări", fapt ce i-ar determina să se stră
mute, aducînd pagubă visteriei.27 

Astfel, în 1830, Visteria a atras atenţia ispravnicilor de 
Gorj că „a fost înştiinţată de ispravnicul străinilor din Va
lahia Mică, de neîncetatele supărări în feluri de chipuri ce 
cearcă birnicii străini de către birnicii pămînteni şi slujba
şii judeţului". Ocîrmuirea Gorjului a răspuns că „nu face nici 
o supărare dajnicilor străini, ei fiind păziţi după aşezămîntul 
întocmit între ludele birnicilor şi dajnicilor străini, arătînd 
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că rău înştiinţează ispravnicul străinilor". Totodată, zapcii 
Gorjului se îngrijeau de sănătatea locuitorilor străini de la 
toate sloboziile şi de cei risipiţi, informînd la 31 ianuarie 
1830, că sînt toţi sănătoşi de la mare pînă la mic şi sînt 
cercetaţi de doud. ori pe săpt5.mînă. prin „deselnici şi cinov
nici precum au fost porunciţi". 

Despre sudiţii austrieci din Gorj, aflăm că aceştia au 
înştiinţat consulul rusesc despre măsurile luate de ispravni
cul de peste Olt, prdn care a dat la bir feciorii de soldaţi ; 
pe Ştefan Nicolae, Dimitru Lărmoveşti şi Pavel Cuciuc. A· 
cesta a rugat visteria să-i scutească de toate pămînteştile 
tabele. 28 

Cu toate privilegiile acordate, slobozienU au fost con
tinuu înşelaţi de slujbaşi şi chiar de ispravnicii străinilor 
pr.in încasări mai mari, prin scăderi a unor familii conside
ra te ca decedate sau fugite. Pe această linie se cunosc ne
regulile ispravnicilor Nicolae Brăiloiu şi Iancu Bengescu în 
1814, sameşului Dumitrache Bobescu şi Costache Sterian în 
1830, împărtăşit de ispravnicul Constantin Ruşeţ. 

Cu numirea sloboziilor ne oprim la anul 1829, conside
rînd că altele ca denumire nu au mai existat în Gorj, deşi o 
situaţie a lor probabil s-a făcut şi în 1830, aşa cum rezultă 
din pitacul Căimăcămiei din Craiova, către cinstitele ocirmu
iri a judeţelor, prin care se cere să se trimită catagrafia 
sloboziilor de pădure, de cîmp, de munte, cu starea lor, cu 
suma familiilor şi a banilor ce plătesc. De .altfel, dajdia de 
la aceştia s-a încasat pînă la ,aplicarea reformei fiscale pre
văzută. în Regulumentul Organic care prevede la 1 iulie 
1831, printre altele, că se desfiintează „amândouă isprăvni
caturile de streini şi vătăşiile de plaiuri" 29~ Ca urmare Viste
ria Ţilrii Româneşti, a dat poruncile necesare către cei doi 
is1Jravnici ai străinilor şi boierilor ispravnici ai judeţelor. 
arătînd că „birnicii streini şi toată orînduiala acestora supt 
orice numire are, să împreună cu ceilalţi dajnici ai saldor 
şi ai oraşelor şi să-şi plătească birul capitaţii lor sau darea 
pentru patentă fieşcare la ocîrmuirea judeţului unde işi va 
avea hălăduirea" .30 

Astfel că, sloboziile din Gorj şi-au încetat activitatea 
organizatorică la 1 iulie 1831 iar „populaţia lor a trecut la 
plata dajdici la fel cu pămîntenii". 
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Cu toate că sloboziile s-i.lu desfiin~at la 1831, fenomenul 
de sosire a românilor ardeleni şi a altor străini în satele 
Gorjului a cunoscut un mers ascendent, mai ales în noHe 
condiţii de dezvoltare a societălii româneşti. Pe această li
nie se enunieră cazul unor băjenari veniţi prin plaiul Novaci 
prin poteca Recea ; cazul celor cinci famJ.lii de români co
borîte pe poteca Florile Albe în 1830 în Gorj, pentru că nu 
au avut loc de hrană şi de frica cătăniei ; cazul celor 131 
de familii de băjenari veniţi în Gorj din Austria în 1832 şi 
reîntorşi în 1835 cu vitele lor; cazul fraţilor Manea cu ru
dele lor care în 1844 au coborît cu oile prin pasul Viican 
şi au cerut să se stabilească în Cernădia ,şi Vărsăturile. Ca
zurile continuă, fiind numeroase, mai ales spre sfîrşitul se
colului al XIX-iea, cînd o serie de negustori şi profesori 
atdeleni au venit şi au contr.ibuit prin activitatea lor îm-
preună cu autohtonii, la dezvoltarea economică şi culturală 

a Gorjului, precum şi la desfiinţarea frontierei ce despi.irţea. 
Gorjul de Ardea1:i 1

• 

Dacă după desfiinţarea isprăvnicatelor şi a sloboziilor, 
s-au menţinut multă vreme denumirea unor sate în Gorj în 
furtcţie de originea locuitorilor, cum au fost numele satelor: 
Slobozia, Crasna Ungureni, Novaci Streini şi Ungurele, as
tăzi în acest .colţ de ţară, portul şi obiceiurile se mai păs
trează în parte, iar sîngele s-a asimilat în acelaşi şuvoi al 
slobozirii unei noi orînduiri socialiste, rămînînd doar ca a
mintire localitatea Slobozia, înglobată în municipiu şi a sa
tului Ungureni de lingă Tg.-Jiu. 
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datele mai importante' menţionate în lucrare. Anexele- nu au 
mai fost publioate în alte reviste, fiind inedite. 

Aneza 1 

Academia R.S.R. Mss 267, pag. 101, 102 

1814 ian. 11 

5 cărţi către vătafii de plat 

Să fie cu îngrijire asupra ung. ee vin din părţile Tran
sih'. şi a ţării ung. Viind a se aŞeza cu lăc. aici rn ţara dom. 
mele. Cîti vin la hotarul ţării ar:ătind că voesc a-şi &şeza 

lăcuinţp. aici în ţară, să-i iei în scris cu numele, cinul şi po
recla şi locul, cu arătarea locului unde voesc şi trag a să 

aşeza aioi cu lăcuinţa. Să-i faci cunoscut isprav. jud. c-are 
să-i facă cunoscuţi credinciosului boierului dom. mele biv 
vel pah. Nic. Brăiloiu isprav. de ung. din cele 5 jud. ot prez 
Odt. 

Ms. 267 Ac. R.S.R. 1'01 
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1814 ghen. 8 

Carte legată către Fobie P.„ ce eşti orînduit cu ccrcet. ung. 
sud Gorj. 

Sluga domniei mele Fotie Peşchegea? ce este orînduit 
cu cercet. ung. de la sud Gorj. Am văzut domnia mea în-
5tiinţare ce ai făcut către d-lui cinst. şi credincios boemi 
dom. mele vei vist. că între jafurile ce s-au făcut ungure
nilo1r, a-i fi găsit şi pă un Sol:omo;n Gearah? sudHul ch,~saro
crăesc, carele în silnicie au luat de la vrea cîţiva din ungu
renii ce să află într-acel judeţ peste tal. 1000 în (timpul)" ele 
cînd au apucat dă s-au scris la isprav. streinilor încoace. 
Şi apucîndu-l să întoarcă banii la jăluitori înapoi, nu numai 
că s-au arătat cu gr. şi nesupunere în puterea sudiţii, ci 
încă mai vîrtos s-ar fi gr„. şi de către clucer Grădişteanu 
isprav. acelui judet. care ispravnic i-ar fi dat şi 14 din acei 
ungureni cu răvaşile sale, ca să-i a.ibă dă posbuşnici mai 
sus arătat(ului) Gearah. Iar către acest numit ispravnic, a
bătîndu-se cu totul de (Ia) ale sale datorii ar fi caciradisit 
cu visteria ca pă toţi sudiţii care au apucat dă s-au scris la 
isprăv. străinilor, îi va aşeza la dajdie în rîndu cu tara. 

Drept aceea, iată să fac porunca domn. mele> osebită că
tre stol. Const. isprav. acelui judeţ Gorj, ca să-ţi dea tot fe
lul de mină de ajutor, mai întîi să împliniţi acei tal. 1000 de 
la Solomon Gearah sudit şi prin meremeţii isprav. streinilor 
•i diastimla 

acestor 5 jud. să-i întorci înapoi ungurenilor de la care s-ar 
fi luat acei bani, de la care luînd adeverinţă de primire să. 

le duci la Vist. domnească, precum şi pă acei 24 ungureni 
ce dă către Grădişteanu s-au dat a fi poslusnici arătatului 
Gearah. 

După ce le vei luoa acele adeverinţe dă la mînă, să-i 

dai supt oblăduire ispravnic. streinilor, ca să-i aibă ca şi pă 
ceilalţi· ungureni, după poruncile dom. cele ce sînt primite 
acum osebit. 

iar cînd să va arăta numitul Gearah cu vreo împotrivire 
şi nu va răspunde acei tal. 1000, sculindu-te, să iei împreună 
şi pă acest Solomon Gearah şi să-i aduci aici la dom. mea, 
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ca să răspunză la cele ce va fi întrebat, aducînd şi tacrir 
curat dă toate cite s-au urmat la această madia a urtgureni
lor şi dă către cinei 

Ac. R.S.R. Ms. 267, f. 102. 

NOTA 
ung. = ungureni in text 
cuvinte:e subliniate = imprecise, probabHe 

Pag. 1 

Arhiv Stat. Buc. 
Adtive-vethi 

2154a/1814 

Anexa 1 bis 

Cu multă plecăciune închinîndu-mă sărut cinstita mină 

dumHale 

Cu plecată scriso-are înşti.inţez dumHale că după cinsti
ta poruncă ce mi s-a dat ca să fac: catagrafie de Ungureni 
ce au început a ieşi în ţară de la o vreme încoace din păr
ţile Transilvaniei următori fiind am făcut cercetare cu amă
nuntu şi de câţi s-au găsit întru aceste cinci judeţe făcînd 
catagrafie, iată trimisei catastif la domneasca Visterie de su
ma familiHor ce se află în fiecare judeţ cu numele şi porecla 
omului şi la ce loc s-au aşezat cu lăcuinţa şi deosebit câţi 
sînt cu casele lor şi câţi cu capu. Mulţi de aceşti ungureni 
au coborît printr-aceste cinci judeţe, dar cei mai mulţi au 
trecut peste Olt pentru care înştiinţez dumitale că după lu
m.inatele porunci domneşti ce s-au trimis către dumnealor 
boieri ispravnici a judeţelor şi către vătaşii de plaiuri ca să 
ia în scris pe toţi ungurenii ce vor coborî să-i facă ştiuţi. 
NicJ îngrijire n-au avut nici ispravnicii, nici vătaşii nici 
mam învrednicit a primi de la vreun ispravnic vreo însem-
nare măcar de un ungurean ci fiindcă şi acum catE! odată tot 
iese în ţară ungureni ce se va găsi cu cale, să se trimită, 
porunci către d-lor vătaşii plaiurilor ca oricînd se va ivi 
vreun ungurean să nu-i dea slobozenie a merge aiurea ci să 
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aibă datoria cu plă~aşii întradins să-i trimită la isprăvnicatul 
străinilor Ungureni ca să se treacă la catagrafia Ungurenilor 
şi să fie ştiinţa la ce slobozie va să se aşeze cu locuinţa 

şi într-acest chip socotesc că nu vor putea a se mai învălui 
şi cu toată plecăciunea sînt al dumitale plecată slugă. 

1814 ghen 14 

Porunci către vătaşii plaiurilor, 
pă ungureni ce se vor ivi să-i tri
mită cu p.l.ăiaşi către ispravnic. 

Pag„ 2 

Arhiv. Stat. Buc. 
Ad-tive-vechi 

2254a/1814 

1814 -

Anexa 2 

Catastif de Sîrbi străini, ce au venit acum într-aceste 

cinci judeţe din părţile Transilvaniei 

Pag. 3 

sud Gorrj 

Sârbi străini ce au venit din ţara nemţească aici în ţară. 

Familii 

1 

1 

1 

1 

Holtei 

Patiu sîrb Stăneşti de Jos 

Iovan sîrbu ot tam 

Neşa sârbu Copăceni 

Nicolae Stoicu ot tam 
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Familii 

220 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Holtei 

Marcu Ivanov 

Iovan sin Pârvu 

Ghei.a Logan 

Radu Sârbu ot tam 

Stoian Nedelcu ot tam 

Pătru Pencof ot tam 

Radovici Neghiţi ot tam 

Petcu Cojocaru ot tam. 

Ivan unchiaş ot tam 

ot tam 

Vasile Miu ot tam 

Ţale Veni ot tam 

Dobre lancea ot tam 

Pârvu Nicola Slobozia 
delnicerului 

Dumitru Sârbu sin Nistor ot 
tam 

ot tam 

Mihai sin Vasile ot tam 

Iancu Zetcovici ot Vădeni 

rumâni 

Sipco ot tam 

Mico ot tam 

Rădoi Petcu ot Cartiu 

Marcu Tudorovici ot tam 

Ţoca Sârbu ot tam 

ot tam 



FamJilii 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

44 

Ho:ltei 

Pârvu şi Mihai 

4 

Vasile sin Tudor ot tam 

Stoian Fon ot tam 

Ivan Velicovici ot Tg.-Jiului 

Gheorghe Cirmaşu ot tam 

Marin Nicolai ot tam 

Dumitru sin Gheorghe ot tam 

Mişa Nicola ot tam 

Marin sin Mişa ot tam 

Dumitru sin Gheorghe ot tam 

Ene sin Petco ot tam 

Stoian sin· Vasile ot tam 

Dinu Dulgheru ot tam 

Mineico Popovici ot tam 

Pîrvu Popovici ot tam 

S tamen Sârbu ot tam 

Dumitru sin Gheorghe 

ot tam 

Căpitan lonit~ Sârbu ot MA· 
ghereşti 

Mihai SArbu ot tam 

Dinu Sîrbu ot tam 

Stoian sin Stoian ot tam 

Petre Coia ot tam 

Stoian Ion Pei ot ta.Dl 
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Arhiv. Stat. Buc. 
Ad-tive-vechi 

2154aM814 

Cu multă plecădune îrichinîndu-mă 
sărutăm cinstita mâna dumîtale 

Anexa 3 

După cinstita poruncă a dumnealor ce mi s-au trimis ca 
să fac cercetare pentru toţi străinii ce s-au început a veni 
din Transilvarna şi să-i iau în chirie făcînd catagrafie de 
câţi oameni pînă acum, iată trimisei catastih la domneasca 
Visterie intre care sînt cincizeci şi şase sălaşe de ţigani cu 
vătaful lor precum se arată în catastih, care fiind din ţinu
tu.fli crăin.ii au fost trecuţi şi ei în părţile ţării illemţeşti şi 

acum au ieşit şi ei în ţară şi s'au aşezat în judeţul Gorjului. 
Meşteşugul lor este căldărăria şi ţambalâcu prin celelalte 
judeţe. Nu s-au arătat acest fel de străini fără numai la ju
deţul Gorjului şi Mehedinţi iar pe la schela Căinenilor mă 
înştiinţează zapciul străinilor de la Vâlcea că ar fi înţeles 

cum că au trecut peste 200 : în judeţul Argeş. Arată şi stră
inii ce au coborit în părţile· acelea că sînt mulţi aceştia în 
ţară dar din pric;ina iernii fiind mulţi închişi de zăpadă n-au 
p.u'tut ieşi rămîind până în plf!imă;vară. Pentru ca~e nu lipsii 
a înştiinţa dumitale şi mă rog să mi să trimită poruncă în ce 
chip să urmeze cu aceşti străini mai ales cu ţiganii aceia 
care s-au aşezat în judeţul Gorjului şi cu toată plecăciunea 
sînt al dumitale plecat slugă. 

1 1814 ghen 5 

Trimis catagrafia: 
Ungurenilor .... 265 
a sârbilor .... 127 
a sălaşe de 

ţigani . . . . 56 
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