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V. G. MORŢUN.



PREFAȚA 

Lucrarea asta am început'o acuma zece ani. Vorbeam cu 

V. G. Morţun de însemnătatea ce-ar avea Studiile mono- 

grafice despre genealogiile familiilor boiereşti de mâna a 
doua, Și arătam că atari monografii ar putea învedera plastic 

“ce este elita socială a unui popor, cum se formează, cum 
se păstrează și cum se înnoeşte. L'am cercetat ce ştie 
despre Morţuneşti şi mi-a mărturisit că prea puţin şi că le- 
genda jui Manolachi Morţun, savantul familiei, cât și spiţele 
alcătuite de acesta, nu i inspiră încredere-—-i se pare mai | 
curând că legenda aceea'e un basm, Mi-a spus că are un 
paehet de documente aduse de:o rudă Agripina—de la 
Alexandru Morţun din Bucovina. Despre origina din Tăutul, 
Banilovschi,. Barbovschi, Pisoţchi, Movileşti, nici vorbă; 

Odată V. G. Morţun mi-a propus să fac cercetări asupra 
familiei lui—asupra Morţuneștilor în general—ca să-mi văz 
visul cu ochii.- luând asupra lui cheltuelele şi plata muncei 
mele. “ - 

Studiul lam putut face în zece ani —fără să fie isprăvit 
nici astăzi — numai mulţumită faptului că aveam nenumă- | 
rate fişe din toate documentele tipărite și din munuscrisele 

„ Academiei române, din Arhiva Statului din Bucureşti; că.am 
avut drept călăuz — foarte defectuos, dar în ori-ce caz 
un călăuz — Buletinul, foae oficială a Moldovei, „Gazeta
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satelor“ şi Mon. Oficial. Cercetări în Arhiva 'Statului de 
la laşi se impuneau; am făcut ceva cât am stat acolo în 
timpul războiului; dar greul Pa dus di. Traian Ichim, func- 
ționar la acea arhivă, care pe de-o parte a controlat - fişele 
mele luate din Bul. f. of.a Moldovei, etc., iar în cea mai 
mare parte a căutat din imbold propriu să descopere ori ce 
urmă de Morţuni sau de familii înrudite cu ei. . Mai tot ce 
citez ca din Arh. St, din laşi, chiar dacă nu este. indicat 
dl. Ichim, îi se datorește tot D-sale. D-sa a dat o muncă 
uriașă şi rodnică, o = 

De oarece Tribunalele judeţene şi Curțile de Apel n'au 
respectat regula de-a trimite la Arhiva Statului dosarele 
vechi, — cercetările ar fi trehuit tăcute și în arhivele _tribu- 
nalelor locale, Din nefericire, în această privinţă, afară de | 
câteva cercetări ale d-lui Attur Goroveiu la Dorohoiu şi 
Suceava — nu. s'a putut face chiar nimic. Şi totuși Ia Roman 
şi Bacău trebue să fie documente însemnate,. ba chiar o cercetare la Focșani, - la Vaslui etc. ar putea aduce lumină asupra unor puncte obscure. - 
O întâmplare. prielnică este că la Arhiva St. din. Bucu- reşti în 1913, după stăruința d-lui C. Sărăţeanu. pe atunci secretar general la Justiţie, s'au adus 'dela instanţele din țară, o mulțime de documente, înfăţişate de părți şi nerădicate din dosare. Cerceiând notițele d-lui Gh. Chirileanu despre ţinutul „+ Neamţ şi Suceava, apoi direct toate Cartoanele din Moldova întreagă, am găsit la Suceava şi la Bacău adevărate arhive morțuneşti. La Suceava pentru pogorâtorii din Vas, Morţun de la Cămărzani, ba chiar din Lupul Morţun, în general, iar la cele din Bacău, în înţelesul cel mai adevărat al cu- vântului, arhiva coborâtorilor din Gr. Morţun spătarul, Ca să complectez şi controlez materialul adunat din aceste izvoare, m'am hotărât să spovedesc pe toți membrii fami- liei, din generaţia mai veche. In adevăr, am făcut bine, căci „am căpătat astfel material preţios care se întinde păn.la zi.—



Dacă 'trebuea să cercetez actele de stare civită la primării 

sar fi cerut cheltueli şi muncă prea mulfă.. 
Mi-au dat lămuriri precize : D-na Izabela Sadoveanu riăscută 

Morţun, d-na Ortansa Morțun institutoare Bucureşti, d-na Cor- 

nelia Morţun (soția'răposatului V. G. Morţun), —acestea pentru 

“ramura băcăoană, în special; d-na Aglaia Uhrinovschi, 

pogorâtoare din Neculaiu Morţun fiiul lui Pavei, pentru ur. 
maşii acestuia (prin d-l Artur. Goroveiu), d-na Frosa loan 
(prin d-l Sungurof), coborâtore din Vas. “Morţun dela Că- 
mărzani, d-na Maria Văsescu (prin d-l Goroveiu), pogoră- 

toare din Morţuneştii din Hârlău, ramura lui Petre Pavel 

Morţun; apoi d-l Eugen Sungurof din ce-a știut dela părinți, 
de la bunică, etc. 

Dar €videni că partea leului a dato di Artur Goroveiu, 
care, nu numai că mi-a trimis tot ce ştiea dela Manolachi 
Morţun (amintiri, date documentare, spiţe), ci a făcut chiar 

cercetări şi călătorii, ca să lumineze puncte obscure, —To- 

tuși unele tot abscure au rămas, de oare ce d=sa, absorbit 

de ocupăţiile profesionale, şi de alte studii, nu a putut face 

cercetări complecte în haosul arhivei Tri%. Suceava, Cetitorul 

va vedea din această lucrare, cât de marea fost contribuţia 

d-lui Artur: Goroveiu la această scriere. | 
Inse partea cea mai grea a lucrărei: istoria celor mai vechi 

Morţuneşti şi urmărirea lor pân la momentul când Moldova 
intră în lumina istoriei, nu se. putea face tără cercetarea 
docurnenitelor bucovinene. Norocul a făcut ca d-l Sever de 
Zotta, directorul Arhivei Statului din laşi, să fie -genealo. 

gist, bucovinean de origine şi pogorâtor din Maria fiica lui 
Vasile Morţun dela Budeniţa, —D 1 Zotta, cercetând arhivele 
publice din Bucovina şi putând lua cunoştinţă de arhivele 
famililor ca Voleinschi, Goian, Hurmuzachi, Calmuschi etc, 
mi-a putut pune la îndămână un maăterial formidabil. — Des 
coperirea că Morţuneștii se coboară din -marele log. loan 

“Tăutul a tăcut'o d-l Zotta; de-aseinenea şi că :Morţuneştii 
se trag din Maximeștii, iar “aceștea din“ Banitivatii. “Pot
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- 7. D-sa mi-a :procurat fotografia de. pe portretul Marie Zotta n 
Morţun, deci de pe al celui” mai vechiu membru al fam. 

“Morţun. Vor f fiind pictaţi. Morţuni Ia biserica din Bude- 
"„nița sau aiurea, dar n'am putut căpăta nimic, 
„Fiica lui V, G. Morţun (d-na Cornelia Sasu) şi soţia ră- 
răposatului au ţinut vorba acestuia şi au purtat cheltuelete, 
-lăsându-mi libertate deplină în aprecieri. 

» 

  

7 

Din cercetările făcute vedem că'n familie, pe care o în- 
tâlnim “di'ntr'un timp supt forma modestă de răzeși înstăriți, 

-căci- Pavel se vede întâiu vornic în satul său și în altele, apoi 
căpitan de mazili. „Se ridică înse familia treptat păn ce ajunge 

„de joacă rol de seamă in unele ținuturi: Manolachi şi Dum, 
Morţun! în Suceava; Iordachi, Alexandru, Costachi, la Ro-. 
man; Gr, Morțun la Bacău şi mai înnainte Iordachi Lupul 
Morţun la Arămeşti ţin. Neamţ, apoi ţin.. Roman. 

Interesant este de constataţ rostul ce au avut boierii bu- 
covineni întorşi în ţară cu cultură nemţească : Morţuneștii, 
mai ales ramura lui Toader, sunt dovadă. | 

+ „ Dacă nu facem ca alcătuitorii de spiţe, cari țin seamă nu- 
„mai de interesul procesului ce au; dacă ținem seamă şi de 
femeile ce întră în familie, vedem că Morţuneșştii-s'au rădicat 

„Prin căsătorii -cu fete! din familii mai de. sus de cât a lor, 
- Ștelan Morţun. de la .Igești. ia de soţie e pogorâtoare din 
'Yofana Tăutul, descendentă autentică din marele logofăt, 

„Pevet ia întâiu o soție: din Putna ori Roman, înrudită, pare se, 
- cu Racoviţeşti ; în a l-a căs..ia pe fata -lui Anghelachi din 
Popişcani (om după aparență obscur, dar în realitate cobo- “râtor din familii fruntașe ale țerei).. Lupul fiul lui Pavel ia pe Marioara Lână (Ce poate fi mai. modest ?). Dar aceasta „aduce sângele Pisoseheștilor şi prin aceștia al Barbovschilor etc.;. Vasile, fiul. lui, Pavel, ia. pe Smaranda Holban, descen. » „e dentă „din Stroești,, din am... Herţa, din Luca Arbuje, Teodor - ifiul lui: Pavel, ia.întâiu “pe Maria “Gherghel,care»i 'aduce sân- = 

îş
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gete Alboteştilor, al Moţoceştilor etc. ; în'a [l-a:ia d llinca (de :.-.- 
loc din Ropcea); Sandul, fiul li Pavel“ia '6 Calimuischi:: Ni: -- 

culaiu, fiul lui Pavel,ia pe Anastasia Roşca, despre ai cărei: 
strămoşi am vorbit în text; Petre ia pe Despa: Ghenghe, 
care aduce, pe altă cale, sânge tăutesc, cum şi sângele Hudi- 
cilor şi Goeșştilor; Gonstantin, fiul lui Pavel, ia pe nepoata lui 
Ivan vorn. Herţa, din fam. Arbore, etc., şi lasă urmaş în 
Basarabia. 

Deci prin căsătorii, familiile mai de sus se făcea selecţie di'n- 
tre cei mai destoinice nobili mici și astfel se rădicau pe treapta 
socială mai înnaltă. , 

In urmaşii acestor Morţunești găsim sângele celor mai 
alese familii din elita ţerei şi chiar al familiiior domnitoare 
din Moldova (Movileşti, Muşătești) şi urmași din cea din Mun- 
tenia (la coborâtorii din Marghioala Gr. Morţun). 

„In elita noastră putem găsi nu numai urmași din cei ce 
au condus treburile la noi, ci și din elitele altor popoare: 

la noi au venit Greci (Catargii, Cantacuzinii, Paleologii, etc.), 

Unguri, feluriți Slavi, Italieni, etc.,:In elita de azi găsim, deci, 

coborâtori din aceştia. Şi îndărătul Grecilor, de pildă, dăm 

peste strămoşi din elita Minoiană, Cretana, Egipteană, etc. 

Această elită, cu toate păcatele fatal legate de-o mână de 
pământ, este produsul cel mai preţios ce s'a selecționat în 

cursul veacurilor, A distruge ori chiar a înlătura această 

elită e cea mai mare greșeală, crima cea mai grozavă ce 

poate făptui un popor, îngăduind unui număr de inşi, cese 

decretează, cu de la sine putere, elită socială, —să distrugă 

acest produs al unei evoluţii îndelungate și costisitoare. 

Atari greșeli se plătesc pri'ntr'o recădere în bărbărie—prin 

refacerea unei noi elite sociale, care anevoe va li la înnăl- 

țimea celei ce are mii de ani în trecutul ei. 
Practica a arătat și la noi, că tot ce s'a făcut spre bine în 

această țară se datoreşte elitei noastre istorice. — Și grupă- 

rile noi caută să adune la ele elemente'din: elită. — Din. nefe= 
. N Rp i
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ricite nu pe cele mai bune, ci tocmai pe acele pe cari con- 
curența cu. alele. Superioare le înlătură de la conducere, Declasaţii, înse, se. conduc de regula: o 

Şi. superos. flectere nequeo, Acheronta movebo!!) 
Y 

IOAN. NĂDEJDE 
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VIATA LUI V. 6. MORŢUN. .<€ 

1. NOTIȚE CRONOLOGICE 

V. G, Morţun s'a născut în oraşul Roman. Tată i-a fost 

Iordachi Morţun, iar mamă Ecaterina fiica lui Dimitrie Polizu. 

După datele familiei s'ar fi născut la 30 Noemvrie 1860, 
va să zică la 30 Iulie 1919, la 11/, p. m., când a murit, 
ar fi fost de 59 de ani fără 4 luni.. 

Judecând, înse, de pe foaia de zestre a mamei lui, foae 

publicată în „Mon. Of. al Moldovei“ la pg. 508, anul 1861, 

V. G. Morţun s'ar fi putut. naşte abia în 1861 Noem. 30, deci 

a murit mai tânăr de cum s'a crezut, — 

Studiile liceale le-a început în Institutul academic din 
laşi, dar le-a isprăvit la Paris în colegiul Sainte-Barbe. Tot 

la Paris a urmat cursuri de artă dramatică și celebrul Got 

punea mari speranțe pe talentul lui V. Morţun. 

A urmat în Bruxelles la Facultatea de litere și filosofie, 

dând şi un examen. Nu și-a făcut-o carieră, de oarece nu 
avea nevoe, fiind tată său foarte bogat, dar mai ales din 
pricină că dăduse altă menire activităţei sale. In Paris primise 

ideile materialiste şi se iniţiase în ideile social-democraţiei | 

franceze, care lucra de mai mulți ani la reorganizarea pe baze 

noi a mișcărei proletariatului şi anume pe baze marxiste, în- 
lăturând greşalele cari duseseră la nenorocita Comună din 

Paris.
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La Paris a fost între fondatorii cercului socialist român 
şi ai „Daciei viitoare“, revistă socialdemocratică, ateistă, irre- 
dentistă. 

„Dacia viitoare“ a început în Paris la 1 F. 1883, dar el 
fu silit a pleca în ţară la 14, F. 1883 şi anume la Roman, 
unde bătrânul Morţun îl chema dându-i autorizaţie să ia 
pe d-șoara Cornelia N. Morţun din Bacău 1). Căsătoria se 
face civil şi religios la 27 F. 1883. 

Se 'ntoarce Ja Paris, iar în Aprilie e la Bruxelles cu soţia 
şi cu revista. „Dacia viitoare“ ţine un an. | 

In 1884 V. G. Morţun cu soţia se aşeză în Bucureşti, unde ia 
parte la conducerea „Drepturilor omului“ scos de d-l C. Mille. 

Neînţelegeri literare privitoare la Eminescu, Creangă şi 
la tactica socialistă, îl fac să se mute în laşi în 1885. Din 
1884 publicase în „Contemporanul“ an IV piesa „Ștefan 
Hudici“ ; apoi primeşte direcţia părţei literare. 

In - laşi se lucra intensiv la propaganda . socialistă şi neapărat cu venirea lui V. G. Morţun activitatea sporeşte. 
Eşise în 1884 Aprilie „Revista socială“ care pune bazele 
partidului social democrat prin articolul lui Gherea „Ce vor socialiştii români ?*, | 
_Supt înrâurirea lui Gherea, dar mai ales a lui V.G, Morţun,— care venea din Paris Şi Bruxelles” foarte puţin in- fluenţat de misticismul rusesc, —ideile anarhiste pe cari sub- 
semnatul le profesam în 1881 în „Procesul fraţilor Nădejde“ 
şi într'o întâmpinare trimisă în 1883 la „Dacia: viitoare“, au fost biruite. V. G. Morţun avuse cu mine o convorbire lungă. In 1887 în Iaşi, când opoziţia conservatoare pregătise manifestaţie duşmănoasă contra Regelui, V. G. Morţun cu toți socialiştii ieşani, folosindu-se de partizanii ce aveam în toate mahalalele şi în deosebi în Tătărași şi Nicolina, în frunte cu studenții socialişti, a organizat o contramanifestație, explicând această linie de purtare, pri'ntr'un manifest, 
ÎN Cioca 

i) Vară a treia a lui V. G. Morţun.
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V. G. Morţun, punându-și la Roman, la colegiul al II-lea, 
candidatura ca socialdemocrat, se alege deputat şi începe 
activitatea sa parlamentară, care a durat aproape fără în. 
trerupere păn la moarte. | | Na 

In primăvara lui 1888,. când V.cG. Morţun, ca. deputat 
“al colegiului al II-lea de Roman, a făcut acelaşi . lucru în 
București ia 14 Martie 1888. - 
Mai apoi, când a izbucnit mișcarea ţerănească îmboldită 

de agenți rusești şi conservatori, socialdemocraţii au lucrat 
din răsputeri la potolirea ei şi, acolo unde înrâurirea lor era 
mai mare, au reușit să ție pe ţerani în loc. 

Incă din 1 Noem. 1887 — după manifestația avortată a 
conservatorilor la Iași — V. G. Morţun. a scos „Muncitoriul“, 
care dela 1 Noem,' 1888 a trecut supt direcția lui V. G. 
Morţun, loan Nădejde şi Lascăr Veniamin. 

in toamna lui 1888, după căderea liberalilor, V. G. Morţun 
se alege la col. al Ii-lea şi al Ill-lea de Roman, iar eu mă 
aleg în balotaj la coi. din Iași. Camera îl invalidează la ai 
Hl-lea supt cuvântul ridicul că, fiind ales delegat în ma 
multe comune, a votat de o mulțime de ori! 

In tocul lui se alege, iar cu program socialist, Lascăr 
Veniamin, unul dintre truntaşii mişcărei din laşi, originar 
din ţin. Bacău, 

Pe dânsul îl invalidează supt cuvânt că s'a ales prin pre- 
siuni şi corupţii. Asta o spunea Camera conservatoare! N , 
lonescu, celebru orator pe vremuri, face un. calambur numind 
alegerea lui Lascăr Veniamin „in fectăe. , 

V. G. Morțun își dă dimisia dela colegiul al II-lea; Camera 
t-o0. primește. a | 

_La 17 Apr. 1891, la 2 F. 1892 şi ia 27 Noem. 1895, v. 
G. Morţun se alege ca social-democrat la colegiul “al II-lea 
de: Roman de Cameră, 

In 1894 mă strămut la București, fiindcă muncitorii socialiști: 
supt conducerea lui Toni.Bacalbaşa și altor. colaboratori ai 
„Adevărului“ -lui Al, Beldiman, se coboară în stradă spre a 
apăra acest ziar contra bandelor cari îl atacau.



- Situaţia ajunsese toaite încordată. După propunerea lui 

V. G. Morţun, consiliul partidului mă chiamă la București. 

Aci se înființează ziarul ziinic „Lumea nouă“ care apără 

ideiile. socialiste. Mi se dă direcția. 
" „Lumea Nouă“ durează ca ziar zilnic păn la sfârşitul lui 
1898, prigonirilor liberale o silesc a se preiace în septămânală 

şi urmează cu direcţia veche păn la 21 F.1899, când eu mă 
retrag din mișcare. Ziarul trece sub un comitet. La stăr- 

şitul lui 1899 înceteză. 
V, G. Morţun urmase înnainte activitatea sa de deputat 

socialist şi'n deosebi la fiecare discuție a Mesajului propunea 

un amendament în favoarea votului universal, susținându-l din 

răsputeri. Din an în an numărul deputaţilor liberali cari 

iscăleau amandamentul lui V, G. Morţun tot creşte. Ultima 

dată când a vorbit la mesaj ca deputat social-democrat, 

amendamentul fusese iscălit de 38 de deputaţi. „Lumea nouă“ 
le-a publicat fotografiile în grup şi izolat înzestrând pe fiecare 
cu o notiță biografică. 

In 1897 supt guvernul guvernul Aurelian, a cărui menire 

fusese se liquideze chestia Ghenadie, V. G. Morțun, văzind în 

această nuanţă liberală o fracție mai democratică, i-a dat con- 

curs în deosebi la legea repaosului duminical şi în chestia 

Casei rurale, combătută atunci de liberalii sturzişti, 
In 1898 după împăcarea liberalilor, chestia alianţei cu so- 

cialiştii făcuse un pas însemnat. In toată ţara, în deosebi la: 
lași, la Bârlad, la Galaţi, etc., alianţa s'a făcut: -C. Stere la 
laşi ; |. C. Atanasiu la Galaţi, faţă cu reprezentanța partidului 
liberal, vorbesc de această alianță, primesc candidaturile ce 
Li s'au oterit, desvoită programul lor comunal. La Galaţi 1; 
C. Anastasiu vorbeşte fiină alături cu Stoicescu şi D. Sturza. 

* Atânasiu arată activitatea sociaiiștilor la sate, înființarea de: 
cluburi, înşiră broşurile ce se răspândesc” prini acele cluburi, 
arată că liberalii garantează domnia legilor, iar la tot. ce arată 
E. C, “Atanasiu, “şeful - partidului, D. A. Sturza, f face - mereu 
semhe de aprobare. E 
A



” Discursul lui 1. C. Atanasiu se publică în.„Lumea Nouă“ 
la 1 Noemvrie 1898. Se publică şi al lui C. Stere, rostit la 
laşi. lar în adunarea delegaților partidului liberal în Bucu- 
reşti, Andrei Vizanti arată că la Iaşi, liberalii s'au aliat cu 
„tinerimea generoasă“ şi îndeamnă să se facă tot aşa :şi în 
Capitală la alegerile comunale apropiate, 

Dar, mulțumită unei înţelegeri, tacită pare-se, între con- 
servatori și dreapta liberală, se organizează. la sate o pro- 
pagandă după tipul celei din 1888 a jugănarilor, şi liberalii 
reacționari se fac a crede că socialiștii vor să răscoale pe 
țerani.!. Socialiştii cari îi potoliseră în 1888 şi cari, în urma 
relaţiilor amicale cu liberalii, nu aveau nici un motiv de-a 
începe:o0 agitație așa de contrară tacticei lor. 

Persecuţia se deslănțue cu furie, calomnia și perfidia .nu 
mai cunosc margeni, nici rușine: Banghereanu, Ficşinescu, 
Marin Bunescu din orășeni, şi o mulțime de ţerani umplu 
temniţele şi sunt trataţi ca excroci şi aţițători la revoluție, 
ca rusofili chiar. 

La 3 şi 4 Fevruarie 1899 V. G. Morţun desvoltă inter= 
pelarea sa privitoare la această - prigoană. A tost. de.sigur 
cel mai bun şi cel mai documentat discurs ţinut de V. G. 
Morţun în toată viața lui parlamentară.. Toate minciunile, 
calomniile şi falșurile, cu cari se -operase, au fost analizate, 

demascate și înfierate. Insași Camera primeşte cu aplause | 
acest discurs. 

D-l Ferechide la ? Fevruarie, D. A. Sturza la 11 Fe- 

vruarie 1899, răspund lui V. G.. Morţun prin discursuri 
anoste și slabe, pline de un reacţionarism, -pe 'care lar fi 

aplaudat acei conservatorii în contra cărora. liberalii-roşi 

au făcut revoluţia dela 1848. Se 
„Se înţelege că discursul lui Morţun n'a  deşteptat majo- 

ritatea liberală la simţul. dteptăţei şi al datoriei. 
„Stânga liberală, care, de bună seamă,. ştia. adevărul s'a 

mulțumit să aplaude pe Morţun. Mai mult n/a putut. 4 tace, 
pa.
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” Liberalii au căzut şi conservatorii au îndeplinit opera, lă- 
„sând ca 4 tribunale să condamne pe socialiştii nevinovaţi— 

ca excroci! Asta în 1899. - : 
In 1899, la 21 Fevruarie, mă retrag dela „Lumea Nouă“ 

şi din partid, fiindcă nu mă uneam cu elementete culte, 
cari tot stărueau în ideea de-a trece la liberali, măcar că 
ăştia se arătaseră atât de reacționari ca şi conservatorii. 

In primăvara lui 1899 se organizează al. VI-lea congres 
al partidului socialist, care primește moţiunea lui G. Diamandi 
susținută de V. G. Morţun şi de un uumăr de muncitori, 
că partidul să se prefacă din social-democrat în naţional- 
democrat cu program potrivit cu numele. Moţiunea se ad- 
mite cu 17 voturi contra 6. 

Dar acest congres a fosf contestat ca nelegal de unii so- 
cialişti culţi şi de -unii muncitori ; hotărârea nu s'a executat, 

Deci nu mai putea fi vorba de păstrarea unui partid care 
să se alieze cu liberalii fără a se contopi. Dar V. G. Morţun Şi alţii socoteau că, totuşi, altă soluţie nu este în afară de trecerea cel puţin -a elementelor culte la liberali. In 1900 Ianuarie trecerea era definltiv hotărâtă ; la 9 Fevruarie 1900 se serbează acest pas într'un banchet dat de foştii socialişti Şi de alți tineri, cari până atunci nu făcuseră politică, lui D. A. Sturza. Dr. [. Radovici nici prin o vorbă nu amin- tește că salută pe noul șef în numele foştilor socialişti ; abia dacă i s'a îngăduit lui V. G. Morţun să atingă acest punct fără înse a pomeni numele de socialist, : 

- Aceste împrejurări explică declaraţiile ce-am făcut în in- terviewul dela 14 Fevruarie 1900 în „Adevărul“, : “Eram foarte amărât, : : pc . 
Intâmplările, înse, au dovedit 'că v. G. Morţun a avut dreptate, Și: era firesc, de oare ce el cunoştea toate curentele - din partidul liberal şi deci evenimentele cari în - curând aveau să' primenească partidul şi să dea proponderență stângei liberale. ::. . :. DI E a 
Eu însu-mi în 1901 în „Noua revistă română“ şi apoi 

ș



zi 

în '2 interviewuri în „Adevărul“, mi-am dat părerea că bine 
- au făcut socialiştii culți trecând la liberali, apoi în aceste 

interviewuri şi în altul din „România Muncitoăre“ serial 

1902, am arătat ideile noi la cari ajunsesem relativ la so- 
<ialism, la politica potrivită pentru muncitorii industriali și 

pentru ţerani.în România. 

M'am retras fiindcă eram — atunci la 21 Fevr. 1899 — 
contra alianţei cu liberalii aşa de reacționarizaţi, cari porniseră 

prigoana cea mai nejustificată în contra socialiștilor absolut 
legalişti şi complect nevinovaţi. 

M'am retras, când am văzut că nu mă înţeleg nici cu 

partea cultă, crezând înse că muncitorii vor urma a fi cre- 

dincioşi tacticei socialdemocratice. Mi-a tost înse destul un an 

și m'am convins. că elementul era şubred, că mişcarea va 

„ajunge pe mâinile pe cari a şi ajuns. Am văzut că V.G. 
Morţun şi tovarăşii lui au avut dreptate — deşi eu am trecut 
tocmai în 1908 — căci făcuseră singurul lucru ce mai putea 
fi făcut spre a preîntâmpina mişcarea anarhică în curs, care 

sa manifestat fățiș prin „România muncitoare“ a II-a serie în 

1905— 1907 sub direcția d-rului Rakowsky, ale cărui idei 
le cunoșteam, 

In 1901 Morţun se alege în Roman, la col. al II-lea ca liberal. 
în 1902 e vicepreşedinte al Camerei; în 1907, Ministru al 
Lucrărilor publice, nu de tormă, ci, precum recunoaşte d. 1. G. 

Duca în „Viitorul“ dela 1 Aug. 1919, Ministru căruii se 

datorește reforma legei drumurilor, reorganizarea Căilor fe- 
rate şi îmbunătăţirea navigaţiei fluviale şi marine. - 
„În acel timp V. G. Morţun, ştiind că aveam să fac o călă- 

torie prin Germania, Franţia și Sviţera, m'a însărcinat să văz 

la Drezda organizaţia serviciului de odihnă şi găzduire a 

muncitorilor dela Căile ferate .şi -să aduc dela Berna legiui- 

rile ce s'au făcut în toată lumea pentru asigurarea. munci- 
torilor.. Am. executat însărcinarea, am făcut un raport; am
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tradus felurite legi. Cred că lucftarea se va fi aflând în car- 

toanele Ministerului comunicaţiilor. . 
“In 1907 răscoala țerănească organizată de Rakowsky şi 

prietenii lui, izbucnește, conservatorii se retrag şi liberalii pri- 

„mese însărcinarea de a restabili liniştea. Foștii socialiști pri- 

mesc locuri de prefecţi la laşi, Vaslui, Bârlad, Galaţi, Sia- 

tina, V. G. Morţun ca ministru — împreună cu ceialalți — 

reușesc să potoală fără vărsare de sânge mişcarea, unde au. 

lucrat. Aiurea excesele îngrozitoare ale țeranilor silesc la în- 

trebuințarea armatei şi la înnăbușirea răscoalei în sânge. 

Mişcarea socialistă ajunsă în mâinile lui Racowsky-şi a. 

prietenilor lui Ruşi şi Români a' dus la dezastru. 

In 1912 împreună cu d. I.I. C. Brătianu, V. G. Morţun: 
a stăruit să lucrez pentru aducerea muncitorilor industriali. 
în partidul liberal pe baza programului de retorme priviioare: 
la chestia muncitorească. 

In această lucrare am avut tot sprijinul toştilor socialişti 
cari au dat banii: trebuitori, al elementelor liberale reco- 
mandate de d-l Vintilă Brătianu, şi de la muncitori din vechea 
mişcare netrecuţi la Rakowsky. Mişcarea a dat cele mai îmbu= 

„curătoare rezultate. Dacă nu se rădicau piedeci de dreaptă. 

liberală şi dacă războiul cu Bulgaria, apoi războiul cel mare: 
nu întrerupeau lucrarea, multe nenorociri n'ar fi avut putinţa 
să se producă. 

In 1913 V. G. Morţun a intrat ca voluntar în eg. 14 de: 
Roman şi a făcut campania în Bulgaria, 

Pe câmpul de luptă, soldatul V.-G. Morţun a fost rădicat la 
grâdul de serjent de Regele Carol. | 

In 1914 V.G. Morţun era Ministru de Interne şi în acestă. 
„calitate a fost în 1916 în -guvernul cate a declarat războiu 
Austriei și deci - Germaniei. In 1916 a trecut președinte al
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Camerei şi, la Iaşi, a prezidat Constituanta care a realizati 

cele: două retorme mari, pentru a căror realizare a muncit: 

o viață: votul universal și noua lege agrară. | 
I-a mai fost dat să vază realizat visul tinereței, de când ; 

scotea „Dacia viitoare“ la Paris și Bruxeles: Unirea tuturor : 
Pi 

Românilor, întemeierea României Mari. 7 
= 

In 1918, vara, mi-a propus ca'nturnându mă în București, 
să iau din nou activitatea pentru aducerea muncitorilor în 

partidul liberal. I-am arățat că mentalitatea muncitorilor “s'a. 

schimbat din cauza războiului. și mai ales din pricina fa- 

Scinaţiei ce republica sovietelor cu pretinsa dictatură a pro- 

letariatului, exercită asupra lor. Numai zădărnicirea încer- - 

cărilor revoluționare, ce se vor încerca spre a imita pe: 

bolşevicii ruși, îi va desmeteci, iar tămăduliţi vor fi definitiv” 

numai. după ce vor vedea prăbuşindu-se domnia bolșevică. 

peste Nistru, .. 

In „Ezbânda“ dela 12 lunie 1919 este un interview extrem 

de interesant luat lui V. G. Morţun de un redactor, Burileanu. 

E testamentul politic al lu V.G. Morţun. | Ia 

E ultima lui manifestaţie politică, de oare-ce moare, la 30 

lulie 1919. 

li dăm în anexă la această biografie,



II. V. G. MORŢUN IN POLITICĂ. 
  

d) Fost'a V. G. Morţun socialist cu doctrină ? 

Asupra vieţei lui Morţun S'au manifestat părerile cele mai contrazicătoare. A venit, socot, vremea să lămurim lucrurile și să arătăm adevărul asupra tuturor fazelor vieței lui politice „Şi Să-i învederăm evoluţia. 
D-l |. G. Duca în articolul publicat în „Viitorul“ dela | - August 1919, zice: | | | 
„Morţun a tăcut parte din acea pleiadă de tineri, cari „seduși de vraja idealului socialist“. Şi mai jos: „Dragostea „de dreptate a dus pe acest fecior de boier în lagărul so- „cialismului“, .. 
D-l C. Graur în „Izbânda“ dela 3 August 1919 este de pă: rerea articolului „Socialismului lui Morţun: din „Lumea nouă“ (1897): „EI scotea critica societății din ceea ce vedea, din inediul dela noi, nu din Cărţi străine, cari pornesc dela 

lucruri adevărate aiurea, | - | Mai arată că Morţun, minte practică, nu ' abstractă ca a lui 1. Nădejde, vedea că la noi este problema ţeranului, nu a proletariatului. Morţun se inspira din istoria trecutului „Nostru. Şi încă: „Morţun n'a fost niciodată socialist în sens doctrinar marxist. A fost mişcat de umanitarismul revoluţiei franceze.“ „A mai fost, zice d-l C, Graur, potrivit tempera- mentului său, influenţat de poporanismul rusesc, care se îm- bina așa de bine cu dragostea lui “Pentru țerani. Firea lui de artist şi de bohem nu se putea împăca cu rigida dis-
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ciplină. marxistă, iar inteligența lui vie îl oprea de-a primi 
o concepţie de-a gata. A primit cu indiferență formulele în 
curs, dar creerii lui în continuă lucrare, elaborau un so= 
cialism al lui propriu“, 

„L'Independance roumaine“ dela 1 August 1919 zice : 
„Inflăcărat de un ideal de dreptate absolut și egal pentru 

„toţi, sa găsit mai întâiu atras, ca atâţia alți entuziaşti din 
„generaţia sa, către mișcarea. socialistă, căreia i-a consacrat 
„timp de ani activitatea lui de publicist tin şi talentul său - 
„oratoric remarcabil. In această epocă a condus revistele 
„Contemporanul“ și „Critica socială“, în care doctrina so- 
„Cialistă și-a găsit întâiaşi dată în țara noastră o interpretare 
„adaptată proletariatului agricolă, 

Și mai departe: 
„Fără a renega nici una din ideile tinereței sale — aşa a 

„declarat el în cea din urmă sesiune e legislativă — Morţun a 
„lucrat în sinul partidului liberal. 

Tot de părerea că V. G. Morţun a "venit la socialism împins 
de sentiment și că nu cunoştea teoria marxistă este Şi d=l 

„Artur Goroveiu în „Viaţa românească“ an XV, Maiu 5,1923 - 
în articolul său „Din alte vremuri: V. G. Morţun“, i 

Toţi cei cari l'au judecat astfel s'au lăsat amăgiţi. de 
faptul că Morţun nu făcea discursuri pedante, nu explica 
teoria valorei şi altele din Marx și Engels, ci vorbea pe 
înţelesul tuturor, ascunzind scheletul de oțel al teoriei abs- 
tracte supt mănuși elegante. a 

Din cele ce-am spus în prima parte a schiţei biograiice 
se ştie că V. G. Morţun a devenit socialist la Paris supt 
influența acelei mișcări marxiste, care-a reorganizat pe baze 
„Ştiinţifice“ socialismul francez. Era la ordinea zilei „La 
Justice“ orgân marxist și chiar „Capitalul“ de K. Marx tradus | 
în franțuzește (vol. I-iu). V. G. Morţun a studiat teoria :ui - 
Marx în lucrarea originală a teoreticianului socialist. „Capi- 
talul“ neprescurtat, neredus la formule matematice, se cetește 
mult mai cu plăcere de cât rezumatele şi popularizările lui, 

7
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V; G. Morţun vorbea cu mare admiraţie de talentul literat 
şi de spiritul diabolic răspândit pretutindene în lucrarea lui 

- Marx. şi în deosebi în partea cea mai aridă, unde tratează 
despre valoare, despre monedă etc. 

V. G. Morţun credea în teorema lui Marx şi nu se îndoia 
-că toate clasele Suprapuse se alimentează din plus-valoare, 
-adică din acea parte de valoare ce muncitorul produce fără 
să primească plată pentru ea. Puterea de-a munci un timp 
“determinat se vinde cu un preţ, salarul, care e prețul adevărat 
-al ei; dar, zice Marx, puterea de-a munci are însuşirea ciudată 
că cheltuindu-se produce o valoare mai mare decât prețul 
ei adâvărat. Acest plus de valoare şi'l împart clasele suprapuse. 

Teoria e talșă—înse nu e locul să o combat aice 1)— dar 
“susțin că V. G. Morţun nu era socialist numai din sentiment, 
ci şi din pricină că era încredințat de adevărul teoremei lui 
“Marx, pe care 0 considera ca dogmă. 

In „Dacia Viitoare“ din 1883 No. 8 de la 15 Maiu, Morţun 
a publicat schița „Ce. Petrachi Sgangură<. Sgangură e tipul 
'boierimei, de origină ilustră şi veche, boierime . căzută la 
treapta de răzeși și mazili, dar care, în veacul al XIX-lea, 
“mulțumită carvunarismului lui Sandu loan Sturza vv. şi 
altor împrejurări, se rădicase, juca rol politic, și se'mbogăţise 

"cu arendășia, cumpărase moșii, dar urma înnainte cu munca. 
Pentru cc. Petrachi Sgangură, lui V. G. Morţun i-au stat, fireşte 
în parte, model tatăl şi unchii săi. Despre Iordachi 
„Morțun ne spune di, Sungurof că din tinereţe a plecat, 
băiat sărac, la verii săi Cazimireşti, la Ghenăuţi (năuţi), ţi- 
nutul Hotinului, unde-a învățat agricultura şi. gospodărie 
"modernă, ceea ce l'a făcut unul din cei mai de seamă 'agri- 
-cultori din Moldova, - 

Știm că Iordachi Morţun nu s'a prea supărat de portretul 
ce i-a făcut feciorul său cel mai mare. Şi nici nu prea avea 
„de ce. În adevăr, V. G. Morţun arătă că Petrachi Sgangură 
Da NI 

* 1) Vezi „Izbânda“ din 1922.
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a făcut avere pe cale legală, fără a înşela pe țerani, plătin= 
du-le după învoială. Nime nu s'a plâns că boierul i-a răpit 
dreptul. Ba le-a tăcut şi bine. Odată un Impuşcă 'n lună se 
legase de capul răzeșilor de pe două moşii ; la Tribunal eâ- 
ştigase procesul şi luase moșiile oamenilor. Dar cc. Sgangură 
le-a sărit în ajutor, a plătit el advocat, a alergat la Iaşi la 
Curtea de Apel și la Bucureşti, la Casaţie, şi au scăpat răzeşii 
de Impuşcă'n lună. 

Și totuși V. G. Morțun îl consideră şi pe cc. P. Sgangură 
ca despoietor al ţeranilor ! Faptul ga făcut avere îl priveşte 
ca 0 faptă neagră și nelegiuire pe care se crede dator ao 
repara, cheltuind în folosul clasei ţerăneşti averea astfel ago- 
nisită, 

Așa îl considera pe cc. Sgangură în 1883 în „Dacia Vii., 
toare“. Lucrul se vede din scrisoarea ce V. G, Morţun tri- 
mite din Paris la 14 Fevr. 1883 lui Miltiade Kiriakos, unchiu - 
prin aiianță al lui Vasile Morțun, căci Aniţa soţia lui Kiriakos 
era sora lui Iordachi Morţun, deci mătușă a lui V. G. Morţun. 

„Crezi că e bine ca unul să muncească şi să nu aibă, iar 
„altul să profite din munca lui tără multă osteneală, cred 
„Și vreu ca fiecare să aibă după osteneala lui, etc.“ 1). 

Dar declarația cu „fapta neagră“ este în „Muncitoriul* din. 
1887 No. 3, Noem. 15 pag. îi. “ 

„Sunt din boieri, dar din boieri săraci. Copiii bunicului 
„mieu umblau desculți şi, dacă azi sunt bogaţi, e pentru că 
„Sau hrănit şi ei din muncă omenească, pentru că au adu»- 
„nat bani, că au cumpărat moșii, pe spinarea ţeranului. Ru- 
„ține de dânșii nu-mi e, deși fapta lor a fost neagră ; căci 
„pe când au intrat ei în toiul: vieţei, întunerecul şi biciul 
„Stăpâneau acest pământ. Dar mi-ar fi tuşine a călca în 
„urma lor. Şi banii strânşi din sângele şi sudoarea . ţera- 
„nului îi voiu întrebuința pentru câştigarea drepturilor popo- 

  

1) Scrisoarea e în „Viaţa românească“ an XV, Maiu No 5, în articolul 
d-lui Artur Goroveiu. !
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„tului şi în potriva vrăjmașilor lui. Ne voiu laudă, ei. zic 
„Celor ce sunt în starea mea: ca mine faceţi, de vreți să 
„vă izbăviți de păcatul părinților voştri ! 

Sublinierele sunt ale mele. Din aceste documente .se vede 
neîndoios că Morţun în 1883 şi 1887 era supt obsesia teo- 
riilor lui Marx. 

Dacă ar fi admis că valoarea de schimb a mărfurilor pro- 
vine din muncă omenească, in felul lui Adam Smith; şi-ar 
fi zis că profitul. arendașilor şi al proprietarilor de pământ 
este salarul pentru mugca lor.. Dacă ar fi ajuns la teoria. 
modernă care a doborât „Capitalul“ lui Marx, ar fi crezut 
tot astfel, ba chiar ar fi știut că „plus valoarea“ nici nu 
este plată îndestulătoare pentru munca patronului. Morţun 
stătea precis pe terenul pe care Marx a pus chestia şi era 
de, părere că, deşi formal câştigul patronilor e legal și 
puterea de-a munci exact plătită, totuşi salariaţii produceau , 
o plus valoare pe care patronii o luau fără să o plătească. 
K. Marx însuși n'a pretins niciodată că teorema valorei Și 
corolarul ei, a plus ; valorei, trebue să fie baza pe care să 
se facă împărţeala produselor. Dar marxiștii în practică, 
propaganda lor, au pus mereu înnainte că muncitorul “ste 
despoiat de o parte din roadele muncei, în profitul patro- 
nilor. 

„Când: V. G. Morţun numește „neagră“ fapta ascendenţilor 
săi, când afirmă că s'au hrănit din munca neplătită a ţe- 
ranului, când zice că averea lor s'a făcut din, sângele şi su- 
doarea ţeranilor este riguros „marxist“ şi nu un simplu 
socialist sentimental. | | 

Morţun nici n'a reușit vre-o dată să se emancipeze de 
ideologia marxistă ; el a rămas tot marxist până la sfârşitul. 
vieţei; în declaraţia lui din ultima legislatură la care a luat 
parte şi în interviewul din „Izbânda“, 12 Iunie 1919, a fost 
sincer. EI a fost crezut numai că 'n România semifeudală o 
mişcare socialistă este prematură şi astfel îşi explica nereu-
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şita mişcărei, în ciuda propagandei intensive şi costisitoare 
ce s'a făcut, 

E destul de altfel să cetim „Dacia Viitoare“ între ai cărei: 
fondatori de căpetenie era V. G. Morţun, ca să ne con- 

vingem de marxismul lui.: În adevăr, revista e plină de 
articole marxiste. ă 
"E adevărat că scrieau în ea şi elemente îmbibate de ideile 

vechiului socialism francez— dar purtarea mai departe a lui 
V. G. Morţun dovedeşte că el a fost contra acestora. 

Ba putem zice că ?n articolul din „Muncitoriul“, 1887, 

citat mai sus, Morţun dovedeşte că avea idee şi despre ma- 

terialismul economic, ba chiar de concluzia, care deosebeşte 

"atât de adânc socialdemocraţia germană de alte socialisme. 
V. G. Morţun aduce ca o scuză pentru tatăl, unchii şi moşii 

săi; că nu e vina lor, câci așa erau lucrurile atunci, când 
întunerecul domnea peste acest pământ. E cunoscutul co- 

rolar că fiecare clasă socială a avut rostul şi utilitatea ei 
în anumită epocă a istoriei: a avut rost de mâna întâia 

nobilimea feudală, a avut rol uriaș burghezimea, a avut 

mai de mult un rol neînchipuit de însemnat papalitatea care 

a împiedeeat cotropirea Europei de Arabi. Au avut mare 

merit acei cari au înlocuit uciderea prinşilor, descoperind 

că ar putea fi mai de folos ca robi etc. 

Inse materialismul economic al lui Marx şi Engels n'a 

plăcut nici odată prea mult lui V. G. Morţun şi nici nu 
ta aprofundat—căci atunci n'ar fi putut lua ad litteram nici 

teorema valorei, 

Inse o lucrare cu influență „decizivă asupra vieţei lui V. 

G. Morțun și asupra mişcărei socialiste în România a fost 

„Manifestul comunist“ al lui Marx (1848). 
Manifestul comunist a dat lui V. G. Morţun ideea că 

. într'o țară rămasă în.urmă, ca România, socialiștii şi mun- 

citorii trebue să sprijine partidul burghez cel mai înnaintat, 

căutând. a-l împinge cât mai la stânga și la realizarea acelor 
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“reforme fără de cari o mișcare serioasă socialistă nici nu 
se poate închipui. 

De aci propunerea lui că socialiștii trebue să dea sprijin 
liberalilor, chiar împotriva voinţei lor sau în ciuda relei lor vo- 
inți Acest sprijin trebue să li se dea nu de dragul libera- 
lilor, dar spre a slăbi pe conservatori şi a grăbi realizarea 
acelor condiţii fără cari nu e cu putință o mișcare politică 
socialistă și doar transformarea luptei: economice a munci- 
torilor în luptă politică este țelul social-democraţiei. 

Privind evoluţia tacticei socialiștilor români în lumina 
acestei poveţe a lui Marx, tot ce pare în ea neinteligibil, 

„absurd sau chiar revoltător, se explică perfect şi este de lim- 
piditate de cristal. . 

V. G. Morţun combătea modul mieu de-a vedea exprimat 
în „Procesul fraților Nădejde“ (1881) că datoria noastră este 
să arătăm revoluţia groaznică, amenințătoare, ce vine ca să 
silim clasele stăpânitoare să facă reforme, cât timp nu «e încă 
prea târziu. | 

EI! zicea că social-democraţii nu sunt niște învăţaţi con-. 
templând cerul politico-social şi cari au dreptul să crează 
că şi-au făcut datoria prevestind. apropierea şi natura furtunei 
ce e pe cale. Social-democraţii di'mpotrivă au datoria să or- 
ganizeze şi lumineze elementele amenințătoare, să canalizeze 
şi stăpânească nemulțumirea lor, îndreptând'o pe calea luptei 
pașnice economice, şi politice mai ales, aşa ca furtuna so- 
cială să nu fie un cataclism care să distrugă civilizaţia, des- 
lănțuind fiara din om, ci să se prefacă într'o energie bine- 
făcătoare împingând societatea treptat-treptat la o civilizaţie 
Superioară: o . 

Prin aceste considerente. de tactică şi nu prin studiul „Ca: 
pitalului“ lui Marx, am eșit din faza 'anarhismului Şi am de- 
venit social-democrat și. ca atare :am .lucrat apoi în. înțele- 

" gere cu Morţun. şi cu Gherea, propagator. al 'teoriilor din 
„Capitalul“, dar, cărui — și asta se explică la un Rus — 
de manifestul comunist nu-i prea plăcea să vorbească,
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Va să zică V. G. Morţun nu numai c'a fost marxist, dar 
a avut şi înrâurire, hotărâtoare la înlocuirea anarhismului de 
la începutul mișcărei anarhisto-bacuniste, adusă din Rusia de 
Zamfir C. Arbure și de Zubcu Codreanu. 

&) Explicarea trecerei la liberali. 

Rămâne să examinăm acuma trecerea lui V. G. Morţun, 
a altor socialiști culţi, şi chiar a mea, la liberali, Ă 

Și această chestie a dat la loc la polemici și invinuiri de 
tot felul contra foștilor socialişti. 

Mai întâiu să vedem că s'a zis asupra acestui punct, 

D. 1. G. Duca în articolul dela 1 Aug. 1919 în „Viitorul“ zice : 

„Motţun a făcut parte din acea pleiadă de tineri, cari, 

„seduşi de vraja idealului socialist, şi au pus la o răspântie 
_ „hotărâtoare a vieţei lor chinuitoarea: întrebare: Dacă într'o 

„țară aproape lipsită de proletariatul industrial, dar cu o 

„numeroasă ţerănime oropsită, cel mai bun mijloc de a sluji 

„cauza poporului e să stărui în urmărirea unor scopuri ce 

„nu pot fi atinse sau din potrivă să te mulțumeşti cu posi- 

„bilităţile de reâlizare immediată“. 
„Şi Morţun ca şi alţii au crezut că vor aduce mai mari, 

„mai adevărate foloase, în deosebi ţerănimei, sacrificând idea- 

„lurile unui viitor îndepărtat îmbunătăţirei neîntârziate a vre- 

„mMurilor de astăzi“. ” 

„Știm că gestul lui şi.al prietenilor lui n'a scăpat eternei 

„controverse a lucrurilor omenești, că a provocat aprobăr 

„entusiaste şi critici acerbe. Dar mai ştiu că atunci, când 

„Morţun a văzut în jurul nostru surpându-se împărăţii, pră-. 
„buşindu-se întocmiri sociale seculare, fiindcă oamenii de 

„acolo, în agăţarea lor îndărătnică de trecut sau în goana 

„lor oarbă după formule abstracte, n'au ştiut nici unii nici 

„alţii 'să facă la timp: atot puternicei realităţi concesiile 
„cuvenite şi când și-a văzut în schimb ţara -dominând fur- 

„tunile ce-o împresurau și îndeplinind în mod pașnic pe
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„cale evolutivă cea mai radicală şi cea mai îndrăzneață 
„transformare socială ce s'a săvârșit vre=odată fără zguduirile 
„unei revoluţii, mai ştiu că în acel ceas Morțun nu s'a mai 
„Putut îndoi de partea cui era dreptatea şi că s'a scoborât 
„astfel în mormânt cu conştiinţa împăcată a omului care 
„şi-a tăcut datoria între vii“. | 

„L'Independance: roumaine“ în necrologul lui Y. G 
“ Morţun zice: 

„Totuși, deşi devotat idealului abstract de justiţie, Morţun 
„avea tot odată un simţ artistic foarte desvoltat care Pa făcut 
„să păstreze măsura chiar şi în politică și Pa apărat de 
„Căderea în extreme. Așa, s'a convins că un partid de clasă 
„singur, fie el şi socialist, nu ar putea monopoliza idealul 
„omenirei întregi. Morţun a înţeles că legea firească, „natura 
„non facit saltus*, se aplică şi la societate care este Şi ea 
„un organism viu și că orice operă constructivă, ori în ce 
„domeniu, se poate realiza numai treptat, Această convingere 
„sinceră, dobândită î în urma luptei pentru fericirea omenească, 
„la hotărât să intre în partidul liberal, Fără a abjura vreuna 
„din ideile tinereței sale, aşa a declarat chiar el în 
„cea din urmă sesiune legislativă, Morţun a lucrat în sinul 
„partidului liberal pentru realizarea celor două reforme mari“. 

„El a crezut mai întâiu c'a găsit metoda în partidul 
„socialist. Apoi, dându-şi seama, prin simțul său fin pentru 
„nuanțe şi proporţii, de prăpaștia ce desparte societatea 
„actuală de teoria maximalistă şi minimalistă, a încercat a 
„realiza o parte bună din idealul său prin silințile demo- 
„cratice ale partidului naţional liberal“. 
„De altfel, criticele s'au ivit îndată după trecerea lui v. G, 
Morţun la liberali. Este o literatură întreagă asupra chestiei, 
Indată după ce la 1 F. 1900 s'a publicat darea de seamă 
a banchetului de la 9 F. 1900 la Liedertafel, mi s'a cerut un 
interview. de „Adevărul“. L'am dat şi s'a publicat la 14 F. 
La 15 F, sa publicat un interview răspuns al lui V. G. 
Morţun tot în „Adevărul“. Curând după aceea S. Sanielevici |
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a publicat un articol în „Economia Naţională“ arătându-și . 
tot scepticismul de care a fost stăpânit față de încercarea 
de-a face socialism în România şi a cheltuit toată ironia şi 
tot sarcasmul, ce. avea şi ce nu avea, împotriva celor cari 
au întreprins atare. absurditate, Dar n'a explicat: de ce şi-a 
arătat această înțelepciune, această proiundă cunoaştere a 
realităţei, pe care alţii n'o avuseră, și a dat-o în vileag așa 
de târziu ? De ce el, care a luat parte activă în mişcarea 
socialistă, n'a încercat măcai să lumineze pe cei cari chel- . 
tueau atâta energie pentru o încercare osândită a priori la 
nereușită ? Neapărat, e mult mai lesne să pari priceput după 
ce s'a întâmplat lucrul. E foarte adevărată zicătoare: „după 

„războiu mulți voinici s'arată“, Tot așa la noi după căderea 
mișcărei socialiste s'au găsit destui cari părăsiseră partidul 
din cutare s'au cutare motiv străin teoriei şi cari, după ce 
mişcarea s'a dovedit cel puţin prematură, cum credeau atunci 
unii din noi, ca V.G. Morţun, sau condamnată pe veci, cum 
credeau alţii, şi o greșeală a tinereţei lipsită de experienţă, 
au afirmat sus şi tare că ei au priceput zădărnicia mișcărei, 
Chiar de la început. Desminţirea e lesne, căci, dacă nu cre- 
deau şi ei în vitalitatea ei, n'ar fi luat parte ani de-a rândul. 
între luptători. 

Toate aceste idei, înse, ori cari ar fi origina lor, ar. putea 
fi de folos pentru călăuzirea altora, dar cu condiţie să nu 
cuprinză neadevăruri patente și chiar afirmări contrare fap- 
telor deobște cunoscute. 

In orice caz, se cuvenea'să se recunoască măcar atâta lui 
V. G. Morţun și altora, că de pe urma socialismului n'au 
"făcut averi, ci au cheltuit din al lor. : 

„Asta nu "mpiedecă să constatăm că.d. S. Sanielevici arată 
foarte plastic că partidul socialist n'a murit ca o fiinţă vie, 
ci a dispărut ca un spectru ce era, având o existenţă apa- 
rență, lipsită de orice realitate tangibilă. 

Această constatare era totuși cea mai bună justificare a
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pasului ce. Vasile Gh. Morțun și „tinerimea generoasă“ au 

făcut trecând la liberali. 2 
- 

Gherea a dus şi el polemici în chestia acestei treceri la 

liberali. Mai întâiu în arlicolele publicate în „Adevărul“ sub 

iscălitura de „Un vechiu socialist“, apoi în „România mun- 
citoare“ seria I din 1902, cu ocazia polemicei contra unui 
articol al mieu,' cel din „Noua revistă română“ din 1901, 

"şi contra a două interviewuri date ziarului „Adevărul, la 
un an aproape după articolul din „Noua revistă română“ !). 

Mai întâiu Gherea susținu că atât eu cât şi d. S. Sanie- 
levici am -contundat nereușita tacticei social-democraţiei 
germane în România cu nereuşita socialismului însuşi. EL 
arată că mișcarea socialdemocratică română a avut o înrâu- 
rire- uriaşă în domeniul intelectual şi moral în toate pătu- 
rile sociale din România și că, dacă nu se făcea politică, 
şocialismul nu suferea cataclismul provocat de. încercarea 
de a face politică socialistă într'o țară unde nu sunt con- 
diţiile pentru ea. | | 

Şi Gherea, ca şi admiratorii lui, au putut crede că s'a 
adus prin această critică vre o justiticare celor cari au între- 
prins să urmeze mai departe cu socialismul în țara româ- 
nească, în loc de a primi povaţa ce le-o dădeam eu, când 
am văzut realitatea, că nu este la poi teren pentru o mişcare 
socialistă politică, — de a trece fără reservatio mentalis, 
iezuită la liberali (sau la alt partid burghez, ziceam în pri- 
mul timp)?! | 

Şi totuşi însuşi Gherea, după retragerea lui V. G. Morţun 
şi a altora din partid, după ce m'am retras şi eu, care 

  

1) Pentru cei sari s'ar interesa de polemica relativă la trecerea sociali- 
tlor culţi, la liberali, notez explicaţiile mele la Cameră în 1909 în chestia 
personală provocată de răposatul Stoicescu şi studiul d-lui C. Graur în 
„Viaţa socială“ a d-lui N, D. Cocea în 1910 supt titlul „Din istoria 
partidulni socialist, Trecerea la liberali“ scoasă în broşură supt acest tithw 
cu adaosul „Renegaţii“, adăogit cu drept cuvânt lucrărei de redacția revistei.
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împreună cu V. G. Morţun şi cu Gherea, am fost cei. mai 
convinşi îndemnători la o mişcare politică, socialistă, — ce-a 
făcut cu noii săi prieteni de idei cu d-rul Rakowsky, pe 
care îl numea către toţi fiiul său sufletesc? 

Mărginitu-s'au muncitorii şi socialişti culți la o mişcare 
culturală inspirată de modul socialist de-a înţelege societatea 
şi evoluţia ei?. | 

E destul să vază cineva „România muncitoare“ seria I-a 
și a Il-a, la care R. a fost totul, ca să înțeleagă că mișcarea 

socialistă politică n'a încetat, că s'a organizat o mișcare 
sindicalistă bolşevică pe baze diametral opuse Gewerkscha- 
fturilor (sindicatelor) germane, dar copiată de-a fir a păr după a 
sindicatelor revoluționare franceze şi direct inspirate de con- 
cepția economică, socială şi politică a Zimmer-waldienilor, 
din secta cărora făcea parte Rakowsky cu fraţii lui de cruce 
(dacă e permis a pomeni de cruce în atare asociaţie), Lenin 
și Troţchi. 

Deci Gherea însuşi, cu prietenii săi de idei, a urmat a face 

politică socialistă în România, deşi 'în 1902 recunoștea că 
pentru aceasta nu este teren aci. 

Dar Gherea ne-a găsit vină că noi am aplicat în România 
tactica social-democraţiei germane şi că numai aceasta n'a 

reușit. Reușit'a el, când, având mâinile iibere, şi, părăsid ideile 

din „Ce vor socialişti români“ (1884), a aplicat tactica zim- 
merwaldiană, adică tot ce putea fi mai epus tacticei social- 
democratice ? Gherea nu-și dădea oare seama că datoria 
tinerimei culte, care în ţară şi în străinătate a ajuns să se 

convingă de ideile social-democraţiei, a fost să ia măsuri 
contra primejdiei unei revoluţii distrugătoare ce era în mers 
şi că alte măsuri de cât organizarea şi disciplinarea maselor 
nemulțumite şi duci mereu expuse la ațâţările provocate de 

politica rusească spre a-şi întinde influenţa în Balcani, nu erau? 
Gherea ştia foarte bine ce fierbea în Rusia înnainte de uciderea 

țarului Alexandru al II-lea și.că pe lângă primejdia mişcărilor 
revoluţionare, organizate de agenţii țarişti-panslavişti, era o
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primejdie nouă, ca mişcarea revoluţionară din Rusia să se 
comunice în România. | 

In aşa împrejurări V. G, Morţun şi Gherea şi în sfârşit 
şi eu, am văzut că trebue să luăm parte activă în politică, spriji- 
nindu-ne pe ţerani și muncitori spre a organiza şi la noi 
cadrele cari să împiedece "izbucnirea unei jacquerii, de pe 
urma căreia se aștepta căderea în selbătăcie şi cucerirea 
ţerei de vecini. A 

Consequent cu sine însuși și cu ideile, V. G. Morţun şi 
alții au lucrat din răsputeri în acest scop şi, întru câtva, au 
reușit să creeze o mișcare, dacă nu socialistă curată, dar 
democratică, având în programul immediat reforme cari 
aiurea le-au făcut burghezii sau chiar și conservatorii, ca 
Bismarck, iar ca program depărtat, realizarea programului 
social-democrat. 

Dar curând s'a dovedit că ţeranii nu vor să auză de so- 
cialism şi că programul lor se mărgenea la pământ şi li- 
bertate ; iar lucrătorii industriali, cei mai înnaintaţi, se mul- 
țumeau cu reformele  immediate, realizate în ţerile în- 

„naintate. Pe de altă parte, masa lucrătorilor cea mare 
ori zăcea într'o nepăsare absolută, ori era înclinată la vio- 
lenţe și deci gata a cădea în mrejele anarhiste sau zimmer- 
waldiene. A trebuit să vază că o întărirea stângei liberale 
în formaţie era singura cale răpede— relativ răpede neapărat,— 
spre a ajunge să realizeze dorințele elementelor mai con- 
ştiente di'ntre țerani și muncitori. Această concluzie li se im- 
punea şi, văzind inconştiența şovinistă a unei părţi din evreii 
socialiști și reacţia fatală a antisemitismuiui unor muncitori 
contra Luminoismului eşan. 

Imprejurarea că liberalii, cari, supt îmboldul elementelor 
înnaintate de la ei, ajunseseră la alianță cu socialiștii în 
alegerile comunale din 1889, având un program comun, apoi 
fuseseră împinşi de elementele lor reacționare la înnăbuşirea 
mișcărei absolut legaliste la sate a socialiştilor, nu putea 
pentru V. G. Morţun şi alții fi piedecă la realizarea părței
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esenţiale din program: crearea condiţiilor necesare pentru 

o mişcare muncitorească la fel ca în apus prin democrati- 

zarea instituţiilor noastre. 
Dar să ne întoarcem la Gherea. EI, ca să-şi plasticizeze 

_ modul de-a vedea, a căutat să reducă la absurd pe Morţuri 

şi pe prietenii acestuia politici. In acest scop Gherea zice : Să 

presupunem un Englez neoprotestant din cei mai înnaintaţi, 

adică având o credință religioasă absolut puriticată de ele- 

mentele inferioare, dar creștin. Acest Englez, e silit să locu- 

ească definitiv întrun oraș arab — să zicem la Mecca. — În 

„Mecca, fireşte, riu sunt condiţiile necesare pentru respândirea 

şi organizarea unei biserici creştine. Ce trebue să facă el? 

Să-și părăsească religia sa 'înnaltă şi pură şi să treacă la 

mahometanism ? | 

La asta din partea lui V. G, Morţun ași fi răspuns: 

Dacă Englezul lu; Gherea era convins că peste câte-va 

sute de ani creștinismul pur avea să cucerească lumea, dar 

că, pentru moment şi încă pentru mai multe generații, nu 

putea fi vorba de teren pentru creştinism în Arabia, datoria 

lui ar fi fost ca nerenunţând la nici unul din idealurile sale 

să lucreze pentru a îndemna pe Arabi spre o viață mai 

curată—de pildă la părăsirea poligamiei.—De asemenea, tre- 

buia să lucreze cât mai mult pentru răspândirea spiritului 

de toleranţă față de alte religii, arătând baza lor comună şi 

identitatea lor fundamentală în ciuda formelor deosebite ce, 

îmbracă după vremuri şi popoare. Nimic nu lar îi impie- 

decat să creeze misionari arabi pentru  respândirea creştini- 

Smului acolo unde ar întâlni elemente potrivite. Tocmai aceasta 

a făcut V. G. Morţun: a luzrat pentru pregătirea unei viitoare 

mișcări socialiste, păstrându-şi idealul şi călăuzindu-se de el. 
Dar eu-i-am pus :ui Gherea un exemplu, socot, mai po- 

trivit. Să presupunem că un Negru din centrul Africei, 

ajutat de împrejurări, a ajuns în Europa să se facă social- 

democrat luminat. Intorcându-se între ai săi, ce putea face 

acest social-democrat negru? Să caute a organiza un partid,
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şi a ajunge la cârma poporului, având un program minimal: 
„desfiinţarea  canibalismului şi înlocuirea lui prin robie sau 
desființarea robiei, prefăcându-i pe robi în mici proprietari 
agricoli, industriali etc., dar având ca ideal progtamul in- 
tegral social-democrat. După un timp s'ar fi convins că 
elemente pe cari să se bazeze, nu există; că robii, .de pildă, 
nu vor să auză de libertate insoţită de muncă grea, plină 
de răspunderi, Negrul tot odată avea deplină convingere că 
Statul negru, dacă nu se relormează şi organizează pe baze 
mai moderne, va cădea pradă vecinilor Englezi, Germani 
sau Buri. Dacă în acel stat ari existat un partid de 
negri cari voiau o organizare economică și politică mai în 
stare a da statului energia şi puterile necesare spre a-şi apăra 
neatârnarea și a progresa, în acest caz, n'ar fi fost datoria 
acestui negru şi a prietenilor lui, să dea la o parte balastul so- 
cialist, chiar având. credința că problema aceasta vor avea a o rezolva urmașii peste o sută-două de ani, şi să colaboreze 
cu partidul cel mai înaintat? Eventual! n'ar fi trebuit, dar, să între în acel partid spre a-l moderniza ? 

Cred că da. | 
Despre acei cari, înse, s'ar fi convins că socialismul este o 

utopie nerealizabilă, nu numai acuma, dar niciodată, pricina 
că'n tinerețe au" crezut altfel, nu le putea fi piedecă de-a 
lucra potrivit convingerilor celor noi şi de-a face propa- 
gandă pentru aceste idei.. . Deci Gherea, nici teoretic nici practic, n'a putuţ întru nimic dovedi că fapta lui V, G. Morţun n'a fost cea mai justificată. 

” 

„€) Inăbuşirea în sânge a mişcărei revoluționare din 1907 
cu concursul lui V. G. Morţun şi a altor socialişti. 

In privința aceasta s'au adus cele mai pătimaşe acuzări foştilor socialişti trecuți la liberali.
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Prevederile sinistre, că'n. ciuda a zeci de ani de propa- 

gandă social-democratică, vrăjmașă oricărei violenţi, silindu:se 

a îndruma pe cale legală și politică, lupta țeranilor şi mun-: 
citorilor industriali pentru' o stare mai bună, —elementele re- 

fractare ideilor complicate, vor fi în stare a apuca pe calea 

revoluţionară, s'au adeverit. Din nenorocire s'au contirmat 

şi temerile celor cari nu credeau că liberalii vor fi accesibili 

sugestiilor stângei lor ca să păşească urgent şi cu hotărâre 
pe calea 'reformelor. 

Colecţia „României muncitoare“ seria a II-a, 1885— 1887, 

apărută supt conducerea efectivă a lui Rakowsky Şi în 

care dela început a colaborat şi Gherea, iar mai apoi ma 

făcut nimic spre a atrage luarea aminte a intelectualilor şi 

muncitorilor încotro îl mână tactica zimmerwaldianului 

Rakowsky, este de față, E cel mai eloquent act de acuzare 

contra autorilor reali ai revoluţiei ţerăneşti din 1907. 

„România muncitoare“, seria a II-a, apare odată cu în- 

ceputul -mișcărei revoluționare ce-a izbucnit în Rusia în 1905 

după înfrângerea suferită dela Japonezi. Prima manifestare: 

a muncitorilor reorganizaţi a fost, la noi, o întrunire publică de 

protestare contra înnăbuşirei unei manifestații revoluţionare 
în Petersburg. 

Apoi regulat s'a preaslăvit _mMişcarea revoluționară din 

Rusia și s'au dat ştiri anume camuflate spre a face pe ce- 

titorii ziarului să crează că revoluţia ' socială e pe cale în 

Rusia, că lumina va veni, cum e normal, astronomicește dar 

nu politiceşte, — din răsărit. 

Ibrăileanu, unul din fruntașii mişcărei vechi, a atras în „Cu- 

rentul nou“ din Galaţi, luarea aminte a guvernului că mi- 

șcarea revoluționară a țeranilor din: Basarabia s'ar putea 

întinde în Moldova şi deci în România întreagă: Neapărat, 

d-rul Rakowsky Pa batjocorit şi ironizat cum a putut mai 

rău, în „România muncitoare“, arătând că astă extindere 

ar fi de dorit, ca să se pună odată și la noi sfârșit tiră- 
niei boiereşti.
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Când revoluţia rusească a fost zdrobită, chiurasatul Po- 
temkin, cu mateloții săi revoluționari şi cu Matușenco, şeful 
lor și preşedintele primei republice sovietice, a fugit la 
Constanţa. D-rul Rakowsky şi prietenii lui au organizat 
primirea şi preamărirea acestor revoluționari, cei mai selbateci 
cei mai 'mărgeniţi la minte, dar tot o dată instrumentele 
cele mai dosile ale lui Lenin şi Troţchi. 
“Guvernul conservator, ca să confirme zicătoarea latinească 

Jupiter quos perdere vult, dementat!) a găzduit pe  Potem- 
kinişti şi i-a împărţit ca mecanici pe la moşii, lăsându-le toată 
libertatea de a propaga ideile revoluţionare bolşevice şi de 
a'sta în strânsă legătură cu. d-rul Rakowsky, cu d-rul Petru 
Alexandrof şt mai apoi cu însuşi Troţchi, care împreună 
cu cei doi şi-a așezat cartierul revoluţionar la Ploeșşti. | 

" “ Acest comitet, cu învoirea lui Gherea sau mai curând 
terorizându.l, a putut lucra nestingherit la organizarea re - 
voluţiei din 1907 în totul după modelul revoluțiilor ţerănești 
din Rusia. Rădăcini mai adânci şi partizani mai tanatici au 
dobândit în satele bulgărești, unde se puteau lesne înțelege, 

În „România muncitoare“ se pot urmări pas cu pas 
+ toate fazele pregătirei revoluției cu ajutorul altor „democrați“, 

cari nu şi-au det seama încotro merg. 
"Totuşi „România muncitoare“ era de-o sinceritate brutală. 
Au mers pân'acolo că îndemnau în scris pe soldaţi, ca, la caz de revoltă, să „nu tragă în răsculați. 

M. G. Bujor (an ll No. 35, din 29 Oct. 1906) termină 
astiel articolul „Armata şi muncitorimea“ : 

» Ţevile în pământ sau în pieptul călăilor.“ 
lar în alt număr este supt titlul : „Ultimul cuvânt“ o ilustrație: 

de-o-parte, un şir de muncitori grevişti ori revoltați, iar de 
alta, un șir de soldaţi. 

A 
Un bătrân ese din rândurile muncitorilor ŞI se îndreaptă 

către un ostaș, eşit din rândurile soldaților. 

  

1) Joia celor pe cari vrea să-i piarză, le ia mintea,



Se. urmează dialogul de mai jos între bătrân şi soldat: 
— Fii cu noi, fiule ! 

'— Cu toții, tată ? | 
— Și nu-i așa că nu vei trage în noi? 

Mai degrabă în stăpâni decât în tine, tată! 
lar la sate se răspândeau broşuri, de data asta, în adevăr 

revoluționare, fără ca guvernul conservator să se neliniștească, 
precum; făcuse partidul acesta în 1898, când se răspând&au. 
la sate broșuri legaliste. 

Una din aceste noi erâ scrisă de [. Neagu, colaborator re- 
gulat la „România muncitoare“ seria a II-a. | 

Când mişcarea selbatecă a ţeranilor amenința să cople-- 
şească totul, când Puterile vecine mobilizau la graniţi şi 
erau chiar invitate să între să puie ordine, ce putea face: 
guvernul liberal, căruia conservatorii pricepând în sfârşit. 
dezastrul: i-au cedat puterea Şi le-au promis liberalilor tot 
sprijinul ? Mâna agenţilor bolşevici se manifesta neîndoios. 
în toate caracterele mișcărei. Poate că în stârşit şi caracterul: 
„României muncitoare“ se descoperise i celor ce nu voiau. 
să-l vază la timp. E 

Duşmanul căruia noi datoram atâtea turburări în veacul 
al XIX-lea, care supt forma panslavistă ne dăduse mișcarea 
țerănească din 1888, de data asta, supt forma diametrăl . 
opusă ca tendinţă, dar cu aceleași metode, bolşevicii ne îm- - 
pinseseră la două degete de margenea prăpăstiei. Atingeau. 
două scopuri: răsturnarea regimului burghez în Romănia 
şi dela focul aprins aci nădăjdueau să pornească un.nou N 
incendiu revoluţionar în Rusia, 

Guvernul liberal putea încerca potolirea răscoalei. prin 
îndemnuri la linişte ; a făcut această încercare, iar tinerimea 
generoasă a primit să lucreze la liniştire şi a reuşit, în. 
ținuturile. Iaşi, Roman, Vaslui, Tutova, Covurlui, Prahova, etc, 
adică în regiunile unde era încă vie amintirea. mişcărei, vechi 
socialiste. | 

N'au luat însărcinare de-a potoli Teleormanul” şi alte ţină- 

i
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turi — fiind că în acestea se făcuse altă propagandă în 1905, 
1906 şi 1907. - 

inse, unde vorba înțeleaptă n'a fost ascultată — ce remănea 
alta de făcut de cât înnăbușirea mişcărei cu forţa ? 

Așa s'a făcut. Şi numărul victimelor a fost proporţional 
cu încăpăţinarea țeranilor nebuniţi, . 

Ori cu ce preţ mişcarea anarhică, din care nu putea eși 
nimic bun, ci doar distrugerea civilizaţiei — câtă bruma o 
aveam — şi pierderea independenţei — trebuea înnăbușită. 

Foștii socialiști au luat parte la opera de pacificare și de 
înnăbuşire — declarându-se solidari cu guvernul liberal. 

Vina vărsărei de sânge au avut'o Rakowsky şi ai lui, deci 
acei cari au lucrat de-a dreptul la pregătirea răscoalei, cât 
și acei intelectuali și muncitori, cari deși în partidul socia- 
list —n'au făcut ceea ce V. G. Morţun Și generoşii ar fl 
făcut, dacă în partidul socialist vechiu ar fi avut loc atare 
lucrare când ei aveau conducerea partidului. 

Tocmai acei cari mai mult au acuzat pe liberali şi pe 
“foștii socialiști — de represiunea violefită a revoluției — tocmai 
aceia erau vinovații adevărați. | o 

“Mai rămâne o întrebare: 

d) Evoluata V. G. Morţun păn ia părăsirea ideilor fundamentale 
socialiste ori a murit convins că idealurile tinereţei sale sunt 

realizabile şi că se vor realiza? 

Sunt motive de-a crede că V.G. Morţun îşi dăduse seamă 
«de utopismul tuturor formelor de socialism, fără a excepta 
nici aşa zisul „socialism ştiinţific“ al marxiştilor. 

O dovadă în acest sens ar îi faptul că'n 1912 ej Şi -cu.. 
del |. |. C. Brătianu m'au îndemnat să lucrez spre a aduce 
pe muncitorii industriali la partidul liberal, pe baza unui 
anumit program de reforme înnaintate, dar burgheze. 

Că mişcarea din 1912 avea la bază astfel de postulat 
“rezultă din discuția ce-am avut cu răposatul Cernescu cel
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mare, care îmi spunea că încercarea noastră este utopie, că 
muncitorii nu-și pot găsi alt partid adequat intereselor lor 
de cât partidul socialist, 

Tot în acest sens că adică V.G. Morţun evoluase di'ncolo 
de socialism — am interpretat lungile convorbiri ce-am avut 
cu el în vara lui 1918 la Iași, când se încerca să mă în- 
duplece, ca, la întoarcerea din laşi, să iau din nou, lupta 
încetată în 1913 din cauza războiului cu Bulgaria. 

Totuși faptul e fapt: V. G. Morţun a făcut atare declaraţie 
la lași în Constituantă, precum relatează »L'Independance 
roumaine“ în necrolog (1919). Dar și mai caracteristic este 
-interviewul acordat la 19 Iunie „Izbândei*, pe care îl dăm 
aci ca anexă la această biografie, cum am mai spus, 
Cum să împăcăm această contrazicere ? E 
Mai întâiu din interview rezultă că V. G. Morţun nu 

vedea realizarea idealurilor tinereței sale în revoluţia bolşevică, . 
doar aceasta avuse timp să-și dea pe faţă caracterul ei adevărat, 

Apoi V. G. Morţun nu afirmă realizarea apropiată a unui 
anumit socialism integral, ci numai că'n societate se vor 
realiza „forme socialiste“ şi speranța ce formulează că ele- 
mentele noi sociale vor fi în stare a preveni un nou cata- 
clism — alt războiu, 

In aceste expresii, cari nu sunt o vorbă aruncată fără a 
fi cântărită, avem dovada, că V. G. Morţun se gândea la re- 
alizarea ideei fondamentale socialiste, dar în cadrul societăţei 
actuale, prin colaborare cu partidele burgheze innaintate, cum 
părea că se desemnează lucrul în alte țeri şi chiar la noi. 

Deci V. G. Morţun a murit socialist—dar exact cu ce 
program de realizare — a rămas secretul lui. 

Incheem cu vorbele d-lui I. G. Duca: 
„În ziua în care patimile vor amuți. și se va. putea scri 

„istoria. nepărtenitoare. a ultimelor decenii, se va recunoaște 
atolul covârşitor jucat de Morţun la. întăptuirea celor două 
„mari reforme pe cari se razimă puternic așezământul Ro- 
„mâniei întregite : votul obșştesc și expropierea€.
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A N EXĂ 

„IZBÂNDA“ foi 12 anie 1919. 

Convorbire cu d. V. G. Morţun 

— Uniunea popoarelor iatine este nevoia vremei de azi, 

ne spune fostul ministru — 

Intr'o dimineață, după ploaie, în Cişmigiu. Pe o alee în- 

văluită în trandafiri, îşi poartă molatec pașii „Conu Vasilică“. 

Îl văd şi nu-mi vine să cred. Conu Vasilică, la ora asta, 

de obiceiu stă acasă, și camera îngustă de hotel tapetată în 

verde, cu un birou şi o canapea, abia poate-să încapă mul- 
țimea de oameni politici, literați, pictori, artişti şi artiste, 
cari vin să-l vază, 

Probabil că de toată această lume fugise Conu Vasilică 

în dimineața ceea, ca să dea peste dânsul... un ziarist. 
Privea o picătură de apă după petala unul trandafir roșu, 

în care se reflecta, poate, o viaţă întreagă de iluzii şi re- 

grete, când Pam trezit din visarea adâncă cu salutul meu 

intempestiv. 

Mi-a surâs şi, ca să uite: de lumea care i se oglindise în. 

globulețul picăturei de apă, de pe trandafirul cel roşu, m'a 

întrebat: 

— Ce noutăţi ştiţi voi ziariștii? - 

— Dita trebue să şti mai mult ca noi — Coane Vasilică — 

fiindcă noi cetim telegramele după ce trec prin foarfecele 

censurei, pe când d-ta le ceteşști înainte... | 
Și, pornind încet pe aleea de trandafiri multiculori, adaug : 

— Se pare, Coane Vasilică, cum că orice sforțări ar face 

învinşii, vom avea totuşi pace.
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Vom avea pace; liniște nu. 

— Pace vom avea, fipostează prizonierul meu, mai cu- rând ori mai târziu cu o lună, două; dar liniște, nu. Asta să ne iasă din.minte. ' 
— Cum, credeți, că chiar dacă se va face pace putem avea un nou răsboiu în scurtă vreme?  - 
— Cred că, după cum, după 1789 a urmat timp de 34 ani, o lungă serie de prefaceri continue, de frământări şi de răs- Coale, până după înfrângerea dela Waterloo, înainte ca lumea să şi găsească astâmpăr şi liniște, același lucru se repetă și acum, cu deosebire că, la 1789, “prefacerea. așezămintelor europene, a fost mult mai uşoară de cât aceea ce ae pre- gătește acum; ea a sdruncinat atuncia o pătură stăpâni- toare mult mai redusă și nu şi-a întins înrâurirea în pătu- rile adânci muncitorești ca astăzi ; deci trebue să ne aştep= tăm a vedea încă multe ciocniri, multe zvârcoliri, înainte ca oamenii să-și recapete liniştea necesară pentru o muncă rodnică și o activitate reparatorie, 

Ce-a câștigat omenirea ?' 

„Un rezultat real al acestui războiu deslănțuit de apriga dorinţă de stăpânire a imperialismului german, este căa 
precipitat rezolvirea multor chestiuni sociale, cari desigur ar - 
mai fi tărăgănat, şi că a apropiat cu o sută de ani înte- 
meierea formelor socialiste ale societății“. 

O utopie. ușuratecă. 

— Dar nu credeţi că Liga Naţiunilor va împiedeca repe- 
țirea frământărilor, luptelor şi războaielor ? , 

— Liga Naţiunilor? Pentru zilele noastre este o utopie 
tot atât de ușuratecă ca și încercarea lui Trotzki şi Lenin 
de-a îndeplini țelurile maximaliste ale socialismului, 

In decursul acestor o. sută de ani din urmă, ea este a 
treia zădarnică încercare, de-a se aplana prin bună înţele- 

3 
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gere conflictele între popoare şi de a se stavili războaele 

ruinătoare. După propunerea lui Alexandru I al Rusiei, am 

avut aceea a lui Nicolae al II, din care a luat ființă. confe- 

rința dela Haga, unde am văzut mandatarii de seamă ai 

Statelor europene, timp de atâţia ani, trecându-și vremea în 

sterile discuţii academice şi în luarea de hotărâri de cari nu 

s'a ţinut nici o seamă în ziua când războiul a izbucnit, 

mai aprig, mai selbatec de cât ori când. | 
Peste zeci de ani se va întemeia în Europa o Ligă a Na- 

ţiunilor, sub forma unei uniuni de State la fel cu aceea a 
Statelor-Unite ale Americei, sau poate numai sub torma unsi 
uniuni vamale ca să se apere împotriva concurenței Ame- 
ricei și a Asiei răsăritene, | 

Liga Naţiunilor este propunerea unui universitar, care, 
oricât de învățat ar fi în specialitatea lui, se arată nepri- 
ceput, pripit, întru' ale politicei și care nu-și dă seamă că 
lumea, deşi primește cu bucurie asemenea propuneri, nu 
este încă destul de evoluată, destul de coaptă, pentru apli- 
carea lor imediată şi sinceră. 

Germania şi Rusia nu şi-au spus ultimul cuvânt. 

— Credeţi că suntem ameninţaţi de un nou 1914? 
— In 1914 două primejdii amenințau statele europene: 

pe unele primejdia rusă, pe altele primejdia germană. 'Tai- 
nica şi neînfrânta deslănțuire a soartei, a făcut să scăpăm 
odată de amândouă, pentru o vreme. Pentru o vreme, zic, 
căci nu pot crede, că vasta Rusie și încăpățânata Germanie 
și-au spus ultimul lor cuvânt; trebue să ne așteptăm la noui 
atacuri, la noui dorinți de cuceriri și stăpânire. 

Acecaşi primejdie. 

— Orişicum, în viitor, primejdia nu mai poate fi aşa de 
mare, cum a fost, 

— Pentru alţii poate, dar pentru noi, ea rămâne aceea ȘI, 
Nu vezi, cum dăm dovadă de. cea mai copilărească jude-
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cată, trecându-ne vremea în lupte: sterile, în invinuiri ne- 
demne și calomnii ruşinoase, cari ne scad zilnic în ochii 
streinătăţii, ne învrăjbesc zadarnic între noi şi ne vor slăbi 
mijloacele de apărare, dacă 9 lume nouă, nu se va scula 
să inlăture cu desgusi şi oroare asemenea primejdioase 
apucături ? 

Acţiunea unora din ziarele noastre este realmente crimi- 
nală, prin educaţia nenorocită ce dau masselor populare 
nou venite la viaţă politică. 

Greșelile ca şi istoria se pot repeta. 

— Dar noi am câștigat prietenia şi stima Franţei. 
— Franța republicană dela 1919, dragul meu, e pe cale 

să repete greșala Franţei imperiale dinaintea lui 1870. 
Atunci Napoleon al ill-lea punea mari nădejdi pe sprijinul 

Austriei, împotriva Prusiei, când aceasta ar ataca Franţa, 
întemeindu-se pe dorința Austriei de-a şterge rușinea înfrân- 
gerei dela Sadova. 

Și la 1870 Austria nu s'a mişcat, ci a lăsat ca Franţa să 
fie zdrobită și Prusia să strângă la olaltă toate statele ger- 
mane şi să întemeieze Imperiul german. 
Acum, căutând. să împiedece unirea cu Germania a celor 

7. milioane de germani din Austria, Franța căută să des- 
mormânteze puterea austriacă, creând. o confederație a po- 
poarelor dunărene. Delegații Austriei, la congresul păcei:; par 
a se lăsa convinşi, ademeniţi, de această perspectivă. Dar o 
tac de sigur, cufgând ascuns, de-a smulge acum condițiuni 
de pace cât mai puțin împovărătoare pentru ei, rămânând 
ca mai târziu, această unire fatală, inevițabilă. să se înfăp- 
tuiască, în ziua, când desfășurarea împrejurărilor politice şi. 
sociale din Europa le-o va îngădui. 

De ce o Austrie şubredă şi nu un bioc latin ? 

— Şi situaţia Franţei e grea..... 
— Germania a fost întrântă de Aliați în 1918, dar vic-
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toria realmente este a Franţei, care la Marna i-a dat lovi- 
tura mortală. 

Fără victoria dela Marna, nici Anglia, nici America nu 
ar fi avut răgaz de pregătire și năvala germană putea. să-și 
ajungă scopul. “ 

Acest fapt nu apare încă în deajuns de evident înaintea 
mulțimei, cu vremea însă el va da Franței un prestigiu și 
o înrâurire colosală. De acest prestigiu Franţa trebue să se 
folosească și, urmând pilda Prusiei din veacul trecut, să-și 
îndrepte toate puterile ei, ca să strângă la olaită lumea 
latină din apus, 

O conluctare strânsă şi statornică a Franţei, Italiei, Spa- 
niei şi Portugaliei, ar însemna o putere de peste o sută de 
milioane locuitori. Intr'acolo ar trebui să-și îndrepte Franţa. 
privirile sale, în loc să-și treacă vremea cu încercări Șu= 
brede şi fără sorţi de statornicie. 

lar noi, din toate acestea să tragem învățământul că nu 
trebue să punem temeiu pe sprijinul. nici unui stat mare, 
decât întru atât întru cât interesele sale imediate vor fi în 
legătură cu nevoile noastre. 

Tot vorbind, am dat ocol Cișmegiului. Când să pășim iar 
pe aleea de trandafiri, conu Vasilică „Morţun și-a adus aminte 
că are o întâlnire. Eram în fața porţii de lângă teatrul Liric. 
Ne despărțim. Conu Vasilică pleacă, iar eu rămân să re- 
flectez la cele spuse de d-sa. 

Neavând ceasornic, mă uit să văz unde a ajuns soarele, 
De pe zidul Liricului mă privea o mască enormă, care, nu 
ştiu de ce, mi s'a părut, în clipa aceea, că aduce cu figura 
conului Vasilică Morţun. 

M. BURILLIANU.



GENEALOGIA FAMILIEI MORŢUN 

MORȚUNEȘTII: IN ARHONDOLOGIA LUI SION ; 
ÎN LEGENDA LUI EMANUEL MORŢUN. 

Păharnicul Sion, în „Arhondo!ogia Moldovei“, vorbeşte 
despre tâmilia Morţun. 

Morţuneștii, zice ei, sunt moldoveni, răzeși vechi, mazili 
boierenași din ţinutul Sucevei şi parte din ei au rămâs în 
Bucovina pe la moşiile lor. | 

Despre Morţuneștii rămaşi în Bucovina Sion nu ne dă 
nici o lămurire. Despre cei din Moldova are oareşirari cu- 
noștinţi privitoare la trei ținuturi: al Sucevei, al Bacăului 
şi al Romanului. Vorbeşte - despre un. Șătrar Morţun de la 
Cămârzani (țin. Sucevei, Moldova) şi crede-că în 1802 a 
căpătat acest rang dela Moruzi Vodă. . 

La Bacău cunoaşte trei Morţuni şi anume :.pe Gr. Morţun, 
pe vărul acestuia Niculaiu Morţun şi pe Alecu fiiul' lui 
Grigore. Despre cel di'ntâiu spune că Sc. Calimah Pa făcut 
clucer în 1817, că apoi a căpătat rangul de păharnic și că 
în 1824 a ajuns comis, iar supt Mihaiu Sturza - Spătar. şi 
c'a fost președinte al Tribunalului Bacău. Știe şi-că Alecu 
Morţun, fiul lui Grigore Morţun, a ajuns şătrar supt Mihaiu 
Sturza vv. Despre Neculaiu Morţun, vărul lui Gr. Morţun; 
ne spune că în 1824 a ajuns păharnic. E 

Din Roman cunoâște numai pe Iordachi Morţun sărdarul 
(de la Arămeşti LN)... Se RE
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Păharnicul Sion face mai multe greșeli în însemnările 
sale. Putându-l controla pe baza acestei monografice, arăt 
chiar aci neajunsurile şi greșalele lui Sion, ca să slujească 
de Indreptar celor ce vor avea a se. folosi de notițele lui la alte familii. EI ne spune că obârşia Morţuneştilor este în ținutul Sucevei din Bucovina. Astăzi, moșiile unde-au vie- țuit cei mai vechi strămoşi cunoscuţi ai Morţuneştilor [Bă- nila, Igești, Jadova, Budinţi (Budeniţa)], sunt în ținutul Sto- 
rojineţului. Un șătrar Morţun a trăit în adevăr la Cămarzani, ținutul Sucevei (Moldova); dar la 1802, când-Sion ne spune că ar fi fost acel Morţun rădicat la boieria de şetrar, șetrarut 
(Lupul) Morţun era mort de mult, din 1792, (după datele documentale ale d-lui Artur Goroveiu) şi trăia acolo soţia lui Lupul, Maria născută Lână, șetrăreasa, care a mai fost în viață până după 1839 şi a murit Schimonahie la Agapia, cu numele de Sofia. Pe când scriea Sion muriseră şi doi „din fii Lupului: Vasile şi Mihalachi, iar Iordachi sărdarul, altul din fiii lui Lupul, trăia la Arămeşti, ţinutul Roman. O parte din moștenitorii lui Vasile Morţun căminarul de la Că- mârzani trăiau în ţinutul Sucevei. Din cei dela Bacău cu- noaşte pe începătorii celor două grupe; dar nu are idee despre numeroșii - copii ai lui Grigore Morţun, și pe lângă Alecu spătarul, ştie numai de Lucreția, fiica lui Gr. Morţun, măritată cu D. Metaxa, grecul, ceea ce îndignează mult pe Sion şi'l face să câineze pe bietul Grigore Morţun. 
Tot așa de ciudat: nu știe despre Iordachi sărdarul că era tiiu al lui Lupul şătrarul din Cămârzani şi nici că locuea la Arămești. Nu mai puţin minunat este că Sion pare nici a bănui măcar că au fost Morţunești la Mihăileni, la Dorohoiu, la Botoșani și la Hărlău. 
De asemenea, pare a nu ştii nimică despre Morţuneşti 

rămaşi în Bucovina, 

Legenda familiei Morţun sub torma ce i-a dat'o Emanuil 
Morțun din Folticeni se atlă în dicționarul geografic al ţinu- 
tului Sucevei, la moşia Cămărzani.



Iat'o:: : - 
In 1590 Pavel Morțun trece din Maramureş în Moldova. 

Pavel ia comanda unor oști moldoveneşti contra lui Lazăr 
urmaș al lui Potcoavă și respinge pe Cazaci. Vodă îi dă . 
drept răsplată moşia Budeniţa.. 

Intre 1636—1640, 4 din cei 12 fii ai lui Pavel se căsă- 
toresc cu fete din familiile Goian, Giurgiuvanul,  Vasilco şi 
Volcinschi ; ceialalți 8 au numai fete, pe cari le mărită după 
Cuciureanu, Hăjdău, Holban, Goroveiu şi Teodorini. Din 

“cei 4 băieţi se pogoară toţi Morţuneştii de azi. | 
Un /oan Morțun de la Budeniţa lasă (în 1792) trei fii: 

Ilie, Lupul şi Constantin. Lupul trece în Rusia la 1731 cadet 
în oastea Impărătesei Ana Ivanovna. La 1740 era polcovnic. 
Trece in Moldova, recomandat lui Gr. Ghica. Acesta îl face 
şătrar. | 

La 1742 se căsătorește cu Maria fiica medelnicerului C. 
Lână, dar îşi păstrează partea ce avea la Budeniţa în Bu- 
covina şi la Ghenăuţi (în ţinutul Hotinului, Basarabia) 

Prin diata lui Andreiu Pisoţchi, Lâneştii capătă în stăpâ- 
nire: Leucușeștii, !/, din Hârtop, 1], din Huşi, toţi Cămâr- 

„anii, 1], din Costești şi 1, din Bărăşti pe apele Șomuzul 

mare, Șomuzul mic şi Moldova păn în Râșca. Asttel pun 
stăpânire pe Cămârzani. 

Lupul dobândi cu Maria. Lână, ca zestre, Broştenii în ţi- 
nutul Botoşanilor. 

Pavel, feciorul lui Ilie, a fost maior în Rusia. In 1812 a 
căzut prins la Francezi, cari l'au dus la Paris. La întoarcerea 
lui în ţeară, în 1815, s'a călugărit la Mrea Neamţului și i se 

zicea Morţun franțuzul. 

In privința acestei legende avem de spus următoarele: 

Este adevărat că Morţuneștii au avut moşie la Budinţi 

(Budenița) în Bucovina, dar nu că au căpătat'o ca danie dom- 

nească pentru vitejie. Documentele arată că Ștefan Morţun, 

întâiul cu această poreclă, a dobândit zestre 30 de odgoane
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„în Budeniţa,: în a doua jumătate a veacului al XVIl-lea. Mai ştim cum moșia aceasta a intrat în mâna lor prin cum- părături dela rude și cum s'a împărţit între moștenitori; știm că Alexandru fon Morţun o concentrase toată în mâna sa, apoi a vândut'o d-rului Mihalachi Zotta, un 'coborâtor din Morţuneşti. Dela Zotta a trecut la baronul Musteaţă, un cumnat al d-rului, căci ţineau două surori. 
Morţuneşti mai vechi de cât Ştefan și purtând acest nume n'au fost, căci Șteten este, pe cât se pare, fiiul. lui Andreiaș „din Igeşti şi Jadova. Moşie de baștină a Morţuneșştilor sunt Igeștii. 
Origina lor maramureşeană poate avea o bază, Poate | luga de la care lugeștii, apoi Igeștii, să fi fost din Maramureș, dar tocmai de prin veacul al XIV-lea. 
Pavel cel cu 12 copii a existat, dar nu în veacul al XVI-lea şi în întâia jumătate din al XVII-lea, ci în veacul al XVIII Iga. Nu este exact că numai 4 din fii lui Pavel au avut băieţi, "nici că Morţuneștii, dovediţi prin documente, s'ar pogori din 4 fii ai lui Pavel, ci sunt din 8 sau 9. Mai ştim . că Pavel a avut cel puţin 2 fete, - 

- Despre Slujba lui Lupul Morţun (fiiul lui Pavel, nu al lui Ion) în Rusia nu este nici o dovadă, dare probabil, precum se va vedea mai încolo, când vom arăta de ce a părăsit Lupul casa. Că nu s'a însurat cu Măriuţa fata lui C. Lână în 1742 ştim bine, poate că s'a însurat puţin după 17€6, în ori ce caz nu mai înnainte de această dată. Dacă Lupul va fi venit în ţinutul Sucevei supt un Ghica, de'bună seamă acela n'a fost Gr. Ghica din 1735 sau 1747, ci Gr. Al. Ghica în domnia I-a, adică. între 1764 şi 1766. . 
In privința încuscririlor: un Cuciureanu a luat pe Zoiţa fiica lui Vasile Pavel Morţun ; un Hăjdău, pe Elisabeta fiica Mariei, fiica lui Toader Pavei Morţun; un Goroveiu, pe Anica fiica lui: Niculaiu Pavel Morţun și un Dima Teodoru “(din „care Teodorini), pe Elena fiica lui Niculaiu . Pavel Morţun. Dar nu este exact că un. Holban a luat pe fata vre unui
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Morţun, ci dimpotrivă Vasile Pavel Morţun a fest căsătorit 
cu Smaranda fiica lui Ilie Holban pitarul. 

Cu Goianii, Morţuneştii poate au fost încuscriţi foarte din 
vechiu, precum vom vedea la căsătoria lui Ştefan Morţun 
cu tata lui Ilie Bejan din Budinţi. Inse cu Giurgiuvanu, cu 
Vasilco și Volcenschi, Morţuneştii n'au fost direct încu- 
scriţi, ci aceste trei familii, pogorându-se din Tăutul marele 
logofăt, ca şi Morţunii, erau rude cu aceştia, : 

E foarte ciudat că Em. Morţun n'a ştiut ' despre cel mai 
însemnat și vechiu sânge ce curge în vinele Morţuneșştilor : 
de-al lui Tăutul marele logofăt, sânge întrat prin soția lui Ștefan 
Morţun din veacul al XVII lea, jumătatea a II-a, căci era ur- 
maşă a Tofanei, fiica lui Gavril Tăutul log. din întâiul stert 

„al veacului al XVII-lea. 
E adevărat: Lupul Morţun șetrarul a avut zestre Broștenii 

din ţinutul Hârlăului (|), şi a avut și-o parte din Ghenăuţi 
ținutul Hotinului. Dar o parte din !/, de Ghenăuţi a avut'o 
Maria Morţun (n. Lână) în loc de zestre (/3, din !].), iar 
celealalte ?/, le-a cumpărat ea, mult după moartea lui Lupul, 
dela fraţii ei. 

Vre un amestec al lui Lupul nu se constata în Budenița 
și nici a urmaşilor lui. La controlul făcut supt Austriaci în 
1782, Morţuneştii declară că documente vechi nu au, căci 
le-a luat o rudă a lor care-a emigrat. Acea rudă era, crez, 

Lupul! - 

Informaţia privitoare la Ilie (dat ca fiiu al lui Pavel) poate 

fi adevărată, întru cât e vorbă de Pavel Morţun franțuzul. 
E prea concretă și relativă la timpul din urmă, în cât poate 
fi întemeiată, deși nu s'a putut afla nimic despre Morţun 
franțuzul la Mrea Neamţului. .Și Constantin a existat, dar ca 

fiu al lui Pavel, cu urmași până azi în Basarabia. 
Pa 

se
m



MAXIMEŞTII ȘI MORȚUNEŞTII IN IGEȘTI. MAXIMEȘTII ERAU DIN BANILOVSCHI. MOŞIILE BĂNILA, 
IGEȘTII ȘI JADOVA. 

  

Am spus că toți Morţuneştii cunoscuţi se pogoară din Ștefan Morţun de la Igești (a doua jumătate a veacului al . XVII-lea). Putem înse urmări neamul și mai departe în vre- murile, pe când nu-și ziceau Morţun. - i 
Intr'un document din Arhiva Tribunalului” din Cernăuţi — 1782 — Morţuneştii din Igești arată că au avut documente doveditoare că se pogoară din Maximeşti, dar că o rudă „a lor emigrând le-a luat, Tot documentul din 1782 numeşte pe răzeșii din Bănila și Igeşti, „die Banilowskischen Erben“, adică moștenitorii sau pogorâtorii Banilovschilor. 
Aceste două indicaţii. cari leagă pe Maximeşti cu familia 

boierilor din Bănila şi pe Morţunești cu Maximeștii din Igești, 
şi deci aruncă lumină asupra strămoșilor familiei Morţun 
păn în veacul al XIV-lea, ni le-a comunicat d=l Sever de 
Zotta, directorul Arhivei Statului din lași, împreună cu o. 
mulţime de alte. extrase din documentele bucovinene, ” 

Igeştii sunt în districtul Storojineţului, în Bucovina. In 
1776 stăpâneau acolo mazilui Petre Pavel Morţun şi cava- 
lerul polon /oan de Reus. Igeştii erau moşie boierească în. 
întregime. , 

“ Grigoroviţă, în dicționarul geografic al Bucovinei, pe lângă. 
aceste lămuriri, mai spune că'n Igeşti au sediul o mul- 
țime de familii din Pocuția, din nobilimea (Șleahtă) po- 
lonă, având semne caracteristice ale originei lor în port şi
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în vorbă, altfel înse sunt romanizați. După alte tradiții ar îi 

colonişti din Transilvania şi primul (dela care, numele moșiei) 

ar fi fost un Eghiş. 
Se înțelege că pretinsul prim colonist şi! intemeetor at 

Igeştilor, Eghiș, dela care s'ar fl dat acest nume, este o com- 

binaţie spre a explica numele Igeşti din cuvântul unguresc 

egy. ln adevăr, înse, Igeștii au fost mai din vechiu lugeşti 
dela Iuga, iar în documente avem și forma intermediară. 

Igeștii ortografiat Ijești, pe vremea când j se întrebuința şi 

în loc de sunetul lui g înnainte de e șii. 
Cât despre modele polone ce Grigoroviţă găseşte la ră- 

zeşii din Igeşti, se vor fi explicând prin faptul că mult timp: 

vor fi slujit ca voluntari în. armata polonă, cum făceau atâ- 

ţia Moldoveni. Traiul în Polonia îi va fi făcut să ia unele 

deprinderi polone. Se știe cât de numeroși Români din Un- 

garia au emigrat în veacurile al XIII-lea și următorii în Po- 

lonia, unde făceau slujbă militară, erau așezați şi se bucu- 

rau de un drept propriu: „jus valachicum“, 

In 1641: Aug. 24 la o cumpărătură ce popa Mihaiu din 

Igești face acolo, între marturi, se află Maxim dela Igeşti» 

Andreiaş dela Jadova și Sava din Jadova (Zotta). În 1641 

lunie 25 la o cumpărătură a aceluiaşi, sunt martori Maxim 

din Igeşti și fiiul acestui Andreiaș. lar alt document îi zice: 

lui Andreiaş din Jadova, Maximovici, deci fiul lui Maxim. 
Mai ştim că Maxim din Igeşti a avut o soră măritâtă cu un 

Gavril. Documentul din 1782 ne spune că Gavrileştii din 
Igeşti se pogoară din sora lui Maxim, soția iui Gavril. Același 

document ne spune că !|, din Igeşti o stăpâneau Morţuneşitii 

cu cavalerul polon loan de Reus?) și cu Gavrileștii, altă 

1] o stăpâneau pogorâtorii din-popa Mihaiu din 1641 și 

altă 17, o stăpâneau cei ce se trăgeau din Loghin, cu alte 

1) Un Reus va fi fost ginere al lui Maxim ori al lui Ştefan.
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cuvinte. Igeşti umblau. pe trei bătrâni, coborâtori din același 
strămoș P). | | 

Am arătat mai sus dovada că Maximeștii, deci Morţuneştii, 
se coboară din boerii de la Bănila (Banilovschii). Aceştia își 
ziceau după moda polonă, ea şi Barnovschii, dela Bârnova, 
Volcinţchi de la Volcineţ, deci Banilovschi de la Bănila. 

Banilovschi, erau boieri mari, In. 1545 Avram Banilovschi 
gramatic (pisar) a fost trimis de Petru Rareş să ceară dela 
Sigisnund August pe Gliga Arbure şi pe loan Crasneş,— fugiţi 
din Moldova cu 2 călugărițe,—pe Vascan nepotul de frate 
al lui Şarpe şi pe T. Tăutul fiul lui Pătrașcu, toţi emigraţi în 
urma căderei lui Al. Cornea pe care-l făcuseră domn. (Ur. 
XVIII pg. 491). i 

Avram Banilovschi era frate cu Toader pârcălab de Hotin 
(1535) [Art, Ist. t. 1 p. l-a pg. 35 și pg. 83] şi parcălăbia 
de Hotin era boierie de mâna întâia: 

Din 1558 avem un document, dat din Huşi la 7 Maiu 
IN. lorga Stud. şi doc..V pg. :855], luat din Arhiva Trib 
de Cernăuţi. Din acesta vedem următoarea spiță : 

  

t Magda. t loan Banilovschi 

Fetco Marușca Al. Avram Fedca 

Probabil Magda era soră cu loan Banilovschi. Vodă le 
întărește Igeştii 2), Documentul pomeneşte de alți Banilovschi 
mai vechi: Danciul şi Stanca (poate Staaciul?). 

  

1) In Doc. Bistriţene (N. Iorga) No. 19 XXIII “este” un act fără dată pe 
“care d-l lorga îl crede de pe la inceputul secolului XVil-lea ; în 'realitate 
este contimporan cu cele din 1641. Popu Ionașcu din Budinţi arată. că fiiul 
lui Maxim din Igești i-a vândut un cal, pe care ei, Ionașcu, la vândut 
unui om din Lucavăţ. Ionașcu arată că “n adevăr calul era drept al iui Maxim, cumpărat dela popa Dumitru din Moisa — arată şi ce „hiert avea. 2) D-l N. Iorga a pus pișeştii” “de sigur” fiind că era O traducere germană cu „Ischesehti“, d:ci în textul rom. va fi fost „Ijești“ pentru 
Igești, cu ortugi. j pentru g innainte de e. -
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D- N, lorga citează doc. din 1428 (6936) 5 Aug. (Ur, 
XVIII pg. 1—2) numai. pentru Neagoe logofătul. Doc. din 

„1428 este dela Al. cel Bun şi întărește lui Stanciul și Crâstea, 
Bănila şi Igeşti (nu Işeşti) pentru slujbe. - 

D-i Zotta are un pergament slav de la Al. cel Bun care 

întăreşte lui Stanciul satul /ujini. t) 

Jadova, ale cărei legături cu Maximeștii le-am văzut, este 
sat vechiu. Il găsim pomenit în hrisovul din 1490 (Docu- 
mentele lui Ştefan “cel Mare 1. Bogdan tom. | pg. 406) 
între satele ale căror bisereci atârnau de episcopia Rădă- 
ților. Ştefan Vodă spune că Jadova tusese închinată acestei 
Episcopii de Alexandru cel Bun. 

Deci cele trei sate, de cari sunt legaţi strămoşii Morţu- 
neștilor, erau în ființă înnainte de veacul a! XV-lea și mai . 
de demult, 

O legătură cu Jadova pare a fi că Andreiaș fiiul lui 
Maxim din Igeşti a luat o fată a boierilor din Jadova şi din 
Andreiaș ar fi Ștetan Morţun. 

1) Se poate să fie tot Igeştii noştri, cu atât mai mult cu cât e tot de 
ia Alexandru cel Bun ca şi cel din Uricar și e vorba de un Stanciul, 
deosebire că vorbeşte numai de lugeşti, nu și de Bănila, 

Forma Iujinţi este derivatul slavon de la lvga, ca Bărlinţi de la Bărlă, 
Brainţi de la Brae, Stroinţi de la Stroe, Pleşinp, de la Pleşea,... cari au ş; 
formele românaști: Bărlești, Brăești, Stroești, Pleșești, deci și lugeşti (Igeşti). 

Formele singurite ar “fi Iaginef, Brainej, Stroineţ. Unele se și întrebuin- 
țează astfel: Storojineţ, Volcineţ. 

Tot cu sufixul z/ sunt derivatele Rădăuţi din 'Radovţi, sing. Radoveţ, Cer- 

năuţi din Cernovţi sing. Cernoveţ &,.Şi singularele se găsesc întrebuințate, 
ba în toată Moldova, nu numai în partea de sus: Dobrovăț (din Dobroveţ), 
Voroneţ, Racovăţ (ep) &,. dir la Vf ovi, sufixul: a se lipeşte după deri- 
vatul-întov. - p



ȘTEFAN MORŢUN = FIICA PREOTULUI ILIE BEJAN 
DIN BUDINȚI. : 
  

Despre acest Morţun ştim că trebue să fie fiiul lui An- 
dreiaș Maximovici din Igești şi Jadova, care Andreiaş e 
dovedit documental ca fiiul lui Maxim dela Igeşti (1641). La 

„1714 Pavel fiul lui Ştefan Morţun își căuta singur de treburi, 
deci era major, iar tată său Ştefan murise. 

De ce îi zic lui! Andreiaş Maximovici şi din Jadova? 
Trebue să fi luat o fată a vreunui boier din Jadova.: 

Știm din documentele culese de d-l Zotta că Ștefan 
Morţun a fost căsătorit cu fata lui Ilie Bejan preot în Bu- 
dinți şi că soţia lui era coborâtoare din Tofana fiica lui 
Gavril Tăutul. Ea a adus zestre 30 de odgoane de pământ 
în Budinţi şi parte în Bălilești. Budinţii nu e moşie cunoscută 
tăutească, pe când Bălileştii e străveche a lor; acolo avea - 
loan Tăutul curţi. și făcuse biserica în fiinţă pănă astăzi. 

lată 2 spiţe cari învederează legăturile între mazilii din 
Berbești, Budinţi şi Jadova (pag. 47), | 

In această spiţă am plasticizat încheerile la cari am ajuns 
în privinţa ascendenților lut Ilie Bejan preotul din Budinți, 
socrul lui Ștefan Morţun din Igești şi filiaţia de la Gavril 
“Tăutul prin Tofana. păn la soția lui Ștefan Morţun. Faptul 
că soția lui Ştefan era o descendentă din Tofana fiica lui 
Gavril Tăutul e sigur ; calea întortochiată pe care se face 
filiaţie este o ipoteză, dar evidența temeiniciei ei rezultă
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La 

Mătiaş  Malinca fraţe Gavril Tăutul 
Ă = Dum. 

Popovici | 

lie din __Alie din Berbeşti = 'Tofana 

Niculaiu  Bilava fete 
=un Bejan . 

—— | 

Ionaşcu Bejan, Titiana 
preot în Budinţi 
= soră a lui 

Costea Jadovanul 

| 

„Ilie Bejan - Varvara frați 
preot în Budinţi = D. Ţintă 

i 
fată = Ștefan Morţun din Igeşti 

Drăgan Vimva din Jadova 
a II-a 

fată Gaftona fată Costea Jadovanul 
= Sava din Pleşinţi: = Bahrin = lonaşcu Bejan, | 
a | „preot în Budinţi O 

- | | 
| | | 

Miron : Costin Ileana Ionașcu 
. Bahrin - | N 

Ilie Bejan, Varvara fată 
--preot în Budinţi =D, Țintă 

"fata = Șt, Morţun din Igești
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din documentele pe cari mă -bazez. 1). Dovada  docu-- mentală că Bilava este soră cu Niculaiu, nu avem, dar că. Niculae avea surori e sigur; că pe Bilava a ținut'o tatăl lui 
Ionașcu Bejan e sigur, căci Ionașcu și Titiana ne sunt daţi ca fraţi şi fii ai Bilavei. Am pus un Bejan, fiindcă Ilie din. „ Budinţi e Bejan în documente, iar Ilie pare a fi numit după Ilie tatăl Bilavei., Că lonașcu preot în Budinţi a. ținut o soră a lui Costea Jadovanul şi a Gaftonei rezultă. din telul de înrudire documentat între Costea Jadovanul Și Varvara =D  intă, precum. se vede din documente. Că. Jadovenii Coste şi Gattona ar fi fiii lui Drăgan Vimva Ja- dovanul nu e lucru dovedit documental, dar e foarte pro: „ babil prin aproprierea. datelor, , Bejan soţul Bilavei a căpătat Budinţii cu Bilava, deci: această moșie a Tofanei a căpătat-o ca zestre Ilie din Ber. | beşti dela Gavril Tăutul log, iar pe Ilie lam admis c'a fost. soțul Tofanei, fiindcă aşa se potrivește cu datele cronologice. Despre boierii din Berbești, Pleşinţi, Botoșănița (Botoşinţi,. Botoşeni), trei sate vecine în Bucovina lângă Prut pe Bre-: sniţa afluent al Prutului, vezi în anexa II. 
Din documenţele întrebuințate în anexa l-a şi a II-a ese: că mazilii din Berbeşti erau din neam ales Şi în strânsă le-- gătură cu Barbovschii, cu coborâtorii lui Romașcu, cu Co- crişeştii și deci încuscrirea lui Gavril 'Tăutul cu 0 ramură. din ei este firească, Tot odată constatăm că Bejanii din Budinţi, erau aci răzeși și că 'n această moşie a avut parte. și Niculaiu fratele Bilavei și surorile ce vor fi mai fost, deci. vor fi fost în Budinţi şi alți mazili de cât Bejanii coborâtori . din Bilava. Apoi, chiar și Bejanii trebue să mai îi avut ra=. 

muri, căci dacă Tatiana a vândut fratelui ei Ionașcu un lan. în Budinţi, asta nu 'nseamnă că Ionașcu l'a avut numai pe: lie Bejan, socrul lui Ştefan. Este doc. că la 1705 un diacon Bejan dărueşte lui C. Turcul '[; din Budeniţa. Acesta nu: 

  

1) Vezi documentele în Anexa l-a,
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poate fi Ilie Bejan socrul lui Șt. Morţun, căci trebue să fi 
fost mort de mult, că însuși ginerele lui era de bună seamă 
mort la 1714, când Pavel era vrâstnic şi-și căuta de trebile 
moşiei din Budeniţa, Bălileşti și Igești. Diaconul trebue să 
ti fost coborâtor din vre un frate al lui Ilie, | 
Dau în anexa Ill-a extrase documentele despre Bejani Şi 
despre Budeniţa. 

Despre Gavril Tăutul tatăl Tofanei și despre soția lui, cum. 
și locul lui în spiţa geneologică a Tăuteştilor dau aci întru 
cât priveşte chestia noastră. (Vezi înse anexa a IV-a). 

Pavel este fiiu unic al lui Ștefan Morţun din Igești şi al 
fiicei lui Ilie Bejan preot din Budinţi. Poate a avut Pavel o 
soră căsătorită cu un Reus, căci la 1776 stăpâni la Igești 
erau Petre Morţun îiiul lui Pavel şi loan de Reus cavaler 
polon stăpânind !|, din Igești, partea Maximeștilor, împreună 
cu Morţuneștii şi cu Gavrileştii. loan Reus putea ii chiar 
cumnatul lui Pavel ori un nepot de soră. Reus nu era polon 
ci român : Răus, ortografiat Reus de scriitorii nemți. Nu Socor 
că Reus era ginere al lui Pavel, căci atunci ar fi trebuit să 
figureze la moşie şi Ioniţă Brahă soțul Ruxandrei şi soțul 
Măriucăi. Dar motivul ce mă face să cred că e vorba deo 
soră a lui Pavel şi nu dea lui Ştefan este că Teodor Reus 
din Igești este (în 1796) văr adevărat cu Ilinca Brahă: 

  

  

Pavel Ă , soră 
= Reus 

Ruxandra | Ă loan Cav. de 
* = Ioniţă Brahă - Reus 

=> 
1769 ileana Brahă 

Deci erau. veri ai doilea. 

1) În Z. Voronca „Mihalcea 1912, Cernăuţi“ sunt o mulţime de coborâtori 
din loan cav 'de Reus, dar nu din al nostru, ci prob, *di'ntr'un urmaș 
al lui Toader depe spița noastră, ! 

Teodor de Reus -p
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Toader Tăutul 

  

  

  

Marica = = Tudosia 

îsac Lupul fată Gaftona . 
= = Ionașcu = Gligore Bilăiu (Ciorneiu) 

Talpă 

Cavril Tăutul Zota Ursul Jonaşcu. 
log. călugăr i 

= Tofana (Udrea) - | 

| Gavril Ioniță 
Tofana A nusia Ciorneiu 

— Ilie Gin Berbeşti = Simionel comis 2 

Bilava 
= Bejan Constantin 

| 7 

| | 
| i 

lonaşcu Titiana 9 
din Budinţi 

Ilie din Varvara 
Budinţi = DiȚintă 

fată = Ștef. Morţun 

Pavel Morţun 

5l 

          

Pavel Morţun e pomenit întâiu și întâiu în 1714; cândi 
se confirmă stăpânirea în Igeşti, Budeniţa și Bălileşti (Zotta, 
Note din Arhiv. Trib., Cernăuţi). De oarece vrâstnicia era la 

25 de ani, el trebue să fie născut cel puţin pe la 1689, 

probabil mai înnainte chiar. La 1714 Ștefan era firește mort. 
Pavel a avut judecată şi pentru partea lui din Budinţi 

(1740 No. 22. Col. de doc., V. G. Morţun, acuma la Kremlin, 

Moscvâ). Nu i se plătea dijma şi i se încălcau drepturile, 
Doc, e porunca lui Gr. Ghica voevod 7249 Oct. 23. li da 
lui Pavel Morţun titlul de vornic. Porunca e dată vel căpi-
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tanului de Suceava. Acesta poruncește capitanului de târgui 
Siretului „ca să giudici drept şi ce-a fi di plinit să plineşti şi 
să dai și mărturie după giudicată€. 

In 1741 Iulie 20 (Humor. Wickenhauser, doc. XXX), Pavel! 
Morţun alege partea lui T. Braha (1[6) în Româneşti (ţin. Su- 
cevei) fiind vornic de Calafendești. ” 

In 1742 Maiu 18 (Ms 234 1) pg. 118) Vodă dă poruncă 
unor boieri să judece pâra răzeşilor din Bălilești, Savin sân 

 Mirăuţă și nepotu său Pavel Morțun şi Proca şi Vasile Aba- 
geriul, nepoții lui Gavril Ciorneiu. Ei se judecau cu Sandut 
Ciomărtan răzeș iarăşi de-acolo. Sandul Zicea că satul s'a 
împărţit şi stâlpit în trecuţii ani cu pietre de hotarnicul Al- 
botă clucer şi că. Mirăuţă și Ciorneiu au stricat hotarele şi 
au luat şi câtă-va pâine ce dijmuise ei pe părţile lor. Hotăr- 
nicia. Albotă clucerul o făcuse în 1723/4. 

In privința: următoarei rectificări la acest document dau motivele în anexa IV, iar despre Ciorneeşti în anexa V. Textul trebue restabilit astfel : „Pavel Morţun nepotul lui 
Savin sân Mirăuţă şi Proca şi Vasile Abageriul nepoții lui Gavril Ciorneiu, ” 

Dacă nu am avea extrasele d-lui Zotta din Arhiva Buco- vinei cari ne spun ritos că Ștefan Morţun. dela Igeşti a luat soţie pe fiica lui Ilie Bejan, preot în Budinţi, pogorâ- „toare din Tofana fiica lui Gavril Tăutul log., legăturile lui Pavel Morţun cu Bălileştii ne-ar fi fost dovadă că'n linie fe- meească Pavel se pogoară din Tăuteşti, 
Din 1756 încep judecăţile lui Pavei Morţun împreună cu N. Știrbăţ, cumnatul lui, fiul lui Sandul Ştirbăţ căpitan mare şi al fetei lui Simeon Malai, pentru Lăţcani pe apa Sucevei, în potriva lui Ștefan Silioan ȘI a Stolnicesei llinca Băntăşoaea, Morţun şi Știrbăţ arăta scrisori vechi şi ispisoace și câștigă procesul. La 1756 'lun. 5 (7264) (tom VII Ms. Pencovici la Acad. rom. pg. 129 No. 556) Pavel Morţun reclamă !/, din 

  

1) E condica lui Mavrocordat: Acad. rom,
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Lăjcani ce avea dela socrul său “Anghelachi din Popişcani, 
Intre acestea, un act din 1656/7 dela Al. Iliași vv, prin care 
întărea lui Anghelachi din Popișcani mai multe cumpărături ;. 
1], din 1], din Popişcani cumpărată dela Simeon Mihailescul. 

Deci din aceste documente ale procesului aflăm că o soţie 
lui Pavel Morţun a fost fiica lui Anghelachi din .Popişcani 
şi Lăţcani. 

In anexă dau. amănunte despre familia acestui Anghelachi 
din Popişcani spre a lămuri ce sânge a adus în familia Mor- 
țun soția lui Pavel (anexa VI). Din anexă se poate vedea 
că prin fiica lui Anghelachi al II lea din Popișcani, unii Morţu- 
nești au dobândit sângele Mihăileştilor coborâtori din Gliga 
Mihăilescul din v. al XVI-lea, trecând prin Cristea Mihăilescul 
a cărui soție a adus sângele lui T. Caliman şi al ascenden. 
ților lui şi ai soției lui. Prin Calimani Mihăileştii erau rude 
cu tam. Petriceico : fiii lui V. Mihăilescul fiind veri primari 
cu tatăl lui Petriceico vv. Prin soția lui Anghelachi l-iu a 
venit la unii Morţuneşti sângele lui Pătrașcu şi Pentelei Banul 
cari se coboară di'ntr'un strămoş comun cu Eremia Murguleţ. 

Pentru moștenirea dela Anghelachi din Popișcani, Pavel 
Morţun a purtat procese pân' la moarte şi apoi le-au urmat 
fiii lui, Petre şi Niculaiu, pe cari spre sfârșitul veacului al 
XVIII-lea (1793), îi găsim judecându se cu M-rea Doljeşti, 
pentru partea lor din Popişcani pe care un Ralea ce ţinea o 
nepoată de soră a soției lui Pavel Morţun, o făcuse danie 
(cu numele) iar în adevăr vânduse M-rei nu numai partea 
soţiei lui, dar și a Morţuneştilor. Pe cât se pare nu s'a ales 
ceva din seamă din acest proces, căci moşiile astea nu se 
mai găsesc la urmașii fiilor lui Pavel, nici la fiii lui. 

Pavel Morţun pare c'a murit pe la 1765, căci Gr. Al. 
Ghica la 1765 Apr. 21 dă poruncă să facă parte di mazili 

fiii lui Pavel Morţun ot Suceava şi să se scrie la darea ma- 

zililor, (Doc. în copie în colecţia lui V. G. Morţun, la 
Kremlin Moscva). Aceşti fii erau Vasile, Sandul, Teodor şi 
Petre. Se vede că alţii nu erau încă în vârsta de 25 de ani
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iar unii ca Lupul vor fi fost în vârstă, dar nu se aflau în, 
țeară. Că la 1767 Nov. 20 Pavel era mort se vede de pe 
hotărnicia Budeniţei Morţuneștilor, Dacă trăia Pavel s'ar 
fi zis: a lui Pavel Morţun. Este şi o poruncă a lui Sc. Gr. 
Ghica. din 1767 (doc. CCCXXXVI). pg. 300 Istoria Mitropo- 

„liei Sucevei de Erbiceanu. Dar nu urmează că neapărat era. 
în. viață la această dată ori că nue anul greșit în do: 
cument. 

Pavel Morţun era întăiu fără nici o slujbă ori boierie,— 
apoi îl găsim vornic în felurite sate Budeniţa, Calafendeşti, 
însfârşit căpitan de mazili. 

4 

După ce erau sfârșite cercetările, revizuind din scrupul 
ştiinţific, inventarele mănăstirilor din Moldova, căci docu- 
mentele sunt la Moscuva, am dat peste un document privitor 
la Pavel Morţun. | - 

In 1747 Pavel Morțun (Morţiun în inventar), se judeca 
pentru părți în Ruşciori, Dumbrăvița & cu Mrea Precista 
sau Răducanu, cu Radu Racoviţă și apoi cu ginerele acestuia. 
„De oarece Morţuneșştii nu erau de baştină din ţinutut 

Putna ori Bacău, e lucru vădit că Pavel Morţun avea pre- 
tenţii în acele moșii ca zestraș. Deci Pavel Morţun a ţinut 
2 femei, fata lui Anghelachi. din Popişcani a fost a doua. 
Pe la 1756 era de bună seamă căsătorit cu fata lui Anghelache.. 
In 1747 trăia prima soție ori murise şi ea? E cu putință. 
să fi fost moartă de mult, căci nu pomenește de soție în 
proces. E și firesc să fie astfel, căci Pavel. Morţun în 1714 
era om vârstnic, de vreme ce se judeca pentru părţile ce 
avea de pe mamă în Budinţi şi Bălileşti, cum şi pentru 
părţile de pe tată în Igești (Zotta doc. oucovinene). Deci e 
de crezut că era şi căsătorit. 

Această descoperire ne explică ruptura ce sa făcut în 
familia lui Pavel Morţun, căci motivul emigrărei lui Lupul | 
Morţun și a altor fii mai vechi ai lui Pavel vor fi fost pri-
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gonirile mamei vitrige, ale fetei lui Anghelachi, Lupul 
desigur e din prima soție, Petre și Nicolae sunt de sigur din 
a doua. Despre Vasile născut în 1742 şi despre Toader 1744 
(după datele din registrele matricole comunicate de părintele 
paroh D. Rosmsteneanu al Budeniţei) e îndoios, dar Probabil 
că sunt din a doua. 

Nu știm familia primei soţii a lui Pavel, nici numele, dar 
că era de viță nobilă nu 'ncape îndoială. 

lată cari au fost copiii lui Pavel Morţun : 

  

Pavel Morţun 

| = | | | | | | II | 
Lupul lie lorda- Niculae Petre Sandul Toader Cons" lon Ruxan- Mări- 

* che „ taniin *  dra uca 
> . 

  

și poate încă o fată soția lui loan Cav. de Răus,. 
Am ajunge asttel la numărul de 12 de care ne vorbeşte 

Manolachi Morţun în legenda Morţuneștilor, căci e de crezut 
că faptul că Pavel a avut 12 copii, pe numărul celor 12 

apostoli, sa putut păstra bine tocmai pentru raritatea lui, 

Şirul și datele exacte ale naşterei acestor r copii nu ne sunt 
cunoscute pentru toţi. . 

Trecem acuma la arătarea datelor ce avem . despre fie care 

din acești 12, 

I. Vasile fiiul lui Pavel. 

Vasile nu este cel mai mare din fiii lui Pavel. Il pun în 
frunte numai tiind să asupra lui am avut'primele date amă- 

nunţite de la d-l Sever de Zotta şi din colecţia de documente 
a lui V. G. Morțun. Mulțumită părintelui D. Rosmeteneanu 

de la Budeniţa (Bucovina), ştim că Vasile a murit la 12/VII/1816 
în vârstă de 74 de ani, deci că e născut în 1742, In orice
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"caz e mai mare decât fratele său Teodor care, după datele 
vărintelui Rosmeteneanu, e născut în 1744, fiind mort în 1806 
în vârstă de 62 de ani. Inse e de bună seamă mai mic de 
cât Lupul, care, după date documentare (Artur Goroveiu), a 
murit în 1792, ceea ce se confirmă și din documentele dela 
Arh. St. laşi (Ichim) din care se vede că'n 1794 era mort 
mai de mult, Deci Lupul, dacă a trăit 68 de ani, trebue să 
fie născut în 1724. Dar de sigur că nici. Lupul nu este cel 
mai mare din fii şi între 1714 şi 1724 se poate, să se fi 
născut fata* cea măritată cu cav de Reus, Ilie*, loan* şi 
lordachi*. De altfel acuma Ştim că Pavel a avut două soții: 
Prima, al cărei nume şi familie nu le știm, era moartă Ja 1747, 
când Pavel se judeca pentru Rușciori şi Dumbrăviţa, Toader 
Vasiie, vor fi de la a doua soţie, iar Lupul și alţii de la I-a, 

Vasile Morţun fiiul lui Pavel a fost căsătorit cu Smaranda 
fiica lui Ilie Holban pitar. Anul căsătoriei nu'l ştiu. Dintro 
scrisoare, fără dată, a lui Vasile Morţun către socru său în care pomenește pe cumnaţi, vedem că la ocuparea Bucovinei 
de Austriaci era căsătorit. E de crezut înse că va fi făcut această însoţire încă din 1763, când a împlinit 21 de ani. 
Scrisoarea pomenită a publicat'o d-l N. Iorga (Stud. Şi doc. 
tom. XXII), dar D-sa a cetit Vasile Mărzea în loc de Morţun, 
greşeală rectificată de d-l Zotta. Acea scrisoare era din ajunul depunerei jurământului de credință către Impărat cum și a 
facerei catagrafiei, căci cere amănunte asupra Novoseliţei 
(Stroeşti), care urma să-i fie încredinţată lui, Catagratia s'a făcut în 1776 şi Budeniţa sa trecut pe numele lui Vasile și a lui Toader, iar Igeştii pe: numele lui Petre Morţun și a Cavalerului Ioan de Reus, 1) : 

În NO 

1) Aceste date privitoare la Budeniţa și Igeşti: din dicţionarul geografic al Bucovinei de Em. Grigoroviţă şi anume sunt din anul 1776.
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îată genealogia Smarandei Holban: 

  

Luca Arbore portar Sucevei 

Sofiica = Gavril vietier 

Onciul cel bătrân din Herţa | . 

Miron de Sinehău 

Teta == Stroescul 

Lupul Stroescul vornic de gloată 

Ioan Stroescul jitnicer | , 

Paraschiva = T. Holban 

Ilie Holban = Nastasie Grigorcea 

Smatanda = Vasile cavaler de Morşiii din Budeniţa 

(Arh. gen. II pg. 268 și nota de Zotta.) 

Deci prin Smaranda Holban, la fiii şi urmaşii lui Vas. 

Morţun din Budeniţa a întrat sângele Holbăneșştiior ascendenți 

ai lui Ilie pitarul Holban, : sângele Stroeştiior ascendenți din 

Lupul Stroescul, sângele boierilor vechi din Herţa şi Sinehău 

şi în' sfârşit sângele lui Luca Arbore şi al soției acestuia Și al 

iuturor ascendențţilor lor. 

Tot în Arh. gen. an Il pg 268 avem şi spița următoare a 
„ascendenţilor Smarandei Holban, în linia mamei ei: 

Ion Ciomârtan | 

Paraschiva = Ştefan Grigorcea 

Nastasia = [lie Holban pitar 

" Smaranda = Vasile Morţun cavaler din Budeniţa 

lar loan Ciomărtan este fiiul lu: Ursul Ciomărtan, care



58. 

  

ținea o nepoată de fiiu a lui Ponici (Cond. 261 — Asachi — Arh. St. Buc. 7180 (1671/2) pg. 525). 
Soţia lui Ioan Ciomărtan era fiica vornicului Ciocărlie " (orga Stud. XXII pg. 237. 1706 Maiu 16). Iar Ciocărlieştii se: pogoară din Oană Popşea sau din Moise Filosotul din doc. 4 din 6931 Martie 31 (Sur. I 7003 Martie 17 Ghib.) Inse, fie cum: o fi. descendența “această din urmă, sigur e că Gli- gore Ciocârlie a ţinut pe Maricuţa soră, pare se, cu N. Buhuș, deci fiică a lui D. Buhuș şi a Saftei, iar Safta era fiica lui loan Prăjescu Şi a fiicei lui loan Movilă, deci prin Smâranda Holban a venit și sânge movilesc, din familia care-a dat mai mulţi domni Moldovei Și unul și Munteniei şi care Movileştii se coborau prin femei din fam. domnitoare a Muşăteştilor. | i , 

„Despre documentele nobiliare ale Morţuneștilor date de Austriaci, vezi anexa a VIl.a; iar despre biserica de la Bu- denița, anexa a VII-a, 
Nu ştim când a murit Smaranda, dar a trăit mult după. moartea lui Vasile Morţun (1816) și feciorii ei se judecau pentru moştenirea lui Ilie şi cu Holbăneștii cu procură de la ea. | 

| , lată spiţa coborâtorilor din Vasile cavaler de Morţun din Budeniţa : i 
1. Costachi Morţun fiiul tui Vasile Morţun din Budeniţa. Constantin fiiul lui Vasiie, pe la 1816, se afla pe lângă Ilie Holban ispravnic în țin. Herţei (Ms. Pencovici Acad). A In 1838 (Stud. şi. doc. N. Iorga tom XXII doc. Holb.) scria din Ivo(eşti) lui Mihalachi Holban epitropul mănăstirei Mo- Soşeşti despre umbietele fraţilor săi (de sigur Al. şi N) nu- mindu-le nebuneşti (e vorbă de procesele nesfârşite cu Hol- băneştii) pomenește pe Sultăniţa, soția lui Mihalachi Holban, se plânge că e împovărat cu 3 fete, că e sărac Și cere ajutor de la Mănăstire. Era văr cu Mihalachi, deci acesta "era fiiul unui frate al Smarandei. - In „Bul. foae of. a Moldovei« la țin. Dorohoiu și în dosarele
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privitoare la acest ţinut (Arh. St. laşi) găsim viaţa întreagă: 

a lui Costachi fon Morţun. EI a fost căsătorit cu Mărioara. 

Tăutul şi a avut 4 fete, deci una. după 1838, când scria că 
are 3 (vezi spița). 

Mărioara este fiica lui Vas. Tăutul, fratele lui Ioan Tăutut 

vorn, al lui Gheorghe Tăutul vorn de gloată şi al lui Con- 

stantin Tăutul din Bucovina. Asești 4 fraţi Tăutești sunt 
fiii lui Simeon Tăutul dela Comăneşti, despre care ne-am 

ocupat vorbind de procesul lui Pavel Morţun pentru Băli- 

lești, . 

D-l Artur Goroveiu în timpul din urmă a găsit la părintele: 

Aurel "Tăutul dela Târgul Siretului un doc. dela Al. Mavro- 

cordat vv.,-cu. data din 1786. loan Tăutul cu fraţii săi 

Vasile, Gheorghe și Costachi, feciorii lui Simeon Tăutul, 

ce a fost vornic de Suceava, fac jalobă că neamul lor se 

trage din Tăutul ce a fost vel. log. Din scrisoflle moșiilor 

şi din arătarea boierului Teodor Balș vel vorn.. Domnitorul 

se încredințează şi recunoaşte neamul. Alt doc. din 1789 

arată că Simeon Tăutul „mazilum seu nobilem circuli Bu- 

covinensis titulo nobilitari gaudere“, Ă 

  

  

Vas, Tăutul 

| _ 
1 

| . 

| 3 . - 

Smaranda Mărioara Safta “Ioan * Vasile  Stavarachi 
= T. Ur- =C, fon =D. Văr-  Comis pah. (Valachi) Tăutul 
sachi ser- Morţun — golici + 1823 = Ecaterina 

, Luca 
TE ar 

| 
| | 

loan Gheorghe - - 
„ (poetul) 

Sofia "Tăutul 

dar 

NOTA. “Spiţa după Bul . of. datele d-lui Traian Ichim, Octav Lecca 

—Fam. Boierești şi spiţa dela D-şoara Sofia Tăutul din Botoşani, rectificată,, 

spiţă trimisă mie prin D-l Artur Goroveiu.
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Constantin fon Morţun a trăit şi la Ivăncăuţi (Dorohoiu), 
iar aproape de moarte a cumpărat case în Dorohoiu. A 
murit în 1841, i 

Mărioara Morţun, văduva lui, a căpătat în 1854 pentru 
ficele sale danie de la Dr. Gh. Cuciureanu (văr cu fiicele lui 
C. fon Morţun) o parte din Poienile lui Talpă (Dotrohoiu), 
ce-i lăsase prin testament unchiul său mare Sava (Ştefan) 
Holban, când lăsase și lui Constantin fon Morţun. Partea “ 
lui Constantin o stăpânea Mărioara de mai de mult. Mă- 
rioara se călugărește (Agafia Morţun la Mrea Agafton), în 
1856 face diată şi în 1858 era moartă. 

Una din fiicele lui Const. fon Morţun este acea Aglaidă 
“dela Agafton care-a convins pe soţii Facăș să dea copila 
ior Agripina s'o înfieze Alexandru fon Morţun, fiiul lui Vasile: 

2. Manolachi fiiul lui Vasile Morțun din Budenifa. In 
1844 se aflau în lași trații Mihaiu şi lancu cari par a fi 
fost fiii unei fiice a lui Manolachi măritată cu un V. Ioan; 
în -1862 era un V. C. lonessu căre zice unchiu lui Niculae 
fratele lui Alexandru, Toţi aceștia aveau parte în Budeniţa şi Stăruiau mereu să se vânză ca să-şi ia partea, căci au datorii, (Corespondenţa asta, se află în pachetul de scrisori 
şi documente aduse de Agripina şi lăsate la Iordachi Morţun tatăl lui V, G. Morţun.) 

3. Alezandru fiiul lui Vasile Morțun din Budeniţa. N'a avut copii. Din colecţia adusă de Agripina se vede istoria căsniciei lui Alexandru fon Morţun cu Marghioliţa, cum. şi istoria Agripinei de la naștere păn la căsătoria ei cu Hugo von Szabo. Din această colecţie de documente, acuma la „Moscova, dar în copii și traduceri (căci sunt multe polone Şi nemțești) la autorul acestui studiu, se poate urmări : modul cum se creştea şi mărita în întâia jumătate a veacului al XIX-lea o fiică de boier român ; ce educație se dădea în pension şi ce fel de idei despre lume, despre viață şi despre naţionalitate aveau aceste copile crescute în pensioane polono- germane. Nici partea comică nu lipseşte : scrisorile lui W, Jonnescu despre duduea Agripina, care, certându-se cu soțul
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ei, fugise şi stătea în lași la aceste rude, surit foarte carac= 

teristice. 

Din această colecţie vedem şi procesele cu Hoibăneştii, 
începând dela 1826, cari durau şi în 1866, când Al. Stroja: 

şi cu Niculaiu fon Morțun puneau la cale cum să câştige 
procesul la instanțele superioare... Al. fon Morţun a murit 

in 1856 după 15 Aprilie (când face diata). 

* 4. Niculae fiiul lui Vasile din Budeniţa. “Acesta nu s'a 
însurat, Din colecţia de documente aduse de Agripina Szabo- 

cunoaștem cât de amestecat a fost Neculae în viaţa lui Al. 

Morţun, fratele său, şi avem documente despre rolul lui de 

împăciuitor între Agripina și Hugo von Szabo, cum şi în= 
cercări poetice, EI trăia și în 1866. 

5. Balașa fiica lui Vasile Morţun din Budeniţa, a fost căsă- 
torită cu Gh. Cuciuc și anume întâia lui soţie. Am arăta în spiță. 
ce copii a avut cu el, In 1845 Balașa murise. E despre ea în 

tom XXII Stud și doc., dar numele lui Cuciuc este schilodit. 
6. Zoifa fiica lui Vasile Morfun din, Budeniţa s'a căsă- 

torit cu Enachi Cuciureanu aga din Ripiceni (4/JCLXIX Acad. 

rom.) Despre fiii ei aflăm din „Scrierile lui Al. Russo“ de Haneș,. 

din doc. trimise de Trib. Suceava la Arh. St. din București 

şi din alte notițe culese din publicaţiile de documente. Dr. 

Gh. Cuciureanu împreună cu Dr. Mihalachi Zotta, protomedic, 

veri primari (vezi spiţa), au fost organizatorii serviciului sa- 

nitar în Moldova—introducerea vacinatului—şi împreună cu. 

Dr. Cihac au întemeiat Muzeul de ştiinți naturale din Iași. 

7. Maria fiica lui Vasile din Budeniţa, născută în 1776, sa. 
căsătorit cu loan Zotta în 1793 şi a murit în 1846. la Chisălău. 
D-1 Sever de Zotta mi-a dat nu numai toată descendența Mariei: 

Morţun căsătorită cu loan Zotta, dar și o fotografie de pe por: 

tretul Mariei Morţun (căs. Zotta). O dau în albumul familiei. 

D-rul Mihalachi Zotta a cumpărat Budenița dela Al. ton 

Morţun, care o concentrase cu totul în mâinile sale (Col, 

lui V. Gh. Morţun și documente din Arh. Bucovinei şi din Arh. 

“St. Iași). In 1853 Dr. Mih. Zotta, precum am spus ceva mai 

sus, a vândut cumnatului său, baronul Il. Musteaţă, Budeniţa..:
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In spița precedentă sunt amănune priaitoare la pogorâtorii 
din Anica fiica lui N. Morţun, soţia lui Goroveiu. 

Spiţa coborâtorilor din Anica N. Morţun şi banul loan 
Goroveiu o am de la d-l Artur Goroveiu din Folticeni, care 

„este din acești pogorâtori și care a publicat în Arh. şt. și 
literară un studiu asupra. acestei familii după dosare de la 
Trib. Dorohoiu. 

In parte spița e controlată Şi după alte date: documentare 
de la Arh St. Iași (d-l Ichim) și-alte publicaţii (subsemnatul). 

Dau în anexa IX amănunte asupra familiei din care se 
pogoară Anastasia Roșca soția lui Niculae Morţun din Bu- 
denița, fiiul lui Pavel, 

III. Al. (Sanaul) Morţun fiiul lui Pavel Morţun. 

Sandul Morţun = Despa fiica lui Ilie Calmuschi 
de ia Părhăuţi. 

  

Grigoraş stoln. Catinca = [ftode Maria = Mateiu Dimitrachi n. 4 1830 = " (Ciogolea) Mancăş 1784, diată Maria n. To- | | Ri NNE 1837 Martie miţă. căs. 1802 | | | 30, când dă Ian. 10. Grigore Dimitrie Gh. 1830 partea sa din 
” | = 1834 | Budeniţa lui 

o - Al. von Mor- 
'. Ă . țun (Zotta); 

lată şi amănunte despre familia din care era Maria Tomiţă: 

C. Tomiţă vameș = Catrina + înn, de 1803 
| 

  

v 

Iordachi | Gr. Stoln = Sm . aul, = 

i Grigoraş 
Ileana Maria Casandra zoiţa Morţun 

căs în 1839 = C. Stavri dvorean 

Dim. şi Gh. Mancaș, fiii Mariei, au crescut în casa lui 
Grigoraş Morțun, care-a făcut diată în folosul lor; dar ei 
S'au purtat foarte urât cu Maria Văduva lui Grigoraş. Maria
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avea Băscăcenii (Doroh.), pe cari, după multe lupte, i-a 
vândut şi a înzestrat pe Zoiţa fiica lui Gr. stoln Tomiţă şi 
a Smarandei (Zoiţa este mama d-lui Artur Stavri) cu 1500 +. 

Despre numele și familia Despei, soţia lui Al. Sandul Morţun 
tiiul lui Pavel Morțun, mi-a dat informații d-l Zotta, care 
le are dela cineva din familia Calmuschi. Tot D-Sa mi-a co 
municat și coprinsul testamentelor “fraților Grigoraș. şi Di- 
mitrache, fiii lui Sandul Morţun şi ai Despei. 

4 . - 

IV: Ruxandra fiica lui Pavel Morţun. 

D- Zotta îmi comunică nota că la 1761 Oct. 8 Pavel 
„Morţun şi-a măritaţ fiica Ruxandra cu Ioniţă Brahă dându-le 
zestre 10 odgoane în Budeniţa, pe lângă alte alea, 

Din această căsătorie este Ilinca. In 1796 era să fie pe- 
„ depsită, fiindcă "'ntrun proces nu-și arătase vrâsta adevărată 
înnaintea judecăţei. Ea se apără că i-a fost ruşine să declare 
că era de 25 de ani şi 2 luni, „căci la ei e rușinos lucru 
câ o fată să nu se mărite păn la atâţia ani, Arată că e vară. 
bună cu Teodor de Reus, dela Igești. 

» Familia Brahă era de seamă, ca şi a Ciogoleştilor (Ifto- ” 
dești), Mancăș, Tomiţă, Calmusehi, Zotta, cari sau 'încuserit 
cu Morţuneștii : fiii şi fiicele lui Pavel_ori Vasile Morţun. 

V. Mariuca fata lui Pavei Morţun. 

„+ D-l Zotta mi-a făcut cunoscut. că are notiță 'că Măriuca .. 
fiica. lui Pavel a existat. D-sa a găsit un doc. că în 1806 
Apr. 23 Măriuca era văduvă și că Elena fiica ei era mări- 
tată cu un Constantin Cornea. Măriuca, fiica ei și C. Cornea 
în.1806 au dat în âreidă pe 6 ani partea lor din Budenița: 

- Dar în creşterile pe 1908 lan-— Martie este un doc. din 
1801 Maiu 23: V. Nacul şi alţii din Borole se plâng că ăst 
C, Cornea ie-a încălcat părţile, Dacă, deci, la 1801 Maiu 23 
Elena fiica Măriucăi era căsătorită, trebue să fie născută 

= 
2
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cel puţin pe la 1796, dacă nu mai de demult. lar  Măriuca 
trebue să se fi născut înnainte de moartea lui Pavel (1765) 
aşa că se 'putuse mărita după 1780. Pe Măriuca n'o mai 
întâinim în documentele. noastre din creşterile citate, nici în 
altele. privitoare la Borole. Elena își zice Cornoaea, sau Corne, 
ba o dată îşi zice Morţun, deşi era nepoata de fiică a lui 
“Pavel.. In 1821 Ian. 8 Elena Cornoaea declară nul sapisul 
prin care soțul ei C. Corne arendase 30 de stj din Borole 
lui |. Popovici. (Creşteri 1908). ' . 

In 1825 Dech. 20 Tănase Craleti supus austriac dă partea 
sa din Borole în arendă lui Gh. Marcu și Elenei Cornoaea. 
In 1826 Martie 18, aceiaşi se'nvoesc cu loan Cozlovschi Şi 
iau de ia el o. parte ce avea în Borole. El locuea în Ivănești, 
In 1826 Fevr. 5/17 Tanase Craleti se Plânsese la Agenţia 
K. K. asupra lui Gh Marcu med. şi a cucoanei Elena Cor. 
noaea, (Ibid.). In 1826 Oct. 19 este judecată, la care ia 
parte și Aghenţia K. K austr, între Paraschiva văduva lu 
Tănase Craleti și Gh. Marcu şi Ilinca Cornoaea, pentru o 
parte cin Borole. Marcu era stăpân în Borole mai de mult, 
In 1818 cumpără 80 de stj,-deci avea acolo de mai înnainte; 
în 1829 strica o cumpărătură făcută acolo de Tănase Gosan 
dela Manolachi Andreeș, cu care Gh. Marcu se certa mereu. 

Pe lângă Marcu erau în Borole răzeși și nişte Năculeştii 
pe cari îi întâlnim din 1795, dar erau mai de demult. Erau 
fraţii Vas şi Gh. Nacul, iar urmaşii lui Gh. Nacul erau Şi în -1843. Dar Năculeştii aveau 34 de stj şi 10 de -cumpărătură. 
Prin urmare mult mai puțin de cât Gh. Marcu. Poate că. soțul Măriucăi să fi fost Vasile Marcu, care în 1776 avea în 
Bucovina Repujineţul în ţin. Coțman, iar Gh. Marcu med:. de la datele arătate va fi fost deci rudă cu Elena născ. Marcu, vre un nepot lateral, căci de era frate ar fi spus acest lucru documentul, - : 

z
i
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Vi. Toader Morţun fiiul lui Pavel Morţun. 

Despre acest fiiu, mulțumită părintelui, Rosmetenean, ştim 
că a murit în 1806 la 23/Ill în vrâstă de 62 de ani, deci că 
sa născut în 1744. In diplomele nobiliare din 1788 şi 1818 
e împreună cu Vasile, Sandul şi Petru, măcar că murise în 1806, 
de sigur pe baza recunoașterei lor ca mazili în 1765 Apr. 
21, care-a slujit de bază şi diplomei austriace din 1788. E 
probabil că șirul in „care îi citează aceste documente este 
al vrâstei, deci din aceşti patru fii, Vasile ar [i cel mai vechiu 
născut, apoi ar urma Sandul, Teodor şi Petru. Dar știm că 
Vasile e născut în 1742 şi Teodor în 1744, deci ar trebui. 
să credem că Sandul e născăt în 1743, iar Petru. mai târziu 
ori Bu din diplomă nu este cum am presupus. 

Nu ştim din ce familie afost Maria o soţie a lui Teodor 
Morţun, (Vezi anexa). Știm că Teodor a avut3 băieţi şi 4 fete 
şi că în 1776 a fost recunoscut împreună cu Vasile frate său 
proprietari ai Budeniţei (Dicţ. geografic al Bucovinei de Em. 
Grigoroviţă) ; dar mai știm că atât Neculaiu Morţun, cât şi 
Sandul Morţun, fiii lui Pavel Morţun, aveau parte în Bude- 
niţa, ştim că au avut parte şi cele 2 fete ale lui Pavel Morţun 
(Ruxandra Brahă şi Măriuca Marcu). 

După ultimele cercetări ale d-lui Sever de Zotta la Bude- 
nița, pare că Teodor a avut două soții: una Maria din care 
a avut pe Grigore Morțun spătarul din Bacău și alta Ilinca 
din care par a fi fost toţi ceialalți copii. Despre loan ştim 
sigur că este fiu lui Toader cu llinca. Asta explică de ce la 
Ruşi unde Gr. Morţun avea 'moșienire dela mama sa Maria, 
ceialalţi fraţi nu aveau amestec, pe când în Budeniţa, de pe 
tată său Toader, aveau cu toţii: 

În dicţionarul geografic citat vedem că'n 1803 fraţii Vasile 
şi Teodor ar fi făcut biserica din Budeniţa cu hramul ar- 
hanghelilor Mihail şi Gavril. Dar di'nnainte e de crezut că 
n'au făcut din pajişte clădirea, doar nu va ti fost satul fără 
biserică, Și'n adevăr părintele Rosmenteneanu, pe de-o parte
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îmi scrie că anul 1803 Pa dat parohul ce-a fost acolo înn. 

de Sf. Sa şi, precum se vede din anexa VIII, are motive de-a 

crede că restaurarea sau clădirea bisericei actuale e mai 

veche, pe lângă că a fost mai înnainte o biserică tot de 

zid, mai mică. 

După moartea lui Teodor sa înfiinţat tutelă asupra copi- 

ilor minori şi, precum vom vedea, în 1827 copiii majori acuma 

îşi caută partea din .Budeniţa şi socotelele tutelei. 
D-l Traian lchim a găsit în Reg. întăriturilor pe !827 

litera „Î« reg. 18 din 1 Oct. o procură dată lui loan fon 
Coce soţul uneia din surorile lor. Copiii erau Vasile, Gr. 

Morțun păh., Amfilohia, Elpidia, Ioan Morțun şi acea tiică, 
soţie a lui. Joan von Coce. Vom. vedea numai de cât de 

unde urmează că mai era încă o fiică Maria, cea căsătorită 

cu Teophil Dauksha nobit lituanian, bunica lui Bogdan P. 

Hajdău. Vechilimeaua (procura) este întărită la 3 F. 1828. 

In 1834 (Bul. f. of. pg. 508 Bacău) găsim că trei fiice ale 

lui Toader. fon Morţun, răposat, vând fratelui lor comisul Gr. 

Morţun *], din partea lui Teodor în Budeniţa cu 300 galbeni 

şi chiar după acest act urmează cel prin care Dimitrie fon 

Coce . vindea partea sa frățească din Budeniţa tot lui Gr. 
Morţun. comis cu 100 galbeni. 

Din aceste acte vedem că feciorii lui Teodor Morţun re-. 

nunţaseră la partea lor in folosul surorilor. Mai vedem că 

trei fete deci: Amfilohia, Elpidia şi încă una, vând de trei 

ori cât Dim. fon Coce (de sigur fiiullui loan fon Coce dela 
1827); ele iau pe 3 părți 300 gelbeni, el, pe una, 100 galbeni, 
partea mamei sale : se vede, muriseră şi ea şi loan ton Coce. Aşa 
dar am dovedit că erau 4 fete. A 4a era Maria Dauksha. 

Nu putem admite că Maria Dauksha va fi fost fiică a lui 
Pavel, căci Maria a murit în anul 1889 călugăriță la Mrea 
Paserea lifov (Z. C. Arbure în „Basarabia“ la fam. Hăjdău). 
Pavel a murit în 1765, cel mult î768, deci Maria Dauksha 
ar fi trăit:124 sau 12| de ani, lucru ce şi Z. C. Arbure şi 
Hăjdău, în scrisorile lui către Iulia, 'ar fi spus. Dimpotrivă
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vorbeşte despre ea de-o bătrână, dar nu în vrâstă de 120 

de ani, iar, în special, d-l Z. C. Arbure ne spune numai 

c'a murit aproâpe centenară, departe deci de-a fi împlinit 100 de 

ani, ne cum 120. A putut înse foarte bine să se nască din 

Teodor Morţun şi soţia acestuia ceva după 1789, căci Teo- 
dor Morțun a murit la 1806 în vrâstă de 62 de ani. Elisa- 
beta fiica Mariei și a lui Theophil Dauksha sa căsătorit - 

cu Âl..Hăjdău şi a fost mama lui Bogdan Hăjdău i a lui 

Neculaiu “fratele acestuia. 
In 1862 (pg. 136 Bul f. of. Bacău) frații. Morţiineşti vând 

părticelele ce aveau în Budeniţa și anume vărului lor Al. 

fon Morţun. Astă vânzare o fac Grigore, Ioan și Vasile. Ori 

numai unii din ei? Nu ştim, căci actul ăsta trebue să se fi 

întabulat în Arhiva din Cernăuţi şi del Ichim n'a putut săo 

aile în. Arhiva Statului la Iaşi. 

Teodor fon Morţun fiiul lui Pavel, n. 1744, + 1806, 23/11.. 
= Maria îi) şi cu Ilinca, a I-a soţie, 
  

        

  

    

Maria fată Vasile  .Grigore loan stoln., Amfilohia, Elpidia, 
= Teophil = loan (Neamţ, (Bacău) (Dorohoiu)  stariță monarhie 
Dauksha „fon Bacău) îs Botoşani la Agapia la Agapia 
nobil Coce 
lituan | 

! Dim, 
Elisabeta  fon Coce 
Al. Hăjdău 

1, N 

: Bogdan Neculae , “ 
P. Hăjdău ta 
= hulia . 

| . 

lulia 

1) Dau în: anexa X amănuntele ce am asupra acestei Marii din ţinutul 

Bacăului. Am şi foaea ei de zestre, dar familia nuo ştiu sigur. Dau acolo 

și despre a doua soţie a lui Teodor, Ilinca.
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1. Maria fiica lut Toader fon Morţun, despre care am 
dat toate amănuntele documentare șişipotetice ce am în partea 
generală privitoare la grupa pogorâtorilor din Toader fon 
Morţun. a 

2. Fiica lui Toader fon Morţun soţia lui -loan von. 
Cocea. Şi despre ea am dat toate amănuntele în aceeaşi 
parte generală. Mai adaog după Arhondologia lui C. Sion 
că Dum. fon Coce a emigrat din Bucovina în Bacău pela 1817. 

3. Grigore Morțun spăt. fiiul lui Toader fon Morţun. 
„ Despre el avem „foaea de calități“ din 1839, pe care o dăm 

aci în întregime după copia trimisă de d-l Ichim, de la. 
Arh. St. lași: ” | 

Tr, 1382 op. 1560 Dos. 840 tî. 196. Min. Just. Foi de 
calităţi ale cinovnicilor clasici 1) Arh. St. Iaşi. 

„Născut în Bucovina la moşia părinţească Budeniţa 
la anul 1788 Martie în 10 zile din părinţi nobili. A 
învăţat la şcoalele împărătești dela Rădăuţi şi dela Cer- 
năuţi. Ştie moldoveneşte. şi ceva nemțește. Vorbeşte 
moldovenește. Insurat. Are casele sale, Şi alte 4 bi- 
nale în târgul Bacău, părți de moşie în două hotare, - 
vii în trei podgorii şi altă avere mișcătoare. A venit în 
Moldova la anul 1808 în târgul Bacău în vremea d-lui 
Calimah. Pentru slujbele tăcute Patriei -și Domnului a 
câştigat rangul de clucer (1809). In vremea lui Ioan 
Sandu! Sturza vv., tot pentru asemenea slujbe pămân- 
teşti, a câștigat cinul de păharnic. In urmă a fost rân- 
duit (precum se obicinuea) giudecător la ținutul Bacău 
şi'n alte slujbe ; a câştigat tot de la acelaşi Domn cinut 
de comis. Dela anul 1828, când au „sosit în Moldova 
oștile ruseşti, a avut multe slujbe: căratul a 33252 
puduri fân cu carele de la Bacău la Tecuci. După 
porunca Divanului din 1828 Sept. 30 cu No. 270 5, 

  

1) Se introdusese ca 'n Rusia clasa fune 
14 clase. IN. 

| 2) Cred că trebue punct în rândul 
după trebue cu „D*, iar aci 
cu si“ nu mare. î. N 

ționarilor zişi clasnici din cele 

im mediat superior după Tecuciu şi 
după 270 nu trebue punct şi. „Insărcina“
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însărcinat cu catagrafia de toate erburile din ţinutul Bacă- 

ului, asemenea de toți boii ce-au pierit în cărătura zahe- 

relei de la Sculeni la Focşani. Insărcinat de isprăvnicia 

Bacău la 1829 Ghenar 19 pentru a primi toată chete- 

steaua de la Neamţ și Suceava pentru podul de peste 

Dunăre şi a o primi lă Galaţi. Insărcinat cu porunca 

Divanului din 1829 Oct. 12 cu privegherea pe toate 

târgurile :şi satele pe unde aveau să treacă oștile cor- . 

pului 4 de cavalerie în ținutul Bacăului şi a carterui 

pe fiecare  polc păn la intrare în alt ţinut. Insărcinat 

în anul 1820 (rect. 1830. 1. N.) de divan pentru obşteasca 

catagrafie a locuitorilor din ţinutul Bacăului. In 1834 

însărcinat de Divan pentru arătura pământului din țin. 

Bacăului. (ss) Gr.EMorţun comis. Se află Prezident al 

Judecătoriei de Bacău dela anul: 1835 Martie 27 pănă 

la anul 1839“, - 

Avem aci redactată de însuși Gr. Morţun un curriculum vitae 

de la naştere păn la 1839, când era de 4 ani prezident al 

Tribunalului (Judecătoriei) de Bacău. e 

Acuma putem controlă pe C. Sion care în Arhondologia 

Moldovei. ne spune că Gr. M. a dobândit rangul de clu- 

cer în 1817, în loc de 1809. Nici data când a: dobândit 

cinul de comis: (1820) arătată de Sion nu este exactă, căci 

în procura din 1827 dată mai sus, Gr. Morţun era tot pă- 

harnic. Alt doc. Ur. VII pg, 137 etc din 1827 îi zice biv. vel 

păh. Deci vel este un dar ce Th. Codrescu sau izvorul lui 

i Pa hărăzit pe nedrept lui Grig. Morțun și chiar Ur. VII pg. 

150 îi zice biv. păh. In 1833 Gr. M. era comis şi tot comis. 

era şi în 1839, data foei de calități. In 1840 1 lulie și 26 

Maiu spăt. Gr. Morţun era unul din cei 6 sfătuitori în sfatul 

administrativ al obştei'târgului Bacău, ales din partea bo- 

ieriloz (Ur. VI pg. 480). 

Putem socoti anul când Gr. Morţun s'a căsătorit, In 1835 

avea doi feciori în şcoala dela Trei Ierarhi; Joan şi Alecu,
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loan era de 15 ani, iar Alecu de 11 (Ur. VII pg. 221))). 
„Ştim că Ioan este întâiul copil al soţilor Gr. şi Marghioala, 
prin urmare căsătoria lor trebue să fi avut loc prin 1819. 
Marghioala e fica banului „Ioniţă lurașcu. Este un act din 
1833 lan 29 (Tr. 131 op. ]44, doc. 120 Trib, Bacău, Arh. 
St. lași., comunicat de d-l: Traian Ichim) din care aflăm 
că'n 1827 Martie 1, banul Ioniţă lurașcu, socrul lui Gr.- 
Morţun a cumpărat pentru acesta (cu banii ginerelui) 9 sţj. 
din lteşti (Bacău). Atâta e destul. Dar mai sunt multe 

„procese între Marghicala și verii ei lurășceștii de la moşii. 
lară după moartea lui Gr. Morţun (1850 Aug. 16) în con- 
siliul de familie a fost C. lurașcu, cumnat de vată pri- 
mară cu reposatul, . 

În anexă arăt ce sânge a adus Marghioala lurașcu în 
pogorâtorii din Gr. Morţun spătarul Şi din soţia lui. (anexa X >. „Din dosarul epitropiei minorilor şi averei lui Gr. Morţun 
spătarul (No. 278 Tr. 1752 op. 1986) aflăm ca murit de 
apoplexie la 16 Aug. 1850 într'o Miercuri, deci în vârstă de 
62 de ani, 5 luni şi 6 zile, nu foarte bătrân cum se zicea | in 1849 Gr. Morţun spăt. făcuse testament că lasă toată 
averea sa soţiei s'o stăpânească în totul Şi 's'o împarţă fiilor 
când vor ajunge vârstnici (Bul. f. ot 164). originalul acestui. | 
testament . eşte la Arh. st. Buc. în cartoanele dă doc. de la . Trib. Bacău. El mai avusese un atac de . apoplexie, așa că l'a doborât al doilea. Ă 

Dacă vom cerceta cum i-a merslui Gr. Morţun în viaţă, 
vom vedeă după foaea de calităţi, că i-a mers foarte bine şi că taptulcă avea cultură nemțească i-a fost de' mare folos şi-că i sau încredințat Slujbe grele nu numai în ţinutul Bacăului, dar în Moldova întreagă. Din notițele ce-am adunat mai vedem că era foarte priceput în „exploatare de moşii ȘI că, pe lângă ale sale şi ale soției, ținea în arendă moşii mMă-: năstirești, fiind chezeș pentru el păn la o vreme socru său banul Ioniță luraşcu, = 
îm O II 

1) Ur. pune Gh. comis. Morţun, dar Gh. e greșeală pentru Gr,
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Mai întâiu, “între alte acte din dosarul epitropiei, găsim o 

o foae de zestre a unei Maria Morțun, care nu trebue con- 

fundată cu foaea de zestre a Marghioalei Morţun soţia lui, 

căci este şi aceea. Apoi moșiile din foaea de zestre a Mariei 

Morţun le-am găsit ca ale lui Gr. Morţun spătarul, deci sunt 

dela mama lui şi această Marie este mult căutata” soţie a lui 

Toader ton Morțun și anume, prima soție a lui, căci a 

doua a fost Ilinca. 

lată moșiile ! a 

Moşia Ruşii de la izvoară cu partea dela Bălţata, o vie 

la Moviliţa (Putna), altă vie la Baragi, o păreche case în 

Bacău şi alte lucruri de preţ. ” 

E caracteristic că zice: Moșia Ruşi de la Izvoară, când în 

toate actele găsim moşia Ruşi cu cătunele Izvoarele şi Bălțata. 

Vedem că data: foei de zestre este di'ntr'o vreme când încă 

nu se făcuse la izvoară un cătun al satului. Și e firesc să 

fie aşa, în ipoteza că Maria aceasta - este soția lui Teodor 

ton Morţun, “căci căsătoria lui a trebuit să aibă loc multişor 

înnainte de 1788, când sa născut Grigore viitorul spătar. 

„Şi lucru minunat, d-l Octav Lecca în „Familiile boierești“ 

ne dă un Morţun la Bacău în anul 1780. Acesta a putut 

foarte bine să fie Teodor fiul lui Pavel care după căsătoria 

cu. Maria va fi locuit un timp în Bacău tără să-și piarză 

supuşia austriacă pe care a păstrat'o pân la moarte, trăind 

la Budeniţa, de sigur cu soţie cu tot, Maria va fi murit - 

foarte de mult căci în procura din 1827 copiii lor vorbesc 

de epitropii ce au, iat de mamă nu pomenesc, dar toţi ceilalți 

copii erau de la a II-a soție. 

Fiină răzeși în Ruşii (Bacău), Gr. Morţun a cumpărat în 

1839 (Bul f. of pg. 153)p. din Ruși dela sărdarul Ioniţă Ji- 

ianu şi de la Marghioala soția acestuia. In 1843 (pg 450 

Bul.: t ot) spăt. Gr. Morţun a cumpărat o parte din Ruși de 

la loan Constantinov -Şardin cu 1000 galb. In 1847 (Bul f.: 

of. pg 407), Gr. M. dă în arendă un Garabat Vartires Ruşii 

cu cătunul Izvoarăle şi Băiţata pe 4 ani cu câte 700 galb. pe
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an, după ce în 1841 luase el cu arendă Pări din Ruşi pe 
4 ani, poate chiar partea lui Șardin. | . 

Precum vedem: Gr. Morțun 2 avut parte în Ruşi și în cătu- 
nele lor şi pe această bază a cumpărat, pare-se, 1/, moșia în- 
treagă. 

"Despre Moviliţa și via de la Baragi nu am nici o notiță. 
O notiță din 1842 (Bu f. of Bacău) ne arată că Gr. Morţun 

avea velnița (povarnă), când locuitorii din Valea Mare se 
învoesc a-i face 20 de vase de spirt, 

Zestrea Marghioalei născută luraşcu, soția lui Gr. Morţun 
a fost: o | : 

O parte de moşie din Peletiuci şi Alboteşti cu Stănceşti 
și Cotul Morţei; 4 pog. de vie la Călinești (Roman), 35 de: 
suilete de ţigani, — inele, icoane, argintărie, 

Despre Ruşii găsim amănunte în Mon. Of. “al Mold. No, 
142 pg. 570 din 1860 (1862 2) în publ. Curţei de contirmaţii. 

Mai întâiu arată că după încheerea din 1858 a judecătoriei 
Bacău No. 12589 datoriile erau de 7115 galb. sau 26326 lei; iar averea rămasă 66759 de lei. Erau înse datorii personale 
ale soției, sau cel puţin garantate în averei ei, şi erau şi da- torii personale ale fiilor majori. | 

Ruşii şi Bălțata, după imăsurătoarea din 1859, 9 Noem. „ aveau 215 fălci, 2 prăj. şi 14 sti. pătraţi în trei Șurini: una cam de 46 fălci spre răsărit de Bistrița ; alta de 73 fălci la apus de Bistrița, partea cumpărată de la Jianu Şi dela soţia lui; a treia cam de 95 de fălci cump. dela poic. Şardin. Deci şurina întâia este cea de zestre și coprinde şi parte din Bălţata și Izvoarăle, | 
Am dat amănuntele, fiind că partea din Ruși a moştenit'o Grigore de la mama sa Maria. 
Soția lui Gr. Morţun a mai avut clironomii și daruri: 2 sullete de ţigani de la vărul D-Sale C. Ciutea, 4 suflete 'de țigan dela C. Rojniţă, 10 sutlete de țigan dela vara ei, Maria Abaza ; parte din moșia Vărianu şi Hărţeşti Neamţ, dăruită
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spătăresei de 'vara ei Maria Abaza, în urmă vândută vorni- 

cului Nicu Ghica de la Budeşti de Gr. Morţun; parte din 
Luncani dăruită D-Sale de C. Rojniţă și vândută de însăși 

cucoana după moartea soțului, 20.000 de lei dați de e părintele 

D-Sale la moartea lui. 
Moşia Stănceşti în 1805 era 1, a lui. D. Secară ciucer, 

iar 3/, a lui Ștef. Ruset spătar. Aduc eiun-act din 1801. Şi 

totuşi în 1819 (aproximativ) Marghioala luraşcu dobândește 

ca zestre o parte din Stăncești, de la părinți. In 1857 Gr. 

Morţun, cu dreptul soţiei, cumpără în, Stănceşti 26 de stj. 

dela feluriți şi 10 stj. dela N. Popa. : N 
Despre Peletiuci aflăm în 1849 că zestrea din Peletiuci 

era de 340 de stj. și că via de la Călineşti era de 7 pogoane, 

când vinde şi una şi alta lui Pan. lanoliu căminar din Bacăur 

asigurând zestrea soției în Șerbănești pe cari îi cumpărase 

la mezat în 1847 prin fiiul sau Alecu. Dar lucrul nu era 

solid, căci în 1848 se împrumută cu 1000 galb. şi pune ipo- 

tecă Șerbăneșştii şi apoi mai împrumută alţi 1000 galb. din 

banii depuși la Tribunalul de Roman, garantând tot cu 

Şerbăneşti, iar garanţie pentru partea din Alboteşti şi Peietiuci 

şi Călineşti vândută, e tot în Șerbăneşti, în urma celorialte. 

In 1850 Martie 3 soţii vând lui Mih. Stere :) Șerbăneştii. 

Luncanii nu fac parte nici din zestrea mamei lui Gr. Morţun 

nici din a seţiei lui, totuși Gr. Morţun e proprietar acolo şi 

în 1836 s'a judecat cu răzeşii localnici pentru 200 de sţj., 

iar în 1842 ealta judecată pentru 30 de sti, ce-a cumpărat 

acolo. Rămâne să-i stăpânească potrivit învoelei din 1833, 

Deci în Luncani ya fi avut mama lui Gr. Morţun o parte 

moştenită. In 1849 Gr. Morţun și soţia dau fiului ior Gr. 

o parte în Luncani cu 600 galb. | | 

La “Leţcani Gr. Morţun avea deasemenea moşie, pe cât se 

pare, în cotul Racovei, unde â făcut şi biserică în 1840, 

De altfel moşia era mănăstirească și o ţinea în arendă. 

1) Fr. 1750 dos. 663 fola 6 Ah .St Iaşi (Ichim).
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Avea şi vad la Bistriţa pe care în 1838 Gr. M.îl dă în 
arendă. 

- | Gr. Morţun a mers „sporind câtă vreme a fost sănătos şi h'a avut cheltueli mari cu copii, în deosebi cu loan şi Grigore 
pe cari i-a tăcut militari și-a trebuit să le asigure venit anual 
potrivit legilor, apoi cheltueala prin creşterea copiilor cu pro- “tesori străini. In socotelele Marghioalei, după moartea soţului, 
în dosarul epitropiei, vedem c'a cheltuit 1998 de lei cu învăţă- 
tura pe un ana trei copii şi 2220 de lei 'cu madame Pelage pentru învăţătura copilei. Aa ' Asta după moartea soțului ; iar în 1938 vedem cum Gr, Morţun comisul, stolnicul Anastasiu și medelnicerul I. Gorgos 
au tocmit pe Vas, Servenschi să le- înveţe copiii, franțuzește „Şi nemţeşte cu plată de 12 galb. de copil. 

Dăm tabela pogorâtorilor din Gr. Morţun fiiul lui Toader fon Morţun (pg. 77). 
La copii putem da şirul şi aproximativ anul naşterei lor pe baza constatărilor din dosarul epitropiei sus. citat, iar pentru cei cari erau morţi la acea dată, după alte informaţii. “Cea despre Ioan şi Alecu, am dat'o mai sus după Uricariul lui Th. Codrescu. 
Din informaţiile ce am de la d-na Cornelia Morţun, vă=-. duva lui V. G. Morţun, au mai fost încă mulți copii cari s'au născut în intervalele nașterilor celoralalți. Dela 1819 păn la 1840 câte unul pe an, fac 21 ; iar d-na Morţun spune că au fost 23, deci trebue admis că și înnainte de loan vor mai fi iost 2 copii şi deci căsătoria va fi avut loc în 1817, Când Grigore era în vrâstă de 29 de ani; deci flăcău bătrân. In 1853 nu mai erau nici Ioan nici Grigore în viață, de aceea dosarul epitropiei casei nu vorbeşte de ei. Socot că nepotrivirea între datele privitoare la rașterea lui Alecu „se explică prin aceea că fiind el major nu i-au dat vrâsta exactă, ci numai că este peste 25 de ani şi deci că eră de 28 la acea dată.
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1. „loan fiul lui Gr. Morțun“, _ 
Am arătat că ?n 1835 era în: şcoala de la Trei lerarhi în 

vârsta de 15 ani. ln anul 1842 a intrat în miliție, asigurându-i 
tată său 100 galb. venit pe an. In 1844 (Bul. f. ot. pg. 1056). 

“ Cadetul 1. Morțun înnaintează din cadet, praporcic. Curând 
“moare, la Curtea domnească, otrăvit, zice tamilia, de invidioșşi 
în ajunul lui Sf, Vasile, dar lucrul :sa petrecut pare-se 
prin 1844, | 

„2. „Grigore fiiul lui Grigore Morţun“ știm că a fost căpitan 
de cavalerie; încolo sunt amănuntele date în spiţă. 

3. „Alecu fiiul lui Grlgore Morţun“, 

Alecu = Zoiţa Dimitriu + 1900 
+ 1881 

    

Gheorghe 

    

Al D Ortansa -*adv. prefect de | + mici + institutoare poliţie, laşi, | | | " (București) -Secretar gen. "0 
de Minister. 0, > 1900 

4 

-Gheorghe Petre 
-adv. Bucu- căpitan resti = Maria N : Buzne 

- = Marga. din Basa- 
? reta Cociaș rabia ” 

| | 
Mihail Vasile Gh. 

Morţun
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4 „Grigore (Guţă) fiiul lui Gr. Morţun spăt.* 

Grigore (Guţă). == Maria Vasiliu 

  
=> 

i y 

| 
| . 

Matiida Ioan Dimitrie 

_ (actor) : = Eleonoră 
= . Grigoriu 

| 7 . 

“] Camil 

Elena Dim. | 

5. „Dimitrie fiiul lui Gr. Morțun spăt.“ 

  
| | | 

Dimitrie Morțun 
Elena Manoliu = „= Electra 

' + 1917 Iaşi 

| | ÎI 
4 | = i ” 

! . - | | | „ RE 

Ernest  Eufro. Nata- Maria “Al Elvira Electra Ema insti- 
+ sina  lița = Gh. + = Di- = Ga- „tutoare 

=Zim- Radu mitriu - lino + 1917 laşi 
lef inspec- = Cucu 

| tor tel.- 
fiică. post 

6. „Costachi fiiul lui Gr. Morţun spăt.“ 

+ 1917 Iași, necăsătorit 
| . 

Gheorghe . io: Costhchi | 
+ infiiaţi a 

Notă. Acest Costachi Gr. Morţun Surdul a trăit mult în Iași, a ţinut în 

arendă moșii ca Hermeziu, Brătulenii lângă Miroslava (lași) etc. A murit 

în vrăstă de aproape 85 de ani, fiind născut în 1833. 

Morţun 
N 

7. „Gheorghe (lorgu, cămin, 1856) fiiul lui Gr. 
spăt.“ 

7



„80 

_ Gheorghe fiiul lui Gr. Morţun spăt 
= Eleonora Dimitriu soră cu soţia lui Alecu. 

IN 

  

  

    

Ortansa “Izabela . Gh. adv, Zoe Maria Ă Dumitra = Voiti- (adoptată + în profe- = Grigoriu = Eleono- novici Andreiu) răzb. soară ra Grigoriu (Bucu- = Col. Sado- | | | i | 7 j reşti) veanu - îi ! | (farma- : ] | | | cistă) 7 Eleonora Hara- lon Zoe Va- - Ni = Dim, lambie sile aie Petre | Morţun procuror 
“Iorga | Emil  Marga- — = 

et 
| ra Camil Paul - fiiu . 

4 i 
8. „Lucreția fiica lui Gr, 

= D. Metaxa 
în 1855 

A Polițmaistrw , 
în T. Ocnei în 1861. 

Morţun spăt.« 

9. „Niculaiu (Nicu) fiiu lui Gr. Morţun spăt,* 
„Nicu = Maria Wilner 

TI 
Viorica Ioan 

  

Lucreția Cornelia Otilia + Miron Dr =Cozoni = V.G. = Tăbuș + = o Con- + + (divorțată)  Mor- Stanti- = colonel  ţun + | | | | nestu Stătescu 
Buzău Gorletia Ne- Ma- Mi- Con- ) = culai ria ron stan- Mat. = tin Vintilă Necu- [ Po- laiu 

V. Sasu pe- , 
Morţun scu _ 

lată unele lămuriri asupra acestor spiţe: 
Alecu şi Gheorghe, fiii lui Gr. Morțun spăt,, au ţinut două 

surori : întâiul pe Zoiţa Dimitriu, al doilea pe Eieonora 
* Dimitriu, firește cu dispensă regală,
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lată o spiţă care lămureşte totul: 

Ursul Turașcu căp. , , 
== Catrina fiica lui Ştefan Catargiu şi a Smarandei 

Ceaur (fiica lui Dumitraşcu Ştefan log.) 

Constantin comisul Iordache pit. | Smaranda = loan 
Yuraşcu Iurașcu Movilă comis 

| | ! Mihaiu (Mihălucă) 

  

Movilă 

ah | ] 
fiică lordachi 

= AL Dimitriu Mihălaeă 

po „| “Radu Mihaiu alți 9 fată = A. Eleonora fată Zoe pref. de po- 
copii Brandia = Gh. Gr. = Andreiu = Alecu liţie Bucureşti 

“(Brânză). Morţun - “Gr. Mor- = oBerindeiu 
ţun. 

NOTĂ. Spitţa după perilipsisul moşiei Călugără (Bacău) din. Arh. St, 
lași (Ichim); după indicaţiile d-nei Ortansa Morţua, fiica lui Alecu Gr. Morţun 
şi a Zoiţei Dirhitriu; cum şi după indicaţii de la dl A. Brandia şi pentru 

- Partea mai veche după cartonui V. Secţ III Trib, laşi Pach. 203-235. 

Vezi anexa XII despre aceşti Movileşti. 

„Elena Manoliu, soţia întâia a lui Dim. Gr. Morţun, era 
soră cu Raducan Manoliu, dela care a cumpărat în 1859 o 
parte din Hertioana cu 186 galb. Deci ea a murit după 1859 
După cercetările d lui Ichim ea ar fi fiica lui Tutorachi 
Manoliu şi a Smarandei Tiron 1). lar aceşti Manoliu sunt, 
după aceleași cercetări şi după intormaţiile familiei, o ramură 
din fam. Rugină, pare-se, alta de cât ceealaltă fam. Rugină 
veche, cunoscută în Moldova de sus și Bucovina. Ei se 
coborau din Nastase Rugină, care la 100 de ani s'a călugărit, 
lăsând mulți urmaşi. Ei erau răzeși la Bătrâneşti şi aiurea. 
Tudorachi Rugină, fiiul lui Manole Rugină și-a zis Manoliu 

  

PB Fiica lui V. Tiron din Roman.
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deci pare a fi chiar socrul lui Dim. Gr. Morţun cel întâiu 

din Manolii. La Luncani au cump. după ce-au vândut 

partea din Bătrânești. |. 

2 Ioan Morţun stolnicul fiul lui Teodor fon Morţun. 

Acest fiiu al lui Toader şi frate cu Grigore a trăit cel puţin 

dela data însurătoarei sale în 1825*,cu Maria fiica lui loan 

- Timuş şi a Catincăi, în Botoșani. Era cinovnic la Tribunal. 

A avut zestre o parte din moşia Socrujeni, din plasa Miletin, 

ținutul Botoșani. 
Am descoperit înrudirea lui cu Grig. Morţun spătarul din 

Bacău, prin câteva “indicaţii documentare, dar această do- 

vadă indirectă e de prisos acuma, după ced. Traian Îchim 

a descoperit în Arh. St. Iaşi procura (vechilimeaua), ce trei 

- feciori şi două tete dau soţului celei de a treia din fete în 

1827 să caute să scoaţă părţile lor din măna epitropilor în- 
ființaţi după moartea tatălui lor T. fon Morţun (+ 23/3' 1806). 
In acea vechilimea este și loah Morţun stolnicul, Catinca, 

soacra lui loan Morţun stoln., după moartea lui .oan Timuş, 
s'a căsătorit cu Gr. Hulubeiu. In 1833,loan Timuș era mort, 
căci loan Morţun se judeca pentru câțiva stânjeni din So- 

crujeni cu socru său Gr. Hulubeiu, (socru vitreg). 

-
 

In 1861 soţii Morţun vând partea lor din Socrujeni şi cu 

acest prilej aflăm că au avut un fiu Dimitrie îrisurat în 

1858 cu Aristița luliano, a cărei zestre de 300 galbeni o asi- 

gurase în Socrujeni. Dar aces Dimitrie a mai avut o soție 

Smaranda Iraclide din Roman. In 1843 era în coleghie ; iar 

în 1849 el cuo S. Morţun (Smaranda soția lui di'ntâiu), cu 

care era căsătorit din 1847 lunie, au dat în Botoșani trei 
reprezentații teatrale pentru scopuri de binefacere şi âu pri- 

„orit muţumiri publice dela autoritatea supremă a oraşului !). 
- 

1) Iată cine au jucat în acele 3 reprezentații: Lascar Stavri, Mihail Mi- 

„şoglu, D. Davidel, D. Soroceanu, D. Morţun, clucereasa Elenca Gorlăţeanu, 

S. Morţun și Elena lliade. Suma a fost 1045 de lei. Bul, Of. 1849 pg. 246.
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Dela Smaranda, soția nepotului său de frate, a luat Gr. 
Morţun spăt. un imprumut de 1000 galbeni în 1848, garan- 

tat în Șerbănești („Bul. f. of.* 1848, pag. 383), şi alt împru- 

mut de 1334 galbeni în 1850, („Bul. f.0f.*, pag. 160), ga- 

rantând în moșia Peleteuci, pe 5 ani. In 1851 Smaranda 

dă soțului său procură să se judece la Român. Dimitrie loan 
Morţun stoln. a trăit în Bacău, unde îl aflăm în 185! poliţ= 

maistru. In consiliul de familie ai casei răposatului Gr. Mor- 
țun spăt. a fost şi Dimitrie Morţun stoln. nepot de frate al. 

răposatului. Tocmai această dată combinată cu documentul 

sus pomenit care ne arată pe Dimitrie fiiu al lui loan Mor- 

un. stoin,, mi-a arătat că loan era trate cu Grigore Morţun 

spătarul. . | 
Din actul din 1861 aflăm că loan -stoln,, Morţun mai 

avea și alți copii afară de Dimitrie. ' 

E cu putinţa ca între aceşti alți copii să fi fost unul loan 

Morţun curier austriac (Tr. 1772: dos. 38043 din 1857 Arh. 
St. lași) 

Acest Ioan Morţun venind cu poştalionul dela Mihăileni 

la Iaşi a tras din greșeală cu pistolul în cap surugiului, care 

fu în primejdie de moarte, 
Din Bucovina nu are al cui fi şi nici aiurea nu incape, 

dar trebue să fie fiiul lui loan stoln. Morțun dela Botoșani: 

Deci: 
” loan Morţiin stoln, născut 1801 Feb. 

= Maria fiica lui loan Timuș 
  

7 

Dimitiie stoln. Morțun copil Ioan Morţun 
= Smaranda Eraclide, "curier austriecesc, 

căs. în 1847 lunie (49) 
= Aristiţa luliano Ia 

căs. 1858 

O întrebare ne punem: unde a fost Ioan Morţun înnainte 

de-a ajunge să se însoare şi aşeze la Botoșani. 

Este cu putinţă să fie el loan comisul Morţun pe 'care îl 

găsim în următoarele împrejurări ? Nu ! !
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In Ur. XX-este copia unui doc. din 7273 (1765) Mariie 22 
de pe un doc. dela Vas. (Lupul) vv. pentru împărţirea ave- 
rei între feciorii şi fetele lui Crâstea Ghenovici biv. vel. vorn. 

Copia e făcută de Grigoraş Huştilă de pe altă copie iscă- 

lită de lord. Cantacuzino vel-log. Pentru conformitatea copiei 

a doua iscălește Gr. Huștilă. 

Apoi loan Morţun comis scrie el pe copie că ispisocul cel 

vechiu este.la Lupul Bujoreanul şi iscălește. 

Deci de pe ispisocul dela Vas. vv. (1633—1653), s'a fă- 
cut o primă copie înnainte de moartea lui lord. Cant. vel. 

log. Apoi mai încoace Gr. Huștilă a făcut și el o copie 
de pe copie. Nu ştiu când. In sfârşit pe copia lui Gr Hu- 

ştilă loan comisul Morţun înseamnă că originalul se află la 

Lupul Bujoreanul (care era unul di'ntre pogoritorii. în linie 
femească din Crâsfea Ghenovici biv vel vorn). 

Sar părea că la data când scrie loan comisul Morţun, Lu- 

pul Bujoreanul era în viață. Lupul Bujoreanul se "ntâlneşte 

pentru cea din urmă dată în documente la 23 Dech. 1783. 
(N. lorge st. şi doc. VI pg. 49), iar în. 17 lunie 1784 ve- 
dem în treburi pe Ghenea fiul lui Lupul. Deci va fi murit 
Lupul Bujoreanul între aceste date. | 

Dacă Ioan Morţun comisul şi-a cântărit bine vorbele, ar 
urmă că el eră om în: toată firea înnainte de 1784, deci 
mar putea fi vorbă de fratele lui Gr, Morţun spăt., căci 
Grigore e născut în 1788 şi fraţii lui, Vas. și loan, cari mor 
după el trebue să fie mai tineri; iar în 1784 Ioan stolu 
Morţun nici nu se născuse. (e născut în 1801), 

Dar e cu putință să nu-și fi căntărit vorbele cu luare 
aminte şi deci să fi fost notița lui de pe la 1815, în orice 
caz anterioară căsătoriei lui Ion stoln Morţun şi stabilirei în 
Botoşani ? 

Ioan Stolnicul Morţun a dus'o greu: toată viaţa a rămas 
cinovnic la Tribunalul din Botoşani şi încercarea cu slujba 
de priveghetor într'o plasă i-a dat şi mai rele rezultate.
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3. Vasile căp. Morţun, fiiul lui Toader fon Morjun. 
Şipe acesta îl avem în procura dată lui Ioan fon Coce în 

1827: dar îl cunoșteam de mai înnainte. Pe la 1831 (Pach. 

114 Trib. Neamţ. No. 29 din 1831 Noem.20 Arh. St.Buc), 
Vasile Morţun raportează despre înfăţişarea răzeşilor din Ho- 

miceni şi că li s'a dat voe să-și stăpânească moşia şi să 

facă bisericei reparaţii ei, iar nu aga Lascarachi Costachi. Vas. 

Morțun arată ce bătae a suferit polcovnicul Samoil Nădejde 

(unchiul bunicului mieu IN.) şi un frate al lui (se vede că 
străbunicul mieu IN) de la țiganii boierului, etc. Fiind căp. 

în ţinutul Neamţ (0 funcție administrativă poliţienească), 
Vasile Morțun a pornit un proces în 1838 la Piatra cu un 

Sârbu din Dragomirești pentru bani. In 1839 dăduse procură 

lui Baimuș, apoiprocesul a zăcut în părăsire păn la 1858, 

când se face publicaţie să-și caute de proces că, la di'mpo- 

trivă dela se va închide pe totdeauna. 

in 1837 e scos. din slujba de priveghetor ai ocolului de 

Mijloc—unde Pam văzut şi în 1831 —şi îl urmăresc “pentru - 

că nu-i ajungeau banii—iar în darea de seamă a Marghioalej 

Morţun, vedem 2600 de lei cheltuiţi „cu îngroaparea și toate 

grijele de un an. cumnatului mieu Vasile Morţun pe care 

tratele său, răpos. mieu soț, îl ținea. în casă“. Pentru Gr. Mor- 

un cheltuise la 8457 de lei. Darea de seamă pare a fi din 

1853, Vasile murise în 1351. 

Fireşte n'a fost însurat şi n'a lăsat urmaşi!? 

4 şi 5. Amfilohiaşi Elpidia călugărițele, țiice ale lui Taader 

fon. Morţun. 
Erau călugăriţe şi în 1827 când dau procură lui loan 

fon Coce. Ştiam -despre aceste surori ale lui Grigore Mor- 

ţun spăt. şi că Amifilohia a ajuns stariță la Agapia, atât 

de la familie (D-na Ortansa Al. Morţun), cât şi prin combi- 

naţii din informaţii documentare. Procura din 1827 a con- 

tirmat deducţiile. Di. Sungurof ne spune că de la o vreme 
Amiilohia, sora lui Gr. Morţun din Bacău, s'a retras din slujba
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de stariță, fiind slabită de vrâsta şi deci sa murit simplă 
monahie. 

VII. Gheorghe (Iordachi) Morţun fiiul 
„lui Pavel Morţun. | 

Gheorghe (lordachi) Morţun fiiul lui Pavel: Nu ni'l dă nici 
un document ca atare şi nici legătura di'ntre el și .a doua 
ramură de Morţunești din Bacău, cea pogorâtoare din. Ne- 
culaiu păh. Morţun, vărul lui Gr. Morțun spăt. nu ne este 
dată de vre un document, | 

Deci în această parte avem a. face cu ipoteze, cari, înse, 
par a se impune. 

Punctul de plecare este un document de hotărnicie la: 
la Hârlău din anul 1796 lun. 22 (sp. şi zapIVp Il Pg, 236), . 
„Hotarnica ne spune că Nicolaiu Gheorghiu Morţun avea 
livadă în Hârlău lângă Bahiuiu. Hotărnicia o face Gh. Ţă-: 
utul vornic de poartă. 

Dacă nue vre.o greşeală de cetire, avem dovadă că locuea 
aci așezat un Neculaiu Morţun, fiiul unui: Gheorghe Morţun 

“mort. Incheerea ni se confirmă prin alt act din 1806 (Ur 
X pg. 219), altă hotărnicie la Hârlău, din care aflăm că era acolo o vie şi o grădină a unei Morţunoae. N'o fi fost această Morțunoae văduva lui Gheorghe Morţun cel mort încă înnainte de 1796? Hotarnica a doua mai pomenește de un Ioniță Comisul. | 
"Acest Ioniţă Comirul, chiar de ar fi Morţun, nu poate fi altceva decât un frate al lui Nicolae fiiul lui Gheorghe şi S'ar putea — dacă am şti că e Morţun — să fie acesta loan Morţun comisul pe care lam presupus că putea să fie loan Morţun stolnicul când era mai tânăr. 
In orice caz e permisă ipoteza că Niculaiu de la 1796 să fie Neculai pah. din Bacău — unde îl aflăm în 1817 (Sion) cu boeria de pah.—cea ce ar arăta că.era mai în vrâstă de cât Gr. Morţun, vărul lui. 

i „In Hârlău a mai trăit încă un, sărdar Morţun despre care
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vom vorbi mai departe, căci îl presupun coborâtor din Petru 

iiiul lui, Pavei Morţun, cum. vom arăta mai în colo. . ” 

Despre Neculai .pah. Morţun avem destule documente—. 

înse urmași în linie bărbătească n'a avut şi nici de cei în 

linie. femeească nu sta ales nimică. Și totuşi, dacă N. pah. 

Morţun, mar fi avui nenorocirea de-a se căsători c'o femee, 

care a iost bolnavă rău toată viața, ar fi putut. fi, începătorul 

unei ramuri strălucite. 

lată. ce găsim în Tr, 138 op. 155 dos. 3 Trib. Bacău, 

(Arh. St. laşi): Gh. Aramă, pah. N. Morţun, strănepoți lui . 

Miron Aramă. Sa înțelege că Gh. Aramă era strenepot în linie 

bărbătească, iar păharnicul N. Morţun, în femeească. Fiind 

strănepot -âl lui Miron Aramă, mama lui, soţia lui Gh. lorda- - 

che: Morţun, fiiul lui Pavel Morţun, a fost nepoată lui Aramă, _ 

de fiiu sau de fiică. Cei doi arată că de pe strămoașa lor 

Cantaria, soția strămoșului lor Miron Aramă, au părţi de 

baștina în. moșiile Cândești, Motocani şi. Grozeşti pe apa Bi- 

striţei în ţin. Bacăului. Mai arată că unchiul lor (zice un- 

chiu! mieu, probabil din scăpare de vedere 1. N.), răposa- 

tul vornic loan Tăutul, a dat mai multe plângeri şi a scos 

eu cărți de; blestem acele părţi. Cer, deci, să li se,dea în 

stăpânire. Jaloa e din 1830 Sept. 22. Unchiul lor loan Tău- 

tul,- vornic în laşi, murise în 1827. loan Tăutul era unchiu 

lui N..păh. Morţun ca soţ al unei. mătuși,de pe mamă a | 

acestuia loan Tăutul a avut întâie soţie pe Catinca Bu- 

deasca, deci ar urma că mama lui N. păh. Morţun, soţia 

lui iordache Morţun dela Hărlău,-Morţunoaea cea cu livadă 

şi vie în. Hărlău în 1808, să fi fost soră cu Catinca Budescu, 

Din altă jalbă a aceloraşi (lit. M. 682) din 1830. Sept. 26, 

vedem că "n moşia Urzicii din ţin. Neamţ au parte de pe bă- 

trânul Aramă. Moşia umblă pe 3 bătrăni, iar partea de mij- 

loc ser numește bătrânul. lui Aramă și este drept a lor de 

pe popa loan Aramă strămoșul lor. Fusese, înţelegere veche. 

ca atât în Urzici; cât şi în Hociungi și Arămești şi în alte. 

hotare, să stăpânească frățeşte —adică în de vâlmășie. . Bă- .
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trănii reclamanților au primit în stăp. la Urzici pe răzeşii 
din  Hociungi,: Arămești, Gălieşti şi stăpânesc pe din două 
în bătrânul lor Aramă din -Urzici, dar ei (reclamanții) în Hociungi fu stăpânesc nici-un parmac. Mai arată că sctri- soarea lor de învoială a fost înstrăinată în Bucovina în scri- 
sorile boierilor Tăutuleşti, unchilor miei, cer alegere de păe mânt cu vornicul de poartă Gh. Alcazi, | | In Tr. 1775, dos. 10 Trib. s. (4 Iaşi fila 51 Arh. St. laşi se află documentele moşiei Urzici. Este tradus ispisocul din 
fo lan. 3 de întăritură lui popa Ivan Aramă pe satul Ur- 
zici, cumpărat dela fraţii Miclăuș şi Iancu, cari îl aveau cump. dela nepoata lui Ioan Țujcă: unchiul ei; avea act dela Al. cel Bun v, | ” 

De aci urmează că înrudirea cu loan Tăutul vorn. era de pe soţia lui și că le zice unchi fraţilor lui, pe baza în- cuscrirei, 2) 
lată, -deci, că se repetă cu Nec. păh. Morţun în tocmai acelaşi fenomen că şi cu Gr. Morţun spăt. adică Nec. păh. are părți. de moşie atât depe Miron Aramă, cât și .de pe Cantaria soţia aceluia, prin mama sa, soţia lui Gheorghe (lor- dachi) Mortun, fiiu al lui Pavel. Am văzut acelaşi lucru. la Niculae Morţun din Budeniţa, ai cărui urmași aveau părţi 

  

1) Atât doc. din 16 Ian. 1491 prin care Miclăuș şi Iancu, fiii lui Dan- covici, au cump. Urzicenii (azi Urzucii) dela Maria, fiica Neagăi, nepoata lui loan Țuţcă, precum şi cel din 1497 lan. 3 se află în doc. dela Ştef- cel Mare de |. Bogdan. - 
- 2) în „Buciumul Român“ a] lui 1. Codrescu se citează ca stăpânind „în Botești pe Răcătău (ţin. Bacău) un T. Aramă Dr. Conon Arăriescu, fostul Mitropolit din vremea ocupaţiei dușmane, e născut în Urzici, comuna Bahna, Roman (fost Neamţ) din preotul  V. Gh. Arămescu şi din Vero- nica sora lui Panaite Donici, fost Ministru, Deci fostul “Mitropolit era rudă cu Niculae păh. Morţun, ca pogorători din Miron, Aramă și Cantaria, Şi Inochentie episcopul Hușui i (1750 —1780) era din această familie, 

a
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în moşiile de pe Anastasia Roşca la Drăgăneşti ţin. Hârlău 

la Căzăneşti, ţin. Vaslui. N'am găsit dovadă că Nec. pah,, 

Morţun a mai păstrat ceva proprietate prin Hârlău. 

Despre soția lu Nec. pah. Morţun ştim din Tr. 1007, op. 
1154 dos. 15 Bacău. Arh. St. lași—1845— că soacra lui era 

Maria n. Curt (moartă în 1844)—Pe soţie o chema Mar- 

ghioala. Iată o spiță lămuritoare: | 

„iul 4 soţ Enache Ivan = Matia n. Curt = + Dim. Papa Stamule 

i | | 
  

        

Casandra Mar- Neculaiu  Xantia Catinca Jancu . 
=+ căp. ghioala=  pol- , =TDă-  =cămin. . (Dimi- 
Dobrovici Nec. pabh. covn. nilo- Alecu triu). 

Morţun Odesa vici Anastasiu 
insurat Ă 

Incă din viaţă, Maria n. Curt se plânsese în potriva lui 

lancu Dimitriu care bătuse pe Nec. păh. Morţun în casa 

acestuia şi se purta rău cu mama şi cu surorile. Pretindea 

că Nic. pah. Morţun a dosit averea ce răposatul Dim. 

Papa Stamule i-a lăsat prin testament. 

Maria soacra lui Nec. păh Morţun era de familie bună, fiică. 

a lui:Mihalachi Curt (204 LXXXVII. Acad. Rom. 1793 Oct.10), 

când Ianache sân Ivan căp. era căsătorit cu Maria. Mama 

Mariei a fost Despa Sângiorz, soră. cu Ioniță Sângiorz, iar 

T.: Sângiorz era frate cu tatăl Despei. 

Din dos. 1640 Tr. 816 Bacău (Arh. St. laşi) aflăm că 

nevasta lui- Nec. Morţun păh. era greu pătimașă de vre-o 

22 de ani (deci din 1822) şi trebue să stea mereu lângăi 

ea o roaba ţigancă pentru odihna ei şi că d-lui Gr. Roset îi 

- fură ţiganca în 1842. Deci iată că Nec. păh. Morţun era însura 

cu mult înainte de 1823, poate cu 5—6 ani, căci e de cre- 

zut că ea:a născut cele trei fete înnainte de-a cădea la o boală 

"atât de grea.
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lată acuma şi ce copii a avut Nec.păh. Morţun: 

- Nec. Pah Morţun = Marghioala Ivan 
„| 
  

i. 
Le 
i Marița + 27 lan. 1845 Nastasia : Catinca 

= Vas. Ono- - + Gr. = med, C. seiu med. în Obreja . Cocriş. 1830, mort în | stoln 
„1831 - 

= căm, C. 
Năstacu + 19 
Maiu 1844 

Med. Vas. Onoseiu era fiiul lui Onoseiu din Tutova și a 
Casandrei. A fost în total însurat de trei ori: Măriuţa 
Morţun a fost a treia. A murit de holeră in casa socrului 

„său, lăsând tot prin diată soţiei. De -aci scandal şi proces 
din partea mamei lui şi pâră că păh. N. Morţun a fabricat 
testamentul. | ” 

La 1836 Măriuţa era măritată de mult cu pah, C. Năstacu. 
Pentru lipsă de zestre îi dă socru său: un loc în Bacău, o 
p. în Hociungi (Roman), o seliște în ţin Neamţ. (Bul. f, of, 
1836 supl. II la No. 51). Păn. N. Morţun se îndeletnicea cu 
procesele altora. In 1836 (ibid. pg. 387) se judeca pentru 
100 galb. ce'i se cuveneau pentru șlujbe făcute răzeşilor 
din Năneşti. Fireşte avea procese mereu pentru hotarele 
părţilor sale de moşie. în Cândești, Grozești, etc. 

Di'ntr'o mărturie ce dă în 1838 cu privire la Alecu Ana- 
stasiu se vede că înnainte de 182] păn. N. Morţun locuea 

-în Bacău (Bul. f. of. 1838 Pg. 326). 
In 1842 vedem că păh. N. Morţun dă lui Gr. Obreja. stoin. pentru rămășiți din Zestre, o dugheană în Bacău, - (Bul. f. of. 1842 pg. 136 Bacău), o dă şo vânză, să-şi împlinească zestrea, iar prisosul să-l dea socrului. 
In 1842 C. Morţun împuterniceşte pe cumnatul său Gr, Obreja să-i scoaţă 2 pogoane cu venitul lor. Dar acest C. “



91. 

Morţun (Suilgiul) era numai văr cu Anastasia soţia lui Gr, 

Obreja; cum se va vedea la pogorâtorii din Lupul Morţun 

fiiul lui Pavel şi anume văr a: doilea, deci cumnat de vară 

a doua. a 

In 1843, Marghioala soția lui N. păh.. Morţun şi căp. 

Dobrovici împuternicesc pe C. Gavriliu să se judece pentru 

moştenirea dela Enache Ivan, tatăl Marghioalei și al Casan- 

drei soția lui Dobrovici, în potriva lui D. Papastamulea tatăl 

vitrig al fetelor (Bul. f. -pg: 51 Bacău). În același an 

D. Papa Stamulea moare. | 

In 1845 moare C. Nastacu, făcând testamentul împreună 

cu soţia sa, averea lor O dau spitalului ce urma să se în- 

fiinţeze pe lângă Bis. Niculaiu din Bacău. Nastacu moare 

în 19 Maiu 1844, iar la 27 lan. 1845 moare şi Marița. | 

Gr, Obreja caută să anuleze testamentul, dar în zădar 

(Tr. 1357 op. 1543 dos, 308tila 4 Trib. Bacău. Arh. St. lași). 

In 1850 păh. N, Morţun era mort. (Bul. f. of. 1851 Ik 

Depart. drept. !), dar soţia lui trăia(1851 Bul. f. ot. pg. 142). 

In sfârșit, a treia fiica, soția lui C. Cocriş med. o găsim. 

pomenită abia în 1859 (Mon. of. Mold. pg. 135), când pah. 

Marghioala, văduva lui trăia, dar această fiică era măritată 

de mult, | 

Pe cât se pare nici după una din fiicele lui N. păh. 

Morţun n'au rămas copii, iar băieţi nici n'a avut; deci 

linia aceasta o socotim stânsă şi asta cu mare mâhnire. 

VIII. Lupul Morţun șetrarul, fiul lui Pavei Morţun. 

Avem bine dovediţi pe toți pogorâtorii din Lupul Morţun ; 

şetrarul, dar nici un document din Moldova sau din Bucovina 

nu ne spune că Pavela avut un fiiu Lupul. La răpirea 

Bucovtnei Lupul nu mai era acolo. Niciodată nu se vede 

să se fi amestecat el sau urmașii lui în Budeniţa, măcar 

1) Şi Carton VI secţia a III Trib. laşi Pach. 228 Arh. St. Buc.
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„că Manolachi Morţun, în legenda Morțuneştilor, afirmă 
contrarul. In 1782 Morţuneştii arată autorităței austriace că 
documentele vechi cari dovedesc că Morţuneştii sunt Maxi. . 
meşti, le-a luat o rudă a lor, care a emigrat. 

E vorba de bună seamă de Lupul, poate şi de Gheorghe 
(Iordachi) de la Hârlău; căci, dealtfel, nici acesta, nici 
urmașii lui nu S'au mai amestecat la Igeşti sau la Budeniţa; 

“nu s'au amestecat nici la Popişcani sau la Lăţcani, zestrea 
soției a 1] a a lui Pavel Morțun, fata lui Anghelachi. Ei erau 
din l-a soție. 

Inse putem dovedi că Lupul șătrarul Morţun este fiiu al 
lui Pavel de pe documente, cari ne spun, pe de o parte 
că Gr..spăt. Morţun din Bacău era văr (primar) cu Nec. 

“ păh. Morțun din Bacău; pe de alta, că Gr. Morţun şi fraţii lui 
erau fiii lui Toader Pavel Morţun şi veri primari cu fiii lui 
Lupu! Morţun (Vasile, Mihalachi, Iordachi sărdarul şi Eca- 
terina). | 
"Ce spune Manolachi Morţun despre Lupul Morţun am 
arătat și am dovedit imposibilităţile cronologice de cari se 
izbeşte legenda lui ? | | 

Lupul Pavel Morţun a luat în căsătorie pe Măriuţa flica 
medelnicerului C. Lână şi a Mariei Tomiţă. 
„De oare ce Maria Tomiţă este fiica Irinei Pisoţchi cu 

“Teodor Tomiţă vorn.: despre Doamna, trebue să arătăm ce 
sânge a adus Măriuţa Lână de la mama ei Maria, fiica Irinei 
Pisoţchi. 

Advocatul Pisoțchi din lași, înnainte de războiu, spunea 
că familia lor e din Podolia, că strămoşul lor, un conte de 
Halicz, a venit în Moldova supt Al. cel Bun ȘI că la Acad, 
rom. este pergament de la acest domn prin care a dăruiț 
acestui leah Satul Vaţcani (lași). ” 

Fireşte, pergamentul nu există și această legendă e şi -mai 
exagerată de cât cea publicată de Manolachi Morţun în



u»d  
 

 
 

 
 

 
 

  

-100$= 
 noupţ= 

i 
2524 

"19 
u
e
)
 

219 
"N 

“Uțugo 

! 
voeosiogi 

! 
E
 

eri-0 
N
U
N
U
I
C
 

A 
= 

“ 
n10p03,j 

a 
LIADIS 

! 
| 

| 
GS81 

'spo 
 byo0s 

'U9 
= 

"u$ 
= 

NOUL 
= 

_
_
_
 

v
u
s
u
n
s
 

e
v
o
T
y
3
1
2
4
 

asud 
:40 

"A 

| 
n9s8| 

ce 
” 

-19H 
"a 

'ued 
y= 

& 
BLI9 A 

i 
jeaya$ 

vauzng 

| 
NIDIPUYV 

IN 

9 
Uni 10W 

nosvan 
rhuy 

e 
15 

, 
Bop 

jog 
= 

] 
| 

J
o
s
 

Z3108 
"9 

paul 
'u5 

+ 
a
d
a
 

= 
TAL 

P9H 
yes 

= 
| 

e
 

piruol 
vine 

N 
pup 

“ue 
pro 

“ugel 
"S9A 

7 
5 

. 

 
 

B
U
U
O
L
 

'U 
E
L
Y
W
=
 

'pou 
v
u
ț
 

'9



94 

Dicţ. geografic al ţin. Suceava 1). În documente găsim tamilia 
încă din veacul al XVI-lea spre sfârşit. Irina Pisoţchi soţia 
jui Tomiţă vorn. a fost ţiica lui Ioan Pisoţchi și a Alexandrei, 
fiica lui Simeon Barbovschii, nepoata lui Dragan Barbovschi, 
strănepoata lui Onufrie Barbovschi, portar Sucevei. Deci prin 
Maria Lână pogorâtori din ea și din Lupul Morţun au că- 
pătat sângele acestei vechi familii, care se urcă păn la tim- 
purile lui. Al. cel Bun. 

" Gligorcea Pisoţchi, strămoșul Pisoţcheştilor, a ţinut pe 'Tu- 
- dosca fiica lui Pătraşco Șoldan. 2). Alţi gineri ai lui Pătraşcu 
Şoldan au fost Costea Bucioc, Cehan Racoviţă log. şi C. 
Stârcea, iar Dumitrașcu şi Toderașco Şoldan erau fraţi cu 
soția lui Gligorcea Pisoţchi. Pătraşcu Șoldan se pogorâ din 
Dragomir banul fiiul lui Şolda. (1493 I. Bogdan Doc; de la 

„- Ştet, cel Mare şi 53/CXXXIII Acad.-rom.). 
Prin urmare, pogorâtorii din Maria 'Tomiţă, fiica Irinei 

Pisoţchi, prin Maria Lână -soţia lui Lupul Morţun, erau 
veri cu pogorâtorii din Costea, Bucioc, cu cei din Cehan 
Racoviţă şi cu cei din C. Stârcea. 

loan Pisoţchi ginerele iui Barbovschi a avut doi băieţi şi 
o fată Irina, din Irina soția lui T. Tomiţă, se coboară ra- 
mura lui Lupul Morţun 

Pentru familia Tomiţă dau spița (pg. 95). 
Cei mai vechi din spiță sunt fraţi, poate erau unii din ei 

soți ai fetelor, surori ale lui Tomiţă, căci au nume deose- 
bite: Ropceanul, Doda, Berâca. Faptul că vechii stăpâ- 
neau împreună !/, din Şetrăteni, și că fâmilia avea amestec 
şi. în Giumătăţeni, ar îndreptăţi ipoteza că fam. se coboară, 
prin temei, din boierii Jumătate din veacul al XV-lea. Dacă 
loan Pisosohi și Alexandra Barbovschi soţia lui, au dat pe Irina după Teodor '“Tomiţă, e dovadă. vădită că îi priveau 
cad e neam ales. Moţoc și Gligoraşco Jora aveau pe la 1707 

Î 

  

1) La satul Cămărzani. 
2) Spune chiar așa doc 81/37 7149 (1641) Maiu 28 Acad.-Rom și altele.
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iar Ştef. Tomiţă, fiiul lui parte în Şătrăreni şi .Jumătăţeni 

Pănteleiu, era botezat de Nicoară Prăjescul 

Familia 'Tomiţă . 
- |. 

  | 

  

  

  

Sa LI | 
“ Ursul Doda  V Rop- Gavril _- lopaș „ Tomiţă 

ceanul Berâca - : 

Probabil cumnaţi II 
“ | | IE 

fraţi şi Pănteleiu 

surori - Tomiţă | 

| . 
Ştefan (Sera- 

fim) Tomiţă 
| 

Pi i 

p 

loan Toader 4 

vornic despre Doamna - 

:= Irina Pisoschi 

III 
"Maria = C. “Vas. Gligore ! . 

Lână med. | , | “ 

| Gligoie - 

Măriuţa = Ilie  - Constantin = Catrina 

Lupul Morţun | - vameş vameşul 

şetrar j 
Casan- | 

- i dra mo- N 

nahia _ 

- - N . | | - | - 

în | . | , 

Iordachi. Gr. stoln. = Maria =Gri- 

. ” stoln. Smaranda goraş Morţun 

(văduva) - fitul lui 

| Sandu Morţun 

  

ÎN NI INN O 
. | |. 

| 

nedha Maria Casandra Zoiţa zestre 

i 1500 galb. 
= C. Stavri 
dvorean 

| = 
„Artur Stavri, Raul, soră 

= AL. $melţ 

NOTA. 1. Constantin * e pus prin ipoteză la acest loc. 

NOTA. 2. Un doc. (1838) spune că fiicele Smarandei pierduseră și 

„limba naţională“, deci. învăţaseră în Bucovina. 
, .
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Lupul Morţun şătrar + 1792 = pe la 1766 cu Măriuţa Lână, Sofia shimonahie la Agapia -+- pe la 1840. 
A. 

Iordachi sardar Ecaterina + înn. Mihalachi + Vasile + prin + 1858 = vădu- de 1828 = AI, Maiu 8, 1844 = 1841 = Zoiţa va Zoiţa n. Gher- Pah. Suilgiu (zis Mărioara (monah. fiica lui Chi- ghel din Dorohoiu și Morţun de pe Magdalina, căsă- riac Borş (că- . căs. prin 1832; soţie) căs, prob. torit pe la 1813 - săt. 31 Ian. moartă înnaintea înn. de 1794 (de origină canta- 1816) soţului - cuzinească, dar j 
nelegitimă) O. 

1. lord. sărd. fiiul lui Lupul Morţun. 

Istoria începuturilor lui o găsim în testamentul fidei co- misar al Mariuţei (Sotia shimonahia) văduva lui Lupul Morţun şetrar. (1838. Fevr. 9) [Opis. Min. just: No. 3174 din Tr, 1785, anul 1866]. Ea ne spune că Iordachi i-a fost fecior mai mare și că nue adevărată scrisoarea ce i-a dat că s'a făcut cumpărătura din Ghenăuţi (pe moșia Giuneşti ţin. Ho- tinului) a părţilor fraţilor ei (moşilor, adică unchilor lui — Iordachi şi Vasile Lâna IN.) cu banii lui. Banii au fost ai ei. Deci Cumpărătura aceasta s'a făcut înnainte de, 1817, când în „Trudăi* îi găsim stăpânind moșia 1/,.- Mai arată că Iordachi a răpit un sălaș de țigani daţi de ea lui Vasile Morţun, alt fiiu, la nuntă şi hotăreşte că Iordachi, dacă nu. Va avea copii, să nu poată înstrăina averea la alții de cât la trai sau nepoți de fraţi. Motivul este că Iordachi a vândut acea !/, din Ghenăuţi și a cumpărat cu aceşti bani Arămeştii țin. Neamţ [acum Roman] cari alcătueau singura lui avere: imobiliară. 
| Arămeștii fuseseră dăţi zestre - Ecaterinei, sora lui lord. sărd. Morţun, soţia lui Al. pah. Suilgiu (căruia îi ziceau și Morţun). Inse, Alex. Suilgiu vânduse. moşia, partea lui ca soț—şi părţile a trei copii (deci afară de partea lui Iancu) —unui sărd. Antohi Bărzu. lancu Suilgiu, fiiul lui Alex.
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Suilgiu, a răscumpărat moşia în 1827, dar apoi a vândut'o 

întreagă—deci şi partea sa—lui lord. sărd. Morţun, asta în 

1832. Partea Smarandei i-o dăduse Al. pah. Suilgiul în 1829 

Ghen. 18 prin foae de zestre la căsătoria ei cu Mih. Fanu, 

mazil de pe Răcătău. Ceialalţi :copii, afară de Iancu, iscă- 

liseră actul de vânzare. o 
Sofia shimonahia în 1839 F. 9. (în testament) ne spune 

că lord. sărd. Morţun s'a căsătorit după ce-a cumpărat 

Arămeștii, deci după .1832. , 

Ştiu că în 1835. era căsătorit cu Zoiţa sora lui Enacachi 

Gherghel și a lui Teodor Gherghel din Dorohoiu. Zoiţa era 

văduva lui Filip (unele doc. îi zic Vasile. Poate avea 2 nume 

din vre-o boală 1. N. Bejan) păharnic ; îi rămăseseră trei fete 

şi avere, partea lui Bejan în Cordăreni in. Dorohoiu, locuri 

și case în Târgul trumos. 

Păcatele au pus'o pe Zoița, îndemnată cred de soţul lor- 

dachi, să de vre-o 5600 de lei cu împrumut lui lancu Su- 

ilgiu şi de aci a urmat îndelungat proces purtat de Iordachi 

ca mandatar al, Zoiţei. Iordachi a fost şi cotutore al copiilor 

nevrâstnici ai lui Filip Bejan. (care se căsătorise cu Zoiţa 

Gherghel în 1823 Maiu). In 1849 se lichidează socotelele 

tutelei. , 

“In 1858 Martie 25, când iord. sărd. Morţun moare, Zoiţa 

soția lui nu mai trăia—nu are vre-un amestec la lichidarea 

averei. N'au avut copii. | _ 

Fiind bătrân şi greu bolnav, Iordachi a chemat în mai 

multe rănduri pe Mariolachi să vie, căci vrea să facă testa- 

ment. Pe lângă el era numai nepotu său Alecu frate cu Ma= 

nolachi. Manolachi a plecat, împuternicit de familie, la 

Arămeşti, împreună cu un cumnat (probabil N. Boian) ȘI 

au luat pe Iordachi cu juvaeruri etc., la Cămărzani, unde a 

murit peste patru zile—la 25 Martie 1858. Manolachi sa în- 

turnat la Arămești, de unde a rădicat între altele arhiva lut 

lordachi Morţun sărdarul — 698 de documente. Acestea âu 
a a , , ă ; „lui anoil 
întrat în arhiva lui Manolachi, pân ce soția d-lui Eman
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(Miiuţă) Morţun, fiiul lui Manolachi, le-a vândut cu ocaua 
împreună cu întreaga bibliotecă juridică a lui Manolachi — 
asta în vremea războiului. 
Amănuntele despre moartea lui iordachi sărdarul le am, 

pe de-o parte, din documente oficiale (Op. Min. Just. No. 
3174 din Trim. 1785 pe 1860 Arh. St. laşi) şi parte dela 
d-l Eugen Sungurof, strănepot de soră al lui Manolachi 
Morţun. Din doc. din Arh, St. lași mai aflu că Iordachi săr-: 
darul a contribuit cu 240 galb. la cheltueala de 1300 gaib. 
ce s'a făcut cu clădirea — ori repararea — bisericei din Că- 
mărzani — în 1856. La Iordachi s'au aflat mai multe ciorne 
de testamente neisprăvite şi neiscălite, între ele una din 1848 
de pe vremea holerei, iar altul din 1851. Avea şi 25 de acte 
oficiale privitoare la slujbele mai mult gratuite ce făcuse ţerei. 

» 2. Ecaterina fiica lui Lupul Morţun. 
- Ecaterina n. Morţun == AI. pah. Suiigiu zis şi Morţun + înn. de 1837. 

4 . B 
” 

ț 

  

  

  

Costachi Dim. Mor- Iancu Su- fiiu Profira+ Smaranda Morţun î) ţun a. pe  itgiu (Mor- + înn de  căs. la = Sm. la 18ilin- ţun)=o 1829=C. Ian. 1829 Contovici terzis în Drăgă- Tucu +: = Miha- (divorţaţi) 1849; in- nescu înn. de  lachi Fanu j . ternat îu 1828, nn. mazil din Manole 1853;+ pe de soție Răcătău n. 1829 le 1863 | 
fetiţă Anica = 

, | Hăulici 

Ecaterina fiica lui Lupul Morţun e pomenită în 1794 Martie 27. Ii zice fiica răposatului şătrar Morţun, când a făcut schimb cu Anica Gheuca pentru Broşteni. De oarece ce Broştenii !/, fuseseră zestre ai Măriuţei Lână, mama Eca- 
terinei, urmează că'n 1794, Ecaterina era. măritată. 2) E deci 

  

1) In 1813 diac ia divan, In 1834 simplu dvorean (nobil), comis, în 835, păharnic,: apoi în 1835. : . 2) Anica era fiica şătrarului Ioniță Gheuca (nu Ghene cum zice Inventarul schitului Doljeşti întrun loc. (Arh. St. Buc.) act. 11 Pach, 7. 1794 Martie 27. — 
. 3 :
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de. crezut că a fost cel mai în vrâstă dintre copiii lui Lupul 
Morţun şi că a măritat'o chiarel, căci Lupul muri în 1792, 

lată cum îl descrie Măriuța Morţun pe ginere său Al. pah. 
Suilgiu în jalba e ei către Min. de Interne No, 167 din 1829 
lan. 18: 

„Pe-o nepoată a mea Smaranda, părintele ei, d-lui pah. 
Al. Suilgiu, de mică dându-o pe la toate mânăstirile fără 

asi purta de grijă, unde și eu am ţinut'o vre-o câţi-va ani, 
Silită am fost și eu și am dat'o acasă, upoi şi în casa lot, 
ţinându-o vre o câţiva ani pără când au fugit de era sluji- 

toare prin ușile bisericești din laşi, pornitam . giudecată cu 

numitul ginere pentru zestrea răposatei fiicei mele, maica 

copiilor, şi am scos numai moșia Arămeșşti ce au fost zestre, 

strâns'am şi pe copilă de pe la ușile oamenilor dându-o la. 

frați ca să o ţie, din care moşie la împărțala ce-au făcut 
fraţii ei, au scos -o dreaptă a5a parte ca să fie atât pentru 
măritatul ei, cât şi' de-a împărtăşi pe altă soră a lor ce se 
află văduvă şi răbdătoare de 6000 de lei lipsa zestrei sale 
după hotărârea Divanului ce nu i-au fost dat, unde și numita 
copilă a fost dată supt epitropie, fiind mică, ca să aibă 
purtare de grijă până la căsătoria ei. lară purtare a şi 

avut'o, că găsind și pe un nepot al D-sale banului Ioniţă 
Gane cu stare; am trimes pe fiii miei spre a lua pe copilă 
să o aducă la casa mea să o mărit. Mergând copiii miei la 
Roman, n 'au primit copila 1), ci D-lui păharnicul, văzând că 
acea parte scoasă de copii pentru arătatele surori, că au 

cuprins 2) 18600 lei, iură pe tată noaptea de la copii şi o 
dădu după un mazil din Răcătău fără nici o stare, dând 

toţi banii arătaţi prin izvorul de zestre supt a sa iscălitură 

fără a se uita la hotărârile sfintelor pravile că pe fete înda- 

toresc a le înzestra din dreapta avere a sa, iar nu dela bă- 

ieți. Rog pe cinstitul divan, ca, de vreme ce a făcut acel 

1) In text „primit? — ceea ce nu prea are înțeles aci Î. N. 
2) că adică „era“,
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lucru, să se milostivească cinstitul divan şi asupra acestei fete 
şi să se iea 5600 1ei din acei bani, fiind că -este pieritoare 
de foame, 'şi o mie de lei să se oprească pentru . grijele ră- 

_posatei maicei 'lor şi pentru grijele uuui frate al lor ce este 
mort, negrijit nici pără acum, ce nici parte nu iau tras şi 
7000 de lei să rămâie ei fiindu-i îndestul că nici la ceia- 
lalți frați nu le rămâne mai mult. (ss) Măriuța Morțun şă- 
trăreasa. N a 

Pe Sm. a măritat'o, — cum spune Măriuţa — în 1829 Ian. 
6. (Cond. de Anaf.f. 290 jos), deci, jalba Măriuţei este din 
18 lan. 1829, ! 

Banii pe cari îi regulase așa de prompt Al. păh. Suilgiu 
cu vrednicul săn ginere, erau din vânzarea Arămeșştilor, pe 
baza cărței gospod din 1826 F 25, după cererea lui Costachi 
şi a Smarandei. - 

Din Fanu nu s'a ales nimică bun. 
„Dimitrie fiiul Ecaterinei Lupul Morțun“. 
Afară de ce este în spiță, pot spune că tutor interzisului 

a fost fratele lui — Costachi și că interzisul încă trăia la 
moartea lui lord. sărd. Morţun dela Arămeşti (1858 Martie 25), 

lancu Sailgiu (Morţun) fiiul Ecaterinei Morțun. 
Afară de ce-am spus despre el mai sus, ştiu că s'a căsă- 

torit cu o Drăgănescu şi că a avut mereu procese. Dacă a 
avut urmași şi când a murit, nu ştiu sigur. A fost însă ma- 
gistrat la Bacău ? —(Dar vezi la C. Morţun, cel din Brăila 1. N.) 

Despre „Protira“ știu că a fost căsătorită cu C. Tacu, că a avut-o copilă cu el, că a rămas văduvă, pieritoare de 
foame — mulțumită grijei ce-a avut Al, păh. Suilgiu de copiii 
săi—şi apoia murit și ea, iar Costachi a fost tutore acestei 
copile. . | 

„Costachi Morţun (Suilgiu)“ este cel; mai mare şi mai 
normal di'ntre copiii Ecaterinei cu. Al, pah. Suilgiu. Toate 
belelele fraților şi surorilor. asupra lui cad; e epitrop al fratelui său, interzisul Dimitrie ; e tutorul copilei Profirei văduva lui Tacu, moartă şi ea după bărbat; e advocatul şi
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tutorul. fetei Smarandei, altă soră, măritată cu un mazil fără 

de nici o ispravă, Mihalachi Fanu, apoi are griji cu Anica 

fiica Smarandei, măritată cu un. Hăulică, lar cu îrate său | 

lancu are numai certe şi procese. 

A avut soţie pe Smaranda fiica lui Enachi Contevici, 

comis, nepoată a stolnicului Dim. Secară. A avut şi un 

băiat născut în 1829, pe care ba trimis la şcoala din Treie- 

rarhi, dar.se vede că nu a avut noroc nici cu acesta, căci 

nu s'a mai auzit de el. 

Nici căsătoria n'a fost fericită, Smaranda, ma fost femee 

cu purtări: bune şi în 1833 Martie slugile lui C. Morţun 

pah. au prins la ea: noaptea un fecior de boier şi lau do- 

vedit bine cine era. C. Morţun, întorcându-se de la moşie, 

a bătuto pe Smaranda cumplit şi a urmat divorţ şi apoi 

procese pentru zestre cari nici în 1837 nu se isprăviseră, 

Despre urmaşii lui Al. pah. Suilgiu (Morţun) şi ai Ecate- 

vinei sa mai vorbit la urmaşii lui Lupul, Morţun cu ocazia 

moştenirei lui lord. sărd. Morţun. Poate să fie el acel Co- 

stachi Morţun diiac la divan în 1813 (Arh. st. Buc. Tr, dela 

Trib. laşi). 

3. Mihălachi fiiul lui Lupul Morţun. 
Mihălachi Morțun căs, pela 1814, 4 prin 1844. In 1842 era simplu 

. dvorean (nobil) = Mărioara căs, prin 1814 (călugăriţa, Magdalina) 
  

Profira 1) = Al, " Marghioala | Catinca Iienuţa 

Lupul, căs. în (Amfilohia Il) (Megalusa) (Elpidia Il) 

„1844 lunie 

Dum. + + Elena. 
moașă 

Din documente ştiu că Mihalachi a fost mai mare de cât 

Vasile. Nu știu cine a fost Mărioara şi nu se vede să fi 

avut ceva zestre, vre o parte de moşie (vezi în spiţă). 

  

1) Profira a trăit păn la adânci bâtrânețe în casa părinților d-lui Artur 

Goeroveiu.
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Mama lor Măriuţa, mai întâiu a părtenit pe Iordachi, apoi 
pe Vasile, dar în testamentul ei din 1832 Martie 7 întărit 
la Mart.: 10 de Trib, Suceava supt No. 1î1, a arătat că do- 
rima ei este să nu rămâe împărţeala tăcută de ea, ci să o 
facă judecata. Acest testament a fost tăinuit la casa lui Va- 
sile. Abia după moartea lui l'a aflat Mihalachi între hârtiile 
casei şi a cerut să se dreagă nedreptatea (Trim. 1385 op. 
1572 Trib. Suceava, dos. 38 f. 1). 

Din - testamenţul lui Mihalachi: Morţun — 1844 Maiu 8 
vedem că Mihălachi vieţuise cu Mărioara peste 30 de ani, 
deci se însurase în 1814 sau mai înnainte ceva. Arată că 
fiicele sale Marghioala Şi Catinca — care acuma după ce-a luat shima monachicească, se numeşte Megalusa, unde se află.cu șederea şi fiica Profirița şi cea mai mică Ileana, ca după trecerea mea. din viață în ce chip să se facă. Din părțile mele de moşie ce le am baştină de la părinții miei în Cămărzahi, unde îmi este -Şi așezarea și p. din-Fun- dioaea şi din Obârşia ţin. Sucevei, 

soţia mea va lua 20 fălci Şi 4 suflete de țigani, argintării şi alte lucruri, 
fiicei mele Marghioala, fiind în vrâstă, îi dau 20 fălci şi alte lucruri ori argintării şi țigani, să le stăpânească ori că se va căsători ori că se va călugări, cum va vrea; 1) fiicei mele Catinca, ce este acum călugăriţa sub numele egalusa, îi dau iarăşi 20 fălci, 

sornic de sin etc; 
asemenea şi fiicei mele Profiriţa îi dau 20 ae fălci, o ţi- gancă; | 
llenuţei, fiind nevrâstnică, îi dau 

va veni la legitimă vrâstă, când ea .v 
aa 

o vacă cu vițel, un cea- 

şi ei 20 de fălci din moşie 
a fi îngrijită de fiica mea 

1) Deci mai sus când vorbește cam vag, aşa car fi îndoiala care Mar” ghioala sau Catinca sa călugărit cu numele de Megalusa, în realitate vorbeşte de Catinca = Megalusa, căci Marghioala, nu era însă hotărâtă, de alt-fel așa şi spune ritos mai jos. |. N,
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monahia  Megalusa, dacă întâmplarea va aduce că noi.ne 

vom-trece din viață. 

far partea mea de 20 de fălci ce-mi rămâne după moartea: 

mea va îi tot a Megalusei, cu 2 ţigănci, pentru pomenirea 

şi grijele mele. 

Această diată: este făcută în Sf. Mre Agapia. 

(ss) Mihalachi Morţun. 
In diață iscăleşte şi Amfilohia sh. Morţun stariţa (sora lui. 

Gr. Morţun spătarul din Bacău), leromonahul Calinic du- 

hovnic, Sachelariul Gavril, Constantin Sachelariu. 

" Profirița s'a măritat în 1844 Iunie, după data testamentului“ 

Foaea de: zestre o dă Mihalachi, deci n'a murit pe dată 

după data testamentului. 

Dar nici n'a trăit mult, căci într'o jalbă -din 1851 vedem că 

C. Morţun (Suilgiul), nepot de soră al lui Mihalachi, a fost 

epitrop llenuţei dela moartea lui Mihălachi, când llennța era: 

de 3 ani. Ea şedea cu Mărioara, mama &i, ia Agapia, şi la 

3 ani s'a călugărit Ilenuţa supt nume de Elpidia II (i am pus 

spre deosebire de Elpidia sora lui Gr. Morţun spăt. care 

ar fi 1). llenuţa s'a călugărit odată cu Mărioara, mama ei; 

(Amtilohia ID, Elenuţa (Elpidia II) a murit pe dată şi au 

moştenit'o mama ei și cele trei surori. 

In raportul din 1858 privitor la averea răposatului sărd. 

Jordachi Morţun de la Arămeşti, vedem între moştenitori pe 

monahia Megalusa Morţun (adică Catinca fiica lui Mihalachi 

Morţun), şi Profira Morţun, adică. soţia lui Al. Lnpul, deci 

Amiilohia Il, Marghioala fiica lui Mihalachi Morţun, murise. 

" Ba ştim că murise: înnainte de | Maiu 1857, căci Magdalina 

călug. (Mărioara; văduva lui Mihalachi) arată faptul într'o 

declaraţie pg 120 din dos. 22, 
, 

4. Vasile Morţun fiiul lui Lupul Morţun. 

Vasile Morţun sa căsătorit cu Zoiţa Borş, fiica lui Chi- 

riac Borş de la Bădiliţa şi a fiicei lui Vasile Ciurea.
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Asupra pogorâtorilor din Vas. Lupul . Morţun -putem' da 
următoarele lămuriri : 

Zoița Borş are următoarea genealogie : 

lerofteiu Borș episcop de Huşi | 

Hie Borş | 
= fata lui Teodor Bădiliţă -vorn. de Suceava + 1791 . 

  

  

„LUpu == Catinca Mihalachi = - fată =, Chiriac n. 1755, Botez +.1803 1) Ana Capşa Chiruş „căs, la 8 lan. E 

  

. — — 17817 = Ileana 
fiica lui Vas. Ciu-._ 
rea dela Tâmpeşii 

  

    

Panaite Mărioara Dumi- Ileana Lorda- ” „%+.9 Aug. 1813 +1837 = Gr. . trachi =Hus- chi 
Rizu naş 

| . 

lâncu Borş n. Dum.  Mări- Petra- Catin- Profira Zoița căs. 13 Dec 1808= oara =  chi ca = =—Hăr- 3llan. 1815 Catinca Ioniţă Coz- _: Cazi-  lescu = Vasile Grigoriu + 5 miță mir Morţun Noem. 1858 

| 

Maria Petru Borş 
=P. Go- adv Bucu- 

eve 1558, ai Spiţa trimisă de d-l Artur Goroveiu. 

  

Artur 1914 lerofteiu ar fi din Maramureș, din fam. nobilă. 
Goroveiu | . 

Iancu Borş 
Galaţi 

i In spiță fam. Borş. am arătat că Zoiţa Borş soţia lui Vas. 
Morţun din Cămărzani a fost fiica lui: Chiriac Borş şi a 
llenei fiica lui Vasile Ciurea. 

  

1) După o spiță a coborâtorilor din Gr. Botez şi Aniţa aflate în Pach 423, plicul 1, No. 50 dela Trib. Suceava — la Arh. St. Buc. :



105 

Urmărind pe lleana în fam. Ciurea găsim următoarea 'spiţă: 

David din Zaluce 

| 
Alexandru (Sandu) Davidel rohmistru, 

pretendent la tron 1678 

= Safta fiica lui Leca, fiiul lui Gh. Roşca vist. 

Po | 

  

    

  

    

fată fata= ord, Flondor Ursachi Davidel fata 

=T. Soro- . = Catinca Goe, = |. Mo- 

-ceanul - 4 văduvă a lui Ilie Şeptelici şanul 

Iordachi  Andronachi Alexandru Lupul Maria 
== Vasile 

Ciurea . 
  

  

| 

      

Anica Năstase Tudorachi  Fotachi lieana 

= D, = Chiriac 

Chiruş | Borş 

"C. Chiruș 

_ David din Zaluce era nepot Ciogoleştilor (lui Pătraşco, 

“Constantin, Miron (C. 261 pg. 603, 7142— 1633/4), deci mama 

lui va fi fost soră acestora, fiică a lui Ignat Ciogolea. Alt. 

doc. la Acad. CIII din 1662 Ghen. 25 Iași. 

Ignat a avut soția pe Sofronia, fiica lui loan Prăjescu ceţ 

vechiu, care era cumnat ioan Movilă, tatăl lui Irimia Movilă 

Şi al lui Simeon. Movilă. 

Va să zică Davidelii, ca şi Ciogoleșştii citați, se trăgeau din 

familia Movilă, deci aui ntre strămoșii lor, ca şi Movileştii, pe 

Hudici şi pe Ghermani, din cari Movileştii se trag în linie 

temeească. lar Movileștii tot: în linie femeească se pogoară 

„din dinastia Muşatinilor. 

Pe baza“acestei înrudiri va fi pretins Sandul Davidel tronul. 

Insuşi Sandul Davidel a ţinut pe fiica lui Leca, feciorul
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lui Gh. Roșca vist, deci urmașii lui se coboară din această 
familie nobilă, care se poate urmări păn la Onciu de pe 

„vremea lui Al. cel Bun şi din care va fi fost şi Gh. Mitropolitul, 
vărul— probabil depe mama—cu Petru Rareș. 

Gh. Roşca a ţinut o fiică din tam. nobilă. Dar despre 
aceasta vezi la Anexe: la fam.. Roşca. şi la Index. 

Ursachi Davidel a ținut pe Catinca fiica lui Sandul Goe, 
nepoata lui Dumitrachi Goe, strănepoata lui D. Goe f. vorn. 
(7125) [Spiţa coborâtorilor din D. Goe în Pach 378 Trib. 
Suc. Arh. st. Buc. actul 29). Catinca fusese căsătorită cu 
loan Șeptelici căp.: (1754) cu care a avut tiiu pe Dosofteiu 
Şeptelici. Catinca era vară primară cu Ilinca mama lui Dim, 
(Dionisie) Hudici, întemeetorul Mrei Doljeşti. 

Un. Goe a omorât împreună cu Șeptelici pe Gaşpar 
vodă ; familia era în veacul al XVl-lea. Familia Ciurea pare 
e se cobori din Ciolpăneșşti, îă ori ce caz nu erau de baștină 
în Tâmpeșşti (Suceava), de oarece această moșie a căpătat'o. 
Vas. Ciurea în locul jumătăţei din Hudeşti ce Maria Davidel 
soția lui avuse zestre, şi anume dela Alexandru Davidel, fra- 
tele Mariei, 

A fost un proces foarte lung între Lupul Balş şi Alexandru 
Davidei cu fraţii lui, cari revendicau 1]. Hudeşti. mici şi 
Giulinţii din ţin. Dorohoiului, luaţi schimb de Ursachi Da-. 
videl, tatăl lor, dela Lupul Balș pe parte din Selişte, din 
Giurgești şi Merești Suceava. Davidelii nu“aveau deci :Hude- 
ştii de baştină, ci erau dela Ioan Balş ginerele lui Ursachi 
vist. coborâţi la Lupul Balş, care înn. de 1751 a făcut. 
schimb cu Ursachi Davidel. Schimbul, ne spun documentele, 
Sa făcut după măritarea Ilenei, căci îi dăduseră zestre Hu- 
deştii 1/, şi apoi au despăgubit'o fraţii — dându-i Tâmpeștii,, 
deşi iscălise și ea în actul de vânzare al lui Iordachi Da- 
vldel — fratele ei. | 
Documentul hotărâtor că Ioan Balș a fost ginerele lui Gr. Ursachi şi al Alexandrei soția a lil-a este cel publicat în 

în
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„Trudâi“ tom. Il pg. 385 (Halippa). E din 1702 şi e privitor: 

la moşia Nădăbăuţi, de care Alexandra fiica lui D. Șoldan: 

spăt. soţia lui Ursachi vist, spune c'a dat'o zestre fiicei ' sale 

şi ginerelui său loan Balș, bunelu! Balşilor dela 1808, cari se 

judecau. Acest document e în armonie cu 189/|XXXV 1737 

lun. 4 Acad-rom. că fiica Ursăchioaei (fata lui Șoldan) a 

fost soţia lui Ioan Balș biv vel-vorn. Este un doc; din 1704 

(Ur. XVI pg. 360) în care Alexandra vânzând fiastrului său 

D. Ursachi stoln. satul Pârliţii ce soțul ei (Gh. Ursachi vist) 

îi lăsase spre comândare, arată că vânzarea o. face cu voia 

ginerilor săi loan Balş şi Solomon Costachi, cari iscătesc în 

act. Şi totuși Solomon Costachi ținea pe Catinca fiica lui 

Gh, Ursachi vist. cu întâia lui soție. Și de oare ce are grijă 

să spue că D. Ursachi stoln. îi este fiiastru (căci era dela, 

a doua soţie, Maria, alui Ursachi vist), ar trebui să credem 

că şi Catinca era fiică-a Alexandrei ori că nici Satta nu 

era a ei De aceva am spus mmaisuscă doc. din 1702 (Trudâi) 

şi cel din 1704 (Ur XVI) sunt hotărâtoare în cpestie pentru 

Safta. De altfel i-au zis Safta de pe mama Alexandrei. 

Despre copiii lui Vas. Morţun de la Cămârzani, cât şi 

despre toți pogorâtorii din Lupul Morţun, căpătăm lămuriri, 

la anul 1858, Martie 25, când moare lordachi sărdarul de 

la Arămeşti. Chiar de nu aveam date dela d-l Artut Gotro- 

veiu şi de la unii pogorâtori, ne puteam lămuri din acte 

publice, căci moştenirea aceasta a dat mult de lucru justi- 

ției păn s'a lichidat. D-l Ichim, călăuzit de indicaţiile mele 

după Bul. f. ot a Moldovei și după: Mon. Oficial, cât şi de 

opisele arhivei din lași, unde şi personal am tăcut cercetări, 

mi-a dat documente foarte precize. !) 

Aşa în opisul No. 3174 Tr. 1785 la 1860 este regularea 

averei răpos. sărd. Iordachi Morţun. Acolo găsim ziua şi 

anul morţei lui, împrejurările ei, abia mai puţin plastice de 

1) în deosebi prin descoperirea Suilgiilor, cari își ziceau Morţun după 

Ecaterina fiica lui Lupul Morţun, soţia lui Al. Suilgiu, iar Al. pah. Suilgiul 

zis Morţun a făcut cu putință să se facă lumină în haos. 
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cât povestirea ce ne face d-l Eugen Sunguroi, şi el coborâtor 
din Elena Boian, fiica Ralucăi, una din cei 9 copii ai. lui 
Vasile Morţun dela Cămârzani. Documentul ne spune că 
Iordachi a murit având în jur 12 nepoți de frate și de soră. 

În Fr. 1752 op. 1986 dos. 264 la Pg. 34 este raportui 
Trib. de Roman către comisia epitropicească, arâtând ce cli- 
ronomi etc. Sau ivitla moștenirea lui lord. Morţun sărdarul: 

1. Costachi Morţun q) dvorean (nobil) cu dreptul de nepot, 
câ tii al 4 Ecaterinei, sora + lord. Morţun sărd, 

2. V. Bejan pentru nişte bani di'ntr'o posesie a moşiei 
Arămești, 

3. Cămin Gr. Giosanul p. 10.000 de lei. 
4. Anica Hăulici născ. Fanu, nepoată, ca fiică a Sma- 

randei b), fiica Catrin&j sora + lord. "Morţun sără, 
5. Dvoreanul Dimitrie Morţun c) supus: interdicţiei, ca 

nepot (fiiu al Ecaterinei sora + lord. Morţun sărd.) 
Reclamaţii ivite la ţinutul Sucevei. a 
1. Zoița Morţun d) pentru o trăsură. : 
2. Monahie Megalusa Morţun ot Agapia şi Profira Morţun 

din Folticeni, cu dreptul de nepoate de frate e) 
3. D-lor Alecu, Anica și lancu nevrâstnici, fii ai răposa- 

tului Vasile Morţun, ca nepoți de frate. | 
4. D-lor Iordachi, Dimitrie, Costachi, frați Morţuneşti şi Gh. 

Boian f) cu dritul de nepoți de frate (ca fii ai + V. Morţun. £). 
5. Aga Emanoil Morţun g), clironom. Mai cere 380 galb. 

cheltuiţi cu îngroparea. | 
6. Elencu Clopoţel, ca nepoată de frate sărdarului -- lord 

Morţun, fiică a răposatului Vas. Morţun. 
Deci 14 nepoți de soră şi de frați și o strănepoată, 
Avem şi actele doveditoare cum Aga Emanoil (Manolachi) 

  

a) E Suilgiu 6) Suilgiu, c) Suilgiu, d) E Zoiţa Borş soţia lui Vasile 
Merţun, fratele lui + lord, Morţun sărdar, 

e) Sunt fiicele lui Mihălachi Morţun, fratele + lord. Morţun sârdar, f) 
Gh. Boian este ginere al + Vas. Morţun, ţinând pe Raluca, 2) frate cu + 
Jord. Sard Morţun. 

:
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Morțun.a cumpărat toate părţile comoștenitorilor Şi a a întrunit 

în mâna sa Arămeştii întregi. 

lar de la el în 1860 au trecut cu 9400 galb. la fratele lut 

Manolachi— lordachi din Roman, tatăl lui V. Gh. Morţuh. 

Del Sungurof ne scrie că Manolachi Morţun era jurist bun, 
elev al lui Damaschin Bojinca, şi a fost, și preşedinte al Tri- 

bunalului de Suceava şi apoi advocat, Di'ntre Morţuneştii 

din generaţia lui a fost de bună seamă cel mai învățat. 

Cu ocazia povestirei despre. moartea lui lord, Morţun săr- 

darul, d-sa ne arată cum toată familia era ascultătoare de 

Manolachi, cel mai mare în vrâstă din fraţi. Cârteau ei, dar 

Manolache era șetul familiei, ca fiind cel mai mare di'ntre 

băieţii lui Vasile Morţun din Cămărzeni. 
Manolachi Morţun era, spune d. Sungurof, foarte bun agri- 

cultor și di'ntre cei mai mari proprietari din ţinut ; era şi vâ- 

nător, de mâna "ntâia. Povestea ales în .cerdacul cel lung 
dela Cămârzani despre isprăvile-i vânătorești pe la Groşi, pe 

supt Pleş, în spre Mălini şi prin alte văgăuni și rătăcanie. A 

făcut şi politică intensivă dela 1856 la 1859 cu Neofit 

“Sriban, D. Ralet, Negri, Manolachi Costachi. şi a fost 

multă vreme senator de Suceava. „Avea foarte trumoasă şi 

interesantă bibliotecă şi. caetele frumos scrise și legate pe 
cari învățase la Treierarhi, etc. Cânda fost odată la Teplitz 

în Bohemia a făcut multe vânători de fazani, etc. cu nobilii 

nemți şi la un concurs a luat premiul întâiu pentru tras ia 

ţintă. La concurs ar fi luat parte şi Arhiducele Maximilian, 

viitorul Impărat al Mexicului. 
Iordachi Morţun, tatăl lui Vasile Gh. Morţun, era al doi- 

lea după Manolachi. În tinerețe a fost în Basarabia la verii 

lui Cazimireşti de-a învăţat, din practică, agricultură siste- 

matică !), la Enăuţi 2) (Ghenăuţi 2), ţin. Hotinului. Iordache 

1) In adevăr Iordache Morţun era văr cu fii Catincăi Borş soția iui 

Cazimir, căci Catinca era soră cu Zoiţa Borş mama lui Iordachi şi a ce- 

lorialţi fraţi şi surori ale lui, Catinca și Zoiţa, fiii şi fiice ale lui Chiriac 

Borş. i 
23 Ori mai curând la Văscăuţi (Hotin). IX.
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Morjun, după credința tamiliei era cel mai desăvârşit agri- 
culior din Moldova. După el şi în tovărășie cu el s'au luat 
ceiaialți fraţi, ca nişte ciraci, cărora le comunica energia sa. 
-Fraţii şi surorile îl priveau ca aducătorul prosperităţei în 
familie, . 

Lumea îl porecllse „Liliac. D. Sunguro: zice că după o 
localitate din Arămeşti, poate și fiindcă inspecta moșiile 
noaptea, credincios vorbei că „ochiul stăpânului îngraşă ca- 
lul“, adică aduce prosperarea întreprinderilor. Avea glas de 
stentor şi ochi ageri; din balconul dela. Cuciulaţi priveghia 
pe plugarii depe dealul dela stânga şi le dădea îndrumări. 

Ar fi servit ca tip lui V,G. Morţun în nuvela „Petrachi 
Sgangură“ — caricaturizat firește. Bătrânul a făcut haz. — 
-(Sungurof). - | 

Dimitrachi Morţun, frate mai mic al lui Manolachi şi lor- 
dachi, era în 1848 la școală în Iași. Amestecându-se în mi- 
carea revoluționară, ameninţat a fi arestat, abia a scăpat 
tăinuit în tundul harabalei lui Bercu de-a ajuns la Folti- 
ceni. De-atunci în familie îi ziceau Bercu. Ori porecla 'vine 
«dela „Libertaua“ pentru care a suferit, căci din „Liberta“ 
făcuseră „lelea Berta sau „Berca“. Afost prefect al ținutului 
“Suceava şi era vestit prin economia cu care trăia. Ținuse 
într'o vreme împreună cu fraţii săi, Alecu și Costachi, moşia 
„Sireţelul. Dela o vreme Costachi a luat Heciul, iar Alecu 
-sa mutat în ţinutul Romanului (d-l Sungurof.) 

A publicat nuvele în „Convorbiri literare“ şi „Contem- 
pPorarul“. Le-a scos şi “n volum. a 

Costachi Morţun, alt fiu al lui Vasile dela Cămărzani, Sa 
ales în Divanul adhoc la 1857, în ținutul Sucevei. Era atunci 
în vrâstă de 27 de ani. Era cel mai delicat Și la consti= 
tuție și la maniere di'ntre toți Morţuneștii. N'a făcut studii speciale, ci a învăţat în pensional lui Malgouvern€, fiind 
coleg cu N. Gane și alții. Ştia bine franțuzeşte. 'Agricultura 
a învățato din practică pe lângă trații mai mari. A locuit în Roman, dela o vteme, unde ținea casă deschisă și primea
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nu numai pe cunoscuţi.—Era la el, vorba lui N. Gane, ar- 
hondaricul Romanului. A lăsat mare parte din avere lui V. 
G. Morţun, căci Costachi n'a avut copii. (d-l Sungurof), 

Despre Iordachi Morţun, fiul lui Vas. dela Cămărzani, 
ne mai spune d-. Sungurof următoarea întâmplare— isto- 
zisită de bunica d-sale Raluca, sora lui Iordachi. 

Zoiţa Morţunoaea rămăsese “văduvă și îşi creştea copiii 
cu mari greutăți. Manolachi era la Iași, învăţa (1843). Mai 
mare acasă rămâsese Iordachi. Având de luat dela Bădi- 
liţa banii scutelnicilor, a trimis pe Iordachi cu un om de 
"casă Oprea cu căruța la Bădiliţa (lângă Siret. aproape de Pa- 
Şcani). Aşteptând întoarcerea fiiului ei, Zoiţa dădea în cărţi, 
“după ce şi-a culcat copii. Ce i s'a arătat în cărți ? Nu știm, 
dar, s'a speriat şi deşteptându'ş: copiii, le-a zis: „Sculaţi-vă, 
Copii, îngenunchiaţi şi vă rugați, că Iordachi a pierdut banii !* 
Sosește și Iordachi. Zoiţa nici nu'l îngădue să urce scara 
în ceadac şi îlşi întrebă: „Unde's banii, Iordachi 2« Acesta, 
buimăcit că mă-sa a aflat de pățanie, îngaimă că le-au eşit 
înnainte tâlharii şi: i-au prădat. Oprea—supus jurământului — 

„arată adevărul că lordachi a pus tăşulca în care erau banii 
în căruţă şi că pe la Heciu nişte Țigani i-au furat— Bani 
nau rămas pierdeţi, căci atunci satele erau răspunzătoare 
de omorurile şi de furturile ce se întâmplau pe: hotarul lor, 
dacă nu se învredniceau a da de gât pe vinovaţi. 

Tot despre Zoiţa ne mai spune d-l Sungurof că la 10 Maiu 
1821 a născut pe Manolache, iar soțul ei cu mai mulji prie- 
teni vănători și pușcaşi au luat drumul codrului de teama 
volintirilor greci şi de-a Turcilor cari îi urmăreau. Peste trei 
zile de la facere, lăuza cu copilul a plecat şi ea în ':bejenie 
în Cordun (Bucovina), apucând spre Cornul Luncei. In drum 
iată câţiva Turci călări o opresc, :dar văzînd o femee şi 
un prunc, o lasă să-şi urmeze calea. Dar, ca să nu-și uite - 
năravul de-a face rău, îi zic de departe: „Ches capu barbat 
a rau » adică „i-am tăiat bărbatului tău capul“. Adevărul 
era 'ntălnind în pădurea de la Ruşi pe Cristea de la lo-
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neaşa şi, luăndu 1 drept volintir, îi tăiaseră capul. Pe Zoiţa 
o presupuneau că-i nevasta lui Cristea și grăbiseră, a-i a- 
duce la cunoștință vestea cea bună. 

Iordachi a. stat multă vreme în ținutul Sucevei, gospodă-. 
„rind la Cămărzani şi alte moşii vecine pe unde aveau părţi 

şi ținând. cu Manolachi sau şi singur moşii în arendă. In 
1848 ţinea Sireţelul cu Manolachi (ţin. Suceava). In 1854 a 

„luat asupră-și — cu chezăşia lui Manolachi — înființarea a 
„două furnuri (pitării) în Folticeni. In 1855 nu avea încă tit- 

lul de boierie — ținea în arendă în ţin. Sucevei: Roşiorii, 
Capul dealului şi Sirețelul și dăduse 150 de stj. de paie. 
Min. de Interne îi mulțumește (prin Mon. Of, 25 Sept. 1855). 
iar în 22.Oct, 1855 îl face comis (doc. între hârtiile lui V. 
G, Morţun No. XVI, trimise spre păstrare la Moscva). 

in 1857 cumpără cu 320 galb. părţile surorei sale Elena 
Clopoţel din Bărăşti, Leucuşeşti şi Obârşia. Ai fi zis că are 

„de gând să rămână în ţin. Sucevei ca Manolachi, Dimitra- 
chi şi lancu. In 1858 era amestecat cu unchiul său loan 
Borş la Sârca, de unde a rădicat mai multe stoguri de fân, 
pentru cari a avut bocluc cu moştenitorii, căci lea luat 

după moartea lui Borş (4+ 5 Noemvrie 1858). 
“In 1858 25 Martie, la moartea unchiului său lordachi sărd. 

de la Arămeșşti, lord. Vas. Morţun era la Cămărzani, În 1860 
a cumpărat Arămeștii (Roman) cu 9600 galb. 

Abia după ce s'a însurat, în 1861, Iordachi şi-a strămutat: 
centrul de activitate în Roman și a lichidat daraverile din 

ținutul Sucevei. Lichidarea mai dura încă și în 1862 (Mon. 
Of. 410 24 No. 8401). 

Iordachi a luat pe Caătinca fiica lui D. Polizu -căminar în. 

1839, spăt. în 1853 Iul. 9. Diploma ini Gr. Al. Ghica de la 
această dată am găsit'o între hârtiile lui V. G. Morţun — 

„No, XV — şi se află trimisă la Moscva.
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„lată spiţa neamului mamei lui V. G. Morţun : 

  

  

= 
- Gh. Polizu z 

| | | 
Lin | | Vas. + înn. Constantin sărd. Atanasie 

de 1841 Ă . [pus la neamuri în 
1813, fiind rudă cu 
Gh sărdatul și cu 

a polcovn, căp. de. 
dărăbanţi Teohari] 
= Ecat. fiica lui 

D. Borş 

i | , 

Dimitrie loan Mihail Const. agă. 
- i în 1857 

Catinca - 
= org. (Gh. 13? CLXIII Acad rom. 
Vas, Morţun] 

Gh. Polizu, strămoşul Catincăi, pare a fi fost frate cu Va- 
sile Polizu, căci au făcut multe daraveri împreună şi au „dat. 

materie de procese urmaşilor lor. 

In veacul al XVIl-lea găsim un Polizu blănar la 1759 în 

Iaşi. Cred că e pomenitul din 1764 ca negustor mare cu titlui 

de Hagi. (N. Iorga. Doc. necatalog ale Acad, rom. în Rev. 

Ist.:an. l-iu pg. 218/19). Mai este un preot Polizu (1767 
Apr. 1 Facsim. Acad rom, |,); iar în 1787 Apr, 1 îptr'o pi- 
sanie la Bis. Sf. Paraschiva din Iaşi (N. Iorga). Se pare că 

şi negustorul și preotul au avut urmaşi. Ai noştri înse par 
a se pogori din negustorul Polizu—care-a ținut pe Ruxanda 

fiica lui Anton călugărul şi a Catrinei fiica lui Ștefan Pi. 
soschi. Acest Pisoschi era căsătorit cu Safta fiica lui Andreiu 

Balş şi a Aniţei Prăjasca. Deci nu este exclus ca o nouă 

infuzie de sânge al Pisoschilor, Balşilor şi Prăjeştilor (deci 
al Movileştilor) să se fi comunicat copiilor lui lord Morţun 

şi ai Catincăi Polizu. 
Catinca, din nefericire, n'a adus numai însuşirile bune 

moştenite, ci şi o constituţie slabă—a murit de tuberculoză — 

£



114 

- deci a adus pe lângă calităţile prețioase ale sârigelui gre- 

cesc (și nobil românesc) şi. reldle lui. 

Fireşte, de-o camdată, rămâne ipoteză că Gh. Polizu stră- 

moșui Caticcăi se pogoară din Polizu blănatul din 1759 

şi 1764. 

A cărui D. Borş, va îi fost Ecaterina, buna Catincăi soţia 
lui lordachi 1)? 
_Nu se potriveşte să fie fiica nici a lui D. Borş, fratele Zoiţei 

Borş, mama lui Iordachi Morţun, nici a lui D. Borș fiiul lui 

Mihaiachi, care Mih. era frate cu Chiriac Borş tatăl Zoiţei, 

adică al mamei lui lord. Morţin. Dar avem un D. Borş 

negustor bogat din laşi, mort în 1810, lăsând o tată Maria, 

un băiat Petrachi şi altă fată Catinca, măritată cu chir Af- 

tanasie. Chir Aftanasie este tocmai viitorul Atanasie Polizu 

sărdar, bunicul Catincăi (Carton IX Trib. laşi s. III pach. 
320. 1810 Aug, 1. Arh. St. Buc.) 

Dim. Polizul avea daravere întinse în ţinutul Romanului: 

în 1839 avea pe 8 ani în posesie moșiile Galbenii, Tuleștii 

'și Buciumii de ia răzeşi (Bul f. of. Roman pg. 308, an. 1839). 
lar din Mon. of. pe 1861 pg. 568 Roman aflăm zestrea 

Catincăi: casele din Roman, 1000 galb. numărătoare, lucruri 
de 300 galb., argintărie, 

loan (lancu) Morţun fiiul lui Vas. de-ja Cămărzani a fost 
între cei 6 tineri trimiși de Stat la studiu în Italia. A fost 
căsătorit cu o Stihi şi a murit de curând la moșia Drăgă- 
neşti, Era bolnav rău. foarte de mult. 

1Ă Petre Morţun fiul lui Pavel. 

Acesta a existat, îl avem dovedit documental. In 1776 
Petre stăpânea Igeştii împreună cu loan cavaler de Reus. 
In 1783 se pomeneşte că stăpâneao moşie: vecină cu unaa 
Mrei Putna, deci tot la Igești. Il găsim într'un. doc moldo- 

  

1) în 1860.
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venesc din 1765 Apr.2i împreună Vasile, Sandul şi Teodor, 
fiind pus în urma acestora. In diploma nobiliară din 14 

Martie 1787, deasemenea, cum şi în cea din 1818. 

II găsim la 1793 Noem. 18 și în 1795 în Drăgăneşti ţi- 

nutul Hârlăului împreună cu Neculaiu fiiul lui Pavel, care, 

fiind însurat cu Nastasia Roşca, avea zestre în acest sat. 

Ei se judecau cu egumenul dela Mrea Doljeşti pentru o 

parte din Popișcani depe mama lor, fiica lui Anghelachi din 

Popişcani, căci o rudă a lor Rale, soțul unei nepoate a mamei 

lor, dăduse (vânduse) egumentului nu numai partea lui, dar 

și a Morţuneştilor. 

In documentele .privitoare la schitul Doljeşti am găsit o 

spiţă a familiei Goe din care dau o prescurtare. Acolo găsim 

pe Despa Morţuneasa. Această Despă, despre care mai vor- 

besc şi alte documente, era fiica Aniţei Ghenghioaea. In 

1793]4 şi. păn în î1797 s'a judecat cu egumentul Mănăstirei 

Doljeşti pentru partea ei din moșie, pe care nici ea nici 

ascendențţii ei n'o dăruiseră Mrei. In 1797 procesul era câ» 
ştigat și vodă a dat poruncă săi se aleagă partea Despi. 

Această Despă ar putea fi soţia lui Petre Morţun. Nu e 

cu putință so atribuim altui fiiu al lui Pavel, căci soțiile 

lor sunt cunoscute (Lupul, Niculae, Vasile, Sandu) ; Pe ale 

lui "Toader le cunoaștem: e Maria din ţinutul Bacăului, 

cum şi alta, llinca ; pe-a lui Gheorghe nu știm cum o chema, 

dar ştim că era din familia Aramă, dela Urzici; Constan- 

tin a trăit în Basarabia și femeea lui va fi avut zestre Că- 

bulenii şi Otcina, iar Ilie și mai ales loan, ca fii ai lui Pavel 

sunt cu totul ipoteci şi nu-i întâlnim pe la noi în docu- 

mente — Deşi loan' poate ti comisul din 1784.
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lată spiţa Despei: 

Dim. Goe f. mare vornic 1617. 

* Dumitrache Goes = 

- Maria Isăroaea (lţăroaea din spiță) , 

- o ÎN 

  

5 

inca -— ” . Aniţa 
= Antohie Hudici = Lupul Ghenghea 

| 
- | _ 

Dim. (Dionisie) - Despa = Petre 
__Hudici - Morţun 

Nu găsesc de folos să arăt ce sânge nobil — al familiei 

Ghenghea, Goe, Tăutul, . Arbore — a adus Despa Ghenghe 

la copiii săi, când din aceştia nu ştiu dacă a mai rămas 

cine-va măcar în linie temeească, 

Spiţa e cea din Pach. 378 doc 29 Tr. Trib, Suc. la Arh. St 

Buc. combinată cu alte fişe din Inventarul Mrei Doljești 

(Arh. St. Buc) şi din datele ce am privitoare la fam. Hudici, | 
Ghenghe, la satul Cordăreni etc. 

La spița fam. Goe m'au îndreptat extrasele d lui Gh Chi- 

rileanu din documentele trimise de Tribunalele din ţară, în 
1913, ia Arh. St. Buc. 

lată un proiect de spiță pentru descendența lui Petre 

Morţun, spița ce vom discută -mai departe. (pg. 117). 
Că Gh. Morţun (Gorofă) a fost fiiul unui Costachi, aflu 

pe o spiță trimisă de d-l Artur Goroveiu, iar D-sa o are de 
la Manolachi Morţun, deci pentru datele contimporane cu 
Manolachi, încă. pot, cred, pune bază pe ea. D-l Artur Goro- 
veiu și d-l Eugen Sungurof. nu ştiu nimică despre Gh. Morţun 
(Garofă). Va ti murit, deci, de mult şi fără urmaşi. 

Eu am găsit un lordachi Morţun care în 1820 ia în arendă 
pe 4 ani (de la 1921-26 -Oct. înnainte) moşia Oncești în 
ținutul Neamţului (Pach. 386 Trib. Neamţ, 1820 Sept. 6.No.
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12 şi No. 13 Arh. St. Buc) Era a sărd. lord. Isar; o luă 
cu casele boiereşti cum o ținuse Dinu Roată. | 

Este interesant de notat că Aniţa Ghenghioaca e fiica 
Mariei Goe, căsătorită cu un Isar (îi zice Ițăroaea pe spiță). 
La Oncești găsim în 1803 o Isăroae cu breslași acolo (plasa 
Siret-Neamţ. pg. 275 Ur VII), -iar la 1827 moşia era a lui 
“Iordachi Isar bir vel (!) sărdar, deci tot a -proprietarului din 
1820 — care nu locuea la moşie și care o fi fiiul Isăroaei 
dela 1803. Aceasta va fi fost din partea locului Și va fi avut 
Onceştii ca zestre; Isăreştii aveau rosturile. în alte ținuturi. 

Iordachi Morţun—om matur în:1820—nu se poate confunda . 
cu nici unul din lordachii ce-au mai fost între Morţuneşti. 
In 1835 era păharnic și nici atunci nu este alt lordachi din 
studiaţi, căruia i Sar putea potrivi boieria. (Bul. f of.pg. 78), 
lord. Vas. Morţun nici nu era născut în 1820, iar Gr. Spăt. 
Morţun n'a avut vre un fiiu cu acest nume. 

Deci iată ne în 1835 cu un lord. păh. care este cel din 
1820 şi ale cărui legături cu Isăreștii dau bază ipotezei că et 
e fiiul Despei a cărei bunică, Maria, era o Isăroae. 

In 1857 găsim la Fofticeni un P. Morţun, care împreună 
cu C. Morţun, erau între proprietarii mici din Ocolul Mol- 
doyei, ținutul Sucevei, C. Morţun e fiiul lui Vasile dela Că- 
măsani, care făcea pe atunci politică (ne spune d-l Sun- 
guroif). P. Morţun (dacă P. nu e vre-o greșeală de tipar în . 
loc de D) ar fi fiiul lui lordachi, având nume de pe bu- 
nicul său Petre. Dar faptul că era proprietar mic în Ocolut 
Moldovei, mă face să bănuesc mai curând o greșeală de tipar, 
cu atât mai mult cu cât nici d-l Goroveiu, nici d-l Sun= 
guroff nu ştiu nimic despre un Petre Morţun la 1857. 

Intr'un act !) găsim o Olisaveta Morţun, care ar putea îi văduva acestui Iordachi. 

  

') Godicilul dela Arh. St Buc. Pach. 42 'Trib. Suc. 1836 F. 9. Găsim iscălită împreună cu Sofia (Măriuţa) shimonahie Morţun o Olisaveta mo- nahia Morţun. Scria grecește şi cetiroa Morţun nu e sigură.
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Mai este o grupă de Morţuni la Eărlău întâiu, apoi emi- 

graţi la Folticeni. | | - 

In 1849 (Tr. 677 op. 745 dos 88 ot Botoşani. Art. St. lași) 

vedem că sărdăreasa Ecaterina Morţun din Hârlău araţă lui 

Vodă că e văduvă cu cinci copii, fete, și altă avere nu i-a 

rămas afară de 100 galb. şi o casă în Hârlău, Cei 100 galb: 

erau daţi la comisul |. Brăescu în 1836 pe vadea de 10 iuni, 

dar acuna ea are 2 fete de măritat și bani nu-i. mai plă- 

teşte datornicul. - a 

„Din altă comunicare găsim că avea judecată pentru bani 

înse cu un Miclescu (deci o fi o greșeală ori erau rude). 

Totuşi se pare că Ecaterina sărdăreasa mai avea șiiun 

băiat Niculaiu şi cel puţin o fată măritată la data jalbei 

(1849). 
- 

Acest Niculaiu în 1854 se află în Folticeni şi se plânge 

(Tr. 1777 No. 84277 la Min. de Interne, Arh. St. Iași) îm- 

potriva “sameșului dela ținutul Sucevei că-i răşluea leata» 

când era el slujbaș la isprăvnicie, scriitor. Niculaiu mai arată 

că are o soră Catinca Sineasca văduvă şi că tot același : 

sameş îi rășlueşte şi acesteia din pensie—deci sora lui Ni- 

culaiu locuea în: Folticeni din timpul când fratesău era în 

slujbă. | - 

D-l Ichim a găsit şi foaea de calificații a lui N. Morţun — 

încheiată în 1849. El arată că e născut în 1820 F. în Hâr- 

lău, c'a învăţat în şcoală particulară, că ştie aritmetică, re- 

lighie, geografie şi moldoveneşte. Nu este căsătorit. Are 

case şi bani. A fost scriitor la poliţie în Hârlău, apoi de 

la 1838--1844, comisar. A dat demisie şi a întrat scriitor 

la isprăvnicia din Folticeni unde a stat pân în 1851. Dec. 

La 1858 când da jalbă, nu mai era slujbaş. 

Aşi admite că Niculaiu e fiiul Ecaterinei sărdăresei din 

Hârlău—deşi nu am nici o indicație directă—ba in contră 

Ecaterina pare: a-și căuta de treburi cu totul independent 

de Niculaiu. Apoi ea spune în jalba din 1839 că are cinci 

fete, de băiat nu pomeneşte de loc. Dar poate că voia .
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să se facă mai interesantă şi nu pomenea de băiat, de la care putea avea sprijin, căci în 1839 era comisar în Hârlău. Să fie Catinca Sinescu, văduvă. din 1854, una din acele 2 fete ale Ecaterinei sărdăreasa Morţun, cari erau de mări- tat în 1839? _Inse în. 1854 nu ştim de avea copii şi 
poate că nu avea (căci în acest caz, Niculaiu . n'ar fi uitat să arate că sora sa era văduvă şi cu copii şi totuşi sameșul îi tăia din pensie). - - 

Dar cu lleana văduva lui T. Genilie, în consiliul de fa- milie al căreia era și Niculaiu Morţun în 1859, socot, ca frate, se schimbă lucrul, In 1859 consiliul emancipează pe fiiul Ilenei (N. - Genilie în vrâstă de 21 de ani), născut la 1838 prin urmare; deci Ileana era măritată din 1837 sau 1838. Atunci, cum “spune Ecaterina în 1839 că are 2 fete de măritat? Ori prin aceasta înțelegea că alte 2 fete erau de măritat şi nu că din cele cinci-nu erau unele măritate ? lar, dacă era măritată înainte de 1839 Ileana, “putea fi măritată şi Catinca Sineasca ori Ileana nu este fiică a Eca- terinei și nici Catinca Sineasca. - Știm că 'n Hârlău la 1796 era un -Niculaiu Morţun, fiiul lui Gheorghe Morţun, şi în 1806 o Morţunoae care avea la un colț al Hârlăului vie şi grădină. Morţunoaea din 1806 să fie văduva lui G. (lordachi) Morţun, ' anterior lui 1796? „ Să fie alta? Era acea Morţunoae, Despa soția lui Petre? Trăia atunci Petre şi a mai trăit oare? Ori fiiul acelei Mâr- țunoae și a lui Petre a fost Morţun sărdarul ? Ă Probleme nedeslegate, din lipsă de cercetări şi fiindcă do- cumentele cu pricina poate nici nu sunt în Arh. St. din lași, ci la Trib. din Botoşani vri de lași, netrimise la Arh. St, din Buc, şi nici la cea din laşi. | ! Dar, ca atâtea altă probleme cu cari m'am luptat în în- „totmirea acestei genealogii și aceasta se va deslega, mul- țumită vre-unui document public sau particular ce va eși la iveală, - 

Sar putea zice că Petre să fi avut o fată Ileana măritată.



i - - 

cu Genilie şi că Neculaiu cel din consiliul ei de familie să 

fi fost Neculaiu bunelu! de pe mamă al căpitanului Farcaş. 
Insăși sărdăreasa Ecaterina Morţun s'a mutat de la Hărlău la 

Fălticeni — se vede că va fi vândut casa din Hărlău, căci în 
1857/8 cumpără de la Sărdarul Gh. Codrescu case în Fălticeni. 

lar în 1858 are proces cu vecinul C. Mălinescu pentru împresu- 

rare. (Dos. 1464 din 1858 Trib. Suc. D-l Artur Goroveiu). 
„Am văzut că și N. Morţun scriitorul de la Isprăvnicia Su- 

cevei avea case în Falticeni. In 1850.se vinde un loc al 

lui (cel cu case?) pe 10 galb. la mezat. | 
Am pus un Neculaiu Morţun, fiiul al lui Petre Morţun, 

deci din generaţia lui Vasile de la Cămărzani; şi a lui lorda=- 
che sardarul — verii lui primari. Mă bazez pe afirmările 

lui Manolache Morţun, care-a spus d lui Artur Goroveiu că 

era în Folticeni un Neculaiu Morţun și că una din, fiicele 

acestuia a fost căsătorită cu un Hociung, iar alta n'a ştiut 

cu cine, dar era bunica lui Eug, Farcăş căpitan, veteran. din 

războiul din 18778. Cred că lucrul ăsta Manolachi îl ştia - 

şi. deci îl admitem, afară poate că nu va fi fost fiica lui Ni- 

culaiu chiar bunică lui Eug. Farcăş, ci poate mamă, dar cu 

neputinţă nu e. D-l Artur Goroveiu îl cunoștea bine pe a- 

cest căpitan pensionar excentric, şi-l vizita la Cornul Luncei 

unde locuea în faţa vamei într'o casă a statului El avea 

în rând cu. icoanele o daguerrotipie a lui N. Morţun, pe care'i 

socotea ca sfânt. Spunea că Niculaiu era din Bucovina, 

Aşa şi se potriveşte, căci Petre a locuit în Bucovina de la 

1776 păn la 1818?) cu întreruperea de la 1193— 1797 când 

a stat găzduit la fratele său Niculaiu, la Drăgănești. Lo: 

cuinţa lui va fi tost în Bucovina, deci și Niculaiu fiiul lui va fi 

venit din Bucovina în Folticeni. Daguerrotipia nu poate fi 

mai veche de 1839, căci în acel an s'a inventat acel fel de 

fotografie pe placă de metal şi păn să ajungă la noi ori 

chiar în Bucovina, va fi trebuit măcar un an. Deci la acea- 

stă dată Niculaiu trăia, ba parea îi trăit încă şi mai încoace: 

Este un Niculaiu Morţun care în 1855 ia în arendă părţi 

din Costeşti și Petrosul de sus, după moartea sulgerului F.
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Săcară (Foaea Of. pg 285). Dar acesta ar putea fi şi Ni- 
culaiu de la Hăglău, care după ce s'a retras din slujba, de 
la isprăvnicie, în 1851, se va apucat și el de arendășie modestă. 

Interesant este că d-l Artur Goroveiu a aflat la căp. Eug. 
Farcaş, urmaş a lui Niculaiu Morţun, diploma nobiliară din 
1788, în care este și Petre. Acea diplomă se va fi dat în 
atâtea exemplare: câte persoane erau în ea şi cea dată lui 
Petre s'a păstrat în casa lui Niculaiu, poate cel mai vrâstă 
dintre copii. Diploma ce am găsit în copie între documen- 
tele lui V. G. Morţun este cea trimisă de d-l Artur Goro- 
veiu lui V. G. Morţun ori e cea găsită de Zane? 

Mai rămâne o chestie întunecată rău, 
lată documentul. 
Manoliu Iordachi din Brusturi cu Tudorachi și Costachi, 

fraţii Morţunești, pentru averea unui cumnat al lor lordachi 
Moţoc ce este mort (Bul. f. of. 1837 pg. 235). Manoliu lor- 
dachi (nume ciudat şi probabil greşit) va fi fost soţul unei 
Moţoc — soră cu Iordache Moţoc, iar acel Moţoc va fi fost 
soțul unei surori a celor doi Morţuneşti După moartea băr- 
batului va fi moştenit soția (sora Morţuneștilor), apoi murind: 
şi ea, Morţuneștii vor fi pus stăpănire pe averea surorei lor, 

„deci și pe averea lui loan Moţoc—şi Iordachi Manoliu pre- 
tindea parte de pe nevastă, soră cu răposatul lord. Moţoc, 
„Na fost cu putinţă să se afle dosarul acestui proces ; dar: 

un lucru pare sigur că nu e vorba de Tudorachi Morţun: 
care pe acea vreme nu exista și deci %vorba de Iordachi: 
cel de la 1820 şi 1837 (păn). - 

A admite astfel de greșeală este îngăduit față de modul. 
cum se tipăreau înştiințările în Bul: f. of. a Moldovei, 

Din Murgulescu au făcut Morţulencu şi m'au silit să vi- 
sez despre un Morţun care trăind în-Rusia şi-ar fi ruteni- 
zat numele ! Aiurea au pretăcut pe fiii Marghioalei spăt,. 
Morţun în frați ai ei şi altele. | - 

Alt Niculaiu Morţun arendaș găsim tocmai în 1875, dar: acesta era fiiul lui Gr, Morţun spăt. din Bacău, tatăl d nei. Cornsiin Morțun, soția lui V.G. Morţun
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X. Ilie Morțun fiiu! lui Pavel Morţin. 

Manoiachi ne spune că Pavel a avut un fiiu Ion şi că 
acestă a avut trei fii: Ilie, Lupul și Constantin. Că Lupul n'a 
fost fiiul unui lon, ci chiar ai lui Pavel e neîndoios. Con: 
stantin va fi iarăşi acel fiiu al lui Pavel ai cărui urmaș au trăit 
în Basarabia. Dar un lie par'că ar trebui admis, mai- ales 

“că se spune c'a avut un fiu Pavel, care a slujit în oa- 
stea rusească în potriva lui Napoleon I-iu, fiind maior. Pa- 
vel ar fi fost prins de Francezi, .ar fi stat câţi-va ani la Pa- 
ris şi apoi întorcându-se în țară S'ar fi călugărit la Mrea 
Neamţului, unde avea porecla de Morțun Franţuzul. 
Cercetările mele la Mrea Neamţului, prin scrisori şi cercetă.- 

rile altora au rămas zădarnice ; nu ni s'a putut da nici o 
lămurire. | _ 

Dar povestea e așa de bine ticluită, în cât nu-mi vine a 
crede că e născocire. 

  

Alţi Morţunești neclasificaţi. 7 | 
Este maiorul C. Morţun din Brăila. Era așezat și însurat 

acola în 1877, avea şi copii. A făcut campania contra Tur- 
cilor și a pierdut un braț în luptă. A fost decorat, a trecut 
la pensie și a trăit în Brăila, ţinând o librărie. In 1916 trăia, 

„căci a scris lui V. G. Morţun o scrisoare, pe care mi-a în- 
credințat'o acesta s'o studiez împreună cu alte documente. 
El arată acolo c'a avut 17 copii. Avea pe atunci un bă- 
iat însurat şi o fată: măritată la Buzău. Am aflat că a mu- 
rit și încercările mele de a mă dumeri despre legătura 

„dintre acest C. Morţun şi ceialalți Morţuniști, au rămas ză- 
darnice. Familia crede că Morţuneștil din Brăila se vor fi 
coborând în linie femeească din cei din Moldova. 

Ar ti cu putință să fie din Suilgii (Morțun) din Roman 
şi mai sunt și alte legături cu putință.
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Ultimein informaţii culese de d-na Cornelia Sasu, fiica lui 

vV. G. Morţun, de la soţia a [il a a lui C. Morţun din Brăila, 

sunt că în adevăr C. Morţun ar fi fiiul lui -loan Morţun 

(Suilgiu, fiiu lui iancu Suilgiu, deci nepot al lui Al. pah. 

Suilgiu Morţun). Familia sar pogorâ, deci, din Lupul Morţun 

prin Ecaterina cea căsătorită cu. Al. Suilgiu. loan Morţun 

- (Suilgiu) magistrat la Bacău, nu poate fi chiar Iancu Suil- 

giu,. căci acesta nu era om cult. Tot dela d-na Sasu aflu 

că Morţun acesta din Brăila a locuit întâiu în Galaţi şi că 

este un act de naştere al lui scos cu marturi şi că'n adevăr 

e din Bacău, 

D-L Traian Ichim a atlat că ar fi în ţinutul Vasiuiului un 

învățător Morţun şi că un-fiu al acestuia era într'un liceu 

din Iaşi. Incercările de a căpăta informaţii n'au reușit. Ar 
putea fi coborător din lacovachi Morţun de la Căzănești, . 
coborător din N. Morţun dela Budeniţa, fiiul lui Pavel. 

„V. G. Morţun a găsit la Tribunalul din Gorj nişte ţerani 

locali — cu fam. Morţun. Asta confirmă explicaţia mea că 

Morţun e cuvânt din ungurește. 
ou 

In tipogratia „Universului“ este un lucrător care a căpă- 

tat porecla „Morțun“, probabil fiindcă are talent oratoric 

sau alt Ceva asemănător cu răposatul.



ANEXĂ LA BIOGRAFIA LUI V. G. MORŢUN 

Morţun tată și bunic. 

Dacă mar avea cineva supt ochi o colecție de scrisori ale 
lui V. G. Morţun, începână din 1903 pân 1906, n'ar bănui 

câtă dragoste adâncă şi fină şi ce atenţii avea el pentru fiică 

sa, actuala d-nă Mateiu Sasu. 

Dăm câteva eitaţii, căci e bine, să-l cufioaştem şi supt a- 
spectul famihar. 7 , 

1903 Noem. 12. Roman 
„Tatule dragă, 

„Cucoșelul tău şi legenda ce îl însoțea au făcut cel mai 
bun efect. Moșul Costache, mândru de tine,le arată la toți 

cei ce vin să'l vadă de s'ar găsi unul căruia să nu-i placă, 

socot că i-ar scoate ochii. 

„Acum, după vastea bună, vine şi cea rea, Moşui!) merge 

1oarte. prost cu sănătatea, aşa de prost că nici nu pot veni 

la București de deschiderea Camerei, căci părăsirea mea Par 

costa. prea mult şi aceasta va fi pela 25 Noembrie, până 

atuncea nu ie. chip“. 

"- "Din scrisoarea din 1905 Julie 22 București 

„Am dat mamei săi deie 500 lei, dar să cheltueşti tot 
„Cu socoteală ca şi păn' acum, însemnănd totul. Am zis cu. 

socoteală, dar nu cu sgărcenie. e 

  

D Unchiul. 

7
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„De asemenea la serbările de binefacere, de pe acolo, 
pentru cantina Școlară, pentru bolnavii săraci din băi, pen- 
tru muzică şi altele de felul acesta, nu te feri de a contribui 
şi tu. | - 

Din scrisoarea din 1905 Ag. 18— Broșteni. 
„Am fost la Sibiu cul. Brătianu şi cu Brăncoveanu. . 
„Plecând "din Predeal. am trecut prin Braşov, Fagaraş, Se- 

ghișoara, Mediaş, Cetatea de Baltă, Blaj şi apoi Sibiu, de 
unde ne am înapoiat direet la Braşov pe sub _ poalele mun- 
ților. | i 

„Preumbiarea a fost căt se poate de frumoasă și plăcută. 
Am făcut căte 50 —60 kilometri pe oră cu automobilul lui 
Brăncoveanu și.am văzut o bună parte din iubitul Ardeal, 
Nici nu aşi fi crezut să stărneasca în mine atât de puternice 
impresiuni aocastă trecere furtunoasă peste dealurile şi văife 
sărace ale Transilvaniei. Mai cu seamă Blajul mi a făcut o 

„așa de adăncă Şi covârşitoare impresie în căt și azi sunt 
supt stăpănirea ei. 
„La întălnire îţi voiu arăta mai bine cea ce-am simțit, 
decăt ași putea o face în această scrisoare “ 

Din scrisoarea dela 23 Iunie 1906. 

După ce-i dă lămuriri asupra unor ataceri cari i-au dat 
_ de lucru, scrie următoarele ; : 

„leri am întălnit pe doctorul Nanu-Muscel care iîntrebăn- 
du-mă de tine, a rămas foarte Surprins, când i am spuscă 
vei sta amăndouă lunile viitoare la Slănic. 

„El mi-a spus că îţi» prescrisese să stai luna lulie la Slă- 
nic, der luna lui August numai de cât la Govora, pentru a 
combate dispozițiunile de artritism şi durerile ce ai în braţ. 

„le rog a nu face altfeliu de căt cuma hotărăt doctorul, 
Mai cu seamă că am convingere că băile dela Govora ți-au 
făcut întotdeauna bine€. | |
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- Urmează un şir de scrisori de la Reichenhall unde 'și fă- 
cea cura pentru emfizema pulmonară de care stiferea. 

Sub formă când glumeaţă, când serioasă, ştie să fie me-. 
reu interesant şi plin de dragoste şi atenție pentru fiică sa. 

E toarte interesant cum descrie Villa Wilhelmina, foarte 
așezată, dar sus avea o privelişte măreaţă din apartamentul 
cei se oferea. | 

„Sclipea de curăţenie și plină de lumină de pe balconul. 
cel mai mărişor, căci are două balconașe, o vedere splen- 
didă asupra munţilor Staufen, Zwiessel, Mâhlnerhorn şi a 
stâncelor pe cari sunt St Pankraz și Karlstein, iar în vale 
sub picioarele villei, în pantă şi mijindu-se pri'ntre ramurile 
copacilor tot Reichenhall-ul.* i ă 

Din srisoarea din 9 Iulie 1906, din Reichenhail 

„eri, după dejun schimbasem hainele, ca să pornesc pe 
munte, cînd cineva bate la ușă,.. După ce deschid, o doam- 
nă bătrină, o franceză, mi se prezintă și începe să-mi 
ceară informaţiuni asupra unui domn din Algeria, din ora- 
şul Constantine. a 

„Era desperață biata femee că .urcase dealul degeaba, gă- . 
făitul ei fusese în zadar Căci ie de tot greu urcușul şi 

„+ vorba Neamţului: Es -ist zu hoch Frumos e aci după ce a- 
jungi, dar pănă ce ajungi! | 

„Toată încurcala mi-a făcut” patronul villei, care, cînd 
am sosit aci, mi-a cerut numele şi localitătea de unde vin. 

„Eu am scos o cartă de vizită, am sctispe dînsa Roman 
şi i-am dat'o.— Când colo, iel a luat numele de Roman drept 

 Rumânien şi strada Sft, Constantin drept orașul meu de 
locuinţă. i 

„Aşa ca pe lista voiajorilor din băi am fost trecut, D-l V. 
G. Morţun aus Constantin. Și cum orașul Constantine nu 
este de cât în Algeria, iată-mă şi algerian; african, pentru 
lumea de pe-aiceal*
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Din s risoarea tot din Reichenhall, 1906 iulie II. 

„Ei ce mai zici de așa tată ascultător pănă chiar în ghi- 

cirea dorinţei tale? Nu-i așa că sunt ein echter papa ?* 

Din scrisoarea dela Reichenhali, 1906 lulie 13. 

„Nu zic să-mi scrii în fiecare zi, dar ştii una să-mi scrii 

cînd vei avea vre-o nemulțutmire ca să pot lua şi eu parte 

la dinsa, şi, ştiind'o împărtăşită şi de mine, îi va scădea 
puterea ce-ar fi avut asupra ta. Să-mi scrii iarăși şi de cite 

ori vei avea cite o mulțumire, ca să mă bucur şi ieu de 

“bucuria fetițe: mele.“ . , 

Urmează sfaturi intime, izvorâte din adânca experienţă a 

vieţei şi din cunoaşterea psihologiei lumei. 

Din Reichenhall îi trimite o colecție de 300 de cărţi po- 

stale ilustrate şi-i povesteşte cu umor ce-a păţit din pricina u- 

neia din ele ia cantina de pe Geiszberg. V. G. Morţun avea 

cumpărată o cartă ilustrată în gara Salzburg. Cantiniera 

văzând'o, i-a smuls'o din mână şi a 'nceput a chema. 
V. G. Morţun îşi zicea: „Ţine-ta- bine, neică Vasile, că dai 

-qe dracul, la 1300 m. deasupra mărei!* Poate'l acuză-c'a 

furavo! Când colo pe cartă erau fotografiate "fetele can- 

tinierei. 

Din scrisoarea din 1906 Iulie 22 din Reichenhali, 

» „fiindcă în ăşti 20 de ani din urmă am lipsit prea 

puţin din ţară şi mi s'a făcut o nevoe fizică să tot aud vor- 

bind romăneșşte şi să fiu în comunicare de gândire cu cei 

de un neam cu mine şi apoi ceealaltă fiindcă eram şi sunt 

cu grijă să nu te ureşti acolo şi cu regretul că nu te-am 

luat aci, unde ai fi putut face şi hidroterapie și ai fi avut 

parte de muitele și variatele preumblări şi excursiuni ce sunt 

pe aci.“ | 
In 1909 vara era din nou ia Reichenhall şi iarăși în 1909 

fiica lui V. G. Morţun era măritată şi avea „copilul — Vas. 

Sasu- Morţun, Interesul de copil îi este mereu viu. 
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Din cea dela 1909 iulie 30, către q na Cornelia Morţun, 
„Este probabii că voiu pleca Miercuri, căci anul acesta am făcut cura cea mai regulată pe care am făcut'o pănă acum. Am fost foarte cuminte, ceea ce e o dovadă sigură că îm- bătrănesc și eu. Toată vina Şi răspunderea. însă trebue să cadă asupra lui „Vasilică, deoarece voi—tu şi fata— nu aţi fost în stare să-mi veniți de hac,— pe cănd el, nici nua prins a zbărnăi şi ma dat gata“. DN 

Pentru anul 1913: 
| Dăm următorul articol din » Viitorul“ din 12 August 1919 

SERGENTUL VASILE MORTZUN 
  

„In toată activitate detunctului Vasile Mortzun, om înzestrat cu calităţi. sufletești înalte, cu inteligență vie, cultură întinsă, nimă - mare Și generoasă, o parte rămâne necunoscută de marele public, care este dornice de a și: cunoaște şi cinsti fiii săi, ce-au adus Servicii reale patriei. 
„Această parte este rolul lui Vasile. Mortzun ca soldat, „In anul 1913, Vasile Mortzun trecut de vârsta de 50 ani, se înrolează ca simplu soldat voluntar în regimentul 14 in- fanterie şi, înaintat la gradul de sergent, a urmat compania "sa în toate marșurile lungi și obositoare dela Dunăre la Etropol, 

„Influența morală ce sergentul Vasile Morizun a exercitat asupra trupei în mijlocul căreia să înrolase, este din cele mai remarcabile şi, deşi evenimentele şi caracterul acelej campanii, nu_i-au dat prilejul de a se manifesta în mod ștrălucii: cu tot cortegiul care însoţeşte faptele glorioase de armă, totuşi merită o. atențiune deosebită înrăurirea ce po- veţele şi convorbirile sergentului Vasile Mortzun au avut asupra moralului trupei şi a stărei sufleteşti a companiei, Care a avut cinstea să-] numere .în rândurile ei. „Un detaliu, care vorbeşte dela sine, merită să fie sem-



  

nalat. Sânt ştiute greutăţile de hrană ŞI privaţiunile la care 

a fost supusă trupa, in timpul marşurilor fulgerătoare. dela 

Dunăre până în câmpia Sofiei; ceeace, dacă nu justifică, dar 

poate explica greșeala făcută în general de toate trupele, de 

a fi consumat hrana de rezervă, fără ordin special. 

„Compania sergentului Vasile Mortzun este singura care 

"nu şi-a consumat hrana de rezervă, datorită influenţei ce un 

suflet mare, un spirit ales, cu un talent deosebit de împăr- 

tăşitor, a ştiut să exercite asupra massei, -- 

„Sergentul Vasile. Mortzun, în timpul marşurilor lungi şi 

obositoare fără a ţine seamă de vârstă, nu se mulțumea să! 

"urmeze unitatea sa; el era un adevărat apostol propovăduitor 

al datoriei ostăşești,; neobosit şi folosindu-se de resursele 

nesecate ce talentul a dat graiului său, prezența sa în mij- 

locul camarazilor, în orice timp şi orice oră, era pentru 

dânsul prilegiul de a exercita în: domeniul educaţiunei su- 

fleteşti a soldaților, iniluența binefăcătoate a simțului celui 

mai înâlt patriotism. 

„O strânsă camaraderie şi o “afectuoasă prietenie să legase 

între ei și soldaţi. 

„'atr'una din zile, pe timpul unui marş obositor pe ploaie 

și noroiu. un soldat mai glumeţ din front, uitându-se la 

"sergentul Vasile Mortzun, care mergea voinicește alături de 

ei, însă fără raniță şi fără armă, îi spuse: „Cucoane Vasi- 

„lică, ia să-ți dau eu ranița şi tot echipamentul meu, să 

„vedem ce-ai să zici ?2* — „Bucuros 'ţi iau raniță, armă şi 

„tot eehipamentul tău, dacă iei şi tu dela mine, cei 30 de 

„ani ce am eu mai multca tine !* tu răspunsul sergentului 

Vasilică Mortzun, făcând toată compania să zică-în cor 

„Așa este“ „şi pe cel care a pus întrebarea să zâmbească 

roşind, - Ă 

„In calitate dă fost şef de stat major al diviziei a 7-a la. 

1913, din care: făcea parte regimentul 14 Infanterie, mă simt 

dator în numele camarazilor, să aduc acest prinos de ad- 

miraţiune şi recunoştinţă fostului sergent Vasile Mortzun şi
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să depun pe mormântul său, acest omagiu  ostășesc, ce da- | 
torim cu toţii memoriei sale. 

- - General SCHINA 
2 August 1919. - 

Din” 1917: | - 
lată scrisoarea ce V. G. Morţun, preşedintele Camerei pe - 

atunci, adresează nepotului său Vasile Sasu Morţun. ” 
» Dragă Săsucule, | 
»Domnul Ciocan -mi-a adus ştirea că eri 14 Iunie, ai trecut 

examenul clasei întăia primară cu foarte mare succes, 
Nă-ţi poţi închipui, acuma, câtă bucurie mi-a pricinuit 

această veste, cum nu- ți. poţi închipui nici părerea de reu 
ce am avut că nu am putut fi la întăiul teu succes, 

„Eram silit să fiu în Iaşi, la Camera; unde după 20 de. 
zile de obositoare discuţie se vota reforina suiragiului uni- 
versal şi exproprierea a două milioane hectare de la pro- 
prietarii mari pentru a; se da vitejilor noștri țărani care'și 
apără ţara în potriva dușmanilor cu atăta bărbăţie, 

„Numai datoria de a susţinea, cu voturile noastre, aceste 
mari reforme, m'a făcut pe mine ca şi pe tatăl:tău să nu 
avem. partea noastră din bucuria examenului teu. 

„De sigur că tu nu pricepi acuma toate -căte ți-le înşiră 
tatata în scrisoarea aceasta, dar păstreaz'o bine Și peste 
câţi-va ani să o recitesci. Sunt bine încredințat că vei simţi 
și tu atuncea mulțumirea ce simțim noi acuma. 

„ Totuşi, de pe acuma, să știi că ai început să- ți cucerești 
întăile - titluri în învățătură în aceiași zi în care milioanele 
de ţărani “căpătau drepturile lor complecte de cetăţeni în 
statu! Romăn, drepturi, pe care tatata le cerea pentru ei de 
39 de aui. 

„Vei mai ști, dragă Săsucule, că, în amintirea frumosului 
teu. examen, am depus azi pe numele teu una mie lei la 
împrumutul apărărei naţionale, | | 

„Văd, de aicea, ce măndră şi căt de tudulă trebuie să fie
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mămiţica ta că elevul ei a eșit aşa de bine la examene!.. 
Și mai văd și veselia ce trebuie să fie între brazii şi păse- 
rile de la Broşteni în mijlocul cărora ţi-ai pregătit întăia ta 
clasă;.. chiar şi părăul, din grădină, când treci pe lăngă el, 
mai cu seamă colo, la cascadă, trebue să-ţi cănte: 

„Bravo !- bravo ! Săsucule ! 
Să trăeşti, stăpânule 1—« - 
„„Acum nu-mi mai rămâne de căt să te sărut mult şi bine 

ca pe un nepot cuminte și drăguţ, 

V. G. Morţun * 917 Iunie 15 laşi, 
” 

Din 11919, depeşi de condoleanţă : 

Doamnei Morţun 

. | Roman 

Gara Braşov, 317, 16 seara, 30 min. 
Aflu cu adâncă durere încetarea din. viață a iubitului soț. 

Plâng cu D-Voastră pierderea unui prieten bun; a cărui muncă 
bărbătească şi înțeleaptă a fost rodnică şi binetăcătoare în 
cele mai de seamă împrejurări istorice ale neamului nostru. 

- Patriotismul, lui luminat, devotamentul lui plin de abnega- 
iune pentru binele obştesc, setea lui de dreptate pentru nă- 
păstuiţi, dragoste lui caldă pentru orice suferință, i-au însu- 
fleţit întreaga viaţă şi i-au legat pe veci numele de refor- 
mele îndrumătoare ale vechei noastre societăţi și de realizare 
a aspirațiunilor: seculare ale conștiinței noastre naţionale 
Simt o deosebită durere, aflând! această crudă știre, pe 
drum spre frontul Tisei și neuitând, ca o supremă măngâere, 
aduc un ultim omagiu de dragoste Şi pietate. Soţia mea care e în străinătate va împărtăși de sigur această jale, precum împărtâşea afecțiunea mea. Fie ca în sentimentele noastre 
unanime să aflați o alinare pentru D-Voastră şi copiii Dum- 

_neav6astră, | 

I. |. C. Brătianu
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Bucureşti, | Aug. 1919. 

D-nei Cornelia Morțun 
Roman 

Vă rog a primi expresiunea adâncilor mele condoleanţe - 

pentru perderea fostului meu bun prieten şi coleg Vasile . 

Morţun. Ea este o lovitură dureroasă pentru noi toți cari 

am trăit și lucrat cu dânsulîn momeute grel& cum şi pentru - 

partidul pe care el Va servit cu atâta căldură și devotament. 

Chemat a ccupa unul din posturile cele mai încărcate de 

răspundere în Guvernul care a avut marea misiune de-a 

îndruma politica țărei spre înfăptuirea secularelor aspiraţiuni 

ale neamului românesc, et lasă, ca om politic și ca om de 

inimă, o amintire a frumoaselor calităţi de cări era. înzestrat 

şi pe cari le-a pus cu tot entusiasmul, de care era capabil, 

în serviciul "Țărei. Fie aceasta o slabă consolare la durerea 

D-Voastră. 
Em. Porumbaru 

Fost Ministru şi 1 reşedinte al Senatului, 

D-nei V. G. Morţun 

Vasluiu, î August 1919. 

Personal şi în numele întregei organizațiuni liberale gin 

Vasluiu, vă exprimăm via noastră. durere pentru pierderea 

scumpului D-Voastră soț şi marelui nostru prieten, care a 

tost cel dintâiu şi cel mai vajnic luptător pentru câştigarea 

votului universal, reformă de care și-a legat numele. 

Vasile G. Sassu 

Roman 

D-nei Gornelia Morţun 

| | Broşteni, Roman 
Sagna-Roman, | Aug. 1919. 

“Cele mai profunde regrete transmitem pentru pierderea 

prea iubitului D-voastră. soț şi iubitului nostrugșet”şi celui
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mai mare democrat al Țărei, care astăzi dispare din mijlocul 
nostru şi iasă cea mai mare durere în tot cee suflet tomâ- 
nesc. Vă rog, primiţi din partea membrilor băncei populare 
„Izvorul“ din comuna Sagna şi a organizaţiei liberale, -con- 
doleanțe, cât și din partea subsemnatului și a familiei mele 

- „Apostol Nanu 
Preşedintele Băncei Populare 

Membrii: Ga. Irimia, C. Antohi, Gh. Anton. Scutaru, Gh. 
Maxim, Andrei Bulai, Leon Niţă Ciobotaru, Vas. Manea, 

-I. Carare, D. Scutaru. - 

Caracal, 1 Aug 1919. Si | 

Cornelia Vasile Morţun 
i | - Român 

Ailu de abia acum vestea morţei bunului amic persona 
cu care mă leagă o amiciție de o jumătate de secol şi cu. 
care acum 46 de ani am plecat la lupta pentru desrobirea * 
poporului muncitor. E ultimul prieten care se duce. Fii tare 
şi suportă această lovitură supremă, 

Ss - 1 

Mille 

Doamnei Cornelia Morţun. 
| Roman 

Fălticeni, 3/VIll; 1919. 
Pătruns de durere pentru pierderea ce îndură ţara, fami- 

lia şi prietenii, vă rog să primiţi cele mai respectuoase com- 
„plimente. de condoleanţă. 

Artur Goroveiu- 

NOTA. Fireşte că am dat numai câte-va din multeie depeşi primite şi din cari. destule s'au și pierdut, EI



ANEXE LA GENEALOGIE 
  

Anexa l-a. a 

1774 Iul. 22 Morţuneştii au la Budenița 70 de odgoane, 

pe 5 zap. de cumpărătoare și 30 de odgoane de pe Tofana 

fata lui Gavril Tăutul. (Zotta, doc. Volcinschi, Bucovina). 

1782, declaraţia Morţuneștilor. Ei au 100 de odgoane dela 

bunelul lor Ştefan Morţun care a luat (cele 30 de odgoane) 

cu fata lui Ilie Bejan“ (urmează reproducerea doc. de mai 

sus, 1777. (Zotta, Arh. Trib. Cernăuţi). | 

1642 F. 2. lonaşeu feciorul Gaftonei, nepot Jadovanului, 

a vândut partea sa din Cuciur (ţin. Cernăuţilor) câtă se va 

alege despre alţi fraţi. Vinde fraţilor săi !) Miron și Costin, 

feciorii Savei din. Pleșești (Pleșinţi) [doc. în condica No. 264 

“(Asachi) Arh. Stat. Buc. pg. 534 verso, dar cu data 7250 (1742) 

F 2,—care este evident greșită cu 100 de ani; căci feciorul 

„Gaftonei nu putea trăi păn în 1742. Condica e din copii, 

cu foarte multe greşeli. 

1645 Martie 5, lonașcu Bahrin 1), vara lui primară Var- 

vara (= Dum. intă), tiică lui lonaşcu din Budinți, împreună 

cu-Costea Jadovanul, unchiul lor, vând !/, din Pilipce 2) lui 

Solomon Bârlădeanul vistier cu 50 de ughi?). Marturi di'ntre 

1) Din alte doc. sa vede că Miron şi Costin îi erau poate frați "de moşii 

"dar ca sânge îi erau numai veri primari, Î. N. 

2) Fiiul Gaftonei. I. N. 2lit.a „Pilipee€ -alte ori „Prilipce“ este Pilipce 

«dela Pilip (Filip, la Ruteni), şi „r* este un“ adaos târziu datorit stimologie 

spopuiare. [. N. 3) galbeni ungurești. i
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alți boieri: Cârstea Drace, Pătraşcu Țintă şi Isac din Sine- 
hău (Ms. 3475 pg. 157 Acaa. rom ) E 

1645 Martie 14. Cârstea Drace şi cumnatul. său Cazacul 
(Petriceico) şi sora sa Aniţa (a lui Cârstea), feciorii lui l0-- 
rașco Drace şi cu seminţia lor (vărul, L. N.), cu Ionașcu și 
Alexe Cracalii — feciori |. . » nepoți Varvarei, sora lui lurașco 
Drace, arată că lurașco Dracea vorn.- avea scrisori dela 
Iliaș vodă și de la leremia vv. Impreună cu alți frați vând 
']a din Pilipce lui Soiomon Bărlădeanul vist. (Ms. 3475- 
Acad. rom.) 

          

Deci : A 

| 
| . 

+ Varvara + lonaşcu Dracea. = 
: - vorn. | 

ț fată 
= Cracalie 

i 
| ă Cârstea Aniţa (Stratulat): 
N = Cazazul 

| „.. (Petriceico) Ionașcu Alexa 
f 

In 7458 (1650) tun. 15 Solomon Bărlădeanul vist, avea 3], din” Pilipce, cumpărate de ia o.grupă de Drăceşti și de: la alţi fraţi ai lor. L Această grupă este cea de Care se vorbește în doc, din 1645 dat mai sus şi este cea alcătuită din Costea Jadovanul,. Ionașcu Bahrin și Varvara fata lui Ionașcu din Budinţi, (sora lui Ilie Bejan preotul din -Budinţi), soția lui D, “Țintă, cari precum am arătat vânduseră 1/, din Pilipce la 5 Martie: 1645 lui Solomon Bârlădeunul vist. 
In 1650 Iunie 15 Solomon: Bârlădeanul viade aceste 3. lui Gavtrilaș Mateiaș log. (care le dă ginerelui său lord. Can- tacuzino vist). (Ms. 3475 Acad. rom.). 
In 1651 Aug. 20 Iord. Cant. _vist. cumpără și ultima 1. din Pilipce de la o grupă de Bahrini: (Ms.: 3475 Acad, rom.)
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Deci; 

-  Mateiaș - Tonaşcu Pe frate 4 

“ : | = Fodora 

| 
Gheorghe --:: 

Bahnn 

In 1749 Iul. 13 vorn. 1. Niculcea, coborâtor din Iordachi 

Cantacuzino vist. a avut judecată cu Seveștii (Săveştii) ur- -: 

mași ai lui Miron și Costea Săveștii, fiii lui Sava din Pleşinţi. 

„Aceştia, ca moștenitori ai lui Coste Jadovanul, pretindeau 

partea acestuia din Pilipce. Ei pretindeau că el n'a fost vândut 

împreună cu autorii lor partea sa din Pilipce, Se dovedeşte 

în documente că şi Costea a vândut; deci Săveștii pierd. 

Documentul arată cum a trecut moşia dela Solomon Bărlă- 

deanul vist. la lord. Cant. vist.. (3/,, iar 1/, a cumpărat acesta 

direct de la Bahrinești, precum am văzut. 1. N); iar dela 

lord. vist., la Neculcea vist., tațal lui loan Neculce (crono- 

carul) (Ms. 3475 Acad, rom) | : 

Vedem că pogorâtorii lui Sava din Pleşinţi (Pleşeştii) aveau 

porecla Săveşti ; iar mai vechiu erau Pitic. 

-Anexa a l-a. 

Boieril din Berbești şi Botoşeniţa . Barbovschi, Romaşcu, 

TȚinteștii, Cocriş, Popovici. Cristea Mihăilescu uricar. 

Bilăiu (Ciorneiu), Paladi. 

In 1648 Ian. 22 Niculaiu cu surorile, fii ai lui Ilie, îm- 

„preună cu Mătiaş, unchiu al lui Ilie, vând partea lor indi-. 

viză din Pleșniţă (Pleşinţi) lui Sava din Pleşinţi şi lui Costea 

fiul lui Sava. !) cu preţ de 300 de talere (Zotta). 

  

1) li zice «Pitic» iar lui Sava «socru» de bună, samă din greşeala tra- 

ducătorului în nemțește ; căci şi Sava era «Pitic» şi tată al or, cum Ve- 

deră din alte documente. 

5,
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Din alt document. V. 7163 Dech. 8 (1654), „Surete şi Iz- voade“ vedem că Dum. Popovici = Malinca, : nepoata lui Ilea din” Berbeşti, vând ocina lor, cumpăratura și dania din această moșie, cum și Pleşniţa, Botoşeniţa şi Costeştii (fn, Cernăuţi) și 1], de moară în Berbești și tot ce li se va a-: lege despre fratele ei Mateiaș, vând lui Solomon Bărlădea- nul m. vist, 
Dum. Popovici este coborător din popa diacul soţul Av- ranfiei, fiica lui Zaharia Tăutul (2). Familia s'a numit întâiu Popăscul, apoi Popovici şi este și acuma între famiile n0- bile din Bucovina. De pe ascendenți săi, Dum. Popovici na „avut părţi în Berbești, dar - Malinca a avut, apoi a cumpă- rat, pe baza dreptului ei, și au căpătat danii i Am avea deci: 

frate | Mateiaș I-iu | 

llie = 'Tofana fata lui Gavril E Tăutul : 
Ț Malinca Mate. | | N a = Dum, iaș II Necu- —— Bilava - Surori Popovici laiu 

In 1648 Ilie era mort, în 1654 era mort şi Măteiaș I-iu- După vânzarea din urmă numai Mateiaş II a mai râmas cu moşie în Berbeşti, căci Măteiaș l-iu, Niculai, Bilava și alte surori ale ei vânduseră din 1648, i Dar satul Berbeşti cu stăpânii lui este mult mai interesant de cât s'ar părea pân aci. : | Acolo stăpâneau din vechi două familii boereşti : Barbov- Schii și Romaşcu. 
Doc. III 7060 Sur. Ghib. V. AL. vw. Schi care a cumpărat !/. din Berbești, !; din Pleşinţi și 1/ș din Boteșeniţa de la Anușca, fata: Mar enei, nepoata lui Bar- 

întăreşte lui Barbov=
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bovschi (Acesta ar fi 'Onutrie portarul Sucevei, pe carel 

găsim din 1528—1538)? Vânzătoarea era, deci, rudă cu cum- 

părătorul şi avea scrisori „de la străunchii. noştri. liaş şi 

Stefan vv“ zice Al. vv., vasă zică din 1], întăia a veacului al 

XV-lea. Şi cumpărătorul avea parte acolo, cel puţin altă !/;. 

Innainte de 1622 Apr. 2 (doc. CXXII, Sur. Ghib..V) Mihail 

Tăutul era căsătorit cu Antilina fica lui Onciul Vrânceanul 

soră lui Onofreiu Vrânceanul. Onciul Vrânceanul era fiiul 

Anei, fiica lui Onufrie Barbovschi, portăârul Sucevei, şi a. 

Sofroniei fiica lui Voruntar (Prăjescul). 

deci - 

” Onofrie portar Sucevei Barbovyschi 

1525—1533 

Sofronia Vorunta: Prăjescu 

Ana 

= Vrănceanul 

Onciul Vrânceanul 

= fata lui Onciul ce! bâtrăn 

din Herţa, 

coborătoare deci din Luca Arbure 

| | Anlaina 

| = Mih. Tăutul 

Deci, Mihaiu Tăutul părc de Hotin avea amestec în Ber- 

bești şi cu atât mai mult Irimia Tăutul ginerele lui Pante- 

_leiu Barbovschi, înnainte cu mult de 1850, iar -cu N. Bar- 

bovschi cumnatul lui Irimia; Barbovschii se stâng în linie 

bărbătească, rămânând în Berbești : Pisoţcheşti, Brăești, Tău- 

tuleşti, Brahă, coborători prin femei din Barbovschi. 

In adevăr, în 1657 la o împărţeală între urmașii lui Mi- 

hail Tăutul, Gr. Gherman soţul Chelsiei ginerele lui Grigore 

Mihaiu Tăutul, are +], 'din î|, din Berbești ; Tudosia sora lui 

Grigore Tăutul, iar 1], din |, deci coborătorii din Mih. 

Tăutul şi Antilina stăpăniseră înainte de 1657,.!], din Ber- 

beşti. Aceasta va fi fost în zestrea Aniilinei Vrânceanu, stră- 

7
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nepoată de fiica a lui Onutrie Barbovschi. E de crezut că 
și. coborătorii din Irimia “Tăutul âin Vilavce aveau drept, 
Irimia, fiind ginere lui Pan Barbovschi; deci ținând o răstră- 
nepoată în linie bărbătească a aceluiaşi Onulrie Barvovschi, 

Cât priveşte pe coborătorii altuia din vechii sătpâni ai 
Berbeştilos, Romașcu, avem următoarele date : 

În 1646 (Ur. XXII pg. 62) era acolo un Gociul care ținea 
pe Ghervasia, fata Odochiei, nepoată din strănepoată a lui 
Romașcu din Berbești, coborâtoare. din Fădora. In 7089 - 
(Sur. V. doc. II. Ghib.) vedem că lancul vodă întăreşte lui 
Toader pitar mare cumpărături în Berbești, Botușeniţa și 
Pleșinţi dela doi inși (Danciul fiiul Ulianei şi dela Eremia 
tiiul Milcăi, ambii nepoți ai lui Rofhaşcu cari au documente 
dela Alexandru vodă, care nu poate fi Al. Lăpuşneanul, căci e prea aproae ca dată). Romașcu o îi- mai vechiu de cât AL, iăpușneanul, deci din l-a jumătate a veacului al XV-lea. 
Toader vel pitar este strămoșul Cocrișeştilor, cum vedem dintriin doc. din 1672 F, 7 (Sur, V doc. VI Ghib), că ur maâşii lui Foader vel pitar— Cocrișeștii, — aveau documentele vechi întărite de Vas. Lupul şi de Gh. Ştefan. Este un doc, din 1651 Mart. 24 dela Vas. Lupul (Creșterile Acad. pe 1908 lan.-Mart ) din care ese că la “acea dată T. fost pitar nu mai trăia. Din acest doc. vedem că'n 1651 întărirea (pentru alte sate) o cere Gavril Cocriş feciorul lui Ionașcu Cocriş, nepot lui 1. biv. pitar, deci e de crezut că şi însuşi Toader avea porecla .de Cocriș. Toader pitarul cumpărase câte 2 jumă- tăţi din !/, şi e de crezut că era zestraș acolo, căci ei de locul: lui era din partea muntelui 1). Un Cocriş în veacul al XIX-lea a fost ginerele lui N. pah. Morţun din Bacău. Prin urmare, boierii din Berbești, di'ntre cari fata unuia Malinca, a putut ti luată soţie de Dum. Popovici, coborâtor „din Avramia fata lui Zaharia Tăutul, coborâtor din Gaftona 

    

A 

1) Această familie a studiato d-l. Iuliu Tuducescu în vohimul omagia d-lui L. Bianu, 
.
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fica lui- Mateiaş Stârcea, au putut fi vrednici, ca -unul din. 

ei, lie, să ia pe Tofana fiica lui Gavril Tăutul din Bălileşti 

și să capete zestre parte în Bălilești (tăutească) şi Budinţi, moşie 

de zestre a lui Gavril Tăutul de pe soția lui Tofana, din fa- 

“milia Udreştilor 
Satul Botuşeniţa, vechiu Botoşinţi, pe Bresnița, care se 

varsă în Prut, şi care sate vecin cu Bălileştii Tăutuleştilor, 

cu Berbeştii şi Pieşinţii, nu trebue confundat cu altă 

Botuşeniţa pe apa Sucevei din sus-de Frătăuţi. Aceea din 

vechiu a fost a Mrei Putna, luată în schimb de la nepoții 

lui Mihail Starostici și dată Mrei Putna de Ştefan cel Mare 

la 14 Oct. 1489 (|, Bogdan, Doc. lui Ştef. cel Mare.) 

In 1704, (No. 64, 12 Dech. 7213) N. lorga Stud. și doc. 

V), vedem că Dum. Ponici, Gavril Tăutul şi Toader Braha : 

făcuseră odinioară împărțeala moşiei între cele 2 surori, Na- 

stasia căsătorită cu Bilăiu şi Parasca (soţia lui Costinel din 

Rusăuii), fetele lui Crâstea Mihăilescul uricar La data docu- 

mentului (1704), muriseră Bilăiu şi Nastasia, murise! și Gligo 

raşcu Bilăi, fiiul lor, şi era om in toată vlaga, Ionaşcu Bilăiu 

biv clucer (Cap de ghindă), fiiul lui Gligorașcu şi al Galtonei, 

nepoată de fiică-a lui Pătraşco Tăutul. Ionașcu Bilăi, (zis- 

şi Ciorneiu) vinde moşia dela tată său, așa cum fusese îm- 

părţită de cei trei boieri de mai sus, pe la inceputul vea- 

cului al XVII lea. O vinde lui loan Pilade m. vist, nepot 

Antimiei Pătrașcu Tăutul și al lui Paladi vist. Partea Parascăi 

vor fi cumpărat'o Pălădeşti mai di'nnainte vreme. 

Anexa a lli-a 

Budiniţa (Budinţi) este în ţinutul Storojinetului pe. stânga 

Siretului mic, având 10.62 kim. p. şi 914 locuitori Are bise- 

rică cu hramul „Arhanghelilor Mihail și Gavril“ zidită în 

1803 de Vasile şi Teodor Morțun (în realitate „rezidită“ i, N.) 

De bună seamă în amintirea lui Gavrii Tăutul (strămoşul 

Morțuneştilor | N.). Este acolo un castel şi un cavou al fa
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miliei Petrino. In 1776 Budeniţa era în stăpânirea boierilor 
Vasile și T Morţun, Budiniţa este moşie boierească In 1776 
avea 35 de locuitori. Amănuntele de mai sus, din Dicţio-: 
narul geografic al Bucovinei de Em. Grigoroviţă. 

Budeniţa (Budinţii) era în ființă de mult, căci -numele ei 
e format după moda cea ma: veche — slavă.— Pomenită în do. 
cumente o găsim abia.pe la 1641, când se pomenește popa 
lonașcu din Budinţi-t) “(tatăl lui Ilie Bejan) care avea: acolo 
de pe mama sa Bilava din Berbeşti. De oarece moşia a ve- 
nit prin Tefana și nu e moşie tăutească, Gavril Tăutul a 
dobândit'o cu soția sa (Totana Şi ea, presupun, din familia. 
Udrea), deci putem urmări moşia păn în veacul al XVI lea. 
prin deduceri. - - ia 

„_ Ionaşcu din Budinţi este pomenit într'o daraveră de măr- 
turie pentru un cal, cu Andreiaş din Igești și cu boierii Lu- 
cavățului (tom. L-iu, Doc. bistreţene, pg. 19, XXIII, N. lorga), 
El datează doc. ca de la începutul veacului al XVII-lea, în 
realitate o fi de pe ia 1640, | sa 
„In 1714 lui Pavel Morţun i se îniărește stăpânirea în Bu- " deniţa, în Bălileşti și Igeşti (Zotta), In 1729 Noem. 30 (45/11) Pavel Morţun este vornic în Budinţi. In 1740 Oct. 23 Gri- 

gorie Ghica voevod pe temeiul plângerei lui--Pavel Morţun 
vornicul poruncește să și ia de-a zecea dir toate din moşia sa din seliştea de la Budinţi. (Documennt din colecția lui V. G. Morţun, în original, acum la Moscva). In 1761 Pa- vel Morţun dă fiicei sale Ruxanda la căsătoria cu Ion Brahă 10 odgoane din Budeniţa (Zotta). In 1761/2 se citează ca 

  

"1 Alt doc. din 1645 vorbeşte direct de Varvara fiica lui Ionașcu din Budinţi (Ms. 3475 Aug. 157, 1645 6) In 1647/8 Ionaşcu din Budinţi este martur la o vânzare în Sinehău, (Ibid, P8. 175). In 1650. Titiana fata Bi- lavei din Berbeşti vinde fratelui său Ionașcu din Budinţi un lan de pă- mânt (Zotta). In 1705 30 Maiu diaconul Bejan din "Budinţi fiul lui lonaşcu vinde lui P. Turcul medelnicer 1,6 din Budinţi, (N.  lorga, Stud. şi dos. V, pas (08). - De



145 

  

martur Simeon Bejan din Budeniţa. In Noem. 20-.1767, hotărnicia Budeniţei, unde Morţuneștii aveau 100 de od- goane, din cari 30 prin zestre cu fiica lui Ilie Bejan din Bu. dinţi, coborâtoate din Tofana “Tăutul şi 70 cumpărate cu'5. Zapise 1). La 1767 Pavel va fi fost mort, căci se vorbeşte de Morţunești şi nu de Morţun. în 1768 diploma de nobleţă, îi zice lui Vasile Morţun, fiiul lui Pavel, nepot al lui Ștefan Morţun (Zotta). In 1806 Măriuca, fiica lui Pavel Morţun, cu fiică sa Elena și cu soţul acesteia Cornea, dau pe 6 ani în , arendă partea ei din Badeviţa, (Zotta doc, Volcinschi 2). In 1834 în Bacău trei tiice ale lui + Teodor von Morţun, co- misar, vând fratelui lor d-lui comisul Gr. Morţun din Bacău %/, din partea lui Teodor în Budenița, Bucovina. cu 300 galbeni. Tot atunci. Dum. von. Coce 1), vinde aceluiași par- tea frățească din Budeniţa cu -100 galbeni.. (Bu!. foae _ofic, a Moldovei 1834 pag 508 Bacău). ; i | In 1842 (Bul. foae of. Mold. Bacău pg. 136) fraţii Mor- țuneștii (Grigore, Vasile şi loan) vând vărului lor AL. fon. Morțun unele Părți din Budeniţa, de'sigur cele cumpărafe de la cele trei fete ale lui Toader şi dela D. von -Coce, gi- | nerele lui Toader von Morţun comisar. 4) In 1840 moşia Bu- denița fu vândută de Al. fon Morţun d-rului Mihail fon Zotta, nepotul său de soră; căci Al, fon Morţun era tatăl Mariei, mama. d-rului Mihail Zotta (doc. din colecția lui V. 
G Morţun, acuma. la Moscva). In 1853 dr. Mih. Zotta o 
vinde cumnatului .său, baronului Musteaţă : ţineau fiecare câte-o fată de-ale lui A. Cantacuzino Pașcanul. .- 

1) 1777 tul. 28 Arh. Trib. com. (Zotta), tot așa în 1782 (Zotta). 
2) In 1827: cei trei fi ai lui T. Morţun (mort la Budinţi în 1806, după comunicarea Sf, Sale parohul Budeniţei), două fete călugărițe și soţul celei de al treilea dau procură acestuia să scoaţă paatea tatălui lor din mâna epitropilor (Vezi £ Index.) Ă 

Ă 3) Fiul lui Ioan von -Coce şi a unei filce moarte a lui Teodor Morţun. 
4) Fraţi lui Grigore nu erau proprietari, dar iscăleau, fiindcă aveau drept'de răscumpărare, ca rude mai de aproâpe. (IN). Ă 

49
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La 1797 Maiu 26 V. Bejan nobel“ cu soția Ileana dau. 

zapis boierului Vas. Morţun pentru 2 odgoane în Budeniţa 

(Zotta, doc. Volcinski). In 1798 F 18 Ilinca fiica lui Î. Brahă 

şi a Ruxandrei Pavel Morțun. dă surorei sale Smaranda So- 

roceanu p. sa din Budeniţa, (Zotta, do. Volcinschi). In 1830 

Dech 19/-; “Grigoraş de Morţun lasă prin test. să se facă 2 

fântâni în Budeniţa la șosea, iar averea o lasă fiilor 'surotei 

sale, Grigoraş era fiiul lui Sandu Pavel Morţun. In 1831 
Mart. 16, văduva lui Niculai Pavel Morţun, cu copiii, vând 

partea răposatului Neculae—lui Al. von Morţun în Budeniţa. 

„In 1837 Martie 30. Dumitrachi Sandul Morţun dă prin te- 

stament lui Al von Morţun partea sa din Budeniţa (Zotta). 

Am spus că Bejani au mai fost în Budeniţa. lată cei pe 

cari îi cunosc din comunicările d lui Sever de Zotta, afară - 

de diacoaul Bejan din 1705, care este şi în Stud, și doc. 

N, lorga V pg. 406. In 1761/62 la o hotărnicie făcută de 
Ciudin, sunt marturi: Pavel Morţun și Simeon Bejan din 

Budenița. În 1830 Dech 10 22 Sc. ton Bejan e martur la 

testamentul lui Grigoraş de Morţun în Budeniţa. În 1834 

“Noem. 2 marturi din Budeniţa: D. Bejan și lord. Bejan, la 

vânzarea tăcută de Catinca Iftodoaea, fiica lui Sandu Pavel 

Morţun, In „Candela“ an II pg 565, vedem pe loan de Bejan 
paroh la Stanovţii de sus. Şi totuși şi în 1840, când Al. 

von Morţun vinde Budenița — tot zice că vinde numai 

partea sa.. 

i 

Anexa a IV-a. 

In spița de la o pg. din urmă am arătat la ce încheere am 

ajuns pe baza următoarelor documente şi a unui număr de de- 

duceri în privința pogorâtorilor din Ioan Tâutul mare logolăt. 

Am lăsat la o parte pe toţi ceialalți copii ai lui şi am arătat 
“ numai descendența lui Pătraşcu din care se coboară toți 
Tăuteștii. mai noi, căci linia lui Dragotă Tăutul, fiiul lui loan,
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nepot lui loan Tăutul m. log,, s'a stâns cu Teodor fiiul lui 
Dragotă. Din Nastasia, fiica lui Tăutul m, log., soția lui Dra-- 
gotă păh. Săcuianul, au fost mulți urmaşi. Din Odochia 
(Dionisia) fiica lui Teodor, alt fiiu al lui loan Tăutul mate 
iog., s'au tras. Huhuleştii Și alte familii, 

Că Pătraşcu Tăutul a murit tăiat de Petru Rareş în Fevr. 
1540 ori 154] ştim din letopişești. Că a avut un fiiu Teodas 
ne spun tot letopiseţile, căci în 1545 Teodot fiiul lui Pătrașcu: 
Tăutul era între fugarii pentru a căror extiadare. a fost 
trimis Banilovschi, Că Pătrașcu a avut și pe loan tisa. din 
doc. 31JXL din 1554 Apr. 20 Acad. rom, despre vânzarea 
ce face loan Tăutul, fiiul lui Pătraşcu, nepot al lui loan Tăutul 
log. E vorbă de vânzărea satului Călinești pentru care moşul 
lui (bunelu!) avea act de cumpărătoare de la Ştefan voevod 
şi de la Bogdan voevod : - 

Despre urmașii lui Ioan log. dela 1544 știm din doc. din 
Ur. X pg. 95. 1629 Aug, care pomeneşte de un doc. dela: 
leremia Movilă, când trăiau Nastasia Și Andreiaş, iar în 
1629 trăiau numai Isac cu frații lui şi Lupul fiiul lui An- 
dreiaș— când aceştia stăpâneau câte !|, din jurnătate din Bă- 
lileşti, dar Lupul se întinsese prea mult. i - | 

Despre urmaşii lui Toader Tăuţul, fratele lui loan log, ştim 
din doc. din Ur. X pg. 92, 1601 lan 18, când cei doi fraţi 
şi Marica au câștigat procesul contra celor doi Negoeșşti ; 
din Ur, X pg. 152, 1619 Martie 13, când Marica și Toader 
muriseră şi se judeca Gavril cu Lupul și cu fratele lui 

„ pentru 5 jirebii din Bălileşti ce avea amanet dela unchiul 
său Toader, tatăl lui Lupul, pentru 63 de taleri, cum şi din 
Ur. X pg; 93, Iunie 3, când Lupul și frate-său se judecă în 
potriva lui Gavril, care mutase hotarul (Se vede că tot pentru 
deravera celor 63 de taleri). Ă ” 

Despre urmașii lui Toader Tăutul, tratele lui Zaharia, știm 
din testamentul lui Isac (N. Iorga Stud. și doc. V pg. 400— 
15-0ct. 1645), când Isac murise şi “marturii arătă înnaintea 

soltuzului şi a celor 12 părgari din Siret că Isac a lăsat
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- averea sa, în care şi din 2 părţi din 1], de Bălileşti, 4/;, luă. 

Pătrăşcan nepot de văr primare, pe care Va îngrijit de mic: 

şi Pa învăţat carte. 

„Din faptul că el avea !|, din 2 p. din !/, de Bălileşti, vedem 

că Toader tatăl lui: Isac şi Lupul, avuse 2 părți din 1 și 

Mărica 1 parte. Deci la 1601 şi 1619 de drept ar fi fost să 

aibă Zaharia 1/,. Toader !/, și Mărica ![, din1/,. Se vede că 

“Zaharia a 'făc i vre-un schimb cu Toader, căci acesta are. 
2 

Sau împărţit în cincimi ? Fireşte că pricina a fost că Toader 

pe lângă. cei doi băieți dela Maria întăia soție, a mai avut: 

trei fete dela Tudosia, soția a doua. Una e cunoscută, 

e soția lui Ionașcu Talpă, dar trebue să mai fi fost 

încă două, Jumătatea ceealaltă din Bălilești o -aveau: 

Nastasia și Andreiaș copiii lui lon Tăutul log fratele lui. 

Toader (tatăl lui Zaharia). lonașcu Talpă şi Tudosia mama 

vitrigă a lui Isac și Lupul au tost față la-Siret la adeve- 

rirea testamentului verbal al lui Isac Tăutul. 
Acest Pătrașcu, crescut de Isac, e fiiul lui Ionașcu î), nepot 

al lui Zaharia: avea moșie la Zamostea și la Ispas și a fost 

părcălab şi vorn. de Câmpul lung (1677). 
Multă vreme m'am găndit că Gavril fiiul Maricăi - va 

fi tost el Gavril Tăutul logofăt, tatăl Tofanei. Peste faptul. 

că ar fi fost Tăulul numai de pe mamă, Sar putea trece, 

căci nu lipsese cazurile de acest. fel în familiile boierești 

(Sturza, Ghica etc. în Moldova; ; Goleştii. ete. în Muntenia). Dar 

în documentele în cari ştim că e vorbă de Gavril fiiul Mă- 

rica nici el însuși nu-și zice “Tăutul, nici părăşii nu-i dau 

acest nume de tamilie (doc. din 1619 în care Gavril e părăş 

îi zice Gavril diac, în cel din 1629 în care e părăt, îi zic 
Gavril fiul Măricăi). Şi totuşi avem întrun doc. din 1626 

"Ca fost un Ionașcu fiiu al lui Zaharia rezultă din Arh. Bucovinei ct 
privire la Ispas (Zotia. Arh. gen. an l-iu pg. 80, pentru anul 1638). 

23 adică 2 părţi. De ce înse cele 2 părţi ale lui Toader”
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tocmai la hotărnicia Budinţilor un Gavril Tăutul log. care 
de bună seamă e al nostru, tatăl Tofanei, adică. 

Dar excius e Gavril fiul Maricăi'să fie al nostru — 
deşi „cronologiceşte“ vine :toarte la îndămână. i 

D-l Zotta mi-a dat note dela Arhiva din Cernăuţi privi- 

toare la Comăneșştii din. Bucovina. Este vorbă de un Lupul 
“Tăutul, tată! lui Gavril Tăutul, care Gavril a avut o fiică 

Anisia, căsătorită cu Simionel comisul. De la aceşti soţi a 
rămas un fiiu Constantin, mort fără urmaşi, şi dela care 

averea a căzut la Simion Pisarul din Comăneşti, Tăutul. Ac 

tul e din 1750 şi întăreşte stăpânirea lui Simion asupra 

1, din Comănești. Acest Simeon e Tăutul. Cânda moştenit 

Simion Tăutul pe Constantin ? EI a arătat direse şi întăritură 

de la Constantin Vodă și de la Neculaiu Vodă. Aceştia sunt 

Mavrocordaţii. Neculaiu a domnit în Moldova în 1710, în 

1711—16, iar Constantin, de la 1733—35, de la î741—44, 

1748—49 şi în 1769. Deci actul cel mai vechiu (diresesle) 

trebue să fie di'ntre 1710 — 1716. Gavril Tăutul bunul lui 
Constantin trebue să fi trăit în veacul al XVII-lea, Prin ur- 

mare acest "Gavril nu poate fi tatăl 'Tofanei, a cărei răsstră- 

nepoată s'a căsătorit în a doua jumătate a veacului XVIL, 

cu Ștefan Morţun. | 

"D-l Zotta ne mai dă un Lupul Tăutul a cărui fiică Pa- 

+asca a avut o nepoată de copil căsătorită cu V, Onciul şi 

având zestre !/„, din Comăneşti. Deci Parasca a fost căsă-- 

torită cu un Comănescul, căci altfel coborâtoarea din ea nu 

ar fi avui zestre o parte din Comănești. Ă 

Fac ipoteză că pe Parasca a luato Mirăuţă tatăl lui Sa- 

vin Comănescul, de aceea acesta “avea parte în Bălileşti și 

atunci am ajuns la spiță din text, (Că Mirăuţă a fost tatăl 

iui Savin aflăm din Ms. 237 pag. 118, 7250 Mart. 18). Mi- 

tăuță, tatăl lui Savin vorn. Comănescul frăia la 1723, când 

Albotă Ciucer (Sandul) a tăcut alegere între el și Gavril Cior- 

neiu Mirăuţă ca ginere al lui Lupul Tăutul (având pe Pa-
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rasca), iar Gavril Ciorneiu, ca scobotâtor din Galtona, ne- 
poata lui Mihaiu Tăutul. IN 

Deci acest Lupul “Tăutul „trebue_să fi trăit prin a doua ju 
mătate a veacului al XVII-lea. prin urmare nu poate fi 
Lupul fiul lui loan log. Tăutul unchiul de pe tată al lui Za- 
haria. O fi acel Lupul Tăutul din: Lehăceni, vre un coborâ- 
tor din Pătraşcu Tăutul de la Zamostea, Grămeşti, Ispaş, 
Lupul e citat la o alegere în parți în Lehăceni în 1723. (Stud 
şi doc. V. N. Iorga pag. 409, 16 Aug.) împreună cu Miron 
Tăutul din Lehăceni. Legătura cu Pătraşcu e de crezut, căci 
la 1678 (Arh. Ist. III pag 252) este citat ca martur pentru 
o danie în, Lehăceni Pătrașcu Tăutul, când era cu mulți bo- 
ieri moldoveni pribeag la Martineşti în "Țara muntenească. 

Mirăuţă şi Gavril Ciorneiu aveau părți în Bălilești şi la 
1723/4, când. se făcuse acolo alegere, dar aceşti dpi — zice 
Sandul Ciomârtan—au mutat hotarele. , 5 

Deci Mirăuţă avea drepturi în “Bălileşti de pe soția sa „Părasca fata lui Lupul Tăutul. a 
| Gavril Ciorneiu avea și el drepturi, căci era coborâtor 
din Gaftona, nepoata Tăutului log, și anume Gaftona fusese 
soţia lui Gligoraş Bilăiu. Ciorneiu. E adevărat că în docu- 
mente găsim că Gligore Ciorneiu a avut pe lonașcu Bilăiu 
cap de Ghindă (Ciorneiu) şi pe Zota Ciorneiu călugărul. E de asemenea adevărat că lonașu Ciorneiu, vânzând partea sa din Botoșeniţa lui. Paladi, zice că nu are fraţi ; dar Zota vânzînd partea sa din Botoşeniţa şi Bălilești, zice că. are frați, lar di Zota ne dă citaţia di'ntrun document bucovinean că Ștefaa Zota șătrar, răsstrăbunicul D-Sale, a fost căsătorit cu sora căpitanului Andreiu Ciorneiu, coborâtor din Gr. Ciorneiu, lată deci că din Gr. Ciorneiu soţul Gajtonei -s'a “pogorât Andrei Căp. şi sora lui și din lonaşcu neputând ți, de oare ce cunoaștem bine descendenta acestuia, urmează că ori.” avem atace cu urmașii |ui Zota Ciorneiu ori cu-ai altui fiu al lui Grigore Ciorneiu, urmează că ori Zota călugărul a avut un fiu Gavril, ori că Glig  Ciorneiu a avut şi pe Ga- 

| 
i
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vril cel de la 1723. Şi mai de crezut este că Gavril este nu 

fiul lui Zota Ciornetu sau al lui Gligore, ci numai un po- 

gorător mai târziu dih aceiaşi. | 

In orice caz Gavril Ciorneiu coborâtor din Gaitona, ne- 

poata Tăutului 1og., a fost la alegerea din 1725 în Bălileşti, 

împreună cu Mirăuţă şi mai apoi amândoi aceştia au 

mutat hotarul în paguba lui Sandul Ciomârtan. 

La procesul din 1742 nu mai trăia Mirăuţă, ci Savin fiul 

lui, din Ciornesşti erau. doi nepoți ai lui Gavril. Ciorneiu : 

Proca şi Vasile Abageriul. Sandul Ciomârtan era în viaţă, 

dar se mai ivește alt nepot aliui Savin din Comănești : 

Pavel Morţun, alt coborâtor di'ntr'un Gavril Tăutul log. şi 

anume din fiica acestuia Tofana. Este acest Gavril Tăutul - 

strămoş al lui Pavel Morţun, același cu Gavril Tăutul tatăl. 

Anisiei? Este de crezut că nu. Căci și Lupul tatăl Parascăi, 

mama lui Savin din Comăneşti, trebue să fi trăit în partea 

din urmă a-jumătăței a doua din veacul a! XVII-lea, pe când 

strămoșul lui Pavel Morţun este de bună seamă acel Gavril 

Tăutul log. care a. făcut hotărnicia _ din Budeniţa în. 1626 

(Zotta. Note de la Arhiva Trib. Cernăuţi). | ” 

Inse in Comănești a mai avut amestec și altă ramură de 

Tăuteşti: loan Tăutul popa şi Simion fiiul acestuia. loan 

„ (losif) Tăutul e născut în anul 1691 (Solka, Wickenhauser 

pg. 150, 7275]1767 Iul. 22, unde loan Tăutul popa arată că 

e de 76 de ani Despre acesi loan (losit) Tăutul găsesc amă- 

nunte într'o spiță genealogică înfăţişată de Simeon fiiul lui 

în anul 1768J9. (Arh. St. Buzău). | 

Se'nţelege că nota la Vas. Albotovici este fantastică. și 

trebue să fie opera lui popa loan Tăutul—care a mai avut 

şi alte alea pe cuget--dar că Maria soţia lui loan Tăutul o 

fi din Alb6teşti nu avem temeiu a ne îndoi, 1) 

b) Spiţa din hârtiile înfățișate de un Secară.
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Toader vătav. : 

Vas, Albotovici [acest Vasile, se adevereşte prin 
zap. dela Roman vodă]. - 4 “ 

Măriuca [adeverită prin zap. din 1644]. 

  

  

3 

  

Matia 
- = Ioan Tăutul ) 
O Ț—— 

Simion  Andyei Ileana = V. Mancăș 
PR 

i 

o 
Petre Ioan Alistar 

Intrebarea ce mai rămâne este : al cui fiiu a fost Ioan, Tăutul? Intre fiii lui Pătrașcu Tăutul dela Zamoste, Gră- mești și Ispas este un Sandul care a avut următorii fii : Ioan, Al, Neculai (Neofit), Andrei, Dimitrie. Ioan este popa nostru ; căci datele cronologice se potrivesc Şi pe lângă acestea din daraverele acestor Tăuteşti, fii ai lui Sandul, din moşia An= tileștii, lângă Cămărzani ţinutul Sucevei, aflăm că moşia aceasta a fost de zestrea strămoașei lui Sandul Tăutul, fata „lui Dubău. Că Sandul e din coborătorii lui Pătraşcu dela __ Zamoste se adeverește mai întâiu prin faptul că Mihaiu „Tăutul dela Cordăreni a avut 2 băieţi şi trei fete; iar băieții au âvut numai fefe. Intre coborătorii lui Toader. dela Vilavce nu este nici un Sandu la această vreme, apoi lucru hotă-: rător, Tăuteştii dela Antileşti sunt rude cu ei Și răscum- pâră, părțile vândute de aceia. lar Sstrămoașa lui Sandul este soţia lui Zaharia: Zah—lonașcu—Pătraşcu-—Sandul, Deci Zaharia Tâutui a ținut pe fiica lui 'Toader Dubău hotnogul, - căci cronologia nu permite ai-o atribui pe .a lui Tudosie Dubău, iar Toader Hotnogul e cel mai vechiu Dubău. Găsim totodată şi pe soția lui Sandul Tăutul, tiiul lui.
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Pătrașcu din Zamostea. etc.: este Cărstâna, fiica lui, Savin din 

Comăneşti, nepoată a Părascăi n. Tăutul, căci un document 
ne spune că Simeon era nepot lui Ghedeon! și Ghelasie și 

totodată nepot şi tatălui acestora, lui Savin, ceea ce se poate 

numai dacă admitem că Savin e tatăl Crâstinei: mama lui 

ioan Tăutul. Căsătoria între Crâstina şi Sandul Tăutul s'a 

putut face, căci erau.la grad destul de depărtat de înrudire, 

” . Toader Tăutul - 

"Zaharia - Ţoader 

> ore Ă | pu 

Pătraşcu - Părasca= Mirăuţă 

Sandu Savin= Safta 

E | > Cârstina 

Deci Sandul a luat pe Cârstâna nepoata sa de văr al 
patrulea, 

Este un document din 1704 (No. 64, 12 Dech., N. lorga 
Stud, şi doc. V. pg.). Prin acesta lonaşcu Bilăi Cap de ghindă, 

Ciorneiu, vinde lui loan Paladi vist. moşia de la tată său 

„Gligore care era feciorul lui Bilăi soțul Nastasiei, tata lui Cră- 
stea Mihăilescul, în moșia Botoşenifa. lonaşcu Ciorneiu, clu- 

cerul spune că nu are frate sau soră -— neadevăr, căci avea 

pe Zota călugărul, care mai târziu dă și el partea sa din 
Botoșenița, din Bălileşti şi din Cătămărești ce avea de pe 
mamă. (1748 No. 144, 13 Aprilie, N. Iorga Stud. şi doc. V 

pg. 2456). E adevărat că în Bălileşti avea de pe mamă, 
dar în Botoşeniţa avea de pe bunică-sa. (Nastasia fata lui Cră- 
stea -Mihăilescul), în Cătămăreşti'va fi avut de pe mamă, căci 

Gaftona fiind fiica Nastasiei lui Mih. log. Tăutul, a putut 
îi Nastasia măritată cu un boier din Cătămărești de la care 

să-i fi rămas a parte acolo.
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„Dar lonaşcu biv clucer.. fiiul lui Glig. Bilăi ne mai spune 

că împărțeala între câle două fete ale lui Crâstea Mihăilescul 

uricar, au tăcuto Dum. Ponici, Gavril Tăutul şi Tudor 

Brahă. Nu spune înse când. 

Dar socot că putem fixa aproximativ acea: dată şi prin 

aceasta afla şi când trăiă Gavril Tăutul de care este vorba 

: Dum. Ponici se "ntâlnește începând de la 1606—1635; - 

Teodor (Tofan) Braha, la 1729 — 1755 mirean, iar la 1755 

Maiu 9 călugăr ; în actul dela 1755 călugărul arată un act 

din 1704 (dar nu se vede dacă era dat lui ori tătânesău), 

apoi înnainte de 1767 moare. Piin urmare nu înnainte, de 1704, 

dar nici la această dată nu va fi fost vrâstnic, ca unul ce 

era născut pe la 1700. 

Deci Teodor Brahă n'a putut să fi luat parte la împăr-. 

ţeală între fetele lui Crâstea Mihăilescul. Rămâne deci de 

admis că a tost la acea ducrare, nu Teodo: Brahă, ci tată- 

său Gheorghiţă Brahă, ginerele lui D. Barbovschi, dacă nu 

Nicorici Brahă. Dar înseşi fetele lui Crâstea Mihăilescul 

trebue să fi murit pe la mijlocul veacului al XVII-lea, căci 

Crâstea Mihăilescul era om din veacul XVi-lea şi era 

căsătorit în 1585, Ur. X Maiu 8 1585 pg. 131]2, în care 

e vorba de soţia lui, fiica Sorei (și nu fiica lui Sora cum 

s'a tradus greşit); ba după doc. din 7054 F. 29 „Isp. și Zap“ 

tom. 1 pg. 84; era căsătorit şi la această dată (1546), din - 

-care ar eşi că Maria soția lui Cârstea e fiica Sorei, iar Sora 

e flica lui T. Căliman, nepoată colaterată” a lui Vlad vorn. 

de supt Petru vv; 

  

  

  

  

T. Căliman 

Sora Neacşa fata 

| | | = Vrânseznu 
Maria ” 

= Crâstea Mihai- - 

lescul 7 , „copii 

Petre Cârcovici Gliga 3 surori. |



155 

„Intrun doc. din 1576 (Regeste Hurmuzachi XI) găsim la 
această dată împreună cu Crâstea Mihailescul uricat, pe 

Bilăi vorn, şi pe Bilăi stolnic, iar unul din aceştia o fi tatăi 
lui Bilăi diac soţul Nastasiei, fiica lui Cârstea Mihailescul. 

Deci împărţeala între Nastasia şi Parasca fiicele lui Crâstea 

Mihăilescul a trebuit să se facă în timpul când găsim în: 

documente pe D Ponici—de la 1606 — 1635, când trăia și 
Gavril Tăutul log. cel cu hotărnicia din 1626, deci acest - 
Gavril Tăutul este al nostru, adică tatăl Tofanei şi nu al 

doilea Gavril Tăutul cel de pe fa începutul veacului at 
XVIli-tea. - 

Tot acesta o fi şi Gavril Tăutul care-a fost martur la o 
cumpărătură a lui Dumitrașcu Mivulovici din Tureatca (Ur. 

XXII pg. 109 tără dată) de la unul din Valeva. 

Tot acesta o fi şi acel Gavril Tăutul care a fost maitur 
la o cumpărătură ce Dum. Mivulovici a făcut dela câţiva 

inşi din Valeva (Ştefan fiiul luiToma din Valeva, partea lui 

Ștefan şi Coste, fiii lui Toma) pentru o parte din Tureatca. 

Acest act, în orice caz, e mai vechiu de cât diata lui Dum. 

Mihul, din 1633, ba având în vedere că D. Mihul făcea cum- 
părături în Tureatca încă din 1592 Ur. XXII pg. 64 și 109 

şi că D. Mihul a cumpărat tot în 'Tureatca, se prea poate 

să fie şi aceasta cam din acelaşi timp. In orice caz nu e: 

mai nouă de întâiul sfert al veacului al XVIl-lea, 

Este deci probabil tot Gavril Tăutul al nostru. 
In. 1650 (81|CLXXX Acad, rom) F. 10, Gavrit Tăutul 

vinde ţigani vistierului Gh. Roșca. 

Urmează acel Tăutul (Gavril) citat într'un doc. din 1704, 

dar în care se vorbeşte de o lucrare făcută de el în Boto- 

şeniţa cu mult înnainte. (Vezi mai sus). , 
A mai căuta alt Gavril Tăutul mai nou nu are scop, “căci 

nu ar putea fi al nostru — rămânem deci la Gavril Tăutul 

log. cel care a notărnicit Budeniţa la 1626 şi toate docu- 

mentele ne vorbesc — e de crezut— numai despre acesta. E 

Gavril fiiul lui Lupul, nepot al lui Toader, fratele lui Zaharia. |



Dar încheerea la care-am ajuns ne. sileşte a admite și că 
“Gavril Tăutul log. dela 1626 este tată nu numai al Tofanei, 
Ci şi al Anisiei soţia lui Simionel comis? De ce ma venit 

"Pavel „Morţun. la moștenirea lui Constantin fiul lui Simionel 
comis, ci Va moștenit numai Simion "Tăutul? 

Ne vom mai întâlni cu Tăuteşti, când vom ajunge la po- 
gorâtorii din Constantin fiiul lui Vasile Morţun din Budeniţa 
Şi la ai lui Neculai Pavel Morţun. Constantin Morţun a ţinut 
pe Mărioara Tăutul în veacul a XIX lea, iar Neculaiu Pavel 
Morţun -m'a ţinut o coborâtoare din Mih. “Tăutul prin Gaftona _. 
=Gligore Ciorneiu (Bilăi diac) (2) 

La pogorâtorii din Toader „Morţun  fiiul lui Pavel, iarăși 
vom avea a face cu sângele. tăutesc, de data asta prin Hu- 
hulești, Vartic şi Băiseanul D, strămoșii Marghioali luraşcu, 
soția lui Gr. Morţun, strămoșul Morţuneştilor d6 la Bacău, 
ramura din Toader Morţun. 

Aci ne mai rămâne să cercăm a mai lămuri o chestie: 
cine-a fost soția lui Gavril Tăutul? Die cercetarea documen- 
telor nu avem nici o dovadă directă sau indirectă că soția 

„1ui Gavril Tăutul log. a tost altă Tofană. Dacă n'ar fi avut 
ștrămoşii obiceiul rău de a se iscăli fără numele de botez, 
iar alte ori numai cu cel de familie, n'am întâlni atâţia Tă- 
utul log, fără a arăta ce Tăut anume: Gavril, loan, Lupul, 
Mihaiu,—lucrul ar fi lesne Dar obiceiul 'era, trebue deci să 
credem că Gavril Tăutul log. a putut să fie şi el pomenit 
şi ca Tăutul log. Și pri'ntre acești “Tăutul log,, tocmai din 
vremea care ne interesează (din 1/, sau L-ia 1/, v. XVII) este 
unul cu soţie Tofana. Este „Tăutul biv. log. din 1625/şi. 
soția lui Tofana. Ei mai întâiu cumpără de la Lupul sin! 
Gorcea Udrea şi Todosia (sorâ) 1/, din Sârbi pe Başău 

  

1) Deci dela la 'Tăuteștii din v v. al XVI-lea.
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ţin. Dorohoiului, partea dejos. Dar tot ei şi tot în același 

“an, o dau Mrei Pantocrator (Ur XVII pg. 126). Mai curios, 

e că Udreştii se judecaseră cu Mrea aceasta a lui Teodor 

Movilă şi, deși 'călugării țineau că moșia aceasta le-a tost 

dată danie de ctitorul lor, neputând dovedi cu acte, pier= 

duseră. Soții Gavril şi Tofana cumpără acea I|, şi se gră» . 

bese a o da Mrei Pantocrator, 

Intâiu, ca să poată cumpăra de la Udrești, trebuea să fie 

rudă cu ei, și anume Tofana; deci socot că nu greșim, 

susținând 'că Tofana era din familia Udrea. Ba, dacă nu va 

| ti vre-o greșeală la următoarele documente și pe mama" 

Totanei a. chemat'o tot 'Tofana, Doc. CXXII 7131 (1623) 

Apr. 2 laşi Şur IV_Ghib. spune că Gr. Udrea medelnicer a 

dar pe fiică sa Tofana după Mih. Tăutul părcălab. ” 

Dacă în document va fi Mih. Tăutul este greşeală, căci 

Mihaiu Tăutul bir. părc a fost soţul Antilinei, fiica. lui Onciut 

Vrânceanul, coborătoare, pe de o parte, din Onufrie Baf- 

bovshi, iar pe de alta din Luca Arbure, şi prin urmare Tău- 

__tul care-a fost soț Tofanei Udrea este Gavril "Tăutul log. Dela 

ea atfi avut zestre dealul Laslău la Cotnar. lar doc: 97 din 

t. 1 pg II Isp. şi zap. Ghib, 7133 ne spune că Gorcea Udrea. 

și Totana, vând !/, din Sârbi lui Tăutul log. şi Tofanei. Deci 

aci nu mai este vorbă de Mih. Tăutul părc O), ci de Tăutul 

log. == Tofana.— Se înţelege că facem ipoteze — 

Familia Udrea e de măna întăia, căci Gligore Udreă Orbut 

a ţinut pe Parasca (Mica) fiica Odochiei, nepoata lui Luca 

Arbure, iar pe Nastasia fiica lor a ţinut'o în căsătorie Toader 

Armaş Turcijl (Murguleţ), unul din cei mai de frunte boieri 

ai vremei. Grigore Udrea med. tatăl Tofanei noastre ar îi 

fiiul tui Isac Udrea, frate cu Pătraşcu Udrea f. pitar, fost vornic 

de Botoşani. Maxim Udrea și Gr. Udrea f. mare vătav 

(Orbul) ar fi fii lui Udrea Danoyici. stolnic. După Ms. 418k 

Acad. rom Maiu 28,în 1584 trăia Mărica soţia lui loan Solo-) 

mon pisar, nepoată a lui “Udrea fost vătav mare, deci Udrea. 
- 

acesta a mai avut o fiică pe lăngă Nastasia, care Nastasia.
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m'a avut copii. Acea fiică pe care. doc. 117/CXLIII 1588. lunie 4, o numește greșit Nastasia—a fost căsătorită cu Lazăr m. vătav de Suceava, iar pe Marică fiica ăstora a finuto Solomon pisar. Udreştii aveau moșia Oncanii cu, «documente dela Alexandru cel Bun. | 

Anexa a V-a 
„In doc. din 1742 Maiu 18 (Ms, 237, pag. 118) am înloe -cuit textul prin altul, De Motivut este eă la 1742 Maiu 18 Savin sin Mirăuţă din Comăneşti nu mai trăia, | | Să alăturăm acest doc. cu altul din 1742 Aug. 1 (Ms. 237 pag. 226). Intre ele este depărtare de > luni şi 13 zile. In primul ni se spune că se judecă Savin sân Mirăuţă, Pavel Morţun, nepotul lui. Savin, şi doi: nepoți ai lui Gavril- Ciorneiu, cu pârâșul lor Sandul Ciomărtan pentru hotare, în : Bălileşti. Ă 

| În a! doilea 
«deon proin egumen (fiu al lui Savin), zis şi Căzacul, cu Si- 

Sar putea crede că Savin o fi murit între 18 Maiu 1742 Şi 1 Aug. 1742 ; dar la 1 Aug. 1742 se citează alt document mai vechiu de căt cel de la 18 Maiu 1742 —anume din 1739 

lași Sandul Ciomârtan. Deci, la 1739 Maiu 31 Savin nu mai trăia, de vreme ce fiul său (Ghedeon) dispuriea de avere. In 1739 Maiu 31 au fost de împărţit: o moşie întreagă, “Comăneşti din Bucovina şi alta, Bălileştii PO In 1739 lon Tăutul ia toată !/, din Comănești; Ghedeon. fiul lui Sâvin, cu ai lui, !/, din Bălileşti, şi Sandul Cio. mărtan !/, din Comănești. i | Mai apoi Ghedeon a dăruit Mrei Homorul 1], din Comă-
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- neşti (care nu era a lui), iar Î]aâ vândut aceleeiași mănă- 

stiri— asta, deşi nu avea nimic. în Comăneşti. Atunci Sandul - 

Ciomărtaii a pus stăpănire pe acea (|, din Bălileşti ; ia lon 

“Tăutul a rămas fără moşie. Înnainte de împărţeala din 1739 

stăpâneau, se vede, în devălmăşie, câteşi - trei neamurile în 

Comăneşti şi în acea 1/, din Bălileşti, Ă | 

Pavel Morţun în 1714 avea parte în Bălileşti (doc. Zotta), 

în 1723 Sandul Albotă clucerul făcuse împărțeală în Bă- 

lileşti între Comănești (Savin) şi Ciorneești (Gavril Ciorneiu), 

Partea aleasă în 1714 a lui Pavel Morţun nu tusese pusă în 

cauză. Savin era mort la 1724, iar -Mirăuţă va fi murit pe 

la 1680. Acuma Sandul Ciomărtan, care stăpănea jumă- 

tatea: luată ca dispăgubire, se plângea că, nețihând "seamă 

de împărțeala din 1723, Ciorneiu și Comăneştii muta- 

seră hotarele. E vorbă, se vede, de hotarele între !/, lui Sandul 

Ciomărtan -și 1], stăpănită de Comăneşti, Pavel. Morţun, 

Ciorneeşti în ceealaltă !], din Bălileşti. — 

In ce calitate stăpânise Sandul - Ciomărtan în devălmăşie 

cu Comăneştii şi Ciorneeștii !j, din Bălilești și Comăneștii 

întregi înnainte de împărțeala din 1739? | - 

Ciomărtăneştii aceştia se trăgeau din o soră a lui Savin din 

Comăneşti, iar însuși Savin, cu un frate şi o soră; era fiiul lui 

Mirăuţă din Comăneşti, soţul Parascăi fiica unui Lupul Tău- 

tul. Daci Ciomărtanii ăștia aveau în Bălileşti drept ca sco: 

borător din Parasca, prin sora lui Savin, dar sora lui Savin 

era şi Comănească, deci Ciomărtanii aveau şi în Comănești. 

Că un Lupul Tăutul a avut o fiică Parasca, măritată cu 

unul din Comăneşti, rezultă di'ntr'un doc. bucovinean co-" 

municat de d-l Sever de Zotta., Această căsătorie explică 

drepturile lui. Savin şi ale coborătorilor lui în Bălilești (moşie 

tăuteașcă). Savii ştim, a tost căsătorit cu Safta, fiica lui 

Șandir log., deci soțul Parascăi a putut fi Mirăuţă tatăl lui 

Savin, care şi are proeese și împărțeli în Bălileşti. Se poate, 

înse, ca Miriuţă să fi fost nu soţul, ci fiiul Parascăi Tăutul, 

Am presupus că Parasca a fost fiica lui Lupul fiul lui 

]
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Andreiaș, fiiul lui loan Joan log. Tăutul, căci loan Tăutul 
log. a trebuit să aibă !/, din Bălileşti, 1|, pe care: o găsim. 
în stăpânirea coborâtorilor din Parasca. Această împrejurare 

“ne dă drept -a credem că Isac și fraţii lui, fiii Nastasiei, s'au. 
stâns fără urmași, căci ăltfel n'am găsi la urmașii Parascăi 
1], din Bălileşti. | 
Am admis că Mirăuţă a avut pe Savin şi două fete, între 

“cari Crâstână, mama lui loan Tăutul, bunica lui Simeon şi 
a fraţilor lui. Am mai admis o soră a Crâstânei şi a lui 
Savin, din care se cobora Sandul Ciomârtan, vărul lui Si- 
mion Tăutul. M'am bazat pe faptul dovedit documental că 
Crâstâna avea 17; din Comăneşti, dec: Mirăuţă. trebue să fi 
avut trei copii (pe Savin, pe Crâstâna şi încă.o fată), Ad- 
mițând această filiaţie, înțelegem și alt fapt: că Ghedeon şi 
fraţii lui, fiii lui- Savin, formau o grupă cu drepturi egale 
cu grupa din Crâstâna și cu Ciomârtăneștil din cealaltă soră 
a lui Savin, așa că în 1739au împărțit o moșie întreagă (Co- 

- mănești din Bucovina) și Bălilești 1]: Ghedeon cu frații lui 
au căpătat !/, din Bălileşti, Ion Tăutul fiul Crâstinei (cu 
traţii lui) 1], din Comăneşti și Sandu! Ciomârtan cu ai lui 
cealaltă 1/, — deci părți egale pentru fie-care grupă. 

Dar Ghedeon, supt cuvâne că frații săi, Ghelasie, Ghedeon ȘI 
fiii altui frate Ion (Ghedeon și fraţii lui aveau porecla Cazacul), 
n'au dat mulțumire pe împărțiala din 1739, a făcut daniemă 
năstirei Humorul 1/2 din Comănești, -iar alta '/p i-a vândut'o 
— deşi nu aveau nimică în Comănești nici el nici fraţii lui, 
Mai punea înnainte în 1742, când Simeon Tăutul Pa tras 
în judecată, că ar fi cumpărat 1], din Comăneşii de la Crâ- 
stina mama, lui loan Tăutul — dar Simeon i-a arătat că 
numai vorbă de vânzarea aceasta, fusese, dar nu vânzare făcută de moașă sa (bunica). Sandul Ciomărtan pusese stă- 
pânire pe 1/2 din Bălileşti ca să se despăgubzască de 1/2 din Comăneşti vândută de Ghedeon şi de fraţii acestuia. 

Pentru stabilirea celor arătate mă bazez pe doc. din 1 Aug. 1742 (7250) din Ms, 237 Acad. rom. pg. 226. 

!
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Simeon fiul popei Ioan (Tăutul) a pârât de unchiul său (Ghedeon era văr primar cu tatăl lui Simeon 1. N) Ghe- deon proin egumea (zis Cazacul) fiiul lui Savin fost vorn. Simeon arată că 'n 7247 (1739) Maiu 31, popa lon (tatăl lui” Simeon) a făcut împărțeală cu Ghedeon (fiul lui Savin) „şi cu Sandul Ciomărtan: Arată împărțeala de care am vor- Pit=mai sus şi ce-a făcut Ghedeon, ce-a făcut atunci San- dul Ciomărtan și întâmpinările ce face acuma Ghedeon, | cum. că ar fi cumpărat partea Crâstinei, mama lui loan Tăutul. (:/,). Procesul s'a judecat și 1/2 din Comănești „s'a întors lui Simeon Tăutul și fraților lui; iar călugării, dacă nu se mulțumesc (numai) cu ceealaltă “la, Simeon . “Tăutul şi Sandul Ciomârtan le vor întoarce banii. Deci s'a iuat îndărăt 1/2 cea dăruită de Ghedeon şi a rămas să . răscum= pere: dela călugări ceealaltă î/a, cea vândută. Fireşte Sândul Ciomârtan a rămas stăpân pe !/; din Bălileşti. | Din doc. 26/84 Acad. Rom. 1742 (Maiu 30) vedem că Simion diacul (Tăutul 1. N.) fiui lui Ion (Tăutul 1, N.) că lugărul, s'a judecat cu călugării de la Homor pentru :/, din Comănești. Acest doc. e mai vechiu de cât cel prece- | dent cu vre-o 2 iuni. i - 
Simion şi Sandul (fiind ei neam) se învoesc să întoarne Mrei banii şi să ţie. ei jumătatea (vândută de Ghedeon), Dar nu dau banii şi autoritatea: îi pune la închisoare, după ce îi judecă. Era judecător Solomon Botez, isprav- .Ricul ținutului Sucevei, când a venit pe tronui Moldovei MSa loan Vodă (deci în 1741, loan” Mavrocordat), Simion - a plătit partea sa (44 de lei şi 2 boi “drept 46 de lei). Dar Sandul Ciomărtan n'a putut plăti şi stătea ia temniţă, Si- meon a dat zapis cu zi (termen) că va plăti el și partea lui Sandu, dar n'a putut (doc. ne spune că Sandut era văr cu Simion 1. N.). Călugării i: au dus la judecată la vei log. San- dul Sturza, să dea ori banii ori moşia. Sturza le-a mai pus aită zi, dar n'au putut plăti nici atunci. Simion a luut îndă- Tăt banii ce plătise şi î/, din Comăneşti a rămas la Mănă- 

14
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stire. Sa dat. carte: călugărilor. î în.7259. (750) şisa a mă- 

surat şi ales pe teren. . i _ 

De-aceea mai departe găsim pe coborătorii din loan Tău- 

tul stăpânind 1], din Comăneşti ; utmaşii lui Savin nu mai 

- au nimic'acolea, iat Sandul Ciomărtan a rămas cu..!], din 

Bălileşti, !|, care a stăpânit o. „neamul lui Ciornărtan și în, 

veacul al XIX-lea. 

Mai avem doc. din 7250 (742) Maiu 18 „as, 237. “Acad. 

rom. pg. 118:). 

Acolea ne spune documentul că. s'au judecat Savin sin 

Mirăuţă ; nepotul lui Savin, Pavel Morţun, Proca şi Vasile 

Abageriul, nepoți lui Gavril Ciorneiu, aceştia ca pârâţi, ia ar 

pârâş este Sandul Ciomărtan. 

Înse, precum am spus în text, Savin sind Mirăuţă era mort 

la data. documentului. Din doc, din 7947 Maiu.. 30... (1739), 

citat în cel din 7230. (1748). August 1. (Ms. 237 pag. 226), 

am văzut că în.1739 Ghedeon şi fraţii lui cârmueau averea 

de mai înnainte vreme, deci Savin era mort; De alttel,.. va fi 

fost mort chiar de mulți ani. A - 

Va să zică nu se poate să figureze ca: parte în procesul 

din 1742 Maiu 18 Savin sin Mirăuţă, ci trebue să admitem 

rectificarea propusă în text, că s'au judecat: Pavel Morţun, 

nepot lui Savin sin Mirăuţă şi nepoţii . lui. Gavril Ciorneiu, 

pârâţi de Sandul Ciomărtan, care se făcuse. stăpân pe j, 

din Bălileşti şi avea nemulțumiri că-i călcau notarul urmaşii 

vui. Gavril Ciorneiu şi Pavel Morţun, răzeși în ceealaltă jumă- 

tate din Bălileşti, unde Pavel: Morţun Și alesese _partea in 

1714 (Zotta).- e . 

in- aceasta 1 Simeon Tăutul va î avut “parte de ș pe "Con 

stantin fiiul lui Simionel comis. 

- Fosta amestecat. în acest proces, despre care. avem un 

document schilodit, şi Simeon .. Tăutul ?:De. crezut că da. ŞI 

poate .că'n textul originar se spunea. despre Șimion. nepoțul. 

lui Savin sin Mirăuţă, - 
ae 

1) "Acest Ms. este Condica lui «uaodeată
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In adevăr, în acest document Sandul Ciomârtan spune - 
că'n trecuţii ani Albotă clucerul hotarnic a împărţit şi a 
stâlpit cu pietre în Bălilești (se vede că între 1], ce acuma 
stăpânea Sandul Ciomârtan şi 1], în care erau răzeșii Co- 
măneștii şi Ciorneeştii (Mirăuţă şi Gavril Ciorneiu); dar aceşti 
doi au stricat hotarele și au luat câtăva pâine de dijmă, 

Când hotărnicise Albotă clucerul? Din alte documente știm 
că'n 1723/4; dar Mirăuţă nu putuse fi atunci în viaţă, ci 
poate Savin fiiul lui Mirăuţă. Deci aveau parte și'n acea ju- 
mătate. Dar acest act este numai plângerea lui Sandul Cio- 
mârtan, hotărârea n'0 avem. Destul este că găsim în această 
jumătate pe Pavel Morţun şi pe nepoții (de soră ?) allui Ga- 
vril Ciorneiu. - 

De unde avea Pavel Morţun parte în Bălileşti ştim: era 
de pe Tofana îiica lui Gavril Tăutul, a cărei răsstrănepoată 
era mama lui Pavel Morţun (v. Index.). Era Tofana îiică ace- 
iuiași. Gavril "Tăutul ca şi Anisia, de la nepotul căreia: Si- 
meon Tăutul căpătase moştenirea direct sau indirect încă 
supt Niculaiu Mavrocordat, deci între 1710 și 1714? Greu! 

Dar, de unde aveau drepturi Ciorneeştii ? Sunt prea multe 
familii Ciorneiu în Moldova, așa că e anevoie de descălcit 
istoria aceasta. Totuși Ciorneii coborâtori din Gaftona (ne- 
poata Tăutului) ne sunt mai bineșor cunoscuţi. Ei sunt cei 
cari se pogoară din Bilăiu diac, ginerele lui Crâstea. Mihai- |. 
tescul uricar (mort pela începutul veacului al XVII- lea). Bilăju. 
diac a ținut pe Nastasia fiica lui Crâstea, având zestre |, 
din Botoşeniţa lângă Bălileşti. Tot în 'Botoşeniţa avea parte 
altă tată a lui Crâstea, Parasca, măritată cu Costinel din 
Rusăni, care n'a avut copii. Gligorașco, fiiul lui Bilăiu diac, 

a luat pe Galtona, nepoata Tăutului, cu care a căpătat parte 

„în Bălileşti. Galtona. a avut .vrmătorii, copii :. pe .Zota Cior- 
| neiu călugărul, pe Ionescu Bilăiu clucerul, zis-cap de Ghindă, * 

E Şi 'sunteri siliți a mâi admite încă un: fiiu din care ar ti 

Gavril Ciorneiu '!) și. din care mai. târziu găsim pe Andreiu 

1) N. Iorga Stud. V pg. 256. 1765 citând împărțeala din 1723/4 în Bă- 
iilești la care “Gavril Ciorneiu a luat parte.
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căp. Ciorneiu şi pe sora lui. Despre Andreiu un doc. buce- 

binean (Zotta) ne spune că se pogoară din Gligoraşcu Bilăit. 

“Pe sora lui Andrei căp. Ciorneiu a ţinut'o Ștefan Zota şă- 

trarul, tatăl strămoşului d-lui Sever de Zotta. Indicaţia do- 

cumentului d-lui Zotta capătă confirmare prin aceea că Zota: 

călugărul în 1748, când da partea sa din Budeniţa şi Bălileşti 

nepotului său, C. Paladi . biv. vel stoln, declară că mai are 

fraţi 1); deşi Ionașcu cap de ghindă, când vinde partea sa 

din" Botoșenița tatălui lui C. Paladi, zice că nu are frați, 

măcar că lonaşci a vândut înnainte de-a vinde Zotta şi 

„anume în 1703/4. i 

Deci. Crâstea Mihăi'esci' uricar: 

= Măria fata Sorei 
  

Nastasia . + Parasca 

= Bilăiu diac = Costine! 

i i din Răuseni 

Gligoraşcu . . i 

BilăiuCiorneiu - . 9 

= Gaftona, . 

nepoata Tă- 
| utului  - _ , 

4 | . 1 

Ionagcu rsui 
Bilăiu Cap : vorn. de poartă 

de ghiadă , e 

clucer ” i 

Gavril Nastagia 

  

i 
N “i 

Maria Joana 

“Notă. Vasile Abageriu şi Proca ur fi fii ai celor două fete ale Nastastei 

3 lar despre Ursul vorn de poartă Ciorneiu avem doc. din 1740 lan. 8 Acaă. 

--Rom. Creşteri Ian.—Martie 

1) K. orga Stud: V pg. 425: 7256 Apr 13 (1748).
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Se pare înse că după această judecată, Ciorneeştii cobo- | 
râtorii din Gavril au urmat pilda lui lonaşcu cap de Ghindă 
şi a lui Zota Ciorneiu, și au vândut tot “Ge-au mai avut în 
Bălileşti, Pălădeştilor, Nici Morţuneştii nu se mai pomenese 
la Bălileşti după 1743. Vor fi vândut şi ei ce le-a rămas,! 
Ciomârtâneştii,  înse, au stăpânit jumătatea, dar supt ei 
numele vechiu nu s'a stins, ci s'a prefăcut în Bălinești, 
prin disimilare, Biserica lui loan Tăutul mare log. este încă . 
în ființă 4) 

Anexa a VI-a. 

Anghelachi din Popişcani şi Lăţcani a avut trei fete Şi, 
pe cât se vede, nici un feciot. Pe una din ele, Crâstina, a 
ţinuto Constantin Sărbul; pe alta, Pavel Morţun, iar pe a 

1) D-l O. Tatrali în „Viitorul“ din 19 Sept. 1922 a scris despre această: 
biserică un studiu foarte însemnat, ca tot ce scrie d-] 'Ţairali, de altfel. 
Ne spune că e cel mai vechiu specimen al tipului ce apare în epoca hri 
Ştefan cel Mare. ÎInfluinţele gotice sunt evidente. Pictorul va fi fost un 
macedonean sau elev al unui macedonean. Este portrâtul logofătului Tăutul 
oierind Mântuitorului biserica, Cu el sunt cei doi fii ai lui, Pătrașcu și Ion, 
apoi o fiică şi soţia, amândouă numite Anastasia. Fresca este contimporană 
cu construcţia bisericei. Sunt iscălituri pe ziduri, chiar din veacul ai XV-lea, 

Sunt pietre de morminte "în biserică: ale patru copii ai logofătului : 

Petru, Teodor, Vasilica și Magda, Este” și cea de pe mormântul mamei dia- 
cului Dragotă Tăutulovici și de pe al lui Toader Dragotoviti pisarul. Mor- 
mintele lui Petru și Teodor sunt din 1494: unul fiind mort la 2- Sept. 
iar altul lu 22 aceeași lună! Alt mormânt e din 1495, — Deşi biserica se 
credea din 1499 Dech. 6, d. Tafrali o crede din 1494 şi că Ja 1499 Dech. 
8 a fost definitiv isprăvită. D-sa dovedeşte că nu numai că biserica exista 
in 1494, dar era şi zugrăvită în interior, cel puţin în parte. D-sa a găsit 
în absidă iscălitura lui loan diacon din 1494, iar din 1496 a diaconului Gri- 
gore. Tot din 1494 Ioan diaconul şi din 1496 Gavril diaconul au Fevr). 

Prin această constatare cad unele legende și par a se adevri unele idei 

mai noi cu privire la la data închinărei Moldovei la Turci şi la zidirea 
Bi.ericei (Zagoriţ). , 

Morţuneștii nu trebue să uite că momentul artistic și religios din Bălilești 

(azi Bălinești ţin. Dorohoiu) este a! unuia din cei mai glorioși strămoși ai 

tuturor Morțuneștilor fără deosebire.
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treia, N. Știrbăţ. Am citat documentele privitoare la gineria 

- Tui Pavel Morţun; despre a lui Ştirbăţ e documentul din 

7 

lași pentru Constantin Sărbul şi pentru Sandul Rale gine- 
rele lui C. Sărbul No. 15 și 16 din pach. 12, 1768 Mrea 
Doljeşti Arh. Stat-Buc. . - 

Acest Anghelachi din Popişcani este al doilea cu acest 

nume din familie, căci alt Anghelachi, întâiul, fiiul lui Crâstea 

uricarul zis Brăileanul, adică dela satul Brăila din ţinutul 

Cărligăturei, trăise pe la 1667, când era însurat cu Catrina, 

rudă a iui Vasile Banul fost jicnicer (No. 54, 17 lul. 7175 
(1667) Stud. N. Iorga VI pg 80). Deci era născut cel puţin 

la 1640— 1645 şi este -imposibil să fi fost fiica acelui An- 
gheiachi soţia a Il-a lui Pavel Morţun, căsătorit de sigur cu ra 

pela 1740, când prima soție era moartă, Anghelachi împreună 

“cu frate său Constantin (Ur XII pg 324, 1667 F. 13, doc. 

VII 7175 F. 10: Sur. IV (1667); părcalab 1671 (doc. 

Carp. VI Stud lorga pg. 887), iar-în 1673 amândoi frații 

au un proces (Miron Costin Îl. de V. A.Uipg. 149)şi 1675 

"în acelaşi proces (Stud. N. lorga VI pg. 89). Anghelachi mai 
e chiar la 1677 (Sur. V. doc. XXV) şi cu irate său în același 
an (doc. XXII 1677 F. 16 Sur V). 

Intr'un doc. din 1681 No. 90 4lun. N, lorga Stud. VI pg. 92, 

vedem că Simeon părcălabul ar fi avut următorii copii: !) 

_Simeon părcălabul 

Angelachi Chiose Constantin Gheorghe Ioan 

E de crezut că Chiose era porecla lui Anghelachi și a 

tuturor celoralalți. Nume de botez. Chiose e greu de admis. 
De altfel, se știe di'ntr'un: document din 1642 Apr. 6 dela 

  

1) Acelaș lucru în 7185. (1677 lun. 2) Miron Costin V. A. U, tom ) 
pg. 132 — deci data doc. din Iorga o fi „greşită : ? La această dată Anghe- 

lachi va fi fost mort de mult,
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Vas Lupul, că Simeon „părcălabul era: Mihăilescul,. pe când 

Anghelachi. şi Constantin nici odată nu și-au zis Mihăilescul. 

Din alt document vedem că Anghelachi şi fraţii lui erau în 

adevăr fiii lui Crâstea, Chiose Brăileariul. Cel din 1678 No, 53. 

laşi N. lorga.V. pg 224 ne dă pe. Crâstea Brăileanul ca 

tată al lui Anghelachi,. deci şi al celorlalți frați ai ui. lar 

Simeon. părc. Mihăilescu va. fi fost socrul lui Cârstea Chiose 

Brăileanul : “ 

Crâstea Chiose Brăileanul 
= fata lui Simeon păre Mihăileseul 
  

  

- Anghelachi ' Constantin Gheorghe loan + Chiriac fete 

__(Chiose) . . lorga V No. 53 

= Catrina | i pg. 224 1618 

- 1 lan. 

Bocumentele ne dau ca fii al lui Anghelachi pe 'Toader 

şi. Gavril (Ms. Pencovici Acad rom. tom. VII pg. 87, 1204 

lut. ? (1696). lar 'Anghelachi, socrul lui Pavel Morţun o fi 

țiiul. lui Toader -sau al lui Gavril și atunci se uneşte ŞI 

cronologia. 

Intre coborâtorii din Crâstea Chiose Brăileanul din 1629 

şi pogorâtorii din Crâstea Mihailescul uricar este legătura 

arătată că începătorul Brăilenilor .și Popişcanilor, Crâstea 

Brăileanul era ginerele, iui. Simion Mihăilescul părcălab. De 

asemenea este o legătură cu familia Banul, căci Crăstina 

soţia lui Anghelachi, fiiul lui Crâstea Brăileanui, era nepoată 

colaterală a lui Vasile Banul şiel îi face 'acesteia danie 0 

- parte din Popişcani (1667 No. 54, 17: lulie 7175 N. lorga 

VI pg. 80).-O fi fost din Buznești (Pătrașcu și trații lui). | 

_O constatare ce se impune este că Arghelachi fiul lui Crâstea 

Brăileanul. uricar a intrat în Popişcani ca dăniașcu o parte 

din Popişcani ce Vas. Banul avea cumpărătură dela Simion 

Mihailescul părcălabal (act 1642 de la Vas. Lupul, citat 

mai sus), şi pe care Banul a dat'o lui Anghelachi în 1667.
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Vasile Banul jicn. îi zice fiiu al lui Crăstea Brăileanul ; iar 
dania-i-o face lui Anghelachi și Catrinei soția lui Anghelachi. 
Vasile Banul era căsătorit cu Alexandra sora lui Simion 
Mihăilescul părcălab,- iar acesta cu Tudosia, de la care avea 
partea din Popişcani. ce-a vândut lui Vasile: Banul, căci 
altfel ce-ar fi căutat: și ea în actul de vânzare. 
Ne-am pus întrebarea în ce chip -se făcea că Vasile Banul 

era cumnat cu Ștef, Mihăilescul părcălab : era, Alexandra 
soţia lui Vas. Banul soră lui Ștef Mihailescul ori Tudosia 
soţia lui Ștef Mihăilescul era soră cu Vasile Banul? Din 
întâmplare, un doc. (din 1835 Martie 29, 251 | CXXX VIII 
Acad. 'rom.) ne dă lista fraţilor lui Vas. Banul: Anuşca 
Drăguţa, Tofana, Maxim (ian) şi Irina. Prin urmare, “Tudosia 
nu era sora lui Vasile Banul. Nimic “nu dovedește nici că 
Tudosia şi Alexandra să fi fost surori, deci Aiexandra o fi 
soră cu Ştef. Mihăilescul. Prin urmare, e de înțeles că Va- 
sile Banul şi Alexandra să fi făcut danie lui Anghelachi fiiut 
unei fiice a lui Ștef. Mihăilescul, soție alui Crâstea Brăileanul. 
lar, dacă danie o face şi Vas. Banul ca din al său, asta ar 
indica poate că și Catinca eră din Buzneștii, -nepoţi cola- 
terali ai lui Vasile Banul, 

Vedem, deci, că înrudirea lui Anghelachi Chiose cu Mihai- 
lescul pare dovedită, 

Familia lui Crâstea Mihailescui uricarul este însemnată 
și legătura cu ea e de preţ. Se ştie că Crâstea Mihailescul 
este fiiul lui Gliga Mihăilescul uricar. In spiţa ce urmează 
arătăm ce știm despre această familie. In spiță arătâm și 
izvoarele, Ma 
Despre - Sora, soacra lui Crâstea Mihăilescul uricar, un doc. 

din Zap. şi Isp. 7051 (1546) F. 29 pg. 84.'Sora ar fi fiica lui T. 
Căliman, nepoată colaterală a lui Viad vorn. supt Petru vv. 
Sora ar fi soră cu Neacșa mama lui Petre Cârcovici, Gli- 
gore şt 3 surori — nepoți de copil ai lui T, Câliman. Altă 
fiică a lui T. Căliman ar fi soția unui Vrânceanu, deci a lui 

N 
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170. A 

Onutrie, loan sau Grig. fiii lui Onciul Vrânceanul, coborâ- 
tori din Onutrie Barbovschi și din Luca Arbure portar, 

Pe de altă, parte Suitana „soţia lui V. Mihăilescul' trebue 
să fie soră cu Mătica, mătuşa lui T. Petriceico dvornic, ta- 
tăl lui St. Petriceico vodă, iar Sultana şi Mărica sunt, pare-se, 
fiice ale lui Petre portar: Mărica fata lui Petre portar'era în 
vârstă supt Aron Vodă (1 595), căci atunci ar fi vândut 1/, 

„din Movileni (Romani), partea de jos, lui Simeon Moţoc; iar Petriceico cu fiii lui Vasile Mihăilescu și Sultanei, ziceau 
că le-a lăsat'o lor. Deci acea Marică trebue să fi fost soră 
cu Sultana şi cu mama lui Petriceico dvornic Şi, de oarece 
Mărica este fiica lui Petre Portar, atunci Sultana trebue să'i 
fie soră şi tot soră trebue să-i fie mama lu: Petriceico dvor- nic (doc. 88 7157 (1649) F. 22, Sur. III). Deci Petre portar: era bunel de pe'mamă al lui Ștef. Peiriceico Vodă, 
Anghelachi l-iu şi deci şi al II-lea, fiind din fiica lui Sim. Mihăilescul, au adus în unii pogorâtorii din Pavel Morţun sângele lui T. Căliman, al lui Crâstea Mihăilescu! şi al Tu- doscăi soţia lui Sim. Mihăilescul pârcălab—care tot din neam ales trebue să fi tost, a i | 
lar prin Catinca, nepoată de soră sau de vară (Buznea ?) a lui Vas. Banul, s'a pogorât la unii Morţunești sângele lui Penteleiu Banui și a ascendenţiior lui. Despre Vasile Banul vel med, ştim că stăpânea la Hăsnășeni împreună cu Eremia. Murguleţ,. de la un moș (bunel) comun (248 CXXXVIII Acad. rom. 1640 Iul. 5). Acest strămoș trebue să fi fost în linie femeească şi poate fi ori un Stroescul ori din altă fa- milie din elita țerei. 

Anexa a Vii-a. 

lată documentele nobiliare ale Morţuneştilor : - 1. Noi Grigore Alexandru Ghica v. v. Boj. Milost Gospo- dar Zemle moldavscoi facem ştire prin aceaştă carte a dom= * niei mele. De vreme că prin cercetare ce s'au făcut de către:



IA i 

dumnealor veliţii boeri ce-au fost rânduiţi de Domnia mea 

pentru alegerea mazililor, sănovi 1). lui Pavel Morţun ot Su- 

ceavă Sau aflat-că este neam de mazili, și după- dovezi 

ce-au arătat, cazându-i-se a filă rândueala sa, s'au aşezat cu 

dajdea “ia catastihul mazililor şi pentru întărirea -neamuliib 

său i s'au dat această carte a Domniei mele spre încredin- 

țare. Aceasta. înştiințăm. 1765 Apr. 21. | 

(ss) Noi Grigorie Ghica Vodă (L. P.) 
procitoh vel vist. 

“Pe dos: Morzon. . i 

Documentul este tradus în nemţește de-aceea cu „ză. 

Această dovadă pare că o fi cerut'o Pavel Morţun pentrb 

fiii săi în total, curând înnainte de moarte. 

2. Attestatum, | Sa 

Nos collegium statuum .Regnorum Galliciae. et Lodome- 

riae,. Ducatuumdue Osviecimiae et Zatoriae, sub auspiciis 

Augustissimi feliciter Nobis Dominantis losephi ll-di Im- 

peratoris benignissime erectorum, humillimo petito Vasil, 

Sandul, Thodor et Petru Morzun, Nobis praesente 2.do 

X-bris anno currenti, in consequentiam Supremorum de in= 

corporatione Nobilitatis circuli Bucovinensis, dd-o 14 Martii 

1787, emanatorum Valentalium exhibito, annuendo, visis ac 

lectis in conformitate şuperius citatae legis 5 coram Nobis 

reproductis documentis, notum, testatumque facimus mo- 

_dernos supplicantes: Vasil, Sandul, Thodor et Petru Morzun 

Mazilios, seu Nobiles Circuli Bucovinensis, titulo nobilitari 

gavisos fuisse et gaudere. In quorum omnium majorem fidem 

praesens Attestatum manibus propriis subscripsimus, et Si-. 

gilium 'officiosus apponi jussimus, - 

- losephus Comes Brigido. 

Petrus de Zabielski. 

1) „Sinove* inseamnă „fiii“, deci cu tot stilul ciudat dela vale, e vorbă” 

de „fiii“ lui Pavel Morţun, nu numai de unul. Probabil avem a face cu un 

formular menit pentru o singură persoană.
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Andreas Severinus, L. B. 
Dolinianski Archivi,.. Regni. 
teo Bratkowski. - 
(Sigiliu pe ceară roşie.) | 
Ex sessione Collegii Statt m Regnorum Gall. et tLodo- 

imeriae. | | 
Leopolii die 17 X bris 1788 anno. i 
Lucas de Zubranite Dambski. 
Coll. Dyzynski : i | 
(Copie scoasă de d-l Autur Goroveiu de pe diploma ori- 

ginală păstrată la căp. Eug. Farcaș la Cornul Luncei:— 
<oborător din Nicolaiu Morţun, acesta prob. fiiul lui Petru, 
unul din cei 4 Morţuni pomeniţi în atestatul de mai sus.) 
Cum vedem, acest atestat se bazează pe constatarea din 

14 Martie 1787 făcută de autoritatea competentă în Buco-: 
vina, a 

5. Doc. V. G. Morţun No. V. 
Vasile, Sandul, Teodor şi Petra Morţun încorporaţi în 

cartea Maestăţei Cernăuţi la 1878 7: Noemvrie pe baza doc 
<cumentelor. 5 | 

Doc. 2 Pa cumpărat V. G, Morţun în original, în urma. 
înștiințărei dela 8/VI 916, făcută de d-l J. Zanne dela Min. 
Lucrărilor Publice, Dir, gen. de poduri şi şosele. D-l Zanne 
arată că a găsit o diplomă austriacă prin care se. recunoaşte 
boieria a 4 frați Morţun (finele secolului al XVIII lea) Mai 
adaoga că pe unul îl chema Vasile. | 

„ Deci e documentul nostru din 1788 cu cei 4 fraţi între 
cari unul Vasile, Ă E 

Acest exemplar este, deci, altul de cât cel păstrat la căp. 
Eug. Farcăş, de la care dl Artur Goroveiu a scos copia ce 
mi-a trimis. Comparând'o cu copia mea depe originalul din 
documentele lui V. G Morţun, constat că este identic, 
Deosebirea este că *n copia mea, lipseau cele 3 iscălituri de ia mijloc din copia d-lui Goroveiu. Ă - 

Exemplarul cumpărat de V. G. Morţun, provine dela unul.



1% 

din cei 4 fraţi. Exemplarul lui Vas. Morţun dela Budeniţa 

ma ajuns la V. G. Morţun cu celealalte hărtii aduse de Agri- 

pina Szabo, fiica adoptivă a lui Al. Vasile Morţun. Cel dela 

Eug. Farcăş trebue să fie exemplarul lu: Petru. Al lui Sandul 

va ti rămas la urmaşii lui. Neculai şi Lupul nici un fi- 

" gurau în document. 

Anexa a Viil-a. 

Biserica din Budeniţa. 

Despre biserica din Budenița putem da următoarele amă= 

-nunte. | ” 

Părintele paroh din Budeniţa, Dimitrie Rosmetencanu, îmi 

scrie ia 39 1.1923 că anul clădirei bisericei în Budeniţa 

este pus de predecesorul Sf. Sale, iar.Sf. Sa crede că sa 

clădit în 1791, căci uşile bisericei sunt vechi, au struguri de 

vie tăiaţi în lemnul ușiior caşi la biserica din Sinăuţii de 

sus judeţul Sirete, unde biserica e clădită în 1790. (Trimite la 

șematismul arhidiecesan pe 1922) de Grigorcea. Sf. Sa a. 

slujit la Sinăuţi în biserică dela 1906 ta 1911. Sf. Sa se 

mai bazează pe clopotul cel mic al bisericei pe care stă 

scris: „Acest clopot este a Dumisale Gligoraş Morţun şi 

este dat sf. Bisericei Budeniţ 1799*. Acest clopot 'a scăpat 

sf. Sa de rechiziție în vremea războiului. E Di 

Pe clopotul mijlociu era următoarea inscripţie, „Acest clopot 

este a Dumisale Vasile Morţun şi cu soțul Dumisale Sma- 

randa şi dăruit sf. Bisericei Budeniț pentru numele sfântului 

Arhanghel Mihail, 1799 Sept. 31*, Clopotul a fost rechizi- 

ţionat de Austriaci şi deci nu mai este, “St. Sa închee că 

înnainte de 1803 era în Budeniţa biserică de zid—poate “mai 

mică de cât cea de astăzi. 

Neapărat, dovada e făcută prin cele două clopote că 

nainte de 1803 era biserică în Budeniţa şi deci că 'n (803 

Vas. Morțun şi Toader au reparat'o sau cel mult şi mărit'o.
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Gligoraş cel cu ctopotul mic nu este fiiul lui Sandul Pavel 
Morţun şi al Despei Calmuschi, ci e fiiul lui Toader fon. 
Morţun Fiiul lui Sandul nu avea cecăuta aci. A fost copilul 
bolnav, iar clopotul l'au dat părinţii ca mulţumire lui D-zeu 
că a scăpat . 

Alte rămăsiţi din biserica veche mai suni : altarul de pân'ă, 
care se păstrează bătut-în păretele bisericei, în partea unde 

„Stau femeile. Mai sunt şi uşile vechi împărăteşti ale alţa- 
rului cari stau și ele bătute în păretele bisericei. Sunt de 
lemn sculptat, dar numele sculptorujui este necunoscut, 

In cronica parohială la pg. 2 este scris "că în 1829 s'a 
reparat biserica pe cheltueala boierului Al, Morţun 1!) Se în- 
țelege că Alexandru Morţun este fiiul lui Vasile, reparatorul 
«din 1803, căci Vas Morţun murise in 12/VIIl 1816, cum se 
comunică Sf, Sa. | 

Parohia are condici mitricale dela 1790 încoace. i 
Tot în Cronică (pg. 5) scrie: „Cititorii bisericei din Budeniţ 

Sunt evlavioșii boieri și patroni Vasile şi Teodor Morţun“ 
Pomelnic nu este, 

Anexa a IX-a. 
„+ Despre fathilia Roşca din care se pogoară - Anastasia soţia lui Niculaiu Pavel Morţun şi totodată 'Şi despre acea fam. Roșca din care se coboară Maria Davidel soția lui Vas. “Ciurea, din care Ileana (soția lui Chiriac Borş), din care 
Zoiţa Borş, bunica lui V. G. Morţun—am făcut cercetări, -. 

Dau aci o:spiță combinată din cea: găsită în dos lit F, „No. 202 Arh. St::Iaşi.de d-l Ichim, cu cea păstrată în fa- __miliă 'd-lui:Artur Goroveiu, un cob. din "Anastasia Roşca și * Niculaiu Pavel Morțun. dela Budenița, | Părţile în parantez sunt numai la d. Goroveiu, cele cur- “ “sive, numai la d'1'' Ichim, cele cu lltere. ordinare: sunt co- “mune, ui i | 

+) Care “pus în ea un iconostas. (Cronica pg. 5
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| | „= Ioan Roşca: vornic o i 
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III AN 
Constandin - Gheorghe Roșca 

„= fata lui : = Aniţa fiica lui. ! 

Gheorghe . -_ Vasile Mihăilescul : | 

vel log. : o 7 i 

Ei di = 

| . 

Tofana -- . : 
| 

+ tânără la Leca _ . . Ionaşcu | - 

1616 1 Aug.în ii ” SP 
Târgovişte . | az 

Tănase 

  

Gavrilaşcu . Safta. x.  părc. a 

= Ursachi | | 
Davidel  ţ.- i 

E jiie Jonieă koşca 

. . i ia șetrar 

. o ] a : ] a 

„Loghin V.: Par: 

            

. i. „+ tenie măse. 

| . E Enacacbi 

vas. post T. post “Ion Roşca 

| Gh. Roşcă': 

Ipoteza că ar fi egal cu Coristantin” Roşca. 'din 'spiţa: din dos. 

F. No. 202 şi deci că fratele lui Roșca ar fi Solomon, iat 

Roșca bătrânul Dumitru, fiiul lui Vas Roşca, nepot de frate 

jui. Gh. Roşca, va cădea, fiind că descendența lui Solomon 

e cunoscută şi cei trei gineri ai lui. nu au nici un amestec 

cu urmaşi lui: 'Roșea; fiiul: lui Roşca -bătrânul. -Descendenţa...
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Vasile Maria Damian = : —= Ursul din _ sau 1 - Romăneşti ilie 
+ 

j D. Roşca vorn. Todireşti Pavel „Vas. Popa 'Q = leana fata lui î. vorn. de poartă diacul - Neniul teg, => 1 Moise din ciinii i A “ Romănești 

Const. Solomon Gr. Roşca post. = fata lui vel. căp. 
. Andrei lzmană 

| | i | i Vas. Roșca 
fată fată fată 1681 =— soţie cu = Ştef: = Nacu =YV. Căr- moşie în Cureşti Străşca Goian calie 

vameş 
- 

„NOTĂ. Spiţa de pe pag. aceasta trebue legată cu cea de pe pag. prece dentă, măcar că n'au căzut pe două pagini alăturate, ci pe tecto şi verse aceleiaşi pagini, 1, X, 
i 

lui Gh. Roşca este cunoscută, căci avem pe coborâtorii din Leca, fiiul lui (pe cei din -Satta şi din Gavril Leca) 1). 

  

îi 

3) D-l Zotta bazat, p: faptul că mai erau Leca în Moldova iinainte de acest Leca fiul tui Gh. Roşca, face ipoteza că Leca ăsta era ginere al lui Gh. Rogca viat, care doc, 34/CLXXI Acad. rom, din 1651 Maiu 18, pice
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In” veacul al XVliea mai găsim -âlți -Roşca. Intr'o grupă 

este Gr. Roşca Mitropolitul de pe vremea domniei lia alui, 

Al. Lăpușneanul și supt a lui Despot, Deci a fost Mitropolit 

de la 1552—1562,-când îi urmează Tofan. - 
„A trecut la Pobrata, unde a murit în 1570: ae 

Innălnte de-a ajunge Mitropolit, a fost timp de 23 de | ani 

la Pobrata, va să zică din 1530 şi trebue să fie născut pe la 

- începutul veacului al XVI-lea. 

„Mitropolitul Gr. s a născut, deci, cu mult. înnainte de loan 

că Mân. Neamţului a cunip. 1,2 Oglindești (Neamţ) de la Gh. Roşca fost 

vist şi dela feciorul acestăi Leca, nepotul Mihăilescului. ! i 

"Dar Ionașcu să fi fost fiiu al lui Leca nu e de admis, deci acel Roșca 

trebue să fie din altă grupă. D-l Ichim mi-a spus că a altcătuit spiţa pe 

bază de: documente — înse hu am extrasele, ca să pot judeca ; iar în. fișele 

mele -acei coborţtori nu se pot lega'cu descendenții din Gh. vistierul Roşca 

prin Leca și niei la moşii de-ale lui Gh. Rosca nu găsesc amestecați la 

vânzări „pe alţii. Iar pe cei din bca Roşca îi putem urmări, păn la Cor-. 

naciu și Roman; de asemenea pe cei din Safta fiica lui Leca Roşca, Se 

pare că a fost înse cel puţin incă o familie Leca, dacă nu două în Moldova. 

“NOTĂ. Spiţa am controlato. cu numeroasele docuinente - din dos. fi. 

No. 202 ai procesului între med. Răducan Buzdugân şi între Dima 'Teo- 

doru, a cărui soţie avea în Căzăneşti 8, din 1/2 de sat, In acest. proces se 

nfățişează doc. incepând din 1685, până la data procesului, care se ispră- 

„veşte în 1807, câștigând Dima Teodoru. Toate datele din documente sunt 

redate foarte bine în spiţă. Numai una nu merge. Răducan Buzdugan nu- 

meşte văr pe lacovachi Morţun, nepotul (de fiiu) al „Anastasiei, când R.B. 

era văr al treilea cu Anastasia Roşca şi Lacovachi îi era strănepot de vară 
a. traia şi încă era. văr al treilea cu Anastasia numai prin alianţă, căci ea 
nu se cobora din Catrina, sora” Paraschivei, străbuna lui Răducan, ci din 
frateie soţului Catrinei!! 

ŞI totuşi spița trebue să fie aşa, căci C, (Dinul) Roşca în 1763 Ian. 15, 
zice că face dapie părţile ce aveau de cumpărătură in Căzăneşti de la: ne- 
poţii să de soră (lon şi Antimia), lui Ioniţă Dicul (Roșca), nepot de văr 
primar. 

Cred că Roşca, frate al iui C (Dicu) Roşca - 'de pe spița d-lui Goroveiu 
n'a existat şi că e un rudiment din Spiţa ce se alcătuise făcând pe Ioniţă 
Dicul (Roşca) fiiu al lui C. Roșca, ginerele tui Ionașcu — adică făcându-l. 
pe dăniaş nepot de frate: al lui C. (Dinul) Roșca: dărutorul, Această încer- 
care s'a păstrat şi în notița de pe spița “aflată la d-l Ichim, unde vorbeşte 
numai de Ioniță Dicul (Roşca) ca nepot simplu al lui C. (Dicul) Roşca,



7179 

Roșca vorn, ginerele lui Zbierea vorn. Pe: loan îl întâlnim 
în 1598/9, când face alegere la Petrești (Roman) | (Ur. XVII 
Pg. 78], iar în 1587/8 găsim un Roșca uricar (Ur. XVIII pg. 
216), probabil același, - 

Din doc. UI pg. 9 din „Fraţii Gh. şi N. Roşca Codreanu. 
de preotul |. Antonovici 1908, doc. din 1636 Dech..13 atlăm - | 
că loan vornicul, tatăl celor trei traţi Roşca din spiță, a fost 
cumpărat părți în Gereani, în Gura Gerului, pe Siret şi le-a 
dat Mrei lui Ureche vorn. “(Secul) ȘI apoi vornicul a mai cum- 

„_părat părți și a tăcut sat Mrei.: 
Deci dania s'a făcut după 1594 curând. 
Din document mai“ aflăm că i s'a pierdut actul de cum- 

părare, când a mersu canţilearul cu oaste în țara muntenească, 
deci în 1601, 

in 1636 Gh. Roşca dovedește cu marturi și capătă înna- 
poierea daniei- la Mre. 

La această, dată Constantin era mort (din 1622 nu-l mai 
| pomenesc documentele), după ce la 1 Aug.. 1616 îi murise 
singurul copil Toiana în: Târgovişte, unde Const, era cu alţi 

“boieri să aducă pe Radul vv. .[Păr. Antonovici Ibi d]. Vas, 
Roşca vorn; se întâlneşte păn în 1648. 

Coborâtorii din Vas. loan :Roşca pe cari ni-i dă d-l Ichim 
sunt autentici, când se bazează pe' un atestat dela Calimah 
vv şi acesta pe “acte de la Iliaș vv (1619 — 1622) şi dela . 
Vas. Lupul (1634 — 1653) etc. 

Intrebarea este : ce rude "ale Mitropolitului Gr. Roșca se 
cunosc ? 

Dintr'un document din 1552 F. 19 (Creşteri Acad. 1908 Ian- 

Mart) aflăm că: Gr. (nu Gh cum greşeşte documentul, copie 

modernă) Mitropolitul Sucevei a cumpărat Tâmpeştii pe 

Părăul Alb, Mânjeştii pe Părăul Negru şi o parte din Bun- 

geşti— toate în ţin. Neamţ-— dela feciorii lui Dan Davidescul. 
În doc. din 1580 Oct. 20 (Creşterile Acad. 1908) lancu Sasul 

vv. întăreşte învoiala di'ntre Mrea Bistrița și feciorii lui Dan 
Davidescu! cu cari ea se judecase pentru aceste sate. In 1583 

£
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(Creşteri Acad. 4908) Petru vodă (Schiopul a illa 

coaie), în urma unui proces hotăreşte ca Bistriţa să fie în . 

pace despre Nastasia călug. şi Nasta sora ei, surorile Mi- 

tropolitului (Gr.) şi despre Drăgan strănepotul lor. Se'nţelege 

că dania a făcute Mitropolitul după 1552 şi înnainte de 

1570 (când a murit). 

Deci Mitropolitul a avut surori, din cari 2 trăiau - în 1583 

şi se judecaseră cu Mrea Bistriţa, vrând să strice, dania 

fratelui lor -- alături cu -ele a fost şi un strănepot (al lor) 

Drăgan. ! o. 

Lucru ciudat ! Intr un doc. din vremea lui Irimia Moaghilă 

se judecă un proces între trei frați Drăgan, Gh. şi “Dum cu 

Alexa Stolnicul pentru o bucată din- Scobinţeni (mai vechiu 

Docinţi) 1). Dacă Alexa stoln e Alexa Roşca din 1563, nepot 

„de copil lui Sturza postelnicul la Ștefan Lăcustă vv (1538, 

1540), atunci acest Alexa a ţinut pe Ana fata lui Crâstea 

Hălăucescul şi a avut doi copii pe Gligorcea şi pe Todosia, 

“măritată uceasta cu Adam vist cu care a avut fii. — Dacă 

Alexa s'a judecat pentru o parte din Scobințeni cu fraţii 

Drăgan, Gh. şi Dum. vedem limpede că strănepoții Mitropo- 

litului Roşca se judecau pentru .Docinţi (mai-nou Scobinţeni) 

cu Aiexa, deci erau rude şi deci aceste documente tac le- 

“gătură între grupa de Roşculeşti, din care e Mitropolitul 

Grigore cu grupa din care este-loan vornicul, soțul Măguţei 

Zbierea. Şi anume legătura o face moşia -Docinţi, pe care o 
găsim mereu în daraverile Roșculeștilor coborâtori din țoan 

vornicul. 

Tot odată căpătăm o legătură de sânge străveche între 

Sturzeşti și Roșculeşti şi prin indicaţia din pecetea din 7071 

(1562/8) credem că Sturza cu pricina era cumnat cu T. 

Ponici, dacă Sturza ţinea o Ponici. lată legătura cu Poni- 

ceştii, deci cu Arbure. Ă 

Despre Mitropolitul Gr. avem oareşicari indicaţii că în 

1) in doc. zice Decinţi, acum Roşcaai.



     
linie femeească se cobora din Moţoceşti, căci îl vedem dă- 

ruind Veroneţului Tistrenii (Tăistrenii), Tărnauca şi Hni- 

lovea. Ghizdita din sus de Răut și Tristrenii sunt moșii mo- 
țoceşti. (Pridvorul Voroneţului). - sai 

Mitropolitul era - văr cu Petru Rareş și rudă cu' Al. Lă- 
pușneanu. Nu știm cum, 

Grupa din loan Roșca vorn. era înrudită cu Murguleţii 

și anume Vas; Roşca vorn. avea un moş comun Crâstea 

vorn. — Sigur în linie femeească — cu Irimia Murguleţ de 

la care aveau părți în Onești, împreună cu doi fraţi Dragotă - 

(Pătrașcu f. spăt. și Dumitru), 
„De altfel Eremia Murguleţ avea un moş comun şi cu 

Vas. Banul. - 

Deci, întru cât priveşte sângele familiei Roşca - adus de - 

Zoiţa la coborâtorii din Vas. Morţun de la: Cămărzani şi 

in coborătorii din fratele Zoiţei Borş, lancul Borş, ne-am lă- 

murit şi ce-am spus aci despre aceste două grupe înrudite 

cu Roşculeştii au valoare, fireşte, deşi în oar eşcare măsură sunt 

ipoteze în joc. " _ 

Dar. cum rămâne cu acei Roşculeşti, din cari se coboară 

grupa de Roşculești din Const; Roşca soțul Catrinei Bilăi și 

cei din fratele lui C. Roşca, grupe 'amândouă stinse în linie 

bărbătească, dar a doua din ele trăind în pogorătorii din. 

Anastasia Roşca — N. Morţun? Se poate să-şi aibă origina. 

în Dum. Roșca, de pe vremea lui Al. Lăpuşneanul, dar do- 

vadă nu avem. Este un indice, Acești Roşca trebue să fie 

bucovineni și dacă Mitropolitul a avut nepoți de frate, atunci 
ar puteă să ne gândim .la Dum. tratele lui Drăgan. De altfel - 

întrun doc. din 7112 (Ur.XXIII pg. 41 etc.) găsim un Nistor 
" vătat şi un lonaşcu coborători di'ntr'un Dum. Roșca de supt. 

„Al. Vodă — probabil de subt Al. Lăpușneanu.— E vorba de 
un sat' Roșcanii în Basarabia, unde se varsă Sângerul în 

Cogâlnic. | _ 

Deci c vorba de alţi Roşca şi de alţi. Roşcani decât ai 

 



  

grupului lui loan Roşca vorn. şi aceștia ar fi. cob..din Dum. ă 

Roșca de-pe vremea lui Al. Lăpuşneanul. 

Grupa lui Mafteiu Roşca din Bărlad neguţitor contimporan: 

cu fiii lu: Ioan Roșca vorn.nu o vedem în nici o legătură prin 

moșii, etc. cu grupa Mitopolitului sau cu a lui loân vornicul. 

De altfel, urmașii lui Mafteiu Roşca. -au părăsit numele 

"Roșca şi lau luat pe cel de Codreanul,. căci erau cu te- 
meiul lor în ţinutul Codrului şi apoi în-Lăpuşna și Soroca. 

în Basarabia, | j | 

“Au purtat numele Roşca: fiii lui Mateiu : Gavril Roşca, 

plecat în Basarabia având moșii .în ţin. Codrului, Sorocei şi 

Lăpușnei cum şi Gr. Roşca. lar loan fiiul lui Grigore a şi 
luat numele de Codreanul. 

Nimic nu arată vre o înrudire între Mafteiu şi grupele stu- 
- diate mai sus, . 

Mai este un grup la Conceşti în Basarabia, care pare a 
avea legătură cu Mitropolitul. : 

E un Gliga Roşca însurat cu fata lui Boeşteanu, Aceştia 
aveau moşia Larioneștii, 

Gliga Roşca | 

=. fata, lui Boeşteanul 
HI 
i 

" Gavril Roşca | - Gherasim Petre "Maria 

Avram Gh.  Sofro- Axană ţ Toda +Io- o 
nia (fiu) naşcu Istrati 

  

        

; 

| i 
Magda  Axana Li 

In 1624 Gavril, Gherasim şi Petre vând '] din Larioneşti 
(partea lor), iar în 1650 coborâtorii din Gavril vor să strice 
vânzarea, dar se dovedeşte că şi tatăl lor a vândut Şi pierd 
procesul. Judecata a fost cu Mrea lui Sava. In 1624 vân-



gi 
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| duseră lui Enachi fost, iar acesta o dăruise mănăstirei. (Ms. _ 

237 Acad. Rom. 7132 şi 7158), C. 261 pg. 675, 7165 Maiu 25, 

Larioneştii erau în ţin. Soroca. | | 

Dar. Giga era din Conceşti (Basarabia), Larioneşi” erau 

de cumpărătură lui Gherasim (1608 Ms. 237 pg, 518). dele 

Maria și Cecea, matușele sale, având fireşte partea mamei . 

sale Nastea. Cele trei surori erau fiicele Oliuşcăi, “nepoatele 

de fiică ale lui Copaciu pârcălab, deci Larionești intraseră la. 

ei din linia maternă. Se pare că. Olivişea era soţia “lui Boe-. 

_şteanul şi Nastea fiica lui, soţia lui Gliga Roşca. - 

In Wickenhauser Mrea Voroneţ, pg. 24, ni se spune că Al. 

Lăpuşneanul -a făcut schimb cu Gr, Mitropolitul, luând de la 

el Mălinii şi dându-i Conceştii. Această operaţie se va fi fă- - 

cut între 1553 şi 1561, | | | 

_. Dacă sunt în Basarabia Conceșştii daţi Mitropolitului, atunci 

avem dovadă ca Gliga Roşca de ia Conceşti era rudă cu . 

Mitropolitul, căci-i-o fi dat moșia lui sau tatălui. lui. Nuarfi 

cu neputinţă ca Gliga să fie nepot de nepot sau de frate al - - 

Mitropolitului. - | 

Roșculeștii noștri trebue să fie bucovineni,. căci N Morţun 

e de la Budeniţa a trăit .multă vreme acolo şi. a putut mai 

lesne să se căsătorească în Bucovina cu Anastasia Roșca, 

mai ales că astă căsătorie trebue să se fi făcut după luarea 

Bucovinei; În Arh. ist. t. III pg. 204 găsim un Roşca la Cer- 

năuţi la începutul veacului al XVII lea. Un Antioh Roşca e 

călugăr” la Solca (1709 Wickenhauser Solka, vorbind de Me- 

leşeuţi Aug. 29 pg. 34). Un Grigore Roşca la-1764 dă măr- 

turie pentru 1]; de Mihalcea. (Doc. Calimah pg. 192 No. 38).



    

Anexa a X-a. 
Despre Maria (Gherghe!) I-a soție a lui Toader 

fon. Morţun. 
Am, dat în spiţă (pg. 69) că Toader ton Morţun (tiiul „lui Pavel Morţum -din a doua căsătorie) a avut două soţii la Maria și a [l-a Ilinca, -- | Am aflat pe această Maria Morţun în rezumatele ce. -d-i Ichim mi-a trimis de pe hârtiile lui Gr. Morţun spăt, cerce- ate la Tribunalul de Bacău cu ocazia regulărei succesiunei lui. Erau acolo două foi de zestre, una a Mariei Morţun ără dată (era o copie ?) Și. cuprindea cu totul alte -Moşii de | "At toaea de zestre a Marghioalei Morţun (soţia lui Grigore) n. lurașcu. In deosebi în foaea de zestre a Mariei Morţun era parte din moşia Ruși, la_izvoară. şi Bălţata, „apoi la Moviliţa și Baragi (în ţin. Putna). Şi tocmai moșia Ruşi. era moșia lui Crigore nu a Marghioalei. In Ruși Gr. Morţun era răzeş, făcea răscumpărături şi cumpărături, tiind mai volnic decât alții. Deci urma că puteam face ipoteza că Maria Morţun „era mama lui Gr. Morţun și că Maria era băcaoancă. Ideea aceasta a căpătat numaidecât sprijin în alte fișe ce aveam despre Gr. Morţun spătarul. Astfel, mai înnainte de data când sa însurat-cu Marghioala, Grigore ' Morţun era răzeş la Bereşti. | a In Carton XI (Pach. 492. 1813 Mart. 27) Gr. Morţun cum.. pără dela urmaşii răpos, Agapie Crăciun 4 stj. de: pământ -din vatra satului. Tot acolo era răzeș şi D. Săcară stoin., unchiul lui Gr. Morţun logofăt, - le 1816 Apr, 15 Gr. Morţun arată că n'a cumpărat pentru sine, ci pentru unchiul său acei 4 stj. D. Săcata îi dă lui „Pintilie Berilă în 1817 Apr. 13. 

Gr. Morţun cumpărase din bătrănul Buzdugan, Gr. Morţun, ştiu din alte documente, era văr a] doilea cu D. Săcară, fiiul celui dela 1813 Și această înrudire_nu
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putea fi de pe tată — bucovineân 'păn la moarte — ci de pe 

mamă. Deci mama lui Gr. Morţun se pogoară din bătrăuul 

- Buzdugan din Berești — iar istoria acestul sat se poate ur- 

mări păn în veacul al XV-lea păn la un Bere zis şi Berilă. 

Dar dovada -de căpetenie şi precizarea în privința familiei 

acestei. Maria Morţun o putem afla mai ales din cercetarea 

documentelor familiilor din Ruși (Bacău). 

Cel mai vechiu proprietar documentar cunoscut mie al 

, 

- Ruşilor din Bacău a fost Pătrăşcan clucerul (crucerul în . 

document), pe cât se' pare, om din veacul al XVl-lea pe 

sfârşit şi din începutul veacului al XVII-lea. | 

In inventarul actelor moșiei Ruși, aflat între hârtiile lui 

Gr. Morţun spătarul, este unul din 7144 Noem. 6 (1635) 

copie de pe actul slavon dela Vas. Lupul vv, asupra jude- 

căţei di'ătre proprietarii de atunci ai Rușilor — Toader Bel- 

- diman (şi soţia lui Candachia) și Drăguna Ghergheloaea 

(văduva lui Gherghel)—cu Moglan şi alții din moșia vecină, 

Muzăteştii pentru încălcare de hotar. Documentul ne spune“ 

că Rușii erau ai celor două surori, Candachia și Drăguna. 

fiicele lui Pătraşcan crucerul. Deci. Rușii erau zestre sau - 

avere moştenită a acestor. două fiice ale lui Pătrașcan cru- 

cerul, din care uneia, Candachiei, îi trăia bărbatul— T. Bel- 

“ diman —, iar al ceieialalte, Gherghel, murise. 

Datoria noastră este să vedem ce putem ști despre acest 

Pătraşcan clucerul și despre soția lui, ca să ne lămurim 

asupra sângelui Mariei Morţun, coborăteare din Pătraşean 

şi soţia acestuia. | 

Acest Pătraşcu sau " Pătrăşcan este Ciolpan iscăleşte într'un 

doc. din 7136 Noem. î3 (1628) la vânzarea făcută de fraţii 

“Teodor şi Nechita Moţec — fraţi. buni ai soției lui Pă- 

trașcu — lui Gh: părc. de Neamţ (Arapul) şi Nastasiei soția 

Jui — 1], din Petrești, In act iscăleşte -cu martur Pătrașcu 

Ciolpan (fiind cumnat de soră acestor Moţoceşti), având 

acolo și soția lui !/„ din moșie. 

Mai înnainte vreme fiecare din cei doi iraţi -Moţoc vân=
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duse, câte !/, din Petrești lui Pană vist, Nu ştim de ce vân- 

zarea această s'a stricat, dar în 1628 Noem. 13 (tom. I şi 

“|, doc. 112 Sur. sau lIzv. şi Zap. Ghibănescu), cumpără 

- „aeeastă 1J2, Gh. păr. de Neamţ (Arapul), Şi Pătraşcu Ciol- 
pan, care, fiind soţ surorei celor doi Moţoci şi având zestre 

1/7, de sat, avea, mai mult drept să cumpere, în numele so- 
ţiei, a iscălit în act. Asta înseamnă că a primit să cum- 

pere Gh. Arapu — poate, cu drept mai mic, el însuşi ne- 

voind sau neputând să cumpere — dar la îngăduit, de oare 

ce era rudă și Arapul cu Pătrașcu Ciolpan și cu Moţorcii. 

Pătraşcu clucerul Ciolpan, al nostru, era om din veacul 

al XVI-lea și din sfertui întâiu al veacului al XVII lea când 
îl mai întâlnim era de bună seamă bătrân. 

- El mai avea moşii în țin. Bacăului în Câmpul lui Dragoş 

unde aveau Arăpeștii și Băntășeştii, -iar în alte părți avea . 

de pe soţia sa, fiica lui Simeon Moţoc. | 
Ne mulțumim, înse, cu constatarea că Maria Morţun, de 

care ne ocupăm, se coboară dim Ciolpăneşti, una din cele 

mai puternice și mai alese familii ale Moldovei, fămilie care | 

își urmărea strămoşii pân Ia Gavril Ciolpan fiiul lui Șandru 
părcălab şi mai sus pân la Neagotă şi Murgu. 

Cât despre Moţoceșştii din țin. Bacăului îi .găsim păn de- 
parte în trecut. Darse coboară*din loan Moţoc mare vornic 
de pe la mijlocul veacului al XVI-lea cu Despot Vodă, cu 

Tomşa Vodă, apoi fugind în țeara leșească, unde e tăiat în 1564 
după cererea lui At. Lăpuşneanul? In ori ce caz, nu sunt co- 
borâtori din acest loan Moţoc, ci vor fi, împreună cu cei din 
țin. Roman, etc. din losip Moţoc şi Magdalina, care losip era 
contimpotan cu Ioan Moţoc marele vornic, poate văr. In ori 
ce caz este una din familiile cele mai vechi și mai însemnate 
ale ţerei. - 

Simeon Moţoc, tatăl lui Nechita Moţoc, al lui Toader Moţoc 
şi al Pătrășcănesei, a ţinut pe Tudosia fata lui Eremia Că- 
mărașul, nepoată a lui Cozma Cămărașul, ai cărti strămoși 
se urcă pân la Dragotă și Teleagă şi erau stăpâni *a satul
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Faraoane. din ţin. Bacău şi rubedenie de aproape cu Goeșştii 

“coborâtori 'din Anghelina, caţe. și ea era din Cozma cămă- 

rașul. | 

Din actele ce avem la "ndămână putem da următoarea 

spiţă â coborâtorilor din cele două fete ale lui Pătrăşcan clu- 

cerul Ciolpan şi ale. soției acestuia, sora Moţoceştilor Veo-. 

dor şi Nechita. . -- 

Tr Beldiman E 
= Candachia, fiica lui Pătraşcan' clucerul 

  

(Ciolpan) 

a ÎN | 

a: | | E : i - 

- fată fată C. Beldiman 

= Vracniţă = Lupul Bogza = _„căp, de 

- biv cămăraş „vătămani 

AJ. Vracniţă 

            

! 

II Vas. Bogza ț 
PI 

p | 

. Mă _Stefania Dim, Beldiman 

_llean Enachi = Hociung 
= Lav- Vracniţă o i 

- rentie , N 

er Mihălachi a pr 
Hociung Ecat, Mihail. fată. 

Vasile = Aniţa = Crâstea  Beldi- =Căp. 

Bucă - - ———— Căp. man  Solo= 
ucă | I ! mon. 

(Bucu | Mete- 
eștii) | i i acre 

Mihaiu Antohi Pavel 
— Nastasia  Hociung Crâstea 

Ciute = Beat, 

Hormuz . Candiano 

Hociung [Infiiază pe 

parucic "“Catinea 

(1805) _soţia lu . . 
Iorgu ” 

. Lupaşcu] 

Notăm-că' descendența lui Dim. Beldiman nu e sigură, 

dar ar explica amestecul lui Pavel Crâstea în Ruși. Despre.



  

" <ăp. Mereacre nu sa prea auzit prin ţin. Bacăului, deși era 
familie bună şi bine încuscrită; a 

Beldimanii noștri nu întră în cadrul familiei din cari a 
fost Al. Beldiman autorul „jalnicei tragodii“, dar pot fi vreo - 
ramură laterală; mai sunt Beldimani Şi pe aiureă cari nu 
S'au ridicat din răzeșia cea mai de jos. _ | In inventarul moşiei Ruşi, de atâtea ori pomenit şi de pe 
care am găsit o copie — o listă de documente — și într'un 
'Carton de la Bacău,la Arh. St. Buc, = găsim procese nesfâr- 
șite între coborâtorii Candachiei Beldiman şi ai Dfagunei 
Gherghe! — ba nu lipsesc ȘI între coborâtorii din Candachia. 
Așa, Jleana văduva lui Lavrentie Bucă, nu odată s'a judecat 
cu Dim Beldiman şi cu Mihălachi Hociung, cari n'o' lăsau 
să-și stăpânească treimea ei din partea; beldimănească din Ruși. | 

Pavel Crâstea era boier mare, de oare ce în 1840 a fost 
ales în sfatul. obştiei Bacăului între cei 6 boieri, împreună cu Gr. Morţun spătarul (Ur, VI pg. 480, Maiu 26 şi 1 Iulie). Cu 
familiile coborâtoare din Candachia Beldiman n'au avut muite 
daravere — atâta doară că Marghioala, văduva lui Gr. Morţun 
spăt., a împrumutat câţiva” “galbeni de la Pavel Crâstea la 
nevoile ei. Sinetul s'a găsit între hârtiile lui Pavel — tireşte, -neplățit, 

E 
Pavel .Crâstea avea la Izvoare parte încă di'nnainte de 1803, de vreme ce în acel an a isprăvit acolo o biserică în 

ființă la „data informaţiilor cari au slujit lui Frunzescu ŞI 
altora la facerea geografiei județului: - . | 

Tot pe părtea beldimănească erau la aceeași dată mai “mulţi Murguleți, o Sturza, nişte Pereţ, un Fodor și trei-Ho- ciungia | -- 
Hociungii erau din vechiu; ceialalţi. sunt mai noi. Mai gă.- sim un Giuşcă lord, probabil fiul lui loan Giuşcă, ziditorul bisericei din 1858 în cătunul Bălțata (Ruși).
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lată acuma cobrâtorii din Drăguna Ghergheloaea. 

Drăguna = + Gherghei 

TOI IL 
  

Ştefan fată Măricuţa fată = 0 fată. 

Gherghei = Anton. = Vas, Boţul - =—Ştefan  =Gligotaşco 

= Alexandra 
+ 

TTŢI 
Giig. Toma Toa- Gav-” Şt.  Ale- Catri- loana 

der ril xan- na 

N 1649 dra 

f. ma, jicnicer 
fiica lui Pavel 

(Albotă) | 

          

Nu ştim din ce familie vor fi fost Anton,Ștefan şi Gligoraşcu, . 

trei din ginerii Drăgunei Ghergheloaei, poale că unul a fost 

Pleşca şi altul Ciutea, căci Ciuteştii nu par să fi întrat prin 

vre-o pogorâtoare din. Ştetan Gherghel. | 

Nu ştim cum l'a chemat pe Gherghel soțul Drăgunei —Gă- 

sim cam pe vremea aceea doi Ghergheli: unul şoltuz în Bacău 

— Boldur Gherghel—în 1655 Mart. 6 şi un Andreica Gherghel 

părgar la Trotuș (tără an, Mart, 25, Sur. V doc. CXCIII). 

Boldur e prea nou; iar de Andreica nu ştim, când a trăit, 

Ori cum, familia Gherghel n'a început în ţinutul Bacăului 

cu soţul Drăgunei, ci era mai veche, 

”- Cu Ştetan fiiul Drăgunei Ghergheleștii din această ramură, 

deşi au rămas mereu legaţi prin interese cu țin. Bacăului, 

- dar şi-au mutat aşezările în Moldova de sus. Ștefan ia 0 

fată de familie mare, Alexandra Albotă, a cărei sotă Sultana 

s'a măritat cu Gavril Brăescu, iar frate a avut pe Toader. Albo- 

teştii sunt familie foarte veche (Sur. V doc. CXIX 7189 

(1681) Ghen 2) Posteinicul Albotă trăia pe ia 1533; iar tată 

lui Pavel Albotă a fost loan Albotă cel căsătorit cu Antimia 

fata lui Cârstea Balş, şi mai departe se urcă familia pâna T. 

Ponici, deci ia Arbure și la Dragoş vota, în linie femeească, !) 

  

1) în Octav Lecea. „Familii boierşeti“ este „une histoire ă dormir de” 

bout“ despre originea familiei Albotă diatrun Const, cneaz de Chier, fiiu 

natura! al lui Al. Lăpuşneanul vv.
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>“ Deci Maria Morţun a adus urmașilor săi, sângele Poni- 
<eştilor şi al Bălșeştilor, pe lângă al „Alboteştilor, . i 

V. Boţul, soţul: Măricuţei, nu era nici el om de.rână, ci 
familie bună și veche din Boţești, ca origină. Nu ştim cine 
au lost soții celor trei fete ale Măricuţei Gherghel cu Vas. 
Boţul,—iar cei 5 feciori par a fi avuto grijă deosebită de-a 
vinde moșia părintească de pe mamă. Nu 'avem acte că vor . 
îi vândut de aci din huşi, dar când vând din satele lor mai 
vechi, să fi păstrat aci averea dela mamă? | 

In adevăr, după moartea mamei lor, îi vedem cum pun 
zălog !/, din Petrești, „partea îmei noasţre, Măricuţa, fetei lui. 
Gherghel“ la Ilie Pleşca cămăraș la Ocnă pentru 100 de lei, 
cu învoială că Pleșca să ţie moşia în loc de dobândă, iar 
„dacă nu vor plăti leii la zi, să rămâe vânzâtoare, dar să le 
plinească plata, cum vor socotii oameni buni. în acest act 
iscălesc rude de-ale lor ca Iftimie Boţul, unchiu de pe tată— 

„stolnic — și chiar însuşi tatăl lor. — Fireşte n'au plătit datoria, 
Oameni buni au socotit să mai dea Pleșca 200 - de lel şi 
moşia s'a vândut.— Probabil Pleşca era cumnat cu cei cinci 
Boţulești —va fi ținut pe una din cele trei țete — așa că n'a 
încăput altul să cumpere. La.23: Maiu. 1677 s'a făcut vân- 

"“Zarea. (Isp. şi Zap. p. 1 tom. IV doc. 12 și 13). In 1685 
Mart. 9 Sur V doc CXLIII cei 5 frați Botuleşti şi cele trei surori vând o curăţitură. Vas, Boţul era mort, E 

Nu ştim când a intrat în Ruşii ghergheleşti un Ciutea ca Zesiraș. Dar cel mai vechiu pe' care îl găsim în inventarul 
pomenit este loan Ciutea șătrarul în 1752. Vor fi intrat în 
lacuna di'ntre 7164 Ghe. 2 (1656) şi 7260 Ialie 27 (1752) 
în care lipsesc documente în inventar ? Va li intrat mai în. naințe. unul ca. ginere al Dragunei un ascendent al lui loan Ciutea? Nu știm sigur. Dar.un doc ne spnne că un „„Ciută (cel mai vechiu Qin familie), era văr primar cu Simina Şi cu Aniţa, fetele lui Alexa Arapul. De oare ce Alexa Arapul post a trăit înnainte de 1630, când avea pe cele două fete mări- date — pe: Simina cu lonașcu Jora (Cuzeştii - vol. mare pg.
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XLVI Ghib.) urmează că tot pe atunci trăia cel mai vechiu | 

Ciutea. S'ar putea ca ăsta să fie unul din ginerii: Drăgunei: 

“şi prin aceasta cumnat de vară primare cu fetele lui Alexa 

Arapul post. ?) Atunci Ciuteștii ar fi foarte vechi în Ruși. 

Și e de crezut. După Ciutea de mai sus, aflăm un C. Ciutea 

căs. cu Antimia şi având o fată măritată cu un lonaşcu şi 

un fecior N. Ciute sărdar, apoi părc. prin 1725, 1730. 

Aci (p. 192)-dăm o spiță a urmașilor N. Ciutea, cel din 1725; 

Despre căsătoria lui Lupul Coroiu căp. cu o fată a lui 

loan Ciutea știm şi de la Sion (Arhondâlogia), care ne spune 

că s'a făcut această căsătorie după moartea beisadelei Ioniță 

Cantemir, fost ispravnic la Bacău; In 1773/4 Ioniţă Cantemir 

trăia, deci, dacă C. Sion nu' greşește, s'ar fi căsătorit Lupul 

după. această dată. E 

Lupul Coroiu (căs, pe la 1714) î) căp... 

= fata lui loan Ciutea post, șetrar . 

    

    

    

Maria | E Manolachi 

= lord. luraşcu | „_ Goroiu benul 

comisul 3) | d E 

C, luraşeu fată = fată 

| | E | Mateiu = Panaite 

i Milo : - Docan 

Nas- 2)  loniţă lureșcu 1 | o o - 

tasia banul . | | 

= Si- = Elena 
mion | i - 

Ciutea . bi 

1800 - 

| N a 3 | 
C. Ciu-. i d - - 

tea Marghioala - Ion Const, Ileana 

. „= Gr. Morţun = Anas- - - 

spăt, -  tasiu 

  

1) A mai fost un Alexa Arapul vornic, pe la 1762—1'718, care nu trebue 

confundat cu cel care în 1630 era om în toată “vrâsta cu fete măritate şi 

postelnic. - ” j $ 

2) In 1785 il găsim răzeş în Câineni, Riişi, Pundul Bacăului, Fundul 

Neamţului EIN - 
3) In a 2 căs. Nastasia a ţinut pe Panaite banul Ciucă, cu care â avut 

pe pah Petre Ciucă.. , - ” 

4) Comisul Iuraşcu e fratele lui Iordachi lurașcu. —
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Precum vedem, Simion Ciutea.a ţinut pe: mătuşa Marghioalei 
Morţun, iar C; Ciutea era văr. primar cu ea. 

Mai atrag atenţia că prin căs.lui Mihaiu Hociung cu Na- 
stasia Ciutea, nu s'au împăcat certele între Hociungeștii din 
bătrânul Candachia cu Ciuteştit și Coroeștii din bătrânul Dră- 
guna, ci, di'mpotrivă:a intrat zizania între Mateiu Hociung 
pe de o parte și frate său Antohi şi Hormuiz Hociung nepot 
de frate al lor, de altă parte; căci în 1793, cână cu “alegerea 
hotarului: între partea: beldimănească și cea. gherghelească, 
Antohi scria nepotului său Hormuz că să nu dea nici o cre- 
zare la ori ce-ar zice sau face fratele său Mihaiu, bănuin- 
du-l că e de partea -Ciuteştilor, unde va fi fost ginere. 

- Din Ștefan Gherghel Și Alexandra: Albotă, 'sora' vestitului 
armaș. mare Toader Albotă zis Flondor, sau coborâr toți 
Gherghelii cunoscuţi 1). Din coborâtorii lui Ştefan Gherghel 
este: Gavril Gherghel pe la 1'770,:Acesta a făcut schimb cu 
Vasile -Busuioc, dându-i acestuia !/, din de din Ruși, din: 
partea gherghelească, fireşte, - 

Gavril a luat de la V. Bosuioco parte 'din Pârsteşti” și alta 
din Docolina ţin. Hârlăului. Dar Vas: Bosuioc era „rudă cu 
Hânculeştii, coborându-se și ei și el, din loan Abaza logofăt, 
fiiul unei fete a lui Dociul, de la care. venise: la Abaza părți 
în satele sus pomenite. Fireşte, Hânculeşti. acuzau pe Vas. 
Bosuioc că a dat lui Gavril Gherghel mâi mult decât avea 
drept. De aceea pretenții asupra acestei !j; din 1], :din Ruși 
din bătrânul Drăguna Ghergheloaea. : 

Hânculeştii erau boierii: din Basarabia, cari;:se -întinseseră 

şi în alte părți din Moldova prin căsătorii, --cum a fost a' 

fetei lui loan Abaza cu un Hâncul (782 Rev, ist... lorga, 
an. Il, -pg. 280). : i 

In ţinutul. "Bacăului s'a aşezat Mihaleeă Hâncul sădrar supt 

Gh. Ghica vv., care i-a dăruit pentru" slujbe ostăşeşti . Mă- 

1) O istorie fântastică. despre origine Gherghelilor se. poate vedea în Oc- 

tav Lecca, (Familiile boierești). E luată de la familie. . - . 

i a 13
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neşti în ţin. Trotușului, moşie foastă a lui Vas, ' Ceauru 

hatmanul, tratele lui. Gh. Ştefan vorn. 1659. Mai apei ia în: 

ceputul veacului al XIX îea îi găsim la Dealul nou lângă Ruși. 

Vas. Bosuioe nu luase acea pârte așa numai pentru ea, 

Se vede că mai avea. şi altă parte acolo, căci mai târziu 

găsim pe Gr. Bosuioc vânzână lui Al. Şardin porucic 8 

bucată bună din Ruşi, 124 fălci, 8 praj, şi 170 stj. p. — 

de trei ori cât zestrea Mariei Morţun. Dar Gr. Morţun spă- 

tarul în 1846 strică vânzarea, ca mai în drept şi ia bucata: 

Inse Gr. Morţun a mai cumpărat și alte părți din Rușii 

ghergheleşti. Astfel a cump. în 1838, iar în 1839i s'a întărit, 

peste 73 de fălci dela loan Jianu şi dela Marghioala soția 

acestula. Marghioala: aceasta era fiică a lu: Gh- "Şendrea: de 

la Dorohoiu care fusese căsătorit cu sora lui loan Gherghel. 

(Creşterile Acaă. pe 1908), soţul ei loan. Jiaiu era cu locu- 

ința la Dorohoiu şi i venea peste mână bucata de moşie în 

Ruşi, la Bacău. De-aceea au vândut'o banului Gr. Morţum 

şi în loc a asigurat averea aceasta a femeei în două moșii 

ale sale (Plopenii şi: 'Dumenii). W, , . 

Prin act soții Jianu arată că moșia are neînţelegeri cu 

răzeşii şi dacă la împărțeala va mai spori cu ceva, ei nu 

au pretenţie, iar dacă va scădea, nici banul (Gr. Morţun) să 

nu pretinză despăgubire. Preţul moşiei a fost 1500. gatb. din 

cari Gr. Morţun a dat 500, iar reslul să-l dea mai tărziu. 

Gr. Morţun a putut cumpăra aceasta moşie numai fiind. 

în Ruși răzeş depe mama şi anume. chiar în partea gher- 

ghelească în înţeles strâns, căci Marghioala era nepoată de 

fiică a unui Gherghet. Asta înseamnă că şi Maria era fiică 

sau nepoată de Gherghel . 

La mijloe între aceste două cumpărături a mai cumpărat 

o parte de la loan Constantinov Şardia poleovnic în 1843 

o bucată de 1000 de gatbeni. Acâastă bucată o avea Șardin 

1) Lui Gr. Morțun i-iiu dat 3 acte: unul din 1748, altil din 1798 şi 
altul din 1814 Oct. 1 (aceste va fi fost -foaza de zestre a Marghicalei”)
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dela Vas. Bosuioc—vestita !/, din ' sa: — Fireşte, Ioniță Hâncul 

şi fratele său Vasile, au pornit proces cu loan Constantinov 

Șardin (26/|CXXXVI Acad. rom )—păn ce Gr. Morţun a luat'o 
el — şi a pus capăt boclucului. 
Vom vedea îndată câtă întindere din Ruşi adunase Gr. 

Morţun spăt. în mâinile sale. 

Mai arăt aci, înse, că ideea ca Maria Morţun ara Gherghel 

mai găseşte. coniirmare în împrejurarea următoare, 

Cum putu Toader fon Morţun ajunge să ia o tată cu 

moşie în Ruşi (țin. Bacăului)? Ar fi fost greu, dar pe fiica 

unui Gherghei coborâtoare din Albotă, prin strămoașa «ei, 

Alexandra, şi tatăl ei locuind în Nordul Moldovei şi fiind în 

strănsă legătură cu boierii Flondureşti, urmaşii lui Toader 

Albotă, armaş mare, numiţi de la el încoace, Flondor, a fost 
cu putinţă s'o vază şi s'o ia. 

Mai rămâne să vedem ce Întindere din Ruși a adunat Gr. Mor- 

țun în mâinile sale. Din lucrările pregătitoare pentru vinderea 

moşiei lui Gr. Morţun în Ruși — vedem că el stăpănea în 
totul 215 fălci, 2 prăjini şi 14 stj. p., astă după măsurătoarea 

din 1859 Noemvrie 9. Se alcătuea din 3 şurine: 46 de 
fălci, 44 prăjini, 12 stj. p. spre răsărit de Bistriţa ; 73 de falci 

spre apus de Bistriţa (între Bistriţa şi Siret, prin urmare), 

partea cumpărată de la loan Jianu şi soția lui Marghioala ; iar 

94 de fălci, 49 prăj., 22 sti. cumpărate de la polcovnicul 

Șardin. 

E ciudat! Căci a cumpărat de la 2 Şardini, de la pa- 
rucicul Alexandru, partea ce acesta cumpărase de la Gr. 

Busuioc (în 1846, răsc) și de la loan Constantinov Şardin 
polcovnic în 1843, partea cumpărată de ăsta de la Vas. Bo- 

suio6 Numai butata de la Al. Şardin era de 124 de fălci, 

8 prăjini şi 170 de stj. p. (Carton Il Bacău Arh. St. Buc, 

opis de doc. tondurilor lui Gr. Morţun). 

Este deci evident că Gr. Morţun a vândut partea ce cum- 

părase de la Al. Şardin porucic. Nu avem doc., dara vân- 

dut'o 'între 1843 şi 1850. |
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Dar Moşia Ruşi, după socoteala din dicţionarul geografic, 

era de peste 532 ha, sar părea "deci, că Gr. "Morţun avea 

aproape !/, din ea, şi dacă. luăm seamă că dicţio- 

narul bagă în Ruşi şi cătunele cari nu făceau parte „din 

Ruşii Candachiei şi Drăgunei în Î635 — atunci spăt Gr. 

Morţun va fi avut în mâna sa toată partea Gherghelească- 

afara de o bucată ce+mai avea acolo un Ciutea pe la 18332 

Rușii lui Morţum au ajuns la Si, Spiridon, unde, sunt 

toate actele cu al căror studiu ne- -am. chinuit aci d& pe inven- 

tare necomplecte și de sigur cu. greşeli. Sf. Spiridon. trebuz 

să aibă nu numai toate hărtiile lui Gr. -spăt Morţun privi 

toare la partea lui din Ruşi, ba chiar şi. la ale altora în original 

precum şi planul din 1859, rădicat de tribunal. 

Din nefericire Eforia Sfântului Spiridon. păzeşte « documen: 

tele sale cu un zel vrednic de-o cauză mai bună, — căci putea 

îi mai primitoare pentru cei cari, după stăruința mea, au 

"căutat să mă lumineze în această chestie şi în altele. 

Când documentele Sf-lui Spiridon vor fi “depuse la Arhiva 

Statului, se va putea afla jesne adevărul pe care am cercai 

a-l descoperi în acest stadiu, pe-o cale atât de anevoioasă 

In această anexă voiu mai da câte=va lămuriri despre Gi. 

Morţun spătarul. | 

Di'ntr'un act din 1815 lulie 28 (Carton II Bacău. Pach 93 
Arh. St Buc.) Sc. Calimah _vv îi zice lui- Gr. Morţun tiv vl 

clucer. şi nu poate fi vorbă de greşeală, de oarece există 

actul în original. p | 

Va să zică, după ce în 1813. Gr. - Morțun era simplu 16 

gofăt, (la cump. celor 4 sti. în. Bereşti), deci titlul” dat înce- 

pătorilor în Slujbe; în 1815, Maiu 28 era tost mare elăcet - 

Prin aceşt act vodă îi întăreşte cumpărătura caselot! 

D. Chiriac, scoase la - mezat pentru datorii şi "puse îi 

vânzare în 1813—şi anume pentru datorie din slujba vădtă-
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ritului (Carton II Bacău pach. 59. Arh. St. Buc, în opisul 

fondurilor Îui Gr, Spăt. Morţun). - , 

Casele astea au tost prețeluite în 1850 Iul. 7, căci s'au 

vândut pentru plata datoriilor. S'a găsit că tac 2500. de 

galbeni; Era: casă cu două rânduri (caturi) ; 7 camere sus şi 

3 „j9$: In carte erau alte case cu odăi, era livadă (cu pomi) 

—un nân cu grajd și totul împrejmuit cu „Zăplaz cu, stâlpi 

de zid- era beciu boltit (Bimniţă). 

“lată şi testamentul lui--Gr: Morțun spăt. :(eaiton 1 Bacău 

pach. 93 Arh. St Buc). E. „autograf din 1849 Ghen: 22, 

Arată că-în curs. de 30 de ani, de când trăeşte cu legiuita 

sa soție Marghioală, aceasta s'a purtat ca adevărată și bună 

mamă— aducând averei spor, precum moșia >Vărlanu din 

Neâniţ “de ia - vara sa - Mărioara Vărlan  şi- 20000 lei la 

moartea părintelui ei, cu cari cumpărând nişte - dugheni, le-a 

vândut cu 26000 de lei, de mi i-a dat. PI SI 

O lasă deplină şi absolută stăpănă după moartea lui peste 

toată: âverea ' mișcătoarea și nemișcătoare, . fără a avea a da 

nici: o socoteală copiilor nici ocărmuirei. - 

Testamentul este întărit de. tribunal la- 1849 .Ghen. 27: 

„La făcut: după întâiul atac: de apoplexie. 

Anexa XI. 

“Neamul Marghioalei luraşcu = Gr. Morţun spăt. 

Despre neamul din care. a fost Marghioala luraşci soția 

iui Gr. Morţun spătarul din Bacău am tăcut cercetări întinse. 

“Am. documente din cati. ese că. Marghioala soţia lui Gr. 

Ț, Morţun. spăt. în Bacău a fost fiica banului Ioniţă lurașcu. 

Am, aflat înse alte lucruri în adevăr extraordinare.: 

1) Toate documentele îi zic Mărioara Abaza.
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In calitate de lurașcu a adus săngele vechiu al acestei 
familii şi al familiilor din cari lurașcii, ascendenți ai Mar- 
ghioalei, au luat soții. | 

In spița dela pg. 81 am arătat că Ursul luraşcu biv vel 
căp. a fost căsătorii cu Catrina fiica lui Ştet. Catargiu biv. vel 
clucer. Intr'un dos. din 1772F, 2 (Creşteri 1908, Acad. Rom.) 
copiii lui Ursul luraşcu îşi împart țiganii dela. Ursul și de 
la Catrina Catargiu, părinţii lor. Din acei trei copii, se vede 
din spiță, se coboară și Marghioala soţia lui Gr. Morţun 
spătarul, deci și toți pogorâtorii din ea. Ea era fiica lui lo- 
niță luraşcu banul, iar acesta fiiu al lui C. luraşcu comis (pg. 
81). Vezi la spița tam. Ciuwtea, . a Dar Catrina era, fiica Smarandei şi aceasta fiică lui Du- 
mitraşcu Ceaurul, 

Spiţa fam. Catargiul a dat'o d-l Ghibănescu în Sur, lĂ, 
lași 1914. D-11. Filiti în „Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino“ Buc. 
1919 găseşte spiţa corectă, dar propune rectificări la origină 
Şi să se adaoge D. Catargi vei clucer la 1792, trimițând la izvoare ; iar în nota 1 la No.679 Pg. 214 arată că toţi Ca- 
targieştii din Moldova se trag din lanachi banul Catargiu (1615— 1618), cărui Mateiu al Mirelor, dedicându-i o istorie 
a UngroVlahiei, îi zice: „tăstar din rădăcină bună de la strămoşi“. E! a semnat tractatul de alianță dintre Gavril Movilă, domnul Munteniei şi Gabriel Bethlen, domnul Ardea- lului, A murit în 1622. Fusese căsătorit cu Maria Buzescu şi a avut un fiiu Gheorghe. In Moldova au emigrat trei Ca- targii : între ei acest Gheorghe, care s'a aşezat la Cobâle pe Nistru şi a avut un fiiu Apostol, din care se trag toţi Ca- targieştii, deci din Ianachi şi soția lui, Maria Buzescu. Intr'un doc din 1516 Basarab vv. zice lui Viad banul, stră- bunui Mariei Buzeasca, „din câsa D-niei mele“ (C. 268 Că- luiul pg. 200, 7025, Noem. 4); iar altul (40/LXXVI, Acad. 

rom. 1601) din Noem. 28 şi zice Radul vv. lui Radul clucer, tatăl Mariei, iarăşi „din casa Dniei melet,. 
Asta 'nseamnă că unul din ascendenți Mariei, — Vlad „banul
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va îi ţinut pe fiica unui domnitor, deci Maria avea sânge 
al Basarabilor în ea 1) — şi s'a transmis :păn la coborâtorii 
din Ursul luraşcu şi Catrina “Catargiu, deci la Marghioala 
luraşcu şi la pogorâtorii din ea. or 

lată documente, privitoare la înrudirea' Marghioalei soția 
lui Gr. Morţun spăt. cu Catargii şi cu Ceaurul. 

Intr'un doc. din 1808 Oct. 20 (Creşterile Acad. rom, pe 
1908 Ian. — Mart.) Toma Stamati sulger, Panaite Ciucă căm. „ Iohiţă 'lurașcu, lord. luraşcu, Aniţa Botezătoarea arată că 
se trag din Dumitrașcu Ceaurul log prin strămoaşa lor Sma- randa.. Aveau judecată cu Comisul P. Conachi și stoln. C. 
Iamandi pentru moştenirea averei răposatului Ștefan. Catargiu 
Ştefan Catargiu de care e vorba-aci nu este ginerele Ceaurului, 
ci fiul aceluia, trate cu Catrina Catargiu soţia lui Ursul laraşcu. Alt doc, (Carton V s. III Trib. lași Pach..203 din 1814 Iunie 
22) ne spune că judecata pornită de Turășceşti — casa: co- misului C. Iuraşcu prin fiii lui: Ioniţă, (tatăl Marghioalei Gr, Morțun) şi Iordachi ; casa pit, lord, Iuraşcu prin T. Anastase 
fiiul Ilenei lurașcu,— casa! comisului , loan Movilă— prin C. 
Botez, nepot Smarandei . luraşcu' în potriva lui vtori comis 
Ştef. Catargiu, după judecata înaintată, dânşu-se rămas pe 
vt-Comis. Catargiu (1804 Apr. 5) ca să dea 1], din Tâmpeşti 
ce s'au găsit supt stăpănirea sa. T. Anastasiu s'a învoit cu Catargiu și i a vândut acest pol sat din Tecuciu cu 5000 de lei. A luat numai.3000 pisa şi a lui lord. Iurașcu pot. şi „partea de pe-o danie a Casandrei sora lurăşceștilor şi -a ră- posatului vtori comis Catargiu a rămas clironom aga C. 
Conachi. A venit şi lord: luraşcu: fiiul comisului-C, luraşcu și a luat 1000 de lei partea sa. A: rămas: C. Botez nepot: “El cere partea sa Şi răscumpără cele vândute de lurăşceșşti: Face schimb, dă !j, Tâmpeștii, după ce-a: răscumpărat, îi . mai dă 500 de stj. din Glodurile (Tecuciu' pe apa Berheciului) 

  

  

1) Probabil prin Gaplea, soţia lui Crâsttan vorn,, pe care o găsim la d. Filitr.Arh. lui Gh, Gr, Cantacuzino, la spița Buzeştilor: 

+
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Precum vedem: înrudirea pusă înnainte de coborătorii din 
Ursul lurașcu, n'a fost tăgăduită și procesul lau câștigat. - 

lată spiţa familiei lui Ștefan Ceaurul. 

N 

Ştefan Ceaurul 

Dum. Ştef. vel; log - 

== Zinica fata lui Mogâldea vorn. o ş 

  

  

—— 

  

  

    

Gligore Vas. Ceaurul Gh: ȘStefa „= Safta Bou 
„Mogâliea - hatm. în 1660 log. mai apoi fata hi T 
după: mamă). = lina domn - Boul şi aA- 

= Catrina Buhuș Ă gafiei fiica 
- ! . lui loan Pră- 

| ] jescul 

Dim. Ceau- Tleana - : 
rul log. =lon banul 
+ 1691 - 

„= Maria . 

| | -- 
Sm. Beat. . fată Vas. Aniţa .* 

= Ştef. = Antioh = Ien Stola. = Aslan 
Catargiul -  Cantimir „Maria ” spat 

vw fata lui 
Catrina lon Raco- 
=Ursul . viţă 
Iurașcu 

, 

Prin Irina Buhuș, soţia lui Vas. Ceaurul, a intrat sângele 

Buhuşestilor în coborătorii lui, deci prin Marghioala soția iui 

Gr. Morţun spăt., la descendenţii acestuia (Ms. 237 pg. 539, 

_ 168). Buhuș e familie veche şi se urcă păn în v. al XV-lea, 

iar dela Crăstea Buhuș încoaee se coboară toţi descendenții 

lui din Movilești și, deci, din Mușăteşti, căci Crâstea Buhuș 

a ţinut pe Nastasia Prăjeasca și Prăjeștii sunt descendenţi în
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linie temeească din Movileştii, anteriori celor cari au domnit, 
dar din acelaşi sânge. | , 

Nu voiu arăta aci cum se ieagă Movileştii cei vechi cu Muşă- 
teşti, căci este ştiut. Ă 

Dar mai din vechiu Ceauteştii se coboară din Zinica fata 
lui Mogâldea vera, Despre Mogâldeşti spune şi Iorga că se 
coboară di'ntr'o fiică a lui A. Lăpușneanu, deci din Muşă- 
tești, prin soţia lui Al. Lăpușneanu vodă. 

Pot să mai adaog că Marghiola, soția lui Gr Morţun spătar, 
se pogoară de-asemenea din [. Tăutul log. prin Huhulești. 
„In adevăr, într'o notă la pg. 41 din Cuzeştii d-lui Ghib, 
ed 1912, vedem că Eremia Băisan uricar a avut soţie pe 
Varvara fata lui P. Huhulea și o fiică Anghelina măritată 
cu un Jora din care se coboară 0 ramură de Cuzeşti. lar 

„din altă fiică a lui Băisan şi a Varvarei Huhulea, anume din 
Antonica, se coboară loan lurașcu, 

lar că Huhuleştii se pogoară din loan log. 'Foutul este: 
prea cunoscut ca să mai stăruiu —aci, căci se trag din Odochia 
fiica lui Petra Tăutul, deci e nepoată cobărâroare din loan 
log. Tăutul, 

Cu privire la pogorâtorii din Alecu Gr. Morţun și din Zoiţa. 
Dimitriu, cum şi ia cei din Gheorghe Gr, Morţun şi Eleo- 
nora Dimitriu, sora Zoiţei — atragem atenția că după spița de la pg. 87 Zoiţa şi Eleonora se pogorau din Smaranda 
„Ceaur ca şi Marghioala n. Iurașcu, soţia lui Gr. Morţun spă- 
tarul, de asemenea din Catrina Catargiu. Deci coborâtori din. 
aceste două Dimitriu ; 

Gh. Al. Morţun fost prefect de poliție în laşi cu urmaşii lui, d-na Ortansa Morţun 'născută din Al, Morțun, Or- 
tansa Morţun, măritată cu Voitinovici, Izabela n. Morţun,
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adoptată Andreiu, căs. Sadoveanu și toţi ceilalți desce ndenţi 

din Gh. Gr. Morțun,—au aceleaşi ilustre origine ca şi toți co- 

borâtorii din Gr. Morțun spătar, dar ei le au şi de pe mama, 

nu numai în linia paternă. — Vezi p la a acestei Anexe 

Anexa a XIil-a 

Familia cea nouă Movilă 

E fucru neîndoios că familia această nu are nici o 1egă- 

tură cu familia din care au fost domnii Irimia, Simeon, 

Mgise, etc, . | a . . 

Pah. C. Sion; voind să şi dovedească origină din Movileşti, 

şi folosindu-se că şi această fam. a avut „porecla „Movilă“ 

a ?Ajghebat o poveste slabă. De altfel, dacă a pretins că se 

coboară din hani tătărăşti, îi era mult mai lesne să lege 

familia aceasta nouă cu Movileşti vechi. o 

N'a fabricat el cu ai lui vestitul Izvod al spătarului Clănău 

şi o mulţime de documente false, cari, din fericire, se pot 

lesne deosebi, astăzi, când știința documentelor este cu 

totul în altă stare de -cât în vremea, când se credea Sien în 

stare a fabrica istoria țerei. 

Istoria acestei familii se leagă cu Mrea Adam din Godrul 

Ghenghei pe care un Adam tLuca, zis Movilă, ar fi înteme- 

iat o, deşi- mănăstirea, după documente, e mai veche. 

“Dacă se mulțumea să vază că “Adam Luca (zis Movilă 

după Sion) era din familia Luca, şi că familia se poate urmări 

păn la C.Leul şi Drăgan armaş, i-ar fi „fost, poate, de-ajuns. 

Spiţa dată de Sion se poate vedea în Arhondologia lui. 

Din ea reese că abia un coborâtor, Constantin fiiul lui Co- : 

stea Adam,a luat numele de Movilă 'supt cuvânt că aşa îşi 

ziceau stămoşii, ceea ce nu este dovedit. E adevărat înse că 

intre ctitori bisericei este un Movilă, cu frate său Dabija, dar 

Movilă era la acesta nume de botez. . | 

Despre o ramură din aceşti Movilă, emigraţi în Muntenia, 

avem documente, darnu interesează aci, Despre Mihălucă Mo- 

vilă am vorbit la fiii lui Gr. spăt Morţun, în text.
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Anexa a XII-a 

” Adăogiri 

D-l Zotta a făcut cercetări la Budeniţa î în "registrele mitri- 
cale, — In scrisoarea d-sale din Iulie 1923 ' îmi arată ur- 
mătoarele - 

. Clopotul dat ae. Grigoraş Morțun Pa văzut, dar nia 
atăt ceti inscripția, flind așezat prea sus, dar e frumoasă. 
—„Am dato după părintele paroh local, 
2..A Săsit un „Apostol“ cu o —notiță pe el: din 1756. 

-scrisă de Loghln diacon, înse este dar la biserica din .Cala- 
tendești. moşia Sturzei. (Să-l ti adus Pavel Morţun, care a 
“fost: omul lui Sturza şi chiar vornic în Calatendeşti?: Foghin 
a “scris în Costâna, | 

„» 8” Avem data nașterei lui Neculaiu fiiul lui V. Morţun 
Şi al Smarandei — în 1800 Martie 16, Aflăm că - la Casa lui 
V. Morţun era No. 17 şi că naș copilului i-a fost Toader 

„Morțun. deci fratele lui Vasile—tatăl lui Gr. - Morţun cel cu 
clopotul—viitor spăt din Bacău. 

Avem data nașterei lui loan fiiullui T. Morţun. 1802 Fevr. 
30 (sic.) prob. 20, Toader era căsătorit cu Ilinca (a Il-a so- 
ţie). E Ioan stoln.: Morţun din Botoşani. A botezat Grigo- 
raş “Morţun (fratele copilului, în vârstă 'de 13 ani). 

4. În 1802 Fevr. 16 în casa cu'No. 17 — deci a lui Vas. 
Morţun — s'a căsătorit Gheorghe sin Gheorghe Cociuic din 
Moldova, de la Cobâla, în vârstă de 23 de ani, cu Bălăşica 
fiica lui V. Morţun  Nuni: T. Holban: și Catrina -soţia lui 
V. Hdlban din Buda. 

Faptul era cunoscut, acuma averi data! căsătoriei. 
3. In 1803 Oct. 6*s'a căsătorit Gr. Platon âin Budeniţa, 
în vârstă de 24 de ani cu Sultana fiica lui T: Morţun, casa 
No. 14. A cui era casa? A lui Platon ori a lui T. Morțnn? 

Această Sultană este una din cele 2 călugăriţe surori ate 
„lui Gr. Morţun spătarul, ori Amfilahia ori Elpidia.: Mărităn- 
duzse în 1803, trebue să fi fost cel Puțin de 14. ani, deci
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era născută pe Ma 1789, iar de Grigore ştim că. era născut 

în 4788 Martie 10, şi de loan că s'a născut în 1801. Se 

prea poate, deci, ca unele din : surorile lui Gr, Morţun să 

fie” născute. înnainte de Grigore şi deci fiice ale Mariei I- -a. 

soţie: :—E sigur că 'Amfilohia era mai învrâstă de cât Sul- 

tana (Elpidia), căci 'Amiilohia a ajuns stariță - la Agapia, 

deci Amfilohia trebue să se fi născut înnainte de Gr. Morţun 1) 

lată deci. cum data căsătoriei Sultanei poate ajuta la cla-. 

sificarea 'coșiilor lui T.. Morţun. 

"Nu era nevoe de atâta socoteală, . dacă am avea toate: 

datele din registrele mitricale dela Budeniţa. Din nefericire: 

de Zotta a putut lucra acolo numai timp foarte scurt. 

PD i 

Din alte izvoare. | 

„Scrierile lui Al. Russo“ de Haneş la pag. 368 este ta- 

setul creditorilor răposatului Al. Russo, la No. 17, D-na 

_Ruxaridra Morţun care avea de luat de la el bani cu sineit— 

ar fi pe la 1830. 

Altă Ruxandra Morţun nu cunosc de cât pe Ruxandra 

fiica lui loan Jora sărdar, soţia lui Gr. Morţun căpitan. Dar 

Grigore s'a fost dispărțit de ea în 1845 după 8 ani.de că-- 

sătorie şi se judecaseră pentru î înnapoierea zestrei, iar în 1847,. 

Gr. Morţun, fiiul spătarului, murise. 
| 

A purtat Ruxandra ca văduvă nemăritată numele de: pe 

soț? E greu de admis să fi fost altă Ruxandra Morțun, 

femee bogată, şi să nu fi dat de ea. 

Deci fac ipoteza că e Ruxandra Morţun N. Jora. 

  

Despre Petre! (Pavel) Morţun D- -1 Artur Goroveiu a găsit— 

între. documentele tăuteşti ce , al€ la îndămână— unul din; 

1795. Dec. 29 — Dau rezumatul D-sale. 
“i 

  

*7 Amfilohia după datele d-lui Sungurof a fost stariţă “la Agapia dela 

17 ian. 1842 pân la Dec. 1856, când s'a retras de bătrâneţe»
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» Costache Tăutul“ scrie din Comănești fratelui său mai mare Ioan Tăutul la lași. Mă rog, înştiințaţi-mă pentru cumnatul Petre Morţun. Este undeva, trăeşte sau au murit, fiind că-i piere femeea şi copii de toame, că de aș şti că au murit, i-aş strânge. Raliţa cu plecăciune sărută mâna D talec, - 
| Deci Petre Morţun, care împreună cu frate său Niculaiu se judeca de mai mulţi cu M rea Doljeşti pentru partea din Popișcani ce Rale vânduse M-rei, dând și partea mamei lor, ca a sa—prin 1793 şi 1795—ajunsese în urât, hal, tără, pe Cât se Pare, să se fi ales cu ceva. Am arătat în text (pg. 114 şi urm.) de ce am admis că Petre Pavel Morţun a fost căsâtorit cu Despa, fiica lui Lupul 'Ghenghe şi că Despe Morţuneasa se judeca şi ea cu M-rea Doljeşti. pentru o parte din Doljaști și c'a Şi câștigat — dar abia îa 1797 — deci e vădit că n 1795 Dech. 29 erau soții în toiul nevoilor. 

. Dar faptul că-i zice Costacha Tăutul lui Petre Morţun cumnat, n'o f dovedind oare că se va fistricat căsnicia eu, 
Petre să se fi căsătorit cu vre-o rudă de-a Tăuteștilor? Ss poate, dar se poate să-i fi zis cumnat chiar de pe Despa, care se cobora din Tăutul dela Cordăreni, precuin am arătat la pg. 116,. deci Tăuteştii îl aveau pe Petre Morţun soțul Despei cumnat de vară. Nu măi cercetai de ce grad. Din această scrisoare a lui C. Tăutul mai ese dovada că Petre Marţun a avut și copii prin urmare ipoteza mea despre urmaşii lui capătă Oareşicare bază pe lângă cele ce avea. 

, 

Despre o Maria Morjun, foarte bătrână, trăitoare în Os- piciul de infirmi din Botoșani, îmi scrie d! Goroveiu. Nu. este în stare ei a da_ vre o lămurire. 
| Din cercetări d sa a aflat, înse că soţul ei ar fi fost un Morţun din Bucovina 

E
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Această Marie rămâne, de o cam dată, nelămurită anume 

a cărui Morţun a putut să fie. Bănuesc că a vrăunui cobo- 

râtor din loan stoln, Morţun de la Botoşani — asta din cauză 

Ca trăit acolo. pc 

  

4 

Despre Morțuneștii de la Hărlău mai pot da următoarele 

lămuriri pe lângă cele date la pg. 127 in spiță şi împreună 

cu spița. E “ 

Catinca soţia lui Morţun sărdar din Hărlău a fost din fa- 

milia Ciuleiu, a murit în Folticeni în casa ginerelui ei N. Gri- 

goriu — la 11 Dech. 1869. 

D-na Ftosa loan .arută următoarele despre această Catincă: 

„Sunt născută (zice d-na Frosa loan) în 1847 şi după ce 

m'am. măritat. mam mutat din Tg-Frumos la Folticeni în 

1869. Am auzit de Catinca Morţun c'a stat în Fălticeni la 

ginerele ei în strada Sucevei în casele astăzi ale lui Con- 

stantinescu, foaste ale lui Matachi Sinescu, dar:n'am cuno- 

scut'o şi nici n'am văzut'o. Mama mea (Elengu Glopoţel fiica 

lui Vasile Murţun) şi mătuşa meaRaluca Boian (Ce asemenea 

fiică a aceluiaș Văsile Morţun) vorbeau despre ea şi spu- 

neau că nu este din familia noastră, cică ea unui Morţun, 

pe care îl chema Trandafir și nu este Morţun adevărat 5, Lot 

așa a auzit spunând şi pe Manolachi Morţun. 

„Mergând odată la Tg. Frumos. ne-am întălnit pe drum 

cu Nicu Grigoriu din Folticeni, care se ducea la Costești, 

(sat cu mulţi răzeși — ce au bucăţi de pământ pe acolo, 

situat la jumătate drum între Ruginoasa și Tg. Frumos)— 

ca să-şi aducă la Folticeni pe soacra lui care era această 

Catinca Morţun. 

Ştiu că astă Catinca Morţun născută Ciulei a avut 3 fete 

Era din Hărlău. unde a făcut şi nunta. 

3) Catinca măritată cu Costachi Sinescu ; 

PI 

1) Aşa e: coborâtorii dintr'un fiiiu al lui Pavel să categorisească pe 

coborâtorii din alt fiiu. Memoria e foarte scurtă în această privniţă.
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2) O fată Elena, măritată cu Nicu Grigoriu FE 
'3) Alta Zamfira, măritată cu un Gherghel, care 'a murit 

în Fotticeni, aa | 
“Catinca Sinescu a avut două fete şi un băiat: 

1) Una Tinca măritată cu Hristachi Pilat. E mama lui Lau- 
rențiu Pilat advocat în laşi ; | 

2) Alta Voichița căsătorită cu Enacovici, - 
3) Un fiiu Costică Sinescu,. | 
Tot la Tg. Frumos am âuzit că la Costești era prin 1887- 

:1869 un Niculachi Morţun căruia îi ziceau şi Trandafir. 

Despre un Morţun Garofă, dI.: Eugen Sungurof scrie ur= 
mătoarele : aa | ÎN 

„Acum vre:o 30 de ani îmi povestea tată mieu: din perie 
peripeţiile politice şi electorale de la Suceava.. La o. alegere 
de deputaţi (să fi fost prin 1878, aşa ceva), fiind pe atunci 
puţini alegători (probabil colegiul Liu sau al II-lea) 

- era nevoe să se oprească de la vot un Morţun 'Garotă 'din 
Lespezi. Dar, cu toată cursa ce i s'a întins, încurcându-l 
într'o petrecere, a izbutit să “scape şi a fugit pe jos pân la 
gară la Heciu, unde tocmai sosise Şi trenul şi suindu-se şi 
el a venit la Folticeni de-a votat.& 

Și di. Sungurof a auzit că Morţun Garofă nu era din:fa- 
milia Morţun, 7 

Și totuși Manolachi Morţun Va pus pe Morţun Garofă în 
una din spiţele ce mi-a trimis dl, Goroveiu ! 

D-l Artur Goroveiu, ca să complecteze arătatele - mai sus 
"relative la Neculai Morţun Trandafir, “Sa “informat la D-ra 
Maria Văsescu. i E a 

Ar rezulta din aceste injormații că Morţun sărdarul, băr- batul Catincăi Morţun a fost acest Neculaiu- Morţun, pereclit - Trandafir, | ” 
lar Nicu Grigoriu, ginerele ei, este Nicu Văsescu, zis Gri- 

goriu şi din acea căsătorie s'ană scut D-ra Maria Văsescu,-—
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informatoarea ultimă a d-lui Goroveiu— deci cât se poate de 

autențică, de vreme ce ea este: coborătoare din acel Neculaiu 
Morţun şi din Catinca Ciuleiu şi anume nepoată de fiică. 

D-i Artur Goroveiu a cunoscut pe Zamfira n. Morţun, căs. 

cu un Gherghel.—Ea a murit la 24 Ian. 19il 'şi e trecută 
ca „fiică a det. Neculaiu Morţun și a Ecaterinei“. —A apucat 

şi pe Neculaiu Grigoriu (Văsescu), dar nui-a auzit spunând: 

Car fi rude cu Morţunsştii. Cum rămâne așa dar cu actul 
de deces al Zamfirei? . ÎN 

E deci aci numai faptul că ştieau pe Morţuneştii cobo- 

rători din Vaâsile: Morţun de la Cămărzani, deci din Lupul; 

şi în adevăr N. Morțun-Trandafir nu era din această grupă. 

_D-l Artur Goroveiu îmi serie: că are păn. şi toaea :de 

zestrea soţiei lui C. Hârlescu — și că nu e Elena, ci Profira, 
fiica lui Chiriac Borş, Pe această bază am Și pus astiel în 

spița de la PE 104. 

Intr un doe. din Cartonul XI Bacău pach. 484 cu data 

1839 Mart. 5 (Arh. St. Buc.) găsesc că V Crâstea a cump. 

în 1818 dela răposata Nastasiia Morţun o casă în Bacău. 

E o copie şi, deşi cum e scris ar părea mai curând Munţin 

de cât Morțun, dar, având în vedere că Munţin nu e nume 

de familie întălnit vre-o dată, socot că e Morţun. Atunci 

Nastasia ar fi mama lui Nicolaiu Morţun păh. din Bacău, 

soţia lui Iordachi Morţun, fiiut lui Pave!—acel Gheorghe” 

care a trăit în Hârlău şi a luato tată din Arămeşti. Se po: 

iriveşte și cu faptul că Nec. păharnicul a dat. fiicei sale, soția 

lui Gr. Obreja; numele Nastasia. . îi - 

  

Despre înrudirea la Gr. T. Morţun cu D. Săcară stolnicul 

din 1813 şi cu fiiul acestuia D. Săcară staln. din 1857 —cea 

| „1



0 

mai potrivită ipoteză ar fi că D, Şăcară Liu a fost fiiul.unei 

iemei din Bereşti, a cărei soră era -măritată cu tatăl Mariei 

Gherghel, deci Maria ar. îi fost vară primară cu D. Săcară 

"T-iul, Gr. T. Morţun îi venea nepot de vară primară —iar | D. 

Sacară îi era al Il lea văr. 

Așa se „explică ae ce Gr. Morţun avea moșie cu.D. Să- 

cara Liu în Bereşti, iar D. Săcară I-iu şi al Îl lea nu aveau 

piei un amestec în Ruși. 

Am spus că în cartoanele de la Trib. Bacău aflătoare ia 

Arh. St. Buc., este, în adevăr, arhiva lui Gr. spăt. Morţun. 

Găsesc amănuntele cele mai extraordinare. 

Aşa în Cartonul II, cu data 1853 Dec. 23,este o listă lungă 

de straele făcute pe credit de croitor pentru cc. Cotiţă (Co- 

-stachi, lorgu (Gh.), Nicu (Niculae), Tachi (Dumitrachi) — 

fiii Marghioaiei. —- In. altă socoteală din 1855 Ghen. 19, Car- 

ton II, este o sumă de 26 de. galbeni datorie la croitorul 

Şapsa!l pe straele lui Guţă. | 

Am arătat în spița dată că Nicu: (Niculaiu) Gr. Morțun 

din Bacău a fost căsătorit cu Maria Wilner. Aceasta e fiica 

lui Alexandru von Wilner,!) medic, din Viena. catolic, care a 

fost l-iu căsătorit cu o nobilă. austriacă; în Bacău s'a căsătorit 

eu Maria Bârlădescu --coborâtoare, pare-se,di'ntr'o familie veche 

Bărlădescu. Dacă nu au fost mai multe familii, Maria Băr- 
lădescw s'a coborât din Bâicu Bârlădescu pomenit supt 
Ştefan cel Mare (1483 Sept.) pg 274/5 tom l-iu, doc. de la 
Ştefan cel Mare adunate de 1. Bogdan. :„Şi iarăși a venit 

„înnaintea noastră și înnaintea tuturor boierilor noştri moldo- 

„veneşti sluga noastră Bălcul Bărlădescul şi a vândut o pri! 

„seacă din sus de Hlăpeşti, în pădure, unde a fost, Văle- 

1) Carton IX, 395 Bacău. Arh, St. Buc. 1838.
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„Şoaea, de asemenea slugilor noastre Ignat şi Tintul, , pe 18. 
„galbeni tătărăşti“, 

Al. Wilner sau von Wilner era om bogat, căci. îl vedenr 
creditor al multor boieri având ipoteci pe moşii şi din această 
pricină cu multe procese, - 

Și fiul lui avea a lua 500: galb. dela Jancu Xanti, D. 
Secară şi căp. Lipan la 1863 Sept. +, Barantaţi solidar în ve- - 
nitul moșiei Filipești), 

De altfel era o Marie Bene n, Bărlădescu' pe la - 1855 cu 
moșie în Cândeşti, Motocani şi Grozești. în ţin. Neamţ unde 
avea şi N, Morţun păh. . 

__O coborâtoare din Morţuneșşti este marea artistă Aristiţa 
„ Romănescu, născută Dimitriade. Ea este fiica lui C. Dimi- 

triadi şi a unei fiice a lui Dima Teodoru zis Dima „Grecu. 
Dimitre "Teodoru a fost căsătorit cu Elena Morţun fiica lui 

„N. Morţun, fiiul lui Pavel şi al Anastasiei Roşca, (Vezi lă po= 
gorătorii din acest fiiu al lui Pavel Morţun pg 62). Mi-am 
compleciat datele „din spița aceasta trimisă de dl. Artur Go- 
roveiu cu datele di'nt”un foileton. “Tot -din această ramură! 
sunt Elena Teodorini şi Aurora "Teodorini, „fiicele lui C 
Teodorini. - 

9 

Despre C. Morţun, maiorul din Brăila - — capăt de la d-na 
Cornelia Sasu, fiica lui V. Gh Morţun, lămurirea că maiorul 
e născut în Bacău în 1836—şi anume fiind fiiul lui loan 
Morţun şi al Icaterinei. In 1916 mai avea trei copii la şcoală, 
Se pare c'a avut frei soții și, înnainte de-a se muta in Brăila 

(în 1860), locuise în Galaţi. 
Când a început războiul neatârnărei era însurat şi avea 

î "Copii ; totuşi a plecat şi a luat parte la lupte. Avea un 

ÎNREC Ra - 

- 2) Fiul era Alecu Wrilner, i
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Lă-
] 

braţ artificial. Acum e sigur că *e Suilgiu, deci din Lupu? 

Pavel Morţun, a 

Intrun anunț î mortuar din 30[1X|1920 la: moartea Elenet 

Scheletti n. Mavrocordato, răposată la 28 Sept 1920 în Târ- 

govişte, în vrăstă de 25 de ani, văd între familiile înrudite 

—fam. Zotta, Vasilco, Flondor, Grigorcea — familii - bacovi-: 

nene — dar şi familia Morţun. — Este, deci, evident că încu- 

scrirea cu ,Morţuneştii este prin Zotta, coborâtori din Maria 

fiica lui Vas. Morţun din. Budeniţa. 

Este încă o înrudire a Marghioalei n. lurașcu' soţia lu 

Gr. Morţun spătarul. Anume cea cu Maria Abaza. Intrun 

doc. din Foae of, (1837, Bacău), Maria Abaza dă cumnatului 

ei — Gr. Morţun'comis — 44 de pământuri (în moşia Vărla- 

nul — Neamţ). Dar o Maria Abaza era moartă în 1835 şi din 

dos. trimis cu No. 1591; vedem că un C. Mănescu, fiul ră: 

posatului Tord. Mănescu, porrieşte judecată împotriva . Mar- 

ghioalei Morţun pentru 0 clironomie părintească. Era vorbă 

de scoaterea la mezat a 34 de' pământuri din Vărlan 

Din testamentul din 1849 ai lui Gr. Morţun spăt. din Băcău 

ştim cz moşia Vărlan o căpătase Marghioata de la vară sa 

Mărioara căreia ii zice. Vărlan,. nu Abaza. - 

„ Este în această chestie destulă întanecime, Mâi întâiu par 

a fi 2 Matia Abaza, una moartă în de 1835, alta care trăia 

în 1837 şi tăcea danie Marghioalei. - 
lată, înse, o spiţă trimisă de dl. Artur Goroyeiu care. poate 

arunca nițică. lumină. 

C. Mănescu fiiul lui lord, şi al Frăsinei Sinescu, nepot lui 

Pavel Mănescu şi al Abazei (de fiiu), a pornit proces contra 

Marghioalzi Morţun dela moştenirea Mariei Abaza. — Deci 

amândoi se coborau din vre-o Abază: C. Mănescu din soția 

lui Pavel Mănescu, iar Marghioala din Elena soţia lui -C.
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"Turaşcu comisul, adică din bunică-sa. Dacă Elena a fost 
“” Abază, soră cu soția lui Pavel şi dacă Maria Abaza, stăpâna. 

Vărianului, era fiica -altui Abaza, frate cu Elena şi cu soţia. 
lui Pavel Mănescu, atunci înţelegem procesul. : Dacă Mar- 

„ ghioala era rudă mai de aproape, atunci pricepe , de cela 
şi câștigat, loan luraşcu fiiul lui C. luraşcu comis, era rudă, 
pare-se — şi cu fam, Albu — ori erau rude aceste familii, 

“Juraşcu şi Albu. mai de sus — în orice caz aveau strămoş 
comun, cum se dovedeşte în procesele relative la Peletiuci _ 
pe Anghelina Buhuşi pe sora lui Crâstea, Buhuşi 

Din' spiţă vedem înrudjrea di'ntre Marghioala Gr. Morţun 
şi C. Rojniţă, coborâtor din acelaşi Pavei Mânescu şi din. o- 
fată a lui Abaza—cum se arătă în spița ce dăm. C. Rojniţă 
i-a dăruit Marghioalei nu numai 10 țigani, dar şi o parte 
din Luncani, | i - 

Se'nţelege că schema reală a înrudirei dintre Marghioaia 
Morţun și Maria Abaza poate fi mai complicată sau alta— 
dar înrudirea există. 

Am putea, poate, aduce lumină în chestia înrudirei di'ntre 
Maria, I-a soţie alui Teodor fon Morţun, și Dum, I-iu Secară 
stoln. Maria se coboară din Alexandra, fata lui Pavel Albotă 
fost m. jign. Di'ntr'o spiță ce un Secară înfăţişează întrun 
proces, Mărica Albotă (pg. 152) din 1644 a avut pe 
Dochia din care se coboră Sscăreştii, începând cu Andtreiu 
Secară. Va să zică Dum. Săcară, ca şi . Maria . Gherghel 
se coborau din Albotă —— dacă Alboteştii citați sunt 
aceeaşi familia (Trib. Neamţ Pach. 110_No. 1 Arh. St. Buc. 
1759). Dar este probabil o legătură mai de! aproape prin - 
Moţoceştii de la munte și Bacău. Drăguna era fata surorei 
lui Toader şi Nechita Moţoc şi din Drăguna se cobora Maria 
Gherghel soţia I-a a lui T. fon Morţun. Dar şi Săcară se 
cobora din Secăreștii dela Balasinești şi Tâmpeșşti, cari erau 
din Moţoci. Probabil că asta e legătură mai nouă de cât 
cea prin Alboteşti (Ur, XX pg 17 şi Ur. XXI: Pe. 24),-
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" lar ceva despre întâia soție a lui Pavel Morţun. Am găsit 

că ea avea părți în Ruşciori, Dumbrăviţa şi Budeşti (Roman) 

şi că trebue să fi tost din rudele lui Răducan Racoviţă, flu | i 

lui Dumitrescu Racoviţă, şi al Ilincăi Cantacuzino. 

Dar s'ar putea ca. soția aceasta să fi fost Chiar una din N 

cele trei fiice ale lui Răducan Racoviţă. 

Un doc. din 1142, resumat în laventarul documentelor 

Mrei Precista și Răducanul (zidit în 1763 de Răducan Raco- 

viță) ne arată că ginerii erau: Petrachi Vidali pă. RA altul 

Mereuţă și altul V. Roşca. 

Un .boier mare, fiiul unei Cantacuzine, nepot de fiu al 

altei Cantacuzine, putea să-şi dea fata 'după. un Mereuţă 

oareși care? Vidali era Gtec, deci nobil, dar Mereuţă? . - 
Socot că Mereuţă era chiar. Morţun (Pavel). Acesta, cobo- 

râtor din marele log. Tăutul, putea fi ginere iui Ravoviţă, 

Aşa S'ar explica procesul lui Pâvel Morțun cu Răducan Ra: 

coviţă și cu ceialalți gineri, când. Morţun căuta să aleagă 

zestrea răposatei sale soții dela care avea copii (pe Con- 

stantin, pe Lupul, pe loan şi pe îlie). 

Că autorul înventarului, a fost capabil a pune „Mereuţă“ 

în loc de „Morţu“ e sigur, căci a scris doar „Morsuncalui“ 

pentru „Morţun clucerul“ tot într'un inventar ? 

Când vor sosi documentele origin ale dela Moscova, dacă nu 

mai: curând din alte izvoare, vom vedea cât face ipoteza mea. 

- Aceste trei moşii fuseseră în 178 ale lui loan Buhuș 

hatman. Ă 
In 1742 ale. lui Răducan Racoviţă spătar,-care ținea pe Ma- 

ria fata acestui Bulhuş ; deci le luase zestre. 
In 1747, Pavel Morţun, ca ginere al lui Răducaa - Raco- 

viță, se judeca pentru partea soției sale,-de sigur. 

“In 1766 Morţun nu mai era amestecat, dar se judecau ceia- - - 

laţi doi gineri, Se vede c că el le vânduse drepturile soției sale. 

1) Un Vidali grec e caimacan al lui Toan vodă Calimah :n 1158 (Rev- 
Ișt. an, 3, Iorga pag. 2% 27.



Anexa a XIV-a. . . a 

Ultimele documente dela Budeniţa - 

Părintele D. Rosmeteneanu de. la Budefița mi-a trimis, 
chiar acum în urmă, note din registrele mitricale ale btse- 
ricei; căci le-a studiat pentru a îmbogăţi cronica Budeniţei, 

„ce se ține la acea parohie, ca și la celealalte din Bucovina. 
Cu privire la pomelnic : | | N 
Este un pomelnic, înse datând numai de ia data clăăirei 

bisericei celei noi, actuale, ori mai nou. Numele din el sunt: 
Vasile, Teodor, Smaranda, Alexandru, Grigore, Maria, 
Zoiţa, etc. Vas. şi Toader sunt cei doi fii ai lui Pavel], cti- 
torii bisericei celei noi. Smaranda este soția lui Vas, Pavel 
Morţun ; Alexandru poate fi ori Sandu fiiul lui. Pavel, ori 
Alexandru fiiul lui Vas. Pavel Morţun. Grigore e fiul lui Teo- 
dor, deci viitorul spătar din Bacău. Maria ar putea fi prima 
soţie a lui Teodor, ori e o fiică a lui Vasile, cea cu portretul. 
Că este ea ne-ar face a crede numele ce urmează după 
dânsa: Zoiţa,: fiică știută a lui Vasile Pavel Morţun . 

In aite pomelnice sunt amestecate şi numele altor dona- 
tori, în cât nu se pot deosebi Morţuneștii. 

In cimitirul vechiu nu mai sunt: cruci—se vede că au fost 
de lemn şi au putrezit. . Ă 

Despre Morţuneşti este în tradiţie că erau foarte religioși, 
că ştieau foarte bine slujba şi că preoții adesea îşi atrăgeau 
observaţii, când greșeau tipicul etc. | 

. Da a 

Din notiţile scoase 'de D-sa cu privire la botezuri, cununii 
Şi morţi — dau următoarele.: 
Dntr'o notiţă din 1809 */, atlăm că Ioniță Cocea a fost soţui 

Mariei şi că la această dată li s'a născut o fiică Zoița. 
[Matia era fiica lui Toader ton Morţun — cea al cărei nume 

4 $
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nul cunoşteam şi care în: 1827 era mmioartă]. „Vezi da, Index 

fam. Cocea. î) 
Al: Morțun, cel pomenit c'a botezat un. Ovreiu cu: voia i 

părinților acestuia, în 1825 1], este Al. - Vas, Morţui. Cea 

mai veche pomenire alui Al, Morţun este. din 1811 %,, ; dar 
acel din 1811 ar putea fi și Sândul Pavei Morţun. * 

Interesantă este Despa Morţun n. 1753 şi moartă” în 

1798 12/,. Cine e? O fi Despa n. Ghenghe; soţia” lui Petre 

Pavel Morţun, pe care am văzut'o irăind în 1797, când a 

câștigat procesul contra Merei Doljeşti: 2 Moare la 45 de ani 
de lângoare. 

O fi Despa Calmuschi soția lui Sandul Pavel “Morțun ? 
Despre Despa Calmuschi știm că în 1784 a “născut pe Dimi- 
trachi Morţun, a 

Cred c'o fi fost Despa Calmuschi. (Vezi mai departe la 
Petre Morţun). 

Dimitrie Jon Morţun n. 1785, mort 1838 sp trebue. să fie 
Dumitrachi fiiul lui Sandul și at Dzspâi Calmuschi; dar anti 
nașterei calculat aci de pe vrâsta arătată la moarte : — pare 
greșit cu unul In spiță vedem c'a tăcut testament în 1837 
Marlie 30 — deci era bolnav— Registrul spune c'a murit de. 
umflături, 

Emanoil Morțun, n. în 1792, mort în 1/, 1847 este Mano- 
lachi fiiul lui Vas. Pavel A Morţun —A murit de idropică. | 

Grigoraş Morțun cel cu clopotul mic din 1799 nu este— 
cum am crezut — Grigore Toader Morţun —ci e Grigoraş Sandul 

Morţun (spiţa pg. 64), căci în datele parohului din Budeniţă cel. 
di'ntâiu se află supt numele de Grigore, Considerentul: mieu - 
că Grigoraş Sandul Morţun n'avea ce căuta la Budeniţa, 
nu e temeinic; căci, pe cât se pare, Sandul a murit curând” 
rr 

1) Faptul că pe soția lui loan Cocea a ch&mat'o Maria slăbeşte ipoteza. 
<ă Maria soția lui Dauksha a fost fiica lui Toader. Dar, deoarece nu poate” 
Â a lui Vas. Pavel Morţun, din cauze cronologice, de asemenea nici a lui 

Pavel Morţun, - urmează că a fost a lui Toader Pavel Morţun care va fi 
avut o Maria și o Mărioară. ori a lui C, Pavel Morţun cel din Basarabia,
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şi soţia cu copii au locuit la „Budeniţa, unde îi găsim pe toţi 

pomeniţi în registrele mitricale. Astfel Grigoraș Morţun. bo 

tează şi cunună în Budeniţa! din 1800 până în 1816 — cână 

Grigore Teodor Morţun era încă din 1809 aşezat în Mol- 

dova — ceeace e dovadă. că „Grigoraş nu este Grigore T, 

Morţun. De altfel Grigoraş: era mai în vrâstă multişor decât 

- Grigore, - 
„Acest din urmă a pomenit pentru cea din urmă dată în 

1808, că-şi cunună un argat cu o argată a sa la aj, — 
tată său Toader Pavel Morţun murise în 1806 23. Emi- 

grarea lui în Moldova va fi avut 10c chiar în 1808, 

„Grigoraş. Sandul Morțun (spiţa pg. 64) e dat ca mori 
fără copii. Din datele părintelui paroh vedem confirmat că 

a fost însurat cu Maria, dar aflăm că a avut 3 copii : Ioan 

n. 1796, mort în 18156|,; Anifa î. în 1807 şi 1.1814 20], și 

Niculaiu n. în 1812 şi + în 1813,!%/,. De oare e loan en. 
1796, iar cu Maria Tomiţă s'a-căs. în 1802 Ian 10, urmează 

„că Grigoraș, este fiiul lui Sandul Pavel Morţun şi că : a mai 

avut o soţie ? 

Din 2 doc. ale părintelui paroh rezultă. că Grigoraş avea 

2 nepoți, Dum. şi Gheorghe. În spiță—după doc, d-lui Zotta— : 
vedem în adevăr că sora lui Grigoraş, Maria—a avut doi fii 

Dim. şi. Gh;, cari în adevăr îi erau nepoți. “Știm că ei au 

- crescut în casa lui Grigoraş și că e! le-a lăsat averea. Dar cu- 

Tios este că în registrele mitricale nu le zice Mancăș, ci Morţun. 

Ba 'aflăm dir alt document a! părintelui că Dim. și 
„Gheorghe, Morţuneștii, erau gemeni şi că în %/, 1819 aceșii 
Morţunești gemeni au botezat 2 băieţi gemeni lui Grig. 

şi Casandrei Bejan, zicându-le Vas, și Teodor, adică pe 

numele celor doi fii ai lui Pavel, cititorii bisericei 2 pro- 
prietarii principali ai Budeniţei. 

Aşi zice că Dum. (zis şi Dumitraș). şi Gheorghe,- gemenii 

cu “pricina, sunt fiii Mariei cu Mateiu Mancăş—dar că Mancăş. 

„murind de timpuriu și Grigoraş, neavând noroc la copii din 
trupul său —i- a luat, i-a crescut, poate i-a înfiat şi i sa



  

zis şi Morțun ;. —— iar €i îşi ziceau ba Mancăş, ba Morţun, după 

împrejurări. Lumea făcea la tei. : ă - 
Mai este, înse, un Dumitru Morţun fiul lui: “Constantin. 

Acest Morțun nu se “poate confunda cu Dăâmitru fon Morţun, 

căci acesta era fiiul iui Sandul Pavei Morţun, iar Sandul 

era: în listele nobilitare, dar Constantin. nu. 

Cine să fie acest Const. Morțun ? Un Constantin Morţun. 
fiiu al lui Vasile, e cunoscut. E ce! din spița de după: pe. 

56, soțul Mărioarei Tăutul. Să fie acesta? Atunci 'ar fiavut | 

pe Dumitru de ia altă soție ori dela aceeaşi și Dum. ar ft 

murit la data când Const. scria lui Mihalachi Holban (pg. 
58), că are 3 fete etc. (1838). -- E 

Pe Constantin Morțun îl avem pomenit în doc. “părintelui 
paroh în î805 2j,. iar pe Dum. Morţun în 1808 — cu vor- 

bele „Dumitru lui cuconul Constantin Morțun“. Mai afiăm 
pe Dimitrie Morţun în 1822 — dar! acesta poate fi identic 
cu Dumitrachi Morţun, fiiul lui Sandul sau cu Dim. Mancăş 
Morţun. i 

Ar mai fi o ipoteză : să fe. Dim. Constantin Morțun nepot 

de fiiu allui Pavel, fiiu adică al acelui Constantin Morţun, tost 
ginerele de: nepoată: coborâtoare al lui loan vornicul din Herţa 

Şi deci acest Dumitru, fiiui lui Constantin Pavel Morţun, să fi 

fost frate cu Constantin C. Morţun, cel stăpân.la: Otcina în 

1808 (Orheiu),-iar în 1817 pomenit la. Otcina. și “Căbuleni 

(Orheiu).— (Vezi în anexa ralativă la- Morțuneştii din Basa- 

rabia 

In doc, Bătintelui paroh mai . găsim pe Neculaiu Pavel 

Morţun (spătar pg. 62 şi 63). Anume -găsim că, un Toader 

Morţun s'a născut în 1806 2], din Neculaiu Morţun şi Nastasia, 

E Toader din spiţa de la pg. 62; la 1810, 20/6 găsim pe 

Aniţa, fiica lui Neculaiu Morţun, botezând. — E ace! Necu- 

laiu Morţun, fiul lu! Pavel,'a cărui spiță mi-au dato d-na 

Aglaia Uhrinovschi și d-i Artur Goroveiu, pogorâtori din el. 

Neculaiu Pevel Morţun în 1812, 27/4, + în vârstă de 87 de ani 

de năduşeala (năbuşeala), deci era n. în 1750, tiiual lui Pavel.
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„Despre Petre fon Morfun avem două notițe: una din 
1823 4|7, când botează un copil şi alta din' 1824 29/3 când 
Petre Morţun moare de vintre în vrâstă de-36 de ani. Era 

deci născut la 1788 şi nu poate fi acest Petre fiu al lui Pa- 

vei, căci Pavel a: murit cel mai târziu în 1768, cu 20 de ani 

înnainte de-a se naşte acest-Petre Morţun. E de crezutcă e 

fiu al lui Vasile Pavel Morţun sau al lui C. Pavel Morţun. 
"E foarte probabil că Petre fon Morţun e identic cu Petre 

- Morţun, 

Petre Pavel Morţun va fi trăit la Igeşti — deci şi Despa 

cea moaită în 1798, 12.7, va fi iost soția lui Sandul, moartă 
și ea relativ tânără ca şi soțul. : 

Mai găsim pe lângă Bălaşica fiica lui Vas. Pavel Morțun 

—' măritată în 16/2 1802 'cu Gh. sin Gh. Cociuc — despre 

care mi-a scris d-! Zotta—și pe Zoiţa căs. la 17;2 1810 cu 

loan sin “răposatului Tanase Cuciureanu ; în vârstă de 24 de 

ani, căsătorit cu Zoiţa de 18, deci născută la 1792. Zoiţa e 

fiica lui Vas, Pavel Morţun. _ 

„In sfârşit mai este un Mihail Morțun, care lipseşte în 5pi- 

țele mele; botează în 1802 copilul lui Gr. şi Casandrei Be- 
jan (Şerban). — Ar putea fi un fiiu mort fără urmaşi al'lui 

Vas Pavel Morţun ori al lui Toader Pavel! Morţun. Numele 

după patronul bisericei mă face a crede asttel, Despre Sma- 

rânda Holban, soţia lui Vas. Pavel Morţun, vedem ca murit 
în vrâsta de 92 de ani în 1845. 

in Budeniţa erau cel puţin patru căsnicii de Bejani ai 

căror copii îi botezau Morţuneştii : 

“Gr. Bejan cu Casandra au avut 11 copii de la 1800 păn 

ia 1817 — din cari ultimii T. şi Vas.. gemeni. Mai pe:toți 
i-a botezat Grigoraș (Sandul) Morţun—crezână, se vede, că 

Dzeu îi va da noroc să-i trăiască și lui copiii. 

Gh. Bejan cu Bălașa au avut 5 copii: de la 1815 pân 
la 1826. 

Toader Bejan cu Axinia au avut 5 copii: de la 1808 | 
a 818. | :
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Dim. Bejan cu Maria, unul în 1815. a 

Mai este o fam. Sandulovici, alta Ilinca, alta Repta.: Este - 
și un paroh loan Cantemir. 

„Mai vedem că'n întâiul sfert al veacului al XVIII- lea Bu-- 

deniţa tot era . încă-un cuib âi Morţuneştilor, de vreme e 
trăiau acolo Neculaiu, Vasile, Toader, Sandul — fiii lui Paxet 

Morţun sau pogorâtorii i lor. 

Anexa a XV-a 

“ Morţuneștii din Basarabia. . 

La pg. 198 după Ilie Morţun, fiul lui Pavel — numerotat: 
N, trebuea XI Constantin Pavel Morţun, incepătorul Mor=: 
țuneștilor. din Basarabia şi apoi XII: /oan Pavel Morţua. 

Cea mai veche ştire despre Constantin Pav. Morţun o.a-. 

vem în Creşt. Acad. rom. pe 1912 Iaa.-Sept. 1801 Ian. d2— 

când Constantin era mort. Văduva lui, Maria, . fiica Elenei 

fata lui Ivan vornicul, vând impreună o dugheană cu pivniţă, 

ce aveau ?n Botoşani ŞI anume lui Andreiu Ciorneiu căp. Era. 

vânzare provizorie. Se ordonă publicaţii da să se afle cei cu. 

protimis de- răscumpărare. "— Acest Constantin Morţun,- dacă 

era mort înnainte d 18091, e tatăl ceiui din 1808 stăpânul co-: 

drului Otcina ţin. Orheiu (Vezi anexa XIV notițele d lui paroh 

de la Budeniţa) și care se numea tot Constantin. ln 1817 îl 
găsim stăpăn pe !/, din sloboda Cobuieni. (Orheiu), ceealaltă. 

ținând'o Iordachi Crupenschi, sigur rudă. (Otcina n'o avea. 

singur, Doc. din 1808 şi cel din 1817, când Constantin de- 

pune jurământ de supunere ţarului sunt în „ Trudâi“ ale bu 

Halippa 1). 
Despre Ivan vorn. este do:ument că avea moşie în Herţa, 

E probabil din fam. Herţea,, deci din Luca Arbure, portar 

Sucevei. 

  

1) Constanntin era mort inn. de 1813 şi Maria căsătorită cu alt s0ţ — 

(mort şi acela ?) — Deci la 1817 va fi fost casa 'lui Const. Morțua, au. 

chiar el. .



Făcând cercetări în Basarabia — d-l lufius Sluţchi jurist din: Chişinău — a descoperit următoarele : - 
Este un dos. 162 din 26 lunie 1813. 
Cererea soției Jui Constantin. Morţun — Maria 1) pentru 

căi s'a luat de consilierui de Curte Crupenschi partea ei din 
moşia numită Cobuleni, . pe nedrept, vândută de soțulei 
spătarului Iordachi Crupenschi“, | 1 | În dosar este o hârtie intitulată: 

„Administraţia_oblastie; Basarabia Departamentul | iu“, 
Din aceastu vedem că soţul care! vânduse partea din Cobu- 
leni nu era Constantin Morţun, ci al doilea soţ al Mariei — 
ar” Mihiluţ — (Mibăluţă, deci, 1. N.)— Se âă ordin să se facă „.. dteptate femeei asuprite“. 

In arhiva veche, D-sa a atiatun dosar din 1! Martie 1842 
cu. No. 5149 + „Procesul lul Ivan „Morţun cu consilierul de 
curte Pruncul, cu privire la moşia Cobuleni “(Cobâlca)* şi 
altul-din 26 Oct. 1845, No. 5457, „Procesul lui Ivan 3) Mor- 
ţunești cu consilierul de curte Pruncul pentru moșia Ma» 
teuţi, ) numită Cobuleni“. - o 

" Primul dosar s'a atlat. Din al doilea este în opis numai titlul. 
“În primul fac plângere copii lui Ivan Morţun (deci Ivan 

i era mori, iar la 1845 numai se pomeneşte acest Ivan Morţun ?) 
să fie puşi în stăpănirea moșiei . ce lise luase în 1822, 
„pe baza unui hotărâri a Trib. (de Ornheiu. 1. N). Senatul în 

"1842 a casat acea hotărâre a. Tribunalului, deci Morţuneștii 
Câștigaseră procesul: - | e 
- lată și documente de la „Consistoriul spiritual din Chişinău“ 
asa 5, No. H8,. a 

- „Chestia unui atestat mMitrical copiiior pomeşcicului (pro- 

  

m 

- 

“Ti Nu e deci Maria fiica Elenei şi nepoata lui Ivan vorm: din Herţa 
din doc 1801 în nrmă), ci altă Marie. 

2) Probabil Ivan şi alţi Morţuneşti ori a succesorilor lui Ivan: Morţuneşti. 
- 8) lată,'deci, că -moșiu se chema și Mateuţi, care este numele csl vechiu 
și ne poate Ga firul Ariadnei în labirintul genealogiei lui Ivan.



  

ag 

Srietarului nobil) loan Morţun şi ai soţiei lui Maria Feodosiev 
Morţunoaea“. . | a Ă 

Inceput la 12 iunie 1840, Ă 
N 7 
e Consistoriul spiritual! “din Chişinău, 

„CEREREA 

| soției răposatului loan Mor- 

| - țun pomeșcicul moşiei Co-. 

PI _ - „buleni din ţin: Orheiu. 

Am nevoe -a primi certificat mitrical pentru naşterea te- 
giuită de către mine a copiilor miei: fiii: Dimitrie, n.. în 
1815 Dech 25; Vasile n. în 1819 ian. î; 'Fodosie n. în 1823 
lan, 12 şi a fiicelor mele Maranda n. în 182: Fevr., Arefta 
n. în 1829 F. 21; botezați îni satul sus, arătat Cobâla în bi- 
serica parohiaiă de acolo de preotul loan Serghievici Dada, 
iiind naşă soţia preotului Dada — spre a putea înscrie copiii 

miei în Condica genealogiilor — pentru care necesitate am 

depus O coală de timbru de 2 ruble — prea plecat, rog, 4 con- 

sistoriul : să-mi dea atare certificat. - 

. - | a Iscălitura, 

„Prin cererea 138 dela 28 lunie 1840, Maria Morţunoaea 
-cere certificat despre moartea soţului ei lvan Morţun. Acuma 
işi zice locuitoare în Cobuleni, văduva-mazilița . Maria Mor- 

“unoaea. Arată că soţul el a murit în 1835 şi sa îngropat 
ia biserica din satul Stodolna. - 

Consistoriul dă certificat la 2 Iulie 1840 că există actul No. 

pentru moartea mazilului din Stodolna” loan Vasiliev Jinco- 

vici, în 1836 Apr 144— în vârstă de 47 de ani la moartea 

ui, (Deci acest loan Morţun era fiul lui Vasile şi mai avea 

porecla J:ncovici, adică a! lui Jincul sau” Gincul). - 
Va să zică Ivan nu era fiiul, ci nepotul .de fiu al lui 

Constantin II Morţun. Ivan era născut în 1789; deci tatăsău 
se va fi născut măcar prin 1760 sau mai înnainte, iar tată! tui
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Vasile — Constantin — trebue să fie din cei mai vechi fi at 

-tui Pavel. - e 

"Maria Morţunoaea declaraşe că vrea să se mărite diii.nou 
— de aceea avea nevoie de certificat. . 

Am şi Dos. No. 5149 din 11 Martie 1842: 

„Din porunca “Tribunalului civil al oblastiei Basarabia, ba- 

zat pe porunca Senatului ocârmuitor de-a pune în stăpâ- 

nire_ pe moştenitorii pomeşcicului Ivan Morţun asupra moșiei 

Cobileni, s'a luat din stăpânirea Consilierului de Curte Pruncul“ 

„ Tribunalul civil al Basarabiei : In numele Impăratului — pe 

baza ucazului Senatului ocârmuitor al departamentului al II-lea, 

din 26 Ian. 1842 cu No. 308, care, ascultând pricina urma- 

şilor. pomeşcicului . loan Morţun contra urmaşilor consilie- 

rului de Curte Pruncul, pentru moşia Cobuleni, a încheiat .că 

din lucrări Senatul ocârmuitor găseşte ,că Tribunalul ţinutal 

al. Orheiului, „asupra cererei consilierului de Curte Pruncul, a 

a dat hotărârea de la 30 Iunie 1822, adjudecându-i moșia Co- 
bileni şi a comunicat'o la 1 Sept, al acelui an, numai unuia. 

dia proprietarii numitei. moşii, lui Ioan Morţun, şi, după ce 

el a declarat în scriscănu e mulţumit cu rezoluția din Sept,, 

i-a dat drept de apel şi i-a dat copie de pe hotărârea sa. La 

6 Oct., când, după ce el a dat apel. la Tribunalul civil al 

-ţerei, care a trimis despre aceasta certificat la Trib; ținutal. 

al Orheiului, pe baza Aşezământului Basarabiei dela 1818 

63 privitor la atribuţiile şi datotiile tribunalelor “ţinutale, s'a 

amânat la 1 N6em.; dar, ia acea dată, fără. a ţinea seamă de 
toate acestea, Trib, ținuta), “de oarece Morţun n'a adus cer- 

tificat de la Trib. civil al ţărei, că a dat apel l'a considerat 
că şi-a pierdut termenul şi, prin jura. 23 din Noem. 1822, a 

hotărât să se ia de la Morţun moşia Cobâleni, pe baza ho- 
tărârei sale anterioare şi să se dea lui Pruncul. Măcar, că 

“după ce Morţun 'dădu apel contra hot. din 28 Noem., i s'a 
cerut Tribunalului să trimiță procesul spre revizuire la Trib. 

civil al ţerei, Trib. ţinut al ma suspendat executarea, Trib. 
civil al ţerei, în urma raportului Trib, ținutual din 22 Noem,
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1823, cum şi a plângerilor din 13 Mart. și 3 lunie 1823 date, 
"de Morțun şi de coproprietarii lui în Cobâleni. lată deci că 

pe lângă” Ivan, mai erau și alţi traţi sau surori și că nu'le-a dat 
nici o luare aminte. Senatul hotărăşte: să se înnapoieze acea 
moșie la proprietarii ei, iar pagubele suferite de Morţun. şi . 
de coproprietarii lui le pune în sarcina Tribunalului ținutului 
din Orheiu, - ă | 

Notă. Senatul ocârm. prin ucazul dela 23 lunie 1841 cu: 
No. 3001, pe baza cererei mandatarului pomeşcicului Mor- 
un, anume secretarul de colegiu Cozma Pavlov, contra ace= 
stui tribunal că nu Sa înnapoiat moștenitorilor lui Morţun 
moşia Cobâleni.— Trib. civ. alţerei a făcut referat în chestie, 
pe baza căruia, Sen. a dat hotărârea: Să se înnapoieze mo- 
şia în litigiu foștilor proprietari — (adică urmașilor lui loan 
Morţun şi coproprietatilor lui (|. N.) : | 

Din celălalt dosar, 'negăsit, dar trecut în Opis, în 1845 
se vede că ?n acest an era judecată între urmașii lui Pruncul 
şi ai lui Ivan Morţun — cei trei băieţi şi cele două tete — 
de sigur şi cu alţii. 
Vedem, deci, că urmaşii lui Constantin Pavel Pav. Morţun 

Sau mutat în Basarabia la moşia soției lui Const îl Morţun şi 
că au fost numărați între mazili şi nobili, trecuţi în condica 
genealogiilor şi că trebue săifie și azi supt numele de Morţun 
ori de -lincul (Gincul) 

i 

„Anexa a XVl-a 

" Dăm încă trei depeşi de condoleanţe la moattea lui V.G, 
Morţun. Sunt prea importante și nu le putem lăsa afară. 

D-nei Morţun 

Com. Broşteni o Roman 

Cu profundă durere am primit în băile Govora trista veste 
de moartea bunului meu prieten Vasile Mârţun. Nu voiu 

uita nici odată timpul cât a locuit la' mine în lași, în Vre-



mea pribegiei, când Pam văzut veșnic preocupat de soaita 

ţărei şi a neamului în acele grozave împrejurări, încurajând 

cu vorbe bune şi ajutând: cu bani pe toţi refugiații şi neno- 

rociţii cari veneau la el. Dumnezeu să-l odihnească în rân= 
j 

dul fericiților. | - 

Pimen Mitropolitul Moldovei 

D-nei V. Morțun a 

ii | Reman 

| Aflu abia azi _perderea iubitulăi riostru prieten. Suflet plin 

de ideal, apostol dintre cei di'ntâiu al credinței în Izbânda 

neamului, el a:fost unul din tovarășii cei mai preţioşi Şt Sta- 

tornici în timpurile grele prin câri'a trecut Țara. Să ne fe 

e consolaţie că a putut să se se bucure văzându- -Și împlinit 

visul tinereţelor lui: Unirea neamului împrejurul democra: 

tismului. Soţia: mea vă trimite. D-Voastră și b- nei Sasu « sen- 

timentele ei de caldă amiciţie. 

Vintilă Brătianu 

D-nei Morfun | 

A | | E Roman 

. Amintirile adolescenţei noastre cu aceleaşi aspiraţiuni şi 

speranțe a căror legiiimitate -a dovedit'o realizarea îndrăz- 

nsață di'ntre hotarele sporite. Marea mea durere e de a ve- 

dea. dispărând așa de timpuriu un om de așa valoare, care 

putea să mai servească ţara. 

Bădărău



“Anexa â XVil-a. - 

„_Ă. OBSERVAȚIILA ALBUM. ... ... 
„. Albumnl este foaşte sărac şi modern. Cel: maj vechiu por: 

ret fotografiat este al Mariei V. Morţun. soţia. lui loan Zotta 

Bucov. Este apoi totografia Zoiţei, Chiriac. Borş, bunica lui 

V. Gh. M. de pe tată. E și mama d-nei Cornelia V. Gh. Morţun 
“Mai am unchi şi mătuşi de-ai lui V. Gh. M.; un unchiu 

Al. G, Morţun și un văr primar al d-nei Cornelia V. Gh. 
“Morţun : Gh. Al. Morţun, Celealalte sunt fotografii moderne 

de tot, dar interesante. _ 

Unde sunt fotografiile de pe portretele ctitoriceşti din bise 

ricele morţunești ? i 

Din materialul adunat constat că V. G. Morţun nu sea- 

mănă nici cu unui din unchii săi, dar aduce mult cu Raluca 

Vas. Morţun. O vară, D-na Făniţa Bontăș, fiica răposatului 

“Manolachi Morţun, a arătat d-rului N.-G. Țurcanovici întoc- 

mai aşa. D-rul însuşi mi-a spus că a fostlovit de asemăna- 

rea izbitoare îmtre V. G.: Morţun și vărul al! ll-lea al lui V. .- 

G. M., d-l loan Grigore Morţun, artistul dramatic, nepotul 

qui Gr. T. Morţun spăt. Fapt însemnat este că d-l loan 

Gr. Morţun seamănă cu tatăl D-Sale, Gr. Gr. Morţun, iar 

acesta cu Gr. T. Morţun. | 

Găsim deci la V. G. M., la Raluca Vas. Morțun (Boian), 

la 'loan Gr. Gr. Morţun actorul, la Gr. Gr. Morțun şi la Gr. T. 

Morţun o asemănare — care ne arată că toți seamănă cuun 

strămoş — probabil Pavel Morţun, căci acesta este strămoșul 

comun al tuturor acestor cinci Morţuni. Să mai adaog:că V. 

Gh. Morţun şi [. Gr. Gr. Morţun nu numai că seamănă îizi 

ceşte, dar au avut şi talent dramatic. - 

E de presupus că şi talentul familiei Teodorini, coborătoare 

din N. Pavel Morţun e de aceeași origină anecestrală. 

Nu semăua V. G. Morţun cu vre un Teodorini : 

Constatarea ar fi interesantă.
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Dacă materialul ar fi mai bogat — s'ar putea scoate și 
alte încheeri; “ 

Am dat'o pe aceasta ca exemplu: de folosul: ce poate aduce 

„o colecţie de fotografii sau de portrete de familie. Ar fi de 

dotit ca la o ediţie nouă — dacă toţi coborătorii din Pavel 
Morţun, se vor 'interesa: — să fie nu numai. documente 
mai numeroase, dar şi un aleum complect.



    
Maria Vas. Pavel Morţun 

oţia lui loan Zotta de la Chisălău: n, 1779); căs 1793: + 1816 
4vezi spița după pg. 35), ” i



      

Zoiţa Chigiae Borş, n. pe la 1800; 
căs. în 1816 cu Vas: Lupul Morţun; 

dela Cămărșani 
(v. Spiţa după pg. 114). 

 



pr ea 

    

Ecaterina Dim. Polizu soția lui Manolachi (Emanue!) V. Morţun 
lordachi V. Morţun 4. spița p. 114. n. 1821 țv. spiţa după pg. li4 

  

  

    Raluca Vas Morţun soţia lui Costăgi Vas. Morţun 
N. Boian (v. spiţa după:pg. 114) : vw. spița. după pg. 114)



   

  

Dimitrie Vas. Morțun Ana Vas. Morţun 
(v. spița după pg. 114) snţia lui Miltiadi Chiriacos 

. (v..spița după pg. 114)



      

  
  

Al. Gr. Morţun



      

    

    
. Vas. Gh. Morțun (cel în picioare) | - 
și AL. Gh. Morțun (cel de pe scaun), 

(v spiţa după pg 114),



  

“Vas.Gh Morţun (pe scaun) 
-şi Al. Gh. Morţun in picioare ) 

(+. spița după pg. 114)



            

  

  
Iordachi (Gh.) Vas. Morţun ca fiicele Ortansa şi Ana”, 

și cu fiiul Vas. Gh. Morţun 
(v. spița după pg. 114).



  

  

      

Vas. Gh. Morţun, tânăr neînsurat
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Cornelia N. Morţun, soția lui V. Gh. Morțun 

cu fiica lor Cornelia actuală Sasu 

(vezi spița după pg. 114 şi pg. 80)



  

  

  ant 
i " Cornelia Vas Murţun, nica tui Vas. Gh, Morţun, 

actuala soţie a lui Mateiu Sasu





  
    

Maria Al. von Wiiner soţia lui N. Gr Morţun, 

Cornelia N. Morţun, fica lui, apoi soţia lui Vas. Gh. Morţun, 

Cornelia Vas. Morţun fiica lui V. Gh. Morțun şi a Corneliei N. Morţun: 
“(vezi spița pg. 80).



    

  

  

 



  
V. Gh. Morțun cu nepotul Vas. Sasu-Morţun
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INDEX 

(Gavril) : 52, 151 şi notă pg, 164, 
' Abază (fam.) : 191, 193, 187 

nota 1. 
Albotă (Şt. clucer) 52; (Vas) : 

151; (Alexandra soția lui St. Ghei- 
ghel): 189, 190, 193, 195; (Teo- 
dor armaş siz Flondor): 189, 190, 
193, 195, 214. 

: Anastasiu (Al. cămin.): 89. 

Anghelachi din Popişcani: 52, : 

Andreiaş (loan, soţul Li al Agri- 
pinei loan Goroveiu) :: 

Andreiu (Izabela Gh. Gr. orţun, | 
adoptată): 80; Prefaţă. 

53, 64, 165 — 167 
Antilesti (moşie ţin. Sucevei) : 

erau acolo Tăuteşti: 152, 
Apostol sulg: 177. 
Aramă (fam.): 87; (Cantaria): 87; 

(Gheorghe, loan, Miron): 87, 88 - 
şi nota 2, 

Arapul (fam); (Nastasia soţia unui 
Arapul, pe urmă a lui Apostol 

sulger): 177; (Alexa, Aniţa, Gh. : 
păre,. Simina) : 185, 186, 19%, 
191 și nota 1; 192. 

Arămescu (fam) : '88 nota 2; (Co- 
non Mitropolitul): ibid; (Ves. Gh. 
preot): ibic, 

Arămeşti gaoșie Nesmţ, apoi Ro=- 
man): , 

-Arbure oră 97100, 141, 189, 
Asian (spăl.): 29 
Babhrin (fam.): (1 -137 — 139. 
Balş (fani): (Lupul): 196, 107, 190. |   

Bantășoaea. (ilinca): 52. 
Banul (fam.): (Pătraşcu, Panteleiu) 

153; (Vasile): 166 — 170. ” 
Barbovschi (fam.) în Berbești, 
Bucovina ; (Onufrie etc.) : 140, 
141; 142 ; (Alexandra): 
(Dim.); 154. 

Basarabia. Morţuneşti acolo: 41, 
45, anexa XV. 

Batiște (Nestor): 169. 
Băisan (Eremia) ; 202, 
Bălileşti (azi Bălinești) țin. Do- 
rohoiu : 52, 150, 158 (anexa V). 

Bărăşti (moşia Suceava), 39, 
Bărlădeanul (Solomon vist ) = 

137-139. 
Bărlădescul (fam) ; (Băicu): 

anexa XIII: (Maria) soţia lui Al, 
von Wilner; Maria Bene n. Băr- 
lădescul, ibid. 210, 21, 

Băscăceni (moșie): 65. 
Bătrânești (moșie): 81, „ 
Bejan (fam.) în Budeniţa: (Văr- 

vara): 47; (Ilie, lonaşcu): 52, 145, 
146; anexa XIV: soţii: "Dim. * 

| Bejan şi Maria; Gh. și Balașa 
cu 5 copii; Gr şi Cas. cu 11 
copii: T. şi Axinia cu 5. Bejan 

„(alte fam.) : (Fip zis şi Va- 
sile) : 97. 

Beldiman (fam). din ţin. Bacău : 
(Candachia şi soțul T. Beldiman, 

- Costantin, Dim., Mihail) :..185, 
187. (spiţă),+ 188. 193. | 

Berbești (moşie) : &: (Uie: din 
51;:4139,. 140. .
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Bereşti (moşie Bacău): unde Gr. 
“T. Morţun era răzeș de pe mamă: 
184. 185 196 

Bilăiu «Ciorneiu): 51, 143, 155. 
Boeștea nul (fam): 182. 
Bogza (fam): 187. 
Boian (Ilie Niţă): spița după 114; 

(Raluca n. Vas. Lupul Morţun): 
ibid : (Neculaiu): ibid şi 97; 
(Ciara N.) spiţa. , 

Bontăş (Aristide) soţul Fanei Man. 
Morţun ; spiţa după 114. i 

Borcea (Manole): 62 nota 4. 
Borole (moşie Doroh.): 65. - 
Bosuioc (fam): (Vas, Grigore): 

193, 194, 195 . 
Fotez (C.) : 200. 
Botezătoaea (Aniţa): 200. 
Botoşen'ţa (Botoșinţi):. 143 a- 

nexa Ji . 
Boţul (fam): 189, 19. 

  
Boul (fam.) : (Safta soţia lui Gh... 
_Ştefan-rieaurul voevod) : 201. 
Brahă (fm.): 40,49; 65, 67, '%, 

141, 143 148, 184. 
Brăila (moşie: în Cârligătură): 
167. — Brăâileanul : 167. 

Broşteni (moşie ţin. Hărlăului):93. 
Bucă și  uculeşti (Lavrentie, 

Vas., : nachi,: 187 | 
Budc<asca (Ecaterina): 87 (soţia 
“I-a a lui !. Tăutul vorn.): 

'Budeniţa (moşie în Bucovina) sau 
- Budinţi sau Budineţi. Budiniţ. 

39 48, 49. 55 61,65. 67. 137, 
„143 4,173 4, 183, 204, 219 (a- 

nexa V ÎI) şi anexa XIV. 
Buhuș (fam:): 58 201 (spiţa).. - 
Bujoreanul (Lupul): 84; (Ghi- 

nea) :: 84. | 
-Bungești (moşie Neamţ): 179 
Euşilă (Cârstea) rău la spița d-lui 

- Goroveiu pentru Buzilă . 
Buzdugan : 184 185 —: Buzdu- 
_gan (fam): 177,:478, 184, 185 
Buzescul (fam din.-Muntenia): 
*-148. 199 a 
:Buzită (Crâstea): 62;4T.): 62. 
Buzea : 76, anexa VI, 168; (Ioan 
__M. din :Bas ); sinţia lui Petre Gh. . 

Morţun din Bacău ; a 
Calafendeşti (moșie în Bucovina): 

58, 204. 

D _ 

p 

    
Ciorneiu : 51, 62, 143, 150, 151 

Caliman (T.): 53, 154, coboră- 
torii lui: 168. 

Calmuschi (Despa Ilie): 64, 65, 
205 6, anexa XIV: 217. 

Candiano ; 187. 
Cantacuzino: (Ilinca) 215; (Vi 

toria căs. Alex. Paşcanu) : spiţa 
“după pg. 56 

Cantimir (Antioh, Ecaterina): 201; 
(Ioniţă beizadea): 191. 

Carcali (Vas.) : 1'76: 
Carp (Andronachi): 177 
Catargiu (fam.): Apostol! (198); 

(Catrina) soția lui: Ursul Iuraşcu: 
81. 198; (Ecat ): 201; (Gheorghe) 

„198; (Ianachi Ban m.): 148; 
(Ștefan biv clucer): 81, 198, spița 
198, 201. . 

Cămărzani (moşie Suceava) : 38, 
39 

Cândești (moşie Bacău): 87. 
Cârcovici (Petre) : 

man. 

Cătămăreşti (din): 153, (Naşta- 
sia Mih. Tăutul căs. cu vre un 
Albotă), 

Ceaur (Gh. Stefan vodă): 194. 
(Sm.)::88, 198, 202, spiţa fam: 
201; (Aniţa) : 201; (Vas.): 134: 
(Dim Ştet log): 81. BE 

Chiriacos .(Miltiadi): 15; 
după pg. 114. a 

“Ciocârlie (vorn.) socrul hui Cie- 
mărtan (foan): 68 - 

Ciolac (Em): spiţa după pe, 114. 
Ciolpan: 185, 188. 187, 188 . 
Ciomârtan'fam.): 50, 57. 158, 163, 

154 V. Cali. 

sipţa 

463, 155, anexa. V: 164; anexa 
„XV: 221, a 

“Ciucă (fam.) : 191-şi nota 3. 
Ciurea (Vas.) ; 105; (Ileana): 105, 
„Ciutea (fam. ; 189—193,.196- 
Ciopoţel: spița după: pg. li4i 

(Frosa Ioan n.): 207. -- 
Cobuleni (Matenţi, moşie ţin. Or- 

heiu : 22 și:urm. - 
„Coce: (loan.:fon şi Dum. fon): 6$, 

69, 70, 145; nota; 2 (corectată) 
Şi: nota73, anexa. :XiV ;. '216/17 
şi nota, e 

Cocotă (AL.): 63. -



li 

Cocriş (Toader vel _pit.). în Ber: 
beşti şi alţii: 90—91, 142. 

Comănescu (fam) : 50, 149, 158, 
162, 163 158 —62' şi Comă- 
neşti (moşie) 1 ibid. 

Concești (moşie Basarabia: 183, 
Condopo! (Dr.): 63 
Constantinescu : 80. 
Conteviei (Eracli şi Sm): 98, 100, 

Copaciu pârc. 183 
Cordăreni (moşie Doronh.): 

152. 
Cornea (C.); 85; (Elena): 66. 
Coroiu: 191, 192 (Lupul, Maria 

Man). 

Costești (moşie Suc): 39. 
Costinel din Ruseni : 143. 
Cozma (loan): 62 noa 4; (că- 

măraș) ; 186. 
Crâstea (căp.) 80; (Pavel): 187 
Crupenschi (Iosd): 222. 

- Cuciuc (Gh. Gheorghe): spița 
după pg. 56, 63, 62, 204; anexa . 

XV, 
 Cueiur (moşie): 137. 
Cuciureanu : spiţă după pg. 5, 

61, 206, anexa XIV: , 
“ Cucu : 79. 
Curt (Maria n,): 89. 

- Dauksha (Teophil, Maria, Elisa- 
beta): 69, 70, 217 nota 1. 

Davidel (fam.): 105. 106, 175. 
“ Davidescul (Dan): 179. 
Dimitriu: 18—81, 89. . 
Docan (Panaite): 191. 
"Dociul (fam): 193. 
Doliești (moşie şi M- re): 64. 
Donici (Pan' 88 nota 2 2; sVero- 

nica): ibid. - 
Dracea (fam); 138 — 139. 
Drăgănești (ţin. Iaşi) : 62 nota 4. 
Dubău: 152, 
Dubrăvița (Putna) :. 54, 
Enaovici (Voichiţa n. Sinescu) 

: Rraclide (Sm) soţia 1ui D. Ioan 
Morţun (stoln.). 

„Fagiie (e (Agripina): spiţa după 56; 

. Parcăş Ce iacăş) Pageniu) căp. 
"417, 121, 123 

"- Fanu (Mb) : 97, 101. : 
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- Giuşcă (loan, Iord): 

Filosoful (Moişe) : 58, 
Filostirat (A!) : spiţa după pg 114. 
Flondor: spița după pg 56. 105, 

v. Albotă 
Galino : 79 (soţ Electrei D, Mor- 

un). 
Gane (Ioniţă): 99. 
Gavril fiu! Marieă: n. Tăutul: 149. 
Gavrileşti: (fam) în Igești: 143, 

144 : 

Ghenăuţi (țin. Hotin) şi Enăuţi . 

Ghenghea 'Lupul) socrul lui Pe- 
tre Pavel Morţun: 116, 118 — 
Codrul Ghenghei:.203. - - 

Gherghel (fam): 96, 97, 182, 
_183, 184 — 196. Anexa X Gher- 
ghel tatăl Mariei I-a soţie a lui 
T. Pavel Morţun ar putea fi fiiul 
unui Gherghel, care, ca ginere al - 
lui Darie, de fată, era ginere. deci, 
de nepoată de fiică a unui Pa- 

„lade, care Palade. se coboară 
„din Tăutul (Mih.), prin care din 

” Stroici, etc. 
Gheuca (Anica, Ioniţă): 98. 

188. 
Goe. (fam.) : 106, 116, 118, 

Goian : spiță după pg. 56; 1176. 
Goroveiu (fam.): 56, 62, 63. 
Grecirischi : 63. 
Grigorcea (Nastasia) :. 57. 
Crigoriu ::78, 80 207, vezi : 

sescu. 

Grozeşti (Bacău): 87.  - 
Hăjdău (AL; Bogdan P.): 69, 70 
Hălăucescul (Crâstea) : 150 
Hâncul (fam): 191, 193, 195. 
Hărlău (oraș): 86; 207 8 
Hărtop (moşie): 39. 
Hăulici (fam.): 98, 101, 108. 
Hertioana : 8l.: 
Herţa (Onciui din:) 57; (loa vor): 

219, anexa XV 

Vă- 

. Hliniţa : spița după 56, 
Hociung (fam): 187, :193; 

_ Holban: 41, 56, 57, 58, 204; (Sma- 
randa soţia. lui Vas, Pavel Mor- 
ii moartea ei): „anexă. XI, 

320. . , 
Hudici : 116. : 
Huhulea (fam.); 147, 02. 
Hulubeiu (Gr): 82, ..-



Hurmuzachi (Fiena): spița după 
pg. 56, - 
Huşi (moșie Suc.): 39, 

--Huştilă (Gr.): 84. i 
Itlode (fam. — Ciăgoleşti) : 64, 65 
Igești (de la): Ştefan Morţun 52; 

(moşie) : 42, 44, note 1 
45 nota î, 46, 47. - 

ljeşti v. Igești. i: 
Inochentie ep. de Huşi : 88 nota 2 
loan (fam); spiţa după 56 

spiţa după 114. (Frosa) : 207, 
Ionescu (fam); spița după 56, 
Isar şi Isăroaea: 118. | 
lujinţi: 45 și nota 1. 
Juliano (Aristiţa): 82, 63.. . 
Juraşcu. (fam:): 72, 81, 166, 191 

şi n. 3 și 4, 197, 198. 199,200 
201, 202. , 

Ivan (Enachi): 89.- 
Izmană (Andreiu): 176. 
1zvoranca, spiţă după 56. 
Jadova (din): 47; (moșie) 43. 46, 4. 
Jadovanul: 47, 137—139. - 
Jianu (loan): 191, 195. 
Jincu (fam. Basarabia: rama. Mor- 

țunilor): anexa XV. 
Jora (fam.): 190, 202, 205. 
Lână (fam.): 39, 92, 96 
Lăpușneanu (Al. vodă): 202.. 
Lăţcani (moșie) 52. 
Leucușești (moşie): 39. 
Luca 59. 
Luncani: (fam.) 81. 

: Lupul (fam.;: (moşre)101, 102 
Mancaș (fam): 65, 66; 150; (Gh 

Dim. fiii lui Mateiu zişi și Mor- 
țun) - anexa XIV. : 

Manole (fam) spiţa după pg. 56. 
" Manoliu: 81. 
Marcu (fam): 66.. - 

: Mavrodi (Al şi AL, .A1.) ;62. 
"Maxim (dela Igeşti): 43, ” 
Mălaiu (fam): 52, - - 
Mănescu (fam): 242, spița 213. 

-; Mânjeşti. (moşie) : 179. 

   usPe Morțun: 58, 
Mereuţă : 215 p. Morţun. 
Metaxa (fam): 76, 80, ., 
Mihăţlescul :Crâstea şi 

143, 154, 156, 167, 164, 169. 
Mihaiu (Radu lord): 81. Pa 

şi 42,44 . 

„Mârzea, (fam), cetire rea la Iorga 

alţi):69, 
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Mihălucă: 81. . . 
Mihul (Tureatcă) : 
Milo :191. 
Misir: spița după pg. 5, -: 
Mogâldea (fam): 201, 202. 
Moidovanu (fam) din care Maria 

soția tatălui lui C. Lână med, deci 
bunică Măriuţei (Sofia Lână Lu- 
puli Pavel Morţun). Tot. din fam 
Moldovanu. era Maria soţia unui 
Morţun din Botoşani, poate a unui 

” frate al lui.D. loan Morţun; deci 
a unui fiiu al lui 1; Morţun stoln. 
M. frate cu Gr. “T. Morţun băcă- 
oanul; Maria, infirma de azi, era 
Văduvă și acum 50 de ani, deci 
în 1873. O fi fost soţul ei loan 
Morţun, curier austriac? (pg. 83). 

Morţun (fam): titlurile nobiliare: 
anexa VII (179 și urm.); anexa 
XIV; (Adela Man): spiţa după 
pg li4; (Aglaia călug): spiţa 
după pg. 56; (Al. păh. Suilgiul și 
Sm. fiica lui): 96 — 99; (AI.. 
Al): 78; (Al. Gr.): 77,78, 2023; 
(Al. Iord,): spița după pg. 114; 
(AL. Vas. Lupul): ibid; (AL; V. 
Pavel): anexa XIV; 58,60, spi- 
ţa după pa. 56; (Amfilohia T.) 
stariță : 68, 69, 85 — 86, 102; 
204, 205. şi nota ; (Amfilohia II. 
Mih.): 101 —102; (Ana Vas, 
Pavel): spiţa după pg. 114; 
(Aneta . lord.) : spița după pg. 
114 ; (Aneta Man): ibid; (Ani- 
ca N.): 62; (Balaşa V.): 61, 
204, anexa XIV; (Camil Dim.): 
19, 80; (Catinca Mih. — Mega- 
lusa în călug.): 101 — 102; (Ca- 
tinca N.): 90, 91; (Constantin 
Ioan Suilgiu maior): 100, 124 — 
125, anexa XIII; (Constantin Pa- 
vel); 41, 115, anexa XIV; (Co- - 
rina Dim ):. după 114; (Corpelia 
N.): 80, spiţa după pg. 434; to. 
Stachi Al, Sirgiu): 38. 109 (6 ; 
(Costachi Gr.) 77, 79;;(Costachi.. 

- Vas, fon): 58 — 59: (Costachi, 
Vas. Lupul) : spiţa după pg. 114; . 

„3 (Despa Petre) n, Ghenghe : 414— 
„115, 116, 117; 206; anexa XIV; 

(Despa Şandu)-q. Calmuschi': 83, 
“64; anexa XIV; (Dim. A1):7%8; 

165,



(Dim. Al. Suilgiu): 99, 100; 
(Dim C ): anexa XIV; (Dim. Gr), 
"71, 19 ; (Dim. Ioan): '79, 82, 83; 
(Dim. Sandul): 64, anexa XIV 
(Dim. V.): spiţa după pg.114; 
(Ecat, n Ciuleiu) :::119; (Ecat, 
Lupul): 96; (Electra): :79; (E. 
lectra Dim.) : 79 ; (Elena): 66 ; 
(Elena n. - Manoliu); :79 ; (Elena 
Ioan): 78; (Elena V.); spița du- - 
pă. pg. 114; (Elenuța Mih):: 
101 — 103; (Elpidia 1 - Sultana 
'T.) 4 68, 69, 85 — 86; 204 205; 
şi nota 1; (Elpidia II Mihy: 
101 — 1093; (Elvira): '79 ; (Ema, D.) 
-19; (Ema. Man.): spiţa; (Eman. 
Vas.) 38— 41; (Eman. Vas. Pa- 
vel): spița după pg. 56, 60, 
anexa XIV; (Emil Gr): 80; (Er- 

„mest. D.): 79; (Eufros. :Dim): 
"19 ; (Fani Man): spiţa după pg. 
114 ; (Moițun Garofâ): 116, 117, 
123, 208; (Gh: Mat. Mancaş): 
64; anexa XIV : (Gh. Costantin; 
79: (Gh. Gh.); 78; (Gh, lorgu): 
30; /Gh. Pavel): 86. 88; Gh 
(Iorgu Gr); 77; (Grigoraş San- 
dul) :: 146, 173, anexa XIV, 204; 
(Gr. 11 Gr): 78 19,81; (Gr. 
(Gaţă) (Gr): 77, 202; (Gr. 1 Gr.); 

-11—'18,205; (Gr. Sandul); 95; 
(Gr. T.): anexa. XIV.; 68, 10, 71, 
194 —:197; (lacovachi Vas): 
62; (lancu Al. Suilgiul), 96—99, 
100, anexa XIII; (lancu Vas.): 
114 și spiţa după 114, 202; (I- 
Jeana): 117; (Ileana N.): 62; 
(Ilenuţa Mih. Eipidia II) : 101- 
103 ; (lie Pavel): 41, 85;:124, 

„215; (Ilinca de la Ropcea)::39; 
„56 (loan) curier autriac 1857) 
83; ; (loan Dim): 80; (loan Gr. - 

77, 78; (loan Gr. Guţă)::19, 
(loan Ioan): 83; (loan N) Dr.: 
80; (Ioan Pavel) :comis.:. 56 

_B3, 84, 115; (loan Ta:.177, 
-82, 83; (lord Lupuli:-::98 — 
„98; (lora. . Petrej: 410, -11. 
117, 122; (lord; Vas.) :108,.109 

- şi nota, 1î1:— 113, :spița după 
„114; (Izabela::Gh; -Torgiu) : :80 :- 
(Lucia: Dim): 114 ; (Lucreția N:); 

77, 80% (bupul “Eman:): spiţe 
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după 114; (Lupul Pavel): 40, 
41, 54, 55, 56, 91—9%, 125; 
(Magdalena, Mărioara): 101 — 
103; (Manole C. Suilgiu): 98; 
(Man. V.) : 108,109, 111, 112, 
spița după pg. 114; (Man. Vas. 
Pavel); spița după 114; anexa 
XIV ; (Man, (Eman.) Vas.): 55: 
(Margareta): 78: (Margareta Gh.): 
80; (Marghioala): 89; (Marghioala 
n. Îuraşcu): 71, 72, 74, 15,71; 
(Marghioala Mih.) călug. Amfilo.- 
hia Il): 101, 102; (Maria). Bo- 
toşani : 206,7; (Maria n. Gher- 
ghel) (Vezi la Gherghel în a- 
cest Index). I-a soție a lui T. 
Pavel Morţun: 67, 73: (ioae de 
zestre), 194, 195. și anexa :X; 
(Maria n .Vasihu): 79; (Maria 
Dum.) ; 79; (Maria Gh. Jorgu); 
80 : (Maria Man.) căs. Burghelea: 
spița după 114: (Maria T. Dau- 
khstha: 60, 80, anexa XIV ; (Mă- 
rioara) :.96,. 101 — 108; (Mă: 
riuca Pavel): 65, 67; (Măriuța 
şetrăreasa) : 100 101, soţia lui 
Lupul Pav. Morţun ;. (Megalusa 
(Catinca) Mih ): 101—103 ; (Mi- 
hail): anexa XIV ; (Mih. Lupul): 
96, 101. — 103, anexa XIV; 
(Miron N ) :.80 ; (K. Miron): 80; 
(Nastasia) : anexa XIII ; (Nasta- 
sia N): 90-91; (Nataliţa 
Dim) : 79; (N.. Gh.) păh: 86—91; 
(N. din Hărlău şi Folt.): 119 — 
123 ; (N. Gh Hărlău): 86; (N, 
G):. 77; 122, (N. Pavel): 53, 
55, 62, 63, 64, 67; 177; anexa 
XIV (N. sărdar zis Trandafir): 
77. 86, 208 ; (Nec. Petre) :. 117 şi 
193; (N. Vas); 58, 60,61; (N. 
Vas); spița după pg. 56,204, a- 
nexa XIV ; (Olisaveta căs. -Mor- 
ţun): 118, 122; (Ortansa AL): 
18, 202; (Ortansa lord): spița 
după pg. 114; (Ortansa Gbh.. 
forău) căs. Voitinovici): 80; 202; 
(Otilia N): 80; (Pavel. Ilie) zis 
Morţun: Pranţuzul: :călug +. 39 a: 

- (Pavel Ştefan): 49,:61-55.62, 64; 
85,67, 68, 9, 91, 92, 114, 117. 

124, 144; 145, 458,159, :163, 
165, 166, 171, 174,:204, anexa; 

,



VI, 215; (Petre fon). anexa XIV ; 
(Petre Gh.): 78, (Petre lord) pro- 
blematic : 118; (Petre. Pavel) : 
53,.65, 67, 114, 115, 121, 171, 
172, 205,6; (Profira AJ. Suilgiu): 
.98, 100; (Profira Man.) : spiţa 
după pg. 114: (Profira Vas,): 
ibid; (Raluca Vas): 108, spiţa 
“după pg. 114; (Rozina Man.): 

„114; (Ruxandra n; Jora): 205; | 
(Ruxandra Pavel): 65; (San. 
dul Pavel): 53, 55, 66, 67, 173, 
172; (Sm. n. Eraclide) : 82, 
8%; (Sm. n, Holban) : 58; anexa 
XIV; (Sofia shinionah.) = Mari- 
Qara n, Lână): 9; (Șerban N.): 
81; (Ştefan): 40; 46 — 49, 
DI, 52, 137; (Teodor Pavel): 
53, 56, 62 note 4, 67; — 69, 
471, 172, 174, 204, anexa XIV; - 
4T. N.): 62; anexa XIV; (Tran- 

- dafin), 207, 208: zis N. Morţun; 
(Tudurachi) O fi lord : 122 ; (Vas. 
Dim.): 80; (Vas. Gh.):3 — 36, 
55, 80,113, spiţa după pg. 114, 127 — 136, 172. 1173, 174 (ca 
tată de fam); 127 fotogr. cu ne- 
potul; (Vas. Lupul): 96, 103— 
114.181; (Vas. N): 82 ; (Vas, 
Mat:) Sasu Morţun: 80; anexa 
XIV ; (Vas. Pavel); 53, 55, 57; 
61, '67, spiţa după pg. 56, 144, 
171, 172, 174; (Vas. T. cap ); 88, 
85; (Vintilă Miron): 80; (Vi- 
drica N):80; (Zamfira) căș. 
Gherghel : 208; (Zoe Di): 80; 
(Zoe Gh. Iorgu) profes: 80; (Zo- 
ița N): 62; (Zoița Vas.) : spiţa 
după pg. 56, 61, anexa XIV ; 
(Zoiţa n. Borş), 111, spiţă după 
114, Morţunești în geners 38-41 
40 — 45 170 173 (Prefaţa 1. — 
VIII. : 

Morţun — Țerani în Gorj :. 125, 
Morţun —învăţător în Vaslui : 125; 
Moţoc 'fam. ţin. Bacăului) : 185, . 

15€, 187, 188, 214. | 
Movilă (fam nouă): 80, 81. 203 
Movilă (fam domnitare) ; 58, 105 Sspița după pg. 202. : 
Murguleț (fam ): 53. 
Mușşăteşti (Mușatini): 58, 201. | Nacul (Vas, etc.) : 65, 66. 
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Nastacu (C) : 90, 91. 
Nădejde (Samoilă, Ioniţă); 85. 
Neniul iog.: 169, 176. 
Niţă (Zoiţa V. Morţun) : 62, 
Obreja (Gr) gin. lui N. păh, 

Morţun : 90 — 9i. , 
Oncani (moşie) a Udreştilor: 158 
Oncești (Neamţ): 116, 118. 
Onciul (V): 50. 
Onoseiu (V.) gin. lui N. păh,: 

Morţun: 90 
Otcina (codru în țin Orheiu îa 

1808: :/, (12000 st. p,) ai lui C, 
Morţun) şi 1/2 (13500 st, p) ni 
lui lord, Crupenschi. anexa XV. 

Ouatul: 199 
Paladi (fam.): 145, 164/5; 
Patrașcân sau Pătraşcu clucer: 

185 vezi Ciolpan. - , 
Papa Stamule (Dim): 89; 
Peieteucii : Moşie  buhuşească 

(1656. Surete. Il): prin 'Anghe- 
lina Pătraşcu Buhuș s'a coborât! 
la fam Albu —iar prin Sm. 
Ceaur cob. din Irina Buhuş — și 
anume prin Catrina Catargiu cob. 
acesteia,— la coborâtorii din:ea și 
din Ursul dJurașcu. Iată cum 
„aveau și Iurașcii și Albii în Pe. 
leteuci—părți iurășeşti au ajuns 
zestre a Marghioalei Gr Morţun. 

Pereţ (fam.) la Ruși (Bacău): 188 
Petrceico (fam.) : 170. , 
Pilat (Hristache şi Tinca soția 

lui -n. Sinescu): 208; (loan 
Soţul Anetei Iord. Morţun) : spiţa 
după :114. _ 

Pilipce (moşie).: 137. a 
Pisoţchi (fam.): 39, 94,113, 144, 
Pitic (fam.) : 137. j . 
Piaton (Gr.) gin. lui T. fon Morţun, 

soţ Sultanei T. Morţun: 204. 
Pleșești (din.) : 137, 139. , 
Pleşinţi și Pieşniţa ca Pleșești ; 

139. 2 
Polizu (fam.): 112, 113; (Cat, 

Dim.) : ibid.. RE 
Poniţi : 58 ; (Dim.) 143, 154, 155 
Popăscul (fam.): 140. - 
Popișcani (moșie); 53, 54. a 
Popovici (Dim.) : 140, 1423. 
Popşea. (Oancea): 58. .: 
Prăjescul (fam.) : 58, 169, 201,



Precista şi Răducanu (Mri): 

“Prilipce v. Pilipce. 
Proca (nepot lui Ciorneiu) : 82. 
Pruncul (fam): 222 şi urma, 

Racoviţa (Dumitraşcu); * 215; 
(lord): 201; (Maria): 201 ; 
(Radu); 54; (Răducan) socrul 
lui Pavel Morţun, pg. 215. 

Radu (Gh): 79, 7: 
Repta (fam.) anexa XIV. LL 
Reus (loan de): 42 43, 49. 56; 

(T) : 49, 65, 156. 
| Romașcu (fam.) în Berbești: 140 

Romănescu (Aristiţa n Dimitriad); 
„210; (C.):spiţă pg. 62, 
Romănești (din): 176. : 
Ropcea (moșie): 62, nota 2; (dela 

. Ileana, a Il-a'soţie a lui T. fon 
Morţun :62 n. 4. ” 

"Roșca -(fam.) :.62, 169, 171, 178, 
179, anexa IX. , 

Rugină. (fâm; din ţin: Bacău): 81. 
Ruseni (din): Costinel 143. . 
Rușciori (moşie) 54; 215. | 
Ruși (inoș'e, Bacău) : 13, '74. 184, 
1185, 188, 191 nota 2; 193, 194, 
195, 196 i 

Sadoveanu colon. (soțul Izabelei 
Gh Morţun, adoptată Andreiu): 

. 80; (AL.) 80; (Petre) 80, . 
Sasu (Mateiu) soțul - Corneliei V, 

Gr. Morţun : 80 ; anexa XIII: de 
- origină din. Săcele, Ardeal. - 
Săcară. Vezi: Secară ! 
Sângiotz (Despa Ioniţă, T) : 80, 
Sârbul- (C.): 165, 166. - 
Săveşti (fam): 139. 

Şcheletti (Eiena n. Mavrocor- 
„dat) ; anexa XHI, pg. 212, 

Scolari (A1.): 63. 
Secară 151 n ; (Dim, stoln. 1): 

101 1045; anexa XIII; (Dim. 
stoln II): anexa XIII; (N.) spița 
după 114, 209/10, 214; 

Sengiorz ca Sângiorz : 114. 
Siloan (p. Siloam) şi Silion 

(Ştet.), 52. 
Sinehău. (de) : 

pg. 57, 
Sinescu (Cat. n. Morţun): 117, 

(Miron) : spiţa 
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    „Tăbuș (fam.) : 80 

208 ; (Matachi) : 207; (Costică); 
„208; (pitan): 193. .- 

Sion (C. păh.); 41, 203. 
Socrujeni (moșie): 82. 
Solomon (Ion pitar): 157.. 
Soroceanu (Ursachi) : 62 nota 4; 

1T) 105. ă 
Spiridon (Sf. Eforia) : 196. 

- Stavri (fam.): 63, 64, 95. 
„Stâgcea (Mateiaș): 143; (Gaftona 

fiica lui) : 142 (mama lui IGan 
Tăutul al II-lea) 

Străşca (Şt.): 17%. 
Storescul (Ioan, Lupul, Teta): 

'spiţa pg. 57. . 
Stroja (AI): spiţă după 56; 61. 
Sturza : 180. ps 
Suilgiu (fam.) v. Morțun; 90,91 
„Şi 106 notă: (Al. postelnicel) 
„avea Arămeștii (zestre) încă din 

1797 Masrt. 5 (Creşteri 1915 Iul. 
Oct) ; tot postenicel era în 1817 
când cumpărase o casă la Po- 

- păuţi “Botoşani. | 
Sungurof .(Eugen) : 

114 ; (Elena) ibid. 
Szabo (Hugo von): 56,60. . 
Şardin (Al. porucic): :194, 195 

(loan. Constantinov polcovnic) 
194, 195. 

Șendrea (Gh): 194. . 
Smelţ (Al): 95. 
Şoldan (fam.): (Pătrașcu și ginerii): 

94 - i 

spiţa după | 

Ştirbăţ (N. și Sandul): 52, 53. 
Tabără (Al. Cat. C. Maria, Miron, . 

Miron M.): spiţa pg.80 No.9; 
. (Teofilia) : 63... | 
Tacu (0): 9%, 100. . 
Talpă (Ionașcu). + 50, 51, 

(Otilia) : spiţa 
a pbid: ) : 139 
ămpești (moşie) : , 

Tănase vorn îe gloată : 169, 
Tăutul (fam.) anexa 1V: 146 — 

158, 160. 163; (Anisia Gavril) 
soţia comisului Simionel Comă- 
nescul: 149; (dela t:ordăreni): 
206 V. Mihaiu T.; (Costachi): 206; 
(Gavril, Tofana Gavril): 41—49, 
52, 137, 144, 145, 148,9, 185, 
156, 151/8, 163 ; (Ioan m. log): 

“spiţa 50, 51; (Ioan): 206; (loan



Sandul) : 151; (loan Sandu): 
158, 160; (loan V.: Mări- 
oara V.; Sim. V.; Sofia Gh; 
Stavarachi V.; Gh, Stavarachi): 
59; (loan vorn): 87, (Ioan 
Joan) : 160; (Irimia) : 141; Cu- 
pul): 149, 150; (Mărioara Vas) 
soţia lui G. fon Morţun: 59; (Mih. 
părc.) : 141; (Mih. log): 1573,. 
206 ; (Odochia Petre); 147:(Hu- 
huleștii) ; (Parasca Gavril): 149; 
(Sandul Pătraşcu); 152/43: (Si- 
meon) : 59; (Toader de Vilavce): 
152; (T.): 153; (Tofana): 152 
v. la Gavril, 140, 143; (To. 
fana n. Udrea): 143; (Zaharia): 
15 

Teodorini (soţia lui Costachi): . 
92; (Costachi, Iancu, Vasile, E- 
lena “Costache, Aurora Cost): 

„__62 anexa XIII V. Teodoru Dima, 
Teodoru (Dima) soțul Elenei N. 

Morţun: 62, anexa XIII: 211, 
Timuş (Loan, Catinca): 82, 83. 
Tiron (Sim.. Vas): 81. - 
Tomiţă (fam.) (Const). vameș: 64: 

(Gr. stoln.): 64; (Lord.) 64; (Ma- 
ria Ch, (soţia lui Grigoraș San- 
dul Morţun stoin: 64, 65, ane- 
xa XIV; (Zoiţa Gr.) soţia lui 
UC. Stavri: 64. A 

Tureatca (moşie): 155. 
TȚintă (fam): anexa JI 
Țintilă : 62; (Şt): 192 
Udrea (fam): 1574; (Pofana) 
„Presupusă soţie a lui Gavril Tău- 
tul log.: 157. 

Uhrinovscki; (Aglaia n Cuciuc): 
(Petre) : 62; (Petre Petre): 62, 
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Ursachi (fam:) (T. sărd); 50; pe 
aceeaşi spiţă cu, fam. Movilă, 
după pg. 202; - 

Urzici (moşie): 87. - 
Valeva (din): (Ştef. și Coste fiii 

lui Toma ;_155 
Vasilico (fam); 39; (Modesta n. 

Zotta) : spiţa după pg. 56 
Vasiliu (Maria): 79, 
Vărian (fam.) : 197. 
Văsescu (fam. v. Grigoriu): (Gh.) 

spița după pg.. 1i4; (Maria 
D-șoară): 208 ; (Marieta A, Ni- 
cu zis Grigoriu): 207,8; (Vio- 
rica A): ibid. 

Vidali (Petrachi păh ): 115; cai- 
macan : neta. ibid. 

_Volcinschi (Maria n. Cucuc Gh): 
spița după pg. 56. 

Vracniţă (fam): (AI. Enachi, EL) 
187 ia Ruşi Bacău. - . 

Vrănceanu (fam.): 141 ; 154,168, 
70, . 

Wilner (Ai. vor): 80; anexa 
XII ; (Maria Al) soţia 'lui N. 
Gr. Morţun : 80; Maria n. 
Bărlădescu, soția lui Al. von: 
Wilner: anexa XIII pg. 210.11 

Zaluce (din), Davidel: 105. i 
Zimlef, soţul Nataliţei D. Morțun:! 

: 79 
Zotta (fam. bucov): spiţa după 

pg. 56; 67, 65; (Maria n.Y. Pa- 
vel Morţun ; spița după pg. 56 
şi fotografie ; (Mihalachi Dr): 
61; (Octavian): spiţa ; (Sever de): 
55 şi spița după pg. 56; (Ştef. 
şatrar) : 150. . |
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Pg. In loc de IN . Trebue 

Dr, i ca în 1887 în lași 
“Tr. 18 după scot, Î. | HI - 

16. 1 iz... „e ci zic 
ri AP mar 

+24 29  Luminoismul ,. Luminismul 
821889, „1898 

27 1. 10 1885—1887 ,.,.. cc. * 1905 —1907 
Die 25 92 cc... Sa Sa 
56 (după) Alexandra ,...... ia Alexandru 
83. >. copiii lui 1. Goroveiu se urmează jos 

cu Clara etc. Trebue apoi liniuță de 
: - descendenţii între P. Goroveiu şi Clara 

67.15 XI X- 
69 notal anexa ..... [| „Index 
77. Gh. (Guţă) cc... Gr. (Guţă) 
78 Gh. Al. Morțun a avut pe Gh. cu Cor: . 

nelia Boerescu, văduva lui Zah. Co- 
lumb, iar pe Retre, cu Maria Scheleti, 

= soţie legitimă 
80. 3 Dumitra , o... . Dumitru 
Bd 4 
780 orit e mit 

83 la spiță trebue pus la loan curierul 
= cu Maria n. Moldovanu, văduvă din 
1873. — Maria e acuma în Ospieiu 
„Botoşani, 

85 rr. 1 3. .  . . .. . . . .. .. 5 
26 Aşi... 6și
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Pg... In loc de Ţrebue 

87 r. 13 după mama lui ,.+ . . trebue adaos: Nastasia 1818 

Ă Bacău, v. Anexa 
NUL ; 209 

9? r. 13 IN. Bejan) ......,.. .. I. N.) Bejan. 

102 r. 1i CĂ sc... .... | na. ... de 

x. 29fine. ,.... îi ea. n. trebue  păn' va veni 
„104 e, 10 Husnaș . . . . o... . . . .. | Haşnaş 

105 e. 21 după cumnat .. . .. ..... trebue cu , 

108 r, 14 fiica Catrina . . . ... - . fiică a Catrinei 

1149) r, 27 Contemporarul , . . .. . . . . .. Contemporanul 

112 r. 28 410 24 ,.. o... . 1024 

114 nota 1 1860..........- î. . . | 1861 

116 r. 22 Goroță, . . . . . .. . sc... ... Garofă 

Marc... trebue adaos:  : E cea găsită de: 
Zanne 

122 al, 3 î... 1... trebue adaos ordachi' D. Mor- 
ţun va fi ţinut pe 

Olisaveta Moţoc: 

. - , , din Brusturi 

123 Spiţele dela pg. 123 şi 117 trebue acomo- 
date cu datele din anexa XIII p. 107 Morţun sărd. ar fi 

N. și ar fi avut pe N. Catinca şi pe Hleana 
Genilia, vezi şi pg. 205— ” 

127 r.. 13 vadă de... . . . . .. . ..... cvadă ; de 

123 r. 6 trebue la incep. „bine“ şi după sus „,€. . 

141 r. 30 Tăutul Gr. „o... ..... . Tăutul: Gr, . . 

145 7.10  Badeviga. . . Budeniţa 
r. 2071 ginerele. ..... î. . . .. fiiul ginerelui 

nota i com... . ct... Cern, | 
nota 2 soțul ,. . .. . . . ... . ... fiiul 

146 r. 18 10 22... o... .. ... 10/22 

148 r. 28 frică « e... 1. 1. . |... . ... ricăi 

r. 30 diac, , . . . . . . . 1. cc... diac ; 

149 r, 20 Ta. . . . nu trebue scos  noe. 

151 r, 24 99 n... [. . . . . . ... 22) 

F. 27 Buzau ....... î. Bucureşti 

152 r, 10 sloan,t e. ce ea... „loan* 

196 e. (2)... Î. [ | n. [ne 2 Nu! căci ipo- 

- „- teza e slabă, V 

178 nota, : 
159 r. 2 (doc. Zotta, '. . . . (doc. Zotta).;



Teebue ! 
  

Pag. In joc de 

160 r, 22 Ghedeon . ......... „e “(Grigdrie) 
Ir. 1 de, cc... n... . pe 

r. 37 după Mavrocordat ...... în. . pe € 
r. 33 moșia . |... . . .... moşia 

16ă r. 15 nota 1 , „că“ nu a trebue îi. | 
r. 20 nota 1 un „la, „ o... 

r. 22 nota 1 „momentul .........-.. „monumentul” - - 

1687. 6 i... .. 2 
"r. 29 uricar un... cc... . Î. ueicar, un 

172 r.' 5 Stat... . . . Statuum 

174 r. 14 BE, i... ... Î.. . ... ne Î 

176 a. 25 care... [| . 1... dar 

197 trebue ştearsă linia “vertie, di'ntre Sandul : 

Ă i Gr, 

184 1. 24 Morţun Ceea Morţun log, 
185 r. 14  Muzăteştii „cc... „ Muşăteatii 
-200 r. 25 Pot . |... . . . cc... | pit. 

202 r.,19 . Petre Îi... ... Toader 

204 1 XI... . Î... . . .. XII. 

19 2... 1 
205 r. 14 este, . . : este îo 
296 r. 31 pei [ca . . „ea 

207 r.18 : Murţun cc... ... .. Morţun 
1. 18 > Ce . . . |. “|. |... 1... . .€. |. . De 

2093 r. 8 „așa dara . . . . . . ... .. .. „insef 

214 r. 15. trebue la urmă... . .. „.€ 
„ 1.16 trebue şters şi în loc: .,...... »Vezi. Peletiuci* 

- o . Ă la Index“ 

2157. 4 „Dumitrescu“ [a ee... . . „ Dumitraşcu€ 

8 ce... «2» 
221 r.-10 10 c8p cc. cc... .. 4» 

227 1. 3 din «anocestralăe . ..... a. aancestrală» 

Paginele albumului să se considere numerotate dela . 229 la 263. 

229 — jos soţia* . .. e „soţia“ 

231 — jos „Cămărșani? , cc... ... „Cămărzani« 

255 r. 3  dinjos lui, cc... . „lor€
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EXPLICAȚIE 

Ar fi bine ca, înnainte de a ceti lucrarea, cetitorii să facă îndreptările „din rată, , 
Din pricină că mult material nou a sosit din ţară după ce lucrasea era 

tipărită pe 1, s'au întâmplat desordini, contraziceri și nedumeriri. Numai ținând cea mai mare seamă de Index, cetitorul va găsi tot materialul nou asimilat. Ori când textul s'ar afla în contrazicere: cu Indexul sau cu erata, să se dea crezare Indexului și eratei. a Din greutăţi tehnice a trebuit să mut cele trei spiţe gen. mari la urma olimulni. Deci în text și chiar în Index, când voiu trimite la spiţa după pg. 56 să se ceute spiţa I-a la sfârgitul volumului ; tot așa spiţa după pg. 114 vai spiţa a Il-a ; iar spiţa după pg. 202 va fi spiţa a III-a. in ultimul timp lucrarea fiind aproape întregime tipărită, citim în ziarul „Universul“ că Dl, Morţun Aristide, este iastitutor în laşi, acum revizor. Credem că DI. Morţun Aristide e din familia Iacovachi, 

1. Nădejde. 
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Cornelia N. Morţun soţia lui V, Gh. Morţun .eu 

fiica lor Cornelia (azi Sasu). ... . [n - 946 
Cornelia Vas. Morțun îiica lui V. Gh. Morțun . . 251 
V. Gh. Morțun în 1900... 253 
Maria Al. von. Wilner soţia lui N, Or. Morţun, 

fiica lor Cornelia N. Morțun (soţia lai V. Gh, 
Morțun) si fiica acestor din urmă Cornelia 
(azi Sasn). ... ae , 9255 

V. Gh. Morțun în. camp. din 1913 în Bulgaria .. . .257 
V. Gh. Morţun cu nepoţelul Vas. Sasu-Morțun . . 259 
V. Gh. Morţun una, din cele mai noi fotografii . . 261 
Autograf al lui V. Gh. Morţun. . .... . . . 963 
Cele trei spiţe genealogice mari, vin după pagina . 264 
Indexul alfabetic .. 265 
Erata cs. 2.973 
O explicaţie 7... . cc 276 
Tabla de Materie. ......,.., ee es i 971 

  

 



      

"Vasile fiiul lui Lupul Morţun șătrar, - 

    
  

       
   

  

  

  

  

       

                

        

        

  

  

X ” - i Căminar 1824: + a 
+ 1841 : Di | a ia = Zoiţa fiica lui Chiriac Borş 

” a 
- 

căs. 31 Ian. 1816 _ | - — 

Profira ă __ Manolachi | ME: , E a Costachi Iordachi | Alecu +  Ral Zlena - „, Iancu 
== N, Săcară * „n. 1821, 10 Maiu ţ 1898 : — Elena n. 1823 | =N. = D. Glo- = Lucia E 

| _ = o Softa : văduva +6 Ian 1886 | un fiiu poţel Iluliano = o Stihi - „ui Moga = Catinca 5 adoptat - LL i din Polizu ” TF j 
Se, Guţă - .. -  eopii 4 ] „1 Bârlad căs. în 1861 

- fără - - Fani Maria Adela Aneta Profira  Gheor.. Ema- i 
i | o 

copii : : „= Aria Ț =. A = C. —Em. ghe  nuel 
Gh. Frosa i , 

| . stide! =Gen. . Filo- Romă: Ciolae 3 =o. o = C.loan -  $ g E 2 Bontăș.  Bur- strat .nescu - Sen Vasile Alecu Or-  Anetaţ Eugen ES S. : |” a. | ghele - Giorz + 1919 ț  -tansa = |], adv, = » WI ” | 
- TOTI. .. (divorțat) lulie 30 | = A. Pilat o a - băiat fete . IN E A = Cornelia Vă fică Și nică ŞO - . RE , , ÎN e Morţun j sescu C. Dsz = - “ . | . fiica lui N. — (divor- " “loan 32 . — Lu- fete: - Gr Morţun aţi) 3 sa - i pul So „(Bacău) | - _ = S re 

| E 
E : - Cornelia Vio- Ma- Puiu | 
iu = Mateiu mica rieta  Vă- 

Ă. n Sasu” sescu E =agă- =Gh. - milit. 
: Vas. Sasu rici  Vă- 

— Morţun sescu , 
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    - NOTA 1 In 1841 Dech. 1 s'a alcătuit astfal consiliul de familie at casei şi copiilor lui Vas, N. Morţun : Pah. N. „Morţun (dela Bacău), spăt, Gr. Morţun (dela Bacău), veri primari cu răposatul, sărdarul lord. Morţun frate cu răpos., stolnitul P. Borş, „frate cu soţia răposatului“, Al. Ciurea var -primar cu soţia, iar epitroapă rămâne Zoiţa văduva lui (după Artur Goroveiu), București şi Bul. î. of. a Moldovei, Mon. Of., d-nei Cornelia Morţua E: NOTA 2. Spiţa se datorește : d-lui Artur Gorovsiu adv. Folticeni ; d-nei Ortansa Morţun, institutoare Bucureşti ; documentelor din Arh. Stat. lași și ucureşti şi „b. ol. » :- d-luiDr. N. G. Țureanovici. : | : | Lu Ş - Su NOTA 3. In fam. se spune c'au avut 18 copii, deci 9 ar fi înurit de mici. In 25 sau 24 de ani da căsătorie, lucrul e de crezut (d-l Sungurof) |



         

     

      

   
   

    

    

   

  

   

   

        

   
   

    

   

    

   
    

    

   
     

  

--SVasile cavaler de Morţun din Budeniţa *) 
a 

| > Smaranda fiica lu ilie Holban pitar şi a Nastasiei Grigorcea' 
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| Coana - a Manolachi, | Balaşa La soţie”. - „Neculai Voiţ N Maria 

n. Tăutul | = WCINE | = Ehachi Aga n. 1779, căs. 1793, i 1846 

Si (Agafia monahia) | | | NEI ANII NN a A Cdeiureanu _= loan Zotta de la Chisălăt e i 

N a „ul „ul - | o po E i 

: N tă Smaranda - + Maria - Alexandru: O. -* e Ă 

| Cati s d A olaiai îi ata =. AL. Stroja „2 "> Volciaschi.. - - : 

atinca Smaranda . Aglaia fiică = V. loan | TI = Misir Man. Cu-  Mihalachi  Ştetan Gheorghe  C. loan 

Sa 1830 Ta (morira N | | | ” ciureanu  protomedie . |] 8 

. ă - . i — i ” 
laşi ” ă 

- ÎL 1848 + zisă şi e | | i ți | Vitoria | | a 

i e Aug) Tăutul) Mih  “Toan e. y. fiiu  fiiu fete .. n. A. Canta- cp Ei 

-- I a "Ionescu —1zvo-. ss NU cuzino - . pi 

| E Aba rancă . Psşcanu  lancu  Modesta! _- 

(Bucu- - „Î cav. de = Vasilco . -- 

- 
: rest) 

fiică: Zotta D E | 

| - | | 1866 i = Elena  : -. EI a 

„ . fica lui e 

. : - _ | Hurmu- - Pa - 

E , - - . zachi ! . : 

„e . . zi - i IL 

| | . _ | ” Sever Octavian Maria . Elena N 

i . ; ? , - * de Zatta E = Em. Flondor 

_ N i , O din Hliniţa | | 

| a : : - = I. Flondor . . 

Si Îi 
(= 

N . 

i ” - , 
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- Ss - - ” | - _ ” ” 

E: a 1) Dozpre această căsătorie a vorbit intăiu d-l Sever de Zotta în Arh. genevlogică; amănunte în N. Toaa, tom. XXI Stud. şi i doc: la gamentele holbăneşti, după rectificarea cetirei greşite 

i ente adunate de mine din felurite publicaţii. Despre f fii icele “lui Vas. Morţun din Budeniţa dau izvoarele la . 

-.. . A 
la 'd-l Zotta și în alte docum 

. „7, Mârzea in loc de Morţan. Despre ascendenți Smarandei, 

3 , explicările privitoare pe fie-care din ei în parte. 
E 

- 2) la 1848;Apr+ Dim. Manole a lăsat prin test. toată „averea sa soţii. A urmat proces: Dim. Vărgolici, 

Smarandei, averea avea să treacă la un spital din Botoșani (Tr. dela 'Trib.-Botoş. Arh. St. Iași). RE - _ e 

” - î 
t a Ş E 

Ă 
uz 

DO 7 | E _ | 

cărui Dim. Manole îi era: nepot : 
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Anuşca Tudosca 

=N Marguleţ 

Măricuța Gh. Ursachi m. 

= Adieiaş Talpă 

  | Elena = „Maria = 

fiica lui 
„Gh, hatman, vel. vist. şi a 

ratele lui! jr 

Vas. Lupul vv. Dum Ursachi Stoln. 

| = Maria (Serafima) 

Caterina fiica lui Al. Buhug 

= Solomon, . ! 

Costachi 

Toader Catrina Gh, Vasile 

-, : = CC. jitn. (Varlaam) 

a „|. Sion, = soralui 

: - o . - i N, Jora 

. . . . _ .. | - O: - 

  1) Hăjdău in testamentul lui Miron Bornovs 

a avut aceste trei soții: 
vist: 

Alexandra 

-.“ fiica lui lord. Cant. . fiica lui D. Şoldan Ş 
Saftei fiica lui Savin Prăjescu- 

| 

Safta =- 
loan Balș 

! 

fată = 

Ştef. 
Catargiu . 

„ sulger 

X N Ea 
y 

chi vv. (Arh Ist., tom. 1 

    
   

  

“loan Movilă log. 

  

Greaca. = =— Maria din neamul despoţilor 
serbi Brancovici-Braclide . 
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Şcheauca !) Irimie vv. Gh, călugăr Mitrop.. Simeon YV. 

= Melentie ” ” ] TI Ț | | 

Moise '1 loan Sa 
- . Movilă... 

    

  
p.. 1, 1628, Dech. 12) îi zice.ba Scripea, ba 
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Sverca, fireşte, greşind. 
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Teodor Safta 

_Cârnul = D. Bar- 

novschi 

Ileana Miron 
= Nicoriţa Bare 
amaş novschi 

- vv, 
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—  Văscan Movilă părc. 
== Nastasia 

Dum. Ionaşcu Turcea Ân- 

Sârbca | ti- 

= Gavrităş Maria „mia 
Mateiaş = Trifan : 

m. Cazscul 
log. ” 

(9) 

Alexandra 
= n Cantacuzino m. vist. ; 

Masi 
a I|- soţie 
z= Gr Ur- 

sachi  — 
„vel. vist=- - 

   


