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NEAMURI DE MOŞNENI DIN HOTARELE BALTA, CIREŞU ŞI 
VECINĂTĂŢI, ATESTATE DE TRADIŢIE ŞI DOCUMENTE 

 
 

Nicolae Chipurici 
 

Familles de paysans libres des villages Balta et Cireşu. Lignées et 
voisinages attestés par tradition et documents. L’étude traîte de la 
naissance et de l’évolution des familles et lignées des paysans libres, 
maîtres de terres dans les villages Balta et Cireşu. Après l’histoire du 
problème l’auteur décrit l’évolution des lignées descendentes d’un ancêtre 
commun (tei), tel le cas du grand aïeul Dumitraşco Iuzbaşa, du grand aïeul 
Nicola fils de Medonea, du grand aïeul Tudor. 
Au fil du temps les familles ont grandi et grâce aux  alliances matrimoniales 
se sont ramifiées et ont acquis de nouvelles lignées. Ce fut le cas des 
Duncescu, des Zoican, des Sitaru, des Aniţescu. Parmi les membres des 
familles présentées certains personnages furent admis et se sont distingués 
dans les rangs de la petite noblesse du pays. Ce fut le cas de l’aïeul Căciulat 
Spătar, Lupu Buliga Capitain, Grand aga, Dumitraşcu Iuzbaşa, Constantin 
Vătaf, Radu Zoican Capitain, Ghiţă Sitaru Boiernaş, Constantin Bălteanu 
Boier de Balta, Ion Bădescu Logofăt, Gligore Vătaf de Cireşu, Nicolae 
Bălteanu Pitar, Nicolae Zoican Jupân, Jitianu de Topolniţa Jupân, 
Dumitraşco Mazil.  
Mots clé: Mehedinţi, Balta, Cireşu, généalogie, ancêtre, lignée 
Cuvinte cheie: Mehedinţi, Balta, Cireşu, genealogie, strămoş, neam  

 
 
 

Curiozitatea şi interesul celor înrudiţi prin sânge şi/sau alianţă-adică 
apartenenţa lor la un neam, spiţă de neam, familie, tei1, au un trecut şi o 
istorie care au început odată cu moşul fiecărei comunităţi. 

Noţiunea de neam are desigur, multe înţelesuri, între care şi pe acela 
de totalitate a urmaşilor marilor boieri care au deţinut dregătorii (demnităţi în 
Ţara Românească şi Moldova; totalitatea ascendenţilor şi/sau 
descendenţilor unui nobil, a unei familii etc. 

O ştiinţă specială a istoriei, numită genealogie, se ocupă cu studiul 
naşterii şi evoluţiei neamurilor, spiţelor de neam (tei) familiilor etc., precum şi 
cu înrudirile  care se stabilesc între persoanele unei epoci date şi cu rolul pe 
care înrudirile îl joacă în desfăşurarea unor evenimente şi fapte politice, 
economice, sociale şi culturale. 

De asemenea, genealogia se ocupă cu modul de înşiruire 
cronologică şi sistematică a membrilor unui neam, spiţe, familie pentru a fi 

                                                 
1 În arhive se păstrează documente în care noţiunea de “tei” are înţelesul de moşul din care 
descind cetaşi moşneni şi şefii lor. Spre exemplu:” Ioan Frenţescu şi cetaşii lui din teiul 
Frenţesc, Barbul Petrinean cu cetaşii lui din teiul Mărculesc, popa Ştefan cu cetaşii lui din teiul 
Mărculesc, popa Ştefan cu cetaşii lui din teiul Izbăşesc.” (Arh. Naţ.-Drobeta Turnu Severin, 
fond Judecătoria Baia de Aramă, ds. 1(420)/1914, f. 108-109). 
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puse în evidenţă originea şi gradul de rudenie ale persoanelor descendente 
sau ascendente dintr-un autor comun (moş, tei, boier, nobil)2. 

Este necesar şi important de menţionat faptul că mult timp înşiruirea 
cronologică şi sistematică a membrilor unei familii, spiţe genealogice sau 
spiţe de neam, precum şi gradul de rudenie a descendenţilor dintr-un autor 
comun nu se făceau în scris, ci oral (prin viu grai), de la tată la fiu şi de la o 
generaţie la alta, adică cu ajutorul tradiţiei. Este ceea ce, mai târziu, 
specialiştii au numit genealogia profană.3 

În ţara noastră numai în Transilvania, locurile de adeverire (notariale) 
au alcătuit serii de documente referitoare la probleme genealogice ale 
familiilor de nobili din secolele XVI-XIX. 

De la mijlocul secolului al XIX–lea au început să apară puţine 
preocupări de cercetare pe teme de genealogie privind familii nobiliare şi 
boiereşti de pe teritoriul românesc. Astfel, în anul 1842 la Iaşi a fost tipărită 
lucrarea Genealogia familiei Sturza sau Turza. Ioan Puşcariu a scos lucrarea 
Date istorice asupra familiilor nobiliare din Transilvania, două volume. Ştefan 
Creţulescu a publicat Arborele genealogic, nr.1 şi 2, iar Constantin Sion 
Arhondologia Moldovei. În anul 1897, A. D. Xenopol a scos de sub tipar 
Istoria şi genealogia casei Callimaki, iar în 1899, dr. I. Sbierea a publicat 
cartea Familia Sbierea şi amintiri din viaţă. 

Aceste lucrări au fost consultate de Octav-George Lecca în vederea 
alcătuirii şi publicării în 1899, a lucrării sale, rămasă de referinţă până în 
prezent, Familii boiereşti române. Istorie şi genealogie (după isvoare 
autentice)4. 

Din cercetarea Catalogului publicaţiilor Academiei Române, 1867-
1937 rezultă că la lucrările de genealogie mai înainte menţionate s-au mai 
adăugat alte câteva: Nicolae Iorga, Neamul lui Petre Şchiopu(..), (Memorii 
istorice, seria III, tomul VIII); Ştefan Meteş, Contribuţii noi privitoare la familia 
boierească Buhuş din Moldova (Memorii istorice, seria III, tomul VII); Radu 
Rosetti, Note genealogice şi biografice despre familiile Buhuş şi Rosetti, foşti 
proprietari ai moşiei Bohotinului (Analele Academiei, XXVIII, ist. 10)5. 

                                                 
2 ” Arborele genealogic este o reprezentare  grafică înfăţişată de obicei sub forma unui arbore 
cu ramurile dintr-un trunchi comun, care redau filiaţia membrilor unui neam, familie etc., şi 
indică gradul de înrudire dintre aceştia. Într-un anumit sens, arborele genealogic este sinonim 
cu spiţa genealogică şi cea de neam. Spiţa genealogică este lista şirului de persoane care 
descind dintr-un autor comun, fie după tată, fie după mamă, iar spiţa de neam este o variantă 
a tablei descendenţilor după tată, în succesiunea generaţiilor.” (Direcţia Generală a Arhivelor 
Statului, Dicţionarul ştiinţelor speciale ale istoriei. Edit. ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1982, p.126) 
3 Mai pe larg despre această formă de genealogie la Romulus Vulcănescu, Dicţionar de 
Etnografie , Editura Albatros, Bucureşti, 1979, p. 147 
4 Octav-George Lecca, Familii boiereşti române. Istorie şi genealogie (după isvoare 
autentice). Editura Minerva, Bucureşti, 1899. În anul 1999 această lucrare, cu adnotări, 
completări şi desene de Mateiu Caragiale, în ediţie de Alexandru Condeescu, a fost retipărită 
de Fundaţia Culturală Libra şi Editura Muzeul Literaturii Române Bucureşti, 6 de pagini. 
5 Catalogul publicaţiilor Academiei Române 1867-1937.I, Cronologic II Alfabetic. Academia 
Română, Bucureşti, 1937, p.214  
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Cum era de aşteptat, în perioada 1945-1989, boierimea, fiind tratată 
ca o clasă conservatoare, nereformabilă şi nocivă noii societăţi socialiste în 
România ”eliberată de exploatare”, istoria ei a fost ignorată şi exclusă 
totalmente de către istoriografia acestei perioade6. 

Aşadar, bibliografia lucrărilor de genealogie despre boierimea 
română este extrem de mică şi necuprinzătoare. Necuprizătoare şi chiar 
inexistentă pentru cele patru categorii de boieri, care, după Dimitrie 
Cantemir, erau următoarele: din prima categorie făceau parte cei care erau 
puşi chiar de domn în funcţiile mari ale ţării sau erau născuţi dintr-un neam; 
din a doua categorie făceau parte curtenii sau cei de la curtea domnului, 
care, pentru slujbele lor, dobândeau în dar un sat sau mai multe. Călăraşii, 
care pentru moşia ce le era dată de domn mergeau la război pe cheltuiala  
lor, erau a treia stare (categorie) de boieri. Moşnenii (răzeşii), care locuiau 
mai mulţi în sate şi lucrau moşia cu slugile lor, erau cea din urmă categorie a 
boierilor. Ei erau intermediari între boieri şi ţărani şi li se mai zicea neamuri7. 

Referindu-se la moşneni, răzeşi, şi la rolul însemnat jucat de ei în 
decursul evului mediu românesc, Octav-George Lecca concluziona că 
aceştia au fost, faţă de boieri, ca vasalii faţă de seniori. Liberi pe moşia lor, 
dobândită prin recompense domneşti pentru vitejie sau servicii, moşnenii 
părăseau câmpul ca să meargă la război (hommes d’armes). Din rândurile 
lor au făcut parte şi mazâlii, adică boieri decăzuţi din stăpânirile şi 
demnităţile lor. Acestora li se mai spunea boiernaşi, boieri vechi zişi de 
neam8. 

În pofida locului şi rolului însemnat jucat de moşneni9, neamurile 
acestora nu au avut parte de preocuparea şi condeiul istoricilor şi 
genealogiştilor. 

Investigaţiile noastre (pe care, recunoaştem a nu le fi reuşit  
exhaustive) nu au depistat decât pe Nicolae Iorga cu articole: Neamul 
Agarici. Răzeşi fălticeni şi vaslueni ( în Analele Academiei, XXXVII, Istorie); 
Moşnenii din Cremenari (în Memorii istorice, seria III, tomul XII); Moşnenii  
de pe Verbitău şi de pe Valea Buzăului  (în Memorii istorice, seria III, tomul 
XII). 

Bogate şi documentate informaţii pentru genealogia unor boieri şi 
moşneni mehedinţeni conţin cartea Sarmizei Cretzianu: De pe valea Motrului 
(1941-reeditată în 1972) şi mai ales, lucrările lui Mite Măneanu: Boierimea 
din Oltenia în perioada Regulamentului Organic ( în revista Porţile de Fier, 
III, 1998, p.1-7); Boierimea din Oltenia în perioada 1821-1864, Editura MJM, 
Craiova, 2005; Boierii din Oltenia în secolul al XIX-lea, Editura Tipo Radical, 

                                                 
6 Consultarea sumarului lucrării lui Robert Deutsch, Istoricii şi ştiinţa istorică din România, 
1944-1969, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1970-1989 şi, din nefericire şi după 1990. 
7 Cf. Octav-George Lecca, lucr. Cit., p. 16-17 
8 Ibidem, p. 29-30. Au fost şi moşneni care au ajuns, în mod merituos sau parvenit, în rândul 
boierimii mari, mijlocii ori mici 
9 În hotarul satului Balta-Mehedinţi au fost moşneni precum Căciulat spătarul, Dumitraşcu 
iuzbaşa, aga Buliga, căpitani de panduri, jupani, vătafi, logofeţi, mazili, jupănese, jupâniţe,  
boieri din prima jumătate a sec. al XIX-lea 
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Drobeta Turnu Severin, 2008; Repere istorice şi culturale în Oltenia epocii 
moderne, Editura MJM, Craiova, 2008 ş.a.10 

Cât priveşte pe moşnenii stăpâni în hotarul satului Balta-Mehedinţi şi 
neamurile lor, nu s-a scris şi publicat niciun material, ceea ce nici nu este 
surprinzător,  dacă avem în vedere cât de puţine materiale despre moşnenii 
şi genealogia lor în întreaga ţară au fost publicate până în prezent. 

În 25 octombrie 1826, pe baza informaţiilor păstrate prin viu grai de la 
o generaţie la alta despre moşii şi neamurile lor, moşnenii din hotarul Balta-
Mehedinţi au întocmit, în scris, un zapis de învoire cum să stăpânească 
după moşii lor. 

În acest scop, apelând la tradiţia locală (genealogia profană), au 
stabilit, pentru prima dată, care au fost moşii din care descind ca să să ştie 
cum să împartă hotarele Balta şi Cireşu cei trei moşi Bălteni, respectiv după 
Căciulat spătaru, cei de la Cireşu11. 

Principalul moşnean informator pentru alcătuirea acestui zapis de 
învoire a fost bătrânul Iovan Lăzărescu, iar această învoire a fost scrisă ”de 
popa Costandin sân popa Costandin Bâltianu cu zisa tuturor moşnenilor”12 . 

De comun acord şi fără nicun alt document scris în referire, moşnenii 
Bălteni au stabilit că se trag din trei moşi mari : Dumitraşco Iuzbaşa, Nicola 
şi Tudor, toţi feciorii lui Pătru Medonia. Ion Bobârscă cu ceata lui de moşneni 
Cireşeni au adus în sprijinul  cererii lor porunca domnească din 30 iunie 
1547 (7055) dată slujbaşului domnesc Căciulat spătariu13. 

Zapisul de învoire din 25 octombrie 1826, în afară  de moşii mari ai 
moşnenilor, ne dezvăluie care erau cetele de moşneni, şefii lor şi moşii cei 
mai apropiaţi ai acestora, la mijlocul deceniului trei al sec. al-XIX-lea14. 

a/. Din moşul Nicola: moşnenii Lăzăreşti, Stănceşti, Opriţeşti, 
Gheorghe zis Podeanu şi Pătru  Bălteanu din Buseşti, cu cetaşii şi şefii lor 
(moşii cei mai apropiaţi, de la care purtau şi numele). 

b/. Din moşul Tudor: moşnenii Bădeşti, din Şipăneşti cu cetaşii lor, 
moşnenii Ilieşti din Balta, Gheorghe vătăşelu cu cetaşii lui , ş.a. 

c/. Din moşul Căciulat spătarul: moşnenii cireşeni ai cetei logofătului 
Ion Bobârsc (Bobârscheştii) şi alţii. 

Documentele emise ulterior zapisului din 25 octombrie 1826, până la 
1900, vor menţiona existenţa şi a altor cete de moşneni sau familii de 
moşneni anterioare anului1826, despre care vom face mai apoi referiri. 

                                                 
10 Pentru moşneanul Lupu Buliga, ajuns căpitan şi mare căpitan, agă şi mare agă, menţionăm 
capitolul I din lucrarea lui Mite Măneanu, Repere istorice şi culturale în Oltenia (…), articolele 
lui I.C.V Obedeanu, În marginea unui hrisov. Ceva despre neamul Buliga Mehedinţeanul, în 
Arhivele Olteniei, V, 1925, nr. 28, p. 320-323; Radu Creţeanu, Cine era  Lupu Buliga, ctitorul 
Schitului Topolniţa şi ceva despre sfârşitul lui, în Mitropolia Olteniei, XXI, 1969, nr.11-12, 
p.935-939; lucrarea lui Nicolae Stoicescu, Dicţionarul marilor dregători din Ţara Românească 
şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Editura Enciclopedică română, Bucureşti, 1971, p. 132, 163. 
11 Arh. Naţ. Drobeta Tr Severin, Colecţia documente, XVIII/27, orig. 
12 Ibidem 
13 D.I.R., II, p.361-362 
14 Arh. Naţ. Drobeta Tr Severin, Colecţia documente, XVIII/27, orig. 
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Acum este binevenit şi necesar, pentru momentul onomastic şi 
genealogic 1826, să menţionăm pe moşnenii şi şefii de cete de moşneni din 
hotarul Balta care au semnat zapisul de învoire din 25 octombrie 1826, unii 
din ei nefiind înscrişi de Petre Neacşu în tablele întocmite de el la mijlocul 
secolului trecut15. 

Au semnat: Costandin Băltianu ot Sfodea, popă; Iovan fiul popii 
Costandin popa; popa Costandin fiul popii Costandin Băltianu (Găină); Iovan 
Băltianu; Pătru Lăzărescu ot Balta; Mihai Lăzărescu; Ilie Lăzărescu; Nicolae 
fiul lui Ilie Lăzărescu; Iovan fiul lui Ilie Lăzărescu; Ion fiul lui Ilie Lăzărescu; 
Trăilă Stănchescu; Nicolae Stănchescu; Costandin Stăichescu; Iovan 
Stăichescu; Ion logofăt Bădescu; Nicolae Bădescu; (ginerele popii Băltianul 
Costandin); Nicolae Bădescu ot Şipăneşti; Nicolae Aniţescu Bădescu; 
Gheorghe Aniţescu; Neacşu; Dinu fiul lui; Raia Maga şi Gheorghe 
Simionescu16. 

Nu au semnat, dar erau menţionaţi în conţinutul zapisului de învoire, 
Nicola Băltianul, Ion Bobârscă, cu cetaşii lui, Nicola Burcu ot Cireşu, nepot al 
moşului Căciulat spătaru, Nicola moş al Străchineştilor17. 

Folosind cu precădere informaţiile păstrate de genealogia profană 
(tradiţie) din zonă şi împrejurimile în care moşnenii Bălteni au roit (Cireşu, 
Gornenţi, Gornoviţa, Godeanu, Prejna, Sfodea, Costeşti, Izverna, Şipăneşti, 
Izvorul Bârzii, Malovăţ ş.a.) şi în care Petre Neacşu a întreprins cercetări, 
anchete pe teren şi a consultat documente aflate la urmaşi ai foştilor 
moşneni (documente din 19 septembrie 1657, 6 iulie 1781, 25 iulie 1826, 25 
octombrie 1826, posibil şi altele), la mijlocul secolului trecut a întocmit, în 
scris, de mână, o primă variantă de table genealogice ale descendenţilor, 
apoi şi o a doua variantă a acestora pornind de la moşul comun Pătru 
Medonia (Medonea)18. 

Despre Pătru Medonea tradiţia istorică locală cercetată şi interpretată 
de Petre Neacşu susţinea că acesta era bănăţean, că s-ar fi născut pe la 
1480 din oameni liberi (neaserviţi) şi ar fi trecut munţii la Balta la vârsta 
deplinei maturităţi, în căutare de pământ liber şi ferit de pericol de năvală şi 
jaf turcesc. După un timp s-a reîntors, vremelnic, în Banat pentru probleme 
familiale, pentru ca apoi să revină la Balta nepopulată, să-şi reia pământul şi 
să-şi reconstruiască vatra19. 

                                                 
15 A se vedea anexele: variantele I, a, b, c şi II a,b,c şi comparaţia între ele  
16 Arh. Naţ. Drobeta Tr Severin, Colecţia documente, XVIII/27, orig. Petre Neacşu deţinea 
acest document precum şi cartea de alegere şi hotărnicie a hotarului după moşii mari ai 
moşnenilor 
17 Ibidem 
18 Prima variantă s-a oprit relativ la generaţia de descendenţi 1826, omiţând descendenţi şi 
familii de moşneni neidentificaţi. Cea de a doua variantă, cu omisiuni ca şi prima, pentru 
moşul moşnenilor Bălteni (Dumitraşco Iuzbaşa) din care descindeau şi Maria Neacşu şi 
Necşuleştii, a fost completată şi cu descendenţi din perioada 1830-1900, neapelarea la 
cercetarea arhivelor fiind evidentă.  
19 Arh. Naţ. Drobeta Tr Severin, Colecţia documente, XVIII/27/ Ipoteză emisă de P Neacşu 
este verosimilă din punct de vedere istoric şi logic, legăturile de sânge şi alianţă între 
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Se cunoaşte faptul că, la sfârşitul secolului al XV-lea şi în prima 
jumătate a secolului al XVI-lea, Banatul a fost pe direcţia principală de 
înaintare, cucerire, jaf şi ocupare a oştilor otomane spre Ungaria şi centrul 
Europei20. 

Teama de pericolul duşmănos, prădalnic şi înrobitor al oştilor şi 
cetelor otomane în şi prin Banatul de Munte şi de Câmpie, a determinat 
nevoia, desigur, ca populaţia bănăţeană vecină vestului Tării Româneşti să 
se refugieze mai ales în zona de podiş şi de munte a Mehedinţiului, mai greu 
accesibilă şi ferită de pericole. 

Pătru Medonea, un astfel de bănăţean, a fost cel care, odată venit la 
Balta s-a statornicit, şi-a întemeiat familie şi gospodărie, cu locurile natale şi 
bănăţenii lui continuând să aibă legături, aici putând să fi lăsat rude, 
agoniseală  şi chiar urmaşi21. 

Socotim că venirea la Balta, ca adult matur, a avut loc cu cel puţin 
două decenii înainte de 30 iunie 1547,22 când Mircea Ciobanu (1545-1559), 
prin porunca sa domnească, nu a mai putut să-i dăruiască slugii sale 
Căciulat spătaru decât o parte din Balta, cealaltă parte aflându-se în 
stâpănirea lui Pătru Medonea mai dinainte, dobândită probabil de la Radu 
Paisie (Petru de la Argeş, 1535 -1545). 

 
A. NEAMURI (TEIE) DE MOŞNENI DESCENDENTE DIN MOŞUL 

MARE DUMITRAŞCO IUZBAŞA 
Primul document scris care îi atestă pe moşnenii din acest neam (tei) 

este un zapis din 19 septembrie 1657, cu care Dumitraşco Iuzbaşa 
(Bălteanu) a cumpărat moşie în hotarul Cireşu23. 

Potrivit tradiţiei locale (genealogiei profane) acest Dumitraşco era fiul 
lui Iovan şi nepot al lui Dinu, feciorul lui Pătru Medonea. Dumitraşco, ajuns 
iuzbaşa (1657), a avut doi fraţi mai mari decât el: pe Tata Ion şi pe 
Gherghină, fiecare din ei fiind întemeietori de neamuri (teie) de cete de 
moşneni şi de şefi ai acestora. 

                                                                                                                              
populaţia din Banatul de Munte şi Mehedinţi fiind un adevăr axiomatic. Numele de Medonea 
provenea de la med, o băutură din miere fermentată. 
20 În anul 1482 o incursiune otomană a fost înfrântă de oastea comitelui Pavel Chinezu la 
asediul cetăţii Timişoarei. În aprilie 1479 o incursiune de jaf şi pradă otomană a avut loc în 
sudul Transilvaniei, o armată condusă de Ştefan Bathory şi Pavel Chinezu înfrângându-i pe 
invadatori. O victorie similară a avut loc în anul 1495. În 29 august 1526, la Mohacs, turcii 
înving armata ungară şi în 8 septembrie acelaşi an, ocupă Buda. În anul 1524 cetatea 
Orşovei (Râşava) a fost cucerită de turci, iar la 26 iulie 1552 turcii au cucerit Timişoara, iar 
Banatul şi o parte din Crişana au fost transformate în paşalâc otoman. 
21 În tabla descendenţilor lui Pătru Medonea, folosind informaţii aparţinând tradiţiei locale, P. 
Neacşu a înscris ca feciori ai săi fără urmaşi pe Pătru, Nicola şi Tudor. E posibil ca  aceştia să 
fi fost copiii lui Pătru Medonea dintr-o altă căsnicie, rămaşi în Banat (A se vedea tablele 
variante I a, I b şi I c). 
22 D.I.R., II, p. 361-362. Pornind de la data acestui document (1547), se poate specula că 
Pătru Medonea  a venit la Balta pe la vârsta de 35 de ani şi că se născuse la sfârşitul sec.  
XV şi începutul sec. XVI. 
23 Document depistat de Radu Creţeanu la o persoană fizică  
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Tata Ion a fost moşul Vâjaicilor, continuaţi de la mijlocul secolului 
XIX, de familiile Trifu24. 

De asemenea, Tata Ion  a fost moşul Buleicilor, continuaţi, de la 
începutul secolului XIX de neamul Zoicanilor25. 

Gherghina, fratele lui Tata Ion, a avut doi fii: pe Mihăilă şi pe 
Costandin. Mihăilă a avut doi copii: pe Aniţa şi pe Costandin vătafu; 
Costandin l-a avut pe Iovan care nu a avut urmaşi. 

Aniţa, fiica lui Mihăilă al lui Gherghină, a fost întemeietoarea 
moşnenilor Aniţeşti, iar Costandin vătafu, fratele Aniţei, căsătorind pe fiica 
sa, Maria, cu Neacşu26, a întemeiat neamul Necşeştilor. 

Cel de al treilea frate (mezinul lui Iovan al lui Dinu) a avut doi băieţi: 
pe Ion al lui Dumitraşco şi pe Costandin al lui Dumitraşco. Ion a fost tatăl 
popii Costandin, întemeietorul moşnenilor Bălteni, la sfârşitul secolului XVIII. 

La rându-i Costandin, fiul lui Dumitraşco iuzbaşa a avut urmaşi pe 
Sotir Duncea27 şi pe Iovan. Sotir Duncea provenea dintr-o familie veche de 
moşneni fruntaşi şi a intrat în neamul Băltenilor prin alianţă, întemeind o 
ramură a neamului Băltenesc, în secolele XIX şi XX. 

Dumitraşco iuzbaşa, adică căpitan peste o sută de fustaşi (ostaşi de 
pază pe graniţa de vest a Ţării Româneşti), a trăit şi s-a afirmat dintre şi cu 
moşnenii din vestul Mehedinţiului, relativ în aceeaşi perioadă cu Lupu Buliga 
Mehedinţeanu, în cursul secolului al XVIIl -lea. 

Vestit pentru ascensiunea sa militară, pentru faptele sale în calitate 
de comandant de detaşament de supraveghere şi pază pe graniţa de vest a 
ţării, posibil sub şi în colaborare cu căpitanul, marele căpitan, apoi aga Lupu 
Buliga, ca şi pentru suprafeţele de pământ  cumpărate şi lăsate obştei de 
moşneni Balta28, Dumitraşco iuzbaşa a fost ales şi reţinut de moşnenii 
bălteni drept moşul mare din care se trag, deşi, după cum am arătat, el a 
mai avut doi fraţi mai mari, dar care nu s-au distins ca el. 

La 25 octombrie 1826, potrivit zapisului de învoire semnat de toţi 
reprezentanţii moşnenilor descendenţi din feciorii lui Pătru Medonea, 
moşnenii Aniţeşti au fost  reprezentaţi de Mihai şi Gheorghe Aniţescu29. 
Mihai era fiul lui Costache  Aniţa, iar Gheorghe era fiul Aniţei. 

                                                 
24 A se vedea anexa: varianta a -II -a  
25 Vom reveni cu prezentarea neamului Zoicanilor 
26 Idem, pentru Necşeşti 
27 Idem, pentru Dunceşti şi familia Lupu Buliga, rudă prin alianţă, cu bătrânul Duncea şi 
colaboratori cu iuzbaşa (căpitan) 
28 Înscrisul din 25 iulie 1826 menţionază că Dumitraşco iuzbaşa cumpărase moşie la Tarovăţ, 
unde se  aflau popa Vasile Mitrescu cu ceata lui şi alţi moşneni cu acelaşi moş mare  ca şi cel 
al Băltenilor. (Documentul s-a păstrat de către Ana Stuparu din Izvorul Bârzii, născută 
Lăzărescu la Balta). Cumpărăturile lui Dumitraşco iuzbaşa sunt menţionate şi de zapisul de 
învoire din 25 octombrie 1826 (Arh. Naţ. Drobeta Turnu  Severin, Colecţia documente, 
XVIII/27) 
29 N. Chipurici, Un secol din viaţa satelor mehedinţene 1800-1907, Bucureşti, 1982, p. 57, reg. 
79. 



12 
 

Spiţa Neacşu, pe care am menţionat-o, există încă la începutul 
secolului al XVIII-lea, la 1727, între gornicii recenzaţi la Gornovodiţa (cătun 
lângă Balta) figurând şi Vintilă, fiul lui Neacşu30. 

La 25 octombrie 1826 moşnenii Necşeşti au fost reprezentaţi de 
Dinu,  fiul lui Neacşu şi al Mariei, fiica lui Costandin vătafu31. 

Maria Neacşu a avut şi o fiică, pe Ioana Neacşu, care a fost 
căsătorită cu Radu Zoican, împreună având, după cum vom arăta la neamul 
Zoicanilor, mai mulţi copii, nepoţi şi strănepoţi, până în prezent. 

Dinu Neacşu a avut doi copii: pe Dinu şi pe Ion. La rându-le Dinu D. 
Neacşu a avut pe Florica, iar Ion D. Neacşu pe Maria. 

Dar existenţa la Balta, în perioada interbelică şi după, a învăţătorului 
Petre  Neacşu, dovedeşte că şi după Dinu D. Neacşu şi Ion D. Neacşu, 
descendenţa lor în linie masculină a continuat. 

Neamul Zoicanilor, înrudit cu cel al Necşuleştilor prin alianţă (Radu 
Zoican căpitanul s-a căsătorit cu Ioana Neacşu) este atestat documentar 
încă de la începutul secolului al XVIII-lea. 

În Catastihul de conscriptione sud <stvo> Mehedinţi din 172732 au 
fost recenzaţi şi Lupu şi Barbu, fiii Zoicăi. Este posibil ca această Zoica să fi 
fost căsătorită cu Lupu, fiul Stanei, fata lui Gheorghe Buleac33, Zoica  
impunînd numele de Zoican. Din acest mariaj, sau dintr-un al doilea mariaj, 
Zoica a avut patru copii: pe Ghiţă, pe Dinu, o fată (probabil dată 
Drăguleştilor), şi pe Radu Zoican, unul dintre căpitanii lui Tudor 
Vladimirescu. 

Pe linie masculină Ghiţă Zoican a avut doi băieţi: pe Costandin 
(Nebunul) şi pe Dumitru. 

Un document din 30 mai 1845 menţionează pe un Dumitru Udrişte 
Zoican în conflict de posesie cu vecinii săi moşneni34. 

Numele de Udrişte posibil să fi fost prenumele tatălui, adică al soţului 
Zoicăi (?) Sau acest Dumitru a fost un strănepot al Zoicăi (?) Nu putem şti. 

Fratele lui Ghiţă Zoican, Dumitru, a avut patru copii: pe Gheorghe 
Zoican, pe Stana (căsătorită Paulescu, la Gornenţi) pe Costandin Zoican 
(poreclit Târziu)35 şi încă un băiat cu nume neidentificat. 

Nepoţii lui Ghiţă Zoican din partea fiului său Costandin (Nebunul) au 
fost Costandin din Prejna, Dumitru, şi o fată căsătorită Burcan. Zardea, Ion şi 
Dumitrache Zoican au fost copiii lui Dumitru Gh.Zoican. 

Gheorghe Ghiţă Zoican a avut copii pe Elena (căsătorită Paulescu la 
Gornenţi), pe Dincă, pe Marina (căsătorită Mazilu) pe Maria (căsătorită 
Bredu), pe Aniţa (căsătorită Gheaţă), pe Nicolae şi pe Ioniţă. 

                                                 
30 Arh. Naţionale Sibiu, Catastih de conscripţione sud. (stvo) Mehedinţi, L1-5, nr. 209, 133p.  
31 Nicolae Chipurici, Un secol...,  p.57, reg.79  
32 Ibidem 
33 A se vedea tabla varianta I  
34 Arh. Naţ. Drobeta Tr Severin, Fond Tribunalul Mehedinţi, ds. 55/1846, f. 314 
35 La 6 februarie 1887 Costandin D.Zoican, preot, era în viaţă la Balta (Arh.Naţ. Drobeta Tr 
Severin, Fond Tribunalul Mehedinţi, ds. 52/1887,f. 44) 




