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Într-un departament ca cel al Dolju-
lui, măsurile modernizatoare, luate la 
începutul perioadei regulamentare, sunt 
un excelent indicator al conflictului 
statului cu comunităţile locale. Violenţa 

socială exprimată prin crime, tâlhării, incendii de bunuri, torturi, bătăi, fără a a 
mai aminti de alte forme de mică delicvenţă, par să fie lucruri obişnuite, cotidiene. 
Putem citi aici rezultatul unei situaţii pe care conflictele ruso-turce o amplificaseră, 
dar care, deopotrivă, dădea seama de ineficienţa autorităţilor în materie de control 
social şi de o inevitabilă creştere a insecurităţii colective. Obligată să intervină în 
treburile locale, justiţia intră într-un inevitabil dialog cu comunităţile rurale. Cum 
arată François Ploux, analizând situaţie unor departamente franceze din aceeaşi 
perioadă, „ancheta judiciară era mai mult decât o procedură destinată să elucideze 
circumstanţele unui act criminal, să identifice autorii săi şi eventualii complici, 
să clarifice partea lor de responsabilitate individuală. Chiar dacă sătenii nu erau 
pe deplin conştienţi de asta, ancheta era unul dintre momentele privilegiate ale 
unei confruntări între Statul, reprezentat de către diferiţii actori ai anchetei – care 
contribuiau anchetând să facă să existe concret acest stat – şi o colectivitate rurală 
ale cărei valori în materie de reglare a conflictului nu erau deloc acelea ale instituţiei 
judiciare”1. 

Existenţa interogatoriilor (tacriruri în limbajul epocii) contribuie din plin la 
înţelegerea raţiunilor care guvernează această confruntare/dialog între cele două 
părţi. În încercarea lor de a înţelege mobilurile unor acţiuni care încalcă atât 
normele statului, cât şi cele comunitare, autorităţile le oferă ocazia suspecţilor să-şi 
prezinte propria versiune asupra derulării evenimentelor şi pare să-şi manifeste 

1 Francois Ploux, Enquetes sur les conflits villageois dans la Quercy du XIXe siecle în Jean-
Claude Farcy, Dominique Kalifa et Jean-Noel Luc (dir.), L’enquête judiciaire en Europe 
au XIXe siècle. Acteurs, imaginaires, pratiques, Paris, Creaphis, 2007, p.
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un interes în creştere în acest sens, deşi relatarea suspecţilor poate fi şi rezultatul 
unui climat de violenţă, specific procedurilor de anchetă ale epocii2, departe de a 
respecta perspectiva beccariană care inaugurase încă din secolul trecut o schimbare 
a mecanismelor de a face justiţie. 

Documentul pe care îl supunem atenţiei provine din fondurile de arhive doljene 
şi se referă la activitatea unuia dintre grupurile de tâlhari care a activat în Oltenia pe 
o perioadă mai lungă, cunoscut ca grupul lui Ion cel Mare. Tacrirul luat la 5 martie 
1832, completează documentele referitoare la acest caz, publicate de Ilie Vulpe3, 
provenind din rândul actelor Divanului Criminal din Craiova. 

Există însă câteva diferenţe majore. Interogatoriul menţionat se referă numai 
la „18 hoţi”, prinşi la trei zile după asasinarea unui arendaş din satul Piscu la 1 
martie 1832. Documentele publicate de Ilie Vulpe amintesc însă de 26 „tâlhari şi 
ucigaşi” capturaţi de către ocârmuirea judeţului Dolj şi trimişi în judecata Divanului 
Criminal. Ele sunt ulterioare celui publicat acum de noi, includ şi un alt tacrir din 
mai, care oferă informaţii suplimentare comparativ cu cel inclus în anexa de mai 
jos, care pare să fie primul luat de autorităţi, la nici două zile după arestarea celor 
bănuiţi de implicare. Aşadar, el este important pentru debutul anchetei şi pentru 
momentul în care anchetaţii îşi prezintă, pentru prima dată, versiunea lor asupra 
celor întâmplate. 

Evenimentul principal, care pune în mişcare autorităţile într-o amplă acţiune, 
mobilizând inclusiv membrii miliţiei pământene (polcul al 3lea, condus de 
polcovnicul Ion Solomon) este asasinarea lui Călin Piscan. Dar cine este Călin 
Piscan? Nu ştim foarte multe despre acest personaj şi, până la data redactării acestor 
rînduri, investigaţiile în arhive nu ne-au permis să aflăm noutăţi. Catagrafia din 
1831 îl înregistrează însă printre cei care deţineau „de-a valma” moşia Cioroiaşu 
din plasa Câmpului, judeţul Olt4, alături de Dumitru sin Manea Ţăran, Dinu sin 
Florea Boldur, Florea brat Dinu, Ion sin Voinea, Pătru sin popa Ion Ţăran şi Florea 
sin Duţă Vălcan, moşneni sau în terminologia epocii „moşi”. Aşadar un ţăran liber 
mai înstărit, „un neguţător” deja potrivit unei alte formulări, care practică arendăşia 
într-o zonă în care proprietăţile sunt deţinute de mari boieri şi de Biserică, surse 
de importante venituri. Faptul că într-una dintre descinderile tâlhăreşti, amintite 
în tacrirul din 5 martie 1832, se găseşte la el o sumă consistentă (800 lei) poate 
confirma această situaţie. 

2 Aşa cum menţiona Alexandu Racoviţă din Craiova la 1832, în cazul prinderii cetelor de 
tâlhari care proveneau din satele Căpreni şi Mileşti care se plângeau în privinţa funcţionarilor 
locali ai puterii (supt administratorii) şi a dorobanţilor că la prinderea lor „i-ar fi bătut, alţii 
că i-ar fi împovărat la vină prin tacrirul ce s-a dat pentru dânşii şi alţăă că li s-ar fi luat in 
lucruri” (Ilie I. Vulpe, Mentalităţi în Oltenia perioadei regulamentare (1831-1847). Tâlhăria: 
documente judecătoreşti, Craiova, Autograf MJM, 2006, pp. 108-109). 

3 Ilie Vulpe, Mentalităţi, pp. 64-86.

4 Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, 
Craiova, Editura Helios, 1999, p. 41.
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Geografia criminalităţii este, per ansamblu, una redusă în cazul nostru. Ea pare 
să se concentreze într-o singură microregiune formată din satele plăşii Balta de 
Sus, Poiana, Desa, Piscu, Rast, Bistreţu5, menţionate ca loc de origine al membrilor 
cetelor de tâlhari, cât şi ca spaţiu de acţiune al acestora. Mobilitatea lor este însă 
mai extinsă, în anumite cazuri ea afectează şi spaţii vecine (judeţul Mehedinţi şi 
teritoriul de la sud de Dunăre, aflat sub control turcesc).

Asasinarea arendaşului şi a altor mici funcţionari determină mobilizarea 
autorităţilor locale. Subcârmuitorul plăşii Balta de Sus şi ocârmuitorul judeţului 
Dolj reuşesc să-i reţină pe o parte dintre cei bănuiţi, dar temătoare în faţa numărului 
crescând al complicităţilor şi neputând asigura paza celor arestaţi6, solicită sprijinul 
polcovniculuilui Ioan Solomon, comandantul celui de-al 3 lea polc românesc, căruia 
îi sunt descrise şi circumstanţele arestării celor învinuiţi7. Militarul român trebuia 
să asigure „cuvincioasa orândueală de venirea şi prinderea acelor tâlhari”, calificaţi 
ca atare în urma înarmării lor cu cele găsite în casa celui asasinat şi identificarea 
corectă a tuturor celor implicaţi asupra cărora există dubii „să fi fost ori dintră 
lăcuitorii satului Piscu sau din alte învecinări”8. Ioan Solomon îşi va demonstra 
eficienţa în arestarea suspecţilor, număr care va ajunge, într-adevăr, la 26. Pentru 
„recuperarea” unora, fugiţi peste Dunăre, ca Petre Burci, el nu va ezita să intervină 
chiar pe lângă autorităţile turceşti9.

Cazul se bucură deja de atenţia autorităţilor centrale ca marele spătar Ghica 
care solicită subordonatului său predarea celor arestaţi către ocârmuirea locală, 
asigurându-le însă paza corespunzătoare; „să dea sup îngrijirea cinstitei ocârmuiri 
cu cuviincioasa pază de la polc, nefiind găsită altă închisoare de tâlhari”. Insistenţa 
cu care se revine asupra acestui aspect, după ce chiar reprezentanţii subocârmuirii 
Balta solicitaseră acelaşi lucru pentru a nu ajunge să-şi caute în altă parte „slujbă 
stăpînirii”, pare să indice o anumită teamă faţă o situaţie ale cărei dimensiuni 
sunt departe de a fi fost integral evaluate. Lipsa unui spaţiu adecvat şi a oamenilor 
necesari pentru reţinerea în siguranţă a unui grup atât de numeros de arestaţi, 
complicităţile care funcţionează în lumea rurală, fac posibile oricând o evadare şi ţin 
îngrijorate autorităţile până în momentul finalizării anchetei şi emiterea sentinţelor 
(septembrie 1832). 

5 Aşa sunt surprinse şi în de catagrafia de la 1831. Din cele 15 moşii menţionate atunci, 
doar două apar ca fiind în co-proprietatea sau proprietatea deplină a unor ţărani moşneni, 
restul fiind fie mari boieri ca banul Grigorie Brâncoveanul (Seaca, Rast, Coveiul), fostul 
mare paharnic Nicolae Brăiloiu (Poiana, cu cel mai mare număr de familii, 864), vornicul 
Barbu Ştirbei (Băileşti) sau proprietate mânăstirească (Seaca, m-rea Obedeanu din Craiova; 
Piscu, m-rea Căluiu; Bistreţu, m-rea Tismana; Strâmba, m-rea Govora) (Ibidem, pp. 46-47).

6 Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale (în continuare SJDAN), fond Prefectura 
judeţului Dolj. Serviciul Administrativ, dos. 17/1832, f. 2

7 Ibidem, f. 1r.

8 Ibidem, f. 1v.

9 Ilie Vulpe, Mentalităţi, p. 81.
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Martorii înşişi sunt greu de convocat, în primele momente subadministratorul 
plăşii fiind nevoit să constate doar decesul victimelor („aceştia toţi au murit”) şi lipsa 
oricăror surse („nimini n-au cunoscut”). Treptat, pe măsură ce se strâng informaţii, 
inclusiv în urma primului interogatoriu, autorităţile avansează în înţelegerea mai 
precisă a condiţiilor producerii actului criminal, a contribuţiei reale a participanţilor, 
la identificarea exactă a pagubelor şi la recuperarea acestora10 . Tacrirul luat în 12 mai 
1832 diferă substanţial de cel din 5 martie şi pune în lumină toate aceste aspecte11.

Primul interogatoriu pune aşadar în lumină prima întâlnire dintre justiţie şi 
criminalitatea rurală. Protagoniştii săi sunt relativ tineri, cu vârste care diferă între 
20 şi 40 de ani, majoritatea legaţi de satul Poiana, satul cel mai important din zonă 
dacă ţinem cont de numărul familiilor înregistrate în catagrafia de la 1831. Puţini 
sunt căsătoriţi, în cea mai mare parte sunt „holtei”, detaliu departe de a fi superficial 
pentru o anchetă care vrea să ofere o explicaţie comprehensivă a comportamentului 
lor. 

Obiectul acţiunilor lor îl constituie atât sumele de bani pe care ştiu unde să 
le găsească, cât şi mici tâlhării de pe urma cărora se aleg cu obiecte cotidiene sau 
alimente ca…brânza sătenilor. Aparţin mediului rural, dar şi unei marginalităţi 
fluide care are propriile reguli de solidaritate, vecinătate, asociere şi complicitate. 
O marginalitate care pare să se recruteze dintr-o zonă intermediară între sat şi 
oraş, din rândul celor care practică şi o ocupaţie stabilă („plugari” spune tacrirul 
din 12 mai 1821), dar care nu ezită să apeleze şi la mijloace alternative în vederea 
obţinerii oricărui fel de câştig. Este un mediu care oferă cu siguranţă „numeroase 
ocazii de integrare în lumea criminalităţii”, cu atât mai mult cu cât presiunea 
modernizatoare a regimului regulamentar este de-abia la început, frânele care 
împiedică comportamentele criminale sunt puţine într-o societate încă departe de 
a fi supusă unei disciplinări eficace, ceea ce face ca posibilitatea de a trăi încălcând 
normele penale să devină oricând o realitate deloc de neglijat.

Cârciuma, după cum apare şi în tacrirul nostru, este unul dintre locurile posibile 
de sociabilitate criminală, unde se pun la bătaie planurile şi de unde se lansează 
acţiunile, regizate cel mai adesea nocturn.

Modul de desfăşurare a acţiunilor indică clar că nu putem vorbi de asumarea 
completă a identităţii de tâlhar. Activitatea criminală se desfăşoară doar ocazional, 
strângerea unui grup are loc într-un anumit moment, în vederea unei acţiuni 
precise, urmată de destrămarea lui imediată, odată ce scopul a fost atins şi de 
reluarea activităţilor cotidiene. Numai astfel putem înţelege mai bine cum poate fi 
garantat à la longue, anonimatul fiecăruia dintre membrii bandei. Pe de altă parte, 
acest tip de structurări şi restructurări în funcţie de anumite ocazii, participarea 
diferită la aproape toate acţiunile şi absenţa unei ierarhii pe care nu o înregistrează 
documentele scrise, pare să indice absenţa unei anumite unităţi şi stabilităţi.

10 SJDAN, fond Prefectura judeţului Dolj. Serviciul Administrativ, dos. 17/1832, f. 6 (4 martie 
1832).

11 Ilie Vulpe, Mentalităţi, pp. 64-85. 



69

Fără probe materiale irefutabile în privinţa culpabilităţii autorului/autorilor unui 
atentat, autorităţile locale care anchetează într-o primă fază cazul sunt nevoite să 
solicite şi punctul de vedere al comunităţii pentru a descifra misterul crimei. Tipul 
lor de demers este construit cultural căci prin consultarea preotului sau a altor 
membri reprezentativi ai comunităţilor în privinţa calităţilor şi reputataţiei celor 
învinuiţi, el scoate la lumină un anumit tip de „savoir” local pe care se întemeiază 
solidarităţile comunitare12. 

Unul dintre criteriile elementare a cărui frecvenţă sare în ochi la fiecare depoziţie 
a celor anchetaţi13 este legat de identitatea lor de creştini. În documentul care 
constituie baza demersului nostru apar frecvent menţiuni de genul „ s-au ispoveduit 
o dată (iar de precestuit nu)”, „creştin de legea pravoslavnică, în cursul aceştii vremi, 
nici s-au spovedit, nici s-au cuminecat”, „de lege pravoslavnică, în cursul vieţii sale 
s-au ispovedit o dată, iar de cuminecat niciodată”, „în cursul vieţii sale numai o 
dată s-au ispovedit din pricina unei boale, iar de cuminecat NU”. Ele nu par totuşi 
neapărat obligatorii, pentru că, un an mai târziu, într-un tacrir luat unui alt grup de 
tâlhari, implicaţi în asasinarea soţiei polcovnicului Nicolae Ciupagea, nu regăsim 
acest model: „Preda sin Nistor Bobocea, născut în satul Gogoş şi hălăduitor în satul 
Jiana Veche, plugar, căsătorit, are nevastă şi doi copii, vârsta lui ca de ani 35”14. 

În cazul pe care îl supunem analizei, referinţele la calitatea de creştin a celor 
anchetaţi servesc de fiecare dată la întărirea portretului negativ al acuzaţilor. Această 
calitate este de fiecare dată subliniată ca una lipsită de susţinere din moment ce 
învinuitul nu participă statornic la viaţa liturgică, prin asumarea unor atitudini 
definitorii precum spovedania şi împărtăşania. Întrucât ei se autoexclud astfel repetat 
din spaţiul sacru al Biserici care ritma cadrul cotidian, nu puteau decât, firesc, să 
devină nişte outlaws, predispuşi la încălcarea normelor care guvernau funcţionarea 
firească a raporturilor dintre membrii unei comunităţi. Rezumând cu o formulă 
mai puţin academică, a nu le avea pe cele sfinte se traducea în această logică cu a 
călca automat strâmb. Acţiunile unor asemenea indivizi erau astfel, de la început, 
încadrate unui cadru explicativ sui generis, care punea în valoare lipsa de moralitate 
şi refuzul bănuiţilor de a se supune oricărui cadru normativ.

Departe de a fi un caz singular, întâlnim şi aici o situaţie similară celor analizate 
de Isabela Rosoni pentru Italia secolului al XIX-lea15. Ne aflăm în faţa unuia dintre 
episoadele criminale ale unui grup de ţărani care s-au organizat într-o bandă ale 
cărei acţiuni încep să marcheze o regiune întreagă din Oltenia, având drept centru 
satul Poiana din Dolj. Ţărani în majoritate, „plugari” după cum confirmă un tacrir 

12 Fr. Ploux, op. cit., p. 342.

13 Anchete similare în cazul cetei lui Ioan Harambaşa (Ilie I. Vulpe, Mentalităţi, pp. 90-103) 

14 Ilie Vulpe, Mentalităţi, p. 113.  

15 Isabela Rosoni, „Paysans le jour, brigands la nuit. Société de pénurie et criminalité 
collective dans l’Italie du XIXe siècle” în Déviance et Société, 1989, vol. 13, no. 2, pp. 
113-124. 
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ulterior16, aparţinând unei comunităţi rurale numeroase, cum este cea din Poiana 
unde majoritatea membrilor bandei par să fi crescut, conform propriilor declaraţii 
şi verificărilor autorităţilor, probabil toţi participând ziua la calendarul muncilor 
şi obligaţiilor agricole fireşti, ei se reunesc noaptea în bande de hoţi. Departe de a 
dispune de arme şi de o ierarhie precisă (tacrirul confirmă faptul că toţi cei anchetaţi 
nu menţionează nici un şef al diferitelor acţiuni), reuniţi în diferite grupuri care „se 
formează de fiecare dată, urmând criterii de recunoaştere aparent ocazionale”, ei 
pun totuşi la cale acţiuni precise, chiar dacă nu par întotdeauna extrem de gândite. 
Unele dintre ele, precum furtul unei cantităţi de brânză de la o femeie, par să indice 
un orizont redus, specific rural, marcat de spectrul foamei. Altele, precum cel al 
jefuirii arendaşului Călin Piscan arată o elaborare mai atentă, chiar dacă nu toate 
sunt încununate de succes. 

Vorbim aşadar de acţiuni care sunt specifice pentru o lume rurală, în care 
conflictele cu arma în mână sunt reduse comparativ cu jefuirea caselor sătenilor 
mai înstăriţi sau arendaşilor, în căutarea de bani, veşminte, ţesături, piei, alte obiecte 
cotidiene şi hrană.

Acest episod de criminalitate ne oferă ocazia scoaterii la lumină a unui spaţiu 
încărcat de conţinuturi negative şi marcat de conflicte sociale, a unui tip de 
marginalitate care se construieşte în interiorul şi în afara societăţii ale cărei norme 
le respectă ziua şi le încalcă noaptea. Sunt poate o ultimă răbufnire a unei societăţi 
învăţate cu violenţa, confruntată treptat cu o presiune modernizatoare, instaurată de 
regimul regulamentar, care înţelege să-şi exercite controlul asupra corpului social 
într-un cadru mai larg, departe de a fi redus doar la cenzura publicaţiilor sau la 
regimul carantinelor. 

Anexă

Cercetarea a lude 18 hoţi ce s-a făcut de către însumi
Anul 1832 martie 517

1. Ioan sin Oprea Dragnea, născut în satul Bistreţul şi crescut în satul Poiana, 
de lege creştinească, în vârstă de treizeci şi doi ani, s-au ispoveduit o dată (iar de 
precestuit nu), de sunt ani unsprezece, s-au căsătorit mai nainte, nu s-au întins 
la nici o urmare netrebnică, iar la leat 1823 trecând peste Dunăre, la Lom <?>, şi 
vorbindu-se cu patru turci ca să calce pe răposatul Călin Piscan ce ţinuse-n arendă 
moşia Poiana, au şi venit cu ei înpreună dincoace şi călcând pe Piscan au luat lei 
opt sute pe care, înpărţindu-i cu turci<i>, el au rămas la casa sa, iar turci<i> s-au 
întors înnapoi, peste Dunăre, şi mai la urmă, tot cu acei turci, au călcat pe Lăzărică de 
la Rast de la care luănd câţiva bani, turci<i> iar s-au dus peste Dunăre, iar numitul 
la casa sa. Mai la urmă, întovărăşindu-se cu Stancu Radu Văduvitu ot Poiana, Florea 

16 Ilie Vulpe, Mentalităţi, pp. 64-85 (luat la 12 mai 1832).

17 SJDAN, fond Prefectura judeţului Dolj. Serviciul Administrativ, dos. 17/1832, f. 36-39f-v.
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al Arnăutului, Ghiţă al Arnăutului, Ilie al Arnăutului şi Ioan al Arnăutului, fraţi, 
Ilie Coadă, Marin Cimpoerul, şi mergând la Ciuperceni, au călcat pe un isprăvnicel 
al cărui nume şi familie nu o ştie, de la carele luând vreo treisute de lei s-au întors 
la casele lor, şi peste o jumătate de an, numitul cu Marin Cimpoerul, Ilie Coandă, 
Ghiţă cumnatu-său, mergând la Galiciuica, au călcat pe un Nicu Curelea, de la 
carele luând lei vreo două sute, s-au întors iară la casăle lor. Mai la urmă, iarăşi cu 
Marin Cimpoeru şi cu Ghiţă cumnatu său, Stancu Radii văduvii, mergând în satul 
Ghidiciul, au călcat pe un Vasile Spulber, de la carele luând lei două sute, s-au 
întors iar la casăle lor.

Mai la urmă, întovărăşindu-se cu un Marian Băjănaru din Poiana, s-au dus la 
un cătun unguresc şi călcând pe un Nica Coţorighe, ar fi luat numai un galben şi 
iar s-au întors la casăle lor, iar acel Marin Băjănaru ar fi pribegit încă de atunci.

Şi tocmai acum, la 1iu de martie, şi întovărăşindu-se cu Ghiţă cumnatu-său, 
Pătru lui Chiriş, Matei Păldăran, Radu al Ţuicarului şi Tănase, frate-său, au mers 
la satul Piscul şi au călcat pe neguţătorul Călin Piscan, căruia după ce i-au luat lei, 
un ceasornic, o puşcă, un iatagan şi un pistol, apoi l-au şi omorât, cu care înpreună 
au omorât şi pe un isprăvnicel i pe unguru Ioniţă Ursul şi pe un Mihalache Grecul 
ce s-au întâmplat între la un loc cu Călin Piscan, şi de acolo s-au înprăştiat la casăle 
lor, de unde, peste trei zile, s-au prins de mine //.

2. Ghiţă al Florii, cumnatul lui Ion cel Mare, născut la satul Cetatea ot Meh<edin>ţi 
, şi crescut la satul Poiana ot Dolj, în vârstă de ani 27, căsătorit de ani 5, creştin de 
legea pravoslavnică, în cursul aceştii vremi, nici s-au spovedit, nici s-au cuminecat, 
întovărăşindu-se cu cumnatu-său Ioan şi cu Marin Cimpoeru, au mers la satul 
Piscul şi au călcat pe un Vasile Spulber de la carele luând 200 lei, fără casne sau 
bătăi, s-au întors la casăle lor. Şi peste o jumătate de an înpreună cu numiţii de 
mai sus şi cu Stancu al Radii şi cu Ilie Coadă, au mers la Galiciuica, unde au călcat 
pe un Nicu Curelea, de la carele ar fi luat 200 lei, 2 trâmbe de pânză şi 2 şubi, şi 
s-au întos la casăle lor, unde au şăzut în pace pănă acum, la 1iu de martie când 
iarăşi, întovărăşindu-se cu Ioan cumnatu-său, cu Radu Ţuicaru, cu Matei Păldăran, 
cu Tănasie brat Ioan Arambaşa şi Pătru lui Chiriş, marţia noaptea spre miercuri, 
plecând la Piscu, de au călcat pe Călin Piscan neguţător, unde au făcut şi omor de 
oameni, adică pe Piscanu, pe Mihalache grecu, pe Nicola isprăvnicel, şi pe un Ioniţă 
Ursul, de la cari luând bani, un ceasornic, 1 pereche poturi, un pistol, un iatagan şi 
o puşcă, s-au întors la casăle lor, de unde peste trei zile s-au şi prins de <mine>.

3. Pătru lui Chiriş, născut, crescut în satul Poiana, în vîrstă de ani 35, căsătorit 
de ani 10, de lege pravoslavnică, în cursul vieţii sale s-au ispovedit o dată, iar de 
cuminecat niciodată, arată că la alte călcări n-au fost, fără numai la Călin Piscanu, 
cu urmare întocmai precum şi ceilalţi de mai sus au arătat.

4. Matei Băldăran, născut la satul Pleniţa, Meh<edin>ţi, şi crescut în satu Poiana, 
în vârstă de ani 33, căsătorit de ani 10, de lege pravoslavnic, în cursul vieţii sale 
numai o dată s-au ispovedit din pricina unei boale, iar de cuminecat NU, de iaste 
acum o jumătate de an, înpreună cu Ilie cu Ilie Albieoiu, Radu Ţuicaru, Băluţă al lui 
Maican şi Vintilă, au mers la satu Desa şi au călcat pe un Gogiu, la care neputând 
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răsbi, s-au întors înapoi. Acum la 1iu martie, întovărăşindu-se cu Ioan Arambaşa 
şi ceilalţi, au mers de au călcat pe Călin Piscanu, cu urmare după cum şi tovarăşii 
lui au arătat. 

5. Radu Ţuicaru, om în vârstă cam de ani douăzeci şi patru, căsătorit de patru 
ani, născut la satul Bârca şi crecut la satul Poiana, de lege pravoslavnic, în cursul 
vieţii sale o dată s-au spovedit şi s-au precestuit în pricina unei boale, şi astă iarnă, 
întovărăşindu-se cu Ilie Băcoi, Matei Băldăran şi Vintilă, s-au dus la Piscu, de au 
călcat pe feciorul lui Butoi de la care luând/f. 35/ numai un galben, s-au întors la 
casăle lor, şi de sânt acum doăsprezece zile s-au înclinat cu Ioan al Marii, cu Ghiţă, 
cumnatul lui Ioan, cu Matei Băldăran, Tănasie, fratele lui Ioan, şi Pătru lui Chiriş şi 
s-au vorbit să calce pe Călin Piscan, neguţătorul, şi la zi 1iu martie, marţi seara, au şi 
plecat la satul Piscu unde avea Piscanu conacul şi căutându-l, l-au şi găsit în bordei 
unde au întrat patru din tovarăşii săi, adecă Ioan Arambaşa, Ghiţă cumnatu lui Ioan, 
Matei Băldăran şi Pătru Chiriş iar Tănasie, fratele lui Ioan, şi cu el ar fi rămas afară, 
de streajă, carii au săvârşit şi omoruri, adecă pe Piscan, pe un Mihalache grecu, pe 
Nicoliţa isprăvnicelu şi pe un Ioniţă Ursu ce să întâmplasără cu Piscanu în bordei, 
de unde luând două puşti, un ceasornic, o pereche poturi şi armele ce au găsit, o 
puşcă, un pistol, un iatagan s-au întors pănă în marginea satului Poiana şi acolo, 
într-o şiră de paie a unui Dinu pârcălab au ascuns puşca şi iataganu ce-i luat de la 
Călin şi o lance ce au avut-o ei, iar celelalte arme ale lor le-au ascuns într-o groapă, 
în marginea satului Poiana, iar banii şi cu ceasornicu le-au lăsat la Ioan cel Mare, 
cu jurământ ca să nu umble nimeni la iei pănă nu să va potoli pricina.

Şi peste două zile [necontinuat].
6. Tănasie brat Ioan cel Mare, de ani 25, născut, crescut în Poiana, de lege 

pravoslavnic, de când iaste nu s-au spoveduit, nici s-au cuminecat, arată că acum 
la martie 1iu , luându-l de minţi fratele lui, Ioan, seara au plecat la Crucea lui Bălan, 
unde a venit cumnatu-să Ghiţă, Pătru lui Chiriş, la Matei Păldăran, Radu Ţuicaru, 
au mers la curtea lui Călin Piscan, unde au şi săvîrşit omoru şi s-au dus la casăle lor!

7. Stancul al Radii văduvii, din satul Poiana, holtei de vârstă ani 26, creştin de lege 
pravoslavnică, în toată vieaţa lui, nici o dată nu s-au spoveduit, nici s-au precestuit, 
în anu trecut întovărăşindu-se cu Ion al Marii, cu Ilie Coadă, cu Ilie Arnăutul, Ioan 
Arnăutul, Ghiţă Arnăutul, Florea Arnăutul fraţi, şi mergând la Ciuperceni, au călcat 
pe un isprăvnicel al cărui nume şi familie nu o ştie, de la care au loat o sumă de 
bani şi apoi s-au dus la casăle lor ş peste o jumătate de an, el înpreună cu Ioan al 
Marii, Ghiţă, cumnatu-său, Ilie Coadă, Marin Cimpoerul, s-au dus la satul Galiciuica, 
unde au călcat pe un Nicu Curelea, pe care arzându-l, i-au loat doaă sute lei, iar la 
alte călcări, n-au mai fost./37 v./

8. Florea holteiul arnăutul săn Marin ot Poiana, de lege pravoslavnică, şi este de 
ani 26, nici o dată nu s-au spovedit, nici s-au precestuit. 

În anu trecut, de la o cârciumă, unde să afla adunaţi la băutură, întovărăşindu-
se cu Ioan al Marii, Stancul al Radii văduvii, Ilie Coadă, Marin Cimpoerul, şi Ilie, 
Ghiţă şi Ioan Arnăuţi<i>, fraţii lui, au mers la satul Ciuperceni, de au călcat pe 
un isprăvnicel al cărui nume nu ţine minte, de la care, fără nici o casnă, au loat 
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lei trei sute şi s-au întors la casile lor. Și peste o jumătate de an, iei înpreună cu 
Marin Cimpoerul, Gheorghe Stelu, Vintilă brat Marin Cimpoerul şi însuşi cu Ghiţă 
Arnăutul, frate-său, şi cu Pătru Burcea, care lipseşte peste Dunăre. Și au mers la satul 
Desa, unde călcând pe un Nicola ciobanu, i-au loat lei trei sute fără nici o casnă şi 
s-au dus la casăle lor şi pe iarnă, împreună cu fraţii lui, Ghiţă, Ioan şi Ilie, Vintilă, 
Gheorghe Stelea, Neto, ginerile Cocărăi, Ilie al Bicăi, s-au dus iarăşi la Ciuperceni 
unde călcând pe un Ioan, feciorul Grasului, i-au loat trei, patru lei şi câtă o felie 
de brânză şi s-au întors la casăle lor unde au şăzut pănă la 5 de martie când s-au 
prins de D.

9. Ghiţă al lui Marin arnăutul ot satul Poiana, în vârstă de ani 35 şi de 14 căsătorit, 
de lege pravoslavnică, în cursul vieţii sale s-ar fi spoveduit de trei ori şi s-ar fi 
cuminecat de doă ori. În anul trecut, chemându-i într-una de seară Ioan al Marii 
la bordeiul lui, au sfătuit să meargă înpreună cu iel să calce pe isprăvnicelu de la 
Ciuperceni şi să ia bani şi, gătindu-se, s-au şi dus iel înpreună cu fraţii lui, Florea, 
Ilie şi Ioan, i cu Stancu al Radii, Ilie Coadă şi Marin Cimpoeru şi călcând pe un 
Nicola Fudulu isprăvnicel şi luând trei sute de lei, s-au întors la casăle lor şi peste 
o lună iel cu frate-său, Florea, şi cu Gheorghe Stelea i Marin Cimpoeru şi cu Pătru 
Burli şi Vintilă, au mers de au călcat la satul Desa pe Nicola ciobanu, de la care 
luând trei sute lei, s-au întors la casăle lor. 

Şi peste câtăva vreme iel şi cu fraţii lui şi cu Ilie al lui Bicoi, cu Florea al Ţuicarului 
şi cu Ioan ginerele Cocorăi au mers iar la Ciuperceni de u călcat pe Ioan, fecioru 
Grasului, de unde luând de om căte parale 20 şi căte o fălie de brănză,/38r/ s-au 
întors la casăle lor şi nu s-au mai dus nicăiri pănă la 5 de martie cănd s-au prins 
de [neterminat].

10. Ilie săn Marin arnăutul ot Poiana,d e vîrstă ani 38, însurat de ani 18, creştin de 
lege pravoslavnică, în tot cursul vieţii sale s-au ispoveduit de 2 ori şi s-au cuminecat 
o dată, numai la călcările din Ciuperceni amândoă au fost cu ceilalţi, după cum 
au arătat mai sus numiţii, iar la altele nu, pănă a mers la 5 martie cînd s-au prins 
de mine.

11. Ioan săn Marin arnăutul ot satul Poiana Dolj, de ani 30, căsătorit de 7 ani, 
creştin de lege pravoslavnică, în toată curgerea vieţii sale, nici s-au spoveduit, nici 
s-au precestuit, fără numai o dată când au fost bolnav. Arată că au fost înpreună cu 
fraţii lui şi alţi la amăndoă călcările ce s-au făcut în Ciuperceni, cum mai sus s-au 
arătat de ceilalţi.

12. Ilia Coadă săn Gheorghe, născut în Ţara Turcească, la Arcer Palancă, crescut 
acolo şi de multă vreme trecând aici, în ţară, unde s-au şi căsătorit la satul Piscul 
de sânt 14 ani cum, ţine lege pravoslavnică, s-au spovedit de 4 ori, cum şi s-au 
cuminecat tot de 4 ori, vârsta lui de ani 34, mai la urmă strămutându-se în satul 
Poiana şi şăzând aproape de Ioan al Marii, Arambaşa, cu carele având adesea întălniri 
şi adesea stând de iel l-au înduplecat şi au mers înpreună cu Ioan, cu Ghiţă, cumnatul 
numitului, cu Stancu al Radii văduvii şi cu Marin Cimpoeru, şi mergând la satul 
Galiciuica, au călcat pe Nicu Curelii, pe carele căutându-l cu bătăi şi arsuri, i-au loat 
şi o sumă de bani şi s-au întors la casăle lor, peste doă săptămăni iel înpreună cu 
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Ioan Arambaşa, cu căte patru fraţi Anăuţi, cu Stancul al Radii văduva şi cu Marin 
Cimpoeru, au mers de au călcat pe Nicola Fudulu ot saul Ciuperceni, de la carele 
luând o sumă de bani, s-au întors la casăle lor.

13. Vintilă săn Dinu Vlăduţ, de ani 22, născut la satul Carpenu din Meh<edin>ţi, 
şi crescut la satul Poiana, de lege creştinească, în toată vieaţa lui, nici o dată nu s-au 
spoveduit, nici s-au cuminecat.

Arată că Iel după ce au slugărit câţiva ani, apoi au venit acasă şi înclinându-se 
cu frate-său, Marin Cimpoerul /f. 38v/şi celui ce mai de mult ce se obicinuise la 
hoţii, tovaroşi cu Ioan cel Mare, şi de este acum aproape de un an, iel înpreună cu 
frate-său Pătru Burcii, Gheorghe al Stelii, Florea al Arnăutului, Ghiţă Arnăutul, au 
mers la Desa, şi i-au călcat pe Goju de la care luând lei trei sute, s-au întors înapoi 
pe la casăle lor, şi mai la urmă, peste câtăva vreme, înpreunăndu-se cu fraţii Arnăuţi 
patru, cu Neto, ginerile Cocorăi, Gheorghe Stolo şi Ilie Bâcăi, au mers la Ciuperceni 
de au călcat un om al cărui nume nu-l ştie, pe care negăsindu-l acasă, au loat de la 
neşte fomei trei patru lei şi câte o felie de brânză şi s-au întors la casăle lor de unde 
nu s-au mai dus nicăeri, până când s-au prins de mine.

14. Băluţă săn Preda Maicoi ani 20, născut, crescut în satul Poiana, de lege 
creştinească, de când este nu s-au ispoveduit, nici s-au cuminecat, arată că astă iarnă, 
întovărăşindu-se cu Dinu săn Mihail Iovan al Badii, Cornu al Dobrii log<ă>f<ă>t şi 
Dinu Şegărceanu au mers la Pascu Papugiu, tot din Poiana, şi au loat 15 piei, adică 
saftiene de cisme, un pistol şi un zăbun şi pe urmă au mers pe la casă-şi. Peste vro 
trei patru săptămâni iarăşi întovărăşindu-să cu Vintilă, cu Gheorghe al Stelii, cu al 
Bicăi Ilie, cu Bădăran, cu Radu Ţuicarul şi cu Ivan văru său au mers la satul Desa , 
la un Gogiu unde neputând să să lipească, s-au întors înapoi la casăle lor.

15. Dinu Mihai Amza, de ani 27, născut, crescut în satu Poiana, de lege 
creştinească, de când ieste s-a spoveduit şi cuminecat din pricina unei boli ce au 
tras, arată că astă iarnă, întovărăşindu-se cu Băluţ, cu Iovan, cu Cornu, cu Dinu, 
au mers la Paschu Papugiu tot în sat şi au luat 15 saftiene, un pistol şi un zăbun, 
din care Cornu şi Dinu, de atunci au şi fugit, cum au arătat şi Băluţă, dar alt nemic 
n-au făcut.

16. Gheorghe al Stelii, de ani 25, căsătorit de ani 4, născut, crescut/f. /în satu 
Poiana, ţine lege creştinească de când este, nici s-au spoveduit, nici s-au cuminecat, 
arată că astă vară, la cărciumă, întâlnindu-se cu Marin Cimpoeru, cu Pătru al Burcii, 
cu Ghiţă al Arnăutului, cu Florea brat Ghiţă, cu Vintilă brat Cimpoeru au făcut 
vorbă să meargă la satu Desa cănd au şi mers de au călcat pe Nicola Ciobanu şi i-au 
loat lei trei sute şi pe urmă sau întors la casăle lor, după aceasta, tocmai acum în 
primăvară, întovărăşindu-să cu Matei Păldăran, cu Ilie al Bicăi, cu Radu Ţuicaru, 
Ioan al Badii, au mers la Desa, la Gogiu ca să-l calce şi neputându-se lipi s-au întors 
înapoi, tot acum, în primăvară, întovărăşindu-să cu căte patru fraţi Arnăuţi, cu Ilie 
al Bicăi, cu Radu Ţuicaru, au mers la Ciuperceni unde călcând pe o nevastă, i-au 
loat şasă ocă brânză şi câte 20 de parale, s-au întors la casăle lor.

17. Iovan al Badii, de ani 20, născut, crescut în satul Poiana, de lege creştinească, 
nici s-au spoveduit, nici s-au precestuit, arată că viind la iel Ilie al Bicăi înaintea 
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Crăciunului, au făcut vorbă să meargă la Desa, să calce pe Gogiu şi îndeseară 
întâlnindu-se şi cu Vintilă, cu Radu Ţuicaru, cu Gheorghe al Stelii, cu Matei Băldăran 
şi cu Băluţă, toţi într-o unire, au mers la Gogiu, dar n-au folosit nimic, neputându-se
lipi şi, s-au întors înapoi. Mai arată că pe Postul Crăciunului, într-o noapte, 
întâmplându-se să doarmă la Pasu [sic!] Papugiu aici <?> când atunci au şi venit 
Băluţă Cornu Dobre log<ă>f<ă>t, Dinu Şegărceanu, Dinu Amza, l-au şi călcat, 
dintre care au şi cunoscut pe Dinu Şegărceanu după mâini , dar au tăcut şi a doa 
zi i-au spus Băluţii/poliţii.

18. Ioan zet Cocora, fiu lu Pătru, de ani 30, căsătorit de ani 5, născut, crescut în 
Poiana, ţine lege pravoslavnică, nici s-au spoveduit, nici s-au cuminecat, arată că 
astă toamnă, mergând la Gheorghe/f. 39v/ al Stelii au găsit pe Marin Cimpoerul şi 
pe Pătru al Burcii unde, în bordei, au şi făcut vorbă să meargă la satul Tunari, la 
Dumitru Vlăşceanu când au şi mers la numitul, pe care bătându-l, i-au loat patru 
sfanţihi şi s-au întors la casile lor. Tocmai astă primăvară, vorbindu-se cu câte patru 
fraţi Arnăuţi şi cu Gheorghe al Stelii, au mers la Ciuperceni, la o nevastă, căreia i-au 
loat zece ocă brânză şi câte 20 p<a>r<a>le şi s-au întors la casăle lor.

 


