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Alexandru FURTUNĂ
CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA ORIGINEA ȘI ARIA DE RĂSPÂNDIRE
A UNOR PROPRIETĂŢI LAICE DIN ŢINUTUL IAȘI (II)
Rezumat
Consideraţii cu privire la originea şi aria de răspândire
a unor proprietăţi laice din ţinutul Iaşi (II)
Studiul de faţă este elaborat în baza unor documente
incluse în prestigioasele culegeri de documente cum ar fi:
Documenta Romaniae Historica. A. Moldova; Documente
privind istoria României. A. Moldova; Documente privitoare la istoria Moldovei în secolul al XVIII-lea; Moldova în
epoca feudalismului etc. Astfel, au fost cercetate anumite
aspecte ale problemei cu privire la originea şi aria de răspândire a unor proprietăţi laice din ţinutul Iaşi. Este vorba
de proprietăţile stăpânite de influentele familii de boieri
Ureche şi Cantacuzino, dar şi de familii mai puţin influente: Moimăscul şi Ponici. Ca urmare a investigaţiilor efectuate, am putut constata că proprietatea deţinută de familiile
nominalizate a fost obţinută pe diferite căi: prin moştenire, prin danie, schimb şi cumpărătură. Cele mai multe
sate şi părţi de sate le-au stăpânit în ţinutul Iaşi familiile
Cantacuzino (circa 30) şi Ureche (circa 10). Proprietatea
familiilor Ureche, Cantacuzino, Moimăscul şi Ponici a fost
răspândită pe ambele maluri ale râului Prut, precum şi
ale afluenţilor săi de dreapta şi stânga (Ciuhur, Căldăruşa, Rezina, Răchitna Nouă, Brătuleni, Sturhuci, Vladnic,
Nârnova etc.).
Сuvinte-cheie: domn, boier, dregător, danie, moşie,
moştenire, vânzare-cumpărare, schimb.
Резюме
К вопросу о происхождении и территории
распространения светской земельной
собственности в Ясском цинуте (II)
Настоящая статья написана на основе документов, которые включены в престижные сборники:
Documenta Romaniae Historica. А. Moldova; Документы,
касающиеся истории Румынии. А. Молдова. Документы, касающиеся истории Молдовы в XVIII в.; Молдова в эпоху феодализма и др. Таким образом, был исследован ряд аспектов, связанных с происхождением
и территорией распространения светской земельной
собственности в Ясском цинуте. Речь идет о собственности, принадлежавшей известным и влиятельным
боярским родам Уреке и Кантакузино, а также менее
известным – Моймэскул и Понич. Вследствие проведенных исследований автор смог констатировать, что
собственность вышеназванных бояр была приобретена разными путями: по наследству, в форме дарения,
посредством обмена и купли-продажи. Большинство
сел и частей сел принадлежали боярским родам Кантакузино (приблизительно 30) и Уреке (около 10). Собственность родов Уреке, Кантакузино, Моймэскул и

Понич была распространена по обеим сторонам Прута, а также по берегам правых и левых притоков этой
реки (Чухур, Кэлдэруша, Резина, Рэкитна Ноуэ, Брэтулень, Стурхучь, Владник, Нырнова и др.) .
Ключевые слова: господарь, боярин, должностное лицо, дарение, поместье, наследство, купля-продажа, обмен.
Summary
Considerations regarding the origin and the area of
spreading of secular properties in the Iasi region (II)
This study is developed based on documents included in prestigious collections: Documenta Romaniae Historica. A. Moldova; Documents on the history of Romania.
A. Moldova; Documents on the history of Moldova in the
XVIII century; Moldova in the era of feudalism, etc. Thus,
aspects related to the origin and the territory of spreading of secular property in Iasi County are investigated. It
is about the properties possessed by influential boyar families, Ureche and Cantacuzino, and by less influential families, Moimăscul and Ponici. Following the investigations,
we state that the property owned by the above-mentioned
families was acquired in various ways: by inheritance, in
the form of donation, through exchange and purchasesale. Most of the land in villages and parts of villages in
Iasi belonged to the boyar families of Cantacuzino (about
30) and Ureche (about 10). The property owned by the
families Cantacuzino, Ureche, Moimăscul and Ponici laid
along both banks of the Prut river, as well as its right and
left tributaries (Ciuhur, Căldăruşa, Rezina, Răchitna Nouă,
Brătuleni, Sturhuci, Vladnic, Nârnova, etc.).
Key words: lord, boyar, governor, donation, estate, inheritance, sale – purchase, exchange.

1. Proprietatea familiei Vânculeţ
Până la noi a ajuns „un zapis (din 20 septembrie
1636 – A. F.) a lui Vasile Sturza, zăt (ginere, cumnat ? – A. F.) lui Mirăuţi, i cu niamurile sale, prin
care au vândut sat(ul) Părucenii, ci s-au chemat mai
înnainte Stancăuţii, lui Irimie Vânculeţ vor(nic)” [5,
p. 573]. De rând cu Părucenii, Ieremia Vânculeţ a deţinut şi alte proprietăţi. Anumite informaţii, în această privinţă, găsim într-o carte domnească de întăritură (de la 28 mai 1642) eliberată de Vasile Lupu. Astfel,
domnul Vasile Lupu spune: „…am dat şi am întărit
boierului domniei mele Eremii Vânculeţ vornicului
de poartă pre a lui drepte ocini şi cumpărături, dintru
a lui drepte şi adivărate dresuri ce au avutu el de la alţi
domni ce au fost mai nainte de noi, satul Brănişterii,
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unde au fostu casa lui Boldor vistieriu, şi nişti vii
din Soltăneşti, care acele sate di mai sus scrisă Părăucenii la Buzocea ce să numescu Brănişterii şi satul
Boldureştii şi cu acele vii din Soltăneşti i-au fostu lui
dreaptă cumpărătură de la Mirăuţă Hraniţă şi de la
ficiorii lui şi de la nepoţii lui, drept 100 ungureşti şi
drept 100 stupi.
Iar hotarul acelor sate începe din vale Nârnovii
de cătră Pânceşti (…)”. Ieremia Vânculeţ mai cumpără şi câteva prisăci [8, p. 409-410].
La 17 iunie 1645, domnul Vasile Lupu „întăreşte
stăpânirea lui Irimie Vânculeţ şatr(ar) pe sat Părucenii, ci-au avut baştină i cumpărături”. La 25 iunie,
acelaşi an, domnul Vasile Lupu „întăreşte stăpânire
lui Irimie Vânculeţi şatr(ar) pe 2 sati, Brănişterii i
Boldureştii” [10, p. 87, 91]. Aşadar, în prima jumătate
a secolului al XVII-lea, neamul Vânculeţ a stăpânit în
ţin. Iaşi satele Păruceni, Boldureşti, vii din Soltăneşti,
prisăci.
Irimia Vânculeţ a fost căsătorit, conform lui
N. Stoicescu, cu Ilina, sora lui Gheorghiţă Şeptelici
[26, p. 455]. Vânculeţii e posibil să fi fost înrudiţi şi
cu Miereuţă (Hraniţă). Miereuţă era fiul lui Hraniţă şi nepotul lui Năvrăpescu cel bătrân; cumnat cu
Apostol mare armaş (…). Fiul său, Vasile, era căsătorit cu fiica lui Gorgan pitar; o fiică, Safta, era căsătorită cu Alexandru Costin mare postelnic; altă fiică,
Maria, era căsătorită cu Pavel Ciocârlan, mare vornic
[26, p. 416-417].
2. Proprietatea Şoldăneştilor
La 8 iunie 1637, urmaşii marelui logofăt Pătraşcu Şoldan împart averea părintească. Ei spun: „Noi,
Dumitraşco Şoldan vel dvornic şi Toader Şoldan şi
fetele surorii noastre Candachie, giupâneasa lui Bucioc ce au fost dvornic, Alexandra giupâneasa lui
Mălaiu vistiarnic, şi Catrina, giupâneasa lui Iordachi
vistiarnic, şi sora noastră, Tudosca, giupâneasa lui
Pisoţchi, şi sora noastră, Anghelina, giupâneasa lui
Constantin Stârce pârcălabul, şi sora noastră, Tofana,
giupâneasa lui Racoviţă Cehan logofăt, însune noi, de
bunăvoia noastră ni-am tocmit şi ni-am înpărţit ale
noastre drepte ocine şi moşii ce am avut de la părinţii
noştri Pătraşcu logofăt (…).
Iar în parte lui Toader Şoldan s-au venit Şoldăneştii şi Broştenii, la Suceavă, şi parte din Cotuzăni,
ce să vă alege ce este în ţinutul Iaşi, pe Prut (subl.
n. – A. F.), şi parte din Vartici, ce să vă alege, de la
Cârligătură, şi giumătate de Scorţăşti, la Lăpuş<na>
(…). Deci, de acum înainte, niciunul dintre ceşti fraţi
să n-aibă a mai mesteca şi a mai strâca această tocmală
a noastră, nici dinioară, în veci” [6, p. 116].
Pătraşco (Şoldan), după cum scrie şi N. Stoicescu, a avut următorii copii: Dumitraşco Şoldan, mare
vornic; Toderaşco (cel căruia i-a revenit o parte din
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Cotuzăni – A. F.), vornic de Botoşani; Catrina, căsătorită cu Iordache Cantacuzino, mare vistiernic;
Alexandra, căsătorită cu Simion Mălai, mare vistier;
Anghelina, căsătorită cu Constantin Stârcea, pârcălab; Tofana, căsătorită cu Ionaşco Cehan (Racoviţă),
mare vornic; Todosca, căsătorită cu Pisoschi; Candachia, căsătorită cu Coste Băcioc, mare vornic (…).
Dumitraşco Şoldan, fiul lui Patraşco Şoldan,
mare logofăt, era căsătorit cu Safta (Elisafta), fiica lui
Caraiman, mare paharnic, şi sora lui Dumitru Buhuş,
mare vistier; cumnat cu Coste Băcioc, mare vornic şi
rudă cu Vasile Lupu, Savin Prăjescu, mare vornic, şi
familia Ciogolea (…). Copii: Vasile mare jitnicer, Ştefan postelnic; Alexandra, căsătorită cu Ursachi mare
vistier [26, p. 425, 447-448].
3. Proprietatea familiei Roşca
La 12 septembrie 1637, mai mulţi boieri cu dregătorii însemnate, fac o scrisoare prin care mărturisesc „cum au venit înnaintea noastră ceastă fămee,
anume Maruşca, şi fata ei, Vărluga, fata Todosiei,
nepoata lui Roman, strenepoata… din Brătuleni, den
ţânutul Iaşilor, de nim(e) nevoit(ă), nici asuprit(ă), de
au vândut a sa dreaptă moşie din sat din Brătuleni, ce
mai sus scrie, de ţânutul Iaşilor, cât să vă alege partea
ei dintr-acel sat, dreptu treidzeci de taler(i) de argint.
Această ocin(ă) şi moşie au vândut riiatenului nostru, lui Vasilie Roşcăi vornicului de gloat(ă)”.
Aceasta era doar o scrisoare de mărturie, neavând
consecinţe juridice. Cuvântul decisiv cu privire la legiferarea proprietăţii cumpărate şi, implicit, facerea
dreselor domneşti, aparţinea domnului Ţării Moldovei. Astfel, la 13 noiembrie 1638, domnul Vasile Lupu
spune: „Pentru aceea şi domnia mea, dacă am văzut
tocmeala de bunăvoie şi plata deplină şi noi, de la noi,
încă am dat şi am întărit boierului nostru mai sus
scris, Vasilie Roşca vornic, această înainte zisă parte
de ocină din satul Brătuleni, ca să-i fie lui şi de la domnia mea dreaptă ocină, şi cumpărătură, şi uric, neclintit niciodată, în vecii vecilor. Şi altul să nu se amestece
înaintea acestei cărţi a noastre” [6, p. 171, 468].
La 24 octombrie 1644, vornicul de gloată Vasile
Roşca cumpără, de la Gârlea din Mărăşti şi fiii lui,
„dreapta lor ocină şi dedină din satul Brătuleni, care
este în ţinutul Iaşi, dintr-un stâlp care se numeşte al
Urichiştilor, a treia parte (dintr-un bătrân – A. F.), cu
tot venitul” [9, p. 424].
Vasile Roşca, care a deţinut dregătorii înalte
(mare armaş, mare medelnicer etc.), era fiul lui Ion
Roşca vornic; căsătorit cu fiica (?) lui Cârstea vornic.
Vasile Roşca a avut următorii fraţi: Gheorghe spătar,
Irimie, Damian şi Mărica.
1. Constantin era ginerele lui Ionaşco Ghenghea
mare logofăt. Fiica sa, Tofana, a murit la 1 august
1616; o altă fiică, Nastasia, a fost căsătorită cu Vasile
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Mălai vornic de poartă.
2. Gheorghe a fost căsătorit cu Safta, sora lui Miron Barnovschi [26, p. 434-435].
Aşadar, Roşculeştii erau înrudiţi cu familiile de
dregători Ghenghea, Mălai, Cârstea, precum şi cu familia domnitoare Barnovschi.
4. Proprietatea vistiernicului Toader Boul
La 6 mai 1640 este întocmit un „Izvod de urice
<ce> sântu la dumneii, Marie Stolniceasa (soţia lui
Toader Boul – A.F.) pe ocinile dumisale răpăusatului Toader Boul vistiernic”. Conform acestui izvod,
Toader Boul a stăpânit în ţinutul Iaşi satele Laţicani
şi Căcărădzeni [7, p. 366-367]. Toader Boul vistier
(II) a fost căsătorit, după cum scrie N. Stoicescu, cu
Agafia Prăjescu (prima soţie? – A.F.). Era fiul lui Cârstea, descendent din boierul Dragoş Boul din secolul
al XV-lea, iar mama sa, Nastasia, nepoata lui Cosma
Şarpe mare postelnic. El a avut mai mulţi fraţi: Gavril
diac, Pătraşco, Dumitru, Ionaşco, Antimia şi Eufrosina (…). Copii: Todosia, căsătorită cu Patraşco Ciogolea mare stolnic; Safta, căsătorită cu Gheorghe Ştefan; Parascovia, căsătorită cu Seachil comis; Maria,
căsătorită cu Nicolachi Ralli mare stolnic; Pătraşco
şi Ştefan (…). Pătraşco era ginerele lui Ştefan Tomşa voievod; cumnat cu Radu Leon vodă, care îl ia în
Ţara Românească (…). O fiică a sa, Ana, căsătorită
cu Ilie Şeptelici mare vornic. Ştefan era căsătorit cu
Ruxandra (…). Copii: Dumitraşco logofăt II (1667–
1668 şi 1673); Iftimia, căsătorită cu Ionaşcu Tălmaci
mare paharnic; o fiică a lui Dumitraşco, Agafiţa, era
căsătorită cu Preda Palade mare stolnic; Dumitraşco
era văr cu Alexandru Buhuş hatman [26, p. 352-353].
Aşadar, familia Boul era înrudită cu familiile
Prăjescu (?), Şarpe, Ciogolea, Seachil, Kalli, Tălmaci,
Palade, Buhuş, Şeptelici, precum şi cu familiile domnitoare Gheorghe Ştefan şi Ştefan Tomşa.
5. Proprietatea familiei Iorga (Iurga)
La 18 aprilie 1642, înaintea mai multor boieri
care deţineau dregătorii importante, au venit „Tofana fata Nastasiei, nepoata lui Bucium vornicul, şi cu
ginerele său, cu Arhip, de a lor bunăvoie, de nime
nevoiţi, nici asupriţi, şi au vândut a lor direaptă ocină şi moşie, ce au avut ei de pre moşu-său Bucium
vornicul, giumătate de sat de Găureni, partea den
gios, ce iaste pre apa Prutului, în ţinutul Iaşilor, den
vatra satului şi den câmpu şi den tot vinitul. Aceea
au vândut fratelui nostru Iurgăi cămăraşul, direptu o
sută şi cindzeci de lei bătuţi”. La 18 mai, acelaşi an,
vânzătorii şi cumpărătorul se prezintă şi în faţa domnului Vasile Lupu. Domnul decide; „Deci noi, dacă
am văzut, între ei, a lor tocmeală de bunăvoie şi plată
deplină, de asemenea şi de la noi am dat şi am întărit mai sus scrisului nostru boier Iurga cămăraş acea
înainte spusă jumătate de sat Găureni, în ţinutul Iaşi,
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să-i fie şi de la noi dreaptă ocină, şi cumpărătură,
şi uric şi întărire, cu tot venitul” [8, p. 367, 400]. La
21 octombrie 1646, marele postelnic Iorga, cumpără
şi cealaltă jumătate de sat din Găureni, de la strănepoţii bătrânului Stoian (Procelnic – A.F.) [10, p. 446].
Marele postelnic Iorga n-a avut copii. După decesul său, Găurenii rămân în grija surorii Alexandra.
La 20 martie 1666, Alexandra şi soţul ei Golea(m)
uşerul, dau şi dăruiesc satul Găureni feciorilor (Alexandru şi Iliaş) marelui postelnic Stamati. La 21 martie 1666, domnul Gheorghe Duca întăreşte dania respectivă [23, p. 146-155].
La 4 octombrie 1712, Maria, logofăteasa răposatului Dumitraşcu Ceaurul, zălogeşte lui Sandul neguţătorul întregul sat Găureni, pe Prut, ţin. Iaşi, pe care-l
avea de la tatăl ei Stamate postelnicul, pentru o datorie
de 114 lei, în afară de ceara pe care i-a dat-o. Îi dă uriciele şi zapisele moşiei ca să o stăpânească, dacă nu-şi
va plăti datoria. Dacă fiii ei vor avea bani, să răscumpere satul. O menţiune din prima jumătate a secolului
al XIX-lea arată că s-a pus vade (termen – A. F.) peste
10 ani şi, nedând nimeni bani, a rămas moşia lui Sandul Adam [2, p. 30].
În afară de Găureni, credinciosul jupân Iorga
cămăraş cumpără (la 26 noiembrie 1642) de la nepoţii lui Mihăilă Ciurei (Ciurea) „dreapta lor ocină şi
dedină, a patra parte din satul Ciureşti, ce este în ţinutul Iaşi, la gura Delei, unde cade Delea în Prut, din
vatra satului şi din câmp şi din tot venitul” [8, p. 501503]. În anii următori, marele vistiernic Iorga cumpără şi alte părţi din satul răzeşesc Ciureşti (îmbla
pe trei bătrâni – A. F.), precum şi din Ungheni (vezi
documentele din 8 martie şi 20 decembrie 1643, 25
şi 26 martie 1644) [9, p. 43-44, 196-199, 239-241].
În scurtă vreme, Iorga cere să-i fie hotărnicite
noile proprietăţi. Detaliile privind stabilirea hotarelor satelor Ciureşti şi Ungheni le găsim într-o carte domnească (din 3 mai 1644) eliberată de Vasile
Lupu. Astfel, domnul dă de ştire: „Iată a venit înaintea noastră şi înaintea boierilor noştri moldoveni,
mari şi mici, credinciosul şi cinstitul nostru boier,
Iorga mare postelnic, şi a cerut de la noi hotarnici,
ca să-i hotărască şi să-i aleagă hotarul satelor sale,
ce le-a avut dreaptă cumpărătură, anume Ciureştii şi
Unghenii, ce sunt în ţinutul Iaşilor.
Iar domnia mea şi cu tot Sfatul nostru am socotit
şi am ales pe boierii noştri credincioşi, Racoviţă Cehan fost logofăt şi pe Matiaş Sturdzea jitnicer, şi i-am
trimis acolo, ca să aibă a căuta şi a alege şi a hotărâ,
precum vor afla mai cu dreptate cu sufletele lor.
Şi boierii noştri mai sus scrişi, mergând ei acolo, la acele sate de mai sus scrise, şi cu mulţi oameni
buni, megieşi de prin prejur, anume (…) şi au ales şi
au hotărât dinspre alte hotare ale satului. Şi se înce-
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pe hotarul satului Ciureştilor mai jos de Ţuţora, din
Movila Săpată, locul drept până la Valea Rusului, la o
piatră, ce a fost pusă demult de Stroici logofăt, iar mai
sus dinspre Ungheni, din capul ieziturii, locul drept
până la un stâlp de piatră, ce a fost pus mai înainte de
boierul nostru, Neaniul vornic de poartă. Iar hotarul
satului Unghenii începe de la o piatră dinspre Găureni, locul drept până la Movilă Mănei, iar din alte
părţi să fie după hotarul cel vechi, pe unde din veac
au folosit” [9, p. 302-303].
Deci, înainte de a fi stabilite hotarele, persoana interesată se adresează nemijlocit domnului Ţării Moldovei. Ca urmare, domnul şi Sfatul domnesc
aleg persoane de încredere care sunt trimise la faţa
locului. Persoanele de încredere, la rândul lor, după
ce strâng oameni buni şi megieşi, purced la stabilirea
hotarelor. Şi, în cele din urmă, domnul întăreşte proprietatea hotărnicită.
Ulterior, satul Ciureşti şi unele părţi din Ungheni
sunt vândute fostului armaş Carp Lungul. Drept urmare, la 2 martie 1657, domnul Gheorghe Ştefan
dă şi întăreşte „acestui boier al nostru Carp Lungul,
fost armaş, satul, anume Ciureşti, ce-i din ţinutul Iaşi,
unde dă Deala în Prut, şi cu parte de ocină dinspre
Ungheni, ce s-a ales şi s-a stâlpit dinspre alţi răzeşi, o
parte a lui Iorga, fost postelnic, şi cu iazuri cu peşte, şi
cu lacuri şi cu prisacă gata, şi cu fânaţe şi cu tot venitul,
ce se va alege din părţile de ocină a lui Iorga postelnicul, pentru ce a dat boierul nostru mai sus zis, Carp
Lungul, fost armaş, lui Iorga postelnicul cincizeci de
boi de negoţ, şi cincizeci de vaci cu viţei, şi şaptesprezece vaci grase, pentru acel sat Ciureşti şi pentru acele
părţi de ocină de la Ungheni” [22, p. 270].
Deci, scrie Gh. Ghibănescu, Carp Lungul i-a dat
lui Iorga postelnicul 117 capete de vite. Gh. Ghibănescu a calculat că o vită ar fi costat „ceva ca la 4 galbeni una cu alta, sau câte 6 lei” [19, p. 242-244].
La 2 octombrie 1666, conform unei cărţi de
judecată, domnul Iliaş Alexandru adjudecă fostului jitnicer Stoca (Ştiuca – A.F.) o parte de ocină în
Ungheni, primită în schimbul unei părţi din satul
Ciureşti, în ţinutul Iaşi, care îi aparţinea. La 12 octombrie 1667, acelaşi domn porunceşte ca partea respectivă să fie hotărnicită [23, p. 167-171, 201-203].
La începutul secolului al XIX-lea, conform unui
zapis (din 28 octombrie 1801), Unghenii şi seliştele
Ciureşti şi Găureni erau stăpânite de Panait Costandin, biv vel sulger, fiul răposatului Costandin neguţitoriul. În zapis se precizează că respectivele proprietăţi „să începu de iasta parte de Prut, din Drumul
Măjilor, şi mergi în lung, piste apa Prutului, şi pe părău Delei, până undi agiungi în moşie Oişenii şi altile, având pe dânsa (pe moşie – A. F.) sat cu lăcuitori şi
cu bisărică, casă de aşazare i moară de cai în sat, doâ
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crâcime, una în sat şi alta la drum, Pruteţul cu baltă
de peşti, iaz pe apa Delei ezit gata, cu fânaţu îndestul şi cu locuri de imaş”. Din cauza datoriilor, Panait
Constantin este nevoit să-şi scoată proprietatea de
vânzare la sultan-mezat („să strige la sultan-mezat pe
toati uliţile oraş(u)lui şi în Divanu gospod, în curgere
de 40 zile”). Preţul cel mai de pe urmă şi mai bun
l-a dat postelniceasa Elenco Carage, intrând astfel în
posesia moşiei respective [13, p. 46-47].
Familia Iorga a avut proprietate şi în Bândeşti,
Bereşti, Unghiul. Proprietatea respectivă a aparţinut, la începuturi, neamului Bândea. Astfel, conform
unui suret de pe alt suret (din 13 martie 1587), înaintea domnului Petru Şchiopul au venit o parte din
„strănepoţi(i) Bândii spăt(ar), de nime siliţi, şi au
vândut a lor dreaptă ocină şi moşie, un sat piste Prut,
anume Bândeştii şi doaâ cuturi pe din sus de Bândeşti, care acum să numesc Turbureştii, din dires de
întăritură, ce-au avut moşul lor Bândea spăt(ar) de la
bătrânul Ştefan v(oie)vod şi dires de întăritură ce-au
avut moaşa lor Drăgălina ot Alexandru vof(ă), acelea
au vândut credincioasă-i slugii noastre, lui Gavrilaş
pisar drept noaâ sute zloţi tătărăşti”. În acelaşi timp,
alţi strănepoţi ai spătarului Bândea, „o selişte anume
Berena, care acmu să numesc Bereşti şi Unghiul cu
meri(i) şi pomăt peste Prut, aceea au vândut slugii
noastre, lui Gavril pisar” [4, p. 202-203].
La 4 iulie 1640, nepoţii şi strănepoţii lui Gavril
Borvină (pisar – A. F.) etc. „au vândut a lor dreaptă
ocină şi moşie ce-au avut moşii lor, ce mai sus-scrie,
den uric ce au avut moşii lor de la Ion vodă, ficiorul
lui Ştefan vodă, giumătate de sat de Bereşt(i), ce sântu pre Prut, în ţinutul Iaşilor, cu bălţi de peşte şi cu
tot vinitul; aceea au vândut dumisale fratelui nostru,
Iurga cămăraşul şi lui Dumitru Roşca vornicul de
Botăşeni, şi lui Vişan vornicul de târg de Iaş(i) (…).
Însă dumnealui cămăraşul Iurga să fie sângur pre
giumătate de acea giumătate de sat, de Bereşt(i), iar
Dumitru Roşca şi Vişan să fie amândoi pre giumătate”. Iorga cămăraşul mai cumpără şi a patra parte din
Bereşti „pre de îmbe părţile de Prut” [7, p. 389-391].
La 6 iunie 1641, vornicii Dumitru Roşca şi Vişan
„au vândut dreapta lor ocină şi cumpărătură, toată
partea lor, câtă au ei în satul Bereşti, ce este în ţinutul Iaşi, pe râul Prut, din vatra satului, şi din câmp, şi
din bălţi cu peşte şi din tot venitul. Aceea au vândut-o
credinciosului nostru boier Iorga cămăraş” [8, p. 140].
La 25 mai 1642 a fost ales „hotarul Bereştilor
despre acele hotar(e) (Mânzeşti, Găureni, Folfăeşti –
A. F.) pre hotarul cel bătrân şi pre semnele cele bătrâne, pre unde au fost de vac”. Ca urmare, domnul Vasile Lupu a dat şi a întărit lui „Iorga cămăraşul cel mari,
pre aceea ce mai sus iste de să grăieşte, satul Bereşti, la
Prut, în ţinutul Iaşilor” [8, p. 407].
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La 2 martie 1646, nepoţii şi strănepoţii bătrânului Purece, a Urâtei, ai lui Călin, a Neagăi, „au
vândut a lor dreaptă ocină şi dedină, tot satul Puriceni cu Bereşti, ce sunt pe Jijia, sub Stâncă, în ţinutul
Iaşilor, între Popricani şi înspre Ionăşeni, cu vad de
moară, şi cu loc de iaz în Jijia, şi cu bălţi cu peşte,
şi cu fâneţe şi cu tot venitul. Aceea au vândut-o ei
credinciosului nostru boier, Iurgachie (Iorga – A. F.)
mare vistiernic, pentru trei sute şi cincizeci taleri de
argint” [10, p. 244-245].
La 13 noiembrie 1660, Sava, mitropolitul Sucevei, Racoviţă Cehan, mare logofăt; Toma Cantacuzino, mare vornic al Ţării de Jos, şi alţi boieri fac
cunoscut că Alexandra, stolniceasa răposatului Iorga
(corect: sora lui Iorga – A. F.), fost mare stolnic, cu
feciorii ei, Toderaşco şi Maria şi alţii, au dăruit nepoatei lor, Arhonda, jupâneasa lui Miron fost vameş,
siliştea Bereşti de pe Prut, ţin. Iaşi, cu bălţi de peşte
[1, p. 144-145].
Aşadar, în prima jumătate a secolului al XVIIlea, neamul Iorga (Iurga) a stăpânit în ţinutul Iaşi
satele Găureni, Ciureşti, Ungheni, Bereşti pe Prut şi
Jijia, Bândeşti, Puriceni.
Iată ce scrie N. Stoicescu despre această familie:
„Iorga, grec; văr cu Vasile Lupu; căsătorit cu Ecaterina, fiica lui Trufanda mare vistiernic (…). A avut trei
surori: Creaţa (Gheraţa), Zamfira şi Alexandra, care,
în 1660, îşi împărţeau moşiile rămase de la fratele lor,
făcând „un jac şi o risipă în ocinile lui, de vindea care
cum putia, şi cu preţ şi fără preţ” [26, p. 410].
6. Proprietatea lui Condrea Bucium mare vornic
Condrea Bucium a stăpânit în ţinutul Iaşi o jumătate din satul Steţcani, cumpărată de la nepoţii
lui Maxim şetrarul. La 20 iunie 1642, jumătatea respectivă este vândută jitnicerului Grama. Vânzătorii
sunt „Arhip, cu femeia mea, Măricuţa, fata Tofanei,
nepoata Nastasiei, strănepoata Condrii lui Bucium
vornicului” [8, p. 421].
Bucium Condrea era căsătorit, conform lui
N.
Stoicescu, cu Antemia (? – A. F.), strănepoata lui Ilieş
Saulea şi a lui Procelnic, şi cu Marinca (…). Copii:
Grigore staroste de Putna (1619), Vasile pârcălab de
Roman (1623), Anghelina, Nastasia, Cârstina, Tofana,
căsătorită cu Vitold Mărăţeanu logofăt şi Axinia. Grigore a avut un fiu, Lupaşco stolnic, al cărui fiu, Gavril,
a fost mare medelnicer în secolul al XVII-lea. Lupaşco
era căsătorit cu Antemia, fiica lui Voruntar Prăjescu
(…). Jitnicerul Grama, care cumpără o jumătate din
Steţcani, era înrudit cu familia Prăjescu. Este vorba de
fiica lui Grama, Safta, căsătorită cu Grigore Prăjescu
mare clucer [26, p. 296-297, 355, 427-428, 429, 404].
7. Proprietatea lui Caceaune (Pană neguţitorul)
La 10 februarie 1643, Gheorghe Grecul din Băşeni, având la mână cinstita carte a domnului Vasi-
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le Lupu, a ales părţile lui Pană neguţitorul deţinute
(„din cumpărătură”) în satul Cândeşti, ţinutul Iaşi.
Cândeşti, la 10 mai 1841, era într-un hotar cu Perienii, Ostopcenii, Cucorănii şi Şătrărenii [9, p. 28,
300]. La 6 martie 1645, „Petre, ficiorul lui Gligorie
din sat din Cândeşti, însumi pre mine mărturisescu
cu acestu zapis al mieu, de nime nevoit, nici asuprit,
ce de bunăvoia mea, am vândut o parte de ocină de
sat din Cândeşti, din giumătate de sat a cince parte,
ce mi-i partea mea, din câmpu, şi din vatra satului, şi
dintr-apă şi din tot venitul satului, o am vândut lui
Pană staroste de neguţitori, dreptu 30 de galbini, bani
buni”. La 8 iunie 1645, acelaşi Grecul din Băşeni, a
ales părţile de ocină, cumpărate de Pană neguţitorul
şi Tuadir, în satul Câdeşti [10, doc. nr. 22, p. 80]. La
8 iunie 1649, domnul Vasile Lupu dă şi întăreşte lui
Pană neguţitorul „o silişte de sat, anume Pâşcanii ce
este în ţinutul Iaşului şi cu tot venitul”, cumpărată de
la Lupul Bogza, nepot lui Voico logofăt [21, p. 47-48].
La 24 noiembrie 1649, domnul nominalizat mai
sus întăreşte lui Toader staroste de negustori şi soţiei
sale Dospina stăpânirea asupra unei treimi din satul
Cândeşti, dintre Prut şi Jijia, ţin. Iaşi, cumpărată de
la Pană Caceaune, fost staroste de negustori şi de la
soţia sa, Irina (satul era divizat în cinci părţi – A. F.)
[16, p. 428-429].
Aşadar, la mijlocul secolului al XVII-lea, neamul
Caceaune (Pană neguţitorul) a stăpânit în ţin. Iaşi
părţi din satul Cândeşti şi seliştea Pâşcani.
8. Proprietatea lui Coci Gheorghe hatman
La 16 iulie 1651, Vasile <Lupu> voievod întăreşte lui Gheorghe hatman „o selişte pe Prut, în ţinutul
Iaşilor, pe amândouă părţile Prutului, în faţa gurii
Corovii, anume Zudurenii, pe pârâul Caminca, cu loc
de heleşteu şi de moară pe pârâul satului şi cu vad de
moară pe apa Prutului, şi cu tot hotarul acestei selişti
şi cu tot venitul”. Seliştea („dreapta sa ocină şi dedină”) a fost cumpărată de la Toader Căldăruşă cu 500
de galbeni, cu care acesta şi-a răscumpărat de la tătari
soţia şi copiii robiţi, când cazacii şi tătarii au prădat şi
au ars târgurile Iaşi şi Suceava [16, p. 438-439].
La 20 ianuarie 1662 este întocmit un zapis de
mărturie. În zapisul respectiv se spune: „Toma Cantacuzino, vel vornic de Ţara de Jos, Solomon Bârlădeanul, vel vornic de Ţara de Sus, Iordache, vel spatari,
scriem şi mărturisim cu această adivărată mărturie a
noastră, cum au ieşit înnaintea mării sale, a domnului nostru, creştinului Evstratie Dabija voievod, ci esti
domn Ţării Moldovii, Grigoraşco, ci au fost paharnic
al doile, şi surorile dumisale, giupâneasa Măriuţa şi
giupâneasa Ilincuţa, ficiorii răposatului Gheorghii
hatmanu, cu gâlceavă, pentru să să înparţi cu satele
şi moşiile, ce-au avut de la părinţii lor.
Deci, măria sa voievodă au socotit cu tot sfatul
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marii sale şi ne-au ales pre noi, ca să le socotim şi să
le împărţim sateli şi moşiile lor (…).
Iar în partea giupânesâi Măriuţăi s-au venit (…)
şi satul Sturzenii, ci-s la ţânutu Iaşilor, cu vecini şi cu
locuri de heleştei, şi cu venitul, şi satul Cerepcanii, iar
la ţânutu Iaşilor, cu tot venitul (…).
Iar în partea giupânesei Ilincuţii s-au venit (…)
şi Balotina, de la ţinutu Eşului, şi Uscaţii, pre Valea
Albă, la ţânutu Iaşului” [23, p. 55-56].
Deci, Gheorghe hatmanul a stăpânit în ţinutul Iaşi seliştea Zudureni, precum şi satele Sturzeni, Cerepcani, Balotina, Uscaţi. Dar cine era acest
Gheorghe hatmanul? El era Coci Gheorghe, fiul lui
N. Cocaga; frate cu Vasile Lupu; căsătorit cu Maria
(m. 1648) (…). Copii: Grigoraşcu paharnic II; Ştefan
paharnic, ucis de Gheorghe Ştefan; Aniţa, căsătorită
cu Alexandru Draco, fiul lui Antonie Ruset voievod;
Ilinca, căsătorită cu Gheorghe Ursachi mare vistier;
Măricuţa, căsătorită cu Ghinea mare medelnicer;
Ileana, căsătorită cu Nicolae Murguleţ [26, p. 378].
9. Proprietatea familiei Moţoc
La 27 februarie 1663, Ştefan Boul, fost mare vornic, David din Zăluceni, Savin şi Toader Hermeziu şi
alţii vând lui Costaşco Moţoc, fost spătar, pârcălab de
Hotin, şi jupânesei sale, Safta, partea lor de ocină din
satul Iepureni, ţin. Iaşi, cu vatră de sat, pământuri în
ţarină şi locuri de fânaţ, care au fost ale neamului lor,
Miron Ciogole, fost mare clucer, cu 50 de lei bătuţi,
bani gata. Miron Ciogole i-a fost dator lui Costaşco
15 lei bătuţi. La 22 martie 1663, domnul Estratie
Dabija îi întăreşte lui Costaşco Moţoc cumpărătură
făcută în satul Iepureni [1, p. 211, 213]. Deci, părţile respective din Iepureni au fost stăpânite, rând pe
rând, de membri ai familiilor Ciogolea şi Moţoc.
Neamul Moţoc a mai deţinut, din cumpărătură,
şi părţi din satul Rusi. Astfel, la 24 septembrie 1672,
Toader Baicu vinde lui Ilie Moţoc, fost pitar şi jupânesei sale, Todosca, moşia sa din satul Rusi, de la
Prut, ţin. Iaşi, a cincea parte din două părţi de sat, cu
50 de lei bătuţi [1, p. 459]. La 9 august 1718, Gheorghe, Toader, Gligore – fiii lui Ilie Moţoc, fost mare
medelnicer şi Gavril Ciolpan, cumnatul lor, dau lui
Statie, mare uşer, şi lui Tănase cupeţ [pentru o datorie
a tatălui lor care a luat, cu zapis, de la Ioniţă neguţătorul 142 de lei şi 5 potronici, cu dobândă], jumătate
din satul Rusi, peste Prut, ţin. Iaşi, trecând de atunci
37 de ani şi fiind ei daţi platnici în divanul lui Mihai
Racoviţă vv., în cea de a treia domnie. Mai dau zapisul
de cumpărătură de la Toader Baico a unei a cincea
părţi din satul Rusi, iar celelalte zapise le vor da când
le vor scoate din zălog, de la Dobrovăţ [2, p. 435].
Aşadar, pe parcursul secolului al XVII-lea, familia Moţoc a stăpânit în ţinutul Iaşi părţi cumpărate
din satele Iepureni şi Rusi.
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Şi, în fine, câteva rânduri cu privire la Costaşco
(Coste, Constantin, Costache) Moţoc. El era fiul lui
Gheorghe Moţoc vornic de poartă; frate cu Ilie Moţoc; strănepot al lui Ion Moţoc mare vornic din secolul al XVI-lea; nepotul lui Coste Băcioc mare vornic;
căsătorit cu Safta, fiica lui Apostol mare pitar; rudă
cu familia Boul şi cu Miron Ciogolea [26, p. 419-420].
10. Proprietatea familiei Duca
La 13 aprilie 1671, Solomon Bârlădeanul, mare
logofăt, Miron Costin, mare vornic de Ţara de Jos,
Grigore Hăbăşescu, mare vornic al Ţării de Sus, şi alţi
mari boieri dau mărturie că Vasile Târseiu şi soţia sa,
Nastasia, au vândut lui Duca vv., a treia parte din satul Frasin din ţinutul Iaşi, la obârşia Răutului, cu loc
de heleşteu, fânaţ, loc de prisacă, pomeţi şi pădure, cu
100 de lei bătuţi; această parte o avea cumpărată de la
Ichim şi de la feciorii lui [1, p. 431].
<După 1710> a fost întocmit un catastif cu privire
la satele şi viile lui Duca voievod (Gheorghe? – A. F.).
Astfel, în ţinutul Iaşi domnul a stăpânit: Duşmanii Mari
şi Duşmanii Mici, Gligenii, părţile din Pătruşeni a lui
Balica hat(man); Piscanii pe Prut, lângă Tămăşeni; părţile din Vasileuţ(i); Berehoieştii, sat întreg la Ciornohal;
Zapodii, lângă Berehoieşti; Săbienii tij lângă Berehoieşti;
Moreni, sat întreg dat Cetăţuii, mănăstirii; părţile din
Mândzăşti pe Prut; părţile din Gângureşti, părţile din
Coşeni; Pârliţii şi Ciulucanii, pe Delia [17, p. 359-360].
Gheorghe Duca a fost căsătorit cu Anastasia, fiica lui Dumitru Buhuş mare vistier şi a doamnei Dafina, soţia lui Eustratie Dabija, care l-a făcut dregător (…). A devenit domn după moartea socrului său
(sept. 1665). Fratele său, Cristea, a fost mare vameş
(1669) [26, p. 397-398].
11. Proprietatea lui Iordache Ruset
La 28 martie 1704 sunt hotărnicite părţile de
moşie din Chişărăi pe Jijia, ţinutul Iaşi, cumpărate
de Iordache Ruset vornic; măsurându-se din locul lui
Statie în sus, s-au găsit 420 de stângeni împărţiţi în
3 bătrâni, iar în partea lui Iordache Ruset s-au găsit
290 de stângeni [2, p. 76].
Iordache (Gheorghe) Ruset era, conform lui
N. Stoicescu, grec; fiul lui Constantin Cuparul capuchehaia, care era nepotul lui Toma şi Iordache
Cantacuzino şi fratele lui Antonie Ruset voievod [26,
p. 436].
12. Proprietatea familiei Buhăescul
Unei viţe a acestui neam, şi anume clucerului
Toader Buhăescul, îi este eliberată (la 7 august 1765)
o carte domnească. Astfel, la data respectivă, domnul
Grigore III Ghica dă de ştire: „Dat-am carte domnii
mele dumisale clucer Toader Buhăescul, să aibă a-ş
stăpâni moşiile sali, Bocanii i Socii, sate întregi, şi Petroasa, pol satu de la Măgură ot ţinut Iaşi. Deci, di pi
totu hotarul numitilor moşii volnicu să fie vechilii
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săi a-i strângi şi a-i lua dijma: de aece din ţarini,
din toati sămănăturile, din fâneţi, din pomeţi, din
prisăci cu stupi, din 50 unul, iar fiindu mai puţini
să ia câti o para de stupu şi dintraltile, din toati pe
obiceiu” [11, p. 169] (subl. n. – A. F.)
La 3 iunie 1768, conform unei mărturii hotarnice, au fost îndreptate hotarele moşiilor răzeşeşti de
către moşia Chetroasa a clucerului Toader Buhăescul.
Hotarnicii spun: „Şi după poroncă (a domnului Grigore Callimachi – A. F.), atrăgând mai mulţi oameni
buni, bătrâni şi tineri răzăşi şi megieşi di prinprejur,
anume (…). Şi fiind şi carte de blăstăm asuprarăzăşilor şi a înprejuraşâlor, care vor şti cum au umblat
hotarâle acelor moşii din vac şi cum au stăpânit, de
nu vor mărturisă adevărul, să fie supt blăstăm. Şi fiind
cu toţii de faţi, întâiu le-am cetit carte ce de blăstăm
întru auzul tuturor, şi apoi am purces şi am căutat stare locului” (subl. n. – A. F.). Începutul căutării stării
locului era precedată şi de sărutarea cărţii de blestem.
Această practică, conform dreptului de obicei, avea
putere juridică. Să exemplificăm: „Dar cluceriul Toader au zâs că de va săruta Gavril Lăpuşneanul, că este
om bătrân, carte de blăstăm, că până acolo merge Nebojăştii şi să întâlnesc cu Tăurile, aşa s-a priimi: Şi au
sărutat, de au văzut şi el cu ochii. Şi de aice înnainte
n-au mai avut cluceriu Toader nimică să răspundă”.
Căutarea stării locului era însoţită de fixarea
stâlpilor de hotar. La baza lor se aşezau anumite lucruri, semn că stâlpii respectivi sunt într-adevăr stâlpi de hotar [11, p. 213-215].
Grăitoare, în privinţa cărţilor de blestem, este cartea eliberată de „Gavriil, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi mitropolit Moldaviei”. Astfel, la 4 iulie 1774,
Gavriil scrie: „Facem ştire cu această carte a noastră
de blăstăm, precum ne-au jeluit dumnealui sulger Vasile Carp (ginerile lui Toader Buhăescul – A. F.) că are
trei moşii, anume Petroasa, Bocanii, Socii, la ţinut Ieşului, piste Prut, lângă Măgură, care moşii despre une
părţi să înpresoară şi să strâmtează cu hotarâle altor
moşii răzăşeşti”. Este vorba de Zgâmboşei, Budeşti etc.
Pentru care, scrie în continuare mitropolitul Gavriil, „spre dovada dreptăţii şi a adevărului au cerşut
(Vasile Carp – A. F.) de la noi această carte de blăstăm
asupra răzeşilor şi înpregiuraşilor de acolo, oricarii
vor şti unde este Valea Furilor şi Rediul Mare, şi săliştea Zgâmboseanilor, şi siliştea Budeştilor, şi numitele silişti a moşiilor sulgerului, şi cum au apucat din
bătrâni, numindu-să fieştecare, şi cum umblă hotarâle acestor moşii, şi pe unde vor fi semne sau pietre
vechi, şi cum s-au stăpânit aceste moşii, şi de cine nu
vor mărturisi adevărul în frica lui Dumnezeu, ce cu
nedreptate de vor tăgădui, cum şi asupra acelora, ce
s-ar întinde prin ştiinţă cu nedreptate lăcomind, şi
ar schimba numile moşiilor sulgerului, de nu să vor
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părăsi unii ca aciia să fie blăstămaţi de domnul
Dumnezeu şi de Preacurata a sa Maică, de slăviţii
12 apostoli şi de 318 svinţi părinţi de la soborul Nicheii, în viaţa lor procopsală să nu vadă, ostinelile
şi sudorile lor să fie spre pierzare, herul, pietrile să
putrezască şi să se risipească, iar trupurile lor să
stea întregi şi după moarte nedezlegate, şi de cătră
smereniia noastră să fie blăstămaţi. Iar de vor urma
dreptăţii, mărturisind adevărat în frica lui Dumnezeu, să fie iertaţi şi blagosloviţi. Amin” [11, p. 242].
Însă „multa pricină de judecată” a sulgerului Vasile Carp cu vecinii nu se încheie aici. Moşiile Chetroasa, Bocani şi Soci Vasile Carp le avea drept zestre
de la socrul său, Toader Buhăescul. Astfel, la 10 mai
1775, domnul Grigore III Ghica rânduieşte, la faţa
locului, boieri hotarnici [12, p. 25-26].
13. Proprietatea Sturzăştilor
În 1772–1773, hatmanul Dumitraşcu Sturza stăpânea, în ţinutul Iaşi, ocolul Ciuhurului, satele Vasiliuţii Mari şi Vasiliuţii Noi [24, p. 194].
În 1803, conform condicii vistieriei, vistiernicul
Grigoraş Sturza stăpânea, în ocolul Ciuhurul de Sus,
satele Dondăşani, Cobani, Vasiliuţii Mari, Tomeşti; în
ocolul Ciuhurul de Jos – Răce, Corlăteni; ocolul Braniştii-Măcăreşti. Vornicul Costache Sturza avea în proprietate, în ocolul Ciuhurul de Sus, satele Zăhăicani,
Stângăceni şi Hiliuţi. Logofătul Mihai Sturza deţinea,
în ocolul peste Prut, satul Ciuciueni. Vornicul Dimitrie
Sturza stăpânea, în ocolul peste Prut, satele Zămbrăoani şi Taurelile [3, p. 278, 279, 280, 282, 283, 284, 288].
La 22 aprilie 1808, logofeţii Iordache Cantacuzino şi Balş, hatmanul Răducanu Roset, vornicul
Vasile Roset şi banul Toma Cara se adresează către
pârcălabii de Hotin, spunând: „Fiindcă trupurili
moşiilor dum(i)s(ale) vor(ni)cului Costachi Sturza,
ce li ari la ţin(u)tul Iaşi, la ocolul Ciuhurului de Sus,
anumi Zăhăicanii, i Stolnicenii, i Stângăceii şi giumătati de sat de Pojugeşti, trec peste Ciuhur şi în raiaoa
Hotinului, şi fiindcă s-au dat voia dum(i)s(ale) de la
Divan, ca să-şi tragă în stăpânire dumn(ea)lui şi aceli
bucăţi de loc, ce trec în raia, din trupul fiişticăruia
moşii, împreună şi cu sati i câşli, i iazuri, şi mori, şi
cu orice iaste, să vor fi aflând pe dânsul.
Drept aceia, să scrii şi dum(nea)voastră ca după
cuprindire mărturii de cercetari a sulg(erului) Gheorghii Ciuhurianu, să-l puneţi dum(nea(v(oastră)
pe dumn(ea)lui vor(ni)c(ul) în stăpâniri, dându-i tot
chipul de mână de agiutor, spe a pute stăpâni cu bună
paci făr(ă) de nici o supărare dispre nimi” [15, p. 209].
La 12 mai 1808, Gheorghe Ciuhoreanu sulger
dă mărturie despre cercetarea la faţa locului a hotarelor moşiilor Zăhăicani, Stângăceni, Stolniceni şi
jumătate din Poşungeni, ţinutul Iaşi, ale vornicului
Costache Sturza, care moşii trec peste Ciuhur în ra-

86

E-ISSN 2537-6152

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE

ioa Hotinului, „pe care bucăţi di locu aflând aşăzate
aceste acareturi, adică:
Şi pol sat Poşungenii aşăzaţi lăcuitori care acum
să numeşti Câşla lui Chirtu, de pe numile turcului ce
o stăpâne, o cas(ă) cu livadă şi ogradă, şi altă casă den
afară, i un hambariu, şi un grajd şi un iaz cu moară.
Pe Stolniceni, sat ce se numeşte Câşla lui Bichiriu, tij de pe turc, doâ iazuri cu doâ mori, trei casă
proaste şi doâ ambare.
Pe Zăhăicani, sat Pociumbăuţi, cari are această
nimire de pe nişte tăraşi de un iaz ci s-au aflat la facire satului, care tăraşi să nume pociumbi, şi de pe
pociumbi s-au numit şi satul Pociumbăuţi, un iaz cu
moară, doâ casă, un ambariu, un grajdiu.
Pe Stângăceni, sat Pociumbenii (care are numi
iarăşi de pe acei pociumbi, fiind cu apropiere), doâ
iazuri cu doâ mori şi o casă proastă” [15, p. 226-229].
În 1810, logofătul Grigoraş Sturza stăpânea moşiile Corlăteni, Răce şi Alunişul, din ţinutul Iaşi. Venitul acestor moşii a fost cumpărat de negustorii greci
Dumitru Haret şi Luca Eustratiu [14, p. 294-295].
În arhiva fostului Tribunal rus din Chişinău,
după cum scria în 1934 C. Georgescu-Vrancea, am
dat de un dosar cu nr. 46 din 10 decembrie 1813,
privind un schimb de moşii, săvârşit între spătarul
Ioniţă Başotă care, după răpirea Basarabiei, rămăsese
în această provincie şi o seamă de boieri moldoveni,
care se retrag în Moldova, preferând stăpânirea otomanicească celei muscăleşti.
Mai întâi, scrie în continuare C. Georgescu-Vrancea, suspomenitul spătar face schimb cu vel vistiernicul Grigoraş Sturza dându-i (…). În schimb, spătarul
Ioniţă Başotă primeşte de la vel vistiernicul Grigoraş
Sturza, următoarele moşii: 1. Paporniţa şi Nimorenii
(Nicoreni – A. F.) zis şi Ochiul Alb (moşie fără locuinţe şi sate); 2. Moşiile Răcea (cu sat), Corlătenii (cu
sat), Alunişul (fără sat), toate alăturea fiind în ţinutul
Eşii, ocolul Ciuhurului de Sus [18, p. 175-176].
E greu de desluşit, scrie Ştefan S. Gorovei, partea
istorică de fantezie în această poveste a începuturilor
familiei Sturdza. În 1495 apare, în adevăr, un Sturza
între rezeşii din Năneşti (Putna), dar legătura genealogică între acesta şi Ion Struza – mare postelnic,
pârcălab şi hatman, între 1540 şi 1552 – ca şi între
aceştia şi hatmanul (Gavril) Sturza (m. 1615) e încă
neprobată. Familia descinde din acesta din urmă,
prin fiul Matei Sturdza. Urmaşii acestuia au fost mari
dregători în secolele XVII–XIX; pe Ilie Sturza, mare
stolnic, mare paharnic şi, apoi, mare vornic boierii au
vrut să-l aleagă voievod, dar el a refuzat; Ioniţă Sandu
Sturza a fost, în Moldova, primul domn pământean
(1822–1828), iar Mihail Sturza – primul domn regulamentar (1834–1849) [25, p. 236].
Pe parcursul secolelor XVI–XVII, Sturzeştii au
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fost înrudiţi cu familiile Huhulea, Hăbăşescu, Andreiaş, Ghica, Palade, Petriceico, Ureche, Ursachi,
Buhuş, Filipescu, Bucium, Jora, Ruset, Racoviţă etc.
[26, p. 328, 443-446].
14. Proprietatea lui Ionică Andrieş, biv vel jitnicer
La 21 iunie 1776, domnul Groigore III Ghica
eliberează o carte biv vel jitnicerului Ionică Andrieş.
Domnul spune: „…să fie volnic cu cartea domniei
a meale a stăpâni sat întreg Fedeştii ce iaste pe Prut
la ţinutul Iaşului, şi pol sat Găurenii, iarăşi la ţinutul
Iaşilor de iasta parte de Prut, şi părţile ce are din satul Buteştii pe Prut şi Buteştii cei de câmpu iarăşi la
ţinutul Iaşului, care toate aceste moşii sântu alese şi
hotărâte de boeri hotarnici (…).
Deci să le aibă a stăpâni în toate sămnele precum
s-au ales şi s-au hotărât şi să aibă a lua şi a strânge şi
tot venitul din ţarină, din fânaţ, din prisăci şi din grădini ce vor fi pentru neguţitorie şi din bălţile ce vor
fi şi din tot locul cu tot venitul după obiceiu; cum şi
oamenii ce vor fi şăzători cu casă să aibă a lucra zilele
boerescului sau să de bani după hotărârile ponturilor
ce sau făcut pentru toţi de obştie” [20, p. 65-66].
Aşadar, Ionică Andrieş stăpânea satul Fedeşti,
jumătate din satul Găureni şi părţi din satele răzeşeşti
Buteştii pe Prut şi Buteştii de câmp. Stăpânul avea
dreptul să strângă „din tot locul cu tot venitul”, iar
locuitorii („şăzători cu casă”) erau datori să lucreze
boerescul etc.
15. Proprietatea familiei Bosie
În ţinutul Iaşi, jicnicerul Ştefan Bosie a stăpânit
părţi din moşiile răzeşeşti Mânzeşti şi Găngureşti.
Conform unui document din 2 iulie 1794, părţile
respective au fost date, drept zestre, medelnicerului
Vasile Onofrei (ginerele lui Ştefan Bosie). La 15 decembrie 1795 are loc cercetarea moşiilor Mânzeşti şi
Găngureşti. Cu această ocazie, medelnicerul Vasile
Onofrei prezintă câteva scrisori privind Mânzeştii (de
la 19 octombrie 1656, 8 septembrie 1670, 3 iulie 1680,
1 mai 1708, 1 iulie 1723), în care şi-a găsit reflectare
procesul de înstrăinare a ocinilor strămoşeşti. Mânzeştii a umblat, din vechime, pe trei bătrâni. Asemenea scrisori (de la 15 octombrie 1656, 15 august 1666,
3 iulie 1680) sunt prezentate şi pentru satul Găngureşti [27, p. 329-337].
Deci, părţi din satele răzeşeşti Mânzeţti şi Găngureşti trec, cu timpul, în proprietatea jicnicerului
Ştefan Bosie, iar de la el – la medelnicerul Vasile
Onofrei. În aşa mod decurgea, fie mai rapid sau mai
lent, procesul de destrămare a moşiilor răzeşeşti.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, vorbind la general, se
prelungeşte şi se adânceşte procesul de concentrare a
satelor în mâinile unora şi aceloraşi proprietari. Astfel,
în anii ’70 ai secolului al XVIII-lea, cele mai multe sate
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în ţinutul Iaşi le stăpânea familia Cantacuzino, iar la
începutul secolului al XIX-lea – familiile Sturza, Balş
şi Ruset. Majoritatea proprietarilor cu dregătorii (logofăt, vistier, şetrar, medelnicer, hatman, pitar, stolnic,
cămăraş, spătar, paharnic, clucer, vornic, sulger, sardar, ban, căminar etc.) aveau în stăpânire un sat sau
doar părţi de sate [24, p. 193-203; 3, p. 278-299].
Aşadar, am putea spune că dregătoria ţinea, întrun anumit fel, boieria. Căci, cei înzestraţi cu funcţii
dispuneau de mai multe şi mai mari posibilităţi în
privinţa lărgirii şi protejării averii personale. Pierderea dregătoriei („boierirea”) de către persoanele avute, ducea la şubrezirea situaţiei lor materiale.
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