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Alexandru FURTUNĂ

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA ORIGINEA ȘI ARIA DE RĂSPÂNDIRE A UNOR 
PROPRIETĂŢI LAICE DIN ŢINUTUL IAȘI (III)

Rezumat
Consideraţii cu privire la originea  

şi aria de răspândire a unor proprietăţi laice  
din ţinutul Iaşi (III)

Studiul de faţă este elaborat în baza unor documente 
incluse în prestigioase culegeri de documente: Documen-
ta Romaniae Historica. A. Moldova; Documente privind 
istoria României. A. Moldova; Documente privitoare la is-
toria 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 pro-
prietăţile stăpânite de familiile Ciogolea, Chiriţă, Paleolo-
gul, Prăjescu, Bâcioc şi Buhuş. Ca urmare a investigaţiilor 
efectuate am putut constata că proprietatea deţinută de 
familiile nominalizate, a fost obţinută pe diferite căi: prin 
slujba dreaptă şi credincioasă, prin moştenire, prin danie, 
schimb şi cumpărătură. Cele mai multe sate şi părţi de sate 
le-au stăpânit în ţinutul Iaşi familiile Chiriţă şi Paleologul 
(circa 17 sate) şi Prăjescu (circa 10 sate şi părţi de sate). 
Proprietatea familiilor Ciogolea, Chiriţă, Paleologul, Pră-
jescu, Bâcioc şi Buhuş a fost răspândită pe ambele maluri 
ale râului Prut, precum şi ale afluenţelor săi de dreapta şi 
stânga.

Cuvinte-cheie: domn, boier, dregător, danie, moşie, 
moştenire, vânzare – cumpărare, schimb.

Резюме
К вопросу о происхождении и территории распро-

странения светской земельной собственности в 
Ясском цинуте (III)

Настоящая статья написана на основе докумен-
тов, которые включены в престижные сборники: 
Documenta Romaniae Historica. А. Молдова; Докумен-
ты относительно истории Румынии. А. Молдова. До-
кументы, касающиеся истории Молдавии в XVIII в.; 
Молдавия в эпоху феодализма и другие. Таким обра-
зом, были исследованы происхождение и территории 
распространения светской земельной собственности 
в Ясском цинуте. Речь идет о собственности, принад-
лежавшей известным и влиятельным боярским родам: 
Чоголя, Кирицэ, Палеолог, Прэжеску, Бэчок и Бухуш. 
Вследствие проведенных исследований автор смог 
констатировать, что собственность, принадлежавшая 
вышеназванным боярам, была приобретена разными 
путями: по наследству, в форме дарения, посредством 
обмена и купли-продажи. Большинство сел и частей 
сел принадлежали родам Кирицэ и Палеолог (око-
ло 17), и Прэжеску (около 10). Собственность родов 
Чоголя, Кирицэ, Палеолог, Прэжеску, Бэчок и Бухуш 
была распространена по обоим сторонам Прута, а так-

же по берегам правых и левых притоков этой реки.
Ключевые слова: господарь, боярин, должност-

ное лицо, дарение, поместье, наследство, купля-про-
дажа, обмен.

Summary
Considerations regarding the origin and the area of the 

spread of secular land properties in Iasi County (III)
This study is developed based on documents inclu-

ded in prestigious collections of documents: Documen-
ta Romaniae Historica. A. Moldova; Documents on the 
history of Romania. A. Moldova; Documents on the his-
tory of Moldova in the XVIII century; Moldova in the 
era of feudalism, etc. Thus, aspects of the origin and the 
area of spread of secular land ownership in Iasi County 
were investigated. These properties belonged to the we-
ll-known and influential boyar clans: Ciogolea, Chiritsa, 
Paleologul, Prajescu, Baciok and Buhush. 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 purchase/sale. Most of the land in villages and parts of 
villages in Iasi belonged to Chiritsa and Paleologul boyar 
families (about 17) and to Prajescu (about 10). The pro-
perty of Ciogolea, Chiritsa, Paleologul, Prajescu, Baciok 
and Buhus clans was spread along both sides of the river 
Prut, as well as its right and left tributaries.

Key words: lordship, boyar, governor, donation, estate, 
inheritance, sale – purchase, exchange.

I. Proprietatea familiei Ciogolea
La 20 februarie 1605, domnul Ieremia Movilă 

dă o carte „boierului nostru, credinciosului Ignat Ci-
ogolea pârcălabul şi cumnatului său Miron Romăşcel 
aprodul, să fie ei tari şi puternici cu această carte a 
noastră de a ţine şi a stăpâni a lor dreaptă ocină şi 
moşie, o bucată de loc, ce o ţin săbianii, că acel loc 
este dinspre hotarul lor, după hotarul Berivoieştilor, 
şi o bucată de loc de la vatra satului Berivoieşti, ce o 
stăpâneşte Struvăr”. Miron avea 2 surori: Sofronia şi 
Grozava. Ei erau copiii lui Avram şi, respectiv, ne-
poţii lui Drăghici Romăşcel.

La 25 februarie 1613, domnul Ștefan Tomşa II 
dă şi înnoieşte „acestor slugi ale domniei mele, Ih-
nat Ciogolea şi jupânesei sale Sofronia, a lor dreaptă 
ocină şi moşie, satul Berevoieşti, ce-i pe Corovia în 
ţinutul Iaşului, fiindcă-i a lor dreaptă ocină şi moşie, 
şi jupânesei Sofronia, fiindcă el a slujit domniei mele 
şi Ţării noastre în Ţarigrad”.
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La 23 martie 1614, Balşe, al doilea logofăt, măr-
turiseşte cu „această carte a noastră, precum au venit 
înaintea noastră Ignat Ciogolea şi cumnatul său, Str-
tatul, şi şi-au împărţit singuri, de buna lor voie, toate 
ocinile, care le-au avut ei şi soţiile lor. Și a rămas în 
partea panului Ignat Ciogolea şi soţiei sale, Sofronia, 
(…) şi jumătatea satului Berehoeşti, partea de jos, 
cu curţi şi cu vecini, şi cu heleşteu în ţarină, şi de la 
poarta curţilor patru gerezi din falcă în partea de sus.

Iar în partea lui Istrate şi a soţiei sale Grozava li 
s-a cuvenit (…) jumătate de sat Berehoieşti, ce-i în 
ţinutul Iaşului, partea de sus, cu vecini (…).

Și noi, văzând între dânşii această de bună voie 
tocmeală, le-am făcut acest zapis şi ispisoc de la mă-
ria sa, domnul” [21, p. 33, 92-94].

La 27 octombrie 1630, domnul Moise Movilă 
dă şi întăreşte jupânesei Sofronia Ciogoloaie, sora lui 
Miron Romăşcel fost stolnic, şi fiului ei Pătraşco Ci-
ogolea spătar părţi de ocină din acel sat Berevoieşti 
(din sus – A. F.), cu locuri pentru iazuri şi pentru 
mori şi cu tot venitul [7, p. 391].

La 15 septembrie 1633, domnul Moise Movilă 
dăruieşte lui Pătraşcu Ciogolea şi fratelui său Miron, 
o parte din satul Păstuşeni (Pătruşeni – A. F.), ţinutul 
Iaşi, cu tot venitul [19, p. 8].

La 24 martie 1646, domnul Vasile Lupu face 
cunoscut o carte din care aflăm că „acest adevărat 
şi credincios boier al nostru, Patraşco Ciogolea fost 
logofăt, l-am miluit cu deosebita noastră milă şi i-am 
dat şi i-am întărit de la noi în ţara noastră, Moldova, 
dreptele lui ocini, şi danii şi cumpărături, din drese 
de danie, şi miluire şi cumpărătură, ce a avut el de la 
alţi domni foşti mai înainte de noi, şi de asemenea 
din scrisoare de întărire ce a avut de la cel întru 
pravoslavie strălucit şi ales de Dumnezeu, şi celui 
dăruit cu toate bunele daruri şi păstor al turmei lui 
Hristos, chir Petru Movilă, arhiepiscop şi mitropo-
lit de Kiev şi a întregii Rusii (subl. n. – A. F.) (…).

Și, de asemenea, îi dăm şi îi întărim dreapta lui 
ocină şi cumpărătură, din ispisoc ce a avut de la Bali-
ca hatman de la Constantin Moghila voievod, şi de 
pâră şi de ferâie, ce a avut de la însuşi domnia mea, 
tot <satul> Gligenii (Gliţeni, vezi mai jos – A. F.) ce 
este pe Camănca, în ţinutul Iaşi, şi cu iaz şi cu tot 
venitul, să-i fie, cu tot venitul (…); îi întărim a lui 
dreaptă ocină şi cumpărătură, tot satul Pătruşeni, 
ce este pe Camănca, în ţinutul Iaşi, cu iazuri în pâ-
râul satului, şi alte iazuri, şi cu loc de moară pe pâ-
râul Camănca, şi cu grădini şi cu fânaţ, din ispisoc 
de cumpărătură ce a avut Isac Balica hatman de la 
Constantin Moghilă voievod, şi de pâră cu ferâie ce 
a avut de la însăşi domnia mea. Pentru aceea, ca să-i 
fie lui cu tot venitul (…): îi întărim dreapta lui ocină 
şi cumpărătură, a şaşea parte din tot satul Ciorenii, 

pe Prut, în ţinutul Iaşilor, cu bălţi de peşte, ce şi-a 
cumpărat el de la Constantin, fiul…, pentru optzeci 
de taleri bătuţi, din dres ce a avut bunicul lui, Cos-
tantin, de la Iancul voievod (…); îi dăm şi întărim 
dreapta lui ocină şi cumpărătură, a patra parte din 
tot satul Călineşti, ce este pe Prut, în ţinutul Iaşi, cu 
bălţi de peşte, şi cu grădini şi cu tot venitul, ce şi-a 
cumpărat de la Dumitraşco, fiul lui Isac Săcuianul, şi 
de la soţia lui, Aniţa, fiica lui Gavril Bantăş, pentru o 
sută şi cincizeci taleri bătuţi, din drese ce a avut tatăl 
Aniţei de la… voievod, ca să-i fie cu tot venitul (…); 
îi întărim cinci fălci de vie în ţarina târgului Iaşi, ce 
sunt în Dealul Urşuli, cu crame şi cu grădini, ce şi-a 
cumpărat de la Bogdan armean şi de la soţia lui… 
pentru două sute de taleri bătuţi” [11, p. 265-269].

La 25 noiembrie 1660, nepoţii lui Miron Cio-
golea – fost mare clucer, scriu şi mărturisesc „cu cest 
adivărat zapis al nostru, cum au fost rămas la multe 
datorii unchiu nostru Miron Ciogolea clucerul şi ne-
am strănsu datornicii să plătim datoriile dumisale. Și 
noi bani n-am avut să dăm să plătim datoriile un-
chiu nostru Ciogolii, ce am văndut a dumisale (părţi 
din Berehoieşti, Săbieni şi Zăpodie – A. F.)”. Părţile 
respective au fost vândute lui Ioniţă Prăjescul, mare 
vornic al Ţării de Sus [22, p. 322-323]. La rândul său, 
Ioniţă Prăjescul vinde aceste părţi (la 2 aprilie 1661) 
lui Duca, al doilea vistiernic. Momentan, este întoc-
mit şi un zapis de mărturie al boierilor moldoveni 
lui Duca, al doilea vistiernic, pentru părţile din sa-
tele Berehoieşti, Săvieni şi Zăpodie, în ţinutul Iaşi, 
cumpărate de la marele vornic al Ţării de Sus Ion 
Prăjescul. Și, drept urmare, domnul Ștefăniţă Lupu 
îi eliberează lui Duca, al doilea vistiernic, o carte de 
întăritură cu privire la părţile cumpărate de la Ion 
Prăjescul [23, p. 26-33].

La 22 iunie 1665, domnul Eustratie Dabija în-
tăreşte uric lui Solomon Bârlădeanu, mare vornic al 
Ţării de Sus, stăpânirea peste siliştea Gliţeni, ţin. Iaşi, 
pe Camănca, cumpărată de la Ștefan Boul, fost mare 
vornic şi de la alte rude ale acestuia, ce se trag din 
Pătraşcu Ciogolea, fost mare stolnic şi Miron Ci-
ogolea, fost mare medelnicer (subl. n. – A. F.), cu 
150 de lei bătuţi, pentru a achita o parte din datoria 
ce au avut Miron şi Pătraşcu Ciogolea la unii negus-
tori turci şi creştini şi la boieri, câteva mii de lei [2, 
p. 266].

La 4 decembrie 1680, nepoţii lui Ionaş Căpotici 
şi Vlaşin pitărel vând domnului Gheorghe Duca a 
patra parte din satul Berehoieşti. Pe verso acestui do-
cument este notat: „Zapis de la răzeşii care au vândut 
a patra parte din satul Berehoieşti, să fie cunoscut. 
7189, decembrie 4”. La 12 decembrie 1680, nepoţii şi 
strănepoţii lui Vlaşin pitărel vând domnului Gheor-
ghe Duca a patra parte din Berehoieşti, partea de sus, 
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dinspre Prut, sub Ciornohalm [24, p. 123-129]. Deci, 
Berehoieştii a fost sat răzăşesc, care a trecut („din 
cumpărătură”) în proprietatea domnului Gheorghe 
Duca.

La 25 ianuarie 1723, „Aristarhu, ficiorul doam-
nii Saftii, fata răpoasatului bătrânul Duca vodă, scri-
em şi mărturisăsc cu acestu adevărat zapis al meu la 
mâna dumisali, Antioh, sân Bejan vornic, cum eu, 
de nime silit nici asuprit, ce de a mea bună voie, am 
vândut a mea dreaptă ocină şi moşie, tot satul Bere-
hoieşti cu Săbianii şi cu Zăpodiia, şi cu tot hotarul, 
ce-i stâlpit înpregiur, şi cu toţi vecini, careia easte la 
ţinutul Iaşilor; şi li-am vândut dumisali dreptu 200 
lei şi un cal, cu vatra satului, cu fânaţ, cu ţarină, cu 
pădure, cu locuri de prisăci, cu locuri de heleştiae, 
tot hotarul cu tot vinitul şi cu toţi vecini, cum arată 
ispisoacele” [25, p. 72-73].

Însă, în scurtă vreme, domnul Mihai Racoviţă 
afirmă că la încheierea respectivului act de vânza-
re-cumpărare au fost încălcate anumite norme ju-
ridice. Detaliile, cu privire la modul de descâlcire a 
acestui ghem de interese, le găsim într-o mărturie 
(de la 18 august 1723) semnată de Gheorghie, mi-
tropolit Suceavschi; Ilie Catargiul, logofăt; Darie Do-
nici, vel vornic; Ștefan Ruset, vel vornic; Dumitraş-
co Racoviţ, hatman; Costantin Costache, vel spătar; 
Sandul Sturza, vel ban; Iordache Cantacuzino, vel 
vistiernic; Constantin Roset, vel păharnic; Toader 
Păladi, vel comis; Sturza, ban; Lupul Gheuca, sărdar; 
Toader Costache, 3 logofăt; Cucoran, vornic glotni; 
Cujbă, vornic glotni; Gheorghie, vornic glotni. Aşa-
dar, în documentul semnat de atâţia boieri cu înalte 
dregătorii, se spune că „Aristarho, scoţînd acial sat, 
Berehoieşti, de vânzarea, l-au fostu cumpărat Antio-
hie, ficiorul lui Bejan, ce-au fostu vornic de poartă, 
în 200 lei şi un cal. Și când au cumpărat Antiohie 
acial sat, n-au vrut să întreabe pe nime, nice pre 
megiiaşii de perenpregiur, nici pe alţi răziaşi, carii 
ar fi fostu alăturea cu aceal sat, ce l-au cumpărat 
pen neştiinţă (subl. n. – A. F.).

Deci, mărie sa, domnul nostru Mihai vodă, înţe-
legând pentru vânzarea acelui sat, n-au vrut să-l lase, 
să-l ia ficiorul lui Bejan. Una, pentru căci au fostu sat 
domnescu, nu încăpia să-l cumpere fără ştire dom-
niei, a doa – acial sat să hotăriaştea cu satul mării 
sale, lui vodă, cu Băncianii, de care lucru soco-
tit-am şi noi, toată boiarimia, înpreună cu sfinţie 
sa, chir Gheorghie mitropolitul, şi am luat sama, 
că de ar fi fostu Antiohie, ficiorul lui Bejan, vr-un 
niam Ducăi vodă, să cuviniia să încapă a-l cumpă-
ra, iar el n-au fostu nemică Ducăi vodă, nice nu i 
s-au căzut să-l cumpere, fiind sat domnescu, fără 
ştire domniei, ce i-au dat mărie sa vodă banii înna-
poi deplin şi acial cal întru mânule lui Antiohie, fi-

ciorul lui Bejan, denaintea noastră (subl. n. – A. F.).
Pentru aceaia şi noi i-am făcut mării sale, dom-

nului nostru Mihai vodă, această mărturie a noastră, 
ca să-i fie mării sale şi fiilor mării sale driaptă ocină 
şi moşie din tot locul cu tot vinitul în veaci” [25, 77-
78].

Ulterior, domnul Mihai Racoviţă a dăruit sa-
tul Berehoieşti mănăstirii Fâstici din ţinutul Vaslui. 
Mihai Racoviţă a fost ctitorul acestei mănăstiri [18, 
p. 116-117].

Aşadar, pe parcursul secolului al XVII-lea, nea-
mul Ciogolea a stăpânit în ţinutul Iaşi părţi din satul 
răzăşesc Berivoieşti, pe Corovia; din Săbieni şi Zapo-
dia; satele întregi Gliţeni şi Pătruşeni, pe Camânca; 
a şasea parte din tot satul Cioreni, pe Prut; a patra 
parte din tot satul Călineşti, pe Prut; cinci fălci de vie 
în ţarina târgului Iaşi. Cu timpul, nepoţii lui Miron 
Ciogolea sunt nevoiţi, din cauza unei datorii rămase 
de la unchiul lor, să vândă lui Ioniţă Prăjescul părţile 
Ciogoleştilor din Berivoieşti, Săbieni şi Zapodia. La 
rândul său, Ioniţă Prăjescul vinde părţile respecti-
ve lui Duca, al doilea vistiernic. Domnul Gheorghe 
Duca cumpără, bucată cu bucată, întreg satul ră-
zăşesc Berivoieşti, cu Săbienii şi Zapodia. În 1723, 
aceste localităţi sunt cumpărate de domnul Mihai 
Racoviţă. Satul Berevoieşti este dăruit, de către Mihai 
Racoviţă, mănăstirii Fâstici. Gliţenii trec, pe parcur-
sul anilor, în proprietatea lui Solomon Bârlădeanu; 
Pătruşenii ajung în stăpânirea mănăstirii Bogdana.

Unele din proprietăţile Ciogoleştilor (Călineşti, 
Berivoieşti) se trăgeau de pe neamul Romăşcel. Căci 
Ciogoleştii erau înrudiţi, prin alianţă, cu familia Ro-
măşce

Ciogoleştii erau înrudiţi, prin aliianţă, şi cu alte 
seminţii. Astfel, conform lui N. Stoicescu, Pătraşco 
Ciogolea era căsătorit cu Todosia, fiica lui Toader 
Boul vistier; cumnat cu Gheorghe Ștefan voievod; 
nepotul lui Isac Balica hatman şi rudă cu familii-
le Prăjescu şi Șoldan. Fratele lui Pătraşco, Miron, 
era căsătorit cu Ileana, fiica lui Constantin Stârcea, 
pârcălab; rudă cu Dumitraşco Șoldan mare vornic. 
Fraţii Ciogolea au deţinut importante dregătorii [27, 
p. 375-376].

II. Proprietatea lui Dumitrache Chiriţă Pale-
ologul

Într-un studiu recent, scrie Cristian Nicolae 
Apetrei, dedicat biografiei marelui postelnic Dumi-
trache Chiriţă Paleologul, am identificat în persoana 
acestui boier de la curtea Movileştilor pe unul din-
tre urmaşii împăraţilor bizantini, care s-a stabilit în 
Moldova în a doua jumătate a secolului al XVI-lea.

Cercetarea numeroaselor acte de cancelarie care 
se referă la persoana şi averea marelui postelnic Du-
mitrache Chiriţă ne dezvăluie faptul, scrie în conti-
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nuare Cristian Nicolae Apetrei, că acesta a reuşit să 
îşi constituie un domeniu consistent, alcătuit din 43 
de sate întregi. Pe lângă acestea, marele postelnic a 
mai avut în posesie ocini şi părţi de sate situate în 
alte 29 de sate (28 în Moldova şi unul în Ţara Româ-
nească), 15 fălci şi jumătate de vie în Iaşi şi Cotnari, 
precum şi un heleşteu situat în hotarul Iaşilor. Astfel, 
conform calculelor autorului nominalizat mai sus, 
Dumitrache Chiriţă Paleologul a stăpânit în ţinutul 
Iaşi 17 sate: Bumboteşti, Cajva, Coropceni, Deiani, 
Dumeşti Frăţileni, Hăjdeiani, Iaşi (vii şi heleşteu), 
Măleşti, Mâtceşti, Mirceşti, Movileni, Pipereşti, Po-
penţeni, Rogojeni (Rogoz), Seliştea, Șendreni, Vlă-
deni [1, p. 438, Anexa 2].

În cele ce urmează, venim cu anumite detalii cu 
privire la unele proprietăţi din ţin. Iaşi ale lui Dumi-
trache Chiriţă Paleologul.

1. Seliştea (satul) Rogoz, pe Prut
La 15 mai 1607, marele postelnic Dumitrache 

Chiriţă cumpără de la „toţi nepoţii şi strănepoţii ai 
lui Dragotă şi ai lui Luca şi Ioan şi Maxin şi Nastei şi 
Petrei… o selişte ce se cheamă Rogoz, din jos de iaz 
sub deal” [13, p. 105-106].

La 28 iulie 1622, înaintea domnului Ștefan Tom-
şa II şi a boierilor a venit Zaharia diac care a arătat 
un „zapis de mărturie de la cneaghina Maria Chire-
ţoaie, fiica lui Ghiorghie pârcălab şi de la egumenul 
Ignatie şi tot soborul de la sfânta mănăstire Vatoped, 
care se numeşte a lui Golâe, din târgul Iaşi şi de la bo-
ierii noştri, Condrea mare vameş şi Tudor pârcălab 
şi Dima Başotă şi Dediul fost vameş şi Dumitraşco 
Iordachi, că ea însăşi, cneaghina mai sus zisă, Maria 
Chiriţoaie, de bună voia ei, nesilită de nimeni, nici 
asuprită, a vândut dreapta sa ocină şi cumpărătură 
din ispisoace de cumpărătură ce a avut cu panul său, 
de la Constantin voievod, o parte de ocină din satul 
Seliştea, care este pe Prut, în ţinutul Iaşi, a patra parte 
din tot satul, ce le-a fost cumpărătură de la Gliga şi de 
la fraţii lui (...), copiii lui Gliga Rogoz, toţi nepoţii lui 
Simion Rogoz (…).

Și iarăşi ea (Maria Chiriţoaie – A.F.) a dat şi a dă-
ruit altă parte de ocină din acest sat Selişte, a cincea 
parte din a treia parte din tot satul, toată partea Pala-
ghiei, femeia lui Ștefan vătaf, fiica lui Ţeplic vătaf, ce 
se va alege partea ei, slugii noastre Zaharia diac” [16, 
doc. nr. 213].

La 5 aprilie 1642, domnul Vasile Lupu face în-
ştiinţare „pentru adevărat şi credincios al nostru Ghi-
orghi (Catargiu – A. F.) biv pahar(nic) şi giupâneasa 
lui, fata lui Gorban (Gorgan – A. F.) biv vel pit(ar); 
miluitu-l-am pre dânsu osăbit de altă milă a noastră şi 
i-am dat şi i-am întărit lui de la noi pre a lui drepti ocini 
şi cumpărături ce au cumpărat tatăl giupânesei lui, Ga-
vril Gorgan pit(ar), dintr-a lui driaptă dresă (…).

Și iarăşi(i) din tot satul a patra parte dintru aces-
ta sat, din Sălişte lui Ţeplic, ce-i pe Prut, la ţinutul 
Iaşului, ce au fost cumpărat Gavriil Gorgan de la Za-
haria diiacu” [8, p. 339, 342].

Aşadar, părţi din satul Seliştea, divizat în seliş-
tea lui Rogoz şi cea a lui Ţeplic, au fost stăpânite de 
diverşi proprietari, cum ar fi: Dragotă, Rogoz, Ţiplic 
vătaf, Dumitrache şi Maria Chiriţă, Zaharia diac, 
Gavriil Gorgan pitar, Gheorghe Catargiu paharnic.

2. Bomboteşti (Bumboteşti), sub Codrul Bâ-
cului

În 1610 şi 1611, marele postelnic Chiriţă Dimi-
trie Paleologul cumpără mai multe părţi din satul 
Bomboteşti [20, p. 224-225, 252-255, 257, 264-265].

În anii următori, părţile din Bomboteşti ale lui 
Dimitrie Chiriţă Paleologul trec în proprietatea ma-
relui vornic al Ţării de Sus, Toderaşco. Toderaşco a 
deţinut şi funcţia de mare logofăt. La 28 septembrie 
1641, domnul Vasile Lupu porunceşte: „Scriem dom-
niia mea la boiarinul nostru, la Neanul vornicul, dea-
că veţi vedea cartea domniei mele, să aibi a merge la 
Bumboteşti, în ţinutul Iaşilor, să strângi oameni buni 
bătrâni, dinpregiur megiaşi şi să socotiţi şi să alegeţi 
toate părţile de ocină ce au avut cumpărătură Chi-
riţă postelnicul pre direse, carele suntu pre mâna 
alui nostru credincios şi cinstit boiarin Toderaşco 
marele vornic de Ţara de Sus (subl. n. – A. F.), din 
vatra satului, şi din câmpu, şi din fânaţi, şi din păduri 
şi din tot locul, cum veţi afla mai cu dreptul, nemărui 
să nu făţăriţi. Și dacă veţi alege, să puneţi stâlpi <şi să 
ne> faceţi scrisoare, să ne daţi ştire” [9, p. 228].

Marele logofăt Toderaşco cumpără şi alte părţi 
din „dreapta ocină şi dedină”, „dreapta ocină şi mo-
şie” ale satului Bumboteşti (vezi documentele de la 
20 şi 25 septembrie 1643, 12 aprilie 1644, 12 august 
1644 [10, p. 165, 172-173, 266, 379]; 25 aprilie 1646, 
20 mai 1646 [11, p. 301, 323-324]; 5 februarie 1648 
[22, p. 180-182].

La 21 martie 1655, domnul Gheorghe Ștefan în-
tăreşte lui Ramandi, fost vistiernic, nepot de soră al 
lui Chiriţă Paleologul fost postelnic, satele (…) Bum-
boteşti, Șendreni şi Podul lui Topor, ţin. Iaşi, să le 
stăpânească cu tot venitul, pentru că este cea mai 
apropiată rudă a numitului postelnic (subl. n.  – 
A. F.) [2, p. 47].

Astfel, satul răzăşesc Bumboteşti, de sub Co-
drul Bâcului, care a îmblat în patru bătrâni, a trecut 
pe parcursul secolelor XVII-XVIII, prin mai multe 
mâini. Grăitor, în acest sens, este un document de 
la 13  iunie 1781. Din documentul respectiv aflăm 
că anumite părţi din Bumboteşti au aparţinut, din 
cumpărătură, lui Chiriţă Dumitrache Paleologul. Ul-
terior, satul este stăpânit de Toderaşco logofăt; giu-
pâneasa Măricuţa vămăşoaie, fata lui Gheorghe hat-
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man; mănăstirea de la schitul lui Gheorghe hatman 
din Hangu; Ursache vistiernic, din schimbătură, şi 
urmaşilor săi; şetrăreasa Alexandra Cocioaie [17, p. 
120-125]. Deci, în acest caz, poate fi urmărit procesul 
de înstrăinare şi, implicit, de destrămare a moşiilor 
răzăşeşti. Concomitent cu acest fenomen, îşi face loc 
procesul de acaparare şi concentrare a pământului 
în mâinile unor proprietari cu importante dregătorii 
domneşti .

3. Dumeşti, pe Prut
La 4 august 1609, înaintea domnului Constan-

tin Movilă au venit „nepoţii lui Portărescul, iarăşi de 
bună voia lor şi au vândut dreapta lor ocină şi cum-
părătură a tatălui lor, Simion şi Chirenii, din a patra 
parte, din satul Dumeşti, jumătate, pe Prut, ce este 
în ţinutul Iaşi, din ispisoc de mărturie, ce ei au avut 
de la însumi domnia mea şi au vândut deasemeni lui 
Chiriţă Dumitrachi postelnic, pentru patruzeci taleri 
de argint” [13, p. 239-240].

La 16 august 1609, înaintea domnului Constan-
tin Movilă şi a boierilor a venit „Ianachie negustorul 
din târgul Iaşilor de a lui bună voie şi a vândut ocina 
sa dreaptă din ispisocul de cumpărătură, pe care l-a 
avut de la Aron voievod, o parte din satul Dumeşti, 
pe Prut, în ţinutul Iaşilor (…), iar acum a vândut-o 
iarăşi lui Chiriţă Dumitrachi postelnic drept patru-
zeci de taleri număraţi” [20, p. 240].

4. Cajva, pe Dubovăţ
La 16 august 1609, înaintea domnului Con-

stantin Movilă au mai venit „Grozin aprodul, fiul lui 
Mihăilă, şi Gavril hânsărel, fiul lui Bilic, iarăşi de a 
lor bună voie şi au vândut dreapta lor ocină din ispi-
socul de cumpărătură, pe care l-au avut părinţii lor, 
mai sus scrişii Mihăilă şi Bilic, de la Petru voievod, 
a patra parte din jumătatea satului Cajva pe Dubo-
văţ în ţinutul Iaşilor, şi au vândut-o boierului nostru 
Chiriţă Dumitrachi postelnicul drept treizeci taleri 
de argint” [20, p. 241; 28, p. 369-389).

5. Pipereşti, pe Jijia
La 16 august 1609, domnul Constantin Movilă 

face cunoscut cu o carte „că acest credincios boier 
al nostru, pan Dumitrachi Chiriţă mare postelnic, a 
slujit drept credincios, mai înainte sfântrăposaţilor 
domni de mai înainte, părintelui domniii mele, Iere-
mia voievod şi unchiului domniei mele Simion voie-
vod al ţării noastre, iar astăzi slujeşte şi nouă, drept 
credincios şi ţării noastre.

De aceea noi, văzând drept credincioasa lui sluj-
bă, l-am miluit cu deosebita noastră milă, le-am dat 
şi am întărit de la noi, în ţara noastră, în Moldova, lui 
şi cneaghinei lui, Maricăi, mătuşei domniei mele, 
fiica panului Gheorghie pârcălab de Hotin (subl. 
n. – A. F.) (…) cu un vad de moară, pe râul Jijia, ce 
este în hotarul satului Pipereştilor, unde cade şi o gâ-

rlă din Prut, ca să-şi facă moară” [13, p. 241-242].
6. Popenţeni, pe Obreje
La 22 noiembrie 1610, boierul (panul) Dumi-

trachi Chiriţă postelnicul cumpără părţi de ocină 
din satul Popenţeni [21, p. 74-75]. La 30 iunie 1659, 
domnul Gheorghe Ghica îi întăreşte fostului vistier-
nic Ramandi, nepot de soră lui Dumitrachi Chiriţă 
postelnicul, o parte din satul Popenţeni (MEF, 1986, 
291-294). La 16 aprilie 1660, Ramandi vistiernicul 
dă şi dăruieşte marelui vornic al Ţării de Jos Toma 
Cantacuzino părţi de ocină din satul Popenţeni (care 
au aparţinut lui Dumitrache Chiriţă). În aceeaşi zi, 
domnul Ștefăniţă Lupu eliberează o carte de întări-
tură lui Toma Cantacuzino, pentru respectivele părţi 
de ocină [22, p. 304-307].

7. Mirceşti
La 15 ianuarie 1611, domnul Constantin Movi-

lă dă şi întăreşte lui Dumitrachi Paleologul mare pos-
telnic „trii părţi de sat (din cumpărătură – A. F.), care 
iaste tot satul Mirceşti, ca să fie de acum lui ocină şi 
moşiia” („cu loc de moară, cu heleşteu şi cu fânaţi şi 
cu vii şi cu prisacă şi cu livezi”) [14, p. 3-4].

8. Vlădeni, pe Turie
La 16 ianuarie 1627, domnul Miron Barnovschi 

dă, miluieşte şi întăreşte „Gaftonii, cneaghina lui Ne-
bojatco logofăt, dreapta ei ocină şi cumpărătură din 
ispisocul de cumpărătură pe care l-a avut panul ei, 
Nebojatco logofăt, de la Gaspar voievod, satul anume 
Vlădenii pe Turie, cu iaz şi cu tot venitul, care este 
în ţinutul Iaşilor, care sat este dreaptă cumpărătură 
a lui Nebojatco logofăt cu cneaghina lui, Gaftona, de 
la Vasilie Șeptelici hatman pentru cinci sute taleri de 
argint, iar acestuia i-a fost cumpărătură de la Marica, 
cneaghina lui Chiriţă postelnic” [6, p. 174].

Aşadar, Chiriţă mare postelnic era căsătorit cu 
Maria, fiica lui Gheorghe (Lozonschi) pârcălab de 
Hotin; cumnat cu Ieremia Movilă, căsătorit cu o soră 
a soţiei sale (…). O soră a lui Chiriţă a fost căsătorită 
cu Constantin Ramandi, cu care a avut fiu pe Ale-
xandru Ramandi [27, p. 322, 433-434].

III. Proprietatea Prăjeştilor
Familia Prăjescu a avut în ţinutul Iaşi ocine şi 

dedine, precum şi proprietăţi obţinute din danii şi 
cumpărături. Le vom prezenta în ordine cronologică. 
Astfel, la 24 august 1608, Nicoară logofăt cumpără a 
patra parte din satul Blândeşti, din partea de jos pe 
Jijia, în ţinutul Iaşilor; din jumătatea satului Lieşti, 
a patra parte; din jumătate de sat (Lieşti – A. F.), ju-
mătate dintr-a patra parte. La 25 octombrie 1609, 
panul Nicoară Prăjescu, mare vistier, cumpără jumă-
tate din a patra parte din satul Ionăşeni pe Jijia, la 
capătul Stâncii şi cu două case gata, care <sat> este 
în ţinutul Iaşi; a patra parte, din partea de sus şi cu 
vad de moară; jumătate din a patra parte şi cu dum-
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bravă; jumătate din a patra parte, partea de sus şi cu 
două case gata (DIR, 1953, 172,323-324). La 15 mar-
tie 1617, domnul Radu Mihnea dă şi îi întăreşte ma-
relui vornic Nicoară, boier cinstit şi credincios, „din 
giumătate din gios giumătate de sat dela Porosecini 
ce să numeşte Huhurezii pe Suhovăţ, a şasa parte ce 
iaste în ţinutul Iaşilor, ci-au cumpărat dela Călina şi 
Urâta, fetele Vâstacăi [15, p. 118-119]. La 8 aprilie 
1617, acelaşi domn, dă şi întăreşte lui Nicoară Prăjes-
cul <fost> vistier, pentru slujba credincioasă, satele 
<dreptele lui ocine şi de cumpărătură>: (…) jumăta-
te din Blândeşti, <partea de jos, pe Jijia>, din ţinutul 
Iaşi [3, p. 130]. La 15 septembrie 1619, Nicoară  – 
„vornicul cel mare de Ţara de Sus”, cumpără o parte 
din satul Cajva [20, p. 355].

La 12 aprilie 1620, domnul Gaspar Graţiani îi 
întăreşte lui Nicoară, mare vornic, „a lui drepte ocini 
şi moşii de danii şi de cumpărături”, inclusiv Rădeşti, 
pe Prut, cu loc de moară în Prut; a patra parte de sat 
de Huhuleşti ce-i pe Săvăţ; altă parte de moşie din 
acest sat, ce se împarte în trei părţi, ca să-i fie lui două 
părţi; altă jumătate dintr-un bătrân dintr-acelaşi sat; 
partea cât se va alege din satul Cajva [15, p.  447-
449]. La 13 ianuarie 1622, Ionaşco Prăjescul însuşi 
mărturiseşte „cu estu zapis al mieu, cum ne-am toc-
mitu, de bună voia noastră, cu frate-miu, cu Lupul 
şi ne-am împărţit ocine. Deci s-au venitu în partea 
frăţine-miu, Lupului, satul (…) Blăndeştii cu o parte 
din Boruseni” [16, p. 96]. La 2 aprilie 1623, domnul 
Ștefan Tomşa II dă şi întăreşte „slugii noastre Lupul 
Prăjescul dreptele lui ocini şi dedini , din dreptele lui 
urice”, inclusiv satul Rângăleşti, cu iazurile, ce este în 
ţinutul Iaşi; jumătate din satul Boriseni, pe Prut, şi 
cu bălţile de peşte şi cu loc de moară pe Prut în ace-
laşi ţinut. La 27 martie 1624, domnul Radu Mihnea 
spune că „pe acest adevărat credincios şi cinstit boier 
al nostru, Necoară, mare vornic de Ţara de Sus, l-am 
miluit cu deosebita noastră milă şi i-am dat şi i-am 
întărit de la noi în Ţara noastră a Moldovei dreptele 
lui ocine şi danie şi miluire şi cumpărături, inclusiv 
părţi din satul Huhurezi, satul Rădeşti, partea lui Mi-
hăilă din Cajva, satul Năvărneţii [11, p. 66-67, 261-
262].

În 1631 (data nu este indicată – A. F.), domnul 
Moise Movilă întăreşte Prăjescului jumătate de sat 
din Blândeşti, din partea de sus, care este pe Jijia, ţin. 
Iaşi [3, p. 171]. În <1635–1636> ianuarie 24, dom-
nul Vasile Lupu dă şi întăreşte lui Eonăscuţă Prăjes-
cul, postelnic al treilea, dreptele lui ocini şi cumpără-
turi, din dresele lui drepte şi proprii, pe care le-a avut 
tatăl lui, Nicoară logofăt, de cumpărătură: părţi din 
satele Lieşti şi Ionăşeni [11, p. 353-354] (vezi şi mai 
sus). La 21 iunie 1661, în faţa domnului Ștefăniţă 
Lupu şi a boierilor vine „sluga noastră Iani Prăjescul 

biv pah[arnic], ginerile lui Neniul, vel logofet, di a lui 
bună voi, de nime nesălit nici asuprit, şi au vândut a 
sa dreaptă ocină şi moşie, giumătati di sat Cărpicenii, 
ci esti în ţinutu Eşului, pi pârăul Jijiei, din vatra satu-
lui şi din câmp, şi din apă, şi cu vad de moară în Jijie, 
şi cu bălţi de peşti, şi cu loc de cosit fânaţ, şi cu tot 
venitul, care ace giumătate di sat i-au fost lui zăstri de 
la socrul său, de la Nanul, vel logofet, pi aceea iar au 
vândut-o boierului nostru, lui Ursachie, vel vameş, şi 
giupânesei lui drept două sute triizeci lei bătuţi” [23, 
p. 37]. La 15 martie 1665, Ghedeon, mitropolitul Su-
cevei, Nicolae Buhuş, mare logofăt, Toma Cantacuzi-
no, mare vornic al Ţării de Jos şi alţi mari boieri, dau 
mărturie că pentru suma de 1100 de galbeni, bani 
buni, ce datora Ion Prăjescu, fost mare vornic, cum-
natului său, Chiriac Sturza, fost jicnicer, împrumutaţi 
în mai multe rânduri, încă pe când acesta era în viaţă, 
i s-a dat sus-numitului jiinicer satul Buţcăteni din ţi-
nutul Roman, cu vecini şi cu heleşţeu, fără partea lui 
Ursache, clucer, jumătate din satul Șopârleni şi satul 
Rănghileşti, ţinutul Iaşi [2, p. 252].

Aşadar, pe parcursul secoilului al XVII-lea, fa-
milia Prăjescu a stăpânit în ţinutul Iaşi părţi din sa-
tele Blândeşti şi Ionăşeni, pe Jijia; din Lieşti; satul 
Cărpiceni, pe Jijia; satul Rănghileşti; jumătate din Șo-
pârleni; jumătate din Boriseni, pe Prut; Rădeştii, pe 
Prut; Porosecini (Huhureşti, Huhuleşti), pe Suhovăţ 
(Săvăţ); o parte din Cajva etc. Blândeştii, Ionăşenii, 
Lieştii erau sate răzăşeşti.

Prăjeştii au fost rude, prin alianţă, cu următoa-
rele familii: Movilă, Başotă, Vartic, Neaniul, Hăbă-
şescu, Neagoe, Ureche, Cantacuzino, Bucium, Savin, 
Beldiman, Ghenghea, Stroici, Balş, Grama, Orăş, 
Boul, Tăbârţă, Șeptelici, Jora, Stârcea, Drăguţescu 
etc. [27, p. 426-430].

Cercetări aprofundate cu privire la istoria fa-
miliei Prăjescu, au fost efectuate de către Ștefan S. 
Gorovei. Autorul nominalizat scrie: „În total deza-
cord cu Sion, trebuie să spunem că avem de-a face, 
în cazul de faţă, cu cea mai veche familie de boieri 
moldoveni, a cărei genealogie se poate urmări, neîn-
trerupt, pe bază de documente, de la 18 noiembrie 
1393. La tulpina neamului stă un Dragomir, zis Beal 
(Albul), al cărui fiu, Giurgiu de Frătăuţi, a fost mare 
sfetnic în divanul lui Alexandru cel Bun şi al fiilor 
acestuia, până la 1439. Un nepot al său, Dobrul, a fost 
mare logofăt al lui Ștefan cel Mare, între 1457–1468. 
Patronimul Prăjescu, apare abia la mijlocul veacului 
al XVI-lea odată cu Ion Prăjescu, ai cărui fii au fost 
mari boieri în veacul următor: Arpentie mare pos-
telnic, Nicoară logofăt şi mare vistier, Vorontar mare 
comis, Ștefan mare stolnic şi Savin mare vornic. Înru-
diţi cu Movileştii, cu Vasile Lupu, cu Gheorghe Ște-
fan şi Gheorghe Duca – cei mai importanţi voievozi 
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ai veacului al XVII-lea – Prăjeştii au constituit, în tot 
cursul acestui secol, una din cele mai mari, mai bo-
gate şi mai influente familii de boieri moldoveni” [26, 
p. 199].

IV. Proprietatea familiilor Băcioc şi Buhuş
Ceaşnicul Coste Băcioc, în primele decenii ale 

secolului al XVII-lea, a stăpânit („drept cumpărătu-
ră”) trei părţi şi o treime din a patra parte din Gău-
reni, aşezat pe Turia, ţin. Iaşi (vezi documentele de 
la 24 septembrie <1610> [13, p. 321-322], 14 aprilie 
1617, 12 mai <1617–1618>. Părţile respective ajung, 
până la urmă, să fie stăpânite de Arsenie Nebojatco, 
strănepotul lui Maxim şi răstrănepotul lui Ion Pri-
beag [15, 142, 159-161].

La 2 mai 1639, domnul Vasile Lupu spune că 
„iată au venit înaintea noastră şi înaintea tuturor bo-
ierilor noştri, mari şi mici, boierul nostru cinstit şi 
credincios, Toader Petriceaico mare vornic de Ţara 
de Sus, şi cneaghina lui, Ileana, fiica lui Nebojatco fost 
logofăt, şi de asemenea boierul nostru Constantin 
vornic de gloată, şi cneaghina lui Măricuţa, şi Darie 
Stârcea şi cneaghina lui, Todosca, fiicele mai sus scri-
sului Nebojatco logofăt, de bunăvoia lor, nesiliţi de 
nimeni, nici asupriţi, şi au împărţit dreptele lor ocine 
şi dedine şi cumpărături, pe care le-a avut părintele 
lor Nebojatco fost logofăt, cu cneaghina lui, Gaftona, 
fiica lui Gligorie Udrea fost medelnicer: satul anume 
Vlădeni, pe Jijia, cu loc de moară pe pârâul Jijia, şi 
alţi Vlădeni, la Turiia, cu iaz, şi seliştea Găureni, cu 
iazuri, de asemenea la Turiia, şi Ecuşenii, cu moară şi 
cu iazuri, şi partea lui Nebojatco, din Cristeşti, a şasea 
parte” [9, p. 138-139].

Coste Băcioc a mai cumpărat şi alte părţi de sate 
şi sate întregi. În cele ce urmează, ne vom referi doar 
la proprietăţile din ţinutul Iaşi. Astfel, la 22 aprilie 
1603, Ieremia Movilă face cunoscut printr-o carte 
domnească, „că au veniot înaintea noastră şi înain-
te tuturor boierilor noştri moldoveni, mari şi mici, 
slugile noastre, Pântea păhărnicel şi fraţii lui Isac 
şi Vasilie dieci şi sora lor Grozava, copiii Măriiţei, 
nepoţii lui Stanciul Stărostescul şi ai lui Mihu şi ai 
lui Giurgea Fratovschi de bună <voia> lor, nesiliţi de 
nimeni, nici asupriţi şi au vândut dreapta lor ocină 
şi dedină cu privilegiu de împărţeală ce a avut mama 
lor Măriica, dela Alexandru voievod, jumătatea din 
seliştea numită Ploschireanii, jumătatea de jos, ce 
este mai jos de gura Ciuhurului şi cu loc de iazuri şi 
de moară la Ciuhur şi cu bălţi ce sunt înspre Paşcouţi 
şi cu livezi spre Costeşti. Și au vândut credinciosului 
nostru, lui Coste Băcioc clucer, pentru o sută şi şai-
zeci taleri de argint”. Coste Băcioc mai cumpără şi 
alte părţi din Plaşchireni, de la diverşi proprietari, 
inclusiv nepoţii şi strănepoţii lui Ion logofăt. Odată 
tranzacţia de vânzare-cumpărare încheiată, domnul 

decide: „De aceia noi, văzând tocmeala lor de bună 
voie şi plata deplină şi noi de asemenea şi dela noi 
am dat şi am întărit credinciosului nostru Coste clu-
cer acea jumătate de jos din satul Ploscăreni şi două 
părţi din jumătatea de sus şi deasemenea a treia par-
te din jumătatea de sus şi astfel este peste tot în sat 
şi cu iazuri şi cu morile dela Ciuhur şi cu bălţi şi cu 
livezi, ca să-i fie şi dela noi ocină şi uric cu tot ve-
nitul, lui şi copiilor lui şi nepoţilor şi strănepoţilor 
şi răstrănepoţilor şi întregului său neam, cine se va 
alege cel mai deaproape (subl. n. – A. F.), neclintit 
lui, niciodată în veci” [12, p. 94-95].

La 28 martie 1618, de rând cu Ploscăreni, dom-
nul Radu Mihnea dă şi întăreşte lui Coste Băcioc (fiul 
lui Ion Băcioc – A.F.), mare vornic al Ţării de Jos, „alt 
sat anume Avrămenii pe Prut, care este la o Sută de 
Movile, în ţinutul Iaşi, din uricul de cumpărătură pe 
care l-a avut dela Eremia voievod şi dela Costantin 
voievod, pe care şi l-a cumpărat pentru trei sute şi 
douăzeci taleri; (…) o selişte anume Năvărniţii, pe 
Suhovăţul Sec şi cu loc de iaz, din ispisocul de cum-
părătură pe care l-a avut dela Costantin voievod, 
care îi este cumpărătură dela Dumitru Ciolpan, fiul 
Nastasiei, nepotul lui Dan hatman , pentru trei sute 
taleri număraţi. Iar privilegiile pe care le-au avut pe 
Năvărniţi, aşa au spus că le-au pierdut din cauza ace-
lor cazaci, când au fugit în munţi, în zilele lui Petru 
Voievod”.

La 12 aprilie 1620, domnul Gaspar Graţiani dă 
şi întăreşte lui Costea Bucioc – marele vornic al Ţării 
de Jos, mai multe proprietăţi, inclusiv „satul Plascăre-
nii pe Prut şi cu locu de eleşteu şi de mori în Ciuhur 
şi satul Avrămenii pe Prut şi selişte Năvărniţă pe So-
hoveţu şi satul Piscanii pe Prut, ce sănt în tăn<u>tul 
Iaşilor” [15, p. 253-255, 444-445].

Familiile Băcioc, ulterior, Buhuş (rude prin ali-
naţă) au stăpânit şi părţi din satul răzăşesc Cupcici, 
numit şi Brătăşăni. Unele părţi, până a ajunge să fie 
deţinute de familiile nominalizate mai sus, au trecut 
prin mâinile mai multor proprietari. Îi vom prezenta 
pe rând. Astfel, la 13 aprilie 1558, domnul Alexan-
dru Lăpuşneanu dă şi întăreşte lui Bratăş şi fraţilor 
lui, Simion şi Simca, „dreapta lor ocină şi cumpără-
tură, din privilegiul de cumpărătură pe care ei l-au 
avut de la Petru voievod, un sat anume Cupcicea, pe 
Ciuhru, şi cu iaz şi cu moară pe Ciuhru, ca să le fie lor 
de la noi cu tot venitul”. La 2 martie 1589, Frija din 
Bratişani a vândut partea sa de ocină din Bratişani lui 
Ionaşco, vătaf de hânsari din Capoteani. La 11 mai 
1590, Drăghici şi fratele lui, Frija, copiii lui Ion Taba 
(Taban? – A. F.), au vândut dreapta lor ocină şi cum-
părătură a tatălui lor din satul Cupcici, care se nu-
meşte acum Brătăşani. Au vândut-o lui Ionaşco vătaf 
[4, p. 383, 501]. Ionaşco vătaf cumpără şi alte părţi 
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din Cupcici, care au aparţinut neamului Taba (vezi 
documentul de la 16 decembrie 1594) [5, p. 182]. La 
26 martie 1605, copiii vătavului Ionaşco (Păulel – 
A. F.) au vândut ceaşnicului Ilea Băcioc, părţile cum-
părate de tatăl lor din satul Cupcici (Cupcinea), „care 
se numeşte Breteşeni pe Ciuhur, la ţinutul Iaşi” [12, 
p. 215-216]. În 1630, Cupciciul era stăpânit de visti-
ernicul Dumitru Buhuş. Dumitru Buhuş era ginerele 
lui Ilie Băcioc [7, p. 383, 534]. Deci, ginerile deţine 
proprietatea socrului.

Ilie şi Coste Băcioc, conform unui document 
din 6 mai <1637>, erau fraţi. Dacă Dumitru Buhuş 
era ginerile lui Ilie Băcioc, Iordache (Cantacuzi-
no? – A. F.) vistier era ginerile lui Coste Băcioc. La 
15 februarie 1658, Dumitraşco Mălai, feciorul Ale-
xandrei, nepotul lui Coste Bucioc, fost mare vornic, 
vinde lui Neculai Buhuş (feciorul lui Dumitru Buhuş 
şi nepotul lui Ilie Bucioc – A.F.) mare clucer şi jupâ-
nesei sale Aniţa, moşia sa, siliştea Piscani de pe Prut, 
ţin. Iaşi, cu ţarini, fâneţe, bălţi de peşte, loc de heleş-
teu şi vad de moară, din hotarul Tămăşănilor până la 
hotarul Căueştilor, cu 300 de lei bătuţi.

În afară de Piscani, marele medelnicer Nicolae 
Buhuş, cumpără şi unele părţi din Brătăşăni. Astfel, 
în <1660, ianuarie 31>, Toma Cantacuzino, mare 
vornic al Ţării de Jos, Grigore Hăbăşescul, mare 
ceaşnic, Gligoraşco Rusul, fost mare spătar, Ilie Stur-
za, pârcălab de Orhei şi alţi boieri adeveresc că Ște-
fan, fiul lui Negură din Negureni a vândut lui Buhuş 
(Nicolae – A.F.), mare medelnicer, a treia parte din 
satul Brătăşăni pe Ciuhur, ţin. Iaşi, pentru cei 150 de 
taleri şi două poloboace de miere, pe care Buhuş i 
le-a dat de şi-a răscumpărat fata, Urâta, de la tătari, 
în a căror robie căzuse cu toată familia, cu şapte ani 
mai înainte când tătarii prădaseră ţara, şi se răscum-
părase pe sine cu femeia şi ceilalţi copii, dar această 
fată se pierduse. La 1 februarie 1660, domnul Ștefă-
niţă Lupu întăreşte lui Nicolae Buhuş cumpărătura 
făcută în satul Brătăşăni. La 15 aprilie 1660, acelaşi 
domn, împuterniceşte pe Nicolae Buhuş medelnicer, 
să ţină a treia parte din satul Brătăşeni, din ţin. Iaşi, 
ce se cheamă Stâlpul din Jos, cumpărat de la Ștefan, 
feciorul lui Negură; a treia parte din sus, ce o are de 
la moşul său Bucioc Ilea şi părţile din mijloc cum-
părate de Ilea Bucioc şi de Buhuş (Dumitru – A. F.) 
vistiernicul, luând zeciuială din pâine şi din ţarină, 
de la cei ce vor ara şi cosi. La 17 mai 1665, domnul 
Eustratie Dabija, porunceşte lui Ștefan Rugină, fost 
şetrar şi lui Roman, pârcălab de Ștefăneşti, să meargă 
la Brătăşani, ţin. Iaşi şi împreună cu oameni megieşi 
să aleagă şi să stâlpească, dinspre răzeşi, părţile de 
moşie ale lui Nicolae Buhuş, mare logofăt, cumpă-
rate de el – când era medelnicer, în zilele lui Ștefan 
vv. – de moşul său Ilea Bucioc paharnic şi de tatăl 

său, Dumitru Buhuş, fost vistier de la Ion Taoba, Si-
mioncea, feciorul lui Roman Bratăş, Ștefan, fiul lui 
Negură din Negureni şi de la alţii. La 16 iunie 1665, 
părţile respective sunt alese şi stâlpite, fapt care i se 
aduce la cunoştinţă lui Nicolae Buhuş. Ca urmare, la 
6 iulie 1665, domnul Eustratie Dabija întăreşte uric 
lui Buhuş, mare logofăt, stăpânirea părţilor din Bră-
tăşăni.

De rând cu alegerea şi stâlpirea părţilor lui Nico-
lae Buhuş, la 22 iunie 1667, Rugină fost şatrar şi Ro-
man, căpitan fac cunoscut că au hotărnicit împreună 
cu oameni megieşi, toate părţile de moşie nevându-
te de răzeşi din satul Brătăşeni, ţin. Iaşi, pe Ciuhur, 
precum şi a treia parte din sat ce se află în mijloc, 
care este a lui Canţir, feciorul Ștefei, nepotul lui Bra-
taş cel bătrân şi partea lui Baciu [2, p. 86, 121,125, 
128, 259, 260, 261, 265, 268, 322].

Aşadar, familia Băcioc (Bucioc) a stăpânit („din 
cumpărătură”) părţi din Găureni, pe Turia; Ploscă-
reni, mai jos de gura Ciuhurului; Avrămeni, pe Prut; 
Năvărniţii, pe Suhovăţul Sec; Piscani, pe Prut; Cup-
cici care se numeşte şi Brătăşăni, pe Ciuhur. Părţi din 
Piscani şi Cupcici (Brătăşăni) au fost stăpânite şi de 
familia Buhuş, rude prin alianţă cu neamul Băcioc.

N. Stoicescu scrie că Băcioc Coste (Bucioc) este 
fiul lui Ion Băcioc; căsătorit cu Candachia, fiica lui 
Pătraşco Șoldan mare logofăt; şi cu fiica lui Orăş hat-
man (…). Copii: Tudosca, căsătorită cu Vasile Lupu; 
altă fiică, căsătorită cu Moţoc vornic; şi Ionaşco. Fra-
tele său, Ilea Băcioc, a avut o fiică Ileana, căsătorită 
cu Dumitru Buhuş mare vistiernic (…).

Buhuş Dumitru, după cum scrie acelaşi N. Stoi-
cescu, era fiul lui Cristea Buhuş, pârcălab şi al Nasta-
siei, fiica lui Ion Prăjescu şi sora lui Savin, Nicoară şi 
Voruntar, rude cu Movileştii; căsătorit: 1) cu Ileana, 
fiica lui Ilea Băcioc care era fratele lui Coste Băcioc 
mare vornic, socrul lui Vasile Lupu (vezi şi mai sus – 
A. F.), şi nepoata lui Toader Veveriţă mare spătar şi 
2) cu Dafina, fiica lui Ionaşco Jora, care a devenit 
apoi soţia lui Eustratie Dabija voievod. D. Buhuş era 
cumnatul lui D. Șoldan mare vornic şi văr cu fraţii 
Ciogolea, şi ei favoriţi ai lui Vasile Lupu (…). Copii: 
Nicolae mare logofăt, Alexandru hatman, Miron Bă-
cioc mare stolnic, Lupaşco mare spătar, Ursu; Anas-
tasia, căsătorită cu Duca voievod; Andrei, Tudosca; 
Irina, căsătorită cu Vasile Ceaurul – Ștefan mare 
vornic; Alexandra, căsătorită cu Grumăzea Lozon-
schi mare armaş şi cu Necula vistiernic [27, p. 347, 
355-356].

Aşadar, familia Băcioc era înrudită cu familile 
Șoldan, Orăş, Moţoc, Buhuş, precum şi cu domnul 
Vasile Lupu. Familia Buhuş era înrudită cu familii-
le Prăjescul, Veveriţă, Jora, Șoldan, Ciogolea, Ceau-
rul-Ștefan, Lozinschi, precum şi cu Duca voievod.
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