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Abstract:
This study presents information concerning the age and demographic evolution
of Vaslui town. Takinginto account the preserved documents, it turns out that
the historic beginnings of this town cannot beprevious to year 1435. Recent
researches point out also the special part played by Vaslui during theMiddle
Ages, when it was one of the most important Moldavian rulers’ residences. The
town’s coat ofarms originates also in Middle Ages and its symbol – the fishes –,
makes obvious the importance of beinglocated on a commercial road.The
demographic statistics point out the fact that this climax reached by Vaslui
during the Middle Ages,preserved in an ascending trend until the middle of the
17 th century, was achieved again only in thesecond part of the 19th century,
after a long period of decline.

I. Preludiu medieval
Cea dintâi atestare documentară onomastică a târgului cunoscută nouă este de la
31 martie 142324, datorită lui Şerbea de la Vaslui care se afla între boierii lui
Alexandru cel Bun. PrezenŃa documentară a acestui boier este singulară, nu-l mai
regăsim în alte locuri. Va fi fost, poate, stăpânul satului Şerbeşti şi al altor sate, şi
acolo, în nordul Ńinutului, pe valea râului Vaslui, îşi va fi avut casa şi domeniul său
funciar, sursa puterii sale în temeiul căreia avea dreptul să fie în preajma voievodului
Ńării când aveau loc judecăŃi şi se emiteau acte. Oricum, menŃiunea „de la Vaslui” („ot
Vasluia”, în slavoneşte), nu arată în mod obligatoriu localitatea25, Şerbea putea fi
pârcălab al Ńinutului Vaslui26.
Prima atestare documentară sigură a oraşului Vaslui poate fi considerată cea de
la 1 septembrie 143527. Printr-un act pecetluit în faŃa regelui Poloniei, fraŃii Ilie şi
Ştefan, fiii lui Alexandru cel Bun, şi-au împărŃit stăpânirea Moldovei, lui Ştefan
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revenindu-i partea de sud a Ńării unde se aflau oraşele Chilia, Vaslui şi Tecuci, cu
Ńinuturile aparŃinătoare, târgul Bârlad cu Ńinutul Tutova, precum şi Oltenii, zona de
margine a Moldovei; în mod deosebit sunt menŃionate sursele de venit: vama şi
iezerele de la Chilia şi morile din Ńinutul Covurlui, de unde proveneau banii din taxele
pe mărfuri, grâul şi peştele. Vreme de şapte ani (1435-1442), Ştefan al II-lea a condus
Moldova Meridională din reşedinŃa sa de la Vaslui, perioadă care poate fi considerat
apogeul simbolic al istoriei acestui oraş.
A doua oară, Vasluiul apare menŃionat la 12 decembrie 1440. Spre sfârşitul
anului ce trecuse, la 28 noiembrie 1439, tătarii pârjoliseră nordul Ńării cu târgul
Botoşani, iar peste un an, în decembrie 1440, au fost arse târgurile din sud; stă scris în
cronică: „au prădat şi au arsu Vasluiul şi Bârladul”28.
Originea numelui oraşului Vaslui este turanică şi poate însemna „Ńinut înalt”29,
fapt pe deplin justificat de realităŃile geografice, denumirea fiind preluată de la râul
care străbate un Ńinut cu dealuri înalte, trece pe la est de oraş şi se varsă mai la sud în
râul Bârlad, la fel ca originea altor nume de râuri (Bahlui, Covurlui, CălmăŃui etc.).
InfluenŃa turanicilor asupra numelor de ape este explicată prin faptul că aceştia
foloseau râurile ca reper în peregrinările lor nomade. Cel care a acordat statut de oraş
aşezării cu privilegiile aferente va fi fost Alexandru cel Bun, la acest privilegiu făcând
referire şi Ştefan cel Mare în anul 1491, când a reînnoit drepturile oraşului30.
Aflat pe drumul comercial Iaşi-Bârlad-Dunăre, Vasluiul primea ca dare
simbolică un peşte pentru fiecare dintre carele negustorilor ce treceau pe aici. NegoŃul
cu peşte a contribuit la dezvoltarea oraşului, ca şi alte mărfuri, încât, poate nu
întâmplător, cei doi peşti, orientaŃi vertical, figurează în vechiul sigiliu al oraşului
Vaslui din anul 164131, cu o inscripŃie slavonească in exergo: „† Peciatia [trăga] Stefan
voe(vo)da” („Pecetea târgului lui Ştefan voievod”). Sigiliul din vremea lui Vasile
Lupu a păstrat amintirea iniŃiatorului. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că Vasluiul
intră în istorie datorită lui Ştefan al II-lea şi nici că un alt Ştefan voievod, cel Mare, a
dovedit un ataşament deosebit faŃă de Vaslui, refăcând ocolul târgului cu moşiile din
jur „cu multă grijă şi în care şi-a fixat o reşedinŃă preferată”32. Ştefan cel Mare a
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refăcut probabil unele dintre sigiliile târgurilor, oferind astfel Vasluiului o pecete33. În
vremea sa, a crescut considerabil exportul piscicol către Transilvania, comerŃul
Braşovului cu Moldova (de plidă, în anii 1480-1481) fiind predominat de peştele care
nu putea proveni decât din partea de sud a Moldovei. Poate nu întâmplător, peceŃile
oraşelor GalaŃi, Bârlad şi Vaslui aveau peşti ca embleme ale lor în sigilii34, fapt
deosebit de important, ştiind că pe documentele medievale „singurul însemn de
instituŃie este pecetea oraşului”35.
Tot în secolul al XVII-lea, apare încă un sigiliu, cu reprezentarea a două albine,
sursă importantă de venit într-o zonă deluroasă şi plină de păduri: mierea; albinele au
devenit emblemă a Ńinutului Vaslui. Stema actuală a oraşului Vaslui a reintrodus peştii
din sigiliul medieval alături de albinele vechiului Ńinut care zburau în jurul stupului,
acesta fiind reinterpetat ca turn al CurŃii Domneşti; astfel, în loc se fie flancat de arme
medievale36, turnul este păzit de două albine ancestrale.
ReşedinŃă a łării de Jos a Moldovei în vremea lui Ştefan al II-lea, apoi loc unde
voievozii rezidau periodic pentru judecăŃi şi emiteri de acte, Curtea domnească de aici
a „coagulat întreaga viaŃă economică, comercială, politică şi militară a târgului
Vaslui”37 în Evul Mediu. Săpăturile arheologice sunt în măsură să ne ofere date
relevante. Complexul „CurŃile Domneşti” include biserica „Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul” şi urmele palatului domnesc.
Cercetările arheologice au identificat trei etape de construire a CurŃii Domneşti
din Vaslui: 1. Prima jumătate a secolului a secolului al XV-lea, probabil încă din
vremea lui Alexandru cel Bun, dar cu certitudine în timpului fiului său, Ştefan al IIlea, care a rezidat aici; 2. Epoca lui Ştefan cel Mare, care a zidit biserica, a consolidat
şi extins palatul; 3. Mijlocul secolului al XVI-lea; în a doua parte a acestui secol, odată
cu stabilirea definitivă a principalei reşedinŃe domneşti la Iaşi, palatul domnesc din
Vaslui a fost părăsit şi, treptat, a căzut în ruină. Urmele găsite de arheologi indică un
palat cu două laturi unite printr-un corp de clădiri de suprafaŃă, între cele două aripi ale
palatului fiind locul unei „curŃi de reprezentare”, potrivit ipotezei emise de arheologii
Costică Asăvoaie şi LaurenŃiu Chiriac.
Rostul cel vechi al bisericii din Vaslui zidite de Ştefan cel Mare în anul 1490, în
decurs de cinci luni, între 27 aprilie şi 20 septembrie, potrivit vechii pisanii slavoneşti,
a decurs din necesităŃile de cult ale CurŃii domneşti. Temelia bisericii ştefaniene se
suprapune peste urmele altor două biserici mai vechi: una de piatră existentă în vremea
lui Ştefan al II-lea, care a fost cel puŃin la fel de mare, şi alta anterioară acesteia, din
33
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lemn, orientată pe direcŃia răsăritului de iarnă, după cum indică poziŃia mormântului
unui personaj necunoscut de rang înalt descoperit în interiorul bisericii38.
Biserica actuală a fost reconstruită în anul 1820, cea ştefaniană suferind grave
deteriorări cauzate de cutremurele de până atunci, ultimul, foarte mare, fiind cel din
1802. Însă pisania din interiorul bisericii păstrează amintirea vechilor ctitori, alături de
Ştefan cel Mare fiind amintit şi fiul său, Bogdan voievod:
„Acest sf(â)nt d(u)mnezăesc lăcaş, dintru început fiind zidit de răposaŃii întru
fericire domni Stefan v(oe)v(o)d bătrânul şi fiiu-său Bogdan v(oe)v(o)d şi, după
vreme, răsăpindu-să s-au zidit din nou de dumneaei cucoană Mariia Cantacuzini
logofiteasa, soŃiia ră-posatului marelui logofăt Costachi Ghica, cu toată cheltuiala
dumi-sale, spre vecinica lor pomeniré, la anii de la Hristoss 1820”.
II. Despre numărul locuitorilor
Despre dimensiunea târgului şi numărul locuitorilor din Vaslui nu avem date
anterioare secolului al XVII-lea39. InformaŃiile păstrate le putem extrage doar din
relatărilor călătorilor străini, cu rezerva cuvenită în anumite cazuri în care există un
oarecare grad de subiectivitate. Din cele expuse mai sus, putem conchide ca în jurul
anului 1630 la Vaslui existau vreo 250 de case, numărul sporind în deceniile
următoare datorită creşterii demografice în perioada de pace şi prosperitate din vremea
domniei lui Vasile Lupu. Pe la 1647 târgul avea în jur 400 de case, din care 100 ale
armenilor, ceea ce însemna aproximativ 1000 de locuitori. Instabilitatea situaŃiei
politice din Ńară din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, cu invazii ale cazacilor,
tătarilor şi chiar a trupelor poloneze răzleŃe, la care se adaugă epidemiile, are drept
rezultat scăderea numărului de locuitori. În jurul anului 1665 târgul avea vreo 300 de
case.
Secolul al XVIII-lea a fost puternic marcat de instabilitate. Satele aflate pe
„drumul mare”, în calea armatelor de ocupaŃie, s-au depopulat prin bejenia locuitorilor
spre locuri mai ferite, după dealuri şi păduri. SituaŃia a devenit critică, mâna de lucru
pentru moşii lipsind, proprietarii moşiilor s-au văzut nevoiŃi să colonizeze satele
pustiite cu oameni aduşi preponderent din nordul Bucovinei, înfiinŃând noi sate cu
ruteni (ucraineni) până în primele două decenii ale secolului al XIX-lea. Întâlnim
asemenea situaŃii în satele din apropierea Vasluiului, pe valea Bârladului, la Mărăşeni
şi CănŃălăreşti, precum şi la Brăhăşoaia, unde locuitorii sunt veniŃi din MamorniŃa.
Mai spre nord-vest, la Dumeşti, colinde ucrainene s-au mai putut auzi până la
jumătatea secolului al XX-lea. De asemenea, cazuri similare sunt şi pe valea
Vasluiului, în satele Valea Rea (astăzi Văleni) şi Moara Domnească. Un caz aparte îl
reprezintă satul Muntenii de Sus, unde locuitorii sunt români veniŃi din zona
RădăuŃilor.
Recensământul realizat de armata rusească în anii 1772-1774, cu toate că este
incomplet, ne oferă imaginea unui târg care nu mai revenise la mărimea şi
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prosperitatea de altădată, avută cu un secol în urmă. Acum, la 177440, au fost găsite în
jur de 140 de familii care locuiau în târg, majoritatea lucrând la poştă ca slujbaşi ai
domniei.
La începutul secolului următor, la 180341, târgul cuprindea 200 de liude sau
familii plătitoare de impozite, 744 de lei pe cifert (3 luni) respectiv 2976 de lei pe an.
TârgoveŃii trăiau din exploatarea lemnului din pădurile mari existente în jurul oraşului
şi din chirie (cărăuşie), adică din transportul de mărfuri (cereale) cu carele cu boi;
moşia târgului cu tot cu păduri era în proprietatea logofătului Costache Ghica. La
vremea aceea, aici trăiau doar 16 familii de evrei şi alte patru familii de străini.
În Moara Grecilor42, proprietate a căminarului Vasile Miclescu, trăiau 23 de
familii. Satul Bahnari43 era mai mare, aflat în proprietatea spătarului Neculai Stratulat,
şi avea 111 familii ce se ocupau cu lucrul pământului şi cărăuşia.
Vreme de peste un deceniu numărul locuitorilor nu a înregistrat creşteri
semnificative în târgul Vaslui; în anul 181644 aici erau 182 de familii, din care doar
122 plătitoare de impozite, restul de 70 de familii fiind scutite de diferiŃi boieri la care
se aflau în slujbă. În satul Bahnari45 locuiau 118 familii plătitoare de bir şi 10 familii
scutite, aflate în slujba proprietarului moşiei, vornicul Neculai Stratulat. La Moara
Grecilor46 populaŃia se înmulŃise, aici trăiau 32 de familii plătitoare de bir, patru fiind
scutite de proprietar, spătarul Vasile Miclescu. OcupaŃia sătenilor era dominată ca
peste tot de lucrul pământului, la care se adăuga şi exploatarea lemnului. La Brodoc47
existau 28 de familii plătitoare de bir, sătenii lucrând pe moşia vornicului Neculai
Stratulat.
Peste câŃiva ani, la 1820, a fost consemnat primul recensământ fiscal, numit
catagrafie (termen de origine grecească), ale cărui condici cu listele şi numele
familiilor din fiecare târg şi sat au ajuns până la noi. Publicarea seriei Catagrafiile
Vistieriei Moldovei. 1820-1845, coordonată de Mircea Ciubotaru şi Silviu Văcaru, cu
listele nominale ale tuturor familiilor din fiecare sat al Ńinutului, cu studii introductive
consistente48, va cuprinde în curând şi Ńinutul Vaslui la 1820 (în viitor, anii 1831, 1838

40

Moldova în epoca feudalizmului, vol. VII, partea I, Recensămintele populaŃiei Moldovei din anii 17721773 şi 1774. Alcătuirea, cuvântul introductiv, comentariile şi redacŃia de P. G. Dmitrev şi P. V. Sovetov,
Chişinău, 1975, p. 218-219, 228-230.
41
Corneliu Istrati, Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iaşi, 2010, p. 178.
42
Ibidem, p. 166.
43
Ibidem.
44
Corneliu Istrati, Condica Vistieriei Moldovei din anul 1816, Iaşi, 1979, p. 80.
45
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şi 1845), situaŃiile statistice generale ale celor din 1820 şi 1831 fiind deja publicate49.
Aşadar, populaŃia a crescut treptat, la 1820 fiind recenzată astfel: târgul Vaslui cu 470
de familii, Moara Grecilor 66, Bahnarii 158 şi la Brodoc erau 87 de familii. Dacă
procedăm în mod conveŃional, considerând familia de cinci persoane şi înmulŃim, în
târgul Vaslui găsim o populaŃie care număra aproximativ 2.300 de persoane în anul
1820.
Veniseră şi evrei în târg, acum fiind 30 de familii, la care se adaugă supuşii
străini, evrei şi creştini, 10 familii. Cele 39 de familii slugi boiereşti ale vornicului
Alecu Ghica, proprietarul târgului, nu plăteau bir, împreună cu alte 25 de familii slugi
boiereşti, categorie socială care, de obicei, era venită de puŃină vreme din alte părŃi ca
mână de lucru pentru moşie; ar putea fi o explicaŃie a creşterii populaŃiei sosită de
curând, atrasă aici prin oferirea diferitor avantaje, precum cele fiscale prin scutirea de
impozite. Târgul Vaslui a beneficiat de două studii de caz succinte privitoare la
populaŃia sa50, dar nu de felul celor ale academicianului Gh. Platon pentru oraşele Iaşi,
Huşi şi Bârlad, precum şi cel general, despre populaŃia oraşelor moldoveneşti51; la
acestea, adăugăm şi studiul Ecaterinei NegruŃi52.
Boierii, în raport cu rangul lor, aveau dreptul să scutească un număr de oameni,
denumiŃi scutelnici şi slugi. În funcŃie de întinderea moşiei, aceeaşi boieri aveau
dreptul la un număr corepunzător de slugi şi breslaşi, persoane recrutate dintre birnicii
de categoria a II-a şi a III-a, obligaŃi să presteze anumite servicii în favoarea celui
care-l scutea de bir.
Bejenarii, oameni străini veniŃi de peste hotare, erau atraşi în Moldova tot
datorită facilităŃilor fiscale oferite de Vistierie, scutirea de impozite vreme de cinci ani;
după expirarea acestui termen erau asimilaŃi birnicilor.
Tot într-o categorie fiscală deosebită intrau şi cei numiŃi rupte ale Vistieriei,
deoarece îşi reglementau obligaŃiile prin învoieli speciale, în baza unor documente
individuale numite peciuri. Erau şi mulŃi locuitori meşteri sau negustori, proveniŃi
dintre birnici sau slugi boiereşti. De asemenea, în această categorie fiscală găsim şi
cei numiŃi hrisovoliŃi (pentru că erau reglementaŃi prin hrisoave speciale de privilegii,
acordate mai ales celor veniŃi de peste hotare), precum şi mazilii, ruptaşii, supuşii
străini, slujitorii posturilor la diferite instituŃii din târg şi „privileghiaŃii”.
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Corneliu Istrati, Catagrafia fiscală a Moldovei din anul 1820, Iaşi, 2011, p. 264, 266-267, 274-275;
idem, Catagrafia fiscală a Moldovei din anul 1831, Iaşi, 2009, p. 140-141, 146-148.
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N. N. Lupu, ContribuŃii la studiul populaŃiei oraşului Vaslui, în „Carpica”, III, 1970, p.145-152;
Constantin Şerban, PopulaŃia oraşului Vaslui până la jumătatea secolului al XIX-lea, în „Acta Moldaviae
Meridionalis”, V-VI (1983-1984), p. 233-238.
51
Gh. Platon, PopulaŃia oraşului Iaşi de la jumătatea secolului al XVIII-lea până la 1859, apărut în 1972,
republicat în idem, De la constituirea naŃiunii la marea unire. Studii de istorie modernă (Istorie socială),
vol. IV, Partea I, Iaşi, 2002, p. 11-59 (cu tabele anexe); idem, PopulaŃia târgului Huşi în prima jumătate a
secolului al XIX-lea. ObservaŃii privind structura socială şi provenienŃa, apărut în 1965, republicat în vol.
cit., p. 61-86 (cu numeroase tabele anexe); idem, ObservaŃii cu privire la populaŃia târgului Bârlad la
mijlocul secolului al XIX-lea, apărut în 1966, republicat în vol. cit., p. 87-97; idem, PopulaŃia oraşului
moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea, apărut în 1970, republicat în vol. cit., p. 98-125 (cu
numeroase tabele anexe).
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Structura demografică a oraşelor şi târgurilor din Moldova. 1800-1859 (ContribuŃii), Iaşi, 1997.
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Catagrafiile târgului Vaslui din 1820 şi 1831, cu listele nominale ale familiilor,
au fost publicate de Gh. Ghibănescu53; de asemenea, altă catagrafie mai puŃin
cunoscută, din vremea ocupaŃiei ruseşti, a apărut în anii din urmă54, din care vedem că
la 1828 au fost găsite 326 de familii în Vaslui.
Catagrafia din anii 1831-1832, impune noi departajări fiscale, mult mai precise,
reforma realizată acum împărŃind contribuabilii în două categorii, păstrate şi la
recensămintele viitoare (1838, 1845): 1. Treptele (stările) dajnice sau plătitoare de
bir: birnici, bejenari hrisovoliŃi, negustori, meşteri, supuşi străini, oameni fără căpătâi
sau căpătăieri, mazili, ruptaşi, rupte ale vistieriei, evrei, Ńigani; 2. Trepte (stări)
nedajnice sau nesupuse birului: preoŃi, diaconi, dascăli, „privileghiaŃi”, vătafi, apăraŃii
de cărŃile ocârmuirii, scutiŃii pentru strajă, slugi boiereşti, bătrâni şi nevolnici, văduve
şi oamenii de la cămara ocnelor.
Recensământul din 1832 găseşte în târg doar 318 familii55 (din care 113 familii
birnice), la Moara Grecilor 129 de familii, la Bahnari (cu cotunele sale) 230 de familii,
la Brodoc 100 de familii; apar şi două aşezări mai noi, Rediul cu cotuna Puşcaşi cu 59
de familii şi Bustea (astăzi Gura Bustei) împreună cu Braniştea aveau doar 3 familii.
În târgul Vaslui situaŃia stătea însă diferit, numărul de familii fiind de fapt mai mare,
aşa cum se poate vedea în catagrafia anului 1831 publicată integral la sfârşitul
volumului. Existau 430 de familii56, din care 38 erau neplătitoare de bir şi 16 erau de
sudeŃi (supuşi străini); alte 45 de familii de sudeŃi erau răspândite în satele din Ńinut.
La 1831, târgul Vaslui a fost împărŃit în două ceastii (despărŃituri): Albă şi
Roşie, locuitorii fiind recenzaŃi în aceaste structuri administrative. Ulterior,
despărŃiturile au fost redenumite: „Ceastiia 1-iu” şi „Ceastia al 2-le”.
Peste şapte ani a fost efectuat un alt recensământ, în anul 1838. ReŃinem doar că
în Vaslui trăiau atunci 138 de familii birnice, 60 de negustori de starea a III-a şi 17
calfe, 26 de meşteri de starea a III-a şi 20 de calfe.
În sfârşit, cea mai completă este catagrafia din anul 1845. Dintr-o populaŃie de
801 familii57 (cca 4.005 de locuitori) a târgului Vaslui, evreii erau în număr de 223 de
familii (cca 1.115 persoane), din care: 183 de familii supuşi străini (154 raiale58, 29
sudeŃi59), 103 negustori, 33 meşteri, 35 calfe, restul fiind bătrâni, nevolnici, văduve şi
alŃii.
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Surete şi izvoade, vol. XV, p. 255-261 şi p. 267-274.
Dan Dumitru Iacob, Valentin A. Constantinov, Catagrafia oraşului Vaslui din 1828, în „Historia
Urbana”, XI (2003), nr. 1-2, p. 215-231.
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Corneliu Istrati, Catagrafia fiscală a Moldovei din anul 1831, p. 148.
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Gh. Ghibănescu a numărat 477 familii, „sau peste tot 2000 suflete” (Surete şi izvoade, vol. XV, p. 274),
însă aici sunt incluşi şi sudeŃii din Ńinut.
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Gh. Platon, PopulaŃia evreiască din târgurile şi oraşele Moldovei la mijlocul secolului al XIX-lea.
Raport numeric, apărut în 1998, republicat în idem, De la constituirea naŃiunii la marea unire, vol. VI,
ediŃie îngrijită de Florin-Alexandru Platon, Iaşi, 2006, p. 186; idem, PopulaŃia oraşului moldovenesc la
mijlocul secolului al XIX-lea, anexa II. Comparativ, populaŃia Bârladului număra 2.896 de familii,
respectiv 14.480 de persoane, la Huşi se aflau 2.496 de familii, respectiv 12.480 de persoane, Puieşti 132
de familii (660 de persoane), Negreşti 237 de familii (1.185 persoane), Pungeşti 222 de familii (1.110
persoane), Codăeşti 190 de familii (950 persoane), Murgeni 93 de familii (465 persoane), Fălciu 307
familii (1535 persoane).
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Supuşi (cetăŃeni) ai Imperiului Otoman.
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Supuşi (cetăŃeni) ai Ńărilor creştine (austrieci, prusaci, ruşi, francezi şi englezi).
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În Moldova, majoritarea evreilor erau negustori (6.049 familii) şi meşteşugari
(5.153 familii); se adaugă 1.460 de calfe şi 1.437 evrei supuşi străini. Cei mai mulŃi
erau în Iaşi, unde evreii reprezentau o treime din totalul populaŃiei oraşului (6.178
familii), proporŃie existentă şi în târgul Vaslui. CondiŃiile lor de viaŃă nu erau de
invidiat60. Trăiau în aglomerări urbane, adeseori în condiŃii tragice, încât nu este
întâmplător că epidemia de holeră a făcut ravagii în rândul poulaŃiei evreieşti sărace
din târgurile Moldovei. De pildă, la Botoşani murise aproximativ un sfert din
populaŃia evreiască (562 capi de familie din 2.232), iar la Iaşi proporŃia a fost de 1/5,
adică 1.220 capi de familie din 6.178.
În cele 72 de târguri şi oraşe ale Moldovei trăiau 52.838 de familii, respectiv
264.190 de suflete; categoria cea mai numeroasă era a evreilor: 17.087 familii.
Negustorii numărau 6.633 familii, meşterii 8.530 familii şi birnicii 7.058 familii.
Câteva precizări asupra unor categorii fiscale:
PrivileghiaŃii - în schimbul avantajelor fiscale îndeplineau anumite servicii în
administraŃia de stat. Rangul lor fiind ereditar61, erau mai numeroşi în partea de sud a
Moldovei unde satele răzăşeşti erau numeroase. În rândul privileghiaŃilor intrau: cei
aşezaŃi la neamuri (descendenŃi din boieri), vel căpitanii, căpitanii, vornicii de poartă,
poruşnicii, postelniceii, polcovnicii, ispravnicii de aprozi, copii de casă, vătafii
moşiilor boiereşti.
Birnicii - alcătuiau o parte consistentă a populaŃiei târgurilor şi datorită
caracterului semiagrar al multora dintre acestea, o bună parte dintre ei se ocupau cu
agricultura. În rândul acestei categorii se constată o puternică instabilitate62, în
perioada 1838-1845 a scăzut numărul lor, prin transferarea în cadrul altor categorii.
Plecarea lor spre târguri şi oraşe era determinată de o libertate mai mare şi posibilităŃi
de câştig. „Pentru mulŃi din locuitorii satelor însă, târgul şi oraşul în virtutea însăşi a
funcŃiei lor ofereau posibilitatea realizării unor câştiguri temporare, sezoniere, absolut
indispensabile”63.
Căpătăierii - nu aveau domiciliu stabil64; se angajau temporar, cu contract, apoi
părăseau localitatea. De aceea, îndatoririle către fisc li se reglementau prin plata
individuală a birului. Nu constituiau o categorie omogenă, majoritatea fiind flotanŃi
sezonieri, încadraŃi în servicii domestice: slugi, argaŃi, ciobani, vieri la boieri,
muncitori la diverse servicii publice. La 1845, comisiile au primit dispoziŃia să-i
înscrie pe căpătăieri alături de birnici ca să plătească împreună birul, fapt care
prefigura consecinŃe grave asupra populaŃiei contribuabile. Au avut loc proteste
înverşunate, mai ales partea boierilor vasluieni împotriva lui Mihai vodă Sturdza,
istoria Ńării înregistrând astfel încă un episod captivant în desfăşurarea ei.
Încă din anul 1843 apăruseră manifeste în Iaşi, despre care Mihai Sturdza ştia că
aruncarea lor prin târg coincide totdeauna cu apariŃia câtorva „indivizi” din Ńinutul
60

PopulaŃia oraşului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea, p. 109.
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Gh. Platon, PopulaŃia oraşului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea, p. 109.
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Ibidem, p. 111.
64
Ibidem.
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Vaslui cunoscuŃi pentru atitudinea lor turbulentă. Peste doi ani, 30 de boieri vasluieni
au înaintat o jalbă în ziua de 28 decembrie 1845, prin care cereau anularea lucrărilor
comisiei de recensământ în ceea ce privea statornicirea căpătăierilor prin sate65. În
fruntea jălbarilor se aflau Teodor Râşcanu, Toader Sion şi Tuchidide Dormuz.
DelegaŃia celor trei soseşte la Iaşi în 1846 condusă de primul dintre ei, cu ameninŃarea
că se vor împotrivi plăŃii birului, lucrărilor la şosele şi la „orice cerere din partea
Cârmuirii”. DaŃi afară în cancelaria Sfatului Ocârmuitor cu porunca de a fi arestaŃi,
unul dintre ei scapă şi fuge la Vaslui: Teodor Râşcanu. Fratele acestuia, Alecu
Râşcanu, va fi înlocuit din dregătoria de ispravnic al Vasluiului în vara acelui an.
Amploarea problemei îl determină pe vodă să-l informeze şi pe ministrul de externe
otoman asupra isprăvii celor „trei neferi din tagma micilor boieri”, care „au avut
îndrăzneala şi neobrăzarea să provoace anumite dezordini şi nemulŃămiri. Apoi au
plecat în Ńinutul Vaslui, de unde sânt originari şi au instigat populaŃia la neascultare ca
să nu mai plătească impozite din ultimul timp”66. Căutat de autorităŃi, Râşcanu a stat o
vreme ascuns la o prisacă de pe moşia Holmul şi într-un bordei din pădurea spătarului
Grigore Carp, proprietarul moşiei Tungujei din Ńinutul Vaslui, unde „se făcuse
adunătură de rău-cugetători care s-au înarmat cu scop sumeŃ împotriva măsurilor
stăpânirii”.
La prisacă, Râşcanu a fost vizitat deseori de unii boieri ca Iordache Mălinescu,
spătarul Grigore Cuza, Dumitrache Miclescu, căminarul Nicolae Istrati, Vasile
Mălinescu, clucerul Gheorghiu, Costache Racliş, dar şi de către Gheorghe Motăş,
privighetorul ocolului Fundurile din Ńinutul Vaslui. Nici aici n-a fost prins, în
îmbulzeala creată fiind scăpat de Vasile Mălinescu care l-a acoperit spunând că el este
cel căutat, ameninŃând soldaŃii cu un pistol. Fugind de la Holmul, Râşcanu, însoŃit
mereu de cinci oameni călări, buni puşcaşi, s-a ascuns la Boroseşti, moşia vornicului
Ioan Costache Epureanu. În cele din urmă fuge în Transilvania, după ce o vreme a stat
ascuns la moşia lui Nicolae Ghica de la Comăneşti, cu ajutorul căruia trece graniŃa şi,
la 3 decembrie 1846, se afla deja la Paris. Nu s-au încheiat aici aventurile răzvrătitului,
revenind la 1848 în Ńară. Însă toată viaŃa sa palpitantă a fost redată în scris, într-un
roman memorialistic de către nepotul său, scriitorul interbelic Theodor Aug.
Râşcanu67.
*****
La jumătatea secolului al XIX-lea, moşia târgului Vaslui cuprindea Rădiu
Puşcaşii şi o parte din Bahnari, având o suprafaŃă de 4.100 fălci, ceea ce înseamnă
peste 5.900 de hectare aflate în proprietatea Elenei Şubin, în anul 185768. PopulaŃia
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Gh. Ungureanu, Frământări social-politice premergătoare mişcării revoluŃionare din 1848 în
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Ibidem, p. 65-66.
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am Main, de către Dan Râşcanu, urmaş al familiei, lansat apoi la Biblioteca JudeŃeană din Vaslui, unde a
fost prezentat de prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru.
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Gh. Platon, Structura proprietăŃii funciare în Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea, în idem De la
constituirea naŃiunii la marea unire. Studii de istorie modernă (Istorie socială), vol. IV, Partea a II-a,
Iaşi, 2003, p. 130 (anexa II).
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târgului număra acum 1.474 de familii69, respectiv 7.370 de locuitori (la o familie de
cinci suflete). În această perioadă70, sunt consemnaŃi 591 locuitori în Rediu şi 411 în
Puşcaşi; Bahnarii cu o parte din Dobârceni aveau 1.501 locuitori, Brodocul 567 de
locuitori, iar Moara Grecilor 340 de locuitori. Oricum, în jurul anului 1870 găsim un
număr de 7.760 de locuitori în oraşul Vaslui 71.
În ultimul an al secolului al XIX-lea, în decembrie 189972, recensământul
populaŃiei constată în oraşul Vaslui existenŃa a 9.171 de locuitori (4654 bărbaŃi şi
4517 femei), la 2.112 familii; din acest număr, 3.747 de persoane erau evrei. PopulaŃia
majoritară era de confesiune ortodoxă: 5.185 persoane; restul erau catolici (110
persoane), protestanŃi (16 persoane), armeni (2 persoane), lipoveni (111 persoane).
Recensământul populaŃiei din 19 decembrie 191273 găseşte în comuna urbană
Vaslui 10.397 de locuitori (5.444 bărbaŃi şi 4.953 femei) la 2.248 de familii; oraşul
avea 1.545 de clădiri (case) locuite şi 81 nelocuite; ulterior au fost incluse în oraşul
Vaslui şi satele Bahnarii, Moara Grecilor şi Paiu, cu o populaŃie însumată de 2.786 de
locuitori; total: 13.180 locuitori. Brodocul avea 699 de locuitori iar Rădiul 783.
La 29 decembrie 193074, populaŃia oraşului Vaslui număra 15.310 persoane
(8.074 de bărbaŃi şi 7.236 de femei) care locuiau în 3.212 gospodării, sumă în care se
includ şi cele două comune suburbane: Brodoc cu 832 de locuitori în 191 de
gospodării şi Rădiu cu 556 locuitori în 150 de gospodării.
La 6 aprilie 194175, în oraşul Vaslui se aflau 13.887 locuitori (din care 7.616
bărbaŃi) cu 3.007 gospodării; existau 2.329 de clădiri şi 650 de „întreprindreri şi
meserii”. Etniile: 10.053 de români, 101 unguri, 64 germani, 3.669 „alŃii şi
nedeclaraŃi”, în realitate evrei, la care se adaugă încă 3.710 „nedeclaraŃi” care trăiau în
mediul rural, adică 4,7% din populaŃia judeŃului Vaslui care număra 157.170 de
locuitori.
De această dată, Vasluiul nu mai avea comune suburbane, acestea fiind
recenzate separat: Bahnari – 1.065 de locuitori la 252 de gospodării cu 258 de clădiri;
Brodoc – 818 locuitori la 194 gospodării cu 208 clădiri; Moara Grecilor – 694
locuitori la 151 gospodării cu 146 clădiri; Rediu – 665 locuitori la 164 de gospodării
cu 165 de clădiri. Astfel, Vasluiul cu viitoarele suburbii ar fi avut 17.129 locuitori în
anul 1941.
La recensământul populaŃiei din 21 februarie 195676 în oraşul Vaslui, inclusiv
suburbiile Bahnari, Brodoc, Moara Grecilor şi Rediu, se aflau doar 14.850 de
locuitori (7.034 bărbaŃi şi 7.816 femei).
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Ecaterina NegruŃi, op. cit., anexa 1.
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De acum înainte populaŃia oraşului cunoaşte o creştere semnificativă77.
Municipiul Vaslui cu cele cinci suburbii la 5 ianuarie 1977 avea 39.186 de locuitori,
astfel: Vaslui – 34.894, Bahnari – 744, Brodoc – 1.033, Moara Grecilor – 1.022, Rediu
– 985, Viişoara (fost Gura Bustei) – 308. de menŃionat, că în anul 1979, oraşul Vaslui
a fost înaintat la rang de municipiu.
La 7 ianuarie 1992, municipiul Vaslui avea 80.151 de locuitori, astfel: Vaslui
– 74. 848, Bahnari – 643, Brodoc – 1.847, Moara Grecilor – 1.449, Rediu – 1.071,
Viişoara – 593. Aceste cifre reprezintă apogeul demografic al oraşului, în anii ulteriori
populaŃia a scăzut progresiv, ajungând în anul 2002 la 70.571 locuitori, iar în anul
2011 la 55.407 locuitori.
*****
Aşezarea geografică a oraşului Vaslui, prezentată la cumpăna veacurilor, în
preajma anului 190078, nu diferă de priveliştea oferită călătorilor străini cu secole în
urmă. Târgul se află pe „capătul de sud al dealului Delea, în mijlocul format de
confluenŃa pârâului VasluieŃul cu râul Bârladul”, aflat la întretăierea subunităŃilor
administrative ale judeŃului: plasa Mijlocul la nord, plasa Crasna la est şi sud, plasa
Stemnicul la vest. La vest şi sud se deschide valea întinsă a Bârladului, în care se varsă
afluienŃii Bârladului: VasluieŃ, Racova şi Stemnic. Întinderea oraşului avea atunci 145
de hectare, iar la nord relieful se ridică treptat în „platoul întins al dealului Delea, cu
întinde holde de cereale”.
Săptămânal, în zilele de marŃi şi vineri era zi de târg, iarmarocul anual, ca şi
astăzi, fiind în perioada 1-8 septembrie. Aproape trei părŃi dintre locuitori se ocupau
cu comerŃul şi diferite meserii, iar o parte cu agricultura.
Exista un tribunal, o cazarmă, două şcoli primare de băieŃi şi două de fete, o
şcoală profesională de fete, un gimnaziu, un spital, două farmacii, o grădină publică,
un foişor pentru paza focului; exista un rezervor pentru apa adusă prin conducte de
fontă din pădurea ChiŃoc-Floreşti, oraşul fiind canalizat parŃial pe o lungime de 7 km.
Oraşul avea două biserici întreŃinute de comună, o biserică lipovenească şi cinci
havre evreieşti. Cele două despărŃiri ale oraşului, înfiinŃate la 1831, s-au perpetuat prin
transformarea în cele două parohii ale oraşului, recenzate la 190979, astfel:
1. Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, cu 300 de familii, respectiv 1200 de
suflete; biserica a fost zidită la Neculai Hagi Chiriac şi nepotul acestuia, Dimitrie
Castroian, la 1860. O biserică filială exista în cimitir, „Sf. Treime”, construită la 1890.
2. Parohia „Sf. Ioan”, cu 320 de familii, respectiv 1280 de suflete; biserica
domnească „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” a fost zidită de Ştefan cel
Mare la 1490, refăcută la 1820. O capelă exista la spitalul Drăghici, cu hramul Sf.
Gheorghe.
În 1938 existau deja şase parohii în Vaslui, din care două se aflau în suburbii80.
Alături de cele vechi, „Sf. Ioan Botezătorul” cu 336 familii (1269 suflete) şi
77

PopulaŃia judeŃului Vaslui, elaborată de Costică Pencu, Vaslui, 1992, p. 24.
Marele dicŃionar geografic al României, alcătuit şi prelucrat după dicŃionarele parŃiale pe judeŃe, de
George Ioan Lahovari, General C. I. Brătianu şi Grigore G. Tocilescu, vol. V, Bucureşti, 1902, p. 723.
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AdministraŃiunea Casei Bisericii. Anuar 1909, Bucureşti, 1909, p. 419.
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Anuarul Eparhiei Huşilor pe anul 1938, p. 158-161.
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„Adormirea Maicii Domnului” cu 278 familii (1000 suflete), au apărut încă două
parohii în oraş: „Cuvioasa Paraschiva”, biserică aflată în construcŃie, începută la 22
august 1937, cu 415 familii (1400 suflete) şi „Sfânta Treime”, biserica din cimitir,
devenită parohială din 1909, care avea acum 335 familii (1180 suflete). Încă două
parohii erau formate din suburbiile Vasluiului. „Sf. Nicolae”, formată parŃial din
nordul oraşului Vaslui şi cu satul Moara Grecilor, cu 420 familii (1400 suflete), având
o biserică zidită la 1815 de Vasile şi ZoiŃa Miclescu, refăcută la 1860 de Temistocli şi
Maria Bastachi, noii proprietari ai moşiei Moara Grecilor şi Muntenii de Sus;
„Bahnari”, cu biserica „Adormirea Maicii Domnului”, zidită la 1868 de Ştefan
AngheluŃă şi soŃia sa, Smaranda, avea 248 familii (1000 suflete).
În cuprinsul Ńinutului Vaslui, „albinele se cultivă pe o scară mai întinsă decât în
alte judeŃe. În anul 1900, locuitorii posedau 13.993 de stupi. Aici a fost în trecut patria
acestei culturi, de la care şi-a luat judeŃul marca sa: un stup cu albine”81.
La 13 noiembrie 1886 a fost inaugurată la Vaslui gara CFR, pe linia BucureştiBârlad-Iaşi, pe vechiul „drum împărătesc” pe care se duceau către Iaşi, capitala Ńării,
caii şi căruŃele de odinioară; noua staŃie se afla între cele de la Munteni, la 4,5 km sud,
şi Bălteni, la 9,7 km nord. Drumul spre modernitate al urbei Vaslui era deschis.
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Marele dicŃionar geografic al României, p. 723.
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