GENEALOGIE ŞI ISTORIE: FAMILIA LUI ILIAŞ ŞANGA

Anton
Genealogie et histoire: la familie de

Coşa

Iliaş Şanga

Resume: Cette etude est une variante d'un communications scientifiques
presentees â la Commission Nationale de Heraldique, Genealogie et Sigillographie
de 1' Academie Roumaine- Direction Iaşi â la reunion du 19 Octobre an 1999.
Dans cette etude, l'auteur presente les resultats d'une recherche
genealogique et histoirique, ayant comme point de repere un document important
depuis l'annee 1443, concemant sur la familie de Iliaş Şanga.
Mots-cles: genealogie, histoire, 1443, histoire familiale, csangos, Moldavie

Acest articol este o variantă (pregătită cu ani în urmă pentru tipar) a
unei comunicări ştiinţifice 1 prezentate la Comisia Naţională de Heraldică,
Genealogie şi Sigilograjie a Academiei Române - Filiala laşi, în şedinţa
din 19 octombrie 1999.
La vremea respectivă încredinţasem textul spre publicare unei reviste
ştiinţifice a cărei apariţie a tot fost amânată, astfel încât, nici materialul
nostru nu a mai văzut lumina tiparului.
Am regăsit relativ recent textul comunicării de odinioară şi am decis
să îl publicăm, prin bunăvoinţa domnului prof.dr. Ioan Mitrea, în
prestigioasa revistă de istorie: Zargidava.
Am păstrat în mare parte textul iniţial (renunţând, totuşi, la unele
fragmente, cu trimiterile documentare aferente, din partea de istorie,
relative la "fenomenul ceangău" 2 , care, între timp, au fost valorificate în
alte studii de specialitate3), actualizând doar, din motive lesne de înţeles,
aparatul critic aferent.
Comunicarea prezentată la şedinţa din 19 octombrie 1999 a Comisiei Naţionale de
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române - Filiala laşi a avut titlul:
Genealogie şi istorie: familia lui Iliaş Şanga.
2
Anton Coşa, Catolicii din Moldova şi "fenomenul ceangău", în Angustia, 6, Sf. Gheorghe,
2001, p. 33-41; idem, Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV, în
Angustia, 6, Sf. Gheorghe, 2001, p. 15-20.
3
A se vedea, de exemplu: Anton Coşa, Problema originii catolicilor din Moldova, în
Carpica, XXXI, Bacău, 2002, p. 79-1 06; idem, Catolicii din Moldova în izvoarele
Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), Iaşi, Editura Sapienţia, 2007.
1
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1443 (6951) iunie 8, Suceava. "Din mila lui Dumnezeu, noi, Ştefan
voievod, şi domn al Ţării Moldovei. Facem cunoscut, cu această carte a
noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că această
adevărată slugă a noastră credincioasă, pan Iliaş Şanga, ne-a slujit drept
şi credincios. De aceea, noi, văzând dreapta şi credincioasa lui slujbă cătră
noi, l-am mi/uit cu deosebita noastră milă şi i-am dat, în ţara noastră, în
Moldova, satele anume: Văsieşti, pe Urmeniş, unde este casa lui, şi, pe
Tazlău, Boseşti şi jumătate din Bădeşti, şi, pe Trotuş, o poiană, anume
Borila. Toate acestea mai sus-scrise să-i fie urie, cu tot venitul, şi copiilor
lui, <şi> fraţilor lui, şi nepoţi/ar lui şi strănepoţi/or lui şi răstrănepoţilor lui
şi întregului lui neam, neclintit niciodată, în veci. Iar hotarul acestor <sate>
să fie <după> hotarul vechi, pe unde au folosit din veac. Iar la aceasta este
credinţa domniei mele, a mai sus-scrisului Ştefan voievod, şi credinţa fratelui
meu, Petru voievod, şi credinţa boierilor noştri ... mari şi mici ... "4 •
Cele de mai înainte introduc pe scena istoriei un personaj care,
neglijat pînă acum, constituie prin numele său un prim argument, de facto,
al prezenţei unei familii de "ceangăi" în Moldova secolului al XV -lea.
Asupra aproptem lingvistice dintre patronimul "Şanga" şi
determinativul "ceangău ", atrăgea dealtfel atenţia şi unul dintre editorii
documentului citat mai înainte, anume Mihai Costăchescu 5 , fapt remarcat şi
de către istoricul Andrei Veress 6 .
Astfel, documentul din 8 iunie 1443 constituie un izvor istoric
important în studierea problemei "ceangăilor".
Lucrarea noastră cuprinde două părţi: prima, de natură istorică, cea
de-a doua genealogică, ambele aflate într-o indisolubilă legătură.
Atrăgeam în anul 1996 7 atenţia asupra faptului că "ceangăii" apar pe
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, voi. I, întocmit de C. Cihodaru, 1. Caproşu,
Şimanschi, Bucureşti, 1975, p. 335-336.
5
Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti dinainte de Ştefan cel Mare, voi. Il, laşi,
1932, p. 159.
6 Dumitru Ivănescu, Informaţii pentru istoria cercetărilor genealogice româneşti în
corespondenţa lui M. Costăchescu, în Arhiva Genealogică, 1 (IV), 3-4, Iaşi, Editura
Academiei Române, 1994, p. 216.
7
Anton Coşa, Ceangăii între legendă şi istorie (manuscris), comunicare prezentată în
şedinţa din 12 decembrie 1996 a Cercului de Studii Medievale din cadrul Facultăţii de
Istorie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi; idem, Consideraţii asupra originii şi
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scena istoriei în sud-estul Transilvaniei, un spaţiu de interferenţă etnică şi
culturală, propice naşterii unui asemenea fenomen, promiţând atunci
continuarea cercetărilor şi revenirea ulterioară asupra acestei probleme.
Demersul din anul 1999 privind genealogia familiei lui Iliaş Şanga
ne-a oferit prilejul de a relua sintetic o serie dintre punctele de vedere de
atunci, rămase valabile peste timp, iată, şi în anul 2016, considerându-le
oportune şi în acelaşi timp auxiliare importante ale informaţiei genealogice
în acest context.
Cine au fost, de fapt, aceşti atât de controversaţi "ceangăi"? Am
căutat, încă din anii studenţiei, să găsim răspunsul potrivit la această
întrebare. Astfel, am cercetat, rând pe rând, importante fonduri arhivistice
din România8 şi de la Sfântul Scaun9, am parcurs o consistentă
bibliografie 10, am publicat rezultatele demersurilor noastre ştiinţifice
(concretizate în diverse studii de istorie 11 , genealogie 12 , etnografie 13 ,
evoluţiei

fenomenului ceangău, în Almanahul "Presa Bună", Iaşi, 1996, p. 61-76.
Idem, Izvoare inedite privind catolicii din Moldova: "Status animarum", prima parte
în Arhiva Genealogică, V (X), 1-2, laşi, Editura Academiei Române, 1998, p. 155-160
respectiv partea a doua în Arhiva Genealogică, V (X), 3-4, Iaşi, Editura Academiei
Române, 1998, p. 199-258; idem, Un izvor genealogie inedit: "Liber Confirmatorum",
în Carpica, XXXX, Bacău, 2011, p. 166-188.
9 Idem, op.cit., laşi, 2007.
10
Idem, op.cit., Iaşi, 2007, p. 559-574; idem, Bibliografie cu privire la istoria catolicilor din
Moldova, în volumul O viaţă închinată unei opere: in memoriam professoris Dumitru
Mărtinaş (coord. Anton Coşa), Iaşi, Editura Sapienţia, 2016, volum aflat sub tipar.
11
ldem, loc.cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33-41; idem, loc.cit., Bacău, 2002, p. 79-106.
12
Idem, Genealogii de "ceangăi": un demers necesar, în Arhiva Genealogică, V(X), 3-4,
Iaşi, Editura Academiei Române, 1998, p. 45-48; idem, Familii catolice din Moldova de
origine transilvăneană. Schiţe genealogice, în Arhiva Genealogică, VI(XI), 1-4, Iaşi,
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", 1999, p. 95-104; idem, Genealogii
eclesiastice catolice în Moldova, în Acta Bacoviensia, nr. 6, Bacău, 2011, p. 189-204; idem,
Genealogies des "csangos": Une histoire familiale au travers des frontieres, în
Carpica, XLII, Bacău, 2013, p. 387-398.
13
Idem, Comunităţi catolice din Moldova: Faraoani şi Valea Mare. Coordonate
etnografice, în Buletin Istoric, nr. 6 (revista Departamentului de cercetare ştiinţifică al
Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi), laşi, Editura "Presa Bună", 2005, p. 15-36; idem,
Comunitatea catolică din Horgeşti-Bacău. Coordonate etnografice, în Anuarul
Muzeului Etnografic al Moldovei, nr. 6, laşi, 2006, p. 267-304; idem, Comunitatea
catolică din Mărgineni-Bacău. Coordonate etnografice, în Anuarul Muzeului Etnografic
al Moldovei, nr. 9, laşi, 2009, p. 279-314; idem, Tuta. Coordonate etnografice, în Buletin
Istoric, nr. 12 (revista Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano8
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antroponimie 14 , heraldică 15 , în volume monografice 16), încercând să
înlăturăm, cu grijă, vălul de obscuritate care a acoperit, multă vreme, istoria
"ceangăilor".

De la bun început am constatat faptul că una dintre greşelile
fundamentale ale celor care s-au ocupat în trecut de această problemă
(perpetuată şi astăzi, din păcate, cu precădere în istoriografia maghiară) a
fost aceea a considerării termenului "ceangău" ca etnonim, căutându-se
implicit şi originile unei etnii purtând acest nume (de ceangăi), demers care,
în mod firesc, nu a dus decât la concluzii controversate 17 din punct de
vedere ştiinţific. S-a ajuns la raportarea nejustificată a acestui termen la
adresa comunităţii catolicilor din Moldova, fapt fundamental greşit, cu
repercusiuni negative asupra acestor credincioşi.
Termenul "ceangău" a fost folosit în decursul timpului "cu sensuri
diferite, Iară să se încerce stabilirea momentului istoric când apare, aspect
deosebit de important în privinţa sensului corect pe care l-a avut iniţial" 18 .
Totodată, la fel de importantă este şi fixarea locului unde este
consemnat pentru prima dată. In acest sens, este cert astăzi faptul că spaţiul
originar al termenului "ceangău" a fost sud-estul Transilvaniei, un teritoriu de
interferenţă etnică şi culturală, care a favorizat apariţia "fenomenului
Editura "Presa Bună", 2011, p. 103-128; idem, Ancore identitare
în cultura populară a romano-catolicilor din Moldova, în volumul:
Ioan Lăcătuşu la 65 de ani, ediţie îngrijită de Vasile Stancu, voi. 1-11, Sfântu Gheorghe,
Editura Eurocarpatica, 2012, p. 557-560; idem, Comuniunea viilor şi morţilor în satul
Somuşca (judeţul Bacău): Cântecele de priveghi, în Anuarul Muzeului Etnografic al
Moldovei, nr. 13, laşi, 2013, p. 207-230.
14 ldem, Antroponimie şi toponimie la catolicii din Moldova în 1696, în Zargidava.
Revistă de istorie, XV, Bacău, 2016, p. 139-157.
15 ldem, Heraldică teritorială. Stemele localităţilor cu populaţie catolicA din Moldova,
în Carpica, XLIII, Bacău, 2014, p. 261-278.
16
ldem, Cleja. Monografie etnografică, Bucureşti, Editura SemnE, 2001; idem, Catolicii
din Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2007; idem, Comunităţile catolice din
judeţul Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 2007; idem, Monografia comunei Gioseni,
laşi, Editura Sapienţia, 2009; idem, Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura
Magic Print, 2009; idem, Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 2010;
idem, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel, 201 O; idem,
Monografia satului Somuşca, Oneşti, Editura Magic Print, 2013.
17
A se vedea Anton Coşa, loc.cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33-41; idem, loc.cit., Bacău,
2002, p. 79-106.
18
ldem, loc.cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33.
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ceangău" 19 •

În consonanţă cu lingviştii care "susţin faptul că în privinţa sensului
unui termen, trebuie căutată întotdeauna forma primară existentă în limba
de origine a acestuia" 20 , am căutat şi noi această formă primară a
termenului ceangău şi am găsit-o în maghiarul "csang"21 (cu variantele:
"csangani", "csangodni'm, "elcsangodni"), cu înţelesul de "străin",
"înstrăinat" 23 , arătând deci o însuşire, o calitate, fiind cu ·alte cuvinte un
nume calitativ, nicidecum un nume etnic 24 •
Fiind un cuvânt de origine maghiară, el nu putea fi folosit iniţial decât
de indivizi vorbitori de limbă maghiară (fie el şi sub forma unui dialect
maghiar) la adresa altor indivizi din afara comunităţii respective. Cum în
sud-estul Transilvaniei, vorbitori de limbă maghiară au fost (după stabilirea
lor aici) secuii, termenul "ceangău" a fost folosit de către aceştia pentru a-i
desemna pe cei care nu erau secui, adică pe românii băştinaşi, trăitori în
zonă, "unii dintre ei aspiranţi la calitatea de secui" 25 .
Dealtfel, contextul apariţiei termenului "ceangău" în sud-estul
Transilvaniei, în perioada evului mediu, este într-o strânsă legătură cu
procesul de "secuizare" 26 a românilor din zonă, de care însă nu s-a vorbit
încă suficient de mult.
Dacă la venirea şi stabilirea secuilor în sud-estul Transilvaniei,
"drepturile, libertăţile şi privilegiile" 27 românilor ca autohtoni nu au fost
contestate, ci au fost păstrate şi recunoscute de regalitatea maghiară, totuşi,
în condiţii specifice, asupra cărora am insistat în alte locuri 28 , convieţuirea
dintre români şi secui a dus relativ repede la un proces de asimilare, de
"secuizare" a primilor.
Trebuie să precizăm faptul că "procesul de secuizare" care a avut loc
Idem, loc. cit., Iaşi, 1996, p. 61-76; idem, loc. cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33-41 respectiv
p. 15-20.
20
Idem, loc. cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33.
21
Vezi: Revai Nagy Lexikona, IV, Budapest, 1912, p. 754-755; Uj magyar lexikon, voi. 1,
Budapest, 1960, p. 480-481.
22
Ion Podea, Monografia judeţului Braşov, voi. 1, Braşov, 1938, p. 50.
23
Ibidem.
24
Anton Coşa, loc. cit., Bacău, 2002, p. 87.
25
Idem, loc. cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33.
26
I.I. Russu, Românii şi Secuii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1990, p. 40.
27
Anton Coşa, loc.cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 15.
28
Ibidem, p. 15-20.
19
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în sud-estul Transilvaniei (devenit, după aşezarea aici a secuilor şi saşilor,
un spaţiu de interferenţă etnică şi culturală) a fost unul natural. Se cunoaşte
deja29 că în Transilvania evului mediu nu oricine putea deveni secui (aspect
trecut adesea cu vederea), ci doar acela care făcea dovada prestării unui
anumit serviciu în schimbul obţinerii acestei calităţi.
Dealtfel, nici termenul secui nu a fost iniţial un etnonim, el arătând tot
o însuşire, o calitate, e drept privilegiată, căpătată în schimbul anumitor
prestaţii, de regulă militare ori economice 30 . La un moment dat, în secolul
al XV -lea, aceste privilegii ale secuilor vor fi restrânse de către voievodul
Transilvaniei, ceea ce va conduce la emigrări ale secuilo~ 1 în Moldova,
acolo unde îşi găseau adăpost şi românii ardeleni 32 . O parte a secuilor care-şi
pierd privilegiile specifice şi sunt nevoţi să emigreze în Moldova ori în alte
zone, vor fi şi ei denumi ţi "ceangăi" începând din secolul al XV -lea.
De fiecare dată însă, indiferent dacă vorbim de "ceangăi" de origine
română sau "ceangăi" la origine secui, termenul "ceangău" era raportat la
individ şi nu la o comunitate anume, lucru firesc având în vedere faptul că
individul era cel care primea acest nume calitativ, nu comunitatea din care
făcea parte. Greşita extrapolare a termenului "ceangău" la nivel comunitar
are loc mai târziu, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, mai precis în
anul 1780, prin intermediul preotului secui Zold Peter, refugiat în Moldova
în urma evenimentelor de la Madefalva din 1764 (cunoscutul
Siculicidium 33 ), în condiţii asupra cărora nu vom insista aici, dar pe care le-am
detaliat cu alte ocazii 34 .
Totuşi, menţionăm aici, încă o dată, doar faptul că prin inovaţia
lingvistică a preotului secui Zold Peter (care foloseşte pentru prima dată
relativ la catolicii din Moldova sintagma "ceangăi-maghiari" 35 , prin
29

Ibidem, p. 33-41.
Szab6 Karoly, Szekely Okleveltar, 1, Kolozsvar-Ciuj, 1872, p. 52-53, apud Documente
privind istoria României, C. Transilvania, veacul XIV, voi. IV (1341-1350), Bucureşti,
1955,p.282,doc.401.
31
Ibidem, p. 272-280.
32
Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1971, p. 103.
33
Cf. Acta- 1996, Sfăntu Gheorghe, voi. 1, 1997, p. 209-224.
34
Anton Coşa, loc. cit., Bacău, 2002, p. 79-106.
35
Cf. "Notitia de rebus Hungarorum qui in Moldavia, et ultra degant, scripta ab Adm.
R.D. Petro Zold, Parocho Csik Delmensi in Siculia data ad A.R.P. Vincenti Blacho",
publicată în traducere maghiară în Magyar Konyv-Haz, III, Pozsony, 1783, p. 414-428 şi în
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alăturarea

a doi termeni: "ceangău" - folosit în Transilvania şi "ungur" folosit rară conotaţii etnice la adresa catolicilor moldoveni, cu sensul de
locuitor venit din Ţara Ungurească, cum mai era denumită Transilvania),
precum şi prin raportarea noului termen la o comunitate bine definită (a
catolicilor din Moldova), acesta a creat în mod evident un fals etnonirn şi
implicit o falsă problemă etnică în Moldova36 , cu urmări până în zilele noastre.
Menţiunile documentare medievale ale termenului "ceangău" sunt
patronime. Una dintre acestea vizează tocmai personajul căruia i-am
dedicat comunicarea noastră, anume: Iliaş Şanga. Originea lui
transilvăneană este probată de numele Şanga pe care el ori ascendenţii lui
nu-l puteau căpăta decât acolo, în condiţiile arătate în prima parte a
comunicării.

Nu ştim cine a fost primul membru al familiei Şanga (purtând acest
nume) stabilit în Moldova şi nici motivele concrete ale emigrării, cele
generale putându-le întrevedea din cele inserate în lucrarea noastră până
acum. Ceea ce ştim despre începuturile vieţuirii acestei familii în spaţiul
moldav sunt legate de uricul din 8 iunie 1443, citat la începutul lucrării.
Motivele pentru care Iliaş Şanga primeşte uricul din 1443 nu sunt, se
pare, străine de evenimentele 37 din toamna anului 1442 când Ştefan38 ,
sprijinit de un al treilea frate, Petru39 , precum şi de o parte dintre boierii lui
Iliaş 40 , îl înlătură pe acesta din urmă din ţară, ocupând tronul Moldovei 41 •
Probabil, lliaş Şanga a fost unul dintre cei care I-au ajutat pe Ştefan al II-lea
în demersul său, iar în schimbul acestui serviciu de natură militară va fi
răsplătit de către noul domn cu posesiunile amintite în documentul din 1443.
Acest document (din 8 iunie 1443) reprezintă prima atestare a
termenului "ceangău". Această realitate a fost remarcată cu ani în urmă şi
de către istoricul Andrei Veress într-o scrisoare (din 21 aprilie 1934)
expediată din Budapesta, adresată lui Mihai Costăchescu, unde nota:
,,Prea stimate Domnule Coleg. Aştept corectură zilnic dintr-un studiu
traducere germană sub titlul Reisse nach der Moldau, în Ungarisches Magazin, III, nr. 1,
Pressburg, 1783, p. 90-110.
36
Anton Coşa, loc.cit., Bacău, 2002, p. 79-106.
37
Cf. Istoria românilor. Epoca medievală, Chişinău-Iaşi, 1991, p. 107-111.
38
Este vorba de domnul Moldovei, Ştefan al II-lea.
39
Petru al III-lea, viitor domn al Moldovei.
40
Este vorba de domnul Moldovei, Iliaş 1.
41
Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Bucureşti, 1976, p. 52.

Genealogie

şi

istorie: familia lui

Iliaş Şanga

193

(scris în limba mea maternă) despre orzgznea şi numele ceangăilor din
Moldova. Studiul este rezultatul cercetărilor mele de peste treizeci de ani,
făcute la Roma şi aiurea. Mult mi-au folosit însă şi bogatele date ale
publicaţiunii Dv. monumentale, cuprinzând vechile documente moldovene. Aşa
de pildă, numele lui pan lliaş Şanga din 1443 e cea mai veche pomenire a
numelui ceangăilor. Nu găsesc însă cele ce aţi făgăduit (p. 159 voi. II) despre
cuvântul sangău, ceangău - care notă a rămas desigur din nebăgare de seamă
între mâinile Dv. şi astfel v-aş ruga să-mi comunicaţi părerea Dv. cât mai
urgent posibil pentru ca să o pot folosi - citând-o fireşte - în memoriul meu,
care cred că vă va interesa, căci sunt convins că am reuşit a deslega enigma
mare a obârşiei lor, care e curat cumană, chiar şi pe baza toponomasticii
moldovene ... Mulţumindu-vă anticipat, vă salut cu toată stima. A. Veress'...t 2•
Nu avem indicii privind vreun răspuns al lui Mihai Costăchescu la
rugămintea colegului maghiar. ,Jn mod obişnuit, cei care-i so/icită părerea
primesc informaţii competente şi documentate" 43 •
Important pentru noi rămâne faptul că doi istorici de marcă vorbesc
de o apropiere între termenul "ceangău" şi patronimul Şanga (menţionat ca
atare în documentul anului 1443).
Menţionări documentare exprese ale termenului ceangău (în afara
celui din 8 iunie 1443) sunt foarte puţine, întrucât nu toţi ceangăii se puteau
ridica la o importanţă socială, economică, la un rang militar ori politic care
să le permită menţionarea în documente.
Pe lângă cazul lui Iliaş Şanga, mai apare în Moldova un Vasîi Şanga44
într-un act din 10 ianuarie 1490. Între cei doi nu este decât o simplă
apropiere omonimică. Asemenea menţiuni se găsesc fireşte şi în
Transilvania. Amintim aici doar pe Andrei Ceangăul (Csâng6 Andrâs) 45
pomenit în 1560. Exemplele de mai sus întăresc afirmaţia noastră privind
raportarea termenului "ceangău" la individ.
Pornind la reconstituirea genealogică a familiei lui Iliaş Şanga ne-am
lovit de sărăcia izvoarelor. Demersul nostru a fost ajutat, într-o mică
măsură, de evoluţia proprietăţilor dobândite prin uricul din 1443.
Astfel, am putut stabili faptul că Iliaş Şanga a avut doi copii: o fată pe
D. Ivănescu, loc.cit.
Ibidem, p. 195.
44
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nume Ana şi un băiat Bîlco46 • Cei doi vor moşteni posesiunile tatălui lor, iar
odată dobândite le vor administra ori le vor vinde, fiecare după dorinţă.
Bîlco, cunoscut şi sub numele de Bîlco Băsăscu, vinde relativ repede
" ... a sa driaptă ocină dintru al său drept urie, giumătat(e) din satul lui, din
Băsăşti, partea ce din sus, slugii noastre Niagului şi fratelui său Stoicai
armaşul ... •>4 7 , după cum ne arată un document din 9 ianuarie 1488.
Nu ştim ce va fi făcut Bîlco cu celelalte părţi din moştenire. Înclinăm să
credem că le-a vândut şi pe acelea, unul dintre motive fiind, probabil, lipsa
urmaşilor direcţi.

În ceea ce o priveşte pe Ana, aceasta a avut doi copii: o fată Sora şi un
sau fată) despre al cărui nume nu ştim deocamdată nimic.
Cunoaştem în schimb faptul că acest enigmatic copil a avut la rândullui două
fete, pe Drăghiţa şi pe Maria. Lor le va vinde mătuşa Sora "ocina sa dreaptă,
din uricul său drept din privilegiul bunicului său lliaş Şanga ce a avut de la
străunchiul nostru, de la Ştefan voevod, a patra parte de sat din Băseşti, pe
Tazlău ... •>4S, după cum aflăm dintr-un document de la Petru Rareş, datat 9
martie 1535. Tot lipsa urmaşilor trebuie să fi stat şi la originea acestei vânzări
(încheiate în familie), păstrându-se astfel posesiunile în familie.
Dealtfel, ca moştenitoare drepte ale lui Iliaş Şanga, Drăghiţei şi Mariei le
va întări, prin uricul din 9 aprilie 1560, voievodul Alexandru Lăpuşneanu
" ... ocine/e şi moşiile lor, în ţara noastră a Moldovii, din ispisoc de danie ceIau avut moşul lor lliaş Şanga de la moşul domniei mele Ştefan voevod,
jumătate din sat Băseşti, jumătatea cea din jos şi a patra din Văsîieşti, partea
din cătră apa Trotuşului şi cu poenile anume Podena şi Runcul, ce este
curătura lor, cari sunt piste apa Trotuşului şi a patra parte din poeni Borâlei
pentru ca să le fie lor şi de la noi urie cu tot venitul ... •>49 •
Începutul secolului următor va găsi însă aceste proprietăţi în cu totul
alte mâini, ceea ce ne face să credem că Drăghiţa şi Maria au fost ultimele
descendente ale lui Iliaş Şanga. De vor mai fi existat şi alţi urmaşi ai acestei
familii nu ştim în stadiul actual al cercetării noastre, ei continuând să
rămână, deocamdată, sub sigiliul enigmei.
altul

(băiat
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