CONTRIBUŢll LA STUDIUL POPULAŢIEI
ORAŞULUI VASLUI
N. N. LUPU

Oraşul Vaslui face parte din generaţia oraşelor feudale vechi şi pro
vine dintr-un tîrg de vale.
Situat în partea centrală a Podişului Bîrladului, la confluenţa
pîraielor Rahova şi Vaslui cu Bîrladul, oraş.ul Vaslui ocupă partea sudică
a dealului Mori i (120 m), pînă în lunea joasă a Bîrladului şi a pîrîului
Delei. Această aşezare geografică coincide cu o zonă de convergenţă a unor
drumuri foarte importante ce vin dinspre nord-sud, est şi vest, drumuri
ce se suprapun în part1e peste arterele de circulaţie vechi cu importanţă
internaţională. Amintim printre acestea vechiul drum de negoţ interna
ţional, care lega oraşele galiţiene, Cracovia şi Lemberg cu cetăţele şi ora
şele de la gurele Dunării şi de la Marea Neagră. Această aşezare geogra
fică, favorabilă activităţii umane, precum şi anumitle condiţii social istorice,
au determinat apariţia şi dezvoltarea oraşului, care în anumite perioade
s-a înscris între cele mai importante din Moldova.
Pentru prima dată, oraşul Vaslui, este pomenit in documen.îte 1n 1 375.
Aşezat pe drumul comercial amintit, încă1 din timpul lui Alexandru cel Bun
(1400-1 432) a avut funcţia de vamă, de strajă militarăJ şi chiar de reşedin
ţă domnească. Oraşul Vaslui este menţionat ca scaun domnesc pe vremea
lui Ş'befan cel Mare (1470) . Incă din 1 447 se spune că tîrgul Vasluiului îşi
avea hotarele sale, ocolul său ca moşie. In 1490, Ştefan cel Mare dă vasluienilor marele urie, în care arată că a cumpă(["at, El domnul, cu 1490
zolţi tăltărăşti, 16 sate şi silişti de Ia proprietarii din loc şi le afuroseşte
tirgului (tîrgul nost]ru al Vasluiului). (11)
Perioada 1400-1 500 este o perioadă de înflorire şi dezvoltare continuă
a tîrgului. lncepînd cu anul 1 538, are şi funcţia de judeţ. După mutarea
capitalei la Iaşi şi fixarea scaunului vorniciei mari a Ţării de Jos la Bir
Iad, Vasluiul începe să decadă, menţinîndu-se pînă în zilele noastre la ni
velul unui oraş mic, cu o dezvoltare foarte lentă.

Populaţia or�lui Vaslui.
Primele ştiri care meritjă a fi luate în seamă sînt acelea din Codex
Bandinus.
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In 1 646, după acest izvor, Vasluiul numărăl cea 400 case adică mai bine
de 1000 locuitori. Dacă nu este chiar exactă această cifră, totuŞii nu este
departe de adevăr deoarece în condica liuzilor din 1803 se menţionează
227 bimici, cea. 1 1 00 suflete .
In catagrafia tîrgului şi ţinuflului Vaslui din 1 820, tîrgul cuprindea
470 liude, ceea ce ar face peste 2000 suflete.
După catagrafia Vasluiului pe anul 1 83 1 tîrgul Vasluiului număra 477
de liuzi adică 2.300 suflete.
Date asupra populaţiei Vasluiului bazate pe un recensămînt sînt ace
le a din 1 859- 1860.
Din această statistică Vasluiul numălră 4334 locuitori. Din 1 859 şi pînă
la 1 899 nu s-au efecfluat decît numărători cu caracter fiscal, neglijînd o
bună parte din populaţia neimpozabilă. aceste numărători nu pot fi luate
in considerare.
De pe linia tradiţională a recensămîntului fiscal s-a ieşit cu incepere
din 1 889 aşa că rezultatele acestei statistjici pot fi folosite cu succes.
Populaţia Vasluiului după această! statistică era la 1 889 de 9171 lo
cuitori.
Primul recensămînt cu adevărat general al populaţiei României este
cel din 1 912 după care Vasluiul număra : 1 0 397 locuitpri.
La recensămîntul efectuat în 1 930, oraşul Vaslui a avut o populaţie
de 1 5.310 locuitori. La cel din 1 94 1 , numărul locuitorilor a fost de 13 .887
locuitori, iar în 1 948 după trei ani de refacere economică abia ajunge la
1 3.738 locuitori, deci mult sub nivelul anului 1 930. Dinamica populaţiei
in anii construcţiei socialiste ne arată o creştlere rapidă a populaţiei acestui
oraş, totuşi mult sub nivelul majorităţii oraşelor din ţarăl. Datele statistice
scot bine în evidenţă aceasta.
Anul
Nr.
loc.

1 948

1 956

1 960

1 963

1 965

1 966

1 967

1 968

1 3738

14850

158 1 8

1 6675

1 7024

1 7950

1 8769

1 9823

Respectiv în ultjirnii 20 ani, populaţia acestui oraş. abia a crescut cu
6085 locuitori, ceea ce înseamnă extrem de puţin, avînd în vedere faptul

că Vasluiul se găseşte într-o regiune unde densitatea aşezărilor urbane
este sub media pe ţară. Aceasta se datoreşte în primul rînd industriei încă
slab dezvolt]ate a acestui oraş şi funcţiei sale predominantă de servicii ceea
ce duce la un indice mic de urbanizare cu consecinţe negative în creşte
rea populaţiei şi dezvoltarea în general a oraşului . Industriile slab dez
voltate nu reprezintă perioada la care ne referim o atracţie deosebită
pentru populaţia din jurul oraşului. Sporul nat/Ural ca ş.i cel migratoriu
este redus, înregistiind după cum reiese din graficul (1) chiar perioada
de stagnare şi regres.
Dacă1 analizăm mai amănunţit dinamica populaţiei în ultimele secole
observăm că au existat perioade de înviorare
demografică
(1831-1 859,
1 859-1 899, 1912-1 930, şi 1 948-1 969), întrerupte de perioade cînd populaţia
creşte foarte puţin (1 899-1912), s-au chiar de perioade de regres (1 930-

1 941, 1941 - 1 948).
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Aceste perioade de înflorire sau de s�agnare demografică coincid cu
perioade de înflorire sau stagnare economică a acestei localităţi. Docu
mentele cercetate ( 1 , 2, 3, 4, 9, 1 0, 1 7) ne arată că pentru primele două
perioade dezvoltarea demografică a fost impulsionată de dezvoltarea vieţii
comerciale a aces® i tîrg, care atrage populaţii specializate în această func
ţie. Se poate observa în special o creştere rapidăl în acest timp a populaţiei
evreeşti, (menţionată în acest oraş alături de armeni şi greci încă din 1 525)
dar cu o creştere evidentă între 1 831-1 899 după cum reiese din următoa
rea stat]istică :
Anul
Nr.
loc.

1803

1 820

1831

1838

1 859

1 899

1 930

1941

64

180

1 44

892

1 202

3742

3275

3575

A trei a penoadă de dezvoltare demografică (191 2-1930) corespunde ca
pitalismului, respectiv inceputurilor dezvoltării industriei. Aceasta, alături
de funcţia administrativă de judeţ, a avu� un rol important, determinînd
un spor migratoriu pozitiv, care se reflectăl in creş.terea mai activă a
populaţiei. Acestei perioade îi urmează o perioadă de regres demografic.
Intre anii 1 930-1948 Vasluiul ca şi alte oraşe din Moldova, datorită crizei
economice, da�rită războiului şi urmărilor acestuia, datorită secetei din
1 946-1947, înregistrează o scădere evidentă a numărului de locuitori. Re
dresarea din acest punct de vedere se face foarte greu şi foarte incet.
Aceasta datorită faptului că prin legea administrativ teritorială din 1 950,
Vasluiul îşi pierde funcţia administrativă de judeţ fiind transformat în re
şedinţă de raion. Pe de altă parte industriile se dezvoltă foarte încet pre
dominînd indus�a uşoară şi cea locală, care antrenează un număr mic din
populaţia activă.
Datele statistice din ultimul deceniu ne arată că din totalul populaţiei
active, populaţia ocupatăl în industrie a variat în1lt_-e 2,05 şi 23,5%1 Aceasta
ne demonstrează că avem de a face cu un oraş cu indice de urbanizare
foarte mic. In oraşele de acest fel populaţia are o dinamică foarte puţin
activă. Sporul total anual în ultimul deceniu a variat întjre 236 şi 354 lo
cuitori, cu tendinţă în ultimul timp chiar de soăldere.
Acest spor avînd în vedere populaţia de 1 9.823 locuitori cît are Vas
luiul în prezent, depăşeşte puţin sporul din 1 896 cînd datele statistice arată
pentru acest oraş o creştere a populaţiei cu 60 locuitori pe an. Din aceasta
reiese că atît înainte de 1 944 cît şi după această dată, oraşul Vaslui a avut
un spor natJural şi migratoriu foarte redus.

Densitatea populaţiei.
Densitatea populaţiei a înregistrat o dinamică asemănăltoare creş.-tlerii
acesteia. In 1941 densitatea medie a populaţiei oraşului era de 73 locui
tori/ha, cu o concentrare mai mare spre centru unde densitatea attinge
100 loc./ha şi cu o densitate mult sub 60 loc./ha la periferie.
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In ultimul deceniu populaţia a crescut cu aproximativ 6000 locuitori,
dar observăm în acelaşi timp extlinderea foarte mare a suprafeţei oraşului
ceea ce are drept rezultat o densitate medie mică. Se observă aceiaşi con
centrare in centrul comercial al oraşului ş i aceiaşi dispersie spre periferie.
cu unele tendinţe de concentrare în jurul unităţilor industriale.

Structwra naţională a populaţiei oraşului Vaslui.
Privind din punct de vedere al elementelor etnice, Vasluiul deş•i nu
este un oraş mare, totuşi populaţia sa nu este omogenă şi n-a fost nici în
trecut.
In această privinţă sînt foartie interesante relatările misionarului Ban
dinus, care a vizitat mai toate satele şi oraşele Moldoveneşti locuite de ca
tolici în 1 946.
"Odinioară zise Bandinus" locuitorii unguri erau în mai mare număr
decît acum cîci locuiau în peste 300 caşe. Ei au, avu� biserică, paroh şi
liude magistru, acum abea se cunosc urmele unde a fost templul odini
oară. Templul a fost ars de poloni pe la 1 626 şi răpite odoarele altarului .
Azi sînt cîteva, din care cele mai multe a u fost folosite de biserica din
Huşi, înt!re care o cruce de argint şi două potire frînte.
Reiese deci clar că altă dată oraşul Vaslui a avut pe lîngă populaţia
sa băştinaşă formată din români şi o foarte însemnată! populaţie ungureas
că care s-ar fi ridicat la cea. 1 200 suflete. La data cînd misionarul vizitează
oraşul nu mai erau decît 1 6 unguri ce locuiau 4 case. Impuţinarea ungu
rilor din Vaslui se datoreştie in bună parte ciumii ce a bîntuit după invazia
polonă săvîrşită cu 20 ani înainte de sosirea lui Bandinus aici. Altă parte
a fost împrăştiatăJ sau luată în robie de către tătari.
Care este originea acest)or unguri ? Explicaţii în privinţa prezenţii un
gurilor la Vaslui ne dă tot Bandinus care spune că ungurii husiţi vin in
Moldova la 1460 ·fiind alungaţi de Matei Corvin. Statistica din 1941 men
ţionează pentru Vaslui un număr apreciabil de unguri (101). Intrebarea
care se pune e : sînt aceştia urmaşii vechilor colonişti ungun in număr
aşa de apreciabil în trecut în Vaslui, sau sÎIIlt recent veniţi. Inclinam pen
tru prima ipoteză şi credem că nu greşim, deoarece cifra de astă1zi a putut
fi rezultată numai prin sporul natural. Dacă admitem că într-o sută de ani.
populaţia se poate dubla, în aproape 300 de ani de la 1 646 la 1941, a putut
nu numai să atingă această, cifră, dar să ş.i o depăşească•.
Un alt grup etnic îl reprezintă armenii. Dacă statistica din 1 930, nu
ne dă pentru oraşul Vaslui decît 9 armeni, nu tot aşa era situaţia în trecuti
pentru că tot Bandinus ne spune : "Valahii şi armenii" locuiesc deja acest
loc, 300 de case sînt ale valahilor, iar ale armenilor 100 şi ambele naţiuni
număr mai bine de 1000 de capete.
Se găseau pe atunci în Vaslui 400 de armeni ş.i au fosti probabil mult
mai numeroşi in vremea lui Alexandru cel Bun care la 1418 înlesneşte coloni
zarea în Moldova a 3000 de armeni veniţi din Polonia. Armenii reprezintă
nu numai pentru Vaslui ci pentru întreaga Moldovă din acea vreme, ele-
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mentul etnic specializat in funcţia comercială. Comerţul armean durează
pînăl la 1 600 cînd este înlocuit în acest oraş cu comerţul grec ce durează
pînă in 1 800.
Numărul armenilor începe să scadă. după 1 439, cînd diln cauza prădă
ciunilor tătl3.rilor şi arderea oraşului ei se mută în altă parte .
Cît de eterogenă! a fost populaţia tîrgului Vaslui de la începutul se
colului XVI-lea se poate deduce şi din jalba locuitorilor români vasluieni
făcută către Ştefan Vodă cel tînălr contra negustorilor armeni, greci şi evrei
ce 'Îi exploatau.
Cu timpul însă armenii s-au asimilat şi continuă să se asimileze cu
românii.
Evreii - sînt pomeniţi în documente alături de armeni şi greci ca
negustori a acestJui oraş. încă din 1 525. Numărul lor era neînsemnat în a
cele timpuri faţă de armeni şi unguri. Cu timpul însă numărul lor a cres
cut considerabil atit prin sporul natural cît şi prin infiltraţii puternice
dinspre Galiţia, mai ales către 1869 şi 1 899, cînd ating numărul maxim
în acest oraş (3742), an după care scad continuu.
Alte elemente
etnice ale Vasluiului, însă de mai mică importanţă
numerică sînt : lipovenii, romii şi nemţii.
Lipovenii - sînt veniţi din Rusia
inainte de 1 880. Ei formează o
mahala care astăzi poartă denumirea de mahalaua lipovenească. Numărul
lor este de cîteva sute de locui�ori. Majoritatea sînt agricultori, o mică
parte sint meseriaş i şi mai puţin sint ocupaţi în industrie şi comerţ.
Romii - în număr redus locuiesc mai ales 'În partea oraşului din spre
valea Bîrladului, urmaş ii vechilor robi mănăJstireşti şi chiar domneşti. Nu
mărul lor se cif.rează la circa 250 locuitori.
Cel mai modest element etnic sub raport numeric sint nemţii, veniţi
ca meseriaşi şi lucrători la diferite întreprinderi industriale la începutul
sec. XX.
Din puru:t de vedere a structurii naţionale atît în trecuti cît şi astăzi
oraşul Vaslui a fost foarte eterogen. Ţinem însă să menţionăm că întot
deauna elementul etnic cel mai numeros şi cel mai reprezentativ a fost
cel românesc. Celelalte naţionalităţi au reprezentat şi reprezintă procente
reduse cu instabilitate de-a lungul secolelor destul de mare.

Structura profesională.
Referiri concrete putem •face numai pentru ultimele decenii cînd avem
date statistice mai exacte. Oraşul Vaslui ca toate oraşele din ţară1, în anii
construcţiei socialiste a înregistrat schimbări
importante în ce priveşte
structura profesională. Totuşi aceste schimbări sînt inferioare celor medii
pe ţară. Aceasta reiese din următoarele date statistice :
Din totalul populaţiei de 1 7.950 locuiori la sfîrşiul anului 1 966, populaţia
activă reprezenta abia 36,2% faţă de 59,7% cît este media pe ţară. Aceasta
se datoreşte în primul rînd funcţiilor oraşului, care nu reuşeşte să antreneze
în activităţi economice decit o parte din populaţia oraşului. Pe de altă
parte aceasta are drept consecinţă o slabă1 atracţie a populaţiei din jur de·
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către acest centru. Analizînd funcţiile de bază ale oraşului şi legat de a
ceasta struct{ura profesională a populaţiei active, am constatat că funcţia
de servicii deţine 61 ,4% din populaţia activă, urmează apoi industria căreia
îi revine 20,5% şi agricultura cu 18, 1 %.
De asemeni, se observă un număr foarte redus de salariaţi cu califi
care superioară. Din totalul populaţiei active 61 ,8% sînt muncitori cu
calificare inferioară. Iat·ă: prin urmare consecinţele directe ale unui grad
redus de dezvoltlare a industriei.
Măsurile recente luate de stat privind dezvoltarea unor regiuni ră
mase în urmă şi organizarea ştiinţifică a producţiei au în obiectivul lor şi
oraşul Vaslui.

Structura pe medii.
Oraşul Vaslui cuprinde şi cîteva localităţi din jur care formează zona
preorăşănească imediată şi care aprovizionează piaţa oraşului cu produse
agroalimentare. Acestte localităţi (Bahnari, Brodoc, Moara grecilor, Rediu,
Viişoara) cuprind un procent destul de mare de populaţie rurală. Datele
statistice actuale nu ne dau numărul acesteia, dar faptul că 1 8,1% din
populaţia activă a oraşului este ocupată în agricultlură ne demonstrează
că aceasta există ş·i încă în proporţie mare. Cert este însă că populaţia
urbană! ce locuieşte în acest oraş depăşeşte 75% şi ea a predominat din
totdeauna.
In concluzie, putlem spune despre oraşul Vaslui că se găseşte în ce pri
veşte număJrul locuitorilor la limita superioară a oraşelor mici.
Că are o densitate a populaţiei relativ mică şi dispusă concentric, încă
de la începutul secolului XX.
Structura etnică este eterogenă păstrînd amprenta unor evenimente
social istorice mai îndepărtate sau mai apropiate.
Structura profesională! şi pe medii sînt o reflectare directlă a gradului
de dezvoltare economică a oraşului.
Perspectivele acestui oraş, actuală reşedinţă de judeţ sînt destul de
mari. In ultimul timp se dă o atenţie 'bot mai mare industriei. Alături de
industrii mai vechi ca cea de materiale de construcţii şi alimentară, a a
părut în 1 967, o fabrică modernă de confecţii, una de încăţăminte, în 1 968
o fabrică de mobilă/, în 1 969 va intra în funcţie o fabrică de materiale ter
mo izolatoare şi altlele.
Aceasta este numai începutul redresării oraşului Vaslui, oraş vechi
românesc, oraş care prin însăşi poziţia sa într-o regiune rurală trebuie să
.se dezvolte şi să valorifice la un înalt nivel resursele naturale şi umane
existente în această regiune.
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CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DE POPULATION DE LA VILLE VASLUI

Resume
La ville de Vaslui falt partie de la generation des villes feodales. Elle est situee
dans la partie centrale du plateau de Blrlad.
La population de cette viile est de 17.950 habitants.
Des sa creation (1375) elle a eu une population tres h eterogene aussi bien sous
!'aspect de la structure nationale que professionnelle.
L'evolution du nombre de la population de la ville et celle des densites de son
foyer ont enregistre une seri e de particularites propres aux villes moldaves qui ont
participe a l histoire mouvementee de la Moldavie.
'
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