DATE PRIVIND "MOŞm..E BĂTRÂNE"
SERGIU ŞTEFĂNESCU

Scurt istoric, cadrul.foico- geografic. Metode de lucru ce ne propunem.
Numeroşi cercetători au studiat relaţiile de proprietate, asupra pământului, în
lumea satelor. Dintre ei mai de seamă sunt: Radu R..:>setti, cu opera Pământul, sătenii şi
stăpânii1 �i Henri H. Stahl cu volumele Contribuţii la studiul satelor devălmaşe
româneşti . Dar, într-o serie de cazuri-aspecte, cei doi mari specialişti au păreri diferite.
In unele situa�i vom prezenta punctul nostru de vedere.
Posibilită�le noastre de cercetare, net inferioare celor de mai sus, ne-au obligat să
restrângem mult zona studiată. Ca mare, aceasta acoperă partea mediană şi cea
inferioară a bazinului superior al râului Bârlad, cu bazinele inferioare ale pâraielor (mai
mari) Gârbovăf şi Şacovăţ4, bazinul superior al pârâului Racova5 şi bazinul pârâului
Stemnic6 . Din punct de vedere administrativ ea acoperă p� din nord-vestul judeţului
Vaslui, din sud-vestul judeţului Iaşi şi est-sud-estuljudeţului Neamţ
Zona luată în studiu se găseşte în jurul întretăierii meridianului estic 2'f25' , c"J
paralela nordică de 46°50', deci în Podişul Central Moldovenesc7 şi o considerăm
reprezentativă pentru Moldova de mijloc.
Micro-regiunea cercetată are un climat continental, altitudini de 100 - 465 m faţă
de nivelul mării, prezintă un relief vălurat format din dealuri cu culmi domoale
altemând cu văi largi şi adânci şi lunci de-a lungul apelor mai mari. Climatul existent a
dus la formarea pe suprafeţe întinse a pădurilor de şleau8, altădată acoperind suprafeţe
foarte mari, dar, odată cu înmulţirea popula�ei, pădurea s-a "retras" continuu din faţa
tbcului "pus" şi a securii . . .
Terenurile mănoase, pădurile întinse, cu numeroase specii melifere9 , flora
luxuriantă, existentă cu 4-5 secole în urmă, pe luncile pâraielor şi pe fănaţe1 0, asi�u
un optimum de viaţă popula�ei locale, fapt ce a dus la o locuire intensă a zonei1 Dar
unele situa�i de forţă majoră obligau, adesea, popula�a să se refugieze de pe văile
apelor principale, pe pâraiele cu văi înguste acoperite de păduri. După o generaţie, două,
o parte dintre localnici reveneau pe vechile vetre iar al�i rămâneau pe vetrele de
"restrişte", întemeind noi aşezări.
•

1 Radu Rosetti, Pimântul. sitenii şi stăpânii, tom 1, De la origini pânli la 1834, Bucureşti, 1907.
2 Henri H. Stahl, Contribuţii la stud iul satelor devilmaşe româneşti, voi. L Bucureşti, 1958; voi. IL 1 959;
voi. ID, 1 965.
3 Afluent de stânga al Bârladului, la Annăşeni.
4 ldem, la Todireşti.
5 Afluent de dreapta al râului Bârl?d, la sud de municipiul Vaslui.
6 ldem, la nord de municipiul Vaslui.
7 V. Băcăoanu şi colab., Podişul Moldovei, Bucureşti, 1980, p. 297-300.
8 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), Amenajamentul U. P. OI Dumeşti, din Ocolul Silvic
Băceşti, Bucureşti, 1 980, p. 1-1 16.
9 Tei, cireş, sălcii, măr, par, arţari, paltini, arbuşti.
10 DRH, A, 1, doc. 9 B, din 1399 Noiembric 28 " . . . la zăvoiul veşnic", p. 12-13.
1 1 A se vedea Tabelul nr.2.
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Pentru explorarea subiectului abordat ne-am propus ca baze de studiu:
a) Utilizarea în extenso a inforrna�ei cuprinse în foarte numeroase documente, emise de
domniile Moldovei între 1399 şi 1 801 şi care se referă la zona cercetată.
12
b)Utilizarea unor "planuri" de moşii, întocmite în prima jumătate a secolului XIX ,
13
urmată, pentru multe din ele şi de măsurarea în teren a câte două lă�i necesare
identificării limitelor dintre ele.
c) Utilizarea toponirnelor locale ca şi a inforrna�ilor ob�ute prin efectuarea de anchete
în rândul bătrânilor cu memorie bună.
d)Cunoaşterea în detaliu a terenului şi identificarea în teren a inforrna�ilor oferite de
documente, planuri, persoane în vârstă.
14
e)Cercetarea şi recercetarea amănun�tă a terenului din punct de vedere arheologic ,
element extrem de important, hotărâtor, care a lipsit total lui R Rosetti şi H. H. Stahl.
Studiul nostru are în vedere perioadele mai vechi de sec. XVIII, chiar dacă,
tangenţial, abordăm şi aspecte datând din sec. XVlli XIX. Precizăm că aten�a noastră
are în vedere .rela�a sat-moşie; stăpânul (ori stăpânii) acestora nu constituie obiectul
studiului nostru decât accidental.
Observând declinul demografic sever de la fmele sec. VM, din zona noastră şi
revirimentul din sec. VIINil,l am considerat că este logic ca studiul nostru să se refere
începând cu această dată, ce marchează apari�a primilor germeni ai genezei poporului
român. Chiar dacă la acea dată (sec. VIINl)ll , elementele slave nu fuseseră în totalitate
asimil<!_te de popula�a autohtonă.
Incercând să aflăm de unde ar fi putut veni primii întemeietori ai satelor noastre
din această zonă, am apelat la inforrna�a cuprinsă în cele două repertorii arheologice ce
ne stau la dispozi�e. Datele extrase sunt redate succint mai jos, după completarea lor cu
inforrna�a cuprinsă în volumul Descoperiri arheologice şi numismatice la est de
Carpaţi în secolele V - XI, de D.G. Teodor, Bucureşti, 1997.
-

asezAri semnalate în sec . . . .

Repertoriul
arheologic

V - VI

VI - VII

VII - VID

Vlll - IX

IX - X

X - XI

Total
aşeziri

aljudeţului Iaşi

45

6

52

1

1 18

12

234

al judeţului Vaslui

1 16

91

13

192

23

209

644

Deşi actualmente judeţul Vaslui are o popula�e inferioară numeric, în raport cu
aceea a judeţului Iaşi, între secolele V VI şi XI, si�a demografică era inversă, în
judeţul Vaslui fiind identificate 508 aşezări, iar în judeţul laşi doar 199.
Indiscutabil că nu toate locuirile din acele secole au fost identificate, totuşi
diferenţele se vor men�e şi în viitor, având în vedere că noi, în urma perieghezelor
efectuate pe o suprafaţă mică, am mai descoperit zeci de aşezări din această perioadă.
-

12

Toate "planurile" de care dispunem au fost copiate din biblioteci, de prof. Mircea Ciubotaru de la I.F.R.
"Al. Phillippide" din Iaşi, căruia îi transmitem mulţumirile noastre.
13 Au fost măsurate pe Drumul Naţional (DN) I SD şi pe traseul căii ferate Buhăeşti-Roman.
1 4 Datarca materialelor arheologice recoltate de noi din peste 280 de periegheze, a fost efectuată de
specialiştii LA. Iaşi, prof Dan G. Teodor, Silvia Teodor, Victor Spinei, M. Popovic� M. Islr.!le, V. Chirica,
S. Sanie şi de prof. Ruxandra Maxim - Alaiba de la lnstit de Tracologie şi de prof. N. Ursulescu de la
Universitatea "Al . 1. Cuza", cărora le aducem respectuoasele noastre mulţumiri.
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În această situa�e afmnăm, cu destulă certitudine, că primii oameni care s-au
aşezat aici începând cu sec. VllNIII, au urcat dinspre sudul, mai populat, al Moldovei
în grupuri nu prea numeroase, aşezându-se mai întâi pe văile mai largi, mai deschise, ale
1
apelor mai mari 5 •
Despre moşii şi legăturile dintre ele şi sate
Ce considerăm a fi o moşie? O suprafaţa de teren de formă şi mărime foarte

diferite, ce poate avea în cuprinsul ei terenuri arabile, făneţe, vii, livezi, păşuni, păduri,
ape şi, neapărat, vatra satului pe care îl hrăneşte şi căruia îi poartă numele; nume pe care
şi-1 schimbă odată cu cel al satului. Figurat vorbind, este ca o gigantică celulă ce are ca
nucleu satul.
De-a lungul secolelor, suprafeţele moşiilor (şi hotarele lor) rar au rămas
neschimbate; adesea au fost divizate prin înfiinţarea de noi sate, iar mâi târziu au fost
comasate, în urma acaparării lor de proprietari puternici, care, treptat, au imP.US
desfiintarea unora din satele ce le aveau, adunând popula�a în locuri, lor, convenabile1 6•
In urma desfiinţării satului de pe ea, o moşie îşi pierde "rangul" de moşie,
"retrogradând" în acela de trup sau taria al altei moşii, cu sat în ea1 7. De altfel, fostele
moşii SJ!fltfoste sate . . 1 8
In general orice moşie se compune din două �:
a) Moşia propriu-zisă (cea mare), este ceea ce astăzi numim "extravilan", în care se
includ şi pădurile, apele, căile de comunica�e, deci tot ce este, exclusiv vatra satului, şi
b)Moşia mică, pe care acum o numim "intravilan", care cuprinde doar vatra satului.
In măsura creşterii popula�ei se măreşte suprafaţa moşiei mici în detrimentul
moşiei mari.
.

Din constatările noastre rezultă, fără dubii, că nu poate exista şatfără moşie şi
nici mqşiefără sat.

In numeroase documente emise în sec. XIV XVll se găsesc exemple când pe o
moşie sunt amintite două sau mai multe sate, eventual şi o selişte. Deşi pare a fi un
element contradictoriu în raport cu cele afirmate de noi, nu este decât un paradox
aparent, pe care îl vom explica cu ajutorul tabelului nr. 1 .
-

Tabelul nr 1
Colecţia de documente şi data la care a fc6t publicat documentul

DRH, A, I

Pagina

12-13

nr.doc.

98

anul

1399

Itma
Nov.

ziua
28

Beneficiarul
urirului

Denumirea sa!Uiui S3lJ a seliştei
·�mtarite"

doomesc
--

Ţiban

-

Un sat pe Gâibovaţ19
Un sat pe Bârlad, în gwa
Grasnei20

15 "Şi astfel cu încetu� s-a înmulţit. . . numărul satelor, umplându-se întăiul văile râurilor celor mari, apoi cele
�e pâraielor ce s'aruncă într'însele. . . ", R Rosetti, op. cit, p. 39.
' 6 Ex.: lajumătatea sec. XVII, marele vistier Iordache Cantacuzino cumpăra satele Ţigăneşti, Cliceşti, Borăşti,
Dumeşti şi Slobozienii de SE din care face o singură moşie - Dumeştii. Ulterior acesta va prelua şi moşiile
Slobozienii de NV, Meleşcanii şi parţi mari din moşiile Marcoviceni, Leucuşeni şi Mălineşti. Astfel că 7-1 O
moşii îşi încetează existenta, "retrogradând" la rangul de trup al moşiei Dumeşti. V. Gh. Ghibănescu,
Ispisoace şi Zapise, V, p. 20-24, 3 1 -36, 44-5 1. V. şi R Rosett� op. cit. p. 1 08. 3 13.
li
Ex.: moşiile Mireştii, Marcoviceni� Hodorenii, Răceşti� etc., au rămas ca toponime ale unor tarlale, în
cadrul moşiilor actuale.
1 8 H. H. Stahl, op. cit, lli, p. 420.
•
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lbidmJ

239-240

170

1437

Mai

15

Tofan

lbidmJ

312-313

222

1442

Aug.

1

Man:o Brnta

DRH. A ID

188-191

96

1491

Oct.

15

Toader Hasnaş

. . . Pungeşti� Gârdneştii,
Lusceştii. . . unde este Cur.;ec şi. . .
unde a fost Wr3ecul lor vechf 1
Brnteştii pe Stfmn.ic
si. . .Bcllll:stii de Jos. oe Bârlar
. . . Baltfnii. . . Delenii, şi o selişte
Mi�lt:ştif'

Din acest tabel remltă că în primul caz se găsesc două sate (de fapt tre� cu
Băicăuţii), în aJ II-lea, existau cinci sate, în al ill-lea este vorba de un singur sat aflat pe

vetre dihotomice, iar ultima situaţie se referă la două sate şi o selişte.
Din aceste documente rezultă că celor patru beneficiari ai ,,mi lei" domneşti li
s-au '"'mtărit'' sate (2-5-2-2), nu moşii. Este evidentă relaţia stăpân-sat şi stăpân-moşie şi
nu cea de sat-moşie, care se subînţelege. Pe noi ne interesează însă relaţia sat-moşie.
Deşi aparent se subînţelege că pe o moşie pot exista "n" sate, realitatea nu
confrrmă aceasta. Să vedem pe ce. Susţinem şi vom dovedi că pe o moşie nu poate
exista mai mult de un sat In numeroase cazuri satul poate avea mai multe vetre
dihotomice, plus 1-2 selişti pe care a avut cândva vatra sa.
Pentru o informare de ansamblu, prezentăm tabelul nr. 2, în care este înscrisă nu
numai data cunoscută a primei atestări documentare, ci şi vechimea vetrelor acestor sate
stabilită arheologic.
Tabelul nr. 2
cuprinzând satele (şi seliştile) din zonă cu prima lor atestare documentară cunoscută
(nouă) precum şi vechim� materialelor arheologice descoperite24 :

Nr.

rând

1
2

3
4
5-a
5-b

6-a
6-b

7-a

Denumirea cunoscută a satului (sau se1iştii)

Priina atestare

documc:man1

runoswlă

1774

Pllltinisul

BabUS3

tm

8llcestii
A. Treia Parte
Vovriestii

146725
1838
1772?;
1533
1774
1399
1625

H�

Tibanestii Buhlei

�Gârbo�
Armasenii

Vechimea materia!ekr adleologia:
recoltale. Secolele. . .

XVII - XXI
XVI - XXI
XII, XN, XVD - XXI
XVII / XVIII - JC:;
XVID- XXI
XV / XVI - XIX
XN / XV - XXI
VII 1 VID - XVIII
XVI - XXI

---i

1 9 Acum satul Ţibăneştii Buhlei, comuna Baceşti.
Actualul sat Arrnăşeni, aceeaşi comună.
21
Aceste 5 sate ocupau bazinul superior al pârâului Racova Acum comuna Pwtgeşti cu satele Pwtgeşti,
Cwseşti Deal, Cwseşti Vale, Seliştea Lusceşti şi comuna Gârceni cu satele Gm-ceni şi Dumbmveni ( . . . unde
a fost varntecul lor vechi. . . ). Toale in jud. Vaslui.
22
Bonteştii era un sat pe vetre dihotomice. Vatrn de pe Bârlad a devenit selişte. Din cea de pe Stemnic s-a
dezvoltat actualul sat Radueşti� din com Deteşti,
Vaslui.
23
Acwn, satele Bălteni Vale, B!Uteni Deal (I), cu seliştile Delenii şi Micleştii. Toale se afla. in com B!Uteni,
Vaslui. V. şi H.H. Stahl, op. cit., 1, p. 196.
4 Marea majoritale a informaţiilor arheologice ne aparţin V. şi nota 19.
25 Pe vetrele şi moşiile acestor Sale cercetari le arheologice nu au fost finalizate ori inca nu s-au efectuat.
26
Hovri!.eştii - sat disparut
27
Ţibăn� Arrnăşenii, +Cliceştii etc., aveau numeroase vetre, cuturi, prisa.c� mori de apă Din toate
eviden�em doar vatrn de bază

20

"

"

ţud.

jud.
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7-b

"Un sat oe Bârlad în I!ID1I Oasnei"

8-a

Craestii

9-a

aurea

8-b
9-b

IO-a
10-b

I l -a
1 1-b
12
13
14
15-a
15-b
16
17
18
19

20
21

22

Dra!!usanii

Ghindarestii
Diii!.i3
B- .... ·---''·
8

32-a
32-b
33

34
35

36
37
38

stânl!3

---

1772"'
1469
1676
1469
1546
�
1 399,

I46cf5

Xlll / XIV

XVIII

XV(?), XVII/XVIII-XXI
XI / XII

XIX

VliliiXJ(I(IXII ?),)(lll-XXI
XIV / XV - XXI

VID 1 IX, XI / XII - XIX
XV XXI

' VID / IX - XV

Malinestii

1502

VID - XIX

Leurusatii
M�i

1838

XVll/ XVIll - XX

1453

XIll / XIV - XVIll

Ezerul

1636

X - XIX

Slobozienii de &t

Mait:ovicenii

1591

VID / IX - XIX

Manastirea Andrie.sif

1502

Xlll / XIV - XIX

1469

XIV - XVII / XVIII

CliaSii

1643

Hodorenii
Râni!Oaia

BereSiif

Dumestii Vechi
Slobozienii de Vest (Salul Vedri)

Valt'a Mare

Tcmestii (anle 1546)

)
�1 546
Valenii (fost Gaureni

liâiiAla 1964)

Mirestii

Jilroi'CIIi�
Cotia.tl
ot
asei"i

Viisoara (fosta

Rllcestii
Mahalaltia

XVI - XVIII 1 XIX

1839

XIX - XXI

1504

XVI

XIII - XVI

1489

XVI - XIX

1625

XIV / XV - XIX
. XV - XVIII

1469
1621(7)

XV / XVI - XXI

1591

VII / Vlll, IX / X - XIX

anle 1848

XVIII/ XIX - XXI

1502

IX / X - XVI

1546

XVI - XVIll

1 457 - 1504
�
1457 - 1504

-

XIV 1 XV - XVIII

1439

VIWill, VllliiX, X, XJLIXIII-XXI

1774

XIV - XV, XVII - XXI

1597, 1625
159125

Bali!!al

X / XI

1489

· 1597, 1635

�i

vn 1 VIII - XIX

1646

1457

'i

Tod
�i

44

VIII/IX-XI

183if'

1469

42
43

1527-1538, 1541- 154625

1621 (?)

AiidileSill

Sofimestii
�

41

XI - XVIII
XVII - XXI

1443

40

39

r..ad.n.�ui)

Suhuletul(Soholetf!

Schinelfa
Baicautii

31

dreaDt3 Ga!boVii.ilui)

Glodmi.i
Dumestii'

25

26-a

:

BalusestU

�i

26-b
rT
28
29
30

1399
1584"'

177r?

Tansa

23

24-a
24-b

57

1774
1782
1495

VID / IX - XIX

X 1 XI, XIII 1 XIV - XVIII 1 XIX
VID / IX - ? - XXI

II/ Ill - XII, XV - XXI

XVll 1 XVIII - XXI

Illl-ll OOX, XIIXI,I XIV/XV-XXI

1 590 - 1591

XVI - XIX

1865

XVII 1 XVIII - XIX

28 În localităţi precum SuhuleM Delt$i etc., unde perieghezele efectuate de noi nu acoperă întreg teritoriul,

am apelat la datele existente în RAiş, L II, de V. Chirica şi M. Tanasachi, ori la cele din RAVs de Ghenuţă
Coman.
29 Satul Dumeştii (Noi) înglobeazA în actuala sa vatră, (6 km E - V), fostele sate Andrieştii, cu Mănăstirea

Andrieşti, Slobozienii de SE, Meleşcanii, Leucuşenii şi Mălineştii.
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45
46
47
48
49-a
49-b
49-c
50
51
52-a
52-b
53-a
53-b
54

Rafaila (şi Manastirea Rafaila)
Gârcenii (Gârcineştii)

Schitul Măl int:şti

Dumbrăvenii
Radueştii
Bon�ii (pe Stemnic)
Bonteştii (La Două Fântâni)

Chetreştii

Balteni Vale
Delenii
Baltenii Deal (1)
Baltenii Deal (Il) (Capul Rediului)
Crăstoaie( pe Racova)
Micleştii

1546, 1599
1437"
1 830
1437, 1546
1816
1442"
1442
1491
1491
1491
1 892
1907
1491 "'
1491

XVII XVll - XXI

X 1 XL XI1'XIII - XXI
XVII - XXI
VII - XXI
VID - X. XIII 1 XIV - XXI
Vlli - X, XIII / XIV - ?
IX / X - XL XV - XVIII
VII/VID, X - XL XIV/XV - XXI
VII/VIII, X- XL Xlli-iXIV XXI
VO - VII 1 VIII, X - XVIII
XV / XVI - XXI
XV/ XVI - XXI

X. XI 1 XII - XI1L XV !XVI
XV

Cu ajutorul acestui tabel aflăm că cele două sate atribuite lui Ţiban la 1 399 au
fost înfiinţate în sec. VIINill şi respectiv X I . Din cele cinci "întărite" lui Tofan, la 1437,
avem informaţii arheologice doar pentru două: Gârcenii înfiintat în sec. X/XI şi
Dumbrăvenii cu existenţă continuă din sec. VII - XXI. Cele două sate date lui Marco
Bonta au fost înfiinţate în sec. VIII, Bonteştii de pe Stemnic30, şi în sec. IX/X Bonteştii
de jos (La Două Fântâni) de pe Bârlad3 1 • Perieghezele au stabilit că satele lui Toader
Hasnăş luaseră fiinţă astfel: Delenii, din sec. VII, Băltenii, din sec. VIINill, iar seliştea
Micleştii fiinţase doar în sec.XV.
Deşi datele oferite de tabelul nr. · 1 par a infirma afiiTI}aţia că pe o moşie nu poate
exista decât un singur sat, nu este decât un paradox aparent. In toate aceste situaţii, satele
ce au fost menţionate în uricele amintite, au fiecare moşia lor. Atât satele cât şi moşiile
lor au fost prezentate pentru ''întărire" domniei, practic comasate, sub administrarea
celui mai "proeminent" reprezentant al lor. Deseori el stăpânea-adrninistra32 un singur
sat, cu moşia lui, celelalte revenind rudelor sale apropiate. Este adevărat că, adesea, el
acapara şi proprietăţile unor fraţi sau surori lipsiţi de urmaşi.
Nedumerirea noastră se datoreazA decalajului enorm, de 4 - 8 secole, dintre
înfiinţarea unor sate şi moşii bătrâne, în sec. VIINIII, şi atestarea lor documentară din
sec. XV - XVI33, fapt ce face imposibilă cunoaşterea începutului relaţiei sat unic moşie bătrână, fără amănunţite şi repetate periegheze. La început, cândva, a existat
întotdeauna un sat (singur) pe moşia sa.
După vânzarea de la 1 5 oct. 1 49 1, numeroase moşii, între care Băltenii şi Delenii
lui T. Hasnăş vor fi comasate în moşia, cu mult mai mare, a Târgului Vaslui. O
asemenea moşie, uriaşă, putea avea pe teritoriul său 1 0- 1 5 sate, dar aceasta constituia o
"construcţie" artificială, relativ recentă, nici cum nu era ce înţelegem noi prin ,,moşie
bătrână", "din veac".
Aducând Ia situaţia existentă în zilele noastre, modul de administrare al moşiei
Tg� Vaslui îl putem asemăna cu o Întreprindere Agricolă de Stat - lAS, cu fermele sale.
30 V. şi G. Coman, Statornicie, Continuitate, Repertoriul Arheologic al judeţului Vaslui (RAVs),
Bucureşti, 1980, p. 1 10, XXII. 20,21 .
3 1 Rezultatele (parţiale) ale cercetărilor arheologice şi istorice efectuate de noi se regăsesc publicate în AMM,
XV - XX, 1, p. 1 55-248; alte informaţii vor apărea în aceeaşi revistă aflară sub tipar. Aici la nr.268.
32 În prima parte a sec XV boierii nu erau încă stăpâni . . . ai satelor, afirmă H.H. Stahl în op. cit., Ill, p. 1 0 1 .
33 Ex.: în Tabelul nr.2, rândurile 7b, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 30 etc.
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În acest caz, satele cu moşiile lor, de exemplu Delenii şi Băltenii, deveniseră "ferme",

iar Toader Hasnăş (şi al�i ca el), administratori, ei având, probabil, sarcina de a colecta
dijma, de a acoperi necesarul de zile/dacă, de a asigura buna punere în valoare a fostelor
moşii, devenite acum ''trupuri", tarlale, ale moşiei Târgului Vaslui.
Am mai observat că: odată cu creşterea popula�ei unui sat, creşte şi suprafaţa
"moşiei mici", în defavoarea "moşiei mari"; iar, când un sat dispare sau se mută pe altă
vatră, moşia "cea mică" devine selişte şi se contopeşte cu moşia "cea mare", în acelaşi
timp, altă po�une din "moşia mare" devine "moşie mică" - intravilan, vatra satului
respectiv.
Despre dicotomie şi uroire"
Anterior am amintit repetat de dicotomia a numeroase sate. H.H. Stahl arată în
voi . m al operei citate, la pagina 28, că dicotomia satelor este arhaică, cu caracter
gentilic, şi constituie o o:.:nigmă istorică. Iar la paginile 34-35 afirmă că împărţirea
dicotomică - duală nu este întâmplătoare, ci are un caracter prea general ca să poată fi
atribuită unui fenomen biologic.
In general suntem de acord cu observa�ile efectuate de H.H. Stahl. Din
cercetările noastre rezultă că această dicotomie-dihotomie este un fenomen foarte
complex, care are numeroase legături, suprapunându-se chiar, cu celălalt numit şi
"roirea" satelor. Pentru o mai sigură fundamentare, am extras din datele ce le aveam la
dispozi�e3� numărul de vetre (selişti în bună parte) şi durata locuirii (în secole), pentru
un număr de 1 6 sate, pe care le-am înscris în tabelul nr. 3.
·

Tabelul nr. 3
Nr.
vetrei

Denumirea
�
satului)

vatra I

de bază
23

Hovrlleştii

XVlXVI XIX

25 a

Ţibaneştii

vwvmVlliiiX,

XIIXII, Xlll xvm
XL XWXIII,
XVlXVIXVIll
VlliiiX, X,
XIIXII XVll!XVIII
VIWIX,
XIIX.II - XIX
XIIIIXIV,

33

Arrnlişenii

41

Dealul
Ţintirim

59

Glodenii

69

Leucuşenii

75 b

Meleşcanii

X - XIX

s loborienii

VI.VVIII, IX/X
- XIX

79 h

XIV/XV xvm

-

1 vatra a ll-a

l..ocuire pe

1 vatra a m-a
in secolele

vatra a IV-a

Observatii

XVlXVI - XIX

XVlXVI - XIX

--

Trei fulţi

X, Xl1'XIII XVll

XIV!XV' XVI,

XVI - XXI

--

XL XIV/XV XVIll

XVI - XVill

XVI - XXI

XIIIIXIV - xvm

XIIXII - XIX

--

VlliiiX, XI/XII XIX
XIV - XVill

--

---

-

XIV - XVIII

---

-

X - Xl, XIV/XV
- XIX
VIIII,IX X,
XITIXIII - XIX

xvm

-VlliiiX, XI/Xll,
XVIIXVII - XIX

-

-

-

- -

34 Fnumerate la nota 36.
35 Se găsesc la aceleaşi numere în articolele publicate în AMM, XV - XX, 1 şi în AMM, XXI.
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xvnXVIll

Pe a ll-a şi a
III-a vatră
Bruck!reştii

-

-

-

Sergiu Şte&escu

60
82 b

Ma!rovictnii

90 a

Andrieştii

104

Clic:eşlii

I lO

Ţigb:ştii

156

Boraştii

167

Mireştii

175

Anneneştii

'O)

Dumbravenii

XilliXlV -

XVIIIIXIX
VIII/IX - XIX
VIJ/VIll, X XIX
X/XI -

XIIIXIll, XN
- XVIIIIXIX

IX/X - XIll,
XNIXV xvm
XNIXV xvm
VIII/IX - XIll
- XVlll

VWllVIJIVID,
XVII/XVID

XNIXVXVIIIIXIX
XVll -XIX

XNIXV XVIIIIXIX

VIJIVlll VIll!IX,
XVIXVIIIIXIX

VIlliiX, XL'XII,
XN-XIX

-

-

-

-

-

-

-

XWXIII -

-

-

-

XL'XII, XVIXVlli

XVVXVll XVIIIIXIX

XVXII.

-

XIV-VIll

XN/XV - XVlli

-

-

-

IX/X, XV- XIX

XI

-

-

VIll!IX, XI- Xll,
XIV - XVlll

X - V1IIXVlli

XWXVII--

XIX - XXI

XVIIIIXIX

XVID--XIX

Analizând datele din acest tabel (care ar putea să nu fie sigure şi complete 1000/o),
se observă că: satele Hovrăeşti cu vetrele 1-ill, Armăşenii, cu vetrele 1-11, Glodeni� cu
vetrele m, şi tot aşa Leucuşenii, Meleşcanii, Slobozienii, Marcovicenii, Cliceştii,
Borăştii şi Mireştii au doua-trei vetre care au luat fiinţă în mai puţin de un secol.
Coroborând acest aspect cu observa�ile făcute la efectuarea perieghezelor deducem,

fără putinţă de tăgăduire, că dihotomiei satelor noastre, cel puţin în primul secol de la
înfiinţare, trebuie să i se acorde sorginte biologică
Tot cercetările arheologice amănun�te şi repetate, ce ne-au prezentat arii extrem
de restrânse din selişti şi vetre de sat, pentru primul secol de la înfiinţarea oricărui
sa:?6, denotă, indubitabil, că imensa majoritate a satelor noastre vechi (anle sec. XII/)
3
aufost înfiinţate de 1-2-4familii, indiscutabil, înrodite 1 .
Din observa�ile noastre mai rezultă că:
- Vetrele dihotomice ale satelor erau amplasate în locurile care ofereau cele mai blDle
condi�i de trai. Ele erau apropiate una de alta, adesea peste o vale, peste un pârâu,
uneori aşezate simetric, faţă în faţă, cu apa între ele.
- Solu�a de a crea două (trei) vetre ini�ale satelor era adoptată de întemeietori deoarece
în condi�ile unei populaţii reduse numeric, dar care avea la dispozi�e sute, lDleori chiar
mii de hectare de teren, iar ocupa�a de bază a locuitorilor era creşterea animalelor, prin
aceasta se urmărea crearea de noi suprafeţe de păşune, împiedicarea stabilirii lDlor
intruşi nedoriţi şi evitarea producerii de pagube de către arJirnalele domestice în puţinele
ogoare pe car:e 1� cultivau .
.
.
.
.
'l':
. ",
De obtcet purtau ace1aşt nume, d11erenţtate pnn ape1attve ca: "de sus", "de JOS
"din deal", "din vale", "de răsărit'', "de apus". Mai târziu, după vânzarea unei � din

36 Excepţie fuc colonizArile cu populaţii din afurn graniţelor. Towşi acestea au avut loc din sec. )(\/.
37 R. Rosetti op. ciL, p. 31 " . . . când Ii s-a puM urmări spita, toţi se trag dintr-un moş comwt, sau din . . . ".
"Trebuie să fi fost un om care să fi pus întâi toporul. . . .Acel om care Ia început alcătuia singur şi cu familia
lui locuitorii satului, ii dădu numele". Apud A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiani, ed. ll,
voi. !Il, p. 194; sau (şi) DIR, A, XV, II, doc. 148, p. 161.
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moşie, au apărut şi denumiri ca: partea de sat (cu) răzeşi, sau "�", ori cea cu
clăcaşi, sau "boierească", "mănăstirească'.38•
Dicotomie = roire ?
Aşa cum arătam mai sus, cele două fenomene sociale sunt extrem de complex
legate între ele, fiind greu de departajat unul de altul. Să ne explicăm. Toţi cercetătorii
anteriori lui H.H. Stahl, inclusiv el, au considerat cele două naţiuni ca fenomene
distincte. Neavând la dispoziţie cercetări arheologice cât de cât amănunţite, ei le-au
interpretat în situaţia în care se găseau în secolul XX. Analizând informaţiile oferite de
tabelul nr. 3, observăm că cele două fenomene se suprapun şi interferează de-a lungul
secolelor. Dacă în primii 80 - 120 de ani de la înfiinţarea unui sat se poate vorbi, cert, de
dihotomie, mai târziu, nu.
În cadrul aceleiaşi moşii se constată că satul de pe ea poate avea 1-4 vetre. Va
locui simultan pe una, două, sau pe toate, în anumite perioade ale istoriei sale. Chiar
dacă în o serie de cazuri, în "tinereţea" satului, aceste două (trei) erau vetre dihotomice,
mai târziu, peste secole, sunt considerate cuturi, cartiere din care este constituit satul, ori
sate distincte.
Cunoa�em că llll sat îşi părăseşte vatra, datorită unor numeroase cauze majore39,
în vremuri de restrişte. In aceste situaţii se mută fie pe o vatră dicotomică care a evi�t
pericolul, fie pe o vale îngustă şi împădurită, adăpostită de factorul destabilizator. In
toate situaţiile pe moşia iniţială. După 1-2 generaţii, pericolul nemaiexistând, se
reîntoarce pe vechea vatră, dar o parte din populaţie, mai ales persoane în vârstă, nu mai
vor să se reîntoarcă. Atunci ia fiinţă un nou sat. Cum poate fi considerat? Vatră
dicotomică? Cut? Sat roit din primul?
.
Un alt exemplu concret este satul Dumbrăveni. Sat vechi, răzăşesc, a avut cel
puţin şapte vetre, toate pe moşia sa. Astfel în sec Vll - VIll se locuia în Bogdana, în
sec VlliiiX avea vetre dicotomice la Capul Dealului Chiscanilor şi La Odăi; în sec
X/XI - Xll avea vetre la Gura Bogdanei (cea. 50 de ani), La Şanţ şi La Odăi. Ante 1 504
Iulie � este cumpărat de o lleană care, la 1 546 Aprilie 240, îl împarte fetelor ei Anca şi
Irina. In sec XVIIXVll, urmaşii lor mută satul (împărţit) de La Şanţ pe partea de moşie
revenită fiecăruia, una (din nou) La Odăi, alta La Case. Satul rămăsese, între secolele
XIIIXIll şi XVI, cu o singură vatră, La Şanţ
La fmele sec XVII ciuma a decimat sătenii rămaşi pe vatra de La Şanţ41 • La
sfârşitul sec XVIII holerct i-a omorât şi pe cei din aşezările de La Case şi La Odăi42•
Supravieţuitorii se mută In Poieni, spre nord, în mijlocul pădurii, unde aveau prisăci, şi
îşi ridică biserică cu "lemne de pe loc"(l 8 14).
·

.

.

.

.

.

.

•

38 Ex.: Slobozienii de Miazăzi şi Răsărit, Slobozienii de Miazănoapte şi Apus, pentru primul aspect Pentru
urmăioru� satul Gârceni cu "RăzAşasca" şi "Boiereasca", Mireştii Răzeş� Mireştii Clăcaşi (ai lui Andronic).
39 Năvăliri ale unor popoare străine, care ucid sau (şi) robesc populaţia satului, epidemii de ciumă, holeră,

alunecări masive de teren, etc.
DRH, A, 1, p. 239-240, doc. 1 70 din 1437 Mai 1 5, când satul :tăcea parte din moşia atribuită lui Tofan.
DIR, XVI, 1, doc. 209 din 1 527 Martie 1 5, când, la împărţirea moşiei lui Tofim, satul nu mai apare, deoarece,
vezi şi DIR, XVI, 1. doc. 402 din 1 546 Aprilie 2 când satul este împărţit între Anca şi Irina, fetele Ilenei.
Aceasta cumpărase satul de la nepoţii lui Tofan.
4 1 Ce au fost înmormântaţi la nord de Cişmeaua Holmului. Informaţie Const. N. Popa
42 Înhumaţi la Râpa Bugăniţei. Informaţie de la Gh. 1. Onciu.
40
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Între 1935 - 1945, alunecări masive de pământ distrug 113 din sat (partea de est),
locuitorii acestei părţi mutându-se pe o altă vatră, spre sud, Ia Râpa Bugăniţei43. (vezi
Tabloul nr. 4)
Dacă pe cei de la Râpa Bugăniţei îi considerăm a fi un (nou) cartier al satului, ne
întrebăm, privind vetrele anterioare, când au fost vetre dicotomice şi când roiri? Se
poate q_biecta că prin roire se înţelege desprinderea unui sat nou din altul mai vechi.
Incercăm, succint, să analizăm destinul unui alt sat în care se regăsesc, cert, atât
elementele dihotomiei cât şi cele ale "J;.oirii", Slobozienii44 ce ia fiinţă în sec VlliVIll, la
VNV de actualul sat Dumeştii Vechi. In sec. VIWIX se mută pe două vetre dihotomice;
una în actualul sat Dumeştii Noi45, alta la 1,5 km. N de aceasta lângă pârâul Suhuleţ
Ultima va fi locuită sporadic, iar din sec . XVIIXVll va rămâne doar vatră de prisacă şi
iese din aten�a noastră, iar cea dintâi a fost părăsită pentru circa un secol, apoi a fost
locuită aproximativ un mileniu, a purtat numele de Slobozienii de NV. Satul acesta fiind
atestat documentar la 159 146, a fost cumpărat, moştenit şi vândut de mai multe ori,
trecând în ianuarie 1 783 de la Safta, văduva lui Ilie Gându, la "Mănăstirea Sfăntului
Spiridon" din laşi. După exproprierile efectuate în 1864 se mută pe vatra satului
Dumeşti căruia îi aduce denumirea de Satul Vechi sau Dumeştii Vechi.
Cealaltă vatră dihotomică a purtat numele de Slobozienii de SE. Satul atestat la
aceeaşi dată, moflenit de vechea familie de boieri Huhulea de la mai vechea familie
boierească Tăutu 7, va fi cumpărat de marele vistier Iordache Cantacuzino la jumătatea
sec XVII şi va ajunge în ianuarie 1 76 1 în posesia Epitropiei Spitalului Sf. Spiridon din
Iaşi, după care, numeros populat şi mult extins, se va contopi cu alte sate dând naştere
actualului sat Dumeştii (Noi).
Dacă în sec. VIII/IX, vechiul sat îşi părăseşte (pentru un secol) vatra dând naştere
unui proces de dicotomie, un secol mai târziu (IX/X), va repopula vatra iniţială. După
1 59 1 intră în posesia unor proprietari diferi�, aceştia împ�d satul şi moşia ce nu mai
au nimic în comun în afară de nume. După 1783 cele două moşii ajung iarăşi la un loc
în moşia Epitropiei Sf. Spiridon, dar "retrogradare" la rangul de tarlale ale moşiei
Dumeşti. La finete sec XIX nu mai existau ca sate, fiind contopite în Dumeştii (Noi) şi
Dumeştii Vechi. In numeroase alte sate se întâlnesc situa�i asemănătoare.
Ne punem firesc întrebarea (:fară a-i răspunde) dacă a fost dicotomie ori roire?
Sau, poate, amândouă? (vezi Tabelul nr. 3).
Din documente nu rezultă când şi cu ce popula�e a fost colonizat satul, de a
primit numele Slobozienii.
.

.

.

Relaţii de înrudire între sate. Ascendenţe, descendente şi evoluiiri colaterale.
Ne-am întrebat adesea cum am putea afla care moşie, dintr-o zonă oarecare, este
moşie "bătrână" şi care nu? Sau, cum putem stabili că moşiile "b", "c", "d", provin din

moşia mamă-matcă "a''? Şi, astfel, locuitorii satelor aflate pe ele descind din strămoşi
comuni?
Asemenea întrebări au primit "răspuns" doar în unna efectuării a sute de
periegheze amănunţite în toată wna aflată în studiu, precum şi în llfl!la aprofun�i
informa�ei culese din "planurile" de care am dispus. In unna cercetărilor arheolog�ce
43 V. Tabloul nr.4.
44 Sat aflat pe raza comunei Dumeşti, jud. Vaslui.
45 În jurul locuinţelor lui Maria Secuianu şi Gh. Frunză.
46 DIR, XVI, II, p. 464, doc. 570 din ( 1 590 Septembrie 1 - 1 591 August 3 1 ).
47 Gh. Ghibănescu, op.cit., V, 1, p. 23.
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efectuate am reuşit să stabilim de când până când s-a locuit într-un anume loc, dacă
locuirea a fost continuă, sau în ce secole s-a locuit, când a fost mai intensă, etc.
Sintetizând toate datele de care dispunem (inclusiv cele din documente), am
încercat să transpunem grafic, în spaţiu şi în timp, evoluţia a două dintre cele mai vechi
sate şi moşii, din sec. VIINill până în sec. XIX/XX . Cele două moşii pe care le-am luat
în studiu sunt Ţibăneştii (Buhlei) de pe Gârbovăţ şi Slobozienii de pe Bârlad. Prima a
fost atestată documentar la 1 399 Noiembrie 2848, a doua la 159 149.
Din cercetările noastre rezultă că satele (şi moşiile) evoluează lent. Au şi ele ca şi
oamenii "ascendenţi", "descendenţi" şi "rude colaterale". Această constatare ne-a
sugerat întocmirea unui "arbore genealogie", o "spiţă de neam". (vezi Tabloul nr. 5 şi
Tabloul nr. 6)
În acest ''tablou", în stânga sus, este mscris "satul matcă", cel mai vechi, din care
presupunem că au "roit" celelalte. Satele de�ndente" se vor situa spre dreapta şi tot
"
mai jos, în ordinea desrescătoare a vechimii. In �ea cea mai de jos înscriem satele
cele mai tinere, cu doar un secol de existenţă5 . La ultimul rând ajung doar satele
existente la fmele secolului XX. Sub numele fiecărui sat înscriem secolele între care,
probabil, acesta a existat51 • Am constatat că unele sate, de-a lungul secolelor, sunt mai
"prolifice" decât altele, întocmai familiilor omeneşti.
"Rude colaterale" sunt "sloboziile" şi satele formate din ţiganii eliberaţi de pe
moşii. Pentru zona noastră este tipic satul Mănăstirea52, format din rutenii veniţi din
Galiţia, aşezaţi pe moşia Schitul Nacului. Tot din Galiţia au venit şi rutenii stabiliţi la
Dumeşti. Alte detalii, pe care le-am considerat necesare, au fost înscrise în partea de jos
a tablourilor.
Aşa cum aminteam anterior, în cele două tablouri (nr. 5 şi nr. 6) am prezentat
evoluţia în timp a satelor ce au luat fiinţă pe cele două moşii "bătrâne" Ţibăneştii
(deveniţi din sec XVIII ai Buhlei53) şi Slobozienii54.
Continuăm cu prezentarea a şase schiţe care reprezintă evoluţia în spaţiu a
moşiei bătrâne Ţibăneştii. Fiecare din ele acoperă câte 2 secole, din sec. VIINIII până în
sec XIX . Schimbarea amplasamentului, pe hartă, nu este o greşeală; de-a lungul
secolelor am urmărit situarea vetrei principale, de ex. Crăeştii. Numeroase explicaţii se
găsesc în notele de subsol al fiecăruia dintre tablourile la care ne-am referit mai sus.
După acestea vom prezenta tabloul nr. 6 şi alte şase schiţe ale moşiei bătrâne Slobozieni.
Aici venim cu precizarea că, în a doua jumătate a sec XIX, sate ca Meleşcanii,
Marcovicenii, Slobozienii de SE (împreună cu altele) vor dispărea în vatra actualului sat
Dumeştii (Noi). Satele Borăştii, Dumeştii (foşti Andrieşti), Slobozienii de NV se vor
contopi în Dumeştii Vechi, iar Valea Mare se va aşeza, treptat, � seliştea Borăştilor.
Considerăm necesară o explicaţie la cea de-a 1 2-a hartă. In ea sunt înscrise patru
vetre ale Durneştilor. Dacă Dumeştii Noi şi Dumeştii Vechi nu necesită alte precizări,
.

.

.

48
49

DRH, A, 1, p. 12-13, doc. 9 B.
V. nota 5 1 .

50 Pentru satele înfiinţate după 1772 am preluat infonnaţiile necesare şi din I.F.Riş., op. cit. 1 1+2,_1772-1988.
Repertoriul istoric al unitliţilor administrativ - teritoriale, Bucureşti, 1991, 1 992.
5 1 Pentru a nu complica informaţiile, am luat în considerare o singură vatnl
52 Sat în comuna Dagâţa, jud. Iaşi.
53 Ştefrulescu S., Precizări cu caracter istoric privind moşia Ţibăneştii Buhlei, în AMM, XXI, sub tipar.
54 Nu susţinem că informaţiile cuprinse în tablourile nr.5 şi 6 sunt exacte 1 00%, mai fiind necesare numeroase
periegheze, în satele necercetate încă (sau cercetate incomplet).
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celelalte două vetre aparţin aceluiaşi sat: Dumeştii (fost Andrieşti), situat iniţial la N de
râul Bârlad. Acesta şi-a vândut moşia vel-vistiemicului Iordache Cantacuzino. Urmaşii
săi i-au obligat, pe la j umătatea sec. XVIII, să-şi mute satul la sud de râul Bârlad, pe
versantul împădurit de la est de Dumeştii Vechi şi la nord de punctul Ţuţurn.
De altfel se observă, pentru întreaga zonă cercetată, că de la sfărşitul sec xvn
marii proprietari55 scot multe din satele pe care le-au cumpărat de pe vetrele lor,
6
mutându-le în pădure5 . Luau asemenea măsuri deoarece le produceau pagube în
tarlalele cultivate. Apoi noii proprietari le transformau seliştile, aflate pe terenuri arabile,
în loturi de cultură. Pe locul acestor sate mai rămâneau uneori o stână, o cireadă de vite,
ori o prisacă-două.
Satele se mai mutau şi de bună voie, odată cu începutul sec XIX după trasarea
57
drumurilor mari. Lângă acestea, proprietarii înfiinţau cârciumi, hanuri, mori, etc.
.

.

,

Aprecieriprivind aspectul demografic.

După ce am prezentat "spiţele de neam" ale satelor de-a lungul secolelor ca şi
situarea în spaţiu a acestora, găsim necesară efectuarea unei estimări a gradului de
populare a zonei cercetate de la înfiinţarea primelor aşezări până în secolul XIX
inclusiv.
Pentru un plus de obiectivitate am folosit toate informaţiile arheologice şi istorice
de care dispunem, apelând când a fost necesar şi la unele date din RAiş ca şi din RAVs.
Facem referiri la toată zona cercetată de noi.
Cu precizările astfel obţinute am întocmit tabloul nr. 7. În acesta notăm numărul
de sate de la înfiinţarea lor şi până în sec XIX, în toate secolele în care există.
.

Tabloul nr. 7
Sate existente (în zonă) în secolul. . .
Secolul
Nr. sare existente
Nr. sate lnfiinlate

VII/Vill

şi VIII
8
8

vmtiX
şi IX
17
9

X

XI xn x:m

20
3

23
3

25
2

']9
4

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

33
4

38
5

43
5

48

50

55
5

2

5

Analizând datele mai sus, rezultă (cu aproximaţie) un spor demografic de
cea. 9- 1 5 % pe secol, excepţie făcând sec. VIII/IX care prezintă un procent de
creştere de cea. 1 12 % ! Deşi admitem oarecare nesiguranţă în rezultatul cercetărilor
noastre, totuşi un fapt este cert, neîndoielnic sporul demografic din sec VIIIIIX nu se
justifică în raport cu toate secolele ce îi urmează. Presupunem că a fost o perioadă de
timp liniştită, fără epidemii. Nu este deloc exclus să fi fost rezultatul unui apor1
consi�nt de populaţie din afară.
In acest sens credem că poate fi acceptată ideea că din sudul mai populat a
Moldovei (dintre Siret şi Prut) numeroase grupuri de săteni au migrat în susul apelor
mai mari, îndesind populaţia din bazinul superior al râului Bârlad şi până în valea
.

55 în cazul nostru vom aminti doar pe cel de al patrulea Iordache Cantacuzino (Paşc:anul), apoi Epitropia
SJ'italelor Sfântul Spiridon din Iaşi (de aici Spiridonia).
5 Ex.: Ţigăneştii, Cliceşti� Dumeştii (fost Andrieşti). In padure, proaspetii clăcaşi trebuiau să defrişeze
vegetaţia forestieră pentru a-şi fuce locuri de case şi grădini.
57 Ex.: Rângoaia, Hodoreni� Marcoviceni� Leucuşenii, Dumeştii. V. şi R Rosetii, op. dt, p. 108.
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Bahluiului şi în Bazinul inferior al Jijiei, unde existau suprafeţe întinse de teren, slab sau
deloc locuite.
Infonnaţiile prezentate în capitolul 5 ne-au sugerat concluzii de maximă
importanţă pe care le susţinem rară rezerve. Astfel:
a) Apreciem că, cel puţin pentru Moldova de mijloc, începând cu secolele Vll/VIII, de
atunci de când în wna cercetată de noi au apărut primele sate (din care unele există şi
8
astăzi) considerăm că acestea au constituit "mugurii" din care în sec. VIIIIIX5 s-au
dezvoltat limba şi obiceiurile române.
Aşadar, etnogeneza română apreciem că a avut loc între secolele VIWIII - IX.
La începutul sec. IX ea fiind în linii mari, încheiată.
b) Din sec. VII - VIII/IX se pare că datează aproape toate toponimele, locale de sorginte
slavă, în primul rând cele privind reţeaua hidrografică.
c) Considerăm că primele obşti ale satelor s-au închegat la începutul sec. IX, iar spre
mijlocul aceluiaşi secol putem vorbi de asocieri de obşti.
d) Apreciem că apariţia în Moldova de mijloc a unor organizări teritoriale a satelor, sub
fonna cnezatelor, împreună cu primii "şefi" militari, a putut fi înfăptuită pe la sfărşitul
secolului al X-lea.
Dar, pentru susţinerea celor de mai sus, am găsit de cuviinţă să aflăm, chiar şi cu
aproximaţie, care a fost gradul de populare a acestei wne 9e-a lungul secolelor. Pentru
un plus de obiectivitate am folosit două metode de lucru. In primul mod de calcul am
înscris pe un grafic numărul de sate (nu de vetre), existent în fiecare secol. Unind cifrele
obţinute a rezultat graficul nr. 1 . Am întocmit apoi graficul nr. 2 schimbând modul de
estimare. Aici am avut în vedere mărimea (întinderea în spaţiu) a aşezărilor şi bogăţia
resturilor materiale (presupunând o locuire mai intensă). Am atribuit trei grade locuirii
lor - slabă, medie, intensă - cărora le-am acordat câte 5, 1 O şi respectiv 20 de puncte.
Am totalizat apoi numărul de puncte pentru fiecare secol.
Surpriza a fost să constatăm că ambele grafice, întocmite pe baze diferite, sunt
foarte asemănătoare, fapt ce ne-a pennis să considerăm că aprecierile noastre au fost
destul de obiective, de fundamentate.
Unnărind pe grafic modul de populare al regiunii noastre, observăm că după
situaţia înfloritoare a aşezărilor în sec. IV, intensitatea locuirii scade brusc până în
sec. VII datorită invaziilor hunilor, slavilor şi avarilor. Abia din sec. VIWIII începe
repopularea teritoriului, prezentând totuşi două scăderi ale intensităţii de locuire în
sec. XI şi XIII, coincipnd cu ocupaţia cumană şi, respectiv, cu marea invazie tătaro
mongolă de la 1 24 1 . Incepând cu sec. XIV locuirea este tot mai intensă şi continuă,
aşezările omeneşti se înmulţesc, iar numărul locuitorilor, per aşezare, creşte.
Zona nu a fost "pustie" niciodată, din Bronzul Mijlociu până astăzi; a avut totuşi
două depopulări severe în sec. 1 î.H. - I d.H. şi sec. VI - VII e.n. Pentru prima perioadă
nu ştim cărui fapt s-a datorat depopularea.

pe când au apărut, oare, "moşiile bătrâne" ?
Intrebare la care este greu, dar nu imposibil, de răspuns. Pentru aceasta trebuie să
apreciem, în timp, de când până când, o moşie poate fi considerată "bătrână".
Deoarece, încă de la începutul sec. XV în documente apar tenneni ca "hotarele
s9
vechi", ''pe unde au folosit din veac", "din veacul veacului'. , este de înţeles că acele
58 Fireşte că satele înfiinţate in sec. VIII/IX au contribuit şi ele în mare măsura
59 V. notele 1 - 4.
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moşii existau de cel puţin două secole (limita maximă a memoriei colective). Ca atare,

vom considera că o moşie este "bătrână" când ea vafifost.delimitată înainte de sec. XID.

Dar când au luat fiinţă cele mai vechi moşii? Incercăm să aflam răspunsul
analizmd informa�ile furnizate de materialele arheologice recoltate. Datele necesare le
găsim în tabelele nr. 2 şi 3, în tablourile 5 şi 6, ca şi în cele două grafice.
Dar, aşa cum un sat nu poate exista fără moşie, nici o moşie nu poate exista fără
sat Oricât de mică sau de mare ar fi o suprafaţă de pământ, nu poate fi considerată a fi
moşie dacă nu are nişte limite, mai mult sau mai puţin cunoscute, şi un sat (constituit
chiar şi din trei-patru familii) în cuprinsul ei. Deci primele moşii ar fi trebuit să ia fiinţă
odată cu primele sate.
Analizmd această rela�e, sat-moşie, observăm că primele aşezări au fost
înfiinţate în sec. VIINlll . Fiind însă aşa de rare şi mic� iar suprafeţele de teren
înconjurătoare, uriaşe, nu putem vorbi de moşii şi hotarele lor. Primii gospodari sosi�
(indiferent de unde) au avut grijă să-şi aleagă un loc frumos, adăpostit de vânturi reci, cu
un curs de apă suficient de important în apropiere. Cât despre trasarea hotarelor
terenurilor luate în stăpânire, în mare parte acoperite de păduri virgine, nu constituia o
prioritate.
Totuşi, un secol mai târziu (Vlli/IX), când noi aşezări au îndesit, dublând,
numărul celor existente anterior, a fost necesară stabilirea unor limite între proprietăţi,
.60
chiar şi ""m mare' . Pentru aceasta au folosit limitele naturnle, în special culmile de deal
şi apele.
Cum am arătat mai sus, moşie nu poate fi considerată orice bucată de teren. Ea
trebuie să fie bine delimitată, "stâlpită cu pietre la cheotori", cu "bouri" însemna� în
pădure, pe culmi de dealuri, cu "movile săpate" amplasate pe versan� şi platouri. Ori
toate acestea presupun buna cunoaştere a terenului, forţe de muncă şi, mai ales, buni,
foarte buni "cadaştri".
Aşadar, înfiinţarea celor mai vechi moşii "bătrâne " o putem aprecia ca

având loc în două etape distincte. Prima, stabilită empiric de comunităţile locale, în
sec. VIII/IX, cu hotare însemnate doar în apropierea aşezări/ar.

Pentru cea de a doua etapă, care a trebuit să stabilească hotare precise şi
echitabile pentru fiecare sat, hotare de veşnică folosinţă, multe păstrându-se şi astăzi61, a
fost necesară înfiinţarea unui organism competent recunoscut de toţi locuitorii. Acesta
nu a putut fi alcătuit decât din reprezentan�i cei mai energiei şi inteligenţi, aleşi din şi de
fiecare sat. Deci putem să-I numim "obştia obştiilor" sau "obştia mare", sinonimă cu o
"confederaţie a obştiilor'' aflată pe un teritoriu mai întins, poate pe o întreagă vale. Spre
exemplu valea râului Bârlad, de la oraşul Negreşti, în est, până la izvoarele sale, în vest,
cu afluenţii săi.
În urma cercetări lor ce le-am efectuat, timp de peste 1 5 ani, a rezultat că moşiile
din zona noastră sunt, în general, de tipul "însurărit". Urmărindu-le limitele în teren şi pe
hartă am constatat că hotarele şi amplasarea în spaţiu a tuturor moşiilor constituie o
realizare de calitate excepţională. Un monument de gândire şi inteligenţă, de o echitate
indubitabilă Toate, fără excepţie, au o sursă de apă care le străbate ş� în afară de
R. Rosetti , op. cit., p. 107-108 "Odată cu înfiinţarea primelor sate, s-a împarţit şi pământul între ele, pentru a
înliUura gâlcevile privitoare la vânat, pescuit şi păşWlaf'. H.H. Stahl în op.cit., 1, p. 106 afirmă că: . . . 80,3%
din sate existau cu hotarele lor gata trasate înainte de 1383.
61
V. şi H.H. Stahl, op.cit., 1, p 97, . . . În linii mari trupurile de moşie SWlt caracterizate printr-o constantă

60

surprinzAtoare, ele rămân neschimbate în ciuda vicisitudinilor istorice, care le fuc să treacă din mână în mână.
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imensele suprafeţe acoperite cu pădure, toate dispun şi de terenuri apte pentru folosinţe
agricole.
Doar suprafeţele moşiilor diferă între ele, acordându-se probabil teren în func�e
de mărimea aşezărilor.
Având în vedere complexitatea şi întinderea lycrărilor de fixare a limitelor
moşiilor, nu este exclus ca ele să fi durat 50-60 de ani. In acest timp este cu putinţă să
mai fi fost înfiinţate, ici-colo, sate noi cărora să le fi fost necesară delimitarea moşiilor
cuvenite, ,,rupând" din est sau vest terenuri din moşiile alăturate.
Aceste hotare, definitive pentru moşiile înfiinţate până în sec. X, au suferit
modificări Male atunci când au luat fiinţă noi sate. Astfel de sate au fost ridicate, de
popula�a existentă, prin "roire" din satele din zonă, dar şi în urma sosirii altor grupe de
populaţie
62 din afara zonei. Cea mai veche "implantare" pare a fi cea a unor sate de
cumani . După cum ne vom referi şi mai jos, se pare că au sosit apoi ostaşii
6
maramureşeni, însoţitorii primilor domni ai Moldovei . Vor urma apoj "sloboziile",
sate formate din gali�eni, ori "ungureni", din afara graniţelor Moldovei. In fmal se vor
stabiliza şi numeroase sate de ţigani.
Apreciem că cea de-a doua şi cea mai importantă etapă a avut loc în sec. IX/X
Cele mai vechi moşii "bătrâne " s-au născut deciprin secolele VIII/IX
Facem o paranteză, aducând unele precizări unui subiect tratat anterior. S-ar
părea că satele mai noi, de ruteni, "ungureni", �gani, nu au totuşi moşie. Nu este
adevărat! Aspectul trebuie abordat altfel. Tuturor acestor sate li s-a atribuit "moşia
mică", defalcată din "moşia mare" a satului pe lângă care au fost acreditaţi" şi,
"
chiar dacă ei nu erau, pe deplin, proprietarii acelor suprafeţe de teren, acestea au
constituit nucleul viitoarei "moşii mari", ce va fi creată în urma împroprietăririlor
dintre 18�1945, pentru fiecare sat.
Dar, în urma exproprierilor şi a împroprietăririlor, moşia satului "X" va rămâne
tot moşia acelui sat cu hotarele vechi, doar regimul proprietăţii suferind modificări.
Aşa ajungem iarăşi la concluzia că aşa cum nu poate exista moşie fără sat, nu

poate exista nici sat.fără moşie.

Luând fiinţă noi sate, suprafaţa moşiilor s-a tot micşorat, acestea au fost divizate
mai întâi de-a lungul, apoi în curmeziş. Totuşi, unele moşii cu suprafaţă relativ mică, cu
terenuri frământate, acoperite în mare parte de păduri, nu au putut fi divizate, rămânând,
�
de la înfiinţare, secole de-a rândul, cu aceleaşi hotare .
Multe moşii şi-au păstrat hotarele iniţiale timp îndelungat, nu însă şi stăpânii.
Reamintim un exemplu prezentat anterior: cel de-al patrulea Cantacuzino, Ioan, agă,
feciorul spătăresii Cantacuzino- Păşcanu (poreclit de săteni "mână moartă"), donează
Epitropiei, la 1 760 Ianuarie 22, moşia sa, Dumeştii, moşie în care fuseseră comasate
62 Prima "
implantare",

pe care o sesi:zArn în zona noastră, a avut loc în sec. X/XI, când în partea de est a
moşiei blltrâne Ciiceşti a luat fiinţă satul Ţigăneşti, " . . . ce mai înainte s-au chemat Comăneştii . . . , aşa cum se
spune în uricul de la Ştefan cel Mare. Pe aceasta o considernm a fi aşezare de cumani. Alte implantări:
Slobozia, sat de ţigan� în moşia Racova; Valea Mare, sa1 de �gan� în moşia Borăşti; Păltinişul şi Capul
Dealului, sale de ţigani, în moşia Băceşt� etc.
63 Ex.: Satul Leucuşenii implantat în moşia Mălineşt� Marcovicenii, în moşia Meleşcani, Mireşti� în moşia
Găureni, etc. Ei au acaparat cele mai bune terenuri.
64 Ex.: Olaşei� Glodenii, Bereştii, Borăştii, Băluşeşti� Dumbrnvenii. V. şi Gh. Ghibănescu, op.cit., Vlll,
Documente Racoviţene, Iaşi, 1914, la p. 86, face observaţia că hotarele moşiei întărite lui Dan Vameşul la
1400 Februarie I l , erau, la 1912, aproape neschimbate fuţă de cele descrise cu peste 500 de ani în urmă.
"
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fostele moşii Dumeştii, Slobozienii de NV, Borăştii, Cliceştii şi Ţigăneştii. Dar, Ia
rândul �i, Spiridonia mai cumpără de la Safta (văduva lui Ilie Gându), fată a lui
Andromc Cămăraşul65 , comasând în aceeaşi moşie Dumeşti, moşiile Slobozienii de SE,
Meleşcanii, parte din Leucuşeni şi Marcoviceni. Aşadar, în moşia Dumeşti dispar 6 7
moşii (din care 5 "bătrâne"), ele rămânând doar trupuri, tariale de moşii.
Un alt aspect ne atrage atenţia: observăm că pe hărţile moşiei bătrâne Slobozien�
cu văi largi şi dealuri domoale, mai puţin împădurită, între sec. X/X] şi XVII nu ia fiintă
decât un singur sat, Marcovicenii. În aceeaşi perioadă, pe moşia bătrână şi vec�
Ţibăneşti, ce are văi mai înguste, dealuri mai înalte şi un procent mai ridicat de
împădurire, oferind deci localnicilor condiţii de mai mare siguranţă, iau fiinţă un număr
66
de 9 sate •
Căutăm explica�a. Foamete şi epidemii de ciumă puteau fi deopotrivă în satele
din amândouă moşiile. Poate au influenţat migraţia cumanilor, ori cea mongola tătărască de la 1241 şi cu numeroasele ei reveniri?
În urma sutelor de periegheze efectuate a reieşit că primele aşezări67 au luat
naştere pe văile largi ale apelor mai importante; abia din sec. XII satele încep să se aşeze
68
pe văile unor pâraie secundare ori pe platourile înalte •
Cu aceeaşi ocazie, a cercetărilor de teren, am observat numeroase trasee ale unor
drumuri vechi, ca şijidovine care se mai folosesc, ori nu. Coroborând acestea cu seliştile
unor foste sate, a rezultat că, în general, drumurile vechi au vârsta satelor pe care le
deservesc. Nu este exclusă nici folosirea unor tronsoane de drum datând din sec. ll - VI.
În numeroase cazuri, laturile scurte ale moşiilor erau delimitate de (cu) drumuri.
Mai alt;s acelea situate pe culmile dealurilor.
Incercând să susţinem cele afirmate anterior, am procedat la întocmirea unui alt
set de 9 hărţi (nr. 1 3-21 ). Pe acestea am amplasat, începând cu sec. VIl!VIll, orice
aşezare care a fost depistată arheologic. Fiecare hartă "acoperă" o perioadă de 1 00 de
ani din sec. VIIIVIII până în sec. XVI. Nu am mers mai departe deoarece satele
înmulţindu-se, era tot mai dificilă delimitarea moşiilor lor pe hărţi.
Indicaţii deosebit de preţioase am obţinut în urma consultării atente a conţinutului
unui set de "planuri" (cu toate erorile ce le cuprind), întocmite în sec. XIX şi începutul
-

sec. XX?o .

65 Gh. Ghibănescu, op.cit., Vz, p. 93- 1 06- 1 09.
66 V. hărţile nr.2 - 5.
67 Din sec. VIWlll - X.
68 Ex.: satul Suhulet corn. Tansa,jud laşi; Pânceştii, Tălpălăi� Poienarii, corn. Poienari,jud Neamţ
69 Cercetările noastre confirmă observaţiile lui H.H. Stahl (op. cit., I, p. 88) precum că: . . . în tară nu s-au tăcut
cercetări arheologice anume, pentru a controla permanenta vechilor sate, a actualelor trupuri de moşii,
corespondenta lor cu vechiul sistem de drumuri. Şi de asemenea la p. 89: Absolut toţi cercetători i dăinuirii
organizării teritoriale sunt de acord că aceste structuri teritoriale denotă străvechime. Asemeni la p. 97.
Identificarea traseelor săteşti este o problemă foarte dificilă şi interesantă, pentru aflarea satelor iniţiale,
originare. Este tocmai ceea ce am încen::at noi să realizAm.
7° Copiile acestor planuri, oferite de prof Mircea Ciubotaru, sunt următoarele: a) B. Acad., H 2378,
DLXXV/1 2, Planul moşiilor Marcoviceni, Leucuşeni, Mălineşti, Armăşe;1i, Ţibăneşti ( 1 830 - în fişă);
b) Epitropia, Vl, plic 7, nr. IO, Harta închipuitoare moşiilor Glodeni� Jăgorenii şi Mireşt.ii (fără leat şi fără
lună). (Apreciem anii l8I5 - 1 820); c) Arh.Stat.Bucureşti, Planuri jud. Vaslui nr.39, Ţibăneşti - lbăn�
Carp, 1 824 Iunie; d) 4.PI.528, Planul moşiei Găurenii şi o parte din Mireşti, ţinutul Vasluiului ridicat la anul
1 846 . . . ; e) Epitropia, VL plic 4 - M.50, O închipuire proastă de hartă pe patru moşii din care se bănuieşte
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Cunoscând foarte bine orografia terenului, am asamblat aceste "planuri" şi (nu
numai), acoperind o suprafaţă de teren de aproximativ 30 km (N-S) pe 25 km (V-E).
Aceasta este situată în treimea mediană a bazinului superior al râului Bârlad în care se
găsesc � bazinul mijlociu şi inferior al pârâului Gârbovăţ, bazinul inferior al pârâului
2
Şacovăţ 1, precum şi bazinele superioare ale pâraielor Racova şi Stemnic7 .
Am obţinut astfel o hartă unică a zonei ce ne interesează. Pe ea am însemnat,
secol de secol, informaţia referitoare la subiectul tratat73 • Menţionăm expres că deşi
hărţile sunt întocmite la scara de 1/1 00000, forma generală a moşiilor, orientarea lor în
raport cu punctele cardinale, ordinea succesiuni lor, de la vest la est şi de la nord la sud,
SWlt exacte, nu am urmărit şi nici nu am fi putut urmări, la o asemenea scară, o serie de
detalii ale limitelor fiecărei moşii. Acestea fiind adesea cotite, ori părăsind culmile
dealurilor coboară pe versanţi sau cursuri de apă.
Din prima hartă (nr. 1 3) fa�m cunoştinţă cu apariţia primelor aşezări omeneşti şi
cu orografia generală a terenului. Incă nu putem vorbi de apariţia unei moşii.
O dată cu harta nr. 14 apar hotarele, uneori incomplete, oarecum deformate,
poate încă în curs de fixare, pentru un. nucleu de 8 1 O moşii cu adevărat "bătrâne"
situate în partea centrală a zonei la care ne referim. Aproape toate au ca limită culmea de
dealuri ce desparte bazinul râului Bârlad, spre nord, de al afluenţilor săi Racova şi
Stemnic spre sud, ori dealul masiv al Tansei, ce desparte bazinul hidrografic al
Gârboyăţului spre vest de cel al Şacovăţului spre est.
In jurul acestui nucleu şi în limitele lui, în secolele următoare se vor închega
viito�le moşii mamă, moşii matcă, moşii "bătrâne".
In harta nr. 15, ce prezintă situaţia existentă în sec IX/X şi X, semnalăm apariţia
câtorva aşezări (Meleşcanii, Terpeştii, Oşeştii) cărora le vor fi delimitate moşiile
cuvenite. Se mai observă că prin divizarea în lung apar două moşii noi Meleşcanii,
Terpeştii.
Nu se observă dispariţia nici unei aşezări, existente în secolul anterior, ceea ce
atestă că invaziile uzilor şi pecenegilor nu au afectat în vreun fel zona noastră.
Dimpotrivă, informaţiile oferite de harta nr. 1 6 (pentru sec X/XI şi XI) certifică
că în această perioadă liniştea şi existenţa acestor aşezări a fost perturbată. Astfel,
aşezările de pe moşiile Ţibăneşti (C), Jigorenii, Glodenii, La Ţintirim, Ţibăneştii (8),
Crăeştii şi Todireştii au dispărut, iar vetrele cu numerele 60, 75 şi 1 77 au devenit şi ele
selişti.
Observăm însă apariţia a trei aşezări (şi moşii) noi. Ne referim la Comăneştii
1 1 1, Olăşeii 1 79 şi Armăşenii 33, 35. Toată această tulburare a unei existente
-

.

.

-

-

-

lipsa a 3 1 3 stânjeni . . . Fără dată. (Apreciem anii 1 785 - 1790); f) Arh.Statlaşi., H, Pl. 1606, Planul a părţii de
pământ din trupul moşiei Hodoreni sau Scenete numit şi Rangoaia, 1 87 1 , proprietatea dl. col. Alex. Millo. E.
Vincler; g) Arh.Stat.Bucureşti, Planuri jud. Vaslui, nr.34, (din) 5 iunie 1 838, (Moşiile Răceşti� Todireştii,
Drăgeştii, Coticul şi Armeneştii); h) ArhStatlaşi . , Epitropia, I lotămicia moşiei Dumeşti, ridicată la 1 897.111 . 1 7
d e ing. Gr. Neculcea; i ) Epitropia, Planul hotamic al moşiei Băceşti, propr. Casei S f. Spiridon, 1 909,
ing. G. Constandachi, ş.a
7 1 Afluenţi de stânga ai Bârladului.
72 Afluenţi de dreapta ai Bârladului. Toate aceste patru pâraie sunt cursuri de apă importante în zonă
73 Ea cuprinde integral hărţile moşiei Sloboneni şi partea de est din hărţile moşiei bătrâne Ţibăneşti.
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aparent liniştite până acum a aşezărilor, ca şi infiinţarea celor trei moşii74 credem că se
datorează invaziei şi stabilirii cumanilor în zonă între anii 1 040 - 1 060.
Secolul XIIXJI şi XII (harta 1 7) nu aduce modificări majore în situaţia existentă
în secolul anterior. In partea de vest a zonei noastre se conturează aşezări şi moşii ca
Pânceştii (în N-V), Băceştii şi Bozienii (în S-V), Gârcenii şi Pungeştii (în S).
Aşadar, în vastele masive păduroase, din nord, vest, şi sud, încep să apară aşezări
omeneşti, iar limite largi, abia însemnate, mărginesc noile moşii ce luau naştere.
In sec. XII/XIII şi XIII (harta 1 8) iau naştere ;J.Şezările şi moşiile lvăneştii şi
Suhuleţuf5, în partea de nord, Tălpălăii şi MărmureniC6, în partea de vest, iar în centru,
din moşia Ţibăneştilor (B), se desprinde trupul dinspre est al lui Baico - Băicăuţii77• Aşa
cum arătam anterior, acestea, însemnate în harta nr. 1 8, sunt moşiile cu adevărat
"bătrâne", din zona la care ne referim. Moşiile care vor lua fiinţă după sec. XIII/XIV
prin divizarea celor existente, nu mai beneficiază de acest "rang" şi nu mai pot fi numite
moşii "bătrâne".
Şi în sec. XIlliXIV XN (harta 19) apar câteva aşezări înzestrate treptat cu
moşii. Nu ne vom referi decât la Leucuşenii şi Marcovicenii78; sate care, după
informaţiile de care dispunem, apreciem că au fost întemeiate de însoţitorii
maramureşeni ai voievodului Bogdan 179•
Din harta nr. 20, care acoperă secolul lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare,
observăm cum din moşia bătrână Jigorenii se desprind Mireştii la est de Găureni
(desprinşi din aceiaşi moşie un secol mai devreme). în vest, din moşia Pânceşti se
desprinde un trup mic, Oneştii; alte moşii la fel de mici erau Bereştii şi Rângoaia80•
Apar de asemenea moşiile Cuci, în vest, prin divizarea în curmeziş a moşiei Bozieni;
Curseştii, în sud, la est de Durnbrăveni; Iurcăuţii, în partea de est, între moşiile Todireşti
şi Ne�şti.
In ultima hartă pe care o prezentăm (nr. 2 1 ), ce acoperă sec. XV/XVI şi XVI, ne
apare o zonă intens şi statornic populată, cu numeroase aşezări omeneşti, multe existând
şi astăzi. Moşii nou apărute au fost Hovrăeştii, în vest, desprinşi de moşia Ţibăneşti
(B)8\ moşia Băbuşa rezultată prin divizarea în lung �a teritoriului Băceşti; tot prin
divizare în lung, din moşia Todireşti a rezultat Răceştii. In � de nord-est a zonei au
apărut moşiile Borăştii (numită şi Leontina)82 şi Grieştii. In centru, fosta aşezare
Băicăuţii a devenit Hodoreni83, în urma cumpărării a 112 din moşie (partea de din jos,
unde a fost Hodor vatarnan) de către Petru Brudur.
-

74 Dacă putem admite că locuitorii din Ţibăneşti (C) s-au putut retrage pe teritoriul Olăşe� iar cei din Ţibăneşti
(B) pe cel al Armăşcnilor, ambele fiind părţi din moşia lor, Comăneştii (aşa cum arală şi numele), în �od cert
fst fi o aşezare 1 00"/o cumană. Chiar şi aşa invazia cumană a n.dbwat grav populaţia zonei.
5 Desprinse din moşiile Ţibăneşti (C) şi respectiv Jigoreni.
76 Prin divizarea moşiei Pânceşti (ce provine din moşia Crăeşti) şi respectiv Oniceni.
77 Care, după 1489, va deveni Hodorenii
78 Prima ia 213 din moşia Mălineşti (partea dinspre est); cea de a doua îşi atribuie cea 213 din moşia Meleşcani
(� dinspre vest), astfel devenind vecine.

7 Se pare că tot din Maramureş au venit şi Ţiban cu Baico, dar ei s-au aşeZ3t în sate ce existau Ia acea dală.
80 Prima ia fiinţă pe teritoriul Băicăuţi, secunda în nordul moşiei Leucuşeni.
81
DIR, A, XVL 1, doc. 320 din 1533 (7Q..l 1 ) Martie 12.
82
V. Chirica, M Tanasachi, RAiş, L p. 209, XXXIX . 4.
83 DRH, A, Ill, p. 87-89, doc. 47 din 1489 ((!)97) Ianuarie 22.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Date privind "moşiile bătrân e

71

"

După această prezentare succintă a informa�ei cuprinse în h�le 1 3 - 21 nu
considerăm a mai fi necesară întocmirea altor hărţi. Aceasta şi fiindcă în sec XVII a
început formarea latifundiilor acaparându-se zeci de moşii de către unii boieri, ori
mânăstiri, modiflcând iremediabil hotarele acestora, strămutând populaţia, desfiinţând
numeroase sate. Incercând să prezentăm situaţia existentă în sec XVII XIX ne-am fi
depărtat de obiectul studiului nostru iar plusul de informaţie adus nu ar mai fi fost de
folos. Moşii cu adevărat "bătrâne" nu se mai născuseră de câteva secole . . .
Nu putem încheia acest capitol fără a face o referire tangen�ală la masivele şi
deosebit de documentatele volume ale Tezaurului toponimie
' al României, seria
84
Moldova , în care se fac, printre multe altele, referiri la mii de moşii. Dar, deoarece a
fost luată în studiu perioada de după 1 772, pentru moşiile (şi satele) mai vechi, au
apărut, între colectivul de autori ai acestei opere şi noi, unele deosebiri de vederi. Nu
putem fi de acord că moşii "bătrâne", moşii ''tinere" (desprinse din ele), ori tarlale,
trupuri, hlize (ale unor moşii), au aceeaşi origine, acelaşi "rang", pe scara vârstei, că
adică sunt "sinonime" unele cu altele.
Aducem câteva exemple: nutRutem accepta că moşia "mamă" Gârceni (ce ocupa
bazinul superior al pârâului Racova ), satul
de pe ea fiind înfiinţat cel puţin în sec X/XI
86
87
şi atestat documentar la 1437 Mai 1 5 , este sinonimă cu moşiile satelor Trohan ,
Racova, Racoviţa, Slobozia ("fiice" şi "nepoate") desprinse din ea de-a lungul secolelor.
88
Ori că fosta moşie mamă" Brudureşti, de pe Gărbovăţ , înfiinţată în sec. XIIXII
8
90
"
9
şi atestată
documentar la 1469 Februarie 9 , este sinonimă cu moşiile Tansa şi
1
Dagâţa9 (cu numeroase alte descendente") desprinse din ea, după 4 - 7 secole . . .
"
Considerăm că nu pot fi sinonime "mama" cu "fiica", ori "nepoata", aşa cum nici
'"'mtregul" nu este sinonim cu "frac�a".
Nu suntem de acord nici cu atribuirea greşită a calită�i de moşie, unor trupuri,
tarlale, hlize, precum hlizele Dumiter şi Tecman ale moşiilor Pungeşti şi respectiv
Gârceni.
.

-

.

.

·

Câteva observaţii, precizări, corijări.
În măsura în care au tangenţă cu subiectul tratat de noi, facem unele referiri
privind câteva aspecte esenţiale, abordate în operele lui H.H. Stahl şi R. Rosetti, amintite

anterior.
Ambii autori tăcând referiri la originea moşiilor, nu pot (şi nici nu au avut cum
oferi vreun răspuns plauzibil, considerând că acestea ar fi moşteniri de la romani9 .
Cercetările noastre au ca rezultat cele prezentate până aici.
Două subiecte foarte importante şi larg dezbătute de numeroşi autori, sunt:
a) Qriginea vechilor sate devălmaşe (deci şi a moşijlor lor), şi
b) Intemeietorii acestora.

)

84

85

86

I.F.Riş., op. ciL
V. nota 77.

DRH, A, 1, p. 239-240, doc. 1 70.
I.F.Riş., op. cit., 12, p. 952, col. l .
88 Afluent mare, de stânga, al Bârladului la Annaşeni.
89 DRH, A, II, p. 230-231 , doc. 1 56.
90 I.F.Riş., op.cit., 1 , p. 1 165, col. l .
2
91 Ibidem, 11, p . 332, col. 1-2.
92 H.H. Stahl, op.cit., L p. 86.
87
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Concluziile oferite de minu�oase cercetări arheologice (şi istorice) ne permit să
sustinem afumatiile făcute de R. Rosetti93; pe cele ale lui N. Iorga, citat de H.H. Stahl94,
ca Şi pe cele ale lui Const. Giurescu95•
Rezultatele cercetărilor noastre confirmă concluzia la care a ajuns H. H. Stahl, în
opera sa (1, p. 6), privind existenţa satelor devălmaşe96. Subscriem total la cea mai
răspândită teorie qvasiunanim recunoscută, cum că: Satul devălmaş nu ar fi altceva
decât o familie crescută, mărită, descendentă dintr-un strămoş unic, erou eponim al
satului, care era şi proprietarul unic al pământului97•
Avem însă foarte serioase reţineri privind teoria lui H.H. Stahl, cum că: SateJe
devălmaşe sunt forme târzii de disoluţie ale unor organizaţii vaste de caracter tribal. In
uniunile de triburi ar fi avut loc un proces social invers, mărunţirea ginţilor din care au
rezultat WfC de familii restrânse cu o organizare economică şi proprietate
individuală9 .
Aşa cum am arătat anterior susţinem concluzia lui H.H. Stahl cum că:
Delimitarea hotarelor săteşti poate fi şi rezultatul unei înţelegeri între satele însăşi99•
Subscriem total la concluzia la care a ajuns H.H. Stahl cum că: Satele devălmaşe
erau piese unitare componente ale marilor confederaţii de obşti. Noi am arătat în
cuprinsul lucrării că extraordinara operă de cadastru funciar efectuată prin sec . IX de-a
lungul a zeci de ani pentru delimitarea şi fixarea hotarelor moşiilor, a fost executată de
cei mai destoinici săteni (chiar dacă erau în majoritate analfabeţi), reprezentând fiecare
sat, con_?titui� în obştii şi obştii de obştii 1 00.
Incheiem dezbaterea numeroaselor aspecte ale acestui subiect prezentând
reţinerea noastră privind o altă afirmaţie făcută de acelaşi autor, şi anume: . . . ultimele
0
etape de destrămare ale comunei primitive ar fi avut loc prin sec. VII - IX e. n. 1 1
Abordăm succint un alt subiect controversat, anume "umblarea pe bătrâni". Deşi
H.H. Stahl scrie: " . . . negăm caracterul de străvechime al sistemului umblător pe bătrâni,
02
pe care îl considerăm o apari�e târzie . . . " 1 . Chiar dacă forma "umblătoare pe bătrâni"
93 R. Rosetti, op.cit., p. 1 69, cum că: Obştia răzăşească se trage dintr-un moş comun, care odinioară stăpânea
întreg hotarul.
94 H.H. Stahl, op.cit., 1, este citat N. Iorga la p. 59 cu: Întreg părnântul lării la început a fost locuit de ţărani
liberi, ei au fost creatorii satelor noastre. Iar, la p. 66 reia tot după N. Iorga: " . . . un sat aparţinea odinioară uneia
şi aceleaşi familii . . . scoborâtorii unuia şi aceluiaşi strămoş.". Acelaşi autor continuă la p. 60: Pământul venea
de la strămoşul dintâi şi fiecare descendent avea dreptul care-i revenea, funcţie de poziţia sa în arborele
şenealogic. Satele d�vălrnaşe erau "sate genealogi_ce", se
dintr�un _strămoş comun.
.
.
.
.
5 H.H. Stahl, op.at., 1, p. 60 Citează
pe C. Gmrescu: . . . meg�eşu dmtr-un hotar aparţin maJ totdeauna
aceluiaşi neam, sau unor neamuri înrudite.".
96 Ele au un caracter de străvechime şi s-au născut înainte de întemeierea principatelor autohtone şi înainte de
tia documentelor.
9 H. H. Stahl, op.cit., 1, p. 49-53.
98 Ibidem La p. 75 reafirmâ că obştiile şi hotarele sateşti pot proveni din teritorializllrea şi desfacerea
triburilor. . . . Continuând în aceeaşi notă, la p. 101 afirmă: Statele noastre au găsit existentă reţeaua hotarelor
săteşti . . . .Operaţiunea de distribuire pe sate a urmat dizolvării ginţilor şi triburilor, teritorializându-se pe
comune săteşti.
99 H. H. Stahl, op.cit., 1, p. 103.
1 00 Ibidem, D, p. 7 (8).
1 01 Ibidem, ID, p. 13.
102 1bidem, 1, p. 67.

�eau

�

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Date privind "moşiile bătrâne"

73

a devălmăşiei săteşti, a fost admisă de toţi cercetătorii ca fiind originară ş i străveche,
constituind dovada absolută a teoriei genealogice103•
În plus, autorul contestă că devălmăşia umblătoare pe bătrâni ar fi de origin�
răzăşească, afrrmând că originea ei este boierească, ex.istând cete de boieri devălmaş1,
1 4
aflati în indiviziune devălmaşă 0 .
· Ne punem firesc întrebarea de unde vor fi apărut atâtea cete boiereşti prin sec.
IX - XI? Coroborând informaţiile oferite de documente cu cele obţinute prin
cercetări arheologice, rezultă, fără excepţie, că satele în sec. IX - XV erau foarte mici,
majoritatea neputând avea mai mult de 7-8-10 farnilii105• Presupunând că descendenţii
fondatorului (fondatorilor) unui sat, vechi, puteau avea, după 2 - 3 secole un număr
foarte diferit de urmaşi-moştenitori, la care urma să fie împărţit atât patrimoniul sătesc,
cât şi veniturile care puteau fi obţinute, rezultă clar interesul grupelor de descendenţi de
a-şi delimita cotele-părţi ce le reveneau din hotarul sătesc. Acestea trebuind să coincidă
cu poziţia fiecărui individ în arborele genealogie sătesc. Singura soluţie rămânea
identificarea şi memorarea ascendenţilor, dintâi, cei mai bătrâni, din care se trăgeau.
Este foarte posibil ca această evidenţă genealogică să se fi născut deja, în mintea
sătenilor, chiar după primele 4-5 generaţii. Odată identificaţi şi memoraţi "bătrânii",
sistemul nu mai putea fi părăsit dovedindu-se extrem de necesar. Acest fapt a dus la
realizarea bazelor unui sistem j uridic de proprietate. Se poate obiecta că "bătrânii", după
vreun secol, se puteau uita. Se rezolva, alegându-se dintre urmaşii aceloraşi "bătrâni",
alţii mai apropiaţi, care după 1 00- 1 50 de ani erau "reactualizaţi".
Alăturărn concluziile rezultate din cercetările noastre, celor emise de H.H. Stahl
privind Ostaşii Maramureşului"106• Suntem de acord cu prima şi a treia parte a
"
constatărilor efectuate de H.H. Stahl, venim totuşi cu unele observaţii. Aşa cum am
arătat mai sus, presupunem cu destulă probabilitate că fenomenul' din cea de-a doua
jumătate a sec. XIV a fost prezent şi în zona cercetată de noi. Constatările noastre arată
că Ostaşii Maramureşului" şi-au semnalat prezenţa în două moduri:
"
a) Prin instalarea şi luarea în stăpânire a unor sate existente.
p) Prin luarea în stăpânire a unor părţi mari din moşii, înfiinţând noi sate.
In primul caz, ne vom referi la Ţiban şi fratele lui Baico107• Satele peste care s-au
aşezat datau din sec. VIIIVTII - Ţibăneştii; XI - Arrnăşenii şi respectiv XIII - Băicăuţii.
Pentru al doilea caz, aceiaşi ostaşi maramureşeni" au luat 213, partea de vest, a moşiei
"
Meleşcani, înfiinţând satul Marcoviceni; cum şi 2/3 din partea de est a moşiei Mălineşti,
punând bazele satului Leucuşeni, pe trei vetre dihotomice. Realizarea a fo_şt bine
gândită. Cele două trupuri de moşie luate, aveau hotar comun pe latura lungă. In plus,
ambele aveau hotar comun spre nord, pe latura mică, cu moşia lui Ţiban - trupul
Băicăuţi (devenit Hodoreni) . . .
IOJ lbidem
1 04 lbidem
105

V. şi R Rosett� op.cit., p. l l l.
1 06 H.H. Stahl, op.cit., III, p. 154. Ostaşii Maramureşulu� care au luat în primire ;v,o(dova, formează o grupă
închisă, constituindu-se politic prin luarea în stăpânire a satelor sub supravegherea domniei. Acest grup, cheag
al statului moldovenesc. . . Tot H.H. Stahl afinnă că: în jurul fiecărui boier titular este şi "un neam", fapt ce
rezultă din fiecare document Formula finală subliniază nu doar caracterul ereditar al stăpânirii, ci şi caracterul
colectiv al întregului grup de neam.
1 07 DRH, A, 1, p. 12-13, doc. 9 B, din 1399 Noiembrie 28.
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Nu suntem de acord cu afmna�a că acest grup a devenit " . . . cheag al statului
moldovenesc . . . ". Nu! La acea dată teritoriul Moldovei era populat cu sute de sate,
practic nu mai avea "pustiuri", poate restrânse wne "pustiite" pe la 124 1 . Este foarte
posibil să fi fost organizat în cnezate şi ocoale, poate să fi avut şi vreun voievodat 
două, aservit hanului tătar. Organizare ce nu poate fi susţinută de documentele ce s-au
păstrat.
Un ultim subiect, foarte controversat de toţi autorii ce I-au abordat, asupra căruia
ne vom expune şi noi părerea este: Cine au fost boierii? De unde şi când au apărut? Ei
stau la originea satelor devălmaşe?108•
Cercetările noastre ne-au permis să avansărn câteva ipoteze:
a) "Boierii" descind din sătenii satelor devălmaşe.
b) Nu credem că putem vorbi de boieri înainte de sec X.
f) O mare parte a boierilor a dispărut, prin sec (XV) XVI, în masa răzeşilor.
Incercăm să ne explicăm.
a) Neîndoielnic boierii s-au selectat, treptat, dintre consătenii lor, care singwi i-au
ales ca reprezentan� în conducerea obştii lor pe cei mai inteligenţi şi destoinici fi� ai satelor
şi obştiilor de sate. Cu timpul, prin acumularea de bunuri materiale, atât ca urmare a
muncii proprii, cât mai ales prin înlesnirile şi recompensele oferite de comunităţile pe
care la reprezentau, a apărut tot mai evidentă detaşarea lor, pe o treaptă economica
socială superioară, în raport cu consătenii lor.
Acestei categorii sociale i se adaugă aceea a conducătorilor militari ai uniunilor
de obştii, care în afară de drepturile lor în hotarul satului, pretindeau şi obţineau de la
obştie o serie de bunuri şi avantaje1 09, erau deci boieri în devenire. Devenind puternici şi
bogaţi, membri de fiunte cu situa�e privilegiată în obştie, se vor transforma în stăpâni
1 10
substituind treptat drepturile şi atribuţiunile pe care le avea obştia •
Aşadar, după părerea noastră, aşa s-au născut, din sânul populaţiei libere şi
devălmaşe, boierii.
b) Datorită faptului că satele noastre, cele mai vechi, au luat naştere în sec.
VllNIII - IX, apreciem că fiuntaşilor satelor, aleşi în conducerea obştiilor, ori prin
acordarea de responsabilităţi militare, le-au fost necesare 3 -5 generaţii pentru a aduna
destule bunwi, pentru a urca pe o treaptă superioară în societate; pentru a se detaşa
evident de restul săteni lor, pentru a deveni "boieri".
Ajungem astfel al concluzia că abia din sec X, poate în a 2-a jumătate a sa,
putem vorbi de "boieri" drept o nouă clasă socială.
c) Studiind numeroase documente datând din sec XV şi XVI, am observat şi
noi, că în multe sate, boierii formau cete numeroase, cărora le reveneau cote părţi tot
mai mici din hotarul sătesc. Era normal ca ajunşi în această situaţie, numeroşii
descendenţi ai boierilor să se contopească cu masa răzeşilor. Redăm un singur exemplu,
1
din cele numeroase existente în documente, reluându-1 după H.H. Stahl 1 1 •
La 1 553 se vând părţi din satul Glodeni, şi anume: " . . . din giumătate a patra parte
a satului, a cincia parte . . . ", pe preţ de 600 zloţi tătărăşti, " . . . din giurnătate a patra parte
de sat de Glodeni a zăcia parte . . . ", cu 300 de zloţi.
.

.

.

.

-

1 08 H.H Stahl, op.rit., Ill, p. 184, 225.
1 09 Ibidem, p. 58.
I l O Ibidem,
59.
p.
III

Ibidem. p. 169.
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Din act nu rezultă, direct, că este vorba de 1140 sau 1/80 din hotarul sătesc, ci se
enumeră frac�onările succesive. Satul umbla pe două jwnătă�, aceasta fiind singura
despăJţire în părţi egale valabilă pentru întregul sat. Ne întrebăm f�resc, ce fel de stăpân
al hotarului sătesc - boier, mai era acela, în Glodeni, dacă averea lui (funciară) mai
valora 1 5, res�tiv 3,75 zlo� ?
La
1841 1 2
p.
, H.H. Stahl afmnă că: " . . . formarea unor cete atât de mari, de certă
origine boierească şi de formă genealogică, constituie un fenomen Moldovenesc
specific local . . . el a servit ca temei pentru o teorie, pe vremuri unanim acceptată, care
afirma că aceste cete boiereşti devălmaşe ajung a fi cete răzăşeşti şi că deci aici ar fi de
căutat originea satelor devălmaşe libere."
Referitor la teoria de mai sus, H.H. Stahl scrie: " . . . această boierime sărăcită nu
dă naştere unei ţărănirni libere ci decăzând., se scufundă în ea, topindu-se în masa
r
acestei clase sociale preexistente"1 3.
Subscriem total la concluzia emisă de H.H. Stahl. Revenind la modul de
departajare a proprietă�i din satul Glodeni, prezentăm schematic situa�a la care ne-am
referit mai sus.
1

1

�2

4 4 4 4

rrtn
600 zlo�

1

1

4

4

11

1J

1

1

4

4

J

1 b J J J 1b

_____
\..._______
.)
V
__

300 zlo�

In încheiere subscriem la cele scrise de H. H. Stahl: '' . . . prezentul nu este decât
"1 1 4
A

.
capătul final al unei dezvoltări trecute . . .
Este cert că în sudul Moldovei (actuale), de la Vaslui în jos, toate aşezările
omeneşti au luat fiinţă cu 50 - 80 de ani mai devreme decât cele amintite de noi în
lucrarea de faţă.

Donnees sur "des vieux domaines''
Resume
''Les

vieux domaines", un terme present dans nombreux documents medievals, emis

des chancelleries des volvodes Moldaves, on a determine de trouver un reponse credible.
Apres la presentation

de

la zone cherchee, l'auteur

essaie de demontrer qu'il

n'a pas

existe village sans domaine, mais ni domaine sans village. L'auteur se base sur des recherches

Et puis on analyse des relations d'entre villages et l'evolution de ces dans
le temps, mais aussi les aspects demographiques. L'auteur demontre que des vieux domaines ont
archeologiques propres.

une grande anciennete, datant des VIII"!IX" siecles et XIII" siecle.
Ibidem, m.
Ibidem, m, p. 225.
1 14
H. H Stahl, op.cit., ill, p. 423.

1 12

1 13
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Satul Dumbrlveni

-....]
0\

Vetrele satuiMi Ji secolele în care aufost locuite
Bogdana - flntina lui N. Mitru
Sec.

�

Capul Dealului Cbiscanilor

1 Vll-VIIIVIII
La Odli

1

Gura Bogdanei

Sec. X/XI

�

S�. VHMX,"''XU .XO

S�. vnt1X

-----

----

l
\

sec.

x

La Odli

Sec.

�ni

-XV!Tll
La

/

XVIIXVI I - XVIIIIXIX

La Cue

Sec. XV11XVII -

In Poieni

1

XVllliXIX

Lo V'a l loi MI...,

.

Sec. XVIIIXVlll XIX

Sec. XIX · XX

Dumbrlveni

Sec.

1 La Ripa Bu�:luitei
1
Sec. XXI

XXI
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Bazimii de Jos ali: .,... Crtep:ii .

Nl.l 1n11 Klul ia Kalll .,filiiCie" .-ul Mlalllin::l (fO• +RulaJi) &iad fOrma il lllljoritate din rutmii dq:i dia G.,.l& lucru pe IIIOfia +� NII:IWi, ll lla:pulul .:. XIX(?)
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Note:
+Siphe1'ceii ''CC· v••tv•••
+Siobozieaii de NV

x1x1

+Siobozleai! de SE
+Siobozieall

de NV

--.1
00

Tabloyl pr. 6

(VIII/IX - XIX)

+ Siobozieaii

de pe pirlal Sphlet

+Aad r!ett!!

(VIIIII;x - XIX)

(VIIIIIX,XIIXII,XVIIXVII-XIX)

1
+Meleac!Bll

+Terpeati i

(X - XIX)

(IX/X - XVI)

+Mi nl!lirea A o d r leUI

( X I V - XVI1/XVIII)

;
.
,
.
v
r::r

+Da me1tii

(XV - XIX)

""' �,.!.L!.!�·"' /
.

l

L..-----+---�
Sate niateate la iacepatal aec. XXI

Du ae1tli

Yecbi

(XV/XVI - XXI)

� Toate satele şi seliştile de mai sus se glsesc pc raza com. Dumeşti,jud. Vaslui . +Terpeşti, an te I S02, devine +Borlşti, an te 1 546 (DRH. A, III, doc 273
DIR, XVI, doc 41 8), +Andrieştii, ante 1469, devine Dumcşti, dupl ce intri in stApinirea lui Duma Brudur (DRH. A. Il, doc 1 56), Valea Mare, sat
tigani aduşi de la Hoiseşti, com Dumeşti, jud. laşi şi ,apoi, şi de la Drlguşeni, com. Şcheia, jud. laşi de Epitropia Spitalului Sf. Spiridon laşi. Dwneştii
devenit "Vechi" dupl contopirea, post 1 864, cu Satul Vechi, respectiv S!obozienii de NV.
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Moşia "bătrână" Ţibăneştii
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Moşia "bătrână" Slobozienii
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Harta nr. 8

Harta nr. 7
l cm

-

= 0,600 km
Sale in secolul VIINill şi vm
Sate în secolul VIIIIIX şi IX

D
0

- = 0,600 km
Sate existenll: antaia •
Sale în secolul IX/X şi X D
Sali: în secolul X lXI şi XI 0

I cm
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Harta nr. 9
1 cm. -- = 0,600 lan
Sateexistmtean!f2icr

Sate in secolul XIIXII şi XII

Sate în secolui XII IXIII şi X1IT

•

0

0

'

Harta nr. lO
1 cm. -- 0,600 km
=

Sate existente antf2icr

•

Sate in secolul XIIVXIV şi XIVO
Satein saulul XIV !XV şi

XV 0

- _ ,

Harta nr. l l
1 cm. -- 0 600 km
=

,

Sate existente antf2icr
•
Sate in secolul XV/XVI şi XVI 0
Sate în secolul XVI IXVll şi XVII 0

1

Harta nr. 12
- = 0.600 km

cm.

•
Sate existente antf2icr
Sate în secolul XVII/XVIII şi XVIII 0
Sate în secolul XVIII /XIX şi XIX 0
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ce reprezinliJ, CII aprw:imaţie, gradul de populare a zone/ cercetate, fn1re secok!îeT-xiX inciiiSiv, estimat dupd rrum4rul de aşez/Jri descoperite.

Nr. aşe7Arilor 1

ll-IV

140
130
120

V

VI

VII

vm IX

X

XI

x:n

xm XIV XV

! \

I lO

\

1

r
1

90

80
70

j

�\
J \
1 \

60

so

40

30
20
10
o

Nr. aşezArilor
•

1
1/
1

7

[1

Il

1\

\
\....

J

11

1\

"

.......

1/

l/'-..-

1
f-J

1\.

tv

J
V

F=7

1

3 49 83 14 7 2 9 22 18 15 32 20 35 52 83 128 134 78

Nu am luat ia calcul necropole le plane 1au tumulare, morile de apl, cuptoarele de olar.
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Nr. do
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1$50

1

lrlll.Jelni -

II-IV

V

Graficul nr. 2

VI

vn

VIU

Secolele
IX

X

XI

XD

xm

XIV

XV

XVI

XVIU

XVII

1500

XIX

1450

J

1400

1400

(

I JSO

mo

1500

w

1450

Nr. do

1 puncte

IJ50

1300

1300

1250

1250

1200

1200

1 100

1 1 00

1 1 50

1 150

1050

1050

1000
950

1000
950

1

900

1

900

850

800

1
1/

A

150

It

700

1
1

550

soo

1

450

700
650

600

550

500

1
1
1
1

400

350
300

2SO

...

450

400

350

300
250

1

200

1 '-1

200
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100

oNr. do __J
�

\.
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1

rmlha
.. dill

800

'--- '150

1
1
1

650

600

850

30

SlO

820

1 30

'\.
3S

--r--;
10

v
70

/

liS

�

145

......

90

150

1/

200

soo
Nr. do
100

I SO

41 5

675

870

�

1525

no

JUICIIO
'"""'"

.. dia
calaJI
calcul
• Incepind cu sec. XIX qQArile, mlnmtc si rbpbditc, se regrupcazl. la noile drumuri t:OmCKiale, pe lhgl crtemc si ratc:ş.uri, ori sum c:.omasaae dl:
acapaniOI'i i alelor de rt.zqi, cklci nu esre 1.111 sman al dcpopullrii zonei.
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