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LUCIAN-VALERIU LEFTER 

BOIERI ŞI „DOMENII” ÎN ŢINUTUL VASLUI 
ÎNAINTE ŞI ÎN VREMEA LUI ŞTEFAN CEL MARE 

Cercetând problema boierilor şi a domeniile lor de dinainte de Ştefan cel 
Mare1, constatăm prezenţa covârşitoare a marilor boieri vasluieni ca membri ai 
sfatului domnesc în prima parte a secolului al XV-lea: Negru/Negrea de la Bârlad 
(1403–1429), Ţiban (1400, 1411), Giurgiu Piatră (1435–1442), Duma Negru 
(1433–1442), Oană (Brudur) portarul (1438–1448), Dan Uncleata vameşul 
(1421–1436), Stan Preuţescu-Popovici (1409–1411, 1414–1415), Moica şi Tador 
(1439, 1442–1443), Şerbea de la Vaslui (1423). 

Aceşti mari boieri aveau în stăpânirea lor mai multe sate, formând 
adevărate „domenii”. Nu folosim termenul de domeniu în sensul său firesc, de 
patrimoniu familial şi ereditar, precum în Occidentul medieval, ci în sensul unei 
stăpâniri parţiale sau compacte, de către o singură persoană, a văii unui râu, fapt 
care nu poate decât să sugereze ideea continuităţii de stăpânire a unor cnezate de 
vale, antestatale. Putem, de aceea, accepta parţial aserţiunea potrivit căreia 
„toponimia medievală este una seniorială”2: numele de sate sunt datorate unor 
stăpâni sau întemeietori de sate, fapt care îl îndreptăţea pe Georges Duby să 
constate că, în esenţă, toponimele sunt „monumentele ridicate de putere”3. În 
aceeaşi ordine de idei, Constantin Giurescu definea stăpânirea unei părţi din 
pământul ţării ca sursă a legitimării puterii şi prestigiului unui individ, întrucât 
clasa boierească cuprindea pe toţi proprietarii agrari4, indiferent dacă ei erau mari 
ori mici, bogaţi sau săraci, cu dregătorii ori fără. De aceea, toponimia cu rezonanţă 
străină certifică o constatare potrivit căreia „originea plurietnică a boierimii 
moldovene este un adevăr îndeobşte acceptat de istorici”5. Unul dintre vechii 
cronicari, stolnicul Constantin Cantacuzino, scria că nu toţi locuitorii ţării sunt 

                                                 
1 Lucian-Valeriu Lefter, Boieri şi domenii în ţinutul Vaslui înainte de Ştefan cel Mare, 

comunicare prezentată în cadrul Filialei Iaşi a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a 
Academiei Române, la 9 decembrie 2003. 

2 Stelian Brezeanu, Identităţi şi solidarităţi medievale. Controverse istorice, Bucureşti, 
2002, p. 5. 

3 G. Duby, Cele trei ordine sau imaginarul feudalismului, trad. Elena-Natalia Ionescu şi 
Constanţa Tănăsescu, Bucureşti, 1998, p. 18. 

4 Constantin Giurescu, Despre boieri, în vol. Studii de istorie, ed. Dinu C. Giurescu, 
Bucureşti, 1993, p. 408. 

5 Maria Magdalena Székely, Familii de boieri din Moldova de origine transilvăneană 
(secolele XIV–XVII), în ArhGen, I (VI), 1994, 1–2, p. 95. 
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români, „ce mai mulţi streini şi veniţi dupe-ntr-alte ţărî”6. În Letopiseţul lui Grigore 
Ureche găsim afirmaţia: „să cunoaşte că cum nu-i discălicată ţara de oameni 
aşăzaţi”, venind în completarea explicaţiei faptului că „nici legile, nici tocmeala 
ţării pre obicee bune nu-s legate, ci toată direptatea au lăsat pre acel mai mare, ca 
să o judece şi ce i-au părut lui, ori bine, ori rău, aceia au fost lege”. Domnul „le 
căută să le placă tuturor, ori cu folos, ori fără folos, ori cu paguba ţării, care obicei 
până astăzi trăieşte” 7, ne zice cronicarul din veacul al XVII-lea. 

Întrebându-se dacă „marii boieri au constituit în Ţările Române o veritabilă 
oligarhie instituţională şi ereditară”, istoricul Neagu Djuvara a ajuns la concluzia că 
anumite structuri familiale şi de putere au guvernat ţara. Un mic grup de familii a 
reuşit, pentru o vreme, să monopolizeze puterea în Ţările Române8. Marii boieri au 
jucat un rol dominant în conducerea ţării din Evul Mediu până la crearea României 
moderne. Ei stăpâneau întinse domenii, a căror sorginte trebuie căutată înainte de 
întemeierea ţării9. Erau martori ai sfatului domnesc, dar nu ocupând funcţii, ci în 
virtutea faptului de a fi stăpânit întinse domenii – sursa puterii lor. În secolele 
XIV–XV sunt preponderenţi în sfat aceşti mari boieri fără dregătorii, dar care 
deţineau puterea locală. Unificarea ţării nu a făcut decât să-i priveze pe aceşti 
descendenţi ai cnezilor locali de o parte a puterii lor10. Prin urmare, se constată o 
continuitate a unui grup restrâns de familii care deţineau de facto pârghiile puterii11. 

Un exemplu grăitor în acest sens poate fi cel al boierilor stăpânitori de 
„domenii” din ţinutul Vaslui. În partea de nord a ţinutului, pe cursul inferior al 
pârâului Rebricea, se afla stăpânirea lui Giurgiu Piatră, cu şase sate, iar pe cursul 
superior al aceluiaşi pârâu găsim stăpânirea lui Duma Negru, cu nouă sate. În 
acelaşi timp, pe un afluent al Rebricei – Rebricioara –, popa Micu Crai stăpânea tot 
şase sate; Moica şi Tador i-au succedat acestuia, moştenindu-i cele şase sate plus 
altele două din patrimoniul funciar al lui Giurgiu Piatră. Evident, cei doi, Moica şi 
Tador, stăpâneau şi alte sate, precum Moiceştii de pe valea Vasluiului. Pe tot cursul 
unui afluent al Vasluiului, pârâul Şerboteşti, şi la obârşia Săratei, Dan vameşul 
stăpânea şase sate într-un hotar; în vecinătate, ceva mai spre nord, Stan Preuţescu12 
avea opt sate, moştenite ulterior de Ivan Damianovici, „domeniu” care includea 
toată valea Dobrovăţului – un alt afluent la Vasluiului. 

Neamul lui Brudur şi al lui Oană portarul avea şase sate la obârşia râului 
Bârlad şi alte câteva pe valea pârâului satului Portari, afluent al Vasluiului, aşadar 

                                                 
6 Constantin Cantacuzino, Istoria Ţărâi Rumâneşti, Bucureşti, 1991, p. 99. 
7 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1958, p. 67. 
8 Neagu Djuvara, Les Grands  Boïars ont-ils constitué dans les principautés roumaines une 

veritable oligarchie institutionelle et héréditaire ?, extras din SOF, XLVI, 1987, p. 1. 
9 Ibidem, p. 19. 
10 Ibidem, p. 21. 
11 Ibidem, p. 55. 
12 V. Voica Maria Puşcaşu, Mănăstirea Dobrovăţului – date istorice, I, în MMS, LIII, 

1977, 1–3, p. 164. 
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în nord-vestul şi în estul ţinutului. Lângă stăpânirea lui Brudur, pe Bârladul 
superior, aflăm şi cele patru sate identificate ale lui Ţiban. Unul din cei mai mari 
stăpâni funciari, Negru de la Bârlad (avea 20 de sate în Moldova), stăpânea cele 
mai multe dintre satele sale pe cursul Bârladului superior, pe o distanţă de aproape 
20 de km, centrul administrativ al puterii sale fiind, probabil, în satul care ulterior 
s-a numit Negreşti13. 

Asemenea exemple pot sugera – după cum a observat Mircea Ciubotaru – 
„o stăpânire familială de tip cnezial într-un cnezat de vale”14 din secolul al XIV-lea. 
Poate numai astfel ne-am explica, într-adevăr, de ce „familiile lui Piatră şi Duma 
Negru, probabil înrudite, controlează aproape întreaga vale” a Rebricei15. Putem 
identifica centre de putere locală, administrativă, precum cele unde rezidau marii 
boieri: Petreştii lui Giurgiu Piatră, curtea şi cetatea lui Duma Negru, Brudureştii lui 
Oană portarul, Negreştii lui Negru de pe Bârlad şi curtea de la Ruşi a lui Stan 
Preuţescu. Un fapt esenţial, care poate lămuri multe aspecte neclare din istoria 
noastră, este acela că, în perioada respectivă, într-o proporţie covârşitoare, stăpânii 
funciari din ţinutul Vaslui erau membri în sfatul domnesc. Cel mai vechi boier, 
atestat încă de la 1399, Ţiban, era în sfatul domnesc de la 1400; îi întâlnim apoi pe 
Giurgiu Piatră, Oană portarul, Dan vameşul, Negrea de la Bârlad, Stan Preuţescu, 
Şerbea de la Vaslui, Duma Negru, Moica şi Tador, Tador Moicescu (1442–1456), 
Micu Crai (1451–1461) sau Duma Brudur (1498–1502). Toţi au fost membri ai 
sfatului domnesc în diverse răstimpuri între anii 1400 şi 1460. Evident, aceşti 
boieri nu stăpâneau numai în ţinutul Vaslui, ci şi în celelalte ţinuturi moldave, ceea 
ce ne îndreptăţeşte să susţinem afirmaţia potrivit căreia puterea şi prestigiul erau 
condiţionate de stăpânirea funciară16. 

În rândul acestor boieri întâlnim pe unii cu nume de sorginte maghiară. Am 
văzut printre cei enumeraţi un nume de rezonanţă ardeleană: Tador. Alături de el se 
aflau şi alţi ardeleni: Feir şi fratele său Oanăş Ungureanul, cu fiul acestuia Groază 
Rohat, aveau în stăpânire trei sate de pe Racova (Rohaţii şi Fereştii), iar Feir era 
stăpân peste două sate de pe Sărata, Tătăreştii şi Fereştii. Ei nu pot fi decât 
„descendenţi din însoţitorii descălecătorilor maramureşeni sau ai unor colonişti 
ardeleni, cu nume de origine maghiară, românizată”17. Oiconimele de pe valea 
Rebricei: Dămăcuşeni, Miclăuşeni, Rohoteşti (sau Rohaţi) şi Bolaţi, pot fi puse 
alături de Fereştii şi Rohaţii de pe Racova, Fereştii de pe Sărata, Chiujdenii de pe 
Vaslui şi Chiujdeştii de pe Vilna. Sunt vechi oiconime ce derivă de la stăpânii de 
demult ai satelor. Numele lui Mogoş de la Vilna „sugerează condiţia sa de 
                                                 

13 Mircea Ciubotaru, O străveche aşezare de pe valea Bârladului: Negreşti (jud. Vaslui), I, 
în AIIAI, XX, 1983, p. 322. 

14 Idem, Comuna Vultureşti. I. Studiu de istorie socială. Onomastică, Iaşi, 2003, p. 95. 
15 Idem, Toponimia bazinului hidrografic Rebricea (jud. Iaşi – jud. Vaslui). Oiconimele. 

Perspectivă istorică, II, în AIIAI, XXIX, 1992, p. 450. 
16 Constantin Giurescu, op. cit. 
17 Mircea Ciubotaru, Toponimia bazinului hidrografic Rebricea, p. 450. 
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războinic în serviciul domnilor Moldovei de la sfârşitul veacului al XIV-lea, ca fiu, 
probabil, al unui însoţitor maramureşean al lui Bogdan I Întemeietorul, ca şi 
Chiujdea de la Chiujdeşti sau acei Dămăcuş, Miclăuş, Rohat sau Bolat, care au fost 
stăpâni ai satelor de pe Rebricea, Dămăcuşeni, Miclăuşeni, Rohoteşti (dispărute) şi 
Bolaţi”. Aceste nume pătrund în Moldova în secolele XIV–XV „odată cu acea 
nobilime de origine maramureşeană din primele generaţii de după «descălecatul» 
ţării”18. Nu întâmplător găsim Chiujdeştii de pe Vilna lângă Mogoşeşti, Chiujdenii 
de pe Vaslui lângă Fereşti sau alt sat Fereşti de pe Racova lângă Rohaţi. De 
asemenea, un Sărăcin de pe Telejna (Sărăcineştii), trăia lângă un Baliţă (Băliţenii). 
Şi tot pe Telejna era Micul Totoiescu, postelnic în vremea lui Ştefan al II-lea, cu un 
nume ce ne trimite la maghiarul Tot, de unde şi satul Totoieşti de pe Vaslui. 
Originea multietnică a boierimii moldovene este verificată. Henri H. Stahl afirma 
că această boierime a noastră este „în mare parte venită din afara Moldovei”, din 
Maramureş19. D. Ciurea nu respingea nici el „aportul maramureşean” al boierimii, 
şi nu uita să enunţe, asemenea lui Gh. I. Brătianu, faptul că domniile lui Dragoş şi 
Bogdan „s-au suprapus unor stăpâniri locale”20. Mulţi dintre stăpânii medievali 
vasluieni pot fi consideraţi, precum spunea N. Iorga, „vitejii cavaleri de obârşie 
maramureşeană, cu nume de acolo: Dragoş, Grozea, Domuncuş”. Şendrea-Şandor 
care a dat numele său satului Şendreni, indică şi el originea ardeleană , fiind poate 
unul dintre cei mai vechi stăpâni de sate din Moldova, trăitor „în primul veac de 
după întemeierea statului”21. 

În urma unei cercetări a satelor ţinutale vasluiene pe principiul genealogic 
şi a stăpânirii funciare, putem (re)confirma o realitate incontestabilă, aşa cum a 
demonstrat-o C. Cihodaru, anume că, niciunde în Moldova, „nu a existat în secolul 
al XV-lea o masă de ţărani liberi, satele fiind stăpânite de boieri mari şi mici”22, şi, 
prin urmare, „nu rămâne loc pentru obştea liberă ţărănească liberă” în Moldova 
medievală23. 

 
* 

 
Înainte de Ştefan cel Mare, boierii, fie autohtoni, fie veniţi de peste munţi, 

erau stăpâni peste un număr oarecare de sate întregi. Care era, însă, situaţia 
urmaşilor acestora, în ţinutul Vasluiului, în vremea domniei lui Ştefan cel Mare ? 
La această întrebare vom răspunde prin câteva exemple concrete. 

                                                 
18 Idem, Comuna Ipatele. Studiu istoric. Toponimie, Iaşi, 2000, p. 51. 
19 H. H. Stahl, Controverse de istorie socială românească, Bucureşti, 1969, p. 274. 
20 D. Ciurea, Evoluţia şi rolul politic al clasei dominante din Moldova în secolele XV–XVIII, 

în AIIAI, XVII, 1980, p. 178–179. 
21 Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 120. 
22 C. Cihodaru, Câteva constatări statistice în legătură cu proprietatea feudală şi situaţia 

ţărănimii din Moldova în a doua jumătate a sec. al XV-lea, în SCŞI, XII, 1961, fasc. 1, p. 48. 
23 Ibidem, p. 42. 



BOIERI ŞI „DOMENII” ÎN ŢINUTUL VASLUI 65 

La 8 octombrie 146224, Nicoară Sârbescul era întărit în satele lui de pe 
valea Rebricei: unde a fost curtea lui Duma Negru, unde au fost grecii lui Duma 
Negru, Drăgeşti, Boriseşti, Ţibăneşti, Muncei, unde a fost cetatea lui Duma Negru, 
precum şi unde a fost Moişă Filosoful, cumpărate de la Ilca, fiica lui Popşa, şi de la 
fiii lui Moişă Filosoful, Danciul şi Maruşca. De asemenea, în aceeaşi moşie veche, 
la 17 martie 149525 Sima Gureş era întărit cu jumătate de sat din Sârbi, pe care şi-a 
împărţit-o cu nepotul său, Nicoară Ciocârlie; stăpânirea decurgea din privilegiul 
bunicilor săi, Oană Popşa şi Moişă Filosoful. 

La 13 ianuarie 146026, Ivaşco Goenescul fusese întărit stăpân pe seliştea 
care aparţinuse lui Conu, pe Rebricea, cumpărată de la Băloş, iar „peste deal, pe 
Rebricioara Mică”, cu seliştile lui Nicoară şi Giurgiu Blidaru, ambele cumpărate de 
la Bâlea şi Malea, fiii lui Ion. Pe acest afluent al Rebricei, popa Micu era stăpân în 
satul Crăeşti, însă poseda şi celelalte sate; îl putem identifica pe acest personaj cu 
un Micu Crai, martor în sfatul domnesc între 1451 şi 146127. La 1 martie 148828, 
regăsim pe Ivan Crai alături de Micu Crai. Şi aici, la 9 martie 149129, Iliana, fata lui 
Moise, nepoata popii Micu, vinde „preutesăi popii Petrii” satul Crăeşti. 

La 17 ianuarie 149030, Urâta, fiica Malei, nepoata lui Giurgiu Piatră, 
vindea din uricul bunicului ei, un sat la gura Rebricioarei, unde au fost Roman şi 
Hodco, lui popa Sima şi fraţilor lui. De asemenea, aceeaşi Urâta avea să vândă, la 3 
martie 149031, lui Avram diac de vistierie, satul Dobrosloveşti, pe Bârlad, în 
apropierea celuilalt sat vândut anterior. La 25 februarie 149432, Dragotă, fiul lui 
Ivan Pietrescul, nepot lui Iaţco Piatră, vindea din uricul moşului său, Iaţco, satul 
Ostăşeştii, pe Rebricea. 

Pe valea Bârladului, în partea superioară, la 9 februarie 146933, fraţii 
Petrea, Oană şi Duma Brudur erau întăriţi în Brudureşti, „unde le este casa”, 
precum şi în alte sate din vecinătate: Sacalişeştii, jumătate din Tonguzeani, 
Andrieştii, dar şi pe văile afluenţilor Bârladului, un loc de moară şi Poiana de Sus 
pe Şacovăţ, Bereştii pe Suhuleţ, seliştea Căscioarele pe Pârâul Fânaţelor, precum şi 
o selişte, pe Racovăţ, unde a fost casa bunicului lor, Oană Giuratul. Pe unul din cei 

                                                 
24 DRH, A, II, vol. întocmit de Leon Şimanschi, Georgeta Ignat şi Dumitru Agache, 

Bucureşti, 1976, p. 161, nr. 112. 
25 Ibidem, III, vol. întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu şi N. Ciocan, Bucureşti, 1980, p. 

342, nr. 188. 
26 Ibidem, II, p. 129, nr. 90. 
27 Documente  privind istoria României, A. Moldova, veacurile XIV–XVII (1384–1625). 

Indicele numelor de persoane, întocmit de Al. I. Gonţa, Bucureşti, 1995, p. 447 (în continuare, 
Indicele numelor de persoane). 

28 DRH, III, p. 48–49 nr. 30. 
29 Ibidem, p. 185, nr. 92. 
30 Ibidem, p. 117, nr. 62. 
31 Ibidem, p. 121, nr. 65. 
32 Ibidem, p. 271, nr. 142. 
33 Ibidem, II, p. 231, nr. 156. 
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trei fraţi Brudureşti, Duma, îl găsim pârcălab de Hotin şi Neamţ, clucer, martor în 
sfatul domnesc între 1498 şi 150234 şi stăpân în Băleşti, pe Stemnic, şi în satele 
moştenite la obârşia Bârladului. Dintr-un document târziu, de la 162835, aflăm că 
Duma Brudur cumpărase, în vremea lui Ştefan cel Mare, de la nepoţii lui Piatră, 
printre care şi un Ivan Piatră, satul Petrileştii de pe Rebricea. Nu putea exista decât 
o legătură de rudenie între neamurile lui Piatră şi Brudur, pentru ca un asemenea 
fapt să se întâmple. 

Panul Negrea, un mare boier de dinaintea lui Ştefan cel Mare, avusese în 
stăpânirea sa vreo 20 de sate; centrul puterii sale îl reprezenta stăpânirea din 
bazinul superior al râului Bârlad36. Datorăm profesorului Mircea Ciubotaru 
reconstituirea acestui domeniu, care îngloba sate de-a lungul apei Bârladului cale 
de vreo 20 de km, mai jos de stăpânirea panului Ţiban. De aceea, el a fost cunoscut 
ca Negru de la Bârlad, cum bine a arătat cândva Mihai Costăchescu37, şi nu pentru 
că ar fi fost un pretins vornic al oraşului Bârlad. Cu numele de Negru de la Bârlad 
este întâlnit în sfatul domnesc între anii 1403 şi 142938, aşadar pe tot parcursul 
domniei lui Alexandru cel Bun. Centrul puterii acestui mare boier pare să fi fost în 
satul lui Iacuş Mihu, atestat din veacul al XVI-lea sub numele de Negreşti39. 
Stăpânirea sa se întindea şi pe apa Vilnei, unde fiul său Alexa avea să întemeieze 
satul Alexeştii; acesta era şi nepotul lui Dragoş de la Stavnic40, alt boier care la 17 
ianuarie 143241 era atestat ca avându-şi casa pe „Stamnic”. Panul Negru poate fi 
„unul dintre războinicii născuţi în prima generaţie de după întemeierea statului 
[moldovenesc]”42. Pe urmaşii săi îi regăsim în vremea lui Ştefan cel Mare 
dăruindu-şi între ei sate. La 17 martie 149343, Magda, fiica lui Mihul, nepoata 
panului Negrea, împreună cu nepoţii ei, „toţi nepoţi panului Negrea”, dădeau lui 
Rabotă şi neamului său un sat pe Vilna, „anume unde a fost casa lui Alexa”, pe 
care sat „îl dăduse încă pan Negrea fiului său, Alexa”, numindu-se apoi Alexeşti. 
Ulterior, la 1497, unii dintre cei pomeniţi la 1493, anume Duma, Vlaşin şi 
Anghelina, feciorii lui Iuga, nepoţii lui Alexa, aveau să vândă a treia parte din 
Alexeşti44. Aceeaşi Magda, amintită la 1493 ca fiică a lui Mihul – fiul lui Cananov, 
fratele lui „Negrilă” –, împreună cu alţii din neamul ei, nepoţi lui „Negrilă”, însă şi 
„nepoţii lui Sima Rugiră”, şi-au împărţit între dânşii, câţiva ani mai târziu, la 24 
                                                 

34 Ibidem, p. 181. 
35 DRH, A, XIX, vol. întocmit de Haralambie Chircă, Bucureşti, 1969, p. 598. 
36 Mircea Ciubotaru, O străveche aşezare de pe valea Bârladului, p. 322. 
37 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, I, Iaşi, 1931, p. 90. 
38 Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 320. 
39 Ibidem, p. 322. 
40 Ibidem, p. 321. 
41 DRH, A, I, vol. întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu şi L. Şimanschi, Bucureşti, 1975, p. 

161, nr. 110. 
42 Mircea Ciubotaru, op. cit. 
43 DRH, III, p. 249, nr. 127. 
44 Ibidem, p. 359, nr. 199. 
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ianuarie 149545, satele lor de pe Bârlad şi de pe Nistru. Pe Bârlad sunt amintite satele 
Todireni, Liudeşti, Bârzeşti, precum şi satul unde a fost Iacuş Mihu, adică Negreştii. 

Grozav, fiul lui Mogoşel, vindea jumătate de sat, pe Vilna, „paniei” Neaga, 
soţia lui Giurgiu Piatră. Cealaltă jumătate o stăpânea la 1464 Manea Mogoşescu46, 
posibil fiu al lui Vlaşin Mogoşescu. Fără îndoială, exista o legătură de rudenie între 
Piatră şi Mogoş, de vreme ce Neaga panului Piatră putea cumpăra un sat pe Vilna. 
De altfel, satul stăpânit la 147247 de Petru Vilna se numea Petreştii. 

Între satele lui Oană portarul şi ale lui Dan vameşul de pe valea Vasluiului, 
mai precis de pe un afluent al acestuia, pârâul Sărata, se afla stăpânirea lui Feir. 
Acesta, împreună cu fratele său Oanăş Ungureanul şi fiul acestuia Groază Rohat, 
mai stăpâneau satele Fereştii şi Rohaţii de pe Racova48; pe valea pârâului Sărata 
Feir stăpânea Fereştii şi Tătăreştii. Cel din urmă sat era vândut la 12 ianuarie 
148749 de către cele trei fete ale lui Feir, Mărena, Titiana şi Muşa, satul aflându-se 
„mai sus de Feereşti”. Din documentul fals datat 11 februarie 140050, aflăm că 
stăpânirea celor şase sate ale lui Dan vameşul, de pe Vaslui, se atingea de „hotarul 
lui Feaer”. În vremea lui Ştefan cel Mare, Anuşca, fiica lui Dan vameşul, vindea 
unul din cele şase sate – Lăţcanii51. Stăpânirea vameşului includea valea pârâului 
Şerboteşti-Şurăneşti, precum şi obârşia văii pârâului Sărata. 

Deşi este întâlnit martor în sfatul domnesc doar o singură dată, la 142352, 
Şerbea de la Vaslui trebuie să avut în stăpânire mai multe sate pe valea pârâului 
eponim. Însăşi prezenţa sa în sfat fără dregătorie poate fi o consecinţă a puterii sale 
locale de pe valea Vasluiului. Un document târziu, din 30 martie 159853, atestă 
satele Şerbeştii şi Moghilenii, care trebuie să fi avut legătură cu vechiul stăpân din 
veacul al XV-lea, Şerbea. George-Felix Taşcă54 a desluşit genealogia acestui mare 
boier, identificând membri ai familiei sale. Soţia lui Şerbea, Fedca, apare în 
documente la 11 septembrie 1467, împreună cu fiii ei, Iurie Şerbescu şi Anuşca, 
făcând o danie Mănăstirii Humor. Fiii lui Şerbea sunt menţionaţi ca membri ai 
sfatului domnesc: Manoil Şerbici între anii 1439 şi 1444, şi Iurie Şerbescu la 1443. 
Sora lor, Anuşca Şerbici, era căsătorită cu Radu Pisc, boier în sfat între anii 1438 şi 
1465. Un exemplu, aşadar, despre cum s-a distribuit şi s-a păstrat puterea în sânul 
unui grup restrâns. 

                                                 
45 Ibidem, p. 318, nr. 175. 
46 Ibidem, II, p. 168, nr. 118. 
47 Ibidem, p. 275, nr. 185. 
48 Ibidem, III, p. 189, nr. 96. 
49 Ibidem, p. 3, nr. 3. 
50 Ibidem, I, p. 419, nr. III. 
51 DIR, A, XVI/1, p. 268–269, nr. 236. 
52 DRH, I, p. 80, nr. 54. 
53 DIR, XVI/4, p. 200–201, nr. 257. 
54 George-Felix Taşcă, Şerbea de la Vaslui şi descendenţa sa, în AMM, IX–XI, 1987–1989, p. 

287–293. 
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Un grup de boieri, mari stăpâni funciari în a doua jumătate a veacului al 
XIV-lea şi prima parte a celui următor, deţineau frâiele puterii în statul 
moldovenesc. Şi cu toţii par să se fi înrudit între ei. Puterea lor îşi avea sorgintea în 
stăpânirea funciară a unei părţi din pământul ţării, într-o continuitate de dinaintea 
întemeierii statului, a unor stăpâni locali printre care s-au strecurat şi oameni veniţi 
de peste munţi în suita primilor „descălecători”. Faptul că în ţinuturile sudice ale 
Ţării Moldovei, printre care şi Vasluiul, stăpânii funciari apar atestaţi în număr mai 
mare, spre deosebire de partea nordică a ţării, pare să sugereze luarea în stăpânire 
mai târziu a sudului Moldovei, şi, ca atare, nevoia de confirmare a stăpânirii 
boierilor locali. Prezenţa lor în sfat era o garanţie în acest sens. De altfel, aceasta 
este, aşa cum arată Ştefan S. Gorovei, „expresia alcătuirii statului moldav din şi 
prin puterea unor mari stăpâni de pământuri – urmaşi ai acelor potentes illarum 
partium menţionaţi documentar încă înainte de «descălecatul» lui Dragoş vodă – şi 
care, prin urmaşii lor, vor fi pilonii societăţii medievale moldoveneşti”55. Lucru pe 
care am încercat să-l arăt printr-un crâmpei de istorie locală, în speţă a ţinutului 
Vasluiului, unde se pot identifica nume ale urmaşilor acelor potentes illarum 
partium de dinaintea întemeierii ţării. 

                                                 
55 Ştefan S. Gorovei, Clanuri, familii, autorităţi, puteri (Moldova, secolele XV–XVII), în 

ArhGen, I (IV), 1994, 1–2, p. 91. 




