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Introducere
De la descălecare până în prezent, comunitatea rurală, satul şi moşia, au fost
nucleul civilizaţiei moldoveneşti. Chiar şi localităţile medievale de tip urban, numite
târguri sau oraşe, au avut un aspect foarte apropiat de cel al aşezărilor rurale. În
mediul sătesc s-au născut şi au activat cei mai mulţi dintre reprezentanţii boierimii
– vechea elită a Ţării Moldovei, numeroşii decendenţi ai cărora, în secolele XIX-XX
au fost cunoscuţi în special sub numele de „răzăşi” şi „mazâli”. Răzăşii şi mazâlii
duceau un mod de viaţă specific şi aveau o psihologie deosebită de a celorlalţi
locuitori. De-a lungul timpului, numărul răzăşilor şi mazâlilor a crescut încât,
treptat, s-a ajuns la aceea că mai multe sate au fost populate în majoritate de
urmaşii boierilor Moldovei medievale. În secolele XIX şi XX au fost înlăturate
barierele sociale care existau între diferite categorii de populaţie ale comunităţilor
rurale, inclusiv şi acele care separau neamurile de răzăşi şi mazâli de cele ţărăneşti.
Astfel, actualmente, practic nu mai există neamuri pur răzăşeşi, majoritatea lor fiind
deja înrudite cu acele ţărăneşti, iar societatea moldovenească constitue rezultatul
unui mixaj armonios dintre urmaşii vechilor boieri şi cei ai ţărănimii. Fenomenul are
o importanţă deosebită, deoarece pe această cale, practic fiecare cetăţean poate fi
considerat, pe drept cuvânt, urmaş al vechilor stăpâni ai Ţării Moldovei, iar
suveranitatea poporului asupra acestui spaţiu geografic nu mai poate fi pusă la
îndoială. Şi nimeni nu poate să rămână indiferent şi rece după constatarea faptului
că locuitorii unor sate întregi sunt descendenţii direcţi ai unor boieri şi viteji din
vremea lui Ştefan cel Mare. Or, printre asemenea sate se numără atât Mileştii de la
Nisporeni, cât şi Mileştii Mici de la Ialoveni, toţi coborâtori din neamul Milici.
Dintr-un sat Mileşti, însă de la Vaslui, a fost originar şi neamul Milescul, care a dat
Europei pe renumitul Nicolae Milescul spătarul.
În lucrare vom examina, din punct de vedere istorico-genealogic, neamurile
Milescul şi Milici, ambele aflate în legătură cu satele Mileşti. De asemenea, vom
evidenţia conexiunile ce au existat între aceste două neamuri boiereşti şi corelaţia
lor cu satele Mileşti. Deşi lucrarea respectivă are un caracter pur ştiinţific, am
încercat totuşi, pe măsura posibilităţilor, ca textul să fie cât mai accesibil pentru
cititorii neavizaţi în problematica istoriei medievale a Ţării Moldovei. Am decis să
procedăm în acest fel pentru că studiul monografic este consacrat satelor Mileşti, de
aceea mesajul nostru va fi adresat în primul rând locuitorilor acestor comunităţi
rurale, descendenţilor din neamul Milici şi Milescul, precum şi tuturor celor ce au
avut, au sau încă urmează să aibă, vreo legătură cu mileştenii.
Această monografie reprezintă un omagiu modest adus satului moldovenesc,
cuibului strămoşesc, în mijlocul căruia ne-am constituit ca popor şi naţiune. Dedic
această lucrare celei mai remarcabile personalităţi pe care au putut să o nască vreo
dată Mileştii.
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Capitolul I. Neamul Milescul
Stăpânirea de moşii şi sate în Ţara Moldovei în perioada mediavală a constituit
un apanaj exclusiv al neamurilor boiereşti. Astfel, în Evul Mediu, viaţa şi activitatea
celei mai mari părţi a elitei economice şi social-politice moldoveneşti a fost strâns
legată şi s-a desfăşurat, în cel mai nemijlocit mod, în mediul civilizaţiei rurale, iar
boierimea de ţară a constituit o componentă importantă a păturii privilegiate. În
calitate de argument suplimentar, referitor la importanţa stăpânirii funciare pentru
elita Ţării Moldovei, ar fi existenţa unui termin special pentru desemnarea boierilor
stăpâni de moşii şi sate: moşinaşi (moşani, moşneni)1. În afară de faptul că
majoritatea boierimii locuia la sate şi se hrănea din veniturile obţinute de pe moşiile
avute în stăpânire (adică din zeciuiala percepută de la ţărani), la o anumită etapă, în
anumite condiţii istorice, ca urmare a pauperizării şi a ruinării economice, o parte
considerabilă a micii boierimi a fost nevoită să-şi lucreze pământul cu mâinele
proprii. În această ordine de idei, trebuie să subliniem faptul că, în secolele XVIIXVIII, viaţa la ţară era un lucru deloc ruşinos pentru boierime. Din contra, inclusiv
mai toţi marii boieri au avut reşedinţa la ţară, în una sau mai multe localităţi
stăpânite, iar micii moşinaşi erau omniprezenţi în mediul rural, formând cel mai
activ segment social al satului moldovenesc medieval. La sate, reprezentanţii
neamurilor boiereşti s-au manifestat în toate sferele de activitate, dacă nu în mod
direct, atunci cel puţin tangenţial. Aceştia au fost încadraţi în administraţia locală,
primară, deţinând diferite funcţii civile, de stat sau în folosul particularilor (vornicei,
vătămani etc.), militare (căpetenii ale diferitor categorii, „bresle”, socio-fiscale cu
caracter militar2: vătafi3, căpitani, hotnogi, iuzbaşi etc.) sau slujbe cu caracter fiscal4.
Importantă pentru tematica abordată în această monografie este şi problema
antroponimiei şi onomasticii neamurilor boiereşti ale Ţării Moldovei. Un fenomen
caracteristic boierimii de ţară a fost utilizarea numelor cu extensie toponimică, ce
avea la bază denumirile satelor în care aceştia locuiau, posedau stăpânire (inclusiv
cu statutul de răzăş) sau s-au aflat, la un anumit moment, exercitând o slujbă de
stat. În continuare aducem câteva exemple, selectate arbitrar, de astfel de nume:
1

Sergiu Bacalov, Boierimea Ţării Moldovei la începutul epocii moderne (secolul al XVII-lea –
începutul secolului al XVII-lea) (II) // Revista de Istorie a Moldovei, 2010, Nr. 2, p. 24-26.
2
Până în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, de regulă, şi membrii de rând ai acestor
categorii socio-fiscale cu caracter militar (călăraşi, hânsari, fustaşi, umblători etc.) erau
selectaţi din mediul micii boierimi. Din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, ne formal,
constatăm pătrunderea treptată în mediul acestor „bresle” şi a reprezentanţilor categoriilor
sociale neprivilegiate.
3
Tot vătafi erau numiţi şi căpeteniile unor grupuri profesionale specializate, cum ar fi, spre
exempu, vătaful de vieri, vătaful de fustaşi etc.
4
Sergiu Bacalov, Locul reprezentanţilor micilor neamuri boiereşti în sistemul administrativ al
Ţării Moldovei în secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea (ţinuturile Lăpuşna,
Orhei, Soroca), (în continuare: Sergiu Bacalov, Locul reprezentanţilor...) // Revista de Istorie
a Moldovei, 2009, Nr. 4, p. 23-36.
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Isac ot Hulboaca, Postolachi ot Morozeni, Pătraşcu ot Cerceleşti, Vasile Buzne ot
Ordăşei, Samoilă de Steţcani, Dumitru de Cotelnici, Nicoară Nistre din Martineşti,
Ion de Oxentea, Donosie Portărescul din Trebujeni5 etc. Toţi acesti boiernaşi şi
slujitori enumeraţi mai sus, erau reprezentanţi ai diferitor neamuri boiereşti, după
cum ne sugerează numele de neam ce însoţeşte extensia toponimică în cazul unora
dintre aceştia, cum ar fi Buzne sau Portărescul. Cu siguranţă că şi celelalte personaje
din listă prezentată mai sus posedau şi nume de neam, însă au preferat să fie încrişi
în documente purtând alături de numele de botez doar o extensie de tip toponimic.
În anumite situaţii, aceste extensii toponimice, cu o formă puţin modificată (prin
adăugarea sufixelor –escul sau -eanul), au început să fie utilizate în calitate de
porecle, iar în unele cazuri ele au devenit adevărate nume de neam. Astfel, de-a
lungul întregului Ev Mediu, constatăm existenţa în Ţara Moldovei a mai multor
neamuri sau ramuri de neam purtătoare de nume cu bază toponimică: Brăescul,
Hăbăşescul, Miclescul, Portărescul, Prăjescul, Lozovanul, Ropceanul, Sipoteanul,
Suruceanul, Totoescul, Tufescul, Ţifescul, Codreanul, Vrânceanul etc., cu trimitere
la locul de origine sau la una dintre moşiile de bază aflate în stăpânirea purtătorilor
acestor nume, anume satele: Brăeşti, Hăbăşeşti, Micleşti, Portăreşti sau Portari,
Prăjeşti, Lozova, Sipoteni, Suruceni, Totoeşti, Tufeşti, Ţifeşti, Ropcea sau regiunile
Codru şi Vrancea etc. Spre exemplu, un reprezentant al neamului Miclescu,
postelnicul Gavril, fiul lui Grigore Miclescul, este menţionat în mai multe
documente, întocmite la sfârşitul secolului al XVII-lea, ca „Gavril ot Micleşti”6. Este
cea mau bună dovadă a faptului că satele şi moşiile de baştina au determinat
esenţial boierimea Ţării Moldovei, inclusiv pe plan identitar. Printre numele
neamurilor boiereşti de origine toponimică figurează, nu în ultimul rând, şi cel al
neamului Milescul, la bază fiind denumirea satului şi moşiei Mileşti.
I.1. Genealogia neamului Milescul
Locul de frunte deţinut în societatea moldovenească de către boierii neamului
Milescul, cel puţin în secolele XVII-XVIII, este demonstrat de multiple documente
din epocă. Astfel, domnul şi cărturarul Dimitrie Cantemir a inclus şi neamul
Mileştilor printre cele mai vechi şi de cinste neamuri boiereşti ale Ţării Moldovei7,
iar cronicarul Ion Neculce considera că spătarul Nicolae Milescul, unul dintre
reprezentanţii de vază al acestui neam, s-a bucurat de cea mai înaltă apreciere atât
în Moldova: „era mândru şi bogat, şi umbla cu povodnici înnainte, domneşti, cu
buzdugane şi cu paloşe, cu soltare tot sirmă la cai”, totodată acest boier domnului
„Ştefăniţă vodă îi era pre drag, şi-l ţinea pre bine, şi tot la masă îl punea, şi să giuca
5

Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgul şi ţinutul Orheiului, (în continuare: Aurel V.
Sava, Doc. orh.,), Bucureşti, 1944, nr. 117, p. 123-124; nr. 125, p. 128-129; Leon T. Boga,
Documente basarabene, vol. XVI, Chişinău, 1933, nr. XV, p. 14; Aurel V. Sava, Doc. orh., nr. 71,
p. 77-78; nr. 44, p. 56-57; nr. 139, p. 138-139; Detalii suplimentare privind identificarea
boierimii pe cale antroponimică vezi: Sergiu Bacalov, Locul reprezentanţilor..., p. 24-25.
6
Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade (Documente slavo-române) (în continuare:
Gheorghe Ghibănescu, Surete...), vol. VIII, Iaşi, 1914, nr. CX, p. 137-138; nr. CXI, p. 139-140; nr.
CXII, p. 140-141.
7
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei (în continuare: Dimitrie Cantemir, Descrierea...),
Chişinău, 1992, p. 116.
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în cărţi cu dânsul, şi la sfaturi, că era atuncea grammatic la dânsul”; cât şi în Rusia,
„la Moscu, la mareli înpărat, la Alexii Mihailovici, la tatăl marelui Petru înpărat”,
unde a fost „la mare cinste şi bogăţie”. De o identică preţuire s-a bucurat până şi în
China, deoarece „l-au trimis înpăratul Alexii Mihailovici sol la mareli înpărat al
chitailor, de au zăbăvit la Chitai vreo doi, trii ani. Şi au avut acolo multă cinste şi dar
de la mareli înpărat al chitailor. Şi i-au dăruit un blid, plin de pietri scumpe şi un
diiamant ca un ou de porumbu”. Totodată, Nicolae Milescul a rămas cunoscut şi ca
un om foarte instruit şi cult, iar „pentru învăţătura lui au fost terziman înpăratului şi
învăţa şi pre fiiul înpăratului, pre Petru Alexievici, carte”8. Documentele interne
demonstrează cu prisosinţă faptul că reprezentanţii neamului Milescul au deţinut
diferite mari dregătorii în aparatul politico-administrativ al Ţării Moldovei (mare
spătar, mare paharnic, logofăt al II-lea etc.), stăpânind şi un număr semnificativ de
moşii şi sate. În continuare, ne vom opri atenţia şi asupra anumitor aspecte
istoriografice controversate referitoare la genealogia şi activitatea neamului
Milescul, inclusiv prin prisma legăturilor acestuia cu satul Mileşti.
Vizavi de problematica enunţată mai sus trebuie să menţionăm din start,
necătând la faptul că majoritatea cercetătorilor care s-au ocupat de genealogia
neamului Milescul, în general, şi de biografia lui Nicolae Milescul spătarul, în
particular, au afirmat că numele de neam, judecând după tipic, derivă de la cel al
unui sat Mileşti, doar că primul care a încercat să stabilească cu precizie poziţia
geografică a acestei localităţi misterioase a fost istoricul Constantin Cihodaru. Acest
cercetător, într-un studiu publicat încă în anul 1971, bazându-se pe mai multe surse
istorice, a constatat că satul, actualmente dispărut, Mileşti, de baştină neamului
Milescul, a fost situat în ţinutul Vaslui, în perimetrul localităţilor Fereşti, Tătărani,
Zlătăreşti şi a pârăului Sărata9. În sprijinul localizării propuse, Constantin Cihodaru
aduce mai multe argumente: 1) afirmaţia cronicarului Ion Neculce că Nicolae
Milescul a fost originar din ţinutul Vaslui („era un boiar anume Neculai Milescul
spătariul, de la Vaslui de moşia lui”10), fapt ce a restrâns semnificativ arealul
căutărilor – în cuprinsul ţinutului nominalizat; 2) satul Mileşti de la Vaslui a fost
situat „mai jos de satul Zlătăreşti, lângă pârâul Sărata şi lângă alt pârâu care curgea
prin satul Titieni”11. Afirmaţie sprijinită de un document referitor la moşia Zlătăreşti,
din ţinutul Vaslui, în care se precizează că teritoriul acesteia din urmă, „cu locu de
hălăşteu în matca Sărăţii ce se hotărăşte cu locul Mileaştilor, păr în matca Titienilor,
în sus de dealul pâră în hotarul Bouşorilor”12; 3) în afară de Zlătăreşti, satul Mileşti se
mărginea în partea de sus cu satul Tătărani, iar dinspre apus cu satul Fereşti, după
cum dovedeşte hotarnica, din 3 martie 1754, satului Tătărani, aşezat la nord de
8

Ion Neculce, O samă de cuvinte (în continuare: Ion Neculce, O samă...)// Ion Neculce,
Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1986, p. 31-33.
9
Constantin Cihodaru, Originea spătarului Neculai Milescu // Analele Ştiinţifice ale
Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, Seria nouă, Secţiunea III, a) Istorie, tom. XVII, anul 1971,
fasc. 2, p. 152-153.
10
Ion Neculce, O samă..., p. 31-33.
11
Constantin Cihodaru, Op. cit., p. 152.
12
Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade sau Fereştii (Vaslui). Studiu şi documente (în
continuare: Gheorghe Ghibănescu, Surete...), vol. XVI, Iaşi, 1926, nr. LXX, p. 46-47.
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Fereşti, în care se precizează că acesta „din gios se hotărăşte cu Mileştii şi cu
Fereştii”13; 4) la 17 august 1755, în contextul vânzării unei părţi din satul Cojocari, de
la ţinutul Vaslui, se specifică că acea parte de ocina era situată „între Mileşti şi
Sărata”14. Astfel, Constantin Cihodaru constată că „locul de baştină a (neamului –
n.n.) Mileştilor trebuie căutat în satul acesta”, în Mileştii de la Vaslui, aşezat „pe
latura de vest a pârâului Sărata puţin mai la est de satul Fereşti. La nord erau vecine
cu el satele Zlătăreşti, azi dispărut (a mai rămas doar numele unui deal Zlătăreşti) şi
Tătărani”. Acelaşi autor presupune că satul Mileşti din ţinutul Vasluiului a fost,
„probabil în cursul secolului al XVIII-lea”, „înglobat în satul Fereşti”15, ca, dealtfel, şi
Zlătăreştii.
Indiscutabil că, simpla constatare a existenţei, în ţinutul Vaslui, a unui sat
Mileşti nicidecum nu constituie o dovadă suficientă în privinţa identificării locului
de baştină al neamului Milescul în cuprinsul acestei moşii, de aceea sunt necesare şi
alte argumente, suplimentare, care ar scoate în evidenţă legăturile directe, în cazul
în care au existat cu adevărat, între satul şi neamul de boieri mai sus nominalizate.
Conştient de necesitatea unei asemenea abordări, Constantin Cihodaru a reuşit să
evidenţieze aceste conexiuni, în special pe baza unor documente interne din secolul
al XVIII-lea referitoare la stăpânirile funciare ale neamului Racoviţă-Cehan16. În
această ordine de idei, argumentul forte îl constituie un zapis din 1718, care reflectă
litigiul dintre soţia şi copii lui Ştefan (I) Milescul şi Dumitraşco Racoviţă-Cehan,
hatman, pentru satul Mileşti de la Vaslui. La acel moment, hatmanul Dumitraşco
Racoviţă-Cehan a insistat asupra faptului că satul, anterior vândut de către boierii
Milesculeşti negustorului Ilie abăgerul, ar trebui să-i apaţină lui, deoarece este „de
pe neamul d(umi)sale, al Cehăneştilor”, iar el personal ar fi fost „răzăş mai de
aproape Mileştilor”17; Până la urmă, satul Mileşti a reintrat în stăpânirea
Racoviţeştilor, după cum dovedeşte documentul din 28 iunie 1746, prin care fraţii
Radul, Dumitraşco şi Ion Racoviţă, împart între ei satele Fereşti, Mileşti şi Greci, din
ţinutul Vaslui, rămase lor dreaptă moştenire de la tatăl lor, hatmanul Dumitraşco
Racoviţă-Cehan. Astfel, la împărţire, satul Mileşti i-a revenint lui Radul Racoviţă18.
Sursele citate atestă, pe lângă relaţia de rudenie dintre neamurile Racoviţă-Cehan şi
Milescul, existenţa punctului de tangenţă dintre acest din urmă neam cu satul
vasluian Mileşti şi, în acest fel, ipoteza provenienţei vasluiene a neamului
Milesculeştilor îşi găseşte confirmare documentară.
Constatările lui Constantin Cihodaru, pe care le-am prezentat ceva mai sus, au
o importanţă semnificativă pentru problematica prezentului studiu, deoarece, în
cele ce urmează, vom examina succint unele aspecte referitoare la genealogia
neamului Milesculeştilor; totodată vom face unele precizări şi corectări la acest
subiect. Genealogia neamului Milescul s-a aflat în centrul atenţiei mai multor
13

Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. VIII, nr. CCXLVIII, p. 356-360, (357).
Ibidem, nr. CCL, p. 361-362.
15
Constantin Cihodaru, Op. cit., p. 153.
16
Ibidem, p. 152-153.
17
Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade (Documente slavo-române) (în continuare:
Gheorghe Ghibănescu, Surete...), vol. X, Iaşi, 1915, nr. LI, p. 83-85.
18
Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. XVI, nr. CL, p. 116-121.
14
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istorici, cum ar fi Polihronii Sârcu19, I. Mihailovskii20, A. Iaţimirskii21, Iurii Arseniev22,
Nicolae Iorga23, Sever Zotta24, Petre P. Panaitescu25, Nicolae Lazăr26, Constantin
Cihodaru27, Nicolae Stoicescu28, Ştefan S. Gorovei29, Ion Eremia etc.30, fiecare dintre
ei aducând contribuţii esenţiale la acest capitol. Totodată, caracterul fragmentar al
surselor istorice a cauzat interpretări contradictorii ale unor aspecte din activitatea
şi genealogia Milesculeştilor, ne lipdind nici confuzii la aceast subiect. Toate aceste
momente le vom expune în cele ce urmează.
Astfel, pentru început vom prezenta, utilizând metoda istoriografică, acea
parte din genealogia Milesculeştilor care se află în afara orcăror îndoieli.
Concomitent, în acest compartiment vom evidenţia şi aportul acelor istorici care au
contribuit la elucidarea anumitor aspecte de ordin genealogic sau biografic
referitoare la neamul Milescul. Considerăm necesar să acţionăm în acest fel,
19

П. Сырку, Николай Спафарий // Журнал Министерства Народного Просвещения,
шестое десятилетие, часть CCXXXIX, С.-Петербург, 1885, с. 335-346. П. Сырку, Николай
Спафари до приезда в Россию (în continuare: П. Сырку, Николай Спафари до приезда...)
// Записки Восточнаго Отделения Императорскаго Русскаго Археологическаго
Общества, том. III, выпуск III, С.-Петербург, 1889, 183-196.
20
И.Н. Михайловский, Очерк жизни и службы Николая Спафария в России, Киев, 1895.
21
А.И. Яцимирский, Николай Милеску Спафарий. Страница из истории русскорумынских отношений в XVII в., Казань, 1908.
22
Юрий Арсеньев, Письмо Николая Спафария к боярину Артемону Сергеевичу
Матвееву (июль 1675) // Русский Архив, год 19, 1881, вып. I (1), с. 52-57; Юрий Арсеньев,
Николай Спафарий и его время. I. Молдавский период // Русский Архив, год 33, 1895,
вып. 7, с. 349-360; Юрий Арсеньев, Молдавский господарь Стефан Георгий и его
сношения с Москвою // Русский Архив, год 33, 1896, вып. 2, с. 161-186; Юрий Арсеньев,
Новыя данныя о службе Николая Спафария в России (1671-1708). Из чтений в
Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском
Университете, 1990 год, книга IV (195-я), Москва, 1900.
23
Nicolae Iorga, Nou despre Nicolae Milescu // Revista Istorică, an. 1938, aprilie-iunie, vol.
XXIV, Nr. 4-6, p. 119; Nicolae Iorga, La Biblia lui Şerban Vodă // Revista Istorică, an. 1938,
aprilie-iunie, vol. XXIV, Nr. 7-8, p. 193-196.
24
Sever Zotta, O colecţie veche de spiţe de neam (I) // Revista Istorică, an. 1927, ianuariemartie, vol. XIII, Nr. 1-3, p. 45-51; Sever Zotta, O colecţie veche de spiţe de neam (II) // Revista
Istorică, an. 1927, octombrie-decembrie, vol. XIII, Nr. 10-12, p. 371-376.
25
Petre P. Panaitescu, Nicolae Milescul spătarul, Chişinău, 1993.
26
Nicolae Lazăr, Câteva documente vasluiene şi ceva despre Mileşti // Revista Istorică, an.
1944, ianuarie-decembrie, vol. XXX, Nr. 1-12, p. 112-135.
27
Constantin Cihodaru, Op. cit., p. 147-169.
28
Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV
– XVII (în continuare: Nicolae Stoicescu, Dicţionar...), Bucureşti 1971, p. 415-416.
29
Ştefan S. Gorovei, Nicolae (Milescu) spătarul. Contribuţii biografice (în continuare: Ştefan
S. Gorovei, Nicolae (Milescu)...) // Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D.
Xenopol”, XXI, Iaşi, 1984, p. 179-192. Ştefan S. Gorovei, Un episod din „recuperarea”
Bizanţului: prima „operă” a spătarului Nicolae „Milescu” // Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie „A. D. Xenopol”, XXII, Iaşi, 1985, p. 441-460.
30
I. A. Eremia, Unele probleme privind biografia lui N. Milescu până la plecarea în Rusia //
Nicolae Milescu spătarul şi problemele culturii Moldovei (materilale „Lecturilor II
Milesciene”), Chişinău, 1991, p. 46-55.
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deoarece procedeul va facilita receptarea mai lesnicioasă a mesajului nostru, inclusiv
de către cititorul ne iniţiat cu complexitatea problematicii enunţate în titlul
prezentei lucrări.
Trebuie să specificăm din start chestiunea raportului genealogic dintre
neamurile Milescul şi Miclescul, deoarece, în unele medii istoriografice, s-a
încetăţenit opinia precum că ar fi două nume ale unuia şi acelaşi neam. Astfel, prin
suprapunerea artificială a acestor două neamuri s-au cauzat apariţia mai multor
probleme de ordin genealogic în procesul cercetării neamurilor boiereşti ale Ţării
Moldovei. Autorul confuziei este Nicolae Stoicescu, care, enunţând ideea respectivă,
în afară de rezonanţa apropiată a numelor acestor neamuri, s-a bazat şi pe o
însemnare de pe un zapis din 15 mai 1569, care specifica tipul şi conţinutul
documentului: „uricul Mileştilor ce se chiamă acum Micleşti”, considerând că
precizarea face referinţă la neamurile boiereşti cu aceleaşi nume31. În realitate,
însemnarea din zapisul emis la 15 mai 1569 se referă la un sat, iar textul întreagal al
acesteia, întocmit în secolul al XVIII-lea şi amplasat pe verso documentului, este
următoarul: „uricul Mileştilor ce se chiamă acum Micleştii, pe apa Siretului, din sus
de Agiud, ce sintu în ţinutul Putnii”. Documentul propriu zis reprezintă o carte
domnească de la Bogdan vodă Lăpuşneanul, prin care întăreşte lui Ivan Bercea
moşia cumpărată de la „Neacşa, şi sora ei, Dobra, fiicile lui Andrei Lungul, şi vara
lor, Mărie, şi sora ei, Dragole, fiicele lui Miclea, şi vărul lor, Sava, şi sora lui, Fedea,
copii Măruşcăi”, care i-au vândut „ocina şi dedina lor dreaptă”, anume „a patra parte
de sat din Măleşti, ce se numeşte (acum) Micleştii, partea de jos, dinspre Şicani”, cu
„privilegiu de întărire ce au avut de la” Petru vodă Rareş32. Astfel, vedem că zapisul
nicidecum nu se referă la neamurile boiereşti Milescul şi Miclescul, ci doar probează
posibilitatea schimbării numelui unui sat, din Mileşti (Oşmăleşti33) în Micleşti. Un
alt aspect care contribuit, în istoriografie, la suprapunerea neamurilor Milescul şi
Miclescul, se află în legătură cu atestarea în mai multe surse a unui Gavril Miclescul,
postelnic, pe care unii cercetători l-au considerat identic cu Gavril, tatăl lui Nicolae
Milescul spătarul. Însă, a fost demonstrat, şi în acest caz, că avem de a face cu
personaje istorice diferite, deoarece există un decalaj prea mare de timp între
perioadele în care au trăit şi au activat Gavril Milescul şi Gavril Miclescul, primul la
începutul secolului al XVII-lea, iar cel de al doilea – la sfârşitul secolului al XVII-lea
– începutul secolului al XVIII-lea34.
Elocventă în acestă privinţă este şi opinia lui Dimitrie Cantemir, care, printre
cele mai vechi şi de cinste neamuri boiereşti ale Ţării Moldovei a inclus „Micleştii” şi
„Mileştii”, din care fapt putem deduce că acestea au constituit, cel puţin la cumpăna
31

Nicolae Stoicescu, Dicţionar..., p. 415.
Documenta Romaniae Historica (în continuare: DRH), A., Moldova, vol. VI (1546-1570).
Volum întocmit de I. Caproşu, Bucureşti, 2008, nr. 387, p. 635-638. Satul Mileşti (Micleşti,
Oşmăleşti) poate fi localizat în judeţul Bacău, pe pârâul Răcătău, afluient de stânga al
Siretului, Mileştii de Sus şi Mileştii de Jos se află între satele Bibireşti, Zlătari, Parincea,
Văleni, Horgeşti, Tamaşi şi Furnicari. Conform altei localizări, acest sat a fost situat în
imediata apropiere a Adjudului, mai sus de satul Şişcani, pe dreapta Siretului.
33
Ibidem, nr. 196, p. 363-364.
34
Ştefan S. Gorovei, Nicolae (Milescu)..., p. 185.
32
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secolelor XVII-XVIII, două entităţi genealogice distincte35. Totuşi, nu putem exclude
totalmente posibilitatea existenţei, la o anumită etapă, a unor legături de rudenie
dintre Milesculeşti şi Miclesculeşti, deoarece ambele neamuri au stăpânit în moşii
megieşe în cuprinsul ţinutului Vaslui36, fapt ce ar fi putut contribui la apropierea lor.
În mai multe documente emise la sfârşitul secolului al XVII-lea, fraţii Miclesculeşti,
Gavril postelnicul şi Vasile jitnicerul, apar, în postura de „oameni buni” alături de
Ştefan Milescul şi Mihai Racoviţă37. Ştim că ultimii doi au fost rude apropiate, după
cum vom arăta mai pe larg şi ceva mai jos. S-ar putea ca această relaţie de rudenie să
includă şi pe fraţii Miclesculeşti. Admitem acest lucru deoarece, în nişte documente
de la mijlocul secolului al XVIII-lea, îl aflăm pe „Ion Miclescul biv vel medelnicer”,
fiul lui Gavril Miclescul logofătul, stăpânind în calitate de megieş Milesculeştilor şi
în ţinutul Fălciului38. Însă, acest fapt nicidecum nu ne motivează să recurgem la
şteregerea idividualităţii genealogice şi comasarea neamurilor Milesculeştilor şi
Miclesculeştilor, deoarece înrudirea lor putea fi pe linie femenină sau să aibă
începutul într-o prioadă când aceste nume, de tip toponimic, încă nu erau utilizate.
Oricum, folosirea numelor de tip toponimic în mediul unui neam a fost un fenomen
firesc pentru boierimea Ţării Moldovei. În acest sens avem exemplul neamului
Cantacuzino, atunci când descendenţii lui Iordache Cantacuzino de la diferite soţii
au format ramurile Deleanul şi Paşcanul, nume ce provin de la cele ale moşiilor
Deleni şi Paşcani; sau cazul neamului Rosetti, care avea ramurile Solescul şi
Roznovanul, nume cărora reflectă pe cele ale moşiilor Soleşti şi Roznov etc.
I.1.1. Nicolae Milescul spătarul
Istoriografia problemei genealogiei Milesculeştilor are în calitate de subiect
central biografia cărturarului moldovean Nicolae Milescul spătarul, deoarece acesta
a fost cel mai de seamă reprezentant al neamului, care s-a impus ca om politic,
diplomat, traducător, poliglot, scriitor, călător, fiind o personalitate marcantă de
talie europeană, Astfel, în scrisoarea din 25 ianuarie 1671 adresată ţarului Rusiei,
patriarhului Ierusalimului Dosithei îl caracterizează la superlativ pe Nicolae
Milescu: „om cunoscător a limbii latine, slovene şi, îndeosebi, a celei greceşti... a
îmblat prin multe ţări şi împărăţii pentru a învăţa şi este ca un gronograf, în care
sunt adunate toate lucrurile de pe lume, şi s-ar căuta zădarnic un om asemănător,
pentru că Dumnezeu îl trimite”39. Având în vedere faptul că s-a scris enorm de mult
35

Dimitrie Cantemir, Descrierea..., p. 116.
Satul Micleşti, cel care a generat numele neamului Miclescul, a fost amplasat în ţinutul
Vaslui, actualmente, judeţul Vaslui, între satele Chirceşti, Tălpigeni, Boţeşti, Popeşti şi
Şerboteşti şi Codăeşti. Satul Şerboteşti era megieş cu Zlătăreşti, Tătărani şi Mileşti.
37
Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. VIII, nr. CVII, p. 134-135; nr. CX, p. 137-138; nr. CXI, p.
139-140; nr. CXII, p. 140-141.
38
Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade (Drăcenii cu moşiile din prejur) (în continuare:
Gheorghe Ghibănescu, Surete...), vol. XVII, Huşi, 1927, nr. 33, p. 20-30. La 23 iulie 1754, Matei
vodă Ghica, întăreşte lui „Ion Miclescul biv vel medelnicer” să stăpânească moşia „Drăcenii
în ţinutul Fălciiului, care moşie au răspuns că iaste cumpărătură de moşii dumisale şi au
stăpânit părintele dumisale Gavril Miclescul logofătul”.
39
П. Сырку, Николай Спафари до приезда...., c. 193-194. «человека премудраго в
латинсием и словенском, а наипаче в еллинском языцех... и многие государства и
36

11

la acestă temă, existând contribuţii serioase, pentru fiecare segment luat în parte, la
biografia şi opera lui Nicolae Milescul spătarul40, în studiul nostru ne vom limita
doar la expunerea şi analiza informaţiilor de ordin genealogic. De altfel, este practic
imposibil de cercetat genealogia şi activitatea celorlalţi reprezentanţi ai neamului
Milescul fără a face conexiuni cu biografia spătarului Nicolae Milescul, din care
motiv credem necesar să menţionăm succint principalele momente din viaţa
acestuia. Se ştie că s-a născut în jurul anului 1636, aproximativ între anii 1645 şi 1650
studiat la Marea Şcoală a Patriarhiei din Constantinopol, având în calitate de dascăl
pe Gabriel Vlassios, elev al renumitului Teofil Korydaleu, fost profesor la şcoala
grecească din Veneţia. În afară de cunoştinţele profunde ce le-a obţinut în urma
studiilor făcute la Marea Şcoală, Nicolae Milescul datorează aflării la Constantinopol
şi stabilirea unor solide relaţii de prietenie cu elita comunităţii greceşti din Imperiul
Otoman, printre cei mai de vază exponenţi ai căreia menţionăm pe Dosithei
Notaras, viitor patriarh de Ierusalim şi „conducător principal al mişcării intelectuale
greceşti”41. Nicolae Milescul revine în ţară probabil în domnia lui Gheorghe vodă
Ştefan (1653-1658), în timpul căruia a exercitat funcţia de grămătic, sub domnul
Gheorghe vodă Ghica (1658-1659) devine spătar, probabil al II-lea, fiind însărcinat de
domn să conducă, în 1658, expediţia în Transilvania spre susţinerea acţiunii lui Akos
Barcsai contra principelui Gheorghe Racoczi: „Deci îndată i-au trimis şi Ghica vodă
cu Nicolai Cârnul agiutoriu ca 1000 de oameni, ce n-au făcut zăbavă multă acolo”, în
condiţiile în care se constitue coaliţia transilvano-munteană în vederea scoaterii din
scaun a domnului Ţării Moldovei Gheorghe vodă Ghica, astfel „Nicolae Cârnul, încă
vădzindu coborârea lui Racoţii şi amestecate lucruri, au venit cu oastea ce să
trimisese” înapoi în ţară42; După mazâlirea lui Gheorghe vodă Ghica şi încăunarea
acestuia ca domn al Ţării Munteneşti (1659-1660), Nicolae Milescul „l-a urmat şi a
intrat în nobilimea valahă cu demnitatea de mare spătar”43. Însă după înlăturarea lui
Ghica vodă şi din scaunul muntenesc, deja la 1660 Nicolae Milescul se afla în
Moldova, semnând un manuscris ce-l copiase: „Nicolae, fost mare spătar în
Ungrovlahia”44. Probabil că întrase în slujba lui Ştefăniţă vodă Lupul, deoarece Ion
Neculce afirmă că anume în această perioadă Nicolae Milescul a fost grămătic
domnesc, om de încredere şi favorit al domnului numit mai sus45.
Ulterior, aflăm de la cronicarul Ion Neculce că Nicolae Milescul a conspirat
împotriva lui Ştefăniţă vodă, încercând să-l scoată din scaun cu ajutorul domnului
Ţării Munteneşti Constatin vodă Şerban: „Iar când au fost odată, nu s-au săturat de
bine şi de cinste ce avea la Ştefăniţă vodă, ce au şezut şi au scris nişte cărţi viclene şi
li-au pus într-un băţu sferedelit şi li-au trimis la Constantin vodă cel bătrân
царства прошол учения ради и есть яко гронограф, в котором содержатся всякие дела
вселенныя хотяб искать такова человека с великими трудами, а Бог ево посылает».
40
Vezi bibliografia la temă la Petre P. Panaitescu, Nicolae Milescul spătarul (în continuare:
Petre P. Panaitescu, Op. cit.), Chişinău, 1993.
41
Petre P. Panaitescu, Op. cit., p. 59.
42
Miron Costin, Opere, Chişinău, 1989, p. 172-173.
43
Petre P. Panaitescu, Op. cit., p. 61.
44
Ibidem, p. 61, vezi nota 23.
45
Ion Neculce, O samă..., p. 31-33.
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Băsărabă, în Ţara Leşască, ca să să ridice de acolo cu oşti, să vie să scoată pre
Ştefăniţă vodă din domniie”. Şi deoarece Constatin vodă Şerban, din anumite
motive, nu s-a lăsat convins, preferând pe moment relaţii amicale cu Ştefăniţă vodă
Lupul, l-a decospirat pe Milescul: „Iar Constantin vodă n-au vrut să să apuce de
acele lucruri ce-i scriia, ce s-au sculat şi au trimis băţul acel sfredelit cu cărţi cu tot
înnapoi la Ştefăniţă vodă, de li-au dat”. A urmat apoi un epizod care l-a marcat, la
propriu şi la figurat, pentru întreaga viaţă: „Decii Ştefăniţă vodă, cum au văzut băţul
cu cărţile, sau pre mâniiat şi l-au adus pre acel Nicolai Milescul înnaintea lui, în casa
cea mică, şi au pus pre călău de i-au tăiat nasul. Scoţând Ştefăniţă vodă în grabă
hamgeriul lui din brâu, au dat de i-au tăiat călău nasul. Şi n-au vrut să-l lasă pe călău
să-i taie nasul cu cuţitul lui călău, ce cu hamgeiul lui Ştefăniţă vodă i-au tăiat
nasul”46. Am decis să prezentăm mai pe larg acest moment biografic deoarece a
trezit discuţii în istoriografie, având şi tangenţă genealogică, însă, asupra detaliilor
ne opri ceva mai jos, la momentul oportun. Cert este că acest epizod biografic i-a
generat ulterior lui Nicolae Milescul porecla Cârnul.
Beneficiind de sprijinul şi protecţia ex-domnului Gheorghe vodă Ştefan, care
se afla refugiat la Stettin, un oraş din Germania sub stăpânire suedeză, Nicolae
Milescul a reuşit cu ajutorul medicilor să minimalizeze efectele estetice negative ale
rhinotmezei: „După aceia, Nicolai Cârnul au fugit în Ţara Nemţască şi au găsit acolo
un doftor, de-i tot sloboziia sângeli din obraz şi-l boţea la nas, şi aşia din zi în zi
sângele să închiega, de i-au crescut nasul la locu, de s-au tămăduit. Iar când au vinit
aicea în ţară, la domniia lui Iliiaş vodă, numai de abiia s-au fost cunoscând nasul că-i
tăiat”47. Cu aceast prilej este necesar să amintim şi de o altă opine, referitoare la
cronologia evenimentului descris mai sus, lansată Iurii Arseniev48 şi dezvoltată de
Petre P. Panaitescu, pe baza pe raportul din anul 1671, al unui Konstantin Kristov,
grec angajat în calitate de traducător la Posoliskii Pricaz (Departamentul Solilor), în
legătură cu solicitarea lui Nicolae Milescul spătarul de angajare la slujbă în Rusia
moscovită, care arăta că anterior acesta a activat „la curtea voievodului Iliaş al
Moldovei, şi încercase să se facă domn în locul lui. Iliaş, descoperindu-i planurile, a
pus să i se taie nasul; se văd şi azi urmele”, adăugând că „acesta este obiceiul în
Moldova pentru cei care nu vor mai putea apoi deveni domnitori”49. Astfel, Petre P.
Panaitescu presupune, cu anumite rezerve, că mutilarea lui Nicolae Milescul a avut
loc nu în timpul domniei lui Ştefăniţă vodă Lupul ci mai târziu, în vremea lui Iliaş
vodă Alexandru (1666-1668), aducând şi alte argumente, suplimentare, în susţinerea
punctului său de vedere: 1) Obiceiul de tăiere a nasului (rhinotmeză) „nu se aplica
decât celor care râvneau tronul pentru ei înşişi, dar nu pentru complici”; 2)
46

Ion Neculce, O samă..., p. 31-33.
Ibidem, p. 31-33.
48
Юрий Арсеньев, Николай Спафарий и его время. I. Молдавский период (în continuare:
Юрий Арсеньев, Николай Спафарий...) // Русский Архив, год 33, 1895, вып. 7, с. 356.
«Изувечению… он подвергся в другое время и при совершенно других обстоятельствах,
а именно когда вернулся в Молдавию после продолжительного изгнания, уже при
господаре Ильяше»
49
И. Н. Михайловский, Очерк жизни и службы Николая Спафария в России (în
continuare: И. Н. Михайловский, Очерк жизни...), Киев, 1895, № 5, с. 4
47
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Constantin vodă Şerban nu avea nici un motiv să-l deconspireze pe Nicolae Milescul
spătarul, deoarece în anul 1661 acesta a intrat în Moldova cu ajutorul mercenarilor
cazaci, reuşind să ocupe scaunul domnesc pe parcursul a câtorva luni; 3) Nicolae
Milescul spătarul nu s-a refugiat în Germania imediat după sfârşitul domniei lui
Ştefîăniţă vodă Lupul, ci s-a aflat în slujba domnului Ţării Munteneşti, în calitate de
capuchehaie la Constantinopol, până în anul 1664; 4) Diplomatul francez Foy de la
Neuville, care s-a întâlnit cu Nicolae Milescul spătarul în anul 1689 la Moscova
afirma într-un raport al său că „acesta fusese pedepsit de către un prinţ căruia nu-i
dă numele” pentru că „reuşise să-l scoată din domnie, denunţând Porţii alianţa sa cu
regele Poloniei”. Astfel, Petre P. Panaitescu remacă faptul că Ştefăniţă vodă Lupul nu
a fost detronat în mod forţat ci a murit în exerciţiul funcţiunii, cu atât mai mult că
în vremea acestui domn turcii erau aliaţi cu polonezii în lupta cuntra principelui
Transilvaniei Gheorghe Racoczi; însă domnul Iliaş vodă Alexandru a fost mazâlit, în
anul 1668, în perioadă de războiului turco-polonez50. Cu toate acestea, Petre P.
Panaitescu nu este categoric în afirmaţii, lăsând loc şi pentru interpretări, deoarece
la 1723, Gheorghe, mitropolitul Moldovei, scria că Nicolae Milescul a fost pedepsit
cu tăierea nasului anume de către Ştefăniţă vodă Lupul. De asemenea şi cercetătorul
rus Iurii Arseniev, douăzeci de ani mai târziu de la lansarea acestei ipoteze, întru-un
nou studiu al său recunoaşte că relatările lui Kristov, precum că Nicolae Milescul ar
fi încercat să se facă domn, şi pentru care tentativă ar fi fost pedepsit cu tăierea
nasului de Iliaş vodă Alexandru, „trebuie considerate nesigure” deoarece cronicele
moldoveneşti nu leagă acest epizod de domnia Iliaş vodă, considerând totodată că
mutilarea spătarului s-a produs în timpul lui Ştefăniţă vodă Lupul51. În aceste
condiţii, rămâne nerezolvată definitiv problema privind conjunctura istorică şi cine
anume a fost comandatarul mutilării spătarului Nicolae Milescul52.
Evoluţia carierei lui Nicolae Milescul, după moartea lui Ştefăniţă vodă Lupul
care a survenit în anul 1661, a continuat în Ţara Muntenească, în slujba domnului
acelei ţări Grigore vodă Ghica (1660-1664), care îl face capuchehaie la
Constantinopol. Iar după 1664 călătoreşte prin Europa Occidentală, în Germania,
Suedia şi Franţa, aflat sub aripa lui Gheorghe vodă Ştefan, ale cărui interese le-a
promovat în calitate de sol la curtea regală de la Stokholm (1666) şi la cea din Paris
(1667). După decesul lui Gheorghe vodă Ştefan, survenit în ianuarie 1668, Nicolae
Milescul revine în Ţara Moldovei, tocmai în ultimul an al domniei lui Iliaş vodă
Alexandru53, ceea ce corespunde relatării lui Ion Neculce. Peste o anumită perioadă
îl aflăm la Constantinopol, sub egida lui Dosithei, patriahul Ierusalimului, şi a lui
Panaioti Nicussios, mare dragoman al Porţii, care, la începutul anului 1671, îl
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încurajează să plece în Rusia, pentru a se angaja în serviciul ţarului Alexei,
încredinţându-i totodată şi anumite misiuni secrete în Polonia şi Rusia54. Din
Constantinopol calea lui Nicolae Milescul spre Moscova a trecut prin Adrianopol,
Belgrad, Ungaria Superioară (acolo s-a întâlnit cu Francisc Racoczi), Lvov, Varşovia
(la curtea regelui Poloniei Mihail Wisznowiecki) pentru ca la 28 mai să ajungă,
împreună cu cele trei slugi ale sale, la marginea Rusiei, la Smolensk55. Ajuns la
Moscova, Nicolae Milescul spătarul a fost angat la Posoliskii Pricaz (Departamentul
Solilor) în calitate de „traducător din greacă veche şi nouă, din latină şi română
(moldovenească)”, sub protecţia lui Artimon Matfeev, unchiul Nataliei Narâşchina,
soţia ţarului Alexei Mihailovici56. Între anii 1675-1678 este însărcinat să conducă o
solie rusească în China. Calea spre China a trecut prin Siberia57, pe la Tobolsk,
Krasnoiarsk, Ieniseisk şi Selenghinsk ca la 13 ianuarie 1676 să ajungă la frontiera cu
China, iar la mijlocul luni mai – la Pekin. În China s-a aflat până în septembrie 1676,
iar drumul înapoi spre Moscova s-a întins până în ianuarie 167858. La reîntoarcere, în
Rusia îl aşteptau surprize neplăcute, ca urmare a schimbărilor politice survenite
întretimp (decesul ţarului Alexei în anul 1676, urcarea pe tron a ţarului Feodor
Alexeevici şi căderea lui Artemon Matfeev în disgraţie), ceea ce a condus la
intentarea unui proces politic contra ocrotitorului său, Artemon Matfeev, învinuit
de practicarea magiei negre. Unii „martori”, „pretindeau că l-au văzut pe Matfeev
citind, la masa sa, împreună cu Milescul, o mică carte de magie. Atunci apărură
nişte drăcuşori, atât de numeroşi, încât erau să umple camera”59. De asemenea şi lui
Nicolae Milescul i s-au adus multe acuzaţii, legate în special de modul în care s-a
desfăşurat solia în China, însă, spre final, toate învinuirile au fost retrase, iar acesta –
reangajat la Departamentul Solilor, având în continuare o activitate fructuoasă în
domeniul relaţiilor externe, atât cu reprezentanţii Orientului cât şi cu occidentalii.
Nicolae Milescul s-a bucurat de o deosebită apreciere în timpul domniei ţarului
Petru cel Mare, participând la procesul de vesternizare a Rusiei iniţiat de suveran.
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Conform lui Ion Neculce, „când au ras barbeli, înpăratul, a moscalilor, atuncea când
ş-au schimbat portul, atuncea sângur înpăratul i-au ras barba, cu mâna lui”
dascălului său, Milescului60. A decedat la vârsta de 72 de ani, la Moscova, în anul
170861: „Şi au trăit Cârnul până la a doa domniie a lui Mihai vodă Racoviţă, şi atuncea
au murit. Care mare cinste i-au făcut înpăratul la moartea lui şi mare părere de rău
au avut după dânsul, că era trebuitoriu la aceli vremi”62.
I.1.2. Descendenţii lui Nicolae Milescul
Sursele istorice ne oferă multiple informaţii privitoare la familia lui Nicolae
Milescul spătarul. Astfel, ştim că acesta s-a născut în Ţara Moldovei, în familia
boierului Gavril63 sulgerul, a avut mai mulţi fraţi64, dintre care cunoaştem numele
doar a unuia dintre ei, anume Andrei-Apostol (Postolache) Milescul. Nicolae
Milescul fost căsătorit de două ori: prima dată la Constantinopol, în anul 1662; a
doua oară – în Rusia, „cu o moscavcă”65. Sunt cunoscuţi descendenţii săi din a doua
căsătorie, fii Maksim Spafariev66 şi Nikita Spafariev67 (numele de familie Spafariev a
derivat de la termenul „spătar”, dregătorie deţinută de tatăl lor, Nicolae Milescul,
care a fost cunoscut în Rusia ca Nikolai (Mikola, Mikolaiko) Spafarii). Maksim
Spafariev a fost căsătorit cu Natalia, fiica unui Efim („nora lui Nicolai Spafarii,
Natalia, fiica lui Efim”, arăta în anul 1718 că „soţul meu mai jos amintit, Maksim, fiul
lui Nikolai, Spafariev”68). Dintre copii lui Maksim Spafariev ştim doar despre
existenţa unei fiice, căsătorite cu maiorul Mihail Mironovici Iakovlev ( „ginerele
nostru, maiorul Mihail fiul lui Miron Iakovlev” este atestat tot în anul 1718). Ştim, în
baza aceluiaşi document, că Maksim Nikolaevici Spafariev, în anul 1718, făcea
serviciul militar în prestigiosul Regiment de Gardă Preobrajenskii în calitate de ostaş
(«в Преображенском полку в салдатах»).
Câteva documente şi însemnări extrase din dosarul nobililor din neamul
Spafariev, publicate de Iurii Arseniev, demonstrează că Nicolae Milescul spătarul a mai
avut un fiu, anume Nikita Spafariev. Astfel, la 28 februarie 1794, fiul lui Nikita
Nikolaevici Spafariev, leitenantul de marină Vasilii Nikitici Spafariev, a solicitat Comisiei
60
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Dvoreneşti din namestnicestva Kaluga, însărcinată cu întocmirea cărţii genealogice a
acestei regiuni, „cu rugămintea ca să fie inclus şi el în acestă carte”. În conformitate cu
cerinţele Comisiei, Vasilii Nikitici Spafariev a prezentat acesteia două documente: 1.
Copia cărţii de danie, emisă pentru „bunicul său, Nicolae Spafariev, traducător în
Departamentul de Stat al solilor”. Acest document reprezenta o gramotă de danie din
anul 1686, prin care ţarii Ioan Alexeevici şi Petru Alexeevici i-au dăruit lui Nicolae
Milescul spătarul, „20 de curţi ţărăneşti aflate în uezdul Vologda, în satele Alferevka,
Nadeina şi Komarova”; 2. Spiţa genealogică a Spafarieveştilor, cu următoarea curgere a
neamului: „Nikolai Gavrilov, decedat → Nikita, decedat → Vasilii, jăluitorul → Leontii,
Vasilii, Mihail”. Totodată, că „prezentatorul acestei spiţe de neam (anume Vasilii, fiul lui
Nikita Spafariev–n.ed.) este întradevăr nepot legitim lui Nikolai, fiul lui Gavril
Spafariev”, au mărturisit deputaţii uezdului Medâni, secund-maiorul Semion Stepanov
Kişkin, şi căpitanul Vasilii Nazarov Beghicev. După examinarea tuturor acestor
documente, Adunarea Dvorenească din Kaluga, în conformitate cu decizia din 5 iunie
1794, „l-a înscris pe Vasilii Nikitici Spafariev, împreună cu fii săi, Leontii, Vasilii şi Mihail
în partea a şasea a cărţii genealogice”69.
Spţia genealogică prezentată mai sus a fost pusă la dispoziţia lui Iurii Arseniev
de către K.A. Hreptovici-Butenev, totodată, acesta din urmă i-a mai oferit şi alte
informaţii importante de ordin genealogic, referitoare la descendenţii lui Nicolae
Milescul spătarul, păstrate de tradiţia şi în documentele de arhiva ale familiei
Butenev. Astfel, aceste surse arată că Nicolae Milescul „Spafarii”, a avut moşii în
gubernia Kaluga, inlusiv în uezdul Medâni a acesteia. În secolul al XIX-lea, în
gubernica Kaluga, mai trăia încă Vasilii Nikitici Spafariev, care a avut trei fii: Leontii,
Vasilii şi Mihail, şi o fiică Alexandra. Cel mai mare, Leontii Vasilevici Spafariev,
dvorean în gubernia Kaluga, şi-a făcut serviciul militar în cadrul Flotei Baltice, iniţial
în grad de kapitan-komandor, apoi de general, în calitate de director al farurilor
marine. A decedat la Revel (actualmente, oraşul Tallin, în Estonia) la finele anilor 30
ai secolului al XIX-lea70. A fost căsătorit cu Anna Vasilevna Rozenberg71, şi ea
originară din Kaluga, împreună cu care a avut un singur fiu (a decedat subit, tânăr şi
holtei, în Suedia) şi cinci fiice. Fiica cea mai mare, Elizaveta Leontevna, după soţ
Şirman, „a decedat în anul 1885, la vârsta de 80 de ani”. Cea de a doua, Vera
Leontevna, a fost căsătorită cu generalul Ivanov; au avut doi fii din această căsătorie,
cel mai mare Leontii Viktorovici Ivanov72 a slujit la marină până în anul 1865, iar cel
69
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de al doilea, Apollon Viktorovici – la Ministerul Justiţiei. Cea de a treia fiică a lui
Leontii Vasilevici Spafariev, Alexandra Leonteva, a fost căsătorită cu marchizul de
Traverse; iar ultimele două fete mai mici, Ecaterina şi Natalia – au rămas
necăsătorite73. Despre ceilalţi fii ai lui Vasilii Nikitici Spafariev ştim mai puţin.
Astfel, cel de al doilea fiu, Mihail Vasilevici n-a fost căsătorit. A stăpânit moşia de
baştină Mihailovskoe, în uezdul Medâni, gubernia Kaluga, care după moartea sa a
intrat în stăpânirea unui Spafarevskii, probabil şi el un descendent al lui Nicolae
Milescul „Spafarii”. Al treilea fiu al lui Vasilii Nikitici Spafariev, Vasilii Vasilevici,
stăpânea şi el moşie de baştină în gubernia Kaluga, a fost căsătorit cu Maria
Ivanovna, născută Şcerbaciov, însă n-au avut descendenţi pe linie masculină, doar o
fiică, căsătorită cu un Kartamâşev. Cel mai mic fiu, al patrulea, al lui Vasilii Nikitici,
Mihail (II) Vasilevici a fost căsătorit cu Daria Antonovna Platen74.
Iar despre fiica „ofiţerului de marină din epoca Ecaterinei a II-a”75 Vasilii
Nikitici Spafariev, Alexandra Vasilevna (1763-1804, după alte date, în 1805), aflăm că
a fost căsătorită cu moşierul din Kaluga Piotr Semionovici Butenev. Au avut
împreună „patru76 fii şi patru fiice (în afară de altele trei, decedate de mici)”77. Cel
mai mare dintre fii a fost Appolinarii Petrovici Butenev (născut în 1787), cunoscut
diplomat şi sol al Rusiei la Constantinopol. Ceilalţi fii au fost: Vladimir, a participant
la renumitele războaie din anii 1812-1815, apoi şi la campania din Polonia, în 1831, a
avut, spre finalul carierei, gradul de general-maior; Leontii, a activat mult timp la
Departamentl Heraldic78, a decedat în anul 1852, cu cinul de Statnîi Sovetnik”; al
patrulea fiu, Ivan, a făcut studii la Revel (sub egida unchiului său, generalul de
marină Leontii Vasilievici Spafarev), a participat la campaniile militare din Italia şi
Anglia, a devenit ofiţer în anul 1820, făcând parte „dintre discipolii cunoscutului
amiral M.P. Lazarev, împreună cu care a călătorit în jurul lumii pe fregata Kreiser,
iar mai târziu a participat la renumita bătălie navală de la Navarino (în anul 1827),
pe corabia Azov, atunci când o ghiulea l-a lăsat fără mâna dreaptă; a mai activat apoi
încă câţiva ani, şi a decedat, din cauza rănii, în anul 1836, în grad de căpitan de
rangul 1”79.
I.1.3. Andrei-Apostol Milescul
Locul lui Nicolae Milescul spătarul, şi a descendenţilor săi din ramura
Spafariev din Rusia, în spţia neamului Milesculeştilor poate fi stabilit doar ca urmare
a evidenţierii rudelor rămase în Ţara Moldovei. În primul rând această remarcă se
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referă la fratele său, Andrei-Apostol Milescul, care este menţionat în mai multe
documente din epocă80, fapt ce ne permite să restabilim unele fragmente din viaţa şi
activitatea lui. Un rol însemnat la identificarea în documete a fratelui lui Nicolae
Milescul spătarul, printre alţi mari dregători purtători ai numelui Apostol, l-a avut
Gheorghe Ghibănescu. Acest istoric, în mai multe rânduri, îl evidenţiază pe Apostol
Milescul, ca frate al lui Nicolae Milescul spătarul („Cine e acest Postolache Milescul?
Credem că e fratele vestitului Nicolae Milescul Cârnul... întrucât se ştie că Nicolae
Milescul a avut de frate pe un Apostol Milescul, şi că amândoi erau ficiorii lui Gavril
Milescul”81) şi tot el face încercări repetate structurare a activitatăţii acestuia în
aparatul administrativ al Ţării Moldovei82. Mai târziul, cariera lui Apostol Milescul a
fost cercetată de Nicolae Stoicescu, care a fixat câteva repere de bază în această
privinţă. În urma investigaţiilor, Nicolae Stoicescu a stabilit că Apostol Milescul a
activat în al treilea sfert al secolului al XVII-lea: vornic de poartă (1661-1662), spătar
al II-lea (22 ianuarie 1662 – 1664), mare paharnic (20 august 1666 – 17 decembrie
1668), fost mare paharnic (14 mai 1669 – 18 iulie 1672), mare spătar (4 martie 1674 – 2
august 1676)83. Apostol Milescul, de-a lungul carierei sale a îndeplinit mai multe
misiuni în interesul ţării şi a prestat servicii importante domnilor („a lui
credincioasă slujbă ce a slujit domniei şi ţării”), pentru care fapt a fost răsplătit de
către suverani. Este, spre exemplu, cazul celor „patrusutecincizeci de lei, ce le a
cheltuit la Ţarigrad pentru trebile ţării şi a domniei”, pentru care Iliaş vodă
Alexandru îi face danie o parte de moşie din satul Vorniceni, ţinutul Covurlui84. Sau,
la 28 mai 1668, acelaş domn, Iliaş vodă Alexandru face danie („miluitu-ne-am noi
spre el din osăbita noastră milă datu-iam şi am miluit pe el”) lui „acest adevărat
credincios şi cinstit boierinul nostru Postolachie vel ciaşnic” o bucată de pământ din
hotarul târgului Vasluiului, lână satul Tătăraşi, pentru că a „slujit-a domniei mele cu
dreptate şi cu credinţă şi ţării noastre”, şi când a fost necesar „a dat doi cai buni
biciuluiţi drept 100 lei bătuţi, şi dat-a acei cai în trebuinţa noastră, şi în treaba ţării
în mânule lui Balci-başă”85. Relaţiile amicale dintre Apostol Milescul şi Iliaş vodă
Alexandu, în perioadă căruia a deţinut dregătoria de mare paharnic, lipsesc de
motivaţie presupusa conspiraţie a lui Nicolae Milescul împotriva acestui domn.
După cum vom vedea mai jos, şi alţi domnii au manifestat încredere deplină faţă de
Apostol Milescul, pe care însuşui renumitul cărturar muntean, stolnicul Constantin
Cantacuzino, l-a calificat drept „un om cuminte”86.
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Vara şi toamna anului 1673 au fost foarte fierbinţi pentru Apostol Milescul,
deoarece anume în această perioadă îndeplineşte o misiune de stat foarte
importantă, cea de locţiilor al domnului, capuchehae, în Iaşi, în condiţiile în care
Ştefan vodă Petriceico (1672-1674), împreună cu detaşamentele de moldoveni, se afla
la Hotin, în calitate de însoţitor al trupelor otomane conduse de Husein-paşa, iar o
altă aripă a armatei otomane, condusă de Caplan-paşa, staţiona la Ţuţora („la Ţuţora
au stătut Caplan-paşea cu oastea turcească”87), după cum aflăm dintr-o scrisoare,
din 6 ianuarie 1674, adresată de miropolitul Dosoftei lui Nicolae Milescul spătarul
(„Mikolai Spatarii”), la Moscova: „domnulue Spătar, fratele tău a fost astă vară
capuchehae în Iaşi şi a fost trimis cu treabă la Kaplan paşa şi acolo a fost reţinut.
Însă ne scrie că speră să scape de acolo şi să vină aici”88. Alte detalii despre acest caz
aflăm dintr-o scrisoare din 26 decembrie 1673, prin care hatmanul Grigore
Hăbăşescul, şi alţi mari boieri, îi scriau la Moscova lui Necolae Milescul precum că
„fratele dumitale, şi stăpânul nostru, nu este aici cu noi, pentru că Kaplan-paşa la
reţinut la Ţuţora, însă ştim că este sănătos şi încă tot acolo se află, pentru că turcii iau poruncit lui să fie pe lângă noul domn (Dumitraşco vodă Cantacuzino – n.n.), pe
care ei l-au ales. Însă îl aşteptăm, cum va avea posibilitate să scape din mânile
turcilor, deoarece mulţi fug de la ei la noi”89. Apostol Milescul s-a stins în jurul
anului 1679, deoarece câteva documente după acestă dată în arată fiind răposat: La 8
ianuarie 1681, Gheorghe vodă Duca întăreşte mănăstirii Galata din Deal, din
apropierea Iaşilor, stăpânirea asupra unei moşii din satul Frenciuci de la ţinutul
Vaslui, „dăruită de feciorii răposatului Apostolache fost mare spătar, în schimbul
satului Căpoteşti, dăruit mănăstirii de tatăl lor”90; La 24 octombrie 1683, Gheorghe
vodă Duca întăreşte mănăstirii Cetăţuia satul Vorniceni, ţinutul Covurlui, cumpărat
de la „feciorii răposatului Postolachi ce a fost spătar mare”91. Dintr-o carte
domnească de la Constantin vodă Cantemir, dată mănăstirii Galata la 30 octombrie
1686, aflăm că marele spătar a decedat şi a fost înhumat pe teritoriul mănăstiii susnumite, alături de soţia sa: „despre Ion logofăt al 2-a şi despre Ştefan post(elnic),
feciorii răposatului Postolachi spătar, pentru că părintele lor Postolachi au fost dat
mănăstirii un sat... de sau îngropat după moartea lor cu giupâneasa sa în
mănăstire”92.
Informaţii despre familia marelui spătar Apostol Milescul există relativ multe.
Astfel, ştim că acesta a fost căsătorit cu Catrina, fiica lui Apostol sulger şi a
Alexandrei, care la rândul ei a fost fiica comisului [Alexandru] Duca şi a Zlatei
Cehan93. Apostol Milescul şi Catrina au avut trei fii, Ion Milescul, Ştefan (I) Milescul
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şi Ştefan (II) sau Ştefăniţă Milescul. Documentele mai atestă în calitate de fiu al lui
Apostol Milescul şi pe un Apostolache („Apostolachi fratele lui Ştefan Milescul
postelnicul”94) într-un document din 1691, însă cu trimitere la o perioadă de înaintea
acestei date, fără să ştim anul exact. Având în vedere că, la 1686, fraţii Ion Milescul şi
Ştefan (II) Milescul mărturiseau la Moscova că în Ţara Moldovei „acum le-a mai
rămas un frate drept, cel mijlociu care slujeşte domnului Moldovei în dregătoria de
postelnic”95, care poate fi doar Ştefan (I) Milescul; de asemenea şi Ion Neculce relata
despre trei nepoţi de frate ai lui Nicolae Milescul: „Şi s-au mai dus după dânsul de
aicea din Moldova trii nepoţi de frate, de să aşezasie şi ei pe lângă unchiu-său”96; iar
la 1695, pentru ca să poată plăti datoriile fratelui său, Ion Milescul, Ştefan (I) Milescu
a fost nevoit, urmând decizia judecăţii domneşti, ca moşile rămase „de la părintele
lor Postolachi Milescul spătarul, încă neîmpărţite” să le împartă, „şi sau făcut trei
părţi, pe trei fraţi, deci a treia parte din toate moşiile ce sau vinit lui Ion Milescul”
sau dat pentru datorii97. Astfel, în condiţiile în care trei surse diferite susţin că
Apostol Milescul spătarul a avut trei fii: Ion, Ştefan (I) şi Ştefan (II), rămâne neclar
locul lui Apostolache, fratele lui Ştefan (I) Milescul în spiţa genealogică a neamului.
Nu ştim în ce măsură avem de a face cu un fiu decedat prematur, holtei şi fără copii,
aspect ce nu putea totuşi să împiedice includerea lui la împărţirea moşiilor
părinteşti, pecum n-a fost ignorat nici Ion Milescul. Probabil, se repetă aceeaşi
situaţie, ca şi în cazul tatălui său, Apostol Milescul spătarul, atunci când unele
documente îl numesc – „Andrei Apostol” („tatăl lor (a lui Ion şi Ştefan (II) Milescul –
n.n.), Andrei Apostol fiul lui Gavril, cu dregătoria de spătar, a fost boier moldovean,
a decedat în Iaşi”98). Formula „Andrei Apostol fiul lui Gavril” dovedeşte că nu avem
de a face cu un nume dublu, precum nici nu putem socoti numele „Apostol” drept
„adevătatul patronim al familiei” Milescul, aşa cum s-a presupus99, pentru că în aşa
caz ar fi trebuit să se numească „Andrei, fiul lui Gavril Apostol”. În opinia nostră,
este vorba de nume de botez în cinstea apostolului Andrei cel Întâi Chemat; astfel,
ne confruntăm nu cu un nume dublu ci cu unul singur, format însă din două
componente. Urmând această logică, putem presupune că, unul dintre cei trei fii ai
lui Apostol Milescul a fost de asemenea, la botez, pus sub oblăduirea unui apostol,
probabil apostolul Ioan. Orcum, este vorba doar de o supoziţie, urmând ca noile
documente, ce vor fi identificate în perspectivă, să soluţioneze problema. În acest
context trebuie să atenţionăm că uneori numele lui Ion şi Ştefan (I) Milescul, erau
dublate, în unele documente, de patronimul „Apostolache” („Ion Apostolachi” şi
documente vasluiene şi ceva despre Mileşti (în continuare: Nicolae Lazăr, Câteva
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„Ştefan Apostolachi”), însă acesta a fost folosit doar pentru descendenţii lui Apostol
(Apostolache) Milescul, şi nu se extinde asupra întregului neam al Milesculeştilor.
Totodată, nu putem să nu semnalăm utilizarea frecventă în mediul rudelor
Milesculeştilor a numelui Apostol. Astfel, socrul lui Apostol Milescul a fost Apostol
sulgerul, iar fratele Zlatei Cehan, soacra lui Apostol sulgerul, s-a numit Apostol
Cehan. Astfel, tradiţia folosirii, în cadrul neamului Milescul, a numelui de botez
Apostol, vine şi de pe linie femenină.
I.1.4. Ion Milescul
Cel mai mare fiu al lui Apostol Milescul a fost Ion Milescul, menţionat pentru
prima dată în toamna anului 1679, în contextul unei rebeliuni antidomneşti: „văzând
mare lăcomie a Ducăi vodă, s-au vorovitu Gheuca visternicul şi cu Racoviţeştii, că
unui din Racoviţeşti îi era cumnatu, Ion paharnicul şi cu Ion spătarul, feciorul lui
Postolachi Milescul spătar, şi făcând cărţi cu iscălitura lui Dumitraşco vodă, ales
iscălitura o au făcut-o Ion Milescul, şi aşa trămiţăndu Gheuca visternicul pe Lupul
sulgerul la orheeni şi la lăpuşneni cu acea carte, dzicându că-i de la Dumitraşco
vodă, într-acesta chipu: să se scole asupra Ducăi vodă ca săl prindă, gândindu că vor
priimi ei, ca şi d-întăiu”, cum sau ridicat Hânceştii împotriva lui Gheorghe vodă
Duca, în timpul celei de a doua domnii100. Însă, de acestă dată conspiraţia n-a reuşit,
iar domnul, cu ajutorul logofătului Nicolae Racoviţă, i-a neutralizat pe boierii rebeli,
întemniţându-i pe Vasile Gheuca vistierul, Gheorghiţă Bogdan jitnicerul şi pe Lupul
sulgerul, „şi atunce şi pre Ion Milescul l-au închisu, eră Racoviţăşti n-au lăsatul să-i
ivească precum au fostu şi ei la acele amestecături”. Peste câteva câteva zile, cei trei
boieri hicleni au fost judecaţi şi executaţi („după judecata divanului, le-au tăiatu
capetele la fontănă”), „eră pre Ion Milescul mai pre urmă l-au iertatu”101. Necătând la
faptul că reputaţia sa în faţa suveranului a fost ştirbită, se pare că Ion Milescul, pe
parcursul întregii celei de a treia domnii a lui Gheorghe vodă Duca (1678-1683), s-a
aflat în dregătoria de spătar al II-lea, deoarece îl avem atestat în această calitate şi în
anul 1680, de asemenea şi în perioada domniei lui Ştefan vodă Petriceico (16831684), când este atestat ca spătar, în 1684, iar timpul lui Dumitraşco vodă
Cantacuzino (1684-1685), şi la începutul domniei lui Constantin vodă Cantemir
(1685-1693), Ion Milescul a deţinut dregătoria de logofăt al II-lea, între 1685-1686102.
O schimbare radicală în viaţa lui Ion Milescul a survenit în 1686, deoarece, la
sfârşitul acestui an îl aflăm pe Ion Milescul, împreună cu fratele său mezin Ştefan
(II) Milescul, la Moscova. Detalii referitoare la conjunctura plecării lor din Moldova
la Moscova le aflăm din declaraţiile făcute de fraţii Milescul în cadrul
Departamentul de Stat al solilor.
Astfel, la 7 decembrie 1686, „boierii moldoveni, doi fraţi drepţi, Ivan şi Stepan,
fii lui Andrei, Spafareştii, însoţiţi de trei slugi ale lor” («волошане шляхтичи, два
брата родные, Иван да Степан Андреевы дети Спафарии, да с ними
челядников три человека»), ajung la Moscova după ce au traversat Polonia, şi au
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declarat că şi-au părăsit ţara de baştină în contextul intervenţiei armate a regelui
Poloniei Jan Sobieski în Ţara Moldovei: „au venit în Moscova datorită unei
conjuncturi întâmplătoare, pentru că era regele Poloniei în Ţara Moldovei, în Iaşi,
iar din Iaşi a pornit cu obozul, şi au venit ei la rege, la oboz, împreună cu fraţii lor,
boierii moldoveni, pentru a se jelui pentru nedreptăţile şi jafurile înfăptuite de
oştenii leşi”. Între timp polonezii în retragere au fost „ajunşi din urmă de forţele
duşmanului, încât (Milesculeştii – n.n.) au rămas în obuzul regelui până la hotarul
polonez”, de acolo s-au refugiat în regatul vecin, „iar din Polonia era periculos
pentru ei să se întoarcă înapoi în ţară, şi neuitând de legea creştinească, au venit la
Moscova, ca să slujească şi ei o vreme marilor domni şi stăpâni, acolo unde slujeşte
şi unchiul lor, Nicolai Spafarii, şi să se vadă cu el («где служит и дядя их, Николай
Спафарий, и с ним повидатся»)103. Iurii Arseniev presupune că fraţii Milescul au
fost convinşi să plece la Moscova, sub aripa unchiului lor, de către solul rus Kozma
Nefimonov, la Sneatin, apoi şi de marii soli Boris Şeremetev şi Ciaadaev, la Lvov,
care aşteptau acolo sosirea regelui Jan Sobieski din Moldova104.
Totodată, în „celobitnaia” adresată suveranilor de la Moscova, Ioan Alexeevici,
Petru Alexeevici şi Sofia Alexeevna, „moldovenii, Ivan şi Stepan, Spafareştii”
(«волощане, Иван да Степан Спафарии»), mai arătau că, „au părăsit patria lor,
Ţara Moldovei, împreună cu Măria Sa regele Poloniei, pentru că pământurile
Moldovei în aceste vremuri sunt ruinate cu totul, şi moşia, şi averile lor de acolo
sunt pustiite şi prădate de către păgâni («ти имение их и маетности тамо
выпустошены и пограблены от поганых»). Iar Măria Sa regele Poloniei le-a
promis să le dăruiască în regatul său alte moşii în schimb şi mult bine să le facă,
doar ca să se lepede de ţara lor”. Însă ei, fiind buni creştini pravoslavnici, „născuţi în
credinţa blagocestivă a strămoşilor lor”, au decis să intre în slujba măriilor sale,
suveranii de la Moscova, pentru că „sub mâna preaînaltă a Măriilor Sale credinţa
creştin ortodoxă luminează ca soarele, iar slava aceasta se răspândeşte în toată
lumea, şi mulţi fraţi de-ai lor, boieri moldoveni, au venit şi au slujit cu credinţă şi
dreptate strămoşilor Măriilor Sale, din care pricină au îndăznit şi ei să vină să
slujeacă şi să se bucure de mila Măriilor Sale”105. Drept urmare a acestei cereri, dar şi,
probabil, în urma intervenţiei unchiului lor, fraţii Ion şi Ştefan (în Rusia – Ivan şi
Stepan – n.n.) Milescul au fost angajaţi în condiţii foarte avantajoase, decoarece se
cunoaşte că au primit leafă bună: „câte un căuş de argint, lui Ivan de 2 grivne, lui
Stepan de 1,5 grivne; şi căte o bucată de atlas, şi câte o bucată de tafta, şi câte o
bucată de postav, şi câte 2 perechi de soboli fiecărui, a câte 50 de ruble perechea; şi
bani: lui Ivan 30, iar lui Stepan 25 de ruble”; şi cu plata zilnică pentru hrană a câte 10
altâni pentru Ion şi 8 altâni pentru Ştefan106. Iar la 7 ianuarie 1687 Milesculeştii au
avut posibilitatea să fie primiţi în audienţă „la ţarii Ioan Alexeevici, Petru Alexeevici
şi la ţarina Sofia Alexeevna”, şi tot în aceeaşi zi li sa oferit pentru hrană, danie
asemănătoare cu a unchiului lor, Nicolae Milescul, când acesta a venit în Rusia107.
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Despre plecarea unor Milesculeşti în Rusia, pe urmele lui Nicolae Milescul spătarul,
şi despre cinstea de care s-au bucurat ei acolo, ne comunică şi Ion Neculce: „Şi s-au
mai dus după dânsul de aicea din Moldova trii nepoţi de frate, de să aşezasie şi ei pe
lângă unchiu-său. Şi aceiia avea milă de la înpărăţiie, şi acolo au murit”108. Unele
surse interne ne permit să constatăm că Ion Milescul a decedat în Rusia nu mai
târziu de anul 1695; astfel, un document din 6 iulie acelaşi an menţionează că „Ion
Milescul lipsându din ţar(ă), sau dus Ion la Moscu şi acolo sau săvărşit”109, iar alt act
emis peste o zi, la 7 iulie, confirmă acelaşi lucru: „Ion spatar, şi lipsind din ţ(a)ră, şi
Ion sau dus la Moscu, şi sau săvârşit acolo”110.
Există puţine date referitoare la familia lui Ion Milescul, cât timp acesta a
activat în din Moldova. Astfel, ştim că Ion Milescul a fost căsătorit cu Cristina111, fiica
lui Gavril Jora şi a soţiei acestuia, Todosica, născută Costache112, devenind astfel
cumnat cu renumitul Antiohie Jora, viitor mare logofăt, care a jucat un rol însemnat
în viaţa politică a Ţării Moldovei la începutul secolului al XVIII-lea113. Însă, această
căstorie nu ia adus urmaşi lui Ion Milescul, după cum mărturisea, în anul 1695,
soacra sa: „dzicând dumneaei Todosica Joroae cum fiindu căsătorită o fiică a
dumisale, Cristina, după Ion Milescul, fratele lui Ştefan, şi săvârşindusă fiicăsa
cuconi nau avut”114. Totodată, trebuie să menţionăm că, deocamdată, lipsesc
informaţiile privind viaţa de familie a acestuia în timpul şederii în Rusia,
I.1.5. Ştefan (I) Milescul
Informaţiile privitoare la cel de al doilea fiu al lui Apostol Milescul, anume
Ştefan (I) Milescul, sunt la fel de fragmentare ca şi cele referitoare la activitatea lui
Ion Milescul. Cariera acestuia a fost minuţios evidenţiată de către Nicolae Stoicescu:
postelnic (30 decembrie 1685–9 iunie 1690), fost postelnic (3 februarie–20 iunie
1691), fost spătar al II-lea (24 aprilie 1692), mare şetrar (8 iulie 1693–26 iunie 1694),
mare clucer (6 iulie 1695), fost mare şetrar (17 august 1696), fost mare clucer (22
noiembrie 1698), mare clucer (1 mai 1701), serdar (23 februarie 1707-1708)115. Probabil
că Ştefan (I) Milescul a fost una din figurele centrale ale unui epizod produs în vara
anului 1685, pe care- relatează Ion Neculce. Acesta, împreună cu fraţii săi, s-a
manifestat activ în contextul mazâlirii domnului Dumitraşco vodă Cantacuzino, în
timpul celei de a doua domnie a acestuia. Astfel, în vara anului 1685, Milesculeştii,
au fost organizatori şi participanţi activi, împreună cu alţi boieri, la revolta cu
caracter antigrecesc (contra boierilor greci din anturajul domnului mazâlit – n.n.)
din Iaşi: „la purcesul lui Dumitraşco vodă din Iaşi s-au făcut mari gâlcevi calabalâcu.
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Fliondor armaşul şi cu frate-său Gheorghiţă Ciudin, cu Mitre căpitanul, cu Mileştii
(utilizarea pluralului demonstrează faptul că la acestă acţiune a participat nu doar
un fiu al lui Apostol Milescul – n.n.) şi cu alţii au burzuluit târgul şi slujitorimea
asupra grecilor, tot cu pietri şi cu beţe, de era curtea domnească plină de oameni. Şi
pe ziduri sta oamenii, iar grecii tot în casă şidea, lângă Dumitraşco vodă, şi să
ascundea carii pe unde putea”. Însă revolta a fost înăbuşită repede, datorită
intervenţiei lui Husein-bei, reprezentantul Porţii Otomane: „şi oblicind Husain-beiu
de la gazdă, au alergat mai degrab cu câţiva turci, slujitori ai lui, şi au început a bate
şi a împrăştia nărodul”. În timpul acestor evenimente a avut de suferit şi un
Milescul, probabil Ştefan (I): „Şi au prinsu pe frateli Milescului, de l-au bătut pre rău
cu buzduganul Husain-beiu”116. Referitor la „bătaia cu buzduganul”, se ştie că în
cazul participării la acţiuni cu caracter antidomnesc, boierii Ţării Moldovei puteau fi
pedepsiţi cu mortea (prin tăierea capului) sau cu bătaie, cu precizarea: „dacă îl
pedepseşte cu bătaia, nu o poate îndeplini nimeni altul decât domnul cu mâna lui,
ori cu topuzul (buzdugan domnesc) – care, ce e drept, loveşte cel mai tare, dar nu
vatămă onoarea – sau cu vergi şi bice, care este socotită bătaia cea mai de ocară”117.
În cazul lui Ştefan (I) Milescul, având în vedere că domnul Dumitraşco vodă
Cantacuzino a fost mazâlit, Milescul a fost bătut personal de Husein-bei, în postura
de reprezentant al puterii suzerane. Iniţial am admis că relatarea lui Ion Neculce se
referă la Apostol Milescul spătarul, reieşind din expresia „frateli Milescului”, care sar putea referi la Apostol, fratele lui Nicolae Milescul, însă, câteva documente
demonstrează clar că acesta era mort cu mult timp înaintea tulburărilor118 din vara
anului 1685. În cazul în care nu avem de a face cu o confuzie, acest „frateli
Milescului” poate fi identificat cu unul dintre fii lui Apostol Milescul spătarul. Cel
mai probabil, acesta ar putea fi Ştefan (I) Milescul, deoarece după ce a fost „bătut
pre rău cu buzduganul” nu credem că şi-a revenit în scurt timp, pentru ca să poată
accepta plecarea în Rusia, unde s-au retras Ion şi Ştefan (II) Milescul. Oricum,
problema necesită o investigare specială, de aceea nu vom insista prea mult asupra
identificării propuse. Însă, cert este că Ştefan (I) Milescul a fost acel frate, mijlociu,
rămas în Moldova, despre care, la 7 decembrie 1686 mărturiseau la Moscova Ion şi
Ştefan (II) Milescul: „în Iaşi, unde şi acum le-a mai rămas un frate drept, cel mijlociu
care slujeşte domnului Moldovei în dregătoria de postelnic” («в Ясех, да у них же
де и ныне брат родной, средней служит у волоскаго господаря в
постельничих»)119. Şi Ştefan (I) Milescul a plecat în Rusia, la rudele sale, însă mult
mai târziu (în 1708) şi separat de fraţii săi, nu înainte de a trece prin Ucraina, pe la
cazaci, aflându-se o perioadă în anturajul hatmanului Ivan Mazepa. Plecarea lui
Ştefan (I) Milescul din Ţara Moldovei are la bază motive de ordin pur politic, pe
fondalul agravării relaţiilor ruso-otomane şi a războiului Nordic. Cunoaştem că
Ştefan (I) Milescul, în calitate de rudă apropiată a domnului Mihai vodă Racoviţă, a
continuat să exercite dregătoria de serdar de Orhei şi după mazâlirea lui Antioh
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vodă Cantemir120, fiind astfel responsabil de paza maginii răsăritene a Moldovei. În
acest fel, fuga serdarului Milescul în tabăra hatmanului Ivan Mazepa a lovit puternic
în reputaţia domnului, care purta anumite tratative secrete cu Imperiul Rus, ceea ce
a provocat o reacţie negativă din partea lui Mihai vodă. Despre acest fapt aflăm
dintr-o scrisoare, din 4 decembrie 1708, adresată de către domnul Mihai vodă
Racoviţă contelui Gavriil I. Golovkin, prin care informa, în contextul războiului
ruso-suedez, autorităţile ruse despre situaţia politică din Imperiul Otoman şi
Hanatul Crimeei, arătându-şi totodată indignarea faţă de recenta rebeliune a
hatmanului Ucrainei din dreapta Niprului, Ivan Mazepa: „M-a mâhnit peste măsură
trădarea şi fuga la şfezi a hatmanului Mazepa şi m-am mirat foarte, ştiind de mila şi
binefacerile ţarului faţă de el”. Printre altele, domnul Moldovei atenţionează, în
termeni foarte duri, că: „prin părţile voastre se află un fugar moldovean, care ar avea
de gând să plece la Moscova la feciorii tălmaciului Nikolaie Cârnul («переводчика
Николая Курносова»). Mai întâi a fost la strajă (de la graniţă), iar după aceia la
Mazepa. Iuda acela l-a ţinut şi (iarăşi) l-a trimis la strajă unde a stat 4 luni”121. Se
pare că domnul Mihai vodă Racoviţă a fost surprins negativ de poziţia politică
adoptată de rubedenia sa, după cum reiese din calificativele utilizate în scrisoare:
„De aceea să ştie luminăţia voastră că el este un om rău (pe nume Ştefan Milescul,
moldovean («имянем Стефан Милескул волошанин»), un om stricat, un trădător,
un Iuda, asemenea lui Mazepa, un răzvrătit, nărăvit, trupul şi chipul lui îi arată
patimile inimii. Vă rugăm să binevoiţi a vă feri de el ca să nu ştie de schimbul nostru
de scrisori... pentru că negustori de prin părţile voastre se duc la Ţarigrad şi acest
Iuda ar putea să semene câte ceva în urechile lor şi în felul acesta ar putea să se
afle”122, despre tratativele secrete moldo-ruse. Totodată, nu putem să nu admitem că
Mihai vodă Racoviţă, prin compararea, în termeni duri, a acţiunii lui Ştefan (I)
Milescul cu cea a hatmanului Mazepa, ar fi făcut o încercare abilă de a sensibiliza
autorităţile ruse, pentru obţinerea suţinerii politice de care avea nevoie la acea
etapă. Însă, contele Gavril Golovkin a considerat necesar să verifice aceste
informaţii, scriindu-i, în luna martie 1709, în Muntenia, stolnicului Constantin
Cantacuzino că „a venit din Moldova un anume serdar al domnului Valahiei
(Moldovei – n.n.), anume Ştefan Milescul, care se zice nepot al răposatului nostru
tălmaciu Nicolae Spătarul. Doreşte a întra în slujba Măriei Sale (a ţarului Rusiei –
n.n.). Dar alţii (îl are în vedere pe Mihai vodă Racoviţă – n.n.) spun că nu e un om
sigur. Nobleţa ta binevoiască a ni spune ce om e, dacă e de acolo, şi să ni comunice
dacă e sigur în faptele sale şi se poate lua în slujbă. Nu e nici o bănuială în ce-l
priveşte? Ne-ai îndatori prieteneşte şi am ţine-o în taină”123. La rândul său, stolnicul
Constantin Cantacuzino a răspuns contelui Golovkin, folosind un limbaj prudent:
„În scrisoarea cinstită a d(umi)tale, măria ta ai voit să mă întrebi despre un oarecare
Milescul, sedar moldovean, nepotul răposatului hatman Nicolae Spătarul, care a
sosit la voi. Măria ta vreai să ştii cine e acest om şi care-i e rostul. Prea-înălţate, eu
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nu-l cunosc, şi n-am nici o legătură cu el, fiindcă e moldovean şi e departe de noi.
Nu ştiu care-i rostul, dar am cunoscut pe tatăl său (pe Apostol Milescul – n.n.), când
stăteam pentru câtva timp la Iaşi, ca pe un om cuminte. Numai ştiu şi cutez a spune,
îndreptându-că cătră mila şi bunăvoinţa măriei tale, că, dacă-ţi vine cineva de
undeva la picioare, mai ales săracii şi apăsaţii, blândeţea şi bunăvoinţa măriei tale-l
vor primi cu îndurare. De aceia, de bună samă, acesta a părăsit ţara sa şi pe ai săi; de
mare apăsare şi miserie s-a înfăţişat bielşugului măriei tale; şi cum Dumnezeu
marele te va lumina, binevoieşte a te purta cu el. Şi eu, văzând cum merg lucrurile,
şi dacă urmează aşa, cred că multă lume va face ca dânsul. Numai, fiind el acolo, e
cu neputinţă să nu-şi arăte rostul şi starea. Îndurarea ta faţă de el îi va fi după
fapte”124.
Ulterior, în anul 1709, Ştefan (I) Milescul îşi face apariţia la Moscova, locuind o
perioadă în casa unchiului său, Nicolae Milescul spătarul, pe care însă nu l-a prins în
viaţă, deoarece acesta decedase cu un an înainte. Ne având posibilitate, din motive
cunoscute, să revină în Moldova, nici nu se putea folosi de resursele economice
rămase în ţară, Ştefan (I) Milescul recurge la o veche stratagemă moldovenească:
vine la Moscova şi „să acolisăşte rău” la averile verilor săi, Maxim şi Nikita, fii lui
Nicolae Milescul. Interesant că Ştefan (I) Milescul predindea o parte din averile din
Rusia ale lui Nicolae Milescul în baza faptului că „sunt rude”, obicei valabil, şi
practicat pe scară largă, în Moldova dar nu şi în Rusia. Astfel, tentativa acestuia de a
se face „răzăş” în Rusia suferă eşec, fiind combătută de autorităţile ruse, care au dat
câştig de cauză lui Maxim şi lui Nikita Spafariev125. După această nereuşită Ştefan (I)
Milescul părăseşte Moscova, „cu cei trei cai ai săi”, revenid în Ucraina, la Nejin, un
oraş în care exista şi o puternică comunitate de negustori moldoveni. În acelaşi an,
curând după revenirea la Nejin, Ştefan (I) Milescul, în condiţii neclare, a decedat,
după cum aflăm din cele relatate de un Sava Ternavskii fiilor lui Nicolae Milescul,
care afirma că: „s-a văzut la Nejin cu slugile acelei rubedenii (a lui Maksim Spafarii),
împreună cu care venise de la Moscova, şi că acel Stefan Meleskul a murit după ce a
venit de la Moscova la Nejin, şi acolo a şi fost îmormântat”126. Alte detalii despre
acest caz se găsesc în raportul lui Sava Ternavskii depus la Departamentul solilor,
din care aflăm că „îndreptându-se spre Nejin, în ajunul Uspeniei, în ziua a 14-a a
acestei luni (august – n.n.), s-a întâlnit întâmplător în acel oraş cu doi oameni,
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slugile care l-au însoţit la Moscova pe moldoveanul Stefan Meleskul, şi iau spus
acele slugi, lui Sava Ternavskii, că susnumitul moldovean a murit după
reîntoarcerea din Moscova la Nejin, iar el, Sava Ternavskii, venind la Moscova, a
comunicat această ştire privitoare ruda lor fiilor traducătorului Nikolai Spafarii, lui
Maksim şi lui Nikita Spafariev, despre decesul rudei lor, iar însuşi el, Sava
Ternavskii, nicăieri în Nejin n-a întâlnit pe ruda acestora, iar pe cele două slugi ale
lui nu ştie cum le cheamă”127.
Branşa neamului Milescul, descendentă din Ştefan (I) Milescul a fost cea care a
continuat să existe în Ţara Moldovei, despre care cunoaştem mai multe amănunte.
Acest Ştefan (I) Milescul a fost căsătorit cu Maria, fiica pitarului Dumitraşco Nacul
şi mătuşa lui Savin Zmuncilă banul128, şi au avut trei copii, un fiu, Frangole Milescul,
şi trei fiice, prima, Smaranda (numită şi Zmaranda sau Maranda), a fost căsătorită
cu postelnicul Constantin Bucium, având ca fiu pe Nicolae Bucium; a doua fiică a
fost căsătorită cu polonezul, sau cazacul („din Ţara Căzăcească”), Toader Şlahta.
Existenţa unei a treia fiice o putem deduce din câteva documete, asupra cărora vom
reflecta ceva mai jos. Totodată, trebuie să remacăm că, într-un fel, plecarea lui
Ştefan (I) Milescul în Rusia a marcat decisiv destinul familiei sale, deoarece câţiva
ani mai târziu, în anul 1711, după bătălia de la Stănileşti, aceasta se alătură altor
familii boiereşi moldoveneşti (printre care şi rudele Mariei Milescul, Gheorghiţă şi
Savin Zmuncilă-Nacul, împreună cu unii dintre verii săi, cum ar fi Ilie Abăza, Sandul
Nacul etc.) care l-au însoţit pe Dimitrie vodă Cantemir în Rusia: „şi că în vreme ce
sau rădicat Dumitraşco Cantemir v(oe)v(o)d de sau dus cu oştile moschiceşti, sau
dus şi Marie giupâneasa sărdarului Ştefan Milescul cu un copil şi doă copile şi
mergând acolo sau măritat copila ce avea mai mare după un Toader Şliahta”129.
Astfel, vedem că Maria Mileasca a plecat în Rusia cu un fiu şi două fiice, însă ştim că
cea mai mare, Smaranda, fiind căsătorită cu postelnicul Constantin Bucium, a rămas
în Moldova, altfel în documente nu avea să se folosească expresii de genul: „apoi în a
doua domnie a răposatului domn Neculai Alexandru voevod viind mama Zmarandii
Buciumoae sărdăreasa Mileasca în ţară cu copii ei Frangole şi cu ginerele ei
Şliahta”130. Astfel, în cazul în care nu este o confuzie la mijloc, putem constata
existenţa celei de a treia fiice a lui Ştefan (I) Milescul, plecată şi ea în Rusia. Numele
şi destinul acesteia nu ne sunt cunoscute, însă, din acelaşi fragment distingem un alt
moment important din viaţa familiei lui Ştefan (I) Milescul, şi anume revenirea,
după o anumită perioadă de şedere în Rusia şi Ucraina, înapoi în Moldova.
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Evenimentul s-a produs în timpul celei de a doua domnii a lui Nicolae vodă
Mavrocordat (1711-1715), deci peste câţiva ani de la plecare. Probabil că revenirea
familiei Milescul a fost condiţionată de aceleaşi motive ce au cauzat reîntoarcerea şi
a altor familii de boieri (Abăza, Mihuleţ, Neculce etc.) care au însoţit în pribegie pe
Dimitrie vodă Cantemir. Totuşi, aflarea în Rusia a familiei lui Ştefan (I) Milescul n-a
trecut fără urmări, cea mai importantă din ele fiind căsătoria unei fiice cu cazacul
Toader Şlahta. Apoi, la reîntoarcere, Milesculeştii, probabil constrânşi din punct de
vedere financiar, au practicat comerţul, totodată au intrat în mari datorii faţă de unii
negustorii ieşeni, cum ar fi, spre exemplu, Ilie abăgerul, şi, ca să scape de datorii, au
scos în vânzare cele mai multe din moşiile de baştină. Pe această cale a fost scoasă
din patrimoniul neamului chiar şi moşia Mileşti de la Vaslui.
I.1.6. Frangole Milescul
Există şi câteva documente sumare referitoare la viaţa şi activitatea, în special
cea funciară, asupra căreia ne vom opri la momentul oportun, a fiului serdarului
Ştefan (I) Milescul, Frangole Milescul, despre care ştim cu siguranţă că a deţinut
dregătoria de postelnic (la 1 aprilie 1715 semnează un act de vânare, alături de maicăsa, „Maria Mileasca sărdăreasa”, ca postelnic: „Frangole Milescu postelnic131).
Frangole Milescul a plecat alături de rudele sale, în 1711, împreună cu Dimitrie vodă
Cantemir, în Rusia, de unde revine peste câţiva ani, nu mai târziu de 1716 (dintr-o
carte de judecată din 28 noiembrie 1718 aflăm că „viind Marica giupâneasa lui Ştefan
Milescul, din Ţara Căzăcească... cu ginerele ei, anume Toader Şlahta şi cu fiiu al său
Frangole şi făcând multă zăbav aice la tărgu la Iaşi, au luat negoţu”)132. Nu suntem
întrutotul siguri dacă Frangole Milescul şi Frangole mare vameş, frecvent menţionat
în documente din ultimul sfert al secolului al XVII-lea-începutul secolului al XVIIIlea, au fost una şi aceeaşi persoană, aşa cum s-a considerat133. Însă, prezintă interes
faptul că nucleul moşiilor acestui Frangole mare vameş, a fost situat în ţinutul
Vasluiului, în apropiere nemijlocită de moşiile Milesculeştilor, din care motiv putem
presupune existenţa unor legătiri de rudenie. Ceea ce ne împiedică să-i credem una
şi aceeaşi persoană este faptul că nu ştim, măcar în linii generale, ce vârsta a avut
Frangole Milescul la anul 1711, în momentul plecării în Rusia. Un documente târzu,
din 1814134, descriind epizodul respectiv îl numeşte pe Frangole „copil”: „sau dus şi
Marie giupâneasa sărdarului Ştefan Milescul cu un copil şi doă copile”. Reieşind din
fapul că una dintre „copile”, peste câtva timp, nu mai târziu de 1715, s-a măritat, ar
însemna că copii lui Ştefan (I) Milescul la 1711 nu erau minori. Totuşi, Frangole mare
vameş este menţionat în dregătorii încă din anul 1676, ceea ce ar însemna că, la 1711,
dacă este unul şi acelaşi cu Frangole Milescul, ar fi trebuit să aibă în jur de 40-45 ani;
cam mulţi pentru un „copil”. De fapt, şi în acele vremuri, ca şi în zilele noastre,
pentru părinţi, copii rămân copii chiar dacă sunt deja cu barbă căruntă. De altfel,
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deşi planează anumite îndoieli asupra identificării lui Frangole Milescul cu Frangole
mare vameş, totuşi credem necesar ca, până când vor fi identificate noi surse ce vor
lămuri problema, să alăturăm acestui studiu consacrat genealogiei Milesculeştilor, şi
informaţiile depistate cu privire la Frangole vameşul. Acesta, iniţial, a fost atestat în
dregătoria de mare săoar (27 iulie 1676, 1681)135, apoi în cea de mare vameş (8
februarie 1686–1 iunie 1691)136, iar mai târziu apare ca fost vameş (însă menţionat
uneori formal „vameş” sau „vameş mare”), între 27 mai 1702 şi 20 iunie 1716137. Îl avea
în calitate de duhovnic pe egumenul mănăstirii Barnovschi din Iaşi, unde a făcut
anumite danii, cu condiţia că va fi înhumat la acea mănăstire138. Ştim că Frangole,
mare vameş, a ctitorit o biserică („unde au fost casile şi biserica lui Frangole
vameşu”), în cuprinsul moşiilor sale de la ţinutul Vasluiului, în preajma satului
Glodeni139. Frangole [Milescul?] vameşul a avut un fiu, pe săoarul Pandele
[Milescul?]140, iar acesta la rândul său l-a avut în calitate de descendent pe Frangole
(II) [Milescul?]141. Totodată, trebuie să menţionăm că, unii cercetători au presupus
că marele vameş Frangole a fost căsătorit cu Axana, sora vistiernicului Gheorghe
Ursachi142. Astfel, dintr-un document din 27 martie 1752, referitor la moşia Areni,
ţinutul Suceava, aflăm că aceasta a fost moşie domnească, apoi a fost făcut danie de
Moise vodă Movilă lui „Frangole vătaf de aprozi şi fratelui acestuia Ieremie Vanculeţ
fost aga”, apoi a trecut la „Axenia, văduva lui Frangole, care Axenia era soră cu
Ursachi vist(iernic)”. Iar „după moartea Axeniei satul a trecut”, prin schimb de moşii
şi suma de 600 de lei, „la Ursachi vist(iernic) şi în uirmă la fiul acestuia Dumitru
postelnic” care l-a vândut lui Ilie Abăza143. Totuşi, nu-i sigur dacă Frangole, vătaf de
aprozi, în anii 30 ai secolul al XVII-lea este unul şi acelaşi cu Frangole mare vameş în
anii 90 ai aceluiaşi secol.
I.1.7. Ştefan (II) Milescul
Sursele istorice sunt foarte sumare în privinţa mezinului lui Apostol Milescul,
anume Ştefan (II) Milescul, despre exiustenţa căruia se ştia din relatările lui Ion
Neculce dar şi din documentele ruseşti, însă nominal a fost identificat printre
boierimea moldovenească de către Ştefan S. Gorovei, care a reuşit astfel să elimine
unele confuzii genealogice legate de existenţa în sânul unei familii a doi fraţi cu
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numele Ştefan144. Astfel, un document din 24 octombrie 1683, menţionat şi ceva mai
sus, referitor la vânzarea de către fraţii Milesculeştilor a satului Vorniceni din
ţinutul Covurluiului mănăstirii Cetăţuia, confirmă acestă idee, deoarece tranzacţia a
fost realizată de „Ion al doilea spătar şi fratele său Ştefan postelnic şi alt frate al lor
mai mic de asemenea Ştefan, feciorii răposatului Postolache ce a fost spătar mare”145.
Activitatea lui Ştefan (II) Milescul în Ţara Moldovei este foarte puţin reflectată în
documetele disponibile nouă, însă după anul 1686 biografia acestuia se împleteşte
cu cea a fratelui său, Ion Milescul, împreună cu care s-a refugiat în Polonia, iar de
acolo au pleacat la Moscova, la unchiul lor, la Nicolae Milescul spătarul. Nu ştim
cine a fost jupâneasa lui Ştefan (II) Milescul, însă avem tot temeiul să admitem că
acesta a fost căsătorit în Moldova, şi, după plecarea sa la Moscova, în ţară i-au rămas
probabil doi fii, Samuil Milescul şi Gheorghe Milescul, cei care în anul 1711 s-au
alăturat lui Dimitrie vodă Cantemir, împreună cu alte rubedenii ale lor, şi s-au dus
în Rusia. Despre existenţa lui Samuil Milescul aflăm dintr-o scrisoare, din 28 iulie
1718, a Nataliei, soţia lui Maksim Spafariev, fiul lui Nicolae Milescul (Spafarii), în
care sunt menţionaţi „slujitorii casei luminatei cnejiei sale a domnului Voloh (se are
în vedere domnul Dimitrie vodă Cantemir – n.n.), anume Ivan Grajdavici, Efim
Stepanov, împreună cu care era şi volohul (moldoveanul) Samuil fiul lui Stefan
Milescul, nepotul soţului meu”. Toţi aceşti moldoveni din Rusia au ajutat-o să
traducă documentele referitoare la nişte bani ai răposatului Nicolae Milescul146.
Astfel, vedem că Samuel a fost fiul unui Ştefan Milescul, însă ştim că Ştefan (I)
Milescul a avut doar un fiu, Frangole (I) Milescul, deci, reiese că tatăl lui Samuel a
fost nu altcineva decât Ştefan (II) Milescul. Aflarea lui Samuil Milescul în anturajul
lui Dimitrie vodă Cantemir relevă faptul că acesta a făcut parte dintr-o altă generaţie
de emigranţi moldoveni în Rusia, altfel s-ar fi aflat în preajma Spafarievilor, care în a
doua generaţie nu mai cunoşteau limba moldovenească, din care motiv apelează la
serviciile unor moldoveni veniţi mai de curând. Deocamdată nu dispunem de alte
date suplimentare referitoare la viaţa şi activitatea lui Samuil Milescul.
I.1.8. Gheorghe Milescul
Cercetând îndeaproape activitatea Milesculeştilor, nu putem să nu evidenţiem,
într-un mod distinct, pe un alt reprezentant celebru al acestui neam. Este vorba de
celălalt fiu al lui Ştefan (II) Milescul, anume Gheorghe Milescul, care s-a remarcat
atât în Ţara Moldovei cât şi în Rusia. În Ţara Moldovei a deţinut dregătoriile de
serdar de Orhei (nu mai târziu de anul 1680)147, menţionat ca fost serdar (între 1680
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şi 7 februarie 1705)148, mare comis (25 iunie 1705)149, apoi cea de mare paharnic (5
martie 1708; 1711)150. Dregătoria de serdar, acesta a deţinut-o scurtăde timp, la o
vârstă fragedă, pentru că documentele în această perioadă îl numesc „Gheorghiţă,
fost sărdar”151. În anul 1711, după evenimentele de la Stănileşti, s-a retras împreună cu
Dimitrie vodă Cantemir în Rusia, după cum ne mărturisesc o serie de documente: 1)
din anul 1711, o însemnare asupra stăpânirii moşiei Feredeieni, care specifică „de
când s-a dus Gheorghiţă paharnic la muscali”152; 2) în lista boierilor moldoveni
plecaţi „la Moscu”, întocmită de Ioan Neculce, figurează şi „3. Gheorghiţi vel
păharnic”, al treilea la rând, după numărul de ordine, după însuşi „1. Ioan Niculce
hatman” şi „2. Savin Zmucilă vel ban”153; 3) un document din 4 iulie 1760, în care se
specifică că „au lipsit Gheorghiţă, ginerele lui [Alexandru] Buhuş hatman de aici din
ţară de s-au dus cu Dumitraşco vodă la Moscova la vlet 7219”154. În Rusia Gheorghe
Milescul paharnicul şi-a zis Iurii, diminutiv rusesc pentru Gheorghe. De asemenea,
trebuie să remarcăm că, în noua sa patrie, a fost cunoscut nu sub numele de neam
Milescul, şi nici după dregătoria deţinută în Moldova, cea de paharnic, ci după cea
de spătar, sub care au fost cunoscute şi rudele sale venite în Rusia în anii 1671
(Nicolae Milescul) şi 1686 (Ion şi Ştefan (II) Milescul). Spre deosebire de
descendenţii lui Nicolae Milescul spătarul, care s-au numit în continuare Spafariev,
Gheorghe (Iurii) Milescul, fiul lui Ştefan (II) Milescul, s-a numit Gheorghii (Iurii)
Stepanovici Mecinik, iar descendenţii săi – Mecinikov, nume ce provine din
traducerea rusească a termenului „spătar”155. Or, din câte cunoaştem până la acest
moment, nu cunoaştem nici un document moldovenesc care să-l ateste pe
Gheorghe Milescul în dregătoria de spătar, iar în Rusia, boierii moldoveni, de regulă,
erau nominalizaţi după ultimele dregătorii în care s-au aflat înainte de emigrare.
Astfel, unele din aceste dregătorii au devenit nume de familie şi neam pentru câţiva
dintre boierii moldoveni stabiliţi cu traiul în Rusia, cum ar fi: Aga, Armaş, Banar,
Vatav, Kamaraş, Suljar, inclusiv Mecinikov. Însuşi tatăl lui Gheorghe Milescul,
Ştefan (II) Milescul, împreună cu fratele său Ion, la venirea în Rusia, în anul 1686, sau prezentat ca Spăfăreşti: „boieri moldoveni, doi fraţi drepţi, Ivan şi Stepan fii lui
Andrei, Spafareştii” («волошане шляхтичи, два брата родные, Иван да Степан
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Андреевы дети Спафарии»)156. Dintre fraţi, ştim că doar unul Ion Milescul a
deţinut dregătoria de spătar, al II-lea, iar înainte de părăsirea Moldovei a fost
logofăt, însă, necătând la acest fapt, a preferat să se numească Spafarii. Iar în cazul
lui Ştefan (II) Milescul, până la acest moment, în general nu cunoaştem să fi deţinut
vreo dregătorie în Ţara Moldovei, însă vedem că şi el se prezintă în calitate de
Spafarii. Totodată, nu excludem totalmente faptul că şi în timpul aflării în Rusia
Gheorghe paharnicul a continuat, în anumite medii concrete, să se numească
Milescul, aşa cum o făcea şi fratele său, Samuil Stepanovici Meleskul.
Biografia lui Gheorghe Milescul paharnicul poate fi mult întregită, pentru a o
anexa armonios la cea a neamului Milesculeştilor, doar studiind-o prin prisma
relaţiilor de rudenie. Ştim că a fost căsătorit cu Catrina, fiica lui Alexandru Buhuş,
hatman şi a Alexandrei Ureche (fiica lui Vasile Ureche şi nepoata cronicarului
Grigore Ureche)157. Se pare că Gheorghe Milescul paharnicul a avut mai mulţi copii,
dintre care în Rusia a plecat fiul Ion, cunoscut şi ca Ivan Iurievici Mecinikov. La
rândul său, Ivan Iurievici Mecinikov a avut un fiu, anume Ilie (Ilya) Mecinikov,
căsătorit cu Matrona, fiica lui Ermolai Annekov158. Copii lui Ilya Ivanovici Mecinikov
şi ai Matronei Ermolaevna Annekov au fost Piotr, Evgraf, Gheorghi, Aleksandr şi
Nadejda159. Documentele interne mărturisesc că nu toţi copii lui Gheorghe Milescul
au plecat în Rusia. Astfel, ştim că în Ţara Moldovei a rămas o fiică, căsătorită cu
Toader Carp (Rusu), mare medelnicer160.
Există câteva documente care arată clar cât de ramificate au fost legăturile de
rudenile ale lui Gheorghe Milescul paharnicul. Astfel, a 25 iunie 1705, marii boieri
„judecă pricina dintre Gheorghe mare comis, ginerele lui Alexandru Buhuş hatman
şi al Saftei Urechioae”, cu Gligore Jora, fost mare jitnicer, fiul lui Constantin Jora
armaş, „pentru satul Buscăteni, din ţinutul Hârlău, alături de hotarul Feredienilor,
pe care vroia să-l cumpere Gheorghie comis de la Ştefan Prăjescul, ginerele lui
Constantin Jora armaş, iar Gligorie Jora nu vrea să-l lase zicând că e moşia părinţilor
săi”. Judecata decide „să nu se amestece Gligore Jora să cumpere, ci să cumpere
Gheorghie comisul”161. În acest context trebuie de arătat că Alexadru Buhuş
hatmanul, socrul lui Gheorghe Milescul, a fost fiu lui Dumitru Buhuş spătarul şi al
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Ecaterinei (Dafina) Jora, fiica lui Ionaşco Jora şi sora lui Gavril Jora, vară dreaptă cu
Constatin Jora armaşul162. Astfel, constatăm cea de a doua conexiune dintre
neamurile Milescul şi Jora. Cel de al doilea soţ al Ecaterinei (Dafina) Jora-Buhuş a
fost domnul Eustratie vodă Dabija. Conform unor cercetători, domnul Eustratie
vodă Dabija a fost frate cu Eremia Cârstian, tatăl lui Enache postelnicul163. Acesta
din urmă, din căsătoria cu Safta, fiica lui Stamatie Hioti-Sacâzliul şi a Tudoscăi Boul,
şi a avut doi fii, pe Ilie Enache Ţifescul (poreclit Frige Vacă) şi, atenţie la nume, pe
Apostol Enache. Ilie Enache Ţifescul a fost căsătorit cu Tofana, fiica lui Ion Racoviţă
şi sora domnului Mihai vodă Racoviţă. Două documente de la începutul secolului al
XVIII-lea vin să confirme rudenia dintre Gheorghe Milescul şi Ilie Enache Ţifescul:
la 26 martie 1704, „Gheorghie fost sărdar cu soţia sa Catrina vând lui Ilie mare spătar
moşia ce o au la gura Berheciului, în satul Certăşti numit acum Greci, ţinutul Tutova
din hotarul lui Neculai clucer până în hotarul Fundenilor şi până în hotarul
Negrileştilor”, ce îl aveau de cumpărătură164; iar la 26 martie 1704, Mihai vodă
Racoviţă întăreşte uric „lui Ilie Enache mare spătar stăpânirea asupra satului
Cerţăşti, ţinutul Tutova, în gura Berheciului” cumpărat de la „Gheorghie fost sărdar
şi jupâneasa lui Catrina”165. O altă fiică a lui Ion Racoviţă a fost căsătorită cu Ion
Palade sulgerul, cel care va intra vremelnic în stăpânirea unor stăpâniri Milesculeşti.
Acest Ion Palade, în postura de fost sulger, apare la 1680, în calitate de martor
alături de „Gheorghe, fost serdar”166.
Astfel, cercetarea neamului Milescul prin prismă biografică şi a relaţiilor de
rudenie a ne permite să evidenţiem o vastă ramificaţie genealogică şi mai multe
pagini puţin cunoscute referitoare la activitatea reprezentanţilor săi.
I.2. Problema originii neamului Milescul
Pentru a realiza o imagine istorico-genealogică cât mai integră a neamului
Milesculeştilor, evident în baza surselor disponibile, nu putem să nu evidenţiem şi
pe ascendenţii acestor boieri, pornind de la ideea că fraţii Nicolae şi Apostol au fost
primii reprezentanţi ai acestui neam atestaţi în documente cu numele Milescul.
Având în vedere faptul că şi aceştea doi boieri au avut la rândul lor înainaşi, părinţi,
bunei, străbunei etc., este firesc să ne întrebăm cine au fost strămoşii neamului
Milescul. În acestă ordine de idei, trebuie din start să semnalăm că originea
Milesculeştilor încă nu a fost stabilită certitidine; astfel, în istoriografie au luat
naştere mai multe puncte de vedere asupra problematicii enunţate în titlul
paragrafului. În continuare vom analiza, succint, principalele ipoteze de lucru
privind ascendenţa Milesculeştilor. Însăşi problemă originii neamului Milescul are
câteva faţete, ceea ce ne permite să întreprindem cercetare separate, în baza
principalelor componente tematice. Un prim subiect îl constituie problema originii
etnice a lui Nicolae Milescul spătarul, în particular, şi a celorlalţi Milesculeşti, în
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general. Acesastă problemă a apărut deoarece sursele epocii nu sunt unanime
privind originea etnică a lui Nicolae Milescul. Astfel, unele documente îl califică
drept «волошенин», adică „moldovean”, sau «молдовлах»; „μολδαβολάχων”
(„moldovlah”), iar în alte surse este numit «гречанин», adică „grec”167. Însuşi
Nicolae Milescul se declara „non solum religione, sed etiam natione ac idiomate
graecum”168. Acesta situaţie a cauzat multiple speculaţii în istoriografie. Spre
exemplu, istoriografia rusă, de regulă, îl consideră boier moldovean de origine
greacă: Polihronii Sârcu, bazat pe scrisoarea de recomandare a patriarhului
Dosithei, crede că Nicolae spătarul era originar „din Moldova, însă neamul său
provenea din Grecia, din Pelopones”169; de aceeaşi părere este şi I. Mihailovski170.
Iurii Aresniev susţine şi el că „Nikolai Spafarii s-a născut în Moldova, în ţinutul
Vaslui”, iar „tatăl său a fost un grec, originar din sudul Moreei (Laconia), pe nume
Gavril”171. În istoriografia românească sunt în vogă două păreri: a) cea susţinută de
adepţii originii pur româneşti (moldoveneşti), eventual aromâneşti, a lui Nicolae
Milescu şi a neamului său; b) şi cea promovată de adepţii originii elene a
cărturarului. Prima partidă este reprezentată de Bogdan P. Haşdeu, Gheorghe
Ghibănescu, Constantin Erbiceanu, Corneliu Bărbulescu, Nicolae Stoicescu172 etc.,
însă şi în cadrul acestei ipoteze exită mai multe opţiuni. Spre exemplu, Nicolae
Lazăr consideră că „această familie de origine română se trage din nişte oameni
modeşti din ţinutul Vasluiului, proprietari de acolo, şi că s-au ridicat prin singurele
lor însuşiri”173, iar Corneliu Bărbulescu este şi el de părere că s-a stabilit „cu
certitudine obârşia sa moldovenească”, cu precizarea că Milesculeştii „ar fi aparţinut
familiei princiare aromâne Spata”174. Părtaşii originii greceşti sunt reprezentaţi de
episcopul Melchisedec; Sever Zotta, care crede că o personalitate de o asemenea
cultură vastă cum a fost Nicolae Milescul nu putea să provină din boierimea de ţară,
de aceea se întreabă: „Cum putea să fie tatăl lui pretinsul Gavril, absolut necunoscut
documentelor noastre?”175; P.P. Panaitescu, care susţinea că familia Milescu „era
originară din Pelopones”176.
Argumentele de bază, enunţate de către susţinătorii originii greceşti a
Milesculeştilor, sunt câteva: 1) epitetul „moldavolaccone” ce şi-l dă Nicolae Milescul
167
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într-o lucrare întocmită în anul 1667, pe care unii l-au înterpretat în sensul
„moldovean din Laconia”, iar oponenţii au considerat că ar fi o schimonosire a
termenului „moldavolahos”, cu sensul de „moldovlah”177; 2) scrisoarea patriarhului
Dosithei, din anul 1671, în care se spunea despre Nicolae Milescul că „s-a născut în
Moldova, din tată grec, originar de pe ostrovul Peloponesului” («родился в
Молдавии от отца есть еллина суща Пелопониса острова»)178.
În acest context nu putem să nu semnalăm existenţa celui de al treilea punct
de vedere privitor la originea etnică a lui Nicolae Milescul spătarul, care susţine
ideea că Milesculeştii au fost un neam boieresc mixt, de origine moldo(româno)greacă, constituit în Moldova graţie fenomenului împământenirii. Părtaşii acestei
opinii sunt Constantin Cihodaru şi Ştefan S. Gorovei, la care ne subscriem şi noi,
deoarece considerăm că acest punct de vedere este echilibrat şi mai bine
documentat. Autorii respectivi pornesc de la premiza că pentru a rezolva problema
originii etnice a neamului Milescul este necesar să se restabilească, documentar,
genealogia ascendenţilor fraţilor Nicolae şi Apostol Milescul. Astfel, evidenţiem o
altă faţetă a problematicii enunţate – necestitatea identificării ascendeţilor
Milesculeştilor. În acestă privinţă există trei puncte de vedere diferite, enunţate de
Sever Zotta, Constantin Cihodaru şi Ştefan S. Gorovei.
1) Ipoteza de lucru lansată de Sever Zotta. Sever Zotta, conştent că în sursele
ruse Nicolae Milescul este numit fiu al unui Gavril (spre exemplu: scrisoarea
patriarhului Dosithei, din 25 ianuarie 1671, în care spătarului i se pune «Миколая
Гаврилова сына инокова»179; scrisoarea ţarului către bogdâhanul Chinei este
menţionat şi solul «добророжденного дворянина Николая Гавриловича
Спофария»180; sau, în varianta păstrată în arhivele chineze a scrisoarii ţarului Alexei
Mihailovici («А-лэк-сяо Ми-ха-эл-о-вэй-сы») către bogdâhanul Chinei – înmânată
la 5 mai 1676 de Nicolae Milescul, în care ultimului i se spune «моему
приближенному вельможе (фучжури амбань) Никулай Ха-бэ-ры-эл-о-вэй-сы
(Николаю Гавриловичу)»181, adică Nicolai Gavrilovici), observă că, în documentele
interne, un Gavril Milescul nu este atestat: „de decenii se trudesc zădarnic
cercetătorii noştri să verifice existenţa acestui Gavril Milescu sau din Mileşti”, astfel
ajunge la concluzia că „o atare familie boierescă, sau mazilească, căci cu greu din
acestă clasă putea să iasă personalitatea culturală complexă a lui N. Milescu, nu este
cunoscută în Moldova înaintea Spătarului”182.
În continuare, Sever Zotta îşi dezvoltă investigaţiile asupra problemei originii
Milesculeştilor, prin introducerea în circuitul ştiinţific a 20 de spţie de neam,
boiereşti, care i-au fost puse la dispoziţie de cunoscutul om de cultură basarabean
Ştefan Ciobanu. Aceste spiţe genealogice au fost întocmite în anul 1842 de către
boierul basarabean Constantin Tufescu, al cărui neam era originar din ţinutul
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Vaslui, de la moşia Tufeşti183, amplasată în apropierea domeniului funciar medieval
al neamului Milescul. Din aceste 20 spiţe, Sever Zotta evidenţiază două, referitoare
în cel mai nemijlocit mod, la genealogia Milesculeştilor, pe care le vom numi,
convenţional, pentru uşurarea receptării mesajului, spiţa Nr.1 şi spiţa Nr.2.
Fig. 1. Spiţele restabilite ale lui Constantin Tufescu referitoare la Milesculeşti
Ieni postelnic

fiică [Teodora] =
Ion Movilă, fiul lui
Simion vodă Movilă

Ileana =
Miron Costin

Nicolae
Milescul

fiică =
Constantin Şerban
vodă Basarab

Spiţa Nr.1

Petraşcu, al III-lea logofăt
Postolachi spătarul

Postolachi spătarul

Petraşco vel logofăt

Ştefan Milescu serdar

Costandiniţă
Frangule
Ilie „Buzne” =
fiica lui Petraşco
Buzne clucer

Zmăranda =
C. Bucium postelnic

Spiţa Nr.2

Astfel, din spiţa Nr.1 (vezi Fig. 1.), aflăm că Constantin Tufescu „lui Ieni
postelnic... îi dă numai doi copii; o fiică [Teodora], căsătorită cu Ioan vodă Movilă şi
un fiu, Postolachi spătarul”, iar pentru acesta din urmă, pe care Sever Zotta îl
identifică cu Apostol Milescul, „Tufescu ni dă următoarea filiaţiune: fiu: Petraşco vel
logofăt, nepot: Costandiniţa, strănepot: Ilie „ce au început a să porecli Busne”,
căsătorit fiind cu fiica lui Petraşco Buzne clucer”184. Din alte spiţe din colecţia lui
Constantin Tufescu, Sever Zotta mai evidenţiază unele detalii genealogice
interesante, pe care le-am inclus în cartuşe cu linii întrerupte, în spiţa Nr.1, pe care
am restabilit-o mai jos: „Dintr-o altă spiţă a lui Tufescu... reiese că Teodora Ioan
Movilă era soră cu spătarul Nicolae Milescul”, iar spiţa „fiului Ioan al lui Simion
[Movilă – n.n.] i se dă, exact, ca soţie pe [Teodora] fiica lui Ieni postelnic, iar ca
descendenţă, nu numai pe fiica Ileana, soţia lui Miron Costin, ci şi o altă fiică, cu
nume de botez necunoscut, soţia lui “Constatin Basarab voevod”185. Spiţa Nr.2 (vezi
Fig. 1.) are următoare curgere: „o altă spiţă a aceluiaşi Tufescu, care pare să fi
utilizat spiţe mai vechi şi neacordate... începe cu un Petraşcu, al treilea logofăt, al
cărui fiu este Postolachi spătarul, iar nepot de fiu Ştefan Milescu serdar. Acesta are
ca fiu pe Frangule şi ca fiică pe Zmăranda, soţia lui C. Bucium postelnic”186.
Pe baza analizei informaţiilor de ordin genealogic oferite de spiţele lui
Constantin Tufescu, Sever Zotta ajunge la mai multe concluzii importante, ce ţin de
identificarea personajelor nominalizate. a) Astfel, prima este în legătură cu
problema identificării lui „Ieni postelnicul, socrul lui Ioan vodă Movilă, descendenţa
183
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lui şi chestiunea originii familiei Milescu”, referitor la care Sever Zotta considera,
asemenea lui Nicolae Iorga, că acest „boier grec de neam bun şi bogat” poate fi acel
„Ienachi pomenit în 1632 supt Alexansru Iliiaş”, care ar fi identic cu „Ienache
Cantacuzino, mare vistiernic în 1630 şi mare postelnic în 1632” şi, totodată, „fratele
lui Andronic – strămoşul tuturor Cantacuzinilor”187; b) „Postolachi spătarul”
menţionat în spţie, „nu poate să fie identificat decât cu fratele vestitului spătar
Neculai Milescu”188; c) în privinţa identificării lui Pătraşco logăfătul, Sever Zotta,
după ce analizează spiţa Nr 1 şi evidenţiază descendenţa lui Apostol Milescul în baza
documentelor interne (anume pe fraţii Ion şi Ştefan Milescul, nu şi pe un Pătraşco! –
n.n.), concluzionează că această „spiţa pare fantastică şi este desigur greşită în ce
priveşte pe Petraşcu mare logofăt, întru cât nu a existat un atare boier din neamul
Milescu”. Elementul real al spiţei Nr. 1, conform lui Sever Zotta, ar fi „filiaţiunea Ieni
postelnicul – Costandiniţă – Ilie”, ce îşi găseşte confirmare documentară, într-un
zapis din 18 iunie 1734, în care sunt menţionaţi „Toader Cârste şi Ilie sin
Costandiniţă, căreia se trag din săminţiia din Eni, socrul lui Ion Movilă vodă”. Având
în vedere faptul că documentul respectiv îi prezintă pe Toader Cârste şi pe Ilie „în
vârstă de bătrâneţe”, rezultă că aceştia, probabil, s-au născut „la începutul jumătăţii
a doua a secolului al XVII-lea, pe când trăia Postolachi, pretinsul străbunic al lui
Ilie”. Astfel, Sever Zotta declară că: „ne îndoim serios de existenţa lui Petraşcu vel
logofăt”, astfel „s-ar impune presupunerea că N. Milescu” ar fi „un Cantacuzin”189.
Referitor la Pătraşco al III-lea logofăt menţionat de spiţa Nr. 2, având în vedere
faptul că „indiciul genealogiei fiind prea slab”, în condiţiile în care cele două spiţe se
contrazic în privinţa raportului de rudenie Pătraşco logofăt – Postolache postelnic,
Sever Zotta nu riscă să-l identifice cu cineva dintre numeroşii boierii moldoveni care
purtau asemenea nume (cercetătorul, remarcă doar o însemnare din spiţa Nr. 2, ce
atestă existenţa unei danii de moşii făcute lui Pătraşco logofătul de Chiriţă [Palelog]
postelnicul). Contrazicerea spiţelor în acestă privinţă a fost derminată, în opinia lui
Sever Zotta, de faptul că „Tufescu nu ştia că N. Milescu era frate cu Postolache
spătarul”190; c) În baza spiţelor lui Tufescu, Sever Zotta pune la îndoială exactitatea
naraţiunii lui Ion Neculce legată de complotul lui Nicolae Milescul contra lui
Ştefăniţă vodă Lupul şi desconspirarea acestuia de către Constatin vodă Şerban.
Acestă poziţionare se sprijină pe „înrudirea dintre soţia lui Constantin Basarab şi N.
Milescu, care după spiţa aici discutată (a lui C. Tufescu – n.n.) ar fi fost, ca fiu al
unui Ieni postelnic, frate cu Teodora lui Ioan Movilă şi unchiu al Nedelei lui
Constantin Basarab”191; d) lansează, doar ca ipoteză de lucru, având în vedere
contrazicerile dintre spiţe, ideea privind originea Cantacuzinească a neamului
Milescul. Astfel, iertarea lui Ion Milescu, ca participant la complotul contra lui
Gheorghe vodă Duca, în opinia lui Sever Zotta, s-ar fi datorat înrudirii acestuia cu
fraţii Neculai şi Ion Racoviţă, însă crede că acestă înrudire era nu pe linia Cehan, ci
pe filiera Cantacuzino: „Postolachi era, dacă Ieni postelnicul este identic cu Ienachi
187
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Cantacuzino, unchiu de văr primar al Nastasiei I. Racoviţă, fiica lui Toma
Cantacuzino”192; e) Sever Zotta, subliniază faptul că „în ambele spiţe nu este
menţionat misteriosul Gavril, de a cărui nemenţionare din documentele timpului sau lovit toate cercetările genealogice”193.
2) Versiunea admisă de Constantin Cihodaru. a) Pentru început Constantin
Cihodarul se axează pe necesitatea identificării printre boierimea moldovenească a
acelui Gavril, care a fost părintele fraţilor Nicolae şi Apostol Milescul. În pofida
îndoielilor exprimate anterior de Sever Zotta, privind realitatea existenţei lui Gavril
Milescul, Constantin Cihodaru, în opinia noastră, a rezolvat cu succes problema,
reuşind să evidenţieze documentar pe acest misterios personaj. Astfel, identificarea
lui Gavril Milescul este una dintre cele mai importante realizări ale lui Constantin
Cihodaru privind genealogia neamului Milescul. Având în vedere că Nicolae
Milescul s-a născut în jurul anului 1635, iar în Rusia i se se spunea Nikolai
Gavrilovici, pentru identificarea acestui personaj misterios istoricul Cihodaru a
constatat necesitatea căutării, în jurul acestei date, a unui boier pe nume Gavril,
care ar fi stăpânit moşie la Mileşti, sau în apropierea nemijlocită de acest sat194.
Astfel, cercetările efectuate au evidenţiat dintre numeroşii boieri cu numele Gavril,
pe acel care ar putut fi, probabil, tatăl Milesculeştilor, şi anume: Gavril sulgerul,
menţionat în documente şi ca Gavril din Zlătăreşti195. Este vorba despre „Gavril din
Zlătăreşti” care, în anul 1630, a cumpărat de la un Potan din Zlătăreşti, fiul lui Pavăl,
o pare de moşie din „satul din Zlătăreşti la ţinutul Vasluiului”, parte de moşie situată
„în parte de giosu dispre Mileşti”196. Acelaşi Gavri din Zlătăreşti a fost menţionat, la
13 septembrie 1622, deţinând dregătoria de sulger, fiind împreună cu alţi mulţi boieri
şi moşinaşi vasluieni, anume „Ionaşco Andrăbuş fost hotnog şi... Ionaşco Golăiu şi
Simion Zeameş din Boţoaia şi... Fătul hânsar din Ştiboreni şi Vlaico din Glodeni şi
Gavril sulger din Zlătăreşti şi Ionaşco Comănescul şi Ionaşco pitărel din Dănceşti
şi Zaharia stolnic din Foleşti”, martori la o vânzare în satul Todereşti, ţinutul
Vaslui197. Şi anterior acestei date, Gavril sulgerul este atestat, între 10 iulie 1603 şi 5
ianuarie 1611, ca martor împreună cu alţi boieri, slujitori şi „oameni buni”, adeverind
tranzacţii funciare şi făcând mărturii198.
b) Constantin Cihodaru evidenţiază şi problema relaţiilor de rudenie dintre
neamurile Milescul şi Cehan-Racoviţă199. Mai detaliat asupra acestui aspect vom
reveni mai târziu.
c) De asemenea, Constantin Cihodaru analizează din nou informaţiile oferite
de spiţele lui Constantin Tufescu, propunând o altă interpretare, deosebită de cea a
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lui Sever Zotta, a acestor surse genealogice. Astfel, concluziile de bază ale acestei
investigaţii sunt următoarele: 1) reieşind din perioada în care a activat Gavril
sulgerul din Zlătăreşti, susţine că Iane postelnicul a activat în a doua jumătate a
secolului al XVI-lea, pe care îl identifică cu vistiernicul Iane Caloghera200. Deşi
suntem de acord în privinţa perioadei de activitate a lui Iane postelnicul, însă nu
sprijinim identificarea propusă, deoarece câteva documente emise în domnia lui
Aron vodă, între 28 martie 1594 şi 8 decembrie 1594, cunoscute şi lui Constantin
Cihodaru, atestă existenţa concomitentă în Sfatul Domnesc a unui Iane postelnic
alături de Iani Caloghera vistiernic („Călugărul vist(ier), Enachi post(elnic)”;
„dumnealui Eni Călugăr mare vist(iernic) şi dumnealui Enachi mare post(elnic)”;
„credinţa panului Iane postelnic, credinţa panului Călugher vistier”201; 2) Conform
lui Constantin Cihodaru, ar putea să existe o legătură de rudenie între Pătraşco, al
II-lea logofăt şi postelnicul Dumitrache Chiriţă Paleolog, în virtutea faptului că
acesta din urmă i-a făcut danie logofătului două sate, Vulpeşti şi Golăeşti, în
condiţiile în care, în Moldova, danii se făceau de regulă rudelor.
Un argument suplimentar, invocat de Constantin Cihodaru, în sprijinul
motivării acestei donaţii de sate prin existenţa unor legături de rudenie, ar fi şi
faptul că Dumitrache Chiriţă Paleolog „s-a lăsat antrenat de sentimentul dărniciei,
deşi era aplecat numai spre acaparare” inclusiv „prin mijloace silnice”202. Referitor la
gradul de rudenie, dintre boierii menţionaţi mai sus, Constantin Cihodaru
presupune pe cel de unchi-nepot, reieşind din fapul că Dumitrache Chiriţă Paleolog
a venit în Ţara Moldove împreună cu mai multe rude, iar o soră a acestuia a fost
căsătorită cu un Ramandi, fiul căruia a fost Ramandi mare vistier. Astfel, sora „a
doua, Irina, a fost soţia lui Iane postelnicul”, iar „din căsătoria lor au rezultat doi fii
Pătraşcu sau Petrachi şi Constantin Celebi”203. Documentar, existenţa acestor doi
nepoţi ai lui Dumitrache Chiriţă Paleolog este atestată de un act din 25 aprilie 1632,
când se face trtimitere la o răscumpărare de moşie „de la giupâneasa lui Chiriţă
postelnic şi de la nepoţii lui, Costantin şi Petrachi”204; iar existenţa relaţiei de
rudenie dintre Pătraşco logofătul şi Iane postelnicul este bazată doar pe spiţele
elaborate de Constantin Tufescu. Astfel, Constantin Cihodaru consideră că
„înrudirea lui Iane cu Dumitrache Chiriţă Paleolog ne arată calea pentru a dezlega
problema originii greceşti a lui Neculai Milescul”, deoarece „Dumitrache Chiriţă
Paleologul şi ai săi erau urmaşii unuia dintre cei doi ultimi despoţi Paleologi (Toma
şi Dumitrache) de la Mistra din Pelopones înainte de cucerirea turcească”. În acest
mod, afirmaţia patriarhului Dosithei că Nicolae Milescul a avut „tată grec, de pe
ostrovul Peloponesului”205, conform lui Constantin Cihodaru, este parţial corectă,
pentru că „nu tatăl, ci străbunica lui Milescu (pe linia tatălui! – n.n.) era originară
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din Pelopones”206. Şi din punct de vedere cronologic este verosimilă înrudirea dintre
aceşi doi, deoarece Dumitrache Chiriţă Paleolog, rudă cu neamul Movileştilor, a
murit în anul 1612, în timpul bătăliei de la Cornul lui Sas, „adică într-o vreme când
un fiu la lui Iane postelnicul se putea număra în rândurile boierimii moldovene”.
Acesta putea fi Pătraşco, al III-lea logofăt, despre care Constantin Cihodaru crede că
„el a fost tatăl sulgerului Gavril din Zlătăreşti”207.
Referitor la propunerea lui Constantin Cihodaru, legată de identificarea lui
Iane postelnicul şi a ascendenţilor acestuia, şi versiunea înrudirii Milesculeştilor cu
neamul Paleolog, originar din Pelopones, considerăm că ideea necesită să fie
dezvoltată în continuare, în vederea stabilirii numelui iniţial al Milesculeştilor,
pornind de la premiza că relaţia genealogică, de tip tată-fiu, dintre Iane postelnicul
şi Pătraşco, al III-lea logofăt, atestată de spiţele lui Constatin Tufescu, ar fi veridică,
ca şi identificarea acestor personaje propusă de Constantin Cihodaru.
Astfel, reieşind din faptul că „Costantin Celebiul pârcălab de Niamţu”208,
fratele lui Petrachi, este numit, la 26 mai 1632, „Costantin Celebi Asani”209, se poate
de presupus că numele de neam al acestor fraţi a fost Asani sau Asan (şi el în
legătură cu Paleologii). Astfel, în cazul în care Pătraşco, al III-lea logofăt, şi Petrachi,
frate lui Constantin Celebi, au fost una şi aceeaşi persoană, şi totodată – tată sau
bunic al lui Nicolae Milescul, ar rezulta că numele adevărat al neamului
Milesculeştilor ar fi fost Asan. Deşi, în privinţa identificării segmentului genealogic
Ieni postelnic-Pătraşco logofătul, s-ar putea găsi şi alte opţiuni, cum ar fi, spre
exemplu, postelnicul Ion Caraghiuzel (atestat între 13 septembrie 1572 şi 20 aprilie
1676, ca „Ion Caraghiuzele, mare postelnic”210) şi, probabil, fiul său, stolnicul
Pătraşco Caragiuzel (atestat între 3 ianuarie 1587 şi 6 septembrie 1687, „Caraghiuzel
stolnic”211, mai apoi, între 3 martie 1597 şi 12 ianuarie 1599, ca „Pătraşco Caraghizel
stolnic”212).
3) Ideea propusă de Ştefan S. Gorovei. Astfel, Ştefan S. Gorovei susţine
„ipoteza înrudirii (neamului Milescul – n.n.) cu familia lui Vasile Lupul”, în sprijinul
căreia aduce câteva argumente: a) repetarea prenumelor Gavril-Neculai (la neamul
Milescul) şi Neculai-Gavril (la neamul Coci: „tatăl lui Vasle Lupul se numea Neculai,
iar unul din fraţi – Gavril”); b) Apostol Milescul şi Vasile vodă Lupul „şi-au botezat
primii născuţi cu aceleaşi prenume: Ioan şi Ştefan”213; c) în afară de relaţia de strânsă
prietenie dintre Nicolae Milescul spătarul şi Ştefăniţă vodă Lupul, câteva documente
îl atestă şi pe Apostol Milescul „în relaţii cu urmaşii colaterali ai lui Vasile vodă
Lupul”. Este vorba, în special, de un zapis din 1 octombrie 1660, prin care Radul fost
stolnic, fiul lui Gavril Coci hatmanul, zălogeşte la „dumnealui fratele Apostolache”
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satul Tătăraşi, pentru care acesta i-a împrumutat 500 de lei214; d) de asemenea şi
pretenţia lui Nicolae Milescul de a se face domn, confitmată de rhinotmeza ce i-a
fost aplicată, sugerează înrudirea cu familia domnească Coci215; e) faptul că Nicolae
Milescul şi-a făcut studiile la Marea Şcoală a Patriarhiei din Constantinopol, „unde
învăţau cel mai adesea, fii de domni, cum e cazul lui Ştefăniţă vodă, Constantin
Duca şi Dimitrie Cantemir”, este şi el adus de Ştefan S. Gorovei, în favoarea înrudirii
cu neamul lui Vasile vodă Lupul216. Într-adevăr, argumentele oferite de Ştefan S.
Gorovei, confirmă exstenţa unor legături de rudenie, pe moment încă neclare, dintre
neamul Milesculeştilor şi neamul Coci, de aceea, această itoteză de lucru trebuie să
fie luată în calcul în procesul de cercetare a genealogiei spătarului Milescul.
I.2.1. Satul Mileşti de la Vaslui – baştina Milesculeştilor
În continuare, vom aborda cea de a treia problemă importantă referitoare la
originea neamului Milescul, în privinţa căreia, în istoriografie, au fost expuse câteva
puncte de vedere. Această problemă ţine de provenienţa numelui de neam
„Milescul” şi de situaţia în ce măsură este corectă utilizarea acestui nume în calitate
de patronimic al spătarului Nicolae Cârnul. Problema a apărut la momentul în care
unii cercetărori au pus la îndoială faptul că spătarul Nicolae s-ar fi numit vreo dată
Milescul. Încă Sever Zotta, la începutul secolului al XX-lea, a atras atenţia asupra
acestui apect, deoarece în documentele interne, un Gavril, cu numele de neam
Milescul sau din Mileşti, în calitate de părinte al Milesculeştilor din a doua jumătate
a secolului al XVII-lea, nu fusese atestat217.
Mai târziu, Corneliu Bărbulescu şi, în mode special, Ştefan S. Gorovei au
dezvoltat ideea, analizând minuţios numeroase surse referitoare la acest subiect,
ajungând la câteva concluzii importante: a) „nu se ştie nimic despe înaintaşii săi (ai
lui Nicolae Milescul spătarul – n.n.), nici măcar numele exact al familei”218; b)
Nicolae Milescul spătarul niciodată nu s-a numit şi nici n-a semnat cu numele
Milescul. De regulă acesta semna „Nicolae spătarul” sau „Nicolae spafarii”; De altfel,
în toate sursele cunoscute, contemporane Milescului, acesta este numit Nicolae
spătarul, Nicolae Spafarii, Nicolae Cârnul (sau Kurnosov), Nikolai Gavrilovici etc.,
iar forma „Milescul”, deocamdată, nu a fost atestată de nici un izvor istoric219; c) Mai
mult decât atât, nici fratele acestuia, anume Apostol Milescul, „nu e numit
niciodată, în documentele contemporane, cu patronimul Milescu, ci doar” Apostol,
Apostolachi sau Postolachi220. Primii, conform surselor disponibile pe moment, care
utilizează numele Milescul, au fost fii lui Apostol Milescul, în special Ştefan (I)
Milescul; d) Conform lui Ştefan S. Gorovei, Nicolae Milescul spătarul „nu putea avea
nici un temei de a se numi şi a fi numit după numele” satului Mileşti, ţinutul Vaslui,
„sat care aparţinea cumnatei şi fratelui său” Apostol Milescul. Acestă situaţie, după
Ştefan S. Gorovei, ar fi fost determinată de faptul că moşiea Mileşti a fost moştenită
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de Apostol Milescul nu de la părinţii săi, ci a fost obţinută de zestre, de la rudele
soţiei sale, Catrina, nepoata Zlatei Cehan. Astfel, cu numele, „de fapt, o poreclă”,
Milescul sau din Mileşti (ot Mileşti), puteau să se numească numai cei care aveau
parte moşie acolo, adică Apostol şi copii săi221; e) Primul care a folosit pentru Nicolae
spătarul numele Milescul a fost cronicarul Ion Neculce: „Era un boiar anume
Neculai Milescul spătariul, de la Vaslui de moşia lui”222. Însă, acest caz, în opinia lui
Ştefan S. Gorovei, nu este elocvent, deoarece Ion Neculce nu l-a cunoscut personal
pe Nicolae Milescul, care murise încă în 1708, însă a fost contemporan cu nepoţii de
frate ai acestuia, astfel „Neculce a aplicat vestitului spătar patronimicul nepoţilor săi
de frate, pe baza unui raţionament altminteri foarte logic: dacă nepoţii se numeau
Milescu, unchiul lor după tată trebuia să se numească la fel”223. Deşi, ne pare
îndoielnic faptul că, un om învăţat de talia lui Ion Neculce, care a avut o memorie
foarte buna, să fi confundat nişte lucruri elementare. Să nu uităm că Ion Neculce
după mamă era nepotul lui Iordache Cantacuzino, iar tatăl său, Enache Neculce a
fost frate cu Stamatie Hioti-Sacâzliul, văr drept cu Vasile vodă Lupul Coci, ceea ce
înseamnă că s-a informat din surse demne de crezare. Mai mult decât atât, însuşi
Ion Necule s-a aflat în relaţii foarte apropiate cu neamul Milesculeştilor, atât în
timpul aflării în Rusia, cât şi în ţară, pentru a nu le confunda genealogia. Astfel, întrun izvod de datorii al lui Ion Neculce, întocmit la 25 februarie 1745, sunt însemnaţi
şi „35 de lei, lui Turculeţ, ce am fost chizeş, pentru ficiorul lui Panaiti, bez ce-au
ertat pe giumătate fetii Mileascăi”224; f) Odată cu introducerea în circuitul ştiinţific a
operei lui Ion Neculce, „tipărită în 1845 de Mihail Kogălniceanu împrenă cu
celebrele „cuvinte”, în literatura istorică, în mod artificial, spătarului Nicolae i s-a
spus Milescu225; g) totodată Ştefan S. Gorovei crede necesar să folosească pentru
Nicolae spătarul numele Milecul doar luat între ghilimele226.
Ştefan Ş. Gorovei abordează corect problema, pentru că într-adevăr numele de
neam iniţial al Milesculeştilor a fost altul, spre exemplu – Cantacuzino, în opinia lui
Sever Zotta, sau Coci – după cum lasă să se înţeleagă Ştefan S. Gorovei, sau, de ce
nu, Asan-Paleolog. Forma Milescul, de origine toponimică, a fost utilizată abia în a
doua jumătate a secolului al XVII-lea, fiind legată în cel mai nemijlocit mod de
dreptul de stăpânire a acestui neam asupra moşiei Mileşti. Totodată, trebuie să
recunoaştem că numele Milescul (din Mileşti, ot Mileşti), ca patronim, nu a luat
naştere chiar în clipa în care primul reprezentant al neamului a intrat în stăpânirea
moşiei Mileşti. Acestă formă antroponimică putea fi practicată sporadic, alături de
alte nume derivate din denumiri de moşii. Spre exemplu, viitorul domn Mihai
Racoviţă, între 20 februarie 1691 şi 20 iunie 1691 şi-a zis „Mihălache Racoviţ ot
221
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Fereşti”, „Mihălache ot Olăneşti”227, iar fratele acestuia semna „Ion Racoviţ din sat
din Codăeşti”228, evident, după moşiile care le-au avut în stăpânire, sau în care se
aflau în momentul întocmirii documentelor. Frecvent, boierii moldoveni utilizau
astfel de formule antroponimice doar pentru a arăta statutul de megieş în raport cu
stăpânii unor moşii în litigiu, la procesele de judecată ale cărora participau doar în
calitate de „oameni buni” sau martori, aflânduse în Iaşi sau în alt loc, departe de
moşiile ce le aveau în stăpânire şi la care făceau trimitere extensiile geografice ale
numelor lor. Astfel, Apostol sau Ştefan Milescul (din Mileşti), aveau tot dreptul să
semneze şi ca Apostol sau Ştefan Zlătărescul (ot Zlătăreşti), Căzănescul (ot
Căzăneşti), Boţescul (ot Boţeşti), Tătărăşescul (ot Tătăraşi), Mălescul (ot Măleşti)
etc. Poate că au şi semnat în acest fel, să nu uităm de faptul că dispunem doar de un
număr minuscul de documente (probabil că o mare parte din acestea s-au pierdut,
sau au fost duse în Rusia, în anii 1671, 1686, 1708, 1711 etc.), cu caracter fragmentar,
referitoare la neamul Milescul. De altfel, este destul de dificil de stabilit când anume
a început să fie utilizată forma „Milescul” în calitate de nume de neam, şi
considerăm că momentan este riscant să fim prea categorici referitor la „dreptul” lui
Nicolae spătarul de a fi numit Milescul.
De altfel, există o serie de documente care ne permit să presupunem că,
anumite părţi din moşia Mileşti s-au aflat în stăpânirea acestui neam începând încă
cu Gavril sulgerul din Zlătăreşti, părintele fraţilor Nicolae şi Apostol Milescul.
Ipoteza a fost lansată de Constantin Cihodaru, care consideră că „Gavril sulgerul din
Zlătăreşti”, chiar şi dacă nu purta numele Milescul, totuşi stăpânea parte de moşie în
satul Mileşti de la Vaslui, adică era „răzeş de Mileşti”, presupunere ce se bazează de
un document din 1630229. În acest an sulgerul Gavril din Zlătăreşti a cumpărat 95 de
pământuri din satul Zlătăreşti, ţinutul Vaslui, insistând ca partea de moşie
cumpărată să fie aleasă în acea latura moşiei Zlătăreşti care se mărginea cu Mileştii
(„locu ni lau ales răzăşii totu de o parte, în parte de giosu dispre Mileşti”)230. Anume
dorinţa lui Gavril, răzăş din Zlătăreşti, de a cumpăra acea parte de moşie aflată la
hotar cu Mileşti, l-a făcut pe Constantin Cihodaru să presupună că sulgerul ar fi
stăpânit şi în Mileşti, „altfel nu ar fi ţinut ca proprietăţile cumpărate să fie lângă
acest sat”231. Împărtăşim şi noi acestă idee a lui Constantin Cihodaru, în sprijinul
căreia putem un argument suplimentar, şi anume: la 23 februarie 1707, domnul
Antioh vodă Cantemir împuterniceşte, în conformitate cu „legea şi giudecata ţării”,
pe diaconul Artenie Bantăş să „de ştire boiarinului nostru lui Ştefan Milescul
sărdariul” în legătură cu păţile de moşie din Zlătăreşti pe care acest diacon le-a scos
la vânzare, pentru ca „să cumpere dumnealui sărdariul giumătate din câtă parte de
ocină va hi avându diiaconu din gios, despre Mileşti”232. Astfel vedem că
documentru din 1707 pedalează pe aceeşi idee ca şi cel din 1630, privind cumpărarea
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unei părţi din moşie din Zlătăreşti, anume acea parte care se mărginea sau era mai
aproape de Mileşti. Or, în cazul din anul 1707, nimeni nu poate să pună la îndoială
că Ştefan Milescul urma să cumpere părţile din jos ale moşiei Zlătăreşti, pentru că se
învecinau cu o moşie ce o avea în stăpânire, anume satul Mileşti. Este acelaşi
exerciţiu pe care l-a utilizat Constantin Cihodaru când a dedus faptul că Gavril din
Zlătăreşti a fost stăpân de moşie şi la Mileşti. Să ne imaginăm că, în documentul din
anul 1707, Ştefan Milescul ar fi fost numit simplu, Ştefan serdarul, în acest caz,
pentru un necunoscător, ar fi fost foarte dificil să recunoască că este vorba despre
un reprezentant al neamului Milescul, asemenea cazului sulgerului „Gavril din
Zlătăreşti”, precum şi motivaţia cumpărării anume a părţii de jos din Zlătăreşti,
dinspre Mileşti. Acelaşi document din 1707, ne arată că, subliniem, după „legea şi
giudecata ţării”, diaconul Artenie Bantăş anunţa pe „dumnealui Iordache Ruset vel
vornic” despre scoaterea în vânzare a părţilor sale din Zlătăreşti, însă de astă dată pe
cele din susul moşiei, „despre Şurineşti şi despre Mânjeşti şi despre Todereşti”, adică
dinspre stăpânirile vornicului Ruset233.
Altceva este modalitatea prin care încearcă Constantin Cihodaru să explice
calea intrării sulgerului Gavril în stăpânirea unor părţi din moşia Mileşti. Amintim
cu această ocazice că, conform lui Ştefan S. Gorovei, Milesculeştii au devenit stăpâni
în Mileşti exclusiv datorită căsătoriei spătarului Apostol Milescul cu Catrina, o
nepoată de fiică a Zlatei, şi ea fiică a pârcălabului Petru Cehan. Însă Constantin
Cihodaru consideră că Milesculeştii au întrat în stăpânirea acestei moşii pe două căi,
ambele datorate înrudirii cu neamul Cehan. Astfel, conform istoricului Cihodaru, în
afară de partea de moşie obţinută de Apostol Milescul prin căsătoria cu Catrina, o
descendentă pe linie feminină a Cehăneştilor, anterior Milesculeştii au devenit
răzăşi acolo prin căsătoria tatălui sulgerului Gavril din Zlătăreşti cu o soră, [Maria], a
vătagului Cehan, bunic Zlatei Duca-Cehan234. Deci, reiese că, ambii fraţi, Nicolae şi
Apostol Milescul, aveau dreptul de stăpânire asupra satului Mileşti, precum şi cel de
a se numi „ot Mileşti”, drepturi obţinute de la bunica lor, prin intermediul căreia se
înrudeau cu Cehăneştii.
Totuşi, trebuie să menţionăm că, în susţinerea versiunii căsătoriei tatălui
sulgerului Gavril cu sora pârcălabului Petru Cehan, Constantin Cihodaru aduce doar
dovezi indirecte235: a) o afirmaţie, dintr-un document emis în anul 1718, referitor la
satul Mileşti, scos în vânzare de Maria, soţia lui Ştefan (I) Milescul, în momentul
când întervine hatmanul Dumitraşco Racoviţă-Cehan, fratele domnului Mihai vodă
Racoviţă-Cehan, cu pretenţia să cumpere el acest sat: „fiind răzăş mai aproape de sat
de Mileşti d(u)mnelui Dumitraşco Răcoviţ hatmanul şi fiind acel sat despre neamul
dumisale hatmanului despre partea Cehăneaştilor”236. De fapt, acelaşi argument îl
foloseşte şi Ştefan S. Gorovei, când insistă asupra ideei că moşia Mileşti a intrat în
stăpânirea Milesculeştilor graţie căsătoriei lui Apostol Milescul cu Catrina, nepoata
Zlatei Cehan. Însă, nici Constantin Cihodaru nu neagă acest lucru, mai ales că un
document emis la 4 decembrie 1641, sub Vasile vodă Lupul, arată clar că domnul a
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întărit „lui Apostol vtorii comis şi giupânesii lui Alexandrei, fata Ducăi ce-au fost
comis, pre a lor dreaptă otcină ce li s-au venit zăstre, satul Curteştii de la ocolul
Botoşănilor împreună şi alt sat, Mileştii, de la ţinutul Vasluiului”237. Or, după cum
am arătat mai sus, acest Apostol, al II-lea comis, căsătorit cu Alexandra Duca, nu
este altcineva decât tatăl Catrinei, soţia lui Apostol Milescul paharnicul; b) Gavril
din Zlătăreşti „este în strână legătură cu Petru pârcălab” Cehan. Astfel, la 9
decembrie 1617, „în casa sa acesta cumpără o mare parte din satul Prigoreni de la
nişte răzeşi din Brânduşeni”238; c) „sulgerul Gavril era din generaţia lui Petru Cehan,
pârcălab, precum şi al lui Ionaşco Cehan, mare pitar”; d) atât Gavril sulgerul, cât şi
pârcălabul Petru Cehan, aveau proprietăţi în regiunea din apropierea satului Mileşti,
la Vaslui, „şi, deasemenea în ţinutul Fălciu”239. Toate aceste argumente tangenţiale,
l-au făcut pe Constantin Cihodaru să admită că una din fiicele lui „Cehan vătag, tatăl
celor doi a fost mama lui Gavril sulger şi bunica lui Neculai Milescul”240. Astfel, în
condiţiile în care autorul citat mai sus îl consideră, în baza spiţelor genealogice
întocmite de Constantin Tufescu, pe Pătraşco al II-lea logofăt tată al sulgerului
Gavril, rezultă că anume el a fost căsătorit cu sora vătagului Cehan.
Astfel, vedem că acestă ipoteză a lui Constantin Cihodaru, deşi nu pare să fie
neverosimilă, totuşi, probabil că necesită dovezi suplimentare. Din acest motiv nu
vom insista anume pe dubla provenienţă prin Cehăneşti, a dreptului de stăpânire a
Milesculeştilor asupra moşiei Mileşti. Însă, în această ordine de idei, admitem că,
documentele ce fac trimitere la originea Cehănească a moşiei Mileşti, cum ar fi, spre
exemplu, cel din 4 decembrie 1641, prin care este întărit lui Apostol fost comis şi
soţiei sale, Catrina, un „sat, Mileştii, de la ţinutul Vasluiului”241, nu trebuiesc
interpretate în sensul că această moşie a aparţinut în întregime neamului Cehan,
pentru că, probabil, se are în vedere doar anumite părţi din satul Mileşti. Probabil că
moşia Mileşti, din ţinutul Vaslui, şi-a păstrat caracterul răzăşesc până la finele
secolului al XVII-lea, adică inclusiv atunci când acestă moşie a devenit una de bază
pentru neamul Milescul. Acestă presupunere se bazează pe un document din 12
decembrie 1692, când, în pricina pentru satul Lăţcani, ţinutul Vaslui, printre jurători
sunt menţionaţi mai mulţi „oameni buni” megieşi, cum ar fi: „Ion Chirchiţă din
Dăneşti” şi „Vasilie Şindrilă din Glodeni” şi alţii, printre care şi „Postolachie din
Mileşti”242. Astfel, apare întrebarea dacă acest Postolache din Mileşti a fost un frate
drept al Milesculeştilor sau pur şi simplu un răzeş de Mileşti? Despre un
Apostolache Milescul, presupus fiu al lui Apostol Milescul, am menţionat mai sus,
însă acsta nu este inclus la împărţirea pe trei fraţi a moşiilor paharnicului Apostol.
Or, existenţa către anul 1690, la Mileşti, a răzeşilor, rude mai îndepărtate ale
Milesculeştilor, vine să demonstreze că la această dată, moşia menţionată, nu
aparţinea în întregime acestui neam, deci, putem pune la îndoială ideea privind
exclusivitatea originii Cehăneşti a acestei stăpâniri. Să nu uităm că despre curgerea
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stăpânirii moşiei Mileşti se cunosc doar mici frânturi, primul document ce atestă
moşia datează abia din anul 1630! Deci, din acest motiv, nu excludem existenţa şi a
altor căi, decât înrudirea cu neamul Cehan, prin care Milesculeştii au devenit
stăpâni în Mileştii Vasluiului.
Printre problemele genealogiei Milesculeştilor este şi cea referitoare la
înrudirea cu neamurile domneşti Ghica şi Duca. Îndeosebi asupra acestui aspect
pedalează istoriografia rusă, care în felul acesta venea cu un argument suplimentar
în favoarea originii greceşti a lui Nicolae Milescul. Astfel, la 1881, Iurii Arseniev,
nota: „conform unor informaţii, Spafarii era înrudit cu neamurile nobile Duca şi
Ghica («По некоторым известиям Спафарий состоял в родстве с знатными
родами Дуков и Гиков»), reprezentanţii cărora nu o singură dată, în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, au ajuns în scaunele domneşti ale Principatelor
Dunărene”243. Asemenea şi A. Iaţimirski, care subliniază caracterul gresec al acestor
două neamuri: „era înrudit cu neamurile nobile fanariote Duca şi Ghica” («в
родстве с знатными фанариотскими родами Дуков и Гиков»)244.
Astfel, apare întrebarea firească, care anume a fost sursa acestor afirmaţii,
referitoare la înrudirea Milesculeştilor cu neamurile Ghica şi Duca? În ceea ce ţine
de relaţia de rudenie a lui Nicolae Milescul spătarul cu neamul Ghica, se pare că acel
care pentru prima dată a scris la tema respectivă a fost solul francez Foy de la
Neuville, după ce în anul 1689 l-a cunoscut personal, în vremea aflării la Moscova,
pe Nicolae Milescul, a scris despre trădarea acestuia la Poartă a unui „domn al
Valahiei”, cu care era înrudit245. Având în vedere că Nicolae Milescul s-a aflat mult
timp în anturajul Ghiculeştilor, atât a lui Gheorghe vodă Ghica (a domnit în
Moldova între 1658-1659, iar în Muntenia („Valahia”) între 1659-1660), cât şi a fiului
acestuia, Grigore vodă Ghica (a domnit în Muntenia („Valahia”) între anii 1660-1664
şi între 1672-1673), în vremea căruia spătarul a deţinut funcţia de capuchehaie a
acestui domn muntean la Constantinopol („Nicolae Gramaticul, fratele lui
Postolache Mil(es)cul, căruia iau tăiat nasul Ştefan voevodu, carele au tălmăcitu şi
Bibliea din limba elinească pre limba românească, cându au fostu la Constantinopoli
capuchihaia lui Grigorie v(oe)vod domnul Ţării Româneşti”)246. Deocamdată nu se
cunoaşte tipul relaţiei de rudenie a lui Nicolae Milescul cu Grigore vodă Ghica, însă,
dacă ne pornim de la ipoteza lui Ştefan S. Gorovei privind existenţa unor conexiuni
genealogice între Milesculeşti şi neamul Coci, din care se trăgea şi Vasile vodă
Lupul, atunci putem găsi unele explicaţii. Astfel, Gheorghe vodă Ghica, tatăl lui
Grigore vodă, a fost căsătorit şi cu o fiică a spătarului Pătraşco Boul, iar o fiică a
fratelui acestuia, Dumitru Boul, medelnicer, anume Tudosca, a fost soţia lui
Stamatie Hioti-Sacâzliul, care la rândul său, aşa cum am mai menţionat cu altă
ocazie, era văr drept cu Vasile vodă Lupul247. Aceasta este o explicaţie, însă ar putea
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să existe şi alte filiere prin care se înrudeau Milesculeştii şi Ghiculeştii, necunoscute
la acest moment.
De asemenea, şi în privinţa înrudirii Milesculeştilor cu Duculeşti există mai
multe semne de întrebare. Având în vedere faptul că, în Evul Mediu, în Ţara
Moldovei, au existat câteva neamuri cu numele Duca, trebuie să specificăm că
istoricii ruşi de la cumpăna secolelor XIX-XX puneau accentul pe înrudirea
Milesculeştilor anume cu acei Duculeştii, reprezentanţii cărora în câteva rânduri sau aflat în scaunul domnesc248. Se ştie că neamul Duca a dat Ţării Moldovei şi Ţării
Munteneşti doi domni, Gheorghe vodă Duca, la origine grec din Rumelia, şi fiul
acestuia, Constantin vodă Duca, fiecare exercitând acestă funcţie de mai multe ori.
Gheorghe vodă Duca a fost căsătorit cu Anastasia, fiica Ecaterinei (Dafina) JoraBuhuş, şi sora hatmanului Alexandru Buhuş, socrul lui Gheorghiţă Milescul. Să fie
oare aceasta explicaţia afirmaţiilor istoricilor ruşi referitoare la înrudirea lui Nicolae
Milescul spătarul cu domnii din familia Duca? Ar confirma acestă supoziţiie şi fapul
că Gheorghe vodă Duca s-a adresat de mai multe ori lui Nicolae Milescul spătarul în
vederea medierii relaţiilor Moldovei cu Rusia, însă asemenea solicitări au făcut şi alţi
domni, precum ar fi, spre exemplu, Ştefan vodă Petriceicu, inclusiv şi reprezentanţi
ai elitei moldoveneşti: mitropolitul Dosoftei şi alţi mari boieri. Ştim însă despre
existenţa altor conexiuni genealogice dintre Milesculeşti şi Duculeşti, însă şi acestea
se referă la Apostol Milescul şi descendenţii săi.
Avem în vedere că bunicul Catrinei, soţia lui Apostol Milescul, a fost comisul,
apoi stolnicul, Duca („Apostolachi spatarul şi giupâneasa dumisale Catrina fata lui
Apostol sulgerul şi a Alexandrei fata Ducăi”249), care a fost căsătorit cu Zlata Cehan
(la 14 iunie 1641, grecul „Toma negustor” mărturiseşte că a „primit de la cucoana
Zlata („Ζηλατα”) a dumisale comisului Duca („κομισου Τουκα”)” 30 poloboace cu
miere, pentru 300 de florini250). Deocamdată, documentele disponibile nu ne permit
să identificăm vreo legătură genealogică dintre acest comis Duca şi neamul domnesc
Duca, însă, nici nu excludem totalmente posibilitatea existenţei acestora. Totodată,
se pare că, şi în acest caz, avem de a face cu un patronim, de origine greacă.
Presupunem că numele comisului şi stolnicului Duca a fost Alexandru, deoarece
numai aşa putem explica remarca lui Iurii Arseniev că „Nicolai Gavrilovici Spafarii...
de origine a fost boier, însă moldovean, rudă cu domnul Alexandu Duca”
(«Николай Гаврилович Спафарий… по происхождению был тоже боярин, но
только молдавский, и родственник господаря Александра Дуки251»). Or, se ştie
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Alexandru sau Constantin-Alexandru. Însă, deocamdată, o atare situaţie n-a fost
atestată documentar. De aceea, am admis că Alexandru a fost prenumele comisului
şi stolnicului Duca, străbunicul celor trei fraţi Milesculeşti, Ion, Ştefan (I) şi Ştefan
(II), care au activat şi în Rusia, sub aripa unchiului lor, Nicolae Milescul spătarul. În
acest fel, prin intermediul nepoţilor săi de frate, Nicolae Milescul într-adevăr a fost
rudă cu un Alexandru Duca.
În sprijinul acestei încercări de identificare, vine şi un document din 24 iunie
1625, prin care „Duca stolnicul” mărturiseşte că, împreună cu „giupâneasa mea, cu
Zlata”, au făcut „sventei mănâstiri Solcei, unde iaste hramul svenţilor apostoli” danie
„un plug de boi şi opt vaci cu viţei şi doaî iape cu mândzi”; „şi am dat un iazer
anume Luciul, ce-i vine gârla pănă di în sus de tărgul Fâlciiu, într-acelaş ţinut, ce
iatre driaptă a mia moşie şi ocinî” (anterior, la 24 iunie 1624, Radul vodă Mihnea i-a
întărit „boiarinul nostru Duca ce au fost comis” iezerul de la Fălciu „ce să cheamă
Luciul”252, deci nu poate fi nici o îndoială că Duca stolnicul şi Duca comisul au fost
una şi aceeaşi persoană). Stolnicul Duca a făcut această danie deoarece nu a avut
descendenţi pe linie masculină: „vâzănd eu împreună cu giupâneasa mea, cu Zlata,
că feciori înpreună nu facem”. Sublimiem acest aspect, deoarece se ştie că comisul şi
stolnicul Duca a avut două fete: Alexandra, căsătorită cu sulgerul Apostol, şi
Nastasia, soţia stolnicului Panhilie. Oare, din prcina lipsei descendenţei masculine,
pe care şi-o dorea atât de mult, să-şi fi numit [Alexandru] Duca comis o fiică cu
numele Alexandra?
Totodată, este dificil să ne pronunţăm asupra originii etnice a lui [Alexandru]
Duca comisul, deşi patronimicul său are o rezonanţă pur grecească, iar provenienţa
„de la Rumelie” a grecului Gheorghe vodă Duca este rescunoscută de către
cercetători. Însă, trebuie să remarcăm un fapt sugestiv, referitor la genealogia
ginerelui comisului [Alexandru] Duca, anume Apostol sulgerul. Astfel, dintr-un
zapis din 25 mai 1649, aflăm că un „Ionaşco Prăvălie”, probabil negustor din Iaşi,
judecând după martorii tranzacţiei, printre care, în afară de dregătorii domnului şi
cei ai târgului, au fost mai mulţi negustori greci, cum ar fi Panos Caceaune,
Gheorghios Strapoda, Cortis blănarul şi alţii, a vândut o casă cu dughene. După cum
rezultă din mărtrisirea proprie, Ionaşco Prăvălie a „vândut nişti dughene ce-am avut
cu casă, şi cu ogradă, şi cu grădină, ce sântu în Târgul lui Barnovschi, pre Uliţa
Rusască”, pentru 500 de lei, „nepotumieu, lui Apostol ce-u fost sulger”253. Aceste case
şi dughene au revenit mai târziu ginerelui lui Apostol sulgerul, lui Apostol Milescul
(„Postolachie ce au fost păharnic... casă şi dughene sântu cumpărate încă de socrusău, Apostol sulgeriul”), care se va judeca, la 14 mai 1669, cu Măricuţa, fiica lui
Ionaşco Prăvălie254. Deci, acest Apostol sulgerul, nepot (nepot de frate sau de soră –
n.n.) negustorului Ionaşco Prăvălie, nu este altcineva decât bunicul matern al
fraţilor Ion, Ştefan (I) şi Ştefan (II) Milescul. Astfel, am identificat în genealogia
Milesculeştilor existenţa unui strămoş negustor şi, având în vedere caracterul etnic
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eterogen al negustorimii moldoveneşti, nu excludem că acest Ionaşco Prăvălie să fi
fost şi el originar de la sud de Dunăre.
Constatăm că, problematica originii neamului Milescu n-a fost soluţionată
definitiv, existând multiple aspecte discutabile. De asemenea, deocamdată n-a fost
restabilită în întregime spiţa şi sistemul relaţiilor de rudenie ale ascendenţilor
acestui neam.
I.3. Moşiile Milesculeştilor
Pentru a înţelege problematica genealogiei Milesculeştilor nu putem să trecem
cu vederea evoluţia fondului funciar al acestui neam. În continuare vom încerca să
prezentăm etapele principale ale activităţii neamului Milescul în domeniul
tranzacţiilor funciare.
I.3.1. Stăpânirile funciare ale lui Apostol Milescul
Apostol Milescul a stăpânit următoarele moşii: jumătate din satul Căzăneşti,
ţinutul Vasluiului şi jumătate din satul Boţeşti („Boţăştii ce este din gios de
Căzăneşti”255), din acelaşi ţinut. Aceste părţi de ocină Apostol Milescul le-a obţinut
de la socrul său, Apostol sulgerul (moşii ce „au fostu cumpărati de Apostol sulgeriul
încă din holteii”), ca urmare a unui proces de judecata avut cu rubedeniile sale după
moartea sulgerului, în timpul domniei lui Gheorghe vodă Ştefan (1653-1658):
„murind Apostol sulgeriul trasau pără la divan la Ştefan vodă Gheorghe Apostolachi
spatarul şi giupâneasa dumisale Catrina fata lui Apostol sulgerul şi a Alexandrei fata
Ducăi cu Nazaria maştihăsa giupâneasa lui Apostul sulgeriul pentru sat pentru
Căzăneşti şi pentru Boţăşti de la ţinutul Vasluiului şi pentru morile de la Căzăneşti
şi nişte dugheni den tărgu din Iaşi din tărgul de gios”.
Litigiul a apărtut din cauza relaţiilor de rudenie complicate, având în vedere că
soţia lui Apostol Milescul, Catrina, „a fost fata Alexandrei, fata Ducăi, ciau fost
întăiu giupâneasa lui Apostul sulgerul, şi murind Alexandra fata Ducăi îma Catrinei,
spătăresei lui Apostolachi spatarul, Apostol au luat pe Nazaria, fata Arapului”. Din
această a doua căsătorie „au făcut altu rând de ficiori Apostol sulgerul cu Nazaria, pe
Maria, giupâneasa lui Ionaşco stolnicul, şi pe Gligoraşcu medelniceriul”, iar după
moartea lui Apostol sulgerul, mai „pe urmă tămplăndusă Nazariia sulgeroaia... iarăş
sau măritat şi au făcut alt rând de ficiori”. Astfel, în asemenea condiţii dificile, în
timpul domniei lui Gheorghe vodă Ştefan au fost trimişi doi boieri să cerceteze cazul
la faţa locului, cu „oameni buni”, care au decis: „să ţie Apostolachi spatariul şi cu
giupâneasa dumisale giumătate de sat Căzăneşti şi giumătate de sat de Boţeşti”.
Pentru aceste moşii, în timpul domniei lui Constantin vodă Cantemir, s-au
judecat („s-au pârât de faţă”) „boerul nostru Ştefan Milescu ce au fost postelnic,
ficiorul lui Postolachi ce au fost spătar mare şi a Catrinei, care a fost fata Alexandrei
fata Ducăi ce au au fost întăiu giupâneasa lui Apostul sulgerul” cu „boeriul nostru
Ionaşcu stolnicul ginerile lui Apostu ce au fost sulger şi a Nazariei giupâneasa lui
Apostol sulgerul, fata Arapului”. Iniţiatorul acestui litigiu a fost Ştefan (I) Milescul,
fiul lui Apostol Milescul, care a pretins să intre în stăpânirea a celorlalte două
jumătăţi din Căzăneşti şi Boţeşti, având ca motivaţie „o scrisoare făcută de un preut
rus zicând cum la moartea Nazariei sulgeroaia sau dat cu limbă de moarte lui ca să o
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grijască şi ciar hi parte ei din Căzăneşti şi din Boţăşti să hie a lui Ştefan postelnicul”.
În replică, Ionaşco stolnicul, prezină la judecată „un zapis făcut de la Nazariia
sulgeroae, soacrăsa, denaintea a boiarilor de curte” prin care aceasta a lăsat copiilor
săi, pe care-i avuse cu Apostol sulgerul, două parţi din jumătatea sa din Căzăneşti şi
două părţi din jumătatea sa din Boţeşti, iar câte o treime din aceste jumătăţi de sate
să le stăpânească ea însăşi „pănă unde va fi ea vie”, iar după moarte să rămână şi a
aceste părţi moştenire copiilor săi.
Astfel, la 25 mai 1691, domnul şi boierii „au dat rămas pe Ştefan Milescul
postelnicul să nu mai aibă treabă” la acele părţi de moşii, deoarece au „socotit, cum
diiata lui Ştefan postelnicul iaste rău făcută şi de Nazariia sulgeroae, la moartea ei,
hiind înbătată de moarte” pentru că „acele ocine nu au fost a ei, nici cu dănsa
agonisite, ci au fost ale lui Apostul sulgerul”, astfel ele „trebuieşte să margă iar la
singele său, la ficiorii lui Apostul sulgeriul cei mai mici, pe cum sau făcut socoteala
dintâi”. Totodată, se specifică faptul că, „iar Catrina îma lui Ştefan postelnicul şau
luat parte ei pe giumătate dintracele ocini înainte la împărţire, după ce au murit
îmăsa Alexandra”256.
În hotarnica moşiilor Drăguşeni şi Căzăneşti, din 5 iulie 1732, se precizează că
jumătate din moşia Căzăneşti, anume „giumătate cea de sus dinspre Drăguşeni şi
despre Frinciuci”, o pretindea postelnicul Nicolae Bucium, de pe neamul
Milesculeştilor: „ce o trage Neculai Bucium post(elnicul) de pe maicăsa, fata
Milescului celui din vechiu stăpân a moşiei Frenciucii şi giumătate Căzăneştilor
parte cea din gios”257.
În satul Dăneşti, ţinutul Vaslui, Apostol Milescul avea părţi de moşie de
cumpărătură, de la un Dumitru Perşea, fiul lui Ionaşco Perşia, împreună cu cele trei
surori ale sale. Aceste părţi de moşie au fost moştenite de Ştefan (I) Milescul („au
vândut părţile lor la un Postolache spatar, care rămăind la fiul său Ştefan Milescul
sardar de la Maria soţia lui), însă la 4 iunie 1715, sunt răscumpărate de Toader
Perşea, feciorul lui Dumitraşco Perşia258.
Satul Frenciuci (Frenciugi), pe Stavnic, lângă Drăguşeni şi Căzăneşti, ţinutul
Vaslui. Despre evoluţia stăpânirii Frenciucilor cunoaşte mai multe detalii graţie unui
registru de documente referitor la acestă moşie („perilipsis de hârtiile Frengiugilor”)
din ianuarie 1808. Astfel, aflăm că moşia din Frenciuci Apostol Milescul a obţinut-o
de zestre, de la socrul său, Apostol sulgerul, deoarece acesta din urmă, numit
„Apostolachi 2 sulger”, a cumpărat la 11 februarie 1652, cu 200 de lei, „giumătate de
sat de Frenciuci”. La 24 septembrie 1658, trei parţi din jumătatea de sus a
Frenciucilor, ce au fost „vândut(e) mai înainte sulgerului Apostol”, pe care răzeşii
între timp „le răscumpărase”, apoi din nou „le vând ei iarăşi lui Apostolachi drept
200 lei”. Se pare că Apostol sulgerul obţinuse aces la moşia Frenciuci prin căsătoriea
cu Alexandra, fiica comisului Duca şi a Zlatei Cehan. Admitem acest lucru deoarece
asupra satului respectiv a pretins, la 14 iunie 1676, cumnata sa, Nastasia, sora
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Alexandrei („cătră Panhilie stolnic şi cătră giupâneasa sa Nastasâia săşi ia îndată
toate dresăle şi zapisăle câte vor avea pe toate ocinile Ducăi ce au fost comis să vie
să să întrebe cu Postolachi spatar mare”). În stăpânirea lui Apostol Milescul alte
părţi din această moşie au intrat la 18 aprile 1662, când s-au vânddut un bătrân şi
încă altă jumătate de bătrân din Frenciuci, în partea de jos „lui Postolache 2 spătar”
pentru 80 de lei. Iar la 10 mai 1679, domnul Gheorghe vodă Duca, a poruncit
vătămanului şi sătenilor de la Scânteia, „ca să aducă nişte oameni ce au jăluit al 2-lea
spătar (Postolachi) că iau prins acolo şi ar fi din satul lui din Frenţuci”. Aceast sat a
trecut ulterior în stăpânirea fiilor lui Apostol Milescul, după cum ne mărturiseşte o
carte domnească, datată cu 8 ianuarie 1681, prin care Gheorghe vodă Duca întăreşte
mănăstirii Galata din Deal stăpânirea asupra moşiei Frenciuci, ţinutul Vaslui,
„dăruită de feciorii răposatului Apostolache fost mare spătar, în schimbul satului
Căpoteşti dăruit mănăstirii de tatăl lor”259. Iar mai târziu, la 30 octombrie 1686, şi
Constantin vodă Cantemir dă carte de împuternicire mănăstirii Galata, ca „să
poprească sat Frenţucii cei la ţinut Vasluiului, cu tot venitul din tot locul dispre Ion
logofăt al 2-a şi despre Ştefan post(elnic) feciorii răposatului Postolachi spătar”.
După cum vedem, pentru o datorie mai veche a lui Apostol Milescul, satul Frenciuci
oficial a fost scos din stăpânirea Milesculeştilor şi dat mănăstirii Galata încă în anul
1681, însă în practică aceasta a avut loc abia în 1686. Să-şi fi adus aminte mănăstirea
Galata şi Constatin vodă Cantemir de această datorie sub influienţa impresiei legate
de refugierea a doi dintre fraţii Milescul în Polonia, împreună cu oastea lui Jan
Sobieski? Se pare că „dania” respectivă într-adevăr nu s-a făcut cu acordul
Milesculeştilor, deoarece la 19 martie 1689, Constantin vodă Cantemir este nevoit să
întărească din nou mănăstirii Galata din Deal stăpânirea asupra moşiei Frenciuci,
ţinutul Vaslui, „până când îi va da Ştefan postelnicul altă moşie „pe potriva
Căpoteştilor”, căci s-au pârât cu egumenul Ion logofătul şi Ştefan postelnicul, fii
răposatului Apostolache spătarul, care a dat mănăstirii moşia Căpoteşti”, apoi s-a
dovedit că aparţine „altor oameni, iar acum Ştefan postelnicul cere să i se dea moşia
Frănciuci”260. Decizie reconfirmată de Constantn vodă Cantemir şi la 15 noiembrie
1689, când „întăreşte mănăstirii Galata să stăpânească Frenţucii”. Necătând la acest
fapt, la începutul secolului al XVIII-lea, moşia Frenciuci este din nou stăpânită de
neamul Milesculeştilor: la 12 decembrie 1704, Mihai vodă Racoviţă porunceşte
vornicilor de aprozi „să margă cu omul Milescului (Ştefan (I) – n.n.) ciau fost clucer
mare şi ori unde ar găsi vecini de Frenţuci săi ia săi ducă la urma lor”. Apoi, la 1
aprilie 1715, moşia Frenciuci a fost dată, de către Maria, soţia lui Ştefan (I) Milescul,
şi copii săi, în folosinţă lui Ilie abăgerul, fapt mărturisit de o: „scrisoare de la Mariia
Mileasca sărdăreasa şi ficiorul său Frangole şi gineresău Toader Şlahta dată la mâna
unui Ilie abăgerul că iau dat moşiia lor Frenţucii de la ţinut Valuiului cu vad de
moară ca să facă moară şi să o aibă asupra pe câţi ani va scoate cheltuiala”. Însă,
peste câţiva ani, după un proces de judecată, satul revine în stăpânirea
Milesculeştilor, în persoana Smaranedei Bucium, fiica lui Ştefan (I) Milescul: La 28
iulie 1720, Mihai vodă Racoviţă, trimite boieri hotarnici să „margă la Frenţuci ce este
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la ţinutul Vasluiului, ce să hotărăşte cu Căzăneştii şi Drăguşăni să aleagă locu
Frenţucilor, pe dresă şi mărturii a oameni buni, cari este a Marandei Buciumoaei
postelniceasa, fata Milescului”261.
Detalii referitoare la acest proces aflăm din cartea de judecată a Divanului
Domnesc, din 28 noiembrie 1718, referitoare la litigiul dintre Ilie abăgerul şi
„Maranda, fata lui Ştefan Milescul, cia fost sărdar”. Aceasta din urmă insista că satul
Frenciuci „au fost a ei dat de tatăsău, Ştefan Milescul, din drepte moşiile lui ciau
avut de la părintile lui Postolachi spătarul, şi căndu sau logodit cu Bucium
postelnicul, atunci i lau dat tatăsău, şi după ce sau măritat lau stăpănit Bucium
postelnicul acel sat Frenciucii şi au avut mori gata şi de a zeacea tot el au luat”, iar
maică-sa, „Marica giupâneasa lui Ştefan Milescul”, după ce a revenit în Moldova „din
Ţara Căzăcească”, împreună cu fiul şi ginerele său, „şi făcând multă zăbav aice la
tărgu la Iaşi, au luat negoţu şi bani gata Mileasca de la Ilie abăgerul, şi o dată şi dă
daori şi de multe ori, pâră sau plinit soma ca de 250 de lei, şi mărgăndu la socoteală,
Ilie abăgeariul şau cerut banii săi dea cu cât iau rămas datoare”, iar pentru acea
datorie, „ia ne având bani să o plătească, sau dat toate zapisăli de moşie, ciau fost a
satului Frenciucii de la ţinutul Vasluiului, pentru acia datorie să ţie satul sau săl
vânză, săş ia banii”, fără ştirea fiicei sale Maranda. Judecata o obligă pe Maria
Mileasca, Ilie abăgerul şi pe spătarul Ion Palade, căruia i-a vândut satul negustorul
menţionat mai sus, să restituie moşia Frenciuci Smarandei262.
În acest mod, satul „Frenciucii, ce sintu pe apa Stavnicului la ţinutul
Vasluiului” devine stăpânire a Buciumeştilor, reprezentaţi de Niculae Bucium, fiul
Smarandei Milescul („eu Neculai Bucium postelnic, nepot Milescului crucerului”;
„maicăme Maranda, fiica Milescului crucer”), care a vândut-o („o selişte şi giumătate
cu casă gata, şi cu 2 vaduri de moară”) mai târziu, la 1753, vărului său, pitarului
Niculai Cogălniceanul263.
Moşia Zlătăreşti, este atestată pentru prima dată în documente în anul
1630, când un Potan din Zlătăreşti, fiul lui Pavăl, a vândut partea sa de moşie din
„satul din Zlătăreşti la ţinutul Vasluiului”, 95 de pământuri pentru 95 de lei, lui
Gavril din Zlătăreşti („le amu vândut lui Gavril din Zlătăreşti... ca săi hie dumisale
moşie în veci şi giupânesăi dumisale şi cuconilor şi la toată săminţiei dumisale”).
Aceste 95 de pământuri vândute au fost alease, prin înţelegere cu ceilalţi răzeşi, în
acea latura moşiei Zlătăreşti care se mărginea cu Mileştii: „cari locu ni lau ales
răzăşii totu de o parte, în parte de giosu dispre Mileşti pără în capul jghiaburilor cu
locu de hălăşteu în matca Sărăţii ce să hotărăşte ce locul Mileştilor păr în matca
Titieştilor în sus dealul pără în hotarul Bouşorilor”264. Iar la 23 februarie 1707, Antioh
vodă Cantemir dă carte „după legea şi giudecata ţării” diaconului Artenie Bantăş „să
hie volnic... a da de ştire boiarinului nostru lui Ştefan Milescul sărdariul pentru
părţili de ocină ce are diiaconul în Zlătăreşti ca să cumpere dumnealui sărdariul
giumătate din câtă parte de ocină va hi avându diiaconu din gios, despre Mileşti,
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iară giumătate de ocină ce va hi având diiaconul din sus, despre Şurineşti şi despre
Mânjeşti şi despre Todereşti, să le cumpere dumnealui Iordache Ruset vel vornic”265.
Concomitent, şi în strânsă legătură cu Zlătăreştii, este menţiontă şi moşia
Mileşti, de la ţinutul Vasluiului, atât în anul 1630, cât şi în 1707. Se pare că în această
moşie Apostol Milescul, în afară de partea de baştină de la tatăl său, Gavril din
Zlătăreşti, sulger, mai stăpânea şi o altă parte, obţinută de zestre, pe linia
Cehăneştilor, deoarece, la 4 decembrie 1641, Vasile vodă Lupul a întărit socrului
Milescului, anume „lui Apostol vtorii comis şi giupânesii lui Alexandrei, fata Ducăi
ce-au fost comis, pre a lor dreaptă otcină ce li s-au venit zăstre, satul Curteştii de la
ocolul Botoşănilor împreună şi alt sat, Mileştii, de la ţinutul Vasluiului”266.
Moşia Mileşti, în anul 1718 a ieşit din stăpânirea neamului Milesculeştilor, în
condiţiile în care Maria, soţia lui Ştefan (I) Milescul, şi fii săi, intraseră în datorii.
Pentru a se achita cu creditorii, aceştia cedează dreptul de stăpânire asupra moşiei
Frenciuci, însă în urma unui proces de judecată se află că s-a procedat incorect,
deoarece Frenciucii aparţineau de zestre fiicei Smaranda Milescul-Bucium. Judecata
decide, „după legea ţărăi”, ca Maria Mileasca, pentru plata datoriilor, să cedeze
creditorului său, lui Ilie abăgerul, satul Mileşti, şi „să fie volnic Ilie abăgeariul să ia
satul Mileştii săl scoată la vănzare, săş ia banii şi să plătiască el banii spatarului
Paladi” pentru Frenciuci. În acest context intervine hatmanul Dumitraşco Racoviţă,
fratele domnului Mihai vodă Racoviţă, cu pretenţia că „fiind răzăş mai aproape de
sat de Mileşti d(u)mnelui Dumitraşco Răcoviţ(ă) hatmanul şi fiind acel sat despre
neamul dumisale hatmanului despre partea Cehăneaştilor nau putut încăpea săi ia
alţii acel sat, ceau scos dumnealui bani gata şi au dat odată... 250 de lei, şi au primit
dm(nea)lui să ţie acel sat can chip de zălog, de astăzi noembrie 28 zile păn la Paşti,
şi de-i va da, ni va trimete Mileasca banii pără la zi, săş ia moşia, şi dm(nea)lui săş ia
banii fără nici o dobândă, iară de nu i sor da banii dumisale hatmanului pănă la zi,
să fie volnic aş face drease domneşti, şi a stăpâni tot satul cu tot vinitul”267. Necătând
la decizia judecăţii, moşia i-a fost întărită lui Dumitraşco Racoviţă abia la 28
decembrie 1720, pentru că „acmu trecănd peste zi, şi peste giudecata dumilorsale
boiarilor celor mari, doi ani şi dumneaei Mileasca nau mai trimis banii dumsale
hatmanului, acei 250 lei”. În aceste condiţii, domnul întăreşte „mai sus numitului
boiarinului nostru lui Dumitraşco Răcoviţ hatmanul pre acel sat, pre Mileaşti de la
ţinutul Vasluiului, ca săi fie şi de la domnia mea direaptă ocină şi moşie”268. De la
Dumitraşco Racoviţă hatmanul, moşia Mileşti a intrat, prin moştenire, în stăpânirea
fiului acestuia, hatmanului Radu Racoviţă.
Despre acest fapt ne mărturiseşte cartea de judecată a Divanului din 28 iunie
1746, privind datoriile, de 1122 lei, faţă de nişte turci, ale hatmanul Radu Racoviţă,
datorii moştenite de la tatăl său, Dumitraşco Racoviţă hatmanul. Judecata a decis ca
această datorie să fie achitată din contul moşiilor părinteşti, moştenite de la
Dumitraşco Racoviţă hatmanul. În acest context s-au cercetat trei moşii, „împărţite
pe trei fraţi, adică trei sate la trei fraţi rânduite, satul Mileştii d(u)m(i)sale Radului
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hatm(an), satul Grecii cu vecini lui Dumitraşco i satul Fereştii ce vecini lui Ion
spatar”, sate ce „sânt pre lângă Fereşti”269.
O altă moşie a lui Apostol Milescul, moştenită şi de fii săi, a fost Tătăraşii,
din ţinutul Vasluiului. Moşia respectivă a făcut parte din ocolul târgului Vaslui, apoi
a fost dăruită de către domnul Vasile vodă Lupul fratelui său, lui Gavril Coci
hatmanul, de la care a moştenit-o fiul acestuia, Radu Coci stolnicul. Iar acesta din
urmă, la 1 octombrie 1660, o zălogeşte, pentru 600 de lei, lui Apostol Milescul („miau
făcut dumnealui Apostolachi bini cu şease sute de lei într-un an şi am pus dumsale
un sat anume Tătăraşii cei de ocol de târg la Vaslui”), după cum însuşi „eu Radul biv
stolnic scriu şi mărturisesc cu cestu zapis al mieu”. Satul a fost zălogit pentru un an
de zile, pe durata căruia, după înţelegerea avută cu Radul stolnicul, „să fie satul pe
mâna dumisale pân i voi da banii”, lui Apostol Milescul, ca doar „dumisale săi
lucreze, iar altu venit să fi îi asupra mea dumnealui fratelui Apostolachi la altă nari
amestec numai săi lucreze dumisale şi pentru dea mai treace de am să fie den zeacea
doispreace neguţitoreaşti”270. Întretimp Radul stolnicul a murit, iar peste jumătate
de an, la 30 aprilie 1661, fratele acestuia, Niculae „Abâza feciorul lui Gavril hatmanul”
şi verii săi, „Gligoraşco, şi Măricuţa vămăşoaia şi Ilincuţa feciorii lui Gheorghe
hatmanul” mărturisesc „cum au fost dator, răposatul, frateli lor, Radul stolnicul, lui
Apostolachiie cu şesă sute de lei bătuţ, deci noi, nefiindu prilej săl scoatem den
cas(ă)”, au decis să vândă satul zălogit, împreună cu 6 fălci de vie de la Huşi: „am
căzut cu toţ la dumnealui la Postolachie di iam vândut satul Tătăraşi cu mori în apa
Bârladului şi cu tot vinitul, precum l-au ţinut fratele nostru Radu stolnicul, şi cinci
fălci de vii la Huşi şi neu mai dat Apostolachie cătră cele şesă sute de lei ce au fost
fratele nostru dator, cinci sute de lei, care fac tot o mie şi o sută de lei bătuţ”271.
La 28 mai 1668, Iliaş vodă Alexandru, face danie lui Apostol Milescul mare
paharnic, pentru anumite servicii prestate domnului, „o bucată de pământ din
hotarul târgului nostru al Vasluiului, ce iaste până în apa Vasluiului în sus până în
hotarul Grecilor”272. Totodată, domnul a trimis, la 29 mai 1668, trei boieri hotarnici,
Ilie Sturza, mare stolnic, Nacul, fost stolnic şi Gavriliţă, fost serdar, să aleagă şi să
stâlpească teritoriul daniei făcute lui Apostol Milescul din contul hotarului târgului
Vasluiului. Acesată porţiune se mărginea cu satul Tătăraşi, de aceea s-a precizat în
zapis că acel loc urma „să fie hotar saatului dumisaale Tătăraaşilor, ca săi fie de
hran, satului din destul”273. Noile hotare ale Tătăraşilor au fost întărite de domn la
29 mai 1669274. Însă, lărgirea hotarelor Tătăraşilor din contul târgului Vaslui, n-a
mulţumit pe Apostol Milescul, fapt ce a provocat litigii funciare cu târgoveţii din
Vaslui, de aceea, la 18 iulie 1671, în domnia lui Gheorghe vodă Duca, „Apostolache
ciau fostu păharnic mare făcut-au jalubă... pentru satul dumisale Tătăraşii, ce iaste
cumpărătură de la ficiorii lui Gavril hatmanul”, arătând că „satu iaste lângă târg
Vaslui, care avea obicina oamenii de cându au fostu ţiindu satul Gavril hatmanul de
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sau fost hrănindu pe hotarul târgului Vasluiului or hie cu ce fial de hrană au fost
slobozi, zicând că are şi uric de la răposatul Vasilie vodă”. În aceste condiţii, domnul
înăreşte vechiul obicei al sătenilor din Tătăraşi, ca „să ţie şi de acmu precum au
ţinut în zilele lui Gavril hatmanul după obiceiul cel bătrân ca să să hrănească pe
hotarul târgului”275.
Ştim despre existenţa unor litigii pentru hotarul Tătăraşilor şi mai târziu,
între Ştefan (I) Milescul şi târgoveţii de Vaslui. Astfel, la 17 mai 1691, „au venit” de
faţă la domnul Constantin vodă Cantemir „boieriul nostru Ştefan Milescul ciau fost
postelnic şi neu arătat încredinţată mărturie” de la mai mulţi boieri şi târgoveţi de
Vaslui „cum au mărsu dumnealor la sat la Tătăraşi la ţinutul Vasluiului, ce iaste în
ocolul târgului Vaslui şi au hotărât şi au ales tot hotarul satului Tătăraşilor despre
târgu despre Vasluiu şi despre alte hotară cei împrejurul Tătăraşilor”276. Iar la 8 iulie
1693, Constantin vodă Duca a scris la şoltuzul şi la „orăşeanii de târgu de Vasluiu” că
„sau jăluit boiariul nostru dumnealui Ştefan Milescul vel şătrari pre voi zicându
precum aţ mărsu şi aţi potcit fânaţul ce iaste pe locul dumisale”, iar acum „iată vă
scriem să căutaţ să vă puneţ potce pe locul târgului iar cu locul dumnealui să naveţ
triab ce săl lăsaţ în paci”. Pe verso documentului figurează o notiţă: „carte... de oprit
pe târgoveţ să cosască pe locul Tătăraşilor”277. Acelaşi domn, la 15 noiembrie 1693, a
întărit lui „boiariul nostru Ştefan Milescul şătrariul cel mari”, „a sa driaptă ocină şi
moşie anume satul Tătăraşii la ţinutul Vasluiului ce iaste la ocolul târgului
Vasluiului”278, lucru făcut, la 17 august 1696, şi domnul Antioh vodă Cantemir279.
Tătăraşii s-au aflat în stăpânirea Milesculeştilor până la 20 aprile 1716. La
această dată, „Mariia giupâneasa a răposatului Ştefan Milescul ciau fost sărdar şi cu
fiiu meu Frangole” (semnează: „Maria Mileasca sărdoae” şi „Frangole sin Milescul”)
au mărtursit că „am vândut a noastră driaptă ocină şi moşie, un sat întreg anume
Tătăraşii la ţinutul Vasluiului pe apa Bârladului cu vecini” şi cu vad de moară în apa
Bârladului, lui „Ion Paladi vel spatar şi giupânesei dumisale Nastasia”. Martori au
fost Constantin Bucium postelnic, Dumitraşco Racoviţă hatman, Gavril Miclescul
vel vornic, Darie Donici, vel vornic280.
Satul Căpoteşti, din ţinutul Vaslui, a fost lui Apostol Milescul de
cumpărătură. Astfel, la 30 ianuarie 1667, egumenul Misail şi soborul mănăstirii
Bârnova, fiind într-o situaţie economică complicată, a vândut cu 500 de lei satul
Căpoteşti din ţinutul Vaslui (danie mănăstirii de la Miron vodă Barnovschi),
„păharnicului Apostolachi”, mai ales că „vecinii dintr-acesta sat, din Căpoteşti, fiind
moşii şi părinţii lor şi ei direpţi vecini dumisale păharnicului Apostolachi, din satul
său, din Frenciuci, şi au fugit de acolo, din Frenciuci, în sat la Căpoteşti, de au lăcuit
tot aici”281. Însă, deja la 11 august 1670, Gheorghe vodă Duca a întărit mănăstirii
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Bârnova satul Căpoteşti, ţinutul Vaslui, pe care anterior a fost vândut de „un
egumen ce-au fost mai denainte vreme acolo”, lui „Apostolache ce au fost paharnic
mare, cu vecini cu tot”. Acesta deoarece s-au plâns călugării că acel sat le era de
danie de la ctitori, şi nu era în drept să se vândă, astfel domnul îl întăreşte din nou
mănăstirii, „iar boierul nostru, Apostolache paharnicul să-şi ia banii de unde au dat,
că nu i s-au căzut să cumpere ocenele mănăstirii danie ctitorilor”282. Se pare că
Apostol Milescul nu s-a grăbit să restituie satul mănăstirii Bârnova, ci l-a făcut danie
mănăstirii Galata, pentru ca, după moarte să fie înhumat el şi soţia sa pe teritoriul
mănăstirii, ceea ce şi s-a făcut. Însă, mai târziu s-a constatat că dania nu s-a făcut
întocmai corect, deoarece, satul „Căpoteştii sau aflat a altor oameni” (a mănăstirii
Bârnova?), precum şi „feciorii răposatului Postolachi spătar” au fost obligaţi, cu
„carte de la domnul Duca vodă”, la 30 octombrie 1686, să dea mănăstirii în locul
satului Căpoteşti, moşia Frenciuci283.
Satul Vorniceni, din ţinutul Covurlui, Apostol Milescul îl avea „cumpărătură şi
danile de la răposatul Ilieş vodă” Alexandru. Iliaş vodă Alexandru după ce a
cumpărat acest sat de la un Apostol armaşul, care îl zălogise pentru nişte datorii, „a
luat uricile şi a dat acestă ocinăde mai sus scrisă lui Postolachie spătar, pentru a lui
credincioasă slujbă ce a slujit domniei şi ţării şi pentru patrusutecincizeci de lei, ce
le a cheltuit la Ţarigrad pentru trebile ţării şi a domniei”. Iar la 28 octombrie 1683,
„Ion al doilea spătar şi fratele său Ştefan postelnic şi alt frate a lor mai mic
deasemenea Ştefan, feciorii răposatului Postolachi ce a fost spătar mare” au vândut
partea lor din acest sat unei mănăstiri284.
Apostol Milescul a mai stăpânit temporar şi treia parte din satul Chivărul, de
la ţinutul Orheiului, lângă Speia, pe Nistru, partea unei Tofana, moştenită de la
mama sa, Angheluşa, fata lui Şeptelici. Dintr-un zapis din anul 1679, aflăm că acea
parte de moşie din Chivărul, vândută lui „Apostolache spătar”, a fost răscumpărată
de fratele Tofanei, marele medelnicer Ilie Moţoc285
Probabil că acelaşi Apostol Milescul a stăpânit şi în moşia Foleşti, din
ţinutul Fălciu. Astfel, dintr-o hotarnica a seliştei Foleşti, situată pe Idrici, alături de
Roşieci, Papuceşti şi Ţivliceşti, în ţinutul Fălciu, întocmită la 15 octombrie 1751, aflăm
că la stâlpirea moşiei „sau pus o piatră în pădure, unde să răspunde poiana
Milescului, în cap hotarului de sus care să hotărăşte cu Albeştii”. Este dovadă că
Milesculeştii au stăpânit şi în cuprinsul acestei moşii, în cazul în care acea poiană a
Milescului ţinea de Foleşti şi nu de Albeşti286. Această moşie era şi ea probabil
moştenită pe linia Cehăneştilor, deoarece din izvodul de moşii al lui Apostol Cehan,
fratelei Zlatei (soţia lui Duca comis, şi străbună Milesculeştilor), împărţite copiilor
săi la 2 ianuarie 1642, se arată că a dat unei fiice, numite şi ea Zlata, satul Roşieştii cu
moară şi o vie la Huşi287, moşia ce se afla în vecinătatea Foleştilor.
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Despre alte moşii ale lui Apostol Milescul putem afla din contextul împărţirii
stăpânirilor sale între descendenţi. Procesul de împrţire a moşiilor lui Apostol
Milescu între cei trei fii ai săi: Ion, Ştefan (I) şi Ştefan (II) a avut loc în anul 1695, în
condiţii specifice. Şi anume, necătând că de la decesul părintelui lor trecuse aproape
20 de ani, însă fraţii Milesculeşti nu-şi împărţiseră averea imobiliară ce le-a rămas
deaptă moştenire. Astfel, aflăm că, până în 1695, toate satele, moştenite pe linie
paternă, fraţii Milesculeşti le-au stăpânit în devălmăşie, fiind răzăşi drepţi, şi doar
venitul, provenit în urma perceperii zeciuelii de la ţăranii vecini, era împărţit în trei
părţi egale. Probabil, moşiile părinteşti n-au fost împărţite mai devreme şi din motiv
că doi dintre fraţi, de ani buni (din 1686), au fost plecaţi în străinătate, în Rusia.
Oricum, lipsa, chiar şi pentru o durată mai mare de timp, a unor fraţi din ţară, din
punct de vedere juridic, în nici un fel nu le afecta statutul de răzeş în moşiile
stăpânite, ale căror venituri se puteau folosi din plin chiar şi din străinătate. Or, cota
parte din banii obţinuţi în urma perceperii zeciuelii pute să fi trimisă în Rusia de
către fratele rămas în ţară, Ştefan (I) Milescul. Pentru perioada medievală a fost
atestate mai multe cazuri concrete care confirmă existenţa unor situaţii
asemănătoare. O altă latură a problemei o constitue faptul că, încă înainte de
iniţierea procesului de împărţire a moşiilor părinteşti ale Milesculeştilor, unul dintre
fraţi, anume Ion Milescul, era decedat. Necătând la aceasta, moşiile au fost împărţite
nu în două, ci în trei părţi egale, părţi ce se cuveneau celor trei fraţi Milesculeşti.
Această realitate a fost determinată de existenţa unor anumite datorii şi obligaţii ale
defunctului Ion Milescul, ce n-au fost plătite şi respectate la timpul cuvenit. În cazul
dat, este vorba în primul rând de necesitatea restituirii zestrei primite de Ion
Milescul în urma căsătoriei cu Cristina Jora, deoarece soţia sa a murit fără a avea
copii: „săvârşindu-să... cuconi nau avut”. Conform legislaţiei Ţării Moldovei, în
condiţiile în care soţia murea fără a avea copii, soţul era obligat să restituie familiei
acesteia zestrea obţinută la căsătorie. Astfel, aflăm dintr-un zapis din 6 iulie 1695, că
soacra lui Ion Milescul, „dumneaei Todosiia Joroae”, arăta că i s-a restituti doar o
parte din zestre: „şi din dzestre ceau dat o sam au luat, iar altele au rămas la
gineresău Ion Milescul”. Deoarece Ion Milescul a plecat „la Moscu şi acolo sau
săvărşit şi pe urmă nimica alta nau rămas”, Todosica Jora l-a tras la judecata
domnească pe fratele acestuia rămas în ţară, pe „boerinul nostru dumnealui Ştefan
Milescul vel clucer”, cu care „sau părât de faţ”. Iniţial judecata a stabilit suma
concreta ce o datora Ion Milescul soacrei sale, care echivala cu 1320 lei: „au socotit
dumealor şi au aflat toată dziastre, dumisale Joroae care au fost dat fiicei sale
Crăstinii ceu rămas neluate de la giniresău Ion Milescul, pesti 1320 lei pol ci sau aflat
datorie”, din care s-au exclus 300 de lei fără 3 ceau grijit el (Ştefan (I) Milescul – n.n.)
la pomeni şi au dat la sărindare de pomenire acei trecuţ de lume”, rămânând astfel
1020 lei „driaptă datorii să mai ia dumneaei Joroaia”.
La judecată Ştefan Milescul a declarat că n-are asemenea sumă de bani ca să
plătească, pentru că de la fratele său „nimica alta nau rămas numai moşii ceau avut
au rămas, carile săntu de pre părintile lor Postolachi Milescul ceau fost spătar mare”.
Astfel, judecata domnească a cerut să se plătească acea sumă de bani din contul
părţilor de moşii ale lui Ion Milescul. Însă, având în vedere că „aceli ocini ce au ei cu
toţii fiindu neîmpărţiţi de la părinţii lor”, vrând-nevrând s-a recurs la împărţirea
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moşiilor Milesculeşti: „sau făcut trei părţi pe 3 fraţi, bune şi rele, tot sau împărţit
deatocma şi a treia parte ce sau venit lui Ion Spătarul din toate ocinile” („socotitam
toate ocinile ciau avut şi reale şi bune, şi sau făcut trei părţi, pe trei fraţi, deci a treia
parte din toate moşiile ce sau vinit lui Ion Milescul”). Partea din moşii ce s-a revenit
la împărţire lui Ion Milescu, la 6 iulie 1695 „datusau dumisale păharnicului Antohie”
Jora, adică cumnatului acestuia, „pentru acei 1020 lei pol şi alte datorii ceu mai fostu
Ion Spătarul” pentru ca „să hie volnic dumnealui păharnicul a le vinde cui iar da
bani, şi să ia dzeastre dumneei Joroae a fiicei sale” dacă „na da bani dumnealui
Ştefan cluciarul până la trei luni” din data emiterii cărţii de de judecată288.
Punerea în aplicare a hotărârii judecăţii domneşi, din pricina instabilităţii
politice, nu s-a făcut imediat, după cum obsevăm în baza unui zapis din 1 mai 1701,
prin care domnul Constantin vodă Duca a poruncit unei slugi, drept urmare a
plângerii paharnicului Antiohie Jora, ca să meargă cu carte domnească „la
dumnealui, Ştefan Milescul, vel cluciar, şi să plinească de la dânsul o sută de stupi
matce” „pentru socotiala ciau avut dumialor pentru dzestrile surorii dumisali”
paharnicului Antiohie Jora, şi „giupâneasa lui Ion Milescul ciau fost spătar”, ca „să
aibă dumnealui Milescul cluciarul a da nişte drias zapis pentru moşii”289.
Ştim despre existenţa unui zapis de împărţeală a moşiilor Milesculeştilor
întocmit încă în vara anului 1695 („izvodul cel de ocini, dempărţal, cel iscălit”290),
însă varianta desfăşurată a acestuia nu ne este cunoscută. Însă, numele unor moşii
ce-au fost încluse în acel catastif le putem depista din documentele, referitoare la
stăpânirile neamului Joreştilor, emise mai târziu, cu trimitere la moştenirea lui Ion
Milescul, pe care acesta din urmă o avea de la Apostol Milescul. O stăpânire cu
asemenea provenienţă a constituit-o moşia Mereşti, amplasată în ţinutul Fălciului,
pe malul Prutului, în apropierea Răbâei291.
Despre alte moşii care au revenit în partea lui Ion Milescu aflăm din „ţidularul
Tudorcenilor, Negeştilor, Măleştilor şi Popeştilor”, întocmit la 3 noiembrie 1731,
„precum sau hotărât cu poronca mării sale lui vodă”, cu evidenţierea părţilor ce
aparţineau, pe linia Milesculeştilor, postelnicului Toader Jora, fiul lui Antohie Jora.
Toate aceste moşii erau amplasate pe malul Prutului, în ţinutul Lăpuşna: „satul
Tudorcenii şi satul Negeştii şi sat Mălăeştii şi Popeşti care sânt la ţinut Lăpuşnei pe
apa Prutului”. Astfel, moşia Tudorceni, era constitută din trei bătrâni (Mafteiu,
Luchiana şi Mălina). Bătrânul Luchianii a revenit lui Toader Jora, „şi la selişte între
Prut şi Pruteţu”, iar restul – răzeşilor, „lui Postolache cu fraţii lui”; moşia Negeşti,
„cu selişte ce este între Prut şi între Pruteţ” – din trei bătrâni (Negescul, Şotroman,
Salageniţa), toţi ai lui Toader Jora postelnic; Satul Mălăeşti şi Popeşti, a fost
împărţit în două. Jumătate „sau venit dmsale Jorăi post(elnic) precum arată
scrisorile lui Ştefan Milescul”. Cealată jumătate – neamului Cogâlnicenilor. În
privinţa acestei din urmă moşii au apărut probleme legate de localizare: „însă aceste
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11 fune ce să răspundu din Mălăeşti şi din Popeşti, nu sau putut adeveri nici întrun
chip, această selişte să fie Mălăeşti sau Popeşti ce fiind între Negeşti şi între hotar
Cogâlnicenilor am făcut suflet cu toţi răzeşii care sau întâmplat de prin pregiur şi
am dat giumătate dmsale lui Toader Jora post(elnic) şi giumătate de parte
Cogâlnicenilor”. În continuare se specifică că, „or căuta cu toţi răzăşii, unde or hi
Mălăeştii mistuiţi între hotarele lor, şi ce are parte dumlui Toader Jora post(ostelnic)
săi de pe scrisoare ci au di la Ştefan Milescul”292.
Detalii referitoare la localizarea tuturor acestor moşii aflăm dintr-o hotarnică
din 12 noiembrie 1731, ridicată de Gavril Pilat vornic de poartă, trimis de domn „să
mergem şi să hotărâm nişte părţi de ocină anume Tudorcenii şi Negeşti şi Mălăeşti
de la ţinut Lăpuşnii, pe apa Prutului”.
Astfel, aflăm că Tudorcenii se aflau pe ambele maluri ale Prutului, vizavi de
Răbâia; iar Negeştii din sus se hotărau cu Tudorcenii, iar din jos cu Popeşti şi
Mălăeşti. Totodată, mai aflăm că, din Negeşti un „un bătrân întreg sau venit
dumisale Toader Jora din Sălăgeniţa ce lau mărturisit toţi răzeşii cu sufletele lor,
precum hotarul Sălăgeniţei lau stăpânit Ion spătar, fratele lui Ştefan Milescu pe cum
arată şi mărturia d(umnea)lor boerilor celor mari şi Episcopi de pe la scaune, şi
zapisul lui Ştefan Milescul”293. Iar ultimul – „satul Mălăeştii, de la ţinutul Lăpuşnei,
în gura Călmăţuiului”294.
Alte părţi de moşie Milesculeştii au avut în satul „Cozmeni, pe Prut, la ţinutul
Ieşului, pe gârla Vlabnicului, unde cade gura gârlii Vlabnicului în Prut, care
cuprinde pe amândoaî părţile Vlabnicului, care moşie iate între Şocanii Sfintei
Vineri şi între moşie Tomnii, anume Bogdăneştii”, moştenită de „Măranda
Buciumoae, fata Milescului”. Moşia Cozmeni era „moşie schimbată cu altu nume,
numindu-să Negoeştii”, şi „au cumpărat-o Postolachi paharnic, tatul lui Ştefan
Milescul”295.
Apostol Milescul a stăpânit şi în târgul Iaşi, locuri de casă şi dughene, unele
din ele fiind de zestre de la socrul său, Apostol sulgerul. Astfel, la 14 mai 1669,
Gheorghe vodă Duca întăreşte lui „Postolachie ce au fost păharnic” „nişte locuri de
casă” şi „neşte dughene”, „de aicea, de târg de Iaşi”, pentru care s-a judecat cu
Măricuţa, fiica lui Ionaşco Prăvălie, care zicea că sunt ale ei de zestre. Însă Apostol
Milescul a arătat că „acele locuri de casă şi dughene sântu cumpărate încă de socrusău, Apostol sulgeriul, şi au avut pâră socru-său, Apostol sulgeriul, de această
fămeie, de Măricuţa, şi la Vasile vodă”, care au dat-o rămas, ca şi acum, mai nou, iar
„Postolachie păharnicul, s-au îndreptat”296. Aceste locuri de casă erau amplasate în
perimetrul „Uliţa Rusească din Târgul de Gios” şi „Podul Ţiganilor”297.
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Probabil, acelaşi loc de casă stăpânit de un Milescul este menţionat într-o
hotarnică, din 22 noiembrie 1753, a locului de casă din Iaşi, al mănăstirii Sfântul Ioan
Zlataust, din Iaşi, loc ce a aparţinut „lui Ramandi postelnicul”, care îl cumpărase
încă la 1 iulie 1679. Această hotarnica arată şi megieştii: „au început a măsura din
Uliţa Rusască despre locul Tomii Măzărache unde au pusu şi piatră hotar, şi de acole
au purces a măsura cu stânjănu de opt palme spre amează zi şi alăturea cu locul lui
Măzărache şi a Milescului pănă în Uliţa Herbinte”, de 78 stânjeni; “de acolo alăturea
cu uliţa spre apusu până în locul Milescului”, având latura 35 stânjeni; apoi “spre
zăplazii mânăstirii şi în curmezis spre apusu prin mijloc păr în locul Milescului”,
făcând 37 stânjeni298.
I.3.2. Moşiile lui Ştefan (I) Milescul
Moşiile lui Ştefan (I) Milescul au fost: Satul Drăguşeni, pe Stavnic, ţinutul
Vasluiului, lângă Căpoteşti, în legătură cu care, în anul 1671 asistăm la un proces de
judecată dintre stăpânul moşie şi ţăranii vecini locuitori în acel sat, în legătură cu
statutul social al acestora din urmă, care pretindeau a fi oameni liberi.
Astfel, la 25 iulie 1671 au mărturisit printr-un zapis „noi toţi sătenii den sat den
Drăguşeni... şi alţi ţărani, soţii a noastre, scriem şi mărturisim... precum noi am
mărsu să ne întrebăm, cu giupânul nostru Ştefan spătariul, înnainte mării sale lui
vodă”. Însă, în momentul decisiv, ţăranii de Drăguşeni au bătut în retragere,
refuzând să se prezinte la judecata domnească („apoi dacă au venit aicea nau vrut să
stea de faţ la divan să s părască cu” Milescul), deoarece stăpânul lor i-a acuzat că
„aceşti vecini a lui sau fost rădicăndu, cu meşteşuguri, ca să poată scăpa denaintea
vecinătăţii”. În aceste condiţii, ţăranii, „vădzindu căi trage la divan, ei au căzut cu
rugăminte denaitea boiarilor noştri vornicilor de poartă cum să nui mai ducă la
divan şi să margă iară la vecinătate, în sat în Drăguşeani, să hie vecini cum au fost şi
mai denainte vreme”.
În mărturia ţăranilor dată lui Ştefan Milescul, aceştia au recunoscut „căi
sântem drepţi vecini, şi au dat dumnealui câţiva bani pentru noi şi iau perit şi câteva
bucate tot pentru noi, ce am socotit cam îmblat gâlcevindu fără isprav, ce ne am
apucat noi de iznoavă, săi him dumisali lui Ştefan spătarul drepţi vecini, săi lucrăm
la tot ce ne va pune, iar de vom mai gâlcevi, sau să mai părăm să him de mare
certare denainte porţii măriei sale lui vodă”299.
Ştefan (I) Milescul, a fost angajat, în timpul domniei lui Constantin vodă
Cantemir, într-un proces judiciar cu rudele sale, fraţii Mihai comis şi Dumitraşco, fii
marelui vornic Ion Racoviţă, pentru moştenirea („din haine şi din odoar şi din moşii
şi din vită”) Nastasiei Panhiloae, fiica Zlatei Cehan şi a comisului Duca. Ştefan (I)
Milescul, iniţiatorul litigiului, şi-a legitimat pretenţiile prin faptul că a fost „şi el
nepot de nepoată îi Panhiloae”. Ca răspuns, „dumnealui Mihălache comisul (viitorul
domn Mihai vodă Racoviţă – n.n.) şi cu Dumitraşco ficiorii răposatului Ion Racoviţă
ciau fost vornic” au prezentat două documente („diiate”) ale Nastasiei Panhiloae,
prin care a lăsat danie întreaga sa avere vornicului Ion Racoviţă şi copiilor
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acestuia300, din care, cea de a doua diată a fost „făcută de Panhiloae la moarte şi
scriind cu limbă de moarte denainte duhovnicului”. Însă Ştefan (I) „Milescul aşa
răspunsă precum aciastă diiat nui făcut(ă) cu credinţă ce să hie făcută de dumnalor”,
fraţii Racoviţeşti.
În aceste condiţii, fii lui Ion Racoviţă „au adus de faţă şi pe preutul Mihail,
carele au fost dohovnic îi Panhiloae”, care a „mărturisit cu bătrâneţele sale şi cu frica
lui Dumnezeu” la judecată, înaintea domnului şi a sfatului domnesc „precum ace
diiat cari mai sus scrie, iaste adevărat făcută de Panhiloae la moarte”. Astfel, la 9
iunie 1690, judecata domnească „văzând cau mărturisit dohovnicul întracelaş chip”,
a dat „rămas pe Ştefan Milescul, ca să n-aibă treabă la nemic de ai Panhiloaei nici la
haine nici la odoar nici la moşii nici la vită”301.
Din aceiaşi hotărâre de judecată aflăm şi despre o altă moşie stăpânită de
Ştefan (I) Milescul, prin moştenire de la străbunica sa, Zlata, mamă Nastasiei
Panhiloae (căsătorită cu stolnicul Panhilie302), şi a Alexandrei, soţia lui Apostol
sulgerul, anume satul Tătărăni, ţinul Vaslui: „aşijderile... ne arată şi Ştefan Milescul
o diiat cari era făcut de moşe-sa Zlata îma Panhiloae în cari diiat scrie că iau dat
numai satul Tătărăni şi cu loc de prisac şi viile de la Novaci”. Însă fraţii Racoviţeşti,
după ce „mai arătară şi altă diiat făcută de Zlata precum sau dat mai preurmă la
moartea ei”, prin care a dat „tot ci ar hi avut îi Panhiloae fetii Zlatii”, inclusiv „şi viile
de la Novaci”.
În aceste condiţii, domnul şi boierii au decis ca „să ţie Ştefan Milescul numai
Tătărăii şi acel loc de prisac”, însă „viile de la Novaci” au fost întărite „să le ţie ficiorii
dumsal vornicului”303.
Referitor la moşia Şurineşti, din ţinutul Vaslui, ştim că, între 3 februarie 1691
şi 22 noiembrie 1698, Ştefan (I) Milescul apare în calitate de martor la vânzarea de
către răzăşi a mai multor părţi din acel sat către paharnicul Ion Racoviţă şi Iordache
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Ruset vistiernic304. Totodată, în aceeaşi perioadă, Ştefan (I) Milescul îndeplineşte, la
porunca domnilor, mai multe misiuni, de cercetare a unor pricini dintre răzăşii din
Şurineşti („deci căţ scriem să socoteşti câtă păine să află că iau luat, iar dumneata
toată să o ei de la Strătulat şi să o ţii la dumneata, nici să o laşi la Strătulat nici babei
să nu o dai şi să le dai zi să vină la divan... săi giudecăm... şi cum li să va alege de aici
om face ştire la dumneata şii şti cui vei da pâine”; „pentru aceea să mergi dumeata şi
să socoteşti să le alegi”)305. Astfel, putem admite că Ştefan Milescul, care apărea
frecvent în legătură cu moşia Şurineşti, a fost nu doar în postura de megieş, dar se
prea poate că şi în calitate de răzăş.
Ştefan (I) Milescul stăpânea moşia „Tătăraşi, ţinutul Sucevii”, situată între
oraşul Suceava şi cetatea Suceava. Pe „care moşie am avut-o danie de la răpousatul
Dumitraşco Cantacuzino v(oe)v(od)”, după cum mărturiseau la 1 aprilie 1715, „Maria,
văduva lui Ştefan Milescul sărdar, împreună cu fiul meu Frangole postelnic”, când
au vândut-o mitropolitului Ghedeon pentru 200 de lei. Actul a fost semnat de
„Maria Mileasca sărdăreasa, Frangole Milescu postelnic, Iordache Cantacuzino vel
logofăt martor, Dumitraşco hatman” ş.a.306
Căsătoria lui Ştefan Milescul cu Maria, fiica paharnicului Dumitraşco Nacul,
iau adus în calitate de zestre mai multe moşii ale Năculeştilor, iar pentru unele
dintre acestea s-a judecat cu cumnatul său, Ionaşco Stroici Nacul. Astfel, la 16 iunie
1705, Antioh vodă Cantemir a împuternicit pe „Stroici ce-au fost spătar” să
stăpânească temporar satele Itrineşti, Prilipca, Cobăla şi jumătate de Bahrineşti,
ţinutul Sucevii, şi „a opri despre dumnealui cluceariul Milescul patru sate şi neşte
casă ce va să le vânză, să nu fie volnic Milescul a le stăpâni pănă n-or sta cu toţi fraţii
la divan şi atuncea precum va alege divanul aşa va hi, pentru că aceale patru sate
anume Itrineşti şi Prilipca şi Cobăla şi giumătate de sat de Bahrineşti s-au dat lui
Stroici maică sa păhărniceasa cu limbă de moarte”307.
I.3.3. Fondul funciar al marelui vameş Frangole
După cum am precizat mai sus, vom arăta şi fondul funciar al lui Frangole
mare vameş, care se concentra în ţinutul Vasluiului: satul Piscani, ţinutul Iaşi, în
ocolol târgului Iaşi, („satul Piscani, din ocolul târgului Iaşi, între Moimeşti şi
Rufeni”) cumpărat în câteva etape de la răzăşi. Prima parte a cumpărat-o la 8
februarie 1686, cu 20 de taleri, de la Aniţa, Tofan, soţul acesteia şi copii lor şi alţi
răzăşi. O altă parte, „un bătrân întreg” l-a cumpărat la 30 mai 1687, cu 43 de lei, de la
Antimia, fostă soţie a călăraşului de Ţarigrad, Stoian din Iaşi. Încă o parte (se
pecizesză că a cumpărat jumătate din stăpânirile din Piscani ale vânzătorului) din
Piscani a cumpărat-o la 1 iunie 1691, cu 12 lei, de la „Grigoraşco, feciorul lui Ionaşcu
nepotul lui Ionaşco Mălăescul”308. În cea de a doua domnie a lui Constantin vodă
Duca (1700-1703) partea lui Frangole vameşul din satul Piscani, ca urmare a presiunii
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din partea suveranului, a fost vândută mănăstirii Copou, pe care a reînfiinţat-o
susnumitul domn. Vânzarea a avut loc nu mai târziu de 27 mai 1702, când dintr-un
raport al boierilor Sfatului Domnesc aflăm că „o altă parte din acel sat cumpărată de
Constantin Duca vodă de la Frangole vameşul şi dată mănăstirii Copou”; iar din
hotarnica Piscanilor, întocmită la 19 iunie 1702, aflăm că „satul Piţcani se împarte în
trei bătrâni”, din care „al treilea, parte răzăşească, a fost cumpărată de Frangole
vameş de la răzăşi”. Dintr-un alt document, din 21 iunie 1702, aflăm împrejurările în
care Frangole vameşul a intrat în stăpânirea unui bătrân din Piscani: „cumpărată de
acesta de la răzeşi în timpul foametei”. Această parte din Piscani, Frangole vameşul
n-a vândut-o direct mănăstirii Copou, ci prin intermedierea domnului Constantin
vodă Duca, care la 26 martie 1703, a dăruit mănăstirii Copou „treia parte din satul
Piscani, răscumpărată de la Frangole fost vameş”309. Alte detalii asupra felului în
care s-a făcut înzestrarea mănăstirii Copou cu moşii de către Constantin vodă Duca
(iniţial prin judecată „Frangole vameşul a fost dat rămas”, hotărându-se „ca
mănăstirea Copou să-i întoarcă 133 de lei banii cumpărării”) aflăm dintr-un zapis din
8 ianuarie 1704, emis în domnia lui Mihai vodă Racoviţă, prin care „Frangole, mare
vameş, dăruieşte mănăstirii Copou moşia [Piscani]”, precizând că acestă moşie „a
dat-o din porunca lui Constantin Duca vodă, urmând să-i întoarcă banii cu care a
cumpărat-o, însă plata nu i s-a mai făcut”310; Altă moşie, stăpânită temporar, a avut
probabil în satul Rufeni, amplasat în ţinutul Iaşi, în vecinătatea Piscanilor („satul
Piscani, alături cu satul Rufenii”), deoarece zapisul din 27 mai 1702 precizează că în
schimbul părţii din Piscani, Frangole vameşul obţine dreptul să „să ţină satul
Rufenii”311; În târgul Iaşi, Frangole mare vameş a stăpânit; a) „nişte locuri de casă şi
de dughene, lângă zidul lui Golia, pe Uliţa Strâmbă”, cumpărate, cu 225 de lei, de la
Serafim, fost egumen la mănăstirea Golia; b) „alt loc spre casa lui Iani hatmanul”,
cumpărat, cu 150 de lei, de la Dumitraşco şi Safta, copii lui Dămian. Aceste
proprietăţi din Iaşi, Frangole mare vameş le-a făcut danie, la 24 noiembrie 1705,
mănăstirii Barnovschi312.
O altă moşie în care a stăpânit Frangole vameşul a fost Băloşeşti, din ţinutul
Vasluiului, după cu aflăm dintr-un ispisoc de la 20 iunie 1752, prin care domnul
Constantin vodă Racoviţă a întărit lui Macarie, protosinghel al patriarhului
Antiohiei, după o mărturie hotarnică făcută în acelaşi an de către hotarnicii Toader
Jora stolnicul şi Simeon Cheşco uricar, „pe giumătate de sat de Băloseşti („Băloşeşti
de la ţinutul Vasluiului” – n.n.) parte de sus ce au dat-o danie Frangole feciorul lui
Pandeli nepot lui Frangole, vameş, la patriarhie Antiohiei, care şi Frangole vameş au
fost luat-o de la Alexandru postelnic pentru 298 lei ce iau rămas datoriu”313. După
cum vedem partea de moşie din Băloşeşti a revenit fiului şi nepotului lui Fragole
vameşul. De asemenea, Pandele săoarul şi Frangole (II) au moştenit şi părţi din
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moşiile Tăuteşti, ţinutul Iaşi, şi Crăciuneşti, ţinutul Vasluiului, cumpărate, în
timpul domniei lui Constantin vodă Cantemir, de Frangole vameşul de la
reprezentanţii neamului Jora, după cum ne informează o carte de înăritură din 7
iulie 1708, dată de către domnul Mihai vodă Racoviţă „dumisali lui Pandeli feciorul
dumisale lui Frangole ciau fost vameş mare”, prin care l-a împuternicit ca „pre cine
va pune omul său să hie volnici cu carti a domnii miale, a opri şi a ţine a patra parte
de sat de Tăuteşti, ce sint în ţinutul Iaşilor, cu heleşteu, şi a patra parte din
Crăciuneşti de la Vaslui, care parte de ocin au fost a Irimicăi Jorăi căpitanul şi a
fratelui său Lupaşco, şi căzând la o greşală au fost să dea să plătească 200 lei şi
neavând bani să dea au vândut dumisale vameşului acia a patra parte de sat de
Tăuteşti cu heleşteu şi acia a patra parte de Crăciuneşti drept acei bani, deci să hie
volnic pe zapis ce ari de cumpărătur şi pe carte de pără la răoosatul Constantin
Cantemir vod”314. Peste douăzeci de ani, la 23 mai 1727, „Pandile ficiorul lui Frangoli
ciau fost vameş mare” a măturisit că a vândut a patra parte din Tăuteşti, ţinutul Iaşi,
şi a patra parte din Crăciuneşti, ţinutul Vaslui, pentru 200 de lei lui Ştefan Hermeziu
ot visterie, moşii „carile sintu cumpărătura tătănimeu de la Irimica Jora şi de la
fratesău Lupaşco ficiorii lui Toderaşco Jora precum arată zapisul lor, şi ispisocul de
la mărie sa răpousatul Costantin Cantemir vod”315.
Despre alte moşii ale vameşului Frangole şi ale descendenţilor săi, aflăm din
cartea de întăritură a domnului Constantin vodă Racoviţă, din 20 ianuarie 1752, prin
care a întărit patriarhiei de la Antiohia daniile făcute de Frangole, fiul lui Pandele
săoarul şi nepotul lui Frangole, mare vameş („sculat un Frangole, ficioru lui Pandele,
nepotu lui Frangole vameşu, şi leau datu danie la sfânta Patriarşia Antiohie”) dar şi
alte danii, făcute încă de Frangole vameşul. Este vorba despre părţi de cumpărătură
ale lui Frangole vameşul din moşiile satelor Boţoae, Glodeni, ambele „ce sintu pe
Telejna, la Funduri, în ţinutul Vasluiului”, un loc de prisacă în satul Râşcani, parte
de moşie în satul Negrileştii, o parte în satul Bulaţii, o fântână de pe moşia Cărleştii.
Toate aceste moşii au fost situate în ţinutul Vasluiului, în imediata apropiere a altor
moşii Milesculeşti, cum ar fi Dăneşti şi Căzăneşti.
De asemenea, în mijlocul acestor moşii a fost aşezate casele lui Frangole
vameşul şi biserica înălţată de dânsul: „în sus la vale Cărleştii, şi din muchie în gios
Boţoae, şi iar tot muchie dealului prin pădure pe din sus, pe unde au fost casile şi
biserica lui Frangole vameşu şi în gios unde să disparte Boţoae de Negrileşti”.
Cartea domnească de întăritură a fost întocmită în baza unei mărturii „din
veleat 7260 iunie 10” de la Toader Jora, fost mare stolnic, şi de la Simion Cheşco
urcar, în care „scriindu că din poronca domnii meale au mersu la nişte moşii anume,
la satul Boţoae şi la satul Glodeni, ce sintu pe Telejna, la Funduri, în ţinutul
Vasluiului care moşii au cumpăratu răpoosatul Frangole biv vel vameşu, cu zapise di
pe la răzeşi întraceşti ani, şi liau stăpânitu Frangole vameş, şi ficiorul său Pandele, şi
acmu sau sculat un Frangole, ficioru lui Pandele, nepotu lui Frangole vameşu, şi leau
datu danie la sfânta Patriarşia Antiohie”. Acolo s-au aflat, pentru satul Boţoae
(format din trei bătrâni, vândut în întregime), zece zapise de cumpărătură şi o carte
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de la Nicolae vodă Alexandru. În mod separat a fost evidenţiată o carte de Mihai
vodă Racoviţă, „scriindu că sau pârâtu de faţă Pandele feciorul lui Frangole vameşu
cu Stratina soacra lui Andruşco” aprod şi alţii, astfel s-a stabilt că partea acestor
răzăşi, compusă din opt pământuri, n-a fost vândută. Pentru Glodeni, ce „să
hotărăsc Glodenii, dispre răsărit cu Dăneştii”, s-au identificat trei zapise de
cumpărătură, asupra a 67 de pământuri, „şi sau ales acele 67 de pământuri din satu
din Glodeni, în parte de sus dispre Râşcani, şi sau lipit în coaste de Boţoae”.
Concomitent, s-a aflat şi un „alt zapis de un locu de prisacă din satu din Răşcani,
danie lui Frangole vameşu”.
S-a hotărnicit şi satul Negrileşti (format din trei bătrâni, vândut în întregime),
care a fost „stăpânitu de Frangole vameş, şi feciorul său Pandele”, şi care se învecina
„dispre apus cu satul Boţoae alăture, şi o bucată de locu din satul Bulaţii, ce este din
sus de Negrileşti”. Acest sat „sau aflat cumpărat de Frangole vameş cu 4 zapisă
dândui şi 11 zapisă vechi ce liau datu vânzătorii la mâna lui Frangile vameşu”. În
afară de acestea, s-au aflat şi un zapis de la fii lui „Bejan chihae, scrie cau vândutu ei
lui Frangole vameşul, o fântână cătu ţine izvorul ce iaste la satul la Cărleşti”, „care
fântână nu iau pus pricină Cărleştii cătu şi pentru satul Negrileştii şi cu o parte din
Bulaţi, ciau cumpăratu Frangole vameşul, cu patru zapisă”, de cumpărătură316.
Despre o altă moşie a lui Frangole, mare vameş aflăm dintr-un zapis din la 2
aprilie 1777, prin care s-a confirmat că moşia „Măceştii, din ţinutul Eşului, ce este
alăture cu Onţăştii, supt Răzină, ce să hotărăşti cu moşia Probota despre răsărit, iară
din sus să hotărăşti cu moşiia Gogăeştii i Golăeştii”, aparţinea lui „dumisale căpitan
Andriiu Ciorneiu”, „de cumpărătură de pe moşul său Frangoli, ce-au fost vameş
mari”317.
Fiul lui Frangole, Pandele săoarul, a stăpânit o vreme moşiile „Căcăceni,
Săfărceni şi partea Balicăi din ţinutul Hârlău, pe Jijia”, obţinute la 20 iunie 1716, în
urma judecăţii avute cu urmaşii lui Miron Costin, fost mare logofăt. Moşiile
respective au fost date lui „Pandele, fiul lui Frangole vameş” cu tot cu „vecini, cu
biserică de piatră, cu heleşteu, cu mori gata şi cu tot venitul, ca să le vândă pentru a
lua banii datoraţi, iar dacă nu le-ar vinde să-i rămână lui uric”, precizându-se că
aceste sate au fost „ale lui Pătraşcu Costin, fost al treilea logofăt, pe care le-a luat tot
Neculai Costin spre a plăti datoria lui Frangole vameşul”. Este vorba de „727 de lei şi
7 potronici”, sumă datorată de Miron Costin lui Frangole vameşul „de 35 de ani, bani
împrumutaţi fără dobândă318.
I.3.4. Despre moşiile lui Gheorghe Milescul
Din moşiile lui Gheorghe Milescul paharnicul, le cunoaştem doar pe cele avute
de zestre, în urma căsătoriei cu Catrina Buhuş: „seliştea Feredeiani, cu heleşteul
Liahul”, ţinutul Hârlău, pentru care a obţinut confirmare domnească la 25
noiembrie 1701. Stăpânirea lui Gheorghe paharnic în această moşie este confirmată
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şi de alte două documente, unul emis în anul 1711, iar celălalt – după data de 22
ianuarie 1716, din care mai aflăm că „de când s-a dus Gheorghiţă paharnic la
muscali” s-a aşezat la acea moşie turcul Mersinoglu „pentru datoria neplătită la el de
fostul stăpân Gheorghiţă paharnicul”319; Moşia „Certăşti numit acum Greci, ţinutul
Tutova”, situată la gura pârâului Berheci, o avea de cumpărătură împreună cu soţia
sa. La 26 martie 1704 au vândut-o lui Ilie Enache Ţifescul spătarul320; Moşia
Buscăteni, din ţinutul Hârlău, situată „alături de hotarul Feredienilor”, de
asemenea a fost obţinută de zestre, de la familia Buhuş. Pentru această moşie
Gheorghe Milescul s-a judecat, la 25 iunie 1705, cu ruda sa, Gligore Jora321.
Astfel, constatăm, în baza unor surse fragmentare, că fondul funciar al
neamului Milescul se concentra în ţinutul Vaslui (vezi Harta 2), însă reprezentanţii
acestuia stăpâneau mai multe moşii şi în ţinuturile megieşe: Fălciu, Lăpuşna, Iaşi
etc.
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Spafariev

Vasilii
Spafariev
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Mihail
Spafariev

Apostol
sulger
Catrina

Ion Milescul
= Crâstina Jora

Smaranda =
Constantin Bucium,
postelnic

Niculae Bucium

Spiţa neamului Milesculeştilor

Petru Cehan

Apostol Cehan

Racoviţă Cehan

Ion Racoviţă =
Nastasia Cantacuzino

Panhile stolnic
Nazariia Arapul

Mihai Racoviţă
vodă

Dumitraşco Racoviţă,
hatman

fiică =
Buzdugan
Grigoraşco
medelnicer

Maria =
Ionaşco stolnic

Ştefan (I) Milescul
= Maria Nacul

Frangole Milescul
postelnic

Pandele [Milescul]

Frangole (II) [Milescul]

fiică =
Roşca

Ştefan (II) Milescul

Samuil
Milescul

Gheorghe Milescul
(Iurii Mecinikov)
= Catrina Buhuş

Ivan Mecinikov

Ilya Mecinikov
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fiică=
Toader Carp
medelnicer

Capitolul II. Neamul Milici
Subliniem de la început faptul că, de-a lungul perioadei medievale, în Ţara
Moldovei au existat mai multe localităţi şi moşii numite Mileşti. Care au fost ele şi
amplasarea lor geografică vom prezenta, detaliat, la sfârşitul lucrării (vezi în anexă
Harta 3 şi comentariile explicative), deocamdată vom menţiona doar că satele şi
moşiile cu acest nume nu au fost situate compact din punct de vedere teritorial, ci
izolat, câte unul, maxim doua, în mai multe ţinuturi ale Ţării Moldvei: câte două în
ţinuturile Iaşi şi Lăpuşna, câte unul în ţinuturile Covurlui, Putna, Tecuci, Tutova şi
Vaslui. În continuare ne vom concentra atenţia asupra cercetării problematicii
istorico-genealogice referitoare la o singură moşie cu numele Mileşti care, de
asemenea, pare să aibă punct de tangenţă cu neamul Milescul, pe care l-am
investigat în prima parte a prezentei monografii. Este vorba despre satul Mileşti,
aşezat în partea din stânga Prutului a ţinutului Iaşi, inclus mai târziu în componenţa
ţinutul Orhei, actualmente – în raionul Nisporeni. În acest capitol, consacrat satului
Mileşti din ţinutul Iaşi (numit şi Mileşti de sub Codru – n.n.) şi neamului Milici,
vom prezenta materialul istoric după o altă metodologie decât în cazul primei părţi
a lucrării, în vederea realizării unei expuneri logice şi accesibile atât specialiştilor cât
şi publicului larg, fără a afecta caracterul ştiinţific şi integritatea tematică a
investigaţiei noastre, inclusiv prin evidenţierea legăturilor genealogice dintre
neamurile Milescul şi Milici. Totodată, trebuie să precizăm că am păstrat şi unele
elemente structurale comune ambelor părţi: a) abordarea istoriografică a
problematicii; b) menţinerea, în calitate de nucleu central, a raportului dintre cele
două componente social-economice de bază ale Moldovei medievale, cum au fost
satul-moşie şi neamul boieresc.
Indiscutabil este faptul că evoluţia neamului Milici a fost în strânsă legatură cu
un sat-moşie numit Mileşti, însă, în acest caz, spre deosebire de neamul Milescul,
conexiunea dintre neam şi moşie a avut o altă formă de exprimare. Astfel, dacă în
privinţa Milesculeştilor satul-moşie a generat patronimicul neamului, atunci, în
cazul Miliceştilor, semnalăm un alt procedeu de geneză a numelor de neam, specific
boierimii moldoveneşti, ce se rezumă la utilizarea în calitate de patronim a formei
slavizate (prin adăugarea sufixului -(v)ici – n.n.) a numelui strămoşului Mile. Astfel,
din limba slavonă, Milici semnifică nu altceva decăt „fiul lui Mile”. Antroponimele
de acest tip n-au fost un fenomen izolat, iar numele „Milici” nu a constituit o
excepţie, deoarece semnalăm practicarea pe larg în Moldova medievală a acestei
metode de formare a numelor de neam, ţinând cont de faptul că limba slavonă a fost
mult timp utilizată în cancelaria domnească. În acest sens dispunem de mai multe
exemple, printre care se remarcă numele neamurilor Braevici, Donici, Stravici,
Stroici, Şeptelici etc., cu semnificaţia de „fiul lui Brae”, „fiul lui Done”, „fiul lui
Stravu”, „fiul lui Stroe”, „fiul lui Şeptelea”. În cazul neamului Milici numele
strămoşului generator de patronim s-a reflectat şi pe plan toponimic, în cel al moşiei
de baştină – Mileşti – ce a avut, iniţial, semnificaţia „neamul lui Mile”, iar mai târziu
„moşia descendenţilor lui Mile” sau „satul urmaşilor lui Mile”. În acest context

70

trebuie să atragem atenţia asupra faptului că, în Evul Mediu, termenul „Mileşti” se
referea în primul rând la oameni, desemnând pe descendenţii unui Mile, precizare
care priveste atât neamul Milescul cât şi neamul Milici. Având în vedere că,
actualmente, termenul „Mileşti” are doar semnificaţie toponimică, în studiul nostru
am preferat să utilizăm pentru neamurile Milescul şi Milici formele „Milesculeşti” şi
„Miliceşti”, pentru a le putea deosebi, deşi, reprezentanţii ambelor erau „Mileşti”,
adică coborâtori dintr-un moşinaş Mile. Totodată, trebuie să menţionăm un aspect
foarte important pentru problematica abordată în această lucrare: deşi toate
oiconimele de tip „Mileşti” sunt derivate de la antroponimul Mile (Milea, Mili),
eventual Micle, însă nu în toate cazurile acestea au, în paralel, şi semnificaţia „satul
(moşia) descendenţilor lui Mile”. Mai detaliat asupra acestui aspect ne vom opri
ceva mai jos. O altă latură a problemei ar fi chestiunea dacă sunt personaje identice,
sau nu, toţi aceşti Milea (sau măcar unii dintre ei), care au pus bazele satelor
Mileşti, şi, totodată, dacă există vreo legătură genealogică între răzăşii moşiilor care
descind dintr-un Milea. Acest mod de abordare a problemei este legitimat de faptul
că, în Moldova medievală, au existat mai multe cazuri de sate cu nume dublete,
fondate de către una şi aceeaşi persoană, de la care şi-au căpătat denumirea. Din
multitudnea de exemple putem indica cazul satelor Vărzăreşti de la ţinutul Iaşi şi
Vărzăreşti de la ţinutul Orhei, moşiile cărora s-au aflat în stăpânirea unui boier
cunoscut sub numele Stan Vărzaru; sau cazul satelor Glăvăneşti, de la ţinutul
Tecuci, şi Glăvăneşti (azi Şipca), din ţinutul Orhei. Deoarece ambele sate s-au aflat
în stăpânirea neamului Bouleştilor, putem admite că şi-au obţinut denumirea de la
unul şi acelaşi moşinaş Glavan; satele Golăeşti, două în ţinutul Iaşi şi câte unul în
ţinuturile Orhei şi Vaslui, aflate în legătură directă cu neamul Golăe (Golâe) etc.
Astfel, suntem în drept să presupunem, în calitate de ipoteză de lucru, că, cel puţin
în cazul unora din satele Mileşti ale Ţării Moldovei, ar putea să existe conexiuni
asemănătoare celor menţionate mai sus. Pentru a verifica această idee este necesar
să examinăm minuţios puţinele şi fragmentarele surse documentare de care
dispunem până la acest moment, izvoare care fac refereire la Mile şi Mileşti. Acest
exerciţiu este obligatoriu şi din alte motive, cum ar fi necesitatea restabilirii pe
măsura posibilităţilor a unor file suplimentare din activitatea lui Mile, strămoşul
neamului Milici şi a altor răzăşi ai moşiei Mileşti de la ţinutul Iaşilor, dar şi pentru a
evidenţa, în cazul în care există, legăturile acesteia cu Mileştii din ţinutul Vasluiului.
Or, asemenea conexiuni genealogice au fost identificate în cazul răzăşilor moşiilor
Mileşti, din ţinutul Lăpuşna, şi Mileşti de sub Codru, ţinutul Iaşi322.
II.1. Patriarhul Mile şi satele Mileşti
Vom începe prin prezentarea informaţiilor privind Mile, strămoşul Mileştilor
de sub Codru, de la ţinutul Iaşilor, deoarece aceştia formează subiectul central al
capitolului, însă nu înainte de a ne opri, în mod succint, asupra etimologiei
antroponimului „Mile”. Astfel, după părerea lui N.A. Constantinescu, numele din
categoria celor cu rădăcina „MIL” pot avea mai multe origini: 1) ar fi un diminutiv al
câtorva „nume de calendar”, de tradiţie creştin-ortodoxă, de la „Mil, Emilian din
322

Emanuil Brihuneţ, Mileştii Mici, raionul Ialoveni, primele atestări documentare //
Tyragetia, seria nouă, vol. I [XVI], Nr. 2, 2007, p. 135-142.
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Durostor, Ermil, Romil” etc.; 2) sau, în legătură cu „tema slavă mil „misericors” (din
care avem milă şi alte cuvinte)”, adică „milos”; 3) dar şi cu „terminaţia slavă -mil a
unor nume slave ca Bogomil”323. Deci, avem de a face cu un nume de formaţie
romano-bizantină sau slavă, răspândit probabil în spaţiul nord-dunărean şi cel estcarpatic prin intermediul slavilor sud-dunăreni, în mediul cărora numele Milea a
fost destul de răspândit. În acest context, trebuie să menţionăm că, în urma
cartografierii oiconimelor „Mileşti” observăm concentrarea acestora în cuprinsul
Ţării de Jos, în partea sudică a Ţării Moldovei (vezi în anexă Harta 3), adică în
regiunea în care, influienţa sud-dunăreană, în epoca de înainte de descălecarea
statului, a fost mai puternică. Totuşi, se pare că Mile, strămoşul Miliceştilor, a trăit
abia în a doua jumătate a secolului al XV-lea, fiind contemporan cu domnul Ştefan
cel Mare (1457-1504), după cum ne sugerează un document din anul 1553/1554 (sau
1560), în care sunt menţionaţi unii dintre copii şi nepoţii săi, asupra căruia vom
reveni mai pe larg pe parcursul cercetării324. Reieşind din faptul că nepoţii activau la
începutul celei de a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea, putem presupune că fii lui
Mile s-au manifesctat în prima jumătate a aceluiaşi secol, iar însuşi Mile – în a doua
jumătate a secolului al XV-lea. Este o precizare foarte importantă, după cum vom
vedea mai jos. Ştim cu certitudine că acest Mile a stăpânit moşii în cel puţin patru
sate, două în ţinutul Iaşi (Mileşti şi Vârtopeni)325, câte unul în ţinutul Lăpuşna
(Mileşti, pe Işnovăţ)326 şi Orhei (Rădeni pe Ichel)327. Probabil, fondul funciar al lui
Mile a fost mul mai extins, însă, din pricina cartacterului fragmentar al bazei
izvoristice, deocamdată nu ne putem crea o imagine completă asupra acestui aspect.
Mai cunoaştem şi faptul că Mile îşi avea casa pe locul moşiei şi satului actual Mileşti
din raionul Nisporeni: „în fundul văii Obrejului, unde au fost casa moşului lor, a
Milii”328. Nu excludem nici faptul că Mile ar fi putut avea case şi în cuprinsul
celorlalte moşii ale sale.
Referitor la familie, ştim că Mile a avut cel puţin trei, dintre care ştim numele
a doi dintre ei, anume Şăndrea Milici şi Nicoară Milici. La rândul său, Şăndrea Milici
a avut trei fii: Ţâgan, Cernat şi Bilui; iar Nicoară Milici, se pare că un fiu Gârle, şi o
fiică, pe nume Dobra. Nu ştim precis dacă Dima Milici a fost şi el fiu al lui Nicoară
Milici sau a fost nepot al lui Mile de la un al treilea fiu329. Nu trebuie să ne mire
forma stranie a numelor, deoarece acestea par să fie nişte porecle (în cazul copiilor
323

N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, 1973, p. 109.
Moldova în epoca feudalismului. Documente slavo-moldoveneşti (în continuare: MEF), vol.
I, alcătuit de P.G. Dmitriev, D.M. Dragnev, E.M. Russev, P.V. Sovetov, Chişinău, 1961, nr. 25,
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lui Şăndrea Milici se pare că poreclele au fost determinate de anumite trăsături de
natură fiziologică: Ţâgan şi Cernat au fost mai negricioşi la înfăţişare, iar Bilui – mai
deschis – fenomenul este întâlnit frecvent în onomastica medievală moldovenească),
însă fiecare dintre ei a avut şi nume de botez, de factură creştin-ortodoxă.
a doua jumătate a
secolului al XV-lea
prima jumătate a
secolului al XVI-lea

mijlocul secolului
al XVI-lea

Mile

Şăndrea Milici

Ţâgan

Cernat

Bilui

X

Nicoară Milici

Dima Milici Gârle

Dobra

La aceste informaţii sumare se rezumă, sursele disponibile referitoare la Mile,
fondatorul Mileştilor de sub Codru, informaţii pe care vom încerca să le completăm
cu altele noi, obţinute prin analizarea şi coroborarea unor documente medievale ce
conţin date referitoare la personajele istorice cunoscute sub numele Mile.
Astfel, un Milea este atestat într-un ispisoc, din anul 14<22>-14<31>, de la
Alexandru cel Bun, din care aflăm că domnul a dat uric asupra satelor
„Hodoroceinţâi i Gvozdăuţii, moşii întregi” („două sate pe Vilie”), lui „Ivaşcu
Vladicicu i fraţii lui, Petrea, şi Iuraşcu, i Dancul, şi nepotul lor Milea”330. Satele
respective au fosr aşezate în ţinutul Hotinului, şi, la acea dată aveau denumirile deja
fixate, iar existaenţa vre-unui alt sat Mileşti, în hotarul acestor moşii, nu este
atestată. Treduie de avut în vedere faptul că nu întotdeauna, în mod obligatoriu,
după fiecare purtător al prenumelui Milea să se ascundă şi o moşie cu denumirea
derivată de la numele acestuia, dar, în lipsa surselor, nici nu putem să excludem
totalmente o asemenea posbilitate.
La 5 aprilie 1442, domnii Ilie vodă şi Ştefan vodă întăresc slujitorului „Miclăuş
Răspop, dreapta lui ocină şi vislujenie, satele anume: Leucuşeşti”, „Mileştii, pe
Pârâul Babei, unde este casa lui”, „şi Horgeştii, unde a fost Horja”331. Din acest
document putem evidenţia exitenţa, la 1442, în ţinutul Tecuci, a unui sat Mileşti,
aflat în stăpânirea unui Miclăuş Răspop şi, în cazul în care oiconimul nu derivă de la
numele „Miclăuş”, ceea ce nu este exclus totalmente, atunci putem presupune
existenţa şi activitatea unui Mile în acestă regiune încă înainte acestui an.
Un alt Mile este menţionat la 15 iulie 1448, când domnul Petru vodă Aron,
pentru drepta şi credincioasa slujbă („ne-au slujit drept şi credincios”) a unor sljitori
ai săi, anume „pan Cernat Ploscar şi fratele său, Şteful”, cărora le dă şi le întăreşte
(„le-am dat şi le-am întărit, în ţara noastră, în Moldova), mai multe sate situate în
bazinul pârâului Corod („pe Corod”), inclusiv şi satul „Zmulţi, pe Suholui, şi mai jos,
unde este jude Uliu, anume Mileşti”332. Iar, dintr-o carte domnească de la Ştefan cel
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Mare, din 14 martie 1502, aflăm că un „Oancea, nepotul lui Bodea Ploscar” „a vândut
dreapta sa ocină [ocina lui dreaptă] din uricul bunicului său Bodea Ploscar, a patra
parte din satul pe Soholui, anume Mileşti, unde a fost Milea Uliul, la capătul de jos,
slugii noastre Petrea, pentru 70 de zloţi tătăreşti”333. Din aceste două documente
aflăm despre existenţa unui sat Mileşti în ţinutul Covurlui, care şi-a luat numele de
la un Milea Uliul, care la 1448 încă mai era în viaţă („unde este jude Uliu”; în
documentul din anul 1502 este folosită expresia „unde a fost Milea Uliul”, ceea ce
semnifică că acesta nu mai activa la Mileştii de pe Soholui, sau, ceea ce ar fi mai
verosimil, întretimp a decedat). Totodată, din aceste documente aflăm că satul
Mileşti nu s-a aflat în stăpânirea personală a lui Milea Uliul, deoarece acesta exercita
acolo funcţia de jude, deci nu era rudă cu neamul Ploscăreştilor. Dregătoria de jude,
deţinută de Milea Uliul, presupune că acesta a fost doar reprezentant al domnului,
responsabil de organizarea moşiilor şi satelor în locurile de pustie şi de
adiministrarea celor deja constituite. Astfel, mai multe sate aşezate de juzi au fost
botezate după numele acestora; în cazul nostru, satul Mileşti s-a numit după judele
Milea Uliul. Însă, după ce satul Mileşti a fost dăruit sau vândut Ploscăreştilor, acest
Milea Uliul, probabil, a plecat să-şi exercite atribuţiile de jude în alt loc, sau,
eventual, cu încuviinţarea noilor stăpâni, ar fi putut rămâne, în postura de „vornicel”
sau „vătăman”. Deci, în cazul răzăşilor din Mileştii Covurluiului, nu putem spune că
avem de a face cu urmaşii lui Milea Uliul, ci cu ai Ploscăreştilor, sau ai altora care au
obţinut parte de moşie prin cumpărătură (un exemplu în acest sens ar putea fi
slujitorul Petrea, menţionat ceva mai sus) sau de zestre.
Un Mile, care era, se pare, stăpân de moşie în ţinutul Dorohoiului, este atestat
de un hrisov de la Ştefan cel Mare, din 15 octombrie 1491, prin care s-a confirmat
faptul că „Nastea, fiica lui Ivan Bâzdâg, de bunăvoia ei, nesilită de nimeni, nici
asuprită, şi a dat vărului ei, sluga noastră Balşe, un sat pe Podraga, anume
Drăguşanii, puţin mai sus de iazul lui Milea”334.
Urmând logica utilizată în cazul satului Mileşti din ţinutul Tecuci, putem
presupune că a existat şi un Mile aflat în legătură directă cu satul Mileşti din ţinutul
Tutova, pe Pereschiv. Satul respectiv a fost atestat documentar la 18 februarie 1607,
atunci când domnul Simion vodă Movilă întăreşte lui „Calin comis” mai multe părţi
din „Mileşti, pi părău Pereschivului” cumpărate de la răzăşi (de la „Stanca, fata
Petrii, nepoata lui Toadir”; „Vasili, ficior Ancăi, fetii lui Guţilă şi rudeniia lui Marcu,
ficiorul Armancăi, fetii lui Guţilă”; „Muşa, fata Savii”; „Drăgana, fămeia Guţului”),
dintre care unii aveau stăpânire în acest sat de pe „moşii şi strămoşii ei de la Ştefan
voevod, de la Alexandru vodă”. Având în vedere consecutivitatea în care sunt
menţionaţi aceşti domni, putem identifica pe „Alexandru vodă” cu Alexandru vodă
Lăpuşneanul, iar pe „Ştefăn voevod” – cu Ştefăniţă vodă cel Tânăr, eventual cu
Ştefan cel Mare. Astfel, Milea, cel care a aşezat satul Mileşti de pe Pereschiv,
probabil şi strămoş răzăşilor acestei moşii, a trăit nu mai târziu de domnia lui
Ştefăniţă vodă (1517-1527).
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De asemenea, un Mile, a fost şi cel atestat la 30 martie 1528, atunci când
domnul Petru vodă Rareş a întărit câteva moşii unui grup de rude, descendente din
Laşco de la Işnovăţ, printre care apare şi un Mile: „Luca şi surorile lui Ana şi Cerna
fii Mărinii şi nepoţilor lor Miile fiiul Muşei i Giurge şi surorilor lor Magda i Vasca şi
Ana fii lui Petru şi iarăşi nepoţii lor Giurge şi surorili lui Ana şi Mărina fii Sirinei, toţi
nepoţi lui Laşco din Işnovăţi”; pe care moşii, anume trei sate situate în ţinutul
Lăpuşna, pe Işnovăţ, strămoşul lor le-a obţinut nu mai târziu de domnia lui Iliaş
vodă (1432-1436): „a lor drepte ocini şi moşii din uric di întăritură ci au avut moşul
lor Laşco din Işnovăţi de la strămoşul său Ilieşi voevod pe un sat pe Işnovăţi pi din
gios di capul Cheilor, alt sat pi din sus di capul Cheilor şi satul mai pe din sus de
Salce”335. Aurel V. Sava, reieşind din faptul că documentul citat s-a aflat în posesia
unor răzăşi de Bâzdâgeni, propune identificarea acestor trei sate (1. Din-sus de Chei;
2. Din-jos de Chei; 3. Din-sus de Salce) ale lui Laşco din Işnovăţ cu moşiile Ialoveni,
Bâzdâgeni şi Folteşti336. La rândul său, Emanuil Brihuneţ presupune că unul din
aceste trei sate ale lui Laşco din Işnovăţ, anume cel numit „Din-sus de Salce”, poate
fi identificat cu actualul sat Mileştii Mici din raionul Ialoveni, reieşind din faptul că
unul dintre nepoţii lui Laşco s-a numit Milea, iar satul Folteşti la care face trimitere
Aurel V. Sava, după cum mărturiseau unii răzăşi, s-a aflat mai sus de Cheile
Işnovăţului, în valea Bozului337. În susţinerea acestei localizări, Emanuil Brihuneţ
mai aduce două documente: a) declaraţiile răzăşilor moşiilor Cheile şi Folteşti în
cadrul unui proces de judecată din anii 1828-1829 avut cu Costache Russo. Astfel,
aceşti răzăşi, în tipul procesului, au făcut trimitere la ispisocul lui Petru vodă Rareş
din 30 martie 1528, referitor la moşiile întărite urmaşilor lui „Ilaşcu din Işnovăţi”,
anume „o sălişte pi din gios di capul Cheilor, şi alta pi din sus di capul cheilor şi mai
pi din sus la sălci”, făcând tentativa de a localiza aceste trei selişti: „au înţăles că
săliştile acelea nu pot fi altile dicât săliştile ci astăzi să numesc Mileştii, Cheile şi
Ialovenii”; b) într-o „hotărnicie de la anul 1796 a moşiei Negreşti (Brăila)”, megieşă
Mileştilor, se arată că în Valea Frasinului se „află un izvor pe lângă o Salce”. Emanuil
Brihuneţ admite că această Salce de lângă izvorul din Valea Frasinului ar putea să fie
în legătură cu seliştea „Din-sus de Salce” 338.
Probabil că Mile, fiul Muşei, nepot lui Laşco lui Işnovăţ a activat în special pe
parcursul primei jumătăţi a secolului al XVI-lea, reieşind din fapul că bunicul său a
obţinut privilegiu asupra moşiilor sale pe vremea lui Iliaş vodă, care a domnit în al
doilea sfert al secolului al XV-lea, iar maică-sa a trăit în a doua jumătate a secolului
al XV-lea. Încă un Mile a trăit în ţinutul Lăpuşna, în satul Stolniceni, în cea de a
doua jumătate a secolului al XVI-lea. Este menţionat într-un zapis din anul 1612,
când Suriţa, fata Nastii din satul Drăguşeni a vândut, pentru 20 de lei, partea sa de
moşie „Petrii şi frăţâni-său lui Ionaşco ficiori Milii ot Stolniceni”339.
Şi iarăşi, un alt Mile, care poate fi pus în legătură cu satul Mileşti din ţinutul
Vaslui, despre care am scris detaliat în primul compartiment al prezentului studiu.
335

Aurel V. Sava, Doc. lăp., nr. 4, p. 4.
Ibidem, p. 4.
337
Emanuil Brihuneţ, Op. cit., p. 136-139.
338
Ibidem, p. 138-139.
339
Aurel V. Sava, Doc. lăp., nr. 24, p. 41-42.
336

75

Am arătat că, în documente, pentru prima dată satul Mileşti de la Vaslui este atestat
abia în 1630, atunci când „Gavril din Zlătăreşti”, prespusul tată al fraţilor Nicolae şi
Apostol Milescul, a cumpărat de la un Potan din Zlătăreşti, fiul lui Pavăl, o parte de
moşie din „satul din Zlătăreşti la ţinutul Vasluiului”, parte de moşie situată „în parte
de giosu dispre Mileşti”340. Deşi Mileştii de la Vaslui a fost atestat relativ târziu,
avem tot temeiul să admitem că Mile de la Vaslui a activat în timpul domniei lui
Ştefan cel Mare, în cea de a doua jumătate a secolului al XV-lea. Personalitatea lui
Milea, fondatorul Mileştilor de la Vaslui, s-a aflat în centrul atenţiei lui Constantin
Cihodaru, care l-a identificat cu „Milea, fiul lui Sima logofăt”341. În susţinerea
ipotezei sale Constantin Cihodaru aduce mai multe argumente: a) o notă marginală
dintr-un manuscris al letopiseţului lui Grigore Ureche, în care se spune că dintr-un
Sima vistier „se trage neamul preînălţatului domn Ion Mihai Racoviţă Cehan”342; b)
un document de la Petru vodă Rareş, din 22 martie 1529, referitor la împărţirea
moşiilor Glodeni, Soci şi Duşeşti, între un grup de rude, anume „ale noastre slugi
Branu fiul Nastei, şi seminţia lui Delea, fiul Mariei şi nepoţii săi de frate Moga şi
fratele său Dragoş, fii popei Lucăi şi nepoţii lui de soră Toader şi sora lui, copii
Vascăi; şi iarăşi seminţiile lui Roman şi fratelui său Ion, copii Anghelinei şi mătuşa
lui Marena, toţi nepoţii Simei logofăt şi sora lui Ana, cneaghina lui Bârsan”. Toţi
aceşti descendenţi ai lui Sima logofătul şi ai surorii sale Ana, „au împărţit ale lor
drepte ocine şi moşii şi din direase ce au avut bunul lor Sima logofătul de la
străunchii noştri de la Iliaş şi Ştefan voievozi”, cu precizarea că „sora Simei logofăt,
Ana cneaghina lui Bârsan, ce ea au avut încă direase cu mărturie de la părintele
domniei meale (a lui Petru vodă Rareş – n.n.) Ştefan voevod”, pentru „satele anume
Glodenii şi giumătate sat la Voinova, unde a fost Paşco vătăman şi satul Socii şi
Duşeştii”343. Satele Glodeni, Soci şi Duşeşti erau situate pe pârâul Cuţitna, în jurul
satului Codăieşti, în ţinutul Vasluiului, iar în secolul al XVII-lea erau stăpânite de
neamul Racoviţă344. În acest context reaminitm de legăturile de rudenie dintre
Racoviţeşti şi Milesculeşti; c) un document din vremea lui Ştefan vodă Rareş, din 14
februarie 1552, din care aflăm că un „Ion Gherasim, fiul Anghelinei, fiica lui Milea,
strănepoata lui Sima logofăt” a vândut partea sa de moşie, a patra parte din satul
Glodeni345, aflat în apropiere de Mileşti. Anume pe acest Milea, fiul lui Sima,
logofătul domnului Ştefan vodă (1433-1435; 1436-1447), Constantin Cihodaru îl pune
340

Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade sau Fereştii (Vaslui). Studiu şi documente (în
continuare: Gheorghe Ghibănescu, Surete...), vol. XVI, Iaşi, 1926, nr. LXX, p. 46-47.
341
Constantin Cihodaru, Originea spătarului Neculai Milescu (în continuare: Constantin
Cihodaru, Op. cit.) // Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Seria nouă,
Secţiunea III, a) Istorie, tom. XVII, anul 1971, fasc. 2, p. 157.
342
Constantin Cihodaru, Op. cit., p. 156.
343
Gheorghe Ghibănescu, Surete şi Izvoade (Documente slavo-române) (în continuare:
Gheorghe Ghibănescu, Surete...), vol. XVIII, Iaşi, 1927, nr. 81, p. 140-143.
344
Constantin Cihodaru, Op. cit., p. 156.
345
DRH, A., Moldova, vol. VI, întocmit de I. Caproşu, Bucureşti, 2008, nr. 73, p. 127-128. Vezi
şi documentul nr. 169, p. 307-310, din timpul lui Alexandru vodă Lăpuşneanul, prin care la 24
aprilie 1555, „Ion Gherasim, fiul Anghelinei fiica lui Miclea, strănepot lui Sima logofăt” vinde
partea sa de moşie din satul Glodeni. Atragem atenţia că, de acestă dată Milea este numit
Miclea.

76

în legătură cu Mileştii de la Vaslui. Astfel, având în vedere să Sima a fost logofăt
între 20 august 1436 şi 5 martie 1446346, putem presupune că fiul său Milea a activat
sub Ştefan cel Mare.
prima jumătate a
secolului al XV-lea

Sima logofăt

a doua jumătate a
secolului al XV-lea

Milea

prima jumătate a
secolului al XVI-lea

Anghelina

mijlocul secolului
al XVI-lea

Ion Gherasim

Roman

Mai există alte câteva sate Mileşti, oiconimul cărora lasă să se înţeleagă că,
probabil, au avut şi ele în calitate de întemeietor pe un Mile, însă, deoarece
documentele care le atestă sunt relativ târzii şi fără prea multe detalii referitoare la
curgerea stăpânirii moşiilor, de aceea le vom prezenta într-un alt context. Astfel,
deocamdată ne vor rezuma doar la examinarea surselor referitoare la aceşti opt Mile
pe care i-am menţionat mai sus. Pentru început vom întocmi un grafic, cu o axă
cronologică, cuprinzând perioadele când au activat toţi aceşti Mile, pentru a putea
stabili care dintre acestea coincid. Suprapunerea perioadelor de activitate ale
câtorva dintre aceşti Milea, ar veni să sporească şansele ca personajele respective să
reprezinte de fapt o singură persoană, ceea ce ne-ar permite să micşorăm arealul
căutărilor, şi să concretizăm, segmentul cronologic şi spaţiul geografic în care s-ar fi
manifestat Mile, fondatorul Mileştilor de sub Codru.
Astfel, din graficul alăturat (vezi Schema 1) vedem că dintre toţi acei Mile pe
care i-am atestat pentru secolul al XV-lea – începutul secolului al XVI-lea, formează
trei grupuri: a) acei Mile care au activat în prima jumătate a secolului al XV-lea,
între 1422 şi 1448, prezenţi în ţinuturile Hotin, Tecuci şi Covurlui; b) grupul acelor
Mile care au activat, în linii generale, în timpul lui Ştefan cel Mare, şi atestaţi ca
moşinaşi în ţinuturile Dorohoi, Iaşi şi Vaslui; c) grupul Mile, atestat de documente
în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în ţinuturile Tutova şi Lăpuşna.
Din aceste trei grupuri, al doilea este cel care ne interesează pe noi, pe care lam numit, convenţional, grupul B. Astfel, pentru a putea aprofunda cunoştinţele
noastre despre Mile din Mileştii de sub Codru, ţinutul Iaşi, trebuie să cercetăm în
paralel documentele referitoare la aceşti Milea de la Vaslui, Iaşi şi Dorohoi, care,
probabil, au fost fie contemporani, fie una şi aceeaşi persoană. Având în vedere că,
în grupul B, doi Milea (în ţinuturile Vaslui şi Iaşi) sunt atestaţi ca fondatori de sate
numite Mileşti, ne putem pune întrebarea firească dacă a fost atestat cumva
documentar ca, vreun reprezentant al Milesculeştilor sau a Miliceştilor să fi stăpânit
concomitent în aceste două moşii, al căror nume amintesc de cel al strămoşului lor?
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Deşi, deocamdată, o atare situaţie nu este atestată documentar pentru moşiile
Mileşti din ţinuturile Vaslui şi Iaşi, însă ea este semnalată pentru moşia Măleşti
(Mălăeşti), de pe Prut, în ţinutul Lăpuşnei, şi pentru moşia Măleşti (Mileşti), de
asemenea pe Prut, în ţinutul Iaşi, ale căror denumiri par să facă trimitere la un Mile.
Astfel, în satul Măleşti (Mălăeşti), de pe Prut, în ţinutul Lăpuşnei, au stăpânit până
la începutul secolului al XVIII-lea neamul Milesculeştilor, reprezentat de fraţii Ion şi
Ştefan Milescul347; iar satul Măleşti (Mileşti), pe Prut, în ţinutul Iaşi, în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, s-a aflat în stăpânirea lui Alexandru Ramandi. Or,
se ştie că acesta din urmă a fost rudă cu Dumitrache Chiriţă Paleolog, cu care se
înrude, probabil, şi neamul Milesculeştilor.
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Pentru a înţelege mai bine acest aspect, este necesar să evidenţiem relaţia de
rudenie dintre neamurile Ramandi, Paleolog şi Milescul (vezi mai jos Schema 2).
Postelnicul Dumitrache Chiriţă Paleolog (căsătorit cu Maria, sora doamnei Elizaveta
a lui Ieremia vodă Movilă), a murit în luptă, fără urmaşi, însă a rămas descendenţa
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surorilor sale, împreună cu care a venit în Ţara Moldovei. O soră a postelnicului a
fost căsătorită cu un Ramandi, având ca fiu pe marele vistiernic Constantin Ramandi
care, la rândul său, a avut doi fii, pe marele vornic Alexandru Ramandi şi pe
Dumitraşco Ramandi. Această curgere a neamului este adeverită de mai multe
documente, spre exemplu, la 18 februarie 1658, au fost atestaţi „Ramandi fost vistier,
nepotul lui Chiriţă postelnicul, cu feciorii săi, Dumitraşco şi Alexandru”, dăruind lui
Ionaşco Rusul, mare logofăt, satul Buiucani, pe Bâc, în ţinutul Lăpuşna348; la 17
octombrie 1669, a fost menţionată „o danie de la jupâneasa lui Dumitrache Chiriţă,
fost mare postelnic şi nepotul său, Costantin Ramandi, fost vistier”349; la 23 mai 1672,
a fost menţionat „Alexandru Ramandi, mare pitar, feciorul lui Costantin Ramandi
vistier” şi „moşul său Chiriţă postelnic”350; iar între anii 1675-1678 – „Dumitraşco şi
Alexandru Ramandi, nepoţii lui Chiriţă Paleologu, fost mare postelnic”351.
În continuare vom arăta punctul care face conexiunea genealogică dintre
neamul Ramandi şi Milescul, ceea ce ar fi un argument în plus referitor la
descendenţa Milesculeştilor din Paleologi, fără a mai insista prea mult asupra
fapului că mai multe documente îi atestă pe reprezentanţii acestor neamuri
participând împreună la diferite procese, în caliate de martori sau megieşi. Un
exemplu elocvent în acest sens ar fi, bunăoară, cazul de la 26 ianuarie 1685, când în
postura de martori la o vânzare de moşie din Ţibăneşti, pe Şacovăţ, ţinutul Vaslui,
au fost atestaţi „Alexandru Ramandi, fost mare postelnic, Ion Apostolache (Milescul
– n.n.), al doilea logofăt” şi alţii megieşi din Mireşti, Jigoreni şi Spineni (toate în
ţinutul Vasluiului)352.
Însă, un interes major trezeşte documentul întocmit la 11 august 1690, din care
aflăm că domnul Constantin vodă Cantemir, a judecat pricina dintre Leontie,
egumenul mănăstirii Galata, cu Toader postelnicul, fiul lui Apostolachi Rusul, şi Ilieş
Abăza, nepoţii lui Ionăşcuţă Rusul, fost logofăt, pentru satul Buecani (este vorba de
Buiucanii de pe Bâc, din apropierea Chişinăului–n.n.), ţinutul Lăpuşna, care a fost
dăruit mănăstirii „de Chiriţoae”, adică de Maria, soţia lui Dumitrache Chiriţă
Paleolog. Însă, mai târziu, Constantin „Ramandi cel bătrân, nepotul lui Chiriţă,
neştiind de acestă danie, l-a dăruit şi el lui Ionăşcuţă logofăt”. După aceea Ionăşcuţă
Rusul s-a judecat la Divan cu călugării, şi „a fost dat rămas şi a ţinut mănăstirea
satul până în timpul lui Ştefăniţă vodă”. În domnia lui Ştefăniţă vodă Lupul,
„Macarie, egumenul mănăstirii Galata, având prieteşug cu Ramandi, a primit de la
acesta satul Măleşti pe Prut, dându-i în schimb satul Buicani, pe care l-a dăruit din
nou lui Ionăşcuţă logofăt”. În aceste condiţii, cumnaţii Toader Rusu şi Ilie Abăza,
fiind daţi rămaşi la judecata lui Constantin vodă Cantemir, „şi-au luat înapoi satul
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Măleşti, iar mănăstirea va stăpâni satul Buicani”353. Despre schimbul de moşii dintre
Macarie, egumenul mănăstirii „Galata de Sus” şi Constantin „Ramandi, fost vistier,
nepotul lui Dumitrache Chiriţă postelnic” aflăm din documentul întocmit la 12
ianuarie 1658, în care se arată că Constantin Ramandi, fost vistier, a dat mănăstirii
„părţi de ocină în siliştea Măleşti, pe Prut, ţinutul Iaşi, şi 100 de matce bune”,
primind în schimb de la mănăstire „satul Buiucani de pe Bâc, ţinutul Lăpuşna”354.
La 7 februarie 1747, jupâneasa „Marie, a răposatului Ilie Cantacuzino vistiernic”
a făcut înştiinţare despre felul cum şi-a împărţit averile între copii şi nepoţii săi,
printre care: „nepotului, lui Ilie Zmuncilă, pre carili eu l-am botezat şi mă slujeşte
până astăzi, îm poartă grije caseii, i-am dat un inel cu zapfir, un satu pe Prut, anume
Măleştii, ce mi-s zestri de la tatăl meu, şi l-au vândut nepotul Zosin Lupului stolnic,
fără ştire me. Şi i-am datu altu satu, Terleştii, ce-au fost al surori-me Aniţii, tij l-au
vândut Zosin”355. Subliniem fapul că, această jupâneasă Maria, soţia lui Ilie
Cantacuzino, a fost fiica lui Miron Costin, deci, satul Măleşti de pe Prut a fost moşie
a Costineştilor, apoi a intrat în stăpânirea Cantacuzineştilor. La începutul secolului
al XIX-lea, la 1823, aflăm că un Manolache Eni, căminar, împreună cu dvoreanul
basarabean Ilie Eni „revendică o jumătate din satele Trileşti şi Mileşti, înglobate în
moşia Sculeni a vistiernicului Nicolae Ruset”, în baza fapului că dunt descendenţi
din „fiica vornicului Ştefan Boul”. Moşiile Trileşti şi Mileşti „îşi pierduse numele şi
erau situate în jumătatea de peste Prut a ţinutului Iaşi”356.
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Cu acestă ocazie, nu putem să nu menţionăm că o altă moşie „Mălăeşti de la
ţinut Lăpuşnii, pe apa Prutului”, „în gura Călmăţuiului”357, moşie numită şi Măleşti, a
fost stăpânită de „Ion spătar, fratele lui Ştefan Milescu”358, pe care au moştenit-o,
probabil, de la tatăl lor, Apostol Milescul.
Astfel, odată ce neamul Milesculeştilor a stăpânit în Mileştii de la Vaslui şi în
Măleştii de la Lăpuşna, nu excludem posibilitatea să fi existat anumite conexiuni şi
cu Mileştii de sub Codru. Ne referim la posibilitatea ca Mileştii de la ţinutul Vaslui şi
cei de la ţinutul Iaşi să fi aparţinut unuia şi aceluiaşi Mile, strămoş atât
Milesculeştilor cât şi Miliceştilor. Această idee este probată, tangenţial, şi de o serie
de documente, privitoare la moşiile din vecinătatea tuturor acestor patru sate
Mileşti şi Măleşti. Avem în vedere cazul satelor şi moşiilor Bumboteşti (Bumbăta,
Bomboteşti), dar şi a personajelor care le-au dat nume, atestate în acelaşi context cu
Mileştii: a) primul exemplu este cel al satului Bumbăta (Bumbăteşti) din ţinutul Iaşi,
situat puţin mai la mează-noapte de Mileştii de sub Codru, şi menţionat pentru
prima dată la 5 octombrie 1437, atunci când domnii Ilie vodă şi Ştefan vodă au întărit
mănăstirii Probota („mănăstirea din Poiană a schitului Necolae”) mai multe sate,
anume: „unde au fost Mihăilă Roşca, şi Răpcinţii, şi Rădăuţii, şi unde este Bălan, şi
unde este Dragotă, şi unde este Şandru, şi unde este Petrea Bumbotă şi un loc de
pustiu din gios de Bumbotă, într-o vale”359. Mai târziu, satul Bumbăteşti de sub
Codru, ţinutul Iaşi, a întrat în stăpânirea postelnicului Dumitrache Chiriţă
Paleologul, ca, la 31 martie 1655, să-i fie întărit de Gheorghe vodă Ştefan
vistiernicului Constantin Ramandi („întăreşte lui Ramandi, fost vistiernic, nepot de
soră al lui Chiriţă Paleologul fost postelnic, satele... Bumboteşti, Şendreni şi Podul
lui Topor, ţinutul Iaşi, să le stăpânească cu tot venitul, pentru că este cea mai
apropiată rudă a susnumitului postelnic”)360. Din alte câteva documente, emise în a
doua jumătate a secolului al XVII-lea, aflăm că satul Bumbăteşti din ţinutul Iaşi s-a
aflat şi în stăpânirea neamului Coci (să ne amintim acum de ipoteza de lucru lansată
de Ştefan S. Gorovei, privind relaţiile de rudenie dintre neamurile Coci şi Milescul –
n.n.). Astfel, la 28 ianuarie 1663, Eustratie vodă Dabija împuterniceşte pe marele
vornic Ilie Şeptelici „să scoată în vânzare satele, moşiile şi casele răposaţilor Radu,
fost stolnic şi [Niculae] Abăza, sulger, fii hatmanului Gavril, fratele lui Vasilie vodă,
pentru plata datoriilor” acestora. Concomitent, domnul „întăreşte uric lui Baca, fost
comis, asupra satului Bumbăteşti, din ţinutul Iaşi, dat acestuia în schimbul datoriei
de 125 de lei”361. Dintr-un alt document, aflăm că satul Bumbăteşti („satul
Bonbăteşti, din ţinutul Iaşi”) a fost făcut danie mănăstirii Hangul de către „Măricuţa
vămăşoaia”, fiica lui Gheorghe Coci hatmanul, un alt frate a lui Vasile vodă Lupul,
sat pe care mănăstirea, la 29 septembrie 1666, l-a schimbat cu Gheorghe Ursachi
mare vistier („i-au dat lui Ursache mare vistier satul Bonbăteşti din ţinutul Iaşi”), cel
care a fost căsătorit cu Ilinca, o altă fiică a lui Gheorghe Coci, sora Măricuţei362. Nu
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încape nicio îndoială că acest sat Bumbăteşti din ţinutul Iaşi este unul şi acelaşi cu
actualul sat Bumbăta, din raionul Ungheni, deoarece acesta din urmă este arătat de
mai multe surse din secolele XVIII-XIX ca aparţinând neamului Coci („dumnealui
şetrar Costantin Coci, răzeş de Bumboteşti”, la „ţinut Ieşii” atestat la 15 iunie 1767)363;
b) cel de al doilea exemplu, ţine de satul Bumboteşti de la Vaslui. Astfel, la 12 martie
1528, sub Petru vodă Rareş, un grup de rubedenii, format din „Mihailo postelnic şi
fratele său Pilat şi surorile lor Parasca şi Anuşca şi Magdalina, copii Urâtei şi verii
lor, sluga noastră Ilea şi sora lui, Dragolina şi copii lui Eremie şi iarăşi vărul lor
Trifan, fiul lui Duma Bumbotă”, toţi împreună, din privilegiul de împărţire avut de
părintele lor încă de la Ştefan cel Mare, „au împărţit dreptele lor ocine şi dedine...
satele anume Bumboteşti şi jumătate din satul Zlătăreşti”. Astfel, Mihailo şi Pilat şi
surorile lor, toţi copii ai Urâtei, au obţinut jumătate din satul Bumboteşti, partea de
jos; cealaltă jumătate din Bumboteşti, partea de sus, a revenit lui Ilea şi surorii lui;
iar lui Trifan – jumătate din satul Zlătăreşti, anume partea din jos364. Despre legătura
dintre satul Zlătăreşti cu Mileştii de la Vaslui şi neamul Milesculeştilor am arătat pe
larg în primul capitol, însă, totodată, credem ne lipsit de interes să cităm încă un
document, din 3 martie 1754, prin care Matei vodă Ghica întăreşte marelui logofăt
Radu Racoviţă satele Tătăranii şi Childeştii, din ţinutul Vaslui, precizându-se
hotarele acestora. Printre punctele de hotar ale moşiilor susnumite apare şi un „boor
vechiu despre Mileşti este hotar Tătăranilor”, apoi hotarul trecea pe „din gios ce să
hotărăşte cu Mileştii şi cu Fereştii”, iar „din boorul ce să hotărăşte cu Mileştii şi cu
Fereştii şi alăturea cu Mileştii în sus până la locul lui Bumbotă”365; Conform lui
Alexandru I. Gonţa366, satul Bumboteşti menţionat la 12 martie 1528, trebuie localizat
în apropierea satului Tăcuta, din ţinutul Vaslui, însă, din hotarnica Tătărănilor,
întocmită la din 3 martie 1754, „locul lui Bumbotă” este arătat în apropiere de Mileşti
şi, respectiv, lângă Zlătăreşti. Astfel, în cazul în care nu s-a produs vreo confuzie,
putem admite că avem de a face cu două oiconime de tip „Bumbotă” în ţinutul
Vaslui; c) şi cel de al treilea, satul Bumbăta, pe Prut, în ţinutul Fălciu.
Mai jos am realizat o schemă grafică (vezi Schema 3), ce reflectă amplasarea
geografică a moşiilor cu radical „Mile” şi „Bumbota”, care evidenţiază faptul că
moşiile respective s-au aflat într-o apropiere relativă între ele, iar în perimetrul
situat între toate aceste moşii au fost cuprinse părţi din ţinuturile Iaşi, Vaslui,
Lăpuşna şi Fălciu. Astfel, dacă urmăm logica privind existenţa unor tangenţe
istorico-genealogice între întemeietorii (Mile şi Bumbotă) şi stăpânii ulteriori
(Milici, Milescul, Paleolog, Ramandi şi Coci) ai acestor moşii, expemple a unor
asemenea conexiuni ar trebui să mai existe şi în perimetrul spaţiului mărginit de
moşiile de tip „Mile” şi „Bumbota”. Un asemenea punct de tangenţă este atestat în
363
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spiţele genealogice întocmite, în secolul al XIX-lea, de către boierul basarabean, cu
rădăcini în ţinutul Vasluiului, Constantin Tufescu. Astfel, într-una din spiţele lui
Tufescu găsim o însemnare împortantă „la numele lui Petraşcu (cel pe care spiţele
respective îl arată în relaţii de rudenie cu neamul Milescul, probabil bunic al fraţilor
Nicolae şi Apostol Milescul – n.n.) este însemnat că a avut danie de la Chiriţă
postelnicul (evident Paleolog, cumnatul doamnei Elisaveta Movilă) întregul sat
Vulpeşti, întărit cu ispisoc din 7168 apr. 21, şi jumătate de Golăeşti”367, danie care,
conform lui Constantin Cihodaru, putea fi făcută de Dumitrache Chiriţa Paloelog lui
Pătraşco logofătul doar în cazul în care aceştia doi au fost rude368. Or, în urma
cercetătilor întreprinse de Sever Zotta şi Constantin Cihodaru, putem considera că
spiţele lui Constantin Tufescu nu sunt în nici un caz false, poate puţin confuze, din
pricina inexistenţei la mijlocul secolului al XIX-lea, când au fost întocmite, a acelei
baze documentare de care dispune actualmente ştiinţa istorică naţională. Valoarea
spiţelor respective, în special pentru problema de care ne ocupăm în această lucrare,
este sporită de fapul că moşiile menţionate mai sus, anume Vulpeşti şi Golăieşti, în
secolul al XIX-lea aparţineau lui Constantin Tufescu! Aceste două moşii se aflau în
partea din stângă Prutului a ţinutului Iaşi, în apropiere imediată de satul Mileşti de
sub Codru. Actualmente, moşia şi satul Vulpeşti se află în raionul Ungheni, iar
moşia Golăieşti, din imediata apropiere, a fost înclusă, parţial, în componenţa celei
dintâi. Despre curgerea stăpânirii acestor două moşii cunoaştem foarte puţin; pe
moment ştim doar că satele Vulpeşti şi Golăeşti au întrat în stăpânirea lui
Constantin Tufescu prin moştenire, pe linie maternă, de la Paraschiva, fiica pitarului
Iordache Iuraşco, şi soţia lui Leon Tufescu, după cu reiese din mărturia făcută, la 22
martie 1833, de către fiii săi, printre care şi Constantin Tufescu: „moşia Vulpeşti cu
partea alăturată din Golăeşti, din stânga Prutului, în ţinutul Iaşilor, care au fost
zestre a mamei noastre”; „mama noastră paharniceasa Paraschiva, fiica pitarului
Iordache Iuraşcu”369. De la o soră a mamei sale, anume călugăriţa Epraxia,
Constantin Tufescu a obţinut danie „moşia Manoileşti, din stânga Prutului, ţinutul
Iaşi”, aflată în vecinătatea Vulpeştilor şi Mileştilor370. Totodată, trebuie să
menţionăm că, printre moşiile basarabene ale lui Constantin Tufescu figura satul
Temeleuţi, megieş, dinspre răsărit, Mileştilor de sub Codru, după cum rezultă din
mărturisirea bunicului său, anume Costantin Tufescu, fost şetrar, din 10 martie 1786,
367
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precum că „jumătate din satul Tomeleuţi pe râul Bâc, în ţinutul Orheiului, am
obţinut-o de zestre, de la soţia mea Maria, fiica lui Toma Mazarachi”371. Reamintim
că, în Iaşi, Toma Mazarachi şi Milesculeştii au fost vecini cu casele372.
Totodată, trebuie să menţionăm că în apropiere de moşiile Vulpeşti şi
Golăeşti, în vecinătatea Mileştilor de sub Codru, se află satul Cârneşti, pe care
Constantin Cihodaru l-a pus în legătură directă cu Nicolae Milescul spătarul, a cărui
poreclă, după tăierea nasului, a fost Cârnul373. Astfel, denumirea satului şi moşiei
Cârneşti face trimitere la faptul că a aparţinut unui moşinaş cu porecla Cârnul. Să fie
oare întradevăr vorba de Nicolae Milescul? Pentru a da un răspuns clar la acestă
întrebare trebuie de examinat în complex problema moşiilor şi satelor nominalizate
mai sus, anume Mileşti, Vulpeşti şi Cârneşti (cu semnificaţia etimologică,
probabilă, care face aluzie la o personă, de neam domnesc, pedepsită pentru
hiclenie, şmecherie şi înaltă trădare faţă de stăpân prin scurtarea nasului). Având în
vedere că în unele documente oiconimul „Cârneşti” apare ortografiat „Corneşti”,
admitem posibilitatea că acest toponim ar putea face trimitere la un strămoş
„Cornea” şi nu „Cârnul”374.
În acest context trebuie să evidenţiem faptul că, la 2 aprilie 1777, un „Ioniţă
Leva căpitan” mărturisea precum că o moşie, „anume Măceştii, din ţinutul Eşului, ce
este alăture cu Onţăştii, supt Răzină, ce să hotărăşti cu moşia Probota despre răsărit,
iară din sus să hotărăşti cu moşiia Gogăeştii i Golăeştii”, este a „dumisale căpitan
Andriiu Ciorneiu”, „de cumpărătură de pe moşul său Frangoli, ce-au fost vameş
mari”375, care a fost, dacă nu un Milescul, atunci înrudit cu Milesculeştii. Moşia
Măceştii, se mărginea „pi din sus cu Golăeştii i cu Gogăeştii, iar pi din gios să
hotărăşte cu moşiia Onţeştii”, iar „dispre apus să hotărăşti cu moşiia Hulpeştii”,
adică cu Vulpeştii376, care a aparţinut lui Dumitrache Chiriţă Paleologul, apoi lui
Pătraşco logofătul, un strămoş al neamului Milescul. Despre moşia Măceşti, a
căpitanului Andrei Ciornei, se relata, la 15 mai 1779, că a aparţinut cândva unei
„Marii, vorniceasa a răpăsatului vornecului Rămandi (este Alexandru Ramandi, mare
vornic–n.n.), că după răposare vornecului Rămandi au rămas datori 442 lei dumisale
vameşului Frangole, şi neavându cu ce plăti” s-a rugat lui Frangole „ca să primască
aceste moşii (Măceştii şi altele câteva–n.n.) pentru acea datorii şi pentru 100 lei, ceau luat Suli Paliolog”, moşii care au aparţinut lui „unchiu său Chiriţa Dumitrachi
Paliologu”377.
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De asemenea, remarcăm şi faptul că, spre exemplu, „Măranda Buciumoae, fata
Milescului”, a făcut danie a treia parte din satul „Cozmeni, pe Prut, la ţinutul
Ieşului”, moştenită de la „Postolachi paharnic, tatul lui Ştefan Milescul”, şi
amplasată lângă Zagarancea şi Bogdăneşti, ceva mai la nord de oraşul actual
Ungheni, lui „Vasile Buhăescul biv vel paharnic”. Acesta din urmă mărturisea, la 15
aprilie 1762, că satul „mi-au fostu danie” de la Maranda, fiica lui Ştefan Milescul, şi
„de la fiul său Neculai Bucium postelnic pentru multe faceri de bine, ce-au avut de
cătră noi378. De altfel, în secolul al XVIII-lea, atestăm pe doi reprezentanţi ai
neamului Buhăescu în calitate de răzăşi (deci urmaşi ai lui Mile–n.n.) de Mileşti
(„Costandin Buhăescu mazil, răzăş”, la 16 iunie 1786 şi la 19 iunie 1786379) şi de
Hotineşti („răzăşi, anume Grigoraş Buhăescul mazil”, la 27 martie 1784380), ambele în
ţinutul Iaşi, în stânga Prutului, în apropiere nemijlocită de Vulpeşti şi Golăeşti.
Măleşti (Mileşti)
Bumbăteşti (Bumbăta)
Bumboteşti
Vulpeşti
râul PRUT

Locul lui
Bumbotă

Golăeşti
Mileşti

Mileşti

Măleşti (Mălăeşti)
Schema 3
Bumbăta
Astfel, semnalăm o serie de aspecte ce ne permit să presupunem existenţa
conexiunilor istorico-genealogice dintre neamurile Milici şi Milescul, precum şi
între satul Mileşti de sub Codru, ţinutul Iaşi, şi satul Mileşti de la Vaslui,
determinate, probabil, de unul şi acelaşi strămoş comun pe nume Mile.
II.2. Mileştii de sub Codru
În continuare vom examina un alt mănunchi de probleme referitoare la
genealogia neamului Milici şi curgerea stăpânirii moşiei Mileşti de sub Codru. Or,
după cum am menţionat mai sus, acestea se află într-o interdependenţă, din care
motiv am decis să le abordăm în comun. Alcătuirea genealogiilor neamurilor
378
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boiereşti, şi în genenere a tuturor moşinaşilor Ţării Moldovei, a fost determinată în
primul rând de necesitatea păstrării ordinii în privinţa moştenirii bunurilor funciare,
după obiceiul pământului, sau obiceiul răzăşiei. De aceea, urmărind felul în care a
evoluat stăpânirea („curgerea”) moşiei Mileşti, putem clarifica şi anumite chestiuni
de ordin istorico-genealogic. Astfel, pentru început vom evidenţia faptul că moşia
Mileşti de sub Codru, ţinutul Iaşi, asemenea altor moşii ale Moldovei medievale,
avea o anumită structură internă, în cazul nostru, era compusă din patru „bătrâni”.
Termenul „bătrân”, utilizat pe larg în Evul Mediu pentru desemnarea părţilor
interne ale moşiei moldoveneşti, avea semnificaţie dublă, atât din punct de vedere
genealogic, cât şi funciar. De regulă „bătrânul” moşiei aveau nume, care amintea de
un strămoş al stăpânilor, dar totodată acesta desemnau şi o porţiune concrectă de
pământ din trupul moşiei, cu hotare bine conturate, parte care se afla în
proprietatea descendenţilor aceluiaş strămoş, cu numele sau porecla căruia a fost
„botezat”. Moşia Mileşti s-a împărţit, iniţial, după patru bătrâni, şi anume Milic
(Milici, Milih), Pilat, Carton şi Sterpul, aceştia constituind cele mai mari unităţi de
măsură a pământului moşiei. De altel, după cum am menţionat deja, aceşti
„bătrâni”, Milic (Milici, Milih), Pilat, Carton şi Sterpul, n-au fost doar părţi ale
moşiei Mileşti, dar şi personaje istorice concrete, descendenţi din Mile,
întemeietorul Mileştilor. De altfel, numele „bătrânilor”, ca unitate funciară, putea
lua, în dependenţă de caz, forma numelor de neam sau a ramurii de neam, a
prenumelui sau a poreclelor unor stăpâni ai moşiei. Astfel, numele „bătrânului”
Milic (Milici, Milih, Miliscu) provine de la numele neamului Milici, deci, putem
afirma că acest bătrân s-a aflat în stăpânirea unui descendent pe linie masculuină a
strămoşului Mile, fără să cunoaştem exact care a fost prenumele său. Ştim de
existenţa lui Nicoară Milici, a lui Dima Milici şi, probabil a lui Şendrea Milici, însă
nu este clar de la cine anume dintre ei şi-a luat numele bătrânul „Milic”. Cel mai
probabil, acesta poate să fi fost în legătură antoponimică cu Nicoară Milici sau cu
unul din descendenţii săi. Totuşi, să nu uităm că împărţirea moşiei pe bătrâni nu
întotdeauna se făcea după primii descendenţi ai strămoşului-fondator. Există
numeroase exemple ce demonstrează faptul că împărţirea moşiilor pe „bătrâni” se
făcea în a doua, în cea de a treia sau a patra generaţie (vezi, spre exemplu, exemplul
moşiei Boşcana, ţinutul Orhei381), iar în cazul tranzacţiilor funciare şi a schimbării
stăpânilor, în genere puteau să se modifice radical nomenclatura „bătrânilor”.
Această idee include şi problema perioadei cronologice ce ţine de începutul
împărţirii pe „bătrâni”, care diferă substanţial de la o moşie la alta. Cu această
ocazie, subliniem că existenţa celor patru „bătrâni” ai moşiei Mileşti este semnalată
documentar abia la mijlocul secolului al XVIII-lea, şi nu există certitudine că reflectă
o realitate arhaică, din secolul al XVI-lea, deoarece poate fi vorba de o reconstituire
tardivă, bazată pe tradiţia neamului, generată de procesul descompunerii stăpânirii
devălmaşe, demarat încă la începutul secolului al XVII-lea.
De altfel, nu întodeauna numele „bâtrânilor” au fost utilizate încâ din timpul
vieţii stăpânilor-strămoşi a acestor părţi de moşie. Astfel, numele bătrânului
381
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„Sterpul”, reprezintă o poreclă, creaţie tardivă a răzăşilor de Mileşti, cu referinţă la
un strămoş de-al lor, călugărit la mănăstirea Probota, din care motiv nu a avut copii,
adică a fost sterp. Or, cu siguranţă că acel călugăr, cât a fost în viaţă, nu s-a numit cu
acest nume, şi nici nu a purtat o asemenea poreclă. Astfel, admitem că acest nume al
„bătrânului” Sterpul a fost inventat mult mai târziu de către răzăşii de Mileşti, după
moartea rubedeniei călugărite la mănăstirea Probota. Această concluzie poate fi
extinsă şi asupra numelor celorlalţi trei „bătrâni” ai Mileştilor. Deoarece numele de
neam Milici a fost menţinut doar de „bătrânul” Milic, presupunem că în cazul
„bătrânilor” Pilat şi Carton avem de a face cu o descendenţă pe linie femenină din
strămoşul Mile.
O structură similară, pe patru „bătrâni” (Milic, Pilat, Carton şi Sterpul), a avuto şi moşia Vârtopeni (Hârtopeni), stăpânită încă de strămoşul Mile, şi situată alături
de Mileşti. Cu timpul însă, aceste două moşii au fost comasate într-un singur trup, şi
au purtat numele „moşia Mileşti şi Vârtopeni”. Totodată, trebuie să specificăm că în
anul 1553/1554 (sau 1560), adică atunci când sunt menţionate pentru prima dată
moşiile Mileşti („un sat în fundul văii Obrejului, unde au fost casa moşului lor, a
Milii”; „săliştea din fundul văii Obrejului, unde au fost casa moşului său Milii, ce să
cheamă acum Mileştii”) şi Vârtopeni („alt sat la fântână, ce să cheamă acum
Vârtopenii”), ele se împărţea în câte trei părţi382. În documentele din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea, ambele moşii erau formate din câte patru părţi
(„bătrânii” Milic, Pilat, Carton şi Sterpul), iar spre finele aceluiaşi secol acestea erau
compuse din câte trei părţi („bătrânii” Milic, Pilat şi Carton), iar la 1784 este atestat
şi „bătrânul”(?) „Hăraga, din sat din Mileşti, cum şi din Hârtopeni383. Astfel, nu
siguri că împărţirea pe „bătrâni” din secolul al XVIII-lea o repeta pe cea din anul
1553/1554 (sau 1650), când descendenţii celor trei copii ai lui Mile, stăpâneau fiecare
câte o treime din moşia Mileşti şi câte o treime din Vârtopeni. Însăşi documentul în
acestă problemă este confuz, probabil din cauză că reprezintă un suret de la
mijlocul secolului al XVIII-lea, realizat prin traducerea textului slavon de pe zapisul
original de către „Evloghie dascăl în Şcoala slovenească”. Ne referim la faptul că, în
prima parte a documentului nu se arată clar dacă o treime din satul Mileşti, partea
de jos, şi o treime din seliştea Vârtopeni, partea de sus a revenit doar lui Ţâgan,
Cernat şi Bilui, fii lui Şăndrea, sau şi rudelor lor; în a doua parte a documentului, se
specifică că Dima Milici stăpânea a treia parte din Mileşti, partea de mijloc, şi a treia
parte din Vârtopeni, de asemenea partea din mijloc; la rândul lor, copii lui Nicoară
Milici aveau în stăpânire o altă treime din satul Mileşti, însă partea de jos, iar în
Vârtopeni a treia parte, partea de sus. Astfel, reiese că copii lui Şăndrea şi Nicoară
Milici, la mijlocul secolului al XVI-lea stăpâneau două din cele trei părţi ale moşiei
Mileşti, precum şi două din trei părţi ale Vârtopenilor, iar lui Dima Milici iau revenit
părţile de mijloc (vezi Schema 4). Evidenţiem acest aspect deoarece este foarte
important pentru cercetarea istorico-genealogică a neamului Milici, deoarece
împărţirea Mileştilor şi Vârtopenilor în trei părţi, conform zapisului din 1553/1554
(sau 1560), nu se regăseşte şi în documentele de la mijlocul secolului al XVIII-lea,
382
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deoarece la această sunt atestaţi patru „bătrâni”. Astfel, putem presupune că
împărţirea acestor moşii după patru bătrâni (Milic, Pilat, Carton şi Sterpul) a fost de
factură mult mai târzie decât mijlocul secolului al XVI-lea.

Ţâgan, Cernat şi Bilui, fiii lui Şăndrea

Vârtopeni

lui Dima Milici
lui „?”, Gârle şi Dobra,
fii lui Nicoară Milici
Mileşti
lui „?”, Gârle şi Dobra,
fii lui Nicoară Milici
lui Dima Milici
Schema 4
Mileştii Mici
Dima Milici
Nicoară
Dobra
Schema 5

În acest context, nu putem să nu reflectăm puţin asupra unei chestiuni
istoriografice controvrsate, referitoare la documentul din 1553/1554 (sau 1560).
Astfel, Emanuil Brihuneţ consideră că acest zapis se referă nu la Mileştii de sub
Codru, ci la moşia Mileşti (actualmente, Mileştii Mici–n.n.), din ţinutul Lăpuşna.
Această ipoteză de lucru se bazează pe câteva argumente: a) moşia satului Mileşti de
sub Codru, ţinutul Iaşi, la mijlocul secolului al XVIII-lea, era formată din „bătrânii”
Milic, Carton, Pilat şi Sterpul, iar cea a satului Mileştii Mici, la începutul secolului al
XIX-lea era compusă din „bătrânii” Dima Milici, Nicoară şi Dobra. Având în vedere
că numele „bătrânilor” Mileştilor Mici se regăsesc, spre deosebire de cei ai Mileştilor
de sub Codru, în documentul din 1553/1554 (sau 1560), Emanuil Brihuneţ, deşi
acceptă ideea existenţei legăturilor de rugenie dintre răzăşii acestor moşii, consideră
că zapisul se referă la moşia din ţinutul Lăpuşnii; b) existenţa la sud de Ialoveni şi
ceva mai la nord de satul Mileşti a unui toponim „Hârtop”, care pare potrivit pentru
„localizarea satului Vârtopeni”; c) sintagma toponimică „fundul văii Obrejului”,
utilizată în documentul din 1553/1554 (sau 1560), nu se regăseşte în toponimia
satului Mileşti de sub Codru, care la mijlocul secolului al XVIII-lea este arătat aşezat
„la obâşia văii Boldureştilor şi nu Obreja”; însă, până în prezent există în cuprinsul
satului Mileştii Mici o mahala numită „Fundul Văii”, pe care Emanuil Brihuneţ o
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identifică cu Valea Obrejul. În acest fel, şi casa patriarhului Mile ar putea fi
localizată în cuprinsul moşiei Mileştilor Mici şi nu la Mileştii de sub Codru; d)
utilizarea documentului din 1553/1554 (sau 1560) de răzăşii din Mileştii de sub Codru
la procesele de judecată şi la hotărnicirile moşiei lor, nicidecum nu înseamnă, în
opinia lui Emanuil Brihuneţ, că acesta le-ar fi aparţinut pe drept. Având în vedere
că, în timpul hotărnicirii din anul 1755, răzăşii din Mileştii de sub Codru nu
dispuneau de zapisul de la Alexandru vodă Lăpuşneanul, însă îl folosesc la
hotărnicirea din 1756, cu precizarea că a fost adus de răzăşi de la nişte rude a lor,
autorul citat consideră că în anul 1756 „hotarnicul Melegi a profitat de actele
răzeşilor din Mileştii de pe Işnovăţ, posibil rude îndepărtate răzeşilor din Mileştii de
la Codru, în interesul cărora practic au şi fost folosite”. Mai mult, în aceeaşi
hotărnicie, referitor la moşia Vârtopeni (Hârtopeni), unii „oameni buni” megieşi ar fi
declarată că „n-au ştiinţă de o asemenea moşie la Codru”384.
Ne alăturăm opiniei lui Emanuil Brihuneţ privind existenţa relaţiilor de
rudenie dintre răzăşii moşiei Mileşti de sub Codru, ţinutul Iaşi, şi cei ai moşiei
Mileştii Mici, ţinutul Lăpuşna, însă nu împărtăşim ideea referitoare la aparteneţa
documentului din 1553/1554 (sau 1560) către moşia Mileştii Mici din ţinutul Lăpuşna,
deoarece considerăm că acesta ţine exclusiv de moşia Mileşti de sub Codru, ţinutul
Iaşi. În sprijinul acestei afirmaţii există mai multe argumente: a) în primul rând,
prezenţa „bătrânilor” Dima Milici, Nicoară şi Dobra în cuprinsul Mileştilor Mici («в
уделе Думы Миличи»385, «вотчина Милешты разделяется на три удела
(батрина) Добра, Никора и Думе»386, «вотчина Милешты в Кишиневском уезде
состоящая принадлежит нам резеам, разделяется на три батрина Добри,
Некора и Думе Милича»387), demonstrează doar existenţa legăturilor de rudenie
dintre răzăşii de Mileştii Mici cu cei din Mileştii de sub Codru, şi nicidecum nu
confirmă faptul că zapisul din 1553/1554 (sau 1560) se referă la moşia de pe Işnovăţ.
De altfel, ştiind numărul părţilor şi ordinea stăpânirilor urmaşilor lui Mile în Mileşti
şi Vârtopeni, constatăm că nu corespund întrutotul cu „bătrânii” Mileştilor Mici
(vezi Schema 5). Şi anume: 1) lipsesc „bătrânii” fiilor lui Şăndrea; 2) în moşia Mileştii
Mici există doi „bătrâni”, unul al lui Nicoară şi altul al fiicei sale, Dobra, deşi ştim că
Dobra şi Gârle, copii lui Nicoară Milici au stăpânit în Mileşti doar o parte de moşie
din cele trei. Probabil, moşia Mileştii Mici a revenit doar în partea a câţiva dintre
urmaşii lui Mile, precum şi forma diminutivă a oiconimului confirmă descălecarea
acestui sat de oameni veniţi dintr-un Mileşti „mare”; b) existenţa unui toponim
„Hârtop” în apropere de Mileştii Mici nu reprezintă o dovadă solidă că acesta este în
legătură cu moşia Vârtopeni (Hârtopeni), deoarece toponime de acest tip, ce reflectă
anumite forme de relief (hârtoape–n.n.) au fost existat practic în cuprinsul tuturor
moşiilor Ţării Moldovei. În acest sens, hotărnicile moşiilor Mileşti, Vârtopeni,
Custura şi Hotineşti, pe care le vom examina mai jos, atestă mai multe asemenea
„hârtoape”; c) toponimul „Valea Obrejul” cu referinţă la Valea Boldureştilor, mai
este atestat de un document din secolul al XVI-lea. Astfel, la 11 martie 1569, domnul
384
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Bogdan vodă Lăpuşneanul întăreşte lui „Cornea brănişter”, şi altor fraţi şi veri ai săi,
toţi nepoţi „lui Dragotă Frăţian”, o moşie a strămoşului lor, anume „un sat peste
Prut, ce este la gura Obreajei, anume Frăţieneştii”388. Acest sat Frăţieneşti de la gura
Obreajei, întărit lui Cornea, brănişter în Braniştea Bohotinului, este identic cu
actualul sat Frăsineşti, de la gura văii Boldureştilor. Or, Frăsineştii se află la gura
acelei văi, la obârşia căreia se află actualmente satul Mileşti de sub Codru, adică
Obrejul (Obreaja) sau Valea Boldureştilor. În acest context, evidenţiem faptul că
moşia Mileştii Mici a fost şi este amplasată pe ambele maluri ale pârăului Işnovăţ,
iar în Moldova medievală, în documentele de danie şi întărire, moşiile sunt fixate
toponimic de cele mai mari cursuri de apa ce le intersectau. Deci, având în vedere că
Mileştii Mici au fost o moşie „pe Işnovăţ”, nu credem că a fost fixată toponimic,
contrar obiceiului, de o mică vâlcea care traversează vatra actuală a satului; d) nu
dispunem de nici o dovadă că zapisul din 1553/1554 (sau 1560), a fost adus de răzăşii
din Mileştii de sub Codru anume de la rudele lor din Mileştii Mici. Cu acelaşi succes
puteau să-l aducă de la alte rude, spre exemplu, de la răzăşii de Rădeni, din ţinutul
Orhei, sau chiar de peste hotare, aşa cum au făcut, cu ocazia unui proces de
judecată, răzăşii de Custura: „până în 2 luni s-au pus sorocu lui [Andreiu] Talpă, să
înbli pin Ţara Leşască să-ş aducă scrisori, de undi au zis că sintu”389. Totuşi, chiar şi
dacă acest document s-ar fi rătăcit, în anumite împrejurări necunoscute, la Mileştii
Mici, acest fapt nicidecum nu semnifică că zapisul priveşte moşia de pe Işnovăţ şi nu
cea de sub Codru; e) iar declaraţiile, din 20 mai 1756, făcute de unii megieşi ai
Mileştilor, la care face trimitere Emanuil Brihuneţ, precum că n-au auzit de moşia
Hotineşti de sub Codru, pot fi interpretate şi în alt fel, având în vedere că
documentul oferă două moduri de formulare a mesajului megieşilor: 1) „niciodată ei
pe Tălpeşti nu i-au mai apucat, nici au auzit să fi stăpânit acea bucată di loc cu
pricină din partea Hârtopenilor, şi nici ştiu să fii trecându Custura alăture cu alte
moşii, sau cu Mileştii la codru”; 2) „măcar că ei, de cându să pominescu pe aceli
locuri, n-au auzit nici di moşiile Hârtopenilor, nici di Custura să treacă la codru”390.
Astfel, în primul pasaj, unii „oameni buni” megieşi spun că nu ştiu ca moşia Custura
să se fi întins până sub Codru prin intermediul părţii de moşie a Hârtopenilor aflată
în litigiu, adică „bătrânul” Sterpul. Poate, tot acesta a fost şi ideea celui de al doilea
fragment, al cărui sens s-a denaturat în timpul întocmirii zapisului? Oricum, chiar
dacă admitem că oiconimul „Hârtopeni”, alături de hidronimul „Obrejul” n-au fost
cunoscute, la mijlocul secolului al XVIII-lea, de către unii megieşi ai Mileştilor de
sub Codru, acest fapt nicidecum nu semnifică că respectivele nume de locuri n-au
existat în regiunea examinată, deoarece cunoaştem numeroase exemple de
modificare a microtoponimiei de-a lungul timpului, în special în cazurile când
moşiile n-au fost mult timp subiectul unor procese judiciare. Având în vedere că, la
mijlocul secolului al XVIII-lea, răzăşii din Mileştii de sub Codru operează doar cu
zapisul din 1553/1554 (sau 1560), am putea presupune că această moşia n-a fost prea
des în centru unor litigii funciare, păstrându-şi integru caracterul răşăşesc până spre
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sfârşitul secolului al XVIII-lea, ceea ce ar fi putut cauza dispariţia unor toponime
arhaice.
Pentru a înţelege mai bine problematica acelor patru „bătrâni” ai moşiilor
Mileşti şi Vârtopeni, trebuie să examinăm conjunctura istorică în care a fost atestată
această împărţire internă a stăpânirilor funciare ale urmaşilor lui Mile. Astfel, la o
anumită etapă, după cum am menţionat mai sus, un reprezentant al neamului
Milici, cunoscut postum sub porecla Sterpul, s-a călugărit la mănăstirea Probota
(Pobrata). Se pare că alegerea n-a fost deloc întâmplătoare, deoarece, din sus moşia
Mileşti şi Vârtopeni se învecina cu moşiile mănăstirii Probota, având hotar direct cu
moşia Răsăiceani. Ulterior, călugării de la mănăstirea Probota au pretins drepul de
stăpânire asupra părţilor de moşie ale acestuia, sub motiv că au fost lăsate sfântului
lăcaş cu limbă de moarte de către „Sterpul” monahul („au arătat răzeşii de Mileşti,
precum că moşiia lor, Mileştii, să înparti în patru bătrâni: anumi Pilat şi Carton, şi
Milih şi Sterpul, care acestu Sterpu, neavând ficiori, s-au călugărit la mănăstire, la
Pobrata. Şi după moartea lui vineau călugării de la Pobrata şi stăpâneau partea
Sterpului din partea Mileştilor, zicând călugării c-au dat-o Sterpul mănăstirii cu
zapis la moarte lui bătrânul lui din Mileşti”391). Întâmplător sau nu, însă partea de
moşie a călugărului „Sterpul” era amplasată la hotarul cu moşia Răsăiceanii a
mănăstirii Probota. A urmat un îndelungat litigiu între răzăşii de Mileşti cu
mănăstirea Probota, pentru dreptul de stăpânire asupra părţii de moşie a
călugărului „Sterpul” („şi totdeauna avea pricină călugării cu răzeşii de Mileşti
pentru bătrân a Sterpului”), încheiat cu victoria Miliceştilor, deoarece călugării nu
au prezentat, după cum le-au cerut răzăşii de Mileşti („şi cerea răzeşii de Mileşti să
le areate zapis de la Sterpul”), zapisul de danie asupra acelei părţi de moşie, pe care
chipurile îl aveaua de la „Sterpul”392. Mai mult decât atât, răzăşii de Mileşti au
declarat că „au auzit din nişte oamini de a mănăstirii, precum că când au murit
Sterpul, n-au vrut să-şi dea partea de moşie mănăstirii, nici au făcut zapis”, dar,
subliniem, „au zis că n-a dao mănăstirii, mai bine să rămâie nepoţilor lui că mai
bună pomană i-a fi”393. Din păcate, din document nu putem afla perioada când
anume a trăit acest „Sterpul”, pentru a putea stabili data împărţirii moşiei Mileşti în
patru „bătrâni”, însă, având în vedere că memoria răzăşilor despre litigiul cu
mănăstirea Probota era încă vie, putem presupune că evenimentul a fost de dată
relativ recentă, probabil s-a desfăşurat la cumpăna secolelor XVII-XVIII. Şi aceasta
din motiv că, curând după epuizarea litigiului dintre mănăstire şi răzăşii de Mileşti,
pretenţii asupra aceluiaşi „bătrân” înaintează câţiva răzăşi de Custura, anume
„Timofte Raţă şi cu Ştefan Talpă, şi Ion Talpă” (aceştia trei, „văzând că s-au lăsat
călugării de stăpânirea acei bucată de loc a Stârpului, iar ei au început de la o vremi
încoace a zice că-i a lor acea bucată de loc”)394. Astfel, Tălpeşii nominalizaţi,
împreună cu Timofei Raţă, înainte de 3 iulie 1755, în mod samovolnic au intrat pe
„bătrânul” Sterpul al moşiei Mileşti şi au lucrat acea porţiune de pământ şi au
ridicat, în folosul lor, întreg venitul. Această acţiune n-a trecut fără urmări, deoarece
391
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răzăşii de Mileşti, reprezentaţi de „Sandul Guţul şi Cârlijeştii (câţiva membri ai
neamului Cârlig–n.n.), şi Ghiorghiţă Carton, şi Ioniţă Păucă”395, au protestat cu
vehemenţă împotriva încălcării hotarului, cerând plata dijmei de la acei răzăşi de
Custura care le-au împresurat moşia („pe acestu loc cu pricină au avut Tălpeştii şi
pâini sămănată şi i-a dijmuit Vasâli Cârlig în zilili măriei sale Ion vodă (acesta este
Ion vodă Mavrocordat, care a domnit între 1743-1747–n.n.), mergându cu careli cu
boi cu Ioniţă Zătiia. Şi i-au luat mai an 29 clăi di grâu”). Treptat, ne putându-se găsi
limbă comună, litigiul dintre răzăşii de Custura şi cei de Mileşti a degenerat în
confruntări deschise, deoarece, la mânie, unul din moşinaşii de Mileşti, anume
„Vasâle Cârlig au azvârlit c-un ţăpoi în Ioniţă, ficiorul lui Talpă”, pentru că acesta
din urmă „au pus pricină... să nu de dijmă”, atunci când „au venit să dijmuiască
Vasâle Cârlig şi Ioniţă Zătia”, „zâcându că n-are treabă să dijmuiască, fiind moşiia
mănăstirească a Pobratii”396. În aceste condiţii complicate, împricinaţii au cerut de
la autorităţile centrale să intervină, pentru ca să li se facă dreptate. Domnul Matei
vodă Ghica (1753-1756) şi Sfatul Domnesc, după ce au ascultat jalba, au trimis în
teritoriu, prin intermediul marelui logofăt Ioan Bogdan, un dregător domnesc,
anume pe Tănase Meleghi, vornic de poartă, ca să cerceteze şi să soluţioneze
conflictul la faţa locului. Acesta, după ce a strâns mulţi „oameni bini”, răzăşi şi
megieşi din Mileşti, Bălăneşti, Custura, Boldureşti, Spanciocani, Tofăneşti, Silişte,
Găureni şi Onţeşti, a purces la hotărnicirea moşiei Mileşti. Ca urmare a cercetării şi
hotărnicirii s-a stabilit că răzăşii de Custura n-au nici un drept asupra „bătrânului”
Sterpul, dând, la 3 iulie 1755, şi mărturie hotarnică mileştenilor397. Custurenii
menţionaţi mai sus, nemulţumiţi de decizia vornicului de poartă Tănase Meleghi,
apelează din nou la autorităţile centrale, jeluindu-se pe răzăşii de Mileşti „că le-or fi
împresurându o bucată de locu din hotarul Custirii”, însă, „fiind şi răzăşii de Mileşti
de faţă s-au întrebat cu ce chip şi cu ce dovadă lăcomescu ii di înpresoară acea
bucată de loc”, la care mileştenii au răspuns că „ii mai multu nu să întindu decâr le
este hotarul. Şi după cum au apucat, stăpânindu din bătrânii lor, tot aşe stăpânesc şi
ii”, asigurând că „di s-a afla că trec ii hotarul Custurii să de toată cheltuiala şi să ia şi
câte 100 toiegi certari”398. În aceste condiţii, domnul trimite în teritoriu, sub
supravegherea aceluiaşi Ioan Bogdan, mare logofăt, alt boier hotarnic, anume pe
jitnicerul Ştefan Hermeziu, pentru ca să examineze din nou acest caz. De această
dată, boierul hotarnic îi află pe răzăşii de Mileşti fără „drese”, adică fără
documentele moşiei, „ne fiind scrisoareli răzăşilor de Mileşti faţă”, de aceea
anulează hotărnicia făcută de Tănase Meleghi: „au scos hotarâle ce le-au fost pus
vornic Meleghi”. Însă acest fapt a reaprins cu o mai mare înveşunare cearta dintre
răzăşii custureni şi mileşteni („de iznoavă li s-au înglodit gâlceava lor”), în condiţiile
în care răzăşii de Mileşti de urgenţă „căutând pe la alte neamuri ai lor, au găsit
ispisocul di la Alexandru voievod din velet 7069 <1560>”, octombria 19”399. Din
rezumatul acelui ispisoc înserat în hotarnica Mileştilor putem constata că este vorba
395
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de documentul cunoscut de noi ca fiind emis în anul 7062 de la facerea lumii, sau în
1553/1554, de la naşterea lui Hristos, referitor la împărţirea Mileştilor şi Vârtopenilor
între fii lui Şăndrea şi Nicoară Milici. Aşa cum am adimis mai sus, în traducerea
făcută la 1742 de dascălul Evloghie şi verificată, în anul 1822, ca „fiind întocmai cu
orghinalul” de „secretariul” Başotă, sunt anumite lacune, referitor la textul propriu
zis, cât şi la velet400. Suntem dispuşi să acceptăm veletul indicat în hotarnica
Mileştilor din anul 1756, anume 7069 (1560) deoarece, în această sursă este indicat
nu doar anul, ci şi data şi luna ispisocului emis în cancelaria lui Alexandru vodă
Lăpuşneanul. Cu acest document, după ce i-a fost verificată autenticitate („după
încredinţarea acelui ispisoc”), răzăşii de Mileşti, în căutarea dreptăţii, apelează la
domnul Constantin vodă Cehan-Racoviţă. Domnul, plecându-şi urechea la jalba
mileştenilor, împuterniceşte pe marele logofăt Ioan Bogdan şi pe marele spătar
Vasile Ruset, ca să plece împreună cu jitnicerul Ştefan Hermeziu şi cu vornicul
Tănase Meleghi „acolo, la aceli moşii” ca să cerceteze „foarte cu amărunt şi cu bună
dreptati”, pentru a afla adevărul din „scrisori vechi şi mărturii a oamenilor bătrâni,
cât şi din sămnili pământului”. Astfel, boierii hotarnici ajungând la faţa locului
strâng din nou pe „toţ împregiuraşii, ca la 50 di oamini”401, „oameni străini şi bătrâni
buni”, răzăşi şi megieşi din Mileşti, Vârtopeni, Custura, Boldureşti, Spanciocani,
Găureni, Onţeşti şi Volcineţ, cu vârstele cuprinse între 50 şi 80 de ani, pe care i-au
„întrebat de traiul lor, unde au fost mai înnainte şi cum ştiu de pricina acelor
moşii”402. Aceştia um mărturisit „că ei de cându s-au născut tot pi acele locuri au
trăit şi măcar de ar fost şi tulburări, de or şti doar ei, di la aceli locuri nu s-au
depărtat” şi niciodată „nu i-au mai apucat” pe neamul Tălpeştilor de Custura să fi
„stăpânit acea bucată di loc cu pricina din partea Hârtopenilor”. Pentru
încredinţarea acelor afirmate, „că nu o zâcu acesta doară în vro pizmă” pe Tălpeşti,
toţi aceşti „oameni buni” au primit şi au sărutat „şi cartea di blăstăm”. După care,
boierii hotarnici, împreună cu „oamenii buni”, cercetând „dresele” moşiilor Mileşti şi
Vârtopeni, printre care şi ispisocul din 1560, s-a făcut, la 20 mai 1756, hotarnicirea
acestor moşii403. Astfel, răzăşii de Mileşti, după cercetarea hotarelor moşiilor, din
nou au obţinut câştig de cauză, totodată obligându-i pe unii răzăşi custureni să le
plătească o parte din cheltuielie avute în urma acestui proces de judecată, cât şi
despăgubiri pentru acea partea de moşie de care s-au folosit fără încuviinţare:
„poroncim să plătească 65 lei Tălpeştii, cheltuiala hotarnicilor, ce-au îmblat în trei
rânduri, şi 30 lei cheltuiala răzeşilor de Mileşti. Şi să de şi pâne din anu trecut, ce-au
luat de pe acele moşii”, cu toate că, iniţial, mileştenii cereau să li se plătească toată
cheltuiala ce-au avut de-a lungul acestui proces, sumă care sa ridicat la 90 de lei („ar
fi cheltuit 90 di lei cu giudecăţâle, ce-au avut cu Tălpeştii şi cu oamini, ce s-au
strânsu la hotărât în cheltuiala lor”)404. În această problemă dregătorii domneşti au
considerat că „pentru 90 lei, ce zâc răzăşii de Mileşti că au cheltuit, să fie şi ii
răbdători di 60, fiindcă ş-au îndreptat moşiia, iară 30 lei şi pâne, cât s-a dovedi că au
400
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luat Tălpeştii în anul trecut di pe acesti moşii a Mileştilor, să de Tălpeştii Mileştilor
de vremi că au înblat rău şi fără cale, neavând niciun chip de dovadă, ce numai cu
gura lăcomind să ia moşia”405.
Constatăm că evoluţia stăpânirii moşiei Mileşti de sub Codru a cunoscut
câteva etape importante, reflectate prin modificarea strutucturii interne a acesteia,
fapt care a condus la apariţia unor confuzii istorico-genealogice.
II.3. Satul Mileşti şi Matei Cantacuzino
Peste, aproximativ, douăzeci de ani, la 28 decembrie 1784, atestăm începutul
vânzărilor sistematice de către răzăşi a unor părţi din Mileşti şi Vârtopeni către
marele vistienic Matei Cantacuzino. Probabil, vânzări de acest fel, către marii boieri,
au avut loc şi anterior, însă, în cazul tranzacţiilor funciare făcute cu Matei
Cantacuzino constatrăm un proces specific, de marginalizare a părţii răzăşilor şi
transformarea treptată a Mileştilor în moşie boierească. În continuare, vom încerca
să prezentăm etapele acestui proces şi felul în care s-a reflectat asupra răzăşilor de
Mileşti: a) prima tranzactie cunoscută, făcută cu Matei Cantacuzino, este
consemnată la data de 28 decembrie 1784, când un „Ignat, zăt Irinii Pântioaei”,
împreună cu „Ioniţă Handrabur, nepot Pântioaei” şi „Romanu, sin Năstase Pânte” au
vândut „cuconului Matei Cantacuzino, biv vel vistiernic”, părţile lor de moşie ce se
vor alege „din bătrânul Pilat, din gios din Mileşti, i din Milici, i din Hăraga, din sat
din Mileşti, cum şi din Hârtopeni, tot din bătrânul de sus a răzăşilor”. Pentru părţile
lor de moşie răzăşii vânzători au luat de la Matei Cantacuzino zece lei, „iar ceilalţi
bani, ce ni s-a mai faci, se ni-i de după măsuratul moşiilor, dacă vor eşi stânjâni mai
mult pisti banii ce-am luat, socotindu-să stânjânul din sălişti câte un leu şi din
cânpu câte 25 parale”406; b) cea de a doua tranzacţie a avut loc la 25 ianuarie 1785,
atunci când „Ion, sin Miron, împreună cu fratile meu, Vasile, sin Miron, i Mafteiu,
brat lui Ion, şi Vasile ficior lui Miron, din satul Mileşti, ţinutul Eş, nepoţii lui
Andreiu Butnariului, ci ni tragim din Pilat şi din Milic” au mărturisit printr-un zapis
precum că au vândut „cuconului Măteiu Cantacuzino vistiernic”, pentru 19,5 lei, „trii
păţi di moşii din Mileşti” şi anume: „o parte, ci o avem di baştină di pe Pilat, parte de
gios, şi o parte, iar baştină, ce o avem di pe moşul nostru Milic, parte de sus cât şi
altă parte, tot baştină din Hârtopeni, parte de sus, ce să trage tot di pe aceşti moşi ai
noştri, din Pilat şi din Milic; care între aceste trii părţi, ce lea-m vândut dumisale, să
află 26 stânjâni şi trei palme”407; c) iar cea de a treia tranzacţie funciară s-a încheiat
la 19 iunie 1786, când „Vasâle Clichie, ficiorul lui Grigori Clichie”, împreună cu
„Gavril, sân Luchian”, „Lupul, brat Vasâle Clichie”, „Pavăl Luca”, „Mateiu, sân Istrati,
cu alţi fraţi şi rudenii” au mărturisesit că au vândut, pentru 34,5 lei, lui „dumisali
cocon Mateiu Cantacuzino vel visternic”, anume „toati părţile noastri, ce avem în
moşie Mileştii, de pisti Prut, ot ţinut Eşii, pe vale Boldureştilor, adică în bătrânul
Pilat” şi „schimbătura, ci am luat noi în bătrânul Pilat” de la alţi răzăşi pentru care
„li-am dat lor în bătrânul Milic din Mileşti” şi „în Hârtopeni din bătrânul Pilat, din
bătrân Milic toate părţile”. Totodată, se precizează că Matei Cantacuzino urma ca
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„cileanţi bani să ni-i de, după ci s-a hotărâ moşie, pi câţi stânjâni ni să vor alegi”,
„câti 25 parale stânjânul di câmp şi câti un leu de sălişti”408.
Astfel, la 30 iunie 1786, ca urmare a solicitării din partea vistiernicului Matei
Cantacuzino şi la porunca domnului Alexandu vodă Mavrocoradat, Costantin Perju,
vornic de poartă, în calitate de boier hotarnic, a mărturisit că a fost „rânduit prin
care gospod, ca să aleg părţili dumnealui Matei Cantacuzino, vel vistiernic, danie şi
cumpărătură cu zapise, în moşia Mileştii şi Vârtopenii, de la ţinut Iaşii, osăbit de
părţile altor răzeşi”, anume doi bătrâni în partea de jos409. În acest caz avem de a
face cu aşa numitul proces „de alegere şi stâlpire”, prin care erau separate părţile de
moşie ale unor mari boieri de vechea stăpânirea devălmaşă sau răzăşască. Din
momentul alegerii şi stâlpirii, aceste părţi de ocină nu se mai supuneau obiceiului
răzăşiei spre deosebire de celelate părţi rămase ne alese, şi, în acest mod se
constituie stăpânirile boiereşti410. Or, aceasta a fost perioada când diferenţierea
social-economică a boierimii moldoveneşti intra în faza finală, creându-se o ruptură
definitivă între membrii întăriţi ai neamului de cei scăpătaţi. Asistăm la procesul
trasformării răzăşilor, pe fondalul înstrăinării elitelor şi a exploziei demografice,
dintr-o stare a boierimii, într-o categorie socială, apropiată de „ţărănimea liberă”.
Din mărturia hotarnică a lui Costantin Perju, vornic de poartă, aflăm că
vistiernicul Matei Cantacuzino stăpânea părţi de moşie în Mileşti şi Vârtopeni nu
doar de cumpărătură, ci şi de danie. Nu cunoaştem cine dintre răzăşi şi când i-a
făcut danie ocina sa din Mileşti şi Vârtopeni lui Matei Cantacuzino, însă, probabil,
dania respectivă a contribuit la intrarea acestui mare boier în categoria răzăşilor
mileşteni şi vârtopeni şi, în acest mod, a putut să cumpere o mare parte a din moşii.
Să nu uităm că, deja Ioan Cantacuzino, tatăl lui Matei Cantacuzino, stăpânea mai
multe părţi de moşie în satele din apropierea Mileştilor, şi anume: în Custura411;
Hotineşti412; Spanciocani, Cârneşti, Cetireni, Bălăneşti, Goeşti, Măreşti413 etc.
Cercetând genealogia lui Matei Cantacuzino, putem admite şi o altă versiune a
modului în care s-a făcut intrarea acestuia în rândul răzăşilor de Mileşti. Această
ipoteză este bazată pe fapul că Iordache Cantacuzino, bunicul lui Matei
Cantacuzino, a fost căsătorit cu Ecaterina Racoviţă414 şi, în acest fel, unii
reprezentanţi ai ramurei Deleanu a neamului Cantacuzino au obţinut acces la
moşiile neamului Cehan-Racoviţă, neam care, la rândul său, îl are printre strămoşi şi
pe Mile vasluianul şi, se prea poate, ieşanul. În acest context, este cazul să
408
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menţionăm că, în moşiile din apropirea satului Mileşti de sub Codru, au exista mulţi
răzăşi din ramura scăpătată a neamului Racoviţă, cum ar fi, spre exemplu, „Lupu
Răcoviţ... tot răzăşi din Ciutiureni i din Onţăşti”415. În acest mod, admitem, cel puţin
prin această filieră, existenţa legăturilor de rudenie dintre Matei Cantacuzino şi
răzăşii de Mileşti şi Vârtopeni, iar tranzacţiile funciare examinate ne apar sub un alt
unghi de vedere, căci n-au fost determinate de raporturi vecinale ci gentilice. Astfel,
cazul alegerii şi stâlpirii părţilor de moşie, de danie şi cumpărătură, din Mileşti şi
Vârtopeni ale lui Matei Cantacuzino, vine să confirme ideea exprimată anterior,
privind izolarea marilor dregători de rubedeniile scăpătate.
Părţile de moşie din Mileşti şi Vârtopeni s-au aflat în stăpânirea vistiernicului
Matei Cantacuzino până la 24 august 1792, când le-a vândut, „la soltan-mezat”, lui
„Ioniţă Cerchez, biv velichi pitar”416. Deoarece vânzarea s-a făcut „la soltan-mezat”,
şi nu conform obiceiului răzăşiei (bazat pe relaţiile de rudenie), ne vom abţine de la
examinarea evoluţiei ulterioare părţilor de moşie înstrăinate din Mileşti şi
Vârtopeni.
II.4. Moşiile megieşe: Custura, Hotineşti şi Spanciocani
În continuare vom cerceta unele aspecte istorico-genealogice referitoare la
patru moşii megieşe Mileştilor şi Vârtopenilor, deoarece sunt legătură nemijlocită
cu mileştenii şi vârtopenii. Prima dintre aceste moşii este Custura (Custureni),
situată la apus de Mileşti şi Vârtopeni. Unii dintre răzeşii custureni au pretins, la
milocul secolului al XVIII-lea, aşa cum am arătat mai sus, că o parte din moşia
Mileşti şi Vârtopeni, anume „bătrânul” Sterpul, a aparţinut moşiei Custura, pentru
care au avut un litigiu îndelungat şi costisitor. Cu toate acestea, în linii generale,
relaţiile dintre răzăşii de Custura cu cei de Mileşti şi Vârtopeni au fost mai mult
paşnice. De altfel, chiar în timpul litigiului pentru „bătrânul” Sterpul, cea mai mare
parte a răzăşilor custureni au adoptat o poziţie neutră, chiar am putea spune,
favorabilă mileştenilor, mărturisind „cu sufletele lor, precum că Custura n-au apucat
să să margă alăturea cu Mileşti înspre răsărit, nici răzăşii aceşti de Custura (se referă
la Tălpeşti–n.n.) să stăpâniască acea bucată de loc”417; „răzăşii de Custura, ce s-au
tâmplat la hotărât ş-au râdicat cu sufleti lor că nu ştiu să treacă Custura alăture cu
Mileştii la cosru, nici din părinţii lor n-au auzit”418. Iar atunci când Tălpeştii au cerut
ca şi ceilalţi răzăşi ai Custurii să păltească banii pentru cheltuielile rezultate în urma
judecaţilor avute cu cei din Mileşti şi pentru hotărniciile făcute („trăgându-i ca să de
la cheltuială dinpreună cu dânşii”), ei au refuzat sub motiv că „ii nu le-au zis să să
legi de ace bucată de loc, căci ei nu ştiu să fii” a Custurii. Şi, deoarecece Tălpeştii nu
le-au ascultat sfatul, custurenii au declarat „cum că ei n-au fost pricinuitori asupra
aceştii gâlcevi”, de aceea „nici un ban agiutori la cheltuiala” lor n-au vrut să
plătească419.
De-a lungul timpului, între răzăşii de Custura şi cei de Mileşti s-au stabilit
multiple legături de rudenie, în aşa fel încât, deja în secolul al XVIII-lea semnalăm
415
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mai multe persoane care aveau statutul de răzăş în ambele moşii („Ioniţă Păucă,
răzăş de Custura şi di Mileşti, i di Hârtopeni”420; „Axintii din Mileşti... răzăş de
moşiia Custura”, „Andreiu Talpă din Mileşti, răzăş tij de Custura”; de asemenea şi
unii reprezentanţi ai neamurilor Vârlan şi Guţul421 etc.). Treptat, aceste relaţii s-au
amplificat într-atât, încât tradiţia istorică locală, transmisă din tată-n fiu, îi
consideră pe primii locuitori al satului Mileşti veniţi din satul Custura (în apropiere
de locul numit Custura până în prezent s-a menţinut toponimul „Vatra Satului”)422.
Moşia Custura a fost amplasată între moşiile Răchiceni a mănăstirii Probota,
Hotineşti, Onţeşti, Vârtopeni şi Mileşti, iar pe baza surselor de la mijlocul secolului
al XVIII-lea (20 noiembrie 1765) ştim că aceasta se împărţea în trei „bătrâni”: Arsenii,
David şi Ilii: „moşia Custura înblându-le într-acei 3 bătrâni: Arsenii, David, Ilii”423.
Dintr-o hotarnică din 15 iulie 1775, aflăm că moşia Custura („o moşie... anume
Custurenii, pe Valea Brătulenilor, ot ţinutu Eşii”) a fost cumpărată de „dumisali Ioan
Cantacuzino vistiernic”, tatăl lui Matei Cantacuzino, de la „Tănasi Guţ i de la Ioniţ
Crăciun, i Nastasi Păucul, i Iordachi Acsănti cu niamul lor, după cum arată zapisel
numiţilor vânzători”424. Se pare că este vorba de întreaga moşie Custura, însă nu
dispunem de documentele care ne-ar arăta toate etapele prin care acesta a intrat în
stăpânirea lui Ioan, apoi Matei Cantacuzino („moşii Custurii, iarăşi a dumnealui
vistiernic Matei Cantacuzino”425). Ca şi părţile de moşie din Mileşti şi Vârtopeni
moşia Custura a fost vândută la soltan-mezat” de vistiernicul Matei Cantacuzino, la
24 august 1792, fostului mare pitar Ioniţă Cerchez426.
Cea de a doua moşie, asupra căreia ne vom opri puţin atenţia, este moşia
Hotineştii, ce s-a aflat în strânsă legătură cu Mileştii, Vârtopenii şi Custura. Moşia
Hotineşti a fost amplasată la apus de Mileşti, între Custura, Cetireni şi Cârneşti.
Această moşie se împărţea în doi bătrâni, anume Miron Tărâţă şi Ilie Spătărelul:
„întrebând pe răzăşii de Hotineşti, ca să ne arăte în câţi bătrâni umblă moşia
Hotineşti, ni-au arătat, că umblă în doi bătrâni, anume Miron Tărâţă şi Ilie
Spătărelul”427. Aici avea parte de moşie şi Matei Cantacuzino, după cum
mărturiseşte hotarnica, întocmită la 27 martie 1784, a „nişte părţi de moşie ale lui
Matei Cantacuzino, biv vel vistiernic”, „părţi din moşia Hotineşti” de „pisti Prut, la
ţinutul Eşului”428, pe care le va vinde la 24 august 1792, fostului mare pitar Ioniţă
Cerchez429.
Din alte moşii megieşe, îl legătură directă cu Mileştii şi Vârtopenii a fopt şi
Spanciocani, situată din jos de primele două, în care anumite părţi, spre sfârşitul
420

Doc. MEF, vol. IX, nr. 32, p. 58-63.
Ibidem, nr. 151, p. 174-177.
422
Andrei Langa, Zina Şofransky (Chitoroagă), Mileştii Mari. O istorie rescrisă, Chişinău,
2010, p. 10-11, 17.
423
Doc. MEF, vol. IX, nr. 151, p. 174-177.
424
Doc. MEF, vol. X, nr. 32, p. 51-53.
425
Doc. MEF, vol. X, nr. 176, p. 223-225.
426
Doc. MEF, vol. XI, nr. 74, p. 117-120.
427
Doc. MEF, vol. X, nr. 124, p. 167-168.
428
Ibidem, nr. 124, p. 167-168.
429
Doc. MEF, vol. XI, nr. 74, p. 117-120.
421

97

secolului al XVIII-lea, erau stăpânite de Matei Cantacuzino, însă la mijlocul aceluiaşi
secol totuşi încă mai era în mare măsură proprietate răzăşească, cum o dovedeşte, la
1756, prezenţa lui „Iurco, om de 80 de ani, răzăş din Spanciocani şi din Mileşti, şi di
Hârtopeni”430.
II.5. Răzăşii de Mileşti, Vârtopeni, Custura şi Hotineşti
Pentru a putea evidenţia continuitatea istorico-genealogică dintre stăpânii
moşiilor Mileşti, Vârtopeni, Custura, Hotineşti şi Spanciocani etc. şi strămoşul Mile,
este necesar să sistematizăm informaţiile extrase din documentele, întocmite în
secolul al XVIII-lea, referitoare la unii dintre răzăşii acestor moşii. Având în vedere
că baza documentară este relativ sumară, subliniem fapul că, în continuare, vom
prezenta doar o mică parte a răzăşilor, atât descendenţii direcţi din Mile, cât şi
acelor înrudiţi cu ei. Sistematizarea datelor istorico-genealogice le-am făcut pe baza
a două categorii: a) principuil teritorial. Iniţial pe moşii, apoi, acolo unde a fost
posibil, pe „bătrâni”; b) după neamuri sau ramuri de neam.
Astfel, pentru moşia Mileşti şi Vârtopeni a fost atestat, într-un document de
la Gheorghe vodă Duca, din 1 iunie 1671 un „Gligorie, căpitanul de Mileşti”, care a
fost, împreună cu alţi mulţi „oameni buni” din Vălcăneşti, Mănceşti, Cetereni,
Costuleni, Spanciocani, Golăeşti, Mitceşti, Mănăileşti, Găureni, Corneşti şi Oişeni,
hotarnici ai moşiilor Onţeşti şi Săghieni431; iar la 9 decembrie 1728, boierii hotarnici
însărcinaţi de domn cu hotărnicirea, alegerea şi stâlpirea satului Temeleuţi din
ţinutul Orhei, raportează cum şi-au îndeplinit misiunea, menţionând că au strâns
„pre răzeş şi megieş de prin pregiur”, din satele Temeleuţi, Dereneu, Volcineţ,
Pârjolteni, printre care şi câţiva din Mileşti, cum ar fi „Vasile Minciu, vornic ot
Pârjolteni, răzeş ot Mileşti, şi Pangrate star, răzeş, tij ot tam, şi Vasile Talpă star”432.
La 3 iulie 1755 sunt atestaţi răzăşii Sandul Guţu, Ioniţă Păucă, Gheorghiţă Carton şi
neamul Cârlig („acestă moşie, Mileştii, iasti a Sandului Guţului şi a Cârligeştilor, ş-a
lui Ioniţă Păucă, ş-a lui Ghiorghiţă Carton şi cu neamurile lor şi răzeşii lor”433), care
îşi apărau dreptul de stăpânire asupra bătrânului Sterpul, moştenit de la unchiul lor.
La 20 mai 1756 a fost menţionat răzăşul de Mileşti şi Vârtopeni „Vasâli Cârlig”, care
dijmuia „bătrânul” Sterpul434, apoi şi alţii dintre „răzăşii de Mileşti i di Hârtopeni:
Gligorie Cliniciu; Gheorghiţă Scobiciu, tij; Sandul Guţul căpitan tij; Anton Cârlig tij;
Ştifan Cârlig tij; Vasâli Cârlig tij; Năstas Minciiună tij; Ioniţă Crăciiun, zăt lui Puia;
Ştifan Bâtcă tij; Istrate Stegariul tij; Gheorghiiaş Cantot (probabil Carton – n.n.) tij;
Toadir, sân Trăfin, tij; Alexandru, sân Loghin, tij; Gheorghiţă Sculiciu tij; Vasâli, sân
lui Păstrăchel, tij; Măria, şă brat ego Vasile, ficiorii de Cârlig, răzăş di Mileşti i di
Hârtopeni, i di Custura”435. La 28 decembrie 1784, a fost menţionaţi răzăşii de Mileşti
şi Vârtopeni (Hârtopeni) „Ignat, zăt Irinii Pântioaei”, împreună cu „Ioniţă
Handrabur, nepot Pântioaei” şi „Romanu, sin Năstase Pânte”, care se trăgeau din
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„din bătrânul Pilat, din gios din Mileşti, i din Milici, i din Hăraga, din sat din Mileşti,
cum şi din Hârtopeni, tot din bătrânul de sus a răzăşilor”436. La 25 ianuarie 1785, au
fost atestaţi „Ion, sin Miron, împreună cu fratile meu, Vasile, sin Miron, i Mafteiu,
brat lui Ion, şi Vasile ficior lui Miron, din satul Mileşti, ţinutul Eş, nepoţii lui
Andreiu Butnariului, ci ni tragim din Pilat şi din Milic”437. La 16 iunie 1786 şi la 19
iunie 1786, au fost atestaţi „Vasâle Clichie, ficiorul lui Grigori Clichie”, împreună cu
„Gavril, sân Luchian”, „Lupul, brat Vasâle Clichie”, „Pavăl Luca”, „Mateiu, sân Istrati,
cu alţi fraţi şi rudenii”, „cari cu toţii sântem săminţenie din Costantin Văscan”,
răzăşi „în moşie Mileştii, de pisti Prut, ot ţinut Eşii, pe vale Boldureştilor” şi
descendenţi din „bătrânul Pilat şi din „bătrânul Milic din Mileşti” („bătrânul
Miliscu”); asemenea şi răzăşi „în Hârtopeni”, coborâtori „din bătrânul Pilat, din
bătrân Milic”; alături de alţi răzăşi de Mileşti şi Vârtopeni, anume „Costandin
Buhăescu şi... Tănasie Cârlig, Sava Vârlan, i Sămion Iscar, i Tănasă Bocan, i Toader
Petică, i Ion Angheluţă” şi „Luchian, ci-i zâc şi Horcian”, toţi aceştia aveau părţi de
moşie în bătrânul Pilat şi Milic din ambele moşii438. La 30 iunie 1786, alături de
aceşti răzăşi de Mileşti şi Vârtopeni sunt menţionaţi şi alţii: „Ioniţă Crăciun, răzăş,
mazil; Costandin Buhăescu mazil, răzăş; Costandin Poe, mazil, răzăş; Simion Ichim,
răzăş; Toader Petică, răzăş; Lupul Tulbure, răzăş; Tănasă Cârlig, răzăş; Iftimi Bâtcă;
Hortolomei Cârlig, răzăş; Tănase Cârlig mazil, răzăş, Sava Vârlan, răzăş”439.
Pentru moşia Custura au fost atestaţi, la 3 iulie 1755 şi 20 mai 1756, răzăşii
Ştefan Talpă, Ion Talpă şi Timoftii Raţă („Custura este a lui Ştefan Talpă ş-a lui Ion
Talpă, ş-a lui Timoftii Raţă, ş-a altor neamuri şi răzeşii lor”440; „Tălpeştii, ce să
numesc răzăşi di Custura, anumi Ion Talpă şi Ştefan Talpă cu ficiorii lor, şă zăt ego
Timofti Raţă”441). Alţi răzăşi de Custura menţionaţi în anul 1755 au fost „Tănasii
Munteanul şi Ion Munteanul, şi Ion Mărcuţă, şi Ştefan Vârlan, şi Vasilii Vârlan, şi
Axinti, şi Lupul, brat Axintii, şi David ot Iurceni, şi Ioniţă Zătii („Ioniţă Zătiia”442) ot
Bălăneşti”, toţi „aceşti nouă oamini sânt răzeşi de Custura”443. În Custura era răzăş şi
Ioniţă Păucă, care, după cum am meţionat mai sus, într-alt loc, era şi răzăş de
Mileşti444 („Ioniţă Păucă, răzăş de Custura şi răzăş di Mileşti, i di Hârtopeni”445).
Acest grup de răzăşi de Custura, la care s-au mai alăturat câteva persoane, este
nominalizat şi la 1756: „Ioniţă Păucă, răzăş de Custura şi di Mileşti, i di Hârtopeni;
Tănas Muntean, răzăş di Custura; Ion Muntean, răzăş di Custura; Ion Mărcuţă, tij
răzăş di Custura; Ştefan Vârlan, răzăş di Custura; Axânti, răzăş di Custura; Lupul,
brat Axânti, răzăş de Custura; David ot Iurceni, tij răzăş de Custura; Ioniţă Zătiea,
răzăş di Custura; Gligorie, răzăş di Custura; Ilieş; Vasâlachi Bânzariu; Istrate; Vasâle
436
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Prat”446. La 20 noiembrie 1765, au fost menţionaţi răzăşii de Custura, pe „bătrâni”.
Astfel, a) din „bătrânul” Arsenii făceau parte: „Grigorii Ciorici din Boldureşti şi
Axintii din Mileşti, şi Chirică din Sineşti, răzeşii de moşiia Custura, ot ţinut Ieşi,
moşiei din bătrânul lui Arsenii”; b) din bătrânul David: „Ştefan Vârlan, şi Ion
Mărcuţă, şi Vasili Vârlanu, şi Chirioi, şi Mihălachi, şi Năstas din Bălăneşti, iar răzeşii
de Custura, din bătrânu lui Davidu”; c) din bătrânul Ilie: „Andreiu Talpă din Mileşti,
răzăş tij de Custura, din bătrânul lui Ilii”; şi „Vasilachi Bânzariu, răzeşului său din
bătrânul Ilii”447. La 15 iulie 1776, au fost menţionaţi răzăşii de Custura (Custureni)
„Tănasi Guţ(ul)” şi „Ioniţ Crăciun, i Nastasi Păucu, i Iordachi Acsănti cu niamul
lor”448.
Pentru moşia Hotineşti au fost atestataţi, la 15 iulie 1776, răzăşii „Macarie
căpitan, răzăş de Hotineşti, i Grigoraş Toma tij, i Constantin Miron tij, i Toader
Stirian tij, i Andrei Talpă, i Peniş Talpă, tot răzăşi din Hotineşti”449. Un alt grup de
răzăşi de Hotineşti a fost menţionat la 27 martie 1784, şi era format din „Macarie
căpitan, răzăş de Hotineşti, i Grigoraş Toma tij, i Constantin Miron tij, i Toader
Stirian [Toade Sternean] tij, i Andrei Talpă tij, i Peniş Talpă [Niţă Talpă], tot răzăşi
din Hotineşti”450. Alţi răzăşi de Hotineşti au fost menţionaţi la 27 martie 1784:
„răzăşi, anume Grigoraş Buhăescul mazil, i Ştefan Mistreanul ot Boldureşti, i
Macarie, sin Lupul Chiriac, Miron, mazil ot Onţeşti, Păladi Talpă, David Talpă, Niţă
Talpă, Andrei Talpă, i Ioan Popa, diiac de Divan, şi Necola Bacalul, i Maftei, vornicel
ot Vălcineţ, i Vasile Poe, mazil ot Onţeşti, şi Moisii ot Cetireni”451.
Pentru moşia Spanciocani au fost nominalizaţi, la 20 mai 1756, răzăşii
„Gligoraş, aprodul ot Boldureşti, om di 60 di ani, răzăş di Spanciocani” şi „Iurco, om
de 80 de ani, răzăş de Spanciocani şi din Mileşti, şi di Hârtopeni”452,
Astfel, atestăm în secolul al XVIII-lea, în calitate de răzăşi de Mileşti şi
Vârtopeni pe exponenţii neamurilor: Angheluţă, Bâtcă, Bocan, Buhăescu, Butnariu,
Carton, Cârlig, Clichie, Cliniciu, Crăciun, Guţu, Handrabur, Ichim, Istrati, Minciună
(Minciu), Miron, Păucă, Pânte, Petică, Poe (Poia), Popescul, Scobiciu, Sculiciu,
Talpă, Tulbure, Văscan, Vârlan etc. Neamurile răzăşeşti de Custura au fost: Axănti,
Bânzariu, Ciorici, Crăciun, Guţul, Mărcuţă, Munteanul, Păucă, Prat, Raţă, Talpă,
Vârlan, Zetea etc. Iar printre răzăşii de Hotineşti figurau neamurile: Bacalul,
Buhăescul, Chiriac, Mistreanul, Miron, Poe (Poia), Popa, Stirian (Sternean), Talpă,
Toma etc. Cu acestă ocazie subliniem faptul că mulţi dintre reprezentanţii acestor
neamuri erau concomitent atât răzăşi de Mileşti cât şi de Vârtopeni, Custura,
Hotineşti şi Spanciocani. Astfel, graţie obiceiului răzăşiei, încă în secolul al XVIIIlea, descendenţii patriarhului Mile s-au răspândit şi dincolo de hotarele Mileştilor
de baştină, stabilindu-se cu traiul prin târgurile şi satele din ţinuturile Iaşi, Orhei şi
Lăpuşna.
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Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă cazul răzăşilor de Rădeni, pe
Ichel, în ţinutul Orheiului, moşia cărora se împărţea în trei „bătrâni”: Păcurariu453,
Popa454 şi Milic455. Numele ultimului „bătrân”, face referire directă la neamul Milici
şi „bătrânul” Milic din satul Mileşti, de altfel, ca şi însăşi numele de neam al
răzăşilor de la Rădeni. Astfel, la 16 septembrie 1698, „Ioana, fata lui Dămiian,
nepoata Popii din Rădeni”, vinde lui Agapei Panaşu şi fraţilor acestuia „moşăe ce am
de pe moşul Poapa den sat din Răden(i) ce iaste pe apa Ichelului a treia parte den
sat un bătrân care înblă satul în trei bătrâni”. În calitate de martori la această
tranzacţie funciară au figurat egumenul mănăstirii Căpriana, „şă eu Huţul răzeş şă
Vasilachi Popăscul şi Vasile Talpă tij răzeşi”456. Or, după cum am văzut mai sus,
neamurile Guţul, Popescul şi Talpă au fost atestate stăpânind în Mileştii din ţinutul
Iaşilor. Peste un an, la 13 noiembrie 1699, un „Vasilie şi soru-mea, ficioii lui Ştefan,
fratele Popăscului din Mileşti, nepoţii lui Milic din Rădeani pe Ichel”, mărturiseşte
că, pentru a plăti o gloabă rezultată în urma unei neînţelegeri legate de „o groapă de
pâni a unor călugări de la Horodişti”, a fost nevoit să-i dea serdarului Darie Donici
„partea mea şi a surori mea Aniţii, feciorii lui Ştefan de Mileşti”, anume „acea ocină
ce ave din bătrânul lui Milii din sat din Rădeani din bătrânul lui Milic din cânpu şi
din ţarin şi din păduri şi din vatra satului şi cu vad de moară în Ichel, în iazul cel din
gios şi cu pomăte ce or hi pe acel bătrân al nostru şi din tot locul cu tot venitul”457.
La 13 ianuarie 1705, „noi Ion Dudei şi Luchiian snă Văscan i Andronache snă Văscan i
Pangrati snă Ghiorghi din Horodişte („Ion Dudei şi Luchiian şi Văscan şi
Andronache, ficiorul lui Văscan şi Pangrati, ficiorul lui Gheorghie din Horodişte”458)
facem ştire” că s-au judecat cu „rudele noastre cu Vasilie Popăscul şi cu Vasilie Talpă
pentru nişti părţi de moşie din sat din Rădeani ot Orhei de pe Ichel carili le-u
vândut Vasilie Popăscul şi cu Vasilie Talpă dumisale lui Darie Donici clucer tot
bătrânul lui Milic din sat din Rădeani în cari bătrân au fost şi a noaî părţă dipreun
cu a lor, căci am fost tot dintr-un moş”. Litigiul s-a iscat din motiv că Vasile
Popăscul şi Vasile Talpă au vândut părţile lor din moşia Rădeni împreună cu cele ale
jeluitorilor menţionaţi mai sus, cărora judecata le dă dreptate: „au dat giudeţul să ni
ţânem moşiea, părţâle noastre, iar dumnealui Donici să-ş ia pe vânzător de grumază
să-i plinească banii”. Ulterior însă, răzăşii de Rădeni găsesc limbă comună cu
confraţii lor, lăsându-l pe Darie Donici să stăpânească părţile de moşie pe care le-a
cumpărat anterior, iar Vasile Popăscul şi Vasile Talpă să le dea în schimb jeluitorilor
alte părţi de moşie în Mileşti: „ne-am învoit noi de bun voe noastră cu toat rudeli
noastre şi am lăsat să-ş ţâe dumnealui Donici clucer ce-au cumpărat deplin, iar noaî
pentru părţâle noastre să ni de Vasilie Popăscul şi cu Vasilie Talpă alte părţă a lor
din sat din Mileşti de supt Codru din ţinutul Iaşilor”459.
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Din alte surse cunoaştem că răzăşii de Mileşti stăpâneau în Rădeni nu doar în
„bătrânul” Milic. Astfel, la 1 iunie 1759, „Gheorghiţă Scobiciu şi eu Ioniţ Păucă şi eu
Iuraşcu şi eu Ghiorghii, nepotul lui Iuraşcu şi eu Ion Muntian şi eu Ştefan Cărligu şi
eu Ioniţă Crăciun zit Păucă înpreună cu toţi fraţăi şi ficiorii noştrii toţă nipoţ şi
strănepoţă lui Păcurariu di Redeni”, au mărturisit că au vândut pentru 25 de lei lui
Vasile Costache fost mare stolnic, a lor „driapt ocin şi moşii ce avem în Redeni pe
apa Ichilului în ţănutul Orheiului din bătrânul Păcurariu”460. Ceva mai sus am arătat
că neamurile Scobiciu, Păucă, Muntean, Cârlig şi Crăciun aveau răzăşie în moşiile
Mileşti, Vârtopeni, Custura şi Hotineşti.
Cazul răzăşilor moşiei Rădeni este unul elocvent, deoarece confirmă încă o
dată că răzăşii nu erau ţărani ci reprezentanţi ai neamurilor boiereşti medievale,
deoarece, aşa cum am arătat mai sus, răzăşia reprezenta doar o relaţie între doi sau
mai mulţi stăpâni, în cadrul unei moşii, în vederea exploatării şi administrării
acesteia. Astfel, în cazul nostru, vedem că statutul de răzăş nicidecum nu-i fixează
pe descendenţii lui Mile doar în cuprinsul satului Mileşti pe la ţinutul Iaşi, pentru că
Miliceştii erau răzăşi, adică copărtaşi la moşie, în mai multe sate care s-au aflat în
proprietatea strămoşului lor. Din cauza lipsei documentelor, până în prezent, din
moşiile lui Mile sunt cunoscute doar trei: Mileşti, Vârtopeni şi Rădeni, în care exista
„bătrânul” Milic, la care putem alătura şi „bătrânii” Dima Milici, Nicoară şi Dobra
din Mileştii Mici. Nu excludem faptul că au mai existat moşii Miliceşti şi în alte
ţinuturi ale Ţării Moldovei, printre care, probabil, şi Mileştii de la Vaslui. În acest
din urmă caz, depărtarea dintre Mileştii vasluieni şi cei ieşeni nu constituie un
contra argument serios, deoarece, satul Rădeni de pe Ichel, din ţinutul Orheiului,
sau Mileştii Mici de la ţinutul Lăpuşnei, se află aproximativ la aceeaşi distanţă de
Mileştii ieşeni ca şi Mileştii vasluieni (vezi în anexă Harta 3). În acest sens, grăitor
este cazul urmaşilor unui alt Mile, anume „biv vel vist(iernicul) Milo Calugher
Bulat”, strămoşul unor reprezentanţi ai neamului Bulat. Acesta se pare că a trăit
undeva la mijlocul secolului al XVII-lea, având în vedere că, nepotul său de fiu,
Ermurachi Bulat ar fi fost „vornic de poartă pe vremea domnului Mihai Racoviţă”461.
Astfel, Bulăţeştii din secolul al XVIII-lea stăpâneau pământ în „bătrânii” cu numele
Bulat din satele Singureni, Bogzăşti, Crăsnăşeni şi Săseni462.
Nu ştim deocamdată prin ce căi, răzăşii din Mileştii de sub Codru au întrat în
stăpânirea unor părţi de moşie din Custura, Hotineşti, Spanciocani. Precum nu ştim
nici dacă au fost şi aceste moşii stăpânite de strămoşul Mile, sau au fost obţinute
ulterior, de către descendenţii săi, în urma căsătoriilor cu exponenţi ai răzăşilor de
Custura, Hotineşti, Spanciocani, şi invers, reprezentanţii altor neamuri, pe aceeaşi
cale, au putut devenit răzăşi în Mileşti. Totul în condiţiile în care o mare parte din
urmaşii lui Mile au locuit permanent în cuprinsul moşiei de baştină, la cuibul
neamului Miliceştilor – satul Mileşti de sub Codru, nu doar în postura de simpli
stăpâni, ci şi ca angajaţi ai aparatul de stat central al Ţării Moldovei, ca dregători la
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Iaşi sau în centrele ţinutale şi, îndeosebi, în teritoriu, în calitate de călăraşi (în anul
1773 erau la Mileşti „11 mazili şi ruptaşi”, plus „20 călăraşi hătmăneşti”)463.
II.6. Hotarele Mileştilor de sub Codru şi a moşiilor megieşe
De o importanţă deosebită pentru comunitatea rurală medievală
moldovenească, de viţă boierească, a avut-o moşia, cu toate procesele legate de
stabilirea hotarelor ei, procese numite „hotărnicire” şi „stâlpire”. Stabilirea şi fixarea
hotarelor moşiei era un eveniment important pentru neamurile de moşinaşi-stăpâni,
şi în general, pentru întreaga comunitate sătească. Hotărnicirea moşiei era cauzătă,
de regulă, de litigiile izbucnite între stăpânii (moşinaşii) unor moşii megieşe, din
cauza neînţelegerilor în privinţa hotarului. La o anumită etapă, în special în secolele
XVII-XVIII, hotăricirile moşiilor, sau a unor părţi anumite ale acestora, a fost
determinată de procesul descompunere a stăpânirii răzăşeşti, prin „alegerea şi
stâlpirea” părţilor de moşie a membrilor înstăriţi ai neamului, sau a părţilor
înstrăinate, prin vinderea lor unor persoane străine („de peste trei hotare”) din
punct de vedere genealogic, în raport cu comunitatea răzăşască.
Astfel, constatăm documentar că, pentru moşia Mileşti şi Vârtopeni, în secolul
al XVIII-lea s-au desfăşurat ambele tipuri de hotărniciri. Prima, în contextul
conflictului cu răzăşii de Custura pentru „bătrânul” Sterpul din Vârtopeni, între anii
1755-1756; iar cea de a doua a fost legată de „alegerea şi stâlpirea” părţilor de moşie
ale lui Matei Cantacuzino din Mileşti, anume „bătrânii” Carton şi Pilat, în anul 1786.
La ambele hotărniciri au participat un număr relativ mare de oameni, atât răzăşi
(moşinaşi din Mileşti şi Vârtopeni) cât şi megieşi (moşinaşi din satele vecine, sau şi
din apropierea Mileştilor şi Custurii), ceea ce a făcut din procesul de hotărnicire un
eveniment marcant pentru locuitorii din regiune. Spre exemplu, în anul 1756, la
cercetarea hotarului dintre Mileşti şi Custura au participat „toţ împregiuraşii, ca la
50 di oamini”464.
Hotărnicirea moşiei presupunea dirijarea procesului de către boieri-dregători
sau boieri-mazili, numiţi „boieri-hotarnici”, care erau desemnaţi şi trimişi de către
autorităţile centrale (Domnul Ţării Moldovei şi Sfatul Domnesc), ca urmare a
solicităriilor parvenite din partea moşinaşilor. În dependenţă de situaţie, numărul
„boierilor-hotarnici” varia de la unul până la trei, uneori şi mai mulţi. Aceştea,
venind la faţa locului, chemau „oameni buni”, adică pe cele mai de încredere
persoane, cu statutul de moşinaş, originare din mediul neamurilor boiereşti,
stăpânitoare a satelor şi moşiilor ce urmau să fie hotărnicite, dar şi a celor din
apropire.
În cazul Mileştilor, „oamenii buni” proveneau din Bălăneşti, Boldureşti,
Cetireni, Găureni, Onţeşti, Silişte, Sineşti, Spanciocani, Tofăneşti, Vălcineţ etc.465
După acesta, se examinau documentele părţilor aflate în litigiu, dar şi mărturiile
celor mai bătrâni şi experimentaţi moşinaşi megieşi. Dacă era cazul, se recurgea la
jurăminte, făcute de oameni jurători, aduşi de fiecare parte implicată, după care se
trecea la hotărnicirea propriu zisă.
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Astfel, hotărnicirea moşiei se făcea prin: a) „măsurătoare”, adică se măsura
lungimea hotarelor moşiei; b) „stâlpire”, prin fixarea hotarelor, la anumite distanţe,
cu pietre, sau prin însemnarea unor arbori cu „bouri”(adică cu herbul Ţării Moldovei
– capul de bour–n.n.). „Măsurătoarea” începea prin stabilirea unităţilor de măsură.
În cazul Mileştilor, s-a recurs la funie, lungă de 20 de stânjeni, iar stânjenul – de opt
palme domneşti şi cu palme de mijloc (la 1755, „am făcut fune de 20 de stânjini, şi
stănjinu de optu palme”466; la 1756, „am măsurat locul cu funie, şi funiea di 20
stânjini, şi stânjin di 8 palmi, cu palmă di mijloc”467; la 1786, „am făcut funii de 20
stânjini, cu stânjin de opt palmi gospod”468), şi la Hotineşti s-a folost funia de 20 de
stânjeni, stânjenul de opt palme domneşti (în 1784, „făcându şi noi funie de 20
stânjini, stinginul de optu palme gospod”469), iar pentru Custura s-a folosit funie de
23 de stânjeni, iar stâjenul de opt palme domneşti (la 1776, „am făcut stânjin de 8
palme gospod şi funie de 23 de stânjâni”470). Conform lui Gheorghe Ghibănescu şi
Nicolae Stoicescu, în Moldova medievală „existau trei feluri de palme: domnească
sau gospod, de om de mijloc şi proastă”471. Palma domnească servea în calitate de
etalon, iar „mărimea ei a variat în secolul al XVIII-lea între 0,255 şi 0,285 m,
înregistrând deci diferenţe până la 3 cm”, mărimea palmei proaste varia între 0,205
şi 0,255 cm, iar mărimea celei de om de mijloc oscila între primele două472. Astfel,
putem uşor să stabilim mărimea relativă a stânjenului şi a funiei. În secolul al XIXlea, „palma domnească din Moldova era confecţionată din metal, având o formă
dreptunghiulară, la cele două capete avea câte o gaură şi câte un bour (stema
Moldovei)” şi era împărţită „în opt subdiviziuni, care reprezentau parmacele”473.
După confecţionarea funiei, „boierii-hotarnici”, însoţiţi de „oameni buni”,
împreună cu răzăşii purcedeau la măsurarea şi stâlpirea moşiei. De obicei se începea
măsurarea de la unul din capetele moşiei. Cu această ocazie trebuie să menţionăm
că moşiile Ţării Moldovei aveau forma unui patrulater neregulat, cu două laturi
lungi, numite „coastele moşiei” şi două laturi mai scurte, numite „capetele moşiei”,
în unele cazuri, în dependenţă de poziţia geografică, unul din capete era considerat
„fundul moşiei”. În cazul moşiilor Mileşti, Vârtopeni, Custura, Hotineşti şi
Spanciocani, „coastele” erau poziţionate pe direcţia est-vest (răsărit-apus), iar
capetele – nord-sud (miază-noapte–miază-zi), având în calitate de ax central un curs
de apă: a) pârăul Mileştilor (Obreja) pentru Mileşti şi Spanciocani; b) pârăul
Brătuleanca (Valea Brătulenilor), în cazul Custurii şi Hotineştilor. Astfel, în procesul
măsurării hotarelor moşiei, la anumite distanţe, de regulă pe culmile (piscurile)
dealurilor sau la movile, se puneau stâlpi sau pietre de hotar, iar în pădure se făceau
„bouri”. În locurile unde se întâlnea („cheutoare”) hotarul cu cel al moşiilor megieşe
466
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se puneau stâlpi de hotar speciali, numiţi „pietre cheutoare (piutoare)”. În cazul
Mileştilor şi Vârtopenilor, „pietre cheutoare” s-au pus la întâlnirea hotarului cu
moşiile Custura, Hotineşti, Spanciocani şi Răsăicani a mănăstirii Probota. Pentru
Custura s-au pus asemenea pietre la întâlnirea hotarului moşiei cu Vârtopeni,
Mileşti, Hotineşti, Cetireni, Vrăneşti, Săghieni şi Râcăceni a mănăstirii Probota; iar
la Hotineşti, s-au pus pietre „cheutoare” la întâlnirea cu hotarele moşiilor Custura,
Mileşti, Cârneşti (Corneşti), Cetireni.
Toate locurile unde s-au pus pietre, ordinare şi „cheutoare”, distanţa dintre
ele, cât şi toponimia locurilor pe unde trecea hotarul, erau înscrise într-un
document special, numit carte hotarnică, sau, mai simplu, hotarnica moşiei, care
rămânea la stăpânii moşiei. Documentul era semnat de „boierii hotranici”, de răzăşi,
cât şi de „oamenii buni”, martori din moşiile megieşe. „Boierii hotarnici” primeau o
anumită sumă de bani pentru efortul depus, de asemenea erau răsplătiţi şi „oamenii
buni”. „Alegerea şi stâlpirea” unor părţi din cadrul moşiei se făcea după acelaşi
procedeu, ca şi hotărnicirea propriu zisă a moşiei, cu „boieri hotarnici”, măsurare şi
fixare a pietrelor de hotar, şi întocmirea documentelor adeveritoare, însă, în acest
caz, de regulă, nu se practica chemarea „oamenilor buni”, pentru că era un procedeu
prea costisitor.
Mai jos, vom reda schematic hotarele Mileştilor, Vârtopenilor, Custurii şi
Hotineştilor, pentru ca, astfel, vom scoate în evidenţă amplasarea geografică şi
cauzalitatea interdependenţei dintre acestea şi stăpânii lor, motivele litigiului dintre
mileşteni şi custureni, cât şi unitatatea de neam, constituită treptat prin căsătorii,
dintre răzăşii acestor moşii. Să nu uităm faptul că tradiţia istorică locală
mărturiseşte despre legătură genetică dintre mileşteni şi custureni474.
Astfel, pentru început vom reda într-o formă grafică poziţia moşiei Custura şi
a „bătrânului” Sterpul de Mileşti, pretins, între anii 1755-1756, de către unii răzăşi
custureni, care susţineau că moşia lor s-ar fi întins spre răsărit până sub Codrul
Bâcului (vezi Schema 6). Schema a fost alcătuită pe baza hotarnicii din 3 iulie 1755,
întocmită de către vornicul de poartă Tănase Meleghi. Hotarnica precizează, în baza
mărturiilor depuse de megieşi, că a) „moşiia Mileştii merge în lungu din codrul
Bâcului înspri apus, la câmpu, până în dealul Brătulenilor”, şi în punctul „muchia
dealului Brătulenilor, să tâlnescu Mileştii cu moşiia Custura”. Deci, hotarul dintre
moşiile Custura şi Mileşti, la mijlocul secolului al XVIII trecea, pe axa nord-sud, de-a
lungul dealului Brătulenilor. Pe latura sudica, „coasta de jos”, moşia Mileşti se
învecina cu Spanciocani: „Mileştii se alătură pi din gios cu moşiia Spanciocanii în
lungu”; iar pe latura nordică, „coasta de sus”, cu o moşie a mănăstirii Probota: „iar pi
din sus iar cu moşiia mănăstirii Pobratii”; b) iar Custura, de la dealul Brătulenilor
„merge... tot înspre apus, până să tâlneşte cu moşiia Onţeştii în cap”, iar „pe
alăturea, pi din sus, să tâlneşti cu moşiia Hotinenii”475 (este o confuzie, deoarece în
alte mărturii hotarnice moşia Hotineşti este arătată la sud, din jos, de Custura–n.n.),
iar la nord cu o moşie a mănăstirii Pobrata, după cum reiese din interpretarea
hotarnicii din 3 iulie 1755 (în hotarnica din 20 mai 1756, Custura, în „partea de sus, ce
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să loveşte coasta cu Pobrata”, adică cu Răsăiceani (Răschiceani), deoarece doar
acestă moşie de la câmp se întindea până sub Codrul Bâcului: „la codru...numai
moşiia mănăstirii Probota trece”476). Concluzia hotarnicilor şi a „oamenilor buni”, pe
baza mărturiilor, a fost că „Custura nicidecum nu treace pintri moşiia Pobratii şi
pintri Mileşti să treacă la codrul Bâcului, cum nici Mileştii nu trec alăturea (se are în
vedere în lung–n.n.) cu Custura din dealul Brătulenii” spre apus. Apoi, aflând de la
răzăşii de Mileşti că moşia lor „să înparti în patru bătrâni, anumi Pilat şi Carton, şi
Milih, şi Sterpul”, „boierii hotarnici” şi „oamenii buni”au trecut la măsurarea lor, şi sa aflat că „bătrânii” Pilat, Carton şi Milih, fiecare în parte avea câte 26 de funii în
curmeziş (nord-sud–n.n.), ca, de altfel, şi partea de moşie aflată în litigiu, ceea ce i-a
făcut pe hotarnici să se convingă că acesta aparţine Mileştilor: „şi s-au cunoscut că
iaste bătrânul Sterpului, după cum mărturisescu toţi marturii răzeşilor de
Mileşti”477.

CUSTURA

Hotineni

bătrânul Milih
bătrânul Carton

Codrul Bâcului

bătrânul Sterpul
MILEŞTI

Onţeşti

Răsăicani, a mănăstirii Probota

bătrânul Pilat

Schema 6

Spanciocani

Noi detalii referitoare la litigiul menţionat mai sus putem sesiza examinând
Schema 7, o expresie grafică a hotarnicii din la 20 mai 1756. Astfel, de acestă dată,
după ce răzăşii de Mileşti „au găsit ispisocul di la Alexandru voievod” din anul 1560,
structura Mileştilor se modifică, prin evidenţierea Vârtopenilor, în partea de sus a
moşiei. De altfel, şi despre hotarul Mileştilor aflăm unele detalii noi, şi anume: un
cap se mărginea cu Custura, iar celălalt – cu Codrul Bâcului; iar „pi din jos să loveşti
coastă Mileştilor cu moşie Spanciocanii, iară pi din sus să loveşti coastă cu moşiia
Răchiceanii a Pobratii”. Sunt menţionaţi iarăşi cei patru bătrâni, „Cartos, Pilat, şi
Mileh, şi Stârpul”. Apoi s-a căutat vechea selişte a moşiei Vârtopeni, numită şi
Hârtopeni, mai sus, de satul Mileşti („am purces din vatra satului Mileşti în sus pi
supt codrul Bâcului”), până la hotarul cu moşia Răsăiceani a mănăstirii Probota.
Că Vârtopenii (Hârtopenii) şi Răsăiceanii au avut hotar comun s-a aflat dintr-o
scrisoare întocmită „de episcopul mării sale Alexandru vodă pe sămnile pe ce au
hotărât moşie Răsăiceani”, care „mai mult din Dealul Mari înspre Hârtopeni nu s-au
înpinsu”. Astfel, după ce se constată că moşia Custura nu s-a întins până sub codrul
Băcului, „boierii hotarnici”, împreună cu „oamenii buni”, au măsurat şi au stâlpit
hotarul dintre capetele moşiilor Vârtopeni (Hârtopeni) şi Custura, pe direcţia nord476
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sud, începând prin a pune cheutori, „2 pietre de hotar, o piatră înfundează pe
Custura, iar altă piatră – din partea Hârtopenii şi Pobrata”. După care au măsurat
„înspre soare răsărit (adică spre miază-zi–n.n.), şi disparti Hârtopenii di Custura în
cap”, punându-se pierte de hotar în trei locuri, la fiecare 24 de funii măsurate (prima
piatră de hotar a fost pusă „peste pârâul Hârtopenilor în capul dealului, ce să traji li
la rădiul Hârtopenilor, şi cam în costişă, dinspre pârâul Hârtopenilor”; a doua a fost
pusă mai la sud, „lângă drumul Hotinului”; iar cea de a treia – la locul ce „să numeşti
hotarul lui Milic”, loc care „cari disparte Mileştii di Hârtopeni”).
Astfel, hotarul moşiei Hârtopeni, în capul dinspre Custura, „din hotarul
Pobratii şi până în hotarul lui Melic” avea o lungime de „73 de funii”. S-a măsurat „şi
satul Mileşti în capătul di la cânpu (adică cel de apus–n.n.) şi di undi s-au încheeat
hotarul Hârtopenilor şi cu hotarul lui Milic, până în hotarul din gios a
Spanciocanilor” şi „s-au aflat 83 funii”. În total, hotarul capetelor apusene ale
moşiilor Vârtopeni şi Mileşti constituia 156 de funii (funia de 20 stânjeni, iar
stânjenul de opt palme, „cu palmă di mijloc”)478.

73 funii

HÂRTOPENI

83 funii

MILEŞTI

CUSTURA

Schema 7

Codrul Bâcului

Onţeşti

Răsăicani, a mănăstirii Probota

Spanciocani

Din zapisele de vânzare şi din hotarnica părţilor de moşie din Mileşti ale lui
Matei Cantacuzino, toate întocmite între 16-30 iunie 1786, aflăm că, atât moşia
Mileşti, cât şi Vârtopeni (Hârtopeni), erau împărţite fiecare în câte trei „bătrâni”:
Milic (Miliscu), Carton şi Pilat. Iar, „bătrânul” Sterpul nu mai figura în împărţirea
internă a acestor două moşii. Astfel, din zapisele din 16 şi 19 iunie 1786, aflăm detalii
referitoare la numărul şi ordinea amplasării acestor „bătrâni”: a) „bătrânul” Milic
(Miliscu) din moşia Mileşti se afla în partea de sus, la hotarul cu moşia Hârtopeni:
„bătrânul Miliscu, ci esti lângă Hârtopeni”; în acest context aflăm şi despre existenţa
unor „bătrâni” cu numele Milic (Miliscu) şi Pilat în moşia Hârtopeni: „cum şi în
însuşi moşie Hârtopenii”, „partea noastră din Hârtopeni, din bătrânul Miliscu, din
Pilat”; b) „bătrânul” Pilat din moşia Mileşti, era amplasat în partea de jos, la hotar cu
Spanciocanii: „în bătrânul Pilat, din moşiia Mileştii, di lângă Spanciocani”479. Iar din
hotarnica din 30 iunie 1786, aflăm că „bătrânul” Carton din Mileşt era situat între
„bătrânii” Milic şi Pilat: „cari pietri dispart bătrânul lui Carton din Mileşti de
bătrânul Milic den selişte Mileştilor”, „pietri hotară vechi, ci o dispart bătrânul
478
479
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Carton den Mileşti şi de bătrânul Pilat, ci iasti pe din gios, în Mileşti”480 (Vezi
Schema 8). Astfel, vedem că din structura moşiei Mileşti a dispărut „bătrânul”
Sterpul care, după cum reiese din hotarnicile din anii 1755 şi 1756, era amplasat în
părţile de sus ale moşiilor Mileşti şi Vârtopeni. Având în vedere că strcutura internă
a Vârtopenilor era în strânsă legătură cu cea a Mileşilor, putem admite că şi acolo a
dispărut „bătrânul” Sterpul.

Răsăicani, a mănăstirii Probota

Hotineşti

Schema 8

bătrânul Milic (Miliscu)
bătrânul Carton
bătrânul Pilat
bătrânul Milic (Miliscu)
bătrânul Carton

Codrul Bâcului

MILEŞTI

Custura

HÂRTOPENI

bătrânul Pilat
Spanciocani

Şi despre poziţionarea „bătrânilor” în cadrul moşiilor Mileşti şi Vârtopeni
(Hârtopeni), în lung, pe axa est-vest, aflăm din hotarnica „bătrânilor” Carton şi Pilat
din Mileşti, întocmită la 30 iunie 1786, cu ocazia măsurării şi stâlpirii părţilor de
moşie ale vistiernicului Matei Cantacuzino. Amintim cu această ocazie că, deşi
Matei Cantacuzino avea părţi de danie şi cumpărate aproape în toţi „bătrânii” din
Mileşti şi Vârtopeni, însă aceste cumpărături şi danii erau dispersate şi ne alese, din
care motiv, vistiernicul ajunge la o înţelegere cu răzăşii moşiilor, ca să-i facă
socoteala privind suprafaţa de pământ deţinută, şi să-i fie aleasă într-o porţiune
compactă, în partea de jos a moşiei Mileşti, la hotarul cu Spanciocanii, în care de
asemenea avea stăpânire. În acest fel, răzăşii de Mileşti şi Vârtopeni i-au dat lui
Matei Cantacuzino doi „bătrâni” din moşia Mileşti, iar „pentru celelanti
cumpărături, ci vor treci mai mult în moşiile acesti, să-i răspundă răzăşii cu banii lor
şi să li răscumperi”481. Drept urmare, vistiernicul a cerut să se măsoare şi să se
stâlpească aceşti „doi bătrâni den moşiia Mileşti, den gios”, anume Carton şi Pilat,
pentru a scoate în acest fel părţile sale de moşie din răzăşie. Astfel, din momentul în
care s-a făcut alegerea, măsurarea şi stâlpirea acestor părţi de moşie din Mileşti,
Matei Cantacuzino obţine posibilitatea să le exploateze economic de sinestătător, în
schimb pierde statutul de răzăş de Mileşti, nu însă şi cel de moşinaş în Mileşti.
Măsurarea şi stâlpirea „bătrânilor” Carton şi Pilat din Mileşti s-au făcut de
către „boierul hotarnic” Constantin Perjul, vornic de poartă, împreună cu răzăşii de
Mileşti şi Gligoraş Trohinu, vechilul lui Matei Cantacuzino, folosindu-se funie de 20
de stânjeni, cu stânjen de opt palme domneşti. Am reprezentat acesti doi „bătrâni”,
împreună cu măsurătoarea şi stâlpirea lor, printr-o schemă grafică (vezi în anexă
Des. 1.), pentru o mai bună orientare în spaţiu. Astfel, măsurătoarea a început [1]
480
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„den colţul moşiei Custurii”, acolo unde pietrele de hotar „dispart bătrânul lui
Carton den Mileşti de bătrânul Milic den silişte Mileştilor”. Din acest punct s-a
măsurat spre sud, „în gios, spre amiază-zi, păn capul bătrânului Carton din Mileşti,
şi alăture pin capul moşiei Hotineştilor”, până la punctul [2] „în răspântie
drumului”, la două pietre de hotar ce „dispart bătrânul Carton den Mileşti şi de
bătrânul Pilat, ci iasti pe din gios, în Mileşti”; aflându-se între punctele [1] şi [2] „480
stânjini şi 4 palmi”; din punctul [2] s-a continuat măsurătoarea spre sud, „tot în gios,
spre amiază zi, pe muchie dealului Ulitei şi pen capul bătrânului Pilat den moşie
Mileştilor, pin capul Hotineştilor” până la o piatră de hotar [3] ce „despart bătrânul
lui lui Pilat de părţili de Spanciocani”. Astfel, după ce între punctele [2] şi [3] „s-au
aflat 448 stânjini patru palmi”, s-a mai pus şi „o piiatră hotar chiotoare bătrânului
Pilat”. Din punctul [3], hotarnicii au întors „măsura spre răsărit, în lungul moşiei,
margine bătrânului Pilat pe den gios, şi alăture cu părţile din Spanciocani” trecând
„pisti vale Vladnicului” şi mai departe „drept diasupra, în dialul Vladnicului, în
margine drmului” [4], la distanţa de „740 stânjâni” de punctul [3], unde s-a pus o
piatră de hotar, pentru a „disparte bătrânul Pilat din gios de Mileşti de părţile din
Spanciocani”. În continuare s-a mers „spre răsărit la vale, şi pisti părăul Mileştilor, şi
la dial pe den sus de un lac, ce este în silişte, unde au fost silişte Mileştilor” [5],
punându-se piatră de hotar, despărţitoarea „bătrânului” Pilat de moşia Spanciocani,
aflându-se „720 stânjini”. După care s-a mers în continuare spre răsărit, „la dial, pe
unde au fost silişte Mileştilor, şi pen ponoară”, de-a lungul drumului de „pe muchie
dialului Spanciocanilor”, apoi „la vale pin livezi i pin rădiu, şi pisti pârăul Fundul
Nârnovii, şi pin silişte” până la un „stejar, unde s-au găsit un bour vechi
întrânsul”[6], care despărţea bătrânul Pilat de „silişte Spanciocanilor”, aflându-se în
acest punct încă „635 stânjini”. Având în vedere că hotarnicii au ajuns la poalele
codrului, măsurătoarea cu funia n-a putut fi practicată „fiind păduri şi codru întreg,
şi ponoară”, iar de aici au „mersu fără de măsură, cum s-a putut, pe podiş, pin nişti
mlaştini, ci să numesc Râmnicile, şi tot pin Codrul Bâcului, şi pin Dialul Zgurii, şi la
vali pi Chiscu Zgurii, tot spre răsărit, până la marginea codrului dispre Bâc, undi sau făcut bour într-un stejar mari [7], ci esti în coastili unui iaz vechi, ci să numeşti
iazul Braii”. Cu acest stajar s-a fixat „colţul moşiei bătrânului Pilat den gios şi dispre
răsărit”, iar de acolo s-a „purcesc cu măsura în sus şi în curmeziş, alăture cu codrul
pi dispri apa Bâcului, pân la gura Budişoarei” [8], unde s-a găsit „piatră hotar vechi
în margine pârăului”, iar distanţa măsurată a constituit „227 stânjini, cu cari s-au
cuprins amândoi bătrânii Pilat şi Carton din Mileşti”, fixându-se aici „colţul moşiei
dispre bătrânul Milic din Mileşti, ci esti răzăşască”. Din punctul [8] hotarnicii au
schimbat direcţia, din nou prin codru, „fără măsură”, de-a lungul „margine
bătrânului Carton, pi din sus, despre apus, pe apa Budişoarei, şi alăture cu bătrânul
Milic din Mileştiu răzăşăsc”, până au ajuns la „izvorul, ci esti supt un fag”, iar de aici
„la o poiană, ci să numeşti Visoca”[9], punându-se piatră de hotar, „de disparti
bătrânul Carton a dumisale vel vistiernic de bătrânul Milic răzăşăsc”. S-a mers în
continuare spre apus, „la vale, pin nişti pomeţi şi pin cămpu” până la „un drum mare
din costişă, ci esti di la dial de satul Mileştii”, punându-se piatră de hotar „supt păr”
[10], înregistrând acolo „268 stânjini”. De la acest păr s-a mers spre apus, la vale,
prin satul Mileşti: „pin satul pi dinapoia casii Benciului Sârbul” până la „o piiatră
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hotar vechi, ci esti în mijlocul satului Mileşti, din sus de bisărică” [11], măsurând
încă „219 stânjini”. Astfel, vedem că hotarul dintre doi „bătrâni” ai Mileştilor, anume
Carton şi Milic, trecea chiar prin mijlocul localităţii Mileşti, în aşa fel, Matei
Cantacuzino a intrat în stăpânirea unei părţi din vatra satului, cuprinzând şi locurile
de casă ale unor răzăşi. Şi iarăşi, de la biserică măsurătoarea a continuat mai departe
prin sat, spre apus, „pe den sus de livada şi casa lui Paladi Talpă, şi pe din gios de
casa lui Tănasii Guţul, şi tot alăture cu bătrânul Milic den Mileşti răzăşăsc”, trecând
peste „vale Vladnicului” până „diasupra dialului lui Milic”[12], în care loc s-a pus
piatră de hotar, înregistrându-se astfel „567 stânjini 4 palmi”. Iar de acolo, „la vali
pin ponoarăşi pin hârtoapi” până la „colţul Custurii den gios”, de unde s-a şi început
măsurarea moşiei, parcurgând distanţa de „146 stânjini 2 palmi”. Astfel, hotărnicia
„bătrânilor” Carton şi Pilat din Mileşti s-a încheiat, nu înainte de a măsura „şi
mijlocul în curmeziş a acestor doi bătrâni” aflându-se „744 stânjini”482.
Prezinătă interes faptul că, în partea de jos a bătrânului Pilat, la hotarul cu
moşia Spanciocanii este indicat locul „au fost silişte Mileştilor”, adică unde a fost
vatra veche a satului Mileşti. În acest context trebuie să menţionăm că, în timul
efectuării lucrărilor de hotărnicire a moşiei Vârtopeni (Hârtopeni), înregistrate în
hotarnica din la 20 mai 1756, a fost identificat un loc de selişte, lângă o fântână
veche, în apropiere de care s-au găsit fragmente de ceramică: „am purces din vatra
satului Mileşti în sus pi supt codrul Bâcului şi di vide că înfundiază valea Obreji,
mergându mai în sus, între Dealul Mari, undi ne-am, lăsat într-o hârtoapă şi s-au
găsât fântână vechi, cunoscută mai bine di 200 ani şi cercându mai la deal di fîntână,
fiind o zgură di păpuşoi arate, s-au găsât zgura întoară cu plugul şi hârburi vechi di
oală, ca la vreo 20 locuri di casă, şi supt poalili codrului s-au găsit şi pomăţi, şi s-au
cunoscut locul, că au fost sat vechiu”483. Hotarnicii au considerat că această selişte
reprezenta nu alteceva decât vechea vatră a satului Vârtopeni (Hârtopeni).
Dispunem şi de hotarnica Custurii („Custurenii, pe valea Brătulenilor, ce este
peste Prut, ot ţinutu Eşii”), întocmită la 15 iulie 1776, la solicitatea vistiernicului Ioan
Cantacuzino, noul stăpân al acestei moşii484, în baza căreia am elaborat o schemă
grafică (vezi în anexă Des. 2.). Admitem că, la acel moment, Ioan Cantacuzino
stăpânea toată Custura, deoarece s-a făcut hotarnicia întregii moşii, şi nu pe bătrâni
sau pe părţi. Astfel, „boierul hotarnic” Postolachi Bâgu, vornic de poartă, împreună
cu „oamenii buni”, megieşi din Onţeşti, Cetireni şi Hotineşti, au fixat pietre de hotar
în 21 de puncte de-a lungul frontierelor moşiilor cu care se învecina Custura: Mileşti,
Vârtopeni (Hârtopeni), Râcăneni a mănăstirii Probota, Săghieni, Vrăneşti, Cetireni
şi Hotineşti. Astfel, măsurătoarea, realizară cu funie de 23 de stânjeni, iar stânjenul
de 8 palme domneşti, s-a început din „malul pârâului Brătulenii despre răsărit de
pârău” [1], apoi spre răpsărit, la deal, la „movila Custurii” [2] „unde s-au înplinit 13
funii şi 15 stânjâni”; şi din nou spre răsărit „la vale, coaste cu Hotineştii şi peste
hârtoape, până unde s-au înplinit 13 funii 10 stânjâni”, şi s-a făcut acolo „piotoare
moşiei Custurenii” [3]. De la piatra cheutoare a Custurii cu Mileştii şi Hotineştii s-a
măsurat spre nord, „înspre amiază-noapte, alăture cu Mileştii” 4 funii, până la o
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piatră de hotar veche [4], şi iarăşi, „de acole tot înspre amiază-noapte pe costişă
alăture cu Mileştii” 6 funii până la o altă piatră de hotar veche [5], şi în continuare,
spre nord, de-a lungul hotarului cu moşia Mileşti, 10 funii şi 13 stânjeni, „pân la 2
pietre hotară vechi, ce sint într-un piscu din sus de drum, ce merge la Eş” [6], unde
s-a întâlnit Custura cu moşia Hârtopeni. De aici, s-a reluat măsurarea hotarului în
direcţie nordică, „înspre amează-noapte, coaste cu Hârtopenii, tot costişa peste
hârtoape”, 17 funii, la o piatră veche [7], apoi încă 16 funii, la o altă piatră veche [8],
şi „de acole tot înspre amiază-noapte, şi la vale costişe cu Hârtopenii, şi peste Vale
Bălăneştilor Vechi pe despre apus de o fântână, ce este în pârăul Bălăneştilor Vechi,
şi la deal”, 16 funii, la două pietre [9] „ce sint piotoare Hârtopenilor”. Din acest
punct hotarnicii au măsurat hotarul Custurii 15 funii în direcţie apuseană, „înspre
apus, coaste cu moşiea Râcăcenii a mănăstirei Pobratii” la vale „peste Drumul cel
Mare, ce merge pe Vale Brătulenilor, şi tot pârâul Brătulenii, cam la dial”, punând
piatră „din gios de drumul Olacului” [10]; şi încă 11 funii şi 10 stânjeni „înspre apus şi
la dial, tot coasta cu Răcăcenii pe drum, şi pe din sus de drum”, la o piatră „în malul
rupturii” [11], unde s-a pus şi cheutoare „ce să desparte moşiia Custurenii de
Răcăceni”. În continuare s-a măsurat iarăşi 15 funii spre apus, de-a lungul hotarului
cu moşia Săghieni: „spre apus şi la vale, coasta cu Săbienii, peste Vale Popii, pe drum
la dial, pe de sus de un stâlpu de piatră, ce este la un mormânt, ce-i zic Stălpul
Salahorului” [12], iar de acolo s-a măsurat încă 51 funii şi 15 stânjeni spre apus,
„alăture cu hotarul vechiu”, punându-se două „pietre hotar, chiotoare moşiei
Custurenii, ce să desparte de moşia Săbienii” [13]. Din acest punct hotarnicii s-au
îndreptat cu măsurătoarea spre sud, „înspre amiază-zi pe la capul moşiei Vrăneştii,
pe costişă” [14], 9 funii, punând şi piatră de hotar, în locul întâlnirii hotarului cu
moşia Cetireni. În continuare s-a măsurat 10 funii spre sud, „înspre amiază-zi, pe la
capul moşiei Citirenii, costişe peste hârtoape” [15], apoi încă 13 funii „tot înspre
amiază-zi, peste hârtoape şi pesti Vali Sturhucii Săci”, la deal de „nişte stejărei” [16],
plus alte 4 funii „înspre amiază-zi peste piscu şi la vale” şi de acolo la vale încă 8
funii, până la o piatră „în capul unui piscu” [17]. De acolo s-au măsurătat 4 funii
„înspre amiază peste Vale Sturhuciului de Gios, şi la dial”, la o piatră veche [18], apoi
încă 5 funii, „tot înspre amiază şi la dial pintre nişte stejărei”, punându-se două
„pietre hotar, chiotoare moşiei Custurenii, ce să desparte de moşia Citirenii” [19].
Din acest loc hotarnicii au măsurat 8 funii spre răsărit, de-a lungul hotarului cu
moşia Hotineşti: „înspre răsărit la vale, coasti cu Hotineştii peste hârtoape”, iar
piatră de hotar s-a pus „între Sloviliţă” [20], şi încă 14 funii spre răsărit, „tot la vale
peste hârtoape, coastă cu Hotineştii”, punând piatră „într-un piscu” [21], iar de acolo
s-au măsurat 6 funii „tot înspre răsărit şi la vale coastî cu Hotineştii, şi peste pârăul
Brătulenii”, până acolo „de unde am purces cu măsura întâi”485.
Referitor la moşia Hotineşti, există hotarnica din 27 martie 1784, întocmită de
vornicii de poartă Andrei Iancul şi Ion Gordul, cu alegerea părţilor ce aparţineau lui
Matei Cantacuzino. Astfel, „boierii hotarnici” numiţi mai sus, împreună cu răzăşii de
Hotineşti, au măsurat moşia Hotineşti cu funie de 20 de stâjeni, iar stâjenul de opt
palme domneşti, după un scenariu un pic deosebit de celelalte două hotărnicii,
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asupra cărora ne-am oprit ceva mai sus. Măsurătoarea Hotineştilor s-a făcut iniţial
în curmezişul moşiei, începând cu cele cinci „pietre hotară, chiotoare a moşiei
Custurii”, anume „capul moşiei Hotineşti despre răsărit, în curmezis, pin hârtoapi în
gios, pin capul moşiei Mileşti, i pe coasta dealului, i piste dialul Ulmului, şi peste
zare dealului” până în pietrele de hotar a moşiei Corneşti (Cârneşti), dinspre partea
stăpânită de neamul Boldescul: „pitrile hotară a părţii Boldeştilor din Corneşti”;
drept urmare, s-a constatat că capul răsăritean al moşiei Hotineşti avea o lungime
de 868 stânjeni. Apoi s-a măsurat mijlocul moşiei, de asemenea în curmeziş,
începând dinspre hotarul cu Corneştii Boldeştilor spre Custura: „măsurând moşiia
Hotineşti şi prin mijlocu” de la „margine părţii Boldeştilor din Corneşti” până „în sus
pe costişă, şi piste valea Stolhuciului” până la marginea „moşiei Costurii”, făcând în
total 890 stânjeni. Iar capul apusean al moşiei Hotineşti, măsurat în cuzmeziş, a
constituit 780 stânjeni, începând cu cele două pietre de hotar a „moşiei Custurii, şi
pin capul moşiei Cetirenii la vale” apoi la deal, până la o piatră „hotar vechiu, ce
disparte Hotineştii de Corneşti, parte Boldeştilor”. Apoi s-au măsurat cei doi
„bătrâni” ai moşiei Hotineşti, anume Miron Tărâţă şi Ilie Spătărelul, fiecare din
aceştia având în curmeziş câte 434 stânjeni şi 5 palme lungime: „adică 434 stinjeni 5
palme bătrânului Miron Tărâţă, şi 434 stinjeni 5 palme bătrânul lui Ilie Spătărelul”.
În mod separat au fost alese părţile de moşie din Hotineşti ale vistiernicului
Matei Cantacuzino, deosebit de cele ale stolnicului Iordache Panaite, amplasate mai
jos de cele ale vistiernicului, şi cele ale lui Toader Boldescul. Partea ulmimului,
anume jumătate de „bătrân”, 217 stânjeni şi o palmă, se afla în partea de jos a moşiei,
în „bătrânul” Ilie Spătărelul, la hotar cu Corneştii. Iar partea ce i-a revenit lui Matei
Cantacuzino, anume „67 stânjeni 1 palmă”, a fost aleasă în partea de sus a
Hotineştilor, la hotar cu Custura, o altă moşie a vistiernicului: „s-au ales de o parte,
în parte de sus... alăture cu Custura”. Această parte de moşie a fost măsurată în
curmeziş în trei locuri, în capul dinspre răsărit, la mijloc şi în capul de apus, în toate
aceste locuri lăţimea locului ales avea 67 stânjeni şi 1 palmă. După care s-a măsurat
şi „lungul aceştii părţi din Hotineşti”, 1926 de stânjeni de la est spre vest, începând
cu „capul moşiei Mileşti, la vale pin hârtoape înspre apus pisti zarea dialului
Custurii, şi la vale piste pârău Brătulenilor, şi pisti valia Stulhuciului, şi la dial până
în zaria dealului Mândrii, şi la vale piste valia Cioarăi, şi la dial până în Hinciu”486.
Astfel, cercetarea hotarelor şi a locului amplasării moşiilor Mileşti, Vârtopeni,
Custura şi Hotineşti, raportate între ele, dar şi cu moşiile megieşe (vezi în anexă
Des.3.), ne permit să constatăm că, actualmente, toate acestea sunt includese în
componemţa moşiei satului Mileşti (vezi Harta 1). Totodată, se pare că, începând cu
ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, vetrele satelor din moşiile Custura şi Hotineşti
s-au pustiit, iar locuitorii acestora, în special cei de viţă răzăşască, se transferă la
Mileşti, după cum ne demonstrează continuitatea, pînă în prezent, în satul Mileşti a
neamurilor originare din Custura şi Hotineşti. Transferul răzăşilor de Custura şi
Hotineşti anume în satul Mileşti nu este nicidecum întâmplător, având în vedere că
tagma răzăşască în marea sa majoritate stăpânea părţi de moşii în mai multe sate.
Astfel, suntem de părere că, răzăşii custureni şi cei hotinişteni s-au mutat cu traiul
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în cuprinsul acelor moşii în care aveau parte de răzăşie. Totodată, este cazul să
amintim din nou faptul că, legendele istorice din satul Mileşti ne comunică despre
existenţa unor legături de rudenie dintre răzăşii de Mileşti şi cei de Custura487.
Evidenţierea schematică (vezi în anexă Des.5) a părţilor de moşie din Mileşti,
Vârtopeni, Custura şi Hotineşti stăpânite, în a doua jumătate a secolului al XVIIIlea, de Matei Cantacuzino, ne permit să constatăm amploarea procesului de
strâmtorare treptată a stăpânirii de tip răzăşesc (devălmaşă), de către o rudă mai
înstărită.
Harta 1. Locul moşiilor medievale Mileşti, Vârtopeni, Custura şi Hotineşti
pe harta moşiei actuale a satului Mileşti, raionul Nisporeni.
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Concluzii
Cercetarea prin prismă istorico-genealogică a neamurilor Milescul şi Milici, în
acelaşi context cu evoluţia stăpânirii în satele Mileşti, ne-a permis să tragem
următoarele concluzii. 1) neamul Milescul, în secolul al XVII-lea–începutul secolului al
XVIII-lea, a fost unul dintre neamurile de cinste ale Ţării Moldovei, originar de la
Mileştii Vasluiului, cu o vastă ramificaţie genealogică, inclusiv peste hotare, în
Imperiul Otoman, Imperiul Rus, Ţara Căzăcească şi Ţara Muntenească.
Reprezentanţii acestui neam, şi în primul rând personalitatea marcantă a lui Nicolae
Milescul spătarul, au lăsat amprente puternice asupra istoriei şi culturii Ţării
Moldovei, a spaţiului românesc, precum şi a întregii Europe; 2) există mai multe
aspecte de ordin biografic şi genealogic puţin cunoscute, referitoare la activitatea unor
reprezentanţi ai Milesculeştilor, dar şi o serie de chestiuni nesoluţionate definitiv
privind relaţiile de rudenie ale acestui neam. Cea mai importantă din ele o constituie
problematica originii neamului Milescul, cu multiple aspecte discutabile. Versiunea
provenienţei Milesculeştilor pe linie paternă din neamul Asan-Paleolog este cea mai
bine documentată, însă există şi o serie de argumente în favoarea înrudirii cu neamul
Coci, din care a coborât însuşi Vasile vodă Lupul; 3) pe baza unor surse fragmentare,
constatăm că fondul funciar al neamului Milescul s-a concentrat în ţinutul Vaslui,
însă reprezentanţii acestui neam stăpâneau mai multe moşii şi în ţinuturile megieşe:
Fălciu, Iaşi, Lăpuşna, Orhei, Covurlui etc.; 4) semnalăm o serie de aspecte ce ne
permit să admitem existenţa conexiunilor istorico-genealogice dintre neamurile Milici
şi Milescul, precum şi între satul Mileşti de sub Codru, ţinutul Iaşi, şi satul Mileşti de
la Vaslui, determinate, probabil, de unul şi acelaşi strămoş comun pe nume Mile; 5)
graţie obiceiului răzăşiei, încă în secolul al XVIII-lea, descendenţii patriarhului Mile sau răspândit şi dincolo de hotarele Mileştilor de baştină, stabilindu-se cu traiul prin
târgurile şi satele din ţinuturile Iaşi, Orhei şi Lăpuşna. Mulţi dintre reprezentanţii
neamurilor descinse din Mile (Angheluţă, Bâtcă, Bocan, Buhăescu, Butnariu, Carton,
Cârlig, Clichie, Cliniciu, Crăciun, Guţu, Handrabur, Ichim, Istrati, Mărcuţă, Minciu,
Miron, Păucă, Pânte, Petică, Poia, Popescul, Scobiciu, Sculiciu, Talpă, Tulbure,
Văscan, Vârlan, etc.) au fost concomitent atât răzăşi de Mileşti cât şi de Vârtopeni,
Custura, Hotineşti, Spanciocani, Rădeni etc.; 5) evoluţia stăpânirii moşiei Mileşti de
sub Codru a cunoscut câteva etape importante, reflectate prin modificarea strutucturii
interne a acesteia, fapt care a condus la apariţia unor confuzii pe plan istoricogenealogic; 6) cercetarea hotarelor şi a locului amplasării moşiilor Mileşti, Vârtopeni,
Custura şi Hotineşti, ne permite să constatăm că, actualmente, toate acestea sunt
incluse în componemţa moşiei satului Mileşti, raionul Nisporeni; 7) evidenţierea
părţilor de moşie din Mileşti, Vârtopeni, Custura şi Hotineşti stăpânite de Matei
Cantacuzino, ne permite să constatăm amploarea procesului de strâmtorare treptată a
stăpânirii de tip răzăşesc, de către o rudă mai înstărită. Alegerea şi stâlpirea părţilor de
moşie, de danie şi cumpărătură, din aceste moşii ale lui Matei Cantacuzino, vine să
confirme fenomenul izolării marilor dregători în raport cu rubedeniile mai sărace.
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Harta 2. Moşiile neamului Milescul (secolelele XVII-XVIII)

Comentarii la hartă
Moşiile lui Apostol Milescul şi ale fiilor săi: 1. Mileşti, ţinutul Vasluiului,
pe Sărata, între Zlătăreşti, Tătărăni, Fereşti, Titieşti şi Bouşori. Actualmente,
probabil, contopit cu Fereşti; 2. Zlătăreşti, ţinutul Vasluiului, pe Sărata, între
Mileşti, Fereşti, Tătăreni şi Şerboteşti. Actualmente, probabil, contopit cu Fereşti; 3.
Căzăneşti, ţinutul Vasluiului, pe Stavnic (porţiunea Durduc), între Frenciugi,
Drăguşeni, Crăciuneşti, Glodeni şi Negreşti; 4. Boţeşti, ţinutul Vasluiului, mai jos de
Căzăneşti; 5. Dăneşti, ţinutul Vaslui, între Bereasa, Tătărăni, Şerboteşti,
GhergheleuEmil Racoviţă şi Răşcani; 6. Frenciuci (Frenciugi), ţinutul Vaslui, pe
Stavnic, între Căzăneştii, Drăguşeni, Bâcu, Ipatele, Alexeeşti şi Negreşti; 7.
Căpoteşti, ţinutul Vaslui, pe Stavnic, lângă Şcheia şi Drăguşeni; 8. Tătăraşii, din
ţinutul Vasluiului, pe apa Bârladului şi a Vasluiului, la răsărit de oraşul Vaslui, între
Bahnari, Munteni, Lipovăţ, Dodeşti, Orzeşti, Mânjeşti, Dobârceni; 9. Drăguşeni, pe
Stavnic, ţinutul Vaslui, între Căpoteşti, Frenciugi, Căzăneşti, Crăciuneşti şi
Tatomireşti; 10. Tătărăni, ţinul Vaslui, între Mileşti, Fereşti, Telejna, Bereasa,
Dăneşti şi Şerboteşti; 11. Şurineşti, din ţinutul Vaslui, în apropiere de Codăeşti; 12.
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Mereşti, amplasată în ţinutul Fălciului, pe malul Prutului, în apropierea Răbâei; 13.
Viile de lângă târgul Huşi; 14. Tudorceni, ţinutul Lăpuşna, pe ambele maluri ale
Prutului, lângă satul Dancu, vizavi de Răbâia; 15. Negeşti, ţinutul Lăpuşna, pe apa
Prutului, din sus se hotărniceau cu Tudorcenii, iar din jos cu Popeşti şi Mălăeşti; 16.
Măleşti (Mălăeşti) şi Popeşti, ţinutul Lăpuşna, pe apa Prutului, în gura
Călmăţuiului; 17. Vorniceni, ţinutul Covurlui, lângă Tuluceşti; 18. Chivărul, ţinutul
Orheiului, lângă satul Speia, pe Nistru; 19. Foleşti, ţinutul Fălciu, pe Idrici, vecin cu
Albeşti, Roşieci, Papuceşti şi Ţivliceşti. 20. Tătăraşi, ţinutul Sucevii, moşie situată
între târgul Suceava şi cetatea Suceava; 21. În târgul Iaşi, case şi dugheni amplasate
în zona „Uliţa Rusească din Târgul de Gios” şi „Podul Ţiganilor”; 21a. Cozmeni,
ţinutul Iaşi, pe Prut, între Şocani, Bogdăneşti şi Semeni, în apropiere de actualul
oraş Ungheni.
Moşiile lui Ştefan (I) Milescul, obţinute de zestre de la neamul soţiei
sale, Nacul-Stroici: 22. Itrineşti, ţinutul Neamţ, între Mărgineni, Băluşeşti,
Bălăneşti, Ghelăeşti şi Vlădiceni; 23. Bahrineşti, ţinutul Sucevii, este Borhineşti, pe
Şomuzul Mare, la gura Brădăţelului, lângă Mihăeşti; 24. Cobăla, ţinutul Dorohoi,
între târgul Dorohoi şi Şendriceni; 25. Prelipca, ţinutul Dorohoi, lângă târgul
Dorohoi şi Cobăla.
Moşiile lui Frangole, mare vameş, şi ale descendenţilor săi: 26. Boţoae, în
ţinutul Vaslui, pe Telejna, între Bereasa, Răşcani, Glodeni, Bolaţi, Măcreşti şi
Buticăria; 27. Glodeni, în ţinutul Vaslui, pe Telejna, lângă Boţoae; 28. Râşcani, în
ţinutul Vaslui, între Dăneşti, Emil Racoviţă, Draxseni, Bolaţi, Boţoaea şi Bereasa; 29.
Negrileştii, în ţinutul Vaslui, lângă Răşcani şi Bolaţi; 30. Bulaţii, în ţinutul Vaslui,
între Răşcani, Boţoae, Măcreşti, Rateşu Cuzei şi Rebricea; 31. Cărleştii, în ţinutul
Vaslui, lângă Răşcani, Bolaţi şi Negrileşti; 32. Crăciuneşti, ţinutul Vaslui, Între
Rebricea, Glodeni, Căzăneşti şi Drăguşeni; 33. Băloşeşti, din ţinutul Vaslui, pe
Gabroveta, între Tansa, Dagâţa, Ţibăneştii Buhlii, Vovrieşti, şi Ciurea; 34. Piscani,
ţinutul Iaşi, în ocolol târgului Iaşi, între Moimeşti, Rufeni, Copou, Mărzăşti,
Popricani, Posadnici şi valea Căcainii; 35. Rufeni, amplasat în ţinutul Iaşi, în
vecinătatea Piscanilor; 36. Tăuteşti, ţinutul Iaşi, între Rediu, Bogonos, Horleşti şi
Vânători; 37. Căcăceni, ţinutul Hârlău, pe Jijia. Nelocalizat cu precizie; 38.
Săfărceni (Fărceni), ţinutul Hârlău, pe Jijia. Nelocalizat cu precizie; 38a.Măceşti,
ţinutul Iaşi, în stânga Prutului, între moşiile Onţeşti, Vulpeşti şi Golăeşti.
Moşiile lui Gheorghe păharnicul, obţinute de zestre de la neamul soţiei
sale, Buhuş: 39. Feredeiani, „cu heleşteul Liahul”, ţinutul Hârlău, între Maxut,
Deleni, Slobozia şi Pojana; 40. Buscăteni, ţinutul Hârlău, alături de Feredieni, între
Pojana, Rădeni şi Leahu Nacu; 41. Certăşti (Greci), ţinutul Tutova, la gura pârâului
Berheci.
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Harta 3. Satele Mileşti şi moşiile neamului Milici

Comentarii la hartă
Satele Mileşti: 1. Mileşti, ţinutul Iaşi, mai târziu – ţinutul Orhei.
Actualmente, în raionul Nisporeni, între satele Bălăneşti, Cârneşti şi Rădeni; 2.
Mileşti, pe Işnovăţ, ţinutul Lăpuşna. Actualmente, în raionul Ialoveni, între satele
Brăila, Piatra Albă, Costeşti şi oraşul Ialoveni; 3. Mileşti, ţinutul Vaslui, între Fereşti
şi Zlătăreşti. Actualmente, probabil, inclus în satul Fereşti, judeţul Vaslui; 4. Mileşti,
pe Suholui, ţinutul Covurlui, mai jos de Smulţi. Actualmente inclus în Smulţi,
judeţul Vaslui; 5. Mileşti, pe Pârâul Babei, ţinutul Tecuci. Astăzi inclus probabil în
satul Valea Babei, contopit cu Gura Crăieşti, comuna Motoşeni, judeţul Bacău; 6.
Mileşti, pe Pereschiv, ţinutul Tutova. Actualmente dispărut, în judeţul Galaţi; 7.
Mileşti (de Sus şi de Jos), ţinutul Putna, pe Răcătău, între Văleni, Parincea, Zlătari,
Bibireşti şi Tamaşi; 8. Măleşti (Mileşti), ţinutul Iaşi, lână Sculeni. Actualmente, în
raionul Ungheni; 9. Măleşti (Mălăeşti), ţinutul Lăpuşna, la gura Călmăţuiului.
Actualmete, în raionul Hânceşti; 10. Mileşti (Micleşti), actualmente judeţul
Botoşani, lângă Drăguşani, pe Podraga.
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Moşiile cunoscute ale neamului Milici: 1. Mileşti, ţinutul Iaşi, mai târziu –
ţinutul Orhei. Actualmente, în raionul Nisporeni, între satele Bălăneşti, Cârneşti şi
Rădeni; 2. Vârtopeni (Hârtopeni), ţinutul Iaşi, mai târziu – ţinutul Orhei.
Actualmente, inclusă în Mileşti, raionul Nisporeni; 3. Custura, ţinutul Iaşi, mai
târziu – ţinutul Orhei. Actualmente, inclusă în Mileşti, raionul Nisporeni; 4.
Hotineşti, ţinutul Iaşi, mai târziu – ţinutul Orhei. Actualmente, inclusă în Mileşti,
raionul Nisporeni; 5. Spanciocani, ţinutul Iaşi, mai târziu – ţinutul Orhei.
Actualmente, inclusă în Mileşti sau în Bălăneşti, raionul Nisporeni; 6. Mileşti, pe
Işnovăţ, ţinutul Lăpuşna. Actualmente, în raionul Ialoveni, între satele Brăila, Piatra
Albă, Costeşti şi oraşul Ialoveni; 7. Rădeni, pe Iche, ţinutul Orhei. Actualmente, în
raionul Străşeni, între satele Drăguşeni şi Zamciogi.
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Des. 1. Moşia Mileşti şi hotarele „bătrânilor” Carton şi Pilat în anul 1786
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Des. 2. Hotarele moşiei Custura în anul 1776
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Des. 3. Hotarele moşiei Hotineşti în anul 1784
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Des. 4. Amplasarea şi împărţirea pe „bătrâni” a moşiilor
Mileşti, Vârtopeni, Custura şi Hotineşti
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Des. 5. Cu nuanţă închisă sunt indicate părţile stăpânite de
Matei Cantacuzino în moşiile Mileşti, Vârtopeni, Custura şi Hotineşti
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Sima logofăt

Spiţa neamului Miliceştilor
???
Mile

Mile

Şăndrea Milici

Ţâgan

Cernat

Milic

Carton

X

Bilui

Nicoară Milici

Dima Milici

Gârle

Dobra

neamul Milescul

Sterpul

Pilat

neamurile:
Angheluţă, Bâtcă, Bocan, Buhăescu, Butnariu,
Carton, Cârlig, Clichie, Cliniciu, Crăciun, Guţu,
Handrabur, Ichim, Istrati, Mărcuţă, Minciu,
Miron, Păucă, Pânte, Petică, Poe (Poia),
Popescul, Scobiciu, Sculiciu, Talpă, Tulbure,
Văscan, Vârlan etc.
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neamurile:
Armaş, Cremlean,
Iancu, Popa, Savin,
Vidraşcu etc.
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