CONSECINŢELINGVISrrrCEALE MIŞCĂRILOR
DIBPOPULAŢIl ROMANEASCADIN TRANSILVANIA
IN MOLDOVAŞI BUCOVINA
DE
ION-HORIA
BIRLEANU
Cercetărilede demografieistorică întreprinseîn ţara noastră au stabilit că,
după întemeiereastatelorfeudaleromâneşti,prin acţiuneade sporire a populaţiei,
generată de nevoia sporirii număruluilocuitorilorproductivi,Sndeosebial.ţăranilor 1, în Moldovaşi Bucovinaau venit şi s-au stabilit un mare număr de români din 'I'ransllvaniu,Au fost studiatecauzelecare au provocatmigrarea,situaţia lor economlco-soclală,
s-au stabilit etapele cu cele mai intense mişcări de
populaţie,locurilede unde provinşi unde s-au aşezataceştioameni.
Paralel, cercetărilede dialectologieau constatauexistenţaunor trăsături spcifice grulurilortransilvăneneîn arii care cuprind zone mai mult sau mai puţm
compactedin Tara Româneascăşi Moldova2.
Lucr-arealui ŞtefanlVfeteş,EmigTlLri
româneştidin Transilvaniaîn secolele
XIII-XX (Cercetăride demografieistorică),Bucureşti,1971,şi studiile privind
colonizarearurală în PrincipateleRomâne,ne dau posibilitateaca, sintetizîndinformaţiileistorice,să fixăm pe hartă localităţiledin Moldovaşi Bucovinaiates;
tate în documente,în care s-au aşezat româniitransilvănenişi să urmănimîn ce
măsură se pot stabili paralelismeintre datele istorice şi unele fapte :lingvistice
oferitede Atlasullingvisticromân.
Mişcărtde populaţiepe teritoriul în discuţies-au produs probabilşi înainte
de întemeiereastatului 'feudal independentMoldova,fin'ă a avea un caracter
organizat,dar, datorităvechimiilor, nu au fost înregistrateîn documente.Pornind
de la unele datini locale, Ştefan Metes este de părere că, pînă în secoleleal
XII-lea 'ii al XIII-lea,părţile de nord ale Moldovei"au format în timpurilefoarte
vechi cu Mararnureşulo provinciedeosebităcu un voievodîn frunte"3. Acest
1 Matei D. v Iad., Mişcăridemograficeîn cadrul colonizări.iTuraledi.n Ţara
Româneascăşi ,'Vloldova
(sec.XV--XVl),"AnaleleUniversităţiiBucureşti.Istorie",
XIX,1970,111'.
2, p, 3H.
2 Observîndprezenţa dentalelor africatizate în gruiuriie din nord-vestul
Moldovei1)iBucovina.G. Weigand,în Linguisti.scher
Atras des dacorumănischen
8prachgebietes,
Leipzig,1909,p. 17, o explică doar printr-un val masiv de emigranţi bănăteni: G. Ivănescu,în Problemelecapuoieale vechii TOmâneliterare,
BlFR,XI-XII (1944-1945),
p. 1--412,explicămuiereadentalelor.af'ricatizarealor
şi a palatalelorle',g' prin influenţeale graiurilorde peste munţi de după secolele
al XV-leaşi al XVI-lea;D. Macrea,în articolulPalaiuiizarea{abialelorîn limba
1'Omân(1.,
DIt IX, 1938,p. 92-160, arată că Ionetismele pe-r; b(hJ sînt aduse în
Bucovinaşi nordul Moldovei,în secolulal XVIIIlea, din nord-estulTransilvaniei.
3 Ştefan Meteş,Istoria neamuluiromânesc,I, Sibiu, 1922,p. 166,şi op. cit.,
p.99,
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fapt a putut determinadeci, încă Înainte de aceastăperioadă,o continuămişcare
a populaţiei,probabilchiar în ambelesensuri.
In legăturăcu aşezarea,din cele mai vechi timpuri,a unor populatiitransilvănene în Moldova,cronicarulGrigoro Ureche scria: "Cînd păstorii din munţii
ungur-exti,
pogorinddupă vînat, au nemeritla apa Moldovei.viizîndlocuri.desfătate, cu cîmpi deschişi,cu 'ape curătoare, cu pâdur-idese, şi îndrăgind locul
au tras pre ai săi de la Maramureş,şi prealţii au îndemnatde au descălecat,
întîiu supt munte,mai apoi adăogindu-se şi crescîndînalntc, nu numai apa Moldovei, ci nici Siretul nu i-au hoUlrît,ce s-au întins pînă la Nistru şi pînii la
Mare"4.
După istorici, procesul apor-tuluidemograficpentru Moldovaca şi pentru
Tara Romăncască,
cunoasteurmătoareleetape.
1. Inceputulsecoluluial XV-lea,dar şi înainte, cum m;ătarnTIÎ4J.
sus, pînă
la sfîrşitulsecoluluial XVI-lea,odat5'cu "legareade glie'-'a tăranilor;
2. Secolulal XVII-Ien,pîtiă la reformafiscală a lui AntiohCantemir(1700):
3. Secolulal XVIII-leaşi prima jumatatea secoluluival
XIX-lea5.
..
Mişcările populaţiei romăncsti din Transilvania,începute din secolul al
XIII-lea,cunosco perioadăde rnaxtmăintensitateîn a doua jumătatea secolului
al XIX-leasi la începutulsecoluluial XX-lea6.
Principalacauză a "acestorf'luctuatiîdemograficeromânest]Il-a fost nomadismulşi nici măcar o înclinaţieSpre'viaţa nomada.ci, opresluneneconomică,socială şi politlcă"7 exercitată atît de forţe interne, cît şi externe. La acestea se
mai adaugăşi faptul că, În Moldova,populaţiaera "micşoratăşi de multe războaie
cu dusmaniiexterni. de ciumiişi de: alte multe nenorociri"
a ce se abăteau peste
ţară. Ca urmare,autorltăţflestatului feudal Moldovaatrăgeauprin diferitemetode
un număr cît mai mare de forte de muncă pentru agricultură,avînd în .vedere
Întinse]esuprafeţede pămînt rămase necultivate
.. Aceastătendinţă.dnternăccorespundea mişcăriidemograficedinspreTransilvania,cu atît mai mulo:cu cît transilvânonii erau preferaţi emigranţîlol"străini datorită atît strinseloerelaţii ce au
existat de-il lungul secolelorÎntre cele două provincii9, cIt şie1(mentuJuietnic
românesccomun.Aceşti români din Transilvania(TaUnumitl H1Iguren!ierau
auricultorl.locuitoriai satelor supuse pînă Ia sfîrşitul secoluluial
stăpînirii ungureşti,iarapoi dominaţieiaustriece10,
. '
Târnrii!transilvăneniveniţi pe teritoriul Moldoveişi Bucovineiet:.a.ţ.!
stabiliţi de domnitorisau chiar de proprietariide pămînturi (bolerlr.oriadministraţia
ruănăstiri.lor)
în sate independentecu un regimjuridic de "slobozie"Acestregim
,.a avut drept scop principal,încă de la inceput, să atragă şi
lege cît maI
mult pe coloniştide asezarearespectivă.şi sa contribuieja 'consolidm'{aei din
punct de vedere demografic"
11.Astfel de satt erau înfiinţate uneori spegjal,81-,
tcor! erau Iocalitătldin vcarcpopulaţiafugise din C.1Uza
exploatărîîla eare erH
supusă.Amîndouă:'
acesteaspecteau favorizatconservareaelementelorspecIficeîn
timp: particularităţide grai,port, obiceiuri,tradiţii.
Paralel cu aceastăsituaţie,in funcţie de intereseledO!11nitoruJli
(ale boieri
lor ori a1e mănăstirilor),ţ(\raniiardeleni('rau aşezaţişi..în anumitepărţi alesac
I:elordeja populate.In aceste cazuri,preponderenţaelementelor"etnice,prin nu;·
4 GrigorcUreche,Letopiseţ1l[
Ţării,.Itfo!do:Jei
IJlnă.la /lronV()crl(1359--:1595),
Craiova,193$),
p. 9.
5 Aceastăperiodizarcaparţine lui Matei D. Vlad,Coonizal'cal'iLrală.
în Tal'a
Tlomâneascti
şi MoICJo'va(secolele
XVXVIII), Bucureti, 1973,p, lfi.
6 ştefan Meteş,Emigrări... , p. 24:3.
..
7 MateiD. Vlad,Mişcâridenwr/rarice
... , p,35,
8 ŞtefanMeteş,Emigrări...• p. 122.
9 Vezi şi Ştefan Meteş,MoşiHeDomnilorşi bOierilordin TăTi.le
,Române.în
A.relealşi Ungaria,Bibliatt"caSemănătoruI,nr. 83--84,1925,Arad,
10VezIŞtefanMeteş,Emigrări.", p. 195..
..
,.
11Matei D, Vlad,Asemănărişi deosebiriintre "sloboziile"ş'Î satele de colonizare din Tara Homâncascăşi Moldova,"Studii.Revistăde ista.rie,XXV, 1972,
nI'.1,p, 141.
'
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mărul"purt:31ori
lot: for. Ci
dF>--a
Iunuul sc'colelorasupra specificuluilocalităţii
respective:
.
transilvănenede
Astfel,
nor-d mai
Jn
sudului 'I'ransilvanie: repT'(zint;i
în
pînă astăzi:
au fosl asimilate
in
teritotll.:J.tU,
lnai
deditrc
moldoveneşti.
în Iunctîe de desla
mea S':JU izolarea
satelorexistente jur.
['opulînd
Iunrrulveacurile;'sa!.e
Bucovinei,trunsilvă..
neriii au adus deci
lor
atlasetor lingvistice
rornâries
ti, cu o 1'c1:.(\(1
uniformă-de
oj:(r=inoi posibilităţipentruinvi,stigan'u'
graiurilor
în urma anchetelordiaîntreprrnse'111\redc-r,(;:J,
c:Taboriiri.i
.!ltlasvl'wi.
IATlgvist'lc
Jlo7!uî-n..
Sever Fi)P
constata'V[t'gra.'lt11
d11'1
c'Hc-,vtt
srlte din Ctrnpia'I'runsilvanicl(Tîrriava
de
lîngi'iDej (Cicc1J),
pe cel din Mol,Jtl{j,'ţ('ie
au
cu
rnol)le lEu
sau chiar la
Fi:\!ticcni.al
cii-ţi
sau ale Muresului"li!.
graiLIrilorde
munti si
!:;pccifice
vorbirii rOf.iJ(JJ'11.Ior
'15'T{)!;1
doar
dentEtle](J'(" africaaizarealor:
tratamentulca t', d, africatlzareaoclusi}. Acesteavor forma obiectuldiscuţieiprivind
care
zonelepentru
de elementeromâneşti
transrlvăncne
ariile
amintite (vezi
Bucovinei.
3) pe
în. nordul fii în nord..estul teritoriului
dcntalei surde t este reprezentatăprin
iiiaicctoiedacoromâne
li Avem in 'vedere
OTigineaTonuln'ÎJoT,
vol. II,
moldovean(cf. AL
a. tiuilcciclorr!c!r(1,hJ1Tu7:nc
BB9.0i FrnanuclVasiliu, Fonotoina
48
iar ALR
anchetat«
mai deasă,210puncte,între
(el'.V.. Arvinto,Aiiasu!Z1.ngvi.stic
al l'Ifolistorieliterart,',XXI, :W70,Iaşi, p, 11),
\-':.1
fa1lorÎza cercetaTe:rnai pro:fund<]

nari
r:a.rea

7n 'I'ransi.lvaniaj
),'Tran.sil-v'ani(1t:i
nj Ltcon:::;oanclol'
{)d_in e, 'l re·eli TOTn<Îni
tTanIon.L Nlstor,BejeH):C;;i··-1D2G, Cernăuţi,
Topograph-ie
deT
Pentru identifi196D,Ion
Bucu..
Mareledicţioeditura Facla,
les parleT'>
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stadiilei]i', t'ţt, i",C.Din cele 48 de localităţianchetatepentru ALUI se constată
că dentalaapare palatalixatâ,în una sau mai multedin formeleamintite,in 28 de
puncte în jumătatea de nord a Moldoveişi Bucovina,exceptîndlocalităţilePăltiniş(214), Fatra Moldoviţei(375),Zvoriştea(387),Pâltiniş ('102),'l'odireni(420),
.i - sporadic- în jumătatea de sud: Grumezoaia(308),Lipov(lţ(510),Şerheşti
(530),Adam(G14),
l3raniştea(704)(veziharta .2).
O repartitieasemănătoareo are şi palutalizarua dentalejsonored. avînd stadiile d!d', cl.'/cl,el', jj, fiind prezente numai în 22 de puncte. Faţă de perechea
surdă,patatullzareasonorei apare în plus în punctul420(d'/d),dar lipseşteîn zona
centr-alăa norduluiMoldoveişi pe Valea Siretuluipînă în apropierede Pascani,
în localităţileIzvoareleSucevei(3G4),Ibăneşti (394),Nicşeni(412),Comi (418),
MinJ11
Costin (536),Luruţeni(554),iar în sud cuprindeaceleaşipuncte,mai puţin
704(veziharta 2).
Redareaoclusivelorpalatale k' 9' prin t' d' apare într-o zonă ce cuprinde
nord-estulBanatului,Crisana şi Transilvania,mai puţin partea de sud-est. In
aceeaşi zonă sînt prezente şi formele cu airic'aUi(k', g'>e, iJ), formînd două
arii mai mici: "una la întilnirengraniţelordintre Banat, Crtsanai judeţul Hu.
nedoara şi cealaltă în nordul Ardealului,formată din judeţul Năsăud şi cîteva
localitătiînvecinate"18.
Pe' teritoriul Moldoveişi Bucovinei,aria tratamentuluica t', el' şi a africatizării oclusivclorualatale (l:', q'>c, .1)este ceva mai restrînsă decît aria palatalizării dentalelor,Ea cuprindeBucovina,dar nu în Întregime,zoneleînvecinate
de la sud şi est şi un singur punct (588)În sudul Moldovei(vezi harta 3). In
cadrulariei cu dentalele pulatalizutc,oclusivelopalatale apar modificateşi în
localităţilePăltiniş(214),VatraMoldoviţei(375),Păltiniş(Botoşani)(402)19.
Sintetizîndfaptele expuse mai sus, se constatăcă fonctismeletransilvănene
discutatesînt bine reprezentateîn jumătatea de nord a Moldoveişi Bucovina,
exceptîndpunctul 5:38,iar în sud sînrt:doar cind puncte în care aceste fonetisme
apar aproximativconstantpentru dcntale o;:iun' puncb(588)în care or.Iusivapalatală k' apare ca [.c'jt'(veziharta :3).
Astfel.ariile f'ormntede palataliaarcadontalelor.rr-dareaprin 1', el' si africatiznrca oclusivcl
or palatale cuprind zona de intens aport demografic,elin Bucovina, dar depăşescmult limitele ei spre nord-est,est şi sud, ext.inzîndu-se
eled
si în CîmpiaMoldovei.cu excepţialocalităţiiCozme7ti(538),care nu apare niei
pe harta aşezărilor în care s-au stabilit români vcnin elin Transilvania.Din
consultarearăspunsurilorînregistratede Ion Nuţă, anchetator,?i redactor al A.t/JC/.sul.ui
lingvistical. Mo/'doveişi Bucovinei,la înt.rebarea2:irldin Chestionarul,
NilLR,în nordul Moldovei,intre Siret şi Valea Prutului pînă la nord ele Iaşi,
am constatat di palalalizareac1entaleiS0I10I'l'
în cuvîntul dinl.e (c1.-re>dV)
el')
apare frecvent în întreaga zonă anchetatfişi Îndeosebiin nord-est şi sud-est,
excepţie f,kînd şi de aceasUidată, loealitate'dCozmeşti(punctul 538, ALR 1).
Avîndîn vedere zona cu cele mai multe localitătipopulatecu români tJ'ansilviineni,a cărei limită este formată din localităţile'Nea9r1lŞarului (004),Broşteni (017)şi Oniceni (085),urcînd spre nord prin Tl1tăl'lIşi(086),Liteni (079),
Pustoaia(OG8),
pînă la Hi!işeu(Oflrl)
, constatămefi prezenţa fonetismelortl'ansilvi'inenecoboarăîn sud pîni] la o limlt<iformată de loeaIităţjleCeahlău,Gircina,
Miron Costi,n,Mc1dîr-jac,
Ciurchi - [aşi, cuprinzindastfel jumătatea de nord a
Moldovei(vezi harta 4). în IIceasUlzoni'turm<itoarelc
1ocaliti'i
ţi, dupii ALB.I, în
care apar fonetismelediscutate,sînt atest;iteîn documenteca fiind populate cu
românitransilvăneni:C'oşna(002),ALR r, 213,St.raja(011),ALHI, 388,Pojorîta
(014),ALR 1, 3'ÎO,B1'Oşteni
(017),ALB.1, 544,Tăti'irtLşi,
(086),ALR :r, 542.
Prin apnriţia /ltlas11.lui
lingvistical Moldoveişi Bucovinei,numărul acestor
18Ion P{ltruţ,Velarele,labial.eleşi elentalelepaZatalizate, DR. X2>194l,
p.2!l9.
19lVI,AD,h. 13, înregistrează(pentru k' 'in cuvîntulcheie)modificareapaJatalei (/c'>t' şi e) în 2.3localităţi(1;'=9,e:::::14)
de pe teritoriulMoldoveişi Bucovi··
nei, avînd o răspîndireascmiinătoure
eu muiereaşi ufricatizareadentalelor(ef. h.
12,t în cuvîntultei'u).
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corr-spondcn
te se va mări20.Vor fi identificateastfel noi sate moldovenestisi
bucovineneîn care s-au stabilit ardelenii şi care ma] păstrează încă specificul
lor21.
Deşi in jumătatoade sud a Moldoveisatele arestate cu adaos de români
veniti din Transilvaniaformeaz,lo arie de intensitate medie Intre Dărmănesti
(OD5<
mr.âneşti (10a).mIca (114),Riicoasa(11:)şi Vngureni(112),fonetismeledis..
curate nu apar, deoarecenu caructerizeazăşi sud-estulTransilvaniei
22,zonă din
care au venit români ardeleut în această parte. Punctul 588, în care k'>t' în
cuvîntulşchiop23reprezintălocalitateaGura:Văii (104)atestată în documenteca
fiind populatăcu rornân!veniţi din nordul Transilvanieişi ."dezertor·i
nâsăudcni
amintiţila 1764"
24.
Existentaunor sate în care s-au asezat români tr-ansilvăneni,
nemenţionate
in documente,şi deselemişcări ale populaţieipe teritoriul Moldoveişi Bucovinei
explicăprezenţaIonetismelorardeleneştişi in afara zonelorde intens aport demografic(vezi harta 4). Cercetări
le de demografieistorică au dovedit că ,,5par-·
gerea" sau "pLlstiirea"satelor s-a produs deseori în zonele supuse unui regim
oconomlco-social
mai sever, aducînddupă sine necesitatearcpopulăritlor. Aceasta
s-a făcut fie prin aducereaele oamenidin altă ţară, fie de preferinţă prin ţărani
români din 'I'ransilvania,prin reîntoarcereacelor fugiţi sau prin aducerea unorlocuitorinemultumitidin alte localitătitot moldovenesti
25.
Prezenta Tonetjsmetor
discutate'mai sus pe teritoriul Moldoveişi Bucovinei
îi găseşte,aşadar, explicaţiaÎn populărileintense cu români transilvăneniveniţi
din ţinuturile Mures,Alba, Bistrita-Năsâud
26,Turda, Cluj, Someş27,din judeţele
de nord ale Transilvaniei:Bihor,Satu Mare,Maramureş'2,Confirmîndrezultatele
cercetărilor'de demograficistorică,pe baza acestor sondaje lingvisticese poate
observa corelatia dintre existenta fonetismelortrnnsilvăneneşi stabilirea unor
populaţiiromâneştielinTransilvalliain Moldovaşi Bucovina.
Lista local.Hăţi/.or
din Moldovaşi Bucovinapopnlut»cu români iransilvâneni
001 Poiana Stampe],jud. Suceava; 002Cosna,corn.Dorna Căndrenilor: 003
Poiana Negrii,com. DorriaCăndrenj
Ior : 004 Neagra Sarulul. com. Şaru Dornei.;
005 Şaru Dornei: aOGDorna Armi: 007 Ciocăncsti,corn. Iacobeni: 008 Breaza;
nou Fundu Moldovei;010 Satu Mare, com. Crucea: Oll Straja; 01,2Moldovita;
01:1Sadova: >014Pojorîta; 015 oraşul ClmpulungMoldovoncsc
: 016,ţojoci, com.
Crucea; 017 HroşLeni;OUlCnLirgaşi,COln.Bro!'ilplli;Oin Gemeneq;'cam. StulpicaJ1i;020 Vama; 021 Stulpicani; 022 Ostra; 02:3BucşoaiacoIţl. Frasin; 02·1
Vo!'oneţ,oraşul Gura Humol'ului;02;)Gura Humol'ului;026 M,lhăstireaHl1morului; 027 oraşul Solca; 028 Horodnieulde, Sus, com. Horodnic;02DHOl'odnicul
ele Jos, com.Hol'odnic; 0:30Vicovuldp ,Jos; 031 VIcovul de !SUS;0:32oraşul
Rădăuţi; 033 Baineţ, com. Muşeniţa; 0:34oraşul Siret; 0:35Rogojeşti,corn. Mihi"tileni,jud. Botoşani; oaGl\Iili7;]uţi,com. Bădcllţi,jud. Suceava; 037 Iaslovăţ,
20In anchpteJeefectuatepenlru înregistrareade texte elialpctaleîn unele
10calitătidin reteaua NALR.TvloLdova
si Bucovina,Chiliseni,Bl'usturi,Scheia.
Munteniide 8us,'HmîntîlnitfonetismcJe
ît discuţie.'
..
21La Şcheia,în judcţul Suceavaun :informatorîn vîrstă de (n ani, Cristu"eanu 'roader,spuneacă în sat locuitoriisînti\ "vinit d'i pi la l'rfa.7'amio·ej/cl'i
pi la
S6meş... II noi sami.nţaCrist'urenilorni tTClzem
tuma d'in /lrdiitLltâţ... (vezi
'ii numeleinJormatorului).
22VeziALUMI, h. 13,42,22,127.a.
23CLALRM1, h. 105.
24Ştefanl'vleteş,
Emigră.ri.
.. , p. 2:31
25Matei D. Vlad,Colon/zarea.
... , "in urma procesuluide spargereşi pustiire
,. satelor... st{lpÎniide pămînturigoale au fost obligaţisă stăruie pentru rpÎntom'cereabejenarilor«răşchiraţh,În 'ţariişi pestehotare",p. 7;3.
26VeziŞtefanMeteş,Emigrâri.." p. 136.
271bidcm,p. l:n.
28Ibidem,p. 163.
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«om.Bădeuţi; 038 Arbore; 0:30Botosana; 0'10Pirtcşlil de Jos; 041 Valea MoI·
dovej(în documenteValea Seacă),corn.Valea Moldovei
; 042Băişeşti,corn.Cornu
Luncii; 043 Brăieşti, corn. Cor11U
Luncii; 044 Berchiseşti,corn. Drăgoiest
i ; 045
Capu Codrului,.corn. Păltinoasa: 046corlata, corn.. Drăgoţesl.i047.Măziină.ieşt.i,
COIr).
Drăgolesti;04.8Lucăceşti,corn.Drâgoieşt.i
: 04!JIDrăgoicşii050Llişeşti,corn.
Ciprian Porumbescu:0.51Braşca,corn.Ciprian Porumbeseu
;
B,jlăceana,cam.
Ciprian Porurnbescu
; 0.5:3Solonc],corn. 'I'odiresti: 054 'I'odirestj(în dOCUll1cJU.e
'I'eodoreştlj
: 055 Iacobeştt,corn. Griiniccşti; 056 Grăniceşti; 057 Măriţei, cam.
Darrminesti
; 051lPătrăutt: 059 Mihoven
i, corn. Şchcla: 0.60Strolcşti; 001 Zaha..
reştl, com. Stroieşti; 062 Jtcani, oraşul Suceava;.06:; Suceava; 064 Burdujcni,
oraşul Suceava; 0.65MitocuDragornirnci
; 066 Adîncata: 067 Cf1line.ti(Îndoeumente vCălineşti-Cuparencu,
"veche denumirea satului Arinli, inglobat la satul
Calinesti)
29,corn.Calafindeşti: ()tlHPustoaia.corn.Vîrf'uCîmpului, jud. Hotosani:
069 Hilişeu (în documenteHilipau),COn1.
Hilişeu Horia ; 070.Slobealn(in .documcrrts Crăiriîcenl),corn. Păltiniş; 0'11Miorcam(în documenteHudest],fost sat
al comuneiMiorcan
i). corn.n.ăc1ăuţi-Prut;072 Urigurcni;07:3 Itosioti, corn. Rii."'
chiţ!;074 Bosancl,Jud. Suceava; OÎ5Securicelli,colD
-,Udeştl; 07i>Reuseni,eom.
Udeşti; 017 Udeştî; 078 Chilişeni,com. Udeşll; 0]'9 Liteni; 080Pr",uteşti; 081
I)olheştiilVIari,cam. Dolheşti; 082 Bogdâneşli;083Hîşea.;084 Uideşti,com:':fo,
ri'i'iti; 085 Oniceni(in documentUnişen.i),
CQIl1.
Forăşti; Ofl6Tătăruşi,jud.
087Ceahliiu(în documenteSchituCeahlău),jud. Neamţ; 088Bangu; OB!)
('om.Gîrcina; 090Moldoveni(în document,ePorceşti); 091 Dulce$ti;092
corn.Dulceşti; 09iiBîmova.jud. Iaşi; OH4Blâgeşti,jud.. BaeELU;
0\15j)i'lrrn(lncşti
096 Luizic-CăI
ugilra; 097 Lctea Veche; OfJB
Ungureni (În dOCll111ente.
L:C"-.I.)J.JJ'LI."
reni), C<l111.
Letea Veche; 099 Haeova,corn. Gîrcenî.jud: Vaslui; 100
com. Deleti; 101 Tarniţa, com, Onceşti,jud. Bacău; 102 /\rini(în docml'lente
Unguri); 103Birsăneşti:104Gura Vi'iii;105Tîrgu Trotuş; 106Hîrja,:C0111.
Oituz..
107 Poiana Sărată, corn. Oituz; 108 Grozeşti,com. Oituz; 109 Bogdăneşti;
Caş.in; 111 Soveja,jud. Vrancea; 11: Ungureni(în documentl?Ungureni-Her[ls
trău), corn.Nistoreşti; lU Hrlcoasa;114Dîlea,com. Coţofiî[]cşti,
jwl. Ba('jiu; lJ:i
Gol1or,jud. Galaţi: 11(;Siîliîgeni.com.Grozeşti,jud. laşi; 117Ghel'măneşti,
com.
Drînceni,jud. Vaslui.; 118 Beneşti, cam. 'Tanacu; lUJ IUnzeşti(in' dOcl.nnente
N[ocani),com.F'iilciu; 120Blrsana (satînglobal
Ja s.atuJCh'j",l,
lVIurgeni.

29Ion Iordan, Peire Gi'işlescu,
D. 1.
mânia,Bucureşti,1974.
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