ÎNHUDIHILE CFWNICAHULUIGFUGORE CHECIIE oi'
DE
ŞTEFA."I
S. GOHOVEI
Interesulpentru genealogie
şi pentrustudiilegenealogiec
are douăaspecte: unul
general,pe care-Iau - sau ar trebuisă-Iaibă - toţi oamenii,societateaÎntreagft,
cunsideratăca o colectivitate,
i unul special.Interesulspecialîi manifestă
fiecareom în
parLe,din dorinţade a-şi cunoaşteascendentii, dur şi cercetătoruldornicsă cunoască
ncamurfle care nu dat ţării atîţia burbati eleseamă,precumsi asceudenta unorIruutasi ai vie-ţiinoastreculturalesau politice.Uncori,se ajunge,prin asemeneacercct.ăr
l,
la rezultateneaşl.cptate'.
Un astfel de interes specialprezintă genealogiafamilieicronicarnlul,Grigore
Ureche,subiectdesprecares-a maiscris",şi ascendentasa. Uneleconstatărişi mai ales
aflarea.unor înrudirialeUreche'itilol'
ne-auîndemnatsă publicămrîndurilecare urmcază.
*
NeamulUrecheştilor
"existaca o familieelehuicrielerangulal doilea,U\rădeninilăl.i, tncă din vremealui Ştefancel lVlare"3,
cînd trăia DcU1
ciIl1 Ureche,care a apucat
şi o parte elindomnialui Petru Rares,după cumrezultăelindocumentuldin 8 aprilie
lHO()4.
Un alt document,la fel de însemnat,elin1 octombrie1601,ne d[tnumelepărinţilor
Nestor
Ureche
- Maxim
şi Dumitra
-, Ureche
precum
şi nUllc
părinţilormănăsMitrofanci-- lui
Ioan
şi Maria".
E curios
că tatăl
lui Nestor
apare
şi-inpomelnlcul
tirii Argeşului,sub numeleÎntreg: MaximUreachcv,
Vl'COSOlie
sau () afacereîl purtase plnă aculo.
'" C\otă.Aceststudiuil fost predatpentrupublicare
În 1970.
1 Vezi,de exemplu,înrudireaNeculce
- Văcărescuşl' moştenireatalentuluiliteral': eleasemenea,
tnclinatinIitcrarăcrediturăÎn familiile'I'ăutu,Gane, Belcliceanu
ş. a.
2 Eugeniude Barwinski,Ştiri nouă asupta [amilieiUreche,În Prinoslui D. il.
Siurd:« la implinireacelorşaptezecide ani. Bucurcst],190:3,p. 19f1
--211; iVI.Costăchescu,Despreneamulde boierimoldoveni
Ureche,in "Cercetări
lstorice", 1i1V (1928
);
P. P. Pnuait.escu,în pref'aln la: GrigoreUreche,Letopisciu.l
..., ed. II, Bucuruştt 1958.
ExtrasuI lucrăriilui :\1.Cost.ăchescu
mi-afost pus la .dispoz.i
tle, tu o amabllitute pentru
care îi rămtn -rccunoseălol',
tlcdistinsulcercetăto!'ieşeanCOllst,(mtin
Turcu.
:3P. P. Panaitescu,loc. ciI., p. 8.
4 D. 1.R, A, 4/XVI,nI'.:\4!J,p. 287; toaLevolumelecare vor fi cHatesînt din
aceeaşiscrie: A,ilLoldolia.
ti D. 1.n., 1jXVlJ,dr. 2.58,p. 181.
ti DarnianP. Bogdan,PomelnÎcul
mănâsUrii
Bislrila,Bucureşti1945,p. 35, nota
7; mai sînt, neidentificaţi,
un Ion şi o Anghelina;Întremartie1560şi iulie1561,un
UrccheSlolJlic
facepartedin sfatuldomnescal ŢăriiRomâneşti,
iar în noiembrie·1570,
lin Nis/ol'Diacfignreaza
tot intr-undocumentf!lllllteal1
(D.LR.B.a XVI,pp.112---152
şi
:18:3);
sunt,poate,In legăturăcu mcnl,innea
din pomelnic:MaximUreche- UrechestolIlie; ]\;isto1'
Diac Nistol't:rccl!e?
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Legăturadintre Urcchcş
ti şi vechiiboieri Un-ele(Urcacle)e IUC:1
uedovedltă
şr, IUorice.caz,ipotetică.Malaproplatăde adevărni se pare dcsceudcn
ta familieie1'Oulcuruluidin acel Ile Ureaclie,
a căruifiică,Alâgdâlina,
vindea,la 5 iunie1475,a treia
parte din satul Măstactrul(Mesteacănul),
în Cîmpullui Dragos".
Tot in Cimpullui Dragoş,la 8 aprilie1[)60,g:lsimun alt Ureche,căruiai se întărea,Împreună
cu rudelesale,
o parte din satul Grozeşli;În 1802,acestdocumentera "la mînasulgcrulul Coslatulin.
Ureche'»,
Făriilndoialăcă in viitor,odată eu progresulccrcetărilorgcnenlugicc,
parteamai
vechea neamuluiUrecheva fi maihinecunoscută.Deocamdată,
se poalespunecă acest.
neam descin
deu, probabil,elin !le Ureachesau dintr-unfrate al său. in acest sens ar
pledaşi rfdlcareact.itorlelde la Secu,În aceeaşiarie geografică
Cuposesiunile
Urecheşt.ilordin veaculal XV-Iea.
Ncst.orUrechetrebuiesă se fi născutcelpuţin pc la 1550,pentruca, În vremea
lui PetruSchiopnl,
să poatăfi trimis"in solie,la Poart.ă?".
Astfelstind lucrurile,credem
d\ data naşterlilui GrigoreUrechetrebuiefixatăla 1580-1590 sau în jurul anului·1585,
şi nu la 1590--159510•
vosiicUreche,fratelemal mareal cronicarului,
căsătoritcu Magda (Mag
dalena},
fiicahatmanulut
Andreişi fi TudosieiHtra-",are fiu pc Necul
ai Urechespătnrul!".Acesta
a fostcăsătoritcu ElisaIta(Saît.a)l\"eagocla
şi a avut,ca fiicăunicăt+,pe Alcxusulra,
solia
hatmariu
lui AlexandruBuhuş,
GriqoreUreche,cronicarul,din căsătoriacu LupaVoronLar
Prăjescu':',arc două
fete şi doi băicţl.Fetelesînt Alexandra
(+ 1671/1(72)lIi,
căsătortt.ă
Întîi cu aga Antioh
Kostaki(lli59),mort Lîmpuriu!",
şi apoi cu Chir.iacpaharnicul!",
şi Anlernia, cea "în
ciir\i Ioartc învătată"!", soţia lui Alexandrupaharnicul.Cei eloihăieţ.isint paharnicul
1 Damian P. Bogdan,Patru actede la Şle{ancel Mttre,in "Hevistaarhivelor"
XII, HHi9,nr. 1, ]1.252.
BD. 1.H., 2jXVI, Il1'. 1;\6,p. 143-1A4.
9 P. .p. Panuitescu,loc.cit., p. 9. l\"us-a obserVat
Cfl,Înainteaaceslei solii, elin
IllaiHi87,a Îndeplinit
o alta, În februarie la Sigismund
BaLhory
(A.Vercss,Documente
privi/o(l!"e
la istoriaArdealului
Moldovci
şi Tâ/"iiHomârtcşti,
voI.1II, 1931,pp. 96-H8.
10Gl}.Popp, Pre{alâla: GrigoreUreche,Letopiseţlll
..., 1967,p. 6.
111. lonaşcu,DesprehatmanulmoldO/JeaT!
Andrei,ajunsmel!"e
logo(m(II11!i,Ui/wi
voclăVilc(lzUl,
În "Cercetăriistorice",1·-2jXIII-XVI, p. 97-105.
12Calalogul
documenlelor
moldovcncşli
(în continuarecitat C.D. M.),vo1.Il, Bucureşti19;1O,
doc.nI'. 201f)-2016, p. :10:1--:19,t,
elin2fJşi :lOaprilieHH8.
13M. Costăchesnl,
0[1.cii., p. H (extras).
1<1
ŞtcfallMeteş,COlllribu/ii
nOl!(lprivitoare
la familiaboiercusct1
JJtlltuşclill.71[01dova,În A.H.:VI.S.I.,
s. III, t. Vlf, menl.8, p. :33.
l5 Le. Mieleseu-Prăjescu,
Obîrşiauneifamiliidin N!oldo/J((,
extraselin"Hevisla
isLoricfl
rom:\nă",X, lfJ'!O,p. 11.
In1\1.CosLilchesclt,
op. cii., p. 7, nota: lnUl71 Illai lrăia, În 1673sOlllci era
deja rccăsătorit.
17Gh. GhiJJăllcSCU,
IspisOClCC
şi zapise,VI, 2, p. 155---156;C.A. Sloidc,reccn··
zic in "Il.evistaistoricflrotlHlnă",XI XIl, 19H-19-12,p. 457; din eauzal'angului
primuluiei soţ, uneori,ln documente,
i se spnne"Alexandra
agoaia".
18Confundatcu ChiriacSturza verziartic.olcle
lui 1. Tanoviceauuîn "Arhiva"
(Iaşi): NoIă(la articolullui 1. Bianu Arlicohzl
prcpzrsei la IllllJlcle
propriif"eminine),
in 111'.
4_.-5/III (1892)p.2:10
--234; .Articolul
anlep1!s
ei,al, îi, i, la numele
propriifeminine,
în nr. 5·-6/VIII (1897),p. 344,nota 16- dovecle!)le
că AlexandraGr. Urechea fost
căsiitorităcu Chiriacpaharnicul,şi nn cu ChiriacSturzamarc jitllicer(1679);Genealogia(amilieiUreclt(,în nr. :3 ,j/fX (1898),p. 234·-236;O recUricare
de genealogie,
În nI'. 5--6/IX (1898),p. 351 :156(soţiilelui ChiriacSturza).
19Vezi,despreca, Elena Eftimiu,Anlimiia,{aia vomiculniGrigorieUreche,în
"Hevistaarhivelor",1---3,1926,p. 370372.
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Ştefan,ruortIărăurmaşiinaintede 10i)820,
i V(I.i1e
Urechespătarul,crls'\torilcu Auila ,
fiica lui DumitrascoDrăgutescul'".
Netmpăclndu-se
hinecu soţia sa şi de teama lui
DucaVodă,carevoiasă-Iinchidă(şi chiarîl închisese,
dar îl eliberasepe chezăşlaunor
boieri),VasileUrechefugeîn Polonia,unde moareinaintede august1(j8022,
dar după
Hl78,căciaverearămasăln Larâi-afostconfiscată
de Ducavod:l3,care-şiincepea treia
dcumiein nuiembrie1678.Se parc,astfel,că descendenta
lui GrigoreUrecheş-a slins,
="Iumelc,
totuşi,se mai regăseşte.Astfel,la 16G7c pomenitun Cost
ea Ureche,a
cărutsoră era căsăt.or
il.ă cu CostcaHrcnzul='.
La 1792apare un comisConstantinUrcclic=;
acelaşicu sulgorulde la 1802;la
18:3·1
"Iordacheşi Alccu.Urechedin Tîrgu-Neamţreclamă(...) moştenireastrămoşulu
i
lor Nestor Urechc''<".
E greu de spus cum erau aceştiadcscendenţl
din neamulcronicarului,ştiindcă progenituramascullnăa lui NestorUrechese stingeÎn a douageneraţie. Ei pot fi, Însă,urţnaşiiplrcălabu
lui de OrhciPune!Ureche.
Acestaera "fitillui
ŞtefanDiacovlcl,
nepotde sorăal paliului Urechemarevornicde Tara de Jos", dup ă
cum ne arată un documentdin 24 iunie160fJ,CÎndPavelera ptrcălah de Orhei-",În
1G38era meuelnicer
şi îşi spuneaPavelUreche;el dăruiaatuncimănăstiriiSecunişte
cumpărăturiale tutălui său, Ştefan28•
Nu era cevancobişnui
t ca o persoanăsl ia numelede familieal mameisale.
Prin fcmci,NestorUrechedescin
dea din pau Fundca,căruia,la 1<128,
i se Întărea saLuIFuudcnipe Alliînca
, la ţinutul Homanului-",
i careera, probabil,tatăl Iui
Severin,ale căruifiice,Anuşcaşi Stana,primesc,Ia 1484,o ÎntărirepentruFundcst.P",
În documentuldin 8 apriliel(lOO,
se arată că satulFuudeni,numitLăt.cun
i, era al lui
:\lestorCrcche,din "privilegii
vechi,pc care le-auavut hunicii şi strubunlcillui de la
Alexandruvoievodcel Bătrîn",dar ..3 fost luat eledomniielemai Înainteşi dat să fie
ascultătorde ocolulnostrude la tîrgul Hornan",iar Petru Şchiopuli l-a restttutt'".
La 20 martie 1592a căpătat întărireşi de la AronTiranul,prezcn
l.tnd urice de la
Al(>xalldrn
cel Bun "şi elela alţi domni]),itrinide mai inainte"32,
Curgereaproprietii\iila Funeleni,sat care s-a mai numit şi Lăţcal1işi Severcni,
nu se poate 1I1'm,lri
cu maximăprecizie;astfel,Ia 157:l,Tudoraşi soraei SOfiCH
.5i
nepoatalor l\larina,fiicalui Gavril,nepoateBIeAnuşeăide la l·ill·l,vindeauun sfert
din
acestsat
preotului
Simionşi alor
in vreme
ceIa 1G05
aflal lui
că aceleaşi
persoane
vlnduseril
sfertul
din "Sevcrcni
ce seS{lpa,
JIU
rneşte
Fundcnii
pc Albiia:
NestorlJrechc:l1•
Se pare ca deseindeaşi el din Anllşca,fata lui Severinşi soţia lui Dragoş.
Camatita s-ar puteaSPUiIC,
deocamdată,
desprestrillllo$'ii
lui (irigorel:rechedin
parteataUUui
său. in schimb,multmaiinleresanlăse va dovediascclIdenţa
mameisale,
Mitrofana,a căreifamilielIlulUivremeli nll1lasJlCCllnoseut.
---------o "Buletinul<<{c.an
Ncculcc,)",fase.
1II, p. :W :)7.
1 l\L Costăchescu,
01-'.cii., p. 7, nota 2.
2 Ibidem;doc. din 1 auguotJG80:"sosindacoloin ţara lcase:l i s-au timplal
moarte".
23ibidem;"i-auJJojJritMl\riaSa vocltlDuca lol C.C-HlI
avut, pre samaDomnii".
2.1C.D. \1., voI. III, Bucureşti1\JG8,
I1r.154:3,p. :3,11.
25T\",larga, Studiişi docllzncnle,
V, p. 65; i\. GOl'ovei,
I1ollicenii,
1938,p. 16
26N. Iorga,()p.cEl.,p. 59'](subl.11.).
271).1.Il., 2jXVII,nr. 20/, p. 22,L
28C.D.iVI.,II, !II'. 1,1\)3,p. 288.
29D. I. R, l/XIV-XV, 111',
81, p. 70.
3"D. L H., 2jXV,nI'. 49, p. ,17.
31D. L H., 4/XVI,nr. 34\),p. 28G.
32IbidelH,nr. 62, p. 51.
:l3D. L R, :ljXVI, n!'. 2/J,p. 17-18.
0,1D. I. n., l!XVll, II!'.315, p. 231.
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Într-un documentatstudiu,Al. 1. Goutan, dcruonstrat."cii Mitrofauu
era fata
lui .lonascopăharnicc!ul.Personaj,Înaintede a cunoaşteacest studiu, ajunsesem'la
aceeaşiconcluzie,
Unlucrucurios,lnsă: În documentul
din 17 mai 157f,sînt menţionaţi
"Anghelina,
cneauhinalui TomaBerheci,al doileaplsar,şi soraei Solomiaşi fraţii ei,
.Simirmsi Tondcr, copiiilui Ionascopăhărnicel,nepoţii Neacşei,st.rânep
olii lui COSlf:
Posadnic şi Stan Posodnic":".Frapează lipsa, din rîndulcopiilorlui Ionascopăharnicelul,a Mitruf'a
nci. Dacăadmitcm că acenstă lipsă,se datoreşte ieşiriisale din indivi..
ziuncprincăsăt.oric,
atunci,'în modinevitabil,dat.nnaşter.U
cronicarului
se ridicuÎ/I[urul
onului 1880.
Prin Neaesa,Grigorel]l'ceI!cdescindedin neamulPcsaciniei}or.
Mama Ncacsc
i
era Maru
şca, fiieh lui ,';iurgiu.PlnLece,nepoatalui IljaşeeaşnicuP7,
:Fesl Lnic
r ae'ti·
vcaz
ă intre
H07şil)umitru39
1129;dată(după
care moare,lăs
doi fii,
drcico
şU,uca3H,
lu
i Llias
se numea
era contemporan
cuind
vremea
lnAn
Lcmcie
r.iiiMol
dovei. Tatăl
Giur
giu l'intcl'e era, probabil,Uni lui Danciul Julici şi ncpotul lUiGiule'llJ
elela 1i384şi
1:lIl7,eo,ntemporan
şi el cu ÎI1tcruclet.ortis'.
Druniirt:şi Giulea ;;111/(('/
mai ttulcpărtaţ!
sirâuioş;(li cronicarului
GriiI()r Urechepe care-ipnt.emconstatapluă aqflill. .
Prin mall;asa, cronicarulS?inrudcacu neamulVeveriţeştilol'şi
al Drnxincşl.ilor+>
şi cu o buniiparte din boierimeaMoldovei.
Prin solia sa, intra în leg(rl,uri
elerudenie
eu marcaboierime_. Prăjcsl.ilcu toate neamurilelor.
Dar lămurlrcarurlclorlui GrigoreUreche,arătate in alilturataplanşă (rudele
dinspremam6),nu se opreşteaici.
La 1 ,octombrieHHH,NestorU1'eclw,
'marelevOl'nical TAriide .Jos,şi Ion \10g.,ildt;a,
,vornic de gloate, dllruicscsa,tulGillleŞtimăn{lstil'ii
Secu, pc care o numesc.
"sfînta mănăstirea lloaslr{ldin nou zidihl"43.
Ce amestecavea IonaşcoMogâlc1ea44
la
Secu'/ Făn\ Îndoială,ca rudă cu NcstorGreche45,
Înrudirecare i-a făcut si\ zicleasc,l,
poaleÎmpreună,miin6stirea
Secuşi s,\-idăru[easc{l,
tot împreum'i,
satul Giuleşti.În ce
mod nvea loc aceasLăinrudire?
CereetăriJe
care au pretl!crsalcătuireaprezentuluistudiuau pornitde la un do·
cUlJlcntdin 2 februarie1H4(j,
"Gligorie
Ureche,veIdvornicdolniaizcmle,i GIlCo1'gl!i!â
Şlc!,an,
veIslngcr,i Roşea
hiv visternic,i Cârăimunbiv pitar, i Paoâlc//Jol'11ic
glotnii,i IOl1aşeo
numi părcrllabul,
05Al.'1. Gonţa,Un aşczâmlntde wllurr!de la itle:wndruUipL\ş,neanţt
pe valet!
Sewlui11lainle
de ctilorialui ;Vis/o!'Urce/le:Schitullui ZOSilll,
în "MiLropolia
\lolclovci
,:i Sucevei",
n1'.f)·-12/XXXVIII
19H2,p. Gf),1-712:
v. în specialp.711-712.
:Jr;D. 1.R., 3jXVI,p. 5:2;satulPosadnicjrămîneîn st:lpinircaUrecheştilor,
urmaşiilui Stall I'osadllicde la H3H,piniila 1690,c.1ndAlexandraBuhlLŞ
(n. Creche)
vinelesaLlllşi moşialui Iordacheji,llseLvistiersi soţ.ieisaleSafta(Gh. Gilibiincseu,
[spisoareşi w[Jisc,VI, 2, p. 165).
37D. L H., 1IXVl,lll'. 225,p. :25"1,
dac. elin7 ITlartie
15:28,
şi nI'. 389,p. 416,
c!oc.(Jin 25 lluu·tie15.,Hî.
38M. Costăcheseu,Docwncnle
moldoucncşli
lrwinlede Ştefancel ]11
ore, voI. 1,
p, "J18-4Hi;opiii lui AndL'cieo1810februarie150D("Hevistaarhivelor",XII, 19(if)
,
111'.
1, p, 2(1).
3'll)ncol'i,Ilaş c numit DflIllilruuscfli.
40::\J.Cosb\chescu,
op. ciI., vul. II, p. ::38/1.
H Ibidem,vol. 1, p. 94.
'l Al. L Gonţa,op. cit.
4 D. I. n., l!XVII, lll'. 257, p. 180 181.
·14La 1 martie1605,Ureche,lOIIMogâldca
şi Cocrişse jeilliescîmpreunăpenLru
moşiilelor (D. 1.R., ljXVII, nI'. 289, p. 202-·2(4): Cocrişera () rudă a primilor
vezi lllai jos.
45Înrudireaera biinuitâ,si ele 1. .1\1inea,
Cindsa clâr/iill1ânclslirw
Secui?,în
"Cercetăriistoricl",V VII (1f)29-, ln;H),p, il51.
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Planşa

g..
a';
.
r.
.
Stau Posadnic
14::)6,
1445

Dumitru
I
Iliaş
ceaşnic
H07- 1429
I
Marina(?)

I
Fădor

Giulea
1:l81,1387
DanciulGiulic
H21
I

Maruşca

I
Fătul
pircălab
de
Ciobărciu
1528

I
St';'na

Maria

I
SaIorniu
Ncacşa
Toderaşco
.Jora
1529
I
IonaşcoJora

Salornia
Mitroîana
Anghelina Simion
Nestor
= 1. Iosif
= 1. Opreapost. .Iora
Ureche
Veverită
2. Toma Bcrhcci
2.1.Moglidci
'i
I---'
I
I
Toader Onciul GrigoI'c Florea Nastasia

.I
Ana

Toader
.Iora
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I
i\Tiera
vătaf
plrcâlab

GrigoreUreche
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i Sturza,i IonaşcoJapcadvoruic,i GltqoraşcoJorca, i Isac Mesilinescul,
toţi nepotii
Mierăipărcălabu
" işi impart "moşiileunchi-nostru,
a Mierăipărcălabulşi alte moşii
careleau fostneîmpărţitc,
dela moşălnoştri".Erausatele: Mănccşt.i,
Cricesti(ţin. Vaslui),
Pădureni(ţin. Iaşi), Plscani,Măciu
caştl de Jos şi de Sus, l.eurdcştil,Ruptura,Bărzesti, Saulcştişi Romăneştiv",
Deci,un numărclezecepersoanese arată urmaşl ai plrcălabulul
:'lUcra,
fără a se
precizanicicineera acesta,nici gradulexact de rudenie.Din studiulatent al documentului,reiesecă moştenitoril
lui Mierase împărţeauIn trei grupe;identificareapersonajelorle va eviden\ia.Astfel,sînt enumera
ţi neţioiiiSa/om
ici Moqâtdooia
: Gheorghe
Ştefan,Roşeavist.ierul,Curaunan,Pavel, IonascoRusulşi Sturza.
Gheorghe
Ştefan(+ 1668),viitorulvoievod(1653-1658),era fiul lui Dumitraşco
Stefanvcl logofătşi al Zinlcăi, fiica lui Ionosco"'logâldea47•
.
Roşeafosl »isticreste GheorgheRoşea,a căruisotte,Anita, era fiicalui Vasile
Mihăilescul-"
şi a Sullanei1I1ogaldea4D•
GheorgheRoşeaera fiul vornieuluiIon Hoşca"o
şi al Jllariei,fiicalui IonaşcoZbieravornlcul-!(+ 6 aprilie1572)52
şi a Irinei(Chiruna).
Deci,Inrudirealui GheorgheŞtefancu GheorgheHoşcaG:l
era prinfamiliaMogdldea.
SiurzaesteMateiaşSturza, jilnicer,maitîrziuvist.ier
, cumnatcu GheorgheRosea,
fiind căsătoritcu o altă fată a lui VasileMihăilescu>',
GaJ'(1Înwn
este tatăl cornlsului
IonaşcoCaroiman;
desprecarese ştia că era consideratca o rudeniea lui Vasileşi Gheorghe
Ştefan55,
şi al lui GaorilaşCaroinuui
stolnic-",
Aceştiadoi erau veri primariai copiilorlui Necu
lai Mogâldea-",
mama lor fiindSO['(l
lui Necului!11ogâ/deafis.
Presupunem
că c vorbacIeVasileCuraiman; fiul paharnlcului
Ioan l'rocopieCaraimun ( 1609)şi al Nastasteil. Prăjescu,fostasoţiea lui Cristea
Buhuşv",
'
Cît priveştepe [Ol!OŞCO
RllSlll,viitorullogofătin domnialui Gheorghe
tefall
(1654- 1(;58)61,
ascendentulfamilieiHusso,şi pc Pavel,voruieulde gloateG2,
dcocamdată nu putemstabilicumerau ei nepoţiiSalomieilVIog,llclea,
_
Alt grup de intereseera al familiei.Iora,reprezentaUcle"lsaclÎlesi/meswl,
nepotul lui ToaderJorii", de ,,]a])oşco
JoJ'({biv clvornic,
ficiorullui SimionJOl'ii",şi de
nepotullui Ionaşco,anumeGiigOI'QŞCO
J o]'a.
Celălaltgrup de intereseera reprezentateleGrigorcUreche.
Pentrua stabilimodulde înrudirea acestortrei grupe-- Urechcştii,Jorăştiişi
Mogflldeştii
_ vom urmăricîtevactape din curgereaproprietăţiila Posadnici.
46i1rh.sI. Duc.,II1S.nI'. 13tH,f. 7'1; semnalatîn C.D. 1\1.,II, nI'. 18,18,
p. ,16
el
(sub!.n. ).
47Gh. Ghibăncscu,
"Hevista«TeodorCodl'escu,)",
1, p. O,:.;acelaşi,Sureleşi ;zv()odc,voI. IX, p. 114.
4MGh.GhibăncsclI,
Sllrdeşi ÎZlJoade,
voI.III, p. 128(cioc.clinII iulie 1640).
·ID"Buletinul<<Ioan.
Neculce
'>",fas(. II, p. :l,'>:).
50D. 1.II., 1/XVII,nr. .579,p. 4.52,-455(doc.din 12 apl'i1ic1620).
,,1. Iorga,inscriptiidin bisericileRumâniei,I, p. :l4.
52Dil111
C. GiuJ'cscu,
lon llOdâcel Vi/caz,cel.II, Bucureşti,1!)(j6,
p. 63, 66.
',3Pentru familia Hoşca,vezi: I. Nădejde,V. G. AIopţl1l1,
Bucureşti,1924,p,
17,j-18:3.
54Gl!.GhibiinesCll,
op. cii., ',101.
III, p. 128.Vasile1\1ihăilescll
era finIlui Cristea
Mihăilescu,
uriearcunoscut,şi nepotullui GligaMibăilcseu
(1. Nădejde,op. cit.,p. 16\)).
,,5N. Iorga, SIt/diişi documente,
V. p. 47.
56Gh. Ghibănescu,
O[J.cil.,·voI. V, p. 167-168 (dac.din lei aprilie1681).
57] b;dCIl1.
58"Hevislil<,Teodor
CodresClP>",
r, Jl. llEi.
59şt. Meteş,op. cii., p. 18; Documenla
ROllwniae
lIis/orica,XIXp.210,215(se
pare că mai avea un frate).
60I. C. 1iclescu-Prăjescu,
op. cit., p. 12.
6l C.D. 1\1.,val. III, p. 523 (anii dc logofeţie).
62Poa/e-din neamulBujol'canu(N. Iorga, op. cil., voI.VI, p. 5:38).
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1. La 17 iunie1575se fac niştecumpărăturt
la Posadniei,Intărindu-scunelepărţi
"AIl(Jltelinci,
cncagh
ina lui TomaHerhccial doileapisar,şi suroriiei Solotnia,
şi fraţilor
ei, Simionşi Tooder,copiiilui Ionaşcopăhăruiccl,nepoţiiNeacşcl,străuepoţ
ii lui Coste
Posadulcsi ai lui stau Posadnlc"?".
2. La 1.5martie1606au loc nist«schimburide moşii,la care part.icip
ă şi "eneaghina Solomiaa lui ;1fogâ/dc
vornicul,şi fratele ei, sluganoastră,MieraveI vatal de
Fălciu,şi nepoţiilor de frate, Iotiaşcoşi Newlai şi Gheorghe
şi Gauri!şi surorile10r
Noslusct:
şi Grăpina,copiiilui SimionJora, şl Muricaşi Anqhcli
na, fiicelelui Too.dc
r
./01'(/"(;1.
Esle auuntită Anqhelin«
Berheci.
sora MilroţaneiUreche,
Deci,la 1575,Anghclinnşi fraţii ei capătăIut.ăr
ir! pentruPosadulci,uneleMitrofana nu arc nici o parte. Înaintede 1606s-a făcut o rcgruparea moşiilor,prin tntregireaocinelor.Cel care adunaera Nest.orUreche.Posadnlcii se Impărtiseră între Veveri/eşti,fiii Salomiei o jumătate, adunată in miinilelui Toader Veveriţă-, i ./lnglie/inoBerbeci,care, neavîndlIrmaşi!15,
îşi dăruisejumătateasa Iral.ilor ei: Salomia,
filiera,Simionşi 'I'oader.La 1606,Urecheintră in stăpînireaîntreguluisat: TuaderVeveriţăii vindeo jumătate,iar Salomia cu frateleei şi cu nepoţiilor ii dau cealaltă[umătate, primind în schimbo jumătatedin Ruptura, pe care Urecheo avea tol ca
dauie,şi tot de la Angtrelina
BerhecLAşase exphcă de ce la 1646moşiaPosadnicinu
mai era pusă la Impărteală.
Din corobornreaacestordocumente,
obţinemurmătoareaspiţă a Iui Jonaşcopăhărnicelu
l:
Ionaşcopăhărnlccl
= Maria
I
II
1 --------1-:----------1-Micra
Simion
Mitrotana Anghclina Salomia
=
LI.
Nestor
=Toma
vel vătat,
J ora
Ureche
Berheci
Veveriţă
pîrcălab
2.1.Mogâldca

I
Toader
.Iorn

Veveri\cşliinu Illai participăla împărţealadin 1646,Întrucîtîşi ÎllSlrău18scră
Încă delahl,
la lG06,
am Vflzllt,
parteaaldemamei
averecronicarului
lIloşlcniUi
de
18.l
mallla
lor.
deci,cum
şi numele
de familie
l!osţtu:
./ora.
Se bărw;f,
de multcă Mitrofalla
era din acestneamGG,
dar se stabiliseo filia-ţiegreşitii,Mitrofana
fiind socotiUifiica lui Toader ,]ora67
,
OdaUifixateacesteam(lIlunte,
ne vomocupade rudelecronicarultli
din cele dot1:1
familii-- ,]oraşi .\Jogâldea.
FAMILLt,!O/U
Celece s-au scris despreaccasLfl
vechefamilie68
sînt, in lllare măsură,I1cadev:1ralr.PrimaJ11Clr!:iunc
a acestuilIUlllese aflll1ntr-ointerpolaţietîrziedin cronicalui
G:jD. l. n., 3jXVI,nf. 67, p.:'l2 (subI.Il.).
64Ar/duCI
isloricâli României,
voI. III, 18()7,p. 71; greşitregestalin C.D.M.,
voI. r, nr. 1268,p. 2\)5.
f;r.Avusese,toluşi,un fiu Gavril,dar murise(D. 1.n., 1/XVII,nI'.2:\2,p. 1(2).
ufiV. A Urechiă,Schiţede istorialitera/miiromâne,pal'leaI, Bucureşti,1885,
p. 185.
07llena lftiIIliu, op. cii., p. :170;V.. A. Urechi{l,
loc.cii.
osO. G. Lecca,Familiileboiereşti
române.Gcnea!orrioa100 de case,Bucureşti,
1911,pl. 48; Gh. Ghibănescu,
op. ciI.,voI.XVII, p. XVI-XX.
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GrigorcUreche69,
fiind vorba de un polcovnic.Iora,caremoarela 147;).Nici urmă
de ".Ioraşi fratelesăuAndrei.Ioraîn 6901noern.18(1:\93)",
cumcrezuseGh. Ghibăncscu.
Următoareamenţiune,documentarăde astă dată, o găsimîn documentul
din
15 octombrie14\11,undeeste amintitIonaşco,fiul Jorăi,nepotullui Giurqea Răs.popi",
La 2:1 martie 1529 apare un ToâeroşcoJora. starostcde Tecuci,căruiai se
întărescnişte moşiiele la bunlculsău, Rndu Pisc71Deeitatăl său, care trăise pe la
1499,era căsătoritcu fata lui RaduPisc,Ullcunoscutboieral lui Ştefancel Mare?".
Tocmaiîn acea vreme,la '1;IHl,l.răiaIonaşco.Iurn,proprietaral unei părţi de moşie
în hotarulVaslui
ului,ţinut in careşi alţi .Iorăstiau avut mosii,şi care e, poate, Lat.ăl
lui Todernşcoşi deciginerelelui Hadu Pisc.AcestIonaşco.IoraIntftullnrlu-sc..nepotul
lui GiurgeaRăspop", inseauin
ă că tatăl său, primul.Iora,fusesecăsăturitcu fiica lui
Răspop.Toţi aceştiasînt st.rămnşiicronicarului.
Numele.Iorareaparevt.ocmai
spre sfîrşitulsecoluluial XVI-lea,la 159D,
purtat
(leSîmion.701'0,
vornicde gloate73•
Amarătat, mai înainte,pe toţi fraţii şi surorilelui
SimionTora,copiiilui Iouaşco.Jornpăhărnic.eluI73bî8,
careera, Iără îndoială,fiullui 1'0deraşcode la 1529,Pledeazăîn acestsens,pe de o parte,transmitereamoşieiPiscani
şi, pe de altă parte, transmitereaprcnumclor:unul din fiii pâhărntcelului
se numeşte
tot Toader; prenumeleIonascose transmitede la cel din U91 lapăhărnicel,şi de la
acesta la un nepot, vorniculdin 16'1G.
1. Ramuralui SimionJora
SimionJorae menţionatla 1575,e vornicelegloatăla ::;septembrie
159\)şi moare
Înaintede 15 martie 1606.A fost căsătoritcu Ana,fiicaMaricăi,nepoatalui Gavril
vlstierulşi a Sofiei,fata lui LucaArbure( 152:)74.
În 1606sînt menţionaţiurmătorii
copiiai săi: Ionoşco,Necnlai;Gheorghe,
Gavril,Nas/aseaşi Grăpiuo,În 1608,maitrăiau
.Lonaşco
Jora ceaşnicşi fratelelui Nicolaeşi SOfa101'Nrislunit:
şi fratelelor Ghcorghi!â",
carefac un schimbde moşiicu neamulRăisean1l7".
Neculni,Gavrilşi Grăpin
n au murit
tineri.
1) l onuşcoJora,căminar în 1612,fost ccasnicsau paharnicin 1614şi 1622,
VOInic
în 1646,era căsătoritcu SiminaAlexaArapu?"şi avea următoriicopii: Gauri!
Jora, Alexandra
(căsătorităcu armaşnlGrumez
a-Lozouschi
şi apoi cu .:-Jecllla
vistieruF"),
Do[iJw
..Ecalerina(soţialui DumitruBuhuşvistierul,apoia serdaruluiŞtefanşi a Ini
Istrate Dabijavodă)78;tot fiu al lui [ouaşco.Jol'aesteşi ConstantinJora armaşul79
69GrigoreUreche,Lctopisc!-nl
..., ed. II, Bucureşti)lH58,p. 102.
7flD.1.H., 2/XV, nr. 150, p. 165.
71D. 1.fL, 1/XVI,nI'. 7, p. 601-602: documenlul
e socotitfals, dar moşiaPi8·
cani o găsimin stiipînireaurllu\şi1or
pînă foartetirziu; DoamnaDafinaDabljacumpărase satul P1s(e)canide la loaeMisihăllescll
şi ai lui (veziînrudirealor mai departe),
Misihiincseu
avîllclu-l"elepe lll.()şul
lui, Toader.Jora"(e. Erbiceanu,Istoriail-lilropolici
"'-Ioldavici
şi Sllceuci,
Bucureşti,1888,p. 9). HaduPisc era căsătoritcu Anuşca,fatalui
l\'lănăilii
Şerbescul,
şi avea un fiu, LazorPiSCll
(v. doc.din 17 august 148:); Gh. Ghib<lnescll,
Ispisoacc
şi mpise,V, 1, p. 2(5).
72A. Sacerdoţ:eanu,
DifNU!c!e
lui Şle{rill
ce!,11(/re,
în "AnaleleUniversităţii«C.1.
Parhon,>Bucureşti",Seriaştiinţelorsociale,Istorie,5, 1956(extras),p. 194,Hl8.
73D. I.R., 4jXVI,nr. :,:1:3,
p. 2{18
--269.:uricidenticla 5 septembrie
15D8(ibidem,
n1'.290,p. 236--237);toLîn aceeaşipricină,la 18 martie1598(ibidem,llr. 254,p. 197
--198).
'i3bisIon,fiul :\eacşili,nepotullui CosteaPosadnieeste mcn\jonatin douădocUmentedin 1552(D.I.H., 2jXVI,p. 12şi p. 24).
74SeverZolta, în "Buletinul«Ioan Ncculcc»",
fasc. VII, p. :31:\,nola 2. AIIa
eIa sora pitaruluiPătraşcoTîra (Eib!.Ac.Hom.,51/CXXXIX).
75D. I. R, 2/XVII,nr. 207, p. 160.
76D. 1. R, 5jXVII, n1'. 152, p. 109.
77C.D. :\iL,vol. IV, Bucureşti,1970,lll'. 1715,p. ,380.
78Pentru aceştia trei - C. Gane, Trecl1te
vieţi dp Doamneşi Domniţe,val. I,
ed. II, Bucureşti,lfJ:H,p. 'HHl.
79Gh. Ghibăneseu,Sureleşi iZDoade,
voI. IV, p. 228.
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- a douaoară,cu Anghelina
Bălscanu,căsătoriedin careare pe Toderaşco
Joru
sulgerulşi pe Ttulosca,
sotiast.oln
ir-ululPătrasco
Ciogolea
(+ 1653)şi apoia agiiiSculi ;
- a treia soţie,care se numea,poate,lVlaria101,
era din neamulTalpăşi a fost
mamaa două fete: AlâriclI!a,
solia lui GrigoreCiocîrlie,
şi Sitţi«,moartă t inără, ne
căsătorită.
SulgerulT'oderasco
Joru a fost căsătorftcu Vasilca Varticsi a avut următurii
copiit02:
Saţta, solia spăturului Dumit.rnşco
Cuza:
Aniţa10:I,
soţia vornlculuiIon Sturza;
1.'o[una104,
soţia lui SolomonBotezyvorniculde Cimpulung;
Lrimia.Ioracăpitan,căsătoritcu Aniţa,tatăl a douăfete: una, căsătorităcu
Saudu Sillon-?",
pe numeMuria'v",iar cealaltă,numitii în documenteElenaJorooiaw";
era căsătorităcu un )leculai108,
poateNeculaifiul lui Antioh.Iora.NeculaiJora a avut
o soţie Ilinca, moartăla 1768109;
-- Lupaşco=",mort probabilfără urmaşi;
-- Sultanasulgeroa
ia şi
-- Floritacluceroaia,
care,la 16()1,hnpreun
ă eu Irimica .Jora vînd lui Const.antin Cantemiro parte din salul Mărceşti(Tecuci),pe caretatăl lor, 'I'oderasco .Jera fost
sulger
, o stăpîneaîn urma unei amunet.ări-!".
Astfelse sungc descendentalui GheorgheJorn,pircălahnl de Hotin,rămînînd
doar cea a lui Ionasco.Ioru,arătată mai sus (v. plansaII).
II. HAAIURA
LUI TOA.DER
,]0HA.
Din documentul
de la 1606,analizatmai sus, ştim că Toa.dcr.Ioraa avut două
fiice,Maricaşi Anghelina.
Anqlielinaface o danie,la 1625,lui DumltruşcoStefanşi soţieisale Zinica1l2
(născutăMogâl
dca), deoareceea nu avusesecopii.
Marteafusesecăsătorltăcu AvramMisihănescu,
amintit ca hotarnlcla lf)()8:
pan Avramdin :VlesehncştjU:l.
În doeumcntul
din 1646,lsac Misihăncseu
e numit "nepotul lui Toader.Iorii",iar pe vrcmealui Dahijavodă,cînd vinelela PiseanişI ştcfeani,i se spune"feeiorulMărieăi,fata lui ToaderJora"1H.Că el era fiul lui Avram
Misihănescu,
se vede din documentele
din 1652115
şi elin1667llH•
El este aeeI!sac, nepotul (vnuc)lui ToaderJora, earc,împreunăeu Gligoraşco
şi lonaşco.Iora, Gheorghe
Stefan,Gheorghe
Roşeaşi acelaşiPavelvornicde gloate,are nişteproprieblţ.i
în ţinutul
101f)ocumen{a
RonwniaclIis/ol'ica,XIX, 111".
26, p.:34.
102Git. Ghihănescu,
Cuzeşlii,
]J. 269: cIoc.din 15 februarie1721.
103ibidelll,p. CLXXlII; )1. Iorga,op. cii., voI. VI, p. 157.
104N. Iorga, of!. cii., val. VI.. p.. '527.
105Gh. Ghibănescu,
op. ciI., p. 269.
106
Arhiva
gcnealogicc1,
II, p. 68,nota 1 : aici c numită ".nepoatalui Iordache
Cantacuzin
o".
107N. Iorga,of!.ciI.,voI. VII, p. 218: doc. din 23 martie1755.
108T. Bălan, DOCllIllW/C
IJLlcovincnc,
voI. IV, p. 12- credemeă despreea este
vorha,altă fiică a lui. IeremiaJora nemaifiindcunoscută.
109Gh. Ghihănescu,
Suteleşi iZlloadc,
voI. XVII, p. XIX.
HOGh. Ghibăneseu,
Cuzcşlii,p. 267.
111C.D. M., voI. IV, nI".1430,p. 320.
112C.D. :vI.,voI. II, n!".238,p. 65.
11:lD. 1.R., 'ljXVI, nr. 282, p. 2:30.
114Gh. Ghibănescu,
Ispisoace
şi Zflpise,
V, 1, p. 203.
115C.!J. NI.1 voI. II, nr. 22/15,p. 4::>2:Isacl\Jjsehănescul
eăpitan,feciortlllui
Avrall1:
110C.D. M., voI. III, l1l".1501, p. 323: Isac Avram:VIisehănescul.
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Vnslnl
ului-!".AvramMisihănescu
a mai fost.căsătorito dată, cu MarinaZupca'!", cu
care a avut Încă cincibăieţi119•
Mixihăneştf
i erau urmaşiilui Petrlcăhatmanul'>",fiu1
lui Cozma(Cozmin),
c.ămărasulde ocnă, de la inceputulveaculuial XVI-lea121•
Aşadar,descendenta
lui Toader.Ioruse stingeodată cu fiicelesale,neamulCOI1tinuindu-se prin copiiilui Ionaşco.Ioru.
Aminsistatasupraacesteifamilii,CIlo anumităimportanţăÎn istoriaMoldovei,
pentrucă gCllealogiaei
nu fuseserigurosstabilită,iar, pc de alt.ăparte,aceastăgenealogieva fi de folosÎn continuare,
pentruo maiuşoarăînţ.clegerc
a tnrudlrtloramintitc
in diversedocumente.Iată, deci,o spiţrta neamului.Jora, plnă la Antioh.Iora.
Amvăzutgrupulcarereprezentaintereselefamiliei.Iora.Altepers.iane
reprezintă
familiaMogăldea
, fără ea vreunadin ele Sl pou-tenceit nume.Să verlem ce; se poate
spune despreMogâldeşti.
FAMlJ,TAAIOGJiLDEA
desprecare )J. Iorga afirmasecă era înrudităcu neamulLăpu;mcnilorI22,
illterescază
în egalămăsurăînrudirilecrontcarului
Ureche,întrucîtprinea avea legături cu Gheorghe
Stefan.
.
Primulmembrual acestuineaII!este,probabil,.
Mogaldeaccl]Băl.rln, amintit.Îl!
pomelniculde la Bistriţa, împreunăcu familiasa, în felulurmător: "Aicise pomeneşteMogălden
cel Bătrînde la Suceavaşi fiul său Ion vistieruic,şi mamalui şi frat ii
lui; Ioan şi soţia lui Maria,Ioanşi fraţii săi, Teodorşi Matei"123.
În bisericaSf. Dumitrudin Suceavaeste un mormîntcu următoareainscripţie:
"AcestmormînLI-a tăcut şi împodobit:'Iaria Mogâlden
a fiului său M...t ... co, care
<a trecutla veşnicele
Iăcaşuriîn > anul 7102,luna..."12.Amputea presupunecă fiul
esteMatei(aşco),mort în 1593/1594,
căpătînd,astfel,un primindicatorcronologic,
eu
care trebuiesă potrivirninformaţ.iile
documentare.
Formulareadin pomelnicnu .e prea
limpede.E vorbadespreun lVIogâldea
vist.iernic,
pe care pornelnicul
îl numeşteIoan.
Mogâldea
cunosuL
printre
boieriilui
LăPuşuca.p
U12",
face
o Ioan
c.umPărătură
la 5vistierul,
mai1554126.
In rin
dul boierilor
esteAlexandru
trecut Ioan
vistierjuneori
"pan
al
lui PetricăvisLier"(ca la 20 aprilieşi 1 mai 155'1).MaiînainteIusesepîrcălab.de Cetatea Nouă127,
astfel Încît el trebuiedeuscbitde un alt Ion vjstrer,care uneorie numit Danciulsau Ion Danciul.
117N. Iorga, Studiişi documente,
vol, VI, p, 5,18.
118C.D. ""'1.,vol, 1I, nr. 2268,p. ,135.
11U
D. 1.H.,·:ljXVlI,nI'. 307, p. 207.
120C.D.l\1.}voI. Il, nr. 1106,p. 233.
121D. I. R., 3/XVIl, nI'. :i07, p. 207.
122N. Iorga,Inscripţiidin bisericile
României,vol. I, p. 50.
123DamianP. Bogdan,Pomelnicl/l
lllănrlsliriiBisiri!a,Bucureşti,19'J5,p. 119.
12'1N. Iorga, SllIdUşi dOClllllcnle,
voI. VI, p. 632. După redacLarcaprezenlului
studiu,în revista"Mitropolia
Moldovei
şi Sucevei",
nr. 3-·-4jXL
V (HJ69),a fost publicat
articolulpl'. prof. 1. Zugrav,Vechipieirefuneraredin Suceava(p. 181 194),în eare
vedemconfirmatăpresupunerea
noastră în privinţa numelui;VIatei:după un grafit,
autorul,întregeşte(p.186)iuscrillţia
pietreifunerare,cafea fost pusă ele"MariaMogâldenafiuluisău 2'vfalti,
in anul7102(1594),lunamai, 21 zile".
125N. Grigoraş,Boieriilui Alexandruvodâ LrlpuşnCGIlll,
in "Cercetilri
istorice",
n!'. 1 -2/XIII·-XVI, p. 364.
126D. I. R, 2/XVI,p. 63.
127IbidelJ1,
p. 16; la 5 aprilie1552: "credinţapanuluiIaţcoşi a panultliIon
al lui Petrică pircălabide Cetatea)JOU[t
".
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Pomelnicul
Bistriţ('isplinecă pe vistieru
l l\Iog\ldcaîl chema Ion ("Ion visUCI'nic"). Unindaceastăinformaţiecu cea a documentelor
("loan al lui Pelrie6vistier"),
urmeazăcă pe "Mogâldea
ee! Bătrîn de la Suceava"
l-ur fi cherui t Petrlcă,iar "fiu1
său Ion vist.iern
ic" este "pan :\:logilldea
vistier"de la 1554,amintitca fost vistier la
14 aprilie1570128•
Astfelstînd lucrurile,tnseamnă că, tot în pumelniculhistrfţun, "IOIl
vistiernic
" trebuieidentificatcu "Ioanşi soţia lui Maria";în acestcaz, ,.Ioani fraţii
săi Teodorşi Matei"sint fiii vlstlerulul,iar Ioanar fi viitorulvornic.Dar accastă liIiattenu e sigură.Vomvedeaceva mai Încolocum, din Înrudireacu Cocriş
eştii, rezultă o altă ascendenţ.ă.
Pe Ion sau IonaşcoMogilJdca
îl găsimca diac în 1575precumşi În 1577,clnd
primeşteo întărire pentru nişte ţiganil29,vornicin 1596,1599şi 1601,agă În 1601
şi 1602şi apoi vornicde gloată130.
Pentru satul Gotcşl.i,la Chigheci,
avuseseun urie
de moştenirede la Ilie voievod"celBătrîn"(sec.XlV),pe carel-a pierdutIa Hotln!"!.
În 1606se pare că nu mai trăia.
Aşacumreiesedintr-undocumentdin 7 aprilie1642132,
vornicnIMogâlde
a a avut,
cu Salomia.lora, trei copii: un băiat, GliqoraşcoNlogâldea,
şi două fete: Zinica(Eufrosina)şi Sol/ana.La aceadată, primiidoi erau morţi. Maitrăia, bătrînă,Soltana,
fostasoţ.iea unui Tăhuaciu,apoia lui VasileMihăilescu,
soacracelortrei boiericărora,
la 1642,li se întăreaumoşiileodată CUale ei: Gheorghe
Roşeavisl.icr,MateiSturza
şi Tănase biv dvornic.
GliqorascoMoqâldea e amintitca pircălubla 1609; apareca martor la 15.martie 1(H:ll3,ca fost plrcălab la 18ianuarie1615134
şi, împreunăcu cumnatulsău' Dumitraşco Ştefan,soţul Zinicăi,intr-undocumentdin clrca 1617mai 19135•
Nu ştim cine
a fost soţiasa; a avut trei copii:pe NeculaiMoqâldeo.
paharnicul,
M'iiriw!a,căsătoril.ă
euVasileRornăşcel
, şi altii fală,căsătorităcuCal'aimanl6
(probabilVasile- vezlmai sus).
PaharniculSecu/aiMoqâl.de«
a fost un vajnicsprijlnitoral domnie!văruluisău,
GheorgheŞtetan+".Familiasa o cunoaştemdin pomelnlculSlaţinei1:18;
il fost căsătorit
întii cu o Alexandra(menţionalăÎn pomelnic.)
şi apoicu Grozava, fiicahatmanulu
i
Vasile ŞepteIici(T 1(20)139.
A avut următorii copii: Vasile,Ionaşco,Gl'igol'c,
Irina,
Tarana,Todos/a
şi IleanaJolo.
Celdintîi moarela 21 septembrie1657,ca p.] doileapa··
lmrnie,şi e îngropatla Slatina141•
Dintre fete, Toelosia
a fost căsătorităcu Pl'odan
Ropceanul42,
iar lleana(dacălIUe totunacu Irina din pomelnicul
Slatinci)a fost solia
lui SauleaI4:l.
128Ibidem,nI'. 236, p. 225.
129D. 1.R., 3/x,rI, IlI'. 106, p. 87.
130Carierasa ne-afost cOlJlunicată
de distinsulnostruprieten1. C. lVliclescu-Prl\·
jescll,împreunăcu alte amănunteşi maialesobservatiicare au ajutatlalm Imnătăţirea
prezentuluistudiu; il rugămS[lprimească,
şi acum,mulţ.umirile
noastrccele maisincere.
1:11
D. 1.R, 2jXVII,nI'. 332, p. 256.
132..Buletinul (<Ioaneculce»", fase. II, p. ,153;Gh. GhibăIISCU,
Sureleşi izlJoadc,voI. XXI, p. 49 50; acelaşi,.:trhivaMuzetlluiNIuniâpalIaşi, 1, p. Mi·_·:10.
133D. 1.R., ::l/XVII,nr. 198, p. 12:3.
134Ibidem,nI'. 285, p. 187.
135Gh.. Ghihălll"Seu,
S'urele.i iZlJoade,
voI. XX, p. 22.
136Acelaşi,în "Hevisla«Tco(]orCOdreSc.l!'>",
1, p. 95.
l37MironCosLin,Opere,vo.l. 1, 1965,p. 132,,137,15:3.
138Inscriptiilemedievale
ale României,
voI. 1 (oraşulBucureşti),p. 235; alte informaţiila p. 532 şi 584.
l391. Tauoviceanu,
Isloriamoşiei
SălJcnii,
scoase!
din scrisorile
ei celevechi,în "Arhiya",nI'. 6--7fIII (1892),p. :140;"Revisla«Teodol'
Codrescu»",
II, p. 158.
140Pentru aceastadin unn:l, vezi: Gh. Ghibănescu,
Sureleşi izvoadc,vol. V,
p.167-Hi8.
141Inscripţiilemedievale
"', p. 632.
142Gh. Ghibănescu,
op. cit., p. 167.
143Ibidem.
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Pe una dintrecelelalteIct.cli ţinut-oun Botez.La afacerileurmaşilorlui Necula
i
.\logllldea
sînt prezenţii doiboiericu acestnume: PătrascoBotez,trecutprintre"hoeri
i ficioridehoeri"144,
şi C;U,qoroşco
Bo/ez145•
Niciunul,nici celălaltnu parc a fi ginerele
lui Mugâ
ldeu,căci PătrascoBotezera soţulAlexaudrclTalpă14fl,
iar Gligoraşco
Botez
era probabilcăsătorrtcu o SO/'(1
a lui 1011
Pisoschi147•
În tot cazul,uu Boteza Iost
d'isăt.orit
cu o fată a lui ;\1ogMdea;
ne-ospunelămuritun documentelin15 septembrie
175614",
carearată că Solomon
Botez,blvvel şătrar,fostulvornicde Cîmpulung,
pe care
l-ammaiinttlnit cînda fost vorbade IamlliaJora şi care era mortla acea dată, avusese Şchela,lîngă Suceava,ele la "buniculsău, NeculaiMogâ
ldca,hiv vcl paharnic,
şi de la rudelelui fără copii,Ropceanul,
şi frateleacestuia,Sundul". SolomonBotez149
era un cunoscutboieral epocii,căci,la 1732,dud MihaivodăRucovlţ
ă f'acco vizită
prin Moldova,se opreşteşi la Forăşt.illui Botez->",
Evoluţiaulterioarăa familieiMogâldea
e maiputin cunoscută.La 1711,1nurma
înfrîngeriielela Stănileşttpe Prut, sărdarut}'!Io,qâ/deo
a plecat1npribegie;Împreună
cu.DimrtrieCantemirlGl,
lntemcindacoloo liniea acesteifHmilii152•
O altă liniea rămas
în Moldova.
Un vornic de poartă,AndreiAlo,qâldea
estemenţionatîn 1786153
şi 1792154.
O ramurărăzeşcască,
poatecuorigine
comună,era descendentil
dintr-unSimionMogâldea15.>.
În Golăeşti,satulfamilieiGoliasau Golile15",
Mogâldeştii
an intrat la 1740,cînd Palade
Golăeşisurorilelui au vindut partea lor de moşieegumenuluiAţtatuisicMooâldeade
la Floreşti157•
Un nepotal lui AntonieMOffâldea
(călugăritAttanasie)c menttonatla
179J158,
iar nu nepotai lui ,J:qsllliac/li
Moqă1ffii"
la 1793159.
La 1811,Tilllofle}v[o,qâldea
i surorilelui, străuepoţiaIui.
','Gavril
Moqâtdea,
dau lui ArghirCuzanişte părţ.lîn GoIăieşWHO.
Urmaşiai prcotuldiToaderM:o(Jâldea
se găsesela 181710l,iar ai lui Gavril
MOffâldea
la 1828162,
toţi locuitoriÎn Golăieştipe Hebricca.
în stadiulactualal cercet{lri!or,
nu se poate afirmacă aceste!lDuel
ramuriforJl]au() singurăfamilie.Daciila 1811boieriihotarniciputeauSpline:..elt pentruspiţa
1HIbidem,]).30.
l45Ibidem,p. 100.
!ele;
GIt.Bezviconi,Boierime(1
lHoldouri
"', voI. I, Bucureşti,1940,p, 287288.
147HacluHosetti,op. cii.,'fi.198,nota: 2: ianuHrie1677'- Ion Pisoschicumnat
cu Gligoraşeo
Botez;cumPisoschiera căsătoritcu fHUllui SimionBarnovschi
(N. Iorga,
Conl.ri
I;O([stre.
/espre
.mănslirea,
Nean,l!I.1\!li;
Il., Bălineş/i,
ln
A.H.bllţii
\/. S.la1.,is/oria
s. Il, t.bis;rci!
XXXIV
(1911l.1J12),
p. 33-.11
CHI;)·48b)
Jse numea
"llt:calldrrr.
1. N{l(lejde,(jjJ.cit.,p. ;1'1),
Înseamnăcă, pentrua fi cumnaţi,BotezU'eblliasă tine'ipe
o sorf'" lui Ion Pisoschi
. .crcdem.Lotuşi,că estevorbade GIig'oraşco,
mentionatîntr,un
documentca "frate"cu ProdanRopccallu
şi IlieSaulcH,
cunoscuţi
ca gineriai lui N. :\10g:lldeH
(Bibl.Acad.Hom.,J40jIV).
148N. 10l'ga,DocUmentele
[amilieiCal/imacl!i,
voI. II, '190:1,p. 17,J·175.
14 Seînlătură,astfel,versiunile
potrivitcărorafamiliaBotez-F'orăseu,
c1eseenelentă
dinSc>lo!llol1
Botez,ar fi avutorigineevreiască.ÎnsuşimareleIorgazieea: "Culot llumele
său, se pare dl era un bunr<lllHîn".
(Sludiişi docllliwnle,
voI.VI, p. 580; suhf.Il.). Ultcdor, se fac Încuscril'icu familiide seamă,preclţm Neculce,Cantacuzino,
Basotă.
150iVI.Kogălniceanu,
Cronicile
României,
cd. II, voI. II, p. :n1.
151Ioan Neculce',
Lelopisetll1o
.., cd. 1ţ)63,p. 275.
152Gh. Bezviconi,
op. cit., vo1.Il, 19,1:l,p. 66.
1.1.3
"Buletinul«IO(lIlNeclIlce,},
fasc. l/rX, p. 202.
104ldem, fasc. IV, p. 1U.
1""N. Iorga,Siudiişi documente,
voI.VI, p. 178: ,.NoiI'HZHŞII
Mogind:'.şti,
ci tli
tragirndin SimionMogălde,
răzăşdin moşiiaGolăeştiişi Negl'cştii".
156PentrufHmiliaGolia,vezi: SeverZotla,Nlăll<1slirw
Golia,In "Bulelinul,<ioan
Neellke
»", fasc. V, p. 1- :39.
157N. Iorga,oJl.cit., p. 157.
1581bic/em,p. 168.
159Ibiden7,p. 169.
100IbidelJ1,
p. 174.
161l bidem,p. 178.
102Ibidem,p. 179.
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niamului,a să doxlostvacurn
, dupăatîta trec.ere'de ani, esti pesteputinţl"16.1,
cu atit
mai grellesteazi, ctud la acea"atHatrecerede ani" s-a maiadăugatincăun secolsi
jumătat«,vremede adlncl pretncer],care au făcutsă se tearg,'idin aminl.irea oamenilor urmeleunor alte vrcmuri, mult prea tndepărtute ...
La 1 martie 1(j05,Ieremiai\IQvilă
judccuo pricină ele hotare1nlremănăst.rea
Proho
ta pe de o parteşi Ncst.or
Ureche,louascoMogăldea
şi Cocris,pe de altă partetu.!.
Aceştiadin urmă stăpîneausatele Zăvoicn
l şi Şohnăreştl.
Cocrişc un personajdintrecelemalinteresante,autor al cunoscuteiscrtsorldin
1600165:
"Scriuinchinâciu
nc şi multăsănătatepărtnt.eluimieu,Spirfdnn,şi maiceimelc
Cost.an
del...", S-ar părea că e destulde limpede:Cucriscl
- nun se Iscăle
şte>-c fiul
lui Spiridon.Dar, UI1documentdin 160:1,
ne arată eli Spiridonşi [iastrul săuCocriş
au
vindut l/G elinAntileş
ti, partealui Daraban,moşullui Coeriş1G6,
iar un alt document,
din acclusian, precizează
că pe Cucrişîl chemaIOIlOşco167•
""\.\nscăpatde la Hălgracl
scrie Cocrişelmaideparte cind au bătut Mihaivodă războicu ungurii.Deci m-aIL
prinsniştesaşi; deciau vrut să mă taie. Eu m-am rugat şi am spuscă sîni [eciorM.ogâldei''.
Dinnous-arpăreacălucrurilesînt clare: era fiul lui Mogâldea
şi fuseseadoptat
de Sphldnn.Dar, cîtevarîndurimai departe,el roagăpe Sphidonşi peCost.anda "să
nevoiţişi să dati ştire părinteluimieu,Mogâldc
vornicului,
cii eu zac in t emuită, de
mănînclutul şi părluchtl.Şi eu am spuscătreAndriaşcă sînl nepotde {mieşi fecior
de suţiet, [urui in biserică.".
Într-undocumentdin 1669se aral.ăetl DrăghinaTecmăneasa
şi fiii ei vlnuuseră,
cu citevadeceniiîn urmă,o treimedin Vcrmeşti"nepotului
său, lui Ionaşco,părintelui
lui GavrilCocriş,ţ'ccior [răţine-săn,lui Toadcr"1U8,
caree cilat ca pitar.
Cualte cuvint.e,
paternitate
a luî Cocrişe revendicală
de trei persoane!Şi anutne :
Spiridol1
- căruiaştim că îi era fiaslru, Toaderpiloml- căruiaîi era fiu de sînge,
şi !OllllŞCO
J>.logâldea,
căruia,procedindprin eliminare,îi era nepotde frate.Ar rezulta
c.ă vorniculMogâldcaera frate cu '['oaderpitarul; dar s-ar păreacă şi Spiridonera
frale cu ei. Cel puţin aşa reiesedin formula"nepotde {rateşi {ceiorde suf'lel".
Chestiunease complieă,însă,şi mai mult. IonaşcoCocrişaveapărţi in Anti..
leşti, de pe moşul său, Ion î)araban.Dar, la Anii/eştimaic:cislascl'ă
şi l1i.leMogd/deşli.
Un document,p:'islralîntr-o copiedin seeolnlal XVIIl-Iea,carc-idă data de
12iulie1528,aratăpeun Tomşa,feciorul'Vlogâldei,
nepotulsau străncpolullui Faraonl69•
Dar documentul
nu poatefi din 1528"întrucîtnumelelogofătultli
c Sll'oe,adicăSlz'oici
;
el
dalea:r.ă
din
1.,88
(70H6).
Mai
tîrziu,
la16'11,
se
aminteşte
de
o
poiană
făcuh'l
de
N!ogci/deapitaml din Antileştil7U•
Amputea presupuneet\ acestae identiccu Toaderpilarul (Cocriş),şi,,în acestcaz, am avea dovadad. Toaclerpitarulşi IOllaşco
:\fog{llclea
slntidentici cu 'fraţiiIoan şi TeodordinţlOmelnicul
Ristriţei.insel,la această identificareseopunefaptulcă mamapitaruluiSe numeaSolomial71,
in vremece mamaliii
Ioan şi Teodor,adcvcritilşi prin piatra funerarăde la Suceava,se numeaMaria.
103lbidern,p. 175.
164D. I. R., ljXVII, Ilr. 289, p. 202 204.
16"N. Iorga, Scrisorid( boicri,1912,p. <Il-42.
166C.D. :VI.,vol. I, III'.1169,p. 27,1.
161Ibi(lem,nI'. 1171,p. 274.
168Iuliu Tuducescu,Pă}/(ll'nicellli
Ionifă Gocdş,boÎermozllmoldovan
din sec.
XVIII (e. 1710--.1782)),in Lui Ion Biwwamintire
"', Bueureşti,(1916),1921, p.
ltJ:l--16·1.
100Artur GOl'ovei,
Fo/liccnii,
1938,p. :13;D. 1.1'\.,l,1XVI,nr. 26:\,p. 29.7
---2H8.
170Artur GOfovei,
Of!.cit., p. :3'1.
171Iuliu Tuducescu,
.op.cit., spiţa.
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PlansaIII
l\log;'l.Idea
cel Bătrîn
de la Suceava
I
Ion vlstlcrnic
= Maria"Iogi\ldena

Toarler
+ 21.V.1594
/- - - -" "() sr. Dumitru
Suceava
/ biv vel pitar -.
<,
/
I
IonaşcoCocriş
,
1600-1(;05
Eur;'osina
o Ciolpan(?)
Dumltraşco
Ştefan
adoptatde Spiridonşi Costnnda
logofăt
I
i
-,
I
Gligore Salomia Măricuta"
Dumitraşco Gavrll
, = Gavril
Cocriş
Cocriş = Const
Cocriş
1648 1648-166916<1tl,
1655 CioIan plrcălah
r
I
Irina
Vasilevt. post. Ionaşco - Grigore
= 24.IX.lfi;'i7Mogâldea :Vlog4.!dea
O Slatina
N. B.
Spiţa este ipoteticăpentruînceputuri,
ea şi
descendenta
Cocrişcşlilor
din fratelevorrricu-
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Hămlne ca alte cercetărisă lămureascăaceastăîncurcătură.Vomreveniasupra
lui Î\logâldea
vornicu
l şi a ascendente!
sale Într-unviitorsludiul72•
Să analizăm,acum, cîteva din multeledocumente
careprobeazălegăturilede
rudeniedintreIamilll
le Ureche,Mogtlldea
şi .Jorn.
1) La 1617,vorbinddespreMogâldea
voruicut,mortla aceadatii, NestorUreche
li numeşte"frale"17'3;
erau cumnuli,
2) La 1625arc loc dania Anglielinei
Jora cătreZinica Moqâliieaşi soţul ei, DumttraşcoŞtefan(vezi mai SUS).Aughcliua
şi Zinicaerau oereprimare.
:l) La 1632se alcătuieşteun "izvodde ţiganice s-au Împărţitpre paLrubătrîni:
partcalui Ureaclie.
partea Moqâldestilor,partealui SimionJora, partea lui Toader.10răi"l74.Avemaici, prin urmare,celepatru tulplncde dcseenderrtlai lui IonaşeoJora
păhărnicclul.
4) La 11"-16
se face mareaieşireelinJndivizlunea celorzecepersoane,din care
doi veriprimari-- GrigoreUrecheşi Ionaşco.Jora-, iar restulveriÎ/1graduldoi.
5) La 1657. Aniimia, fata cronicarului,dăruieştesatul Mîndreştipe Bahluleţ
(Strca) lui Gavril.Ionisulger,nurnlndu-l.nărn!SăU"175
- neri in graduldoi.
(;) In 1674,hatmanulAlexandruRuhuşşi soţia sa Alexandra
(născutăUreche),
dăruiescpărţilelor din Bădeanaşi Gluleşt
i lui VasileGheueaşi soţiei sale Sirnln
a,
[iindu-lcnepoată(Simina)după Urechenornicul'?",
Acestdocumentnecesităun comentariu. VasileGheucae viitorulvistier,tălat de Gheorghe
Ducala 2 octombrie1679.
NeculaiCoslinne spune+"că soţialui Gheuca
, Simina,cra nepoatăde sorăa vorniculu
i
GavriliţăKostaki,iar dintr-unact elin1669ştim că ea era fiicalui GavrilJora178
şi
decinepoatalui Jonaşco.Jorude la 1646şi a SimineiArapu,al căreiprenumeîl purta
şi-I va transmite,la rindulei, ncpoateisale.Prin urmare,SiminaGheucaI1Uera nepoala lui AlexandruBuhuş şi a soţieisale,ei erau neri în gradulai treilea.
7) Tol AlexandraBuhus;fiica lui Necula!Ureche,vinde,la 1692,satul Coţmăncs
ti. în actul de vinzare,ca spunecă, "scoţîndacestsat la vînzare,am socotit
erise cuvinedumisalelui Ant.iohie
cluciariul,
căcese tragede pe părinieiedurnisale
GaorilJoua sulgiariuldintr-aceea
slimÎnţâdesprecarene tragemşi 11oi"179,
adieildin familia
Jora. AlexandraBuhuşşi Antioh.Toraerau /Jeriîn [{radulal Ireilea.
Urmeale luruclil'ii
celortrei neamurigăsimpină tîrziu,In veaculal XVII I-Iea.
Într-un documentdin 27 martie174018U,
est.evorbade saluI Rl1.CÎuleni,
1ncare aveau
parle atît Dau/del,ca urmaş al lui IVIilzlii/eseu,
cît şi mănăstireaSecu,"daniede la
Urechcvornicul,ctitorulmănăstirii".Davideleste UrsacheDauidel,fiul lui Alexandru
Davidel,pretendentulla tronul Moldovei181,
şi al SafteiRoşea,fiica lui Leca Hoşca
şi a CristineiLupaşcoBudum.LecaRoşeaera fiul lui Gheorghe
Roca vistierul182
şi
stnlnepotullui lonaşcoMogâldea.
Pricinadin 1740era pentruun sferl din Hăeiuleni,
i72IonaşcoJ\logâldea
descindeaşi din CozmaŞandl'oviei,
elinprima jumătalea
secoluluial XV-lea,prin fiul acestuiaIuric şi nepotullsaico; mai descinelea,
se parc,
şi din neamulAlboteştilol'
sau elinal lui DragoşViteazul(satulDrăguşcni).
173D. 1.R., 4jXVII,nr. 139, p. 100.
174P. P. Panaiteseu,
Obşteaţâl'tlnea$câ
in Tara I/onnÎntllseâ
şi lv!o/dolla,
Bucureşti,
1D6'1,
p. 150,nota 11..
1.75
"Bu/elimzl
«IoanNewlcei)",fase. IV, p. 41, nota 1; ElenaEftimiu,op. cii.,
p. 372; C. 1).M., voI. III, nr. 217,p. 67 - sub aIlul1H56.
176V. A. Urechiă,J11iroll
Costin.Operecomplete,
voI.I, p. 700; v. şi Gh.Ghibăneseu,[spisoace
şi zapise,III, 2, pp. 158-15D.
177M. Kogălniceanu,
op. cit., voI. II, p. 20.
178C. D. 111.,voI. III, nI'. 1798,p. 882.
179"Bulelinul<'IoanNecll!ce»",
fase.V, p. :'l5,j 355.
180Colecţiaautorului.
181Artur Gorovci,
op.cit.,p. )1 ; C. Turcu,ŞUrinoi des[JHprefendentul
Alexandru
Dauidei,Iaşi, 1948.
182C.D. :\1.,voI. II, nI'. -ele 2185-2187.
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Ş'l'EFA\i
S. GOR0VEl

celelaltetrei sferturifiindale llullHlslirij
Mulduvila. La cercetare,s-a aflat că jumătate
din acel sferLfusesea lui Urechevornicul, "dintr-UII
urie fi Baduluivodăelin vălct
7125",adică uricul(lin 16 aprilie16171B3,
iar cealaltăoptimerusesca Parascăi,sora
lui Vasile1\lihăilescnl,
i o vinduselui Deleu.Atunci,GrigoreUrechei GheorgheRoşea
vistierul au venitla VasileLllPU,arătinrlcă Delcu,"nefiindel nici neam,nici moşau",
nu avea drept să cumperede la Parasea.S·a hot.ărtt.
ea vorniculUrechesă dea bani
lui Dclcu
, ca să răscumpere
moşia,"ori de n-a vre Urechevornieul,să-i rutoarcăRoşca
vistiernicul,[iitui lleam"18'1.
Dealtfel, pe tatăl vlstleruluiGheorgheH()ca, vornlculIoan Hoşea,îl vedem
Iăcind o danie mănăstu-ii
Secu185•
Aflămcă vorniculRoşea,ginerelevornicului Ionnşco
Zbieral86,
plecaseîn PoloniaCL!ConstantinMuvilă.
Cît priveştepc Cocriscştl,
un document.
elin1668arată că urmaşii lui Grigorc
Ureche Chiriacmedelnicerul
cu Alexandrasi VasileUreche..- au vindut lui Gavril
Cocrişo treimedin:;îoimăreşti,
partecarefusesecHllpăratădebunicullor, Nestor Urechc187
Fărăa aveaprctcnţla ca 111
prezentulstudiuam reuşitsă identitlcămpc toţi strămosii'ii toat.erudelecronicaruluiGl'igoreUreche188,putemafirmacă aceastălungă
dezbateregcncaluglcă
se încheiecu rezultateinteresante,pe baza cărora,prin adincirea
cercetărilor, se vor puteu afla, în viitor,mult mai multeamănunte.
Ar însemnasă ieşimdin cadrultixat acestuistudiu dacăam arăta e,l dintre"nepolii lui Micrapărcăla
hul" s-au recrutatsi principalii
participanţila răscoalaboierilor
din 171G:VasileCeaurul,Dumitraşco
Cuza,NeculaiSoldan.
Se conturează,astfel, tot mai precisşi se confirmătot.mai puternicexistenta
unei politicifeudale,mai mult decîtde clasă politicade familie,asupracăreiavom
mai reveni.Totodat ă se dovedeşterolul deosebitde importantpc care-Iarc genealogia
în lămurireaunor cveunneu
Lesau proceseistol'iee,prin analizalegăt.urilor
t:areexistau
Intre oameniişi conducătoriiacelorcpoci.E:;tcţelul sprc caret.indeştiinţagcncalogidi.

La:)
1).1.n., 'i/XVIl, Llr.1.8:\,p. 145: "c1iugiulll{i\.ale
de sal de H.ăciuleni,
giu··
lllăbJeadin gios".
18.Artur Gorovei,O}J.cii., p. \)5·_·\Hi.
185C.D. :\1.,voI. Il, III'. 1U:>\},
p. :l80.
18(;Vezimai sus notele 51·--.)2.
187C.D.iVI.,voI. III, lll'. 1035,p. 350.
188Un Toderaşco,
nepotal lui Ncstol'Ureche,a fost acelacare a dus părul Doamnei Elisabeta)\'lovih\
la SlIceviţa- V.A. Urechiil,IlLscripiiuni
dupâ malluscrise,
comullicârişi Ho/e,exLrasdin A. Il. M.S. 1., s. II, t. IX (1887),p. g; toLV. A. Urechiă,in
SeMlc
deistoria/ilem/urii
române,
citalelllaisus,ca şi, mai,ales,în prefaţala: Alexandru
V. Gidei,StudiL!
aSllpracronicari/oI'
moldoveni
din sec.XVII,Bucureşti,1898,dă ca loc
de origineal familieiUrechcţilluLul
Putna; în ultimalucrare,li dă pe MaximUreche
ca fiu al unui Ioan, fiul lui Oană Ureacle(p. IV_.V); tot aici,el afirmăcă "Nestol'
Urechenu fu uniculfiu al luii\TaxirllCrccheşi al Dmnilrei,ci (...) mai avu 2 surori
şi un frate, NicolaeCrcche"(p. X-XI). AcesLe
afirmaţiinu sînLsprijinite,în lucrările
respective,pe Iticiun temei doeumentar.
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