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MIRCEA CIUBOTARU 

O PROBLEMĂ DE DEMOGRAFIE ISTORICĂ DE LA SFÂRŞITUL 
DOMNIEI LUI ŞTEFAN CEL MARE 

În Letopiseţul anonim al Moldovei, se găseşte textul bine cunoscut, care 
relatează despre expediţia de represalii a lui Ştefan cel Mare în sudul Poloniei, în 
iunie 1498, după aventura regelui Albert, încheiată dramatic în Codrul Cosminului, 
în anul anterior. Între două atacuri ale turcilor şi tătarilor în aceeaşi direcţie, din 
mai şi noiembrie 1498, oastea moldovenească a intrat în Podolia [= Pocuţia], a ars 
şi prădat sate, oraşe şi cetăţi, între care Trembowla, Buceaciul (Buczacz) şi 
Podhaeţul (Podhajce), apoi a pustiit Galiţia, întorcându-se „cu mare izbândă”1. 
Informaţia, consemnată de un contemporan al evenimentelor, se regăseşte în alte 
izvoare narative din epocă sau ulterioare, interne şi străine, cu detalii şi adaosuri 
importante. Astfel, în Letopiseţul de la Putna II şi în Cronica moldo-germană, se 
consemnează şi faptul că, în afară de prada obişnuită, care era răsplata oştenilor în 
oricare incursiune de acest fel în teritorii străine, domnul „a adus mulţi oameni în 
ţara lui”2. 

În Letopiseţul Ţării Moldovei, atribuit lui Grigore Ureche, apar mai multe 
nume de localităţi atacate şi incendiate, din Podolia şi de „la rusi”, şi evaluarea 
pierderilor umane: „mulţi oameni, bărbaţi, muieri, copii, au scos în robie, mai mult 
de 100.000. Mulţi de aceia au aşăzat Ştefan vodă în ţara sa, de şi până astăzi 
trăiaşte limba rusească în Moldova, ales pre unde i-a descălecat, că mai a treia parte 
grăiescu ruseşte”3. Sursele acestor ştiri sunt cronicile poloneze: Chronica 
Polonorum de Matei Miechowski4, Chronicorum […] partem posteriorem de 
Bernard Wapowski5, un Tractatus cronicae fratrum minorum observancie… de 
Johannes de Komorowo6, Kronika Polska de Bielski7, unele cunoscute direct de 
cronicarul moldovean. Foarte asemănătoare sunt pasajele referitoare la acelaşi 
eveniment din Cronica de la Mănăstirea Hustânscaia8 (izvor rusesc), Cronica 
Lituaniană9 (cu evaluarea numărului prizonierilor la peste 150.000), Cronica 

                                                           
1 Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504–2004. Portret în cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 21. 
2 Ibidem, p. 37, 41, 45. 
3 Ibidem, p. 65–66. 
4 Ibidem, p. 174. 
5 Ibidem, p. 188. 
6 Ibidem, p. 192. 
7 Ibidem, p. 205. 
8 Ibidem, p. 225. 
9 Ibidem, p. 232. 
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Byhovec10 şi Gentis Silesiae Annales de Ioachimus Cureus11. În cronica universală 
ebraică a lui David Gans (1541–1631), publicată la Praga în 1592, preluându-se 
informaţii de la germanul Henricus Reutel, se rezumă astfel ştirile de mare 
notorietate după 1498: „Ştefan, voievodul Moldovei, […] a făcut acolo mare 
distrugere şi prădare şi a dus în ţara sa multe mii de suflete şi averi mari. Şi a dat 
acestor prizonieri locuri bune ca să se aşeze în ţara sa cea bogată şi mănoasă. Le-a 
dat şi ajutor bănesc ca să-şi ridice oraşe neîntărite şi să trăiască acolo în pace şi 
siguranţă. Ei se află acolo până azi”12. 

Nicolae Costin, în Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 
1601 şi de la 1709 la 171113, urmează textul lui Grigore Ureche, cu unele diferenţe 
care denotă şi folosirea unor izvoare poloneze, iar Letopiseţul Ţărâi Româneşti şi a 
Ţărâi Moldovei (Cronica paralelă)14 este tributar lui Nicolae Costin şi preia 
sintagme din Letopiseţul lui Grigore Ureche. 

Ne-au reţinut atenţia în aceste pasaje narative câteva probleme care, după 
ştiinţa noastră, nu au fost încă valorificate de istoriografia modernă. Fiind vorba de 
o expediţie prădalnică în afara Moldovei, comentariul evenimentului a fost 
expediat de istoricii români15. Întrebările pe care le suscită acest episod războinic 
sunt însă importante şi pentru noi, cel puţin din perspectivă socială, dacă nu şi 
militară. 

Observăm, mai întâi, numărul foarte mare de prizonieri („robi”), 100.000 şi 
chiar peste 150.000, pierdere care va fi avut un efect demografic important în 
zonele devastate, dificil de apreciat de noi. Apoi, în timp ce izvoarele poloneze 
vorbesc despre transportul prizonierilor în Grecia şi Asia, umplute cu plugari 
poloni şi ruşi (Bernard Wapowski), în Tracia, Macedonia, la tătari şi în Grecia 
(Bielski şi cronica rusească), în Tracia (Ioachimus Cureus), cronicarii moldoveni 
menţionează uciderea şi arderea joimirilor din oraşele din Podolia şi strămutarea 
populaţiei civile din Pocuţia şi localităţile galiţiene. Ar părea să rezulte din 
relatarea lor foarte sumară că prizonieri au fost luaţi şi de turci, şi tătari, dar cifrele 

                                                           
10 Ibidem, p. 236. 
11 Ibidem, p. 337. 
12 Textul, identificat şi tradus de I. Kara, a fost semnalat d-lui Ştefan S. Gorovei, care ni l-a 

comunicat cu generozitatea bine cunoscută. 
13 Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504–2004. Portret în cronică, p. 94. 
14 Ibidem, p. 138. 
15 Istoricul polonez Zdizslaw Spieralski a studiat problema şi a ajuns la concluzia că, de 

fapt, Ştefan cel Mare nu ar fi executat expediţia de represalii din iunie–iulie 1498, ştirile referindu-se 
doar la incursiunile turcilor şi tătarilor, iar concertarea lor s-ar explica prin atmosfera antipolonă din 
cronistica epocii. Ilie Corfus este rezervat faţa de această constatare, invocând fresca din biserica 
franciscană din Przemyšl, unde este reprezentată scena uciderii unor călugări de către moldoveni, la 
20 iulie 1498. Suspecte i se par însă istoricului român urmarea aceluiaşi traseu prădalnic şi de 
moldoveni, şi de turci şi tătari, ca şi faptul că în tratatul moldo-polono-ungar din 15 aprilie 1499 nu 
există nici o menţiune a expediţiilor din Pocuţia: Ilie Corfus, Pagini de istorie românească în noi 
publicaţii poloneze, în AIIAI, V, 1968, p. 225–226. 
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menţionate se referă doar la captura lui Ştefan cel Mare, care i-a dus în Moldova 
(Grigore Ureche, Nicolae Costin). Prizonierii erau, dacă nu exclusiv, cel puţin 
majoritatea, „rusi”, adică ruteni sau ucraineni, nu şi polonezi (leşi), fiindcă urmaşii 
acelor robi vorbeau încă în secolul al XVII-lea „limba rusească”. Este raţional să 
admitem că numai polonezii au putut evalua cu aproximaţie pierderile lor şi că 
prizonierii au fost luaţi şi duşi în teritoriile atacatorilor (turci, tătari şi moldoveni). 
Este, de asemenea, probabil că s-a pus de către cronicarii moldoveni doar în seama 
lui Ştefan cel Mare numărul atât de mare de prizonieri dintr-un soi de mândrie 
patriotică, necenzurată în acele vremuri barbare de vreun scrupul moral şi 
umanitar. Ar fi însă cu totul hazardat să deducem din interpretarea acestor prea 
sumare informaţii că ar fi existat sau nu o poruncă a domnului privind selecţia 
etnică a prizonierilor şi eventualele raţiuni ale acestuia. 

Chiar dacă nu se va putea şti niciodată care a fost numărul real (măcar 
estimativ) al prizonierilor lui Ştefan cel Mare, o problemă importantă ar fi aceea a 
efectului intern al acestei masive colonizări a Moldovei, deja secătuită de locuitori 
după câteva decenii de războaie cu pierderi umane pe care le bănuim ca fiind 
importante. Din păcate, şi pe acest teren de ipoteze aprecierile nu pot fi decât 
intuitive şi prezumtive. 

Articolul 10 din tratatul moldo-polon semnat în 1499 prevedea eliberarea 
reciprocă a tuturor prizonierilor din războaiele de până atunci16. Este de presupus 
că, poate cu excepţia unor răscumpărări individuale, prizonierii nu au fost 
repatriaţi, fiindcă tratatul nu a putut avea o urmare practică de vreme ce tensiunile 
au continuat, iar Ştefan cel Mare a ocupat Pocuţia în anul 1502, prelungind starea 
de beligeranţă şi în timpul domniei lui Bogdan. Noul tratat de pace din anul 1510 
cuprindea din nou clauza eliberării altor captivi colonizaţi de Bogdan voievod, dar 
chestiunea era complicată de faptul că nobilii polonezi atrăseseră în Rusia Roşie 
mulţi ţărani moldoveni17. Este mai mult decât evident faptul că aceste convenţii au 
rămas literă moartă cel puţin în unele privinţe. 

Un aspect ce poate fi abordat cu mai mare probabilitate a adevărului este 
acela al statutului acestor „robi”, prizonieri de război în terminologia actuală. 
Chestiunea a fost cercetată în general, dar prea puţin în legătură cu expediţiile lui 
Ştefan cel Mare. Fără îndoială, acei oameni luaţi din locurile lor de baştină nu 
puteau avea statutul de robi propriu-zişi, ca ţiganii18. Prizonierii creştini, dacă nu 
erau răscumpăraţi (vezi cazul acelor tineri din Caffa, evadaţi de pe corabia ce-i 
ducea la Istanbul şi ajunşi la Suceava, de unde o parte au fost răscumpăraţi de 
                                                           

16 Ion Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia până la moartea lui Ştefan cel Mare,  
Piatra-Neamţ, 1900, p. 160. 

17 Veniamin Ciobanu, Ţările române şi Polonia. Secolele XIV–XVI, Bucureşti, 1985,  
p. 115–118. 

18 N. Grigoraş a constatat că robii de origine străină au fost „recrutaţi” (sic !) numai dintre 
ţigani: Robia în Moldova (de la întemeierea statului până la mijlocul secolului al XVIII-lea), I–II, în 
AIIAI, IV, 1967, p. 31–79, şi V, 1968, p. 43–85. 
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rudele lor italiene cu foarte mulţi bani, cf. Cronica moldo-germană19), erau desigur 
colonizaţi. Pentru această constatare, decisivă este informaţia transmisă de David 
Gans, care vorbeşte chiar de ajutoare băneşti pentru aceşti prizonieri, pentru a-şi 
întemeia oraşe neîntărite (adică târguri). Aceasta este, de fapt, problema cea mai 
importantă care ne preocupă aici, încercând să distingem câteva aspecte ale 
chestiunii: cum erau împărţiţi aceşti prizonieri, unde erau trimişi şi ce statut social 
puteau dobândi după stabilirea lor. 

Toate informaţiile şi indiciile pe care le cunoaştem conduc spre 
următoarele constatări: numai domnul putea împărţi robii ţigani boierilor sau 
mănăstirilor (cu excepţia acelora cumpăraţi) şi putea decide asupra locului şi 
numărului colonizărilor; prizonierii colonizaţi erau repartizaţi fie ca posluşnici ai 
mănăstirilor, fie erau aşezaţi în sate boiereşti existente, fie erau „descălecaţi” în 
aşezări nou înfiinţate, slobozii cu imunităţile bine cunoscute, acordate pentru 
atragerea unor bejenari. Toţi aceştia nu puteau avea decât statutul social de vecini, 
fapt ce este de multă vreme admis: o mare parte a acestei categorii sociale era 
formată de străini veniţi sau aduşi în Moldova (şi în Ţara Românească). În legătură 
cu aceste chestiuni, observăm acum doar că în veacul al XV-lea nu sunt atestate 
decât două slobozii în Moldova: una era un sat al Mănăstirii lui Iaţco, care trebuia 
înfiinţat de bejenari străini sau moldoveni, privilegiu acordat de Alexandru 
voievod, la 23 februarie 145320, şi o slobozie în satul Negoeşti, de pe Pârâul Negru, 
dată de Ştefan cel Mare, la 13 martie 1466, mitropolitului Tarasie21. 

Nici un indiciu al vreunei colonizări libere (dar nici impuse) nu se 
întrezăreşte în documentele din ultimii ani ai domniei lui Ştefan cel Mare, dintre 
1498 şi 1504, în legătură cu marele număr de locuitori dislocaţi din Polonia în 1498 
sau cu anexarea Pocuţiei în octombrie 150222. Şi, totuşi, o atât de masivă populare 
a Moldovei nu putea rămâne fără urmări sesizabile, în afara celor constatate de 
cronicarii moldoveni din veacul al XVII-lea. Toponimia poate oferi cel puţin 
sugestii, dacă nu chiar certitudini, în această chestiune de natură demografică. 

Este neverosimilă informaţia transmisă de David Gans despre întemeierea 
unor târguri de către coloniştii ruteni sau polonezi de la 1498. Nici unul dintre 
târgurile moldoveneşti atestate după anul 1500 nu apar, prin denumiri sau prin alte 
indicii specifice, ca aşezări exclusiv de colonizare ruso-polonă. Este însă foarte 
probabil, cum se va vedea mai jos, că asemenea sate au apărut în ocoalele unor 

                                                           
19 Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504–2004. Portret în cronică, p. 26. Situaţia acestora este 

destul de echivoc prezentată în alte surse cunoscute. 
20 DRH, A, II, p. 39, nr. 28. 
21 Ibidem, p. 190–191, nr. 134. 
22 Stăpânirea asupra Pocuţiei şi delimitarea sa au rămas într-un litigiu nesoluţionat între anii 

1499 şi 1504 şi după moartea lui Ştefan cel Mare. Dintr-o scrisoare a regelui Vladislav al Ungariei 
adresată regelui Ioan Albert (23 noiembrie 1500) rezultă că până la cercetarea ţinutului de către 
delegaţi ai părţilor implicate, în Pocuţia nu trebuiau aşezaţi coloni nici de Ştefan cel Mare şi nici de 
regele polon: Vasile Pârvan, Studii de istorie medievală şi modernă, Bucureşti, 1990, p. 194. 



O PROBLEMĂ DE DEMOGRAFIE ISTORICĂ 73 

târguri deja existente la sfârşitul secolului al XV-lea. Câteva criterii de identificare 
a unor sate de colonizare ruteană se conturează din cercetarea numelor de sate 
moldoveneşti şi din studiul istoriei lor sociale. Am exclus, mai întâi, toate acele 
sate cu nume de aspect ucrainean, care sunt atestate în documentele anterioare 
anului 1498. Au fost avute în vedere localităţile cu nume cu sufixele ucrainene:  
-euţi, ca Maneuţi, Tereşeuţi, Vasileuţi şi altele; cele cu -ăuţi, precum Balcăuţi, 
Bilosăuţi, Boriscăuţi, Bugaicicăuţi, Coşilăuţi etc. şi -inţi, de tipul Balinţi, Berzinţi, 
Gâdinţi, Răpcinţi, Râşcinţi, Rjavinţi, Vaculinţi, Zaharinţi şi altele, toate fiind nume 
de grup, echivalente cu numele româneşti în -eşti sau -eni; oiconimele în -eva, 
precum Comareva, Valeva etc. sau -ov(a), ca în Cacova, Dubovaia, Hriţcova, Jicov 
sau Vicov, Micicova, Neporotova, Nârnova, Pecialova, Tulova, Lişcov, Râşcov etc; 
cele cu sufixele compuse -auca, din Cernauca, Târnauca etc., sau -euca, din 
Samoileuca, Teleşeuca. 

Repartiţia teritorială a acestor toponime este, de asemenea, grăitoare pentru 
originea ucraineană a aşezărilor. Majoritatea se găsesc în nordul Moldovei sau la 
est, spre Nistru. Oiconimele de tipul Camena (şi Cameniţa), Cobâlcina, Cozia, 
Dobrovăţ, Hluboca, Horodişte, Horodnic, Lipnic, Liubana, Medvedia, Molniţa, 
Pobrata, Voloca, Vorona, Zagorna şi altele, marea lor majoritate având baze 
lexicale est-slave şi repartizate şi în alte zone ale Moldovei, nu indică în mod sigur 
localităţi slave în veacul al XV-lea, fiindcă sunt nume mai vechi, desemnând iniţial 
pâraie, văi, înălţimi, păduri etc. În perioada care ne interesează, multe sate cu 
asemenea nume puteau fi deja româneşti. 

Este în logica lucrurilor că eventualele sate de colonizare23 să fie căutate nu 
la hotarele Moldovei, ci în zone de siguranţă, de unde cei nou veniţi nu ar fi putut 
pleca prea uşor, şi în locuri de interes pentru domnie. Nu-i vom putea identifica pe 
ruşii colonizaţi de Ştefan cel Mare în sloboziile atestate în veacul al XVI-lea şi la 
începutul secolului următor (de altfel încă foarte puţine, numai patru şi un sat 
Sloboziani). 

Ne atrag atenţia, în primul rând, satele numite Ruşi şi Ruşciori, denumiri 
date de românii din satele învecinate unor grupuri etnice ucrainene24. În primul 
volum din Tezaurul toponimic al României. Moldova, sunt înregistrate circa 30 de 
sate şi moşii (foste sate) Ruşi şi două sate Ruşciori (satele Ruseni nu intră în 
discuţie, numele fiind derivate din antroponimul Rus(ul). Dintre acestea, câteva 
sunt mai vechi, din secolul al XV-lea, iar cele cu atestări mai târzii pot fi colonizări 

                                                           
23 Necunoscând documentele şi textele din cronicile româneşti referitoare la colonizările din 

anii 1453, 1466 şi, respectiv, cele din 1498, Vlad D. Matei, în Contribuţii cu privire la studiul satelor 
de colonizare din Moldova (sec. XV–XVII), din SAI, VII, 1965, p. 41–68, ajunge la concluzia eronată 
că între 1400 şi 1575 nu există menţiuni ale unor colonizări cu străini în condiţii de slobozie şi, cu atât 
mai puţin, cu prizonieri de război. 

24 Pentru aceste toponime, vezi îndeosebi Ioan Lobiuc, O problemă controversată: 
toponimele dacoromâne cu radicalul rus-, I–II, în AIIAI, XXIV, 1987, 2, p. 109–126, şi XXV, 1988, 
1, p. 409–424. 
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din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea şi nu apare posibilitatea identificării 
vreunuia dintre acestea ca fiind rezultatul evenimentelor din 1498. Doar câteva sate 
pot fi avute în vedere pentru problema aici urmărită. Astfel, Ruşii, situat pe Pârâul 
Ruşilor, pe din sus de Deleni (Hârlău) şi din jos de Feredeieni, sat pustiu în jurul 
anului 1600, fusese al lui Pătraşco [Nădăbaico] logofăt, care l-a dat ginerelui său 
Costea Bucioc, cu întărire de la Radu voievod (26 iulie 1616 – 9 februarie 161925). 
Având o anume vechime atunci, dar fără atestări din veacul al XV-lea (Delenii 
existau la 7 iulie 143026), este posibil ca această aşezare să fi fost întemeiată pe la 
1500 pe sau lângă moşia Deleni, pe atunci a urmaşilor lui Hărman, fost pârcălab de 
Cetatea Albă. De asemenea, unele sate Ruşi din ocoalele târgurilor sunt cele mai 
susceptibile de a fi fost colonizate în 1498. Este cazul Ruşilor de lângă Bacău, azi 
Ruşii-Ciutea, din comuna suburbană Letea Veche, stâlpit în timpul lui Alexandru 
Lăpuşneanul27, şi de Ruşii de pe Sitna, din marginea de nord-vest a târgului 
Botoşani, sat domnesc până la Alexandru Iliaş voievod, care l-a dăruit28. 

Cercetarea localităţilor din Moldova cu denumiri ucrainene ne oferă însă o 
sugestie semnificativă într-un grup compact de sate de la sud de Hârlău. Dacă în 
nordul Moldovei asemenea grupări sunt obişnuite, până pe la Zvoriştea (judeţul 
Suceava), unde, în veacul al XIV-lea, existau pe Horaiţa satele Bucurăuţi, 
Ciorsaceuţi, Şerbăuţi şi Vladimirăuţi29, unele cu nume cu baze antroponimice sigur 
româneşti (Bucur, Şerbu) şi sufix slavizat în cancelaria domnească, nicăieri în toată 
Moldova, mai spre sud, nu mai întâlnim, unul lângă altul, patru sate din aceeaşi 
categorie onomastică, precum acelea de lângă Hârlău: Ceaplinţi, Buhainţi, Scobinţi 
şi Verbăuţi. Prin acomodări de rostire în procesul de trecere a numelor la o formă 
de singular, primele două oiconime au ajuns la formele Cepleniţa şi Buhalniţa, iar 
ultimul sat a dispărut încă din secolul al XVII-lea. 

Toate aceste sate sunt atestate începând abia din a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea şi nu sunt indicii despre existenţa unor documente mai vechi, 
eventual pierdute. 

Mănăstirea Neamţului cumpărase de la Nicoară logofătul, înainte de 8 
ianuarie 160830, un loc de moară pe pârâul Buhainţi, cu casă şi povarnă. Pentru 
vecinătatea cu moşia Cepleniţa, satul Bohalniţa a fost cumpărat de marele vornic 
[Nestor] Ureche şi întărit de Radu voievod la 16 aprilie 161731. 

În documentele de redacţie slavonă, numele Ciaplinţi, cu sufixul -inţi, 
presupune un nume de persoană neatestat în antroponimia românească, pe care însă 

                                                           
25 DIR, A, XVII, 4, p. 15, nr. 21. 
26 DRH, A, I, p. 146–147, nr. 99. 
27 Menţiune la 6 noiembrie 1635: Ibidem, XXIV, p. 303, nr. 261. 
28 Ibidem, p. 461, nr. 399 (menţiune la 14 aprilie 1636). 
29 Ibidem, I, p. 3, nr. 2 (30 martie 1392), p. 153, nr. 103 (15 iunie 1431). 
30 DIR, A, XVII, 2, p. 142, nr. 178. Întăriri la 14 ianuarie 1612 şi 7 iunie 1616: Ibidem, 

XVII, 3, p. 45, nr. 73, şi XVII, 4, p. 8, nr. 13. 
31 Ibidem, XVII, 4, p. 145, nr. 183. 
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îl identificăm în ucr. Čaplea (din apelativul corespunzător cu sensul ‘bâtlan, 
stârc’)32. Două vechi sate Ciaplinţi au existat şi în ţinuturile Sucevei şi 
Cernăuţilor. 

Satul Ciaplinţi de la Hârlău este menţionat la 20 aprilie 1554, într-un 
document îndoielnic33, dar existenţa localităţii la mijlocul veacului al XVI-lea nu 
poate fi pusă la îndoială. La 8 aprilie 160034 şi la 16 aprilie 161735, satul Ciaplinţii 
era întărit marelui vornic Nestor Ureche, tatăl cronicarului Grigore Ureche. Ispisocul 
ne transmite informaţii preţioase pentru istoria aşezării în veacul al XVI-lea. Satul 
a fost domnesc şi dat de Petru voievod [Şchiopul] lui Nestor Ureche pentru 12 cai 
buni, preţuiţi la 24.000 de aspri. Pe aceeaşi moşie mai era un cut numit Verbovţi 
(Vărbăuţi, mai târziu36). Istoria proprietăţii la Buhalniţa va merge în secolele  
al XVII-lea – al XIX-lea împreună cu istoria Cepleniţei. 

Oiconimul Scobinţi este de origine antroponimică, cu pluralul în -inţi, 
amintind de un ucr. Skoba ‘scoabă’37. Satul Scubinţi exista în veacul al XVI-lea şi 
avea întinse vii în ţarină, pe Dealul Porcului. A fost proprietate domnească şi 
ascultător de ocolul târgului Hârlău până la 27 martie 163538, când Vasile voievod 
[Lupu] îl dăruieşte finului său, Pătraşco Ciogolea, pârcălab de Hotin, şi cumnatului 
acestuia, Simion Ţâra, fost vornic. 

Aceste patru oiconime nu sunt creaţii româneşti şi nici transplanturi 
toponimice din spaţiul nordic, rutean. Sunt nume date de o populaţie compactă 
ucraineană şi preluate apoi, cu adaptări specifice, de românii din satele învecinate. 
Toate datele concură spre o ipoteză cu un mare grad de probabilitate: aceste sate 
sunt colonizate de un domn, foarte probabil Ştefan cel Mare, ca sate din ocolul 
târgului Hârlău, cu populaţie ucraineană, atât de necesară pentru muncile dintr-o 
zonă de mare interes viticol (alături, la sud, se găsea moşia târgului Cotnari). 
Adăugăm alte trei toponime din zonă, care nu sunt slave vechi, ci sunt creaţia 
acestor colonişti: numele dealurilor Horodiştea de la Cotnari, într-o arie unde 
circula apelativul grădişte (cf. Dealul Grădiştea, de la Hârlău39), Zlodica, nume de 
persoană, neatestat în onomastica românească, cu origine lexicală (având sensul 

                                                           
32 O etimologie populară a consemnat Octav Dessila în romanul său Iubim, I, Bucureşti, 

1970, p. 243: Cep la Niţă > Cepleniţa. 
33 DIR, A, XVI, 2, p. 238, nr. I. 
34 Ibidem, XVI, 4, p. 286, nr. 349. 
35 Ibidem, XVII, 4, p. 145, nr. 183. Acum apare în stăpânirea lui Nestor Ureche şi satul 

Buhalniţa. 
36 Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, VI, 2, Iaşi, 1935, p. 152–154. 
37 Cf. şi Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, p. 433, unde se presupune 

baza antroponimică românească Scoabă. Sufixul ucrainean impune însă derivarea de la un nume 
rutean. Un sat Scobâlţeni din comuna Podul Iloaiei, cu nume deformat în grafia oficială, s-a numit în 
secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea Scobinţi şi Scobinţeni. 

38 DRH, A, XXIII, p. 102, nr. 78. 
39 Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, 140/3 (20 noiembrie 1666), 140/10 (27 noiembrie 

1756). 
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„tâlhăriţa”), şi Cameniţa (azi şi Camniţa), numele botului Dealului lui Vodă, dintre 
Buhalniţa şi Scobinţi. 

Mulţi dintre ruşii prizonieri vor fi fost daţi de domni unor boieri credincioşi 
şi stabiliţi în satele acestora. Urmele lor sunt mai greu de identificat în documentele 
secolelor al XVI-lea sau al XVII-lea40. Câte o informaţie însă confirmă imaginea 
unei Moldove puternic impregnate de elementul etnic ucrainean în preajma anului 
1600. Astfel, cu prilejul cercetării unei pricini pentru un hlabnic de la Vultureştii 
din ţinutul Vasluiului, domnul Constantin Movilă poruncea ca hotărârea sa în acest 
caz să fie citită în faţa tuturor martorilor de la faţa locului, între care şi megieşii 
„carii sânt amestecaţi cu ruşii”41. Aşadar, în satele vecine Băloşeşti (azi Voineşti), 
Buhăieşti şi Boţeşti (azi Parpaniţa), trăiau atunci mai mulţi ucraineni, luaţi în seamă 
în această împrejurare. 

În sfârşit, o observaţie cu totul valoroasă pentru argumentaţia aici 
desfăşurată: de unde putea şti cronicarul că mai a treia parte din „rusii” colonizaţi 
în 1498 mai vorbeau limba lor în prima jumătate a secolului al XVII-lea ? Nu ni se 
pare posibil ca Grigore Ureche să fi putut face vreo evaluare a situaţiei lingvistice 
din întreaga Moldovă, în lipsa, evidentă, a unor recensăminte de această natură. 
Cronicarul putea însă cunoaşte destul de exact starea de fapt tocmai din satele sale, 
Buhalniţa, Vărbăuţii şi în primul rând de la Cepleniţa, unde îşi avea curţile. 

Rutenii colonizaţi sau bejenari în Moldova s-au deznaţionalizat cu relativă 
uşurinţă şi în timp scurt, în trei sau patru generaţii. Constatarea este evidentă 
îndeosebi în evoluţia numelor proprii, în menţiunea şi apoi în lipsa etnonimului rus 
din catagrafiile ruseşti de la 1772–1774 şi în cele din prima jumătate a secolului  
al XIX-lea. Desigur, în satele cu populaţie ucraineană mai numeroasă, cum au fost 
acelea dintre Cotnari şi Hârlău, caracterul etnic străin s-a putut menţine mai multă 
vreme. Astfel, în 1774, la Cepleniţa erau recenzaţi doar opt birnici ruşi, iar la 
Scobinţi doar şase. Dintre aceştia, doar doi Simion, un Ostahi şi un Pricopi mai au 
nume specific ucrainene42, dar nu există certitudinea că ei ar putea fi urmaşii 
acelora menţionaţi cu vreo 130 de ani mai înainte de Grigore Ureche, fiindcă în 
veacul al XVIII-lea a existat o masivă imigraţie străină, inclusiv rutenească în 
Moldova, fenomen social bine evidenţiat şi de catagrafiile din prima jumătate a 
secolului următor. Astfel, în anul 1820, la Cepleniţa, Buhalniţa şi Bădeni erau 

                                                           
40 Mai precise, deşi nu foarte multe, sunt informaţiile privitoare la ruşi (rusnaci) din Ţara 

Leşească aduşi în diverse slobozii boiereşti sau mănăstireşti, cf. DRH, A, XIX, p. 73, nr. 54 (30 
aprilie 1626), p. 77, nr. 58 (5 mai 1626). 

41 Toma G. Bulat, Documentele Mănăstirii Văratec, Chişinău, 1938, p. 8 (scrisoare 
nedatată, dintre anii 1607–1611). Ruşii erau chemaţi ca martori, pentru că se evaluaseră cheltuielile 
pentru curăţirea de stuf şi tină a hlabnicului. Se pare că rutenii erau meşteri recunoscuţi în lucrările la 
iezituri şi morile de apă, după cum rezultă şi dintr-o mărturie a marilor boieri, din 1633, pentru nişte 
„ezari” ruşi ucişi (DRH, A, XXI, p. 366–367, nr. 287) şi din altă mărturie de la oamenii din satul 
Şerbăneşti de pe apa Bogdanei, dintre anii 1640–1648: ibidem, XXV, p. 275, nr. 280. 

42 Moldova în epoca feudalizmului, VII, partea a 2-a, Chişinău, 1975, p. 228–230. 
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recenzaţi trei bejenari (români, după prenume), un Pavăl Ungureanul, şase birnici 
cu numele de familie Rusul fixat, câţiva cu nume specifice ruteneşti (Hergheliuc, 
Velniuc, Coşciuc, Zup, Steţcu) şi trei Huţanul43. Urmaşii unora dintre aceştia din 
urmă de la Buhalniţa şi Cepleniţa, „de origine slavă”, mai vorbeau „limba rusă” la 
sfârşitul secolului al XIX-lea44. Situaţia era similară la Scobinţi (cu Feteşti şi 
Sticlăria), unde găsim în 1820 trei bejenari, 14 Ungureanul, doi Rusul şi mai mulţi 
Hriţcu45. Peste şapte decenii, descendenţilor acestora nu li se mai recunoştea 
originea străină. Cu atât mai puţin, nici o relaţie genealogică nu se mai poate 
întrezări între locuitorii din satele acestea la 1900 şi coloniştii de la 1498. 

                                                           
43 Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, 10/1820, f. 41r–48v. 
44 Marele dicţionar geografic al României, II, Bucureşti, 1899, p. 56, 317. 
45 Arhivele Naţionale Iaşi, Vistieria Moldovei, 10/1820, f. 51r–57r. 




