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 În ultima vreme, pe rafturile cu literatură istorică au apărut o serie de scri-
eri referitoare la trecutul localităţilor noastre. Este o manifestare culturală de 
excepţie, o tendinţă remarcabilă de a ne cunoaşte istoria fiecărei aşezări umane 
de la prima atestare documentară până în prezent.
 Dar, spre marele regret, nu toate scrierile de acest gen denotă o documen-
tare suficientă din partea autorilor şi, mai cu seamă, în ceea ce priveşte determi-
narea primei atestări documentare a localităţii.
 Atragem atenţia asupra aspectului evidenţiat al documentării insuficiente, 
deoarece în unele dintre aceste apariţii editoriale sunt indicate eronat primele 
menţiuni documentare ale localităţilor descrise. În timp ce, precum prea bine se 
ştie, condiţia primordială, în procesul de elaborare a studiilor cu privire la isto-
ria localităţilor, constă în necesitatea de a stabili în mod corect, pe cât e posibil, 
primele menţiuni documentare ale acestora, de la care, evident, începe istoria 
lor.
 Este adevărat că într-un şir de cazuri determinarea primei atestări docu-
mentare reprezintă un punct nevralgic. Elucidarea acestor situaţii enigmatice 
necesită o analiză minuţioasă a documentelor existente.
 Prima sursă, în care sunt indicaţi anii de întemeiere ale localităţilor basara-
bene, este Dicţionarul statistic al Basarabiei, editat în 1923. Confruntând, însă, 
datările de aici cu actele vremii de care dispunem, constatăm că acestea, în cazul 
celor mai multe localităţi, nu corespund realităţii.
 Extrăgându-le, iniţial, din această sursă pentru a le introduce în Enciclo-
pedia sovietică moldovenească care se elabora, Vladimir Nicu a observat lipsa 
de concordanţă ale acestora cu datările ce pot fi stabilite în virtutea documente-
lor din epocă. Astfel, V. Nicu a tras concluzia că datările respective au fost fixa-
te în mod arbitrar de către primării, cărora organul de statistică al Basarabiei, 
concentrând informaţiile pentru editarea dicţionarului de mai sus, le-a solicitat 
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să indice şi anul întemeierii localităţii. Nedispunând de date istorice, primăriile  
le-au stabilit cu mare aproximaţie.
 Cea de-a doua sursă, în care sunt inserate informaţii privitoare la primele 
menţiuni documentare ale localităţilor, este Enciclopedia sovietică moldovenească, 
dar şi aceste datări, ca şi în cazul celor din Dicţionarul statistic al Basarabiei, pot 
fi puse la îndoială, deoarece nu este indicat suportul istoric documentar.
 Lipsa unei publicaţii cu date obiective privind primele atestări documen-
tare ale satelor şi oraşelor l-a determinat pe V. Nicu să manifeste în acest sens 
un interes sporit şi, drept consecinţă, în 1991, a scos de sub tipar îndreptarul 
bibliografic Localităţile Moldovei în documente şi cărţi vechi, din care, pe lângă 
literatura ce poate fi consultată, cititorul află şi prima atestare documentară a 
fiecărei localităţi din Republica Moldova. Una dintre sursele enumerate în listele 
bibliografice referitoare la fiecare localitate în parte conţine, din punctul de ve-
dere al autorului, actul ce atestă prima menţiune documentară. Aceste datări ale 
lui V. Nicu au căpătat o circulaţie largă.
 Apreciindu-i contribuţia importantă la studierea trecutului localităţilor 
noastre, ţinem să afirmăm cu certitudine că Vladimir Nicu merită să fie con-
siderat un pioner în domeniul determinării primelor menţiuni documentare ale 
localităţilor din Republica Moldova.
 Totodată, este cazul să remarcăm următorul aspect relativ la datările lui 
V. Nicu. Acumulând informaţii bibliografice despre toate localităţile Republicii 
Moldova, ceea ce a impus realizarea unui volum enorm de lucru, V. Nicu nu a 
efectuat cercetări detaliate în privinţa primelor menţiuni documentare ale fiecărei 
localităţi în parte, ci a fixat pe fişe data emiterii actului în care este pomenită 
localitatea. Astfel, cea mai veche dată indicată pe fişele sale el a admis-o ca fiind 
prima atestare documentară a localităţii. Examinându-le, constatăm, însă, că în 
unele situaţii autorul nu a ţinut cont de falsitatea documentelor, în altele – a 
localizat inadecvat toponimele consemnate în acte. Prin urmare, atunci când 
indicăm prima menţiune documentară a unei localităţi conform datării lui V. 
Nicu, este necesar s-o verificăm şi cu ajutorul altor surse.
 Concluzia se impune de la sine: problema privind determinarea primelor 
menţiuni documentare ale multor localităţi rămâne a fi la ordinea zilei. Preo-
cupându-ne de problema formulată, ne-am propus să dezlegăm unele dintre 
aceste enigme. Expunem în continuare precizările relevate.
 Balatina. Prin intermediul Dicţionarului statistic al Basarabiei este difuzată 
informaţia că satul Balatina a fost întemeiat în anul 17301, de unde această datare 
este redată într-o sursă enciclopedică2. Pe când Vladimir Nicu a dat la iveală o 
datare mult mai veche, conform căreia satul Balatina este „atestat la 19 iunie 
1429, cu denumirea Demeanouţi. I s-a mai zis Zădureni, Tomeşti, Bălteni”3. 

1 Dicţionarul statistic al Basarabiei, Chişinău, 1923, p. 58.
2 Enciclopedia sovietică moldovenească, Chişinău, 1970, vol. 1, p. 459.
3 V. Nicu, Localităţile Moldovei în documente şi cărţi vechi, Chişinău, 1991, vol. I, p. 75.
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Anul primei atestări documentare, evidenţiat de V. Nicu, şi-a găsit reflectare şi 
în alte tipărituri4.
 Omitem prima variantă a datării (1730), deoarece lipseşte suportul docu-
mentar, şi o punem în discuţie pe cea de-a doua, lansată de V. Nicu, care ne 
trimite la hrisovul din 19 iunie 1429 al lui Alexandru cel Bun. Prin acest act, 
strălucitul domn l-a miluit pe boierul Dan Uncleat cu şase sate: „jumătate din sat 
Verejani, pe Prut, unde este casa lui, şi Ciulineşti, şi unde a fost Oanţă, şi, peste 
Prut, Demianăuţi, şi Zubreuţi, şi satul la Nistru, la obârşia Medvediei, unde este 
vătăman Stepan”5.
 Comentând acest hrisov, Mihai Costăchescu a declarat că nu a putut să 
identifice Demianouţii de dincolo de Prut. În schimb, alcătuitorii colecţiei de 
documente din 1975 l-au localizat după cum urmează, deşi hrisovul conţine 
doar precizarea că Demianăuţii e un sat peste Prut: „sat, peste Prut (azi lângă 
Bolotina)”6. Iar Zubreuţii: „sat, peste Prut (azi lângă Cubani)”7. Pe când Alexandru 
Gonţa a plasat Demianouţii „lângă Unchiteşti, raionul Floreşti”8, adică de partea 
cealaltă a spaţiului dintre Prut şi Nistru.
 Luând în consideraţie localizarea satului Demianăuţi stabilită de către 
alcătuitorii colecţiei de documente din 1975, V. Nicu, evident, a trecut cu ve-
derea cuvântul „lângă”, care denotă o determinare aproximativă, şi a tras conclu-
zia că, iniţial, Balatina s-a numit Demeanouţi.
 În privinţa toponimului Zădureni suntem puşi în faţa unei confuzii. Pe de 
o parte V. Nicu susţine că Balatinei i s-a mai zis Zădureni, iar pe de altă parte îi 
comunică cititorului că Zădurenii s-a contopit cu Tomeştii Vechi9, sat învecinat 
cu Balatina.
 La sfârşitul secolului al XIX-lea, Zădureni era un teren nepopulat, numit şi 
Tomeşti, care se mărginea cu râul Prut şi făcea parte din trupul moşiei Balotina10. 
În acest context este necesar să specificăm că pe moşia Balotina, după cum se 
explică într-un act din anul 1874, s-au constituit două sate: Balotina şi Tomeştii 
Vechi11, ultimul fiind numit şi Munteni12.
 Incorectă este afirmaţia lui V. Nicu că Balatina s-a numit şi Bălteni. În 
realitate, satul cu denumirea Bălteni este situat pe malul drept al Prutului şi exista 
la începutul secolului al XVII-lea, când este atestată documentar şi localitatea 

4 Localităţile Republicii Moldova, Chişinău, 1999, vol. I, p. 195.
5 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, Iaşi, 1931, vol. I, p. 279; 

Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XIV, XV, Bucureşti, 1954, vol. I, p. 84; 
Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1975, vol. I, p. 137.

6 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1975, vol. I, p. 453.
7 Ibidem, p. 510.
8 A.I. Gonţa, Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile XIV-XVII (1384-1625). 

Indicele numelor de locuri, Bucureşti, 1990, p. 82.
9 V. Nicu, op. cit., vol. II, p. 346.
10 ANRM, F. 260, inv. 1, dosarele 1509, 1510.
11 Ibidem, F. 8, inv. 1, d. 988, f. 2.
12 Ibidem, F. 260, inv. 1, d. 885, f. 5v.
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Balatina. Astfel, satul Bălteni, „ce este pe Prut, în ţinutul Iaşilor”, figurează într-
un document din 16 mai 1604, prin care Ieremia Movilă l-a întărit marelui vornic 
Nistor Ureche13. Despre faptul că acest sat este aşezat pe Prut se menţionează şi 
într-un act din 16 aprilie 161714.
 Având în vedere aşezarea Bălteni din aceste două documente, A. Gonţa a 
consemnat: „sat pe Prut, ţinutul Iaşi (judeţul Iaşi)”15, adică actualul judeţ Iaşi din 
cadrul României.
 Pentru a fi mai convingători, cităm dintr-un document întocmit la 6 
septembrie 1754, în care se spune că, din porunca lui Matei Ghica, domnul 
Moldovei, marele logofăt Radul Racoviţă a judecat pricina dintre jupâneasa lui 
Vasile Buzilă, fost mare jitnicer, stăpâna moşiei Bălteni, ţinutul Iaşi, şi preotul 
Iftimie, preotul Agapie, Toader Vrănescu şi alţii, stăpâni ai satului Vrăneşti, 
ţinutul Iaşi, de peste Prut, pentru cotul rupt de apa Prutului din moşia Bălteni 
şi a dat părţilor carte de judecată, prin care a hotărât ca Maria jitniceroaia să 
stăpânească cotul rupt de apa Prutului din moşia Bălteni, balta „pe unde a 
umblat Prutul vechi” să le fie hotar şi venitul din peşte din balta Prutului vechi 
să-l împartă în două, după legea ţării: jumătate Maria jitniceroaia şi jumătate toţi 
moşenii din Vrăneşti16.
 Aşadar, satul Bălteni este situat mai la sud de Balatina, pe malul opus al 
Prutului, în dreptul satului Vrăneşti de lângă Taxobeni.
 Satul ce ne interesează în cazul dat este atestat cu denumirea Balotina într-
un ispisoc sârbesc din 24 aprilie 1604, prin care domnul Ieremia Movilă a întărit 
„slugilor sale Buzanovschi, Andrei Dulumanu şi Albotă moşia lor ce să numeşte 
Balotina peste Prut, ci esti între Vasilăuţi şi între Mişăni”17.
 Un rezumat al acestui un ispisoc din 24 aprilie 1604 este introdus într-un 
catalog de documente, fiind redat astfel: „Suret de pe un ispisoc a Balotinei care 
arată hotarul Balotina între Vasilăuţi şi Ilişeni”18. (Ilişeni e o localitate de pe malul 
drept al Prutului).
 După cum observăm, în ispisoc se spune despre moşia Balotina, dar nu des-
pre satul cu acelaşi nume. Drept dovadă că pe moşia respectivă demult exista sat 
serveşte hotarnica moşiei Balotina din 1 martie 1607, pe care o deţineau „răzeşii 
de acolo”, în ea fiind semnalat cimitirul satului, ca semn de hotar. Deci, hotarele 
moşiei Balotina erau următoarele: „Balotina Veche, şesul Prutului spre Ilişeni, 
de la ţintirimul bisericii, cât ar zvârli omul cu băţul, aproape de Comănca, o 
movilă ce este deasupra şleahului, într-o zăpodie de câmp, la dealul de deasupra 

13 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVII, Bucureşti, 1952, vol. I, p. 148.
14 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVII, Bucureşti, 1956, vol. IV, p. 145.
15 A.I. Gonţa, op. cit., p. 26.
16 Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente (1393-1849), Bucureşti, 1983, p. 298.
17 ANRM, F. 37, inv. 1, d. 51, f. 2v. Informaţie oferită cu amabilitate de către dl dr. Valentin Con-

stantinov, pentru care îi exprim mulţumiri şi pe această cale.
18 Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului, Bucureşti, 1957, 

vol. I, p. 277.
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Impuţitei, la capul rediului Lipovăţului, în vârful dealului Hrinii, în dealul 
Cajbii”19.
 Astfel, satul Balatina este atestat documentar pentru prima dată la 24 aprilie 
1604. Atât în acest document, cât şi în cele ulterioare, inclusiv cele de la începu-
tul secolului al XIX-lea, satul figurează cu denumirea Balotina.
 Cernoleuca. Vladimir Nicu afirmă că satul Cernoleuca este „atestat la 14 
aprilie 1546 cu denumirea Cernăshăul”20. De fapt, în documentul datat cu 14 
aprilie 1546, în virtutea căruia V. Nicu a enunţat această afirmaţie, se spune de-
spre satul Ciornacăul, situat pe Nistru, în sus de Vasilev21.
 În primul rând, satul Cernoleuca se află departe de Nistru. În al doilea 
rând, după cum a stabilit Alexandru Gonţa, Ciornacăul este satul Cernăuca din 
ţinutul Cernăuţi, iar Vasilev este satul Vasilău tot din acest ţinut22. Despre faptul 
că Cernacăul (Ciornacăul) se afla în ţinutul Cernăuţi se precizează în uricul din 
3 mai 1592 al lui Aron Tiranul voievod23.
 La 20 ianuarie 1582 (7090), Iancul Sasul voievod i-a întărit lui Iurescu, 
mare vornic al Ţării de Sus, câteva proprietăţi funciare, printre care şi satul 
Ciornorudenţi din ţinutul Soroca24. Acest sat este înregistrat în catastiful satelor 
ale marelui logofăt Dumitraşco Ştefan din 20 aprilie 162725, precum şi într-un 
document din 7 iulie 170126.
 După părerea lui A. Gonţa, în prezent Ciornorudenţii este inclus în raza 
satului Mateuţi din părţile Rezinei27.
 Cheia enigmei cu privire la acest toponim o găsim într-un dosar de arhivă, 
ale cărui file cuprinde o tranzacţie, încheiată la 5 iulie 1847, prin care Vasile 
Melnikov şi Constantin Brăescu au cumpărat de la vistierniceasa Smaranda Balş, 
născută Sturza, supusă Principatului Moldovei, moşia Cernoleuca (numită şi 
Ciornorudenţi) din judeţul Soroca28.
 Aşadar, satul Cernoleuca este atestat documentar pentru prima dată la 20 
ianuarie 1582, cu denumirea Ciornorudenţi.
 Cigârleni. Conform Dicţionarului statistic al Basarabiei, satul Cigârleni a 
fost întemeiat în anul 1818, primul locuitor fiind Dumitru Josu29. În alte trei iz-
voare este indicat un an mult mai vechi: 156930. Concomitent, este enunţată şi o 

19 Ibidem, p. 304.
20 V. Nicu, op. cit., vol. I, p. 154.
21 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVI, Bucureşti, 1953, vol. I, p. 460.
22 A.I. Gonţa, op. cit., p. 57, 273.
23 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVI, Bucureşti, 1952, vol. IV, p. 53.
24 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVI, Bucureşti, 1951, vol. III, p. 182.
25 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1969, vol. XIX, p. 247.
26 Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea. Moldova, Bucureşti, 1966, vol. II, p. 94.
27 A.I. Gonţa, op. cit., p. 71.
28 ANRM, F. 37, inv. 3, d. 840, f. 1.
29 Dicţionarul statistic al Basarabiei, p. 236.
30 Enciclopedia sovietică moldovenească, Chişinău, 1977, vol. 7, p. 333, V. Nicu, op. cit., vol. I, p. 181; 

Localităţile Republicii Moldova, Chişinău, 2002, vol. IV, p. 17.
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astfel de idee: „Menţionată documentar în 1569 într-o carte de judecată pentru 
moşia Răzeni, aşezarea Cigârleni cade în anonimat până în 1775, când apare ca 
sat la hotarul celor 2 ceasuri”31.
 Dacă exista la 1569, atunci de ce satul Cigârleni nu este menţionat în docu-
mente până la începutul secolului al XIX-lea? Şi apoi, dacă admitem că a fost 
înfiinţat în 1569, cum a fost posibilă existenţa lui neîntreruptă din acest an, în 
timp ce teritoriul de astăzi al Cigârlenilor s-a aflat în zona de contact cu nogaii 
din Bugeac, iar în secolului al XVIII-lea – chiar la hotar cu Fâşia „celor 2 ceasuri”, 
controlată de această seminţie turanică. Pentru a lămuri situaţia, vom analiza 
documentele ce conţin toponimul Cigârleni.
 De la început reproducem regestul, datat de Gh. Ghibănescu cu anul 1569, 
al cărţii de judecată cu privire la hotarul între Răzeni şi Cigârleni: „…aşijderea au 
mai arătat un ispisoc din leat 7077 a răposatului domn Bogdan voievod, în care 
ispisoc arată că întăreşte pe ispisocul lui Ştefan vodă (din 7010) şi arată că moşia 
Răzeni să hotărăşte pe din gios cu moşia Scripiţeni a mănăstirii Sfântului Ioan, 
iar pe din sus să hotărăşte cu delniţa lui Maţgros, care delniţă a lui Maţgros este 
în mijloc între moşia Răzeni şi între Cigărleni ce disparte Cigărlenii de Răzeni, 
şi întrebându-i cu ce trec ei peste delniţa lui Maţgros şi întră în moşia Cigărleni, 
şi dacă au alte scrisori sau dovezi să le arăte; ei au arătat că alta nu mai au decât 
aceste două scrisori, una de la Ştefan vodă din 7010 şi alta aceasta de la Bogdan 
vodă din veleat 7077”32. La sfârşitul documentului Gh. Ghibănescu a informat 
cititorul că regestul este redat „după copia cărţii de judecată a spătarului Iancu 
Razul scrisă în 1786 april 26, după cea adevărată din 3 august 1782”.
 Mai întâi, în rezumatul publicat de Gh. Ghibănescu este expusă examinarea 
litigiului cu privire la două moşii (Răzeni şi Cigârleni), dar nu se spune dacă pe 
moşiile respective erau sate cu aceleaşi denumiri. În al doilea rând, ispisocul din 
anul 7010 (1502) este cunoscut sub formă de rezumat, cu următorul conţinut: 
Ştefan cel Mare „a miluit pe Cozma Răzănianu şi pe alţii fraţi a lui cu loc de sat, 
pe apa Botnii Mare şi spre apus peste Botnişoara şi până la şleahul cel mare”33. 
Editorii colecţiei de documente Documenta Romaniae Historica l-au trecut la 
categoria documentelor îndoielnice. În al treilea rând, dacă admitem că ispisocul 
din 1502 nu este îndoielnic, atunci ispisocul din 1569 al lui Bogdan voievod tre-
buia să conţină aceleaşi toponime (Botna Mare, Botnişoara), dar nu descrierea 
amănunţită a hotarului între moşiile Răzeni şi Cigârleni, care, credem, face parte 
din corpul cărţii de judecată. Iar cartea de judecată, precum este clar specificat la 
sfârşitul documentului, a fost scrisă la 26 aprilie 1786, „după cea adevărată din 
3 august 1782”. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, textul rezumatului 
trebuie datat nu cu anul 1569, ci cu 3 august 1782, când a fost întocmită cartea 
de judecată „adevărată”. Căci, în timpul procesului judiciar, una dintre părţile 

31 Localităţile Republicii Moldova, Chişinău, 2002, vol. IV, p. 18.
32 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, Iaşi, 1927, vol. XIX, p. 71.
33 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1980, vol. III, p. 531.
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litigante a arătat ispisocul lui Bogdan voievod şi, totodată, a arătat pe unde trece 
hotarul între moşiile Răzeni şi Cigârleni.
 De fapt, la 3 august 1782, după cum aflăm dintr-un dosar de arhivă, nu 
a fost redactată o carte de judecată, ci Serdăria ţinutului Orhei a emis un act 
în legătură cu reclamaţia spătarului Iordache Iamandi, prin care acesta aducea 
la cunoştinţă că „răzeşii moşiei Răzeni nu-i permit să-şi stăpânească moşia 
Cigârleni. Examinând jalba, Serdăria a cerut de la răzeşi să prezinte actele asupra 
moşiei sale şi a stabilit că moşia Răzeni se învecinează cu bătrânul Maţ Gros şi că 
răzeşii, trecând peste acest bătrân, au ocupat moşia Cigârleni”34. Aşadar, relevăm 
unele asemănări între acest act al Serdăriei şi cartea de judecată din 26 aprilie 
1786, citată mai sus.
 Cercetând în continuare documentele ce conţin toponimul Cigârleni, 
constatăm că, iniţial, este atestată documentar doar moşia cu această denumire. 
Actul în care ea figurează pentru prima dată este mărturia hotarnică din 7 mai 
1757 a moşiei Cigârleni din ţinutul Lăpuşna, proprietatea biv vtori paharnicului 
Ştefan Iamandi. Hotarnicii Ion Cehan şi Constantin Gotcă, care au întocmit 
mărturia hotarnică, menţionează în ea că li s-a poruncit să delimiteze moşia 
Cigârleni „ci este la ţinut Lăpuşnii pe Botnişoara, fiindcă ace moşie este a 
dumisale Ştefan Iamandi biv 2 paharnic dreaptă ocină şi moşie părinţască 
anume Cegârlenii pe Botnişoara la ţinut Lăpuşnii şi încă este ace moşie le la 
maica dumisale anume Anuşca şi maicii dumisale încă este de la părinţi şi dată di 
la fraţii dumisale de zăstre Ştefan Luca biv vel vistiernic şi de la dumisale Adam 
Luca biv vel sulger şi după luminată poroncă Mării Tale am mersu şi am strânsu 
oameni pe dinpregiur megieş pe care i-am găsit pe aproape, care oameni au ştiut 
şi săleşte Cigârleni şi au mersu di ne-au arătat şi am văzut seleşte Cigârlenilor 
pe Botnişoara la ţinut Lăpuşnei, dar hotarăle vechi nu s-au găsit, numai după 
cum ne-au spus oamenii şi au dat samă megieşii şi oamenii bătrâni că au auzit 
şi au apucat şi ei din oamenii cei bătrâni ai lor, care să hotărăsc cu ace moşie 
prinpregiur, spuind că pe acolo au înblat hotarul vechi di demult prin sămnile ce 
am făcut şi noi hotarnică, după cum au dat samă şi după cum ne-au spus ei că 
au auzit din bătrânii lor aşa am urmat şi noi. Şi am căutat şi după stare locului şi 
după stăpânire oamenilor şi după cum am socotit şi noi cu oamenii denpreună 
scriind şi sămnile locului giosu anume ca să ţie dumnealui hotarăle penpregiurul 
moşii dumisale Cegârlenii de pi Botnişoara de la ţinut Lăpuşnii, după cum scrie 
anume mai gios, începându-să hotarul Cegârlenilor din hotarul Moleştilor până 
în zare dealului Galbenilor şi pe zare dealului Galbinii tot în gios şi până pe 
din gios de Vale Gradiştei şi pe din gios de Vâlceaoa Vişinilor şi merge tot în 
gios pe dealul Gradiştei şi pe din gios de Rădiul Căuşului şi iar pe din gios de 
Fântâna lui Tărpan şi loveşte pe din gios de Volocele şi de acolo pe din gios de 
o movilă de dealul Botnişoarei şi de acole piste valea Botnişoarei drept până în 
zarea dealului Botni cei mari şi în sus tot pi zare dealului Botni cei mari până în 

34 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1007, f. 261.
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hotarul Băleştilor şi până în hotarul Moleştilor şi aşa să închei tot hotarul moşiei 
Cigârlenilor”35. Dimpreună cu hotarnicii, actul l-au mai semnat câţiva locuitori 
din satele Moleşti şi Epureni.
 Moşiile, inclusiv Cigârleni, ale lui Ştefan Iamandi, care a decedat sterp, au 
trecut în proprietatea nepoţilor săi. Nefiind de acord cu împărţirea făcută în 
178636, noii posesori ai acestor moşii s-au judecat, în 1792, în Divanul Moldovei, 
care a decis, printre altele, ca „sat întreg Cigărleni” să le revină Iamandieştilor37.
 Deşi în partajul citat Cigârlenii este numit sat, o asemenea localitate nu este 
înregistrată în lista localităţilor din ţinutul „Lăpuşna i Orhei” din 1798, intitulată 
Tablă de banii slujbii agiutorinţii de iarnă ce s-au scos la anul 1798, dechemvrie38, 
nici în Condica liuzilor din 180339, nici în lista localităţilor din ţinutul Orhei, 
întocmită în 1808 (ocolul Botna din ţinutul Orhei îngloba următoarele sate: 
Costeşti, Bardar, Malcoci, Mimoreni, Căpriana, Ulmu, Văsieni, Ruseşti, Moleşti, 
Scoreni, Pojăreni, Sângera, Negreşti, Budei, Gârlele, Horeşti, Dănceni, Ialoveni, 
Suruceni şi Puhoi)40, nici în condica recensământului populaţiei Basarabiei din 
1817, efectuat de către autorităţile ţariste41. Satul Cigârleni lipsea şi în 1818, fapt 
ce îl deducem consultând descrierea hotarului dintre ţinuturile Orhei şi Bender, 
realizată în noiembrie 1818, din care cităm: (după ce a intersectat râurile Botna şi 
Botnişoara) linia de demarcaţie „urmează hotarul dintre moşiile satelor Răzeni, 
rămas în ţinutul Chişinău42, şi Gangura, trecut în ţinutul Bender, apoi cârneşte 
la dreapta, continuând de-a lungul hotarului vechi al fostului ţinut Hotărniceni, 
care înainte de aceasta a făcut parte din ţinutul Codru. Urmând acest vechi ho-
tar, linia trece între moşia satului Răzeni şi moşia Cigârleni, rămase în ţinutul 
Chişinău, şi moşia satului Galbena, trecut în ţinutul Bender, apoi între moşiile 
satului Horeşti şi sătişorul Hansca, rămase în ţinutul Chişinău, şi moşia satului 
Moleşti, inclus în componenţa ţinutului Bender”43. La 13 mai 1819, Isprăvnicia 
ţinutului Orhei i-a prezentat viceguvernatorului Basarabiei, Matei Crupenschi, 
un tablou privind numărul locuitorilor din satele acestui ţinut. Satul Cigârleni 
nu figurează printre aşezările ocolului Botna44. Şi o altă dovadă. Examinând, în 

35 Documente privitoare la târgul şi ţinutul Lăpuşnei. Publicate de Aurel V. Sava, Bucureşti, 1937, p. 
198-199.

36 N. Iorga, Din ţinuturile pierdute. Boieri şi răzeşi în Bucovina şi Basarabia în cele dintâi decenii 
după anexare, în „Analele Academiei Române”, Seria II, tomul XXXV, Memoriile Secţiunii Isto-
rice, Bucureşti, 1913, p. 48-49.

37 N. Iorga, Din ţinuturile pierdute, p. 51; Documente privitoare la târgul şi ţinutul Lăpuşnei, p. 
244; Teodor Balan, Documente bucovinene, Bucureşti, 1942, vol. VI, p. 119.

38 O statistică a Moldovei de peste Prut în 1798, în „Studii şi documente cu privire la istoria româ-
nilor”. Publicate de N. Iorga, Bucureşti, 1911, vol. XXI, p. 108.

39 Uricarul sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor, Iaşi, 1886, vol. VIII, p. 
260-261.

40 ANRM, F. 1, inv. 1, d. 3639, f. 32v, 34.
41 Труды Бессарабской Губернской Ученной Архивной Комиссии, Кишинев, 1907, том III.
42 Corect, Orhei.
43 ANRM, F. 3, inv. 1, d. 28, f. 11.
44 ANRM, F. 3, inv. 1, d. 60, f. 5v.
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1863, dosarul cu privire la precizarea hotarului între moşiile Răzeni şi Cigârleni, 
Senatul Rusiei a constatat, în baza mărturiei hotarnice din 1803, depusă de către 
răzeşii din Răzeni, că în acest an „satul Cigârleni nu exista”45.
 Pe de altă parte, evidenţiem în acest sens şi o altă situaţie. Intentând, în 
1814, un proces împotriva comisului Ioan Balş în privinţa moşiei Cigârleni, 
devenită litigioasă, Ioniţă Iamandi a depus la instanţa judecătorească a Basara-
biei 19 acte ce demonstrau dreptul său asupra acestei moşii, inclusiv o poruncă 
din 21 iulie 1773 a Divanului Moldovei de a-i obliga pe locuitorii de pe moşia 
Cigârleni să plătească desetina stăpânului acestei moşii Iordache Iamandi46.
 Deci, se iscă întrebarea: dacă moşia Cigârleni era populată la 1773, de ce 
localitatea de pe ea nu este trecută în listele de sate la care ne-am referit mai 
sus? Îndeosebi, denumirea ei lipseşte în registrul recensământului populaţiei din 
1817, când nici cătunele nu au fost omise. S-au risipit, după 1773, locuitorii de 
pe moşia Cigârleni? Un asemenea fenomen, credem, a avut loc şi anterior anu-
lui 1757, întrucât în mărturia hotarnică din acest an, reprodusă mai sus, este 
atestată siliştea Cigârleni, dar nu satul cu acest nume, iar la identificarea hotaru-
lui moşiei au participat doar „oameni pe dinpregiur megieş”, care au arătat unde 
se afla „seleşte Cigârlenilor pe Botnişoara”.
 În 1822, pe moşia Cigârleni era deja întemeiat satul respectiv. La 19 aprilie 
1822, proprietarul moşiei, Ioan Iamandi, a solicitat Dicasteriei Exarhiceşti din 
Chişinău să permită ridicarea unei biserici în satul Cigârleni47. Moşia a fost 
populată cu locuitori din satul Răchitna, ţinutul Hotin, strămutaţi din acest sat 
în urma intervenţiei lui I. Iamandi pe lângă autorităţile basarabene48.
 Aşadar, satul Cigârleni a fost reînfiinţat în intervalul 1819-1822.
 Făleşti. În Dicţionarul statistic al Basarabiei este notat în privinţa anului 
întemeierii Făleştilor: neprecizat. „Însă, după documente, se arată că localitatea 
este veche”49. Fără a veni cu o precizare în acest sens, autorul termenului Făleşti 
dintr-o sursă enciclopedică s-a exprimat că localitatea respectivă este un vechi 
sat boieresc care, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, devine târg50, pe când V. Nicu 
a concretizat: atestat la 3 iunie 142951.
 Pentru a stabili dacă actualul oraş Făleşti este menţionat documentar pen-
tru prima dată la 3 iunie 1429, vom examina izvoarele enumerate de V. Nicu.
 Prin uricul din 3 iunie 1429, Alexandru cel Bun i-a întărit lui Lazăr, Stanciul 
şi Costea, fiii lui Ion vornic, 18 sate, 3 selişti şi 20 de locuri pentru a-şi întemeia 
sate, inclusiv „pe Ciuhru, sub Horodişte, şi Suhoverhul, unde este Ion al lui Filea; 
în tot acest hotar să-şi întemeieze zece sate”52.

45 ANRM, F. 6, inv. 6, d. 1025, f. 10.
46 ANRM, F. 3, inv. 1, d. 173, f. 74v.
47 ANRM, F. 205, inv. 2, d. 27, f. 219v.
48 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 81, f. 86.
49 Dicţionarul statistic al Basarabiei, p. 44.
50 Enciclopedia sovietică moldovenească, Chişinău, 1977, vol. 7, p. 195.
51 V. Nicu, op. cit., vol. I, p. 345.
52 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1975, vol. I, p. 135.
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 Editorii acestui uric au enunţat următoarele opinii cu privire la toponimele 
din fragmentul reprodus: unde este Ion al lui Filea – hotar, pe Suhoverhul (de 
Jos; azi oraşul Făleşti); Suhoverhul – pârâu (probabil Şovăţul, afluent al Prutului 
la Cozmeni, comuna Pruteni, raionul Făleşti)53. Deci, editorii au identificat cu 
aproximaţie Suhoverhul. Presupunând că acesta ar fi pârâul Şovăţul, au admis 
că locul unde era Ion al lui Filea ar fi oraşul Făleşti de astăzi, drept considerent 
servind, evident, similitudinea dintre antroponimul Filea şi toponimul Făleşti.
 Pe lângă probabilitatea exprimată în cazul toponimului Suhoverhul, edito-
rii au mai dedus că locul unde era Ion al lui Filea se află anume pe Suhoverhul de 
Jos, în timp ce câteva ape mici curgătoare din zona Făleştilor s-au numit Şovăţul 
(Şuvăţul). Astfel, conform unei surse cu date statistice din 1859, satele Leonardo-
vca (Limbenii Noi), Limbenii Vechi, Ustia şi Drujineni (Curluceni) sunt aşezate 
de-a lungul râuleţului Şuvăţ, numit în prezent Ustia, care se varsă la nord de 
Pruteni în Camenca, afluent de stânga al Prutului; satele Albineţ (Frijeni) şi Cuz-
meni sunt situate tot pe râuleţul Şuvăţ, dar pe cel care astăzi se numeşte Obreja şi 
de asemenea se varsă la nord de Pruteni în Camenca. Evidenţiem şi un al treilea 
grup de localităţi plasate la fel pe Şuvăţ: târgul Făleşti (Pânzărenii de Jos) şi satul 
Galata (Călugăr)54. Acesta al treilea râuleţ Şuvăţ este un afluent al Obrejei de azi, 
cu care se contopeşte mai jos de satul Albineţul Vechi.
 Dintr-un alt izvor aflăm că pe moşia satului Albineţ curg pâraiele Şovăţul 
Mare şi Şovăţul de Jos, pe cea a satului Drujineni – Şovăţul şi Camenca, pe cea a 
târgului Făleşti – Şovăţul de Jos, pe cele ale satelor Limbenii Noi (Leonardovca) 
şi Limbenii Vechi – Ustia, pe cea a satului Obreja Veche – Ustia şi Şovăţul Mic, 
pe cea a satului Pânzăreni – Şovăţul Mare55 (actualmente pârâul Obreja).
 Aşadar, probabilitatea că locul unde era Ion al lui Filea ar fi actualul oraş 
Făleşti este mare, în timp ce doi afluenţi ai Camencii (Ustia şi Obreja) s-au numit 
odinioară Şovăţul, plus doi afluenţi ai Ustiei şi Obrejei, care la fel s-au numit 
Şovăţul: Şovăţul Mic (afluent al Ustiei) şi Şovăţul de Jos (afluent al Obrejei).
 Publicând acest document, Mihai Costăchescu a comentat astfel to-
ponimele la care ne-am referit mai sus: Ciuhurul este o vale mare ce dă în Prut, 
la nord de satul Costeşti. „Pe acest pârău, plasa Zăbriceni, se află satul Horodişte. 
În aceeaşi regiune era şi Suhoverhul, unde e Ivan Falevici. Acesta din urmă ne 
aduce aminte de satul Făleşti, judeţul Bălţi, fără a fi identic numaidecât cu satul 
de la 1429”56.
 V. Nicu a indicat şi un document fără văleat (alcătuit către văleatul 7101, 
adică 1593), publicat de Gh. Ghibănescu. Este un zapis de mărturie al lui „Florea 

53 Ibidem, p. 458, 499.
54 Бессарабская область. Список населенных мест по сведениям 1859 года, Издан 

Центральным статистическим Комитетом Министерства Внутренних Дел. Обработан 
А.А. Артемьевым, С.-Петербург, 1861, р. 68-69.

55 Dicţionarul statistic al Basarabiei, p. 36, 42, 44, 46, 48, 50.
56 M. Costăchescu, Neamul lui Oană, dvornic de Suceava, şi satele lui, în „Cercetări istorice”, Iaşi, 

1932, p. 77-78.
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vel vătah despre faptul că Antemia şi Măgdălina, fetele lui Crasneş, au vândut ale 
sale drepte ocini din satul Foleşti”57. Gh. Ghibănescu a notat la sfârşitul zapisului 
că acesta face parte „din pachetul de documente referitoare la moşia Roşieşti, 
siliştea Foleşti”. Iar cu o altă ocazie Gh. Ghibănescu a menţionat că a publicat 
şase acte cu privire la „moşia Foleşti din trupul Roşieştilor la Fălciu”58. Prin ur-
mare, satul Foleşti, atestat în acest zapis, nu are nici o tangenţă cu oraşul Făleşti 
din stânga Prutului.
 Concomitent, V. Nicu îl îndrumează pe cititor să consulte în privinţa 
Făleştilor un document din 18 noiembrie 1618, în care se menţionează că Radu 
voievod a poruncit „tuturor dăbilarilor ce vor umbla cu slujbele în ţinutul Iaşi să 
lase în pace satele Fălfoeşti şi Mănzeşti ale mănăstirii Galata de alte dări afară de 
plata birului”59. Însă, după cum aflăm din rezumatele altor acte incluse în acelaşi 
catalog de documente, inclusiv din indicele de nume de aici, satul Fălfoeşti este 
situat pe râul Jijia60.
 Drept document referitor la istoria oraşului Făleşti, V. Nicu a semnalat şi 
mărturia hotarnică a moşiei Foleşti din ţinutul Iaşi a biv vel banului Dimitrache 
Bogdan, dresată la 17 iunie 1795, potrivit căreia această moşie se afla pe râuleţul 
Şoltoaia şi se învecina cu moşiile satelor Negureni, Scumpia, Sărata61. Deci, 
această moşie a banului D. Bogdan, situată la o anumită distanţă la sud de oraşul 
Făleşti din zilele noastre, nu are nimic comun cu oraşul respectiv. În 1803, 
pe această moşie, care aparţinea spătarului Dimitrie Bogdan, exista o aşezare 
omenească, numită slobozia Foleşti62. Această slobozie din ocolul Turii a fost 
înregistrată şi la recensământul din 1817, precizându-se că ea se mai numeşte 
Şoltoaia şi se află la o depărtare de un ceas de Sărata63.
 Ne vom referi şi la un zapis din 2 februarie 1614, în care este scris că 
„Nicoară uşerel din satul Bobleteci”, împreună cu rudele sale, au vândut popii 
Simion din satul Mădârjeci, ţinutul Cârligătura, a patra parte din Mădârjeci şi 
alte două proprietăţi din limitele acestui ţinut. La tocmeala acestora au asistat 
câţiva „oameni buni” din Bobleteci, precum şi „Ionaşco diacul din Foleşti”64. 
Deşi proprietăţile vândute se aflau în ţinutul Cârligătura, A. Gonţa socoate că 
Bobletecii, de unde erau vânzătorii, este actualul sat Bobletici din părţile Sân-
gereilor de la est de Prut, iar Foleştii de unde era Ionaşco diacul – oraşul Făleşti 

57 Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, Iaşi, 1906, vol. I, partea I, p. 212.
58 Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, Iaşi, 1931, vol. VI, partea I, p. I.
59 Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului, Bucureşti, 1957, 

vol. I, p. 416.
60 Ibidem, p. 183, 233, 361, 442, 513.
61 L.T. Boga, Documente basarabene. Mărturii hotarnice (1602-1814), Chişinău, 1938, vol. XX,  

p. 163-170.
62 Uricarul sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor, Iaşi, 1886, vol. VIII,  

p. 340.
63 Труды Бессарабской Губернской Ученной Архивной Комиссии, том III, p. 114.
64 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVII, Bucureşti, 1954, vol. III, p. 159.
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de astăzi65. Este dificil să ne pronunţăm, în timp ce actul nu conţine informaţii 
geografice în privinţa acestor două toponime.
 La 17 mai 1666, Gheorghe Duca îi întăreşte postelnicului Iane Hadâmbul 
cumpărătura a două silişti: Melentie şi Foleşti, situate „de cealaltă parte de 
Prut în ţinutul Iaşilor”, vândute acestuia de către urmaşii vistiernicului Nicolae 
Catargiu. „Iar hotarul acestor două silişte să începe pre Sovăţul Bugăi păn în 
capul dialului, unde să împreună cu locul Burdujilor şi pre muche dialului, în 
gios păn să împreună cu hotarul Sărăţăi, şi de acole pre muche dealului în gios 
păn în zăpodie cea mare şi de acole în sus păn să impreună cu hotarul Scumpiei 
şi a Bucşăi şi de acole în sus păn la obărşie Vlăsineascăi, unde iaste şi un stălpu 
dă piatră şi de acole pre muche dialului pre piscul de mijloc şi să pogoară în 
scursura apăi şi de acole în sus păn la o moviliţă ce să chiamă la Podul lui Hrist, 
în Sovăţ”66.
 La 1 august 1669, Grozava, fata Alexandrei, nepoata lui Nicolae Catargiu, 
fost vistier, atestă că a primit de la postelnicul Iane Hadâmbul restul de bani ce 
avea de luat unchiul Gheorghiţă Catargiul pentru două silişti de sat, vândute 
acestuia, anume Melintia şi Foleşti, de dincolo de Prut, în ţinutul Iaşi. Hotare: 
Sovăţul Bugăi, locul Burdujilor, Sărăţei, Zăpodia cea mare, Scumpia, Bocşă, 
obârşia Vlăsineascăi, podul lui Hreanovăţ. Pe verso al actului e o menţiune din 
1732 că aceste două silişti se numesc Hadâmbul, iar Sovăţul Bugăi este aproape 
de Răsipeni67.
 Dispunem şi de un alt ispisoc din timpul domniei lui Gheorghe Duca, 
datat cu 29 aprilie 1672, prin care a fost legalizat dreptul de proprietate asupra 
proprietăţilor funciare cumpărate de către vel căpitanul din Hotin Vasile Mârzacu 
şi pârcălabul de Hotin Gheorghe Zgabără. Aceştia au cumpărat de la nepoţii şi 
strănepoţii vornicului Dragoş o „moşie din pustiiu de pe Vale sacă cei zic Sovăţul 
de sus anumi săliştile Buhăenii i Măneştergurenii”, care se aflau în ţinutul Iaşi, 
„între Ustia şi între Soci, şi capul moşiilor din gios să hotărăsc cu Cărpiţii, iar din 
sus cu Duşmanii mari şi mici”68. Totodată, ei au mai cumpărat de la descendenţii 
vornicului Dragoş „iarăşi din pustiu la ţinut Eşului, pe Sovăţul Bugăi, tot satul 
Drăgoeştii”, care se „răzăşăşti cu Felintenii şi cu Melintenii şi cu Burdujănii şi cu 
Sarata şi cu Pustiul”69.
 Ulterior, moşia Foleşti a lui Iane Hadâmbul devine proprietate a mănăstirii 
Galata. Referitor la această moşie a mănăstirii Galata se cunosc o serie de docu-
mente, unele dintre care le expunem sumar în continuare.

65 A.I. Gonţa, op. cit., p. 35, 103.
66 Paul Mihail, Documente şi zapise moldoveneşti de la Constantinopol (1607-1806), Iaşi, 1948, p. 

65. Într-un catalog de documente este notat că Gheorghe Duca a întărit această cumpărătură a 
lui Iane Hadâmbul la 16 martie 1666 (Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică 
Centrală a Statului, Bucureşti, 1968, vol. III, p. 287).

67 Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului, Bucureşti, 1968, 
vol. III, p. 393.

68 Arhiva Muzeului Municipal Iaşi. Documente româneşti (1653-1722). Publicate de Gh. Ghibă-
nescu, Iaşi, 1929, fascicula II, p. 28.

69 Ibidem, p. 29.
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 La 12 iunie 1724, Mihai Racoviţă a dispus ca mănăstirea Galata să stăpânească 
„satul Foleşti şi Minteni de peste Prut”70. Iar la 5 august 1740, Grigore Ghica îi 
învoieşte mănăstirii Galata să strângă „zeciuiala dijmii” de la locuitorii care vor 
lucra pe moşiile de peste Prut ale acestei mănăstiri: Rusova, Melentii, Foleştii şi 
Soci71. Documentele posterioare (din 24 mai 1753, 29 martie 1761, 15 mai 1763, 
10 iunie 1765, 3 iulie 1765, 10 mai 1768, 9 iulie 1768, 16 iulie 1786, 15 mai 1787, 
31 iulie 1789, 26 februarie 1793, 27 octombrie 179472), publicate de Paul Mihail 
în formulă rezumativă, conţin aceeaşi specificare geografică: moşia Foleşti de 
peste Prut, ţinutul Iaşi, a mănăstirii Galata. Mai reliefăm şi faptul că în cadrul 
recensământului fiscal al populaţiei din anii 1772-1773, realizat în Principatul 
Moldovei din ordinul administraţiei militare ruse de ocupaţie, a fost înregistrat 
satul Foleşti al mănăstirii Galata, aflat în ocolul Ciuhur, ţinutul Iaşi73.
 Având în vedere această atestare documentară a Făleştilor ca proprietate a 
lui I. Hadâmbul şi, mai târziu, a mănăstirii Galata, putem presupune că în cazul 
dat este menţionată anume localitatea care astăzi este oraşul Făleşti. Dar ipoteza 
este răsturnată de două acte emise la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
 Mai întâi, prin hrisovul din 10 mai 1793, domnul Mihai Suţu a legalizat 
acordul încheiat de mănăstirea Galata cu un grup de creştini şi evrei veniţi de 
peste hotare, care au manifestat dorinţa de a se statornici pe moşia Foleşti din 
ţinutul Iaşi a acestei mănăstiri74.
 Curând, însă, vistiernicul Iordache Balş a înaintat pretenţii mănăstirii 
Galata, declarând că pământul pe care au fost aşezaţi oamenii veniţi de peste ho-
tare nu aparţine mănăstirii, ci face parte din trupul moşiei sale Pânzăreni, situată 
în vecinătate. Conform hotărârii din 1794 a Divanului Moldovei, care a examinat 
pretenţia vistiernicului, terenul populat cu oameni străini a fost trecut de sub 
stăpânirea mănăstirii în cea a lui Iordache Balş, acesta demonstrând că terenul 
litigios este parte componentă a moşiei Pânzăreni75. Ca urmare, la 18 ianuarie 
1795, acelaşi domn Mihai Suţu a semnat hrisovul privind separarea moşiei 
Pânzăreşti a vistiernicului I. Balş de „moşiile Foleşti şi Mileşti ale mănăstirii 
Hadâmbu, drept hotar fixându-se râul numit Suveţul Bucii. Deoarece peste râu 
se află satul numit Foleşti şi târgul întemeiat, numit la fel Foleşti, ambele aceste 
aşezări găsindu-se pe moşia Pânzăreşti a vistiernicului Iordache Balş, şi ca pe 
viitor să nu mai fie neînţelegere din pricina numelor asemănătoare, poruncim ca 
satul vechi Pânzăreşti să se numească Pânzăreştii de Sus, iar satul Foleşti, care, 
după cum s-a dovedit la judecată, se află pe moşia Pânzăreşti, să se numească 

70 Paul Mihailovici, Regestele actelor moldoveneşti din arhiva de la Constantinopol a Sf. Mormânt, 
Chişinău, 1934, p. 22.

71 Paul Mihail, Documente şi zapise moldoveneşti de la Constantinopol, p. 91.
72 Paul Mihailovici, Regestele din arhiva de la actelor moldoveneşti Constantinopol a Sf. Mormânt,  

p. 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38.
73 Moldova în epoca feudalismului, Chişinău, 1975, vol. VII, partea I, p. 193.
74 ANRM, F. 6, inv. 1, d. 1095, f. 226.
75 Ibidem, inv. 2, d. 671, f. 58; F. 88, inv. 1, d. 716, f. 195.
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Pânzăreştii de Jos, deopotrivă şi târgul să se numească Pânzăreşti şi nu Foleşti. 
Aşa să se treacă în condica vistieriei şi să se publice ca toţi să numească precum 
noi am poruncit”76.
 Necunoscându-se acest detaliu, în istoriografie a fost lansată ipoteza că la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, în zona actualu-
lui oraş Făleşti, ar fi existat, succesiv, două târguri: Făleşti şi Pânzăreni77.
 În martie 1795, Mihai Suţu emite încă un hrisov în legătură cu problema în 
discuţie, menţionându-se în el că „pe moşia Pânzăreştii de Jos, ce aparţine visti-
ernicului Iordache Balş, este un loc întins şi potrivit pentru înfiinţarea unui târg, 
care poate fi de folos atât vistieriei, cât şi locuitorilor”, de aceea „am dat poruncă 
să se întemeieze un târg pe moşia Pânzăreştii de Jos”, anume „lângă locul numit 
Braha”78.
 Dispoziţia domnească din 18 ianuarie 1795 a fost respectată atunci când 
s-a întocmit Condica liuzilor din 1803, în ea fiind trecuţi liuzii din Pânzăreni, 
„târgoveţii ot Pânzăreni” şi „Mahalaua ot tam”, proprietăţi ale vistiernicului 
Iordache Balş, aflate în ocolul Ciuhurul de Jos, ţinutul Iaşi79. Ulterior, însă, 
această dispoziţie domnească a fost neglijată, târgul fiind numit Foleşti şi nu 
Pânzăreni, după cum s-a dispus. Astfel, la recensământul din 1817 a fost trecut 
în registru târgul Foleşti al lui Ioan Balş, căruia îi mai aparţinea satul Pânzăreni 
şi Mahalaua Foleşti80.
 Tot în cadrul acestui recensământ au fost înscrişi locuitorii din „odaia şi alţi 
oameni ce sânt la poşta di pi moşia Foleşti” a mănăstirii Galata81.
 Existenţa de curând a târgului Foleşti a fost subliniată de protopopul 
Foleştilor, Constantin, care a ţinut să precizeze într-o jalbă din 6 mai 1813: „Noi 
fiind trăitori în târgul Foleştilor de 21 de ani”82.
 Dispunând de unele informaţii referitoare la târgul Făleşti, Aleksandr 
Zaşciuk a afirmat că acest târg a fost întemeiat în anul 179283 (corect, 1793). 
Această dată, împrumutată, negreşit, de la A. Zaşciuk, o dă şi Zamfir Arbore84.
 Respingând supoziţia privind fiinţarea, în trecut, a două târguri (Făleşti şi 
Pânzăreni), Gheorghe Năstase a enunţat următoarele: „Făleştii s-au mai numit 
în trecut şi Chelearsă. Satul Kiliars figurează pe harta lui Bauer (1769-1774); pe 

76 Ibidem, f. 27; F. 88, inv. 1, d. 716, f. 195.
77 Gh. I. Năstase, În chestiunea târgurilor şi târguşoarelor din Basarabia, în „Viaţa Basarabiei”, 1944, 

nr. 3-4, p. 98-101.
78 ANRM, F. 6, inv. 2, d. 671, f. 29.
79 Uricarul sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor, Iaşi, 1886, vol. VIII, p. 

340-341.
80 Труды Бессарабской Губернской Ученной Архивной Комиссии, том III, p. 98-99.
81 Ibidem, p. 98.
82 C.N. Tomescu, Diferite ştiri din Arhiva Consiliului Eparhial Chişinău, în „Arhivele Basarabiei”, 

1933, nr. 4, p. 323.
83 А. Защук, Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 

Генерального Штаба. Бессарабская область, Санкт-Петербург, 1862, часть II, р. 196.
84 Zamfir C. Arbore, Basarabia în secolul XIX, Chişinău, 2001, p. 278.
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acea vreme, deci, Făleştii încă nu erau târg. La 5 august 1794, domnitorul Mihail 
C. Suţu miluieşte biserica Sf. Gheorghe din Herţa cu venitul „mortăsăpiei târgu-
lui Făleşti sau Chelearsă ot ţinut Iaşii” (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade (Doro-
hoiul), vol. XII, pag. 73-74). Târgul, evident, trebuie să fi fost întemeiat măcar cu 
un an-doi înainte de această dată, adică prin 1792, după cum a spus-o Zaşciuk”85.
 Este cazul să ne oprim asupra toponimului Chelearsă, menţionat în această 
expunere a lui Gh. Năstase. Toponimul respectiv figurează şi în actul din 3 mai 
1793 ce conţine condiţiile încheiate între arhimandritul mănăstirii Galata şi 
„doritorii de a se stabili pe moşia Foleşti şi Melenteni, numită acum Chelearsă, 
a mănăstirii Galata, aflată în ocolul Ciuhurul de Jos de peste Prut al ţinutului 
Iaşi”86. Dar acest toponim nu mai este pomenit în documentele emise după anul 
1794.
 Şi Constantin C. Giurescu s-a exprimat în acest context: „În partea de la 
răsărit de Prut a ţinutului Iaşi se întemeiază, în 1792, târgul Făleşti care poartă, 
în actele vremii, şi numirile de Chele arsă şi Pânzăreni”87.
 În acest context este curioasă informaţia inserată într-un anuar editat în 
1922, potrivit căreia biserica Sf. Nicolae din Făleşti a fost „zidită la 1795, din 
piatră, în stil gotic”88. Pe când în lista bisericilor basarabene existente la 1812-
1813, întocmită de Ioan Halippa pe baza datelor extrase din formularele depo zi-
tate în Arhiva Consistoriului din Chişinău, se menţionează că biserica Sf. Nicolae 
din Făleşti era de lemn şi data din anul 179689.
 La capătul acestei analize conchidem: oraşul Făleşti a fost întemeiat în baza 
hrisovului din 10 mai 1793.
 Întemeierea satului Răzeni. Ţinem să atragem atenţia asupra acestui subi-
ect, deoarece lui Ioan Pelivan i s-a părut stranie menţiunea din raportul proto-
popului ţinutului Lăpuşna, Ioan Dimitriu, adresat, la 4 februarie 1815, mitropo-
litului Gavriil Bănulescu-Bodoni, pe care l-a publicat, că satul său natal este o 
localitate relativ tânără. Aducându-i la cunoştinţă mitropolitului despre intenţia 
lui Ioniţă Pelivan din satul Borogani şi a locuitorilor satului Răzeni de a înălţa în 
Răzeni o biserică, protopopul a precizat, în primul rând, că „pe moşia Răzănii de 
la ţănut Lăpuşnii să face sat noao şi s-au adunat ca 20 de gospodari păn acum”90. 
Surprins, Ioan Pelivan a scris „sic” între paranteze după cuvântul „noao” din tex-

85 Gh. I. Năstase, În chestiunea târgurilor şi târguşoarelor din Basarabia, p. 99.
86 ANRM, F. 6, inv. 1, d. 1095, f. 225.
87 Constantin C. Giurescu, Contribuţiuni la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei române până 

la 1848, Bucureşti, Editura Știinţifică, 1972, p. 49. Informaţia din această sursă cu privire la Fă-
leşti este reprodusă de Pavel Cocârlă în cartea sa Târgurile sau oraşele Moldovei în epoca feudală 
(sec. XV-XVIII), Chişinău, 1991, p. 20. În ea, însă, este notat incorect că târgul Făleşti făcea parte 
din ţinutul Soroca.

88 Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia). Ediţie specială, Chişinău, 1922, p. 14.
89 Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии, Кишинев, 1907, том Ш, p. 270.
90 I. Gh. Pelivan, Biserica veche din satul Răzenii, judeţul Lăpuşna, în „Arhivele Basarabiei”, 1934, 

nr. 3, p. 250. Acest document este publicat fragmentar de C.N. Tomescu în Arhivele Basarabiei 
(1936, nr. 2-3, p. 47).
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tul documentului, fiind convins că este o eroare. Prin urmare, el credea că satul 
său de baştină este mult mai vechi.
 Drept dovadă documentară a întemeierii satului Răzeni în vremi mai înde-
părtate servesc două acte de danie emise în timpul domniei lui Ştefan cel Mare: 
unul din 8 iunie 1485, iar altul din 1 martie 1502. Prin ambele acte, ale căror 
texte conţin o serie de asemănări, vestitul domn a întărit de două ori aceeaşi 
donaţie aceloraşi „adevărate slugi ale noastre”, şi anume (conform uricului din 
1 martie 1502): „Maleşco şi fratele lui, Nenciul, şi Cozma Rizeanul, şi fratele lui, 
Dragoşe, ne-au slujit drept şi credincios. Deci noi, văzând slujba lor dreaptă şi 
credincioasă către noi, i-am miluit cu deosebita noastră milă, le-am dat şi le-am 
întărit de la noi, în ţara noastră, în Moldova, un loc din pustie, la Vişneuţi, pe 
amândouă părţile Vişneuţului, care este de la Bâc …91 valea în faţa lui Soltan şi a 
Muraşei, ca să-şi întemeieze sat”92.
 Lansat pentru prima dată în circuitul ştiinţific de Zamfir Arbore, actul 
din 8 iunie 1485 a fost considerat drept original de către Ioan Bogdan, care, 
retipărindu-l, i-a refăcut textul după formularul documentelor originale şi a co-
rectat data emiterii lui: 8 iunie 1484. În plus, el a admis că „locul pustiu de la 
1484 e azi satul Răzeni din Basarabia”93. Tot în baza acestui document Vladimir 
Nicu a dedus: satul Răzeni este „atestat la 8 iunie 1485”94. Pe când istoricul P.P. 
Panaitescu l-a declarat fals95, alcătuitorii colecţiei Documente privind istoria 
României96 l-au trecut în lista documentelor îndoielnice, iar cei ai colecţiei 
Documenta Romaniae Historica97 de asemenea l-au catalogat drept fals.
 De menţionat că mai există şi regestul (rezumatul) unui ispisoc din leatul 
7010 (1502), prin care Ştefan cel Mare i-a dăruit lui Cozma Răzănianu şi fraţilor 
săi un „loc de sat, pe apa Botnii Mare şi spre apus peste Botnişoara şi până la 
şleahul cel mare”98. Comentând succint rezumatul, Mihai Costăchescu a conchis: 

91 Loc alb în text.
92 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVI, Bucureşti, 1953, vol. I, p. 10; 

Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1980, vol. III, p. 476.
93 I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1913, vol. I, p. 288.
94 V. Nicu, op. cit., vol. II, p. 212.
95 P.P. Panaitescu, Cercetări asupra organizaţiei armatei moldovene în evul mediu, în „Analele Put-

nei”, 2006, nr. 1-2, p. 156-159.
96 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XV, Bucureşti, 1954, vol. II, p. 318.
97 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1976, vol. II, p. 459-460. Reproducem 

comentariul succint, plasat la sfârşitul documentului: „Făcând parte din seria falsificatelor ba-
sarabene, actul de faţă prezintă totuşi unele elemente deosebite, care trădează , pe de o parte, o 
mai mare fidelitate faţă de modelul folosit: documentul din 1 martie 1502 (vezi Documenta Ro-
maniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1980, vol. III, nr. 267), iar pe de altă parte cunoştinţe 
istorice mai apropiate de epoca lui Ștefan cel Mare. Aşa cum s-a observat însă de către editorii 
colecţiei Documente privind istoria României, menţionarea pârcălabilor Cetăţii Albe şi ai Chiliei, 
deşi acestea fuseseră cucerite încă din vara anului 1484 de către turci, atribuirea titlului de vo-
ievod ambilor fii ai domnului, folosirea unor expresii ca pământurile pustii sau slujba lor pentru 
ţară, precum şi motivarea daniei după dispoziţie probează indiscutabil neautenticitatea actului”.

98 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Ştefan cel Mare, Iaşi, 1933, p. 254-255. Retipărit 
în Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVI, Bucureşti, 1953, vol. I, p. 5.
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„E documentul Răzenilor din comuna Rezeni, judeţul Lăpuşna”. Concomitent, el 
a mai adăugat: „Despre acest sat mai vorbeşte un ispisoc din 7077 de la Bogdan 
voievod, prin care se întăreşte ispisocul de la Ştefan vodă şi arată că moşia Răzeni 
se hotărăşte pe din jos cu moşia Scripiţeni a mănăstirii Sf. Ioan şi pe din sus se 
hotărăşte cu delniţa lui Maţgros, care delniţă este în mijloc, între moşia Răzeni şi 
Cigârleni. Satul este străvechi”99.
 Retipărind acest rezumat, editorii colecţiei de documente Documenta 
Romaniae Historica l-au calificat drept îndoielnic. Argumentele invocate sunt 
următoarele: „Socotit întâi de M. Costăchescu (Documente moldoveneşti de la 
Ştefan cel Mare, p. 255) ca fiind probabil acelaşi cu documentul din 1 martie 
1502 (7010), apoi ca fiind cu certitudine diferit de acesta (cf. afirmaţia lui Balaur, 
Istoria Râzenilor, p. 275, că acest rezumat este al altui document, „dacă a mai fost 
vreunul”), acest act, deşi se referă la aceiaşi beneficiari, obiectul daniei are diferit 
de cel al documentului din 1 martie 1502 (7010). Deşi două danii, la un interval 
atât de scurt pentru aceiaşi beneficiari, sânt de natură să trezească dubii, îndem-
nând la suspectarea acestui document (formularul şi sfatul domnesc al celui cu 
data completă fiind corecte), este greu de apreciat după rezumatul incomplet 
dacă acest document este sau nu fals. Este şi motivul pentru care îl edităm ca 
document îndoielnic”100.
 Aşadar, este recunoscută autenticitatea doar a uricului din 1 martie 1502.
 Întrucât una dintre cele patru „slugi” nominalizate în uric se numea Coz-
ma Rizeanul, în istoriografie s-a încetăţenit opinia că după 1502, pe locul „din 
pustie”, aflat pe ambele părţi ale Işnovăţului, au luat fiinţă două sate: Băcioi şi 
Răzeni101.
 Nu este exclus că întemeietorii Răzenilor şi-au numit satul ce prindea con-
tur în cinstea lui Cozma Rizeanul, atestat în uric, pe care îl posedau în copie 
(răzenenii îl păstrau şi la începutul secolului al XX-lea102). Însă punem la îndoială 
faptul că actualul sat Răzeni a fost întemeiat anume pe acel „loc din pustie”, des-
pre care se menţionează în uric. Pentru a argumenta suspiciunea, vom examina 
reperele geografice indicate în actul medieval, care ne dau posibilitatea să stabil-
im, fie şi cu aproximaţie, unde, totuşi, era situat locul „din pustie”.
 Potrivit determinărilor editorilor volumului Documenta Romaniae Histo-
rica, Muraşa şi Soltan sunt sate pe Bâc, lângă Floreni, comuna Sângera, raionul 
Anenii Noi, iar Vişneuţi este pârâul Işnovăţ, afluent al Bâcului ce se varsă în zona 
satului Sângera103. La fel susţine şi Alexandru Gonţa: Muraşa (Maraşa) şi Soltan 
(Sultana) sunt sate pe Bâc (lângă Broasca Veche, raionul Anenii Noi)104.

99 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Ştefan cel Mare, p. 255.
100 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1980, vol. III, p. 531.
101 D.I. Balaur, op. cit., p. 51; S. Carol (Gujuman), Băcioi. Monografia satului, Chişinău, 1995, p. 24.
102 Z. Arbore, Dicţionarul geografic al Basarabiei, Bucureşti, 1904, p. 175.
103 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1980, vol. III, p. 612, 631, 645.
104 A.I. Gonţa, op. cit., p. 169, 237.
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 După cum este indicat pe harta administrativă a judeţului Lăpuşna, 
elaborată de Nicolae Florov105, localitatea Broasca Veche este aşezată pe malul 
stâng al Bâcului, în dreptul vărsării Işnovăţului în Bâc. De la 23 ianuarie 1966, 
satul Broasca se numeşte Floreni106.
 Deci, locul „din pustie” dăruit de domn, precum este clar specificat în uric, 
se afla pe ambele părţi ale Işnovăţului, şi anume: în preajma vărsării acestui râu 
în Bâc. În timp ce actualul sat Răzeni este situat pe malul stâng al râuleţului 
Botnişoara – un afluent de dreapta al Botnei, adică dincolo de o altă apă 
curgătoare, care, în calitate de reper geografic important, nu putea fi omisă de 
către cancelaria domnească, în cazul dacă terenul oferit spre împroprietărire ce-
lor patru „slugi” s-ar fi întins până la Botna. Având în vedere poziţia geografică a 
locul „din pustie” şi cea a satului Răzeni, constatăm că de la gura Işnovăţului până 
dincolo de Botna, unde este aşezat satul respectiv, este o distanţă considerabilă: 
circa 17-18 km, după cum a precizat Dumitru I. Balaur107.
 În acest context, scoatem în evidenţă şi faptul că în prezent, pe întinderea 
de la gura Işnovăţului până la Botna sunt aşezate satele Horăşti, Zâmbreni şi 
Găureni. Referitor la primele două sate nu dispunem de acte medievale, iar în 
privinţa celui din urmă s-a admis că este atestat într-o danie din 9 martie 1527, 
prin care proaspătul domn al Moldovei Petru Rareş le-a dat credincioaselor slugi 
ale „noastre” Draxin Purcel, Isac şi Ilea, „den a noastră danie, de la fratele dom-
niei mele Bogdan voevod, un loc de câmpie pe Botna cea Mare, pe de acea parte 
de Botna, pe din jos de Ion Găureanul în gura văei, unde dă în matcă, ca să-şi 
facă deosebit satu”108. Totodată, remarcăm următorul detaliu pe care îl conţine 
actul publicat în sursa citată. În uric nu este precizat cu claritate de care parte a 
Botnei se afla acel „loc de câmpie” oferit de domn, deoarece în continuare este 
scris: „Iar hotarul acestui mai sus loc de câmpu, ce iaste pe Botna cea Mare, pe 
de această parte de Botna, pe den jos de Ion Găureanul, pen gura văii, unde dă în 
matcă, ca să fie pe cât se va putea a trăi un sat”. Probabil, diferenţa dintre primul 
enunţ („pe de acea parte de Botna”) şi cel de-al doilea („pe de această parte de 
Botna”) s-a produs din cauza unei erori tipografice.
 Privitor la toponimul Ion Găureanul, atestat în acest document, Al. Gonţa 
a notat că este un „sat pe Botna cea Mare, ţinutul Lăpuşna”, acesta fiind Găurenii 
de azi, din zona Hânceştilor109. Şi V. Nicu, bazându-se pe acest uric al lui Petru 
Rareş, a tras concluzia: Satul Găureni este „atestat la 9 martie 1527”110.
 Dacă cu adevărat locul „de câmpie”, ce se întindea „pe din jos de Ion 
Găureanul”, este teritoriul situat de-a lungul Botnei, spre sud de actualul sat 

105 Nicolae Florov, Harta administrativă a judeţului Lăpuşna, în „Buletinului Facultăţii de Știinţe 
Agricole din Chişinău”, Chişinău, 1937.

106 Enciclopedia Sovietică Moldovenească, Chişinău, 1977, vol. 7, p. 134.
107 D.I. Balaur, op. cit., p. 23.
108 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVI, Bucureşti, 1953, vol. I, p. 230.
109  A.I. Gonţa, op. cit., p. 107.
110 V. Nicu, op. cit., vol. I, p. 371.
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Găureni, atunci se iscă întrebarea: Petru Rareş a întărit dania făcută de Bogdan 
voievod asupra unui „loc de câmpie”, în timp ce acest loc constituia o parte din 
acel spaţiu întins ce a fost dat de Ştefan cel Mare prin actul de împroprietărire din 
1 martie 1502, la care ne-am referit mai sus?
 În legătură cu problema abordată prezintă interes uricul din 31 octombrie 
1522 al lui Ştefăniţă vodă, din care aflăm că Măgdălina „a vândut ocina sa 
dreaptă, din uricul ei drept, din uricul tatălui ei Sima Boldor vornic, ce el a avut 
de la bunicul domniei mele Ştefan voevod, un sat, anume Mălineşti, la Glodurile 
pe Botnişoara şi o selişte deasemeni pe Botnişoara, mai sus de Resteiani, chiar 
sub pădure, slugilor noastre, lui Măteiu şi unchiului lui, Ivan al Lungului şi lui 
Duma şi lui Toader”111.
 Al. Gonţa a localizat Mălineştii lângă satul Moleşti de azi112, învecinat cu 
Răzenii, iar Resteianii s-au aflat în valea Rostieni din perimetrul satului actual 
Cigârleni113, de asemenea limitrof cu Răzenii.
 Astfel, în virtutea acestui document constatăm că în bazinul Botnişoarei, 
acolo unde în zilele noastre este aşezat şi satul Răzeni, stăpânea pământ vornicul 
Sima Boldor, în temeiul uricului pe care îl avea de la Ştefan cel Mare.
 Ca dovadă serveşte şi documentul din 1 aprilie 1528, prin care Petru Rareş 
i-a dat lui Pavel Scripcă brănişter „un loc de pustie pe Botna Mare, mai sus de 
gura Gangurei, unde cade în Botna, pe amândouă părţile Botnei, ca să-şi înte-
meieze sat”114.
 În viziunea lui Al. Gonţa, Gura Gangurei se afla lângă satul Gangura de 
astăzi115, ceea ce nu corespunde realităţii. Trebuie să precizăm că la mijlocul se-
colului al XVIII-lea, după cum este indicat pe harta Carte de la Moldavie a lui F.G 
de Bawr, satul Gangura era aşezat în partea stângă a râului Botna, la nord-vest de 
satul Puhoi, pe râuleţul ce se varsă în Botna puţin mai sus de gura Botnoşoarei. 
Pe când la sfârşitul secolului al XVIII-lea, după cum se poate vedea pe hărţile 
militare ruseşti din această perioadă, existau două sate Gangura: Veche (la nord-
vest de Puhoi) şi Nouă (cea actuală). Nu este exclus că locuitorii din Gangura 
Veche s-au strămutat şi au întemeiat Gangura Nouă după încheierea Războiului 
ruso-turc din 1768-1774, când nogaii s-au retras spre sud de Valului lui Traian 
de Sus.
 Despre două sate Gangura, Veche şi Nouă, menţionează în scrisorile sale 
secund-maiorul von Raan, participant la Războiul ruso-otoman din 1787-1791. 
Relatând despre operaţiile militare întreprinse, în decembrie 1788, de forţele 
armate ruseşti contra turcilor în zona satelor Gangura (Nouă) şi Sălcuţa, el a 
consemnat că una dintre cele trei coloane ruseşti care aveau misiunea de luptă, 

111 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Ştefăniţă voievod, Iaşi, 1943, p. 407-410; Docu-
mente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVI, Bucureşti, 1953, vol. I, p. 215.

112 A.I. Gonţa, op. cit., p. 155.
113 Ibidem, p. 213.
114 Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVI, Bucureşti, 1953, vol. I, p. 290.
115 A.I. Gonţa, op. cit., p. 116.
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plecând din Durleşti, a mers prin satele Sohereni116 şi Gangura Veche117. Ambele 
Ganguri figurează şi pe harta anexată de von Raan.
 Seliştea Gangura Veche este atestată în mărturia hotarnică din 9 decem-
brie 1807 a moşiei Matosul, care se afla în partea stângă a Botnei, la vest de 
satul Puhoi şi era traversată de valea Ţipala. Măsurarea moşiei Matosul, citim în 
mărturia hotarnică, a început de la apa Botnei. În continuare s-a trecut „alăturea 
cu Puhoiul” şi „prin sileştea Gangurei vechi şi piste pârăul ce vine de la satul 
Budeiul”118.
 Deci, conform documentului din 1 aprilie 1528, locul „de pustie” de „pe 
amândouă părţile Botnei”, situat, cu alte cuvinte, în zona Răzenilor de azi, a in-
trat în posesia lui Pavel Scripcă.
 Documentele citate ne demonstrează că la începutul secolul al XVI-lea, 
pământurile de pe ambele părţi ale Botnei, din dreptul localităţii Răzeni de 
acum, aparţineau altor proprietari funciari şi nu celor patru împroprietăriţi prin 
uricul din 1 martie 1502. Prin urmare, locul „din pustie”, acordat de Ştefan cel 
Mare acestora din urmă, nu putea să ajungă până la apa Botnoşoarei.
 Pentru a stabili când, totuşi, a fost întemeiat satul Răzeni, este necesar să 
subliniem că un interval de timp, această parte de ţară, unde actualmente este 
aşezat satul Răzeni, a avut o evoluţie istorică distinctă, determinată de prezenţa 
în sud-estul Ţării Moldovei, începând cu a doua jumătate a secolul al XVI-lea, a 
tătarilor nogai, sub a căror presiune crescândă populaţia românească băştinaşă a 
fost silită să se retragă în interiorul ţării. De pe la 1672, drept linie de demarcaţie 
dintre teritoriul ocupat de nohai şi cel locuit de români a devenit Hotarul lui 
Halil paşa, trasat, în partea de nord, de-a lungul Valului lui Traian de Sus. După 
eşecul suportat, în iulie 1711, de către armata rusă a ţarului Petru I pe câm-
pul de luptă de la Stănileşti, nohaii din Bugeac au ocupat satele „de pe mar-
ginea Moldovei”, pe care locuitorii români le-au părăsit înainte de declanşarea 
acţiunilor militare, „ca să nu-i calce oastea turcească şi moschicească, care sate 
sânt aproape de hotarul lui Halil paşia”119. Teritoriul ocupat de nohai, numit Fâşia 
„celor 2 ceasuri”, se întindea pe toată lungimea Hotarului lui Halil paşa. În urma 
Războiului ruso-turc din 1768-1774 s-a redus simţitor numărul tătarilor rămaşi 
în Bugeac. Această scădere numerică i-a împiedicat pe nohai să-şi restabilească 
influenţa la nord de Hotarul lui Halil paşa, ceea ce a dat posibilitate Principatului 

116 Axinte Stadniţchi, editorul acestei lucrări, a notat la subsol: „În prezent, Sohereni nu există (este 
satul Secăreni, în judeţul Chişinău)”. Evident, satul Sohereni nu poate fi identificat cu actualul 
sat Secăreni, situat la vest de satul Ciuciuleni şi la care se referă A. Stadniţchi, întrucât coloana 
nu putea să se deplaseze prin acest sat. Pe harta anexată la lucrarea lui von Raan sunt indicate 
două sate cu denumirea Sechereni, ambele aşezate pe râul Bâc: primul – la sud de satul Tudo-
reşti, iar al doilea – la vest de Balboc (Bulboaca).

117 Секунд-майор фон Раан, Материалы для истории Бессарабии. О войне при завоевании 
Молдавии и Бессарабии в 1787, 1788, 1789 и 1790 годах, în „Кишиневские епархиальные 
ведомости”, 1892, nr. 6, supliment, p. 53.

118 Arhivele Basarabiei, 1930, nr. 2, p. 224.
119 Cronica anonimă a Moldovei. 1661-1729 (Pseudo-Amiras), Bucureşti, 1975, p. 95.



121

Dinu Poștarencu

PRIMELE ATESTĂRI DOCUMENTARE ALE LOCALITĂŢILOR  
BALATINA,  CERNOLEUCA,  CIGÂRLENI, FĂLEŞTI, RĂZENI ŞI ŢĂHNĂUŢI

Moldovei să-şi recapete stăpânirea deplină asupra sectorului nordic al Fâşiei „ce-
lor 2 ceasuri”, în ale cărui limite autorităţile de la Iaşi au constituit o nouă unitate 
administrativ-teritorială: ţinutul Hotărniceni.
 Ca urmare a diminuării instabilităţii pe care o provocau nohaii, la această 
margine de ţară au început să reapară localităţi româneşti, printre acestea 
numărându-se şi satul Răzeni. Locul pe care a luat fiinţă, după 1774, satul Răzeni 
era situat în extremitatea sudică a ţinutului Orhei-Lăpuşna, la hotarul cu noul 
ţinut Hotărniceni.
 Cu certitudine, localitatea Răzeni nu exista la 1774, argumentele fiind 
următoarele. Moşia satului Răzeni nu este menţionată în mărturia hotarnică 
pentru moşia Cigârleni din 7 mai 1757, în care segmentul estic al hotarului este 
descris astfel: „… de acolo piste valea Botnişoarei drept până în zarea dealu-
lui Botni cei mari şi în sus tot pi zare dealului Botni cei mari până în hotarul 
Băleştilor şi până în hotarul Moleştilor”120. Localitatea Răzeni nu figurează 
pe harta lui Bawr. Consultând-o, constatăm că la sud de satul Horăşti (Gore-
schti), pe malul drept al Botnişoarei (Botnischora Fl.) este indicată aşezarea 
Ciuca (Tschuka)121, la vest de Ciuca, tot pe Botnişoara – aşezarea Zare Murza, 
iar după aceasta, în sus pe Botnişoara – satul Moleşti (Moleschti). De aseme-
nea, ea nu figurează nici în hrisovul din decembrie 1775, în care este descris 
hotarul ţinutului Hotărniceni, stâlpit în urma măsurărilor efectuate din porunca 
domnului Moldovei Grigore III Ghica. Citim în acest hrisov: „[...] au trecut apa 
Botnii în ceia parte păr la o movilă mare ce iaste în şăs în gura văii Botnişoarei 

120 Documente privitoare la târgul şi ţinutul Lăpuşnei, p. 198-199.
121 Informaţiile despre aşezarea Ciuca, care nu mai figurează în listele de localităţi de la începutul 

secolului al XIX-lea, sunt sumare şi controversate. Bunăoară, Z. Arbore, scriind despre satul 
Gangura, a menţionat: „Ţăranii din acest sat au locuit, până pe la 1800, în alt sat Gangura, acolo 
unde astăzi se află satul Răzăni. Vechea selişte a acestuia se mai vede lângă un cimitir părăsit”. 
Iar în schiţa despre Răzeni a notat: „Lângă sat se află încă rămăşiţele unui vechi sat românesc 
dispărut” (Z. Arbore, op. cit., p. 101, 175). Informaţia lansată de Șt. Ciobanu: „La o distanţă de 
vreo doi kilometri de satul Răzeni, spre miază-zi, peste râuleţul Botnişoara se află o localitate 
zisă Ciuca, unde, pe un povârniş, se găsesc urmele unui cimitir vechi. S-au păstrat cinci pietre 
cu inscripţii moldoveneşti. […] Locuitorii mai bătrâni povestesc că aici, pe vremuri, era satul 
Gangura Veche” (Șt. Ciobanu, Biserici vechi din Basarabia, în „Comisiunea Monumentelor Isto-
rice. Secţia din Basarabia”, Chişinău, 1924, anuarul I, p. 55). Despre satul dispărut din preajma 
Răzenilor a scris şi Mihail B. Pârlac: „Satul Rezeni mai are ceva ascuns în văile din împrejurimi. 
În partea de miază-zi se află valea Șeuca, în pământul căreia odihnesc rămăşiţele Gângurenilor. 
Se povesteşte că aceşti locuitori şi-au aşezat casele pe moşia unui bogătaş – pe semne, Gangur 
– şi din diferite pricini, pe care nu le cunosc bătrânii, s-au mutat apoi mai spre răsărit. Ne mai 
vorbesc despre acest fapt crucile de piatră din cimitir […]. Vreo cinci mai înfruntă vremea. […] 
Au o scriere slavonă, dar în graiul moldovenesc. Două cruci sânt de prin anul 1796. La una este 
înmormântat „Simion Ionul şi au răposat la septebri în 12 – 1796”. La cealaltă odihneşte „Ar-
ghira, fata lui Simion Ionu – 1796”. A treia este de pe la 1753, iar celelalte două n-au nici o dată” 
(Cuvânt moldovenesc, 22 august 1928, p. 2). În realitate, după cum este reprezentat pe hărţile ru-
seşti din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Ciuca şi Gangura Veche au fost două localităţi 
separate, situate la o distanţă considerabilă una faţă de alta.
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[...] şi de acolo iarăş au mers în lungul moşiei pe apa Botnişoarei în sus pără au 
ajuns la satul Sară Mărza, care vale se numeşte Topgelgasi [...] pără au agiunsu 
în vale Spinoasăi122”123. Satul Răzeni nu este trecut nici într-o listă de localităţi 
din ţinutul „Lăpuşna i Orhei” de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, intitulată 
Tablă de banii slujbii agiutorinţii de iarnă ce s-au scos la anul 1798, dechemvrie. 
În lista respectivă sunt menţionate următoarele sate din ocolul Botnii, aşezate în 
vecinătatea Răzenilor de astăzi: Horăşti, Puhoi, Moleşti, Lipoveni124. Este lipsă şi 
printre satele ţinutului Orhei enumerate în Condica liuzilor din 1803125. Nu este 
înregistrat nici în listele localităţilor din ţinuturile Hotărniceni şi Orhei, întoc-
mite în 1808126. La fel nu este reprezentat pe harta Generalcharte von der Moldau 
entworfen von J. Riedl, Wien und Pesth, 1811127, în timp ce sunt notate denumirile 
câtorva localităţi din preajmă: Molesti, Goresti, Zare Murza, Csuka, Gangura (la 
nord-vest de Pugui).
 Potrivit afirmaţiei dintr-o condică din 1820, intitulată Statasticeasca ştiinţă 
a ţinutului Orheiului, satul Răzănii era „aşăzat de 8 ani”, denumirea noii localităţi 
provenind „de pe numili” moşiei128. Prin urmare, ţinând cont de această afirmaţie, 
tragem concluzia că satul Răzeni a fost întemeiat în 1812. Drept confirmare 
serveşte şi menţiunea din raportul protopopului Ioan Dimitriu, la care ne-am 
referit anterior, că în 1815, „pe moşia Răzănii de la ţănut Lăpuşnii” se făcea un 
sat nou.
 În cadrul recensământului populaţiei Basarabiei din 1817, satul Răzeni din 
ocolul Botnii a fost înregistrat cu 52 de gospodării129.
 Ţăhnăuţi. Într-un document din 7 iulie 1701 (7209) este consemnat că 
spătarul Miron Crăciun s-a învoit cu Safta jitnicereasa, fata hatmanului Şeptelici, 
să primească, pentru o datorie de bani, jumătate din satul Chehnăuţi, „cu câţi 
vecini s-ar alege acelui sat, care sat se hotăreşte cu Ciodnorodniţii”130. Editorii 
culegerii de documente, din care este extrasă această informaţie, au specificat în 
Indicele de locuri: Ciodnorodniţi (Ciornorudinţi), sat, ţinutul Soroca, în hotar cu 
satul Chehnăuţi, care, la rândul său, la fel era inclus în ţinutul Soroca131.

122 Spinoasa (Schinoasa) – afluent de stânga al Cogâlnicului, care izvorăşte în apropierea satului 
Cigârleni.

123 Gh. I. Nastase, „Hotarul lui Halil paşa” şi „cele 2 cesuri”, în „Buletinul Societăţii Regale Române 
de Geografie”, Bucureşti, 1932, tomul L, p. 210.

124 O statistică a Moldovei de peste Prut în 1798, în „Studii şi documente cu privire la istoria româ-
nilor”. Publicate de N. Iorga, Bucureşti, 1911, vol. XXI, p. 108.

125 Uricarul sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor, Iaşi, 1886, vol. VIII, p. 
260-261.

126 ANRM, F. 1, inv. 1, d. 3639, f. 32v, 34.
127 ANRM, F. 300, inv. 1, d. 11.
128 Constantin N. Tomescu, 99 sate din ţinutul Orheiului la 1820, în „Revista Societăţii Istorico-Ar-

heologice Bisericeşti din Chişinău”, 1929, vol. XIX, p. 343.
129 Труды Бессарабской Губернской Ученной Архивной Комиссии, том III, p. 149.
130 Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea. Moldova, Bucureşti, 1966, vol. II, p. 94.
131 Ibidem, p. 749, 750.
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 Indicând sursa respectivă, V. Nicu a concluzionat în privinţa satului 
Ţăhnăuţi din părţile Rezinei: „Atestat la 7 iulie 1701”132. Însă, el a ţinut cont doar 
de similitudinea toponimelor, fără să observe că satul Chehnăuţi, învecinat cu 
Ciodnorodniţii, era situat în ţinutul Soroca, după cum este precizat în Indicele de 
locuri. Adică, era aşezat lângă Cernoleuca de astăzi, conform precizării noastre 
de mai sus.
 Localitatea Chehnăuţi este atestată şi în catastiful satelor ale marelui 
logofăt Dumitraşco Ştefan din 20 aprilie 1627. Potrivit acestui document, satul 
Chehnăuţi făcea parte din componenţa ţinutului Hotin133. Din punctul de vedere 
al editorilor acestui act, astăzi Chehnăuţii de cândva este oraşul Chelmenţi din 
Ucraina134.
 În realitate, satul Ţăhnăuţi este înscris într-o carte domnească de hotărnicie 
din 1626/1627 (7135) cu privire la hotarele satelor Popăuţi şi Alexinţi din ţinutul 
Orhei, pusă la dispoziţie mănăstirii Căpriana de către domnul Miron Barnovs-
chi, din care cităm: din locul Chişcăreştilor „hotarul cel mare merge în gios, păn 
să întămpină cu locul Ţahnăuţilor; şi acolo în fund este piatră rătundă şi merge 
alăture cu locul Ţahnăuţilor pe la Dumbrăviţă, din gios de rădi hotariu de piatră, 
unde se împreună cu locul Ţareucii”135.

132 V. Nicu, op. cit., vol. II, p. 359.
133 Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, Bucureşti, 1969, vol. XIX, p. 247.
134 Ibidem, p. 653.
135 P. Mihail, Mărturii româneşti din Bulgaria şi Grecia. Mărturii din Grecia, în „Revista Societăţii 

Istorico-Arheologice Bisericeşti din Chişinău”, 1933, vol. XXIII, p. 383.


