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Rezumat
Integrarea emigranţilor din Ţara Moldovei 

în societatea rusă în secolul al XVIII-lea

Istoria fluxurilor migratorii din Principatul Moldovei 
în țările vecine reprezintă unul din cele mai cercetate su-
biecte în istoriografia modernă. În numeroasele publicații 
se analizează cauzele și premisele, formele și intensitatea 
fluxului, precum și repercusiunile de ordin demografic 
asupra teritoriului. În articol se analizează un aspect mai 
puțin cunoscut al acestui proces migrator al moldovenilor 
în Rusia pe parcursul secolului al XVIII-lea, și anume pro-
blemele lor de integrare și incluziune în comunitatea rusă. 
În baza a numeroase documente – partea importantă care 
pentru prima dată este inclusă în circuitul științific – au-
torul se referă la grupurile sociale de emigranți și specifi-
cul procesului lor de integrare. Este analizată documentar 
politica conducerii rusești în vederea realizării condițiilor 
favorabile și preferențiale, pentru facilitarea acomodării 
nou veniților din Principatul Moldovei. 

Cuvinte-cheie: migrație, emigrare, Principatul Mol-
dovei, Imperiul Rus, nobilimea mică, clasa militară de ser-
viciu, cavaleria, așezări militare, miliţia de frontieră

Резюме
Интеграция эмигрантов из Молдавского княже-

ства в российское общество на протяжении 
XVIII столетия

История миграционных потоков из Молдавско-
го княжества в сопредельные страны является одной 
из активно исследуемых тем современной истори-
ографии. В многочисленных публикациях рассма-
триваются причины и предпосылки возникновения 
миграции, формы и интенсивность ее движения, а 
также демографические последствия для княжества. 
Данная публикация посвящена наименее изучен-
ной стороне эмиграции молдаван в Россию на про-
тяжении XVIII столетия – проблеме их интеграции 
в российское общество. На основе многочисленных 
документов, значительная часть которых впервые 
вводится в научный оборот, автор обозначает основ-
ные социальные группы эмигрантов и особенности 
процесса их интеграции. Документально проанали-
зирована политика российского правительства по 
созданию благоприятных и льготных условий для 
упрощения натурализации новоприбывших из Мол-
давского княжества. 

Ключевые слова: миграция, эмиграция, Мол- 
давское княжество, Российская империя, дворянство, 

военноcлужилое сословие, гусарские полки, военные 
поселения, ландмилиция.

Summary
The integration of emigrants from the Moldavian prin-

cipality in Russian society during the XVIII century

The integration of emigrants from the Moldavian 
principality in Russian society during the XVIII century 
The history of migration flows from the Moldovan Princi-
pality to the neighboring countries is one of the most re-
searched topics of the modern historiography. Numerous 
publications address the reasons of migration occurrence, 
its forms and intensity of traffic and the demographic con-
sequences for the Principality. This article is dedicated to a 
less researched side of the Moldovan immigration to Rus-
sia during the XVIII century and the problem of their inte-
gration into the Russian society. Based on numerous doc-
uments, the majority of which are being introduced into 
the academic circuit for the first time, the author identifies 
the main social groups of immigrants and the specifics of 
their process of integration. Documental analysis portrays 
the policies pursued by the Russian government to create 
favorable conditions to simplify the naturalization of the 
newly arrived from the Moldovan Principality. 

Key words: migration, immigration, Moldovan Prin-
cipality, Russian Empire, nobility, class of the military, 
hussar regiments, military settlements, land police.

Problema migraţiei populaţiei Ţării Moldovei pe tot 
parcursul secolului al XVIII-lea în ţările vecine, inclusiv 
în Rusia, a fost reflectată în mai multe publicaţii [5, p. 
80-88;10; 33; 36, p. 36-45; 38, p. 16-17] În cea mai mare 
parte acest fenomen a fost cercetat din punct de vedere 
al cauzelor migraţiei, formelor și fluxului ei, precum și 
consecinţelor demografice. Totodată, în afara atenţiei 
cercetătorilor a rămas un bloc de probleme ce ţine de 
procesul integrării emigranţilor moldoveni, precum și a 
altor etnii în spaţiul economic, politic și sociocultural al 
noii ţări de reședinţă. Materialul de faţă nu pretinde la 
un studiu care să elucideze toate aspectele temei date. 
Obiectivul principal constă în abordarea problemei în 
cauză ca una inedită în istoriografia contemporană și va 
stipula unele particularităţi ale acestui proces. 

Spre deosebire de perioadă precedentă, secolul al 
XVIII-lea a devenit cel mai zguduitor și dramatic pentru 
populaţia Ţării Moldovei. Procesele migratoare au înce-
put să cuprindă toate straturile sociale ale principatului, 
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au devenit mai frecvente și masive din cauza numeroa-
selor războaie ce au trecut prin teritoriul ţării. Totodată, 
merită de menţionat că în secolul al XVII-lea emigraţia 
populaţiei din ţară avea un caracter temporar. Oamenii 
să refugiau în ţările vecine – Ţara Românească, Uniu-
nea statală polono-lituaniană (Rzeczpospolita), mai rar 
în Imperiul Habsburgic, pe timpul campaniilor militare, 
năvălirii hoardelor tătărești, foametei sau epidemiilor, 
după care să întorceau înapoi. În secolul al XVIII-lea se 
schimbă radical atât geografia emigraţiei și fluxul ei, cât 
și durata. Populaţia pleca din ţară cu totul, fără a avea 
scopul de a se mai întoarce. 

Catastrofa militară suferită în iulie 1711 de către 
trupele ruso-moldave pe Prut a însemnat, concomi-
tent, și eșecul partidei propuse de Principatul Moldovei. 
Mulţi dintre susţinătorii ei activi au fost nevoiţi să-și 
părăsească meleagurile natale de frica represaliilor din 
partea autorităţilor otomane. Spre deosebire de ostașii 
de rând, care luptaseră împotriva armatei lui Mehmed 
Baltadji pașa, dregătorii importanţi, sprijinitori ai lui Di-
mitrie Cantemir, n-ar fi putut să- și găsească refugiu în 
codrii sau în munţii Moldovei [21, p. 16].

În afară de aceasta, cavaleria tătărească și posturile 
de control ale domnitorului muntean blocau drumurile 
pe unde se putea fugi în ţările învecinate – Ţara Româ-
nească și Transilvania [21, p. 16.], locuri tradiţionale, 
la acea vreme, pentru migrarea moldovenilor. Drumul 
spre Polonia – altă direcţie a fluxurilor de migranţi din 
principat – era închis de detașamentele așa-zișilor „sta-
nislavici”. Rămânea o singură salvare: să urmeze armata 
lui Petru I, aflată în retragere. 

 De plecarea lui Dimitrie Cantemir din Moldova 
este legată una dintre nenumăratele inexactităţi referi-
toare la istoria relaţiilor moldo-ruse, și anume stră- mu-
tarea în Rusia, împreună cu domnitorul, a 4000 de mol-
doveni – femei și bărbaţi. Prima oară această cifră apare 
în cererea lui Cantemir, adresată lui Petru cel Mare la 1 
august 1711 [19, p. 387-389. Nota nr. 4651]. De atunci 
și până în prezent, această informaţie „migrează” de la 
un autor la altul în nenumărate lucrări și articole, dedi-
cate atât biografiei domnitorului, cât și istoriei relaţiilor 
moldo-ruse de la începutul secolului al XVIII-lea [2, р. 
223; 16]. Însă documentele existente în arhive sau cele 
publicate demonstrează că cifra menţionată este departe 
de a fi cea reală. 

După părerea noastră, numărul de moldoveni indi-
cat de Cantemir nu este cel al oamenilor care s-au stră-
mutat împreună cu el în Rusia, ci numărul compatrioţi-
lor săi – femei și bărbaţi, care au părăsit Principatul Mol-
dovei după catastrofa de la Prut, toţi fiind trecuţi de către 
domnitor pe lista generală de persoane prezentată lui 
Petru I la sfârșitul lui iulie 1711. Suntem înclinaţi să cre-
dem că în listă au fost înscriși atât supușii principelui, cât 
și moldovenii intraţi în serviciul regimentelor neregulate 
ale armatei ruse, încă înainte de 1711 [34, p. 79-81]. 

Trebuie amintit și faptul că nici pe departe toţi cei 
ce părăsiseră teritoriile stăpânite de Imperiul Otoman 

vroiau să se stabilească într-o ţară necunoscută și atât 
de depărtată. Mai mult decât atât, o mare parte dintre 
ei prefera să aștepte trecerea tulburilor ani de după răz-
boi în mai apropiata Reczpospolita [31, p. 16] , deoarece 
nu credeau în perspectiva primirii de la statul rus a unei 
slujbe demne de poziţia și rangul lor și nici în acordarea 
de compensaţii materiale din partea guvernului rus pen-
tru pierderile suferite în timpul războiului. 

Dacă pământurile și sumele pentru întreţinere, ca și 
privilegiile sociale dăruite de Petru I refugiaţilor moldo-
veni [19, p. 62-63] îi conveneau mai mult sau mai puţin 
lui Dimitrie Cantemir , perspectiva rămânerii definitive 
în Rusia nu intra defel în planurile fostului hatman Ion 
Neculce și ale altor boieri din suita domnitorului. Ei in-
tenţionau să rămână aici doar până vor trece vremurile 
grele de război, iar când se vor ivi circumstanţe favora-
bile să se întoarcă în ţară [3, p. 401]. 

Speranţele hatmanului de a se întoarce cât mai cu-
rând în Moldova erau motivate de neîncrederea în trăi-
nicia păcii de la Prut și de zvonurile tot mai insistente 
cu privire la revanșa neîntârziată a Rusiei pentru înfrân-
gerea de la Stănilești [29, p. 78-79]. În afară de aceasta, 
intuiţia și experienţa pribegiilor trăite mai demult, din-
colo de hotarele ţării [4, p. 362] îl făceau pe I. Neculce să 
creadă că nu peste mult timp pacea va urma războiului, 
oștile străine care au năpădit Moldova, așa cum s-a mai 
întâmplat, se vor întoarce acasă, iar în Principat vor în-
ceta tulburările și fărădelegile. 

Refuzul hatmanului și al altor boieri care l-au înso-
ţit pe Cantemir de a se depărta de graniţele Moldovei se 
explică și prin faptul că ei nu vroiau nicicum să își lase în 
voia sorţii averile din Principat, deloc mici, de altfel, sau 
să renunţe definitiv la ele. 

Cauzele refuzului îndârjit al lui Ion Neculce și al al-
tor boieri de a-l mai urma pe Dimitrie Cantemir nu erau 
numai de ordin material. Mediul politic și social, men-
talitatea în care au fost educaţi și au trăit se deosebeau 
mult de cele în care ajunseseră emigrând din Principat. 
Nici strânsele legături istorice, culturale și spirituale, nici 
faptul că aveau aceeași religie nu ștergeau deosebirile 
existente între societatea moldavă și cea rusă de la înce-
putul de secol XVIII. Una dintre ele era condiţionată de 
organizarea politică și de forma puterii. Regimul puterii 
monarhice absolute, instalat în această perioadă în Ru-
sia, genera, pe de o parte, divinizarea ei, inaccesibilitatea 
ei pentru muritorii de rând, iar pe de altă parte, transfor-
marea tuturor locuitorilor ţării, indiferent de originea și 
apartenenţa lor socială, în executanţi docili ai ordinelor 
și dispoziţiilor ţarului . 

Cu excepţia acestui grup de nobili moldoveni, 
alţi emigranţi din Ţara Moldovei, care l-au însoţit pe 
D. Cantemir, au rămas în Rusia, stabilindu-se cu traiul 
permanent în acest stat. După structura lor socială și 
ocupaţie, putem determina patru categorii de emigranţi 
moldoveni. Pe primul plan să află reprezentanţii nobili-
mii. După ei urmează cea mai numeroasă – slujitori mi-
litari. Pe locul trei – clericii și pe locul patru – negustorii. 
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Reprezentanţii fiecărui strat social nominalizat aveau un 
diferit nivel și ritm de integrare în societatea rusă. 

Urmare evenimentelor din anul 1711, începe isto-
ria apariţiei clanurilor moldovenești în nobilimea rusă. 
Însă procesul integrării în cadrul aristocraţiei nu a fost 
atât de simplu, cum ni se pare de la prima vedere. În 
perioada respectivă, nobilimea rusă nu prezenta ceva 
omogen. Cel mai important strat a fost compus de aris-
tocraţia ereditară, care se afla la slujbă de stat la curtea 
ţarului, administraţia civilă centrală ori locală sau mili-
tară. Reprezentanţii acestui grup au fost posesori ai unor 
moșieri mari și mii de iobagi, erau incluși în așa-numi-
ta Cartea de Catifea din 1687, precum și în alte registre 
speciale de stat [17, p. 220-234]. Din aceasta rezidă că 
nu toţi boierii și slujitorii veniţi cu D. Cantemir au avut 
posibilitatea de a pretinde la acordarea titlului de nobil 
rus. Ultima a fost condiţionată și de faptul recunoașterii 
stăpânirii ruse. 

După cum am menţionat mai sus, nu toţi compa-
trioţii lui D. Cantemir au dorit să rămână în Rusia. În 
schimb, alţii, care au luat decizia să se stabilească cu tra-
iul în Rusia, au primit în proprietate peste 680 de gospo-
dării ţărănești în regiunile Harkov și Izium, cere anterior 
au aparţinut general-maiorului Fiodor Șidlovski, căzut 
în dizgrație, precum și moșiile din regiunea Kursk a gu-
berniei Azov [33, p. 97-98]. Este necesar de menţionat 
că boierii și slujitorii moldoveni nu au intrat imediat în 
posesia acestor moșii. S-au cerut ani în șir de umblări 
prin instanţe locale și centrale, zeci de scrisori și adresări 
până când au obţinut documentele necesare care confir-
mau dreptul de proprietate asupra bunurilor. 

Situaţia s-a schimbat radical în anul 1719, atunci 
când în urma ucazului lui Petru I și confirmării din 
partea Senatului Guvernamental, personal după fieca-
re proprietar au fost întărite drepturile lor ereditare pe 
moșii și ţăranii ce locuiau acolo [17, p. 82]. Așadar, în 
baza actelor adoptate, toţi boierii și slujitorii veniţi cu 
D. Cantemir care au obţinut dreptul la proprietate s-au 
încadrat în nobilimea ereditară rusă, punând începutul 
clanurilor moldovenești din Rusia. Printre cele mai cu-
noscute familii de acest gen putem numi dinastiile Aga, 
Abaza, Apostol-Chigheci, Bantâș, Karaiman-Kulikovski, 
Ivanenko, Tanski ș.a. Pe parcursul următoarelor decenii, 
mulţi descendenţii ai acestor familii au stabilit legături 
de rudenie cu cele mai vestite familii de aristocraţi ruși 
și ucraineni – Goliţân, Lobanov-Rostovski, Passek, Tru-
beţkoi și altele [7, p. 36-38; 13; 18, p. 311-312; 26, p. 3; 
39, p. 9]. 

O trăsătură specifică a acestei perioade constă în 
aceea că, alături de calea descrisă a integrării boierimii 
și slujitorilor moldoveni în cadrul nobilimii ruse, prin 
obţinerea titlului la proprietăţile mobile și imobile din 
partea monarhului, a fost și alta – cu mult mai spinoasă 
și dificilă – efectuarea serviciul civil sau militar rus. O 
altă trăsătură constă în faptul că pe parcursul următoa-
relor decenii ale secolului al XVIII-lea nu vom putea găsi 
un alt exemplu similar de oferire în masă a titlului de 

nobil ereditar al Imperiului Rus emigranţilor din Ţara 
Moldovei. Pretendenţii la acest titlu puteau să-l obţină 
exclusiv individual, în baza meritelor personale în slujba 
ţării sau în urma examinării dosarului, la recomanda-
rea pretendentului în baza deciziilor comisiilor guver-
namentale, depuse la Departamentul Heroldiei. Decizia 
finală aparţinea împăratului. În aceste condiţii, majori-
tatea absolută a emigranţilor moldoveni, care au sosit 
în Rusia cu documentele ce afirmau apartenenţa lor la 
clasa dominantă a Ţării Moldovei, puteau miza exclusiv 
la obţinerea dvorenimii personale. 

Un alt aflux al emigraţiei moldovenilor în Imperiul 
Rus și, totodată, al integrării lor în cadrul nobilimii ruse 
se referă la anii ’20–’30 ai secolului al XVIII-lea. În ul-
timii ani ai domniei sale, Petru I atribuia multă atenţie 
întăririi securităţii și apărării frontierei de sud a ţării. 
În acest scop, s-a început construcţia așa-numitei linii 
de frontieră ucrainene [8, p. 69]. Urmarea dispoziţiei 
monarhului, s-a pornit completarea regimentelor de 
cavalerie ale miliţiei de frontieră. Alături de veterani ai 
armatei din guberniile Kiev și Azov, în cadrul lor au fost 
înscriși „ofiţeri și ostași de rând din moldoveni, care 
s-au stabilit cu traiul în Ucraina și sunt buni de serviciul 
militar”[25, f. 76 verso]. 

Investigaţiile efectuate de noi asupra dosarelor 
personale ale efectivului acestor regimente, păstrate în 
fondurile Arhivei Centrale Militare a Rusiei (or. Mosco-
va), ne permit să constatăm că în anii ’30 ai secolului al 
XVIII-lea emigranţii din Ţara Moldovei făceau serviciul 
militar în 16 din 20 de regimente existente ale miliţiei de 
frontier [35, p. 110]. De menţionat că unele din aceste 
regimente, cum este regimentul Kursk, au fost conduse 
de originari moldoveni [25, F. 248, inv. 7, d. 388, f. 663 
verso]. 

Alături de formarea regimentelor de miliţie de 
frontieră, Petru I a început completarea în sudul ţă- rii 
a noilor regimente de cavalerie ușoară – husarii. Urma-
re a acestei iniţiative, pe numele general-guvernatorului 
Kievului Ivan Trubeţkoi imediat au sosit o „mulţime de 
adresări din partea sârbilor, moldovenilor, muntenilor și 
altor popoare, de a fi înscriși în aceste formaţiuni” [35, 
p. 113]. Circumstanţele politice și militare au contribuit 
la extinderea numărului de moldoveni înrolaţi în arma-
ta rusă. Ca rezultat, către a doua jumătate a anilor ’30, 
alături de trei regimente de husari – sârb, georgian și 
unguresc, în care moldovenii prezentau de la 20 până la 
35 la sută din numărul efectivului – a fost completat și 
regimentul moldovenesc de husari [35, p. 113]. 

Procesul emigrării moldovenilor în Rusia și înro-
lării lor în armata rusă s-a intensificat considerabil în 
timpul războiului ruso-turc din anii 1735–1739. Aceasta 
a adus la formarea mai multor unităţi militare compuse 
din originari ai Ţării Moldove și altor popoare din re-
giune [35, p. 126]. După încheierea războiului, ele, „în 
semn de recunoștinţă pentru eforturile depuse pentru 
binele statului rus”, au fost menţinute în cadrul armatei. 

Privind constituirea formaţiunilor militare na-
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ţionale în cadrul armatei sale ca o formă a titulării și 
ocrotirii popoarelor ortodoxe din Balcani, Ţara Mol-
dovei și Ţara Românească, guvernul rus întreprindea 
diferite măsuri pentru integrarea lor socială și întărirea 
stării materiale. Spre exemplu, la 25 august 1740, Sena-
tul Guvernamental, în baza ucazului imperial, a emis o 
dispoziţie conform căreia: „Moldovenilor, ostașilor de 
rând și ofiţerilor, li se permite procurarea și obţinerea 
caselor și moșiilor în Ucraina, anterior solicitând de la ei 
jurământul de cetăţenie” [27, p. 174]. Același document 
permitea moldovenilor, sosiţi în Rusia, procurarea mo-
șiilor și caselor fără „condiţii de a se angaja în serviciul 
civil sau militar” [27, 174]. Plus la cele menţionate, lor 
li se permitea deplasarea liberă în interiorul și în afara 
ţării, dreptul de a procura bunuri mobile și imobile. Ei 
se bucurau de eliberarea de achitarea impozitelor de stat 
pe 3-5 ani [28, p. 85]. 

Următoarea perioadă în procesul de emigraţie și 
de integrare a moldovenilor în societatea rusă se referă 
la a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În cea mai 
mare parte, acest proces a fost determinat de următo-
rii factori obiectivi. Teritoriul de sud al Rusiei, fiind la 
frontieră cu Hanatul Crimeii și Imperiul Otoman, a fost 
aproape nepopulat și cel mai slab protejat. În perspec-
tiva conflictelor politico-militare eventuale între aceste 
două state, a fost strict necesară întărirea securităţii lui 
și fortificarea cu noi cetăţi și așezăminte militare. Întru 
realizarea acestei sarcini, a fost aplicată practica creării 
regimentelor compuse din grăniceri sârbi, efectuată de 
guvernul Austriei la sfârșitul secolului al XVII-lea – în-
ceputul secolului al XVIII-lea. 

Începutul înfăptuirii proiectului în viaţă l-a pus 
Ivan Horvat, colonel al regimentelor de husari ale ar-
matei austriece. Lui i s-a pus sarcina de a completa din 
cadrul emigranţilor sosiţi în Rusia din Imperiul Habs-
burgic două regimente de husari și două de panduri, câte 
4 mii de slujitori în fiecare [29, nr. 9919]. Persoanelor 
nou-venite li se ofereau mai multe înlesniri din partea 
statului. Lor li se păstrau aceleași ranguri militare pe 
care le aveau în armata austriacă; pe lângă salarii lor li 
se dădeau în proprietate case și loturi de pământ. Spre 
exemplu, celor care dețineau rangul de căpitan li se acor-
dau 100 de ari pentru familie; porucic – 80 de ari. Fami-
liilor ostașilor de rând li se acordau de la 20 până 30 de 
ari [29, nr. 9921]. 

Regimentele lui I. Horvat s-au stabilit de-a lungul 
frontierei de sud-vest a Rusiei, între râuleţele Amelnik 
și Kagarlâk, până la revărsarea lor în râul Nipru. Această 
regiune a fost numită Noua Serbie. Paralel cu ea, a fost 
instituită și o altă așezare administrativ-teritorială, sub 
denumirea Slaveano-Serbia. 

Înlesnirile și privilegiile economice și sociale oferite 
de către guvernul rus locuitorilor noilor așezări militare 
de la frontieră au sporit considerabil creșterea numărului 
de doritori din Ţara Moldovei și alte regiuni din Balcani 
de a se stabili în Rusia. Ca urmare, mii de moldoveni, 
munteni, sârbi, muntenegri și alte etnii au exprimat do-

rinţa de a intra în slujba militară și de a se stabili cu traiul 
în unităţile teritoriale nou formate [31, d. 2а, f. 394-395]. 
Multiplele demersuri ale emigranţilor și circumstanţele 
politice și militare au determinat aprobarea în anul 1764 
de către împărăteasa Ecaterina a II a planului de formare 
și dezvoltare a guberniei Novorosia. Punctul 4 al capi-
tolului 3 din documentul menţionat prescria: „A cele 
persoane care pe banii proprii vor aduce de peste hota-
re și vor angaja în serviciul militar rus oameni sănătoși, 
pregătiţi și buni de slujbă vor fi remunerate și promovate 
în rang. Persoanele care vor aduce 300 de oameni vor 
primi rang de maior; pentru rangul de căpitan se cereau 
150 de oameni; pentru locotenent – 80 de oameni etc.” 
[21, d. 1132, f. 3 verso-6]. 

Documentele timpului mărturisesc că majoritatea 
absolută din emigranţii sosiţi în Imperiul Rus din Ţara 
Moldovei și angajaţi în serviciul militar s-au integrat 
complet în societatea nouă, întemeind numeroase di-
nastii ale familiilor militare ruse. Mulţi din ei au intrat 
în istoria glorioasă militară a Imperiul Rus. De exemplu, 
întemeietorul unei dinastii militare, generalul Daniil Șu-
hanov (Șuhanu) a devenit erou al mai multor războaie 
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – începutul 
secolului al XIX-lea. Portretul lui, până în ziua de astăzi, 
se află în galeria eroilor din Palatul de Iarnă [21, d. 1132, 
f. 3 verso-6]. Fondatorii altor dinastii militare ruse au 
fost N. Bulaţel, A. Bedreaga, I. Bejenuţa, N. Izbaș, P. Ni-
coriţa și mulţi alţii [22, d. 2730, f. 20 verso-21, 68 ver-
so-69; 23, св. 273, d. 133, f. 45 verso-46; 50 verso-51; 24, 
d. 533, partea a 2-a 2, f. 49 verso-50; 30, p. 267-268]. 

A treia categorie de emigranţi în Imperiul Rus din 
Ţara Moldovei o constituiau clericii. Spre deosebire de 
primele două, ea a fost cea mai puțin numeroasă. Toto-
dată, graţie studiilor obţinute în seminare și alte institu-
ţii teologice, cunoașterii, afară de limba maternă, a mai 
multor limbi străine, le-a oferit posibilitatea să se integre-
ze cu mult mai ușor în societatea rusă, obţinând, uneori, 
posturi înalte în ierarhia bisericească. Printre ei îl putem 
menţiona pe arhimandritul Paisie de la mănăstirea Bise-
ricani din Roman ,venit în Rusia odată cu Cantemir. 

O altă persoană proeminentă din cadrul clerului 
ortodox moldovenesc este Anastasie Condoidi. Preot, 
apoi călugăr, marele cunoscător al limbilor greacă, lati-
nă și italiană a făcut studii la Padova. Contemporanii îl 
considerau un erudit, „un om cu cunoștinţe profunde”. 
În anul 1711, după eșecul campaniei de la Prut, a ple-
cat în Rusia împreună cu familia Cantemir. În anul 1720 
este numit arhimandrit al mănăstirii Spaso-Iaroslavsk. 
După doi ani, cu numele de Afanasie, a fost numit la Ca-
tedra eparhiei de Vologda și Belozersk. În acest post, în 
anul 1729, episcopul de Vologda și Belozersk, Afanasie, 
a pus bazele școlii confesionale slavo-ruse, care a devenit 
ulterior seminar teologic. A contribuit la înfiinţarea de 
școli pentru copiii de preoţi și dascăli. Mărturiile con-
temporanilor și documentele vremii vorbesc despre A. 
Condoidi ca despre un pătimaș bibliofil. Astfel, doar în 
anul 1724, el a împrumutat spre lectură 63 de cărţi de la 
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Biblioteca Muzeului Kunstkamera (devenită ulterior Bi-
blioteca Academiei de Știinţe). Biblioteca lui personală 
număra mai mult de 900 de volume de istorie, filosofie, 
teologie, geografie, medicină și de alte știinţe. Pentru 
acele timpuri, o astfel de bibliotecă reprezenta nu numai 
o avere intelectuală, dar și o adevărată bogăţie materială. 
La recomandarea lui Teofan Procopovici, în anul 1721, 
A. Condoidi a devenit membru permanent al Sfântului 
Sinod – organul ecleziastic suprem în Imperiul Rus până 
în anul 1918 [9, p. 63; 11, p. 132; 12, p. 40; 14, p. 54; 38, p. 
94-95]. După calculele noastre, pe parcursul secolului al 
XVIII-lea, cel puţin 6 clerici moldoveni au fost ridicaţi la 
rangul de arhiereu al Bisericii Ortodoxe Ruse. 

A patra categorie erau negustorii, cea mai flexibilă 
și mobilă parte a migranţilor. Procesul integrării lor în 
societatea rusă a fost deloc ușor. Deseori, negustorii au 
fost folosiţi de administraţia militară locală și centrală în 
calitate de cercetași, spioni sau informatori despre acţi-
unile politice și militare efectuate în Crimeea, Imperiul 
Otoman, Polonia și Imperiul Habsburgic. O bună parte 
din ei deservea armata rusă în timpul campaniilor mili-
tare din timpul războaielor cu turcii și polonezii. În sco-
pul protejării afacerilor lor comerciale, și chiar a vieţii, 
mulţi din ei se declarau de etnie greacă.

Cele menţionate ne oferă posibilitatea să afirmăm 
faptul că procesul integrării emigranţilor din Ţara Mol-
dovei în societatea rusă a fost un fenomen complex și 
multidimensional. Diferite straturi sociale își aveau par-
ticularităţile lor în procesul integrării. Totodată, spre de-
osebire de alte etnii, cum sunt ungurii, germanii, georgi-
enii etc., integrarea moldovenilor a decurs cu mult mai 
rapid și natural. În cea mai mare parte, acest lucru se 
datorează factorului identităţii religioase și cunoașterii 
limbii bisericești-slavone. Considerăm că un al factor 
important ce stimula procesul integrării emigranţilor 
din Ţara Moldovei în societatea rusă a fost conviețuirea 
lor în așezările militare de frontieră cu reprezentanţii al-
tor etnii. Un rol important în intensificarea acestui pro-
ces l-a jucat și serviciul militar comun în regimentele de 
cavalerie ușoară ale armatei ruse.

Note
1 Așa erau numiţi susţinătorii lui Stanisław 

Leszczyński, regele Poloniei.
2 Despre nemulţumirea sa faţă de compensaţia pri-

mită, Dimitrie Cantemir i-a relatat, într-o conversaţie 
particulară, ambasadorului austriac O. Pleier. Acesta, 
la rândul său, în raportul transmis la Viena comunica: 
„Când el (D. Cantemir – V. Ț.) a devenit după finalul ne-
fericit al campaniei ţarului, un refugiat, i-au fost atribuite 
doar 1000 de gospodării în Ucraina și 6000 de ruble anual 
pentru întreţinere. Boierii și polcovnicii lui, din care unii 
au pierdut câte 2000–3000 de gospodării au primit doar 
câte 300–400, din care erau populate în realitate de-abia 
70–80, iar unele dintre acestea mai erau ciuntite și de ve-
cinii ruși [moșieri]. Polcovnicii primesc doar 50 de ruble 
anual și sunt nevoiţi să-și vândă caii, îmbrăcămintea și ar-

mele ca să poată trăi” [1, p. 32-43; 25, F. 32, inv. 5, d. 7, f. 
30; 32, p. 18].

3 Cât privește soarta de mai departe a lui Ion Neculce 
și aliaţilor lui vezi [5, p. 80-88].

4 Pahomie (Șpakovski) s-a născut în primele zile ale 
lunii iulie 1672, într-o familie de nobili. A fost arhiman-
dritul mănăstirii Bisericani, cu hramul Bunei Vestiri, din 
orașul moldovenesc Roman. În 1711 a fost de partea lui 
Dimitrie Cantemir, susţinând alianţa politico-militară cu 
Rusia. După înfrângerea de la Stănilești a emigrat în Rusia 
împreună cu domnitorul și alte câteva mii de moldoveni.
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Rezumat
Considerațiuni despre bisericile din interfluviul Bug 

și Nistru la sfârșitul secolului al XVIII-lea

În articol este publicat documentul de arhivă care 
prezintă datele despre înființarea bisericilor în Ucraina 
Hanească în anii 1760–1790. Se analizează problema da-
tării ridicării construcțiilor bisericilor, insuficiența bazei 
izvoristice, se menționează importanța cercetării comple-
xe a tematicii date.

Сuvinte-cheie: Ucraina Hanească, biserici, mitropo-
lia din Proilavia, gramote.

Резюме
Сведения о церквях Днестровско-Бугского 

междуречья конца ХVІІІ в.

В данной статье вводится в научный оборот 
документ, в котором освещается время построй-
ки церквей в Ханской Украине в 1760–1790-х гг. 
Pассматривается проблематика датировки основания 
храмов, подчеркивается недостаточность источнико-
ведческой базы, отмечается важность комплексного 
исcледования данной проблематики.

Ключевые слова: Ханская Украина, церкви, Про-
илавская митрополия, грамоты.

Summary
Information of churches in the area between the rivers 

of Dniester and Bug at the end of the XVIII century

The article introduces an archival document, which 
highlights data about the construction of churches in 
Khan Ukraine in 1760s – 1790s. The issues of dating the 
construction of the church buildings, lack of a source 
base, the importance of a complex research of the topic 
are analysed. 

Key words: Khan Ukraine, church, Proilavskaya 
archdiocese, letters.

В фонде V (Одесское общество истории и 
древностей) Института рукописи Национальной 
библиотеки им. В. И. Вернадского Академии наук 
Украины (далее – ИР НБУВ) в рукописных сбор-
никах, где отложились копии середины ХІХ в. доку-
ментов различного времени, но в основном ХVІІІ в., 
среди прочего хранятся две «Ведомости...» о церк-
вях Ханской Украины (Голта, Дубоссары, Балта, 
Ананьев и др.).

Одна «Ведомость...» показывает состояние 
церквей после 18 сентября 1794 г. и после 20 апреля 
1795 г. и, соответственно, имеет больше записей о 
времени постройки храмов, чем другая нижеука-
занная. Вторая «Ведомость...», составленная на ос-
новании консисторского указа от 18.09.1794 г., охва-
тывает период до апреля 1795 г., поскольку в тексте 
встречаются все же сведения о церквях и за 1795 г. 


