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Ivan DUMINICA

UN NOU IZVOR PRIVIND ISTORIA SATULUI CIOC-MAIDAN, 
RAIONUL COMRAT

Rezumat
Un nou izvor privind istoria satului Cioc-Maidan, 

raionul Comrat

În articolul prezent, pentru prima dată este introdusă 
în circuitul ştiinţific o sursă necunoscută despre istoria sa-
tului Cioc-Maidan. Documentul a fost depistat în Arhiva 
Naţională a Republicii Moldova. Sursa, care este numită 
drept „Monografie a comunei Cioc-Maidan”, are un volum 
de 4 pagini dactilografiate. Analiza documentului a arătat 
că acesta a fost întocmit în ianuarie 1943 şi a fost pregă-
tit de către administraţia locală ca o referinţă informativă, 
care mai târziu era trimisă la Prefectura judeţului Tighina. 
Deja acolo, pe baza acestei şi a altor informaţii primite de 
la celelalte sate ce intrau în raza judeţului Tighina, a fost 
alcătuită aşa-numita „Monografia judeţului Tighina”, care 
apoi a fost trimisă la Chişinău, iar de acolo – la Bucureşti. 
Documentul prezentat include informaţii geografice (se 
descrie localizarea geografică a satului, specificul peisaju-
lui său, amplasarea străzilor, climă, râuri, floră şi faună), 
istorice (sunt date legende despre formarea satului, care 
dezvăluie originea numelui localităţii, componenţa etnică 
şi religioasă a populaţiei) şi etnografice (haine, economie, 
mod de viaţă, tradiţii şi obiceiuri, folclor).

Cuvinte-cheie: Basarabia, Bugeac, Cioc-Maidan, gă-
găuzii, bulgarii.

Резюме
Новый источник по истории села Чок-Майдан 

Комратского района

В представленной статье впервые вводится в на-
учный оборот источник по истории села Чок-Майдан. 
Документ был обнаружен в Национальном архиве 
Республики Молдова. Анализ источника под названи-
ем «Монография коммуны Чок-Майдан», объемом в 
4 машинописных страницы, показал, что он был со-
ставлен в январе 1943 г. и был подготовлен местной 
администрацией в качестве информативной справки, 
которая была позже направлена в префектуру жуде-
ца Тигина. Уже там, на основе этих и других сведений, 
поступивших из остальных сел указанного жудеца 
составлялась так называемая «Монография жудеца-
Тигина», которую затем отправили в Кишинев, а от-
туда в Бухарест. Представленный документ включает 
данные географического (описываются географиче-
ское расположение села, особенности его ландшафта 
и улиц, климат, реки, флора и фауна), исторического 
(приводятся легенды, рассказывающие об образова-
нии села, раскрывающие происхождение его назва-
ния, этнический и конфессиональный состав насе-

ления) и этнографического (одежда, хозяйство, быт, 
традиции и обычаи, песенный фольклор) характера.

Ключевые слова: Бессарабия, Буджак, Чок-
Майдан, гагаузы, болгары.

Summary
A new sourse concerning the history 

of Chok-Maidan village (Comrat district)

A new sourse concerning the history of Chok-Maid-
an village (Comrat district) is introduced into the scientif-
ic circulation. The document, named as “The monography 
of Chok-Maidan village community”, was found in the Na-
tional Archive of the Republic of Moldova. It has a volume 
of four typewritten pages. The analysis of the document 
demonstrated that it was done by the local administra-
tion in January, 1943, as an information sheet for Tighina 
prefecture. All such “monographs’ were compiled in the 
Tighina prefecture for the so called “The monograph of 
Tighina county”, which was later sent to Chisinau, and 
then to Bucharest. The Chok-Maidan information sheet 
presents some geographical data (such as the localiza-
tion of the village, landscape and streets features, climate, 
rivers, flora, and fauna), as well as historical (there were 
presented some legends of the village origin, its name, eth-
nic and confessional structure) and ethnographical data 
(wear, traditions, households, and folklore).

Key words: Bessarabia, Bugeak, Chok-Maidan, 
Gagauz, Bulgarians.

Satul Cioc-Maidan, r-nul Comrat, este o locali-
tate din UTA Găgăuzia. Este una din puţinele locali-
tăţi din Bugeac care încă nu are monografia proprie, 
care ar descrie istoricul înfiinţării şi dezvoltării ei 
de-a lungul ultimelor două secole. În perioada ţaristă 
a fost întreprinsă prima şi ultima încercare de a face 
un studiu general cu un caracter istorico-statistic 
asupra acestei localităţi. Aşa, preotul-paroh Constan-
tin Malai, în 1875, pe paginile revistei „Kishinevskie 
eparhialnyie vedomosti”, a publicat trei articole ce 
ţin de istoricul şi starea religioasă a Cioc-Maidanului 
[11]. 

Noi la rândul nostru am depistat în Arhiva Na-
ţională a Republicii Moldova încă un izvor preţios, 
care poate fi folosit în elaborarea unei monografii a 
Cioc-Maidanului. O să menţionăm din start că vari-
anta prescurtată a acestui izvor deja a fost publicată 
de noi în anul 2016 pe paginile „Revistei de Etnolo-
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gie şi Culturologie”, tot acolo am descris detaliat ca-
uzele alcătuirii acestui document, care a făcut parte 
din aşa-numita „Monografia judeţului Tighina”, ce a 
fost alcătuită la solicitarea autorităţilor din Bucureşti 
[vezi mai detaliat în: 9].

Documentul a fost alcătuit de către autorităţile 
locale şi ulterior trimis la Prefectura judeţului Tighi-
na. Izvorul conţine 4 pagini de text dactilografiat. Al-
cătuitorul, numele căruia nu îl cunoaştem, a folosit ca 
sursă de inspiraţie registrele bisericeşti ce se păstrau 
în lăcaşul sfânt din comună, cartea preotului cărturar 
Mihail Ceachir despre istoria găgăuzilor, dar şi me-
moriile oamenilor vârstnici. Materialul este despăr-
ţit în zece puncte, în care autorul descrie landşaftul 
Cioc-Maidanului, sunt prezentate date climaterice, 
aflăm despre flora şi fauna care se întâlneşte în raza 
comunei. Se arată construcţia caselor şi se descriu 
principalele străzi. Conform autorului, satul „...are o 
aşezare modernă, după modelul satelor nemţeşti” [1, 
f. 656]. Aflăm că în această perioadă clădirile erau 
construite din chirpici în întregime, fiind acoperi-
te în cea mai mare parte cu ţiglă roşie şi câteva cu 
şindrilă, fier sau stuf. Fiecare locuinţă, precum şi azi, 
avea curte şi gradină.

Prezintă interes datele referitor la statistica com-
ponenţei etnice a populaţiei, conform căreia aflăm că 
în 1943 în Cioc-Maidan au locuit 4 154 de găgăuzi, 
46 români, 7 bulgari, 5 ruşi şi 2 ucraineni [1, f. 656]. 
Marea majoritate a sătenilor (4 214) erau creştini or-
todocşi. 

Autorul se opreşte detaliat asupra subiectului 
înfiinţării coloniei. Analizând registrele bisericeşti, 
ajunge la concluzia că Cioc-Maidanul este înfiinţat 
în anul 1821 [1, f. 655]. Conform datelor oferite de 
oamenii vârstnici, denumirea localităţii provine din 
aceea că găgăuzii au înfiinţat satul acolo unde ei spu-
neau că există „mai mult teren”. Această expresie în 
limba găgăuză sună ca „Cioc-Maidan” [1, f. 655]. 

Datele pe care ni le oferă izvorul publicat sunt 
importante şi prin faptul că ajută la datarea înfiinţării 
unor instituţii din localitate. Aşa, de exemplu, aflăm 
că biserica a fost construită şi sfinţită în data de 12 
iunie 1861. Tot în acest an a fost deschisă o şcoală, 
iar în 1878 în Cioc-Maidan şi-a început activitatea a 
doua instituţie de învăţământ primar. În 1909 a fost 
construit un nou local al primăriei [1, f. 657].

Este descris detaliat portul tradiţional al găgă-
uzilor din Cioc-Maidan. Aşa, de exemplu, aflăm că 
bărbaţii poartă pantaloni şi haine de casă, iar iarnă – 
maşini (pantaloni din cojoc) şi cojoace din piele de 
oaie. De asemenea, pe cap poartă aproape majorita-
tea atât iarna, cât şi vara căciuli de oaie cu vârful as-
cuţit. La rândul lor, femeile poartă, de obicei, rochii 
foarte lungi cu multe încreţituri la poale şi strânse la 

mijloc, iar pe cap au o broboadă. Îndeobşte, bărbaţii 
din Cioc-Maidan sunt caracterizaţi ca buni gospo-
dari şi familişti „şi duc în căminele lor o viaţă liniş-
tită, petrec în sânul familiilor fără a se manifesta în 
public” [1, f. 657].

Monografia comunei Cioc-Maidan
Aşezarea. Comuna Cioc-Maidan, formată dintr-

un singur sat, cu acelaşi nume, este aşezată cam la 60 
de km est de Prut şi 90 km vest de Nistru, în partea de 
nord a câmpiei Bugeacului, şi la circa 140 km nord de 
Dunăre. La est, la 3 km de sat curge pârâul Lunguţa, 
iar la vest, la 6 km curge pârâul Lunga, ambii aflu-
enţi ai râuşorului Ialpug. Sate sau târguri învecinate 
cu comuna sunt: la est, la 10 km târgul Romaneşti şi 
satul Abaclia, la nord, 20 de km comuna Cimişlia, la 
vest – oraşul Comrat, iar spre sud – satul Başcalia la 6 
km şi Avdarma la 12 km. 

Satul se întinde pe un podiş, al cărui nivel e ceva 
mai jos decât dealurile dinspre sud, dar mult mai ri-
dicat faţă de nivelul văilor Lunga şi Lunguţa, putând 
fi considerat la o altitudine de 150 de m faţă de nivelul 
mării. Podişul pe care e aşezat satul coboară treptat 
spre sud până ajunge la un nivel de 100 m faţă de ni-
velul mării. Dealurile cele mai ridicate sunt, spre sud-
vest, dealurile Başcaliei, având o altitudine de 250 m; 
spre vest, terenul coboară cam la fel cu cel din partea 
de sud până în valea Lunguţa, spre nord se menţi-
ne în prelungire, circa 20 de km coborând alternativ 
spre vest către Ialpug şi spre est către Cogâlnic, până 
la satul Cimişlia, unde coboară abrupt, la vreo 80 de 
m altitudine; spre est terenul coboară până la pârâul 
Lunguţa treptat, pe o lungime de 3 km. Satul nu poa-
te fi observat de la o mai mare distanţă, decât din par-
tea de vest, unde are o deschizătură mai largă, putând 
fi observat de la o distanţă de 500 m, iar dinspre sud, 
de la o distanţă de 1 km. Cea mai frumoasă privelişte 
a satului o oferă dealul Başcaliei, de la o distanţă de 1 
km, sud-vest, de unde poate fi observat în întregime.

Prin mijlocul satului, izvorând la vreo 300 de 
m sud, din partea de nord al satului, curge pârâul cu 
acelaşi nume (Cioc-Maidan), dând naştere la o râpă, 
a cărei adâncime este în unele locuri de 10 m şi care 
se pierde treptat către marginea de sud.

Comunicaţii are cu toate comunele dimprejur. 
De la vest vine drumul ce duce la Comrat, taie satul 
din partea de sud şi înaintează mai departe către est, 
spre Romaneşti; în partea de nord, pleacă, chiar de la 
barieră, două drumuri, unul direct către nord, spre 
Cimişlia, şi altul către nord-vest, spre Cecur-Men-
gir1; spre sud-vest, pleacă un drum către Başcalia, 
din care, la o distanţă la 1 km de sat, se desface apu-
când spre sud un alt drum, către Avdarma. Cea mai 
însemnată cale de comunicaţie este încă calea ferată, 
Bârlad–Romaneşti, ce ţine de la Romaneşti, ce trece 
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chiar pe lângă limita de nord a satului.
Înfăţişarea. Satul Cioc-Maidan se întinde în lun-

gime, de la nord spre sud, începând de la linia ferată 
Bârlad–Romaneşti pe o distanţă de 3,50 km, şi pe o 
lăţime de 1,50 km, având o suprafaţă de peste 5 km2. 
De la nord spre sud, pleacă o stradă principală mer-
gând paralel cu râpa, în partea stângă, şi alta din ace-
laşi loc apucă spre vest, cotind apoi brusc spre sud, 
paralel cu râpa, în partea dreaptă a acesteia. Ambele 
merg până la extremitatea de sud a satului. Paralel cu 
străzile principale sunt şi alte străzi secundare. Aceste 
străzi în lungime sunt întretăiate de altele în lăţime, 
astfel încât satul pare a avea o aşezare modernă, după 
modelul satelor nemţeşti. Clădirile sunt aşezate de o 
parte şi de alta a străzii care străbate satul în lungime, 
mai puţin a acelora care le întretaie pe acestea. Clă-
dirile sunt construite din chirpici în întregime, fiind 
acoperite în cea mai mare parte cu ţiglă roşie, foarte 
puţine cu şindrilă, fier sau stuf. Fiecare locuinţă are 
curte şi grădină.

Clima şi vegetaţia. Satul Cioc-Maidan, fiind 
aşezat la extremitatea de nord a câmpiei Bugeacului, 
poate fi considerat un sat de stepă. Clima este exce-
siv continentală, cu caracteristică zonei stepelor. Vara 
călduri foarte mari până la 42 grade la soare şi vânturi 
frecvente din toate direcţiile, iar iarna – geruri aspre 
cu o temperatură ce coboară până la minus 30 grade 
şi crivăţul bate cu toată puterea, neîntâlnind nici un 
obstacol. Satul, nefiind aşezat în regiunea dealuri-
lor mai înalte şi a pădurilor, are de suferit influenţa 
specială a caracteristicii climei de stepă. Ploile cele 
mai frecvente sunt toamna, de la 15 octombrie – la 
15 noiembrie, primăvara în a doua jumătate a lunii 
martie şi în luna mai. În restul de timp, în majorita-
tea cazurilor e secetă. Zapada cade mai abundentă în 
luna februarie şi, datorită terenului, podiş înconju-
rat de dealuri, zăpada se aşterne într-o cantitate mai 
mare ca în împrejurimi, de unde şi numele satului de 
Carlâc, ceea ce în limba găgăuză înseamnă „loc cu 
zăpadă multă”. Primăvara, vara şi toamna vânturile 
bat aproape din toate direcţiile; crivăţul2, băltăreţul3, 
austrul4 şi alt vânt dinspre nord-vest. Afară de băltă-
reţ, toate celelalte vânturi care bat, aduc secetă.

Vegetaţie. În afară de arbori, vegetaţia este destul 
de abundentă. Dintre copaci, cel mai răspândit e sal-
câmul. Lipsa de arbori face ca ploile să cadă cu totul 
neregulat. Dintre pomii fructiferi cei mai numeroşi 
sunt prunii corcoduşi şi nucii. Viţa-de-vie este iarăşi 
destul de răspândită, fiind vorba de viţă hibrid. Cere-
alele cresc la fel ca în restul ţării, dar mai prieşte sece-
rii şi grâului de primăvară numit „ulcă”. Legumele şi 
zarzavaturile se cultivă iarăşi ca şi în restul ţării.

Animalele. Cele mai răspândite animale sunt er-
bivorele şi în special: oaia, calul, boul şi capra; apoi 

carnivorele: câinele, lupul, vulpea etc., precum şi ro-
zătoarele: iepurele şi şoarecele. Boii şi vacile sunt de 
culoare roşie, zis rasă olandeză.

Omul. Satul Cioc-Maidan numără în prezent 
1925 capi de familii şi 4 214 suflete, dintre care 2 154 
bărbaţi şi 2 060 femei. Sunt de statură potrivită, bine 
legaţi, au capul oval, rareori lungăreţ. Culoarea pie-
lii e brună cu oarecare nuanţă roşcovană, iar părul 
castaniu. Femeile nu sunt tocmai frumoase, îmbă-
trânesc repede şi se fac urâte. Bărbaţii poartă pan-
taloni şi haine de casă, iar iarna maşini (pantaloni 
din cojoc) şi cojoace din piele de oaie. Pe cap poartă 
aproape majoritatea atât iarna, cât şi vara căciuli de 
oaie cu vârful ascuţit. Aspectul portului locuitorilor 
pare a fi bulgăresc. Femeile poartă, de obicei, rochii 
foarte lungi cu multe încreţituri la poale şi strânse la 
mijloc, iar pe cap poartă broboadă. Limba maternă 
a locuitorilor este limba găgăuză, locuitorii fiind în 
majoritate găgăuzi.

Locuitorii pe naţionalităţi se prezintă astfel: 
găgăuzi 4 154, români 46, bulgari 7, ruşi 5 şi 

ucraineni 2. 
Ocupaţia de căpetenie a locuitorilor comunei 

este agricultura şi creşterea vitelor, ceea ce însemnea-
ză că sunt în faza a două a ierarhiei dezvoltării intelec-
tuale. Agricultura se face în mod extensiv, neputân-
du-se trece până în prezent la agricultura cu caracter 
intensiv. Populaţia minoritară a comunei este mult 
prolifică, însă, din cauza lipsei de igienă şi a traiului 
primitiv, mortalitatea este destul de ridicată, de exem-
plu, în cursul anului 1942, din 263 născuţi au decedat 
103.

Starea sanitară. Bolile cele mai frecvente care 
bântuie comuna sunt: dizenteria şi sifilisul.

Scurt istoric asupra comunei. Comentarii şi date 
ştiinţifice. Date oficiale asupra întemeierii satului 
lipsesc. În registrele bisericeşti se pomeneşte în anul 
1823 pentru prima dată de satul Cioc-Maidan şi în 
anul 1824 de colonia Cioc-Maidan. Într-adevăr, colo-
nizările în aceste locuri sau făcut treptat şi, începând 
cu anul 1814, deci cu 2 ani mai târziu, după răpirea 
Basarabiei.

După datele istorice, locurile acestea, de la Ti-
ghina până la Cetatea Albă, Marea Neagră şi Dunăre, 
fosta raia turcească a Benderului, au fost nelocuite. 
Elementul moldovenesc se retrăsese spre nord ca să 
iasă din raiaua turcească. Ţarul Alexandru I, cunos-
cut pentru a-şi crea simpatii în rândurile creştinilor 
de acolo, i-a ademenit pe mulţi, făgăduindu-le aceste 
locuri din Basarabia de Sud, găsite nelocuite. Astfel 
au început colonizările, perindându-se ani de-a rân-
dul. În documente (vezi cartea păr. Ceachir5), satele 
cele mai vechi de acest fel datează din 1814, iar cele 
mai noi – din 1821, ceea ce înseamnă că se oprise, 
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probabil, colonizările, datorită evenimentelor. Într-
adevăr, în anul 1821 începe faimoasa mişcare de eli-
berare a Greciei şi în Rusia se înfiinţează Eteria. În 
orice caz, încetarea colonizărilor în acest an nu poate 
fi pusă decât în legătură cu evenimentele. Aşadar, şi 
satul Cioc-Maidan s-a întemeiat în perioada 1814–
1821. Mai sigură e dată de 18216. Preotul Enciu Sava, 
de la 1823, atât după familie, dar şi după scrisul cu-
rat românesc din registre, este moldovean băştinaş. 
Chiar dacă a [a]vut o parohie şi înainte de 1823, ea 
se prea poate să fi fost într-una din satele moldove-
neşti vecine şi ar fi consimţit singur să vină să-şi facă 
apostolatul într-un sat de colonişti. Se poate ca el să fi 
fost trimis a[i]ci şi ca pedepsit de organele bisericeşti 
ruse. Fapt este că starea civilă a satului pe vremea 
aceea era la preot şi cele dintâi acte sunt de la 4 ianu-
arie 1823, în registrul de născuţi (în limba română). 
Faptul că preotul Enciu Sava spune într-un loc „satul 
Cioc-Maidan” (în 1823) şi apoi colonia Cioc-Maidan 
(în anul 1824) dovedeşte că abia venise în anul 1823 
şi nu se edificase complet cu situaţia7.

Desigur, la început satele de colonişti au fost nu-
mite cu cuvântul „Colonie” în loc de sat. După nu-
mărul născuţilor şi morţilor din anul 1823, care se 
ridică la: 8 născuţi, 2 cununaţi şi 2 morţi, bănuim ca 
numărul familiilor n-ar fi fost mai mare de 25-30. În 
legătură cu denumirea satului există o legendă care 
pare a avea un sâmbure de adevăr. Bătrânii povestesc 
că satul ar fi fost întemeiat de către colonişti aduşi din 
Dobrogea. Coloniştilor care au venit în aceste locuri 
li s-a dat o suprafaţă de câteva mii de ha, cuprinse 
între Lunguţa la est şi Lunga la vest.

Au fost aduşi a[i]ci, un număr de familii fiind 
amestecaţi bulgari şi găgăuzi. Odată ajunşi pe moşia 
destinată lor, au fost lăsaţi liberi să-şi aleagă loc pen-
tru sat. În alegerea acestui loc au fost păreri deose-
bite: bulgarii au fost de părere să facă satul pe locul 
unde e azi comuna Başcalia, pe câtă vreme găgăuzii 
spuneau că pentru sat trebuie „mai mult teren”. Din 
cauza neînţelegerilor de această chestiune, găgăuzii 
s-au despărţit de bulgari, pe care i-au lăsat deoparte 
(Başca) şi au venit de au făcut satul a[i]ci unde au 
găsit ei că e mai mult teren (Cioc-Maidan). Denumi-
rea satului Başcalia vine de la vorba (Başca), cum li 
se spunea când s-au despărţit de restul coloniştilor, 
iar numele comunei Cioc-Maidan vine de la acelaşi 
cuvânt găgăuzesc, care înseamnă mult teren, aşa cum 
doreau ei când s-a întemeiat satul. Legenda auzită de 
la un bătrân de 80 ani, mort în anul 1934, şi culeasă 
de învăţătorul Nicolae Ciomaga. Satului îi mai spune 
Carlâc (însemnează loc cu zăpadă multă). Această 
denumire e mai nouă, căci, dacă ar fi fost mai veche, 
era şi numele oficial al satului. Denumirea de Carlâc 
s-a dat de către locuitori pentru că într-adevăr, din 

cauza unei altitudini mai mari, totdeauna iarna vine 
cea dintâi zăpadă şi este mai abundentă faţă de comu-
nele dimprejur.

Instituţii şi aşezăminte. Din analele bisericeşti şi 
din darea de seamă despre biserică, lucrare scrisă în 
limba rusă în 1909, reiese că biserică a fost construită 
şi sfinţită în anul 1861, iunie 128. Analele pomenesc 
că în anul 1909 a slujit la biserica din comună un pre-
ot, un cântăreţ şi o prescorniţă. Slujitorii bisericeşti 
erau plătiţi de sat având preotul 550 ruble pe an, cân-
tăreţul 150 ruble şi prescorniţa 50 ruble. Biserica avea 
ca avere 120 desetine 280 stânjeni pătraţi. Cărţile re-
ligioase sunt scrise cu litere chirilice. Comuna numă-
ră 4 214 credincioşi, toţi sunt ortodocşi. Din scriptele 
bisericeşti nu se aminteşte nicăieri de secte religioase. 

Comuna are 2 (aşezăminte) şcoli, una aşezată în 
partea stângă a râpei şi în partea de sud a satului, iar 
cealaltă în partea dreaptă a râpei şi sud-vest a comu-
nei. Şcoala din partea dreaptă a râpei a fost construită 
în anul 1861 din dania locuitorilor. Cealaltă şcoală 
din partea stângă a fost construită în anul 1878. Din 
lipsă de arhivă nu se poate cunoaşte cine a fost pri-
mul învăţător, din spusele bătrânilor reiese că la 1863 
şcoala era frecventată de 13 elevi. Printre absolvenţii 
acestei şcoli şi care face mândria satului este profe-
sorul universitar Mihul Constantin9, născut în Cioc-
Maidan în anul 1902.

Administraţia. Localul primăriei din această co-
mună a fost construit în anul 1909, staroste fiind pe 
atunci Caraman Teodor, iar pisar Nicolae Ichizli.

Viaţa de familie. Locuitorii îşi duc în căminele 
lor o viaţă liniştită, petrec în sânul familiilor fără a 
se manifesta în public. Trăiesc cu toţii într-o singură 
încăpere, deşi au case cu suficiente încăperi. Cu toa-
te că au posibilităţi materiale, sunt îmbrăcaţi foarte 
prost. În ce priveşte gospodăria, la bărbaţi se obser-
vă că ar avea mai dezvoltat spiritul gospodăresc. De 
aceea orice gospodărie privită de afară are un aspect 
frumos. Intrând însă în casă, constaţi că femeii îi lip-
sesc aproape complet spiritul de gospodărie. Paturi 
de lut pe care e aşternută o rogojină, pe jos paie, iar 
copiii şed după sobă. La masă şed jos şi mănâncă de 
pe mese mici şi rotunde. Locuitorii sunt foarte eco-
nomi. Toate obiceiurile localnicilor au caracter tur-
cesc, chiar cântecele, melodia lor, se observă influ-
enţa turcă.

Semnătura: Notar [indescifrabil].
Ştampilă: România, Judeţul Tighina, Primăria 

comunei Cioc-Maidan.
[Sursa: 1, ff. 654-657].
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Note
1 Actualul sat Ciucur-Mingir, raionul Cimişlia.
2 Crivăţ – vânt puternic şi rece care suflă iarna din-

spre nord-est, aducând scăderea temperaturii, mai rar 
vara, aducând un aer dogoritor [7].

3 Băltăreţ – vânt călduţ şi umed care suflă dinspre 
miazăzi [7].

4 Austru – vânt din sud sau sud-vest, vara mai ales 
secetos şi păgubitor pentru culturi, iarna bogat în ploaie 
şi zăpadă [7].

5 Se are în vedere cartea părintelui Mihail Ciachir 
editată în limba română „Istoria găgăuzilor din Basara-
bia” (Chişinău, 1933) şi găgăuză „Besarabiyalı gagauzların 
istoriyası” (Kişinêu, 1934).

6 Ultimele cercetări au arătat că satul Cioc-Maidan 
şi-a luat fiinţă în anul 1809. În 1821, din cauza că pămân-
turile lor erau aproape de cele ale moşierilor, imigranţii 
părăsesc întinderea Cioc-Maidan şi se stabilesc în vâlceaua 
Karlâk, păstrând numele coloniei precedente [8, p. 300].

7 Preotul Iancio Savov (Sârbu) este născut în anul 
1757, a fost sârb de origine. În 1791 a fost numit preot 
într-o localitate din ţinutul Fălciu, iar în 1805 transferat 
în Capaclia, ţinutul Codru. La data de 8 iunie 1814 trece 
la biserica din Cioc-Maidan. Oficia slujbe şi în anul 1825 
[5, p. 29, 438].

8 Această datare se confirmă prin izvoarele de arhivă 
[2, f. 47].

9 Constantin Mihul a fost un fizician român. S-a năs-
cut în satul Cioc-Maidan pe data de 18 decembrie 1897. A 
fost botezat la 7 ianuarie 1898 în biserica „Înălţarea Sfintei 
Cruci” din Cioc-Maidan. Naşii de botez au fost cetăţeanul 
de onoare prin ereditate Porfiri Constantin Malai şi dvo-
reanca Ecaterina Ioan Slobodeanicova [4, ff. 111v.-112].  
Despre familia lui Constantin Mihul am găsit următoa-
rea informaţie: tatăl lui, Alexandru Constantin Mihul era 
psalmist (cântăreţ) bisericesc. El s-a născut la data de 16 
iulie 1866 într-o familie preoţească din Criuleni, judeţul 
Orhei. În 1888 absolvă Seminarul Teologic din Chişinău. 
La 17 noiembrie 1895 este numit psalmist la Cioc-Maidan, 
judeţul Tighina. Predă Legea Domnului (din 27 noiem-
brie 1909) în Şcoala Ministerială nr. 1 din Cioc-Maidan. 
Alexandru Mihul se stinge din viaţă în februarie a anului 
1920. Pe mama lui Constantin o chema Valentina. S-a năs-
cut la 22 decembrie 1874. Era fiica lui Constantin Ostro-
vscoi, funcţionar de clasa a XII (gubernskiy sekretar). În 
afară de Constantin, Alexandru şi Valentina, mai creşteau 
un băiat, Victor (născut la 11 august 1902), şi o fiică, Larisa 
(născută la 18 martie 1910). Ultima în 1922 făcea studiile 
la Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău [2, ff. 49v.-50; 3, 
ff. 463v.-464].

Aşadar, în Cioc-Maidan, Constantin Mihul a făcut 
studiile în şcoala primară (1903–1907). În perioada anilor 
1907–1913 frecventează Şcoala Spirituală din Chişinău, 
iar în anii 1913–1918 – Seminarul Teologic din Chişi-
nău. După absolvirea seminarului, C. Mihul este admis la 
Facultatea de Ştiinţe (secţia de Ştiințe Fizico-Chimice) a 

Universităţii din Iaşi. În 1921 susţine examenul de licenţă, 
fiind numit (la 1 octombrie 1921) asistent în cadrul Facul-
tăţii de Ştiinţe. În perioada 1924–1928 face doctorantura la 
Universitatea din Nancy (Franţa). Obţine titlul de doctor 
în fizică. În anul 1931 este avansat ca conferenţiar, iar din 
1941 este numit profesor titular, până în 1968, când devi-
ne profesor consultant. A fost primul decan al Facultăţii 
de Fizică, a deţinut funcţia de prorector al Universităţii      
„Al. I. Cuza”, a fost şi şef de catedră. În activitatea de cerce-
tare ştiinţifică se remarcă prin iniţierea şi dezvoltarea unor 
domenii noi: spectroscopie şi fizica plasmei. Se stinge din 
viaţă la Iaşi în data de 6 august 1986 [6].
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