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Summary 

In the midle of seventeenth century, in the context of political instability in Moldova, in the socio-political 
have highlighted a number of aristocratic gens native of the Netherlands, including that of Hâncul. Hâncul family 
stood out due to the serdar Mihalcea Hâncul. In Bessarabia of nineteenth century, the descendents of Mihalcea 
Hâncul were certified as noble in villages as follow: Secăreni, Băcioi, Durleşti, Ghetlova, Curleni (Podgoreni), 
Zăicani, Morozeni, Volintiri etc. Nowadays, the descendants of Mihalcea Hâncul live in Moldova in villages 
Secăreni, Băcioi, Durleşti, Volintiri, Antoneşti etc. 

 
La mijlocul secolului al XVII-lea, în contextul luptelor interne din Moldova, pe plan social-politic 

s-au evidenţiat un şir de neamuri boiereşti originare din Ţara de Jos1, printre care şi cel al 
Hânculeştilor2. Însă, având în vedere faptul că Dimitrie Cantemir, la începutul secolului al XVIII-lea, a 
inclus Hânulceştii printre cele mai vechi neamuri boiereşti ale Ţării Moldovei („...Hăbăşeştii, Hinceştii, 
Hăzăreştii...”3), putem presupune că acest neam s-a constituit mult mai devreme de secolul al XVII-lea. 
Cel mai cunoscut reprezentant al neamului Hânculeştilor a fost serdarul Mihalcea Hâncul, activitatea 
căruia a ocupat un loc important în naraţiunile cronicarilor moldoveni. Personalitatea şi acţiunile lui 
Mihalcea Hâncul au fost investigate, detaliat, de mai mulţi cercetători contemporani, printre care se 
remarcă Gheorghe Bezviconi4, Aurel V. Sava5, Nicolae Grigoraş6, Ion Negrei7, Gabriel Bădărău8, Mihai 
Onilă9, Ion Tentiuc10, Vlad Ghimpu11, Ion Eremia12, Alexei Agachi13 etc. Având în vedere acest lucru, în 
continuare vom aborda biografia lui Mihalcea Hâncul doar în linii generale, pentru a realiza 
conexiunea istorico-genealogică cu descendenţii săi din secolele XVII-XIX, dar şi pentru a conferi o 
anumită integritate studiului nostru. Totodată, trebuie să menţionăm că, din lipsa surselor, nu 
cunoaştem prea multe informaţii despre provenienţa şi strămoşii lui Mihalcea Hâncul, ceea ce ne 
determină să-l considerăm, provizoriu, întemeietor al neamului Hânculeştilor.  

*  *  * 
De fapt, documentele interne atestă, pentru secolul al XV-lea – începutul secolului al XVII-lea, 

mai mulţi purtători ai numelui Hâncu (sub forma Hanco, Hanciu, Hancea etc.), fără să putem stabili, 

                                                 
1 Sergiu Bacalov, „Giosenii” sau boierimea din Ţara de Jos a Moldovei (sec. XVI-XVIII) // Materialele Conferinţei ştiinţifice 
internaţionale a tinerilor cercetători „Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene”, Ediţia a V-
a, 31 martie 2011, Chişinău, p. 12-29. 
2 În epoca investigată, forma la plural a numelui neamului Hâncul a fost „Hânceşti”, însă în prezentul studiu vom utiliza 
sintagma „Hânculeşti”, având în vedere că, actualmente, forma „Hânceşti” s-a încetăţenit în toponimia unei localităţi de pe 
valea Cogâlnicului – oraşul şi centrul raional Hânceşti, aflat şi el, la origini, în strânsă legătură cu neamul nominalizat. 
3 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 115. 
4 Gheorghe Bezviconi, Boierii Hâncu // Din trecutul nostru, Chişinău, 1933, Nr. 1, Editată de Asociaţia Culturală-Istorică 
„Neculai Milescu”, p. 1-12. 
5 Aurel V. Sava, Documente privitoare la tîrgul şi ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, p. 81-86, 109-111, 141-142, 164. 
6 Nicolae Grigoraş, Marea răscoală populară din Moldova dintre 1671 şi 1672 // Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, anul XIII, fasc. 
2, Iaşi, 1962, p. 209-237. 
7 И. А. Негрей, Востание 1671-1672 г. в Молдавии. Причины и движущие силы // Известия АН МССР, Серия 
общественных наук, 1986, Nr. 1, c. 22-29. 
8 Gabriel Bădărău, Răscoala din Moldova de la 1671-1672 // Patrimoniu, Chişinău, 1992, nr. 1, p. 79-99. 
9 Mihai Onilă, Un boier de ţară – Mihalcea Hâncul (310 ani de la moarte) // „Destin Românesc”. Revistă de istorie şi cultură, an. VI, 
Nr. 22, Chişinău-Bucureşti, 1999, Nr. 2, p. 57-60. 
10 Ion Tentiuc, Contribuţii la istoria mănăstirii Hâncu // Tyragetia, anuar XII, Chişinău, 2003, p. 145-153. 
11 Vlad Ghimpu, Medelnicerul Mihalcea Hâncul – un mare boier ajuns domn al Moldovei // „Destin Românesc”. Revistă de istorie şi 
cultură, an. XI, Nr. 43-44, Chişinău-Bucureşti, 2004, Nr. 3-4, p. 23-37. 
12 Ion Eremia, Mihalcea Hâncu // Domnii Ţării Moldovei, volum editat de Demir Dragnev, Chişinău, 2005, p. 195-197. 
13 Alexei Agachi, Istoria mănăstirii Hâncu (1677-2010), Chişinău, 2010, p. 23-43. 
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deocamdată, vreo conexiune genealogică cu Hânculeştii de la Lăpuşna din secolul al XVII-lea. Astfel, la 
13 august 1464, este menţionat un „popa Hanco” („Pfaffen Chanko”) printre jurătorii (adică „pan Stan 
Babici, pan Groza Coabinci şi pan Tador Anşanul”) din partea lui Misea, în pricina avută cu un 
Mândrea pentru satul Târnauca14. Iar la <sfârşitul lui iunie – înainte de 13 septembrie 1473>, domnul 
Ştefan cel Mare a întărit pentru „acest adevărat boier al nostru credincios, pan Hanco, ceaşnicul nostru, 
şi fraţii lui, <Gavril şi I>vanco, <fiii lui ... >”, pentru totdeauna, „ocina lor dreaptă şi proprie, satele 
anume: Vascăuţi, la obârşia Viliei, deasupra Nistrului, şi alt sat, anume Vasileuţi, pe Prut”. De 
asemenea, suveranul a mai întărit „slugii nostre, panului Hanco ceaşnic, deosebit de fraţii lui, de Gavril 
şi de Ivanco, ţiganii lui drepţi şi proprii, anume Dumbravă şi femeia lui, anume Chirana, pe care, acest 
ţigan <şi femeia lui>, el i-a dobândit în Ţara Basarabiei, când am lovit cu război domnia mea şi am ars 
Flocii şi Ialomiţa”15. Cu siguranţă că tot la acest Hanco ceaşnicul (paharnicul) se referă şi zapisul, din 2 
martie 1528, prin care Petru vodă Rareş a făcut danie lui Toader logofătul „satul pe Trebnih, anume 
Zubricenii şi satul Hancăuţii şi cu mori pe Racovăţ, ce au fost dat de Mărica, fata Hâncului păh(arnic), 
cu aceli de mai sus scrisă sate, fratelui domnii mele Bogdan voevod şi nepotului domniei meli Ştefan 
vodă. Şi iar verii Marii, Petrica, ficior lui Raicov Hâncul şi aceştia iar i-au dat lui Bogdan vodă şi lui 
Ştefan vodă”16. Astfel, constatăm că şi zapisul din 24 mai 1479, prin care Ştefan cel Mare a întărit satele 
„Zubriceanii şi Vancăuţi, şi moara de pe Ciuhur, slugii nostre, panului Hanco”, cumpărate cu 200 de 
zloţi tătăreşti de la „Jivert şi Roman din Cozăreşti şi Vasco, fiul lui Hobiian, cu sora sa, şi Iura, 
cumnatul lui Vasco, şi Tulea”17, se referă la ceaşnicul Hanco, mai ales că toate aceste documente privesc 
sate amplasate, din punct de vedere geografic, în partea nord-estică a Ţării Moldovei, în văile 
pârăurilor Ciuhur, Racovăţ şi pe Terebne. Deci, Hanco ceaşnicul a activat în timpul domniei lui Ştefan 
cel Mare, fiind unul dintre dregătorii Curţii. De asemenbea, ştim că Hanco ceaşnicul l-a însoţit pe 
domn în campaniile militare în Ţara Muntenească, de unde a adus un salaş de ţigani, după cum rezultă 
din documentul emis la 13 septembrie 1473. A stăpânit moşii în satele Vascăuţi, pe cursul superior al 
Viliei, Vasileuţi, pe Prut, satul Zubricenii şi satul Hancăuţii (Vancăuţi) cu mori pe Racovăţ şi pe Ciuhur, 
toate situate în ţinutul Hotinului.  

În privinţa neamului şi familiei ceaşnicului (paharnicului) Hanco, ştim că acesta a avut doi fraţi, 
Ivanco şi Gavril. Un al frate al său, probabil, a fost Raicov Hâncul (în cazul în care nu avem de a face cu 
o eroare de transcriere – n.n.), deoarece fiul acestuia, Petrică, este arătat ca văr al Mariei, fiica ceşnicului 
Hanco. Dacă Hanco ceşnicul şi Raicov Hâncul au fost fraţi, înseamnă că „Hâncul (Hanco)” a fost 
numele lor de neam. În această ecuaţie se înscrie perfect şi zapisul, emis la 15 martie 1488, din care 
aflăm că Ştefan cel Mare a cumpărat „satul Vicşineţ, pe Suceava” şi l-a făcut danie mănăstirii Putna. 
Jumătate de sat, a cumpărat-o de la „Şteful, fiul Annei, fiica lui Coste Tătăraş”, „dedină a bunicului său 
Ivaşco”, iar cea de a doua jumătate – de la „sluga nostră, pan Andriiaş Hancovici („Herr Andrijasch 
Hankowić”), şi fratele său, Ivanco, şi surorile lor Anna şi Taţa, cu copii lor şi vara lor, Marina, fiica 
Anastasiei”18. Deci, vedem că Andriiaş Hancovici a avut un frate Ivanco, asemenea lui Hanco 
ceaşnicul, ceea ce care ar pleda în favoarea ideei că sunt una şi aceeaşi persoană. Însă, faptul că, în acest 
document, Andriiaş Hancovici a fost menţionat fără dregătorie ne împedică, pentru moment, să 
acceptăm fără rezerve această identificare. 

 

                                                 
14 Documenta Romaniae Historica (în continuare: DRH), A. Moldova, vol. II, volum întocmit de Leon Şimanschi în colaborare cu 
Georgeta Ignat şi Dumitru Agache, Bucureşti, 1976, nr. 122, p. 174-176. 
15 DRH, vol. II, nr. 191, p. 285-287. 
16 Documente privind istoria României (în continuare: DIR), A., Moldova, veacul XVI, vol. I (1501-1550), Bucureşti, 1953, nr. 221, p. 
249-250. 
17 DRH, vol. II, nr. 218, p. 331-332. 
18 DRH, A. Moldova, vol. III, volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu şi N. Ciocan, Bucureşti, 1980, nr. 36, p. 58-62. 
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La 17 ianuarie 1517, este atestat un Ivanco Hanco în calitate de părinte al unor moşinaşi de 
Soloneţ, ţinutul Suceava: „Taţea, fiica lui pan Dărman, nepoata lui Caliian şi vara ei Sofiica, fiica 
Marenei, cneaghina lui Petriman, nepoata Taţei şi vara ei Nastea şi sora ei Marena şi Urâta şi Sofiica 
şi Badeanca şi fratele lor Ion şi sluga noastră Dumşa Grada şi fratele lui, Vaniul şi surorile lor Neagşa 
şi Nastea, fii Vasutcăi şi vara lor Tudura, fiica Anuşcăi, cneaghina lui Mânjea şi nepotul ei de soră, 
Petrică şi surorile lor Sofiica şi Tudora şi Marena şi Urâta, toţi fii lui Ivanco Hanco şi toţi nepoţii lui 
Căliian”. Toţi aceştia au vândut, de faţă cu Bogdan vodă, lui Luca Arbure, portar de Suceava, pentru 
1680 de zloţi tătăreşti „un sat anume Soloneţ şi cu mori la Soloneţ, din privilegiile pe care le-a avut 
părintele domniei mele, Ştefan voevod, de la înaintaşii noştri pe acest mai sus scris sat, anume 
Soloneţ, şi cu mori la Soloneţ”. Acest sat le-a fost dat de Ştefan cel Mare în schimbul satelor lor, 
„Cosaceuţi şi Tricinţi şi Strijacouţi”, pe care domnul le-a reîntors „să asculte de cetatea noastră, de 
Soroca”19. Putem presupune că acest grup de rude a fost în legătură cu neamul lui Anriiaş Hancovici, 
având în vedere că printre ei figurază un Ivanco Hanco, o Taţea, iar satul Soloneţ, ca şi Vicşineţul, se 
afla în ţinutul Suceava. 

Încă un Hanco, anume Hanco Golăi, este atestat la 22 martie 1546, când Petru vodă Rareş a 
întărit lui „Petrea şi surorile lui, Tudora şi Vasilca, fii lui Hanco Golâi şi de asemenea verii lor, Isac şi 
fraţii lui, Maxin şi Ioan şi surorile lor, Nastea şi Stanca şi Mica şi Muşa, fiii Oltăi şi nepotul lor de frate, 
Luca, şi sora lor, Magda şi deasemeni verii lor Luca şi fratele lui, Toma şi surorile lor Tecla şi Guta şi 
Marina şi Marie, fii Crâstinii”, felul în care aceştia şi-au împărţit moşia „ce au avut părinţii lor, Hanco 
Golăi şi Olta şi Crâstina”, anume „jumătate din satul care este pe Răbricea, anume Golăeştii, pe 
jumătatea de jos”20. În cazul de faţă, antroponimul „Hanco” a avut, în mod evident, rolul de prenume, 
iar Hanco Golâii şi rudele sale au fost reprezentanţi ai neamului Golăeştilor, şi nu-i putem pune în 
legătură cu Hanco ceaşnicul.  

La 22 aprilie 1603, într-un document de la Eremia vodă Movilă, prin care domnul a întărit lui 
Coste Băcioc, clucer, mai multe părţi de moşie, este atestat un armean pe nume Hanciu, fiul lui Azbeiu 
din Suceava („de la Gligorie Chircul Armeanul şi de la fratele lui, Hanciu, fii lui Azbeiu din Suceava”), 
vânzând, împreună cu fratele său, clucerului menţionat mai sus „trei fălci de vie, ce sunt la Cotnar în 
dealul Mândrului şi cu crame şi cu tot locul” pentru 300 de taleri21. 

Un Hanco, fiul lui Stângaciu şi nepotul lui Simion, este menţionat într-un zapis, din 4 septembrie 
1605, prin care domnul Ieremia vodă Movilă a întărit lui Stroici, mare logofăt, mai multe moşii, printre 
care şi „un sat pe Ciuhro, anume Horodiştea, în ţinutul Hotin... pe amândouă Ciuhururile... ce a 
cumpărat... Păcurariu, fii lui Oprea, nepoţii lui Tămărtaş şi de la Hanco şi de la sora lui, Dragna, fii lui 
Stângaciul, nepoţii lui Simion din uric de danie ce a avut părintele lor de la sfântrăposatul Petru 
voevod”22. Deşi nu avem nici o dovadă despre existenţa legăturilor de rudenie dintre acest Hanco şi 
Hanco, ceaşnicul lui Ştefan cel Mare, totuşi nu putem să nu remarcăm faptul că moşia Horodişte de pe 
Ciuhur este amplasată în apropiere de satul Hancăuţi, al ceaşnicului. 

În <1607> este atestat un Hancea, unul dintre cei doisprezece pârgari de Baia („Gheorghie şoltuz 
şi doisprezece pârgari ai târgului („den Bae”): Boldor şi Andreica şi Ştefan şi Băloş şi Ilea şi Giurgea şi 
Ionaşco şi Miclăuş şi Chiriac şi Hancea”), făcând mărturie împreună cu şoltutul referitor la vânzarea 
unei părţi din moşia Paşcani23. Peste două decenii, la 11 august <cca. 1625>, probabil acelaşi Hancea 
este menţionat în rol de şoltuz („Hancea şoltuz de trârgul Baia şi pârgarii de acolo... Mehil, Andreica, 
Danil, Iusip şi alţii”) mărturisind despre vânzarea unei părţi din moşia Spătăreşti24. 

Concluzia de bază pe care o putem trage în urma examinării informaţiilor de ordin istorico-
genealogic ale acestor documente, priveşte caracterul antroponimic al originii numelui de neam al 
Hânculeştilor. De aceea, nu putem face, din lipsa unor argumente solide, conexiunea genealogică 
dintre întemeietorii satelor Hânceşti, ţinutul Lăpuşna, Hânceşti, ţinutul Iaşi, Hancăuţi şi Hincăuţi, din 
ţinutul Hotinului. Cel puţin în privinţa moşiei, şi satului, Hancăuţi, actualmente în raionul Edineţ, 

                                                 
19 DIR, A., Moldova, veacul XVI, vol. I, nr. 104, p. 106-108. 
20 Ibidem, nr. 385, p. 420-421. 
21 DIR, A., Moldova, veacul XVII, vol. I (1601-1605), Bucureşti, 1952, nr. 134, p. 94-96. 
22 Ibidem, nr. 344, p. 257-258. 
23 DIR, A., Moldova, veacul XVII, vol. II (1606-1610), Bucureşti, 1953, nr. 89, p. 78-79. 
24 DIR, A., Moldova, veacul XVII, vol. V (1621-1625), Bucureşti, 1957, nr. 478, p. 361. 
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avem dovezi suficiente pentru a o pune în legătură directă cu Hanco ceaşnicul, însă, între acesta din 
urmă şi neamul Hânculeştilor din secolul al XVII-lea există o hiatus documentar, motiv pentru care, 
deocamdată, nu putem afirma că sunt înrudiţi. Totodată, o altă constatare ţine de faptul că unul dintre 
strămoşii lui Mihalcea Hâncul a purtat prenumele Hâncul (cu derivatelele Hanco, Hanciu sau 
Hancea)25, antroponim care, la un anumit moment, a fost utilizat ca nume de neam. Nu excludem că 
însuşi tatăl lui Mihalcea să fi purtat prenumele Hâncul, iar în acest caz nu mai putem vorbi despre 
existenţa, în Ţara Moldovei, unui neam al Hânculeştilor mai devreme de cea de a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea, întrunind doar pe descendenţii serdarului. În favoarea ideei privind existenţa 
unui neam al Hânculeştilor înainte de Mihalcea Hâncul vin relatările cronicarului Miron Costin, care, 
descriind luptele interne din Ţara Moldovei pe vremea lui Vasile vodă Lupul, foloseşte pluralul 
„Hânceşti” pentru a desemna un grup de persoane aflate în preajma lui Mihalcea Hâncul. Însă, 
naraţiunea lui Miron Costin poate fi interpretată şi sub un alt unghi de vedere, pornind de la premiza 
că, prin termenul „Hânceşti”, cronicarul s-a referit la membrii unui detaşament de slujitori ai Curţii 
domneşti, aflat sub conducerea lui Mihalcea Hâncul, iar printre oştenii respectivi s-ar putut afla şi 
multe rude ale acestui boier sau pur şi simplu persoane originare de la Lăpuşna.  

*  *  * 
Este interesantă versiunea privind originea neamului Hânculeştilor conform tradiţiei istorice 

înregistrate, la începutul secolului al XX-lea, de Gheorghe Bezviconi: „în valea Cogâlnicului de Sus un 
dascăl octogenar mi-a povestit legenda familiei Hâncu, păstrată prin tradiţie din bătrâni”. Astfel, 
conform legendei, „străbunul lor (a neamului Hânculeştilor – n.n.), se zice, a fost cneazul Toader 
Hâncu, cel cu judiciile pe lângă Bârlad”, care, deşi „nu era blagoslovit de o mare bogăţie, cuminte însă 
a cnejit el înainte de descălecatul lui Bogdan-voievod”26. În continuare, legenda spune că „unul din 
feciorii săi, Ioan, după călugărie, zis smeritul ieromonah Isaia, a fost chiar namestnicul şi destoinicul 
sfetnic al lui Bogdan. Incă şi astăzi la cinci klm de Cetatea Neamţului se poate vedea urmele sihăstriei 
sale”27. Iar „Hânculeştii, pentru credinţă şi trudă depusă pentru întemeierea Moldovei, au fost 
răsplătiţi atât de Bogdan voievod, cât şi de urmaşii săi cu multe ocine şi sate în ţinuturile: Lăpuşna, 
Orhei, Neamţ, Bacău, Bârlad”28. Astfel, dacă înlăturăm din legenda Hânculeştilor expunerea romanţată 
(având în vedere faptul că istoricul Gheorghe Bezviconi nu redă cuvânt în cuvânt cele relatate de 
informator – n.n.), putem desprinde câteva elemente de bază: a) strămoşul Hânculeştilor de la Lăpuşna 
a fost boierul Toader Hâncul de la Bârlad; b) fiul lui Toader Hâncul s-a numit Ioan, care mai târziu s-a 
călugărit sub numele Isaia, şi a activat în apropierea de Cetatea Neamţului. Ioan Hâncul a fost 
fondatorul legendar al mănăstirii Hangu, pe Bistriţa, ceva ma sus de târgul Piatra Neamţ (deşi, sursele 
istorice atribuie lui Gheorghe Coci hatmanul, fratele lui Vasile vodă Lupul, ctitorirea (reînfiinţarea?) 
acestui sfânt lăcaş – n.n.); c) Ioan Hâncu (ieromonahul Isaia) a fost locţiitor şi consilier al domnului 
Bogdan I Întemeietorul, contribuind esenţial la descălecarea şi aşezarea Ţării Moldovei; d) drept 
mulţumire pentru efortul depus la descălecarea şi aşezarea ţării, neamul Hânculeştilor a obţinut de la 
domni moşii în mai multe ţinuturi din partea meridională a Moldovei. 

 
Astfel, constatăm că tradiţia istorică a Hânculeştilor de la Lăpuşna este categorică în privinţa 

vechimii neamului: sub numele „Hâncul”, strămoşii lor au activat în Ţara de Jos, la Bârlad, încă înainte 
de cea de a doua descălecare a Moldovei care s-a produs sub Bogdan vodă Întemeietorul în anul 1359. 

                                                 
25 Conform Mariei Cosniceanu, din punct de vedere etimologic, numele „Hâncul” ar fi un derivat al „hipocoristicelor germane 
Hannes şi Hans, de la prenumele Iohann, -es (echivalentul german al lui Ion)”, pătruns în Moldova prin intermediul saşilor 
transilvăneni, la care de adăuga „sufixul de origine slavă –co, ce imprimă derivatelor un sens dezmierdător”. Maria 
Cosniceanu, Nume de familie, Chişinău, 2010, p. 84-85.  
26 Gheorghe Bezviconi, Boierii Hâncu // Din trecutul nostru, Chişinău, 1933, Nr. 1, Editată de Asociaţia Culturală-Istorică 
„Neculai Milescu”, p. 3. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 

Toader Hâncul de la Bârlad 

Ioan Hâncul (Isaia ieromonah), 

fondatorul legendar al mănăstirii de la Hangu 
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Apoi, după extinderea hotarului Ţării Moldovei spre răsărit până la Nistru, neamul Hânculeştilor a 
obţinut moşii în ţinuturile Lăpuşna şi Orhei. Fireşte că nu există documente istorice care ar confirma 
tradiţia menţinută de memoria colectivă a neamului Hânculeştilor, totuşi, o atare stare a lucrurilor nu 
ne obligă să o neglijăm. Până la depistarea de noi surse documentare, ar fi normal să ţinem cont şi de 
faptul că această tradiţie istorică a neamului Hânculeştilor se înscrie perfect din punct de vedere 
arhetipal în rândul legendelor referitoare la descălecarea Ţării Moldovei. 

*  *  * 
Revenind asupra personalităţii lui Mihalcea Hâncul, trebuie să specificăm că acesta a fost atestat de 

sursele narative interne spre sfârşitul domniei lui Vasile vodă Lupul. Astfel, în anul 1653, în contextul 
rebeliunii boierilor conduşi de logofătul Gheorghe Ştefan împotriva lui Vasile vodă Lupul, domnul, 
retras la Hotin, a trimis nişte slujitori de încredere la cuscrul său, Bogdan Hmelniţki, hatmanul Ucrainei, 
solicitând ajutor militar. Aceşti boieri au fost însoţiţi de mai mulţi oşteni moldoveni, inclusiv de 
Hânculeştii aflaţi sub conducerea lui Mihalcea Hâncul. Hânculeştii au revenit înapoi în Moldova 
împreună cu cazacii lui Timuş Hmelniţki, şi alături de care au participat la ciocnirea victorioasă de lângă 
satul Popricani, pe Jijia: „şi era şi ai noştri, carii ţinea cu Vasilie-vodă, pe lângă Ştefăniţă păharnicul, din 
Hănceşti şi den Hânţeşti o samă şi câţi cercheşi de-a lui Vasilie vodă, carii toţi aceşte mărsese cu boierii cei 
trimişi de Vasilie vodă la Hmil hatmanul”29. De altfel, gruparea Hânculeştilor a participat activ de-a 
lungul întregii perioade de lupte interne de partea lui Vasile vodă Lupul, precum şi contra coaliţiei 
munteano-transilvănene din anul 1653, inclusiv la renumita bătălile de la Finta, în Ţara Muntenească; iar 
ulterior, alături de Ştefăniţă Coci paharnicul, – la confruntatea „aproape de sat de Faraoni, anume Valea 
Sacă”, la ţinutul Bacăului: „au plecatu fuga şi Ştefăniţă păharnicul, şi Hânculeştii” până au „trecut fără 
vad apa Bistriţii”; precum şi la cea de „dincoace de Târgul Frumos, la Sirca”30. Necătând la faptul că 
oastea lui Vasile vodă Lupul a fost înfrântă la Sirca, detaşamentul Hânculeştilor a dat dovadă de mult 
devotament şi de o adevătată nobleţe, fiind printre acei puţini slujitori credincioşi care au fost alături de 
domn până la sfârşit, apărându-l cu succes de atacurile vrăjmaşilor: „singur Vasile vodă, vădzându 
răzsipa oştii sale, au purces şi el odată foarte cu puţini lângă sine. Apoi s-au strânsu pe lângă dânsul den 
capete slujitorilor şi den Hânceşti unii şi l-au luat între sine, apărându-l cu mare lauda sa şi este şi 
pomenire cinsteştă”, pentru că, după cum apreciază Miron Costin, „la vreme ca aceia să stai la nevoia 
domnului cu cinste vecinică hiecăruia este”. Probabil, Hânculeştii, alături de alţi părtaşi, l-au însoţit pe 
Vasile vodă Lupul şi în timpul pribegiei din Ucraina, „la Volodjin, un oraş căzăcescu”, precum şi la cea 
de a doua expediţie în Moldova a lui Timuş Hmelniţki31. Avem tot temeiul să admitem acest lucru 
deoarece Hânculeştii au constituit ultimul bastion de rezistenţă al partidei lui Vasile vodă Lupul: „numai 
o samă de lăpuşneni, ales Hânceştii, nu era de odată aşedzaţi, şi fugisă Mihalcea Hâncul la turci”. Însă, în 
condiţiile în care Gheorghe vodă Ştefan a fost recunoscut de Poarta Otomană în calitate de domn legitim, 
s-a reuşit cu ajutorul turcilor anihilarea şi a acestui focar de nesupunere: „Ce agiungându Ştefan vodă cu 
bani la paşea de Silistra, l-au prinsu paşea şi l-au trimis în obedzi la Ştefan vodă” pe Mihalcea Hâncul, „şi 
l-au ertat şi l-au pus armaş al doilea”32. 

Fidelitatea Hânculeştilor şi a lăpuşnenilor faţă de casa Coci n-a fost trecută cu vederea nici de 
domnul Ştefăniţă vodă, fiul lui Vasile vodă Lupul, care i-a încredinţat lui Mihalcea Hâncul serdăria 
Orheiului. Astfel, în toamna anului 1659, în contextul luptelor, pentru scaunul domnesc, dintre 
Ştefăniţă vodă Lupul şi Constantin vodă Şerban, oştirea primului îl avea printre conducători şi pe 
Mihalcea Hâncul serdarul: „pre câtă oaste era, o trimisesă Ştefăniţă vodă toată în frunte pre Răut, cu 
Catargiul şi cu Grigorie păharnicul şi cu Mihalcea Hâncul sărdariul şi călăraşii de ţară şi toţi mazilii cei 
mai sprinteni, aproape de 2000 de oameni”33. Prezintă interes faptul că în tabăra adversă, cea a lui 
Constantin vodă Şerban, se afla orheianul Apostol Durac34, viitorul tovarăş al lui Mihalcea Hâncul în 
timpul rebeliunii din 1671-167235. După ce Ştefăniţă vodă Lupul şi-a consolidat domnia prin izgonirea 

                                                 
29 Miron Costin, Opere, Chişinău, 1989, p. 126. 
30 Ibidem, p. 138-140. 
31 Ibidem, p. 140. 
32 Ibidem, p. 152. 
33 Ibidem, p. 184. 
34 Ibidem, p. 185. 
35 Alexandru Amiras, Cronica anonimă a Ţerei Moldovei (în continuare: Alexandru Amiras, Cronica...) // Cronicile Romaniei seu 
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lui Constantin vodă Şerban, în acelaşi an a fost obligat să trimită sprijin militar turcilor, împotriva lui 
Gheorghe Racoczi, principele Transilvaniei: „Iau venit poruncă să trimiţă oastea în Ţara Ungurească... 
asupra lui Racoţii... şi au trimis Ştefăniţă vodă pre Voicehovschii, căpitanul de lefecii, cu 1000 de 
oameni şi pre Mihalcea Hâncul serdariul”36. În timpul bătăliei de lângă Cluj oştirea otomană a fost 
condusă de către „Săidi paşea”, care a avut la îndemână 6000 de turci, 2000 de munteni şi, cel puţin, 
1000 de moldoveni („adunându-se şi oastea muntenească şi a noastră, au purces asupra lui Racoţii, şi la 
Cliujvar, la oraş, le-au eşit Racoţii înainte cu oştile sale”37), iar Gheorghe Racoczi – 8000 de oşteni. Lupta 
de la Cluj s-a încheiat cu înfrângerea ardelenilor, nu fără contribuţia muntenilor şi a moldovenilor, 
„încurajaţi” şi „motivaţi” într-un mod specific de „Săidi paşea”. Astfel, acesta din urmă, înaintea luptei, 
ştiind că moldovenii şi muntenii lupta de partea otomanilor cu slabă tragere de inimă, i-a chemat în 
cortul său de campanie pe conducătorii detaşamentelor Ţării Moldovei (Mihalcea Hâncul şi căpitanul 
Voicehovschi) şi Ţării Munteneşti (Constantin Cantemir), pentru coordonarea acţiunilor, dându-le o 
„lecţie” de comportament: „Câinior! Iaca eu oi purcede dirept asupra gheaurului, şi nu cu altă armă, 
numai cu sabiia. Din voi carele să va apuca, ori de arcu, ori de altă armă, aceluia capul îi voi tăia, şi întâi 
voao, capeteniilor. Şi aceasta învăţătură să ţineţi cum vă dau poruncă”38.  

În general, cariera lui Mihalcea Hâncul a fost în ascensiune până în timpul celei de a doua 
domnii a lui Gheorghe vodă Duca. Astfel, el a deţinut dregătoria de armaş al II-lea (atestat în această 
funcţie între 1654 şi 1 iunie 1657, adică pe vremea lui Gheorghe vodă Ştefan), apoi cea de serdar (în 
care este menţionat între 2 mai 1659 şi 10 aprilie 1662, în timpul domniilor lui Gheorghe vodă Ghica, 
Ştefăniţă vodă Lupul şi Eustratie vodă Dabija) şi, ulterior, cea de mare medelnicer (atestat între 4 mai 
1666 şi 1 septembrie 1667, pe vremea lui Iliaş vodă Alexandru). Probabil, funcţia de serdar 
(menţionat la 2 iulie 1670) a deţinut-o şi în timpul primei domnii a lui Gheorghe vod Duca39. 
Deoarece domnul Gheorghe vodă Duca, în cea de a doua sa domnie, nu i-a mai învrednicit cu 
dregătorii pe unii boieri, printre care figura şi Mihalcea Hâncul (menţionat la 17 iunie 1673 ca fost 
serdar), dar şi din cauza dărilor excesive („Duca vodă au inceputu a scote multe şi grele dări pre 
boeri şi pre ţeră. Insă pre uă semă de boeri lipuşneni şi orheani ne lipindu-i de curte ca se-i boeresă; 
era cu dările şi cu asupririle vistieriei nu-i uita in totă vremea”40), s-au revoltat josenii pruto-nistreni: 
„rădicatu-s-au Hâncesştii cu toţi orheianii şi lăpuşnenii cu oaste”41. Mai detaliat asupra cauzelor, 
efectelor şi desfăşurării propriu-zise a revoltei josenilor, din anii 1671-1672, s-au oprit în investigaţile 
lor ştiinţifice istoricii Nicolae Grigoraş42, Ion Negrei43 şi Gabriel Bădărău44, de aceea nu vom insista 
prea mult asupra acestui epizod. Vom evidenţia doar faptul că evenimentul respectiv, ce a influenţat 
semnificativ istoria Ţării Moldovei, a fost dirijat în mare măsură de Mihalcea Hâncul, împreună cu 
rudele şi apropiaţii săi din ţinutul Lăpuşnei (precum şi soarta Hânculeştilor s-a aflat sub impactul 
direct al efectelor rebeliunii – n.n.), iar Ion Neculce a botezat, în letopiseţul său, forţele armate ale 
rebelilor după numele fostului serdar: „oastea Hânceştilor”45. 

Astfel, ştim că Mihalcea Hâncul, împreună cu Apostol Durac şi Constantin clucerul, au fost 
căpeteniile revoltei („viid Hâncu şi cu Durac sărdariul aice în Eşi, cu toate oştili”46; „s-au sculatu 
Mihalcea Hâncu ce-au fost stolnicu mare şi Durac ce au fostu serdaru, şi Constantinu ce au fostu 
cluceru şi alţi boeri şi multe capete, şi alţii mai de josu dintr-acele ţinuturi”47; „s-au sfătuitu unii din 

                                                                                                                                                                  
Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei, a doua ediţiune, de Michail Kogălniceanu, tom. III, Bucureşti, 1874, p. 100-102. 
36 Miron Costin, Opere, Chişinău, 1989, p. 187. 
37 Ibidem, p. 187. 
38 Ibidem, p. 187-198. 
39 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971, p. 407-408. 
40 Nicolae Costin, Leatopiseţul Terei Moldovei (în continuare: Nicolae Costin, Leatopiseţul...)// Cronicile Romaniei seu Letopiseţele 
Moldaviei şi Valahiei, a doua ediţiune, de Michail Kogălniceanu, tom. II, Bucureşti, 1872, p. 7. 
41 Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei (în continuare: Ion Neculce, Letopiseţul...), Bucureşti, 1986, p. 44-45. 
42 Nicolae Grigoraş, Marea răscoală populară din Moldova dintre 1671 şi 1672 // Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, anul XIII, fasc. 
2, Iaşi, 1962, p. 209-237. 
43 И. А. Негрей, Востание 1671-1672 г. в Молдавии. Причины и движущие силы // Известия АН МССР, Серия 
общественных наук, 1986, Nr. 1, c. 22-29. 
44 Gabriel Bădărău, Răscoala din Moldova de la 1671-1672 // Patrimoniu, Chişinău, 1992, nr. 1, p. 79-99. 
45 Ion Neculce, Letopiseţul..., p. 44. 
46 Ibidem, p. 44. 
47 Nicolae Costin, Leatopiseţul..., p. 7. 
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boierii Lăpuşneni, şi Orheieni, şi Soroceni, şi dzicu unii că se fostu şi cu ştirea boieriloru din Iaşi, şi s-au 
sculatu o semă de oste cu acei boieri, fiindu-le căpitenii Hâncul serdarul, şi Costandinu clucerul, şi 
Duracu serdaru, şi alţii mai tineri, şi cu câteva mii de omeni au venit la Iaşi asupra Ducăi vodă”48). 
Ceva mai sus am arătat că Mihalcea Hâncul şi Apostol Durac, în anul 1659, în contextul luptelor dintre 
Ştefăniţă vodă Lupul şi Constantin vodă Şerban, s-au aflat în tabere opuse, ca mai târziu, în timpul 
evenimentelor din 1671-1672, să participe împreună în calitate de organizatori şi lideri ai acestei acţiuni 
de forţă. Având în vedere că izvoarele istorice semnalează existenţa mai multor neînţelegeri, în 
decursul revoltei, între căpetenii, cum ar fi lupta pentru întâietate şi pentru scaunul domnesc (unele 
surse externe îl arată în calitate de domn al Ţării Moldovei pe Mihalcea Hâncul, iar altele – pe Apostol 
Durac), precum şi diveregenţele legate de decizia pe care urmau să o adopte rebelii în condiţiile 
apropierii oştirii turco-tătare (Apostol Durac opta pentru luptă, lucru considerat inacceptabil de 
Mihalcea Hâncul pentru că rebeliunea a fost direcţionată împotriva domnului şi nu contra Porţii 
Otomane). De altfel, Mihalcea Hâncul şi Apostol Durac reprezentau diferite grupări boiereşti ţinutale: 
primul conducea cu lăpuşnenii, iar al doilea – cu orheienii. În aceste condiţii, este fireacă întrebarea 
privind cauzele ce au făcut posibilă, excluzând relaţiile încordate cu Gheorghe vodă Duca, concilierea 
acestor vechi concurenţi. Considerăm că, în această privinţă, un rol important l-au avut relaţiile de 
rudenie. Astfel, fiul lui Constantin clucerul, anume Toderaşco Clucerescul, a fost căsătorit cu 
Alexandra, sora lui Apostol Durac, iar fiul lui Mihalcea Hâncul, anume Dumitraşco Hâncul, a fost 
căsătorit cu o fiică a lui Constantin clucerul şi soră lui Toderaşco Clucerescul49. Ne rămâne doar să 
verificăm dacă aceste legături de rudenie au fost stabilite încă înainte de revoltă, sau mai târziu. 

 
De altfel, şi destinul, de după rebeliune, al lui Mihalcea Hâncul diferă semnificativ de cel al lui 

Apostol Durac. După ce ambii s-au refugiat peste Nistru, la Raşcov, în Ucraina poloneză („eră Hâncul 
şi Durac, şi capetele celelalte au fugitu toţi in Ţera Căzăcescă”50; „purcesu cătră Ţera Leşască”51), peste 
ceva timp Mihalcea Hâncul s-a reîntors în Ţara Moldovei, fiind iertat de Gheorghe vodă Duca, care l-a 
învrednicit cu dregătoria de mare stolnic, după cum ne mărturisesc unele letopiseţe interne, care insistă 
asupra existenţei anumitor tratative secrete între Mihalcea Hâncul şi Gheorghe vodă Duca; la rândul 
său, Apostol Durac ar fi rămas în Polonia până la sfârşitul vieţii: „Dzicu alţii că domnul au agiunsu în 
taină la Hâncul şi l-au trasu spre partea sea, cum au arătatu pre urmă semnile, că după ce au şedzutu 
în Ţera Leşască puţinu, au venitu eră în ţeră şi l-au făcutu Duca vodă stolnicu mare, şi în toată domnia 
Ducăi n-au datu nici o dajdie. Eră Duracu au rămasu totu în Ţera Leşască până la morte”52.  

Cert este faptul că Mihalcea Hâncul este atestat de documentele interne în dregătoria de stolnic 
abia în anul 167653, adică tocmai în timpul domniei lui Antonie vodă Ruset (1675-1678). În acest sens, 
prezintă interes şi relatările letopiseţelor precum că Gheorghe vodă Duca, în cea de a treia sa domnie 
(1678-1683), l-a condamnat la moarte pe Donie Potlog, fiul vitreg al lui Mihalcea Hâncul, pentru a se 
răzbuna pe acesta din urmă. Astfel, conform cronicarului Nicolae Muste: „Atunce în domnia a treea, 
vrut-au Duca vodă se plătescă slujba ce i-au făcutu Hăncul, pre care mai susu l-amu pomenitu în 
domnia a doua, că au trimesu de au adusu pe feciorul Hăncului, pe Donia, de unde era trăitoru, şi i-au 
tăiatu capul în Tergul Frumosu în curţele cele domneşti, nefiindu vinovatu; ce foră judecată l-au 
omorâtu”54; iar după Nicolae Costin: „Totu intr-acestaşu anu (7188 – n.n.), in luna decemvrie 11 dzile, 

                                                 
48 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 100-102. 
49 Sergiu Bacalov, Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea. Studiu istorico-genealogic, 
Chişinău, 2012, p. 244-245. 
50 Nicolae Costin, Leatopiseţul..., p. 7. 
51 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 100-102. 
52 Ibidem, p. 100-102.  
53 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971, p. 407-408. 
54 Nicolai Muste, Letopiseţul Ţerei Moldovei (în continuare: Nicolai Muste, Letopiseţul...) // Cronicile Romaniei seu Letopiseţele 
Moldaviei şi Valahiei, a doua ediţiune, de Michail Kogălniceanu, tom. III, Bucureşti, 1874, p. 20. 
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au trimisu Duca vodă la Donie, fiiastrul Hâncului, ce fusese vătaf de aprozi, eră atunce era staroste la 
Putna; şi de la Focşeni aducendu-l până la Tergul-Frumosu, l-au sugrumatu in curţile domneşti, acolo, 
Roşca aga, cu porunca Ducăi vodă, pre obceiu muntenescu, luatu de la turci, fără nici o vină, ci tocma 
in pisma că se redicase ţera pre dânsul”55. 

*  *  * 
Rebeliunea din 1671-1672, trecând cu vederea teroarea care a însoţit această mişcare („Hâncesştii 

au întrat în curte şi pin casăli boiaresşti şi neguţitoresşti, pen târgu, strângându şi jăcuind. Şi 
prindzindu pre greci, pre câţi i-au găsit, pe toţi i-au omorât”56; „au venitu cu oste la Iaşi de au închisu 
pre Duca vodă în curtea cea domnească şi multe reutăţi şi jafuri au făcutu pren tergu”57) a fost însoţită 
de trei confruntări militare între josenii pruto-nistreni şi oastea domnului Gheorghe vodă Duca, la care 
s-au alturat, în faza finală, detaşamente turceşti şi tătăreşti:  

1) lupta de la Ciric, dinspre răsărit de târgul Iaşi, încheiată cu victoria rebelilor. Astfel, la 29 
noiembrie 1671, oastea lăpuşnenilor, orheienilor şi sorocenilor („boierii Lăpuşneni, şi Orheieni, şi 
Soroceni” şi „o semă de oste cu acei boieri”, „cu câteva mii de omeni”58) „au venit la Iaşi asupra Ducăi 
vodă”. Fiind la curent, domnul a gătit „oastea ce avea, şi au trămis-o cu o samă de boieri spre 
întempinarea aceloru zurbale. Şi s-au tempinatu la Ciricu, şi împreunându-se oştile şi vedzendu partea 
de oste a Ducăi vodă că n-oru putea sprijini pe lăpuşneni, şi orheeni, au început a se pleca către denşii, 
şi unii şi a fugi din ostea domnului şi a merge la Hâncul şi la Duracu. Era câţi au mai rămasu din oastea 
Ducăi vodă, au fugitu înapoi şi au venitu la Iaşi, şi s-au închisu în curte”59.  

2) ciocnirile de lângă Dunăre: O încercare a rebelilor de a împiedica pe Gheorghe vodă Duca, 
însoţit de turci, să treacă Dunărea60. 

3) lupta de la Paşcani-Epureni, pe Ichel, la nord de târgul Chişinău. A fost epizodul final, şi cel 
mai dramatic, al epopeii Hânculeştilor. Astfel, aflând despre reîntoarcerea lui Gheorghe vodă Duca de 
peste Dunăre, boierii rebeli au părăsit grabnic Iaşii, şi s-au retras spre târgul Orheiului, pentru a-şi 
consolida forţele: „au încălecatu şi au mersu eră la Orhei şi au strinsu oste îndoită”61. Concomitent, 
Gheorghe vodă Duca, „ş-au luat tătari câţi i-au trebuit, de i-au triimis cu Alexandru Buhuş, ce era pe 
acie vreme sărdariu”, pe urma rebelilor62.  

În afară de oastea loială, condusă de boierii fideli, Gheorghe vodă Duca a avut şi sprijin militar de 
la tătari („i-au datu tătari ajutoru... eră mai mare peste tătari au fost Iamir Aali”63. Conform lui 
Alexandru Amiras, conducătorul tătarilor în timpul luptei de pe Ichel deţinea dregătoria de „el-agasi 
de Bugegu”64) şi turci (conform lui Nicolae Costin: „pre Kaplan paşa care era sarascheru la margine cu 
uă semă de turci”65, iar după Alexandru Amiras, oastea turcească îl avea în frunte pe „Halil paşa, ce era 
atunci saraskeru la Babadagu”66). Nu ştim pe unde au trecut turcii Dunărea, se prea poate că în dreptul 
Galaţilor, dar nu-i exclus că traversarea fluviului s-a făcut pe porţiunea basarabeană, deoarece ştim că 
trupele turco-tătare s-au concentrat în preajma oraşului Chişinău. Spre deosebire de turci, el-agasi 
Iamir Ali cu tătarii, probabil, a venit la Chişinău dinspre răsărit, de la Han-Câşla sau Căuşeni. Astfel, 
aflarea oştirii turco-tătare la Chişinău n-a fost o simplă întâmplare, deoarece se pare că acolo s-a făcut 
joncţiunea detaşamentelor turceşti (împreună cu care se afla Gheorghe vodă Duca) cu cele tătăreşti. Nu 
excludem faptul că moldovenii loiali domnului, conduşi de cumnatul acestuia, serdarul Alexandru 
Buhuş, au sosit primii la Chişinău, urmărind îndeaproape acţiunile josenilor rebeli, constituind astfel 
nu altceva decât avangarda oştirii turco-tătare.  

                                                 
55 Nicolae Costin, Leatopiseţul..., p. 20. 
56 Ion Neculce, Letopiseţul..., p. 44. 
57 Nicolae Costin, Leatopiseţul..., p. 7. 
58 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 100-102. 
59 Ibidem, p. 100-102. 
60 Nicolae Grigoraş, Marea răscoală populară din Moldova dintre 1671 şi 1672 // Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, anul XIII, fasc. 
2, Iaşi, 1962, p. 229-230. 
61 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 101. 
62 Ion Neculce, Letopiseţul..., p. 44-45. 
63 Nicolae Costin, Leatopiseţul..., p. 7. 
64 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 101. 
65 Nicolae Costin, Leatopiseţul..., p. 7. 
66 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 101. 
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Schema grafică a luptelor de la Chişinău şi Paşcani-Epureni 

Josenii rebeli aflaţi la Orhei, fiind informaţi că „au venitu Duca vodă la Chişenău cu paşa şi cu el-agasi”, 
au reacţionat imediat: „au pogorâtu şi boierii cu oastea la satu la Paşcani pe valea Ichiului două cesuri de la 
Chişenău mai susu”67. Astfel, înainte de luptă, oastea turco-tătară şi detaşamentele lui Gheorghe vodă Duca 
îşi instalaseră tabăra la Chişinău, iar cea a boierilor joseni rebeli – la satul Paşcani, pe Ichel. 

Detalii concrete referitoare la confruntarea dintre detaşamentele moldovenilor rebeli şi oştirea 
turco-tătară sunt puţin cunoscute, având în vedere caracterul fragmentar şi contradictoriu al surselor. 
Deocamdată putem evidenţia două etape distincte ale acesteia:  

a) Etapa I, pe care o putem numi convenţional „bătălia de la Chişinău”. Această luptă s-a dat 
între tătari şi un mic detaşament de călăreţi din oastea rebelilor, trimis să însoţească la Chişinău 
delegaţia rebelilor însărcinată cu iniţierea tratativelor de pace. Când discuţiile au suferit eşec iar solia 
rebelilor a fost lichidată fizic68, „călărimea cealaltă vedzându mortea acelora, au fugitu la ostea cealaltă 

                                                 
67 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 101-102. 
68 De la Paşcani „au alesu o semă de omeni călări, şi i-au trimăsu la Halil paşa ca să pârescă pre domnu la paşa dzicendu, că nu-l 
primescu domnu pentru strânbătăţile lui. Eră decă au mersu la paşa, le-au aretatu fermanu celu imperătescu, dzicendu-le să se 
părăsescă de acestu lucru necuviosu, eră greşela loru au ertat-o Imperăţia. Eră bieţii pămenteni strigau cu toţii, că nu le trebuie 
Duca vodă. Eră ăaşa răspundzendu-le erăşi că este poronca Imperăţiei, şi nu se pote într-altu chipu; eră ei de trei ori strigându totu 
aşa că nu ne trebue, atunce paşa mâniindu-se, au pentru că avea poroncă de la Imperăţie, ori îndemânatu de Duca vodă, îndată au 
poruncitu se-i prindză, şi au prinsu şesă dintr-enşii, şi pre locu i-au spendzuratu, eră pre alţii i-au tăiatu. Eră călărimea cealaltă 
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ce era la Paşcani. Şi fugendu i-au agiunsu tătarii şi i-au tăiatu, până au vedzutu şi cealaltă oste de la 
Paşcani”, iar „tătarii au omorâtu pre bieţii moldoveni în tote delurile”69. Probabil acest epizod l-a făcut 
pe cronicarul Ion Neculce să creadă că lupta decisivă s-a dat la Chişinău: „Insă acele capete ce s-au 
fostu rocoşitu asupra lui, nevrendu să i se închine, Duca vodă le-au datu resboiu la Chişinău, şi 
infrengendu-i pre acei moldoveni cu tătarii şi turcii multă mulţime de omeni au peritu de sabiă. Pre 
alţii i-au robitu şi mulţi au muritu de frigu fiindu vreme de ernă, şi forte gerosă şi mare”70. Însă, din 
relatarea lui Alexandru Amiras, bazată pe ceea ce „povestescu unii din slugitorii acei ce au fostu întru 
ostea moldovenească”, aflăm că grosul armatei rebelilor a rămas pe Ichel, precum şi faptul că după 
uciderea delegaţilor trimişi la Chişinău „s-au risipit şi oastea loru” de la Paşcani71;  

b) Etapa II – „bătălia de la Paşcani-Epureni”. Deoarece cronicarul Nicolae Muste scrie precum că 
Duca vodă „cu tătarii, au lovitu pe ostea Hăncescilor la Epureni de iau bătutu, şi iau risipitu”72, iar 
satul Epureni (moşia acestuia, actualmente, este înglobată în cea a satului Micleşti) a fost amplasat mai 
sus de Paşcani, putem presupune că a existat încă o ciocnire a tătarilor cu rebelii, probabil doar cu 
detaşamentele lui Apostol Durac, deoarece acesta din urmă a fost o fire aprigă şi părtaşul unor metode 
dure de acţiune: „că deca au vedzutu Duracu cum tătarii au omorâtu pre bieţii moldoveni în tote 
delurile, multă pricină au avut cu Hâncul, dzicându Duracu, că de vreme c-au făcutu până într-atâta, 
să lovească şi pre paşa şi pre el-agasi şi să-i omoare, că era ostea loru mai multă de câtu a paşii, apoi să 
trimiţă la Ţarigradu, şi să arăte nevoia şi strâmbătăţile ce le-au făcutu paşa”73. La rândul său, Mihalcea 
Hâncul, înţelegând gravitatea situaţiei, a refuzat să lupte contra puterii suzerane: „Hâncul n-au 
priimitu dzicându că nu vrea să fie hainu Imperăţiei, şi acesta dzicându au datu biciu calului, şi au 
purcesu cătră Ţera Leşască”74. Or, una ar fi fost lupta contra domnului Gheorghe vodă Duca şi a 
anturajului acestuia, şi alta conflictul deschis cu puterea suzerană. Prada cumplită l-a care a fost supusă 
Ţara Moldovei din partea tătarilor în vremea lui Petru vodă Rareş, Ioan vodă cel Cumplit şi Vasile 
vodă Lupul, a arătat cât de periculoasă putea fi „hainirea”. În acest sens, elocvent este exemplul de mai 
târziu, din 1711, când, drept urmare a „hainirii” lui Dimitrie vodă Cantemir, Poarta Otomană a lăsat 
din nou Moldova la dispoziţia tătarilor, fiind robită o mare parte din populaţia ţării. Astfel, deşi 
comportamentul lui Mihalcea Hâncul la Paşcani poate fi condamnat, deoarece, având forţe suficiente 
(„era ostea loru mai multă de câtu a paşii”75), a evitat lupta cu turco-tătarii, astfel au avut de suferit 
mulţi locuitori („pe mulţi oameni au robit dint-acelea ţinuturi şi pe mulţi din căpetenii, căpitani, 
hotnogi, prindzindu-i, i-au spândzurat”76; „multă mulţime de omeni au peritu de sabiă. Pre alţii i-au 
robitu şi mulţi au muritu de frigu fiindu vreme de ernă, şi forte gerosă şi mare; mulţi din prostime 
bărbaţi, femei şi copii au peritu de frigu fiindu băjeniţi”77); însă, să nu uităm că, în cazul „hainirii”, în 
contextul rivalităţii turco-polone, ar fi fost pusă în pericol însăşi existenţa Ţării Moldovei. Trebuie să 
evidenţiem faptul că mesajul însăşi cronicarilor, în privinţa poziţiei adoptate de Mihalcea Hâncul la 
Paşcani-Epureni, diferă, de aceea considerăm prematur să tragem concluzii pripite: „Iarna era mare 
atunce. Hânceştii atuncii nu ştim, n-au vrut au n-au îndrăznitu să facă vrun rău domnului”78.  

*  *  * 
În continuare ne vom referi la descendenţa lui Mihalcea Hâncul. După cum am menţionat mai 

sus, deocamdată nu se ştie cine au fost înaintaşii lui Mihalcea Hâncul, însă se cunoaşte numele unui 
frate de al său, anume Ştefan [Hâncul], izbaşul, adică conducătorul unei cete de oşteni. Despre aceasta 
ne mărturiseşte un zapis din anul 1657, prin care un oarecare Nichita a vândut partea sa din satul 
Condreşti „Mihalcii armaş şi frăţâni-său Ştefan izbaş”79. Atragem atenţia că în acest document, atât în 

                                                                                                                                                                  
vedzându mortea acelora, au fugitu la ostea cealaltă ce era la Paşcani” în: Alexandru Amiras, Cronica..., p. 101-102. 
69 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 102. 
70 Nicolae Costin, Leatopiseţul..., p. 7. 
71 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 102. 
72 Nicolai Muste, Letopiseţul..., p. 7. 
73 Alexandru Amiras, Cronica..., p. 102. 
74 Ibidem, p. 102. 
75 Ibidem, p. 102. 
76 Ion Neculce, Letopiseţul..., p. 44-45. 
77 Nicolae Costin, Leatopiseţul..., p. 7. 
78 Ion Neculce, Letopiseţul..., p. 45. 
79 Aurel V. Sava, Documente privitoare la tîrgul şi ţinutul Lăpuşnei (în continuare: Aurel V. Sava, Doc. Lăp.), Bucureşti, 1937, nr. 56, p. 76-77. 
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cazul lui Ştefan, cât şi al fratelui său, Mihalcea Hâncul, n-a fost indicat numele de neam ci doar 
denominaţiile slujbei şi dregătoriei deţinute de aceşti Hânculeşti: „izbaş” şi „armaş”. Ne-am oprit 
atenţia asupra acestui subiect deoarece unii cercetători au considerat că denumirea slujbei, „izbaş”, a 
fost porecla lui Ştefan [Hâncul], numindu-l în continuare în lucrările lor cu numele „Ştefan Izbaş”.  

Contemporan cu Mihalcea Hâncul şi cu fiul său, Dumitraşco, a fost Constantin Hâncul, 
căpitan, atestat la 15 august 1679, în Ucraina, „la Şanghei Soltan pe Nipru”, ca martor alături de alţi 
boieri moldoveni de la Orhei, cum ar fi Toderaşcu căpitan, Hăjdău căpitan, Păcurar căpitan, Costin 
izbaş, Sturzea izbaş de Ciopleni şi preotul de Mimoreni, la vânzarea făcută de către Postolache, fiul 
lui Ivan din Criuleni, a ocinii sale din Criuleni lui Donici clucerul, „fiindu... la oaste, şi căzându la 
boală şi la greu”80. Iar la 24 iulie 1694, Pavel, fiul lui Andrei din Boldureşti a vândut „o moşii la sat la 
Căzăneşti… cu pomeţi dumisali Costandin Hâncul să fii moşii dumilali şi cuconilor dumisali şi 
nepoţilor dumisali” pentru 14 lei81. Locul căpitanului Constantin Hâncul în spiţa genealogică a 
neamului Hânculeştilor, deocamdată, nu l-am identificat. Însă, existenţa lui Ştefan [Hâncul], izbaş, şi 
a lui Constantin Hâncul, căpitan, vine să confirme ideea că neamul Hânculeştilor nu a început cu 
Mihalcea Hâncul. 

Există mai multe informaţii referitoare la familia lui Mihalcea Hâncul, care a fost căsătorit cel 
puţin de două ori. Prima lui soţie s-a numit Marula, fiica unui Costin: „Costin, socrul lui Mihalce 
Hâncul, tatul Marulei giupănesei lui Mihalce Hâncul”82. Din această căsătorie Mihalcea Hâncul a 
avut patru copii („Mihalce Hâncul au avut patru ficiori, trei fete şi un făt pe Dumitraşco Hâncul”): 
un fiu, Dumitraşco Hâncul („Dumitraşco s(â)nă Mihalce Hâncul”), şi trei fiice, Maria („parte Măricăi, 
fetii cei mai mari”), Alexandra („Alexandra, fata lui Mihalcea Hâncul”; „pe Alexandra o ar fi făcut 
Mihalce Hâncul cu Marula fata lui Costin”) şi Chelsia („alti doî feti Alixandrii şi Chelsiei”)83. Deşi, la 
un moment dat, către mijlocul secolului al XVIII-lea, în contextul unui proces legat de împărţirea 
moşiilor strămoşeşti, profitând de faptul „că nu-i nime din Chelsiea”, unii dintre nepoţii lui Mihalcea 
Hâncul au declarat, fără să prezinte vreo dovadă, „cum Alexandra nu iaste soră bună cu Chelsia, că 
pe Alexandra o ar fi făcut Mihalce Hâncul cu Marula fata lui Costin, iar pe Chelsia o au făcut-o cu 
altă fămee şi în ce chip ar fi încăput Chelsiea a stăpâni înpreună cu Alexandra moşii ce era de pe 
Marula” nu se ştie. Însă, un urmaş al lui Dumitraşco, cel care a intrat în stăpânirea părţilor de moşie 
ale Chelsiei, „au răspunsu că de suti de ani nu poate da samă într-alt chip fără cât el pe Chelsia o ştie 
soră bună cu Alexandra”84. 

Cea de a doua soţie a lui Mihalcea Hâncul s-a numit Nastasia, care la rândul ei a fost căsătorită 
anterior cu un Potlog, având împreună trei copii: Necula Potlog, Donie Potlog şi Costantin Potlog (din 
mărturia lui „Costantin Potlog ficiorul Neculii, i Gheorghiţă ficiorul lui Costantin Potlog” pentru o 
moşie „pe care o trage Potlogeştii că ar fi driaptă moşiia lor di la Necula, tatăl lor, şi de pe fraţâi Neculi, 
Doni şi Costantin, cari au fost hiestri (fii vitregi – n.n.) Mihalcii Hâncului şi de pe moaşa lor Nastasăia 
pe care au ţânut-o Mihalcia Hâncul”)85. Relativ la Donie Potlog, vătaf de aprozi, apoi staroste de Putna, 
am arătat mai sus destinul său tragic, fiind executat, fără judecată, la 11 decembrie 1680, de către 
„Roşca aga, cu porunca Ducăi vodă”86. Amintirea despre această nedreptate a fost menţinută şi în 
tradiţia de familie a neamului Potlogeştilor, reprezentanţii căruia, într-un document din anul 1723, 
deosebeau soarta lui Done („peire” – moarte năpraznică) de cea a fraţilor săi, Necula şi Constantin: „au 
perit Doni şi au murit Necola şi Costandin”87.  

După cum am arătat mai sus, Necula Potlog a avut un fiu Costantin, iar fratele său, Constantin 
Potlog, a avut un fiu pe nume Gheorghiţă88. 

                                                 
80 Moldova în epoca feudalismului, vol. VI, Chişinău, 1992, nr.3 5; L.T. Boga, Documente basarabene // Arhivele Basarabiei, 1933, an. 
5, Nr. 1, nr. V, p. 68-69.  
81 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr.116, p.138. 
82 Ibidem, nr. 154, p. 180-182. 
83 Ibidem, nr. 154, p. 180-182. 
84 Ibidem, nr. 154, p. 180-182. 
85 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade (Documente slavo-române) (în continuare: Gheorghe Ghibănescu, Surete...), vol. X, Iaşi, 
1915, nr. CXIV, p. 208-209. 
86 Nicolae Costin, Leatopiseţul..., p. 20. 
87 Ibidem, p. 20. 
88 Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. X, nr. CXIV, p. 208-209. 
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Relativ la faptul dacă Mihalcea Hâncul a avut copii cu Nastasia, fosta soţie a lui Potlog, sursele 
istorice, deocamdată, nu atestă în mod direct o atare situaţie. Însă, deoarece la începutul secolului al 
XVIII-lea, unii reprezentanţi ai neamului Hânculeştilor sunt arătaţi în relaţii bune pe plan funciar cu 
Potlogeştii, aspect care face trimitere la existenţa rudeniei de sânge, putem să admite posibilitatea 
existenţei unor asemenea descendenţi. Astfel, la 15 octombrie 1762, un „Ştefan Hâncul, fiul lui Hâncul 
căpitan, dă zapis la măna lui Ioniţă Potlog, Dumitraşco Potlog căpitan, Nicolae Potlog, C(onstantin)tin 
Volcinschi şi Ileana Volcinceasa, cumnata lui Constantin, precum le vinde a parta parte de sat 
Mamorniţa, ţin(utul) Cernăuţi” pentru de 130 lei. Se ştie că această parte din „Mamorniţa fusese 
dăruită de Alexandra, fiica lui Brânzanul de Mamorniţa, lui Iene izbaşa, ginerele lui Murguleţ, moşul 
lui Hâncul, cu dania din 1697 martie 15”, iar „mai târziu Hâncul căpitan a zălogit-o lui Calistru episcop 
cu 60 lei, care a dăruit-o mân(ăstirii) Putna. Ştefan Hâncul a răscumpărat-o şi o vinde acum dându-le 
dania Alexandrei, fata lui Bânzarul, din 15 martie 1697”.  

Astfel, îl avem pe Ştefan Hâncul, fiul unui Hâncul, căpitanul din 15 martie 1697. Un document 
din 9 decembrie 1696, atestă pe un „Ionaşco Hâncul căpitanul, cu soţia lui Maria”89. Deci, putem 
presupune că Ionaşco Hancul, căpitan în 1696, este aceeaşi persoană cu Hâncul, căpitan la 1697, adică 
tatăl lui Ştefan Hâncul. Această presupunere este confirmată de faptul că, soţia lui Ionaşco Hâncul, 
căpitan, s-a numit Maria, asemenea ca pe mama lui Ştefan Hâncul (zapisele din 3 noiembrie 1756 şi 5 
august 1759 arată împărţirea satului Coleuţi de la ţinutul Cernăuţi, din care „giumătate de satul 
Coleuţii au fost a lui Ştefan Murguleţ”, iar „acest Ştefan Murguleţ a avut doi feciori şi o fată şi au 
înpărţit acestă giumătate de sat ficiorilor lui, o parte au dat lui Niculai Murguleţ, o parte Ursului 
Murguleţ şi o parte Marii fiicii sale. Din Marie să trage Hăncul” („din Marie să trag Hănculeştii”). La 
1759 se constată că „parte Hăncului nifiind nimi din Hăncul să o stăpânească toţi păr or vini acii ci să 
tragu din Hăncul” („parte Marii, surorii lui Niculai şi a Ursului din care au eşit Hănculeştii”)90. Astfel, 
putem admite că Ionaşco Hâncul, căpitan, a fost căstătorit cu Maria, fiica lui Ştefan Murguleţ (în cinstea 
căruia a şi fost botezat fiul lor, Ştefan Hâncul), sora lui Niculai şi Ursul Murguleţ. 

 
Între Ionaşco Hâncul şi neamul Potlogeştilor existau anumite legături de rudenie, altfel nu putem 

explica vânzarea părţii de moşie din Mamorniţa făcută de fiul acestuia, Ştean Hâncul către Ioniţă 
Potlog, Dumitraşco Potlog căpitan, Nicolae Potlog şi alte rude ale lor. Trebuie să remarcăm că, 
deocamdată, unica relaţie de rudenie dintre Hânculeşti şi Potlogeşti, anterior anului 1697, este căsătoria 
lui Mihalcea Hâncul cu Nastasia, soţia unui Potlog. Or, printre descendenţii lui Mihalce Hâncul şi ai 
Marulei, în afară de Dumitraşco Hâncul, n-au fost alţi fii. După cum nu întâlnim pe Ştefan Hâncul nici 
printre fiii lui Dumitraşco Hâncul, care s-au numit Grigoraş, Miron şi Niculae. În acest fel, apare 
întrebarea firească privitoare la gradul de rudenie dintre Mihalcea Hâncul şi Ionaşco Hâncul, căpitan. 
Judecând după perioada când ultimul a activat (a doua jumătate a secolului al XVII-lea – începutul 
secolului al XVIII-lea91), vedem că a fost contemporan cu Dumitraşco Hâncul şi, în special, cu fii 
acestuia din urmă. Să fi fost oare Ionaşco Hâncul fiul lui Mihalcea Hâncul şi al Nastasiei lui Potlog? 

                                                 
89 Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia Arhivelor Centrale (în continuare: CDM), vol. IV, 1676-1700, întocmit de Mihai 
Regleanu, Doina Duca Tinculescu, Veronica Vasilescu, Constanţa Negulescu, Bucureşti, 1970, nr. 1884, p. 417. La acea dată 
Ionaşco Hâncul, căpitan, şi soţia sa, Maria, au vândut pentru 16 lei egumenului Nectarie de la mănăstirea Sf. Ioan Gură de Aur, 
„un loc de casă din t(âr)g(ul) Iaşi, de pe Uliţa Herbinte, între casa lui Dima, fost başbulucbaşă şi între locul lui Rango”; Tot 
Ionaşco Hâncul este şi acel „Hâncul căpitan vinde (la [1701-1706] – n.n.) episcopului [Varlaam] de Huşi 16 pământuri şi 10 paşi, 
din Căpriori, din partea Druţului, pentru 20 de merţe de grâu”, în: Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia Arhivelor 
Centrale (în continuare: CDM), vol. V, 1701-1720, întocmit de Veronica Vasilescu şi Doina Duca Tinculescu, Bucureşti, 1974, 
nr.103, p. 27. 
90 Teodor Bălan, Documente bucovinene, vol. V (1745-1760), Cernăuţi, 1939, nr. 104, p. 202-203; şzi şi nr. 80, p. 155-156. 
91 Zapisul lui „Hâncul căpitan din 1722 oct(ombrie) 20 despre zălogirea făcută lui Calistru; chitanţa asupra sumei plătite 
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Dintre descendenţii lui Mihalcea Hâncul şi ai Marulei cunoaştem doar pe copiii lui Dumitraşco 
Hâncul şi pe cei ai surorii sale, Alexandra. Se pare că Chelsia nu a avut urmaşi, deoarece, la mijlocul 
secolului al XVIII-lea, se menţiona, după cum am arătat mai sus, „că nu-i nime din Chelsiea”92. Nu ştim 
nici de existenţa descendenţilor Mariei, cea mai mare fiică a lui Mihalcea Hâncul, despre care, în 1741, 
nici nepoţii ei de frate şi soră nu ştiau nimic, cu toate că nu erau prea siguri de cunoştinţele lor 
genealogice („de n-a fi nici din Mărica nim”93), ceea ce ne face să presupunem că urmaşii ei (dacă mai 
existau la acea etapă), probabil locuiau departe de moşiile părinteşti sau chiar în străinătate. S-ar putea 
întâmpla ca una dintre aceste două fiici ale lui Mihalcea Hâncul, Chelsia sau Maria, să se fi călugărit la 
schitul Vlamnicul (Hâncul) sub numele Paraschiva, precum ne mărturiseşte tradiţia istorică94.  

Despre a treia fiică a serdarului, Alexandra, ştim că a avut o fiică, Tofana (Teofana), şi un nepot, 
de la această fiică, pe nume Apostol: „Tofana şi ficiorul ei Apostol ce s-au răspunsu că să trag din 
Alexandra, fata lui Mihalcea Hâncul” (dintr-o formulare a documentului putem admite că Tofana a 
avut mai mulţi copii: „Tofana cu ficiorii ei”)95.  

Mai multe detalii, de ordin istorico-genealogic, există privind Dumitraşco Hâncul, fiul lui Mihalcea 
Hâncul şi al Marulei. Probabil că el este identic cu acel numit, în 1668, „Dumitraşcu, vătaf de stolnicei”96; 
apoi a deţinut dregătoriile de comis („Dumitraşco Hăncul comis”)97 şi de armaş („Dumitraşco sin 
Mihalcei Hăncului”; „D. Hăncul armaşul”)98. Astfel, putem să admitem că Dumitraşco Hâncul a 
participat la rebeliunea din 1671-1672, urmându-şi părintele în pribegia din Polonia. Mai târziu, în 
preajma fiului Dumitraşco şi-a trăit bătrâneţele tatăl său, Mihalcea Hâncul, care mărturisea la 25 ianuarie 
1698 („văzând eu apropiirea sufletului meu despre moarte”), „ficiorului meu lui Dumitraşcu”, că după 
„moartea giupăneselor mele, dacă au murit, eu cu dânsul am trăit 43 ani până acum”99. Tot Dumitraşco 
Hâncul a fost acela care şi-a scos tatăl, pe Mihalcea Hâncul, din robia turcească de „la Roşiea”, probabil în 
sangeacul Ackerman100, unde ajunsese din pricina datoriilor cauzate de arendarea unor impozite de 
stat101 pe timpul lui Dumitraşco vodă Cantacuzino: „că dându-ne Dumitraşcu vodă la robie, că plătind 
bani ce mâncându-le ţara, iară el ş-au plătit partea lui pe giumătate, iară mie nu mi-au agiuns din toată 
agonisâta me 1000 lei şi m-au luat turcii rob şi m-au dus la Roşiea, iară Dumitraşcu, ficiorul meu, au 
vândut tot ce au avut după sufletul lui şi m-au răscumpărat, iară nepoţi sau fiestre sau alţi oameni ai mei 
nu au vrut să de nime nici un ban”102. Astfel, încă odată constatăm, necătând la faptul că Mihalcea 
Hâncul a avut mare autoritate în ţară, „fiind şi el în ţinutul Lăpuşnii cât un Domn”103, însă, atunci când a 
ajuns să treacă printr-un moment dificil toţi prietenii şi apropiaţii săi, nemaivorbind de lingăi, l-au 
părăsit: „oameni ai mei nu au vrut să de nime nici un ban”104. 

                                                                                                                                                                  
răscumpărând ¼ parte Mamorniţa de la Calistru. Semnează: Ştefan Hâncul şi Arghirie ban staroste” în Teodor Bălan, 
Documente bucovinene, vol. III (1573-1720), Cernăuţi, 1937, p. 155; „un zapis de schimb din 1717 ian(uarie) 2 iscălit de Hâncul 
staroste, Dumitraşco Calmuţchi cpă(itan)” etc pentru nişte sate de la Cernăuţi. În Teodor Bălan, Documente bucovinene, vol. V 
(1745-1760), Cernăuţi, 1939, p. 23. 
92 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 154, p. 180-182. 
93 Ibidem, nr. 154, p. 180-182. 
94 Ion Tentiuc, Contribuţii la istoria mănăstirii Hâncu // Tyragetia, anuar XII, Chişinău, 2003, p. 145; Alexei Agachi, Istoria 
mănăstirii Hâncu (1677-2010), Chişinău, 2010, p. 33-34. 
95 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., 1937, nr. 154, p. 180-182. 
96 Ibidem, nr. 81, p. 103. 
97 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade (Documente slavo-române), vol. XXIV, Iaşi, 1930, nr. 91, p. 99. Document cu veletul greşit. 
98 Ibidem, nr. 92, p. 99-100. Document cu veletul greşit. 
99 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 118, p. 140-141. 
100 Satul Roş(i)a, s-a aflat, probabil, în apropierea Limanului Nistrului, lângă Hancâşla (Udobnoe), unde a existat satul Kizil 
Punar (Fântâna Roşie). Nu suntem întrutotul siguri dacă Kizil Punar este identic cu satul Gura Roşa, care actualmente se 
numeşte Kazaţkoe, în raionul Belgorod-Dnestrovsk, între satele Starokazacie, Palanca şi Krasnaia Kosa (Cosa Roşie). 
101 Importantă în acest sens este srisoarea, din 17 iunie 1673, a domnului Ştefan vodă Petriceicu, care scria de la Hotin lui 
„Mihalcea Hâncul ce-au fost sărdar”: „dămu-ţ ştire că ne-au făcut jalobă la domniia mea Todosie nepotul lui Ciurar ce-au fost 
hotnog pre tine zicându c-au fost luatu el un cal de la boiarenul nostru Ilie Stuzea păharnicul cel mareşi au trecutul în ceia 
parte, iar tu l-ai luat acel calde l-ai datu la ze.....cme şi acmu el au plătit acel calde-au dat boiarenului nostru ce mai sus scrie 
noaăzeci de lei precum ne-au arătatu şi scrisoare de la Bejan armnul precum au plătit şi tu ai luat calul”. „Pentr-aceasta lucru 
deaca vii vedea vartea domniii meali, iar tu numai să-i dai acei noaă zăci de lei de vreami ce-ai luatu calul să nu mai vii jalobă la 
domniia mea ca apoi voi trimiti un aprod şi vei da banii şi-i da şi ciobote” // Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr.102, p.128-129. 
102 Ibidem, nr. 118, p. 140-141. 
103 Ibidem, nr. 118, p. 142. 
104 Ibidem, nr. 118, p. 140-141. 
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Dumitraşco Hâncul a fost căsătorit cu fiica lui Constantin clucerul („dată zestre de C. Crucerescul 
ginerelui D. Hăncul armaşul”105; „Dumitraşco s(â)nă Mihalce Hâncul... Dumitraşco dipe fămeia sa, fata 
lui Costantin cluceriul... el înpreună cu rudele sale Clucereştii”106) şi sora lui Toderaşco Clucerescul 
(„Neculaiu Hâncul, Miron Hâncul căpitan, Grigoraş Hâncul postelnic”107; „Toader Cruceresc postelnic 
au fost unchiu Hânceştilor şi am socotit şi noi că acela au tras la dreptatea şi n-ar fi făcut strâmbătatea 
neamului”108). Referitor la copii săi, ştim despre existenţa unei fiice, Lupa, care a fost căsătorită cu 
medelnicerul Mogâlde Brăescul („să află acum la stăpânirea Lupii, giupânesii lui Mogâldea Brăescul, 
ce au fost medelnicer mare, fata lui Dumitraşco Hâncul, sor mai mare lui Miron Hâncul”109; „Lupa, 
giupâneasa lui Mogâldea medelniceriul”110), şi trei fii: Grigoraş Hâncul („Grigoraş Hâncul postelnic 
ficiorul lui Dumitraşco Hâncul”111; „Grigoraş Hâncul cu fraţii lui Neculai şi Miron ficiorii lui 
Dumitraşco Hâncul”112.), Miron Hâncul („cu Miron Hâncul ficiorul lui Dumitraşco Hâncu nepot de 
ficior lui Mihalce Hâncul”; „Dumitraşco Hâncul tatul lui Miron Hâncul”113) şi Neculai Hâncul (la 31 
iulie 7231 sunt menţionaţi „Mogâldea medelnicer i cumnaţii săi Grigoraş i Neculai şi Miron, ficiorii lui 
Dumitraşco Hâncul, nepoţii lui Mihalcea Hâncul stolnic”114).  

În continuare ne vom opri atenţia asupra descendenţei fiilor lui Dumitraşco Hâncul. Astfel, ştim 
că fiul mai mare al lui Dumitraşco Hâncul, anume Grigoraş Hâncul postelnicul, a fost căsătorit cu 
Tudoriţa, fiica lui Dimitrie Mavrodin, mare paharnic (acesta a mai avut un fiu, Ştefan Mavrodin, al II-
lea paharnic, şi o fiică, Smaranda, soţia marelui logofăt Darie Donici)115. Însă, deocamdată, n-am 
identificat documentar pe urmaşii postelnicului Gligoraş Hâncul. 

Mai bine este reflectată în documente descendeţa celui de al doilea fiu al lui Dumitraşco Hâncul, 
anume Miron Hâncul (căpitan la 26 mai 1722116, iar în unele surse târzii este numit „biv vel căpitan”117), 
care a avut în calitate de soţie pe Maria. La 20 iulie 1763, graţie unui zapis de „înpărţala ci s-au făcut de 
moşie şi de ţigani între ficiorii lui Miron Hâncul căpitan”, ştim numărul şi numele copiilor săi: un fiu, 
Lupul Hâncul („partea Lupului”), şi cinci fiice, Maria („partea Mariei, surorii ce-i mai mari”); Catrina 
(„partea Catrinii”); Sinica („partea Sinicăi); Lupa, căsătorită cu un Hrănaciu („partea Lupii, ci o ţine 
Hrănaciu”), având împreună patru copii: doi fii, Ştefan Hrănaciu şi Neculai Hrănaciu, şi fiicile Ilinca şi 
Zamfira („Ştefan şi Neculai, feciorii Hrănaciului, nepoţii Hâncului”118; „Ştefan Hrănaciul au rămas 
clironoami doao surori a lui, anumi Ilinca fata Lupii şi soru-sa, Zamfira Bidrosoae”119); şi Nastasia, 
căsătorită cu Neculai Iacomi („partea Nastasiei, ci o ţine căpitan Neculai Iacomi”)120, iar fiul lor a fost 
căpitanul Gheorghe Iacomi („Gheorghii Iacomi căpitan, ficiorul Nastasii Iacomesii”121). Lupul Hâncul, 
fiul lui Miron Hâncul („Lupului, ficiorul lui Miron Hâncul căpitan”122; „Lupul Hâncul, fecior lui Miron 

                                                 
105 Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. XXIV, nr. 92, p. 99-100. 
106 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 154, p. 180-182. 
107 Ibidem, nr.132, p. 156-158. 
108 Ibidem, nr. 175, p. 203-204. 
109 Ibidem, nr. 154, p. 180-182. 
110 Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. X, nr. CXIV, p. 206-210. 
111 Ibidem, nr. CXIV, p. 206-210. 
112 Ibidem, nr. CXIV, p. 208-209. 
113 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 154, p. 180-182. 
114 Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. X, nr. CXIV, p. 208-209. 
115 Aurel V. Sava, Documente privitoare la tîrgul şi ţinutul Orheiuluii (în continuare: Aurel V. Sava, Doc. Orh.), Bucureşti, 1944, p. 
173. Constantin Gane, Neamurile Mavrodineşti, Bucureşti, 1942, p. 106. 
116 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr.132, p.156-158. 
117 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1775-1786) (în continuare: Doc. MEF), Cărţi domneşti şi 
zapise, Colecţia Moldova în epoca feudalismului, vol. X, realizat de Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, 
Chişinău, 2005, nr. 128, p. 171-172. 
118 Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. XXIV, nr. 90, p. 98-99. 
119 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1787-1800) (în continuare: Doc. MEF), Cărţi domneşti şi 
zapise, Colecţia Moldova în epoca feudalismului, vol. XI, realizat de Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, 
Chişinău, 2008, nr. 139, p. 184-190. 
120 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 177, p. 205-209. 
121 Doc. MEF, vol. XI, nr. 132, p. 176-181. 
122 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1751-1774 (în continuare: Doc. MEF), Cărţi domneşti şi 
zapise, Colecţia Moldova în epoca feudalismului, vol. IX, realizat de Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bocearov, 
Chişinău, 2004, nr. 98, p. 134-135. 
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Hâncul, biv vel căpitan, nepot lui Dumitraşcu Hâncul stolnic, strănepot lui Mihaiu Hâncul, sărdariul 
din ţinutul Lăpuşnii”123), a avut trei băieţi: Mihai Hâncul, Ion Hâncul şi Ioniţă Hâncul („Mihai şi Ion, 
ficiorii Lupului Hâncului”124; „Mihai şi Ion şi Ioniţă, ficiorii Lupului Hâncului”125). Nu-i clară însă 
relaţia de rudenie dintre Lupul Hâncul şi „Ştefan Hâncul... nepot Lupului”126, atestat la 15 iunie 1784. 
Tot acest „Ştefan Hâncul sotnicul nepot” este menţionat anterior, la 28 martie 1781, printre copii şi 
nepoţii de fii ai lui Miron Hâncul127. Astfel, nu-i sigur dacă Ştefan Hâncul este nepot de fiu lui Lupul 
Hâncul sau nepot de la veri. După cum pare să fie şi cazul lui „Neculai Hâncul post(elnic), nepot lui 
Miron Hâncul”, menţionat la la 28 martie 1781, în acelaşi context cu Ştefan Hâncul128. 

Înainte de a evidenţia spiţa descendenţilor din Lupul Hâncul, fiul lui Miron Hâncul, trebuie să ne 
oprim şi asupra urmaşilor fratelui mai mic al acestuia din urmă, anume Neculai Hâncul, care a deţinut 
dregătoria de cămăraş („Neculai Hăncu esti cu adivărat frati cu Miron Hăncu... şi fii stolnicului 
Dumitraşcu Hăncu”129), deoarece, după 1812, toţi împreună vor lupta pentru a li se confirma nobleţea 
şi pentru a fi acceptaţi în rândul dvorenimii Basarabiei. Astfel, dintr-o spiţă genealogică a neamului 
Hânculeştilor, întocmită în secolul al XIX-lea în cadrul Comisiei Dvoreneşti a Basarabiei, şi confirmată 
de „svidetelstva de la neamurile şi dvorenii Hănculeşti”, aflăm că fraţii „Constantin Hăncu” şi 
„Hariton Hăncu” au fost fii lui Neculai Hâncul („arătaţii doi fraţi sunt adivăraţi fii lui Neculai Hăncu”). 
În spiţă se mai arată că „Constantin Hăncu” a avut un fiu „Vasile”, precum şi „Hariton Hăncu”, la 
rândul său, l-a avut în calitate de fiu pe „Lupu”130. Mai multe detalii privind descendenţii fraţilor 
Constantin şi Hariton, fii lui Niculae Hâncul, ne oferă dosarul confirmării nobleţei neamului 
Hânculeştilor, întocmit, în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, în cadrul Adunării 
Deputaţilor Nobilimii Basarabiei. Astfel, ştim că Constantin Hâncul, în afară de fiul Vasile Hâncul a 
mai avut încă trei feciori: Simion Hâncul, Ştefan Hâncul şi Ilie Hâncul. La mijlocul secolului al XIX-lea, 
printre feciorii lui Constantin apare şi un „Ivan (Ioan) Vasilev”, care de fapt este nepot de fiu, adică 
feciorul lui Vasile Hâncul. Hariton Hâncul, în afară de fiul Lupul Hâncul a mai avut alţi patru copii: 
Petru Hâncul, Vasile Hâncul, Ivan (Ioan) Hâncul şi Ştefan Hâncul131.  

Despre descendenţa fiilor lui Lupul, fiul lui Miron Hâncul, anume fraţii Ion, Ioniţă şi Mihai, 
aflăm multe detalii importante din acelaşi dosar. Astfel, a) Ion Hâncul a avut trei fii, pe Dimitrii 
Hâncul, Nicolai Hâncul şi pe Miron Hâncul; b) Ioniţă Hâncul i-a avut pe Iordache Hâncul, Nicolae 
Hâncul şi pe Isai Hâncul; c) iar Mihai Hâncul a avut doar un fiu, pe Agatii sau Agapii («отец 
просителя (Iordache Hâncul – n.n.) Ионица Лупулов Хинкул с сыновьями его Николаем, Исаем и 
просителем, а также Димитрий, Николай, Мирон Ивановы и Агатий Михаев Хинкуловы»132). 

Mai multe informaţii de ordin genealogic privind ramurile descinse din Miron Hâncul şi Nicolae 
Hâncul, al II-lea cămăraş, le vom prezenta în contextul examinării procesului de confirmare şi 
reconfirmare a nobleţei neamului lor. Dosarul Hânculeştilor nu conţine documente originale privind 
confirmarea nobleţei, ci doar copii, interpelări ale unor reprezentanţi ai neamului către Adunarea 
Deputaţilor Nobilimii Basarabiei privind diferite probleme, precum şi demersuri din partea unor 
instituţii de stat (Judecătorie, Ministerul de Interne, Camera Fiscală etc.) către sus-numita adunare, în 
vederea certificării faptului dacă Hânculeştii au fost confirmaţi în calitate de dvoreni.  

Dosarul mai conţine adresări, răspunsuri, confirmări, eliberări de copii de pe documentele 
originale etc., ale Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei şi a Conducătorului ei. Toate aceste 
documente conţin un bogat material genealogic ce ne permite, în mare măsură, să extindem spiţa 
ramurii neamului Hânculeştilor, descinsă din serdarul Mihalcea Hâncul, până în secolele XIX şi XX. 
Deşi documentele cusute în dosar datează începând cu anul 1846, întocmite în contextul procesului de 

                                                 
123 Doc. MEF, vol. X, nr. 128, p. 171-172. 
124 Doc. MEF, vol. XI, nr. 132, p. 176-181. 
125 Ibidem, nr. 139, p. 184-190. 
126 Doc. MEF, vol. X, nr. 128, p. 171-172. 
127 Leon T. Boga, Documente basarabene, vol. IX, Mănăstirea Hâncu (1677-1812), Chişinău, 1930, nr. IV, p. 3-4. 
128 Ibidem, nr. IV, p. 3-4. 
129 Nicolae Popovschi, Istoria bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea, sub ruşi, Chişinău, 1931, p. 492. 
130 Ibidem, p. 492. 
131 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare: ANRM), Fond 88, inventar 1, dosar 1195, fila 1-10 verso.  
132 Ibidem, fila 41 verso. 
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verificare a nobleţei, acestea ne permit să distingem momentele principale ale procesului propriu-zis 
de confirmare şi reconfirmare a statutului social privilegiat al unor Hânculeştilor. 

După cum am menţionat mai sus, dosarul investigat se referă la confirmarea nobleţii unui grup de 
Hânculeşti format din: a) descendenţii lui Lupul Hâncul, fiul lui Miron Hâncul; b) descendenţii lui 
Constantin şi Hariton, fii lui Niculae Hâncul, care la rândul său a fost fratele drept al lui Miron Hâncul. 
Existenţa acestor grupări în cadrul neamului Hânculeştilor s-a datorat faptului că, pentru început, la 10 
decembrie 1821133, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a recunoscut nobleţea doar descendenţilor 
lui Lupul Hâncul134, iar mai târziu, în anul 1836135, pe cea a urmaşilor lui Constantin şi Hariton Hâncul. 
Ultimii au explicat întârzierea prin aceea că locuiesc în mai multe sate din ţinuturile (uezdurile) Chişinău 
şi Orhei, acolo unde „fiecare dintre noi stăpâneşte părţi de moşie, iar documentele se află doar în mâinele 
unora, încât n-am reuşit în 1821 să ajungem la Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei împreună cu 
rudele noastre”136.  

După cum am specificat, în condiţiile în care, la mijlocul secolului al XIX-lea, nobilimea 
Basarabiei a fost obligată să-şi reconfirme statutul privilegiat, acţiunile întreprinse de dvorenii 
neamului Hânculeştilor au fost caracteristice situaţiei. De această dată primii au reacţionat descendenţii 
lui Constantin şi Hariton Hâncul, „dvorenii basarabeni, lăcuitori în ţinuturle Chişinău şi Orhei, Lupul, 
Ştefan, Ioan şi Petru, fiii lui Hariton şi Ivan Vasiliev, Simion, Ştefan şi Ilie, fiii lui Constantin, toţi 
Hânculeşti”137, care, la 11 martie 1847, au anunţat Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei că 
documentele privind confirmarea nobleţii le-au prezentat încă în anul 1832, menţionând că, la 25 
ianuarie 1836, această adunare „ia recunoscut pe părinţii noştri şi pe noi în calitate de dvoreni, cu 
înscrierea în partea 6 a cărţii genealogice” («признало родителей наших и нас потомственными 
дворянами со внесением в 6-ю родословную книгу»), înaintând documentele Departamentului 
Heraldic138. Aceleaşi persoane au declarat că „noi şi părinţii noştri ne-am născut în regiunea Basarabiei, 
la origine fiind descendenţi din boieri moldoveni, deoarece părinţii noştri au fost fiii răposatului 
Niculae Hâncul, al II-lea cămăraş, care provenea de la serdarul Mihalcea Hâncul”139. Că acest Niculae 
Hâncul, al II-lea cămăraş, a fost fratele lui Miron Hâncul au confirmat însăşi Hânculeştii nominalizaţi: 
„alte rude ale noastre, Ioniţă, Mihail şi Ion, nepoţii lui Miron Hâncul, fratele bunicului nostru Niculae 
Hâncul, al II-lea cămăraş, locuiesc în satul Secăreni, ţinutul Chişinăului”140. 

Spre deosebire de urmaşii lui Miron Hâncul, care trăiau, îndeosebi, în satul Secăreni (mai târziu, 
unii dintre ei s-au stabilit în Şişcani, Ciuciuleni, Ciucur-Mingir, Morozeni – n.n.), cei ai lui Constantin şi 
Hariton Hâncul locuiau dispersat, în cinci sate: 1) însuşi Constantin Hâncul, fiii Simion, Ştefan şi Ilie, 
precum şi nepotul de fiu, Ivan Vasiliev Hâncul trăiau în satul Băcioi, ţinutul Chişinău; 2) Lupul, fiul lui 
Hariton Hâncul – în satul Ghetlova, ţinutul Orhei; 3) Petru141 şi Vasile, alţi fii ai lui Hariton Hâncul – în 
satul Durleşti, ţinutul Chişinău; 4) Ioan (Ivan), încă un fiu al lui Hariton Hâncul – în satul Curleni 

                                                 
133 Gheorghe Bezviconi, Boierii Hâncu // Din trecutul nostru, Chişinău, 1933, Nr. 1, Editată de Asociaţia Culturală-Istorică 
„Neculai Milescu”, p. 7. Autorul evidenţiază spiţa Hânculeştilor confirmaţi ca dvoreni la 10 decembrie 1821: La acel moment 
Ion Hâncul, fiul lui Lupul Hâncul, era răposat, iar fratele său, Ioniţă Hâncul, avea 55 de ani. Fii lui Ion Hâncul: Dimitrie de 20, 
Neculai de 20 şi Miron de 10 ani. Fii lui Ioniţă Hâncul: Neculai de 11, Isaia de 8 şi Iordache de 7 ani. Fiul lui Mihai Hâncul, 
fratele lui Ion şi Ioniţă Hâncul, Agapie avea 18 ani. 
134 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 1195, fila 41 verso.  
135 Ibidem, fila 7-7verso. 
136 Ibidem, f. 7-7 verso. «где владеем каждый доставшимся частями земли, по этой причине нахождение документов в 
одних руках, мы в 1821 году войти в Бессарабскую Дворянское Депутатское Собрание с другими родствениками 
нашими... и указом от 1845 года с утверждением в дворянстве уже и Геролдиею не успели» 
137 Ibidem, fila 7. 
138 ANRM, fila 7 verso. 
139 Ibidem, fila 7. «Мы и родители наши родились в Бессарабской области, первоначальное происхождение имеем от 
истинных бояр молдавские, ибо родители наши были сыновьями умершаго 2-го камараша Николая Гинкулова, 
произшедшего от сардара Михалчи Гинкулова». 
140 Ibidem, fila 7-7 verso. «С другими родствениками нашими: Ионицею, Михаилом и Иоанном, и племянниками 
Мирона Гинкулова, брата деда нашего 2-го камараша Николая Гинкулова, проживающие ныне Кишиневскаго уезда в 
селении Секаренах». 
141 Detalii despre Hânculeştii de la Durleşti descinşi din Petru Hâncul vezi mai multe în lucrarea lui Gheorghe Bezviconi, Boierii 
Hâncu // Din trecutul nostru, Chişinău, 1933, Nr. 1, Editată de Asociaţia Culturală-Istorică „Neculai Milescu”, p. 8-12. Autorul 
remarcă că Petru Hâncul a fost căsătorit cu Maria, având împreună 2 fii şi 16 fiice. Un loc aparte în studiul lui Gheorghe 
Bezviconi în ocupă schiţa biografică a lui Calistrat Hâncul, al doilea fiu al lui Petru Hâncul de la Durleşti. 
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(acum Podgoreni), în ţinutul Orhei; 5) Ştefan, de asemenea fiu al lui Hariton Hâncul – în satul 
Zăhăicani (Zăicani), în ţinutul Orhei142.  

În legătură cu Hânculeştii din viţa lui Niculae Hâncul, al II-lea cămăraş, dosarul întocmit în cadrul 
Adunării Nobilimii, păstrează câteva documente referitoare la o problemă de antroponimie. Este vorba 
de confuzia ce s-a produs la transcrierea în ruseşte a numelui de neam „Hâncul”. Astfel, numele 
Hânculeştilor a fost ortografiat în documentele oficiale în câteva feluri: „Ghinculov” («Гинкулов»), 
„Hinculov” («Хинкулов»), „Ghencov” («Генков»), „Gâncul” («Гинкул») etc. Nici Hânculeştii nu 
semnau toţi la fel, după cum ne demonstrează demersul lor din 11 martie 1847, întocmit în limba rusă, 
însă a fost semnat cu slove moldoveneşti: „Lupul Hăncul, Ştefan Hăncul, Ioan Hăncul, Petr Hinculov, 
Ioan Vasilevici Hăncul, Sămion Hăncul, Stefan Hăncul, Ilii Hăncul, iar pentru neştirea lor de carte am 
iscălit eu, Petr Hinculov”143. Astfel, vedem că dintre toţi Hânculeştii nominalizaţi doar Petru Haritonovici 
Hâncul, poseda limba rusă într-atât încât să poată întocmi acte oficiale. De asemenea, singurul Petru, 
dintre toţi Hânculeştii şi-a ortografiat numele de neam după moda rusească: „Hinculov”. 

Cel mai mult pe Hânculeşti ia deranjat ortografierea „Ghencov”, sub care au fost înscrişi în unele 
documente oficiale Constantin Hâncul şi fiii săi, pe când urmaşii lui Hariton – „Ghinculov”. 
Nemulţumirea nu a fost una pur formală, deoarece, în contextul verificării originei nobile, în condiţiile 
lipsei din cărţile genealogice a numelui de neam, exista pericolul real ca unii dintre Hânculeştii să-şi 
piardă nobleţea. Astfel, la 18 martie 1847, Conducătorul Dvorenimii scria Adunării Deputaţilor 
Nobilimii Basarabiei precum Cârmuirea Regiunii Basarabia s-a interesat, la 3 noiembrie 1846, „dacă fac 
parte din nobilimea locală Constantin Nicolaevici, Simion Constantinovici şi Ivan Vasilevici, 
Ghencoveştii, precum şi Lupul, Petru, Ivan şi Ştefan, fiii lui Hariton, Ghinculoveştii”144. 

Hânculeştii au arătat că „cel care a scris... a făcut, din nepricepere, schimbarea de nume, în loc de 
Ghinculov a scris Ghencov” («писавший… произвел по произволу в фамилиях перемену, т.е. 
вместо Гинкуловых – Генковых»)145, iar „Adunarea Deputaţilor, în legătură cu Ghinculoveştii ia 
menţionat doar pe fiii lui Hariton, iar pe ficiorii lui Constantin Ghinculov, Ioan Vasilevici, Simeon, 
Ştefan şi Ilie, i-a scăpat din vedere”146, rugând totodată Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei ca 
să cerceteze acest caz, pentru a afla „cine sunt Ghencoveştii” («что за люди Генковы»)147. La 10 
februarie 1847, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a răspuns că „în rândul nobilimii 
basarabene nu există nici un neam cu numele „Ghencov”, iar Hariton şi Constantin, fiii lui Neculai 
H(G)enculov, cu copii primului, Lupul, Petru, Ivan şi Ştefan sunt încluşi în partea 6 a cărţii genealogice 
şi de aceea nu le poate fi retrasă nobleţea”148.  

                                                 
142 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 1195, fila 1. Din adresarea Ministerului Afacerilor Interne, întocmită la 30 noiembrie 1846, 
către Adunarea Deputaţilor Dvorenimii Basarabiei: «по разсмотрению дела о записанных по ревизских сказкам в числе 
дворян Оргеевскаго уезда при селениях: Бачой, Константин Николаев, Семен Константинов, и Иван Васильевых 
Генковых; Гетеловой, Лупе Харитонове Гинкуле; Дурлештах, Петре Харитонове Гинкуле; Курленах, Иване 
Харитонове Гинкуле; и Захайканах, Стефане Харитонове Гинкул». Cu precizarea: «дворяне Харитон и Константин 
Гинкуловы при прошении поданном Совету [Бессарабской области – n.n.] 26 октября 1837 года предоставили в копии 
протокол, составившийся 25 генваря 1836 года в помянутом Собрании, коим фамилия просителей признана 
дворянскою», fila 1 verso; ANRM, fila 7-7 verso. «Имея мы жительство в пяти селениях Бессарабской Области, 
отдаленных одно от другую по разстоянию, как на пример Лупул в с. Гетелове, Стефан в Загайкан, Иоан в Курленах, 
Оргевскаго уезда, Петр с братом своим Василием в с. Дурлештах, а Иван Василиев, Симеон, Стефан и Илья в Бачоях – 
Кишиневскаго уезда, где владеем каждый доставшимся частями земли, по этой причине нахождение документов в 
одних руках, мы в 1821 году войти в Бессарабскую Дворянское Депутатское Собрание с другими родствениками 
нашими: Ионицею, Михаилом и Иоанном, и племянниками Мирона Гинкулова, брата деда нашего 2-го камараша 
Николая Гинкулова, проживающие ныне Кишиневскаго уезда в селении Секаренах и указом от 1845 года с 
утверждением в дворянстве уже и Геролдиею не успели». 
143 Ibidem, fila 8 verso. 
144 Ibidem, fila 9. «Состоят ли в числе здешних дворян Константин Николаев, Семион Константинович и Иван Васильев 
Генковы, а равно Лупул, Петр, Иван и Стефан Харитоновы Гинкуловы». 
145 Ibidem, fila 8. 
146 Ibidem, fila 8-8 verso. «Депутатское Собрание говоря о Гинкуловых поименвало только сыновей Харитона, а сыновей 
Константина Гинкулова: Иоанна Василевича, Симеона, Стефана и Илью упустило из виду». 
147 Ibidem, fila 8 verso. 
148 Ibidem, fila 9-9 verso. «что рoд фамилиею Генковых никого нет в числе бессарабских дворян, и что Харитон и 
Константин Николаевы Х(Г)енкуловы с детьми первого Лупулом, Петром, Иваном и Стефаном состоят записанными 
в 6-ю часть родословной книги и обращению в податное состояние не надлежит». 
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De asemenea, având în vedere faptul că „Lupul, Ştefan, Petru, fiii lui Hariton Ghinculov, precum şi 
Ioan Vasiliev, Simion, Ştefan şi Ilie, fiii lui Constantin G(H)inculov” s-au adresat ca să afle „din ce cauză 
Cârmuirea Regiunii a avut nevoie de informaţii privind persoanele privilegiate”, în condiţiile în care „în 
listele cu familiile nobile, cel care le-a întocmit, pe unii dintre dânşii, din greşeală, i-a scris cu numele 
Ghencov în loc de Ghinculov”149, Adunarea Nobilimii a confirmat că şi fii lui Constantin cu adevătat au 
fost înscrişi în cartea genealogică a dvorenimii150. 

Câţiva ani mai târziu, au reacţionat urmaşii lui Ion, Ioniţă şi Mihai Hâncul, tustrei feciorii lui Lupul 
Hâncul. Astfel, la 4 februarie 1850, s-au adresat către Ivan Mihailovici Sturza, Conducătorul Nobilimii 
Basarabiei, „dvorenii din satul Secăreni, ţinutul Chişinău, anume Isaia şi Iordache Hinculov”151, cu 
rugămintea ca Adunarea Nobilimii să le facă o copie a deciziei Departamentului Heraldic privind 
confirmarea nobleţei, deoarece „răposatul tatăl nostru Ioniţă Hâncul, noi şi fratele nostru Niculae, 
precum şi verii noştri drepţi, Dimitri, Niculae şi Miron, fiii lui Ivan (Ion) Hâncul şi Agatii, fiul lui Mihai 
Hâncul, au fost incluşi în rândul dvorenimii Basarabiei de Comisia care a existat în anul 1821, iar acest 
statut a fost deja recunoscut de Departamentl Heraldic prin ucazul din 31 iulie 1845”152. Această doleanţă 
a Hânculeştilor de la Secăreni, de confirmare precum că au fost încluşi în partea 6 a cărţii genealogice la 
10 decembrie 1821, decizie întărită de Departamentl Heraldic la 31 iulie 1845, a fost satisfăcută de către 
Adunare153.  

La 4 februarie 1856, „locuitorul satului Secăreni, ţinutul Chişinău”, „dvoreanul Iordache, fiul lui 
Ivan Hâncul” («дворянин Иордакий Иванов сын Хинкулов», însă, de fapt, era fiul lui Ioniţă Hâncul, 
după cum se precizează ceva mai jos: «отец наш Ионица Хинкулов»), având în vedere că „fiii mei, Ioan 
şi Niculae, nu sunt încă înscrişi în spiţa genealogică a neamului meu”, s-au adresat Adunării Nobilimii cu 
rugămintea ca şi lor să le fie confirmată nobleţea154. Cu această ocazie, Iordache Hâncul a anexat la cerere 
două mărturii metricale eliberate, la 28 iunie 1850 şi la 25 iunie 1851, de către Consistoria Duhovnicească 
din Chişinău, în care se arată că Ioan şi Nicolae, sunt fii săi legitimi155. Prima mărturie, a fost eliberată de 
Consistoria Duhovnicească din Chişinău la 27 iulie 1850, „dvoreanului Gheorghe, fiul lui Ivan Hâncul” 
(«дворянина Георгия Иванова сына Хынкул», «Кишиневскаго уезда села Сакарен Михайловской 
церкви»), şi se referea la „naşterea şi botezul fiului Ioan”. Acesta s-a născut la 2 ianuarie 1832, în familia 
„dvoreanului din Secăreni Gheorghe, fiul lui Ivan Hâncul şi a soţiei sale, Theodosia, fiica lui Apostol”156. 
Ioan Hâncul a fost botezat la 6 ianuarie 1838 de către preotul Ioan Anastasie Bârlăden, diaconul Ilie 
Solomon, şi ponomarul Evstafii Feodorov, iar naşi i-au fost locuitorul satului Ciuciuleni, dvoreanul 
Nicolae, fiul lui Ioan Hâncul, împreună cu soţia sa, Elena, fiica lui Ioan157. Cea de a doua mărturie a fost 
eliberată de Consistoria Duhovnicească din Chişinău la 25 iunie 1851, şi se referea la „fiul Nicolai” («сын 
Николай») al lui Gheorghe (Iordache) Hâncul, născut la 19 ianuarie 1841, şi botezat la 2 februarie de 
către preotul Ioan Bârlădean, diaconul Ilie Solomon şi ponomarul Istrati Prestonom. Naş a fost 

                                                 
149 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 1195, fila 9 verso. «Ныне Лупул, Стефан, Петр Харитоновы Хинкуловы, а равно и 
Иоан Васильев, Симеон, Стефан и Илья Константиновы Г(Х)инкуловы» s-au adresat ca să afle «для чего требовались 
Областным Советом сведения о превелигированных лицах»; «посемейные списки в которых писавший эти списки 
некоторые из них по ошибке назван вместо Гинкуловых фамилией Генковых». 
150 Ibidem, fila 10-10 verso. «Харитон и Константин Константиновичи (scris greşit în loc de «Николаевичи» –n.n.) 
Хинкуловы а равно и дети первого Лука (scris greşit în loc de «Лупу» – n.n.), Стефан, Иоанн, Петр и Василий, Симеон, 
Стефан и Илья». 
151 Ibidem, fila 12. «Дворяне Кишиневскаго уезда, селения Сакарен, Исайя и Йордакия Хинкулов». Iar cererea o semnează 
cu slove moldoveneşti: „dvore(ni) Isa(i) Hăncu, Iordachi Hăncu”. 
152 Ibidem, fila 12. «Умерший отец наш Ионица Хинкул, мы и родной брат наш Николай, а также двоюродные братья 
наши: Димитрий, Николай, Мирон Ивановы и Агатий Михаев Хинкулы, Комиссиею существовавшее в 1821-м году, 
причислены к Бессарабскому Дворянству и в этом достоинстве утверждены уже указом Геролдии Правительствующаго 
Сената от 31 июля 1845 года». 
153 Ibidem, fila 13-14 verso. 
154 Ibidem, fila 15-15 verso. «Как же произшедшие от меня сыновья мои Иоанн и Николай не состоят еще записанными в 
родословной рода моего при мне». 
155 Ibidem, fila 15 verso. 
156 Ibidem, fila 16. «У прживающего в селении Сакарен дворянина Георгия Иванова сына Хынка и законной жены его 
Феодосии Апостоловой родился сын Иоан».  
157 Ibidem, fila 16-16 verso. «Проживающаго в с. Чучуленах дворянина Николая Иоаннова сына Хинка» «и жена его 
Елена Иоанова». 
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„dvoreanul din satul Secăreni Nicolai, fiul lui Ivan Hâncul” («село Сакарен дворянин Николай 
Иванов Хинку»)158.  

La 9 martie 1856, Conducătorul Dvorenimii scria Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei ca să se 
cerceteze starea socială a copiilor nobililor cărora Departamentul Heraldic le-a confirmat statutul privilegiat, 
şi anume copiii „locuitoriilor satului Secăreni, ţinutul Chişinăului: 1) ai lui Iordache, fiul lui Ivan Hâncul: 
Ivan şi Nicolae; 2) al lui Nicolae, fiul lui Ivan Hâncul: Gheorghe şi feciorii lui, Vasile şi Ivan; 3) al lui Miron, 
fiul lui Ivan Hâncul: Alexandru”159, şi să vadă dacă nu sunt certaţi cu legea şi dacă nu cumva au fost incluşi 
în rândul plătitorilor de dări160. La 20 martie 1856 Judecătoria Penală a Basarabiei (Бессарабский 
Уголовный Суд) a confirmat Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei că aceşti mai sus menţionaţi fii de 
dvoreni n-au fost cercertaţi penal şi n-au fost condamnaţi161. La rândul său, Visteria Basarabiei 
(Бессарабская Казенная Палата) a confirmat, la 5 mai 1856, Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei că 
„în recensămintele fiscale din anii 1824 şi 1835, dvorenii din satul Secăreni, anume Ivan şi Nicolae, fiii lui 
Iordache Hâncul, Gheorghe, fiul lui Nicolae Hâncul, cu copiii săi, Vasile şi Ivan, precum şi Alexandru, fiul 
lui Miron Hâncul, n-au fost, sub aceste nume, înscrişi în rândul plătitorilor de dări ai satului Secăreni”162. Ca 
urmare, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei a inclus pe copiii lui Iordache Hâncul în rândul 
nobililor Basarabiei, fapt confirmat la 17 august 1856163.  

La 4 februarie 1856, de rând cu Iordache Hâncul, şi nepotul de văr al acestuia, anume Gheorghe, fiul lui 
Nicolae Hâncul, împreună cu feciorii lui, Vasile şi Ivan, dar şi cu vărul său drept, Alexandru, fiul lui Miron 
Hâncul, toţi locuitori ai satului Secăreni, au solicitat Adunării Deputaţilor Nobiliimii Basarabiei ca să fie incluşi 
în spiţa genealogică a părinţilor lor, având în vedere că „tatăl meu, Nicolae şi cu fraţii lui drepţi, Dimitrii şi 
Miron, toţi fiii lui Ivan Hâncul” au fost confirmaţi ca dvoreni încă la 10 decembrie 1821164. La cererea sa şi a 
vărului Alexandru, Gheorghe Hâncul a anexat patru mărturii metricale eliberate de Consistoria 
Duhovnicească din Chişinău. Din aceste mărturii aflăm că: 1) la 23 iunie 1823 „în familia locuitorului din satul 
Secăreni, Nicolae, fiul lui Ioan Hâncul, de credinţă pravoslavnică, şi a soţiei sale, Ancuţa, de aceiaşi credinţă, s-
a născut fiul Gheorghe”, care a fost botezat de preotul din satul Lozova, Andrei Baltag, naş fiind locuitorul 
aceluiaş sat, „Toma, fiul lui Ioniţă Mazârul” («Тома Ионицов сын Мазырул»)165; 2) în familia lui Gheorghe 
N. Hâncul şi a soţiei sale „Maria, fiica lui Ivan” («Мария Иванова»), la 26 februarie 1841, s-a născut fiul Ioan, 
care a fost botezat de preotul satului Bolţun, iar naş a fost locuitorul din satul Secăreni, „dvoreanul Gheorghe, 
fiul lui Ivan Hâncul” («дворянин Георге Иванов Хинку»)166. Acesta din urmă, probabil, este Iordache 
Hâncul; 3) în iulie 1847, s-a năsut Vasile, fiul lui Gheorghe N. Hâncul şi al Mariei. A fost botezat de preotul din 
satul Pereni, iar naş a fost Gheorghe, fiul lui Ivan Hâncul167; 4) la 19 iunie 1825, în familia „locuitorului din 
satul Şişcani, Miron Hâncul, de credinţă pravoslavnică, şi al soţiei sale, Maria, s-a născut fiul Aleco”, care a fost 
botezat la 27 iunie 1825 de preotul Ioan Bânzari, iar naş i-a fost locuitorul satului Şişcani Ioan Gavrilov 
Be<.>erienenul («У жителя селения Шишкан Мирона Хинкула православного исповедания и 
законной жены его Марии родился сын Алеко»)168. 

                                                 
158 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 1195, fila 16 verso-17. 
159 Ibidem, fila 18. «Жительствующих Кишиневскаго уезда в селение Сакаренах: 1) Иордакия Иванова Хинкула: Иване и 
Николае; 2) Николая Иванова Хинкула: Георгие и его сыновьях Василий и Иване; 3) Мирона Иванова Хинкула: 
Александре». 
160 Ibidem, fila 18 verso. 
161 Ibidem, fila 19. 
162 Ibidem, fila 20-20 verso. «По ревизских сказках 1824 и 1835 годов при селении Сакаренах дворян Ивана и Николая 
Иордакиевых Хинкулов, Георгия Николаевых Гинкулов с сыновьями Василием и Иваном; и Александра Миронова 
Хинкула, в записке среди людей податного состояния под нстоящими именами и прозванием не значится и в окладе 
они по тому селу не состоят». 
163 Ibidem, fila 22-23 verso. 
164 Ibidem, fila 31-31 verso. «Просит дворянин Георгий Николаев сын Хинкулов» «живет в Кишиневском уезде в селении 
Сакаренах»; «отец мой Николай и родные братья его Димитрий и Мирон Ивановы Хинкулы», «как же я и 
происхожденые от меня сыновья мои Василий и Иван, а также двоюродный брат мой Александр Хинку сын Мирона 
Иванова Хинкула не состоят еще показанными в родословной рода отцов наших». 
165 Ibidem, fila 32-32 verso. «Оргеевскаго уезда села Лозова Николаевской церкви» la 23 iunie 1823 «у жителя селения 
Сакарен Николая Иоанова сына Хынкула, православного исповедания и законной жены его Анкуцы того же 
исповедания родился сын Георгий». 
166 Ibidem, fila 33-33 verso. 
167 Ibidem, fila 33 verso-34. 
168 Ibidem, fila 34-34 verso. 
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La 21 martie 1856 şi la 8 mai 1856, Judecătoria Penală şi Visteria au confirmat că nu există piedici 
pentru ca sus-numiţii Hânculeşti să fie incluşi în spiţa genealogică a neamului lor, fapt confirmat la 17 
august 1856 şi de către Adunarea Nobilimii169.  

Constatăm că, la începutul secolului al XX-lea, unii Hânculeşti din Secăreni s-au stabilit cu traiul 
prin alte sate ale Basarabiei. În această privinţă se remarcă cazul lui Dimitrii Hâncul, care s-a mutat din 
Secăreni în satul Ciucur-Mingir, ţinutul Bender. Acest Dimitrii Hâncul, împreună cu fratele său Mihail 
Hâncul, au fost fii lui Constantin („dvoreanul Mihail Constantinovici Hânculov, locuitor al satului 
Secăreni, ţinutul Chişinăului, şi fratele său drept, Dimitrii Constantinovici Hâncul, locuitor al satului 
Ciucur-Mingir, ţinutul Bender”170), nepoţii lui Agatii şi strănepoţii lui Mihai Hâncul, şi, la începutul 
secolului al XX-lea, mai târziu decât toţi ceilalţi Hânculeşti, pretindeau ca să fie şi ei ţinuţi de nobili şi 
incluşi în spiţa genealogică a neamului lor. Astfel, la 28 mai 1907, Adunarea Deputaţilor Nobilimii 
Basarabiei menţiona că „dintre Hânculeşti, în satul Secăreni, ţinutul Orheiului (acum al Chişinăului) este 
atestat Agatii, fiul lui Mihai Hinculov, care avea în anul 1821 18 ani de la naştere”, însă „în dosar nu 
există informaţii referitoare la provenineţa de la Agatii Hâncul a fiului Constantin şi a nepotului 
Dimitri”171. Necătând la faptul că fraţii Dimitrii şi Mihail Hâncul au prezentat, încă în anul 1908, mărturii 
metricale de la Consistoria Duhovnicească din Chişinău privind descendenţa lor din Agapii Hâncul172, la 
8 martie 1913, Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei, scria „locuitorului satului Secăreni, lui Mihail 
Constantinovici Hânculov”, că „pentru a-l înscrie pe fratele său, Dimitrii, în spiţa neamului bunicului lor, 
Agapii, fiul lui Mihai Hinculov”, acesta trebuie să mai aducă încă câteva documente173.  

De asemenea, ştim despre existenţa, în satul Secăreni, a două fiice ale lui Nicolae, fiul lui Ioniţă 
Hâncul: Efimia, căsătorită cu dvoreanul Constantin Cocear, şi Maria, căsătorită cu Nicolae Timuş. 
Acestea două, la 20 iunie 1869, rugau Adunarea Deputaţilor Nobilimii Basarabiei ca să li se elibereze o 
copie a deciziei din 10 decembrie 1821, necesară la Judecătoria Civilă Regională, în legătură cu litigiul 
pentru „moşia Secăreni, pe care o pretindem de la nişte persoane care au obţinut-o pe nedrept” («о 
вотчине Сакаренах отыскивающей нами от лиц захватившую не правильным образом»)174. 

Astfel, din documentele fragmentare cusute în dosarul privind confirmarea nobleţii Hânculeştilor 
putem evidenţia faptul că spiţa genealogice a descendenţilor, cu statutul de dvoreni, din serdarul 
Mihalcea Hâncul continuă până în secolul al XX-lea. 

*  *  * 
Un loc aparte în spiţa genealogică a neamului Hânculeştilor din secolul al XIX-lea îl ocupă 

descendenţii din Dumitru (Dimitri) Hâncul, fiul lui Ion Hâncul, nepotul lui Lupul Hâncul şi strănepotul 
lui Miron Hâncul. Evidenţiem această ramură a Hânculeştilor deoarece urmaşii lui Dumitru Hâncul nu 
se regăsesc înscrişi în cartea genealogică a nobilimii Basarabiei, spre deosebire de rudele lor. Această 
situaţie poate fi pusă în legătură directă cu caracterul dispersat al moşiilor Hânculeştilor, ceea ce a făcut 
ca, la împărţirea averilor părinteşti, unii reprezentanţi ai neamului să obţină părţi de ocină în moşii mai 
depărtate de locul tradiţional de baştină, de la obârşia Lăpuşnei. Mai sus am arătat că o atare situaţie n-a 
constituit o excepţie, iar spiţa genealogică anexată acestui studiu arată clar că dispersarea, din punct de 
vedere geografic, reprezentanţilor neamului Hânculeştilor n-a fost caracteristică doar pentru urmaşii lui 
Dumitru Hâncul.  

                                                 
169 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 1195, fila 35-37 verso. 
170 Ibidem, fila 63-63 verso. «Дворянина Михаила Константиновича Хинкулова жителя с.  Сакарень, Кишиневскаго уезда 
и родного брата его Димитрия Константиновича Хинкула, жителя с. Чекур-Минж(р)ия, Бендерскаго уезда». 
171 Ibidem, fila 61. «В числе лиц фамилии Хинкуловых, по с. Сакарены Оргеевскаго (ныне Кишиневскаго) уезда значится 
Агатий Михаев Хинкулов, имевший в 1821 году 18 лет от роду»; «O произхождении же от Агатия Хинкулова сына 
Константина и внука Димитрия в деле никаких сведений не имеетя». 
172 Ibidem, fila 67, 68. În mărturii se arată că la 1 septembrie 1882 s-a născut, iar la 3 septembrie a fost botezat la biserica din satul 
Pereni „Mihail, părinţii căruia sunt din slobodca Secăreni, Constantin, fiul lui Agatii Hincu şi soţia sa legitimă, Elisafeta” 
(«Михаил, родители его их слободки Сакарен, Константин Агатиев Хинку и законной жены его Елисафета»). Naş la 
botez a fost dvoreamul Nicolai Mironov Timuş din Secăreni. Tot la Pereni, la 15 octombrie 1886, s-a născut Dimitrii, care a fost 
botezat la 19 octombrie, iar naş a fost Ioan Isaev Gâncu din Secăreni. 
173 Ibidem, fila 64-64 verso. «Живущему в с. Сакаренах Михаилу Константиновичу Хинкулову»; «о приписке брата его 
Димитрия к дворянскому роду деда их Агапия Михаева Хинкулова». 
174 Ibidem, fiula 51-51 verso. «Просят дворянки дочери умершаго дворянина Николая Ионицова Хинкула, Ефимия, по 
дворянина Константина Кочарува и Мария, по мужу дворянина Николая  Тимушева» «жительствуют в с. Сакаренах». 
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Detalii despre descendenţii lui Dumitru Hâncul aflăm din câteva documente depozitate în Arhiva 
Naţională a Republicii Moldova, întocmite sau parvenite în cadrul Adunării Deputaţilor Nobilimii 
Basarabiei la mijlocul secolului al XIX-lea.  

Astfel, la 19 iunie 1856, Judecătoria ţinutală Soroca-Iaşi s-a adresat Adunării Deputaţilor Nobilimii 
Basarabiei cu rugămintea de a confirma dacă un Iordache (Gheorghe) Hâncul, cercetat pe un anumit caz, 
i-a fost confirmată nobleţea şi dacă a fost inclus în spiţa genealogică a dvorenilor Hânculeşti de la 
Secăreni. Totodată, în demersul Judecătoriei ţinutale Soroca-Iaşi au fost reproduse şi mărturiile, privind 
provenienţa sa, făcute de Iordache (Gheorghe) Hâncul. Acesta a arătat că este la origine dvorean 
basarabean şi „s-a născut în ţinutul Orhei, în satul răzăşesc Morozeni, din părinţi dvoreni, tatăl Dimitrii şi 
mama Feodora, Hânculeşti, răposaţi de mult timp; în satul Morozeni are parte de moşie, care i-a rămas 
de la maică-sa, orginară din neamul Alexandri, iar de la tatăl său a moştenit o parte de moşie în satul 
Cobâlca, în acelaşi ţinut, iar în satul Secăreni, judeţul Chişinău, trăesc verii lui, Ivan, Nicolae şi Isaia, fii lui 
Ioniţă Hâncul”175. Această din urmă precizare ne face să presupunem că sus-numitul dvorean Iordache 
(Gheorghe) Hâncul, răzăş de Morozeni şi Cobâlca (azi satul Codreanca – n.n.), a fost un urmaş al lui 
Dumitru, fiul lui Ion Hâncul, deci – descendent din serdarul Mihalcea Hâncul. În această situaţie, putem 
admite că răzăşul de Cobâlca, Dumitru, fiul lui Ion Hâncul, nepot lui Lupul Hâncul şi strănepot al lui 
Miron Hâncul, a fost căsătorit cu Theodora Alexandri din Morozeni, şi a avut câţiva copii, printre care şi 
pe Iordache (Gheorghe) Hâncul.  

Probabil, tot din Dumitru Hâncul, fiul lui Ion Hâncul, nepotul lui Lupul Hâncul şi strănepot al lui 
Miron Hâncul, se trage şi un „Teodor Dimitrievici Hâncu, înscris în rândul reprezentanţilor păturilor 
privilegiate, ca boiernaş şi postelnicel”, identificat de Sergiu Tabuncic în mateialele catagrafiei din 30 iulie 
1835176. Acest Teodor Hâncul, prin fiul sau, Costache Hâncul, a fost întemeietorul ramurii neamului 
Hânculeştilor din satul Mateuţi de pe valea Ciornei, ţinutul Orhei, din care a descins cunoscutul arheolog 
moldovean Ion Hâncul177. 

În acest context nu putem să trecem cu vedere nici existenţa încă a unui fiu de-al lui Dumitru 
Hâncul, şi anume Vasile Hâncul. Despre Vasile Hâncul aflăm din depoziţiile depuse în cadrul 
Judecătoriei ţinutului Soroca-Iaşi de fratele său, Iordache (Gheorghe) Hâncul, care a declarat că „în 
privinţa altor rubedenii ale sale, care folosesc până în ziua de azi titlul de dvorean, printre care şi Vasilii, 
din satul Bebei, ţinutul Ackerman, aşa numitul frate al său, care îşi zice astfel pentru că a fost crescut de 
tatăl său, al mărturisitorului, din care motiv a preluat şi numele de familie Hâncul, iar acum slujeşte în 
Oastea Căzăcească de la Dunăre în calitate de ureadnic, iar acum a fost făcut ofiţer şi că deja ar fi 
murit”178. Acest Vasile Hâncul a fost, dacă e să credem mărturiilor lui Iordache (Gheorghe) Hâncul, fiul 
adoptiv al lui Dumitru Hâncul, care i-a dat şi numele său de neam. Orcum, Judecătoria ţinutului Soroca-
Iaşi s-a adresat şi conducerii Oştii Căzăceşti de la Dunăre pentru a verifica corectitudinea informaţiilor 
relatate de Iordache (Gheorghe) Hâncul în privinţa fratelui său, Vasile179. 

Satul Bebei, din ţinutul Ackerman, în care locuia şi slujea în calitate de cazac Vasile Hâncul, este 
actualul sat Volintiri (Volontirovca), din raionul Ştefan Vodă. Trebuie să menţionăm că în satul Volintiri 
până în prezent există reprezentanţi ai neamului Hânculeştilor, probabil descendenţi din acest Vasile 

                                                 
175 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 8, partea II, fila 149. «Именующийся дворянином Иордакий (Георгий) Димитриев 
Гинку, о происхождении своем, на передопросе показал, что он происходит из Бессарабских дворян, родился 
Оргеевскаго уезда в резешском селение Морозенах от родителей дворян, отца Димитрия и матери Феодоры 
Гинкуловых, давно уже умерших; в этом селении имеет участок земли оставшийся после матери его, происходяшей 
из рода Александрен, а по отцу имеет таковый же участок в того же уезда в с. Кобылке, Кишиневкаго уезда же в с. 
Сакаренах имеет двоюродных братьев Ивана, Николая, Исайя, сыновей Ионицы Гинкуловых». Tot el declara precum 
că «весь род Гинкуловых утвержден Герольдиею в дворянском достоинстве, о чем имеет сведение в Бессарабском 
Дворянском Депутатском Собрание». 
176 Sergiu Tabuncic, Contribuţii la genealogia familiei profesorului Ion Hâncu // Revista Arheologică, Serie nouă, vol. VII, Nr. 1-2, 
Chişinău, 2011, p. 313. 
177 Ibidem, p. 313-314. 
178 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 8, partea II, fila 149. «А прочих родственников пользующихся и ныне дворянским 
званием Аккерманского уезда в с. Бебей, находится называющийся братом его потому что вскормлен отцом 
показателя Василий и принявший фамилию Гинкул и служащий теперь в Дунайском Казачьем войске урядником, 
который как теперь наслышан произведен в офицеры и будто бы умер». 
179 Ibidem, fila 150-150 verso. «Истребовать от служащаго в том войске урядником или произведенаго в офицеры 
Василия называвшагось Гинкулом пояснение спаведливо ли прказание подсудимаго Иордакия Гинкула». 
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Hâncul. Totodată, nu putem să nu semnalăm faptul că în satul Antoneşti din acelaşi raion, Ştefan Vodă, 
există purtători ai numelui de neam Hâncul, care, conform tradiţiei, sunt originari de baştină din 
Volintiri.  

De altfel, şi alţi reprezentanţi ai neamului Hânculeştilor s-au angajat în Oastea Căzăcească în 
calitate de volintiri, după cum este cazul celor din satul Şamailia, ţinutul Bender. Astfel, ştim că la 15 
decembrie 1824 s-au adresat Adunării Deputaţilor Nobilimii Basarabiei „locuitorii satului Şamailia, 
ţinutul Bender, dvorenii Pantelei, Aftenii, Nicolai, Gheorghe, Sofronii şi Andrei, Hânculeşti, şi Constantin 
Iovul, Vasile Hodorogea şi Fiodor Capcea, toţi volintiri în detaşanentul căzăcesc de cavalerie” cu 
rugămintea ca „să li se cerceteze documentele” doveditoare a nobleţii lor şi să fie incluşi în rândul 
dvorenimii din Basarabia, apoi „să li se înmâneze fiecăruia dintre ei, în mod separat, mărturie 
legitimă”180. 

*  *  * 
Pentru a înţelege mai bine problematica referitoare la Hânculeşti este necesar să evidenţiem 

resursele funciare ale acestui neam, deoarece moşiile, în afară de faptul că au constituit baza economică 
a întregii boierimi moldoveneşti, permit descifrarea mai multor aspecte istorico-genealogice. În 
continuare, vom încerca, pe măsura posibiltăţilor ce ni le oferă documentele disponibile, să stabilim şi 
să cartografiem fondul funciar al neamului Hânculeştilor, în special al celor din viţa lui Mihalcea 
Hâncul.  

Moşia Condreşti, ţinutul Lăpuşna, pare să fi fost una de baştină pentru Mihalcea Hâncul, 
deoarece acolo el, aşa cum am menţionat ceva mai sus, stăpânea parte de ocină împreună cu fratele 
său, izbaşul Ştefan [Hâncul]. Numai în acest fel putem explica faptul de ce fraţii Mihalcea şi Ştefan, în 
1657, au cumpărat împreună, pentru „un cal bun preţăluit în 40 lei”, „toată partea Condrii din 
Condreşti”, de la „Nichita, ficiorul lui Vasili Blacăş, nepot lui Marcu cel roş, strănepot Condrii lui 
Volocu din Condreşti”181. Despre poziţia geografică a moşiei Condreşti aflăm dintr-un zapis din 10 
martie 1778: „pisti Prut, la ţinutul Lăpuşnii, la o moşie răzăşască, anume Condreştii, ce sântu pe vale 
Călmăţuiului”, care „dinspre amiază-zi să hotăreşte cu moşie Tălăeştii şi margine denspre răsărit, 
lungul aceştii moşii a Condreştilor să hotăreşte cu Mărgelaţii, moşie răzăşască, i cu moşie domnească, 
ce-au fost a Lăpuşnii”; „şi capătul de sus dinspre miază-noapte să hotărăşte cu moşie Boghicenii”; iar 
dinspre apus – şi cu Oneştii. Despre faptul că aceasta este una şi aceeaşi cu moşia ce a aparţinut lui 
Mihalcea Hâncul şi fratelui său, izbaşul Ştefan [Hâncul], aflăm dintr-o mărturie a răzăşilor de 
Condreşti, care au „arătat un suret de pe o carte domnească de la răpousatul Grigore Ghica vodă din 
vălet 7240 (1741), aprilie 11, în care arată după giudecata ce-au avut şi după izvod de împărţală ce au 
arătat la giudecată, cum au datu Mihalce Hâncul fetii sale Mariica moşiia Condreştii”182. 

Tot lui Mihalcea Hâncul i-a aparţinut şi satul Măneşti, ţinutul Totruş, obţinut de danie, la 2 mai 
1659, de la Gheorghe vodă Ghica, pentru că „slujit-au altor domni cu dreptate şi credinţă”, „şi astăzi şi 
domnii mele au slujit şi ţării noastre cu mare dreptate şi credinţă”, ca „să fie boerinului nostru 
Hâncului sărdariu di driaptă ocină şi dare şi miluire lui şi ficiorilor lui şi nepoţilor şi strănepoţilor”. 
Despre faptul că satul Măneşti, n-a fost de baştină, ci danie domnească pentru „al nostru credincios 
boiarin Mihalcea Hâncul sărdariul”, o dovedeşte acelaşi zapis din 1659, în care se arată că moşia 
respectivă a fost confiscată, pentru hiclenie, de la Vasile hatmanul („care sat au fostu a lui Vasile 
hatmanului, fratele lui Ştefan v(oe)v(o)d şi l-am luat domniea me de viclean”)183. 

Una dintre moşiile de bază şi, probabil, de baştină, ale neamului Hânculeştilor, cel puţin pentru 
cei din viţa lui Mihalcea Hâncul, a fost satul Secăreni, ţinutul Lăpuşna. Ştim că în septembrie 1660, 

                                                 
180 ANRM, Fond 88, inventar 1, dosar 8, partea II, fila 148; «В Бессарабскую Дворянскую Депутатскую Собрание. 
Жительствующих Бендерскаго цинута в селении Шамайлии, служащих в волонтирском конном козачьем полку из 
дворян Пантелея, Афтения, Николая, Георгия, Софрония и Андрея Гинкуловых, и Константина Иовул, Василия 
Годорожи и Феодора Капчи. Прошение. Осведомились мы что оное Собрание приступило к разсмотрению о 
дворянстве документов, а потому представляя таковые и о происхождении нашем, покорнейше просим размотрев 
оные не оставить внести нас в родословную дворянства здешняю книгу, и о том снабдить каждого порознь законными 
свидетельствами. [Подписи] Пантелей Гинкул, Афтений, Николай, Георгий, Софроний, Андрей Гинкуловы; 
Константин Иовул, Василий Годорожа и Феодор Капчи. Декабря 15 дня 1824 г.». 
181 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 56, p. 76-77. 
182 Doc. MEF, vol. X, nr. 52, p. 80-83. 
183 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr.61, p.80-81. 
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Mihalcea Hâncul a cumpărat o parte din satul Secăreni de la un reprezentant al neamului Hăbăşescul: 
„partea din Secăreni a lui Vasili, ficiorul lui Costandin, frateli Hăbăşescului din Bolţuneşti cumpărătură 
Mihalcii Hâncului”184. După rebeliunea din 1671-1672, moşia Secăreni a fost confiscată de Gheorghe 
vodă Duca de la Mihalcea Hâncul, şi dăruită, la 6 iulie 1672, lui „Iane Hadâmbul postelnic”, împreună 
cu satele Ionăşcani şi Cojeşti, confiscate de la Apostol Durac şi de la Carp Rusu, pentru că în timpul 
revoltei a fost prădată mănăstirea din Dealul Mare a postelnicului, „răzvrătitorii pribegind în Ţara 
Leşască”185. Peste un timp, moşia Secăreni a revenit în stăpânirea Hânculeştilor şi a rămas moştenire 
descendenţilor lui Mihalcea Hâncul pe linie masculină, apoi, a intrat în stăpânirea lui Lupul Hâncul, 
fiul lui Miron Hâncul, după cum vedem din cartea de întărire de la domnul Grigore vodă Ghica, dată, 
la 10 februarie 1766, „Lupului Hâncul ca să fie volnic cu carte domniei mele a ţâne şi a stăpâni a lui 
dreaptă otcină de moşie, ce zisă că are la ţinutul Lăpuşnii anume Săcărenii şi să aibă a lua di a zăcea din 
ţareni cu pâne, din fănaţă, prisăci cu stupi”, „din bălţi cu peşti şi din livezi cu pomi”, „aşijdere şi din 
pădure ci este pe această moşie despre Pereni şi despre Miclăuşăşti şi despre Lozova, pâră în obârşia 
Tărnuşii dispre Dolna”186. La 2 mai 1794, în hotarnica Brătenilor apar menţionaţi „Mihai şi Ion, ficiorii 
Lupului Hâncului, ci sânt răzăşi de Săcăreni”187. Din documente emise în acelaşi an, la 8-15 iulie 1794, 
aflăm despre unele tranzacţii funciare în Săcăreni şi Paşcani, la care participă şi nepoţii lui Miron 
Hâncul de la fiica Lupa, căsătorită cu Hrănaciu, anume „Ştefan Hrănaciul” şi surorile lui „Ilinca fata 
Lupii şi soru-sa, Zamfira Bidrosoae”, dar şi verii „Gheorghi Iacomi”, „Neculai biv al 2-lea cămăraş cu 
Ilieana călugăriţa”, „Mihai şi Ion şi Ioniţă, ficiorii Lupului Hâncului”188, toţi având părţi de moşie în 
aceste două sate nominalizate. În secolul al XIX-lea moşia Secăreni a constituit locul de reşedinţă a 
descendenţilor lui Lupul Hâncul. 

Probabil, de baştină a fost la origine stăpânirea lui Mihalcea Hâncul şi în satul Corneşti (acum 
Dolna), ţinutul Orhei, deşi docmentar, deocamdată, este atestată doar ca danie. Astfel, la 20 mai 1663, 
Aftinia, fiica lui popa Gavril, fiul Micului din Corneşti, „au dat danii lui Mihalce Hâncul serdar… doi 
bătrâni din sat din Corneşti din vale Bâcovăţului şi din Aşbâcă din vatra satului şi din ţarină şi din 
vaduri de moară”189. La 27 martie 1664, Arion, fratele lui Duralea şi al lui Vejuncu, „au dat danii iarăş 
acelui Mihalce Hâncu sărdar toată parte” sa şi a fraţilor săi „din sat din Corneşti a patra parti ci esti pi 
Bâcovăţu la ţinutul Lăpuşnii din vatra satului cu tot venitul”190. Mai târziu, la 12 iunie 1665, danie în 
Corneşti a obţinut Dumitraşco, fiul lui Mihalcea Hâncul, de la Andrei Horotcianul din Pereni, fiul lui 
Ghervasii, nepot lui Lupul Divirca. Andrei Horotcianul „au dat danii unui Dumitraşcu ficiorul 
Mihalcii Hâncul sărdarul toată parte sa di ocină şi di moşii din Scumpii ci est pi Bâcovăţu la sat 
Corneşti şi din Corneşti din sat cât să va alegi”191. La 1667/1668, alţi răzeşi au vândut lui „Dumitraşcu 
Hâncu” părţi de moşie „la sat la Corneşti de pi Bâcovăţu”192. Iar la 18 octombrie 1668, Iliaş vodă 
Alexandru, „volnicindu pe un Dumitraşcu vătaf de stolnicei ca să aibă a opri şi a ţine a sa driaptă ocină 
şi moşii de la Andrei Horotcianu de la sat de la Corneşti ci esti pe Bâc şi di pi o vali ci să chiamă 
Scumpiia şi din tot venitul cât să va alegi parte Horotcianului”193.  

Încă o moşie a Hânculeştilor au fost Corneştii de pe Lăpuşna. Din hotarnica moşiei Brăteni, 
întocmită la 2 mai 1794, aflăm precum „capul cel din gios, piste Lăpuşna, cu colţul moşii Corneştilor 

                                                 
184 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr.64, p.88-89. 
185 Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului (în continuare: CDM), vol. III (1653-1675). Volum 
întocmit de Mihai Regleanu, Doina Duca, Constanţa Neculescu, Veronica Vasiliu, Cornelia Crivăţ, Bucureşti, 1968, nr. 2179, 
p. 456. 
186 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 182, p. 212-213. 
187 Doc. MEF, vol. XI, nr. 132, p. 176-181. 
188 Ibidem, nr. 139, p. 184-190. 
189 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr.70, p.94. 
190 Ibidem, nr.74, p.98. 
191 Ibidem, nr.75, p.99. 
192 Ibidem, nr.78, p.101. 
193 Ibidem, nr.81, p.103. Aurel V. Sava, notează că „în dosar se află şi următoarea însemnare referitoare la acest document: Însă 
carte acesta cu zapisul acel de sus zis de la Andrei Horotcianul s-au văzut nepotrivit căci la zapis arată acela că au dat danii 
parte sa acelui Dumitraşcu Hâncul, iar prin carte arată că ar fi avut-o cumpărătură şi la zapis scrii Corneştii pe Bâc şi paharnic 
Cozma au dat samă că Bâcul de Bâcovăţsă diosăbeşti, fiind aiure mai departe Bâcul, iar nu undi acum ceri schitul să stpânească 
şi la zapis scrii numili lui Dumitraşcu, ficiorul sărdariului Mihalce Hâncul, iar prin carte arată numai numili acelui Dumitraşcu 
vătaf de stolnicei şi nu-l numeşti Hâncul, deci după acesti cuvinti zapisul s-au văzut nepotrivit cu carte”. 
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răzăşăşti, ci sânt a lui Tăbuci şi a Costrului, precum şi coada iazului Săcărenilor”. Măsurătoarea moşiei 
a început „întâi la capul cel din gios a Brătenilor, la colţul despre Corneşti răzăşăşti, drept în şăsul 
Lăpuşnii, undi acolo s-au găsit şi o piatră vechi hotar, pentru care au dat samă răzeşi, iar mai ales 
Mihai Hâncul, fiind el răzăş şi din Corneşti răzăşăşti în bătrânul Costrului, cum că acia piatră iaste 
colţu Corneştilor răzăşăşti, despre colţul moşii Corneşti a mănăstirii Bărboiului”194. Acest Mihai 
Hâncul, fiul lui Lupul Hâncul, este strănepotul lui Mihalcea Hâncul. 

În satul Paşcani, ţinutul Lăpuşna, în anul 1668, mai mulţi moşinaşi-răzăşi „au vândut lui 
Dumitraş ficiorul Mihalcii Hâncului sărdar toată partea lor din moşiea din Păşcani, a patra parte dintr-
un bătrân”, „cu vatră de sat şi locuri de fânaţi cu 16 pământuri şi giumătate ţarină şi din heleşteu cât să 
va alegi parte lor şi cu pomăt la rădiul Mâţiului” pentru 30 de lei195.  

Despre stăpânirea descendenţilor lui Mihalcea Hâncul („Neculaiu Hâncul, Miron Hâncul, 
căpitan, Grigoraş Hâncul, postelnic”) în satul Pereni, ţinutul Lăpuşna, aflăm dintr-un zapis de la 26 
mai 1722, când s-a făcut hotarnica părţilor neamului Hânculeştilor din acestă moşie, unele din ele au 
fost de cumpărătură, iar originea stăpânirii asupra altor părţi nu ne este cunoscută, probabil erau de 
baştină. În perimetrul moşiei Pereni, Hânculeştii aveau părţi de cumpărătură, şi anume: a) „partea lui 
Ojog vândută Hânceştilor din bătrânul lor din Hârlău”, 11 funii la câmp şi 8 funii în poiană; precum „s-
au aflat şi din Lupul, partea lui Cain din Grebezu” („parte lui Cain în Grebezu din Lupul”), 30 de funii 
în câmp şi 15 funii în poiană, au fost stâlpite „Valea Seacă din sus, dinspre Săcăreni”; b) în „poiana 
Perenilor din sus s-au ales 23 de funii”, care s-au dat în partea Hânculeştilor în schimbul părţilor ce le-
au avut aceştia „în Târnuşa şi în Petrosul”. Părţile alese şi stâlpite se aflau înspre mănăstirea Hâncul196.  

La 9 iunie 1759, Simion Cheşcul, uricar, şi Sandul, fost stegar, au făcut mărturie precum că „din 
poronca mării sale pre înnălţat domnului nostru Ioan Theodor v(oe)vodă” au fost trimişi „să luăm 
sama Hânceştilor cu răzăşii di Pereni ci să hotărăsc cu Săcărenii” Hânculeştilor pe „di din sus”. Boierii 
hotarnici au arătat că „mergând noi la aceste moşii şi luându-le sama pi scrisu a îmbe părţile aşe am 
aflat că aceste moşii Perenii şi Săcărenii au fost hotărâte din trecuţii ani după giudecata ce au avut 
Hânceştii cei bătrâni, părinţii lor, cu părinţii acestor răzăş din Pereni la măria sa răposatul Mihai 
v(oe)vod cum arată răzăşii din Pereni şi mărturii hotarnică di la Toader Crucerescul biv vel căpitan din 
velet 7230 mart 25” în care se arăta că, după judecata domnească, „au ales iel toate cumpărăturile 
Hânceştilor din Pereni şi le-au stâlpit dispre Săcăreni Hânceştilor”197.  

Către sfârşitul secolului al XVII-lea, părţile Hânculeştilor din Pereni au început să fie înstrăinate, 
aşa cum a făcut, în anul 1781, „Lupul Hâncul, fecior lui Miron Hâncul, biv vel căpitan, nepot lui 
Dumitraşcu Hâncul stolnic, strănepot lui Mihaiu Hâncul, sărdariul din ţinutul Lăpuşnii”. La 15 iunie 
1784, Lupul Hâncul a mărturisit că a vândut lui Ilie Catargiu, mare vornic, partea sa de moşie „de 
baştină, în hotarul moşii Periianii, di pe Lăpuşna, ot ţinutul Orheiului, în trecuţii ani, la let 1781, 
ghenarie” pentru 110 lei ce i-a „împrumutat dumnealui vel vornic”198. 

Despre evoluţia stăpânirii Hânculeştilor în Gheţăoani (actualmente, sectorul Râşcani-Râşcanovca, 
din Chişinău), pe Bâc, ţinutul Orhei, ştim dintr-un castastif cu „scrisorile pentru Gheţăoani”, ce conţine 
mai multe rezumate ale actelor referitoare la tranzacţiile funciare făcute în legătură cu această moşie. 
Astfel, la 4 mai 1666 (7174), „domnul Duca vodă” a dat carte „Hâncului vel medelnicer, ca să ţie şi să 
oprească a sa dreaptă ocină satul Gheţăoani ce sânt la ţinutul Orheiului pre Bâc lângă Chişinău, cu tot 
hotarul şi cu tot venitul precum îi scriu dresăle cele bătrâne”. Dintr-o altă carte de la Gheorghe vodă 
Duca, aflăm că Mihalcea Hâncul a schimbat moşia Gheţăoani, pe care a dat-o târgului Chişinău, pentru o 
parte din moşia târgului Lăpuşna, în partea superioară a acesteia, dinspre satul Mlădineşti al serdarului, 
loc care s-a numit Făureşti, după cum vom vedea ceva mai jos. Astfel, la 2 iulie 1670 (7178), domnul 
„scrie cătră Costantin ca să măsoare săleştea Gheţăoanii să fie pentru hrana târgoveţilor de Chişinău şi lui 
Mihalcea Hâncul sărdariu săi dea prea atâta loc din locul târgului Lăpuşna din partea de sus despre 

                                                 
194 Doc. MEF, vol. XI, nr. 132, p. 176-181. 
195 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 79, p. 101-102. Vânzătorii au fost „Pintilei Drojdii şi Andrei cu femeia sa Năstasâiea, fata lui 
Drojdii şi a Măricăi şi Eni Mahu cu ficiorii lui Ion şi Gheorghiţi, nepoţii Gaftonii”; „care moşiie li-au fost dipe moşul lor Toma 
Bogheon”. 
196 Ibidem, nr.132, p. 156-158. 
197 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 175, p. 203-204. 
198 Doc. MEF, vol. X, nr. 128, p. 171-172. 
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satul său Mlădineşti”. Acest schimb de moşii a fost, în 1676 (7184), reîntărit de către domnul Antonie 
vodă Ruset: „întăreşte lui Mihalcea Hâncul stolnic ca să stăpânească bucata ace de loc din Lăpuşna cu 
moară ca şi Gheţăoanii cari iau dat cu schimbu cu doaă iazuri şi vaduri de moară în Bâcu”199.  

Dintr-un zapis, din 12 ianuarie 1705 (7213), de la Mihai vodă Racoviţă, aflăm despre „pâră ce au 
fost între Mogâlde căpitanul, ginerele Hâncului (Dumitraşco – n.n.), i Grigore sin Hâncul şi întri Bogos 
pârcălabul pentru nişte mori ce au fost făcut Bogos în apa Bâcului la Gheţăoani împotriva Chişinăului”. 
Litigiul a fost determinat de cauze vechi, încă din perioada în care „făcându-să Chişinău târgu mare în 
zilele domnului Dabija vodă, şi la domnie domnului Duca vodă jăluind târgoveţii că n-au loc să s(e) 
hrănească, au făcut schimbu cu (Mihalcea – n.n.) Hâncul stolnic de luasă moşia Gheţăoanii şi o didesă 
târgoveţilor şi atunce începusă Chişinăul a face iazuri în Bâc”. Ca urmare a cercetării acestei pricini, 
Bogos a fost dat rămas, însă el nu s-a mulţumit cu decizia judecăţii. Acesta reiese dintr-o carte de 
judecată de la Antiohie vodă Cantemir, emisă la 25 mai 1706 (7214), „pentru de iznoavă giudecata ce 
au mai avut Bogos pârcălabul cu Mogâldea căpitanul ginerele Hâncului şi cu Gligore Hâncul tot 
pentru acele mori”. Iar Bogos din nou a fost dat rămas200. 

În timpul celei de a treia domnii a lui Mihai vodă Racoviţă, la 9 decembrie 1717 (7225), s-au 
judecat iarăşi Hânculeştii cu pârcălabul de Chişinău, la acea dată Grigore Sava („de pâra ce a fost între 
Grigore Hâncul postelnic şi între Grigore Sava pârcălabul”), pentru „un vad de moară ce este lângă 
târgul Chişinăului pe apa Bâcului într-o gârlă pe care loc îşi făcură Grigoraş Sava şi moară după daniia 
ce ave de la domnie sa” deoarece ar „fi fost acel loc domnesc”. Însă „duă dresăle Hâncului sau dovedit 
că nu este loc domnesc şi cu greşală i să desedă daniia”. Confuzia s-a produs din cauză că „târgoveţii 
număsc Gheţăoanii loc domnesc, după schimbul ce făcusă domnul Duca vodă cu Hâncul, care 
schimbu pe urmă sau stricatu şi au rămas ca să fiie apa Bâcului tot de ţănutul Orheiului”.  

Litigiul pentru moşia Gheţăoani a continuat încă mult timp, însă de această dată între Hânculeşti 
şi rudele lor, Potlogeştii. Astfel, dintr-un zapis, din 31 iulie 1723 (7231), aflăm că vornicii de poartă „din 
poruncă domnească au adus în bisărică pe Grigoraş Hâncul cu fraţii lui Neculai şi Miron, ficiorii lui 
Dumitraşco Hâncul, de au jurat pentru moşiia din Gheţăoani precum Done, unchiul lui Constandin 
Potlog săn Neculai, n-au stăpânit Făureştii în chip că ar fi fost moşiia lui ce au ţănut numai odaia şi 
cum nau cumpărat moşul Hânceştilor acea moşie când au ţănut pe muma Neculii şi a lui Doni şi 
precum n-au auzit de la nime nici ştiu ei să fi dat Doni cu fraţăi lui bani la răscumpăratul Gheţăoanilor 
şi precum nu îmblă ei cu meşteşug şi nici au vreun zapis tăgăduit făr de cale câte au scos la divan”. 

Tot din 31 iulie 1723 (7231), domnul Mihai vodă Racoviţă a emis o carte privind „pâră ce au fost 
între Mogâldea medelnicer i cumnaţii săi Grigoraş i Neculai şi Miron, ficiorii lui Dumitraşco Hâncul, 
nepoţii lui Mihalcea Hâncul stolnic şi între Costantin Potlog, ficiorul Neculii, i Gheorghiţă, ficiorul lui 
Costantin Potlog, pentru moşia din sălişte din Gheţăoani”. Documentul este interesant prin faptul că în 
afară de argumentele părţilor, sunt aduse informaţii importante privind evoluţia moşiei Gheţăoani 
înainte de intrarea în stăpânirea Hânculeştilor.  

Astfel, „Potlogeştii” susţineau că Gheţăoanii „ar fi driaptă moşiia lor di la Necula tatăl lor şi de pe 
fraţâi Neculi, Doni şi Costantin, cari au fost hiestri Mihalcii Hâncului şi de pe moaşa lor Nastasăia pe 
care au ţânut-o Mihalcia Hâncul, cari moşâie ar fi fost zălogită de un niam al lor şi pe urmă dacă au 
luat Mihalcea Hâncul pe moaşa lor Nastasâia şi s-au rânduit ficiori ei Necula şi Doni şi Costandin ar fi 
răscumpărat moşiia Gheţăoani şi Doni ar fi făcut schimb cu domnul Dabija voevod, luând din hotarul 
târgului Lăpuşna şi apoi iarăş la acelaş domn sar fi stricat acel schimb rămâind Făureştii loc gospod şi 
Doni şau luat Gheţăoanii şi după ce au perit Doni şi au murit Necola şi Costandin ar fi rămas acel 
zapisă a Gheţăoanilor la muma lor ce au ţinut-o Mihalcea Hâncul şi după moartea ei au rămas la 
Hâncul”. La rândul lor, „Hânculeştii încă au arătat că moşiia Gheţăoanii întăiu au cumpărat-o Vasile 
voievod încă din boierie de la nişte femei Irina şi Gaftona şi Marula, arătând ei zapisul i apoi au dat-o 
domnul Vasâle voevod daniia unui Marcu jicnier, arătând ei şi ispisocul acel de daniia, şi de la Marcu 
jicnicer ar fi cumpărat-o Mihalcea Hâncul şi zapisul sar fi înnecat dar au mărturisit Toderaşco 
Cruceriul om bătrân că au văzut şi au cetit zapisul şi li să încheie giudecata după giurământul făcut de 
Hânculeştii”, „dândusă Potlogeştii rămaşi”. Constatăm că moşia Gheţăoani a fost lui Mihalcea Hâncul 

                                                 
199 Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. X, nr. CXIV, p. 206-207. 
200 Ibidem, nr. CXIV, p. 207-208. 
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de cumpărătură. Trezeşte interes faptul că, anterior, Gheţăoanii s-au aflat în stăpânirea lui Vasile vodă 
Lupul, protectorul lui Mihalcea Hâncul201.  

Moşia Gheţăoani a ieşit din stăpânirea neamului Hânculeştilor, prin danie şi vânzare, către mijlocul 
secolului al XVIII-lea, iar cea care a iniţiat procesul înstrăinării a fost Lupa, fiica lui Dumitraşco Hâncul, şi 
soţia medelnicerului Mogâlde Brăescul. Astfel, la 13 ianuarie 1744 (7252), „Lupa, giupâneasa lui 
Mogâldea medelniceriul” au făcut „daniia lui Vasălache Măzărachi jicnicer giumătate de moşiia 
Gheţăoanii cu giumătate de moară, ce au avut de la părinţii ei”, precizându-se că cealaltă „giumătate de 
moşiia şi cu giumătate de moară... esti a frăţinisău lui Grigoraşco postelnic”. Stăpânirea peste respectiva 
jumătate şi moşie şi jumătate de moară fost întărită, la 25 noiembrie 1745 (7253), „lui Vasilachi 
Măzărachi” de către „domnul Ioan Neculai vodă”. Peste un an, dintr-un zapis, emis la 3 ianuarie 1746 
(7254), aflăm despre „giudecata ce au fost între Miron Hâncul, careli zice că daniia surorisa Lupa ar fi fost 
dată cu înşelăciune” lui Vasilache Măzărachi medelnicer. Însă, la judecată, Miron Hâncul a fost „dat 
rămas”, iar câştig de cauză a obţinut medelnicerul Măzărachi. Ceva mai devreme, la 24 martie 1745 
(7253), şi cealaltă jumătate din moşia Gheţăoani a intrat în stăpânirea lui Vasile Măzărachi: „de la 
Grigoraş Hâncul postelnic ficiorul lui Dumitraşco Hâncul cu cari au vândut lui Vasălachi Măzărachi 
medelnicer şi cealaltă giumătate de sat de Gheţăoani” pentru 150 de lei202. 

Din „catastiful Gheţăoanilor” aflăm şi despre alte două moşii ale lui Mihalcea Hâncul, anume 
Mlădineşti şi Făureşti, ambele amplasate în ţinutul Lăpuşna. Moşia Mlădineşti pare să fi fost o 
stăpânire mai veche a Hânculeştilor, spre deosebire de Făureşti, moşie domnească din hotarul târgului 
Lăpuşna, care a fost obţinută de Mihalcea Hâncul în schimbul Gheţăoanilor. Ambele moşii s-au aflat 
mai sus de târgul Lăpuşna203. 

Dispunem încă de un set de rezumate ce ne permit să urmărim evoluţia („curgerea”) stăpânirii 
unei alte moşii a Hânculeştilor, anume satul Bondeşti de pe Botna, ţinutul Lăpuşna. Unica dificultate în 
această privinţă este veletul greşit, cu cel puţin o sută de ani, ale rezumatelor menţionate, fapt ce 
îngreunează fixarea unor puncte cronologice de reper.  

Astfel, la 7 august 1595 (7103), un Cazan, fratele lui Pobircu, a mărturisit că a vândut lui Mihalcea Hâncul 
serdarul („şi am vândut dumisale sărdariului Hăncoloei”), partea lui de moşie, anume „bătrân Gruzav Bondei 
den sat den Bondeştii”204. Un regest cu aceeaşi dată, referitor la „Bondeşti pe Botna”, aminteşte din nou de 
„Cazac ibrei Pobricu ce au vândut pol bătrân din moşia Bondeştii lui Mihalci Hăncului sărdariului”205. 

Alt rezumat se referă la „Ştefan şi Neculai, feciorii Hrănaciului, nepoţii Hâncului cu ce cer moşiia 
Bondeştii”. Cu această ocazie, Ştefan Hrănaciu şi Neculai Hrănaciu, nepoţii de fiică ai lui Miron Hâncul, 
au arătat patru zapise de cumpărătură, dintre care unul din „velet 7105 dec(cemvrie) 8 de la Agapi şi 
Mărica şi Zamfira, nepoţii lui Bălan Boldei, ce au vândut 2 bătrâni din moşia Bondeşti lui (şters 
Grigoraşco) Mihălcii Hăncul post(elnic) drept treizăci taleri”206. Altul din 3 noembrie 7113 (1604), din care 
aflăm că un Hăre şi fii lui au vândut partea lor „din sat din Bondeşti”, anume „giumătate de bătrân” 
pentru 10 lei, „dumisale lui Dumitraşco sin Mihalcei Hăncului”, cu însemnarea că zapisul „e lipit de o 
jalobă cătră vodă pentru moşia Moleştii, Lăpuşna, dată zestre de C. Crucerescul ginerelui D. Hăncul 
armaşul”, „de la D. Hăncul a stăpânit-o fiul său Miron Hâncul”207. Un zapis, din 8 decembrie 7115 (1606), 
care arată că „Mihalcea Hăncul sărdar” a obţinut danie de la Agapie o parte „din Bondeşti”208. Este 
evident că datarea acestor zapise este greştită, deoarece se ştie că Mihalcea Hâncul şi fiul său Dumitraşco 
au activat în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.  

Încă un zapis referitor la Bondeşti, din 15 februarie 1711, arată cum alţi răzăşi de Bondeşti, au 
vândut partea lor de moşie „postelnicului Neculaiu (dres şi scris Gligoraş) Hăncului”. Zapisul a fost 
făcut „denainte a tot satul Sărata (şters şi scris Sară Mărza)”209. 

                                                 
201 Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. X, nr. CXIV, p. 208-209. 
202 Ibidem, nr. CXIV, p. 210. 
203 Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. X, nr. CXIV, p. 206-210. 
204 Gheorghe Ghibănescu, Surete..., vol. XXIV, nr. 88, p. 97-98. 
205 Ibidem, nr. 89, p. 98. 
206 Ibidem, nr. 90, p. 98-99. 
207 Ibidem, nr. 92, p. 99-100. 
208 Ibidem, nr. 93, p.100. 
209 Ibidem, p. 100-101. 
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Despre alte câteva moşii ale lui Mihalcea Hâncul aflăm din cartea de judecată a domnului 
Grigore vodă Ghica, din 11 aprilie 1741, referitoare la litigiul („pentru multă pâră ce au avut”) privind 
moşiile părinteşti, între „Tofana şi ficiorul ei Apostol ce s-au răspunsu că să trag din Alexandra, fata lui 
Mihalcea Hâncul, cu Miron Hâncul ficiorul lui Dumitraşco Hâncu nepot de ficior lui Mihalce Hâncul”. 
Cu această ocazie, Tofana şi Apostol au pretins că „strămoaşa lor Alexandra ar avea parti în toati 
moşiile şi ţiganii ce-au avut Mihalce Hâncul arătând şi moşiile anume: Săcărenii, Cârsteştii, Perienii, 
Ialovenii, Moleştii, Păşcanii, Gheţeoanii ce-s lângă Chişinău şi Băcşeanii la Prut, ce sint toate aceste 
moşii în ţinutul Lăpuşnii, şi le stăpâneşte numai Miron Hâncul şi lor parte nu le face”210. 

La rândul său, Miron Hâncul a susţinut că moşiile sus-scrise n-au fost moştenite toate de la 
Mihalcea Hâncul („aceste moşiinu nu sint toate di pe Mihalce Hâncul”), pentru că unele dintre ele au 
fost cumpărate personal de tatăl său, Dumitraşco Hâncul („ce unile sint şi cumpărătură tătâne-său lui 
Dumitraşco s(â)nă Mihalce Hâncul”), iar altele au fost lui Dumitraşco Hâncul de zestre, de la soţia sa, 
fiica lui Constantin Clucerul („iar în unile are parte tată-său Dumitraşco dipe fămeia sa, fata lui 
Costantin cluceriul carele şi până astăzi le stăpâneşte el înpreună cu rudele sale Clucereştii”). Astfel, la 
moşiile lui Dumitraşco Hâncul, „Alexandra sora lui nu are treabă”. Mai mult decât atât, Miron Hâncul 
a declarat că el stăpâneşte din moşiile bunicului său doar pe cele ce i se cuvin pe drept (în baza 
împărţirii averii funciare şi a ţiganilor săi, făcute de Mihalcea Hâncul acelor patru copii ai săi), anume 
partea care i-a revenit tatălui său, lui Dumitraşco Hâncul211.  

Tot cu acest prilej a fost arătat, detaliat, modul în care Mihalcea Hâncul a împărţit copiilor şi 
nepoţilor săi moşiile şi ţiganii ce-i avea în stăpânire la momentul întocmirii zapisului („înpărţala la ce ş-
au înpărţit Mihalce Hâncul moşiile şi ţiganii ficiorilor săi”). Şi anume: a) în partea lui Dumitraşco 
Hâncul au revenit („i-au dat”) „Săcărenii, fiindu cumpărătur lui Mihalce Hâncul depreună cu ficiorul 
său Dumitraşco”. De asemenea „pe Căruţe ţig(anul) cu fămeae lui i-au dat în parte lui Dumitraşcu tatul 
lui Miron Hâncul. b) „parte din Gheţeoani o au dat nepotului său de ficior lui Ghiorghiţă [de fapt 
Grigoraş, după cum se arată mai jos în acelaşi document, precum şi în altele, suplimentare – n.n.], frate 
mai mare lui Miron Hâncul şi acea moşie să află acum la stăpânirea Lupii giupânesii lui Mogâldea 
Brăescul ce au fost medelnicer mare, fata lui Dumitraşco Hâncul, sor mai mare lui Miron Hâncul”. c) 
„în parte Măricăi, fetii cei mai mari moşiea Cundreştii şi pe Lohan ţiganul”; c) „iar la alti doî feti 
Alixandrii şi Chelsiei au dat aceste moşii Băcşeanii, Cârsteştii, Perienii, Ialovenii, Pocşeştii, unde au 
fost baştina lui Costin, socrul lui Mihalce Hâncul, tatul Marulei giupănesei lui Mihalce Hâncul”. Iar 
„din ţigani pe Curchiu cu fămeia lui i-au dat în parte Alexandrii”. Totodată, din document nu putem 
stabili cu exactitate dacă toate aceste moşii, Băcşeani, Cârsteşti, Perieni, Ialoveni, Pocşeşti, au aparţinut 
Marulei, fiica lui Costin, prima soţie a lui Mihalcea Hâncul, sau doar Pocşeştii212.  

Totodată, Miron Hâncul a mai arătat că moşiile Paşcani şi Moleşti n-au aparţinut lui Mihalcea 
Hâncul, ci au fost ale fiului acestuia, Dumitraşco, prima de cumpărătură, iar a doua – de zestre 
(„moşiea din Păşcani arătat-au Miron Hâncul doî zapise pe nişte părţi dintr-acea moşie cumpărătură 
tătâne-său lui Dumitraşco”, iar „pentru Moleşti au dat sama Miron Hâncul că-i sint dipe măsa, fata lui 
Costantin Cluceriul cari-i îi stăpâneşte cu rudele ce are dipe maică-sa anume cu Clucereştii”)213. 

Având în vedere că Tofana, şi fiul ei, Apostol, insistau că „împărţală (lui Mihalcea Hâncul – n.n.) 
nu iasti bună adevărată, nici o au mai văzut ei până acum”, pentru rezolvarea pricinei au fost 
„orânduiţi la cinstit şi credincios boieriul nostru dum(nea)lui Sandul Sturzea vel logofăt”. După 
cercetarea cazului, Sandul Sturzea, mare logofăt, a conchis „că numai cu pricinile aceste ce arată Tofana 
cu ficiorul ei asupra acei înpărţiri a lui Mihalce Hâncul nu-i cu cale a să strămuta sau a să călca, măcar 
că atâta de temelnică nu o au aflat nici dumlui, fiind numai cu o pecete şi cu un martur făr veletanume 
un Mihai diiac lui Mihalce Hâncul”. De aceea, „au giudecat să giure Miron Hâncul că şi el aşe au 
apucat dela tată-său acea înpărţală, iar nu ştie asupra ei nici un chip de meşteşug”, însă Tofana şi fiul 
ei, Apostol, „n-au priimit ei pe Miron Hâncul să giure răspunzindu că să pue la giurământ Lupa 
medelniceroaia Mogâldii şi Gligoraş fratili cel mai mare a lui Miron Hâncul carii fiind oameni bătrâni 
şi fără ficiori netrebuindu-le nici moşii”. Astfel, „au ales giudecata acelora să li să facă carte de blăstăm 

                                                 
210 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 154, p. 180-182. 
211 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 154, p. 180-182. 
212 Ibidem, nr. 154, p. 180-182. 
213 Ibidem, nr. 154, p. 180-182. 



Buletin ştiinţific al tinerilor istorici, Serie nouă, I(VI), Chişinău, 2012, ISSN 1857-4947 

 94 

şi ei de or şti vr-un chip de meşteşug asupra înpărţării or arăta, adevărul n-or tăgădui, iar pe Miron tot 
l-au dat la giurământu, dară n-au lăsat Tofana cu ficiorul ei Apostu pe Miron Hâncul să giure zicându 
că or cerca ei pe urma lui şi cându or afla cu dovadă vicleşugul lui Miron Hâncul, atunci or răspunde şi 
ş-or cere dreptatea lor şi la acestă giudecată le-au dat voe să cerce”. Şi doar în privinţa unor părţi de 
moşie rămase de la două fiice a lui Mihalcea Hâncul, Chelsia li Mărica, având în vedere că la acel 
moment nu mai era nici un descendent al lor: „li-au dat cale Miron Hâncul să stăpânească Tofana cu 
ficiorul ei în Băcşăni şi Cârsteşti şi-n Perieni şi-n Ialoveni şi-n Pocşeşti unde au fost baştina lui Costin 
(socrul lui Mihalcea Hâncul – n.n.) şi ţiganii ce s-or afla că s-ar fi trăgându din Curchiu şi din Căruţe şi 
din ţigancele lor după cum scrie la înpărţala strămoşului lor lui Mihalce Hâncul iar la alti moşii sau 
ţigani să nu să atingă mai mult fără, de n-a fi nici din Mărica nim, parte ei din Condreşti şi ţiganii ce s-
or afla din Lohan să stăpâniască giumătate Miron Hâncul şi giumătate Tofana cu ficiorii ei”214.  

Despre felul în care a evoluat stăpânirea în unele moşii ce-au aparţinut lui Mihalcea Hâncul, dar 
şi în câteva din cele stăpânite de Dumitraşco Hâncul, aflăm din zapisul, din 20 iulie 1763, de împărţire 
a averilor unui urmaş al acestora, anume Miron Hâncul: „înpărţala ci s-au făcut de moşie şi de ţigani 
între ficiorii lui Miron Hâncul căpitan”, formată de satele întregi Săcăreni, Moleşti, Condreşti, Sângera, 
Brăteni, Bondeşti, părţi din Pereni, Ciuciuleni şi Paşcani, toate în ţinutul Lăpuşna, precum şi „44 
suflete di ţigani” şi încă patru vânduţi mai înainte de acestă dată de către copii săi215.  

Astfel, la împărţirea moşiilor şi ţiganilor lui Miron Hâncul, au revenit: 1) „partea Lupului” 
Hâncul: a) „un bătrân întreg din satul Săcărenii, la ţinutul Lăpuşnii, care sat umblă în trei părţi şi cu 
vad de moară întreg într-acesta a trie parte şi cu săliştea cea vechi şi cu casăli cele părinţăşti şi cu livadă 
de lângă casă şi cu altile ce vor veni pe ace parte”. b) „un bătrân şi giumătate şi dintr-alt bătrân cât s-ar 
alege şi cu vad de moară întreg şi dintr-alt vad a patra parte din satul de Perenii la ţinutul Lăpuşnii”. c) 
„şi a patra parte din satul Singera tij ot tam, care acest sat s-au socotit în partu părţi”. d) 12 ţigani; 2) 
„partea Catrinii, ci-i fată înpărţită”: a) „giumătate de bătrân din Săcăreni şi cu livadă de pomi ci vor 
veni pi ace parte, la ţinutul Lăpuşnii”. b) „giumătate de sat de Moleşti cu locuri de heleştei şi cu locuri 
de prisăci tij ot tam”. c) „giumătate de sat de Condreşti şi cu vad de moară întreg şi cu locuri de prisăci 
ci s-ar veni pe acea parte, aciasta i s-au socotit pentru zăstrea ei, tij ot tam”; d) „a parta parte din satul 
Singera otam”. e) 12 ţigani; 3) „partea Sinicăi, surorii cei mai mici şi înpărţită”: a) „giumătate de bătrân 
din satul Săcărenii şi cu vad de moară întreg şi cu livezi ci i să vor veni pe această parte în ţinutul 
Lăpuşnii”. b) „giumătate de satu Moleştii, cu locuri de heleştei şi de prisăci tij otam”. c) „giumătate de 
sat de Condreşti şi cu locuri de prisăci ci i să va veni pe partea ei. Acestea i s-au socotit pentru zăstrea 
ei”. d) „a parta parte din satul Singera tij otam, Lăpuşna”. e) 12 ţigani; 4) „partea Mariei, surorii ce-i mai 
mari”: a) „Brătenii, sat întreg ce este hotărât şi cu vad de moară întreg şi cu locuri de prisăci şi pomi la 
ţinutul Lăpuşnii”. b) „giumătati de vad di moară a Istrătoaei în Ciuciuleni pe Cogâlnicu şi cu partea ci 
s-ar alegi din câmpu cum scrie zapisul şi alt vad de moară a lui Mârzacu tij otam” („Aceste vaduri sânt 
cu pricini de giudecată şi s-au priimit Mariea de li va pute scoate, partea ci s-a alegi să n-aibă treabă alţi 
fraţi, dar di vor rămâni să le ia să nu mai aibă a ceri altă parte, nici să ceai cheltuială la fraţi”). c) „a 
patra parte din satul Singera tij la ţinutul Lăpuşnii”. d) 13 ţigani; 5) „partea Lupii, ci o ţine Hrănaciu”: 
a) „giumătate de bătrân din Păşcani şi a parta parte din iaz cu 2 zapisă. Acest i l-au dat tatăl său Miron 
Hâncu”. b) „Bondeştii, sat întreg şi cu locuri de heleştei. Acesta i l-au dat fraţii la împărţală”; 6) „partea 
Nastasiei, ci o ţine căpitan Neculai Iacomi”: a) „a treia parte din tot satul Săcărenii şi cu vad de moară 
întreg şi cu livezi ci i să vor vini pe acestă parte, carele şi stăpâneşte după zapisul ci i-au dat socrul său 
Miron Hâncu la logodnă înnaintea starostilor”216. 

Totodată, nu trebuie să scăpăm din vedere că unele moşii, cum ar fi Sângera sau Brăteni, până la 
acest moment, documentar n-au fost atestate aparţinând fondului funciar al lui Mihalcea Hâncul şi nici 
celui al lui Dumitraşco Hâncul. De aceea, nu excludem că ele au fost de cumpărătură personală ale lui 
Miron Hâncul, sau obţinute de zestre, de la soţia sa. De asemenea, nu ştim ce legături există între moşia 
Brăteni, din ţinutul Lăpuşna, cu „moşie Brădenii, ce să numeşte Măgura, peste Prut, la ţinut Eşii”, din 
care unii răzăşi de acolo, la 13 martie 1781, şi-au vândut partea lor marelui logofăt Vasile Razul., iar 

                                                 
214 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 154, p. 180-182. 
215 Ibidem, nr. 177, p. 205-209. 
216 Ibidem, nr. 177, p. 205-209. 
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printre martori figurează şi un „Neculai Hâncu”217. Referitor la Brătenii de la Lăpuşna („o moşii, anumi 
Brătenii, de pe apa Lăpuşnii, din ţinutul Lăpuşnii”), din hotarnica acesteia, întocmită la 2 mai 1794, aflăm 
că ea aparţinea lui „dumisale Hristodor Sangiu biv vel vameş”, iar acesta o cumpărase, la 30 octombrie 
1792, la sultan-mezat, de la hatmanul Ilie Catargiu. La rândul său, „hatmanul Catargiu au fost cumpărat 
moşiia aceasta de la Nastasiia Iacomiasă şi de la fiiul său, Gheorghii Iacomi căpitan”, din al cărui zapis de 
cumpărătură din „let 1784 mai 20” aflăm „cum au vândut ei moşiia Brătenii întriagă dumisale hatman, 
după cum spre dovadă, că au fost moşiia acesta întriagă driaptă părinţască a Nastasii Iacomesii, s-au 
văzut şi o împărţală vechi la mâna Hânculeştilor, din let 7271 (1763) avgust 4” de când „sânt trecuţ 32 ani, 
în cari arată, cum s-au înpărţit moşiile şi ţiganii între ficiorii şi fetile lui Miron Hâncul căpitan, dintre care 
Marii, mumii Nastasii Iacomesii, arată că i s-au dat în parte sa satul întreg Brătenii, căci au fost hotărât cu 
vad de moară întreg şi cu locuri de prisăci şi di pomi la ţinut Lăpuşnii”218. 

Din hotarnică aflăm că moşia Brătenii „dispre răsărit să loveşti în coaste cu moşiia Săcărenii, şi 
dispre apus, iarş coasta, cu apa Lăpuşnii, iar capul cel din gios, piste Lăpuşna, cu colţul moşii Corneştilor 
răzăşăşti, ci sânt a lui Tăbuci şi a Costrului, precum şi coada iazului Săcărenilor”. Iar la măsurarea moşiei 
s-a mers mai „întâi la capul cel din gios a Brătenilor, la colţul despre Corneşti răzăşăşti, drept în şăsul 
Lăpuşnii” apoi „colţu Corneştilor răzăşăşti, despre colţul moşii Corneşti a mănăstirii Bărboiului”219. 

Asemenea şi Ciuciulenii, deşi aici, probabil, stăpânea parte de moşie şi fratele mai mare al lui 
Miron Hâncul, Grigoraş Hâncul, după cum lasă să se înţeleagă informaţia dintr-un zapis întocmit la 22 
decembrie 1723. La această dată s-au „jeluit boeriul Gligoraş Hâncul postelnic şi Arsăni, nipoţ lui Istratie 
pe Ţoncul vărul lor” („Ţoncul, ficiorul lui Carp, cumnatul lui Istrate”) pentru o moşie220, care pare să fie 
în Ciuciuleni sau în Volosăni221. 

*  *  * 
Un loc aparte printre moşiile neamului Hânculeştilor îl ocupă moşia Hânceşti, de pe Cogâlnic, în 

ţinutul Lăpuşna. Însă, trebuie să remarcăm că, deocamdată, n-am identificat documente care să 
confirme existenţa unor legături între Mihalcea Hâncul şi moşia Hânceşti.  

Remarcăm faptul că, în privinţa moşiei Hânceşti, printre stăpânii acesteia predomină persoanele cu 
alte nume de neam decât „Hâncul”. Spre exemplu, la 5 martie 1686, un „Gheorghiţă Cronţa” dă zapis de 
vânzare „la mâna dumisali frăţânelui meu Ştefan Croncea” pentru că a „vândut o parte de moşie din 
Hânceşti, într-un bătrân a patra parte, ce se numeşte a lui Apostol Cronce”222. La 4 august 1803, răzăşi 
„dă moşiea Hânceşti, pi Cogâlnic, ţânut Lăpuşnii”, erau „Ion Poparce ot Păşcane şi un Vasile ci-ş zice 
Hâncu ot Brătuleni i un preut Ioniţi Prale de aice din Eşi i un Iani Căsapu iarăşi di aici din Eşi şi alţii ai 
lor”. Cu toate acestea, constatăm printre ei şi prezenţa unor purtători ai numelui de neam „Hâncul”, cum 
ar fi „Vasile ci-ş zice Hâncu ot Brătuleni”. Acesta este atestat şi la 9 noiembrie 1803, ca „Vasile Hâncul 
ispravnic di copii”, adeverind că, „în ani trecuţi am fostu vândut parte me din moşi(ea) Hânceşti 
dumilale sulgeresi Băntăşoai pi apa Bonicului drept cinzăci de lei”, anume 10 stânjeni, trei palme şi trei 
parmace. Mărturisirea a fost semnată şi de „Pavăl Hâncul, frate vânzătoriului”, „Silion ot Vărzăreşti 
răzăşi” şi „căpitanul Eni Ghica”223.  

Însă, se pare că aceşti Hânculeşti n-au fost urmaşi ai lui Mihalcea Hâncul, deoarece la 4 august 
1803, „Ion Hâncu” şi „Ioniţă Hâncu”, fii lui Lupul Hâncul, şi nepoţi lui Miron Hâncul, s-au jeluit 
domnului Alexandru vodă Moruzi pe răzăşii de Hânceşti, nominalizaţi mai sus. Ceea ce ia făcut pe Ion 
Hâncul şi pe Ioniţă Hâncul să protesteze a fost faptul că răzăşii arătaţi mai sus „ar fi stăpânind cu numili 
strămoşului nostru Mihalce Hâncul medelnicer, iar până acum noi n-am ştiut că ei s-ar fi numit că să trag 
din Mihalce Hâncul, ce iai să numea că stăpânesc acestă moşie de pi Balâi şi de pi Istrati Căpăţână”, iar 
„am mai aflat că di la o vreme ar fi mai adaos a puni şi alt numi pi această moşâi lipind şi zicând 
Movileni şi Hânceşti”. Astfel, fraţii Ion Hâncul şi Ioniţă Hâncul solicită ca să se cerceteze acest caz, pentru 
ca acei răzăşi „să să înfăţoşăzi dovezăli ci au iai că s-ar tragi de la Mihalce Hâncu, dipi care zic iai că au 

                                                 
217 Doc. MEF, vol. X, nr. 78, p. 114-115. 
218 Doc. MEF, vol. XI, nr. 132, p. 176-181. 
219 Ibidem, nr. 132, p. 176-181. 
220 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr.136, p.161. 
221 Ibidem, nr. 59, p. 79. 
222 Ibidem, nr.115, p.136. 
223 Ibidem, nr. 202, p. 263-264. 
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moşiea acesta şi noi om dovedi cu dovezi vrednici de credinţă că nu sânt cum iai să numesc iai depe 
strămoşul nostru Mihalce Hâncul, ci cu acolisiri viclene stăpânesc acestă moşie”224.  

La 13 august 1803, mai mulţi mari boieri au mărturisit că au cerut „jăluitorilor ca să arăti dovezi, 
întâi di iaste moşiea Hânceştii driaptă a lor şi al doilea de au avut stăpânire şi cât”. Fraţii Ion şi Ioniţă 
Hâncul, fii lui Lupul Hâncul, „pentru că ar fi a lor au arătat o diiată din 7206, ghenar 26 de la un Mihalcea 
Hâncul ce au făcut la mâna ficiorului său Dumitraşc ca să stăpâniască moşiile şi ţiganii, dar ce anume 
moşii nu arată. Au mai arătat o carte din 7249, apr(ilie) 11 de la răpousatul domnul Grigori Ghica 
v(oe)vod bătrânul de giudecata ce-au fost între Miron Hâncul ficiorul lui Dumitraşc Hâncul, nepot lui 
Mihalcea Hâncul şi între rudeniea sa Tofana, ce s-au răspuns că să trage din Alexandra, fata lui Mihalcea 
Hâncul pentru moşii şi ţigani în care să arată şi moşiea Hânşeşti”. Însă, după ce au cercetat amănunţit 
aceste „dovezi” documentare, boierii au constatat că ele nu se referă la moşia Hânceşti, iar în textul 
documetului în care se amintea moşia Hânceşti, s-a intervenit ulterior, prin schimbarea artificială a 
toponimelor: „însă căutându-şi de cătră noi s-au văzut că au fost scris alt numi şi au tocmit făcând 
Hânşeşti”. Astfel, s-a arătat că descendenţii lui Mihalcea Hâncul „asupra stăpânirii n-au arătat nici o 
dovadă zicând singuri ei că stăpânire n-au avut, ştiind că pârâţii ar fi din neamul Hâncului şi pentru aceia 
i-au lăsat de au stăpânit, iar acum aflându-i că nu sânt dintr-acel niam, pentru aceia cer să-i lipsască din 
stăpânire”. În acest mod, marii boieri constată „fiind că numili moşii în cartea domnească de sus 
pomenită, cu care cerea ei să află plastograf şi stăpânire încă n-au avut, iar la pârâţi vă vedi dovadă de 
stăpânire de 60 de ani, nici o dreptate n-am găsit jăluitorilor la cerirea lor”225. 

După ce „arătându-să nemulţămiţi jăluitorii cu giudecata dum(nealo)r veliţilor boeri”, la 13 august 
1803, sub supravegherea domnului Alexandru vodă Moruzi, împreună cu „tot sfatul” domnesc, s-a făcut 
o nouă cercetare a acestei pricini, însă „alte scrisori devezi n-au arătat, care să să agiute la cerire lor, nici 
au stăpânit acolo vreodată, cum sânguri n-au tăgăduit”. De asemenea, „şi cartea acea dela răpousatul 
Grigore Ghica v(oe)vod bătrânul s-au dovedit în faptă vicleşugul ce s-au urmat la acesta, adecă unde 
scrie, după cum să vedi acum moşie Hânceştii, au fost numeli moşâi Pocşăştii cum s-au dovedit dintr-un 
zapis din 7251 [1743], de la acel ce arată carte domnească că au avut giudecată atunce anume Apostul, 
feciorul Tofanii de vânzare ce faci părţilor lui din moşâile cuprinsă la acestă carte şi dintru acesta viderat 
văzându-săplastografie ce au făcut la carte acesta, osimbând numele Pocşeştilor şi zicând Hânceştii, care 
n-au fost”, de aceea Ion Hâncul şi Ioniţă Hâncul „ca pe unii ce-au meşteşugit vicleşug înpotriva 
adivărului şi răi acolisitori, s-au dat rămaşi de la Divanul domniei mele”, precum şi „cartea acesta de la 
Grigore Ghica v(oe)vod s-au luat de la dânşii de vremi că iai au dres-o cu vicleşug şi părţile acelui ce s-au 
giudecat atunce Apostul, ficiorul Tofanii sănt vândute cu zapisul arătat din 7251 şi s-au dat 
mede(lni)c(cerului) Ursoianul, care stăpâneşte un din părţile acele anume Băcşăni”, totodată „hotărând 
ca răzăşii să-şi stăpânească moşie lor nesupăraţi mai mult de cătră jăluitori aceştie sau neamul lor”226. 
Probabil, Hânculeştii de la Hânceşti făceau parte dintr-o altă ramură, iar moşia ar fi fost de baştină pentru 
întregul neam, fiind aşezată de strămoşul întemeietor. Astfel, drept de stăpânire asupra moşiei Hânceşti 
de pe Cogâlnic, posibil, ar fi avut iniţial şi Mihalcea Hâncul sau părinţii săi, însă acest drept l-ar fi pierdut 
în urma vânzării părţilor lor de ocină. Deşi, recunoaştem că această problemă trebuie cercetată în mod 
separat, pentru o mai bună evidenţiere a curgerii stăpânirii moşiei Hânceşti. 

*  *  * 
Probabil tot descendenţii lui Mihalcea Hâncul stăpâneau în moşiile Bogzeşti, Crăsnăşeni şi 

Cravăţul, din ţinutul Orheiului. La 23 mai 1806 este menţionat un „Samuilă Hâncul” împreună cu „alţi 
răzăşi”, cum ar fi „Vasâle Roşca postelnicel”, „Ioniţă Roşca” sau „Ştefan i Trohin Codă”, care au cerut 
domnului să li se aleagă părţilor lor din „acesti moşii răzăşeşti, anume Bogzăştii i Crăsnăşănii şi 
Cravăţul de la ţânutul Orheiului”, de cele ale vornicului Costache Sturza227. 

O ramură a neamului Hânculeştilor, descinsă din Ionaşco Hâncul căpitan, stăpânea moşii în 
ţinutul Cernăuţilor, cum ar fi Mamorniţa. Astfel, la 15 octombrie 1762, „Ştefan Hâncul, fiul lui Hâncul 
căpitan” vinde lui Ioniţă Potlog, Dumitraşco Potlog căpitan, Nicolae Potlog, Constantin Volcinschi şi 
cumnatei acestuia din urmă, Ilenii Volcinschi, „a parta parte de sat Mamorniţa, ţin(utul) Cernăuţi 

                                                 
224 Aurel V. Sava, Doc. Lăp., nr. 201, p. 260-261. 
225 Ibidem, nr. 201, p. 262-263. 
226 Ibidem, nr. 201, p. 261-262. 
227 Aurel V. Sava, Doc. Orh., nr. 337, p. 401-402. 
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pentru suma de 130 lei noi”. Ştefan Hâncul a mărturisit totodată că această „parte Mamorniţa fusese 
dăruită de Alexandra, fiica lui Brânzanul de Mamorniţa, lui Iene izbaşa, ginerele lui Murguleţ, moşul 
lui Hâncul, cu dania din 1697 martie 15, mai târziu Hâncul căpitan a zălogit-o lui Calistru episcop cu 60 
lei, care a dăruit-o mân(ăstirii) Putna” („Zapisul lui Hâncul căpitan din 1722 oct(ombrie) 20 despre 
zălogirea făcută lui Calistru; chitanţa asupra sumei plătite răscumpărând ¼ parte Mamorniţa de la 
Calistru. Semnează: Ştefan Hâncul şi Arghirie ban staroste”228). Iar Ştefan Hâncul „a răscumpărat-o şi o 
vinde acum dându-le dania Alexandrei, fata lui Bânzarul, din 15 martie 1697”229. 

O altă moşie din ţinutul Cernăuţi care a aparţinut Hânculeştilor a fost satul Coleuţi, moştenit de 
la neamul Murguleţ. Astfel, în două zapise, din 3 noiembrie 1756 şi 5 august 1759, se arată împărţirea 
satului Coleuţi de la ţinutul Cernăuţi, dintre care „giumătate de satul Coleuţii au fost a lui Ştefan 
Murguleţ”, iar „acest Ştefan Murguleţ a avut doi feciori şi o fată şi au înpărţit acestă giumătate de sat 
ficiorilor lui, o parte au dat lui Niculai Murguleţ, o parte Ursului Murguleţ şi o parte Marii fiicii sale. 
Din Marie să trage Hăncul” („din Marie să trag Hănculeştii”). În anul 1759 s-a constatat că „parte 
Hăncului nifiind nimi din Hăncul să o stăpânească toţi păr or vini acii ci să tragu din Hăncul” („parte 
Marii, surorii lui Niculai şi a Ursului din care au eşit Hănculeştii”)230. La 25 iunie 1761, domnul Grigori 
vodă Callimachi a întărit lui Gheorghe Isac şi cumnatului său, Ion Verigă, „a treia parte din giumătate 
de sat, de Coleuţi, di la ţânutul Cernăuţului, cari li este moşie de baştină de pe moaşa lor Mierla, fata 
lui Neculai Murguleţii”, şi încă a treia parte, a „unui Lupaşco Murguleţii”. De asemenea, mai sunt 
volniciţi „să mai stăpânească altă a triie parte din giumătate dentr-acel sat, parte unui Hâncul, fiindu 
mortu şi neavând ficiori sau rudă care să o stăpâniască înpreună câte în giumătate cu Ion Dociul”231. 

În ţinutul Fălciului, „Mihalcea Hâncul sărdar şi Dumitraşco Burghele, din Tăbălăeşti”, la 10 aprile 
1662, au cumpărat de la „Mihalcea, feciorul lui Crăciun, împrenă cu fraţii şi surorile sale”, cu 70 de taleri 
bătuţi, părţile lor din satele din Dolheşti, de pe Crasna, din Botneni şi din Leoşti, din câmp, pădure, vatra 
satelor, cu locuri de prisacă şi heleştee. Toate aceste sate, Dolheşti, Botneni şi Leoşti, au fost aşezate pe 
Crasna, spre obârşia pârăului232. Satul Leoşti, din ţinutul Fălciu, nu trebuie confundat cu satul Lieşti, din 
ţinutul Tutova, în apropiere de gura Pereschivului, în care, probabil, Hânculeştii de asemenea aveau 
parte de moşie. Admitem această posibilitate în baza unui zapis din 20 octombrie 1714, prin care Eftimie 
Băcle, feciorul lui Toader Dintul, a dăruit lui Gavriliţă Enache, fiul lui Ilie [Ţifescul] mare spătar, 
„bătrânul de moşie Ion Hociul din satul Lieşti”. Iar martori la acestă danie au fost: „Die pârcălab, Lefter 
vătaf, Vasilache feciorul lui Băcle, Neculai Hăngul şi alţii”233. 

O altă prezenţă a neamului Hânculeştilor în ţinutul Tutovei este atestată de un zapis din 17 
februarie 1700, în care se arată că „Toader, feciorul lui Costantin, nepot lui Lucoci din Văzureni” a dăruit 
mănăstirii Sfântul Nicolae de la Cârlomăneşti toată partea sa din „satul Văzureni, ţin(utul) Tutova”. 
Martori la această danie au fost „Dumitraşcu Macri, postelnic, Chiriac Rustea, Gavril Hâncul şi alţii”234.  

În ţinutul Roman Hânculeştii au fost reprezentaţi de „Ionaşco Hănc(ul) ot Drăgoteani”, 
menţionat la 2 aprilie 1606 (7114), printre alţi martori, oameni buni din Schei, Soci, Heleşteni, Boldeşti, 
la vânzarea unei moşii în Onceşti (Vascani), ţinutul Roman235. Probabil că din neamul Hânculeştilor a 
fost şi acel „Albul căpitan”, atestat în cca 1667 (7175), la o danie de moşie din Săpoteni, pe valea 
Şerboteştilor, ţinutul Vaslui, figurând printre martori ca „Albul Hăncul”236. 

Astfel, constatăm, pe baza unor documente fragmentare, că fondul funciar al Hânculerştilor, în 
special cel al ramurei descinse din Mihalcea Hâncul serdarul, a fost concentrat în Ţara de Jos a Moldovei, 
în ţinutul Lăpuşna şi, parţial, în ţinuturile Orhei şi Fălciu. Moşiile din ţinutul Lăpuşnei se aflau în mijlocul 
codrilor, grupate pe cursul superior al pârăului Lăpuşna, mai sus de târgul omonim. Un număr mai mic 
de moşii ale Hânculeştilor au fost atestate în ţinuturile Cernăuţi, Roman, Tutova şi Totruş. 

                                                 
228 Teodor Bălan, Documente bucovinene, vol. III (1573-1720), Cernăuţi, 1937, p. 155. 
229 Ibidem, p. 155. 
230 Teodor Bălan, Documente bucovinene, vol. V (1745-1760), Cernăuţi, 1939, nr. 104, p. 202-203; şzi şi nr. 80, p. 155-156. 
231 Doc. MEF, vol. IX, nr. 80, p. 117-118. 
232 CDM, vol. III, nr. 794, p. 181. 
233 CDM, vol. V, nr. 1261, p. 345. 
234 CDM, vol. IV, nr. 2142, p. 470. 
235 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade (Documente slavo-române), vol. V, Iaşi, 1908, nr. CLXVII, p. 238-239. 
236 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade (Documente slavo-române), vol. VIII, Iaşi, 1913, nr.CLXXII, p. 227. 
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*  *  * 
Examinând fondul funciar al Hânculeştilor nu putem trece cu vederea nici acea partea de moşie 

care s-a numit Vlamnicul, actualmente, moşia satului Bursuc. Acesta a fost înstrăinată în secolul al 
XVII-lea, având în vedere că acolo Mihalcea Hâncul a pus bazele unui schit, apoi tot el şi urmaşii săi, 
au închinat prin danie moşia respectivă acestui schit, care în continuare s-a numit Vlamnicul sau 
Hâncu. Deoarece istoria mănăstirii Hâncu a fost frecvent în centrul atenţiei istoricilor, care au elaborat 
mai multe studii importante la acest capitol, printre care se remarcă monografia lui Alexei Agachi237, în 
continuare ne vom opri atenţia asupra acestui subiect doar pentru a exemplifica documetar câteva idei 
de bază, ce confirma rolul important pe care la avut neamul Hânculeştilor în viaţa culturală, spirituală 
şi duhovnicească a Ţării Moldovei. Şi anume: a) schitul Vlamnicul (Hâncul) a fost fondat de Mihalcea 
Hâncul; b) relaţiile dintre Hânculeşti şi schitul Vlamnicul (Hâncul) nu s-au terminat odată cu fondarea 
şi facerea daniei de către Mihalcea Hâncul, deoarece sfântul lăcaş a fost sprijinit şi protejat în 
continuare, pe parcursul secolului al XVIII-lea, de descendenţii serdarului. Aceste aspecte sunt 
evidenţiate de mai multe documente, dintre care vom arăta doar trei: a) cel de la 4 iulie 1763, prin care 
Grigore vodă Callimachi, a împuternicit şi a întărit „călugărilor di la schitul Vlabnicul, di la ţânutul 
Lăpuşnii şi Lupului, ficiorul lui Miron Hâncul căpitan, ctitorul schitului” pentru „a stăpâni şi a dejmui 
părţâle de moşii, ce le ari schitul, date danii de Mihalce Hâncul, ce au fost stolnicu mari, şi di la fiiul 
său, Dumitraşcu vătav de stolnicii, anumi Vlabnicul”238; b) cel din 5 noiembrie 1800, privind judecata 
avută la Divan dintre „Toma Cozma biv vel paharnic cu un Ezecheil nacialnicul de la schitul ci să 
numeşte Vlabnicul a Hâncului, de la ţânutul Lăpuşnii”, pentru „o moşie, anume Corneştii, pe pârâul ce 
să numeşte Bâcovăţul, la ţânutul Lăpuşnii, cari ar fi afirosâre schitului de la ctitorul său Mihalcea 
Hâncul sărdariul”239; c) La 20 martie 1781, referitor la „unu vadu de moară anume Grebence ce este în 
fundul Cogâlnicului la ţănutul Lăpuşnii”, care „fiindu şi aproape de schitul Vladnicul ce este în fundul 
Cogâlnicului, ce lau făcut Mihalce Hâncul sărdar, şi fiindcă Dumitraşcu Hâncul stolnic după danii şi 
miluiri ce au făcut tatăsău Mihalce sărdar, după moarte lui cât au socotit au miluit şi Dumitraşcu 
stolnic pe schit ce ce iau dat mâna, după cum să văd dresăle şi scrisorile lor, cum şi Miron Hâncul, 
fecior lui Dumitraşcu, şi Gligoraş pos(elnic) şi Neculaiu, fraţăi lui Miron, iarăş au miluit pe schit cu cât 
leau dat mâna. Deci şi noi, feciorii lui Mironu Hâncul căpit(an), cu feciorii noştri, ce sântem nepoţii lui 
Dumitraşcu şi strănepoţii lui Mihalcii Hâncului sărdariului, am stat şi am socotit... cu altă nu ne dă 
mâna a milui pe schit fiind noi oameni scăpătaţi”, fac danie schitului acel mai sus-scris vad de 
moară240. 

Ultimul document arată clar că schitul Vlamnicul (actualmente, mănăstirea Hâncu) a fost o 
lucrare a Hânculeştilor nu doar prin nume. Schitul s-a aflat permanent în atenţia Hânculeştilor, care l-
au înzestrat, în măsura posibilităţilor, cu moşii, bani şi, probabil, obiecte de cult şi cărţi. Astfel, schitul 
Vlamnicul (mănăstirea Hâncu) este cea mai grăitoare dovadă că Hânculeştii n-au fost, aşa cum au 
considerat unii istorici, în exclusivitate un neam de boieri care au ştiut să lucreze doar în domeniul 
militar. Existenţa până în zilele noastre, în inima codrilor, a schitului Vlamnicul sub forma mănăstirea 
Hâncu, vine să demonstreze faptul că Hânculeştii, şi în genearal lăpuşnenii, au fost capabili să menţină 
în regiune o viaţă spirituală bogată în cele mai dificile perioadele istorice.  

*  *  * 
Spre final, constatăm că neamul Hânculeştilor a avut un rol important în istoria Ţării Moldovei şi, 

în special, a spaţiului pruto-nistrean, acolo unde s-au concentrat moşiile lor. Cel mai remarcabil 
reprezentant al acestui neam în secolul al XVII-lea a fost serdarul Mihalcea Hâncul. În Basarabia, 
descendenţii lui Mihalcea Hâncul, în secolul al XIX-lea, au fost atestaţi ca de nobili  în satele Secăreni, 
Băcioi, Durleşti, Ghetlova, Curleni (Podgoreni), Zăicani, Morozeni, Volintiri etc. Iar în prezent urmaşii lui 
Mihalcea Hâncul locuiesc dispersaţi în mai multe sate pruto-nistrene, cum ar fi, spre exemplu, Secăreni, 
Băcioi, Durleşti, Volintiri, Antoneşti etc. 
 

 

                                                 
237 Alexei Agachi, Istoria mănăstirii Hâncu (1677-2010), Chişinău, 2010. 
238 Doc. MEF, vol. IX, nr. 98, p. 134-135. 
239 Doc. MEF, vol. XI, nr.285, p. 349-355. 
240 Leon T. Boga, Documente basarabene, vol. IX, Mănăstirea Hâncu (1677-1812), Chişinău, 1930, nr. IV, p. 3-4. 
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Comentarii la hartă241 
Moşiile cunoscute ale lui Mihalcea Hâncul (de baştină, danie, cumpărătură): 1. Condreşti, 

ţinutul Lăpuşna, pe valea Călmăţuiului, între Tălăeşti, Mărgelaţi, Lăpuşna, Boghiceni şi Oneşti; 2. 
Secăreni, ţinutul Lăpuşna, la obârşia Lăpuşnei, între satele Bolţun, Corneşti, Paşcani, Pereni, Ciuciuleni 
şi Bursuc; 3a. Corneşti (acum Dolna) şi Aşbâcă, ţinutul Orhei, pe valea Bâcovăţului, între satele 
Micleuşeni, Bursuc, Iurceni, Vărzăreşti şi Cioreşti; 3b. Corneşti, ţinutul Lăpuşna, lângă satul Secăreni; 4. 
Gheţăoani, pe Bâc, ţinutul Orhei, actualmente, sectorul Râşcani-Râşcanovca al oraşului Chişinău; 5. 
Mlădineşti, ţinutul Lăpuşna, mai sus de târgul Lăpuşna, probabil între Lăpuşna şi Paşcani; 6. Făureşti, 
ţinutul Lăpuşna, între Mlădineşti şi târgul Lăpuşna; 7. Bondeşti, ţinutul Lăpuşna, pe Botna, lângă 
Moleşti, raionul Ialoveni; 8. Dolheşti, ţinutul Fălciu, pe Crasna, între Şerbeşti, Ciorteşti, Petriş, 
Brădiceşti; 9. Botneni, ţinutul Fălciu, pe Crasna, probabil lângă Dolheşti; 10. Leoşti, ţinutul Fălciu, pe 
Crasna, probabil lângă Dolheşti.  

                                                 
241 În coţul din dreapta al hărţii este reprodus, după Gheorghe Bezviconi (Op. cit., p. 3) , blazonul familiei Hâncul, „scut tripartit 
în furcă răsturnată; în I, pe roşu, o secure conturnată, în bară, de argint; în II, pe albastru, un zid crenelat de argint, merlonul 
central înălţat de o cruce latină de aur; în III, pe aur, un cap de bour negru, cu stea cu cinci raze de aceeaşi culoare, între 
coarne”, care ar avea origine dublă „una poloneză şi alta rusească”. Descrierea heraldică a blazonului Hânculeştilor am 
reprodus-o după Silviu Andrieş-Tabac, Noile simboluri heraldice ale municipiului Hânceşti // Simpozion de numizmatică. 
Organizat în memoria martirilor de la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai 2001, Comunicări, 
studii şi note, Bucureşti, 2002, p. 261-281 (vezi paginile 265-269). Mai multe variante ale ale blazonului, şi în genearal simboluri 
Hânculeşti, sunt reproduse color, de o calitate grafică impecabilă, pe planşele lucrării lui Alexei Agachi, Istoria mănăstirii Hâncu 
(1677-2010), Chişinău, 2010. 
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Moşiile de zestre ale lui Mihalcea Hâncul, de la soţia Marula, fiica lui Costin: 11. Cârsteşti, 
ţinutul Lăpuşna, între Iurceni, Bursuc, Secăreni şi Bolţun; 12. Perieni, ţinutul Lăpuşna, pe Lăpuşna, 
între Ciuciuleni, Paşcani, Corneşti şi Secăreni; 13. Ialoveni, ţinutul Lăpuşna, între Mileştii Mici şi 
Sociteni; 14. Băcşeani, ţinutul Lăpuşna sau Iaşi, lângă la Prut, pe Valea Boldureştilor, între Isăicani, 
Valea Trestieni şi Boldureşti; 15. Pocşeştii, ţinutul Orhei, între Teleşeu, Romăneşti şi Grebleşti.  

Moşii ale lui Mihalcea Hâncul, danie domnească: 16. Măneşti, ţinutul Totruş. Nelocalizat cu 
precizie. 

Alte moşii în care au stăpânit descendenţii lui Mihalcea Hâncul în secolele XVII-XX: 17. 
Paşcani, ţinutul Lăpuşna, pe Lăpuşna, între Lăpuşna, Perieni, Secăreni şi Corneşti; 18. Moleşti, ţinutul 
Lăpuşna, pe Botnişoara, acum în raionul Ialoveni, între Buţeni, Hansca şi Cigârleni; 19. Brăteni, ţinutul 
Lăpuşna, pe Lăpuşna, lângă Secăreni şi Corneşti; 20. Ciuciuleni, ţinutul Lăpuşna, pe Cogâlnic, între 
Pereni, Secăreni, Ulmu şi Horodca; 21. Sângera, ţinutul Lăpuşna, pe Işnovăţ, între Băcioi, Revaca şi 
Floreni; 22. Băcioi, ţinutul Chişinău, pe Işnovăţ, între Sângera şi Mileştii Mici; 23. Durleşti, ţinutul 
Chişinău, pe Bâc, între Buiucani, şi Truşeni; 24. Şişcani, ţinutul Chişinău, pe Nârnova, între Mireşti şi 
Marinici; 25. Ciucur-Mingir, ţinutul Bender, la obârşia Lunguţei, între Cimişlia, Topala, Dezghingea, 
Cioc-Maidan şi Sadaclia; 26. Curleni (acum Podgoreni), ţinutul Orhei, pe Cogâlnic, între Sirota, 
Zăhoreni, Buşăuca, Otac, şi Voroteţ; 27. Zăhicani, ţinutul Orhei, pe Ciulucul Mic, între Verejeni, Ratuş 
şi Sărătenii Vechi; 28. Ghetlova, ţinutul Orhei, pe Cula, între Săseni şi Hulboaca; 29. Cobâlca (acum 
Codreanca), în ţinutul Orhei, pe Ichel, acum în raionul Străşeni, între satele Oneşti, Ţigăneşti, Lupa-
Rece şi Donici; 30. Morozeni, ţinutul Orhei, acum în raionul Orhei, între Isacova, Neculăieuca  şi 
Puţintei; 31. Mateuţi, ţinutul Soroca apoi Orhei, pe Ciorna, acum în raionul Rezina, între Solonceni, 
Glinjeni, Păpăuţi şi Boşerniţa; 32. Volintiri (Bebei), ţinutul Ackerman, acum raionul Ştefan Vodă, între 
satele Copceac şi Ştefăneşti; 33. Antoneşti (Antonovca), ţinutul Ackerman, acum raionul Ştefan Vodă, 
între satele Căplani, Carahasani, Purcari şi Olăneşti.  

Celelalte moşii ale neamului Hânculeştilor: 34. Bogzeşti, ţinutul Orhei, pe pârăul Bahu, între 
Crăsnăşeni, Văsieni şi Bahu; 35. Crăsnăşeni, ţinutul Orhei, pe pârăul Bahu, între Bogzeşti, Văsieni, 
Budăi şi Hirişeni; 36. Cravăţul, ţinutul Orhei, pe pârăul Bahu, probabil lângă Bogzeşti şi Crăsnăşeni; 
37. Hânceşti, ţinutul Lăpuşna, pe Cogâlnic, acum oraşul Hânceşti, între satele Buţeni, Bozieni şi 
Mereşeni; 38. Şamalia, ţinutul Bender, acum raionul Cantemir, între satele Haragâş, Vişniovca, Sadâc 
şi Bobocica; 39. Mamorniţa, ţinutul Cernăuţi, pe Prut, între Lucoviţa, Molodia, Ţureni şi Gorbova; 40. 
Coleuţi, ţinutul Cernăuţi, pe Nistru, între Repujinţi, Gorodoc şi Vasileu; 41. Lieşti, ţinutul Tutova, în 
apropiere de gura Pereschivului, între Ciorăşti, Călimăneasa, Costşa şi Priponeşti; 42. Văzureni, ţinutul 
Tutova, pe valea Bârzoaei, între Criveşti, Ciureşti şi Sălceni; 43. Drăgoteani, ţinutul Roman, pe stânga 
Siretului, în apropiere de Schei, Soci, Heleşteni, Boldeşti, Onceşti (Vascani).  
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