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Prefaţă. 

  

Archimandritul Vartolomei Mazerean sati 
Mazereanul, după cum îndătina cl a se mai serie, a 
fost unul dintre cei mai însemnată şi activi scriitori ro- 
mâni din Moldova respective: din Bucovina de la finea 
seclului al optspredecelea. Dela dinsul ni-aii remas peste 
patrudeci de manuscripte de cuprins istorie şi religios, 
dintre cari doue se află în posesiunea mea ear” celelalte 
în diferite biblioteci atât din Bucovina cât şi din România. 
Unul dintre aceste manuseripte, care până acuma n'a 
fost încă nimăruia cunoscut, e şi Condica sfintei 
mănăstiri Voroneţul ce o. daii astădi publicităţii. 

Condica din cestiune, în present proprietatea 'st. mă- 
năstiri Putna din Bucovina, constă din 109 file în folio 
saii 21$ pagine. Ea este completă dela început şi până 
la sfârșit, nelipsind adică nemică din celea ce le-a scris 
autoriul întrînsa, şi se află în cea mai bună stare. Nu 
toate filele însă, din cari e compusă, sunt scrise, ci unele 
saii o parte dintrînsele ati remas nescrise din causă că 
la împărțirea capitulelor. autorăul se vede c'a lăsat anume 
loc deşert pentru unele hrizoave şi cărți cari, venindu-i 
maă târdiu la cunoscință, avea de gând să le întroducă 
mai pe urmă.



Broşura de față cuprinde în sine întreaga Condi- 

că dela început şi până la sfârșit astfeliu după cum a 

fost scrisă de Archim. Vartolomei Mazerean, afară de 

„Domnia lui Stefan Voevodă cel viteaz, cti- 

torul sfintei m&năștiri Voroneţului, scoasă 
din litopesiţul ţării Moldovei: şi scrisă dela 

pag. pi” (183) până la pag. csi (216), care voiu s'o dai 

mai pe urmă la lumină înti”o broșură separată. 

Ce se atinge de transcrierea acestei Condică voiu 
să amintesc numai atâta că mi-am dat toată silință ca 

să fiii cât se poate de esact, cu acea escepțiune numai 

că numerele curente dela începutul obiectelor şi-al hri- 
zoavelor, cari sunt scrise în text cu litere cirile, le-am 

înlocuit cu cifre arabice, ea” pre n — îi, care e Scris 

după fie-care consunantă de la finea cuvintelor, l-am eli- 
minat pretutindene, și asta pur și simplu din causă eco- 
nomică. Şin fine că aniă, scriși în text numai cu litere 
cirile, i-am transcris șin cifre arabice. În colo întreaga 
Condică am transeris'o întocmai după cum se află în 
original. ă 

Suceava, 8 Iunie 1900, 

Sim. FI. Marian.



Gondica Sfintei mănăstiri Voronețul. 

De toate odoarele, veșmintele, cărțile, moșiile, munţii, 

satele, ţiganii, viile, de toate căte are numita mănăstire 

şi le stăpăneşte, aşijdere și pentr moșiile aciiaşi mănăs- 

tiri pre care acmu nu le stăpănește. 

Această condică saii făcut cu blagosloveniia preo- 

sfinţii sale Ohiriu chir Gamwiil Mitropolit Moldovii, după 

trup fate Mării sale lui Ioan Teodor Voevoda ce-aii fost, 

Domn țărăi Moldovii. - - 

Şi prin silința, osărdiia, şi cheltuiala, a precuvioşii 

sale Chir Macarii Igumenul sfintei Mănăstiri Voroneţul. 

Prin osteniala mult păcătosului și nevrednicului 

Archimandrit Vartolomei Mazerianul. 

In anii dela Christos Măntuitoriul „nostru she 

(775) Aprilii KF (93). | 

IL. 

Vasă a sfintei Beserici. 

„ Potir de argint, 
„Un discos de argint, 

„O zvezdă de argint, 
„ Linguriţă de argint, 

„ Doao potire de cositoriu, m
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„ Doao de materiie cu flori de hir, 

„Unul de atlas verde cu flori de bir, 

. Unul de cit, 

. Unul de adamasc, vechiu, 

. Unul de cit vechiu. i 

. Doao discose de cositoriu, 

„O linguriţă de aramă. 

..O zvezdă de cositoriu, 

„ Cadelniţă de her alb spoită, 
10. 

„ Trei cruci ferecate, 

12. 

Doao anaformiţe de cositoriu, 

O cruce nefevecată, 

. Andriaoa sfintelor moști a “sfintului Daniil, 
14. 

15. 
16. 

Chivot de lemn zugrăvit, 
:O răcliță zugrăvită, 

Doao sveşnici mică de alamă pre prestol. 
= Fac — Fe (92). 

IL 

Veșminte. 

. Felon de tafă galbănă cu flori de hir, 
Un felon de taftă cu flori, 

Un felon de materiie ce îmbracă Domnii pe boiară, 
Un felon de cit cu flori, 

„Un felon de cit vechiu, 

Un telon de zof mohorit cu flori. 
= Fac = 5 (6; felone. 

 Stihare 

=— Fac — 8 (6) stihare



-EBpitrahire: 

Unul de materiie cusut cu sirmă; - 

Unul de materie cu flori de hir. 

= Pac — E (2) — epitrahire. 

9
 

Naracrvriţe: 

O păreche de matesite cu flori de airmă, . 

O păteche de wşinic roș, : 

O păreche de atlas oș cu floră de hir, - - 

O păveche de materiie foarte vechi, 

„O păreche de zof cu floră, vechi. 

O păreche de cutniie. 

— Fac = 5 (6) părechi naracriță. 

P
a
p
p
 

EA
 

Poiasi: 

1. Un colan de alăgt mohorită cu  pattale de alamă, 

9. Doao vechi: proaste. 

= Fac =.f 3) poiasură. 

Dvere, poale de icoane şi acoperemănturi și pocro- 

veţe, şi grobnice: 

Patru dvere de taftă galbănă cu flori de. bir, 

2. Patru poale de icoană de taftă galbănă, cu flori 

de hir, 

3. O dveră de materiie cu flori de bin, la uşa 

- pritrorului, 
1%
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„Un pocrovăţ mare şi doao mici, de atlas, și cu 

flori de hi. 

„ Un acoperemănt la tretapod de atlas. cu floră 

de hir, 

. Un panaghiiar de atlas cu flori de hir, 

. Trei grobnice de urșinie roş cu flori, 
„ Doao grobnice de materiie, 

„ Un grobuie de lastră ţăsut cu hir, 

. Un grobnie de taftă galbănă cu floră. 

— Una. cu alta fac = KE (29). 
lavă preste tot lucruri besericești =: 

—_
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II. 

Cărţi. 

Cărţi sloveneşti tipărite: 

„ Apostol noii tipărit moschicesc, dăruit de 

archimavdritul Vartolomei M aze- 

rianul. 

„ Prolog pe =i' (3) = luni, Mast, April, Mai, 
. Prolog pe = i (3) = luni, unii, lulii, August, 
. Ucitelna pe toate Duminieile și prasnicile, 

„ Psaltire cu tălmăcire dela Dositeiu Mitropolit. 
= Pac = € (5) cărți tipărite. 

Cărţi vechi scrisă cu măna. 

„ Carte sfăntului Efrem, 
. O psaltire mare, 

. Beseda sfântului loan Slatoust, 
„ Apostol mare,
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Il. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

1î. 

18. 

„ Pavecermic, 

30. 

„ Cazaniile în  penticostiie, 

„ Cartea sfăntului Grigorii Nisis, 

Sas cărți sinaxarii cu = E (2) = mică. 

„ Sobornie cu cazanii, 
„ Viaţa stăntului Ioan igumen Sinaia, Ș a altor 

părinți, 

„ Evangeliie mare îmbrăcată cu urşenic roș. 

Doao evangelii mară ferecate “cu argint, 

cu mşenic vechiu, 

Doao ochtoice pe — îi (8) = glasuri, 

Psaltire de mijloc cu tălmăcire. 

Prolog mic, 
Doao ciasloave de mijloc, 

Doao molitvenice, 

Ustav, 

Beseda sfântului Ioan Zlatoust, 

una 

Cartea împăratului Ioan, din călugariie  Loasaf, 

„ Paterie, saii Otecinic, 

2, Învățătura sfinţilor părinți, pentru viața, călugărilor 

„Trei psaltichi grecesci, 

„ Acafister mare, 

. Doao liturghii, 

„ Pomăalnie liteinic, 

proaste, 

„ Cartea sfăntului Loan scărieşul, 

„ Penticostar, 
Doaosprăzece minei. 

= Pac — Hă, (51) — cărți scrisă cu măna. 

„Doao apoşstole mici, cuvintele vechi
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Cărţi moldovenești tipărite: 
—_

 -Evangeliie, 

Apostol, 
Doao liturgii mari, 

Liturgiie mică, 

Doao octoice, 

Analogion în doao cărți legat, 

'Triod postnic, - 

Pendicostar, 

Ciasoslov mare, 

Psaltire mare, 
'Drei molitvenice, 
Molitvenic seris cu măna, 

„Doao psaltivi mai mică. 

» 
o 
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— Fac = Și (19) cărţi moldoveneşti. 

Iară preste tot cănţi = ch (78). 

IV. 

Satul Ştulbicanii. 

1, Uiic scris pe sirbiie dela Stefan Vyvod cti- 

torul sfintei mănăstiri Voroneţul. Dat numitii mă- 

năstiră, precum ai dat, și ai închinat, şi ati întărit 

numita mănăstire cu un sat anume Ştilbicanii, 

ci iaste la Topliţa cea rece, pe Suha (cSX4) cea 

mare, și Suha cea mare, din gura -ei, şi pănă la 

obărșiie, și cu toate poenele, şi muncelile, căte
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sănt pe dănsa, și cu toate isvoarăle, anume, Rără- 

anul. şi Ostra, şi Negriliasa şi “cu toate . 

isvoarăle căte cad întrăusele, şi cu poenile, și cu fănaţele. 

“Tară hotarul mai sus numitului sat, să fie pre vechiul 

hotar, din toate părţile, pre unde ai fost din vae, Acest sat 

lati dat numitei mănăstiri în anii 1SUÂS (2) Av. 8i (17).   

2. Suret dintru acestași uric, arătănd senmele în- 

toema după cum arată şi în uricul ce săi scris mai Sus, 
€ . - 

în care serile anii uricului SUÂIS (2) Av. 3i (L1). 

3. Caste domniască dela Moisi Mogila. Vde- 

voda cătră dregătoriul de Cămpullung. după jaloba 

călugărilor dela sfănta mănăstire Vosroneţul, pe nişte oameni 

din Cămpullung, carii şed pre locul mănăstirii, și după 

giudecata Mării sali să le aprindă cusăle, şi săi scoată 

de acolo sati să file vecini mănăstirii. Din anii 13pÂ4, 

29) Av. î (10) - 

4. Carte domniască dela Moisi Movila Voevoda 

precum sati părăt de față înaintea Mării sale igumenul” 

şi tot soborul dela sfta mănăstire Voroneţul cu nişte 

oameni ce-aii fost vecini numitii mănăstiri, anume, (ăa- 

vriil, Simeon Măscăraş, şicu Nicoară Cojocel 

pentuu niște Lazuri, ce-ati fiicut ei pre locul mănăstirii 

cănd ati tost vecini, la sat la Ştulbicani, şi aii hotărăt 

Mărie sa, acei oameni să nu aibă triabă cu lazurile, ci 

să le stăpăniască numai călugării. Iară de vor vre să 

margă să fiie vecini după cum ait fost, săși ţiie lazuile. 

Din anii F3pâa-(05) Ar. îi (1). 
1631
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5. Carte domniască dela Eustratii Dabije Voe- 

vuda cătră Boiarinul Nacul ce-ati fost stolnic păr- 

călabul de Suceavă, după jaloba igum. şi a tot soborul 

dela miăiniăstirea YV oroneţul pe niște vecini ce-aii fugit din 

sat din Ştulbicani. şi aii vândut lazurile şi erbile 

Yămpulungenilor, şi ei naii avut voie să le vândă 

fiind pe moşiia mănăstirii, să margă numitul boiarin acolo. 

să ia lazuile cu fân cu tot şi să le defe pe măna 

călugărilor. Tară Cămpalungenii săși ia banii de la cine 

leaii vândut. Aşijderea şi pentru vecinii mănăstirii ce-aii 

fost fugit în tara Unguriască, şi aii venit în Cămpullung; şi 

aveul nişte lazuri vor să le Xa. Deci de vreme că şăd în 

Cămpullung, şi nu vor să file vecini la mănăstire, să 

rabde de Iazuri. Anii F2por (22) Av. E (20) 

(i. Carte domniasbă dela Iliiaş Alecsandru 
Vocvoda, cătră boiarinul Nacul hiv. stolnic vornicul de. 

Câwmpullung, după jaloba igum. şi a tot soborul dela 

sfta miinăstire Voronetul, asupra unor vecini, carii aii 

fost ş&dători la Ştulbicani. şiaii făcut lazuri pe hotarul 

mănăstirii, apoi ai fugit. şi acmu îmblă săşi vândă la- 

zurile altor oameni, deci de vor fi şi văndut niscareva 

lazuri altor oameni. aii dat voie călugărilor să le stăpă- 

niască ei. căci săut pre moşia lor. Iară cumpărătorii -săşi 

caute pre venditori, săşi ia plata înapoi. Aşijderea şi 

„ccialalţi vecini din Stulbicani, ce şed acmu în sat în 

Cămpullung, să nu fise volnici aşi stăpăni lazurile ce aii 
pe locul mănăstirii. ci să le stăpăniască mănăstirea. Din 
an 785 (110) ulii Si (16). 

î. Zapis dela Nichita Guvrilay, şi dela Cărstea 
cel mindru negutitoriul de Suceavă, dat la măna Nichitii



_ pi 

Şandru, pe Poiana Molidvului, că fiind datoriu Cărstii 

şi. puindul la închisoare pentru = d (5)=po = li, 

şi Nichita Şandru nu laii lăsat la închisoare, ci lait scos, 

şi el neavEnd cu cei plăti, Xaii zălojit acel loc anume 

Molitvul, tot-locul, cu margini cu tu şi de cosăt, şi 

de păscut. Din anii 13€3i (25 2) Febr. 

Tot întru acelaşi zapis diu pentru deosebit seriie 

“cum că Nichita Şandru liaii mai dat cinci lei bă- 

tuţi dia dat lui Simeon a Dediului, şi ei aii so- 

cotit înaintea satului şi Sati dat acel loc, anume Molidvul 

săi file în vecă de vecă. Gen. € (Genariu D). 

3. Carte domniască dela Mihai Rac oviţă Vvod. 

dată igum. dela -sfta, mănăstire Voroneţul, să fife volnie 

a țină şi a popri moşia Ştulbicanii ci aste în Cănpul- 

“lung, pre care moşie şed o samă de oameni cănpulungeni. 

şi dejmă nu vor să deie puind pricină că şi ei sănt mo-. 

şieni, şi igum. aii dat samă, că acei oameni aii cumpărat. 

locurile mănăstirii dela vecinii mănăstirii, lau dat 

voie Mărie sa, igum. şi tot soborul să aibă ași lua 

dejmă din toate cu tot venitul. lară aciia ce să fac 

moşieni. să nu volniciască a să întinde întru nimică, 

fimăd dreaptă moşia mănăstirii, iar nu a lor. Din aniă 

facăa (22) Gen. ai.(11). 
9. Mărturia dela Vasilii Sasul, zăat (ginere) A Ni-, 

chitii Gavrilaş dela Andrei Plămădială; Loa- 

der Hăţul, loan Ungurian, și dela tot satul, dată la, 

măna igumenului de Voroneţ, pentiu Poiana Molid: 

vului, precum lait mărturisit Nichita Gavrilaş, şi cu 

femeia lui. că cădend ei în dătorie, au vEndut ace po- 
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ană  Molidvul Nichitii lui Şandru drept = K (20) = 

lei bani vechi, Nichitii lui Gavrilaş, să file în veci a lui, 

şi acă poiană saii vândut fără de ştirea igum. şi a sobo- 

ului, și mai pre urmă iarăşi aii răscumpărato dănd lui 

Nichitii Sandru = E (2) = boi, şi doao vedre miere, şi 

pre lăngă poiana Molidvului ai ţinut şi Poiana Il- 

cului, şi fiind amăndoao poenile pe moşia mănăstirii, 

igumenul Callistru. iati scos din poeni, şi ait remas 

iarăși supt stăpănirea mănăstirii. Din anii I3cÂa (133 

Ap. ke (95). - 
10. Zapis dela Petre Cărnul din Dorna, dela 

frații lui, şi dela toți sătenii, dat sfintei mănăstiri Voro- 

neţul, pentru o moșie ci iaste pre apa Bărnariului, 

cu cămp cu pădure, și ei Dornenii au ţinuto rău, şi cum 

că de acolt înainte nu să vor mai întinde, nici or mai 

cosi nică vor paște pre ace moşie Bărmariul. lar de vor 
-îmbla, să se hrăniască cu vicleşug fără de ştirea igum. să 

fie supt cărţii a, sfinţii sale părintelui mitropolitului. 

Din anii /3cÂ8 (E 2) ulii &, (9). 

. Mănturie hotarnică dela Gavril Gergel biv. 

căpitan FR Soroca, dată lui Callistru igum. de Vo- 

voneţ, întru cate arată, că din luminată porunca Mării 

sale lui Vvod. ce-aii seris la Dum. Şerban Canta- 

cuzino vel. stol. să ia sama unor hotară a Voroneţului, 

ce-au Jăluit că să împresură de pre hotarăle mănăstirii 
Moldoviţii de doao părţi, şi neputănd merge Dum. 
vel. stol. laii socotit pre Dum. să margă să ia sama acelor 
moșii, cum le îmblă hotarăle. Și mergând Dum. la mă- 
năstirea Voroneţul, aii venit și Peofan archimandritul 
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și igum. Moldoriţiă, şi- mergând împreună aii trecut preste 

Suha, unde aste pricina acelor. hotară, şi ai arătat 

Callistru igum. de Voroneţ uricul lui Stefan  Voevoda, 

în care scrie, că ait cumpărat dela, feciorii Măzără escului 

satul Ştubilcanii pe Topliţa rece şi pe Suha,și Suha 

cea mare dela gură pănă diasupra, cu toate poenele şi 

fănaţile, și cu toate isvoarăle, şi hotavul să fiie pe hotarul 

cel bătrăn; şi ai mai arătat igumenul de Voroneţ un 

ispisoe de întăritură dela Moisi Movila Vvod. şi 

altul dela Costantin Duca Vyvod. pentru hotarăle 

Voroneţului, seriind, că să încep din Moldova în To- 

plița rece drept la Ascuţita, dela Ascuţita la Măgura 

sărată, şi acolă să întălneşte cu uricul lui Alecsandru 

Voevoda pe satul Vama. Arătănd şi 'Peofan archiman- 

dritul acel uric a lui AJecsandru Vvod. pe satul Vama, în 

care seviie semnele hotarului pănă la Făntăna de sla- 

tină, unde am pomenit că să tălnesc, şi dela făntăna de sla- 

tină în dialul Frasinilor, şi de acolo în Suha, și Suha 

în gios până în Moldova. Preste care wic ati arătat şi 

ispisoc de întăritură dela Mihai V vo d. şi cuprinde uricul 

Imi Alecsandru Vvod. acest loc din Suha în sus, cu 'To- 

pliţa rece, unde scinie uvicul lui Stefan Vvod. că aste 

satul Ştulbicanii, şi Ascuţita, şi părăul ce să chiamă Valea- 

sacă şi cu dialul Frasinilor pănă la Făntăna de slatină, 

ce saii pomenit.  Atăta iaste pricina hotarălor în sus. 

„Si de acolo iarăşi cu toţii aii venit li hotarul satului 

ce să chiamă Bucureştii, unde se împreună cu ho- 

tarul Berchişeştilor. Aii arătat igum. din Voronet 

wicul lui Bogdan Vvod. scriind că se începe hotarul
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Bucureştilor dela obărşiia părăului Runcului drept preste 

pădure, drept preste mijlocul ţarinii, şi mijlocul ţarinii 
Mocirla, și Muncelul, şi de acole părăul Muncelului. 

la vale pănă unde cade în Moldova. De acol€ drept preste 

Moldova, şi preste 'Topliţă în vad din gios de Moara Lsa- 

chiei, de acole drept la gura Bălcoi. Iară Teofan archi- 

mandritul aii arătat uricul lui Stefan Vvod. pe satul Ber- 
chişeștii scriind semnele din gios pănă agiunge la obărşia 

părăului Runcului, de unde începe uricul Bucureştilor, și 

de acole nu scriie pe un loc cu cela uric, ci seriie părăul 

Runeului în gios, pănă la Podul lui Hasn ă ș, unde iarăși 
s& împreună amăndoao uricele, și ia țarina toată şi Muncelul 

care aste în uricul Bucureștilor. Și dela Podul lui Hasnăș 

iarăși sare în sus de întră în uricul Bucureştilor, dela Podu 

lui Hasnăș drept la obărşia Bărcaciulu i, și dela obărșia 

Bărcaciului drept la obărşia părăului Lu p oi, şi în gios pă- 
răul Lupoi la Vadul Făguleţului, şi dela vadul 
Făguleţului drept preste Moldova la ştezia lui Vlașin 
şi dela ştezia lui Vlaşin drept lă gura Bălcoi, unde iarăşi 
să împreună amăndoao uricile. Atăta iaste pricina a hotarălor 

din gios. Şi de vreme că amăndoao mănăstirile ati dresă 
- domneşti pe semnele hotarălor, pre care dresă a socoti 
luminat divanul domnesc, pre acele îşi vor stăpăni hota- 
răle. Din anii sacâis(20) Tulii EA (4). 

12. Carte domniască dela Grigorii Gica Vvod. 
cătră Simon bir. vel. med. şi cătră vornicul de. Cămpul- 
lung. după jaloba igum. de Voronet, să împlinfască dela 
Cămpulungenii aceia ci şed şi să hrănese pe locul mănăs- 
tirii tot venitul mănăstirii, cum şi dela acela ce vinde 

 



cărşmă iarăşi pe moșia mănăstirii, și săi aședă, supuindui 

să facă posluşaniia mănăstirii. F3cÂÂ, | 9 Bi (12) Gen. 

13. Hrisov domnesc dela Grigorii Gica Vvod. 

dat sfintei- mănăstiri Voroneţul, întru care arată precum 

saii părăt de faţă înaintea Mării sale Calistru igun. 

şi cu tot soborul dela. mănăstirea Voroneţul, cu To fan 

igum. dela mănăstirea Moldoviţa, pentru o bucată de 

loe din hotarul mănăstirii Voroneţul, ce o trăge călugării 

de Moldoviţă cu uric “dela Alecsandru Vyvod. cel 

Mare, şi ai hotărăt Mărie sa întru acest chip, de vreme 

că mănăstirea Moldoviţa, iaste zidită de al doilea rănd de 

Petru Rareş Vvod. să arate călugării de Moldoviţă 

ispisoc dela Petru Vvod. întăritură pe hotarul mănăstirii 

Moldoviţii pe uricul de daniia dela Alecsandru Vvod. 

pe acele semne ce saii dat dela Alecsandru Vvod. ne- 

strămutate, pe căt loc să încheie în uvicul lui Alecsandru 

Vvod. Iară neavând mănăstirea Moldoviţa altă întăritură 

dela Petru Rareş Vvod. să remăie bună botărătura locului 

ceai dat Stefan Vvod. mănăstirii sale Voroneţului, și 

pe unde arată semnele la desele Voroneţului, pre acolo 

săşi stăpăniască, şi pentru această pricină ail ses Mărie 

sa la Dumnalui Şerban Cantacozino stoicul, să 

margă acolo la acele hotară, şi săși aducă călugării acestor 

mănăstiri dresele.  Aii mers numitul Boiar aii chiemat 

faţă pre călugării de: Moldoviţă, aii cercat toate scrisorile 

pre amăruntul, şi nu saii aflat alt ispisoc dela, Petru Vvod. 

de întăritură pe ispisocul lui Alecsandru Vvod.; Numitul 

Boiar din Povunca Mării sali ai cercetat hotarăle și sem- 

nele a mănăstirii Voroneţului, aii îmblat pre tot hotarul,
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Și - “hotarul se începe din. Moldovă î în Topliţa -rece, de acolă 

drept la Ascuţita, de acole la Măgura sărată, . de acolă - 

în Măgura caprii, de acolă în Dieciosul, de abolă 

în Pietrile arsă, de acolă în Prislopul Tode- 

Y escului, decă isvorul Chiririlui, în 'găos' pănă în 

apa Bistriţii, și Bistriţa în gios pănă în gura Isvo: 

vului rău, și Isrorul rău în sus-pănă în obărșia, deci 

Opcina toată pănă în vărul Şarului, deci. vărful 

Șarului - opeina pănă în: Ia loviţă, din Loloviţă opcina 

“toață pănă în dialul Pinului, “din. dialul: Pinului în 

gios pănă în Niagra. pe Niagra în gios până “în apa 

Bistriţii, pe Bistriţa îu gios pănă în. gura Căţăluşii,. 

Cotrăgașul în sus pănă în plaiul Colbuluij, - 
deci plaiul Colbului pănă în Opicina rr6, pănă 

înte Ostrișoare, de acol€ în dialul Măcieşului, 
de acolă în vadul Negrilesii, de acolă în vadul Ciumărcăi, 

de acolă opeina pănă în Clădita, de acol€ opeina pănă în 

Șufărita cea mare, de acolt pe după Rătundul, pănă în . 

“gura Bălcoi, care cade în Moldova vadul bătrăn.. Acesta 

aste tot hotarul înpregiurul mănăstirii V oroneţului, ŞI 

„din hotarul acesta cuprind călugării de Moldoviţă, cu acel. . 
ispisoc dela Alecsandru Vvod. de lua, “Topliţa rece, “Și 

Ascutita, și Măgura sărată, şi Valeu sacă, care. jaste 
în hotarul Voroneţului. Deci neavând călugării de Mol- 

„doriţa, ispisoc de întărituri. dela Petru Vvod. aii rămas 

din toată giudecata. Iară călugării de Voroneţ. saii în- 

dreptat săși stăpăniască hotarul mănăstirii în semnele cum - 
li sati ales și li saii hotărăt dela Stefan Vvod. şi să le 
fiie şi dela Mărie sa dreaptă - ocină şi moșie. Din: anii 

7248 racâtu (23) Mast îi (8).  



14. Carte de.  giudecată dela preosfinție sa. Chiriu 

Chir Lacov Mitropolit Moldotii, și dela Racoviţă Di 

biv, logofet dată călugărilor de - Voroneţ ' întru care arâtă. 

că din. poronca Mării sale lui. Costantin Mihail 

Cehan. Racoviţă. Vvod. aii giudecat pre Nictarii 

igum. și cu tot soborul dela mănăstire Voroneţul, cu Loa- 

miehii igum. și cu tot soborul. dela mănăstirea Moldoviţa 

“pentru o bucată -de. loc: din 'Topliţa rece pănă în Prislopul . 

odereseului, ci. aste din hotarul Ştulbicanilor moșia Vo- 

roneţului; şi în toema. şi asemene toată pricina giudecăţii, 

și toate semnele “hotarului a mănăstirii Voroneţului, foarte 

pre amăruntul le scrie ca şi în ispisocul lui Grigori 

Gica 'Vvod. ce saii scris mai sus, și farăși au dat rămaşi 

pre călug oării de. Moldoviţă. Iară călugării de Voroneţ 

săşi stăpăniască hotarul .lor, pe ispisocul luă Stefan Vvod. 

„cum liaii hătărăt în semne, așa aii hotărăt şi cu această . 

giudeeată, din poronca Mării sale. lui Vvod. Din anii 

faciie, (2) Av. E (2) 

„15. Cate: domniască dela, - Costantin M. ina 

Gehan Racoviţă Vvod. cătră Dum. Dinul 

Cantacuzino biv. vel pah. după jaloba călugărilor 

dela mănăstirea Voroneţul. fiind că wm Mihail Mun- 

teanul ceai fost igum. la Voroneţ aii luat îi (S)lei 

împrumut dela Cozan - Cin pulungianul ce şede 

la Cruce moşia Voroneţului, ca săi plătiască banii 

întrun an,.şi nu iati plătit, ci ai fugit în Țara romă- 

niască, şi Cozan ţine moşia Crucea, dei mănăncă 

venitul, pentru banii lui, şi moșia sar fi plătit cu venitul 

ei, să cerceteze Dum. săi așede, să dee moșia iarăși “supt 

stăpănire călugărilor. Din anii fâtăe (32) Gen. i (0).
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16. Cate de giudecată dela Dum. Costantin 
Cantacuzino ban, precum aii giudecat pe Macarii 

igum. de Voroneţ cu Grigorii Şandru sin Nechitii 

lui Șandru pentru o poiană anume Molitvul, pre care 

o ţină Grigorii Șandru, deci după toată cercetarea şi giu- 

decata, aii socotit Dum. că iaste mai cu cale și cu drep- 

tate ca, să ţie sînta mănăstire acel loc fiind wioșia “mă- 

năstirii, şi numitul igum. să deie Şandrei şasă lei, 

care iaii şi dat înaintea Dum. şi încă iaii mai dat = & 

(20) = parale pentu o. vadră mied, aldămaşul zapi- 
sului celui vechiu, și zapisul cel vechiu lati luat Dum. 

dela Grigorii Şandru, şi laii dat în măna numitului igum. 
“ară poiana Molidvul aii dato supt stăpănirea mănăstirii 

Voroneţul. Așijdere ai mai dat supt stăpănirea numitei 

mănăstiri și Poenița llcului, pre. care o ţină iarăși 

Grigorii Şandru. Din anii Fâcor (22) Mai Ei (12). 

17. Anafora, dela veliţii Boiară, după jaloba igume- 
nului dela mănăstirea Voroneţul ot Suceavă, la care Mărie 

Sa Grigorii Loan Calimach Vvod. aii hotărăt 

întru acest chip: cătă Xavbă va fi de trebuinţă oamenilor 

Cămpulungeni cu îndestulare lor să aibă voie Cămpu- 

lungenii să cosască, iară cătă iarbă va prisosă peste tre- 

buinţa lor, şi o vor cosă ori cine, pe aceia să, aibă mă- 

năstirea a lua dejma obicinuită, iară nu Cămpulungenii, 

cum și pentru oamenii cei ce saii aşedat prin cotunui 

căte = B = f = poronceşte Mărie sa carii dintracei 
oameni vor fi şedetori căte de — E — i = ani pin co- 
tunurile acele, pre acei oameni să aibă ai rădica de prin 

cotunuri, şi să să aşedă la un loc la sat, unde șăd și alții. 
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ară carii vor fi şedănd mai de nainte de & =" = 

ani, şi vor fi aşădat acolă, pe aceia săi lasă să şadă tot 

la locurile ce sint șădători, să nui strămute, și poruncește 

Mărie sa, să facă şi carte domniască la vornicul de 

Cămpullung, ca, să tacă cercetare, şi întru acesta chip să 

urmeze după cum arată mai sus. Și saii întărit anaforaoa 
7276 

şi cu pecetea Mării sale, în zato5 (2 Gen. & (6). 

— Face = 81 (17) = serisori. 

V. 

Braniștea mănăstirii Voroneţuluă. 

1. Ispisoc dela Moisi Moghila Vvo d. dat sfintei 

mănăstiri Voroneţul. întru care arată precum aii miluit 

şi ati întărit sfânta mănăstire ce să chiamă Voroneţul, cu 

a lor drepte Branişte, ce aii avut ei dare și. miluire 

dela alți răpăosați și buni bătrăni Domni, începăndusă 

hotarul aceştii mănăstiri din . . . în Popliţa rece, 

de acolt drept la Ascuţita, de acole loveşte la Mă- 

gura sărată, dela Măgura sărată în Măgura caprii, 

dela Măgura caprii la Diecelul, dela Diecel la Pie- 

trile arsă, dela Pietvile arsă în Prislopul Tode- 

vescului, deci Isvorul Chirirului în gios pănă 

în Bistriţă, pre Bistriţă în gios pănă în gura Lsvo- 

rului r&ii, pre Isvorul răi în sus pănă în obărşie, deci 

opcina toată pănă în vărtul Șa rului, din vărtul Șaru- 

luă opeina pănă în Laloviţă, din Ialoviţă opeina pănă 

în dialul Pinului, din dialul Pinului pănă în Niagra. 

pre Niagra în găos pănă în Bistriţă, pre Bistriţă în gios 

pănă în gura Căţălușii, Cotrăgaşul în sus pănă 
2 
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în Plaiul Colbului. din plaiul Colbului pănă în Opeiua 
rr& din Opeina ră pănă între Ostrișoure, din Ostri- 
șoare pănă în Dialul Măcieşului. din dialul 
Măcieșului pănă în vadul Negrilesii, din vadul Negri- 
lesii pănă în vadul Ciomărnii, din vadul Ciomărnii 
opeina pănă în Clădita, din Clădita opeina pănă în 
Șuvărăta cea mare, din Şuvărăta cea mare pre după 
Rătundul pănă în gura Bălcoi, şi foarte întăreşte 
Mărie sa. stăpănirea numitei mănăstiri pe toată branişte 
această. 1âpâg, (112) Oct. Es (26). 

2. Ispisoc dela Costantin Duca Voevoda 
dat sfintei mănăstiri Vo.oneţului, întru care arată „pre- 
cum aii miluit şi aii întărit sfănta mănăstire ce să chiamă 
Voronetul. cu a lor dreaptă branişte ce aii avut ei dare 
Şi miluire dela alți r&păosați bătrăni Domni, începăndusă 
hotarul aceştii mănăstiri din Moldova în Topliţa rece, de 
acolă drept la Ascuţita, de acolo loveşte la Măgura sărată 
în Măgura caprii, la Diecelul, dela Diecelul la Pietrile 
arsă, dela Pietrile în Prislopul 'Toderescului, deci isvorul 
Chirilului în gios pănă în Bistriţă, pe Bistriţă în 
gios pănă în gura Isvorului răi, pe isvorul rii în sus 
până în obărşie, deci opeina toată pănă în vărtul Șarului, 
din vărful Şarului opeina pănă în lalovită, din Ialoviţă 
opeina pănă în. dialul Pinului, din dialul Pinului 
în gios pănă în Niagra, pre Niagra în gios pănă în 
Bistriţă, pre Bistriţă în gios pănă în gura Căţăluşei, 
Cătrăgașul în_sus pănă în Plaiul Colbului, din plaiul 
Colbului pănă în Opeina vre, din Opeina me pănă 
îutre Ostrişoară. din Ostrișoară pănă în dialul Aăcieșului, 
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dialul Măcieşului pănă în vadul Negrilesii, din vadul 

Negrilesii pănă în vadul Ciomărnii, deci Ciomărna opeina 

în Clădita, din Clădita opeina pănă în Șuvărăta cea mare, 

din Suvărăta cea mare pre după Rătundul pănă în gura. 

Bălcoi, şi foarte întăreşte şi Mărie sa stăpănirea numitei 

mănăstiri pre toate Braniştile acestea. Din anii F3€8 

(22) Tali â (30). 

3. Carte domniască dela Constantin Nicolai 

Vvod. dată lui Teofan igum. de Voroneţ, să file vol- 

nic a ţinea şi a stăpăni moșia Branişte pen munţi, nime 

fără de voia igum. să nu între în moşia mănăstirii. Iar 

carii ar merge cu voia igum. pre moşia să aibă ași da 

venitul după obiceiu. Din anii 13€ÂR (2 =) Gen. îi (12). 
173p 

4. Carte domniască dela Grigorii Ghica Vvod. 

cătră Dum. Boiariul Serban Cantacozino, biv. vel. 

med. după jaloba lui Teofan igum. de Voroneţ pe 

Cămpulungeni, că având mănăstire moșia în munte 

Branişte, Cămpulungenii o cosăse, şi o păşuniază, 

prind pește, şi vâniază codrul, şi nu vor să deie venitul 

moşii după obiceiu ; Așijdere şi oamenii din Drăgoeşti 

carii şăd pre moşia mănăstirii, şi unii sănt şi ve- 

cini mănăstirii, şi mănăstire dela dănșii. şi 

dela ace moşie nici un folos nu are; pre toţi săi cheme 

Dum. faţă, săi aşede să de venitul mănăstirii după obicei. 

Din anii âcaa (4) Gen. 3 (9).   
2) 

5. Carte domniască dela Grigorii Ghica Vvod. 

cătră boeriul Dum. Şerban Cantacozino vel. stol. 

făcăndui ştire pentru pricina hotarului ce are Moldo- 

viţa şi cu Voroneţul, cum că au vădut mărturia lui 

9 

4
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Gherghel, unde şi igumenii aii fost de față, şi cum că 

Mărie sa aii socotit, de să va, afla şi altă întăritură dela 

Petru Rareşii Vvod. pe hotarul Moldoviții întocma 

după semnele ce arată în uiicul lui Stetan Vvod. 

iaste cu dreptate săși ţie mănăstirea Moldovita hotarul 

săi în semnele ce scriu în uricul lui Alecsandru 

Vvod. şi întăritura dela Patru Vvod. Iară neaflăndusă 
la Moldoviţă întăritură dela Petru Rareş Vvod. va stă- 

păni mănăstirea Voroneţul hotarul săi pe unde îi va serie 

wicul dela Stefan Vvod. Şi întru acest chipii să - cerce- 
teze și Dum. şi să urmeze după cum îi poronceşte Mărie 

să. Din anii F3cÂ3 (2) Gen. ir 95). 

6. Mărturia hotarnică dela Dum. Serban Canta 

cozino vel. stoliic, dată la măna igum. de Voroneţ, în 
care arată că pe poronca Mării sale lui Vvod. au cerce- 
tat toată pricina hotarului ce ai — g (2) = Mănăstiri 
Moldoviţa și cu Voroneţul. Moldoviţa iaste zidită 
întăi de Alecsandru Vvod. cel mare, şi Vo- 
roneţul de Stefan Vvod. cel bun, nepot lui 
Alecsandru Vvod. având pricină pentru acele hotară, ce 
aii însemnat Mării sale, începăndusă hotarul, din Moldova 
în “Topliţa rece, de acolo drept li Ascuţita, de acolo la 
Măgura sărată, de acolo în Măgura caprii, de acolo în 
Diecelul, de acolo la Pietrile axsă, de acolo în Prislopul 
Toderescului, deci Isvorul Chiririlui în gios pănă” în apa 
Bistriţii, şi Bistriţa în gios pănă în gura Isvorului răi, 
și Isvorul r&ă în sus pănă în obărșie, deci opcina toată 
pănă în vărful Șarului, din vărful Șarului opeina pănă în
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Ialoviţă, din Laloviţă opcina toată pănă dialul Pinului, 

din dialul Pinului în gios pănă în Niagra, pe Niagra în 

gios pănă în apa Bistriţii, pe Bistriţă în gios pănă în 

gura Căţăluşii, Cotrăgaşul în sus pănă în plaiul Colbu- 

lui, din plaiul Colbului pănă în opeina vre, din opcină 

are pănă între Ostrişoare, de acolo în dialul Măcieșului, 

de acolo în vadul Negrilesii, de acolo opcina în vadul 

Homărnii, de acolo opeina pănă în Clădita, de acolo 

opeina pănă în Suvrărăta cea. mare, de acolo pe după 

Riătundul pănă în gura Băleoi, care cade în Mol- 

dova. vadul bătrăn. Acest hotar îl ţine Voroneţul cu . 

ispisoe dela Moisi “Vrod. din anii = 13pâ8, (is) Oct. 

ia (6) scos dintrun  ispisoc a lut Stefan Vrod. 

“ară Moldoviţa întră cu un ispisoe a lui Alecsandru Vvod: 

cel mare, şi ia "Topliţa rece, şi Ascuţita. și Măgura .să- 

rată, şi Valea sacă, care aste hotarul Voroneţului de 

unde se. începe, pentru care îi serie Mărie sa să cheme 

călugării Moldorviţii, şi de vor arăta vrun ispisoe dela 

Petru Vvod. fecior lui. Stefan Vvod. cel bun, carele ai 

zidit de al doile Moldoviţa, că întăi iaste cea mică, în- 

tăritură pe ispisocul lui Alecsandru Vvod. aşa să 

ție Moldoviţa, iară de nu vor ave ispisoc dela Petru 

V od. să remăia a Voroneţului, pentu care înştiin- 

ţează pe Mărie sa. că aii seris la călugării din Moldoviţa 

şi ai adus toate ispisoacele, și nu saii aflat ispisocul lui 

Petru Vvod. lară Mărie sa va giudeca cum u socoti :: 

Din anii FâcÂ3 (24) Mai si (16). 

1. Carte domniască dela Costa ntin Nicolai 

Vuvod. cătră Dum. Boiarii Costantin Cantaco-
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zind' biv, vel. armaş ispravnicul ținutului Sucevii, și 
Solomon biv. vel. şăt. și Stefan Gherghel post. şi 
Toader Bădeliţă părcălab, să mavgă să hotărască 
nişte locuri de munţi despre parte Că pului lung, 
pentru carii ai pricină igum.. de Moldoviţă cu igumenii 
de Voroneţ și de Homor şi să deie mărturie fieşte că- 
rula igumen. 7âciid (2) Gen. nâ (28). 

8. Carte dela Dumnialor veliții Boiară caimacamă 
Sandul: Sturză logofet, Costachii Razul vor» 
nic, Toader Paladii vist. Arhistarh spat. cătră 
Dum. şetrarăul Solomon, Stefan Gherghel post. şi 
vornicul Poader Bădeliţă, să margă să hotărască 
nişte locuri de munţi, dupre cum pre larg toată poveste 
vor înţelege din carte Mării sale lui Costantin Vrod, 
fiind pricină de hotar între ' călugării de Moldoviţă, de 
"Homor și de Voroneţ, şi după ce vor hotări să deie măr- 
turia fieşte căruia igumen. Din anii £8ciia (72) Iulie ji (3). 

9. Ispisoc domnesc dela Costantin Mihai i Ce- 
han Racoviţă Vvod. dat Ieromonahului Nictarii 
igum şi la tot soborul dela sfnta mănăstire Voroneţul, 
dănd și întărind, pe o bucată de loc ci aste în hotarul. 
mănăstirii Voroneţului din ispisoe de pără şi de întări- 
tură ci ai călugării de Voroneţ cu călugării de Moldo- 
vită ceau fost mai înainte la Domnita, lui Grigorii Ghica 
Vvod. la anii =— 73câin (2) întru care ispisoe scrie : că aii tras călugării de Moldoviţă o bucată de. loc din hotarul Voroneţului, cu un uric vechiu dela Alecsandru V'vod. cel mare, cătră mănăstirea lor Moldoviţa, dicănd :



  

m
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că Xaste împresurată în hotarul Voroneţului, dar apoi 

luăndulisă sama cu amăruntul ispisoacele domneşti, şi 

cercăndusă şi starea locului cu boiari mari hotarmică, 

saii îndreptat pricina cu bune dovediri, că bine stăpă-: 

neşte Voroneţul ace bucată de loc. şi i sai. întărit cu 1S- 

pisoc dela Mărie sa Grigorii Vvod. care laii vădut şi 

Mărie sa, cum şi alte dovedi toate. Ci dar preste = di 

(11) = ani ceaii trecut de atuncă, acum de iznoavă ait ras 

Loanichii igun. şi cu alți călugări de Moldoviţă la gău- 

decată pe numitul igum. de Voroneţ, între carii căutăn- 

dusă pricina sai găsit călugării de Moldoviţă tot cu acel 

mic dela Alecsanâru Vvod. aii tras ace bucată de love a 

Vosroneţului, şi tot acele pricini ce sai tăiat la judecata 

dintăiu. Şi fiind păra lor fără de cale, nu li saii dată as- 

cultare. Iară călugărilor de Voroneţ Ia întărit Mărie sa 

stăpănirea acei bucăţi de loc, cu acel ispisoc; în toate 

semnele după cum s-ii bolovănit de stolnicul Şerban 

Cantacozină. Din anti 73cilg, (22) Tulii aă (81). 

10. Carte domniască dela Matei hica Vvrod 

-căteă Boiariul Lupul Balş biv. vel. ban. şi: Gri go- 

vaş Razul (Paasan) pit. îs. de ținutul Sucevii după 

jaloba lui Calistru igum. de Voroneţ săşi aducă igum. dresuiile 

cele vechi înaintea numiţilor boiari să vadă ce adetiu are mănă- 

stirea să ia dela unii ca aceia ce fac prinsoare cu măestrii pe 

locul mănăstirii, şi după obiceiu ce vor adeveri din serisoră că 

ave mănăstirea să să puia pre acei vănători să deie ce 

iaste venitul mănăstirii, şi dela carii vor fi remas remă= 

şiţă din anul trecut să împliniască, să nu remăie mănă- 

stirea păgubaşă. Din anii = F3căE (2 262 
4 .. 9y 

254) Gen. gi 1412)
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11. Carte donmniască dela loan Nicolai Vvod. 
cătră Dumnalui Costantin biv, vel. “spătariu, isprar- 
nicul ținutului Sucevii, după jaloba igum. şi a tot sobo- 
rul dela mănăstirea "Voroneţ, dic&nd că aii o moşie diu 
sus de mănăstire. ce să chiamă Valea sacă, şi mun- 
tele Toderescul, care iaste hotărătă de Ştefan Vwvod. 
ziditoriul mănăstirii, şi pe uricele ceaii avut liaii făcut 
întăritură cu ispisoc şi Domnie - sa Grigorii Vvod. Iară 
călugării dela mănăstirea, Moldoviţa aii întrat în semnele 
Voronetului. şi fai dejmuit, dicănd:. că să aHă această 
moşie şi în uricile lor, şi fiind că această, pricină vu arată 
în ispisocul lui Grigorii Vvod, că saii giudecat, și ai remas 
locul acel cu pricina săl stăpăniască  Voroneţul, să cheme 
Dum. de faţă pe călugării de Moldoviţă, şi ce sa dovedi 
că ai luat di pe hotarul Voroneţuţului să îpliniască, 
şi să deie mărturie. Din anii aciiR (2%) Av. a (LD).   

12. Carte domniască dela Matei Ghica -Vvod, 
dată lui Ghedeon igum. şi cu tot soborul . dela sfnta 
mănăstire Voronetul, să fie volnici a stăpăni moşia sfintei 
mănăstiri, ci fuste înpregiur, după hotarnica răpăusa- 
tului. Şerban Cantacuzind hiv. vel. stolnic din anii = Fâtâia (3) — şi după ispisocul fericitului . întru po- menire răpăusatului părintelui Mării sale Grigorii Vvod. 
din anii zacâtu (7) și după carte sfinţii sale preosfin- titului mitropolit al tărăt Kir lacov, al Marii sale pre cinstit părinte duhovnicesc, Şi a dumisale cinstit ȘI cre- dincios Boiarului al Mării sale Radul Racoviţă vel. logofet. din anii —— 3ciip, (329) = care toate aceste
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dovedi arată lămurit că saii căutat cu giudecată pricina 

ci era între călugării de“ Moldoviţă, şi între călugării de 

Voroneţ. şi saii hotărăt, şi cu divan domnesc, și cu giu- 

decata numitului mitropolit, şi a Dumsale vel. logof. ca 

să stăpăniască măuăstirea  Vorâneţul moşia sa cu pace. 

|aici iarăşi serie toate semnele hotarului după cum sait 

scris în celelalte ispisoace hotarnice, şi scrisori, şi în toate 

cum şi întru acesta toate semnele, întrun chip le arată]. 

Ci dar aşa să stăpăniască mănăstirea moşia aceasta ; lar 

pe călugării de Moldoviţă să nui îngăduiuscă a trece cu 

hotarul vămii piste semmele de sus . arătate, nică săi lasă 

să în ceva, şi de vor fi şi luat să întoarcă Voroneţului 

înapoi. şi pentru o carte ceaii apucat a lua călugării de 

Moldâviţă dela. Racoviţă Vvod. şi pentru alte cărţi ceaii 

mai luat şi dela Mărie sa prin neştiință, poroncește 

Mărie sa numiţilor boiari. să le ia din mănă că- 

lugărilor de Moldoviţă, să le puia în plic, să le tri- 

maţă pecetluite la vel. log. ca să le dee Mării sale. în- 

ştiințănd pre Mărie sa. caii urmat după poroncă. Din 

anii I3căA (i) Gen, îi (11). 

13. Caste domniască dela Costantin Mihail 

Gehan Racoviţă Vwvod. după jaloba -lui Macarii 

igum. şi cu tot soborul dela sta mănăstire Voroneţul, 

dindule voie şi putere părinților călugări ca să nu îngă- 

duiască pre nime a călea Braniştile ohicinuite pănă nu 

vor lua voia. nici caturguri să taie, nici dihanii să prindă, 

nici văile să păseuiască. ci întăi să s& tocmască cu pă- 

zinții călugări, să plătiască obiceiul mănăstirii. și așa vor
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fi slobodi, şi porunceşte Mărie sa, Dumisale ispravnicului 
de ţinutul Sucevii şi vornicului de Cămpullung, de să 
vor pune unii în protivă, săi aducă, şi să le dee cerce- 

tare, şi să plătiască şi obiceiul mănăstirii, Din anii = 

I3t5A (E) Dulii 4 (1). 

14. Carte domnrască dela Mihai Racoviţă 
Vwvod. dată călugărilor dela sfta mănăstire Voroneţul, şi 
Brănișteriului lor pre carele îl vor pune ei socu- 
titoriu pe Braniştile acei mănăstiră, ci sănt pe moşia 
mănăstirii, şi pe munţi, şi pe păraie ci sănt cu peşte, să 
fie volnici să le apere despre toţi, nime să nu îmble 
călcănd moşia mănăstirii, fără căt cu toemală, carii sar 
toemi cu călugării. Din anii 73ck3 (2225) Gen. ui (15).   

1718 

15. Carte domniască dela loan Teodor Vvod. 
dată lui Macarii igum. dela mănăstirea, Voroneţul ot Su- 
ceavă, să fie volnic ași stăpăni şi aşi apăra Braniștea de 
prin pregiurul mănăstirii, atăta, cănpul căt și pădurea de 
cătră ori cine oumeni străini, saii împregiuraşi, nime să 
nu îndrăsniască a călca braniştea mănăstirii cu păşunatul 
vitelor, sati so cosască, saii să pue cinii, saii ori ce 
teliu de măestrii, saii să văneze pește, sait căt de puţină 
călcare să nu facă pe Branişte pănă nu se vor tocmi cu 
numitul igum. Așijdere şi oamenii ce ş&d pe moşia mă- 
năstirii să nu aibă voe a vinde vin, pănă nu se vor tocni 
întăi cu igum. Din moşia mănăstirii încă și din toată săși 
ia de a decea după obiceiu, din păine, din fănaţ, din 
stupi, şi din tot locul cu tot venitul pe obiceiu. Cum, şi 
oamenii ce or îi şădători pe locul mănăstirii să aibă a 

n
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lava de boeresc la mănăstire, ovi să dee bani carii nar 

lucra, după hotărăre testamentului. Iară pre cei  înpotri- 

vitori săi supue isp.. ținutului, să le facă zapis şi să îm- 

pliniască venitul mănăstirii. Din anii 746ă3 (223) Tunii 

& 2). 

  

=— Fac = €i (15) scrisori = 

VI. 

Poiana în Gura Homorului. 

1. Uzie seris pe sivbie dela Stefan Vvod. întru 

“care scrie, că aii cumpărat Mărie su dela sluga să Sima 

păhărnicelul, şi dela sora lui Anușca giupăniasa 

Boeriului Şandru comis, feciorii lui Lazar, şi dela 

feciorii lui Costin un sat lăngă Stăvciani, anume 

Glodenii, unde aii fost Stun, şi ai dat pre acel sat 

Glodenii = n (108) „lati tătăreşti, după acee aii făcut 

schimb cu Kir popa Gerondia igumenul şi cu toți 

fraţii întru Hristos dela sita sa mănăstire Homorul, 

ati dat acel sat Glodenii mănăstirii Homorului, ară nu- 

mitul igumen şi cu toți frații ai dat Mării sale o se- 

lişte anume Poiana în Gura Homorului; Deci 

Mărie sa bine ai voit cu a Mării sale bunăvoință. cu 

inimă curată şi luminată, și din toată bună voia Mării 

sale, şi cu agăutorăul lui Dumnedeii, ca să întemeiază şi 

să întăriâscă sfta sa mănăstire dela Voroneţ, unde hra- 

nul sfântului şi slăvitului marelui mucenie și purtătoriul 

de bivuință Georgie, şi igumen Ghenadii, şi pentru suile- 

tele celor mai de naiute întuu' sfinți răpăosaţi a părinților



Mării sale, şi pentru a Mării sale sănătate şi măntuire, 

şi pentru sănătatea şi măntuirea a Doamnei Mării sale 

Marie, şi a fiilor Mării sale, aii dat sîntei sale mănăstiri 

Voronetului acă sălişte, anume Poiana în Gura Ho- 

morului. ca să fie sfntei mănăstiri Voroneţului uric 

nestrămutat nici odănăoară în veci.. Iară hotarul mă- 

năstirii dela Voroneţ începănd din Moldova din pro- 

tiva Voronețului, de unde cade în Moldova. decă de acolo 

pe drum pănă unde cade în drumul cel mare. la o mo- 

vilă săpată. de acolo drept preste drumul cel mare, şi 

peste păduwe la Gura isvorului la un carp (2) în- 

sămnat. De acolo isvorul în sus, la vărvul dialului la un 

brad însămnat.: De acolo drept preste Capul Rediu 

lui. şi peste Zăpodia, la alt dial la brad însemnat, 

de ucolo drept la făntăna lui Dimitrii, de acolo pe subt 

costişe la un brad însămnat, ci iaste între doao zăpodii. 

De acolo drept la un teiu ci iaste pe dânsul Bour, care 

aste aproape de drum, unde iasă drumul din pădure. 

De acolo drept lu părăul Homorului la un arin 

însemnat. De acolo părăul în gios pănă unde iasă părăul 

din pădure, deci peste Homor la un plop însămnat. 

De acolo pe supt pădure. Deci peste capul Rediului la 

un fag îns&mnat, ci Taste aproape de drumul cel mare, 

unde iasă drumul din pădure. De acolo drept peste Ho- 

mor şi peste Moldova la piatra lui Andonii. 

Atăta iaste hotarul acei poiaui. - lară asupra acelora ce 

ar îndrăsni să strice aceasta danie a Mării sale scrie 
pac hizată . o -. 698 a za a 

straşnic blăstâm. Din anii ssiiuu (îs) Noem. Eă (96).
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2. Suret dintru acestaşi uric, Însă numai căt cu- 

prinde hotar ul, şi întoema seris hotarul după cun scrie 

mai sus, tălmăcit de dascalul Bulogii. Din aniă 

sacoa (22 a) Gen. ci (15). 

3. Carte domniască dela Grigorii loan Vvod. 

cătră boiaiul Vasilii Balş Div. vel. med. ispravnie de 

ținutul Sucevii, după jaloba cuviosului Antonii igum,. şi 

tot soborul dela sfta, mănăstire Voroneţul, asupra Cănpu- 

lungeuilor și asupra şătrarăului Ilii vorni cul de 

Cănpullung, să adună pre toţi Cănpulugenii aciia de 

față, săi giudece cu numitul igum. şi cătă pagubă sa . 

dovedi că aii făcut Cănpulugenii mănăstirii atăta din 

fânaţ căt şi dintraltele să împliniască mănăstirii tot pănă 

la cel mai puţin, şi lor încă să le vie de hac, ca să se 

vege a mai face pricini şi pagubă mănăstirii. Aşijdere 

şi pentră supărările ce trag despre vornicul Ilia, să cerce- 

teză pre amăruntul, şi să înştiințeză și pre Maria sa. 

Din anii Fâco4 (2 Gen. €i (15). 

= Fac =fF (3) seisori = 

VII. 

Satul Bucureştii. 

1. Uvic scris pe sivbie dela Bogdan Vvod. întru 

cave arată, că aii venit înaintea Mării sale, şi înaintea 

hoerilor Boiarul Luca Ilişescul nepot lui Ivan 

Corlat, şi cu feciorul lui, de nime siliți nici asupriţă, 

ci de a lor bună voie aîi v&ndut a lor dreaptă MOŞIE, 

- din uricul moșului lor Ivan Coslat, şi a fetii lui Ivan
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Corlat Anna, muma Lucăi lIlişescului, şi din 

priviligia ceaii avut dela Strămoșul Mării sale dela 

Alecsandru Vvod. un sat anume Bucureştii pe Mol-. 

-dova mai sus de Berchişeşti. Acel sat lait - vendut 

insuși Mării sale drept = 1% (300) = zlati tătăreşti, . 

şi Mărie sa aii plătit toți banii aciia în mănule Boia- 

viului Luca llişescul și a feciorilor lui, înaintea Mării 

sale şi a boiarilor Moldoveneşti şi toemind şi plătind 

toate căte sati dis mai sus. După aceia Mărie sa iarăși 

bine aii voit, cu a Mării sale bunăvoință, şi cu inimă 

curată şi luminată, şi din toată voia bună a Mării sale, 

şi cu agiutorul lui Dumnedeii. ca să întăriască şi să în- 

temeiază a Mării sale sftă mănăstire dela Voroneţ şi ait 

făcut pentru sufleteie a celor răpăosați întru sfințirea a 

celor mainte şi a părinţilor Mării sale, și pentru sănă- 

tatea şi măntuirea a Mării sule şi a fiilor Mării sale, şi 

ai dat şi ai plecat, şi au întărit acel satanume Bucu- 

veștii pe Moldova sfintei sale mănăstiri  Voroneţul, 

unde iaste hramul a sfăntului slavitului marelui mucenic 

Georgii, şi unde iaste igum. Kir pop Paisii, şi ca să fie 

acel sat Bucureştii ci iaste pe Moldova mai sus de 
Berchişeşti, acei sfinte a Mării sale mănăstiri Voroneţul 

dela Mărie sa uric cu tot venitul, nestrămutăt nică odă- 

năoară în veci. lară hotarul acelui sat Bucureştii înce- 

pănd dela obărșia părăului Runcului drept preste pă- 
dure, drept printre țarina Miclinii, şi a Muncelu- 

Lui, de acolo în părăul Muncelului, apoi pe părăul Muucelul 

în gios pănă unde cade în Moldova, de acolo drept preste Mol- 

dova, și preste Topliţă, în vad din gios de moara lui Isachii, 
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de acolo drept la gura Bălcoai. de acolo tot părăul Băl- 

coai pănă la obărşia Bălcoai, şi Voroneţul cel mic 

cu poiana. Atăta iaste tot hotarul acelui: sat.  Așijdlerea, 

aii mai dat şi aii maă întărit Mărie sa acei sfinte mănă-- 

stiti și Braniştea, începând din obărşia Bălcoai la 

dialul cel mare pe opeină pănă la Runcul Şuvoriti, 

de acolo la dialul cel de gios a Claditei, de “acolo 

tot pe Plotiiniţa, apoi în- Suha ce mare, apoi pe 

Suha în gios pănă unde cade în Moldova, apoi pe Mol- 
dova în gios pănă unde să împreună cu hotarul Bucu- 
reştilor din sus. Aşijderea aii mai dat Mărie sa 
numitei mănăstiri Poiana lu ngă cu toată co- 
şenile sale; şi întărește Mărie sa stăpănirea numitei mă- 
năstiri pre toate aceste, far asupra acelora cear îndrăsui 
a străca aceste danii a Mării sale serie straşnic blăstăm,. 

Din anii zatp (i 5) Dechem. kă (21). -   
1514 

2. Carte donmiască dela Costantin Mi bail 

Gehan Racoviţă Vvoevoda. cătră Dum. ispravni- -- 
cul ținutului Sucevii: Vasilii Balș med. după jaloba 
lui Nicodim igum. de Voroneţ să margă la moşia Bucu- 
reştii ce s& hotărăsc cu Moldoviţii, şi la o poiană 
ce, să hotăreşte cu locul mănăstinii Homorul, şi cum că 
sar împresura aceste moșii a Voroneţului despre moșiile 
Moldoviţii şi a Homorului, să cerceteze, și să îndrepteze 
hotarul acestor moşii și să le stălpască cu pietre 
Din anii z3cău (2) Mai. & (5). 

3. Mărturie hotamică dela Preosfinţie sa Kir 

A nanii Mitropolit Sevastiei, dată la măna cu-
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veoşii sale Dir Macarii igumen sfintei AMănăstită Vuro- 
neţul, și la tot soborul, întru care serie: că din poronea 
preosfinţii sale Kiriu Kir Gavriil Mitropolit Mol- 
dovei, aii mers la moșia mănăstirii Voroneţului, anume 
Bucureştii. ci iaste alăture cu moșia Berchişeştii, 
a mănăstirii Moldoviţii, fiind de tată igum. Moldoritii 
Kir Venedict, şi îgum. Voronetului Kir Macarii, şi cu 
soborul dela amăndoao mănăstirile. şi întăi ai arătat 
igum. Venedict un ispisoc dela Stefan Vvod. din anii 
ssiina (05) Sep. ri (13) pe satul Berchişeştii, şi 
cu hotarnică în semne, începăndusă hotarul Berehi- 
șeştilor dela Balta Misticănului la Vadul 
r&i, de acolo părăul Găngăi în sus pănă la obărşie, 
de acolo pe drumul cel de cară pănă la părăul 
Muncelului, de acol părăul Muncelului în sus pănă 
la obărşie, de acol& pe dial pănă la obărşia părăului 
-Huncinlui, de acel părăui” Runcului în gios pănă la po- 
dul lui Hasniş, de acolă pănă la obărşia, părăului 
Bărcaciului, de acolă la obărşia părăului Lupoi, şi 
în gios părăul Lupoi pănă la vadul Făguleţului 
drept peste Moldova, în steza lui Vlăşin, de acolă 
drept în gura Bălcoi, şi de acolt întoarce hotarul în 
gios spre resărit, alăture. cu hotarul To dereştilor, 
a mănăstirii Slatinii pe părăul Bălcoi pănă la 
Poiana Todereştilor, de acolă pe drum pin mijlo- 

“cul poieniţii unde cade dnimul în vadul cel vechiu a, 
Topliţii, și din vad drumul la Poiana Boldii preste 
Moldova drept la gura Cer nilii, unde iaste Balta 
Mestecănului, de unde saii început. Ai mai arătat şi alte
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întărituri tot asemene, iară alte dovedi n'aii arătat. Macarii 

igum. de Voroneţ aii arătat un ispisoc dela Bogdan 

Vvod. din anii 23kr (2923) Dechervri — kă (21) pe 

moşia Bucureştii cu hotarnică în semue, începăndusă 

hotarul dela, okărșia părăului Runcului drept preste pă- 

dure, şi drept prin mijlocul ţarinii Moclina, şi Mun- 

celul, iară de acol la părăul Muncelului, și pe părăul 

Muncelului în gios pănă întră părăul în Moldova, de 

acolă drept preste apa Moldorvii. și preste 'Popliţă, la va- 

dul cel mai din gios de moara lui  Isachiia, de acole 
drept în gura Bălcoi. Şi ait mai arătat și o mărturie 

hotarnică din anii /3cÂâi3 (7243) ) ulii nă (24) dela Ga- 

vril Gherghel căpitan, carele aii cercetat pricina 

acestor moșii, și. fiind scrisori în semne, aii rămas cum 

să va alege. dela divan.  Aii arătat şi carte dela Mărie 

sa Grigorii Ghica Vyvod. în care scrie: că mănăstirea 

Moldoviţa aite scrisori nu arată de întărituri, dela Petru . 

Rareş Vvod. şi mănăstirea Voroneţul să stăpă- 
niască după  ispisocul ce ai dela Grigorii 

Ghica Vwvod. din anii 1scâin (240) în care dă tămaşă 
pre călugării de Moldoviţă, şi întărește mănăstirii Voro- 
nețului pe semnele ispisoacelor ce ai. Aii mai arătat şi 

cartea de giudecată dela sfinție sa Kir Lacov Mitro- 

polit, şi dela Dum. Radul Racoviţă vel. logof. din 

anii  Fâciig (22) )*) August â (2) în care iarăși dă re- 

maşi pe călugării de Moldoviţă, și întărește stăpănirea 

mănăstirii Voroneţului după ispisocul Mării sale Grigorii 

  

*) Intr'acest număr are cifra e o corectură nedescifrabilă. Poate 
că ar avea să fiewm a = 9. 

3 
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Ghica Vvod. Cartea dela Mărie sa Costantin Ra- 

coviţă Vvod. din anii z3cii 8, (2) Tulii ăa (31) iarăşi 

dă rămaşi pe călugării de Moldoviţă. Cartea dela Mărie 

sa Ioan Nicolai Vvod. din anii Asen (12) Av. ă 

(1) iarăși întărește stăpănirea mănăstirii  Voroneţului. 

Cartea dela Mărie sa Matei Ghica Vvod, din anii 
A3CĂA, (a Gen. ai (11) iarăși întărește stăpănirea mă- 

năstirii Voroneţului.  Numitul igum. Macarii aii adus și 

oameni martură, anume pe Păntelii Catargiul, 

Vasilii Păscariul, Grigorii Catargiul, Va- 

silii Oane, Stefan Catargiul, Alecsandru 

Catargiul, Dimitrii Coștiug, Eutimii Ma- 

tiaș, Dimitrii Şandru, carii aii mărturisit cu sufle- 

tele lor, și de trei ori aii primit blăstăm, qicând: că din moși, 

și din strămoși așa aii apucat stăpănirea Bucureștilor despre 

Berchişeşti, care după cum seriti semnele ispisocului 

lui Bogdan Vvod. şi după toate cercetările aceste - 

numitul Mitropolit al Sevastiei însuși aii mers din semne 

în semne, după cum serie ispisocul lui Bogdan Vvod. și 

aii vădut că semnele merg drept, şi aii cunoscut drepta- 

tea mănăstirii Voroneţului, și toată dovada o scrie pre 

amăruntul, dănd r&mași pre călugării de Moldoviţă. Pentru 

care pricină ail scris respuns cătră preosfinție sa Kiriu 

Kir Gaviil Mitropolit Moldovii. Din anii saciir (+ 0) 
August gi (12). 

4. Scrisoare dela preosfinţie sa Kiriu Kir Gavriil 

Mitropolit Moldovii cătră preosfinţie sa Kir 
Ananii Mitropolit Sevastiei, făcăndui respuns că aii luat 
cartea preosfinţii sale, și îndestul sai pliroforisit pentru 
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«eptatea ce are mănăstirea Voroneţul, căriia iaii întărit 

şi prin deosebită carte a preosfinţii sale, după cercetarea 

şi alegerea numitului Mitropolit al Sevastiei şi pentru 

aceea să margă să pue hotar și semne pe hotartle ceai 

fost la satul Bucureştii, iar hotărătura din anul trecut 

fiind că saii făcut cu greșală, nefiind faţă serisorile mănă- 

stirii Voroneţului, nică igum. de Voroneţ să rămăie r&suflată, 

să nu să ţie în sumă. Din anii 73cur (4292) August ni (14). 

5. Scrisoare dela preosfinţia sa Kiriu Kir Gavriil 

Mitropolit Moldovei, dată sfintei mănăstiri Voro- 

neţul, în carea serie: De vreme că după hotărătura ceaii 

făcut în anul trecut Kir Metodii dicheul Sucevii, și Ma- 

carii igum. Sintilii, la pricina hotarălor a doao moşii 
ce sănt alăture Berchișeștii a: mănăstirii Moldoviţii, 

şi Bucureștii a mănăstirii Voroneţului, pentru care 
hotărătură viind mai pe urmă Kir Macarii igum. de 

Voroneţ, sait jăluit, cum că saii făcut strămbătate mănă- 
stirii Voroneţului, fiind că cuvioşia sa nail fost faţă, nică 

scrisorile mănăstirii cănd sati hotărăt. -Şi pentru aceea, 
ati orănduit preosfinţie sa pre preosfinţie sa Kir Ananii | 

Mitropolit al Sevastiei, ca să cerceteze de iznoavă pricina 

aceasta, și mergănd numitul mitropolit al Sevastiei acolo 

la starea locului, și fiind de faţă igumenii amănduror 

mănăstirilor, şi căţiva din "călugări, ati cercetat pricina 

aceasta cu amăruntul, din semnele locului și din scrisori, 
şi ait aflat cum că căteva rănduri mai înainte aii fost 

giudecăţi intre aceste doao mănăstiri, și la toate aii dat 

rămași pre călugării de Moldoviţă, și sati întărit stăpă- 

nirea mănăstirii Voroneţului, după ispisocul ce are dela 
3



   

  

Pogilun Vvod. en atăte cărți domnești de stăpănire şt 
cărți de giudecată, neavând mănăstire Moldoviţa altă în- 

tăritură fără numui” ispisocul acel vechiu dela .... .%) 

După care giudecăţi şi întăriri aii şi stăpănit mănăstirea 
Voronețul moşia Bucureștii despie Berchişești 

pănă în anul trecut. Pentru eare stăpănire ati mărturisit 
şi oameni h&trăni de acolo de loc, carii ati primit şi 

blăst&m că așa au apucat stăpănirea Bucureştilor despre 

Berchişeşti, și pentru toate. dovedile şi îndreptările ce saii 

aflat asupra acestii pricini, dănd numitul archiereii măr- 
turie în scris iscălită la mănăstirea Voroneţul, arată, cum 

că în frica lui Dumnedeii cercetănd, saii cunoscut că cu 
greșală saii făcut ac& hotărăre din anul trecut, nefiind 
scrisorile Voroneţului nici igum. de față. La, care socotind 
preosfinţia sa cum că are dreptate. mănăstirea Voroneţul, 
ca după cercetarea și alegerea numitului archiereii puin- 
dusă semne şi hotară să urmeze stăpănirea moşiei Bucu- 
veşti. Iară hotărătura ce saii dis din anul trecut să nu să 
ţie în samă. Din anii ș3ciir (7253) August Al (4).   

VIII. 

Satele Drăgoeștii, Lucăceştii, Boteștii. 

1. Urie scris pe sirhie dela Stetan Voevod, 
dat giupănesii Vasutehii fetii lui Romaşco, ne- 
poatei lui Drăgoi, femeii Stanciului Aurar, pre- 
cum au miluit Mărie sa cu a Mării sale deosăbită milă, 
ăaii dat, şi iai întărit, în țara Mării sale Moldova, a ei 

  

*) Spaţ deșert.
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drepte moşii şi ocine, satele anume, Drăgoeştii, Lucă- 

ceştii, Boteştii şi Căcăcenii, ca săi fie ei dela 

Mărie sa uric, și cu tot venitul, feciorilor, nepoților, și 

strănepoţilor ei, şi a tot. niamul ei, şi cine să va alege 

mai de aproape rudenia ei, nestrămutată nici odată în 

veci. lată hotarăle mai sus numitelor sate Drăgoeștii, 

“Lucăceştii, Boteştii şi Căcăciainii, ca să le fie 

din toate părţile, pe hotarăle cele vechi, pe unde aii îm- 

blat din vac. Din anii... . Septemv. fa (20). 
2. Uric scris pe sirbie dela Alecsandru Vvod. 

întru care scrie:. că ati venit înaintea Mării sale, şi ina- 

intea Boiarilor Monahul Peodosii ceaii fost paharnic, 

și sora lui Budochia, feciorii lui Drăgoi, nepoţii 

Vasutehii. fetii. lui Romaşco, nepoata lui Drăgoi 

şi femeii Stanciului Aurar, şi de a lor bună voie 

au dat sfintei mănăstiri Vosroneţului un sat anume Dră- 

goeştii, din privilegia şi întărituru ceai avut moazu lor 

Vasutea dela moșul Mării sale dela Stefan Vvod. Acel 

sat acest sat (sic!) laii dat pentru sufletele lor, și a părinţilor 
lor, și acel sat laii dat încă în gilele părintelui Mării 

sale Kir Grigorii Mitropolit, fiind igum. în numita 

mănăstire kutiinii, pentru ca săi pomeniască lu toate 

“dumnedeeștile liturgii, şi lu sfântul pomialnie,. și la 

dunmedeescul jestvenic, şi să aibă ui face pămiati, în 

fieşte care an, din an în un. Decă şi Mărie su vEdEnd 

dania “lor ce de bună voe. şi atăta osărdia mare ce ail 

cătră numita mănăstire, aşijdere aii dat și Mărie sa şi ai 

întărit această sfântă mănăstire Voroneţul cu acel sat: 

Drăgoeştii ca săi fie uric cu tot venitul, nestrămutat 

 



"nici odată în veci. Iară hotarul acelui sat Drăgoeștii 

să fie după vechiul hotar, pe unde aii fost din vac. Iară 
cine să var ispiti să străce această danie a lor dela sfta, 

mănăstire Voronețul, și carele din igumeni, sait din că- 
lugări nor vre să le facă pamiat în fieşte care an, din an 

în an, unii ca aciia să fie blăstămaţi de Domnul Dumve- 
dul nostra făcătoriul ceriului și ăl păm&ntului, și 

de precurata lui maică, şi de sfinţii =—-gi (12) .ver- 

hovnică apostoli, și de 4 (4) evangelişti, și de sfinții 

=— tu (318) = părinti dela Nicheia, şi. de toţi 
sfinții carii din veci saii făcut plăcuţi lui Dumnedeii, să 

aibă parte cu jidovii aciia, ceai hulit pre Hristos, şi cu 

procliatul Aria şi cu jidovii aciia ceau străgat asupra 

Domnului Hristos ; săngele lui asupra lor, şi a. fiilor lor, 
după cum și aste și va fi în veci amin. Uricul aste: 

scris în anii 1345 (1966) April & (5). 

3. Ispisoc dela Petru Vvod. scris pe sirbie întru 

care scrie, că aii venit înaintea Mării sale şi a boiarilor, 

Udrea, Iliia, Pătraş, Tudor, şi toţi nepoţii lor, 

și saii giudecat cu igum. și cu tot soborul dela mănăsti- 

rea Voroneţul, pentru satele Drăgoeştii, Lucăceştii, 

și Boteştii, cum că acele sate au fost drepte a moșu- 

lui lor monachului Teodosii ceaii fost păharmic, şi a 

surorii lui Eudochii, și laii dat cu blăstăm sfintei 

mănăstiri, ca, să le fie lor vecinică pomenire, şi părinţilor 

low, şi are sînta mănăstire şi ispisoace dela Mărie sa, cum 

şi dela Domnii ceaii fost mai de nainte. Deci după cum 
a dat el de a sa bună voe, așa şi Mărie sa cu boerii 
Mării. sale, și cu a tuturor suflete, ai cercat, şi ait aflat, cum 
că sănt drepte moșii a monahului Teodosii ceai fost pahar-
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nic, şi a surorii lui Eudochii, din dile vechi, şi laii dat 

sfintei mănăstiri, aii dat remaşi pre Udre, pre Iliie, 

şi pre ceilalți, iară pre sfănta mănăstire Voroneţul foarte 

ai întărito cu stăpănirea : acelor sate. Din ânii 8 

(7033) Septemv. fa (27). 

| 4. Ispisoc seris pe sirbie dela Monachul TD eo- 

dosii ceai fost paharnic, care ispisoc l-aii făcut atunci, 

cănd Îaii venit ciasul morţii, și la moarte lui = 4, (4) 

= călugări bătrăni, şi duhovnicul lui. |De vreme că i 

sati întămplat diaii murit la ţară], şi la eşirea, sufletului 

săit ati lăsat sfintei mănăstiri trei sate, anume: Drăgo- 

eştii, Lucăceștii şi Botești, şi șiaii orănduit, şi 

şiaii seris părinții şi pre feaţii lui: Stanciu , Va- 

sutea, Loan, Marina, Costantin, Mihail, Eu 

dochia, Petru, loan, Monah Teodosii, şi aceste 

suflete toate sunt scrise în sfântul marele pomialic. 

Aşijderea şiati pus şi pamiati mare, ca să aibă din an 

în an, pănă ce va fi această sfăntă mânăstire. Iară de 

aici înainte cine să va ispiti a rumpe, saii a străca, aceasta 

tocmală a lui, pre care am așădato înaintea morţii sale, 

unul ca acela să fie procliat de Domnul nostru Isus: 

Christos, de — gi +12) — apostoli. și de — mil (318) 

„=— sfință părinţi, şi de — 4, (4) — evangeliști. Amin... 

Aii scris în anii 13, (234) Decemvr. ţ (10). 

5. Utic scris pe sivbie dela Petru Vvod. întru 

care arată, că aii venit înaintea Mării sale şi înaintea 

Boiarilor Moldoveneşti, Monachul Teodosii ceai 

fost paharnic, și sora lui Budochia, feciorii lui Dră- 

goiu, nepoți Vasutehii, a fetii lui Romașco, a.
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nepotei lui Drăgoiu, ceaii fost femeia Stanciului 

Aorar, de a lor bună  voe, de nime nevoiți, aii dat 

sfintei mănăstiri Voroneţul trei sate anume: Drăgoeșştii, 
Lucăceștii şi Botești cu moară pe apa Bărdeţe- 

lului*), şi cu privilegia ceai avut mătuşa lor dela bă- 

trănul Stefan Vvod. şi cu privilegia pentru aceinşi danie, 
pre care ai avut ei dela Alecsandru Vvod: şi cu ispi- 
socul iarăşi pentru aceiași danie ce aii dela însuși Mărie 
sa, pentru a lor suflete, şi a părinţilor lor, pre care pri- 
vilegii leaii dat în măinile mai sus numiţilor călugări 
dela mănăstirea Voroneţul, înaintea Mării sale Și înain- 
tea Boiarilor. Deci şi Mărie sa v&dănd dania şi așădă- 
mentul lor cele de bună voe, împreună şi osărdia lor cea 
mare ce. au ei cătră ace mănăstire a Mării sale, anume 
Voroneţul, Asemenea şi Mărie sa ăi dat Și. ai întărit 
sfintei sale mănăstiri Voroneţului, ca să fie acsi mănăstiri 
uric nici odată nestrămutate în veci cu tot venitul lor. 
Iară. hotarăle ucelor sate ce saii scris mai sus să fie după 
hotavăle vechi, pre unde aii fost din veci. Iară cine să 
var ispiti să străce, sati să răsipască această danie. şi 
aşădământ a lor dela acă mănăstire a Mării sale, saii 
care igumen saii din călugări nor vre săi facă pamiati 
în fieștecarele an, din an în an, unii ca aciia să fie 
blăstămați de Dumnedeii, și de precurată lui maică, şi 
de sfinții = gi (12) verhovnici apostoli Petru şi Pavel 
cu cielalți, și de = Â (4) = evangeliști, și de sfinţii 
părinţi dela Nicheia, şi de toţi sfinţii carii din veci sait . 

  

*) Astă-di apa aceasta se numesce Brădă ţel. 
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făcut plăcuţi lui Dumnedeii, să aibă parte cu Jidovii. şi cu 

Ariie cel de trei oră blăstâmat, şi cu cielalți jidovi. ceau 

străgat asupra lui Christos :. săngele lor asupra lor și 

asupra, feciorilor lor. Aşa aste şi va fi în vecă amin. 

Iară care va ţin dania lor, şi întăritura Mării sale, acela 

să fie Yertat și blagoslovit dela Dumnedeii . şi de Mărie 

sa.  Uricul aste seris în anii I3ir (992) lulii si (16.. 

6. Ispisoc domnesc dela Petru Voevoda, dat 
călugărilor dela. sinta mănăstire Voroneţul să fie volnici 

aşi stăpăni satele Drăgoeștii, Lucăceştii și 

Boteștii pre care Baii dat numitii mănăstiri mona- 
chul Teodosii. Iară nepoţii lui Teodosii întru ne- 

mică să nu să amestice. Din anii sanie (1935) August 4 (7). 

7. Carte domniască dela Costantini Mihail 

Gehan Racoviţă Vvod. cătră Dum. Costantin 

Cuntacuzino bir. vel. pah. după jaloba lui Ghedeon 

igum. şi a tot soborul dela mănăstirea  Yoroneţul asupri 

lui Llii Cantacuzino să margă la Drăgoeşti să-i 

hotărască despre Stupea. Iară pentru fânul ce laii 

aprins, şi pentru pălnea, și mazerea, şi lintea, ceaii 

luat din stoguri, să să dovediască de pre ce loc liaii luat, 
şi aflăndusă. caii luat acele Iliie de pe locul Drăgo- 

eştilor, să dee deosăbită mărturie, înștiințănd pre Mărie 

sa în scris, și Mărie sa va împlini dela dânsul. Iară pentru 
fân că lait aprins fără ispravă ai făcut, Din anii râtăa 

(7251) Gen. ku (28). | 
8. Carte domniască dela Matei Ghica Vvod. 

după arătarea lui Callistru igumenul dela sfnta mănăstire 

Voroneţul, pentru moşia Drăgoeştii că au fugit câţi-va 
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oameni de acolo şi liaii rămas livedi de pomăt, şi acum 

alți oameni ceaun cădut în locul acelora s& volnicesc a 

scutura pomeţii. neavănd eă nică o treabă cu livedile. 

Deci Mărie sa după obiceiul şi orănduiala veche a pă- 

măntului acestuia, ci aste volnic a stăpăni stăpănul moșii 

livedile oamenilor celor ce leaii lăsat şi saii dus, aii dat. 

voe numitului igum. să aibă a stăpăni mănăstirea livedile: 

oamenilor celor fugiţi. culegănd toate poamele. Din anii 

*scăr (7253) Gen. gi (2). 

9. Carte domniască dela Matei Ghica Vvod. 

cătră Dum. boiarii Costantin Cantacuzino biv. 

vel. pah. Dum. Vasilii Balş biv. vel. stolnic, Dum. 

Vasilii Başotă biv. vel. med. giudecătorii de ţinutul 

Sucevii, şi cătră Dum. lanacache is. de ţinutul Su- 

cevii, după jaloba lui (Ghedeon igum. dela mănăstirea 

Voroneţul asupra oamenilor de Drăgoeşti, că aâii luat 

=— în ($) — şi mai bine merţă păpuşoi din coşerele mă- 
năstrii, şi acmu el cumpără căte — 8 (2)— lei mierţa de 

hrănește oamenii mănăstirii; şi. asupra lui Simeon 

Cozan care ţine o bucată de loc a Voroneţului ce să 
chiamă Braniște, mai bine de dece ani; şi asupra lui 

Şandru Unburianul, că şiaii făcut casă pe moşia 

Voroneţului, unde acolo nici odănăoară sat n'a fost, 

nică oameni naii șădut fiind loc de țarină, și dicăndui 

igum. să nu facă pagubă mănăstirii, el ati “ocărăt pe 

igum. de nainte norodului. Poronceşte Mărie sa numiţilor: 
Boiari, pre toţi săi aducă de faţă, să giudece şi să hotă- 

rască, iară pre cei vinovaţi săi certe, şi paguba mănăstirii 
să o împliniască. Din anii zatăa (1254) Noemvrie i (3).
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10. Carte de giudecată dela dum. Boiarii Costantin 

Cantacuzino pah. Vasilii Balş stol. Vasilii 
Bașotă med. dată lui Ghedeon igum. de Voroneţ, pre- 

cum laii giudecat cu cei mai sus numiţi, oamenilor de 

Drăgoeșşti pentru acele — fi 18) — mierţă păpușoi 

căaii măncat, liaii poroncit să facă zaplazul împregiurul 

mănăstirii, lui Şandru Ungurăanul iaii poroncit săși mute 

casa în sălişte unde şed și alţi oameni. Așij- 

dere şi aciia ceaii şedut cu Sandru săs& mute. Iară cu 
Simeon Cozan săl giudece Dum. paharnicul Dinul, 

fiind Cămpulugian. Din aniă s3tăa (7254) Noemvr. 3i (17). 

1]. Carte domniască dela Costantin Mihail 

Gehan Racoviţă Vvod. dată lui Macarii igum. 
şi a tot soborul dela sfta mănăstire Voroneţul, să fie vol- 

nică a stăpăni Moşiile mănăstirii, ce se chiamă Drăgo- 

eştii şi Ştiulbicanii, tot omul casnic ori ce briaslă 
ar fi să lucreze mănăstirii — gi (12) =— dile întrun an, 

— 5 (6) — dile de vară, şi — & (6) dile de iarnă, ori 

la ce feliu de lucru var fi orănduiți de igum. lară cărora 

vu lia da măna să lucreze să deie căte — g& (2) — lei 

de casnic, și dejma din toate s&mănăturile. lară pre cei 

înprotivitori săi supuie Dum. is. de Suceavă, şi Dum. 

vornicul de Cănpullung. Așijdere să stăpăniască şi moșia 

Vlădenii, ci iaste la ocolul Botășenilor cu tot venitul. 

Din anii F3€ăA, (1264) lulii â (L). 
12. Carte domniască dela Scarlat Ghica Vvod. 

cătră Dunu. Boiarii Dinul Cantacuzind biv. vel. 

Ban, şi Dum. Lascarache biv. vel. com. ispravnicii 

de ţinutul Sucevii, după jaloba lui Macarii igum. de
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Voroneţ asupra oamenilor din Capul Codrului pentru 
— B& (9 — poeni ce le dedese numitul igum. lui Ivan: 

Armanul, fiindui mănăstirea datoare cu = is (56) — lei. 

lară acei oameni în puterea lor aii călcat. acele — & (2) 

poeni de fenaţă, cu dobitoacele lor. Şi asupra lui Si- 

meon Cozan Cămpulugian, care şede iarăși pe moșia 

mănăstirii pe apa Bistriţii la Cruci de căţi-va 

ani, și nu vra să dee venitul moșii, să aducă pre oamenii 

din Capul Codrului, fiind și igum. de faţă, săi giudece 

pe dreptate, împlinind toată paguba dela dănşiă. Să aducă 

și pe Simeon Cozan, să cerceteze pre amărnintul, şi 

pre căt sa dovedi că naii dat de cănd şede pe acea moșie, 

să împlinăască toată paguba mănăstirii. Din anii zatăe 

i august 3 (6). 

3. Carte domniască delu Grigorii Alecsandru 

Ghica Vvod. dată cuviosului Macarii igum. dela sita 

mănăstire Voroneţul. să fie volnic a stăpăui dreapta mo- 

șie n mănăstirii, anume Drăgoeștii în toate semnele, 

după hotarăle din vac, precum ait stăpănit mai înainte, 

şi după cum seriii scrisorile mănăstirii, să ia dejmă din 

toate pe ohiceiu, oamenii ce vor șede pe moşia aceasta, 

să aibă “a lucra dilele boerescului, saii să să aşede cu 
igum. ca să dee bani după hotărărea poneturilor, pentru: 
lucrul boerescului mănăstirii. Din anii 3ciir (2283) [unii 

Al (4). 
14. Mărturie dela toţi sătenii din Drăgoești 

dată la măna lui Macariă igumenul de Voroneţ, intra 
care anume arată toate semnele hotârului a satului Dră- 
goeștilor. Din unii stu (7252) August gg (22).   
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„15. Carte domniască dela Grigorii Ghica 

Vvod. dată igum. de Voroneţ și oamenilor ce şed pe 
moşiile mănăstirii, să fie volnici ași apăra țarinile despre 

bucatele Dum. serban Cantacuzină, să le tae 
coadele, de vor fi ori stăpăneşti ori săteneşti, şi de tot 

să le ucidă, şi moarte să fie, păgubași să remăe. Din anii: 
I3câis (1740) Gen. 4 (4). | 

Alte scrisoră a Drăgoeştenilor, Lucăceştenilor şi a, 

Boteştilor ce saii găsăt mai pre urină. 

1. Urie scris pe sirbie del, Stefan Vvod. dat. 

Boeriului Laţeo nepotului a boiarului Petru Ponici 

precun iai dat și iaii întărit în ţara Mării sale 

Moldova drepte moșii a femei lui a fetii Boieriului 

“„Romașco, satele Drăgoeștii, Lucăceştii, Bo- 

teştii și Căcăcenii, săi fie uric cu tot venitul lor, 
feciorilor, nepoților, strănepoților și a tot niamul lor, ne- 

strămutate nici odată. în veci. Din anii 78iio (5279) Dec. 

ri (13). 
2. Ispisoe domnesc dela Alecsandru Vvod. 

întru care serie, că aii venit înaintea Mării sale rugăto- 

riul Mării sale Teodosii Monahul, de a lui bună 

voe aii dat și aii inchinat sftei mănăstiri Voroneţului 

doao sate ale sale, anume Lucăceștii și Boteștii, 
şi întărește și Mărie sa stăpănirea numitei mănăstiri pre 
aceste doao sate, însă satul Boteştii să asculte pre 

monahul 'Teodosii, iară după moartea lui, împreună cu 

Lucăceștii să fie în veci a numitei mănăstiri. Din anii 
1305 (1979) Gen. i (10). 

= Fac = 3 (17) — scrisori. 
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IX. 

Satul Vlădenii. 

1. Ure scris pe sirbie dela Stefan Voevoda, 

întru care scrie, că aii venit înaintea Mării sale, și a 

tătăror moldoveneșştilor Boiari Mușa fata lui Jurj stol- 

nicului, nepoata Isaiei logofătului, giupăniasa Boia- 

riului Zberăi, şi cu frații ei lvanco, şi Petru, și 

cu nepoţii ei de soră Teodor stolnic și cu fratele lui 

Isaica și cu sora lor Marin a, feciori surorii lui Muş, 

şi a Anușşcăi, şi nepoata lor Marica fata Dumii 

Acăescului giupăniasa boiariului fetii Iacobescul, 

ȘI cu tot niamul lor, de a lor bună voe, de nime siliți, 

nică. asupriţi, şi au vEndut driapta moșie a lor, din uricul 

şi priviligia a moșului lor Isaia logofătul, care aii avut 

el dela moșul Mării sale dela bătrănul Alecsandru 

Vyvod. un sat pe Siretiu anume. Vlădenii, unde 

aii fost Oriș Vlad, şi cu morile ce săntpe Siretiu; 

acel sat Vlădenii laii v&ndut însuși Mării sale drept — 

ru (808) — zlati tătărești, şi Mărie sa ai plătit toţi 
banii aciia în mănule Muşii fetii lui Jurj stolnicului. 

După aceea Mărie sa bine aii voit, cu a Mării sale bună- 
voință, şi cu inimă curată şi luminată și din toată voia Marii 
sale cea bună, şi cu agiutoriul lui Dumnedeii, și aii făcut 

pentru sufletele celor întru sfințire răpăosaţi mai inainte, 
şi a părinţilor Mării sale, și pentru sănătatea şi măntu- 
irea Mării sale şi a fiilor Mării sale, ca să întemeeze 
şi să întăriască sfta sa mănăstire dela Voroneţ, unde 
iaste hramul sfntului şi slăvitului marelui mucenic şi
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purtătoriului de Diruinţă Georgie și Igumen Kir popa 

Efrem. și aii dat şi aii supus și aii întărit acei sfnte a 

sale mănăstiri acel sat anume Vlădenii, ca să fie acei 

sfinte mănăstiri dela Voroneţ, dela Mărie sa uric şi cu 

tot venitul nestrămutat nici odănăoară în veci. lară ho- 

tarul acelui mai sus numit sat, să fie din toate: părţile 
după vechiul hotar, pe unde au fost din vac. Iară asupra, 

celor ce var îndrăsni să străce și să răsipască aceasta 
danie a Mării sale scrie straşnic și grosnic blăstăm. Din 
anii FSiiu3 ($937) Maut, 4 (4). 

2. Carte domniască dela Matei Ghica Vvod. 
cătră Răducanul vel. med. după jaloba lui Ghedeon, 
igum. dela sfnta mănăstire Voroneţul asupra. oamenilor 

de pre moşia, Voroneţului, anume Vlădenii, săi facă 

dreptate, oră să împliniască lucrul de boerese de cănd 

not fi lucrat, ori pentru lucru să împliniască căte un leii 

de. casă pe an, şi să dee și dăcăuiala moşii din toate pe 

obiceiu, să odihniască mănăstirea, să nu remăe păgubașe, 

nică să mai vie jalobă. Din anii FâcăA, (7264) Septemr. 

F (3) 
3. Carte domniască dela Ioan Teodor Vvod. 

cătră Dum. Costantiu Canond bir. vel. pah.i 

Georgii Lefter biv. vel. armaș, după jaloba 

cuvioșii sale igum. dela mănăstirea Voroneţul, asupra 

oamenilor ce sănt șădători pe moșia numitei mănăstiri, la 
Vlădeni săi aducă de faţă, să le ia sama cu amă- 
runtul pe dreptate, și dovedindusă că igum. iaii lăsat 
numai în — si (16) = lei întrun an, ca săi dee banii mai 
în grabă, după tocmală, să cerceteze și pentru alți oameni, 
de prin pregiur, ce sănt pe moşiile mănăstirești, căte căt 
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dati de casă pe an la mănăstire, şi așa să împlinăască și 

dela. dănși să dea acei bani la măna, igum. lară igum. să 

le plătiască iapa cu preţul ce să va dovedi că au făcut, 

să dee și carte de giudecată. Din anii 13cĂ0, (1262) Gen. 

i (14, 

4. Scrisoare de schimb dela Dumneei Maria a 

răpăusatului Georgii Canond jitniceriu, şi a fiilor 

Dum. Serban și Ioniţă Canon, dată la măna 

sfinţii sale părintelui igum.. Macarii şi a tot soborul dela 

sfnta mănăstire Voroneţul, precum sait aşedat unii cu 

alții şi sau învoit. Aii făcut acest schimb, aii dat Dumna- 

lor supt stăpănirea numitei mănăstiri trei munţi, -anume: 

muntele Pietrișul, muntele Muncelul din Strajă, 

şi muntele Mestecănişul. Iară numitul igăm. și cu 

tot soborul dela mănăstirea Voroneţul aii dat supt stăpă- 

nivea dumilor sale satul Vlădenii, Ca să stăpăniască 

amăndoao părţile aceste moşii ce saii scris mai sus în 

veci, înt&mplăndusă şi alte obraze de cinste la această toc- 

mală de schimbătură. Din anii zaoe (1775) Mat î (10). 

Fac = ă (4) = scrisori. 

x. 
Satul Baliţa. 

1. Uric seris pe siibie dela Petru Vvod. întru 

care scrie, că bine aii voit Mărie sa cu a Mării sale 

bunăvoință, cu inimă. curată şi luminată, din toată a sa 

bună voe, şi cu agiutoriul lui Dumnedeiă, și aii făcut 

pentru cei mai înainte răpăosaţi a părinţilor Mării sale, 

pentru sănătate și măntuirea a Marii sale, ca să în- 
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temneeze şi întăriască sfnta mănăstire Voroneţul, unde 

iaste hramul a sfăntului slăvitului marelui mucenic şi 

pustătoriu de biruință Georgie, şi igumen Iosif, şi aii dat 

un sat în ţinutul Dorobhoiului pe Başăii cu hă- 

leşteii cu mori pe Başăii anume Baliţa ca să fie 

numitei mănăstiri uric cu tot venitul nestrămutat nici 

odănăoară în veci. Iară hotarul mai sus numitului sat 

Baliţa începând dela un ostrov drept la Soloneţ, 

iară dela Soloneţ la o piatră, apoi drept în movilă, 

dela movilă pănă în drumul vechiu, pănă la un stălp din 

Căustaciani, de acolo pe costişă pănă în pisc unde 

cade în Havoronca, iară de acolo unde cade Havo- 

ronca în Başăii, iară dintraltele părți după vechiul 

hotar pe unde aii fost din vac, și foarte întărește Mărie 

sa, stăpănirea numitei mănăstiri pre acest sat. Iară asupra 

acelora ce ar îndrăsni a străca aceasta danie a Mării sale 

serie strașnic blăstăm. Din anii 18ii4, (1924) August 4 (7). 

2. Ispisoe dela Loann Vvod. părintele patuii, în 

care scrie că ai venit înaintea Marii sale Tăutul.-ce-aii 

tost logofăt, de nime nevoit nică asuprit, aii dat a sa 

driaptă moşie un sat anume Raliţa pe Başăii sîntei 

mănăstivi dela Voroneţ, pentru sufetul săii, şi a părinţi- 

lor săi, şi ca săi facă pamiati, însă giumetate de acei 

sat ai fost Tăutului din moși, iară giumâtate iaii 

fost schimb cu nepoată sa Măgdălina, fata Săcuiului 

şi ca să nu să giudece în veci nime din toate rudeniile lui, 

ci să stăpăniască numita mănăstire în veci în pace. Din 

anii zâw (2079) August 4 (7).



  

3. Zapis dela Stefan Petreceico ceaii fost 

sulgeriu precum saii tocmit cu călugării din Voroneţ 

pentru un hăleşteii ce se chiamă a Baliţii, carele iaste 

mai vechiu, mai întăiu tăcut de căt hăleșteul lui Petre- 

ceico ce să chiamă Tătărășanul, și tocmală lait 
fost întru acest chip, Petreceico tot săși ţie el, cu 
tot venitul din sus, și călugării să nu aibă treabă, iară 
morile dela Tătărășanul şă le străce să nu ţie mori, 
Iară hăleșteul călugărilor anume Baliţa să şi-l ţie că- 
lugării cu morile şi cu tot venitul, iară Petreceico 
acolo să nu aibă triabă, Din anii /39sr (72473) Gen. 

ai (Ul). . 
Intru acel zapis sunt iscăliță și veliții boiari. 
4. Carte domniască dela Costantin Mihail 

Gehan Racoviţă Vvod. dată de volvicie lui Ma- 
carii igum. şi a tot soborul dela mănăstirea Voroneţul şi 
neguțitorilor armeni, ca săși apere locul şi hăleşteul dela, 
moşia Baliţii de cătră Tătărăşeni. şi de cătră 
Bucatele lor, să nu vineze pesce din hăleștiu, şi cu bu- 
catele lor să nu calce moșia. Din anii F3tăA, (7264) 
lulii ă(). 

Alte scrisori ce sait găsit mai pe urmă. 
1. Carte domniască scrisă pe sirbie dela Leriwmie 

Moghila Vvod. dată călugărilor dela sfnta mănăstire 
Voroneţul, să fie voinici și puternici a tăia un tar a 
Gligăi marele vătav ce aste la. Başăi, find că 
îniacă morile din satul Balița, pentru care ai fost şi 
giudecată inaintea Mării sale. Din anii F3Șri (1443) 
ulii î (10). - i



2. Ispisoc dela Ierimie Moghila Vvod. scris 

pe sivbie, întru care serie că saii giudecat înaintea Mării 

sale călugării dela sfnta mănăstire Voroneţul cu Gliga 

marele vătav pentru un iaz pe apa Başăului, Lai 

dovedit călugării cu scrisorile lor, ait poruncit Mărie sa 

să taie iazul Gligăr vătavului şi de acolă înainte să nu 

să mai giudece. Anii fâpii (7442) Iulii ai (11). 

— Fac = s (6) = scrisori. 

XI. 

Satul Suhlinţii. 

1. Ispisoc domnese dela Petru Voevoda, în 

care scrie că aii venit înaintea Mării sale călugării dela 

mănăstirea Voroneţul și cu mare jalobă saii jBluit, di- 

când: că în vremile mai de nainte aii fost dat moșii pă- 

rintelui Georgii episcopului de Rădăuţi, și a 

boiariului lerimie marele dvornic, un sat în fi- 

nutul Sorocii anume Suhlinţii, numitei mănăstiri 

pentuu sufletele lor, și scrisoarea de danie ceaii avut că- 

lugării dela Voroneţ, ai ars cănd aii ars şi clisernița 

mănăstirii, pentru care și sfinție sa părintele Georgii 

episcopul de Rădăuţi împreună cu boiariul Lerimie ma- 

rele dvormie aii mărturisit, dicănd: că moşii lor aii dat 

- numitei mănăstiri acel sat Suhlinţii, deci încrediun- 

țăndusă Mărie sa aii dat și ati întărit (numitei mănăstiri) 

acel sat cu tot venitul sfnte mănăstiri Voroneţul. Din 

anii 134, (7234) Dechemv. ai (14). 

  

2. Carte domniască dela Stefan Vasilii Vvod. 

4* 
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cătră Hotnogii şi călărașii, ci şide pe moşia călugărilor 
de Voroneţ, la sat la Suhlinţi ce sănt la Soroca, 
se dee de a decea călugărilor din toate, să nu ştie că le 
opresc, că apoi ei ştiii cele va fi. Din anii 13p31 (1447) 
August ş (9). 

3. Ispisoe domnesc - scris pe sibie dela Doamna 
Elisaveta a răpăosatului Leremie Moghila Vvod: 
întru care scrie cătră sluga sa Stupenschi şi uriadnic 
dela, satul Suhlinţi, ca să nu aibă nici o treabă cu 
satul acela, nică cu casele, nici cu viile, nică cu cărş- 
marii, și nică cu nimene şi nici cu oamenii, ci mai mult 
să aibă trăabă igumenul şi cu soborul dela mănăstirea, 
Voroneţul, căci că aii dat şi ati miluit ac& sfntă mănă- 
stire cu acel sat a lor ce saii scris mai sus și să întoarcă 
ce au luat. Din anii 13pâi (2440) Gen. gi (12). 

4. Carte domniască scrisă pe sirbie dela Radul 
Vvod. dată igum. și la tot soborul dela sînta mănăstire 
ce se chiamă Voroneţul, și Uriadnicului şi vătămanului 
dela satul Suhlinţi, ci iaste în ținutul Sorocii, să fie 
volnici a chema oameni streini. dintralte 
țeri întru acel sat, Ruși, Leși, Ungureni, 
Munteni, Sirbi, saă ori ce feliu de. limbă, să facă 
slobodie, și acei oameni trei ani să fie slobodi, n'mică 
domnese să nu lucreze, nici dajde să nu de, şi nici un 
teliu de angărăi, nici desetină pe stupi, nică camănă, 
nică goștină pe oi, nici pe mascuri, pănă -ce s5 vor 
sfărși acei trei ani. Din anii z3pke (7423) Gen. ş (10). 

5. Ispisoe domnesc scris pe. sirbie dela Moisi 
Moghila Vyvod. dat sfntei mănăstină Voroneţul, întru 
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care serie: Precum uii dat şi au întărit călugărilor dela 

numita mănăstire a lor driaptă moșie şi danie și miluire, 

din uricul de întăritură ce ait dela Petru Vvod. pe 

satul Suhlinţii, ci Xaste în ţinutul Sorocii, care sat 

le aste danie dela răpăosaţii domnii cei vechi, și dela 

unchiul Mării sale Lerimia Moghila Vvod. şi dela 

părintele Mării sale. Pentru acee și Mărie sa întărește 

stăpănirea numitei mănăstiri pe acel sat Suhlinţii, ca să 

fie driaptă moșie, danie și miluire, uric și întărire cu tot 

venitul. Diu anii 13p48, (4432) Gen. ri (13). 

6. Carte domniască dela Grigorii Ghica Vvod. 

dată igum. și a tot soborul dela sfnta mănăstire Vorone- 

ţul, şi pe cine va trimite să fie volnici a merge la niște 

moșii ce are numita mănăstire, la ținutul Sorocii. anume: - 

Suchlinţii, Tărnovea, Trăiștenii, Hlinorul 

ce să chiamă Cobulta, şi o baltă cu hotar ce să chiamă 

Leonta, ci iaste pe Nistru, să aibă ași stăpăni mo- 

şiile mănăstirii, şi să ia de a decea din toate după obiceiu. 

Din anii F3cÂA, (1244) Gen. a, (9). | 

7. Carte domniască dela Costantin Nicolai 

Yvod. dată lui Teofan igum. şi a tot soborul dela sfnta, 

mănăstire Voroneţul, şi pe cine a trimite, să fie volnic 

a merge la moșiile numitei mănăstiri, anume: Suh- 

linţii, Tărnouca, Trăistenii şi Hlinovul, ci 

se chiamă Colbonta, şi o baltă cu hotar ce se chiamă 

Leonta pe Nistru, să aibă ași stăpăni moșiile mănă- 

stirii, să Ia de a dece din toate după obiceiu. Din anii 

A3cÂB (1242) Gen. si (16). 

S. Carte domniască dela Costantin Mihai



  

Gehan Racoviţă Vvod. dată lui Ghedeon igum. 
dela sfnta mănăstire Voroneţul, să fie volnie a-_stăpăni 
aceste moșii, anume: Tărnovea, Voloca. Suhlinţii, 
Cobolta, ce sănt toate la ţinutul Sorocii, să aibă a 
trimite şi a strănge venitul lor, luănd de a dece din toate 
după obiceiu. Anii 73€% (7259) Mai & (5). 

9. Carte domniască dela Costantin Mihai 
Gehan Racoviţă Vvod. dată lui Ghedeon igun. şi 
a tot soborul dela sfnta mănăstire Voroneţul, şi omu- 
lui mănăstirii pe cine vor pune la moșiile Voroneţului 
ce ae la țărmurile Nistrului în ţinutul Sorocăi, 
să ia venitul moșii dela, oamenii ce taie lemne de plută 
şi dai la Nistru pe moșia Suhlinţii, după obiceiu 
cum vor fi luănd și alţi oameni, şi să ia. dejmă din toate 
pre ohiceiu. lară dela aceia înprotivitoră să le împliniască 
Dumnalui vel. căpitan „de Soroca. Din anii 7acăă 
(Ț281) Gen. £. (20). 

10. Ispisoc sevis pe s&biia dela Costantin 
Moghila Vvod căteă părcălabii și globnicii dela So- 
roca, și cătră dăbilari, dăndule ştire pentru satul Su h- 
linţii, că întro vreme asculta cătră satele Mării sale la 
Năpadova, ar de acmu lati lasat pre acel sat să slu- 
jască numai sfintei mănăstiui dela Voroneţ, şi tot venitul 
acelui sat să fiie a sfintei mănăstiri și globnicii să nui 
supere, și de acolă înainte nime să nu aibă nici o teiabă 
cu acel sat, ci numai numita mănăstire. Anii 7303 
(745) Lunii $ (5). | 

11. Carte domniască scrisă pe sivbie dela Costan- 
tin Moghila Vyvod cătră. vătămani și cătră toți



  

sătenii din satul Su hlinţii, dăndule ştire că mai îna- 

inte vreme părintele Mării sale Terimiia Moghila 

Vvod, nu pentru altă, ci fiind că acel sat aii tost din 

satele domnești, și aii fost dat danii de oamenii Mării 

sale cei mai denainte, laă fost luat. Mărie sa, însă ca să 

dea. sfintei mănăstii alt sat pentru Suhlinţi. Ci nefiind 

voia lui Dumnedeii, Mărie sa naii dat alt sat mănăstinii, 

și pentru aceea Măria. iarăși ai dat acel sat Sublinţii 

cu vama sfintei Beserici dela stănta mănăstire Voroneţul, 

ca să fie ca şi întăi acei mănăstiri, și ei de acolă  îna- 

intea să asculte pre călugării dela sfânta mănăstire Voro- 

neţul, şi pre vechilul mănăstirii. lar părcălabii, şi slugile 

lor şi dăbilarii să nui supere. Din anii 73031 (2117) 

lunii F (3) 

= tac = qi (11) = scrisori, 
, 

XII. 

Satele Tăistrenii, Ternavca şi Hlinovodea. 

1. Ispisoc scris pe sixbie dela Lerimie Movila Vvod, 

întru care serie: Precum au venit înainte Mării sale şi 

a boiazilor moldoveneşti mari și mici al Mării sale cre- 

dineios şi cinstit hoiar Grigoree marele dvornic de 

ţara de sus, De a lui bună voie de nime nevoit nică 

silit, şi şau lăsat înaintea morţii sale, şi au dat a lui 

drepte ocine şi moşii din privileghiile lui cele drepte, trei 

sate anume Măistrenii cu hăleștiu şi en mori, şi sa- 

tul 'Pernovea, şi satul Hlinovoda, din sus de Răut 

toate întrun hotar, în ţinutul Sorocăi, acele sate liaii 

dat sfintei mănăstiri ce să chiamă Voroneţul, unde aste 
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hiamul a sfântului și slavitului Mareie mucenic şi purtă- 
toriului de biruinţă Georgie, unde odihnesc sfintele moaşte 
a precuviosului de Dumnedeii purtătoriului părintelui 
nostru Daniil cel nou şi acest bofar ai lăsat sat 
îngroape şi a lui trup acolo, şi șaii făcut însuşi el seri- 
soare, care scrisoare aii dato sfintei mănăstiri pe acele 
sate ce saii scris mai sus, cu mare blăstăm ca nime din 
niamul lui să nu aibă nici o triabă cu satele acele. 
Iară cine ar îndrazni săi străce daniia lui acela să fiie 
proclet și treclet cu Ariie, şi să nu fiie ertat-de Domnul 
Dumnedeii făcătoriul ceriului și al pămăntului. Iară pă- 
rinții călugări dela sfănta mănăstire ce saii dis mai sus, 
să aibă al griji și al pomeni, și Săi facă pamiată din au 
în an în diua sfinţilor Archangeli: Michail şi Gavriil, ca 
să. fie lui şi părinţilor lui vecănică pomenire. Din anii 
+36n (2493) Decem. gi (17). 

2, Ispisoc domnesc dela Stefan Tomşe Vvod scris 
pe sirbie, întru care scrie Mărie sa cătră vătămani și cătră 
toți megieşii din satul Tăistrenii, şi din satul Tăr- 
novca, ei sănt în ţinutul Sorocei, dăndule de ştire, 
că iaii dat precum să și fie, sfintei mănăstiri, după cum 

„ai fost şi în vremile cele mai de nainte. Pentru aceia 
dacă vor vedă cartea Mării sale să aibă a trimite pentru 
grije igumenului și călugărilor dela sfănta mănăstire ce 
să chiamă Voroneţul, şi săi ascultați la toate ce var 
porunci. Iară care dintre dănşii na vre săi asculte, unii 
ca aceia cu gre pediapsă să vor pedepsi. Anii 7354 
(7439) Gen. gi (12). 

3. Ispisoe domnesc scris pe sirbiie, dela Stefan
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Vwvod, întru carele scriie: Că Mărie sa aii dat şi au în-. 

tărit igumenului şi a tot soborul dela sfânta mănăstire ce 

să. chiamă Voroneţul, unde “aste hramul a sfântului 

Marelui mucenic şi  puntătoriului de biruinţă, a lui 

Christos oştian Gheorghie. Din ispisocul de daniie și milu- 

ve Mării sale cu doao sate. anume, Tarnauca și 

Păistrenii, ci sunt la Colbota, în ținutul So- 

rocii, cu moară în Cobolta, care sate le sănt driaptă 

danie şi miluire dela Grigorce vel dvornic, și după 

aceia aii fost asuprite de Trifon ceai fost cliucăar, şi 

aii perit întru vicleșugul lui, atunci cănd saii sculat el 

cu alți boieri pribegi dela Leși cu Domnul lor Costantin 

Vvod asupra Mării sale, în tara Mării sale, și mare r&s- 

boiu ati făcut cu Mărie sa la riul Jijiia, și toţi aceia 

ati. cădut supt sabia Mării sale, şi acum oasăle lor aeve 

zac, întru vecinica însemnare, şi acele sate ce saii scris 

mai sus lait scos Mărie sa și liaii dat acei mănăstiri 

Voroneţul, pentru aceia ca să fiie şi dela Marie sa, danie 

şi miluire uric şi întăritură cu tot venitul  nestrămutate 

nici odănăoară în veci vecinici. Din anii 3p4 (7430) 

Gen. pi (11). 

4. Carte donmiască dela Grigorii Ghica Vvod 

cătră Dumn. Şerban Cantacuzino biv. ve], med. 

după jaloba igum. de Voroneţ pentru moşia Mărnovca 

ci aste peste Prut la Răut, şi sati sculat Lupul 

Balş tretii logofăt dei propește moșia, să le ia sama 

foarte cu bună dreptate, pe drese zapise ce or fi având, 

şi după cum va socoti săi aşede. dănd și mărturite cui 

sa cadă. Din anii 7304 (2244) Gen. ai (Il). 
1736 ( 2 
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5. Carte domniască dela Costantin Michail 
Cehan Racoviţă Vvod cătră Dum. Lupul Balş 
biv, vel. ban, făc&ândui ştire, că Ghedeon igum. de 
Voroneţ aii arătat Marii sale = E (2) = ispisoace unul dela 
Simeon Moghilă Vvod din vleat. = 7304 (109) şi 
altul dela Stefan 'Tom șe Vvod din vleat. = 135 (2739) 
întărind sfintei mănăstiri pe satul Tărno vea, ce lai 
dat danie Grigorce ceaii fost vornie mare, şi numitul 
boier iaste îngropat în Voroneţ, şi Dum. tiai fi ţiind de 
ace moșie, şi ţiaii cerșut în = g Qi = rr 3) = răn- 
duri scrisorile de a fi avEnd, ca să vază de undeţi iaste 
ace moşiie, şi nu liaii arătat, îi porunceşte Marie sa ce 
scrisori va fi avănd să le arete, şi de nor îi avănd alt 
cuvent de răspuns să să ştie și călugării odihniţi, să 
aibă pace dela dănşii. Iar de ține moşiia mănăstirii cu 
strămbătate să le deie moșiia, iprocă = Din anii = 
F3că (1259) lunii 4 (30). | 

6. Ţidulă dela Mărie sa Costantin Michail 
Cehan Racoviţă Voevoda, Cătră sfinpe sa Mitro- 
politul Kir Iacov, ŞI cătră mai gios numiții boieri 
Dum. vel. logof. Dum. hat. Costan, Dum. Vasilii biv. 
med. tăcăndule ştire, pentru giudecata ce cer igum. 
Ghedeon şi tot soborul dela stfănta mănăstire Vorone- 
țul pentru moșiia Tăistrenii cu Dum. Stuvze logot. 
ȘI pentru altă moșiie Tărnovca alăture cu Tăistrenii 
ce aii giudecată cu Lupul Balş Ban, să le ia sama pe scrisori, și pe mărturii a bătrăni călugări şi după cum vor afla mai cu dreptate să arete în scris toată dovedirea. Din anii 13căa (4483) Dec. gi (12). 

  

 



— 59 — 

1. Mărturiile dela voricii de poartă Gavriil 

Pilat, Pănasii Melghe. Nicolai Piron dată la 

măna lui Ghedeon igum. de Voroneţ, precum că din 

poronca Mării sale preînălțatului Donn  Costantin 

Michail Cehan Racoviţă Vvod, aii luat pre Stefan 

căpitanul de căldăruşe, laii dus în Beserica sfăn- 

tului Nicolai, ati giuat cu măna pre sfănta evangeliie şi 

pre sfânta cruce pentru o moşiie ci ăaste la ţinutul So- 

vocii, anume Hlinovode de-asupra Răutului, cum că 

el naii stăpănito, nică scrisori pe dănsa nu are; Şi nici 

o ştiie. Din anii = sacăa- (1251) Gen. si (16). 

3. Carte domniască dela Costantin Michail 

Cehan Racoviţă Vvoda, dată lui Ghedeon igum. 

şi a tot soborul dela stfănta mănăstire Voroneţul, să file 

volnici a stăpăni satul Hlinovode diasupra Răutului, 

care ăaste întrun hotar cu satul Tăistrenii, şi cu sa- 

tul Pernovea în ţinutul Sorocăi săl stăpăniască cu 

bună pace, luănduşi venitul moșii din toată pe obiceiu 

după dovada ispisocului a Răpăusătului Lerimii Mo- 

ghila Vvod, din anii — 130u (1495), ce laii arătat îna- 

intea Mării sale la divan, care adeverisă că iaste driaptă 

moşiile a Voroneţului, dată danie dela Grigorce ceaii 

fost vornic mare, care este şi îngropat acolo în Voroneţ 

pentru pomenirea lui şi a părinţilor lui. Iară pre Stefan 

Capitanul de Căldăruşă laii adus la lași, laii scos 

la divan şi lati întrebat de stăpănește ace moşiile.  lară 

el saii apărat qicănd: că nică ştiie satul acela Hlino- 

vode unde aste nică aii luat nimică din venitul 

moşii aciia, nici are nici o scrisoare pentru Hlino- 

 



— 60 — ” 

vosle, și nici o trage la stăpănirea sa, nici acum nici 
mai pe urmă nu va trage. făcând şi giurămănt la be- 
serică, și pentru aceea saii ales cu giudecata la divan, 
călugării să fie volnică aş stăpăni satul Hlinovode 
pe ispisoacele ce ar6 mănăstirea, și de-a fi luat cineva, 
dejma, toată să le dee lor. Din anii = 3că4 (1251) Gen. 

9. Carte domniască dela Matei Ghica Vvod 
cătră boerii Grigoraş Stilan biv. vel. cămăraș is. de 
ținutul Sorocăi, după cererea Dum. L upul Balș 
Banul, şi a lui Ghedeon igum. de Voroneţ, să margă 
împreună cu mazilii Toader Bădeliţă - vornicul, Si- 
meon Pelin căpitanul, Costantin Verdeş căpitan, 
să hotărască moșiia Dum. Banului Balș anume Tăr- 
nova, și să aliagă și moșiia mănăstirii Voroneţul ce să 
chiamă acmu Ghizdita, iară mai înainte: saii numit 
Hlinovode, care moşiie să hotăreşte cu hotarul Tăr- 
novei a Banului Balş, şi să dee și mărturie hotarnice. 
Din anii = fâcăa, (7264) Noemv. p (3). 

10. Carte domniască dela Costantin Michail 
Cehan Racoviţă Vvod. dată lui Macarii igumen 
de Voroneţ, și cu tot soborul, să fie volnici a stăpăni 
moşiia sfintei mănăstiri, ce să chiamă Hlinovode, 
iară acum să porecleşte Ghizdita, după ispisoace și 
cărți domneşti, ce are, luănd tot venitul locului neapărat 
despre toți, după obiceiul pămăntului. Iară pre Ursache 
ci iaste din satul Coreşniţa dela Nistru, cu care saii 
agiuns un Andreiu de peste Nistru, și să fac că sănt și 

„ei moşieni, şi in&g în tăriia lor de săciuese locul mănă- 
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stivii, Mărie sa ati dat voie şi putere. călugărilor săl 

opriască, şi să nul îngăduiască, nici căt de puţin a să 

apropia de semnele ce le știu oamenii că sănt hotară ale 

Mănăstirii a locului Hlinovode. lară de sar mai 

apropia și sar obrăznici a nu face băgare de samă, po- 

runceşte Dum. ispravnicului Sorocăi săi fiie de hac. Iară 

de are scrisori să margă la divan, şi de va fi trebuinţă 

ca să să vază semnele moșii, să orănduiască Dum. mazili 

de acolo să cerceteze, şi să dee mărturiie. Anii = F3cĂ4, 

(7284) Lunii &g, (29). 

11. Mărturie hotarnică dela Costantin Steta- 

niţă dată la măna sânţii sale părintelui Macarii igum. 

de Voroneţ, întru care serie, că după porunca Dumisale 

lui Chiriac marele: căpitan de Soroca; și după lumi- 

nată cartea Masi sale lui Vvod. ait mers la moșia nu- 

mitei mănăstiri, ce se chiamă Ghizdita și stringănd 

oameni buni, ati început dintrun hotar ci iaste deasupra 

Hărtoapelor, care curg asupra Răutului, și unele 

asupra Colbotii, care hotar să cunoaşte că iaste hotar a 

trei moşii, despre resăit iaste Măndacul, și despre 

măadănoapte Tărnova, şi despre apus aste Ghiz- 

dita, şi dela hotar» drept în gios movilă ci aste dia- 

supra unui hărtop, dela movilă tot în gios la altă beşică 

de movilă, şi dintraceastă beşică de movilă începe hotarul 

Drochii de să hotărește cu Ghizdita și purcig 

amăndoao moşiile drept în gios spre amiadăţi pe podiș 

pin fundul Drochii pe de la dial, şi de acolo tot în 

gios pe diasupra altor hărtoape, care să trag unele spre 

Răut şi unele pre Colbota pănă la o movilă ci iaste
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<liasupra Hărtoapelor, și aii mărturisit şi Andrei Păr- 
vul şi alți oameni că aii fost hotar de aii despărțit 
iarăși trei moşii despre apus, Ghizdita, şi din gios 
Şurile, şi despre răsărit Drochie, şi după cum ai 
socotit cu oameni buni, fiind şi Ursach i, Și Anbrochi 
și părintele igum. Macarii de față, aii dat această 
mărturie, Din anii = 73cĂA, (1264) Iulii 4 (4).   

156 

12. Zapis dela Aucsentii feciorul lui SŞesti- 
ban moșan din Nicoreni, dat la măna sfinţii sale 
Macarii igum. de Voroneţ, precum să aibă a da bună 
pace locului numitei mănăstiri, din piatra de peste 
Răut cătră moșiia lui .... drept in pisc la o  beşică 
de movilă și pe pisc în gios piste valea N icorenilor 
la altă piatră în pisc, şi în gios pe pisc. Din anii — 
/3căe (782) lunii 4 (). | 

13. Carte domniască dela Grigorii Loan Cali: 
mach Vvod. după jaloba sfinţii sale Macarii igum. de 
Voroneţ asupra paharnicului 1 oniţă Bașotă carele 
pentru .0 moșiie a numitei mănăstiri, anume Ghizdita, 
și pah. Bașotă [după porunca Mării sale]. să întinde 
Și ie o bucată de loc din moșiie aceie şi după porunca, 
Mării sale la hotărăt nai vrut să margă, nică vechil nu 
șiaii trimis, drept aceie Mărie sa ai dat voie numitului 
igum. ca prin știrea Dum. ispr. de ţinut, să aibă a strănge. 
acea dejmă toată rechilul mănăstirii, (iară nu țăranii că- 
rora liaii vândut Başotă. venitul acer moșii) şi acă 
<lejmă să stea poprită pănă să va hotărâ moșiia, şi atunci 
a cui va r&mănă ac& bucată de moșie Ghizdita, acela 
va lua și dejma. Anii — 1atăe (4282) Tulii fa 21). cd : 
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14. Carte domniască dela Loan Teodor Vvod 

cătră Dum. Stefan Sturze biv. vel. după jaloba lui 

Macarii igum. şi a tot soborul dela sfănta mănistire 

Voroneţul pentru o moșie driaptă a mănăstirii, anume 

Tăistrenii, la Nistru în ţinutul Sorocăi pentru care 

aii scrisori bune, care moșii acmă să află în mănule 

Dum. îi şerie Mărie sa, de ştie că ţine cu strămbătate 

moșia Voroneţului. să le dee Dum. scrisoare. de volnicie 

să margă săși caute moșia. Iară dei să pare că are 

dreptate a o stăpăni, şi are scrisori de răspuns, ori în- 

suşi Dum. ori vechil să trimeaţă la divan, ca să Yasă la 

giudecată să să facă hotărăre, şi păn la Ispas să să afle 

la Iași. Din anii — 13că3 (1280) Maii f (3). 

15. Carte domniască dela Grigorii loan Vvod 

cătră hoeriul Costantin Canond biv. vel. pah. îs- 

pravnie „de ţinutul Sucevii, după jaloba cuviosului 

Macarii igum. şi cu tot soborul dela sfănta mănăstire 

Voroneţul asupra lui Costantin Ştirbăţ mazil dela 

ținutul Sucevii, că având numita mănăstire o moşie 

anume satul Ghizdita, pre lăngă care moșie avănd și 

Loniţă Başotă o moşie ce se numeşte Şurile, a 

cărie moșii în anul trecut cumpărăndui venitul acel 

Costantin Ştirbăţ sai întins cu stăpănirea şi ail 

luat dejmă di țarina mănăstirii din care sait pricinuit 

mare pagubă mănăstirii, Poruncește Marie sa numitului 

boeriu, să aducă de faţă pre acel Știrbăţ mazil să 

cerceteze foarte cu amăruntul şi cu dreptate, şi cătă dejmă 

să va dovedi că aii luat el dipe hotarul mănăstirii, să 

împliniască mănăstirii dela dinsul pănă la cel mai puţin.. 

Anii — F3coa (1374) Tulii & (9.
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16. Zapis dela Costantin Ştirbul, dat la 
măna, părintelui Macarii igum. de Voroneţ, că  cumpărănd 
el venitul moșii Şurilor dela loniţă Bașotă sai 
întins cu stăpănirea, ati dejmuit și o bucată de loc a 
mănăstirii anume Ghizdita, și vădănd luminată po- 
vunca Mării sale lui Vvod, șaii așădat înaintea !'um. ispr, 
să dee == e (35) merţă de grăii, şi Ke (25) merță ord 
să le dee mănăstirii la Diua Crucii. Din anii — faca 
(7777) Iulii ri (3). 

1€. Mărturie dela Dum. Costantin Canond 
pah. is. ținutului Sucevii, dată părintelui Macarii igum. 
dela Voroneţ, întru care arată, că din luminată porunca 
Mării sale lui Vvod, ceaii adus sfinţie sa părintele Macarii 

„igum. de Voroneţ, jăluind, asupra lui Costantin 
Știrbul mazil, ati cercetat toată pricina, și sait dovedit, 
că numitul mazil cu greşală ai întrat diaii dejmuit moșia 
mănăstirii ce să chiamă Ghizdita, la care nică el altă 
nimică naă putut răspunde, ci sati arătat însuși vinovat, 
şi așa saii aşădat cu igum. dăndui și zapis, să dee mănă- 
stirii Voroneţului — ai (35) merță rău, şi ni (25) merţă 
|păpuşoi| ord, şi după aşădarea lor aii dat această mărturie. În anii =— 73toa (7274) Iulii a (5). | 

18. Carte domniască dela Grigorii Loan Cali- 
mach Vvod. cătră Ioniţă Piliposchii biv. vtorii 
med. şi Alecsandru Haciul vornic de poartă, după 
Jaloba igum. și cu tot soborul dela sfânta mănăstire Vo- 
voneţul pentru moșia lor Ghizdita şi înpregiurașii Liaă 
luat moșia mănăstirii în tăria lor, să margă numiții boeri 
la acea moșie Ghizdita, și pe unde vor găsă cu cale
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şi cu dreptate să: hotărască, și să stălpască: moşia mănă- 

stirii cu pietri de giur înpregiur, și să dee şi mărturie 

hotarnică iscălită. Din anii — 73608, (1272). Lulii gi (12). - 

19. Răspuns cătră Mărie sa Voevod dela Dum. 

Iordachii Cantacuzino vel. spat. că după lumi- 

nată carte Mării sale, după jaloba ceaii dat Mării sale 

Macarii igum. de Voroneţ asupra pah. loniţă Bașotă; 

cum căi împresoară o bucată de moșie cu strămbătate ce 

are mănăstizea la ţinutul Sorocii. în anul trecut “mergănd 

igună. săși hotărască moșia, lait așteptat acolo — pă, (4) 

—— săptămăni, și Başotă nait mers la hotărăt, acmă 

Varăşi mergănd igum. pe la dănsul săi dică să margă să 

să hotărască moșia și el nică în casă pre igum. naii vrut 

săl priimască, și poruncește Mărie sa ca din = 8 (9)— 

a lui unii păvă la — î (10) = dile, să să afle acolo 

la Soroca, ori săși“ trimiaţă vechil la hotărăt, fiind că 

igum. aii mers acolo șil aștiaptă. Ci să știe Mărie sa, că 

ai venit. la Dum. şi aii giurat că nici laii vedut pe 

igum. la casa Dum. iaii spus feckorii că iaste la o pri- 

sacă, şi nu laii aşteptat igum. şi că laii aşteptat în anul 

trecut la Soroca, =— Ă, (4) — s&ptămăni, Și nait mers. 

Başotă pah. aii răspuns: ca la Domnia Mării sale 

Grigorii Ghica Vvod aii luat hotarnică pe şătra- 

riul Costantin Găndul şi pre alţii să hotărască ac 

moșie, şi în trei rănduri aii făcut ştire igum. să margă 

acolă şi nai mers, şi aii șădut cu hotarnicii acold — 4 

(7) — săptămăni, și aii cheltuit, și acmi fiind că sail 

apucat deși face casă, nui cu putinţă să lasă în temeiul 

lucrului, cade la mila Mării tale și roagă să aibă păsuială 

5 

  

  

 



pănă în toanmă şi dejma, acei moșii de îmbe părţile să 
o străngă la un loc pănă să va hotără pricina. Anii — 
13t05 (7276) Tunii ci (15). 

20. Carte domniască dela Grigorii loan Calimach 
Vvod, după jaloba . sfinţii sale lui  Macarii igum. dela. 
sfănta mănăstire Voroneţul asupra, lui Ioniţă Bașotă 
pah. find că nai mărs la hotărăt, nică vechil nu şaii 
trimis, să hotărască moşia Hlinovode a Voroneţului, 
cu moșia lui Bașotă Şurile peste Cobolta de cee 
parte, aii volnicit Mărie sa prin cartea Mării sale, ca să 
străngă venitul dejma di pe acă bucată de loc cu pricină, 
să o pue să ste poprită la măna, igum. păn la sorocul ce 
șaii pus Ioniţă Başotă cum și de an și de anţărți îi 
se va împlini mănăstirii toată paguba. Mai poruncește 
Mărie sa și Dum. ispr. a ținutului să nu îngăduiască pe 
nime din oamenii lui Bașotă a să apropia ca să ia 
venitul de pe acel loc cu pricină, ci străngăndusă de 
igum. la un loc, şi osăbit să ste poprit la măna igum. 
păn cănd li să va hotără giudecata. Din anii — faces 
(7274) Lunii KĂ, (24). , 

21. Răvaş de jalobă dela Macarii igum. şi dela tot 
soborul -dela sfănta mănăstire Voroneţul cătră Mărie sa 
Vvod. asupra lui Ioniţă Bașotă că să întinde cu 
stăpănirea în moșia mănăstirii Voroneţului, anume Hle- 
dovod e, cerșănd dreptate. Anii... Iul ni (18). 

„22, Al răvaş de jalobă dela igum. cu tot soborul 
dela mănăstire Voroneţul, întru care serie: că iarăşi Jă- luesc Mării sale pentru Ioniţă Bașotă pah. că în trecute dile aii mai jăluit Mării sale, de marea strănbătate



  

ce trage sfănta mănăstire de vro = Â, (4) = ani, "Şi 

liaii -făcut Mărie sa soroc ca să margă la hotărăt în gece 

dile acei luni, și trimițind sorocul la Dum. ispr. de Su- 

-ceavă, laii chemat faţă, și aii răspuns: că nu va merge, 

nică vechil nu șia trimite, şi dum. ispr. aii dis: că va 

tuimite răspuns cu omul Dsale cătră Mărie sa, și Ba- 
şotă-de = fi = Ă, = ani îşi vinde moșia sătenilor 

Dum. şii volnicește de trec cu stăpănirea și în moşia 

mănăstirii, şi trec&nd vreme la mijloc poate să dică: că 

toată moșia aste a Dumisale, că hotarnici în anul trecut 

călugării aii adus, şi memărgănd Dum. Başotă, naii 
vrut să hotărască, urnind din di în di că va merge, și 

carte domniască de stăpănire călugării aii luat, și nu Ii 

se ţine în samă, la Dum. ispr. de Soroca li saii făcut 

deosăbită carte ca să îmoliniască căait luat di pe moșia 
mănăstirii, și mu li saii împlinit, şi mănăstirea iaste pă- 

gubită. Să roagă Mării sale să le lumineze dreptate, și 

să Xa o curmare cu hotărirea, că pier în leși cu chiel- 

tuiala de atăta vreme. Din anii... . lulii & (20). 
23. Răvaş dela . .. . cătră vornicul dela Şuri și 

cu sătenii de acolo înștiințăndui: că Toader vornicul 

dela Ghizdita aii adus carte Mării sale lui Vvod. 

pentru pricina moșii Ghizditii întru care să poruu- 

cește: toată dejma ce va fi pe ac moșie să o străngă 

osăbit la un loc de vechilul mănăstirii, păn ce vor veni 
hotarnică dela Iaşi, şi atunci după cum să va hotără așa 

va remănă, şi a cui parte să va cădă acela va luă, le scrie 

așa, să urmeze şi ei, şi liaii trimis și cartea c& dom- 

niască. Din anii ... , ulii ku 08). 

24. Răvaş de jalobă dela igum. cu tot soborul dela 
3 
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mănăstire Voroneţul cătră Mărie sa . Vvod - asupra Dum. 

pah. Stefaniţă Sturdze pentru moșia Mănăstirii. 

anume Trăistrenii, ce să numeşte acum Plopul 

pe apa Coboltii la ţinutul Sorocăi, şi de cătăva 

vreme aii luat Dum. ac& moșie la stăpănirea Dum. de 

cănd trăia părintele Dum. şi era logofăt mare, şi find 

moşia aceia atunci pustie și necăutată dela mănăstire, 

saii făcut sat acol6, şi ati venit oamenii de acolb şi saii 

închinat la Dum. logof. Sturde, şi de atunci 'aii cu- 

prins moșia cu stăpănirea, și mănăstire . are scrisori vechi 

pe ac& moşie, şi la domnia Mării sale lui Costantin 

Racoviţă Vrod aii mai avut giudecată cu Dum. și 

neavănd Dum. scrisori; ai rămas să ne luăm moşia, şi 

dănd mazilia atunce în grabă naii apucat să ia giudecata 
sfărșit ca să li să facă carte de giudecată, să roagă Mării 

sale să aibă dreptate. Anii... . Lunii ă (1). 

25. Răvaș dela ..... cătră Lupul Bogatul 

“din Ghizdita pentru niște -dejmă ceaii “luat dela Co- 

stantin Stirbăţ să caute să o triere toată, să o străngă, 

să st în sama lui păn cănd va âvă poroncă la, cine să 
o dee, și dacă a trierao săl înştiințeze cătă păine aii eşit, 
și la aceasta şi Antonii igum. sait priimiţ ca, să străngă 
Lupul aceă dejmă. Așijderea şi Costantin Stirbul 
sait primit. Anii .... 3 (9) Noemvr. 

- =— fac = fe (25: serisori. 

XIII. 
Ezerul Leontie şi satul Leontie. 

1. Uric scris pe sirbie dela Bogdan Vvoda în: 
tru care scrie: că ati voit Mărie sa cu a Mării sale
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bunăvoință, şi cu inimă luminată și curată, şi din toată 

a Mării sale bună voe, şi aii făcut pentru sufletele celor 

întru sfințire răpăusaţi a părinţilor Mării sale Stefan 

Vwvod, şi a Doamnei lui Marii, şi iarăși pentru săn&- 

tatea şi măntuire a Mării sale, și a Doamnei Mării sale 

Rocsandii, şi a fiilor Mării sale Ioân, Stefan, 

Petru, Iliaș, şi aii dat sfintei mănăstiri Voroneţului, 

unde aste hramul a sfântului marelui mucenic și purtă- 

toriului de biruință (xeorgii, și isumen Teofan, un 

Ezer diasupra Nistrului, ce să chiamă Leontie, și 

cu toate gărlele ce curg din Nistru întracel ezer, ca să 

fe uric sfintei sale mănăstiri Voroneţului cu - tot venitul 

vestrămutat nici odănăoară în veci. lară asupra acelora, 

ce sar ispiti să străce a Mării sale danie şi întăritură, 

scrie straşnic blăstăm. Din anii — 13k8 (7922) „Decem.. 

îi (8). 
2. Uric seris pe sirbie dela Petru Voevoda 

întru carele. serie, că bine ai voit Mărie sa cu a sa bună- 

voinţă, şi cu inimă curată și luminată, şi cu toată bună, 

vverea a Mării sale, şi cu agiutoriul lui Dumnedeii, și 

aii făcut pentru sufletele moşilor și a părinţilor Mării 

sale, și pentu a Mării sale sănătate şi măntuire a trupu- 

lui şi a sufletului, pentru ca să fie Mării sale vecinică 

pomenire, și aii dat şi ai miluit pre-a sa stăntă mănă- 

stire Voroneţul, unde iaste hramul a sfăntului marelui 

mucenic şi puntătoriu de Diruinţă Georgii. și Igumen 

Josif, un sat anume Leontie ci iaste diasupra Nistru- 

lui, şi un ezer ci se chiamă Leontie, şi cu toate găr- 

Jele văte ies di Leontie şi cad în Nistru, și căte- 
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mai sănt aproape de dănsele, care sat Leontie, și cu 
toate acele ce saii scris mai sus iazere, și gărle şi gărli- 
șoare, din vac aii fost a Mării sale domnești, deci toate 
aceste leaii dat sfintei. sale mănăstiri Voroneţului, ca săi 
fie uric şi cu.tot venitul, nestrămutat nici odănăoară în 
vecii de veci; lară hotarul acelui sat Leoutie, şi 
acelor iazere şi gărle, şi a ezerilor celor mică, din toate 
părțile să fie după vechiul hotar, pe unde ati fost din 
vac și pe unde aii ţinut. Iar asupra celor ce sar ispiti 
să străce dania şi întăritura Mării sale, serie .strașnie 
blăstăm. Din anii == 43fiA (7934) April k& (27). 

=— fe = E (09) — scrisori. 

XIV. 

Viile la Cotnariu şi întralte locuri. 
]. Ispisoc dela Petru Vvod, scris pe sixbie, dat 

igumenului Aftanasii și la tot soborul dela sfănta 
mănăstire Voroneţul, să fie tari şi puternici & stăpăni —" 
3 (0) —— Hlei vie dela Cotnar, ce Hai dat Efrem 
Ivanciul Ieromonachul sfintei mănăstiri Voroneţului, 
ca săi fie pentru sufletul lui, şi «a părinţilor luă, şi nime 
din rudeniile lor să nul amestece. nici să să părască, 
Din anii — Fâiis (1996) Matu 4 (1). | 

„ Scrisoare dela Toader Diiac şi meşter scris 
pe sie, feciorul popii lui Gavriil dela Suceavă, pre- 
cum ai dat danie sfintei mănăstiri Voroneţalui —— doao 
fălcă viă, ce sănt la Cotnariu, supt dialul Cătălina, 
lati dat pentru sufletul săli, și saii tocmit cu igumenul 
şi cu tot soborul săi facă pamiati din an în an, în diua 
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sfăntului și- slăvitului Marelui mucenic  Dimitrii, pănă ce 

va fi sfănta mănăstire, şi nime din niamul lui, şi nică 

părinții lui să nu aibă triabă cu acele vii, ci să le stăpă- 

nască mănăstirea Voroveţul în vecă. Iară asupra acelor 

ce sar 'ispiti să străce a lui dunie, ai scris pre strașnic 

Dlăstăm ; și aii: mai dat numitei mănăstiri un covor bun, 

şi un păhar poleit, şi o lingură de argint, ca săl poni- 

năască în veci, Din anii — 7âpke (1423) Maii & (2). 

3. Hrisov de danie- dela loan Teodor Vvod 

precum aii dat preiubitei surorii Mării sale Marii jit- 
miciroae = = şi Paraschivii pităroai = ă (4 = 

pogoane = F (3) =— firte, patru pole prăjini, ca să le 
fie danie şi miluire. feciorilor și nepoților nestrămutate 

neruşite în vecă. Din anii — F3cĂH (72$3) August Ep, (29). 

4. Scrisoare de danie dela Genadii leromo- 

nah și pro igum. sfintei mănăstiri Slatinii, înştiin- 

țănd la sfănta mănăstire Voroneţul, unde iaste hramul 

sfântului şi marelui martur a lui Christos Georgii și 

igumen Kir Macarii, precum aii dat dânie numitei mănăstiri 

Voroneţul nişte vii ce sănt la Străoanii din sus, care 

vii aii fost a moşului lui, a lui Macarii pro igum, 

Niamţului, ca să fie pentru sufletul lui, lait scris la 

pomelnicul. cel mare. lavă deosăbit în tot anul să-i facă 

pomenire în diua sfântului Ierareh Nicolai, cu parastas, 

cu ipaos. lară după vremi părinţii dela Voroneţ să aibă 

a purta grijă și pentru beserica dela Străoani, pre 

care aii tăcuto numitul proigum Macarii, urmănd scri- 

sorilor vechi dela numitul igum. Macarii ceaii fost dat. la 

măna preotului Grigorii, scrisorile viilor şi diata a 

 



numitului  proigum. Macarii toate liaii dat la sfânta 
mănăstire - Voroneţul, şi pe căt cuprind acele scrisori de 
acole înainte acele vii să fie danie mănăstirii Voroneţu- 
lui, draptă ocină și moșie-în vecă. Din anii = 73008, 
1273) Septemv.. ă (8). 

5. Scrisoare dela preotul Grigorii zat Drago- 
mir dela Străoanii de sus, şi dela feciorii lui 
preoții Vasilii şi Ursache, dat sfinții sale Kir Ma- 
carii igum. dela sfănta mănăstire Voroneţul, pentru xiile 
răpăusatului Macarii, carele făcând şi. beserică acolo aii 

„dat acele vii besericei și pre dănsul laii făcut clironom, 
după cum mai pre larg arată scrisoarea care iaii dato 
răpăusatul Macunii. Deci vădănd . preotul Grigorii turbu- 
tările vremilor şi temănduse ca nu cumva să să primej- 
duiască, și să să stiargă pomenirea răpăusatului Macarii 
şi să rămăle împăcat, saii socotit cu sfinţia sa Kir Ge- 
nadii proigumenul ca să dee clironomia bisericii şi a 
viilor sfintei mănăstiri Voroneţului să fie pomenire veci- 
nică. Însă căt or trăi acei preoți ei să poarte grijă pentru 
biserică, după cum serie diata răpăusatului Macarii. lară 
viile să le stăpăniască părinţii dela mănăstirea; Votoneţul 
cu pace ca o dreaptă ocină şi moşie. Iar după vremi să 
poarte grijă şi pentru beserica de acolă, și toate scrisorile 
viilor și diata răpăusatului Macarii lait dat la sfinta 
mănăstire Voroneţul, și de acolă înainte nime să nu 
să amestece la acele vii, fiind că cu voe lor liaii dat, 
și să aibă părinţii dela Voroneţ ai face parastas cu 
ipaos Dechemvrii în & (6) în dioa sfântului Levareh Nico- 
lai, precum însuși ati dorit. Anii = 30, (1279) Sept â (6).
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6. Scrisoara dela preotul Grigorii din Stra- 

oane dată sfintei mănăstiri Voronețului, că fiind niște 

vii a bisericei cei vechi — ş (2) = pogoane = i (3) = 

firte şi pol pogon loc sterp, aii socotit ca să nu remăe 

la măna altor oameni proşti şi străini. ai socotit mai 

bine să fie la sfânta mănăstire Voroneţul. ca să fie po- 

mană vecinică, şi cum că va da şi zapisele cele vechi Ia 

măna igum. de Voroneţ, la !vreme. Iară această scri- 

soare aii dato ca să să apuce a lucra, şi aii iscălit. Din 

Anii = fâcon (12178) Octov. i (20). 

— fac = 8 (6) = scrisori = 

XV. 

Mălinii. 

1. Urie seris pe sirbie dela Iliaş Vvoda întru 

care scrie: că au venit înainte Mării sale și a tuturor 

boierilor Moldoveneşti, sluga sa Petre, şi de a lui bună 

voe, de nime nevoit nici asuprit, aii vândut au sa driaptă 

moșie din privilegie de cumpărătură ciaii avut dela mo- 

şul Mării sale Stefan Vvod a patra parte din satul 

Malinii, partea din gios cu loc de moară în To- 

pliţă, părintelui Mării sale Kir Grigorii Mitropolit 

drept = ş = slati tătăreşti, şi Xa plătit toți banii, şi 

privilegia cea de cumpărătură ceaii avuto dela moșul 

Mării sale dela bătrănul Stefan Vvod ai dat în măna 

lui-Grigorii Mitropolitul. După aceea-aii venit înainte 

Mării sale Magdalina fata Marii, nepoata. lui Stan 

Jolde, şi de a lui bună voe aii v&ndut a sa driaptă 

moșie și ocină, din privilegia de cumpărătură ceaii avut 
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dela moșul Mării sale bătrănul Stefan Vvod, a patra 
parte din satul Mălinii, părintelui Mării sale: Kir 
Grigorii Mitropolit drept = ş = slati tătăreștă 
și Xaii plătit toți banii. După aceea aii venit înainte 
Mării sale Isac cu fraţii lui Toader și Pavel, 
feciorii lui Dragotă, dela nepotul Mării . sale Stefan 
Vvod cel tănăr, şi aii văhdut toate părţile lor căte să vor 
alege din satul Malinii, însă din ceea parte de 'Ţo- 
pliţă, ci aste părăul Malinulu i, și loc de moară 
în 'Popliţă părintelui Mării sale Kir Grigorii 
Mitropolit drept = £ (200) = zlati tătărești, şi Iiaă 
plătit toți bani lui Isac şi fraților lui Pavel și 
Toader. După aceea Iarăşi ai venit înainte Mării sale 
Monachul David feciorul Ju rii Gomelnicul, și de 
a luă bună voe aii văndut a sa drăaptă moşie ceaii cum- 
părat tatăl lui Jur e, toate părţile din satul M ălinii, 
căte aii stăpănit tatăl sâă Ju rje Gomelnicul, şi loc 
de moară în Topliţă, părintelui Mării sale Kir Grigori 
Mitropolit drept = d (500) = zlati tătăreştă, şi “ati plătit 
deplin. Deci Mărie sa v&dănd toemala și plata lo ce deplin, ai dat şi ai întărit și Mărie sa, acele părți mai 
sus numite din sat din Mălini, și cu loc de moară în Topliţă părintelui Mării sale Kir Grigorii Mitropolit, ca săi fie dela Mărie sa uric cu tot venitul. Iar hotarul a tuturor părţilor ce sai scris mai sus, ca, săi fie din tot: hotarul din cămp cum şi din sat, iară dintralte părți după vechiul hotar, pe unde aii fost din vae. După acee numitul Mitropolit ati mărturisit înainte Mării sale că părintele Mării sale Petru Vvod iai dăruit un loc
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:aproape de mănăstirea Voroneţului, ca săși facă acolo 

nişte chilii, după cum și maica Mării sale Elena . 

Doanina lui Dispot ai mărturisit cum că acel loc de 

chilii i laii dat părintele Mării sale Petru Vyvod, ca 

zsăşi facă acolo nişte chilii pentru sufletul seii şi al pă- 

vinţilor sei, ca după viaţa luă să să odihniască întru acele 

chilii şi alți părinţi călugări. Deci Mărie sa văd&nd nişte 

mărturii mari ca acele, laii slobozit Mărie sa ca să în- 

“temeeze, şi săşi facă acolo chilii pănă la viaţa lui. După 

„aceea iarăşi aii venit înainte Mării sale și înainte Epis- 

copului Kir Macarii, şi Episcopului Kir Mitrofan, 

:şi a tuturor boerilor, Smeritul Kir. Grigorii Mitropolit 

Sucevii, şi de a lui bună vo. și ail dat toate părțile 

acele ce sati seris mai sus din sat din Malini, cu moră, 

cu pioe şi cu... . în 'Topliţă, Mănăstirii Mării sale 

dela Voroneţ, unde aste hrâmul marelui mucenic a lui 

Christos şi purtător de biruinţă Gheorghie, şi unde zace 

-sfăntul stareţ Daniil. Aşijderea aii mai dat un hăleștiu 

şi o prisacă. Lară altă prisacă la Cârligătură în ho- 

“tarul satului Milcineştii, care sat iaste mănăstiresc: 

şi = î (200) = galbeni ungurești, și = 4, (1) = fălci de 

vie la Horodişte, cu crâmă și cu şură. Și = 5 (6) = 

salașuri ţigani ; anume: Danciul cu femeea și cu 

„copiii lui, Nichita cu femeia şi cu copiii lui, Radul 

cu femeia şi cu copiii lui, Gateș cu femeia şi cu copiii 

lui. Alt Radul cu femeia și cu copiii lui, Lon cu fe- 

meia şi copiii lui. Deci pentru toate daniile sfinţii sale 

„căte sait scris mai sus, Acele chilii să aibă obicănuit 
Ei 

.obroe, pe tot anul, căte — £ (2) — buţi grăii curat
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din moara dela Malini, şi căte — f (2 = poloboace de: 
vin dintracele == Ă (4) — fălcă de vii. Şi ăa-ăși o moară 
ceai făcuto sfinţia sa la Bucure ști, aceiă în toate 
dilele, şi în toate să îmble la trebuinţa chiliilor ce “saă 
dis mai sus, adecă să fie pentru călugării aceia ce vor 
trăi întru acele chilii, să fie pentru sufletul sfinţii sale, 
și a părinţilor sfinţii sale, ŞI o poiană cu livedi ce să 
chiamă Prisecuce, iarăși să fie la trebuința acelor 
chilii. Pentru acela v&dând și Mărie sa dania ce bună, 
şi orănduiala cs din: toată inima sfinţii sale care aii dat 
acelui sfânt loc sfinte mănăstiri dela Voroneţ așijdere și 
Mărie sa au dat şi ati întărit toate acele ce snii scris. 
mai sus sfintei nănăstiră Voroneţului ca săi fie uric ne-. 
strămutat nică odănăoară în vecii de veci. Şi orănduiala 
acelor chilii să -o ţie părinţii căt a fi acea, sfăntă mănă- 
stive. Iară cine s'ar ispiti să străce această danie și mi- 
luire, a, sfinţii sale Kir Grigorii Mitropolit, unii ca aceia, 
să fie blăstămaţi de Domnul Dumnedeii de făcătorăul 
cerăului şi al pământului, și de precurata lui maică, şi 
de sfinții — gi (12) ===  verhovnică apostoli etru şi Pavel cu ceialalți, şi de sfinții patru evangelişti, și de. sfinții — mii (315) == părinți dela Niceea, şi de toți Sfinţii, carii din veci sati tăcut plăcuţi lui Dumnedeii, să 
aibă parte cu Iuda “şi cu Arie cel de trei ori blăstămat,. „Săngele lor asupra lui, și a feciorilor lui în veci amin. Așijdere și până la sfărşitul acelui loc sfănt dela sfănta, 
mănăstire Voroneţul, fieşte care igumen pre cine îl va alege Dumnedeii, acela și cu tot soborul ca săi facă. pamiati. în fește care an, însă după pomenirea stăntului sta... 
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reț Daniil a treia di, să aibă a face pamiati sfinţii 

sale părintelui Kir Grigorii mitropolit întra acest chip, 

diminiaţa colivă şi făclii în sfânta beserică, și la trepezare 

părinţilor căte o pocerpală de vin. iară în diua pamiatii: 

sfănta liturgie, şi iarăşi parastas şi făclii, iară după 

sfănta liturgie, Xarăși părinţilor la trepezare de măncat 

şi de băut de agiuns, și chiliile ce saii scris mai sus 

"feşte carele igum. să aibă a le întări și acoperi. Iar care 

din igumeni sait din călugări vor lăsa pamete lui, și 

chiliile acele să să răsipască, atunci tot blăstămul ce “sai 

scris mai sus să fie în capul igumenului aceluia și în 

capul tuturor călugărilor. 359, (7039) Mat. ka 21). - 

= fe — 4 (1) = serisoare. 

XVI. 

_ Satul Micşineștii. 

- 4. Carte domniască scrisă pe sirbie dela lerimie. 

Moghila Vvod cătră marele vatav dela Cărligă- 

tură, precum saii milostivit Mărie sa, și aii miluit sfănta. 

mănăstire ce să chiamă Voroneţul, pentru satul 

Micşineştii ce iaste întru acel ţinut, care sat este a 

mănăstirii Voroneţului. Deci oamenii ce vor trăi întru acel 

sat, să nu dee gloabă, nică şugubină la Domnie, ce să le 

dee sfântei mănăstiri Voroneţului. Din anii = 1303 (1197) 

Gen. îi (8). 

— fac = (1) — scrisoare. 
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XVII. 

Satul J uleștii. 

1. Ispisoc dela Bogdan Vvod, sevis pe sibie: 
dat sfintei mănăstiri Voroneţului, precum ai dat, și aii 
miluit a Mării sale mănăstire dela, Voroneţ, cu un sat 
ce se chiamă Juleştii, ci iaste mai din sus de meto- 
chul sfintei mănăstiri Slatinii, care sat Juleştii 
din veci aii fost domnesc supus căttă Hărlăii, ca să fie 
sfintei mănăstiră Voroneţului de hrană, și de folos, cu 

  

  

tot venitul. “Din anii —— 1394 (£979) Gen. fa 1). 
— he = â (1) —— scrisoare, 

XVIII. 

Cărți domnești de milă. 
l. Ispisoc domnesc dela Stefan Vvod scris pe 

sirbie dat sfintei mănăstiri Voroneţul ca să fie volnică şi 
slobodi a trimite — gş (2) = măji la peşte în fiește care 
an pentru hrana fraţilor, saii la Chilie, sati la lazer, saii ori unde în ţara Moldovii, şi mergănd şi viind vamă să nu plătiască. Anii = sșsiin (939) Gen. na (22). 

2. Catastich dela Lerimie Moghila Vvod, să dee la sfănta mănăstire Voroneţul la hramul sfântului marelui mucenic Gheorghii, = 4 (1) = bute săcară = ă (1) = bute slad, = q (1) = poloboc vin, = ă (1) po- loboc stridie, = şi (3) = camene ceară, = ş (6) = ta- leri de chieltuială, = ș (3) = sloţi la tămăe. Din anii 
= 1305 (1498) Mat. ks (27). 

 



3. Alt catastieh dela Lerimie Moghila Vvoda 

scris pe sărbie, ce dă la sfănta mănăstire Voroneţul în 
dioa praznicului = ă (1) = bute săcară, = ă (|) = 

bute slad, = ă (1) poloboc vin, = 4 (L). = poloboc stri- 

die miere, = f (3) = cameni mici ceară, = & (6) = ta- 
leri  chieltuială, = în (3) =" galbeni la tămăe. Din anii 

+36 (14-19) April i (3). 

4. Ispisoc domnesc scris pe sirbie dela Costan- 

tin Moghila Vvod, dat igum. şi. la tot soborul dela 

sfănta mănăstire Voroneţul şi pe cine va, trimite cu doao 

măji la pește, să fie slobode, să nu plătiască nici vama 

ceă mate, nici vama cea mică, nică brudina, nime întru 

nemic să nui supere. Anii — 73051 (7416) Mart fa 02 

5. Catastich de praznic ceaii dat şi aii miluit Ste- 

fan Tomșevici Vvod. sfintei sale mănăstiri Voroneţu- 
lui = ă (1) = bute săcară, — 4 (l)—buteslad, —ă (1) 

poloboc vin, trei slate la tămăe, — 8 (6) — taleri chiel- 

tuiala praznicului. Lară pentru ceară şi miere le-aii ertat 
desetina pentru toți stupii căţi va. av& mănăstirea, nimic 
să nu dee. Anii — 73PK8 (7122) April kă (21). 

6. Ispisoe domnesc scris pe sirbie dela Alexan- 

dru Moghila Vvod cătră marii vătaji din ţinutul 

Sucevii, cătră globnică şi şugubinari, olăcară, și podvo- 
dari, ca să lasă în odihnă toate satele mănăstirii Voro- 

meţului căte are întru acel ţinut, -nime să nu între în 

„satele mănăstirii, nici săi giudece. Iară care dintrănșii 
va avă vre o strămbătate, săşi întrebe înaintea Mării sale, 

fiind că saii milostivit și ai ertat de toate acele ce saii 

scris mai sus. Anii — F3PRA, (1424) Gen. & (6). 
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7. Ispisoc domnesc scris pe sirbie dela Miron 

Barnovschi Moghila Vvod dat igum. dela sfânta 

mănăstire Voroneţul; şi pe cine va trimite cu = & (2)— 

măji să aducă peşte din ţara Moldoviă, să fie slobodi, să 

îmble în voe bună, şi vamă mică, sait vamă mare să nu 

Sa dela dănşii, nici brudina să nu plătiască. 23pat (130) 

Octomr. în (15). | 

| S. Carte domviască dela Vasilii Vvod cătă 

toate slugile Mării sale carii vor îmbla cu slujbele în 

ţinutul Sucevii, ca să lasă în pace — & (2) —— poslușnici 

a călugăuilor dela sfănta mănăstire Drăgoeștii, 

carii îşi vor afla să fie oameui fără de briaslă să fie în 

pace de dajde, de sloţi, de lei, de taleri, galbeni, de 

orți şi de toate angeriile. Din anii — 13phe (1453) 

Oct. -kii (28). 

9, Hrizov domnesc dela Costantin Vyvod, dat 

sfintei mănăstiri Voroneţului, precum Mărie sa bine ai 

vrut cu a sa buvăvoire, cu curată și luminată inimă, din 

tot sufletul, şi cu agiutoriul dela Dumnedeii, şi aii dat 

şi ai miluit pre sfănta sa mănăstire Voroneţul, ca căţi 

poslușnici or fi să nu dee sulgiul, ilişul, nici să 

iucreze la Domnie, nici să dee slotul, nici galbănul, ici 

talerul, nică orţii, nică alte angerii, numai pe oi, porti, 

şi stupi ce vor avă pre acele să plătiască goştina și de- 

setina, Dinanii == 739uA (1534) Gen. gi (12).   

Iară care din poslușnici va greşi, să aibă ai giu- : 

deca şi al gloti şi cu 'soborul. i 
10. Hrizor domnesc dela Antiochii Costan- 

tin Voevod, dat sfintei mănăstiri Voroneţului, precum
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sait milostivit şi ai ertat acei sfinte mănăstiri gi (12) 

posluşnici, ce ar avă, să nu dee sulgiul, nică ilişul, nici 

sloți, nică galbeni de casă, nici taleri, nici orţi, nici 

Jucru să lucreze. ară pre stupi, oi şi mascur, ce vor 

avă să plătiască desetină şi goştina, iară de alte de toate 

să fie în pace. Anii — 73tu (1205) Oct. îi (20). 
11. Hrizov domnesc dela Costantin Duca 

Vvod dat sfintei mănăstivi Voroneţul, precum sali mi- 

lostivit Mărie sa şi aii extat acei mănăstiri — gi (12) == pos- 

lușpici ce va av, să nu dee sulgiul, ilișul, sloţiă, gal- 

benii, talerii, orţiă și nică alt lucru să lucreze, să fie ertaţi de 

toate dăjdile. și angeriile, numai stupi, 0, mascuri de 

vor avă vor da desetină şi goștină. Iară carii dintre dânșii 

vor greşi să aibă ai giudeca, ai certa, şi ai globi igum. 

şi cu soborul. Iarpărcălabiă şi ceialalți să nu aibă triabă 

cu dânşii. Din anii — 7368, (1202) Mart Re (25). 

12. Hrizov domnesc dela Mihai Racoviţă 

Vvoda dat sfintei mănăstiri Voroneţului, precum saii 

milostivit Mărie sa, şi aii ertat acei mănăstiri = gi (12) 

— posluşnici ce va av&, ca să nu dee sulgiul, ilişul, 

_sloţii, galbenii, talerii, ori, şi nici alt lucru domnesc 

să lucreze, să fie ertați de toate dăjdile şi angeriile, nu- 

mai stupi, oi, mascuri de vor avă, vor da desetina și 

goştina. Iară carii dintre dânşii vor greşi, să aibă ai 

giudeca, ai certa, şi ai globi igum. și cu soborul: lar 

părcălabii, vommicii de Cănpulung, iproăă, să nu aibă 

tiiabă cu dănşii. Din anii. — 13681 (1242) Gen. k (20). 

13. Hrizov domnesc dela Niculai Vvod dat 

sfintei mănăstiri Voroneţul, precum saii milostivit și ait 

6 
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ertat acei mănăstiri = ji (8) — poslușnici ce va ave, ca 

să fie în pace de toate dările și angeriile căte sănt pe 

alții în ţara Moldovii numai stupi, oi, mascură de vor 

ave vor da desetină și goștină. Părcălabii de tinut, vorniciă 

de Ciinpulung, şugubinarii, globuicii să nu aibă trăabă 

cu dânşii, pre cei ce vor greşi igum. săi giudece, săi 

certe, şi săi globască. Anii — F3€Ka (1221) Fev. qi (11). 

14. Hrisov domnesc dela Mihai Racoviţă 

Vvod dat sfintei mănăstiri Voroneţul, întru care serie 

că miluindul milostivul Dumnedeii şi cu a treia îi omnie 
a Moldovii, iarăși saii milostivit Mărie sa şi aii dat, şi 

aii întărit stănta mănăstire Voroneţul ca să aibă — ji 

(8) = poslușnică, să fie oameni streini fără de bani în viste- 
rie. pre carii iaii ertat să fie în pace de toate dările, ori 

căte ar eşi pe ţară, numai pentru desetină de stupi. şi 

soştină de oi şi de mascură vor da ţărănește. Poruncește 

Mărie sa părcălabilor de ţinut, vornicilor de Cămpulung, 

șugubinarilor, și globnicilor, întru nimică să nu să amestece 

la acei posluşnici. ară pre posluşnicii ce. vor greşi igun. 
săi giudece, săi certe, şi săi globască. Anii — 78ck4, 

(7274) Ar. gi (12). - 
15. Carte domniască dela Mihai Racoviţă 

Vvod dată igum. de Voroneţ, să fie volnic aşi apăra 

de părcălabi. de vornicii de Cănpulung, de şugubinari; 

de globnici și de dichii de Suceavă, nime să nu între 

între poslușnicii și ţiganii mănăstirii, ci numai igum. 

acei mănăstiri săi giudece, săi certe şi săi globască, 

după cum le scrii hrisoavele cele vechi. Din anii =— 
F3ta8 (7232) Gen. i (10), 

  

 



— 83 -— 

16. -Hnzov dela Michaiu Racoviţă Vvoăd, 

dat sfintei mănăstiri Voroneţul, precum sait milostivit 
Mărie sa şi aii ertat acei sfinte mănăstiri =— 4 (4) = 

poslușnică în scutială, însă trei oameni” să fie făr” de cislă, 

fără de gălceavă, streini, iar al-patrăle să fie în scutială 

Ponder Burluiu, carele aii fost posluşnie şi la 
Efrem schimnicul ot Voroneţ, carele are și cartea 

Măriei sale osăbit pe numele lui de scutială, şi să fie 
ertaţi de toate dările şi angeriile. Din anii — 73€A4R 

1232) Noem. ai (17). 

17. Carte domniască dela Grigorii Ghica 
Vvoda cătră boesii şi toţi slujitorii carii vor îmbla cu 

slujbe la ținutul Sucevii, dăndule ştire pentu = îi ($) 
— oameni streini ce şar găsă poslușnici Ioanichii 

Abaza igum. de Voroneţ cum că saii milostivit Mărie 

sa, şi iai ertat ca să fie în pace şi în scutială de toate 

dările, nimică nimărui să nu dee. Pentru aceea boerii și 
slujitorii să să feriască de acei poslușnici, să le dee pace. 
Din anii = 73€43 (1237) Gen. îi (10). 

18. Hrizov domnesc dela Costantin Nicoluiu 

Vvod dat sfintei mănăstiri Voroneţul, precum sait 

milostivit Mărie sa, să aibă a lua din vama mare căte 

— 8 8) = ocă untdelemn, și căte — îi (8) = dra- 

muri tămăe pe lună, ca să fie pentru luminare ivaintea, 

sfintelor icoane. Din anii: = 73EMR (1242) Noemv. 3 (7). 
19. Hrizovr tipărit dela Costantin Nicolai 

V iod intru care arată, că cu dreptate aii aflat şi răpău- 

satul ferecitul întru pomenire părintele Mării sale Nicu- 
lai Alexadru Vvod şi cu hrizov aii ertat dajde 

6*
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Archiereilor şi u tuturor preoților, precum și Mărie sa la 

Domnia întăi asemene iai fost miluit şi cu hrizov ai 

întărit, şi de supărarea dăjdilor ait fost măntuiţi. Şi fiind 

că din mila lui Dumnedeii fiind Mărie sa orănduit și cu 

a doao domnie, la oblăduire scaunului ţării Moldovii, și 

aflănd sfintele mănăstiri cum și căata bisericească întru 

aceiași supărare, întăi aceasta ai cercetato ca un lucru ci 

“aste de folos şi mai plăcut lui Dumnedeii, şi găsind cu 

cale, aii hotărăt cu hrizov, şi aii rădicat dăjdile atăta a 

sfintelor mănăstiri căt şi a sfinţiţilor Avchierei, şi toți 

preoţii şi diiaconii ca să petrăacă nesupăraţi, însă şi 

ceata preoţască avănd grijă numai au stintelor biserici 

întru toate să urmeze dumnedeeştii pruwile, iproci. Din 

anii = 364 (7208), 
20. Hrisov dela Costantin Mihai ȚPehan Ra- 

coviță Vvod, dat sfintei mănăstiri Voroneţul, prin care 

hotăreşte şi rănduește, ca să aibă a scuti în toată vremea 

Domnii sale = $ (100) = oi de goștină, = i (10) = 

vite de văcărit, = f.(300) = vedre vin de vedrit, și 

4 (4) = oameni streini poslușnici aceiași mănăstiri 

să fie ertaţi de toate dările, iproci. Anii = şatăe (4242) 

Gen. ai (17). 

21. Hrizov domnesc dela Scarlat Ghica Vvod 

dat sfintei mănăstiri Voroneţ, precum aii miluit această 

mănăstire şi printracel hrizov a Mării sale aii hotărăt şi 

ai orănduit ca să aibă a scuti numita, mănăstire în toată 

veme domnii Mării sale = ş (100) = stupi de dese- 

tină, = ş (100) oi = de goștină, şi = (200) =  vedre 

de vin de vedrit, și = i (4) =  posluşnici oameni 
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streini ce şar găsă fără de bir în visterie, iaii ertat. de 

toate dările şi angeriile, cu nimică să nu să supere. Din 

anii — F3tăe (4263) Aug. ai (14) 

29. Hrisov domnesc dela loan Teodor V.vod, 

dat sfintei mănăstiri Voroneţul, precum aii miluit această 

mănăstire, ca fieştecănd, în toată vreme . domnii Mării 

sale să aibă a scuti = 5 (100) = stupi de desetină, 

= (00) = oi de goștină, = 1 (10) = vite de 

văcărit. şi de coniţă, şi = € (200) = vedre de vin de ve- 

drit. şi = 4 (4 poslușnici oameni streini ce şar găsi 

fără de bir în vişterie. Iaii ertat Măria sa de toate dărele 

şi angăraile, întru nimică să nu să supere. Din anii = 73că3 

(3267) August. ă (1). | 
= fac = Ra (22) = scrisori. 

XIX, 

Cărţi domneşti pentru vecini. 

1. Carte domniască dela Vasilii Vvod cătră 

sluga Mării sale dregătoriul de Cămpullung, dăndui ştire - 

că Măvii sale sait jăluit igumenul dela sfănta mănăstire 

“ Voroneţul pre nişte - vecini a lor anume Cojoce, pre 

Măzereşti şi pre Tăutul de acold din Cămpullung, 

dicănd că aii fost vecini sfintei mănăstiri de moşie, și 

şed şi acmu pre locul sfintei mănăstină, și nu vor să fie 

"vecini. Pentru aceie dacă vor vede acă carte a Mării 

sale săi Xa de grumazi cu toate bucatele lor, săi dee pre 

mina călugărilor, săi ducă în Ştulbicani. Iară de nu 

vor vre să fie vecini îi poruncește Mărie sa să margă să
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le răsipască castle, și săi scoată de acolo: de pe locul 

sfintei mănăstiri, să margă să șaqă acolo în Cămpullung. 

De aceasta serie Mărie sa, și mai multă jalobă să nui 

vie Mării sale, şi'ntralt chip să nu facă înaintea cărţii 

Mării sale. Saii scris la Suceavă. În anii — 736 
i) Tunii ai (1). 

2. Carte domniască scrisă pe sirbie dela Lerimiie 

Moghila Vvod, dată igum. și la tot soborul dela sfănta 
mănăstire Voroneţul ca să fie tară și puternică ași strănge 

vecinii, și săi aducă iarăși la casăle lor unde aii trăit 

şi întăi. Anii —— F3prt (4412) Sept. ui (18). 

„3. Carte domniască scrisă pe sirhie dela Stefan 

Vvod cătră marele vătach dela ţinutul Sucevii; înștiin- 

țăndul, că ati jăluit igum. și tot soborul dela sfânta mă- 

năstire Voroneţul, că ei aii vecini fugiți de prin satele 

mănăstirii în' satele boerești, şi aii mers cu carte Mării 

sale săi străngă, şi nu vor săi dee vornicii şi vătămanii 

boerești, decă de vor veni călugării cu jalobă la dănsul 

el să trimăaţă să ia acei vecini de grumază, săi dee în 

măna călugărilor, iară pre vornicii și vătămanii boereşti 
săl certe. Din anii == 43ck (7229) Mart ie (95). 

4. Ispisoe domnesc dela Miron Barnovschi 

Moghila Vvod, dat sfintei mănăstiri Voroneţul întru 

care arată, că saii jăluit Episcopii, igumenii dela toate 
mănăstirile, Boerii, Mazilii şi giupănese sărace dela ţară, 
că li saii pustiit satele, li saii rășchirat vecinii, prin slo- 
bodii și prin sate boereşti, și cum că părcălabii le pradă 
vecinii, şii ciubotesc fără ispravă, șugubinarii îmblă în 
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dere şi alte multe jalobe aii adus Mării sale pre care 

anume le arată întru acel ispisoe, şi la toate acele Mărie 

sa ati hotărăt întru acest chip: Vecinii ce or fi fugit de 

după împăratul în coace călugării și feciorii de boeră să 

fie tară şi puternică ai lua ori de unde ar fi şi cu tot 

ceor ave săi ducă la castle lor și cisla să li să mute 

după dănşii, şi de acolă înainte stăpănii săși grijască 

vecinii. lară vecinii ce să vor fi dus mai înainte de îm- 

păratul la alte ţări, şi vor veni de acmu, şi nor: vie să 

margă ln stăpănul lor, să fie slobodi, a merge unde lia 

fi voia. Vecinii carii vor fugi de acmu înaiute şi iarăși 

vâr veni dintraltă ţară, nime să nu fie volnie ai priimi, 

ci să fie volnici stăpănii lor ai lua.  Părcălabii să nu 

aXbă triahă cu' satele sfintei mănăstiri a Voroneţului, ci 

numai cu tălharii şi cu furii de vor fi. Iară altă gloabă 

“ce vor face igum. cu soborul săi giudece, săi globască 

după vina lor. Sugubinarii numai o lună să mai imble, 

ară mai. mult nu. Slugile hătmănești şi giudii ţigăneşti - 

“să nu aibă tiiabă cu tiganii boereşti și mănăstirești. Anii 

13păs (1438) Gen. gi (12): 
5. Carte dowmiască dela Costantin Niculai 

Vvod cătră vornicii de Cănpullung, după jaloba lui 

Teofan igum. de Voroneţ asupra unor vecini a mănă- 

năstirii. ce şed pe moșia mănăstirii și banii își dait cu. 

Cănpu ugenii, şi mănăstire nu are nici un folos de dănșii, 

săi chieme faţă, să le ia sama cu dreptate, şi «le vor fi 

drepţi vecini netăgăduindusă, să să aşede ei cu igum. 

pentru posluşanie că obicinnită să dee Ja mănăstire pe 

toemală. Din anii —— F3€MB (1242) Gen. gi (12).  
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6. Carte domniască dela Grigorii Ghica Voe- 

voda cătră boeri dregători di pe la ţinuturi, şi la mar- 
gini şi la archierei, după jaloba igwnenilor dela munte, 

că ai mers cu cărţile Mării sale săși străngă vecinii, şi 

găsăndui, și. cerșănd dela dEnșii căte = g £) = leii 

pun pricină, şi nică atăta nu vor să dee. la dregători aii 

mers, cărțile Mării sale liaii arătat, şi ei nu vor să le 

împliniască. Le dă Măria sa mare poruncă, să aducă pre 

acei vecini şi doredindusă că sănt vecini netăgăduiţi, să 
înpliniască dela dănşiăi căte doi lei de om pe an; ca să 

nu remăe mănăstirea păgubașe. Din anii — F3cÂa 

(2 Ha Gen. ai (14). 

Carte -domniuscă - dela Costantin Nicolai 
Vroă cătră ispravnicii de pre la ţinuturi, după jaloba 

lui Calistru igum. de Voroneţ asupra vecinilor ai nu- 

mitei mănăstiri, carii saii strămutat, şi nici vor să lucreze 

boerescul să facă. căte un stog de fân și să aducă pod- 

  

voadă, nici căte — ji (2) — lei nu vor să dee:;-Le 

poruncește Mărie sa să chieme de faţă pe vecini, să: îm- 

pliniască căte — s& (2) — lei de vecini, şi să dee la 

măna călugărilor. Din anii =— gena (1234) Gen. și (15). 

i 8. Carte domniască dela loan Niculai Viod 

cătră ispravnicii dela ţinuturi, după jaloba lui Partenii 

igum. şi cu toți călugării dela mănăstirea Voroneţul 

asupra vecinilor mănăstirii că sait împrăștiat pre alte 

locuri, boerescul obicinuit nul fac, căte — g& (9 = lei 

de om nu vror să dee, şi aste mănăstirea păgubaşe. Dela 
care vecini nar pute să scoată ei acei =— ji (9) == lei 
fără de giudecată, dăndusă în ştire Dum: săi chieme
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față pe vecini, şi dovedindusă că sănt vecini netăgăduiți, 

să înpliniască dela dănşii căte = & (2: =— lei de om: 

şi să dee la măna călugărilor, să nu remăe mănăstirea. 

păgubașe. Anii — F3€N8 (1252) ulii ks (26). 

— fac = (3) — scrisori == 

XX. 

Cărţi domnești pentru dejmă şi boeresc. 

1. Carte domniască dela Michai Racoviţă 

V vod dată igumenului dela sfănta mănăstire Voroneţul să fie - 

volnic aşi lua de a decea di pe toate moşiile mănăstirii, 

din păină, din f&naţe, din grădini, iproci. Din anii = 

73ck5 (7226) Mai ci (15). 

2. Carte domniască dela loan Nicolai Vvoda 

că după arătare părinţilor igumeni . dela toate mănăstirile 

din țară testamenturi pentru slujba oamenilor dela pre- 

Tubit fratele Mării sale Costantin Vwvod, aii întărit 

şi Măvie sa igumenilor întru acest chip : oamenii casnică 

ce lăcuese pe moșiile mănăstirii, ce nu sănt vecini, ori 

om domnesc, ori boerese, ori slujitori, ori ce feliu de 

breaslă ar fi să aibă a sluji şi a lucra — Bf (12) =— 

dile întrun an mănăstirii, ori cu clacă, oră cu carul “cu 

Doi, saii cu sapa, sait ori la ce feliu de lucru va fi orăn- 

duit de igum. toate acele — gi (12) — dile să i să so- 

cotăască, şi dejma locului încă săși dee tot omul după 

obiceiu. Iară pre cei nesupuși săi supue igum. lar pre 

vecini săi stăpăniască după obiceiu: pre oameni din sa- 

tele boereşti să nui primască în satele mănăstirești.
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Boerii să fie volnici ai lua de prin satele mănăstirești. 

Jar pre oameni streini căt de mulți săi primască dară 

vecină să nui facă. "Poţi oamenii ce vor fi lăcuitori pe 
moşiile mănăstirilor săși facă slujba, obicănuită, „după cum 

saii dis maă sus. Din anii = F3€ur (1253) Gen. (10). 

3. Carte domniască dela Matei Ghica Vvoda 

dată lui Calistru igumenul dela sfănta, mănăstire Vo- 

roneţul să fie volnic a stăpăni toate moşiile mănăstirii, 

şi după hotărive ce saii făcut tuturor mănăstirilor de 
obşte, să aibă numitul igum. a pune pe oamenii ce şed 
pe moşiile mănăstirii să lucreze — gi (12) = dile în- 
trun an, însă — 8 (6) == dile de vară, şi —5(6)=— 
dile "de iamă, oră care dintrănşii nar vre să lucreze să 
ia dela dânşii căte — g& (9) — lei pe an, şi dejma lo- 
cului săși ia dela cei ce vor lucra pe moşiile mănăstirii 
din toate după obiceiu, iară pre cei înprotivnică săi su- 
pue ispravnicii ținutului. Din anii — 73cĂg (1252). 
Gen. aj (12). 

+. Carte domniască dela Grigorii Alexandru 
„Ghica Vvoda, dată cuviosului sfinții sale Macarii igun. 
dela sfănta mănăstire Voroneţul, şi la tot soborul de 
acolo, şi pre cine ar trimite, să fie volnici, aşi stăpăni, 
și ași deciui moşiile mănăstirii Dr ăgoeştii, Bu: 
cureștii, Ștulbicanii, şi Vlădenii, să aibă ași 
lua venitul acestor moşii, de a decea din toate: sămănă- 
turile, din farină cu păine și cu f&naţe, din prisacă cu 
stupi din = i — (3) unul, Xară find mai puţini să ia 
căte o păra pe anul, și din grădini cu legumi, şi din 
livedi cu pomi, şi dela aceia ce or fină „căzșmă pre
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aceste moşii. Iarăşi să aibă ași lua venitul moşii căte un 

leă de bute de vin, și căte giumătate de leii de poloboc. 

Oamenii ce vor şede pe moșiile mănăstirii, să aibă a 

lucra mănăstirii. de boerese =— gi (12) — dile — £ (6) 

—— dile de vară, şi — & (6) — dile de earnă, Dela 

care na vre să lucreze să Ia căte un leii după obiceiu, 
şi după hotărăre testamentului. Din anii = fâtor (7273 

Gen. ai (11). 
5. Carte domniască dela Grigorii Alexandru 

Ghica Vyvod, dată cuviosului Macarii igumenului 

dela, mănăstirea Voroneţul, și vechililor ceși va pune la 
moșiile mănăstirii acolo la ţinutul Sucevii, şi la Botăşeni, 

să fie volnici aşi lua dejma obicinuită, și bani de casă 

pe an, saii podvoadă, saii lucru de boeresc, dejma de pre 

făn să ia căte — ţ (10) — părale de stog. Iară din 

stogul cel mare pe stănjin o păra:- prin toate moșiile 

mănăstirii nime să nu fie volnic a vinde cărșmă, fără nu- 

mai băutura mănăstirii să să văndă, şi spre aceste po- 

runceşte și ispravnicilor de ținut pre cei înprotivnică -săi 

supue, şi să înpliniască tot venitul mănăstirii pre nime - 

să nui îngăduiască. -Din anii — 23607 (7372) Dee, 

nă 21). o 
6. Carte domviască dela Grigorii Alexundru 

Ghica Vvod, dată cuviosului Macarii igum. dela 

sfănta mănăstire Voroneţul şi vechilului sfinții sale cel 

va orăndui pe la moșii, să fie volnic ale. ţină șia le stă- 

păni, luănd de a decea din ţarini cu păini, din fânaţe, ' 

din livegi cu pomiă, din prisăci cu stupiă, din — îi ($) 

— unul. Iară fiind mai puţini să ia căte o păra de
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stup, și din iot locul cu tot venitul, după obiceiu. Iară 
din grădini legumi să nu ia, oamenii ce vor f şedetori 
cu casă pe moșiile mănăstirii să dee căte — £ (2) = 
lei de casă. Iară care na vre să dee bani, să lucreze — 

A, (4) —— dile de primăvară, şi — Â, (€) == de vară, şi 
—— 4 (4) — de toamnă, după obiceiu și după hotărăre 
„poncturilor Mării sale: Din anii — F3toa (2274) Gen. 
Ka, (29). 

îi. Carte dela divanul Moldovii, după jaloba sfinţii 
sale a cuviosului Kir Macarii igum. sfintei mănăstiri 
Voroneţului, cătră voruică şi cătră toți lăcuitorii ce să 
află pe moșiile mănăstiriă Voronețului, fiind că la toate 
cele obicinuite ale pământului nu vor să se supue ca să 
slujască mănăstirii dejma no daii după obiceiu, și multe 
neagiunsuri fac igum. Pentru aceea divanul Moldovii aii 
hotărăt întru acest chip : 

â (1) — fieştecarele lăcuitoriu să aibă a sluji la 
„inăstire — — gi (2) — dile întrun an, după cum să 
arată pin poncturi ce sait obicinuit dela o' vreme în 
coace. Iară care lăcuitoriu nu sa supune să slujască săl 
Supue igum. lară de nu va avă igum. trebuință de lucru, 
să Xa de tot căsariul căte — gg (2) — lei întrun an. 

-— E (2) — Cărşme cu băutură pe moşia mănăstirii 
numai igum. și cei ce să vor învoi cu igum. să fie vol- 

nică a vimde, Iară cei ce vez îndzăsni să vEndă fără de 
voia igum. pre unul ca acela să fie tolnic igum. al propi 
să nu vândă băutură: 

== PF (3) dejmă să ia igum. diu toate după obiceiu::



  

== 4, (4) Fănaţele ce sănt pe moșiile mănăstirii să 

propriască igum. căt a fi de trebuință mănăstirii, și ce 
va mai trece să dee lăcuitorilor, ce şed pe moşiile mănă- 

stirii căt a fi de trebuința lor. Iară ce va prisosi mai 

mult, iarăşi igum. 5ă fie -volnie să o dee cui va vre. 

— %î (5) Morile ce aii țăcut unii din lăcuitori cu 

toemală cu igumenii ce aii fost mai înainte ac& tocmală 

să nu să ţie samă, şi acele mori să le ia igum. supt 

stăpănivea mănăstirii cum şi morile ce saii obrăziiicit unii 
din țărani deaii făcut în tăria lor pe moşiile mănăstirii, 

de vor fi făcute de curănd, și naii apucat ași scoate 

chieltuiala, ceaii făcut cu moara și cu Xazul, igum. săi 

întoarcă cheltuiala, şi săi Xa moara supt stăpănire mă- 
năstiriă, şi acea chieltuială să se prețuiască prin maâra- 

fetul  ispravniculyi. 

3 (6) = Pentru munţi pe unde sănt locuri de 

stână, să aibă a să tocmi cu stăpănii munţilor, şi așa să 

pue stănă, şi cu preţul ce or da alţi străină, dănd acei 

de loc, mai volnică să fie de căt cei străini. 

4 (7) — Pentru. munţi să aibă a să aședa venă- - 

torii cu igum. după cum ait fost obiceiul vechiu. 

— fi (8). — Lăcouitorii sa bejenarii să nu fie vol- 

mici a ședă pre loc de țarină, ci numai la sălişte şi 

pentru aceia ce vor fi șădănd pe loc de ţarină şi de f&- 

naţă, de nu să vor rădica, de voia lor, aii poroncit Dum. 

ispr: de primăvară săi rădice şi fără de voia lor, şi săi. 

aşede la sat, unde trăese și alți lăcuitoră.
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Aceste poncturi liaii scris veliții boeri ai divanului 
după ceaii venit a treia oară Moscalii în Moldova 
În anii —  43c0p, (7272) Gen. i (10). 

— fac — (1) =— scrisori =— 

XXI. 

Scirsori pe ţigani. 

1. În uricul cel mare ce faste scris pe sivbie dela 
llieş Voevoda scrie întru acest chip că sfinţie sa 
Kir Grigorii mitropolitul Sucevii după alte multe danii 
ceaii dat sfintei mănăstiri Voroneţului, iati mai dat ȘI — 
3 (6) — sălașură ţigani, anume: Danciul cu femeia 
şi cu copiii lui, Nichita cu femeia şi cu copiii lui, 
Radul cu femeea și cu copiii lui, Gateș cu femeea și 
cu copiii lui, alt Radul cu femeea și cu copiii lui, 
Lon cu femeea și cu copiii lui, şi întărește Mărie sa 
stăpănire sfintei“ mănăstină Voronețului pre acei robi ţi- 
gani. — Caută înapoi la fila == păi (116) — unde 
sănt scrişi și Mălinii, şi acolo mai pre larg te vei în- 
Ştiinţa, fiindcă am tălmăcit şi am scris uricul acel tot și 
acel uric iaste scris în anii —— 73H4, (1952) Mart kă (21). 551 

  

2. Ispisoc scris pe sirhie dela Costantin Mo- 
ghila Vvod, dat sfintei mănăstiri Voroneţului, scriind. 
că Mărie sa, ait dat şi aii miluit, și ati întărit numita 
mănăstire cu a lor drepţi robi țigani, anume: Buzurna, 
cu femeea și cu copiii lui, Isac cu femeea și cu copii, 
lonuță cu femeea şi cu copii, Lager cu femeea şi cu
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copii, Luca cu femeea și cu copii, Stefan cu femeea 

şi cu copii, Toader cu femeea şi cu copil, 

Nichifor cu femeea şi cu copii, Lupul cu 
femeea şi cu copii, Borde cu femeea şi cu copii, Cio- 
cărlan cu femeea şi cu copii. Măriica cu copii, 

Cupee cu copii, Ana cu copii, Parasca cu copii. 
deci după cum le scriu ispisoacele. dela Ilieş Vroa, 

dela Alecsandru Vvod, dela Aron Vvod, dela 

Ierimie Moghila Vvod, şi dela Simion Moghila 

V vod. așa și Mărie sa întărește stăpănirile numitei mă- 

năstiri pre aceşti robi ţigani, carii sănt drepți robi ai 
numitei mănăstiri şi săi stăpăniască în veci. Din anii — 13p81 

T18) lunii pi (15). 

3. Ispisoc seris pe sirhie, dela Miron Bar- 

novsehi Vvod dat sfintei mănăstiri Voroneţului întru 

care serie, cum că saii milostivit Mărie sa și aii certat 

pre toți ţiganii numitei “mănăstiri, ca să nu margă la 

dânșii slugile hătmăneşti, nică giudii . ţiganilor domneşti, 

să nui cioboţască, să nui globască, să nu ia dela dânşii 

chieltuiaia. mesei domnești, ci toți țiganii a tuturor mă- 

văstirilor să fie odihniţi, după cum și ţiganii. mănă- 
stizii Voroneţul. Iară numele ţiganilor a mănăstirii Voro- 

nețului sănt aceste: Buzarna .cu femeea și cu copii, 

și Isac nepotul lui cu temeea și cu copii, Lonuţă cu 

tfemee și cu copii, Ager cu femeea și cu copii, Nichi- 

for cu temeea şi cu copii, Lupul cu femeea şi cu 

copii, Burde cu femee și cu copii. Ciocărlan cu 

femeea şi cu copii, Mărica cu copii, Nupee cu copii, 

Ana cu copii, Parasca cu copii. “Toţi aceştia sănt 

drepţi robi ai numitei mănăstiri, şi să slujască numai 
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călugărilor. lară la altele întru nimică să nu fie supăraţi. 
Şi întăreşte Mărie sa stăpănire numitei mănăstiri pre 
acești țigani. Iară asupra acelora ce ar îndrăsni să străce 
mniluivea, întărirea și hotărărea Mării sale scrie straşnic 
blăstăm. Din anii —— = 73pac (7435) Mai ş (5). 

4. Cartea domniască dela Vasilie Voevoda 
dată igum. şi a tot soborul dela mănăstirea Voroneţul, să 
fie tari şi: puternici unde vor găsă pre a lor țigani, 
anume pre lonașco feciorul Sacului, şi pre alţii ce 
vor fi acei mănăstiri, ori unde iar găsă săi prindă, şi 
săi ducă la numita mănăstire. Din anii =—73G4tr (Z443 

Apă (4). 

5. Ispisoc dela Georgie Ghica Vyvod seris pe 
sirbie dat sfintei Mănăstiri Voronețului, întru care serie : 
precum că saii milostivit Mărie sa şi aă ertat pre toți 
țiganii a tuturor mănăstirilor îupreună și pre ţiganii 
sfintei mănăstiri Voroneţului, ca să nu mai margă la 
denşiă slugile hătmăneşti, nică giudii ţiganilor domneşti, 
să nui căuboțască, să nui globască, să nu ia dela dânșii 
chieltuiala mesei domneşti, pre tot anul, ci “toți ţiganii 
a tuturor mănăstirilor cum și a sfintei mănăstiri Vorone- 

„ţului să fie odihniţi. Iară numele ţiganilor a Mănătirii 
Voroneţului sănt aceste: Buzurca cu femee şi cu copii, 
şi nepotul lui Isac cu femee și cu copii, Ionuţă cu 
femee și cu copii, Ager cu femee şi cu copii, Nichi- 
for cu femee și cu copii, Lupul cu femee şi cu copii, 
-Burde cu femee și cu copii, Ciocărlan cu femee şi 
cu copii, Ivan și Mărica cu copii, Ana cu copii, 
Parasca cu copii, Vasilie cu femeea, Andreiu
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cu femeea şi cu copii, Ilie cu femeea și cu copii, Gri- 

gorce cu femeea și cu copii. lonaşco Crăciunaș 

cu femeea şi cu copii, Pavel Ilie cu femeea şi cu 

copii, Grigor cu femeea şi cu copii, lonaşco Hor- 

nace cu femeea și cu copii, Michăil cu: femeea și cu 

copii, Arsenii cu femeea şi cu copii, Miron cu fe- 
meea și cu copii, .... cu femeea și cu copii, Ion cu 

femeea, și cu copii, Vasilii Candriman cu femeea 

și cu copii, și tot niamul lor, toți aceștia sănt drepți 

robi ai numitei mănăstiri, şi să slujască numai călugă- 
zilor. Iară la: altele întru nemică să nu fie supăraţi, şi. 

- întăreşte Mărie sa stăpănirea mănăstirii Voroneţului pre 

acești țigani, ca să fie robi în veci. Din anii == 73păs8 

dt Mai. gif (12). | _ 

6. Zapis de împărțală dela Stefan Tăbărţă 

cliuciariul, dat lui Teofan igumenul dela sfânta mănă- 

stirea Voroneţul, precum saii giudecat înainte sfinții sale pă- 

rintelui Kir Antonii Mitropolitul şi Dum. Costache 

vel. logotet, şi liaii făcut această împărțală, în parte lui 

Tăbărţă cluceriul 'saii venit ţigani bătrăni Apostol 

cu ţiganca lui Tofana, și cu feciorul lor Toader, cel 

mijlociu. Bară în parte mănăstirii Voroneţului aii venit 

Vasilii feciorul cel mai mare însurat și cu fiateseii 

Ion copilul cel mai mic, şi să stăpănyască de îmbi păr- 
ţile cu i pace. Din anii =— FâcM8 (1242) Gen. ni (18). 

„ Carte domniască de ÎN MA dela Grigorii 

Gnici Vvod, dată lui Calistru igum. dela sfănta, 

mănăstire Voroneţul, precum ai avut pricină pentru niști 

țigani de împărțială cu Calistru igum. dela sfănta 
Pa 
i 
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mănăstire Pobrata, și Mărie sa fai orănduit la Dum, 
Sandul Sturdze vel. logof. ca să le fa sama, şi pre- 
cum a afla mai bine cu dreptate să le împarță țiganii. 
Deci după giudecata Dum. și după învoiala igumenilor, 
în parte Pobratii ati rămas Grigorii Puiul cu 
țiganca sa și. cu toţi feciorii lor, ară în partea Vorone- 
țului aii rămas Irina ţiganca cu toți feciorii ei. Iară 
după aceie în locul Irinii cu un copil pol ai dat Vo- 
roneţului pe Paraschiva ţigancă ce o ține Nicolaiu 
a Irinii, cu toată partea ei din copil, şi așa să fie 
tocmiţi, și întru acest chip sati împărțit, şi saă primit şi 
ei. Anii — 73câtu (zz8) Gen. Ai (4). | 

8. Isvod de înpărțală ă ţiganilor ce sati scris may 
sus, scriind pre amăruntul toată înpărțala acelor țigani, 
la doao mănăstiri Pobrata. și Voroneţul. Din 
anii F3cu (72485) Gen. Ai (4). 

9. Carte domniască dela Grigorii Ghica Vvrod, 
dată lui Ghedeon igum. şi a tot. soborul dela sfinta 
mănăstire Voroneţul, să fie volnici a cerea pre niște. ţi- 
gani ai numitei mănăstiri, şi ori unde iar găsă să aibă 
ai lua cu totul ce vor axă, şi săi ducă la mănăstire. Din 
anii — 73€Hs (7225) Gen. ai (11). 

10. Ră&vaș dela sfinţie sa Kir Antonii Mitro- 
polit cătră Ghenadii să dee pace țiganilor Mănăstirii - 
Voroneţului pănă nu să vor giudeca, şi giudecăndusă a 
cui să vor da dela giudecată, ai aceiași mănăstire or şi 
fi. Din anii = .... unii ke (25), 

11. Scrisoare dela Nicanor igumenul sfintei mă- 
năstiri Niamţului dată mănăstirii Voroneţului precum 
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mănăstirea Niamţul iaste dătoare mănăstirii Vorone- 
ţului cu = & (9) (igance, să aibă a da Voroneţului alte oi , . _ = 8 0)=— ţigânce. Din anii *3căa (7261) Mast. i (20)   

12. Zapis dela Ioniţă Pisoţehi pos. dată 
sfintei mănăstiri Voroneţului, că după multă pricină a 
unor țigani ce ai avut de înpărțală cu mănăstirea Voro- 
neţul, şi din = i, (£) = copii, i sati cuvenit săși ia — 
E (3) = copii, și cădănd sfinție sa părintele igum. G h e- 
deon și cu tot soborul dela mănăstirea, Voroneţul cu 
rugăminte, saii milostivit, ai ertat un copil de ţigan, aii 
extat şi pre ţiganca Duwmisale cu toți copiii, şi saii scris 
la pomialnie cu toţi ctitorii săl pominiască în veci. [ară 
numitul igum. cu soborul aii dat Dumisale numai — & 
(2) == copile de ţigance, anume Lupa şi Măriu ţa, 
fetele lui ţigan lăutar, ca să fie a Dum. în veci, după 
cum și mănăstire  Voroneţul, pe țiganii ce saii dat Dum- 
naluă anume, Nastasie cu căți feciori ar eși dintr&usa, 
iproci. Din anii: 13t%4 (1284) Fev. ă, (£). 

13. Zapis dela Lon Brăescul, şi dela, fratele lui 
Dumitrașco dat la mănă părintelui Ca listru igum. 
şi la tot soborul dela sfănta mănăstire Voroneţul, că 
pentru Nastasia ţiganca fata lui Tanasii ţigan, iai 
dat. dela Voroneţ o fată anume Elena. Iară vărul lor 

“Loniţă Pisoţehii aii loat doi copii, în parte lor a 
Brăeștilor, și după cum Pisoceştii,:aşa şi er sati 
învoit cu mănăstire să nu mai fie pricină între dănşii. 
Din anii 13€ă8 (7262) Lunii ki (95). - 

14. Zapis dela A ftanasii igum. dela sfănta mă- 
năstire Pobrata și cu soborul, la măna sfinţii sale pă- 

Ț* 
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vintelui: Callisteu igum. şi la tot soborul dela sfânta 
mănăstire Voroneţul, că după toată pricina a împărtelii 

țiganilor între aceste doao mănăstiri saii aşedat întru 

acest chip: ţiganul Toader cu toată seminţia lui, şi cu 

țiganca lui Sofia drepți ţigani a Pobratii; Nasta- 

sia ţiganca cu toți copiii ei, şi un salaș de țigani 

anume Georgii Boltat cu femeea lui anume.... 

şi cu un copil, să fie drepți ţigani a Voroneţului. Aşij- 
dere și pentru chieltuiala ceaii făcut călugării de Voro- 

neţ căutănd pe Toader, aii mai dat mănăstirii Voro- 

neţului =— k (20) — oi mănzări, și —'g (5) =— cărlani, şi 

aşa sai învoit să nu mai fie pricină între acește — & 

(2) =— mănăstriri. Anii şatăa (2282) lun. ci (15. 

15. Mărturie dela Costan tin Brădăţan. şi de 

la Toader Păntelei, şi dela toți sătenii din Dră- 

goești, şi dela Grigoraș vormicul şi dela alţi săteni 

din Capul codrului, dată la măna igum. de' Voro- 

neţ, pentru acești ţigani ce arată mâl gios: Toader. 

Nicolai, Macovei. Loniţă, Eutimii, Gavriil 

şi Darii toți sănt feciori lui Chirilă dela mănăstirea 
Voroneţul. Chirilă ati fost fecior Ciofului Moldo- 

van, carele aii luat pe Gafiţa fata lui Vasile 

Giudea ţigan a Voroneţului, și luănd ţigancă sait dat 

şi el în ciata țiganilor, și aii făcut acești = 4 (1) = 

feciori ce saii seris mai sus. Touder Paţa ai fost 
ar Moldovan, tatăsăii ai înpuşcat pe socru săi. Lai 

dat giudecata săl spănzure, iară pre urmă laii dat rob 
mănăstirii Voroneţului. lar 'Poader feciorul lui ai luat 
pe Anastasia ţigancă, fata lui Iacov ţigan a mănă- 
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stirii şi lati stăvănit mănăstirea păn ceai murit, cum și 

pe feciorii lui : Miron, Gavriil, Ursul, Eutimii, 

Ilie, loniţă sănt feciorii lui Toader Alexii, acești 

marturii aii apucat din părinții lor că din ceput sănt 

drepți ţigani robi a mănăstirii Voroneţului. Aceste aji 

mărturisit cu toţii în frica lui Dumnedeii, și ai făcut acă 

mărturie înaintea Dumilor sale boieri. În anii 7364, 

(2284) Dec. fa (29). 

16. Carte domniăască dela Scarlat Ghica 

Vvod dată lui Macarii igum. şi cu tot soborul dela 

stănta mănăstire Voroneţul, să fie volnici aşi căuta și ași 

cerca ţiganii lor cei fugiţi, şi ori unde iar găsă prin 

știre Dum. ispravnicilor de ţinut să aibă ai lua cu tot 
ce vor ave ca pre niște robi ce sănt ai numitei mănă- 

stiri. Din anii — 73tă6 (7265) Av. (6). 

17. Scrisoare de împărțală dela Anuţa a Dumi- 

sale răpăusatului Costantin Sturde, dată sfinţii sale 

părintelui Macarii igumenul dela Mănăstirea Vorone- 
țului, Maria ce o ţine Lon ţigan a mănăstirii Voro- 

neţului aii fost a Dumisale, sait învoit şi-aii împărțit 

copiii lor: Georgii şi Catrina ait venit în partea 
Dumisale, Auxentii şi Paraschiva ati venit în partea 

mănăstirii Voroneţului. Și mai gios iarăși serie Dumnia 

ei, că căt a trăi ţiganul mănăstirii să slujască ţiganca 

înpreună cu ţiganul, însă mănăstirea săi dee Dum. o fată 

de ţigan pentru țiganca  Dumisale, şi sai iscălit Dum. 

Ancuţa. În anii 13cĂs | (2266) Oct. si (17). 

1$. Carte domniască dela Scarlat Ghica Vvod 
dată lui Macarii igum. dela mănăstirea  Voroneţul,
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prin care hotărește Mărie sa că după obiciaiul pământu- 
lui, şi după anaforaoa, veliţilor hoeră, dela carii sait în- 
credințat : Moldovanul ce va lua țigancă să remăe și el 
țigan, Moldovanca ce va merge după țigan, ţigancă să 
remăe, și acei oameni ceaii luat țigance mănăstirești bir 
să nu dee, ce să remăe în stăpănirea sfintei mănăstiri, 
Din anii ratăs ( (7286) Gen. Ai (4). 

19. Carte domniască dela loan Teodor Vvod 
cătră Avramii igum. şi cătră tot soborul dela stănta 
mănăstire N iam ţul. După jaloba lui, Macarii igum. 
și cu tot soborul dela sfănta mănăstire Voroneţul pentru 
= B (2) = țigance a Voroneţului pre care li-aii luat = 
& (2) țigani a Niamţului, să caute să să împărțască cu 
Voroneţul și să se împace şi ori cu schimbul, oră cu îm- 
părțală, ori cu. alt chip oare care de odihnă despre amău- 
doue părțile să să învoiască, şi să dee scrisori la măni 
unii altora. Din anii 73€ăa (2672) Mat i (3). 

20. Carte domniască dela Grigorii Alexan- 
dru Ghica Voevod, dată Ur sului fecior lui 
Toader Alexa ceaii fost ţigani, că atăt pe dănsu căt 
și pre frații lui far fi trăgând igum. de Voroneţ ca pe 
niște ţigani la slujba mănăstirii arătănd ca muma lor 
Gatfiţa aii fost ţigancă a Mănăstirii, care jalobă după 
cercetare Dum. veliţilor boeră saii dovedit, că tatăl lar 
VPoader Alexa ai fost drept ţigan şi însurăndusă aă 
luat pe Gafiţa fata lui Pitic tigan a Moldoviţii, 
ce o are mănăstirea Voroneţul cu schimbătură, din care 
saii născut — 3 (7) = feciori, cu fete, şi de vreme că 
acel Ursul iSluitoriu aii luat femee moldovancă, i saii
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dat ace carte domniască, lui şi femeii lui Vasilca 

Moldovancă ca să să numască slobodă, numai supus să 
fie la toată slujba mănăstirii Voroneţului cum și păn 

„acmu 'în toată viața lor. Iară fămeea fiind Moldovancă 

să nu să-supere cu slujba. Ursul fecior lui Toader 

Alexa de sar şi strămuta, volnie să fie igum. de Voro-. 
meț săl aducă de grumazi la mănăstire, și cu ac slujbă 

a lui va căștiga răscumpărare copiilor lui, însă copiii căți 

vor fi de — a (7) == ani, şi căți'să .vor naște de acmu. 

aciia vor fi de tot slobodi, ca fieştecarele din Moldoveni. 

Iară căți copii vor av mai mată de = 5 (7) =— ani, 
aciia toți iarăși să fie supuși la toată slujba mănăstirii, 

ca și pe lor, în toată viața lor. Din anii 73c04 

(1274) Gen. nă (26). 
2], Isvod de căte ţigance are mănăstirea Voroneţul 

date la mănăstire Homorul: Mariuţa  ceaii 

inuto  Turuială; 'Ciurla după ......-... 

Marie după Hsoţan feciorul lui Bodai, Gafiţa 
după alt fecior al lui Bodai, Maria după 

Pânasii, toate după ţiganii mănăstirii Homorului. Anii 

F3co4, (2273) April nt 05). 
_ 22. Carte domniască dela Grigorii Alexan- 

dru Ghica Vvod cătră căpitanul Panaite vornicul de 
Cănpul lung. după jaloba lui Antonii igum. de 

Voroneţ asupra ţiganilor celor corciți că — & (6) — ţi- 

gani nu saii supus lu ascultare, şi vrănd igum. ca săi iu 
să lucreze mănăstirii nu sar fi supus, ci aii sărit toți cu 

gălceavă asupra nunitului igumn. vrând săl bată şi lati 

ocărăt cum lait fost voia, îi porunceşte Mărie sa săi
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aducă pre acei ţigani corciți, săi bată și săi supue la 

toate trebile mănăstirii. Anii 73c0e (7273) Gen. gi (12). 

23, Caste domniască dela Lo an Teodor Vvoda dată 

lui ....igumenul dela sfănta mănăstire Voroneţul, întru care 

scrie că aii vădut Mărie sa o carte dela Mărie sa Şcarlat 

V vo d, din anii == 78€Ă5 (1266) — întru care aii hotărăt 
că după obiceiul pămăntului, şi după încredințare ceaii 

luat dela Dum. veliţii koieri, Moldovanul ce va lua ţi- 

gancă, ţigan să remăe şi el, Moldovanea cea merge după 

tigan, ţigancă să remăe şi ea, şi acei oameni ce saii unit 

cu ţigancele mănăstirii bir să nu dee, ci să remăe supt 

stăpănirea mănăstirii. Deci şi Mărie sa loan Teodor 

Vvod încredințăndusă atăt din cartea aceea cu hotărăre 

a Măriei sale Scarlat Vvod, cum și dela veliţii bo- 
eri precum că aşa iaste “obiceiul, aă întărit şi Mărie sa 
ace hotărire ca să să păzască, şi să urmeze nestrămutat. 
"Anii 13că3 | (4352) Lunii 4 (0). 

24. Înpărţala ceaii avut... . cu părintele Ma- 
carii igum. de Voroneţ cu un ţigan Toader fiu Ion 
Totan ţigan a... ai luat pe Sofronia fata lui 
Andreică a mănăstirii Voroneţului, ai făcut — f (3) 
—— copii anume Ipatii fecior, Maria şi Marfta fete. 
În partea mănăstirii aii venit Ipatii fecior, şi Maria 
tată. lară în partea .... ai vemas Sofr onia țigancă 
ci Yaste după țiganul . . Toader, şi cu o tată anume 
Martta. Şi după inpărtală cu învojală ati dat serisoră 
unul altuia. Din anii sn, (2239) Mart î (10). 

25. Serisoare dela Calistrat Stamate monach 
dat sfinţii sale părintelui Macarii igum. şi la tot soborul 
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sfintei mănăstiri Voroneţul că luănd un ţigan a părinte=: 
lui Stamate, anume Georgii Veziteul fecior lui 
Nestor o ţigancă a mănăstirii Voroneţului, anume: 

Safta fata lui Vasilii Chiminger, în locul aciia 
ai dat mănăstirii altă țigancă, anume Marie fata lui 

Onică Chimingeriului. pre care să o stăpăniască 
mănăstirea în veci, şi şaii dat scrisori unul la măna al- 

tuia. Anii s3cna (1231) Fev. îi (8). 
26. Mărturie dela toţi robii ţigani a sfintei mănă- 

stiri Voroneţului, dată la măna părintelui Calistru 
igum. de Voroneţ pentru ţiganii Andreiu și Toader 

cum că sănt drepţi robi ai sfintei mănăstiri Voroneţului 
din moşi. și strămoşi, precum adeverește şi uricul sfintei 

mănăstiri Voroneţul . . .. 

27. Scrisoare dela Dum. Vasilii Razul hatman 

cătră sfinţie sa părintele igum. de Voroneţ, pentru un 

țigan anunie Georgii Ciubotariul a Dum. An- 

cuţii Sturdoaia, care ţigan aste la Voroneţ, și nu 

are nică o treabă cu dânsul, fiind drept a Dum. Deci 
cănd a trimite Dum.. Ancuţa să caute săi dee ţiganul.. 

Anii ....luhi 56). 

Fac —. ţa (21) == scrisori. 

XXII. 

Care fericit ctitor ati dat sate, 

1. Fericitul ctitor Stefan Vyvod aii dat satul 

Stulbicanii. Anii /Silus (5236) Aug. ai, (17). 
2, Același fericit ctitor aii dat seliştea Poiana. 

Howmorului. Anii 7siiun (6227) Noemv. ia (27).
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3. Fericitul ctitor Bogdan Vwvod, feciorul lui 
Stefan Vvod, ai dat satul Bucure știi. Anii 
F3kr (2923) Dec. Kă (21). 

4 Fericitul ctitor, monach Teodosii biv. pah. aii 
dat == fi (8) = sate Drăgoeştii, Lucăceștii, Bo- 
teştii. Anii zaiir (2953) Iulii si (16). 15î5 

5. Fericitul ctitor Stefan Voevoda aii dat sa- 
tul Vlădenii. Anii 7Silua (6227) Mart, Ai (4). ” 1439 

6. Fericitul ctitor Petru Vvod ati dat satul 
Baita Anii F3H4A (7924) August 5 (7). 

7. Moşii lui Georgii episcopul de Rădăuţi, 
ai dat satul Suflinţii. Anii s3ăia, (7934) Dec. qi (14). 

3. Fericitul ctitor Grigorce 'marele dvornie ai 
dat — fi (3) — sate Păistrenii, Vernovca, Huilo- 
vode. Anii z3pn (195) Dec. ai (17). 

9. Fericitul ctitor Petru Vvod ai dat satul L e- 
ontie, şi ezerul Leontie. Anii râiia (7924) Ap. na (27). 

10. Viile dela Cotnar liaii dat Ieromonachul 
Efrem Lvancul. Anii 1săs (7926) Mai ă (10). 

  

11. Viile iarăși dela Cotnar lait dat Teodor 
Diiae. Anii F3pKE (7123) Mai & (2). 

12. Via dela... ai dat... anii z3tău. (426%) 
Avg. Kg, (29). - 

13. Via dela Străoanii de sus ati dato Ghenadii 
proigum. Slatinii. Anii I3COg, (1279) Sept. ii (8). 

14. Părţile din satul Mălinii Hai dat -Gri- 
gorii mitropolit, Anii 73iia, (295%) Mat fa (21).
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15. Fericitul ctitor Lerimie Movila Vwod aii 
dat satul Micşineştii. Anii 7393 (1197) Gen. îi (5). 

16. Fericitul ctitor Bogdan Vvod aii dat satul 

Juleștii. Anii 7308, (1072) Gen. pă (21). 

  

XXIII. 

Care fericit ctitor ai. dat ţigani. 

1. Preosfinţitul şi vrednicul de pomenire sfinţie sa, 

Kir Grigorii Mitropolit Sucevii aii dat sfintei mănăstiri 
Voroneţului — 5 (6) == salașuri ţigani. Caută înapoi 

Anii. zaiig, (7959) Mart nă (21). . 
2. Stefan postelnic, fecior lui Teodor Cio- 

cărlie, ai dat un ţigan anume Apostol. Caută în 

pomelnicul cel vechiu sirbesc la scăndură. Anii 1a£gi 

(2212) Oct. kă (26). 

  

XXIV. 

Căte sălaşuri de ţigani aii fost întăi şi după aceea. 

1. În dilele: lui Ilieşș Vwvoda, daţi- de preo- 

sfinţie sa Kir Grigorii Mitropolit & (6) sălașuri, 

Anii sai (7929) Mart nă 01). 

2. În dilele lui Costantin Moghila Vrod “u 
(15) sălașună, Anii zapăr (7446) unii ui (18). 

3. În dilelelui Miron Barnovschi Vvodai (LL) şă- 

laşuri. Anii zapâc (4437) Mai (5). 

4. În: dilele lui Georgii Ghica Vw od n (95) 

șălaşuri. Anii 73păs (7236) Mai gi (12).
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XXV. 

  

„Condică de toate numele şi șălașurile, a tuturor țiganilor 

În anii: zac (1775). 

și a țigaucelor, și numele feciorilor şi a fetelor lor, căți are 
acmu stănta mănăstire Voroneţul, în igumenia Cuvioşii 
sale Kir Macarii Voroniceanul. : 

      
  

  

  

  

  

        

  

  

'2 Numele și] | : unde : Zi i Numele Numele „De unde, Numele -! Numele „£ porecla pe tătănesăii | ţiganeii liaste, â cui feciorilor. fetelor lot F! sanului | nos = fată HOTALOr, ” d! 

i Ț R 3 | ! Vasilea, ţi-l -. Ă Ii Ursul | Toader gancă din Din fara. “Nastasie | Alexa ! Alexa țara unpu- unguriască pp Nastase | i riască tigancă o d hui PI N 

Iapul Usul igancă | 
2 ap YSu SI țigancă - . Alexa Alexa Maria streină - Ra o 
—_ 2 d 2 ph : 

Eufimii Toader D N 
u Jo pai ela, : Și . Alexa Alexa Nastasia Pesoţehii Macovei a | : 

mu m Ţ 4. Gavriil | Poader m | Pamas Alexa Alexa — — Grigorii | cheva 
i ) 
—— TD za ———_ .— _— 7 

| . 

5. Ilie Toader 
i Alexa Alexa — Georgii 
1 e ai 

l 

. | luniţă Toad Dela, RR ! er e D5y ' 6. Alexa Alexa Nastasia Imănăstirea Grigori â 
Putna el ieclor 
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De unde! 

    

  

  

      
   

      

          
  

  

  

  

      
  

      

iz | 
2 INumele şi! a: A :| Numele | Numele | Numele | Numele 
£ porecla i- | iaste, a cui pia . 
| ganului. tătănescu. | tiganci. fată. | feciorilor: fetelor lo. 

Tela - 
Toma Toader | : ai . 

N 42 -] Catrina Imănăstireal - Apostol Irina - 
Apaţă Apaţă Putna . 

: Arsenii Toader pai țioancă aa Catrina 
5! Apaţă j Apaţă Nastasia | streiuă Sava |paraseheva 

9 Tomţă Arsenii | Gali Dea Grioorii Ţ - | Apaţă Apaţă xaliţa | mitropolia| (rigorii cana 

p ! Sucevii 

| | Del marar A. ela. 

19 Cina pa Catrina | mânăstire — — 
paţi p: _ Voroneţul 

_ DRE a | | 
. ip la ela - 

1 Toader (bin Rugiua mănăstirea — _ Ioana, 
“ ; Slatina 

— | : 

Nieolai | Chirita | | țigancă | - 
l2 Cioful | Cioful Maria | streină N | Axinia 

_ | | 
: i | 

a a, . | Dela | 

13 Buimli Chirila Tatiana mănăstirea] Chizila — 
' Putna .|: | 

oi i _ Dela 
14 Mace | Caiila Sufta mănăstirea Ioniţă Anna 

| oronețul   
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e 

        

  

Z Numele Și Numele | Numele | De e | Numele | Numele = bul fl tătanesăti. | țigancii. ne fată, „feriorilor, jfeteloe lor.| 
2 | ganului. | i j 

Bi | " Dela ; | 5, Ce | Chirila Maria, - |mănăstirea | — | — doiul | Ciofu _ Slatina. | | | 
_ E II a a aa A 

|. Darii Chirila 
| | 

16| Cioful, | - Cioful Ri Ni E | o 
holtei | 

| 
| — pr = i 

i. Dela, 17 e Vasili a Elena : mănăstirea — | — 
a Mării i] ării | , ' Moldoviţa 

| | NR PNI III MII | 
| Dela | Ion a Vasilii a măi! Simeon | Tftinca 

18| Mării „Ioana  imănăstirea; Toader | Vasilea 

  

| Marii 
| Voronoţul | - ! . 

. | 
| 

| 
| 

Dela 

            

Grigorii ! | EI Nichita, 
9 | aie 1 Andreica j Andriica, j Maria Wanăstirea Ioniţă Ioana, | obrata | E | 

_ 
| 

Dela . Pavel aa . | Aniţa 20 Andreica Andriica | Eutimia Sim Irimie Tatiana , | | | 
|] | 

| - Dela | | 21| Toader Ion - Sofronia mănăstirea Ipatii | — 
Voroneţul . 

29| Auxentii Ion Dela . . 
22 „0 

— — 
Țigănaş | Ţigănaş Nastasia, |nenăstirea 

  

    
  

L el



. 
t 
: 
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E Numele și! + | , : De unde; + . 
2 la pi Numele ! Numele i Numele | Numele 
EP mmuluti tătânesetu. | (igancii, „matei n cut feciorilor, ifetelor lor, 

crai Dela ap pt Geonii Bădv PE N Stefan | Gaftona 
23 pobrătan! Pubrâtan | Catrina manăntirea Saw | Maria | 

Hi , 
24) polita | — Aniţa - — — 

Dela at Lapul loan . , , 
25 , : : Catrina 'măândatirea! Mihalachi 

Marian Mariian | Nianţul 

i Toader | Imn | van Inele | "aitii, 
! Marian | Marian Mariuţa ionel Ioniţă Bă 

N Vasili | Iman “| Deta | Maxim, e a. Pa - 27 y «a Cafiţa manastirea! Timoftei, (SANă Aa “ 
| Bile Bilei - | Momorul i Nichita, raxcbera, N 
ț ” Fi 

i ci n mmm i e 

Iomiţă Vasili a | EI E pai : : Tudora 'mănantirea — — a” 
Bile Bilet | Vnmorul e, i 

” n crea i Sai i vag 

 Contantin ! Vaailii ml ' a 
pila. | Bei | Bea i [i 
E Ie | i 

' Ţ = 

| Dea Matei, , A 
| Todor | piei | Nastasia maica! Chiriac, | — E 
i ! | Mtenita | Laz _ -.       
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î Numele Și! Numele | Numele pe unde, Numele | Numele 

£ porecla fi- titănesăiă țigancii. | o, feciorilor, ffetelor lor, 
= ganului. 5 fată. | DI . 

—— = 
= 

Dela__: Ioniţă, | 

31| Stachii Bilei Anuşea mănăstiireal Nieulai, | - = 
| Voroneţul | Toader, | - 

" Dela : 

32! Arsenii Eutimii | Tudosia |mănăstirea i 

] - Moldoviţa pe 

- NP ani - dela - 
| 33| Iosif Arsenii | Maria Stamate — 

] | | Dela _ 
134| “Toader Eutimii Elena mănăstirea Iacov a 

j ] | Slatina - 

3 — i : 

35| Păntelei [Emi a — — a 
K ui Jacov . ! 

“ 8 nd | PI L Dela 

[36 Alea Miron Frăsina | mănăstire] . — — 
Voroneţul | 

| i 
j Ioniţă. | Miron , Tela 

137 roniţă. i Aaa Tudosia jmănăstirea!” - — — 

Ă - Voroneţul 

i Toader 

38| Herar | Rătunaul Marie — o i ia, 
__] Rătundul E Solon 

39 Elena Ioan . 'Tudosia 

“ văduvă | Mariian To — Simeon |. Parasche- 

. i a Ă va, Iftinca                 
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XXI. 

Ecstract de toate moșiile sfintei mănăstiri Voroneţul. 

1. Pe satul Stulbieanii - 3i.=— 19 

». Pe Branişte .. di= 

3. Pe poiana în Gura Homorului - f= 3 

4. Pe satul Bucureştii .p= 9 

5. Pe trei sate Drigoeşii, Luroiicoştii, E 

Botescii - *si =. 
6. Pe satul Vladeni . = 

1. Pe satul Baliţa - = 6 

3. Pe satul Sublinţă . . . “a = 

9. Pe trei sate 'Tăistronii, 'Tarnovea, 

__ Hlenovorle - - ie — 25 

10. Pe iuzerul Leontie d = 
11. Pe satul Leontie și pe un iuzer- -ă = 1 
19. Pe vii e. 8 — 6 

13. Pe Mălini, părţi dinu acel sat. -ă = 1 

14. Pe satul Micşenii . d = 1 

15. Pe satul .Juleştii â = | 

16. Cărţi domneşti de milă Kă — 92 

17, Pe vecini PR i = 8 

13. Pe dejmă și pe boerese 3 = 

19. Pe ţigani ka — 2i 

Fac — poe (115) ==
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XXVII. 

Pentru zidirea sfintei mănăstiri Voronețul. 
De vreme că în toată istoria a domnii lui Ste-. 

„tan Vvod, a fericitului ctitor al sfintei mănăstiri Voro- 
neţul, am cercetat, şi în ce an ati zidit numita mănăstire 
Voroneţul nam aflat: drept aceea am cercetat și în po- 
meluicul cel vechii a sfintei mănăstiri Voroneţului, și la 
începutul acelui pomelnic vechiu am găsăt . scris întru 
acest chip : 

| 
„Cu voinţa tatălui, și cu sporirea fiului, și. cu lu- 

orarea sfăntului Duch, loan Stefan Voevoda fecior 
lui Bogdan Vvod, aii început și ati săvărșit această 
sfăntă beserică întru numele sfăntului marelui și slăvitului 
mucenic, și purtătoriul de biruinţă Georgie, lângă părăul ce să 
chiamă Voroneţul, şi ai zidito în anii dela zidirea lumii: 
FSiluS (6996), tară dela naşterea lui Hristos 748nu (1488) în =— ăn (32) == ani a Domnii Mării sale“. 

Pentru aceea iam scris Și întru această condică a sfintei mănăstiri Voroneţul, că să să știe în veci. 
drchimandrit Vartolomei Ma zerian. 

   
  

7 oi a 
i Dani Aziz 
. a. m.  
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