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Excelenței Sale Domnului 

Dr. Vladimir de Repta 

„Arhiepiscop al Cernăuţului, Mitropolit al Bucovinei şi Dalmației, Con- 

silier intim al Majeăstţii Sale Impăratului, Membru al casei magnaţilor și 

al dietei bucovinene, Mare cruce al Ordinului Coroana României, Profesor 

onorar al Facultăţii teologice dela Universitatea din Cernăuţi, fost Episcop 

- de Rădăuţi, Cive onorar al oraşelor: Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi, Câm- 

pulung şi Vatra-Dornei, al târgului Straja ec. etc. 

închină aceasta modestă lucrare cu toată supunerea fiiască - 

AN e i Autoriul. 

a



Precuvântare.. 

Convins, că numai dacă ne vom cunoaște cât se poate pe de- 
plin trecutul vom fi în stare să putem judeca în care stadiu de cul- 

tură ne aflăm astă-zi şi cum avem să muncim mâne, ca să propășim 

în cultură, am întreprins să: seriu Cronica căruntei Ipiscopii de 

Rădăuţi. | 

In trecutul neamului nostru românesc Viserica era strâns legată 

cu viaţa politică și culturală a acestui neam și pe ultimul teren er a 

numai biserica care da semne de viaţă, poate mai. vioaie decât 
astă-zi. 

Atentul cetitor al acestei lucrări, e care nu are pretensiunea să 

fie desăvârșită, se va pute convinge, că nația română are în mare 

parte să-i mulţămească clerului ei din vremuri actuala ei stare cul- 

turală. Deie Domnul, ca clerul rolul său cultural din trecut să-l 

manţie prin serioasă muncă și pe viiţoriu! 

Dacă prin modesta mea lucrare mi-ar succede să contribui cât 

de puţin la cunoștința istoriei bisericii române și prin ea a neamu- 

lui. românesc, atunci aș fi fericit și munca mea, înmiit ar fi văsplătită. 

Straja în Maiu 1909. 

Dimitrie Dan,
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B. Documente în trăducere, eari privesc dircet Episcopia Rădăuţilor - 191 

C. Documente originale și triduceri, cari privese direct Episcopia 

Rădăuţilor ee. 193 

D. Inseripţii, cari privese direct sau indirect Episcopia Rădăuţilor 209 - 

E. Acte, cari privese direet. sau indircet Episcopia Rădăuţilor a. 220 

F. Motamnice ... cc... ... ee ae... 230 

Tabla ilustraţiunilor. - 

anul 1493, 

„Ieouna sf. Nicolai ferceută în Mitropolii din Rădăuţi în 18 Nocmvr rie 1501. 

: Autograful episcopului Nicolai din S Maiu 1694. 

„Ieoana sf. Nicolai din Ceasoslovul Rădăuţului. 

. Frontispiciul Ceasoslovului din Rădăuţi. 

„Teoana.Mântuitoriulni din Ceasoslovul Rădiuţului. 

ll. 
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Icoana Bunăvestirei din Ceasoslovul Rădăuţului. 

Penultima pagină din Ceasoslovul Rădăuţului. 

Ultima pagină din Ceasoslovul Rădăuţului. 

Document dela Stefaniţă Vodă din 6 Octomvrie 1519. 

Antimis sfințit de mitropolitul” Anastasie Crimea în 15 August 1610. 

Antimis dela episcopul Ghedeon din '3 Aprilie 1706. 
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Veehia reședință episcopească din Cernăuți. 

Mormi ântul lui Bogdan I. Vodă, ctitorul bisericii din Rădăuţi.



Cap. |. 

Biserica din Rădăuți. 
  

Înainte de ce ne vom ocupa cu descrierea bisericii din Rădăuţi 

amintim în treacăt, cumcă, începutul Rădăuţului, ca localitate se 

străpune până pe timpul Dacilor, respective Romanilor, când el să 

se fi nuinit „Rottacenum“. t) 

Pe timpul înjghebării statului Moldovei -Rădăuţul să se fi che- 

mat „satul lui Radu sau Radomir“. ?). 

Însămnânță politică se pare să fi avut Rădăuţul î în timpul ime- 

_ diat după desciilecarea, Moldovei, căci în Volovăţ și în megieșitul 

Rădăuţi să se fi așezat Românii conduși de legendariul Dragoș Vodă 

şi în Rădăuţi se pare ca fost, după Volovăţ, una din primele reșe- 

dinţi domnești, căci cunoscut este, că domnii Moldovei aveau mai 

multe reședinţi, adecă una mai mult sau mai puțin stabilă și altele 

de vară. 2): 

Biserica din Rădăuţi a fost dintru început catedrală mitropo- 

litană, mai apoi episcopală, i iară din anul 17 82 încoace este paro- 

hială. Ea să fi fost clădită după tradițiune 3) — de lemn de stejar 

  

1) Baazuuupr MopanunoBr, IlpaBocrasnan NepRoBE BE Byxonunt;, C. Ilerepâypri 1874, 

- pag. 8. . 

PS 2) Wickenhauser, Geschichte der Klăster YWVoronetz und Putna, Czernowitz 1888, 

12, pag. 100 și Geschichte des Klosters Set. Onufri, Czernowitz 1881, pag 50; N-rul 159 al 

înventariului mânăstirii Putna şi Copia tabulară N-ro 135 aaceleia-ș mânăstiri. Observ aice, 

că suretul nr. 159 aduce 'greșita dată: 1399, în loc de 1392, Cf. şi Dr. D. Werenka, 'Topo- 

graphio der Bukowina, Czernowitz 1895, pag. 82. 

| 2) N. Jorga, Geschichte des rumiinischen Volkes, Gotha 1905, I. pag. 254 iși 336 și 

Neamul românese din Bucovina, București 1905, pag. 168 şi 185. 

3 Fe Bopodrezuus, Pax0Benk0€ JIPABOCIABNOE EIICHONCTBO 11 €ro seprons în Candela, 

Cernăuţi 1897, pag. 2: 55. Această biserică să fi fost închinată sf. Voevozi. Autoriul în aser- 

ţiunea, sa so razimă po Iuzepazrypran Cfoprurer Taznuso-pycenou Maru, jIesoz 1885, IV., 

unde însă cu toată stărainţa n'am putut afla nici uri cuvinţel despre aceasta biserică. 

1



2 . 

de Bogdan T (1349—1365), 1) domnul țării Moldovei încă înainte 

de anul 1369.2) 
Fiind însă aceasta biserică catedrală mică și îngustă, prin 

“ urmare neajungătoare, de aceea domnul Bogdan [., aprigul apără- 

toriu al ortodoxiei, sub a cărui domnie doi misionari franciscani au 
murit în 1349 în Siretiu, unde cereau să facă proseliţi pentru cato- 

licism, moartea de martiri, 3) zidi în locul bisericii celei mici şi 

înguste de lemn alta mai spațioasă și trainică de piatră, 4) care o 

închină sfântului ierarh Nicolai cu menința, ca ea, să fie nu numai 

catedrală, ci și loc de înmormântare pentru domnii țării și rudele lor. 

Lângă aceasta biserică catedrală se stabiliră, conform trebu-. 

inței și anume spre conliturgisirea și conlocuirea cu ierarhul, și 

călugări 5) și poporul avea acuma, două cauze întemeiate să numească 

aceasta biserică „mânăstire“, ceea ce ea de fact însă nu era. 6) 

Că aceasta biserică a fost zidită de amintitul domn resultă din 

“împrejurarea, că atât el — el în locul de onoare în partea dreaptă 

a naosului imediat lângă altar — cât și urmașii lui se află înmor- 
mântați în ea, și știut este, că numai ctitorul și rudele lui aveau 
dreptul să fie înmormântați în biserica, zidită de dânsul. ?) 

: Este imposibil a țină aserţiunea, că biserica din Rădăuţi ar fi - 
„fost zidită de Alexandru cel Bun 5) sau de Ştefan cel Mare.) 

Alexandru cel Bun și Ştefan cel Mare probabil, că au meritul, 
primul de a fi zugrăvit-o pe din lăuntru al fresco, iară al doilea 
domn de-a fi restaurat-o şi de-a fi înzestrat mormintele strămoșilor 

? - . 

său cu nouă pietre mormântare. 10) 

  

:) Dr. D. Oneiul, Geschiehte der Bukowina în opul „Îsterreich-Ungarn în Wort und Bild Wien 1889. . A „__ $) Eusebie Popovici, Istoria, bisericească, Bucureşti 1891, II., pag. 483, unde afirmă, că mănăstirea din Rădăuţi oxista pe la anul 1365 şi Jorga, Neamul românesc din Bucovina, pag. 193. 
3) Dr. D. Oneiul, Geschichte der Bukowina, pag. 69. 
9D. Onciul, Din istoria României. București 1906, pag. 16. 
5) N. Dobrescu, Intemeiarea, Mitropoliilor, București 1906, pag. 113—111. 
6) Melchisedee, Chronica Romanului, București 184, |. pag. 40. ?) D. Dan, Patronatul, Cernăuţ 1904, pag. 3. 
8) Jorga, Studii şi documente, XII. pag. XL. . 9) Jorga; Neamul românese în Bucovina, pag. 193—4 și Negoţul şi meştesugurile în trecutul românese, București 1906, pag. 93. - i ! e 10) Jorga, Geschichte des rumiinischen Volkes, I. pag. 336.
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Pentru vechimea; bisericii, anterioară domniei lui Alexandra 

cel Bun şi Ştefan cel Mare vorbesc destul de elocvent: morinintele 

primilor dorani ai Moldovei aflătoare întrânsa. :: : . -- 
„Apoi feliul zidirii ei, cure am numi rudimentar, încă ni îndică, 

că ea nu poate să fie zidită neci de Alexandru cel Bun, neci de 
Ştefan cel Mare, ci înt”un timp cu mult înainte de acești domni, !) 

cari doară au zidit biserici cu forme arhitectonice aproape în toată! 
regula, ba chiar cu toată arta arhitectonică, și tocmai în Rădăuţi, 

unde se odihneau strămoșii și rudele lor să fi zidi ei 0 biserică atât 

de simplă, aceasta este de necrezut. ap 

„Forma acestei vechi biserici este cea simplă, a  băsilicelor antice 
şi ea cu adevărat cuvânt poate fi considerată ca primul exemplar al 
acestei arhitecturi străplântat pe pământul moldovinesc. [ 

Ea, la început n'a avut lungimea de astă-zi și consta numai 

din pronaos, naos şi altariu. - 

Intreaga biserică este înzestată pe: din lăuntru î în toată lun- 
gimea ci cu două rânduri de simple și pătrate coloane de piatră din 
cari două sprijinese în pronaos, iară patru în naos boalta din mijlo- 

cul bisericii, care este mai înaltă decât boaltele cele două laterale 
aflătoare de ambele părţi ale naosului între coloane și păreții bise- 

ricii. Aceste coloane despărțesc naosul în trii galerii. 

Boalta principală este construită din piatră rară năsipoasă legată | 

la un loc cu var, ciment și năsip. Într'un loc aceasta boaltă este atât 

de defectă, că printr'ânsa se vede din podul bisericii în naos, , 
Boaltele laterale :sunt împărțite și au lungimi conforme cu 

distanțele dintre singuritele coloane din lăuntrul bisericii 2). Dea- 

supra, acestor boalte laterale se află sub acoperemânt în jurul bise- 
ricii chiliuțe înzestrate cu mici ferestre, ca și biserica din Horecea 

și cea a Înalţării Domnului din Iași. 

  

1) Wickenhauser, Geschichte des Bistums Radauz, Czernowitz 1890, pag. 5. - 
2) Ea în privința, despărţiturilor respective galeriilor samână cu biserica catedrală 

armenească din Ani şi cu cea 4 Franciscanilor din Ialicz. Aserţiunea lui Romstorfer în 

„Die Kirehenbauten ini der Bukowina“ in Mittheilungen der k. k. Central-Kommission. 

Jahrgang XXI. Wien, 1895, pug. 160, că biserica din Rădiuţi ar fi fost oare-când o mănă- 

stire latină acuma din ponderosul moment că bisericele latine nu se făceau cu altariul 

spre resârit, ci apus, nu poate fi cousiderată ca serioasă, și de oare-ce naosul este despărțit 

de pronaos prin un zid, ceea ce lu bisericele apusene nu se obicinuia. 

1%



„* Prima chiliuţă este situată în dreapta, deasupra pronaosului, 

iară altele următoare două mai mari deasupra naosului. ȘI în 

partea stângă se află deasupra pronaosului şi naosului o lungă chilie 

cu două ferestruice, care să fi fost în vremi de nevoie un feliu de 

bucătărie a călugărilor sinceli, și apoi încă o cămăruţă. Ile se par 

cau servit în vechime sau ca, locuinţe pentru schimnici sau ca loc 

de refugiu, pentru călugări și ca Joc de păstrare pentru odoarele 
bisericești în timpuri grele 1). 

La aceste chiliuțe duc din partea stângă a pronaosului niște 

scări înguste de piatră în formă de mele. 

În anul: 1559 Alexandru Lăpuşneanul Vodă a adaogat la 

aceasta biserică un pridvor sau tindă boltită cu două întrări, una de 
câtr& mează-zi și alta de câtră& mează-noapte. Pridvorul are înăl- 
țimea bisericii și drept în faţă o frumoasă fereastă în formă gotică, 
și alte două simple însă mai mici de asupra ambelor uși de întrare. 
Lângă ușa mează-ziuală a întrării se află zugrăvită icoana hramului 
biserieii și o piatră de-o lungime de 76 cm și lăţime de 55 cm prinsă 
în părete pe care este următoarea inscripție slavonă: 

, E „Băarongroaniiif Soga . 2 mocnit cia . Hi cur nersiemn | 
rro KA : mană A Îi cxBAcA can „ngungă wprcueuuiu [=] W aâro | 
"h'THBATO H pică. NORAOIHICA . ina îw sea oa sorsogi . | hp 

BEMAN MOAgĂBCKOH * BATO 333 Mua îi; |n N 1 npu tien'k RY ph. 
or ma % 2); 

„Ca bună, voința "Tatălui, 'cu ajutoriul Fiului și conluerarea, 
Duhului stânt s'a, început și zidit acest pridvor bisericesc de drept- 
măritoriul și închinătoriul Treimii, domnul Io Alexandru Voevod, 
domnitoriul țării Moldovii în anul 7067 (1559), luna lunie 30 și 
sub episcopul chir Euftimie. | 

Din acest pridvor se întră în pronaos prin o ușă de lemn 
prinsă în ușori de piatră cioplită. Uşorii au formă gotică și se 
împreună cu capetele de sus întrun unghiu ascuţit, 

  

1) Romstorfer, 1. e. tom, XXI, pag. 95. 
coace, De E. oral, Die Inschriften aus der Bukowina, Wien 1903, pag. 99 şi i Melehi- 

iti Ia câte-va mănăstiri și biseriei antice din Bucovina, Bucuresci 1885, pas. GI cu sreșala, că e Ş r «de 
«i «| 

5 | ete te NPHUpA în loe: le npânpa dela care a Împr umutat ș și D. Olines Y pragul î In articolul D.- sale: Biserica din Rădă ăuți în Bucovi: , Ju vimea li terară ? 
ur. ] CX Y06, pag. G. . 

” ! ! ”
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Pronaosul este despărţit de naos prin un părete, care ajunge 

până la, boalta bisericii. Din el se face întrarea în naos prin o ușă 

cioplită dintro singură piatră. Pronaosul este laminat prin două 

fereste cu cadre rotunde de piatră, adecă câte c'o fereastă în păre- 

tele din dreapta și una în cel din stânga. 

Naosul își primeşte lumina prin 4 fereste, cari sunt astfeliu 

împărţite, că 3 din ele, prinse în privazuri de piatră cioplită, sus 

rotunzite se află în păretele din mâna dreaptă, iară una, cu asemene 

privazuri însă în cornuri în păretele din stânga. 

„Altariul este luminat prin două fereste. 

Întreaga biserică împreună cu amintitul pridvor are o lungime 

de 33 m, o lăţime de 12:50 și o înălțime de 12:15 7, iară zidurile 

ei au o grosime de 1:26.) | 

Primordialul acoperemânt al bisericii era, de plumb colorat cu 

o coloare roşie închisă. Acoperișul consta din două părți, una care 

acoperia altariul c'o simplă cruce de fier deasupra și alta, deasupra 

naosului și pronaosului la a cărei capete se aflau 2 cruci simple de 

fier fără semilună. 2) i 

Mai tărziu s'a rădicat deasupra altariului un destul de înalt 

turn de lemn, cum se poate vede pe sigilul Episcopiei 3): din 

secolul al 18. | ” 

Astă-zi biserica din Rădăuţi n'are neci cupolă, neci turn și este 

acoperită cun. acoperemânt de şindilă în forma unei tarniţe la a 

cărei capete se află două cruci mari de metal ţinute de câte 4 lanţuri 

și postate pe câte o semilună cu coarnele în sus. Streșinele acopere- 

mântului se coboară cam 47 peste ziduri în jos spre a le scuti de 

stricăciunea ploilor. 

  

.%) Romstorfer, Kirchenbauten in der Bukowina în Mittheilungen der k. k. Central- 

Commission XXI, pag. 166 și WVickenhauser, Radauz, pag. 5, pe când.V. Tomiuk, parohul 

acestei biseriei în Mittheilungen ex 898, pag. 50, notiţa 42 înduce dimensiunile: 80-4 m lun- 

gime, 11:4 m lărgime, 10 m înălțime și 1:28 m grosime, cf. și Jahrbueh des Bukovriner 

Landesmuseums ex 1899, pag. Lil. - : Ă 

2) Asupra provenienţii semilunei sub crucile bisericelor noastre, cf. articolul Dlui Al.. 

 “Tzigara-Sumureaș, Semnul crucei, Convorbiri literare ex 1907, pag. 268. Aice însă observ, 

că acel semn la crucile noastre este întradevăr al semilunei. Vadă al Samurcaș erucile bise- 

ricelor din Kiew ş. a; din Rusia, unde lângă semilună se află și stelele dorite de D-sa. 

3) Conferă sigilul episcopiei Rădiuţului de pe ilustraţiune. !
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«. „n Păreții bisericii sunt sprijiniți pe din atară de 10 contraforturi - 
tari de: zid, cari ,se împărțese în următoriul” chip: 4 pentru zidul 
dela mează-zi, 2 pentru cel dela mează-noapte, 2. pentru cel. al 
altariului și 2 pentru-pridvor: 1): i e 

Imprejurarea, că păretele de: câtră imează-nopte al bisericii 
astă-zi este sprijinit nuinai de 2 contraforturi, pe când în:vechime 
era sprijinit de 6 contraforturi?) ni indică, că acest părete mii tărziu 
a fost înnoit când multele contraforturi au devenit superflue. 

Păreţii bisericii pe din afară sunt văruiţi, iară pe din lăuntru 
zugraviţi fresco. Vechia, zugrăveală ă fost restaurată în anul 1880 3) 
de pictorul academic și: arhidiecesan Epaminonda Bucevschi, un 
bun cunoscător! și admirator al vechilor picturi bisericeşti,. care 
„acuma din motivul indicat desigur că n'a alterat întru nimic vechia 
Zugrăvială, ci numai a reînnoit-o pe.unde era defectă.. 

“:* Intrând în “pridvorul bisericii aflăm în partea dreaşită de ușa 
nordică în pavea o lespede mormântară, -care poartă următoarea | 
inscripție română, cu litere cirilice: „Supt aceasta piatră' zac oasăle 
răpăusatei Marii, giupăneasa, logofătului Alexa Nicolescu dela țara 
românească, 'care sau pristăvit aice la Rădăuţi la anul ao (1770) 
Julie 4 zilet. 5. e N pa 

Dacă întrăm din pridvor în pronaosul bisericii, aflăm aice în 
partea dreaptă înaintea ușii, câre duce de aice la chiliile din podul 
bisericii, mormântul lui Toaniehie, &piscopul Rădăuţului: Inscripţia 
de:pă piatra; lui mormântară,  câr€ : măsură în lungime 150 ca, în lăţime la cap 60 cm, iară la picioare” 5T'cmn, astă-zi “este ștearsă și 
nelegibilă. Wickenhauser, care pela mijlocul secolului: trecut, a cstit 
Inscripția slavonă de „pe aceasta, piatră, o dă în următorul text 
Berman: „Dies der Grabstein Oaniki's, Bischof's von Radautz . ... 

  

, . . . . - 

3 
„19 Tomiuk, |. e., ea și Jorga, Ne avea numai 8 contraforturi, Ea a „9 Cf, Ilustraţiunea nr, 3, ii „> tii 3) Aceasta.o indică 

-1906, pag. 129 însă sus 
în anul 1882.:--. e 
„40 Dr. Rozak, |. e. pag. 113. Despre familia şi documente, tom. YI, pag: 627, 

amul românesc, pag. 125 susțin greșit, eă biserica ar 

c O inscripție depe păretele stâng din pronaos, Schematismus ex 
ține greșit, că restaurarea bisericii și renovarea picturii să 'se fi făcut ş Da RD a da 

munteană a Niculeştilor ef. Jorga, Studii 
m „N 

- te



xwelcher iiberging în die ewige Wohnung în den Tagen des wohl- 

ehrenhaften (blagocestiwago) (Stefan des Woewoden?) îm J. 10(12?) 

im Mon... 'Tag... !): „Aceasta este piatra mormântului lui QOanichie, 

episcop de Rădăuţi .... care sa mutat la vecinicul locaș în zilele 

dreptmăritoriului (Ştefan Voevod) în anul 70(12?) luna ... ziua...“ 

O tăbliță atârnată de păretele de deasupra mormântului ni dă 

cu un secol greșita desluşire, că episcopul loanichie ar fi murit în 

E 1403, căci el probabil Ca munit în anul 1504. 2) 

În: pronaos se mai află donă morminte situate unul în partea 

ret iară celalalt în cea stângă. 

“: Piatra mormântară de pe mormântul cel din partea. dreaptă 

are o lungime de 134 cm, o lăţime de 58 co, o grosime de 22 cm 

şi următoarea inscripție slavonă: _ i e 

în BArouzerHBnIn | H KoAREuBnIA [iu Grrepai BOERO JA Trip, 

Eau  moagatekoni. ci | Bor panta sofzo n . Spacu rpoRn că 

MATEpH „COE cranirt [E] pata aK5 „MIA re tu. npu CA nakwmtie?): 

„Dreptmăritoriul și de Hristos iubitorul (1 o. Ştefan Voevod, 

domnul țării Moldovii, fiul lui Bogdan Voev od, a înfrumusețat 

acest mormânt mamei sale Stanei în anul 7026 (1518), luna Tanu- 

arie 28, sub episcopul Pahomie.“ a , 

„Din aceasta inse ipție ar trebui să i credem, -ă Stefaniţă Vodă, 

care la moartea tatălui său Bogdan Vodă întâmplată î în 20 Aprilie 

1517 4) era de 11 ani), ar fi făcut îndată acest mormânt mamei sale, 

Este însă mai probabil, că Stanei, care în 28 Ianuarie 1518 a murit 

și s'a, îngropat aice, piatra mormântar ă i-a fost așezată mai. tăvziu. 

Aceasta aserțiune îș află întărirea și în împrejurarea, că Stana ca 

concubina lui Bogdan Vodă cel Chior n'a fost aflată de vrednică să 

fie așezată în grobniţa, lui Ștefan cel Mare din Putna, deci neci nu 

este de crezut, că locoteneriţa domnească s'ar fi grăbit să aşeze pe 

mormântul unei simple femei o piatră mormântără, 
a 

! 1 Wickenhauser, Radauz, pag. Il și Geschichte des Klosters Ilomor,' Czernowitz 

1881, pag. 243. , 
, 

2) Vezi capitolul IV. al acestei lucrări. , 

3) Dr. Kozak, |. e. pag. 110; Melehisedek, O visită, paz. 69; Boposrepuv, |. €. 

pag. 869 și un fragment la Wickenhauser, Radauz, pag. $. , , | 

4) D. Dan, Mânăstirea și comuna Putna, Bucureşti 1905, pag. 30. 

2) A. D. Xenopol, Istoria Rominilor, vol. Il. pag. 519. a a



Piatra mormântară din partea stângă a pronaosului are o lun- 

gime de 149 cm, o lăţime la cap de 60 cm, iară la picioare de 53 en, 

o grosime de 19cm și este înzestrată cu următoarea inscripție 

slavonă: 

+ Îvw Qrredă cors9 Pitz | BEMAN MOAgABCROM . BA'E” „3€ miga 

3. Spacu rpS csoEMt nprt gt anu naja 3 anacracii fate | age 

ouă seruri ce + SAI AAURA BOEBO „AIA np'kerasnca BA'R” „Stiu 

“mia MAp ks —1) 

„lo Ștefan Voevod, domnul țării Moldovii în anul 7005 (1497) 
luna A prilie 11 a înfrumusețat mormântul strămoașei sale, a cniajnei 

Anastasia, care a dat Coţmanul acestui lăcaș, fiica lui Laţcu Voevod, 

ea a.răposat în anul 6928 (1419), luna Martie 26.4 

Aice trebue să observăm, că de. facto nu Anastasia, soția lui 

Jurg Koryatowiez, a dat Coţmanul bisericii, respective Episcopiei 

Rădăuţului, ci Alexandru cel Bun la dat Anastasiei în us viager cu 

destinațiunea, ca după moartea, ei să rămâie proprietatea Episcopiei, 
după cum se va vede dintr'un următor capitol. 

Și în naosul bisericii se află morminte princiare, și anume 1 
înzestrate toate cu pietre mormântare. Trei din ele se află pe partea 
dreaptă, iară, patru pe cea stângă. | 

A. Partea: dreaptă: 

1. Incepând dela altar în spre naos aflăm un mormânt înalt 
de 39:5 om. Pe el se află o piatră mormântară de-o grosime de 19 cn 
o lungime de 171 e, o lăţime la cap 69 cm, iară la picioare 53 cm 
pe care se vede următoarea, inscripţie slavonă: 

* dir G:RÎEX2) Îv Grep|aun ROESOBA Tipa BEMAN moagaal- 
ckoH. ciin Rorgantă BOEBOAhI + Spacu | ex „TPS ca „EROEMB | ngk- 
Was. -erapomS Bot pan Boso . 8 NE. sin . RUA re kg. . că rpoBnI 
tată mierpn IL - ! -: (Emblema „Moldovii) 2) 

„Cu milalui Dumnezeu Io Ştefan Voevod, domnul țării Moldovii, 
fiul lui Bogdan Voevod, a înfrumusețat acest morm ânt strămoșului 

  

1) Dr. Kozak, |. e. paz. 109; 
KeBii“'5, |, e. pag. 368 și WVielenh: 

2) In loc de „Gosieni, 
3) Dr. Kozak, 1. e, pag. 102, greșit 1 

pg. 868 și în text germ 

3 Melchisedec, 1. e..pag. 68, însă cu multe greșeli; Bopo6- 
iuser, ]. e. pag. 9, ambii răzămându-se pe Melchisedec. 

a Melchisedec, |. e. pag. 63 și DBopoGenitrs, | e. 
an corect la WViekenhauser, 1. e. pag. 1—8.
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său, bătrânului Bogdan Voevod în anul 6988 (1480), luna Ianua- 
rie 27. Aceste morminte le-a făcut meșterul lan.“ 

Împrejurarea, că acest mormânt este situat imediat înaintea 

altariului în partea dreaptă a naosului ne întărește în credinţa, că 

„Bogdan I. Vodă este ctitorul actualei biserici zidite din Rădăuţi, 
căci în locul amintit numai ctitorii se înmormântau. 

Meșterul Ian poate « că n'a fost slav, căci dacă era, atunci poate 

că n'ar fi făcut greșeli în cioplirea inscripțiilor slavone. 

'2) A doua piatră mormântară, așezată pe un mormânt de-o 
înălțime de 56:5 cm, situat în urma celui dintăi, are o lungime de 

170 cm și o Lăţime la cap de 61 cm, iară la picioare de 55cm și 
următoarea inscripție slavonă: 

a 

m . va .. Ş a aa . 
b. EAroriner usii n XSat [src Iw Grrepă B0EsogAa Pip ema 

MOABABCKOH. ciin ToPana!) BofsoA Snpacii rpoe cz CBOErO npkataa 

Î | data sorsoani * îs A” „sun. Ma re i . npn ein pa” 

poteko Ibuuin: (Emblema Moldovii).?) 

„Dreptmăritorul și de Hristos iubitoriul Io Ştefan Voevod, 

domnul ţării Moldovii, fiul lui Bogdan Voevod, a înfrumusețat acest 

mormânt strămoșului său lo Laţeu Voevod în anul 6988 (1480), 

luna Ianuarie 20, sub episcopul Rădiuţului loanichie.“ 

Tmprejurarea, că Laţeu. sau "Poader 3) Vodă este înmormântat 

"în biserica, ortodoxă din Rădăuţi, iară nu în cea a foastei Episcopii 

romano-catolice din Siretiu, este o dovadă, că trecerea lui la confe- 

siunea, romano-catolică a fost numai o simplă formalitate, 3) izvorâtă . 

din priviri mai înalte politice şi că el, care cu toată declarațiunea 

trecerii la acea confesiune, î-ș păstra credința, și obiceiurile strămo- 

sești 3), înainte de moarte s'a lepădat și de aceasta, formalitate lipsită, 

  

1) In loe de „Boraana“. 

2 Dr. Kozak, |. e. pag. 104, greșit la Melchisedec, |. e. pag. 63 și BopoGxeniur, |. e. 

i a ă a elasat ultimul pasagiu 
și în text german corect la WViekenhauser, 1. e. pag. 1—8, care îns p 

di pţie. _ 

” ei uşa SC chema din botez, Cf. B. P. Hasdeu, Etymologicum magnum Romaniuc, 

IV. pag. COLI, ae 
si Xenopol, . e. pag. 135-—6 si Jorga, Neamul românesc, pag. 186. 

3 |, 1. e. pag ș gi, 

5) Jorga, |: e.
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de: sinceritate, căi în.altfel! n'ar fi putut fi înmormântat într'o bise- 

rică ortodoxă. pi Mee E 

3) Piatra de pe al treile mormânt, care se află jos, într'un rând 

„cu pardoseala bisericii, lângă stâlpul al doile din partea dreaptă a 

naosului, :măsură în lungime 168 cm, iasă în înălțime 51 cm. Ea a 

fost înzestraţă c'o inscripție slavonă, care astă-zi însă este cu. totul 

ștearsă de picioarele închinătorilor, deci neci nu se: poate ști cu 

siguritate cine odihnește: sub dânsa. - După, dimenziunile: mormân- 

tului sar pute susţine, că într 'Ansul odihnește corpul unei femei, 

poate a a Mariei :), doamna lui Bogdân Vodă, etitorul bisericii sau a 

Anei 2), doamna, | aj Laţeu Vodă, neeclătită în credința, ortodoxă ci 

toate ademenirile propagandei Latinilor. - 

B. Partea stângă. . 

1) Prima piatră mormântară ă din aceasta parte, începând șirul 

dela altar, este așezată într'o înălțime de 37 cm, şi are o grosime de 

13 em, o lungime de 162 em, o lăţime la cap de 61 er, iară la picioare 

de 50 cm eu următoarea inscripţie 'slavonă: 

E RAFOIRETIENIH, n. Xoaoeitnin | Î& Gregă c0ERopA Tnph 

„BEMAH  MOAgABCKON. -Clin "TOPana ROEEOgNI Spacu rpoRn că 5OEMOY 

npt aka IaunS erapomă” | ring sOESOA E: — MIRE NORH Srpri 

Ma Xa: —: za „Sun Mua Man KE : (emblema “Moldovii) 3): 

„Dreptmăritoriul și de Hristos iubitoriul Io Ștefan Voevod, 

doina] țării Moldovii, fiul lui Bogdan Voevod, a înfi umusețat acest 

mormânt 'strămoșului său Ioan Ștefan Voevod-cel bătrân, care a 
bătut pe Unguri la Chindău, în anul 6988 (1480), luna Muiu 20,* 

In acest mormânt așadară odihnește: Ștefan 1 Mușat Vodă, 
tratele antecesorilor'săi în domnie, adecă lui Petru și Roman I. Vodă, 
carea bătut pe Ungurii, cari "conduși de regele lor Sigismund năvă- 
liseră în ] Moldova. 4) 

  

E 1) Haşdeu, Etymologicum tom. IV. | : Jora: «hi îini Volkes, L. pas 288. 08 | „ko „ pag. CCILI; Iorga Geschichte des rumiinisehen 

2 L. e 
3) Dr. Kozak, |. e. pag. 105, greşit lu Wickenhauser |. e. și Olinescu, 1. e, Ielehisedek, 1. e. pag. 64, BopoGruBur5, l. €., 

3) L. Bogdan, V. soldovinesti până . PR și 18. ) dan, Vechile eroniee moldovinești până la Urechia, Bucuresei 1891, pag. 24



ll 

? 2) A doua piatră mormântară; situată înt?o înalțime deaproape 
40. cni, are o: lungime de 172 cm, o lăţime la cap de 63 cm, iară ă la 
picioare de 56 cm și următoairea inscripție slavonă:.:. 

A MAIA BRE BATO'MCTHBNIH | fun ună ÎX.0 Grea EOEBG roc- 
NOAĂ Excet „ BEMAN  MOAAECOI, ciih „Bor panta. EOEBO ANI. FOCNO Ap: 
BEMAH îMOA BABcROH E] Sp acu, rgosn cz x] cRoEmb. npr arte se lu 
Pomaud _Bottog'k rocnoaagi BEMAH IMOAgAscRON +. „SAE siină . 
Sua. . NE 1.6 (emblema Moldovii):1) . i 

„Cu. mila lui Dumnezeu dreptmăritoriul nostru doimn: To Stef an 
- Voovod, domnul :întregei : țării“ Moldovii, fiul: lui. Bogdan Voevod, 
domnul ţării Moldovii, a înfrumusețat acest mormânt; strămoşului 
său lo Roman Voevod,-domnul țării Moldovii î în anul 6987: (1419) 
luna Decemvyrie Ip. FEN 

Aice odihnește, după aceasta inscripţie, Roman 1, . Voda tatăl 
lui. i Alexandru cel Bun.:2) + î:. at . 

3) Mormântul al treilea măsură, dimprennă cu piatra de deasupra 
în înălțime 61 cm, în lungime 173 cm, în lăţime la cap 63 cer, iară la 

picioare 53 cm și pe piatră se află următoarea inseripție s slavonă: 
TR Răroineriignin n XSmecn | sân Îi Orregă EOEBO AA Pa EMAH 

mă aseon . crin RoPana! ROEBOgRI . Srepacii rgS cz pEas csoemă. . | 

Îă. BoPand soro. gara 5) a AnEgĂțA BOEBOnI :: — BAR, sn. 

mia re. E gin. 5z kunaa EMY n(a)ma (emblema Moldovii) 4). 
„Dreptmăritoriul și de Hristos iubitoriul Io Ştefan “Voevod, 

domnul ţării Moldovii, fiul lui Bogdan Voevod, a înfrumusețat acest 

mormânt moșului-său Io Bogdan: Vo&vod, fratelui lui Alexandru 

Voevod, în anul 6988. (1480), luna Ianuarie 25. zile spre vecinica 

  

lui pomenire. “ Sa 

Acest Bogdan Vodă, fratele lui Alexandra cel “Bun, nu era, 

moșul, ei unchiul mare al lui Ștefan cel Mare, căci după: cronica 

putneană Alexandru cel Bun era moş lui Ștefan cel Mare DI 

_? 

-- : - 1) Dr. Kozak, . e. pag. 106 şi Melchisedec, |. e. pag. 63—4, greșit Bonodreart e. 

şi în text erman corect Wiekenhauser, l. e. _ 

2) Iorga, Istoria Românilor î în chipuri și icoane, București 1903, 1. pag. 30. 

„2 Cetoşte: „Bparai, - ! 
, 

n De Roz „E ” e. pag. 103; Melchisedec, l. e. pag. 64; greșit Dopodreon, Il: e. 
La 3 

| ă 

pag. 368 şi în traducere germână corectă Wickenhauser, |. e. pag. 8. 

5) I. Bogdan, 1. e. pag. 144. 
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4) A patra piatră mormântară, zace pe un fundament înalt de 

60 cm, axe o lungime de 168 cm, o lăţime la cap de 63 e», iară la 

picioare de 59 cm și următoarea inscripție slavonă: 

+ BAr one EnIH Ma... Orei EOEEOBA Pnpn gEmau 

„ MOAgARERON “clih BoPana BOEBO ALI + Sa gale rpS cz u Sunoy enormă | 

Îi Tofan soesogt $ ci dÎnegă 9 pa BOEBOAnI: = BA . „atgnui . MEA . 

(emblema Moldovii) 1); 
„Dreptmăritoriul și ..... : Ştefan Voevod, domnul ţării Mol- 

dovii, fiul lui Bogdan Voevod, a înfrumusețat acest mormânt unchiu- 

lui său lo Bogdan Voevod, fiul lui Alexandru Voevod, în anul 6988 

(1480), luna Ianuarie 30.% 
Acest mormânt este a lui Bogdan Voevod, tatăl lui Ştefan cel 

mare și nu a unchiului său, precum s'a însemnat greșit pe piatra 

mormântară. 2) 

Pe păretele din dreapta naosului de lângă întrare se află icoana 
ctitorească. Ea, represintă pe Mântuitoriul, care șede pe tron asistat 

de doi îngeri. Lui îi aduce un domn îmbrăcat în haine domneşti și 

- cu coroana pe cap biserica în prezenţa sf. Nicolai, care stă înaintea, 
lui Hristos. Acesta cu dreapta binecuvântă biserica, iară cu stânga 

se sprijinește pe-o evangelie luxuos legată. - 
Acestui Voevod bărbos îi urmează un tânăr fiu de domn încoro- 

nat și el și un alt Voevod îmbrăcat la fel cu cel dintăi, apoi o doamnă, 

o domniţă mică neîncoronată și în fine- o altă doamnă, înveșmân- 
tate luxuos și ambele cu coroane pe cap. 3) 

Altariul este despărţit de naos prin un iconostas vechiu. 

"În altariu se află pe păretele nordic, dela jertfelnie în dreapta 
o tablă de piatră cu următoarea, inscripţie slavonă: 

  

1) Dr. Kozak, |. e. pag. 108 și greşit la: Melehisedee, 1. e?pag. 69, Bopodresuus, |. e. 
pag. 369 și Wiclkenhauser, |. e.: 

2) Jorga, Studii și documente, VI. pag. 695. 
3) Dl Jorga în Neamul românese din Bucovina, pag. 196 susţine, că pe tabloul etito- 

rese lângă Voevozi nu s'ur mai vede nici un chip de doamnă. Aceasta greșală se explică 
prin împrejurarea, că partea, din fund a acestui tablou ctitorese și mai ales "chipurile celor 
două doamne şi chipul domniei sunt zăhiite prin strane înalte, care le acopăr cu totul, așa, 

_că nu se pot vede. Abic după scoaterea stranelor din locul lor am putut vede întreg tabloul 
ctitorese. „ice trebue să mai observ, că dl Dr. D. Onciul în Geschiente der Bukowina; Le. 
li crede, că tabloul etitorose se pare a representa pe Alexandru Vodă. — Cf. tabloul
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s 

AN Ge an pacn ex lu EOgaun (emblema Moldovii) | BOW 
LES g 

Tha EMA MO âckoni H:KE npo|nigeoati Toro — mu. matii Rârni | n 

Sri câ cit „n w Sen MALIHEH BOM | n czarbr osâNcA CA MAuIH MO- 

AEBUHKO KYp NAXWAMIE Fină papei Suma ECMO A MAE 

DA păsit n Ba civcenine Ain Fhicsa-MH n „pan Bem MAUIEH MIT pO- 

noan | paper fig î XpA ere ApXtEpapXA Hi ABjiraopuya UH- 

OARI + Wa a Hu En naxomie | nu NA 8 KO Bă Hacege 

tina Y uauen |] MT ponoaln. A “ron îhnn no € mt Secu | 
m a n 

pă AA MA CAB BE BCE MauiE RMO pOKOAf Lua aa Bf pa 

  

cd DEME usi na ka:Roe Nk E u£ mupo|uocua $ se nagaaii a Za 
Spa B:REILA AYpria | ca [iu non A no mame :nusorr't cORO HA 

pă | Bu A Sun MA kO:RoE "Ark SLI Hama mă. „edit l Za cieniie 
Iatue See napacră A gara | _AYpria N nă Are ca Ki nori 

me Ficnazuti mau pan | a 8 ga mă darui WE na cerpaurk 
CA | a. ger MA E e.) 

„Iată eu robul lui Dumnezeu lo Bogdan Voevod, domnul ţării 

Moldovii, a plăcut domniei mele din inimă cinstită și curată şi din 
toată voia. noastră și ne-am sfătuit cu rugătoriul nostru. chir Pahomie, 

episcopul de Rădăuţi și am rânduit pentru sănătatea noastră și mân- 

tuirea sufletului domniei mele și am dat Mitropoliei noastre din 

Rădăuţi, unde este hramul sfântului arhierarh și făcătoriu de minuni 

Nicolai 800 de zloți, iară episcopul nostru Pahomie sau ori și pe 

cine va alege Dumnezeu episcop în Mitropolia noastră, și acești 

„episcopi cu toții să ni slujască după moartea lui pe timpul întregei 

noastre vieţi, cât ni va da Dumnezău să fim în viaţă, în fie-care an 

în dumineca miropurtătoarelor sara paraclis ș şi dimineaţa, dumne- 

zeasca, liturgie cu toți preoții și după viața noastră, cât ne va da. . 

Dumnezău, au să ne facă în fie-care an sara parastas și dimineața 

liturgie pentru mântuire. ȘI dacă ar îndrăzni cine-va și n'ar împlini. 

dania noastră, acela să aibă a. da răspuns la înfricoşatul ju(deţ) .... 

În anul 7023 (1514), lună Decemvrie $.... 

  

1 Melchisedec, |. e. pag. 61—2; Dr. Kozak, |. e. pag. 111—2 și în trăducerea ger- 

mână Wiekenhauser, Radauz, pag. 12 și Set. Onufri, Czernowitz 1831, pag. 50; Olinescu, 

|. e. pag. 4 susţine greșit, că Bogdan, fiul lui Ştefan cel Mare ar fi dit Dpiscopiei de Ră- 

dăuţi rangul do Mitropolie. Dlui trimite pe ctitori la inseripţia aceasta, care ar respectivul 

deeret de înaintare. Dl. Olinescu se vede, că n'a citit inseripţia și așa susține aice, ca şi în 

întreg articolul D-Sale, lucruri false. . A
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În altariul bisericii se află pe lângă păretele despre răsărit un 

fel de prispă de piatră cioplită în forma unui semicerc, care cuprinde 

cum a triia parte a păretelui amintit. Prispa are o înălțime și lărgime 

de aproximativ !/, de metru. Ast-fel de prispe se găsesc numai în 

cele mai vechi biserici, catedrale episcopești sau mitropolitane și pe 

dânsele 'ședeau preoții de-o parte și de alta a arhiereului pe timpul 

cetirii apostolului. 

Biserica posedă din vechile odoare bisericești numai urmă- 

toarele obiecte: 

1. Un vechiu aer cusut cu matasă pe care Hristos se află culcat 
pe partea stângă, mijlocul corpului lui este înfășurat c'o'năframă, 
iară capul lui împrejurat de raze strălucitoare. Pe aer se văd îngeri 

şi serafimi cusuţi cu fir. Aerul încadrat atârnă pe păretele stâng din 

naos imediat lângă s. altariu. 1) 

2) Un ulcior pântecos de aramă lucrat în flori cu grumaz foarte 
îngust. [E] se întrebuințează pentru spălarea mânelor preoților înainte 

de proscomedie și după sf. liturgie. | 

3) O icoană a Maicei Domnului zugrăvită pe pânză. 2) Deasupra 

acestui chip se văd chipurile a doi evangeliști ș și anume a lui Matei 
în dreapta și a lui Luca în stânga. În josul chipului Maicei Domnu- 

lui se represintă, două epistole pecetluite, un pieptene și o păreche 
de foarfece, cari toate obiecte sunt ţinute de-o cordică întinsă. 

Icoana poartă următoarea inscripţie: , Preosfinţitului și nilostivului - 

„înieu părinte Preosfinţiei sale chirio chir Dositei, Episcopul Rădiu- 

țului cu smerită plecăciune să, închină. & - 

În aceasta biserică în vechime se aflau — după un manuscript din 
secolul al XVII aflător în biblioteca sinodală din Moscva — întregile 
„moaște ale sf. Leontie ” cari astă-zi însă nu se mai află într ânsa, 

  

  

1) Cf. şi V. 'Tomiuk, |. e. pag. 238, notița 195 şi Jahrbuch. des Bukowinaer Landes- 
Muscums ex 1898, pag. 115 și Jorga, Neamul românese din' Bucovina, pag. 124. 

%.Jorgu, |. e. 
3) Onucanie CIaBaHcEHII"I pysonuceii MocroBcRou einoaxenoii OuGziorenul, cedat de 4. 

Toperiii ș și K. Ilepocrpyezz, Mocana 1862, tom. III. 3, pag 310: & Pagobyaka & ehiniu 
cn Aeon u9 dOTEOpEUL, 
Episcopie zace sf. Leontie făcătoriul d 
pag. 206, nota 1. 

AnnTa E TEA wkaz: „In Rădănţi la 
e minuni cu întreg trupul“; ef. şi Dr. Rozak, |. c. 

”



15 

neci nu se știe încotro și-au luat drumul. În Rădăuţi nu sa păstrat 

nici o amintire a acelor moaște, cari se :par6 au fost: prădate pe 

timpul: lui Vasile: Lupul Vodă pe la anul. 1653 1), dând: biserica, 

aceasta, a fost prădată de tălhari 2) iespective de Cazacii lui Timuș 

Ilmelniţchi. i LII 

Lângă biserică și anume în partea răsăriteană a altăriului: se 
află sub zid o lespede mormântară cu următoarea, inscripție română: 

-+ Supt'această piatră odiehnește robul lui Christos Dumne- 
zeu, ierosehimonachul (Andrian) tată după trup preosfințitului mitro- 
polit a Moldovii Iacov, înmormântat în anul 7256 (1748), luni 11.%') 

*. Nu departe de biserică, și anume spre nord-vest dela 'dânsa, se 
- află o clopotniță masivă de piatră, care a fost sfârşită de Dositei 

episcopul Rădăuţului în 9 Aprilie ă anului 1781.24) Sub dânsa se 
află un tel de pivniţă, care astă-zi se foloseşte ca o câmară, în care 

se ţin lucrurile bisericeşti ieșite din-uz. Răposatul consilier de finanțe 
Wickenhauser a cetit pe-o fereastă -a acestei clopotnițe înainte de | 
anul 1890 următoarea inscripţie în limba română:' „Cu osârdia şi. 
truda cuviosului dichiu Ioanichie a zidit chir Dositei, episcopul 
acestei Episcopii acest turn cu toată cheltuiala sa în zilele de Dum- 
nezău iubitoriului împărât Iosif []. în anul 7283 (1774). 5) 

In aceasta, clopotniţă se află patru clopote, și anume: | 

1) Cel mai mare este făcut de episcopul Dositei în clopotăria 

Episcopi6i, după cum aflăm din inscripţia aflată depe dânsul: „Acest 
clopot a sfintei Episcopii Rădăuţului, unde este chramul sfântului 

archierarch Nicolai sa făcut cu priveghiarea și cheltuiala a de 

Dumnezău iubitoriului chir Dositei. Ispravnicul lucrului a fost dichiul 

  

1) Cf. Miron Costin în Cronicele României, |. pag. 310 şi Dr. D. Onciul, |. e. paz. 111. 

2 Cf. Anexele. ! | 

2) Dr. Kozak, L. e. pag. 19, nota 2 zice, că aceasta piatră mormântară Sar fi aflat sub 

streșină bisericii, ca şi când ea astă-zi mar mai fi acolo, eceu ce nu corespunde cu adevărul. 

Râmășiţele pământene a călugărului Andrian le-a strămutat episcopul Dositei, la dorința 

mitropolitului Jacov din 26 Decomvrie 1757 (ef. N-rul 145 al inventariului din mănăstirea 

Putna) în 20 Junuarie 1158 lu Putna, unde le-a înmormântat în tinda bisericii. Vechia 

lespede mormântară. însă a remas în Rădăuţi. Cf. Wiekenhauser, Set. Onufri, pag. 242, 

Jorga, L. e. pag. 126 și 138 și D. Dan, Putna, pag. 40; Jorga, Inseripţii, II. Bucureşti 1908, 

pag. 12, care diferă puţin dela lectura mea. 

% Wickenhuuser, Homor, pag. 238. AR j ȘI 

3) YViekenhauser, tadanz, pag. 45—6, probabil că c'odată greșită.
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Toaniţ și elopotul s'a vărsat la însa-ș sfânta Episcopie de clopotariul - 

Petru Nemeș în anul 1780“. 1) 

Stricându-se acest clopot a fost de iznou varsat în mai multe 

rânduri, ultima oară în anul 1896. 

2) Clopotul al doilea după mărime, este cel mai vechiu. EI se 

pare ca fost dăruit Episcopiei de Ştefan cel Mare, căci poartă urmă- - 

toarea inscripţie slavonă: - 

+ Twain Grepan B0EEOgA BEMAM MOngazcon“: 2): 

„Ioan Ştefan Voevodul ţării Moldovii.“ La finea inscripției. se 

află emblema Moldovii. 
3) Se mai află încă două clopote mai mici decât cel al doilea, 

„ele sunt însă de-o provenienţă mai nouă. | 

La finea, acestui capitol trebue să mai amintim, că biserica mai 

posedă și un jâlţ episcopese de lemn de stejar înfrumusețat cu 

cioplituri și încrestături făcute cu cuțitul. EI a fost aflat de autoriul 

acestei lucrări în Martie a anului 1906 în pivniţa — camară de sub 

clopotniță, unde sta aruncat .cu alte lucruri bisericești deja ieșite 

din uz. N | 

Jâlțul a fost trimis la Exposiţia din “București, unde a fost 

expus în pavilionul Românilor din Bucovina în despărțitura obiec- 

telor istorice, eară astă-zi se află în Museul țării din Cernăuţi. 

1) YViekenhauser, Radauz, pag. 46. 

___2) O asemene inseripţie poartă un clopot dăruit Episcopiei Romanului de Ştefan cel 

Mare, ef. Melchisedec. Chroniea Romanului, I. pag. 133.
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Cap. n. E - ai | „ | 

 Iniiţarea Mitropoliei Moldovii. ia 
  

In Moldova de sus deja pe la sacoputul secolului al XII ) şi 

anume în anul 1164, așadară anterior descălecării, au locuit 

Români, cari acuma, în anul 1234 aveau episcopii lor ortodocși, pe 

cari Papa din punctul său de vedere îi numește „falsi episcopi“ 

sau „pseudo-episcopi“, care erau foarte activi și făceau chiar 

proseliți. 2) | 

Aceşti episcopi de. bună seamă reotinoșteau. pe unul dintre 

„dânșii de primul, adecă de mitropolit. Se înțelege, că acest mitro- 

olit nu. avea, neci un feliu de recunoaștere din partea patriarhului 

constantinopolitan, care, după cum vom vede mai târziu, a urmat 

abie în 26 Julie 1401. In aceasta privință biserica, Moldovii nu 

era, care făcea începutul, căci știm, că Mitropolia Haliciului, înfiin- 

țată pe la anul 1299,3) fu abie în anul 1345 recunoscută. de 

Joan IV, patriarhul Constantinopolei. | 

Episcopii moldoveni îl întitulau pe mitropolitul lor dsdică, Ş 

care în tăcere purta acest titlu, poate fără neci un feliu de preten- 

siune iurisdicționară. 

Ast-feliu vor fi mers.lucrurile până sub domnia lui org Vodă | 

Koryatowicz (1374—7 7). Acest domn ortodox însă străin, adus în 

ţară de partidul ortodox, care era greu jignit în simţul său religios 

  

9 Dr. D. Oneiul, Geschichte der Bukowina, în Osterreieh-Ungarn în Wort und Bild, 

Wien 1899, pag. 61; Românii din Dacia traiană, Bucureşti 1902, pag. 3 și Originele prinei- 

patelor române, Bucureşti 1899, pag. 85; ! N, Iorga, Geschichte des rumin, Volkes, I 

pag. 190 şi 59 și Istoria literaturii religioase, București 1904, pag. VII. 

2) Iorga, Geschichte, pag. 134 și Istoria biserieii româneşti, Bucuroşti 1 1908, 1. pag. 14 

și Zimmermann-WVerner, Urkunden, |. pag. 60—l. . 

3 Dr. “1. Pelesz, Geschichte der Union, YYien 1878, I. pag. 318 şi By, 

$) Melchisedec, Chronica Romanului, L. pag. 58. 

a 

wWboTic4 - 

AÎaraul3 Careacară
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de proselitismul romano-catolic instalat în ţară prin înființarea unei 

Episcopii latine în Siretiu, căpitala ţării la anul 1371 prin Laţcu 

Vodă.) 

lurg Vodă deci începă, spre a contrabalansă năzuințele de 

convertire ale Latinilor, a se îngriji de instituţiunile ierarhiei orto- 

doxe din ţară,?) cari sub presitinea,.Latinilor puteau doară numai 

să vegeteze.: Inţelegând, 'că lucrul principal este să ocupe locul «de 

mitropolit al ţării, luă, blagoslovenie dela-patriarhul de Ohrida?) 

: puse pe jălţul mitropolitan pe un oare-care Teoztist. 4) 

d Lui Turg: Vodă: deci nu-i se .poate'atribui. meritul de-a fi creat 

ibtirpoia Moldovii, ci numai de-a fi ocupat din'vechime existentul,: 

însă prin influința: latină Vacantul s scaun! mitropolitan eu persoană 

unui pârâ-care. "Teoetist. ta ua zi 

ai “Tiprăiiratea. | că Tatg Vodă Sa. adresat la Patriarhatul din: 
Ohrida pentru binecuvântarea amintitei ocupări a scaunului mitro- 

politan, nu era, un noviim, ci un Obiceiu vechiu cunoscut la Con- 

ștantinopole. A 

„ȘI tocmai aceast cunoștință de Tmaraii ni explică cuvintele 

vatriaehului constantinopolitan adresate 'câtră Antonie, mitropolitul 

Haliciului,, că „dacă nu sau adunat numărul recerut de episcopi 
dia 

spre. a pute. consacra. episcopi, să se adreseze mitropolitului Ungro- 

vlahiei. 5) Patriarhia constantinopolitană adecă știind, că biseriea 
Moldoyii 1 nu-i aparţine, de aceea neci. nu voi, în acest. cas să ceară 

ceva, dela “Bpiseopatul ei, și sfătui pe Antonie la anul 1311 să se 

adreseze celui din Ungrovlabia, o 
.. x. 

LIRI EREI 

- 4 : - . , 4 azi . PE , a. Pai : 
da ai . A LL: . . : e 

  

77 7 i 

ie AD D. Oneiul;1. e: păg. 10—"1.şi Din istoria României, pag. 16. , 

ii 9 DEN. Dobșestu, Intemeiarea mitropoliilor în țară, pag. 13 susţine, că sub Laţeu 
Vodă nu exista nici o episcopie în Moldova. "Dacă ar fi fost așa, atunei întrebim pentru 
cine a zidit Bogdan Vodă catedrala din Rădăuţi și cum se unește teoria D: Sale cu spiritul 

timpului, care pretindea, ca imediat” după constituirea politică a unui stat să se așeze și un 
mitropolit? i pac , ; , 

- 3 

€ ) Dobrescu, |: e. pag. 76 aămițăna mitropolia lui Iurg susține întărirea ei de patriar: 
hul de Târnova. . ' , . 
ÎN - ) Numele este relevat, destul că: Ureche ni face cunoseut . actul ocupării Mitro- 
maci Put prin un a titular (Cf. Cogălniceann, Cronicele: României, Bucuresei 1872, |. 
pag. m. i Pa , . i 

5) Acta patziarelatus, IL. pag. Di 79. . în - tg . : . is , -. îm 

e 
pi 

.
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Pe acest sfat deci al patriarhului: constantinopolitan nu 'se 
poate zidi ca, pe o temelie solidă și susțină ipoteza, că la anul 1371 
în' Moldova nu există, episcop ortodox. % 

| Mitropolitul Teoctist, instituit de lurg Vodă Koryatowiez, se 
pare că n'a arhipăstorit lung timp în Moldova și că el probabil a 

murit după o scurtă arhipăstorie. Lui îi urmă, Iosif Î., o rudă?) de a, 

lui: Petru Muşat Vodă, care era cu metania dela mânăstirea 
Niamţ. 3) | 

Acest mitropolit - fusese . hirotonit de Antonie, mitropolitul 

Haliciului (1371—91)%) din Galiţia în anul 13745) întru episcop . 
pentru Cetatea, albă pe care Iurg Vodă a alipit-o înainte de 3 Iunie 
13746) la Moldova, și apoi a supus aceasta Episcopie și partea de 

"mord a Moldovii Arhidiecezei Haliciului.?) .. 

+ Probabil, că Petru sau Roman Mușat Vodă a înaintat pe Iosif, 

episcopul Cetăţii albe, după moartea miţropolitului. Teoctist, nu 

mult după anul'13746) la rangul de mitropolit al ţării, care a 
condus biserica Moldovii până la anul 1415.9) , 

. Aceasta, înaintare a episcopului Iosif. la rangul de mitropolit 

al țării, s'ar pute aduce ca argument pentru timpuria existență a 
unei Mitropolii în Moldova. 

,: 

- Existenţa, unei Mitropolii în M oldova î în timpuri vechi, adecă pe 

la anul 13710—17 1,10) așadară anterioare anului 138111) o dovedese 

  

1) Dobrescu, |. c. pag. 13—5. | 

2) Iorga, Istoria, literaturii religioase, pag. 1, pe cână Nareis Creţulescu, Istoria, sf. 

mănăstiri Rișca, Fălticeni 1901, pag. 37 zice, car fi fost fiul lui Petru Muşat Vodă. 

» + 2) Melehisedee, Catalogul miinistirii Neamţu în Revista pentru istorie a lui Toeileseu, 

anul Il. vol. |. fase. IL: pag. 13%. .. 
. : 4) Dr, Pelesz, |. e. pag. 892, pe când Melchisedec, 'Chroniea, Romanului, IL pag. 49 

susţine greșit, că mitropolitul Antonie ar fi urit în anul:1376. 

5) Dr. Sbiera, Contribuţiuni pentru istorie, Cerniuţi 1906, pag. 649. Dl. Iorga în 

Istoria, bisericii rom. P. pag. 50, concede, că Iosif era episcop creat: după toate normele 

canonice de mitropolitul din Haliei. Iosif a fost dela 1365 igumen al mănăstirii Neamţ, ef. 

Narcis Creţulescu, Istoria Cetăţii Neamţu, Bucuresei 1905, pag..29. 

5) Hăşdău, Istoria. critică, IL. pag. SY și G. Popovici, Anul dela Martie în Moldova. 

Bucureşti 1905, pag. 15, nota 6. 

7) Acta patriarchatus, II, pag. 028 şi 19 și Horiuzaki, Documente, J, 2. pag. 160. 

8) D. Onciul în Convorbiri Ierare, XIX ex „1885, pag. 339 şi 59 și Dobrescu, |. e. 

pag: 89, 90.și 91, nota 1. 

9) Of. Dobrescu, Contibţiai, în Convorbii literare ex + 1906; pase 1043. 

„10) Onciul, 1. e. pag. îl. 
| PR 20), Xenopol, l. e..Il. pag. 140 și i Dobrescu Itcmeiarea Mitropolilor, pus. 80. 

9:
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velaţiunile grecești, cari amintese între Mitropoliile ortodoxe ȘI una, 

pentru Mavrovlabhia.. 

| Despre Mitropolia Moldovii : se face" amintiri și în. catalogul 

Mitropoliilor din anul 1387.1).. 
„Mai departe ' actele patriarhale ni velitează “de un mitropolit 

al Moldovii, - care în anul 13932) a participat la sinodul endemie 

din Constantinopole. Tot ele vorbese de un mitropolit al Moldovii 

în anul 1395. : 

. Precum am amintit deja mai sus mitropoliţii A Moldovii nu î-și 

luau binecuvântarea dela, patriarhul ecumenic din Constantinopole. 

Primind deci Patriarhia din Constantinopole știri despre moartea 

mitropolitului Moldovii și poate nu cele mai bune înformaţiuni 

despre deja nou instalatul mitropolit Losif și episcopul ! Meletie?), se 

crezi în drept cumcă poate înterveni și află timpul priincios “de-a 
supune biserica, Moldovii : sub. ascultarea sa. Ea deci trimise la 

Moldova, mai întăi pe un: delegat, anume Teodosie 5) și apoi numi 

pe un oare-care leremie — probabil grec — ca mitropolit al Mol- 

dovii. Acesta însă n'a fost recunoscut, neci primit de Moldoveni, 

cari ţineau la, Iosif, mitropolitul. lor indigen. - 

Alungatul mitropolit Ieremie rosti în anul 1394 anatema 

asupra întregului clir moldovinese și: patriarhul constantinopolitan 

Antonie la rândul său întări aceasta anatemă. 6) 

Abie puternicei întrepuneri a lui Alexandru Vodă cel Bun îi 

succese aplanarea acestui neplăcut conflict ecleziastic și Matei, 

patriarhul constantinopolitan recunoscă în fine, după mai multe 

tractări, prin scrisoarea din 26 Julie 14017) pe Iosif” de bs iletoc 
| Anrporodtzns s) adecă „mitropolit adevărat“, ă 

  

9 Melehisedee, Cronica Românului, II. pag. 44. 
„2) Acta, patriarchatus, II. pag. 167 și 174. 

2) Dobrescu, |. e. pag..80. 
4) DL. Iorga, |. e. îl numește pe ucest episcop „un concurent ul episcopului osif. 

Yoi credem, că el a fost un episcop cu eparhie. 
5) Acta, patriarehatus, I[. pug. 531. - . 
6) ] Xenopol l. e UL pag. 239—41 şi 1 Melchisedec, l. e. pag. 59. . 7) Acta patriarehatus, II. pag. 28-82 și D.0 i inești 

Bucureşti 1908, pag 14. | neiul, Datele eronicelor moldovinești, 

8) Acta patriarehatus, |. e. pag. 532; Onci - Da | „d r » €. pag. 052; Onciul, |. e. nota 1 și Dobrescu, |. e. pag. 106. 
Lui Iosif, care după recunoaştere a petrecut timp mai îndelungat în Constantino sole, să-i
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“Tomai esarta Moldovenilor cu Patriarhatul din Constanti- 

nopole este 'o nouă dovadă pentru: existenţa unei Mitropolii în 
Moldova din vechime, căci dacă în Moldova n'ar fi existat o Mitro- 

polie ab antiquo, atunci Patriarhatul ar fi putut să-i denege lui Iosif 
recunoașterea simplu din motivul, că în Moldova n'a existat neci 

când o Mitropolie, prin urmare neci nu putea avă un titular, ceea 
ce ca însă n'a făcut-o fiind-că știa, că în.) „Moldova exista o | Mitro- 

polie de timp îndelungat. 

„Izbutind. Alexandru! Vodă cel Bun să 'aplaneze ceaita între - 

biserica Moldovii și Patriarhatul din: Constantinopole "merse pe 
calea apucată -un paș mai departe. şi dădă Mitropoliei Moldovii un 

anumit. cere iurisdicționar. sapuindu-i' episcopiile de Roman și de 

Rădăuţi cu episcopii lor. - 

In Moldova existau - din vechime pe lângă mitropolit și epis- 

| copi. - Şi după imoartea episcopului Meleric “întâimplată după anul 

1395, SR au fost episcopi în țară, căci ştim, că pe mitropolitul Iosif 

lau asistat arhierei?) cu ocaziunea [primirii moaștelor sf. Ioan: cel 

Nou, aduse d6 Alexândru cel-Bun din Cetatea albă la Suceava 3), | 

noua ieședință domnească și mitropolitană. 

Imprejurarea, că Grigorie Țamblac, câre a deseris' muncile 

sf. Ioan cel Nou. și pompoasa: primire a moaștelor. lui în Suceavă, 

numește pe Tosif „arhiepiscop“ iară pe asistenții ierarhi „arhierei “+) | 

a putut conduce la credința, că în anul 1402, în Moldova n'ar fi 

existat un mitropolit ci numai un episcop “cu nişte arhierei titalari, 

nu însă, episcopi eparhioți 5) sau cu alte cuvinte, că pe acel timp în 

Moldova încă nu, se înființase neci Mitropolia, 1 neci Episcopiile 

n. 

  

, . a. .. .. 
&. . . [RI nr. :j îi „. . i 

fi succes; că Patriarhatul recunoscu în 21 Maiu 1416, neatârnarea metropolei Moldovii, ef. 

Dr. Sbiera, 1. e. pag. 106—7, ceea ce nu este verosimil. 

1) Melchisedec, Chronica Romanului, I. pag. 58. 

2) Tocilescu, Revistă pentru istorie ete. II. pag. 113. - - 

3) D. Onciul, |. e. și $. FI. Marian, Ss. Ioan cel nou dela Suceavă, Bucureşti 1895, 

pag. 21. 

3) Gr. 'Pamblac: Aiuie cro -u CAĂBHOTO Aita Tivăna iSBaro,, cdat 

de Melehiscdee în Revista pentru istoria ete. Il. vol. ]. fase. I. pag. 113. 

5) I. Bogdan, Un document dela Alexandru” cel Bun, Convorbiri literare ex 1901, 

pag. 364.



22 

; :. După cum însă am aratat mai sus Mâtci, patriarhul Constan- 

tinopolei recunoscuse-în 26 Iulie 1401 pe Iosif de „adevărat mitro- 

polit“ al ţării, care fusese instituit în aceasta calitate încă în anul 

1387 în scaunul deja existent de mai 'nainte și de oare-ce acuma 

Jurg Vodă Koryatowicz mutase reședința domnească — și proba- 

bil și cea mitropolitană — la Suceavă,!) prin urmare era Iosif 

arhiepiscop. și mitropolit .de facto, căci veședea în capitala ţării. 

Unde însă, există un arhiepiscop-mitropolit și arhierei, acolo trebue 
să existe și episcopi cu eparhii, dacă nu cumva, acea numire era 

numai titulară, care însă în biserica, Moldovii n'a, existaţ. | 

"Și pentru cazul, că Iosif n'ar fi fost recunoscut ca mitropolit 

de patriarhul din Constantinopole şi din acele timpuri am ave 
numai știrea lui "Pamblac despre referinţele ierarhice ale Moldovei, 
chiar și atunci : am pute susţine aproape 'cu siguritate,, că Moldova 
în anul 1402 poseda o Mitropolie cu un mitropolit în frunte, căci 
titulaturile de - „arhiepiscop“ și de „mitropolit“ însemnează. mai 
mult sau mai puţin una și aceea. Titlul de arhiepiscop se dă într'o 
ţară primului episcop, spre al destinge de ceilalți episcopi supuși 
lui, și care rang este asemene celui mitropolitan. 2) Ba; el se ținea 
și se ține de mai însemnat decât cel de mitropolit, 3) căci și patriar- 
hul din C Constantinopole - se întitula “„arhicpiscopi 3) și mitropoliţii 
Moldovei se întitulau: „arhiepiscop și mitropolit al Sucevei“.5) Că 
titlul de arhiepiscop este superior celui de mitropolit. resultă, și din 
împrejurarea, că mitropolitului Gheorghe Movilă, i-se impută, că 
el ar fi ambițios: și vanitos, de oare-ce începi a se întitulă, „arhie- 
piscop și mitropolit al Sucevei“ . | 

"To așa are să se înțeleagă numele de arhierei dat de Țar: 
blac ierarhilor țării, cari Pau asistat pe mitr opolitul Iosif la primirea 
moaștelor sf. Toan cel Nou în Suceavă. Arbiereu este aice probabil 

  

1) Xenopol, Istoria Rominilor, IL pag. 137. a 2 Dr. Nicodim Milaj, Das Xirchenrecht' der + morgenltndischen Rirehe, Zara ra 1897, .. 

3) Melchisedec, Chroniea Romanului, |. paz. 108, 
| 3) Acta patriarehatus, II, pag. 528. 

5) Cf. Dr. Kozak, 1. e. pag. 95 și 137, org 
nr. Gi și 65; 34, nr. 78; 4l;nr. S9 ş.a. 

? 

sa, Iascripţii, Bucureşti 1895, I. paz. 31, 

„A



23 

sinonim cu episcop eparhiat” şi'titlul acesta este” comun pentru toți 

episcopii, bachiar și pentru mitropolit: IE i titi 
[E 

“Oronicariul Urcehs 2) ni istorisește, că Alexandri cel” "Bun 

“sai 'toomit boeriile mari în 'sfat,: 'de Ghivernisala ; ţării! şi a “pămân- 

tului Moldoviei! și apoi „şi au făcut mitropolit și i-au dat seaun.0 

sfântă mânăstire în orașul Sucevei, să fie mitropolie, lângă curtbă 

domnească, dându-i multe sate și ocini, să fie de poslușanie' sfintei 

“Mitropolii. - Data și 'o'samă de ținuturi în eparhia mitropolitului, 

făcându-l. epitrop legii. 

Mai făcut-au și al doilea episcop, după mitropolit, la sfânta, 

mânăstire în oraș în Roman și-i dede eparhie o parte din ţinuturi, 

pe sub munte în jos. | 

Mai făcut-au și al treilea, episcop la mânăstirea, Rădăuţii și 

eparhie i-au dat ţinuturile din partea de sus, despre țara leșească.“ 

Boerii existau în Moldova, și înainte de Alexandru cel Bun, 

însă fiind Moldova un stat tănăr cu un trecut de abie 1!/, secol, 

ele nu puteau să fie așa organizate și dezvoltate precum erau ele 

la alte curţi vechi. Alexandru cel Bun deci le-a dezvoltat. 

Mitropolie și Episcopii existau în țară, însă și ele, ca şi boe- 

riile țării, nu erau organizate și Alexandru cel Bun a dezvoltat: 

ierarhia; bisericească a Moldovii, cărei i-a dat la reorganizare o 

- formă stabilă. 

Dară Alexandru “cel Bun, după ce reorganiză ierarhia Mol- 

dovii în modul arătat de cronicar, stători și locul episcopilor în 

sfatul țării: „dacă au așezat vlădici, le-au făcut cinste mare, că le-au. 

pus scaunele de-au șezut din dreapta Domnului, mai sus adecă, 

mai aproape de Domn, decât toți sfetnicii“. 3) 

"Din capitolul prezent ni-am putut convinge, că în Moldova o 

Mitropolie și Episcopii existau din vechime cari însă au fost stabi- 

lizate “propabil abia de-odată cu înjghebarea statului Moldovii. 

  

1) Şi mitropolitul se amintește la încunjurarea cea mare cu cuvintele: „Să amiu- 

teaseă. Domnul Dumnezeu Arhieria Ta. . :“% 
, 

2) Chronicele României, L. pag. 137. 

3) Ureche în Chronicele României, |. pag. 137.
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“Lui Iurg: Vodă Koryatowicz! i:se cuvine meritul c'a ocupat, 

într'un timp de mare pericol pentru ortodoxia ării, - vacanta Mitro- 

polie și Episcopiile, iară, lui Alexandru cel Bun ca reorganizat!) 
existenta ierarhie a, bisericii moldovene, dând Mitropoliei, 

cât şi episcopiilor țării cer cul lor de activitate, rangul şi iurisdie- 
ţiunea ce ce. le competea.. Cu, 
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Cap. III. 

„Prima, reşedinţă, a Mitropoliei 'Moldovii. 

Nou înjg ghobatul stat Moldova la început se oompinea numai 
_din ţinuturile Baia—Câmpulung— Rădăuţi 1), deci este mai mult 

decât probabil, -că 'vlădica,. respective mitropolitul a residat în 
Rădăuţi 2), căci prima căpitală a, țării Baia era. populată, -mai mult 
cu negustori Sași, prin urmare neci nu “putea să aibă pe atunci o 

biserică potrivită pentr'o catedrală ortodoxă. Asemene'“ și Cânipu- 

' “lungul; care cu toate că.n'a fost; reședință domneașcă,. neci n'avea. o 
biserică potrivită, pe când Rădăuţul, undei se 'strămută reședința 
domnească dela apropiatul Volovăţ 2), împlinea” această condiţiune, 
căci avă mai întăiu o biserică de lezan și apoi una trainică si spa- 
ţioasă de piatră, zidită de Bogdan I. Vodă, | 

In credința, că mitropoliţii Moldovii au residat la început în 

Rădăuţi, ne întărește și împrejurarea, că Bogdan 1. Vodă a pro- 
- văzut; altariul bisericii din: Rădăuţi „cu un fel, de. „prispă de piatră 

cioplită 3) în scopul, ca pe ea să “seadă preoții conliturgisitori î împre- 

jurul Arhiereului pe timpul cetirii apostolului. Astfel de prispe 

“aflându-se numai în cele mai vechi biserici, cari erau catedrale 5), 

trebue numai decât să bănuim, că în Rădăuţi a residat mitropolitul . 

“ Moldovii înainte” de mai târziu înființata Episcopie în acest loc, 

căci în altfel acel sediu din altar n' ar ave neci un rost. 
Apoi împr ejurarea, că mai apoi în toată forma, sistemnizata, 

Mitropolie. a Moldovii « a posedat din vechime . satul Vicovul de 

% Iorga, Geschiehte des rum. a. Volkes, UI. pag. 284, , 

2) Melchisedec, Metropolitul Gr. 'Pamblac, l. c.; 0 visită la ciite-va mănăstiri, pag. 

46—7; Wiekenhauser, Set. Onufri, pag. 50 și 248 cf. și Dobrescu Intemeierea metropo- 

ilor rs oa, Neamul românesc din Bucovina, pag. 168 și 185, 

4) Cf. cap. I. pag. Mal acestui stadiu. 

5) Olinescu, ]. e. pag. 6.
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jos,t) situat în imediata apropiere a Rădăuţului, cu moară pe 

Suceavă și vamă i satul Greci;2) pe Sixet sub Siret dăr uit apoi de 

Mexandru cel Bun în 7 Ianuarie 1402 Episcopiei din Rădăuţi,?) 

„ne întărește în credinţă, că prima reședință a Mitropoliei ] Moldovii 

a fost în Rădăuţi. 

Dară aceasta se confirmă; și prin împrejurarea, că domnii Mol- 

dovii știau, că Rădăuţul a, fost reședința, mitropolitană, căci ei au 

numit în uricele lor Radiuţul „Mitropolie“. 

Așa Ştefan cel Mare a numit în documentul dia: 30 August 

147 9,:) prin 'care. conferă Episcopiei de Rădăuţi iurisdicțiunea 

„civilă și penală asupra, locaitorilor din Rădăuţi și Coţman, Riidănţul 

de șasă ori: Mitropolie, iară -pe ierarhul de acolo episcop. 

Aceasta împrejurare ne. dovedește! clar,. că Ștefan. Vodă a. dat | 

Rădăuţului titlul ce-l airuse ab antiquo, iară persoanei ierarhice de 

pe timpul său, numai titlul de episcop, e care i-se cuvinea, de oare-ce 

atunci titularii Rădăuțului erau numai episcopi. Este -mai pe sus. de 

ori-ce îndoială, că Ştefan cel. Mare a dat Rădăuţului, ca să se 

păstreze în memorie. pentru viitorime, acel atribut, care-i competea * 

pe:baza istoriei. ... ?.. 

| Rădăuţul £ se numeşte „Mitropolie“ și în înseripția. din. 18 No- 

omvris 1504 de' pe icoana sf. Nicolai, 5) care a fost înnoită de 

mitropolitul Gheosghie Movilă 4 în. anul 1599. 5) 

N 7 , : 

9 George, mitropolitul Moldovii a schimbat. acest sat « cu Ștefan cel Mare pentru 

moşiile sale: parintești: Vereşcanii cu mori pe Siret şi Ungurenii care apoi l'a dăruit în 20 Sep- 

temvre :1478 mânăstirii. Putiia (WViekenhauser,: Putna, L. pag. 44. şi IL pag. "162—4 și 

- "Bochotin, Wien 1874, pag. -24 şi C. Erbiceanu, Istoria "Mitropoliei Moldoviei și Sucevei, 

Bucuresci 1888, pag. 20, unde Vieovul de jos se numește Vicovul mic. 
+2) Mitropolitul “Teoctist. îl vându în 19 Septemvre 1463. boerului 'Toader Prodan, al 

cărui, fiică Marina, soţia lui „Luca Ecobăscul, Al schimbi cu Ştefan cel Mare pentru satul 

Hromobitnaja: pe Nistru" și 900 lei tatarăşști i care îl darui în 6 Aprilie 1488 mânăstirii 

Putna (Wickenhauser, Sct. Onufri, pag. 50 și Putna L pag. 47 Și Dan, Putna, pag. 180. 
Cf. Iorga, Studii și documente, V.'pag. 3856. . : : 3) Wickenhauser, Putna 1/1, pag..47.! - . 

4) Cf. Documentul original. în Anex L | A Let e. S.1 - 98100 și ar. 33 din tabla de materii, codorescu Kiriteanu, Ştefau Vodă, pag. 

5) of, inscripţia ur. 1 din A ” i: 
nexe, Icoana acea - 

trațiunea. această se păstrează sub nr. 469,1 vezi ius 

6) Cf. inscripţia respectivă din Anexe, |
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; Rădăuţul se numește: mai departe de două ori“, Mitropolie“ 

"și în documentul lui Bogdan Vodă Chiorul din 8 Deceravrie 1514,:) 

săpat'în piatră și prins în zidul răşăritean al altariului din biserica 
Rădăuţului și: în înscripţia unsi liturgii slavone! din anul 1558,2) 
aflătoare în biserica din Plata lângă Cluj în Ardeal. - 

Precum Rădăuţul a fost numit Mitropolie, așa și ierarhii ei ab" 
„antiquo au fost titulaţi „arhiepiscopit, precum ne dovedește Grigo- 

rie 'Țamblac în Viaţa, sf. Ioan cel Nou5) și înseripția aflătoare pe 
un manuscript din mânăstirea Putna.) i: 

Şi numai în vederea, că în Rădăuţi înainte 'de Episcopie a fost 
Mitropolia ţării, episcopul Dositei a putut susțină, că Episcopia de 
Rădăuţi este cea mai vechie Episcopie din întreaga Moldovă.5) 
ii La întrebarea; când și-a avut Mitropolia: Moldovii reședința sa 
în: Rădăuţi;:răspundem,: că probabil încă de înainte de întemeiarea 
stătului Moldovii și până. la reorganizarea definitivă a afacerilor 
ierarhice din Moldova prin Alexandru cel Bun. ma 

Se poate susține aproape cu siguritate, că Teoctist, mitropo- 

 litul instituit de Targ Vodă Koryatowiez a residăt în Rădăuţi.e). | 
Tot la, Rădăuţi trebue să-și fi strămutat; și mitropolitul Iosif 

reședința 5a.7):din Cetatea albă, care pe atunci se afla sub stăpânirea, 

Moldovii. | | 

Dacă pe acele timpuri: Suceava, ar fi fost reședința mitropoli- 

tană, de Siretiu nici vorbă nu putea fi, de oare-ce Ja curtea, moldo- 

veană atât puternicul episcop romano-catolic de acolo. n'ar fi tolerat 

în Siretiu o reședință a unui mitropolit ortodox, atunci cronicariul 

Ureche istorisind reorganizarea ierarhiei bisericești în Moldova 

prin Alexandru cel Bun, n'ar fi zis apriat „să fie Mitropolie, lângă 

+ 

  

1) Vezi eap. I, pag. 13 din acest studiu. 

2) CE. înseripţia resp. din Anexe. i 

3) Revista pentru istorie ete. IL, vol. L. fase. |. paz. 173. a 

s) Of, Mineiul pentru luna. Noemvrie de sub nr. 571/1V din mânăstirea Putna, apud 

D. Dan, Putna, pag. 18—9, nr. 92. | 

5) YVickenhauser, Radauz, pag. 13. , , RE _ 

6) Cf. Dobrescu, |. e. pag. 81, care susţine corect, că Suceava nu putea să 

fie residenţa acestui metropolit, pentrucă ea nu era atunci căpitala ţării. 

7) Melehisedec, Mitropolitul Gr. 'Pamblae, în Revista pt. istorie ete. L fase. |. page 

61 vezi și orga, Istoria biserieii românești, I. pas. 49, care concede, că Iosif, va fi locuit în 

țară, lângă Domu.



'28 

“'ourtea:doiineăscă€, adebă acolo, unde încă nu era. Prin urmare 
putem: susține, . că reședință mitropolitână a! fost “strămutată de! 
Alexândru cel Bur pe timpul reorganizării afacerilor ierarhice din 

țară dela Rădăuţi la Suceâvă,. unde:se strămută mitropolitul Iosif 

probabil cu ocasiunea . primirii moaştelor. sf. Ioan cel Nou în 

"Suceavă. 1) ! De | 
Mtz polital Iosif însă, care ca bărbat evlavios. ce era nu-i 

plăcea zgomotul' unei capitale ca Suceava, spre'sfărșitul vieții sale 

resida în singuritatea mânăstirii dela Boiște (lângă târgul Nearnţu), 
unde a fost chilia vlădicăi Iosif. 2). e 

| "Dară și tradiţiunea: ne întărește în credinţa, e că Rădăuţul 

înainte de Alexandru cel' Bun a fost sediul. A Mitropoliei Moldovii, 

căci ea ne vorbeşte de o Mitropolie a țării de jos și una a țării 
de. sus. Sediul celei de jos a, fost Romanul, 'eară a, celei de sus 
desigur . Rădăuţul, Suceava pe acest timp, de sigur că na, € ci abie 
mai tzin.) i a a 

  

1 Iorga, Stuaii istorice asupra- Chiliei și Cetatea albă, Bucureşti 1900, pag. 19 și 
Istoria bisericii, pag. 53. 

- 
2) Melchisedec, |. e. pag. 49. 

5) Dobrescu, |. e. pag, 81 și lnisedee, Chrozica Romanului pag: 101,
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Cap. IV. 

Dotarea și clasificarea Episcopiei de Rădăuţi. 

Mitropolia Moldovii a fost dotată din vechime de Alexandru cel 

Bun cu satele: Vicovul de jos cu moara și vama,!) Grecii pe - 

Siretiu,?) și în 7 Januarie 1402 cu Avăreștii3) și apoi cu un aer, 
care și astă-zi se păstrează în Biserica din Rădăuţi.:) „Mitropolitul 

George a schimbat Vicovul de jos cu, moara, și vama în 20 Septem- 
vrie 14795) cu Ştefan cel Mare, care atunci dărui acest sat mână- 

stirii Putna, pentru satele Verecicanii și Ungurenii. Mutându-se 
„sediul Mitropoliei dela Rădăuți la Suceavă trecură şi susamintele 

sate dela Rădăuţi la Suceavă. | 

Episcopiei .r6mase. în Rădăuţi în locul A Mitropoliei i i-a dat 

Alexanduu cel Bun prin un uric seris€) următoarele ținuturi sub 

iurisdicţiunea ei și anume: O parte din ţinutul Sucevii, ținutul 
Dorohoiului, Hotinului și Cernăuţului 7) şi câte-va, părţi “din Galiţia 

de jos,8) respective Pocuția. ?) 

% YWickenhauser, Putna, Il. pag. 162 —4 și Bochotin, pag. 24. 

2) Li. e. L. pag. 41 şi Set. Onufri, pag. 50 şi 179 și Dan, Putna, pag, 180, 

3) Wickenhauser, Putna, |. pag. 41. ' Acest sat a trecut dela Mitropolia Moldovii în 

proprietatea Putnei pe baza priorității de cumpărătură reservat de Alexandru cel Bun 

pentru domnii ţării (Dan, Putna, pag. 202 și YWViekenhauser, Set. Onufri, pag. 119). 

3) V. Tomiuk susţine fără a documenta în Mitteilangen der E.k. Central-Commission, 

Wien 1898, tom. 24, pag. 238, notița, 125 și în Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums, 

Ozernowitz 1898, pag. 115, că acest aer ar fi fost cusut de o doamnă a lui Alexandru cel. 

Bun. 
. 

5) Wickenhauser, Putna, L. pag. ++ și. Dan, Putna, pag. 168. 

s CE. respectivul uric din Anexej 

2) Melchisedec, Chronica Romanului, I. pag. 43. » . 

8) Creţulescu Nareis, 1. e. pag. 40 zice, că câte-va părţi din Galiţia de sus, ceea ce 

esto imposibil, de oare-ce numai Pocuția, situati în Galiţia, do jos, putea să fie supusă 

- Episcopiei de Rădăuţi. | 

5) Iorga, Istoria bisericii, L. pag. 91.
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, Amintitul domn a și asigurat Episcopiei de Rădăuţi existența 

ei, căci el i-a dăruit în 6 Iulie 1413 1) soacrei sale Anastasia, fica 

lui Laţeu Vodă și văduva lui lurg Vodă Koryatowiez,?) domeniul 

Coţman în usufiuct pe viață, cu stipulațiunea, că după moartea ei 

-acest domeniu. să treacă în proprietatea Episcopiei de Rădăuţi „2 

“ceea ce se și întâmplă după moartea Anastasiei din 26 Martie 

1420.) 
Tot Alexandru cel Bun ; să. fi. dăruit. Episcopiei și satul 

Rădăuţi. 0 

Dară, şi succesorii acestui mărinimos,. domn s'au îngrijit de 

Episcopia de Rădăuţi înzestrându-o cu privilegii și donaţiuni. Așa, 

i-a, dat Ştefan cel Mare prin uricul din 30 August 1479 5) privi- 

| legiul: iarisdicțiunii civile și “penale asupra locuitorilor din Rădăuţi 

și “Ooţmab și satele aparținătoare de dânsul. | 

“Tot Ştefan cel Mare i i-a dăruit. 3 faroilii de Tigani prin uricul 

din 1 13 Noemuyrie 1486. JI 

“Stefan cel Mare a întărit mai departe dr optzile iurisdicţionale 

ale Episcopiei de Rădăuţi asupra bisericelor supuse ei, scoțând î însă 

unele biserici de.sub iurisdicțiunea Episcopiei. ȘI dându-le . sub cea 

a mânăstirii Putna, supuind însă Episcopiei î în schimb alte. „biserici 

prin + pricul din, 15 Martie 1490.8) 

A 9 cf, Schematismiis” pro 182, Dag. 3 șio trăducere genbană a documentului din 

nexe,. „x ? 

2) Iorga, Studii și documente, VI. pag. 691 şi Geschichte des rum, n. Volkes, | pas. 

985, nota 1]. . 

2) Cf. Documentul din anexe apoi 6. Popovici, 1. e.'pag. 19, nota .şi D. Onciul, 
Datele cronicarilor; pag. 14, nota 1. 

3) Dr. Rozak, 1. e. pag. 109.” 
319; Spa Scliematisaus pro. 1882, pag. 3 și Protocol tabular „din Martie 182, Dag. 

5), cf. originalul. i în. n Anexe. 

3) Dr. O. Popescul, Câte-va documente moldov ene,. Cernăuţi 1895, paz. 18—20; et: 
Anexele, 

/ 

3 8) “ documentul .original din Anexe. El ă fost publicat de A. S. Petrusewiez în- 
iBuraa Fazonensan emreronia na Bykonurb“ în - Jlurrepazypauii: C6opnarer „3iaaanaexwsrii 

ramuro-pyekozo Maruneio, Bo JIvzont 1885, pag. 115-—180..El unele a adaos, iâră altele cetind 
în grabâ le-a ela sat din textul documentului. O copie fidelă a versiunii publicată! de Petru- 
sowiez a fost publicată i de, Gli. Ghibine 

Va publicat în Candela ex 1897, pag. 209.000 aaa XVIII, pag. 59. Şi E. BopoGnennu's: 

cu mai multe greșeli și elasiri de propu- 
ciuni în săciuni întregi. Despre tractatul lui DopoGrenntz,, vezi D. Dan, Episcopia d Riciuţ i în
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ui? Tot acest: principe a dăruit: Episcopici. Rădăuţului în anul 
1493 un acoperemânt pentru sf. daruri construit din atlas albastru 

deschis, pe . care :Domriul nostru Isus Hristos este: înfățișat ca 

arhiereu stând înaintea, sf. mese și: dând sf. apostoli, cari. stau 
împrejurul sf. mese,, sf.'caminicătură. Iinprejurul acestui grup se 

află alți 6 apostoli și arhanghelul Gavriil, iară mai sus vedem soarele, 
lună și mai multe stele cusute cu fir de aur și argint. ae „d 

Pe marginea de sus a acoperemântului cetim cuvintele. din 

iturgia sf. Vasilie: „Aacrh n csonmz OVHEUROM n ANOCTOAOM » » „& 
(A dat sfinţilor ucenici și apostoli . . , iară pe cea de j jos înscripțiă 

-ctitorească în limba slavonă. 1) . 

Tot Ştefan cel Mare a dăruit Episcopiei şi alt acoperemânt. 2) 

EI a “confirmat Episcopiei de Rădăuţi dania lui Alexandra cel Bun 

asupra, Rădăuţului Și Coţmaânului cu uritul din anul 1503; 5) iară 

Bogdan V odă Chiorul, ful lui Ştefan cel Mare, dărui Mitropoliei de 
Rădăuţi suma d6 '800 galbini, ca să-i se facă amintire, 4) 

ȘI Ştefaniţă Vodă, -fiul lui Bogdan Vodă. Chiorul a confirmat 

în 6 Octomvrie 15195) dania lui Alexandru cel Bun „privitoare, la 
| moșiile: Rădăuţi și Coţman, mai dăruind Episcopiei de. Rădăuţi 
satul Rohozna și o prisacă pe: teritoriul Cernăuțului . Și întărinduri 

o prisacă pe părâul Cărligătură din judeţul Iași, pet teritoriul satului 
“Vorovești, cumpărată de episcopul Pahomie dela, fostul Hatman 

Petru Vartice) fiul lui Vartie Diacul.?) . a 
i 

„Scrieri“, Cernăuţi 1902, - pag. 5893 -Un extras al părții prime a acestui. document a 

publicat Dr. Kozak, L. e. pag. 100, iară în trăducere germană, Sickenihauser, Radauz, 

pag. 131—5. - . „. FI FER Ia 

1) Acoperemântul sa păstrat până inu de mult, (ef. Melehisedee, - O visită, pag. 54) 

în mânăstirea. Suceviţa sub nr. 249 al inveutariului, astă-zi însă se află în Museul arehie- 

piscopese din Cernăuţi. Inscripţia so află în Anexe; cf. și alăturata, ilustraţiune, Aa 

2) Melchisedec, Chronica Romanului, JI, pag. 212, nota. ” 

3) Cf. Protoculul aulie de delimitare „din 9 Martie 1182 (vezi anexele) şi s Sehema- 

tismus pro 1901, pag. 3. 

„3 Dr. Kozak, |. e. pag. 111—2 şi cap. 1 acestui studiu, pag. 13. Da 

-. 5) Of. Documentul nr. 4 din anexe și Protocolul tabular nr. 231. m 

” '6) Fiul lui Ionaşeo a fost postelnic, nepotul său Lupul mare armas (Cf. Iorga, Studii 

şi documente, VI. pag. 415). 
7) Cf. Creşterile coleețiunilor în anul 1906 a bibliotecei Academiei romi înc, " Bueu- 

reşti 1907, pag. 94.
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„Tot. Ştefaniţă Vodă a dăruit Episcopiei: prisaca Truzea din 

Crasna, eu uricul din 30 Iunie 1522.!) a 

Şi Petru' Rareș Vodă a: făcut o danie pentru Episcopia de 

Rădăuţi dăruindu-i cu uricul din 23 Aprilie 15292) satul Gramești?) 

pe Prut în ţinutul Dorohoiului,*) care odinioară fusese proprietatea 

“Imi Luca Arbure, portar de Suceavă, care a fost decapitat în Hârlău 

de discipulul său Ștefăniță Vodă în Apwilie a anului 1523 pentru 

înaltă trădare. î | 

Episcopia, se pare, că cu timpul vânduse sau pierduse o:parte 

din acest sat, căci în anul 1765 poseda numai o parte din Grameşti, 

care fusese hotirmnicită încă în 7 August 17605) pentru care hotar 

episcopul Dositei a dat o carte. de blăstăm. In 29 Iulie 1765 

Eleana, văduvă după vornicul Dumitrașco Palădi a cerut, ca moșiile 

Bălileștii și Grameștii să fie hotărâte de câtră Episcopia, de Rădăuţi, 

care în 14 August 17656) a aratat, că-posedă în Bălilești o parte a 

Ciorneştilor, dăruită ei de Maria, văduvă: după visternicul Toader 

Paladi. N | | | 

Exemplului lui Petru. Rareș Vodă îi urmă și Ştefan Vodă, 

Lacustă,. care :confiscând o vie de 41/, fălci dela spătariul Lurie 

pentru trădare, căci sculase un hoț respective un asasin asupra lui 

Vodă, o dărui Episcopiei de Rădăuţi cu uricul din 5 Iunie 1551.?) 

Și Alexandru Lupășneanul Vodă dărui Episcopiei în Aprilie 

1552 suma de 1000 aspri din averea ereditată dela postelnicul 

Maxim Hrabor, mort fără de copii, cu menința, ca pentru răposatul 

să se facă pomenire. 

Și Vasile Lupul Vodă sa îngrijit de Episcopia Rădăuţului. 

Văzând el, că ea n'are cu cine să-ș lucreze locurile și luând în con- 

siderare, că ca nu este în stare să-ș procure vecini, de oare-ce 

t) Vezi documentul în anexe. 

.2) CE. Anexele. 
3) Of. documentul în anexe. Iorga, |. e. V. pag. 219 și 253. 
' Cf. Frunqeseu, Dicţionarul topografie al României, București 1810, pag. 223. Un 

Gramești este şi în ţinutul Hotinului din Basarabia, ef. Q. Arbure, Basarabia, Bucurețti . 
' 1899, pag. 119 şi charta V administrativă, iară altul există și astă-zi între orașele Siretiu 

şi Mihăileni, | IN 
5) Iorga, |. e. V. pag. 251. 

6) L. e. pag. 203. 

7) Archiva istorică, L./l. pag. 195.
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_fusees prădată de tlhari, i i-a dat 30 v vecini prin uricul din 25 Aprilie 

1639.%) | 

In :fine Constantin Manrocoidat Vodă « a scutit în anul 1142 

pe călărașii așezați pe moșiile Episcopiei Rădăujului dela, Coţman. 

de călărăşie orânduind, ca, ei să dee bir cu țara, și să lucreze ep 

cop 2) Sa 

„ Eipiscopia.de Rădiiaţi a posedat afară de propristăţile enume- 

rate deja, încă satele:5) Havirna pe Prut din județul Dorohoiului, 

Novosieliţa ' din ţinutul Hârlăului, jumătate din satul Bratești,+) și 

a patra, parte din sâtul Balileştii din ţinutul Dorohoiului, care fusese 

proprietatea logofătului Tăntul5) al.cărui nepoți s'au judecat între- 

olaltă în 3 Iunie-16296) înaintea lui Miron Movilă Vodă, pentru 

părţile acestui sat. Isac, fiul lui Tudor şi nepotul lui Tăutul dispune 

în. 15 Oetomvris '16467) asupra moșiei Balileștii pentru câsul 

morții sale, . iară în 1. anuarie 172178) spatariul Paladi cumpără, 

pturțile. din Balilești dela Teutulești și răzeșul Sandu Talpă, cari 

apoi au fost hotârnicite la porunca lui Grigorie Ghica Vodă din 

2 Tanuar 1127) de spatariul Stroici, cluceriul Albotă, și uricariul 

Dumitra Catenco: 'O parte din Balilești,10) care se afla în proprie- 

tatea, călugărului Zota Ciornei, strănepotul logofătului Tăutul, o 

dărui acesta în 13. Aprilie 174811) riepotului său Constantin Paladi, 

biv vel stolnic. 'Initreaga moșie era în anul 1163 a jitniceriului 

Jeremie Bahrinescu. 12); In cc chip aceste moșii, afară de Balilești, 

au devenit proprietatea Episcopiei de Rădăuți, nu se știe. 

  

„11 Vezi Anexele. 

, - 2 Iorga, Studii și documente VI. pag. 343, ef. Anexele. ” 

„=. 3) CE. Protocolul tabular Nr. 241, TVielenhauser, Radauz, pag. “65 şi 199—17; Xelchi- 

şedee, Chronicu, Romanului, IL. pag. 3 și Iorga, Studii şi documente, V. pag. 219 şi 253. 

3 Dr. Werenka, |. e. pag. 169,.Consignation ex 10 August 1817. 

5) WVickenhauser, Radauz, pag. 124. 

6) Uricariul, X. pag. 93—5. 

7) Iorga, Studii şi documente, V. pag. 899-—400. 

8 |. e. pag. 232 şi 991. 

, 9) Îi. ce 

10) Balileştii sunt astă-zi Balineştii dlui Calmuţehi din judeţ Dorobhoiului.. Aice se 

află o biserică zidită înainte de anul 1900 de logofătul Tăutul (Etimologicum Magnum, II 

pag. 3058—6; Iorga, studii și documente V. pag. 651 și Prundeseu, Dicţionarul topografie 

al României, Bucureşti 1870, pag. 23). 

15) Iorga, |. e. pag. 240—6. 

12) Enciclopedia română, L. pag. 375.
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Episcopia mai poseda 8 pogoane sau 2 fălci de vie în Foc- 

sani și măieriștea, „Ogorul domnesc“ din Frățăuţul vechiu.?) Ea 

făcea pretensiuni la o. parte din moșia, Tordineștii a mânăstirii 

Putna, pentru care parte Nicolai Leţeai, vătavul Episcopiei se 

judecă în 19 lunie 17772) cu Pahomie, proegumenul mânăstirii 

Putna. E 

“Episcopia, a posedat satele amintite din Moldova până la anul 

1784, când administraţia militară a Bucovinei le schimbă cu vister- 

dicul Iordachi) Cantacuzino pentru moșiile sale situate dincoace 

de cordon: Ipotești, 'Tisăuţ, Corlata și 4 pungi de bani, la cari a 

mai adaos în anul 1788 și Tolova,5) care moșioară astă-zi colonizată 

cu Unguri are o suprafață de 205 fălci și 12 prăjini. 

Episcopia Rădăuţului a avut în anul 1777 următoarele veni- 

tari: 1. Din moşii = 1310 A.; 2. Dela 147 clerici = 646 A. 48 er. 

la un loc: 1956 A. 48 cr.,s) iară în anul 1784 veniturile se urcară 

precum urmează: 1. Din moșia Coţman=6550 f|.; 2. Din moșia 
Rădăuţi = 1322; 3. Din moşiile: Havorna și Novosieliţa, din Mol- 

dova = 350 f|., la un loc=— 8222 fl.7) Ea îș lucra moșia Rădăuţi 

cu 'Țigani proprii, căci ea în anul 1787: poseda 118 suflete.s) 

Episcopia de Rădăuţi a fost pusă de Alexandru cel Bun cu 

ocasiunea reorganisării ierarhiei din Moldova în rangul al treile; 

căci cronicariul Ureche ne istorisește, că amintitul domn a mai 

făcut și al treilea episcop la mânăstirea Rădăuţii.?) Au provenit 

1) Dr. Werenka, ]. e. pag. 1179. 

2) Pe locul acesta se află şi astă-zi o pivniţă vechie depe timpul înainte de ocupa- 
țiunea Bucovinei. Episcopul Dositei a luerat aceasta miieriște cu călugării, sincelii săi din 
Rădăuţi. Aceste date tradiţionale ni le-a comunicat Preacuvioșia-Sa dl. Arhimandrit mitrofor 
Teofil Patraș, egumenul sf. mânăstiri Putna, care înainte de vre-o câţi-va ani a fost paroh 

la Frăţituţul vechiu. 
3) Cf. respectivul document (nr. 28 din coleciunea mea) nenumerotat din mână- 

stirea Putna. 

3) Iorga, Studii și documente VII. pag. 200—4, ară nu „enache cum îl numește 
Wickenhauser, Rădăuz, pag. 126. 

5) Wiekenhauser, 1. e. și Die deutsehen Sicdelungen, Czernowitz 1888, a. pag. 121. 
%.Dr. Werenka, |. c. pag. 169. 
7) Wiekenhauser, Radauz, pag. 189, iară în Die deutschen Sicdolungen, | e. pag. Sl; 

mcșiile din Moldova să fi adus un folos unual de 400 A. 
8 Dr.]. Polek, die Zigeuner in der Bukowina în Jahrbuch des Bukowiner Landes- 

Muscums 1905—6,' Czernowitz 1908, pag. 58. T 
8 Chronicele României, [. pag. 137.
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însă, casuri, când episcopul de Rădăuţi a fost amintit înaintea celui 
de Roman, precum în uricul lui Ştefan Vodă cel Mare din 7 Maiu 
1473,1) în cel al lui Alexandru Vodi Lăpușneanul din anul 1560 i) 
în uricele lui Petru Vodă, Șehiopul din 11 Octomvrie 15833) și 
14 Ianuarie 1584:) și în învoelile din: „10 Ianuarie 1586 5) și 
26 Fevruarie 1586.6) 

„Aceasta, prioritate este a se atribui parte amintirii de vechia 
Mitropolie din Rădăuţi, parte însemnânţei persoanei, care pe acele 
timpuri ocupa, jălţul episcopese din Rădăuţi. 

Episcopii de Rădăuţi purtau titlul de „episcop de Rădiuţi și 
Hotin“ după capitalele teritoriilor supuse iurisdicţiunii lor și pe 
pecetea Episcopiei se văd 'bisericele din Rădăuţi și Hotin. 7) 

Eparhia Rădăuţului însă n'a, păstrat pururea hotarele trase de 
Alexandru cel Bun, căci ea a pierdut iurisdieţiunea asupra Galiției 
de jos, respective Pocuţiei în anul 1538 sub Petru Rareș Vodă, iară, 

asupra, Hotinului în anul 1713,8) care a fost luat de Tarci și mai 
apoi alipit Episcopiei Brăilei. Cu toate aceste se pare, că episcopii 
de Rădăuţi au exercitat iurisdicţiunea lor și mai departe asupra, 

Hotinului, căci Iacov, episcopul Rădăuţului cere prin scrisoarea sa 
din 8 Mai 17495) dela clirul de acolo pocloanele obicinuite și-l 
înștiințează, că a destituit pe un protopop înlocuindu-l cu altul. 

Hotinul a, fost luat dela, Turci de Ruși, cari lau supus iarăși 

Episcopiei de Rădăuţi în anul 1771, după moartea lui Daniil, 
mitropolitul Proilaviei, to) sub a cărei iurisdicţiune a stat până la 

anul 1774, când episcopii din Rădăuţi pentru ultima dată se 

1) Iorga, ]. e. V. pag. 394. 

2) Codrescu, Uricariul XIV, pug. 108. 

3; Wickenhauser, Moldowitza, pag. 90. 

4%) Melchisedee, Chronica, Romanului, Î. pag. 218. 

5) Wickenhauser, |. e. pag. 91. 

6) Documentul nr. 508 din mânăstirea Suceviţa. 
7) Cf. sigilul episcopului Dositei. 

8). Melchisedec, Chronica Hușilor, Bucuresei 1569, pag. 148; Wickenibauser, Radauz, 

pas. 35; E. Popoviei, Istorie bisericească, II. pag. 484 și Is. Onciul, : Fondul religion: uriu 

gr. or. al Bucoyinei, Cernăuţi 1891, pag. 6. | 

- 5) Cf. N-rul 183 al inventariului din mânăstirea Putna din anexe. . 

10) Acest mitropolit purta pomposul titlu: al Proilaviei, Tomarovei, Hotinului, a toată 

marginea Dunării şi a tot Nistrul și Oerainii, ef. N-rul 98 al inventariului din mânăstirea 

Putna, cf. Anexele. 
3
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— întitulează „și Hotinului“ 1) și când după pacea din 1774 încheiată 

între Ruși și Turci Hotinul și cu satele din împrejurime, între cari 

25 ale mânăstirilor din Bucovina, trecură în proprietatea Tureilor.?) 

Dară Hotinul a mai stat încă odată și anume pentru ultima oară 

— după ocuparea lui de trupele austriace în August 1788 — sub 

iurisdieţiunea episcopiei Rădăuţului și anume din 1789—17 91.3) 

Tncorporându-se partea de sus a Moldovii, Bucovina de astă-zi, 

pe basa tratatului din 7 “-Maiu 1775 încheiat la, Constantinopole 

și celui de delimitare dela Palamutea din 25 Fevruarie 1177,:) lo 

imperiul Austriei, Episcopia Rădăuţului, care pe acel timp era 

populată de un episcop și 10 călugări5), între cari și vechilul epis- 

copese ieromonahul Inochentie?) a fost deslipită de Mitropolia Mol- 

dovii și ajunse, în urma renunțării din partea mitropolitului Moldo- 

vii din 24 Aprilie 1781?) la dreptul său iurisdicţional, de sinestă-. 

tatoare și neatârnată: Si | 

Ta 23 Ianuarie 17838) însă ea, fu subordinată prin prea înalta, 

resoluţiune imperială mitropolitului din Carloviţ, dară numai în 

„Dogmaticis et pure spiritualibus“. 

Dositei, ultimul episcop de Rădăuţi î-și strămută reședința sa, 

pe basa preaînaltei resoluțiuni imperiale din 12 Decemvrie 1781?) 

în anul 1782 din Rădăuţi la Cernăuţi, unde administraţia militară 

a țării îi zidi o simplă reședință episcopală,!0) iară pe basa, prea- 

So ! 

1%) CE Singhilia dela episcopul Dositei din 7. Iulie 1771, nr. 100 al invGntariului din 

mânăstirea Putna şi Iorga, Studii şi documente, VIL. pag. 226. 

2) Wickenhauser, Radauz, pag. 189. 

3) Codrescu, Uricariul VI. pag. 392; Melchisedec, |. e. pag. 319-—311 și Apendice, 

pag. 160; Is. Onciul, |. e. pag. 6 și 7; Iorga, Studii istorice asupra Chiliei și Cetăţii albe, 

Bucuresci 1900, pag. 234 și E. Popoviei, |. e. pag. 45%. . : | 

3 Codreseu, |. e. IV. pag. 244—53; Bidermann, Die Bukowina unter isterr. Ver- 

waltung, Lemberg 1876, pag. 2; Wickenhauser, Radauz, pag. 46 și D. A. Sturdza și C. 

Goloseu- Vaztie, Acte și documente relative Ja, Istoria Renașterii României, Bucuresci 1900, 

„pug. 62. | , 

5) Cf. Hotornicele, nr. 1 și 2. E 

, 6) Dr. WVerenka, |. e, pag. 82, In anul 1168 trăiau în Rădăuţi călugării: Isaic și Ilie 
(ef. Meternica, nr. 4). ” | . ” 

7) Dr. Zieglauer,! Geschichtliche Bilder aus der Bukowina, Czernowitz 1890, IL. pag. 

156. Wickenhnuser, |. c. pag. 47—8. | . ati 
3) Schematismus, |. e. pag. 14. | | 

9) Is. Onciul, 1. c. pag. î. - , 
10) Cf. Ilustraţiunea nr. 20. i . 
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înaltei resoluţiuni imperiale din 4 Iulie 1783 1) î-și schimbă titula- 

- tura, de până acuma episcop al Rădăuțului“ în „episcop al Buco- 

vinei,2) prin cari ambe acte Episcopia de Rădăuţi, care durase — 

afară de răstimpul cât a fost Mitropolie — 381 ani, se prefăcu în - 

„Episcopia Bucovinei“. 

"Titlul Episcopiei de Rădăuţi însă â reînviat, căci prin prea- 

înalta resoluţiune împărătească din 30 Noemvrie 18982) arhiman- 

dritul şi vicarul general Dr. Vladimir de Repta fu numit „episcop 

titular de Rădăuţi“, care titulatură o purtă până în 17 Octomirie . 

1902, când titularul fu numit „Axhiepiscop și Mitropolit al Buco- 

vinei și Dalmației“. o _ 

Nu este exclus, ca și în viitor se vor mai numi episcopi titulari 

de Rădăuți. 

  

1) Schematismus, |. e. pag. 14. ă 

2) În 4 Murtio 1782 se întitulă el „episcop exempt a toată Bucovina“ ef. Wicken- 

hauser, Radauz, pag. 150 şi 160 iară la 5 Januarie 1183 el s'a fost întitulat chiar „arehie- 

piscop“, Cf. N-rul 110 al inventariului ex 1863 din mânăstirea Putna. 

: 3) L, e. pag. 22—3.
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Cap. V. 

“Episcopii de Rădăuți. 

„Precum am văzut din cele precedente mitropoliți au existat 

la Mitropolia din Rădăuţi deja dela înjghebarea statului Moldovii, 

însă din nenorocire numele lor, afară de cel al mitropolitului Teoc- 
tist și Iosif, nu ni s'a păstrat. | , 

* Probabil, că în Rădăuţi au fost episcopi dela anul 1402 

încoace, adecă dela terminul reducerii Mitropoliei rădăuțene la, o 

simplă Episcopie, căci în alt fel puţin înţeles ar fi avut privilia, lui 

Alexandru cel Bun prin .care a regulat numărul bisericelor, cari 
aveau să aparţie Episcopiei de Rădăuţi,!) iară mai ales dania, 
moșiilor: Rădăuţul și Coţmanul făcută Episcopiei de acelaș domn, 
dacă Episcopia n'ar fi fost creată, adecă nu s'ar fi ocupat cu titulari.) 

Istoria însă nu ni-a păstrat pentru intervalul dela anul 1402 
încoace și până la anul 1472, adecă pentru un răstimp de 70 ani 
numele episcopilor de Rădăuţi. 

Aceasta îndelungată neamintire se pare, că-ș are causa în 
împrejurarea, că pe atunci istoriografia în Moldova era în fașă și 
uzul de-a, înduce pe toţi ierarhii țării ca martori ai factelor întărite 
prin uricele domneşti, încă nu era deplin inpământenit, doară 

  

| 1) Cf. documentul respectiv din anexe în cure se zice apriat, că acele biserici au 
tost supuse fpiscopiei și nu mânăstirii din Rădăuţi. , 

2) Iorga, Geschichte des rumăn. Volkes, I. pag. 337 susţine, eă în mânăstirea Rădău- 
ţului dela Alexandru cel Bun ar fi residat un e gumen bine dotat, care avea să păzească 
mormintele domnești. Intrebând în treacât cine a residat acolo înainte de Alexandru cel 
Bun observăm, că nicăiri în istoria Moldovii — ba nici chiar în întreuga istorie a bisericii 
ortodoxe — n'am aflat un singur cas, că un egumen să conducă o Episcopie și să tragă 
folosul moșiilor ci prin un atare restimp. Dl. Iorga în Istoria, bisericii rom, I. pag. 91, nota 2 
conelude, că de oarc-ee la anul 1469, când se sfințește mânăstirea Putna, nu era episcop 
de Rădăuţi, de aceea s'au luat pentru acea mânăstire unele sate dela, mâniistirea gropniță, adecă Ridăuţi. La aceasta, observiim, că Ştefan cel Mare a schimbat cu Episcopia de Rădăuţi unele sate nu la anul 1469, ci în 15 Martie 1490, tocmai când în seaunul episeopese din Rădăuţi ședea Ioanichie.
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numai pentru acele urice prin cari se făceau danii Episcopiilor sau 

mânăstirilor. 

Cu toate aceste tradițiunea ni-a păstrat numele unui anumit 

Ghelasie,!) care să fi fost așezat de Ştefan cel Mare pe scaunul 
episcopesc din Rădăuţi. Şi de oare-ce tradițiunea ne raportează, că 

el a fost instituit de amintitul domn după moartea, titularului de 
acolo și de oare-ce Ştefan cel Mare a domnit dela anul 1457, iară 
la anul 1472 aflăm în Rădăuţi pe episcopul Ioanichie, trebue să 

presupunem, că acest episcop Ghelasie a arhipăstorit în Rădăuţi 
cam pe la începutul domniei lui Ştefan cel Mare, adecă cam dela 

1458— 1471. 

1. loanichie (1472-1504 

este primul episcop despre care avem știri istorice positive, - Ștefan 

cel Mare îl amintește în uricul din 25 Aprilie 1472,2) prin care 

dăvuește mânăstirii Putna satul Ostriţa depe Prut (lângă Cernăuţi) 

care-l cumparase cu 200 lei tătăreţti dela frații: Tabuci,5) Pojar și 

Marina și nepoţii lor. 'Tot acest domn face amintire de episcopul. 

Ioanichie în uricul din 7 Maiu 14734) prin care dă satul Ivancăuţi 

din ţinutul Cernăuţului unui anumit Cârste, mai departe în in- 

scripția depe piatra mormântară, care a pus-o strămoșului său Laţeu 

Voevod în 20 Ianuarie 1480,5) apoi în uricul din 13 Noemvrie 

1486) prin care: dăruește Episcopiei de Rădăuţi tii sălașe de 

Țigani, în uricul din 15 Martie 1490,7) prin care supune aceleia: și 

Episcopii 50 biserici cu preoți, în uricul tot din 15 Martie 1490 ) 

  

9 S. Teodloreseu-Kirileanu, Ştefan. Vodă, Focșani 1904, pag. 98—10 și n nr, 33 din 

tabla de materii. " 
2) Wiekenhauser, Putna I. pag. 3 39—4, fuse, IL. pag. 169-—160 Protocolul tabular 

Nr. 182; Dan, Putna, pag. 194—5.. 

2) Un boiar Tabuci subserie jurământul de făclitate a lui Alexandru cel Bun depus 

în 6 Octomvrie 1407 lui Wladislaw, regele Poloniei (cf. Yaarunzu B. A. Marepizmr, Mocana 

1887, pag. 16). EL subserie și uricul din 14 Aprilie 1411 prin care amintitul domn dăruește. 

mâniistirii Moldoviţa teritoriul Moldoviței eu -vama. a. MVickenhauser, Die Urkunden” des 

Klosters Moldovitza, Wien 1862, pag. 58—9. . | iaz 

4) Iorga, Studii şi documente, V. pag. 394. , : | a 

5) Melchisedec, O visită, pag. 63 şi Dr. Rozak, le. pag. 104. 

6) Cf. Anexele. : : .. : : 

2) Of. Anexele. LL ae i Ic 

8) Cf. documentul Nr. 818 din mânăstirea Putna și i Dan, Putna, pag. s, nr. 8 şi 

pag. 20—23. - mi
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prin care supune sub iurisdicțiunea egumenului din Putna preoții . 

şi bisericele din satele acelei mânăstiri, apoi în tractatul de alianță 

sacheiat cu-Ian Albert, regele Poloniei, scris în Hârlău în 12 Tulie 

1499 1). şi în fine în aricul. din 17 Noemvrie 15012) prin care 

acordă mânăstirii Putna, dările și veniturile dela preoții aflători : pe 

moșiile: mânăstirii și sarea necesară “din Trotuș. EL. este :munintit 

împreună cu mitropolitul Georgie, și cu Teoctist episcopul mitro- 

poliei de.jos. din târgul lui Roman în uricul lui Ștefan cel Mare 

din 117 Noemwrie 15023) prin care întărește mânăstirii Putna iuris- 

diețiunea asupra, preoților supuși ei și asupra braniștei. 

Episcopul Ioanichie s'a îngrijit și de cele culturale pentru 

„Episcopia sa, căci a comandat la popa Ignat din Coţman, după 

notiţa acestuia, din 1 Iunie 1504,2) un'Mineiu pentru luna lui Noem- 

vrie și a; sprijinit prin însemnate ' danii' centrul cultural mânăstirea 

Putna. EI a murit în vara anului 15045) și se află înmormântat 

în partea dreaptă a pronaosului bisericii din Rădăuţi înaintea ușii; 

„care de aice duce în: podul bisericii. Inscripţia depe piatra-i 

mormântară până înainte de vre-o 40—50 ani se putea ceti,6) astă- 

zi însă, 'este șteasă de picioarele „parohienilor acestei biserici și 

„modescitrabil: Ia a ie | - 

„2. Pahomie (1504—1 520). 

| a. afost cu metania., „din mânăstirea Suceviţa, unde a fost și 

egumen.?) De: dânsul .ca episcop se face pentru .prima oară 

mențiune. în înscripția din 18 Noemvrie 15045), depe icoana sf. 

  

1) Hurmuzaki, Documente, I[.,2 pag. 18—9 şi Yang, Li e. pag. 1161, 

2) Dan. l. e. pag. 8$, nr. inv. 848. 
'3) Cf. Anexele. n | 
4) L. e. pag. 18—9, nr. 22, nr. inv. D711 1V și Dr. Rozak, A e. pag. 11, nota 9, cf. 

inscripţia din anexe, 
5) Wickenhauser, Radauz, pag. 11 pune data morţii lui Ioanichie pe anul 1503, ceea 

ce este imposibil, : căci dacă ar fi murit în 1503 atunci popa Ignatie în notiţa din 1. Junie 
1504 lar fi amintit ea răposat. Tota așa de falsă este data de 1403 a morţii lui Ioanichie, 
care este tipărită pe o tabliță atârnată în biserică pe păretele de-asupra mormântului acestui 
episcop. EI în 141083 de buni seamă, ei încă nu era, a născut, 

6 Cf. cap. I. al acestui studiu. 
7 7 

) Wickenhauser, Radauz, pag. 11. Mânăstirea Suceviţa exista ab antiguo ca un 
schit, cf. D. Dan, Fundat tao: > datoriul bisericii din mânăstirea Suceviţa, Ceminţ 1907, pag. 4, 

8) Cf. Anexele „Inseripţii«, nr. 4.
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Nicolai, care se păstrează: în mânăstirea Suceviţa, Mai departe se 
amintește el în pomelnicul mânăstirii Moldoviţa, !) . în 'uricul de 

danie a lui Bogdan Vodă Chiorul din 8 Decemvrie 1514,2) în 

uricul de confirmaţiune a aceluia-ș domn din 18 Fevruarie 15152) 

prin care atestă, că Toader Cozlai 3) a vândut o bucată din satul 

său Berchișești cu două case episcopului de Rădăuţi Pahomie cu 

100 tătărăști, care proprietăţi episcopul le- a dăruit: mânăstirii 

Moldoviţa. 5 5) 

Şi Ştefaniţă, fiul lui Bogdan Vodă face amintire de Pahomie 

în înseripția depe piatra pusă pe mormântul mamei sale Stana în 

28 Ianuarie 15180) și în uricul din 6 Octomvrie 1519 7) dat în 

Hârlau prin care întărește Episcopiei de Rădăuţi satul Rădăuţi cu 

morile din el, satul Coţman cu atinenţele: Gavrileşti, Filivești, „8) 

Davidești, Saticov, ) Glivodin, Blutna, Suchovereh, Ciaplincea ș și | 

Valeva,t9) apoi satul Rohozna și două, prisăci. 

Episcopul Pahorie a dăruit Episcopiei: Rădăuţului o proprie- 

tate în Cărligatura cumpărată pe timpul domniei lui Bogdan Vodă 

Chiorul dela boeriul Petru Vartic, care în anul 1541 1) deveni 

hatman. ȘI părcalab de Suceavi, iară sub Tha Vodă fu decapitat î în 

  

.. 

1) Cf. ss. Academiei române nr. 921. 

2) Cf. cup. L. pag. 13. , - i, 

3) Wickenhauser, Moldovitza, pag. 175, nr. 85 şi Pumnul, A. Privire răpede peste 

moșiile miănăstiresci. Cernăuţi 1865, pag. 50, Observaciunea 1. . 

> W iekenhauser, Woronetz u. Putna, pag. 11 crede, eă acest nume s'ar pute deduce 

dela germanul „Carl“, pe când el lesne se derivă dela „corlatăi=—Geliinder. 

s) Cf. Pomelecul mânăstirii Moldoviţa, manuseriptul Acudemiei române nr. 921ş 

Schematismus, |. e. pag. Î susţine £ greșit, că familia” Corlaţan ar fi făcut acea, danie mână- 

stirii Moldoviţa. 

6) Melehisedee, O visită, pag. 69 şi Dr. K ozal, l. e, pag. 110, pe când Wickenhauser, 

Radauz, pag. 18 caleulă greșit anul cu 1517 şi greșit ceteşto „Septemvrie“ i în loc de 

Ianuarie. 

7) Gh. Ghibăneseu, Uricariul XVIII, pag. S6—7; 1oiea, Studii și documente V. 

pag. 387; Protocolul tabular nr. 241 şi WViekenhauser, Radauz, pag. 135 —1. 

8). "Schematismus, |. e. nu înduce acest sat. 

9 VViekenhauser, ]. e. pune în locul acestui nume numele: Laskowa. Posibil, că 

Saticov să fi fost vechiul nume pentru Laskowa, respective Laschiuca de astă-zi. 

10) Astă-zi Rutenii şi cu aliaţii lor i-au sehimosit numele în „Valava“, ca să nu i-se 

cunoasei originea românească. 

21) Chronicele României, IL. pag. 203.
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Huși în 7 Aprilie 1548.!) Aceasta danie a fost întărită, Episcopiei 

de Ştefaniţă, Vodă în 6 Octomvrie 1519.2) 

3. Teofan 1.2) Movilă (1520—1535).) 

Acest episcop era boeriu-răzeș și cu metania dela mânăstirea 

Râșca.5) EL a înfluințat asupra lui Petru Rareș Vodă, că acesta a 

„xezidit în anul 1532 cu mari spese biserica mânăstirii Moldoviţa, 

surpată de un nour.6) 
| Episcopul Teofan figurează ca martor, împreună cu Dorotei, 

episcopul de Roman, în scrisoarea călugărului Nichifor din 

16 Ianuarie 15287) prin care acesta dăruește mânăstirii Niamţ 

satul Dolchești pe Șomuz. 
La, stăruința, lui Teofan Petru Rareș Vodă dăruește prin uricul 

din 23 Aprilie 1529 s) Episcopiei de Rădăuţi satul Gramești pe 

Prut, fost a lui Luca Arbure, portar de Suceavă, pe care Ştefaniţă 

Vodă la decapitat în Aprilie a anului 1593 în Hârlău pentru înaltă 
trădare. 9) 

“Teofan se mută, depe Jălțul episcopeso din Rădăuţi, căci ajunse 

mitropolit al țării. Ultima demnitate s'o fi posedat el în trii rânduri: 

In primul rând să fi archipăstorit dela 1535—1550. In acest period: 
și anume în 30 August 15350) el a sfinţit biserica sf. Dimitrie din 

Suceavă zidită de Petru Rareș Vodă. EI este amintit ca mitropolit 

  

9 L. e. pag. 206. Un Vartie, probabil fiul lui Petru, era în 17 Mai 1586 voie de 
țara de jos, cf. Creșterile colecţiunilor bibliotecii Academiei române în anul 1905, [. Bucu- 
reşti 1907, pag. 190. 

2) Iorga, Studii şi documente, v. pag. 381. 
3) Schematismul, |. e. înduce ca urmaș al lui Pahomie, pe un „Procopie“, care ar fi 

amintit în uricul lui Ştefan Vodă din 6 Octomvrie 1620. La aceasta obiectăm, că uricul lui 
„Ştefaniță“ Vodă este din anul 1619, şi că în el neei urmă de vre-un Procopienu 
se află. 

4) Cf. Iormuzaki — orga, Documente, XI. pag. L. 
5) Creţulescu, 1. e. pag. 31 şi Dr. - Kozak, ]. e. pag. 188. 
6) Creţulescu, 1. e. pag. 45. 

: 7) Melchisedec, Chroniea Romanului, I. pag. 159, iară nu a Hușilor, precum citează 
fals Schematismus, 1. €.; Wiekenbauser, Radauz, pag, 135 și Iorga, Istoria literaturii reli- . * 
gioase, pag. 41. | , a 

8% Dr. 0. Popescul, l. e. pag. 31—3. 
3) Bogdan, L., Vechile cronice, l. e. pag. 152, 
10) Dr. Rozak, |. €. pag. 138.
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în 8 Noemvrie 15381) și în 12 Iulie 15502). a săvârșit zugrăvirea 

fresco a pridvorului bisericii din mânăstirea Voroneţului. 

Teofan să se fi suit și a doua oară pe scaunul mitropolitan în 

22 Septemvrie 15643) pe care să fi șezut, co mică întrerupere din 
anul 1565,4) când fugi spre Ardeal şi anume până la, Bistriţă, de 

unde însă se întoarse în ţară după ce primi dela boeriul Hamza și 
hatmanul Dimitrie, cari îl urmăriseră chezășia cu juramânt dată 

în numele lui Vodă că nu i-se va face nici un rău, până la anul 

1512. De astă dată să fi fost așezat în scaun de Alexandru Vodă, 
Lăpuşneanul, pe care mai târziu și anume în anul 1568 la călu- 

gărit dându-i numele „Pahomie“. EI ca exmitropolit a adaos în 
anul 1579 5) pridvorul la biserica mitropolitană din Suceavă. 

Teofan trebui să îndure în anul 1572 persecuţiunile lui Loan 

Vodă cel cumplit și să fagă eară-și în Ardeal.c) Cu acest prilej el 
fu depus și cafterisit de episcopii țării comandaţi de domn și de 

episcopul Butimie din Ardeal, adus anume pentru acest scop în 

Moldova?) și fu înlocuit cu mitropolitul Anastasie.) EL apoi fu 

restituit, însă în anul 1581 fugi din ţară în Polonia, împreună cu, 

George episcopul de Rădăuţi și cu toată familia Movileșştilor făcând 

așa oposiţie” contra domniei lui. Tancul Vodă Sasul. % El în 

20 Ianuarie 1582 1%) era, exmitropolit. 

V enind însă Petru Vodă Șchiopul, aupă delăturarea, diversilor 

pretendenți domnești,!!) a-doua, oară la domnie (1582—9 1), Teofan 

  

1) Iorga, Inseripţii, |. pag. 64, cf. şi Istoria bisericii românești, I. pag. 109. 

"2 Dr, Kozak, |. e. pag. 210, nota 1, care din finea înscripţiei crede a pute deducc, 

că "Teofan atunci ar fi murit. 

2) Ureche, Chronicele României, I. pag. 221. 

4) Ilurmuzaki, Documente Suplement, IL. pag. 248—9 și Iorga, Istoria bis. rom. r 

pag. 119. 

5) Iorga, Istoria literaturii religioase, pag. 44 și Dr. Kozak, |. e. pag. 135. 

8 Schmidt, Suezawa's Denkwiirdigkeiten, pag, 136. 

2) orga, Documentele Bistriţei, D..pag. XXXIX.  . - 

8) Ureche, |. e. pag. 225 și Analele Academiei române SIX, pag. 249, nota 4. 

3) Iorga, Istoria biserieii românești, I. pag. 188. 

10) Hurmuzaki-lorga, Documente XI, pag. L şi Iorga, |. e. pas. 160. 

A Ureche, |. c. pag. 230—3.
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iarăș fu aşezat în scaunul mitropolitan, abdică însă în anul 1587 

în favorul lai Macarie t) și se retrase la mânăstirea Râșca, unde și 

muri între anii 1581—8. :) 

4. Teodosie |. (1535—1543 ș şi 15451551). 

Acest arhiereu era, cu metania dela mânăstirea Niamţ.3) El 

a arhipăstorit diecesa; Rădăuţului în două rânduri, adecă primă . 

dată dela, 1535—43 și.a: doua oară dela 1545—51. 2) 

„Pe timpul arhipăstoriei lui “Teodosie și anume în toamna 

anului 15385) a întrat împăratul Soliman în Moldova până lă 

Suceavă. Atunci sau strâns boerii și arhiereii țării la Rădăuţi la sfat, 

de unde 'au trimis pe boeriul Trifan Ciolpan sol la împărat pentru 

pace, care le-a hazăzit-o. Deci boerii și avhiereii lau petrecut pe 

Soliman până la Dunăre.6) | 

Despre "reodosie se face amintire în uricul lui Petru Vodă din 

2 junie, 15462) prin care se. întărește lui Peodosie și lui Macarie, 

episcopul Romanului zapisul, prin care Toader biv vameș ot 

Suceavă vinde cu 400 zloți părţile răzeșești din satul Oreţești a 

Annei, fiica lui Niagoe și a Mariei, nepoatele lui Oarţă și cumpă- 

rătura moșiei Iăslăoanii, pe cari le-au dăruit apoi mânăstirii A Niamţ. 

Aceste danii au fost confirmate cu uricul din 2 Martie 1548.5) 

“Episcopul Teodosie a zidit în.7 Iunie 1549 clisierhia cea 

vechie din mânăstirea Niamţ și i-a pus o inscripție pe care și-a 

săpat numele. 9) | 

1) Schmidt, 1. e. păg. 132 și Iorga, Istoria bis. rom. L pag. 189. 

2) Hurmuzaki, Documente XI, pag. VIII și Iorga, Istoria literaturii religioase, 

pag, ti.. 

3) Creţuleseu, |. e. pag. 31. 
4) L. e., pe când Sehematismus înduce pentru anul 1544 ca episcop la: ădăuţi pe 

un „Gheorghe, care să fi dăruit, după Pumnul, 1. e. pag. 100 şi 135, în 14 Octomirie 1544 

mânăstirii Voroneţului satul Sahlineul. In protocolul imperial nr. 54, la care se provoacă 
Pumnul, nu se vorbește de aceasta danie. Nu episcopul Gheorghe (Movilă) a făcut acesta” 
danie, ci strămoşii lui, care s'a întărit de Petru Schiopul Vodă în 14 Decemvrie 1585, 
Cf. nr. 54 a protocolului tabular din Anexe, apoi Wickenhauser, Woronctz u. Putna, |. 
pag. 10, 19 și 110—111 şi Radauz, pag. 18, apoi Is. Onciul, Fondul religionar, pag. 43. 

5) Cf. Șincai, Chroniea Românilor ed. I. Bucuresci 1886, tom. II, pag. 271—5. 
6) Cogalniceanu, Chronicele României, I. pag. 197. ii 
2) Iorga, Studii și documente VIL., pag. Tași 1906, pag. 2004, Z pag. 319 și Gh. Ghibineseu, Surete ţi Izvoade, * 

sy Melehisedee, Chronica Romanului I. pag. 118180 Creţul 8. 
2) Creţulescu, |. e. pag. 31 și Scrisoarea lui din 9ȚXII se. peţuesen 1 ” me e
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Acest ierarh sa îngrijit de buna stare materială a, centrului 

de cultură, mânăstirea, Niamţ. 

“5. Mitrofan (1551—1552). 

Şi el era cu metania din mânăstirea Niamţ.!) De dânsul se 

face amintire în uricul lui Ștefan Lăcustă Vodă dat în Hârlău în 

5 Iunie 15512) prin care dăruește Episcopiei de Rădăuţi 41/, fălei 

de vie confiscate dela spatariul Iurie pentru trădare. . 

Episcopul Mitrofan a dăruit mânăstirii Pobrata, satul Mirceni 

din ținutul Sucevei, care danie Alexandru Vodă o. întări în 

20 Martie 1554.23) 

“Mitrofan dela Rădăuţi trecă la Mitropolia, ţării.) | 

EL încă pe când era în viaţă și-a pregătit o lespede pentru 

mormânt, care se află în mânăstirea Pobrata. Data morții lui însă 

nu se ştie, de oare-ce aceasta nu să adaogat la inscripție.) | 

6. Eutimie, întăia oară (1552-1555). 

EI era după unii€) cu metania, dela, mânăstirea Homorului, 

iară după alții?) dela mânăstirea Niamţ, unde să fi fost egumen. | 

Ca atare a seris el viața lui Alexandru Vodă Lapușneanul.&) | 

“Despre dânsul ca episcop se face prima, amintire în uricul lui 

Alexandru Vodă Lăpuşneanul dat în Huși în 4 Aprilie 1552 9) 

prin care dăruește Episcopiei de Rădăuţi 1000 aspri din averea 

  

9 Cf. Pomelnieul în Erbiceanu, |. €. pag. LV. 

2, Archiva istorică, I, pag. 195, nr. 180. 

3) Iorga, Studii și documente, VI. pag. 15. 

; 3 Cf. Pomelnicul în Erbieeanu, pag. LVI. 

5) Iorga, Inseripţii, pag. 60. N | _ | 

a) I. Bogdan, Vechile cronice, pag. 9: Iorga, Istoria literaturii române, II. pag. 543, 

nota, 1; Wielkenhauser, Homor, pas. 23 şi Dr. Kozak, |. e. pag. 36. _ - î 

2 Dr. L. G. Sbiera, Mișcări culturale și literare, Cernăuţi 1897, pag. 298 şi Iorga, 

Stefan cel Mare, Mihai Viteazul și Mitropolia Ardealului, București 1904, pag. 7. 

| 5). Jorga, |. €. pus. 161—2 și 119, unde însă susţine, că n'a devenit episcop. în Mol- 

dova, ci numai în Ardeal, unde fugise și că nu s'ar mai fi întors în Moldova şi că Eutimie 

dela Roman n'ar fi cel dela Rădăuţi, ei cel din Ardeal. . 

2 Archiva istorică, . pag. 125—86, nr. 181; Wiekenhauser, Woronctz uud Putna, 1. 

pag. 16 şi Radauz, pag. 16 și |. Bogdan, 1. e. pag. 81. 
,
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moștenită, dela, postelnicul Maxim Hrabor, mort fără copii, pentru 

pomenirea răposatului. a 

Eutimie, din cause necunoscute, se retrase din scaunul 

episcopesc. 

7. Gheorghie |. (1555—1558), 
„Despre acest ierarh, care era cu metania dela mânăstirea, 

Putna,!) se face amintire împreună cu mitropolitul Grigorie, și 

episcopul Macarie de Roman în uricul lui Alexandru Vodă Lăpuș- 

neanul din 31 August 15562) prin care dăruește mânăstirii Putna 

100 lei de aur-pentru sănătatea sa, a doamnei Ruxanda și a copii- 

lor săi. 

Episcopul Gheorghie, după o scurtă arhipăstorie în Rădăuţi 

demisionă. El, se pare, ca devenit apoi episcop de Roman și ca 

fost ars de viu de Ioan Vodă cel Cumplit?) în anul 1558.) 

8. Eutimie, a doua oară (1558—1564). 
„De dânsul se face amintire în inscripția de lângă ușa tindei 

bisericii de Rădăuţi din 30 lunie 1559,5) zidită la îndemnul acestui 

episcop de Alexandru Vodă Lipușneanul,6) apoi în știrea din 

1 lanuarie 15607) despre sosirea în Moldova a lui Ioasaf, patriar- 
hul Constantinopolei, mai departe în uricul susamintitului domn 

din anul 1560, în care episcopul Eutimie figurează ca martur 

împreună cu mitropolitul Grigorie, prin care domnul dăruește 

  

„_1) Iorga, O alegere dă episcopi moldoveni, retipărire din Răvașul, Cluj 1907, pag. 7. 
2) Dr. O. Popeseul, 1. e. pag. 45—6 și Wiekenhauser, Putna, e, pag. 193. 
3) Hajdeu, Ionii-Vodă cellit Cumplitit, Bucuresci 1865, pag. 38. Dl. Iorga susține în „0 

alegere de episcopi moldoveni“, cumei episcopul Gheorghie ar fi ajuns mitropolit al țării, 
iară în 1578 ar fi fost scos din motive politice și că în 1589 ur fi scris Papei Grigorie al 
XUl. promițându-i unirea bisericii moldovinești cu cea a, Romei. Noi observăm la aceste, 
cumeă Gheorgie acesta în anul 1578 n'a putut fi scos din scaunul mitropolitan, de oare-ce 
deja în 9 Iulio 1577 Anastasie se amintește ea, mitropolit (ef. Archiva istorică 1. pag. 27 şi 
Iorga, Regeste, pag. 894), iară Papei n'a seris acest Gheorghie, ci Gheorghie Movilă. 

4) Iorga, Istoria bisericii românești I., pag. 159. : 
o Melehisedee,-0 visită, pag. G1, Wickenhauser, Radauz, pag. 15 și Dr. Kozak, . e. 

pag. 99. | . 
6) Wiekenhauser, Geschichte des Klosters W 

greșit, că aceasta tindă ar fi făcut-o episcopul Efrem. 
î) 1. Bogdan, Vechile cronice, pag. 11. 

oronetz u. Putna, P. pag. 13 susţine
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mânăstirii Slatina, capul sf. Grigorie Teologul, pe care-l cumpărase 

dela mânăstirea Vatoped!) și împreună cu mitropolitul Grigorie și 
Anastasie, episcopul de Roman în dania, lui Alexandru Vodă Lăpuș- 

neanul prin care dăruește mânăstirii Vatopedului o chervăsărie în 

Sulon și câte 300 galbeni roși în fie-care an.2) 

Episcopul Eutimie a asistat împreună cu Anastasie, episcopul 

Romanului mitropolitului Grigorie la, ungerea, lui Iacob Heraclide, 

Despotul întru domn al Moldovii, după ce acesta bătuse pe Alexan- 
dru Vodă Lăpuşneanul în 18 Noemvrie 1561 la Verbie.3) | 

De episcopul Eutimie amintește și o notiţă din anul 1561 

aflătoare pe zbornicul'dela Slatina.) 
Devenind Alexandru Vodă Lăpuşneanul, după moartea lui 

Despot Vodă întâmplată 'în Noemvrie 1563,5) “a. doua oară 
(1563—8) domn al Moldovii ucise 47 boeri și căută să puie mâna 

și pe episcopul Eutimie pentru că se supusese lui Heraclide, iară, 

mai ales pentru-că se făcuse părtizanul lui Ştefan Mâzgă, preten- 
dentul la tronul Moldovii.6) | 

“Eutimie temându-ș viaţa părăsi episcopia sa din Rădăuţi și 

fugi, precum o făcură mulți boeri .și pretendentul Ștefan Mâzgă, 
în ânul 1564?) sau 15668) în Ardeal. Fiind el însă reclamat) de 

Alexandru Vodă Lăpuşneanul, tăinui treapta, sa, ierarhică și petrecea, 

în Avdeal dându-se ca.un simplu călugăr. Aice se împuse el atât 

prin știința, cât și prin evlavia sa și fu numit în 5 Octomvrie 1571 

pe baza acestor calități, eară în 3 August a anului 1572 fu con- 

firmat ca episcop al Ardealului și părților ungurești cu titlul de 

„Episcop al Silvașului“, după reședința din mânăstirea Silvașului.10) 

  

1) Melchisedec, Chronic Hușilor, Appendice, pag. 144 și Chronica Romanului I. 

pag. 194. . 

2) Codrescu, Uricariul XIV. pag. 107—111. | 

-s) Ureche în Cronicele României I. pag. 211, Cf. și Sehmidt, Suczawa's Denkwiirdig- 

keiten, pag. 123 şi Hormuzaki-lorga, Documente XI, pag. 58. 

3) Bogdan, . e. 

5) Xenopol, Istoria Rominilor, III. pag. 83. 

6) Ureche, 1. e. paz. 921. 

7) orga, Pretendenţii domnești, pag. 211, nota 5. 

8) Iorga, Istoria literaturii romîne, Il. pag. 543. a | 

9 Iorga, Documentele Bistriţei, UI. pag. XUII.; Pretendenţii domnești, pag. 211 şi | 

Dr. A. Bunea, Vechile episcopii românești, Blaș 1902, pag. 53. , | _ 

10) Bunea, |. c..pag. 54 și Iorga, Istoria. bisericii românești, II. pag. 355.
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Butimie călători, după denimiră, la patriarhul Macarie din 

Ipek, însă nu spre a fi hirotonit întru episcop, căci știm, că el deja 

exa arhiereu, ci de sigur numai spre aș luă dela amintitul patriarh 

decretul sau singhilia, de instituire, care drept îl'aveau patriarhii 

din Ipek pentru Ungaria dela Turei.*) o 

 Butimie stătă în Ardeal ca episcop din vara anului 1572 și 

până în luna lui' Martie anului 1574 „2) când fu adus de Ioan Vodă 

cel Cumplit'în Moldova pentru caterisirea refugiatului mitropolit 

'Peofan.3) De aice Eutimie nu se mai întoarse în Ardeal, căci amin- - 

titul domn îl denumi pentru servițul făcut, episcop de Roman.!) 

Eutimie însă nu arhipăstori lung timp în Roman, căci după moartea 

amintitului domn și suirea pe tronul Moldovii a lui Petru Vodă 

Șchiopul, întâmplat în 25 Iunie 1574,5) trebui să demisioneze,?) 

și să se retragă la mânăstirea Homorului, unde a murit în anul 

15837) și este înmormântat.s) 

| Butimie a seris ca, episcop de Rădăuţi sau poate încă „ca 

egumen al mânăstirii Niamţu, o cronică privitoare la, istoria Mol- 

dovii pentru anii 1541—1553 9) care este o dovadă pentru iubirea 

lui de literatură și știință. | 

9, Dimitrie (1564—1565). | 

Despre acest episcop știm numai atâta, că el a înlocuit!) pe 

demisionatul Butimie,, ȘI Ga, fost ucis - în primăvara anului 1565 1) 

E) L e. 

IE) Iorga, Documentele Bistriţei, II. pag. XXSIX și XLII—III. și Istoria bisericii 

românești L. pag, 19 4 și 160. 

3L.e. : 

4) Melchisedec, Chronica Romanului, I. pag. 209. Despre păstoria lui Eutimie la 

Roman vorbește A. Cristea, Episcopia . Romanului, Bucuresei 1901, pag. 36' numai cu 

câte-va cuvinte. Iorga, Istoria bisericii românești, |. pag. 98 și IL. pag. 300, şi 810. 

5) Ureche, |. e. pag. 929. ” AR 

6) După părerea dlui. Iorga, Eutemie să se fi reîntors în Ardeal și să fi păstorit la 

Vad cam până la anul 1579. - 

2 Dr. 1. G. Sbiera, Mişeări culturale și i literare, pag. 298. 

8) Wickenhauser, Geschichte des Klosters Homor, Czernowitz 1884, pas. „23 și Dr. 
Kozak, l. e. 36 și 37. 

„ 9) Bogdan, Vechile eronice, pag. 90:—2 şi Cronice inedite, Bucureşti 1695, pag. 3. 
10) Iorga, Studii și documente VII. pag. LXXXYV, nota 6.. af 
1%) Hurmuzaki-orga, Documents. XI. pag. 72, nr. CIX. și pag. 589, nota d. .
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în Ardeal într'o luptă a Imi. Bogdan Constantin, pretendentul . la, 

domnia, Moldovii, cu trupele împăratului Maximilian sub comanda. 

lui Valentin Banfty.) | 

10. Isaia (1566—1579). 

Acest ierarh se pare, că era cu metania, dela mânăstirea Sla- 

tina, unde a fost egumen.?) El se pare, că sa suit pe scâunul 
episcopese din Rădăuţi încă în anul 1566, adecă îndată după 

moartea episcopului Dimitiie,. cu toate că despre dânsul avem știre 
positivă abie în anul 1572,3) când a subseris dimpreună. cu ceilalți 

ierarhi și boerii ai ţării jurământul de fidelitate depus Polonilor de 
Joan Vodă Armeanul. 

Episcopul Isaia deveni persoană de încredere a amintitului 

domn, care-l trimise în misiuni secrete în. Ardeal unde se afla în 
11 Februarie 1573,:) și apoi în Polonia; -spre a încheia, cu Polonii 
un tractat de pace5) în scopul de-a ajuta tănărului Ioan Vasilievici 
Groznii, ţarul Moscvei să devie rege al Polonieic) și în fine la 
Moseva, unde-l întălnim în anul 1573 anunțând ţarului Ivan suirea 
luai Ioan pe tronul Moldovii și cu misiunea să aducă -din Mosqya în 
Moldova pe Maria, doamna, și pe Petru, fiul lui Ioan Vodă, pe cari 
însă nu-i mai află în viaţă, căci de mult muriseră de. ciumă.?) EI și 

în anul 15745) să se fi aflat în solie. 

EI se amintește împreună cu mitropolitul Anastasie și cu . 

Istratie, episcopul Romanului în uricul lui: Petru Vodă Șchiopul 

  

1) Iorga, Pretendenţii domneşti în see. XVI pag. 218. 

2) Iorga, Istoria, literaturii religioase, pag. 101 și Niamul românese din Bucovina, 

pag. 193. , LL - . 

3) Şincai. Chronica Românilor, Bucuresci 1886, ed. II. tom. IL., pag. 357. 

3) Hurmuzalki-lorga, Documente XI, pag. 809, Cf. și nota 1, și „Analele Academiei 

române XIX, pag. 248. SI o 

:* 5) Haşdeu, Ioanii Vodă cellit cumplitii Bucuresci 1865, pag. 24 | 

6, L. c. pag. 58. " . _ Si Î 

7) Hurmuzaki-lorga, Documente XI. pag. 89 şi Iorga, Pretendenţii domnești, 

pag. 248, pe când Tp. Eynuanno în IIpanociaBnaa NepROBE BI ByxoBimb publicat în foaia 

Baprranoriit Jenmurs ex 1892, nr. 243, paz. 2, crede, că ep. Isaia, fusese trimis la Moseva 

spre a întări legăturile religioase între Moldova și Rosia. 

8) Iorga, Istoria bisericii românești, I. pag. 119.
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din 9 lulie 157 71) prin care dăruește mânăstirii Păngăraţii seliștea 

Almașul mic î n ținutul Pietrii pentru facerea. unui sat acolo: Ma 

Episcopul Isaia, silit de Petru Vodă Şehiopul să demisioneze 

fiindcă fusese intimul?) lui-Ioan Vodă, s'a retras în anul 1579 din 

scaunul episeopesce al Rădăuţilor la mânăstiria Agapia, unde a 

primit shima, cea, mare.?) Locuind aice a dăruit mânăstirii în 7 lulie 

a anului 1581%) un panaghiar lucrat cu 1 multă artă în a argint spoit 

cu aur ȘI ornat cu "pietre preţioase. 

„„-. Isaia mai aduse la Agapia dela Episcopia Rădănţului și un 

acoperemânt pentru sfintele taine dăruit Episcopiei de Ștefan cel 
Mare. 5) | , , - | „e 

Isaia. a murit în mânăstirea Agapia după 8 Aprilie 1585,6) 
când încă se amintește ca episcop de Rădăuţi. Se înțelege, că el 

atunci era, un „fost“ episcop de Rădăuţi, căci în acel an pe scaunul 

episcopese din Rădăuţi ședea episcopul Gheorghie Movilă. 

„Episcopul Isaia avea o mare cultură și un desvoltat gust estetic 
și se poate zice, că pentru timpul lui a fost un învăţat.?) EI a scris 
înainte de 1 Ianuarie 1561, adecă încă pe când era în Slatină 

o cronică putneană prescurtată: „Povestire în scurt despre domnii 
moldovinești“ întrun  zbornie slavon,5) un „cronograf, o cronicii 

bulgărească și una, sărbească. :). 

1) Hajdeu, Archiva istorică, L. pag. ai și Iorga, Regeste de documente, Bucureşti 
1900, pag. 91 și Istoria biserieii românești, I.'pag. 181, unde susţine, că episcopul Isaia 
abie dela 1580--1 este arătat ca fost episcop. - 

2) Majdeu, Ioan Vodă cel cumplit, pag. 169—10, . 
3) Melchisedec, Chronica Romanului, I..p. 212 şi Wickenhauser, Radauz, pag. 16,. 

unde însă induce anul 1580. - 
3) Melehisedee, |. e. pag. 211. 

s) |. c., pag. 212, nota, cf. Anexele: 

%) Iorga, Regeste, pag. 900; Wickenhauser, Radauz, pag. 16 aduce o înscripție depe 
pretinsa ui piatră mormântară din Rădăuţi, cure însă este a episcopului Gheorghie, cf. 
Dr. Kozak, l. e. pag. 111. . 

:) Iorga, Niamul românesc din Bucovina a, pag. 193, 
S) lorma, Istoria literaturii romine II, pag. 5it și Geschichte des rumiinischen 

Volkes, Î. pag. 39. | , 

>; lor, Istoria bisericii românești, I. pag. 160—1.



FU, Gheorghie 1. Movilă (1579—1586). . 
pe 

er 

Ă EI e ara al doilea fiu al logofătului Ioan (după. căltigărire Joani- 
chie) 5) Movilă și a soţiei sale Maria 2şi nepotul vornicului Petru 
Hudici. 3) Gheorghie avea, doi frați drepti anume: Ieremie şi Simeon 
și un frate, numai după tată 3) dela 1. soție, numită : Greaca, anume 
pe Toader, poreclit: Cârnul 5) și mai multe surori, și anume: Eleana, 
logofăteasa, €) călugăriţe Nastasia Nastea,7) Schiuea, - Geaca, și 
Maricuţa. a : : 

„... Tânărul Gheorghie primi prima educaţiune probabil î în. a Polo- 
nia; 8). și apoi întră în mânăstirea, Suceviţa; unde-și primi: metania, 

însă î-și păstră și în călugărie numele, său “de botez. 3) El se pare 
ea fost și egumen-al mânăstirii Suceviţa, de unde se sui pe scaunul 

episcopesc din Rădăuţi în anul 1579 și pe « care șeză până la anul 
1586. 10) 

Episcopul Gheorghie « este amintit ca atare împreună cu mitro- 

politul 'Teofan și cu Eustatie, - episcopul Romanului în uridul lui 
Petru Vodă Șchiopul din anul 1579 ::) prin care se face hotar 
mânăstirii și bisericii Galata. EI încă în anul 1578, 12) adecă 'când 

| 1) Melchisedec, Chronica Romanului, I. pag. 95. 
. _2L.e.; Archiva, istorică, I,, pag. 128, nr. 186; Is. Onciul, 1. e. pag. 30 şi Ghenadie 

dinăceanu, Petru Movilă în „Biserica ortodoxă“ 'ex 1883, pag. +16 şi 448, cărora li urmă și 

E. Kozak, Sotawiea, pag. 939, cari au cetit documentul nr. 511 fals cir. cu = = Sfinţia, sa 

cu Stănisa&,. , 

3) Iorga, Studii şi “aociionte VL; pag. 250, ef. și Uricariul, l. e. pag. 469, 
i » :4) Toader: Movilă se numește în mărturia, Sa din 92 Marie 1601 frate drept a lui 

Jeremi& Movilă Vodă, ef. nr. 126 (text slavon) al invențariului din mânăstirea Putna. : 
5) 8. „FI. Marian, Portretul lui Miron Costin în Analele. Academiei române, seria UL, 

„tom. XXII. pag. 29; Jorga, |. e. tom. V. pag. 531, nr. 8 gi și te tom. VI. pag. 414, n. 1. 

6) Archiva, istorică, 1. e. 

7) Creşterea colecţiunilor Academiei române în 190$, pag. 50. 
" 5) Iurmuzaki-lorga, Documente tom. XI. pag. LXIUII, 

2 Enăceanu, |. e. pag. 286; Scurtă istorie pentru începutul creștinătății, Niamţ 1858, 

pag. 8 şi Pomelnicul în Erbiceanu, |. e: pag. LVIIL, pe când Stef. Dinulescu, Viaţa și serie- 

die lui Dositei, Candela ex 1885, pag. 147 susține greșit,- că era din mânăstirea Pobrata, 

ceca ce este cu atâta mai de necrezut, de oare-ce episcopul Gheorghie n' a dăruit nemică 

acestei mânăstiri, ci numai Suceviţei ; Uricariul IX, pag. 180. 

10) Dr, Kozuk, l. e. pag. 161, urmând Istoriei Rominilor, III. pag. 482 a lui xenopal, 

pe care însă nu-l citează, susţine greșit că din 1550—1588. 

11) Xlurmuzaki-lorga, |. e. pag. 894 şi Iorga, Regoste, pag. 895. 

-42) Pumnul, 1. e. pag. 110; Mopspunons L. e, pag. 23 şi 53 și Eus, Popor, Le e. IL. 

pag. 488. 
Ri ”



52. 

încă nu era episcop;a zidit în mânăstirea Suceviţa biserica, Arătării 

sau Botezului Domnului, 1) pe care a sfinţit-o în anul 1581 și cărei 

arintitul Voevod. îi dărui, prin . uricul din 7 Septomyrie. 1581 2) 

satul fost domnesc Suceviţa. A e 
ea 4 a 

a După sfințirea acestei biserici episcopul Gheorghie împreiină 

„Cu mitropolitul | 'Peofar, cu călugărul de viţă boerească Teodosie 

Barbovschi, 3) care -mai tărziu deveni episcop de Rădăuţi și mitro- 

„polit al Moldovii, și eu o samă de boeri sau refugiat în Muntenia, :) 

pe când alţi boeri și ahums: vornicul Lerenăie ; şi fratele său Simeon 

Movilă și hatmânul Balica; nemulțăaniți cu toții cu cruda domnie; a 

Ji Iancu Vodă Sasul (1579 —1582), în Polonia, i iară alţii în Tureia. 

Aceasta emigrare a fost, și cauză, că: amintiţi doi prelați bisericești 

în uricul lui Iancu Vodă Sasul dat în Sioeavă î în 20 Ianuarie 1582, :) 

unul se numește „exmitropolit, i iară celalalt pexepiscop'. 

- Bpiscopul Gheorghie se întoarse în ţară abc. după tragica 

moarte a Iancului Vodă întâmplată în Lomberg” în Iunie a anului 

1582 6). și-și .reocupă scaunul episcopesc din Rădăuți. El în 11 Sep- 

temvrie 1582 ?) se afla lângă domnul Petru Vodă în-tabăra dela 

'Țuţova, iară în 6 Ianuarie 15838) a subscris uricul lui Petru Vodă prin 

Gar6 "confirmă mânăstirii Suceviţa satul Sucevita cu morile lui și 

slatina. EI „mărturisește cu propria mână“, adecă, subscrie decretul 

amintitului domn din 4 August 1583 3) prin care -dăruește călugă- 

rilor, sf. Sava din Terusalim un loc în Tași cumpărat de el cu 7000 

aspri dela, nevasta Borceă,. din Iași, numită în călugărie Macrina și 

dela fiica ei, nevasta lui Corpade, ca să-ș facă pe el o biserică. 

» 

  

1) Cf. Uricele lui Petru, Vodă Schiopul. din 14 A Septemvie 1853 și 98 Mai 1554, 
nr. » 509 și 910 din mânăstirea Suceviţa. 

RI î2, Cf. Documentul aflător la: seriitoriul acestor șire, 

E) Iorga, Studii și documente, tom. VI. pag.'610. 

-.4) Chronieele României, I. pag. 234 și Hurmuzaki-lorga, l. e. pas. L. 
5) Iorga, Rogeste, pag. 398 și Istoria literaturii religioase, pag- 1 100. . 

„8 Hurmuzaki-Iorga, L: e. pag. LXIII. 
7) Arehiva istorică, I,, pag, 144, nr. 209, : - 
8) Protocolul tabular Nr. S7 și Wiekenhauser, Radauz, paz. 17. 

: 3%) Hajdeu, Archiva istorică, 1. 
! ă pag. 1923, nr. 1 
1878, I. pag. 433—8. , S5 şi Cuvinte „din: bitrăni, Bueurese i 

a
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„Episcopul: Gheorghie a dăruit mânăstirii :Suceviţa în 14 Sep- 

temvrie 1583 :) moșia sa părintească Verbie -pe dijia-cu moara, și 

iazuri. EL este amintit împreună cu. exmitropolitul Anastasie și cu 

Agaton, episcopul Romanului în uricul lui Petru Vodă Șchiopul din 

4. Octomvrie 1583 2) prin care dăruește mânăstirii Moldoviţa 100 lei 

de aur, ca.să-i facă amintire, și în cel: din 14 Ianuarie 1584,2) 

împretină, cu mitropolitul Teofan și: Agaton, episcopul Romanului, 

priu..care întărește mânăstirii de maice Vănătorii peste vale de lângă 

Piatră satul Dăneștii. i, i 3 

- Întroducând Grigorie xi, papa "Romei în. anul 1582 un 

călinda nou, îndreptat de dânsul,. episcopul Gheorghie i-a scris 

rugându-l să nu-l împuie catolicilor din. Moldova ci să li fie ertat, 

ca ei.să-și sărbeze sărbătorile și mai departe după călindariul vechiu, 

care cerere fa ascultată. 1) Un răspuns însă primi el dela, cardinali 

abie „după moartea, papei Grigorie. 5) Episcopul Gheorghie a con- 

tinuat, a sta în xelațiuni cu Roma și mai tărziu ca mitropolit al Mol- 

doxii şi toemai ele aveau „să devie. funeste pentru dânsul. BI este 

amintit și în uricul lui Petru Vodă din 28 Mai. 1584.06) | 

Episcopul Gheorghie a mijlocit, că Gheorghie Udre, fost vatav 

3l ținutului Sucevei a dăruit mânăstirii Moldoviţa muntele Toderese 

lângă Rarău Și '200 galbeni, ca să i-se facă amintire anuală. ? 2 

n El a cumpărat satele: V ercăuţi (probabil 1 Verbăuţul de astă-zi) 

şi “Lunca lui Macarie (probabil Lencăuţii), e care se numia Lencova 

eu mori, dela fraţii: Nicor Dlescu și Miliei, fii Maruţinei cu. 500 lei 

tătărești, cari sate împreună cu 1/, din 'satul Stanileştii din ţinutul 

Hotinului le-a dăruit mânăstirii Suceviţa, și cari danii Petru Vodă, 

le-a întărit în 28 Maiu și 29 "Decemvrie 1584.85) 

1) Cf. Documentul original din mânăstirea Suceviţa nr. Înv. 505, care esto reprodus 

la Kozak în estras, Socawită, pag. 162, nota 5.. FIE it | 

„2 Wiekenhauser, Moldowitza, pag. 90 și Radauz, pag. Lî. ..- aL 

3) Melchisedec, Chroniea Romanului, I. pag. 219 și Iorga, Regeste, pag. 899. 

4) Enăceanu, |. e. pag. 448 şi Melchisedec, : Papismul şi biserica ortodoxă în regatul 

României, în revista, Biserica ortodoxă română ex:1883, pag: 288. : 

5) Sincai, Chronica Românilor, ed. II., tom. IL. pag. 315, Cf. şi Schmidt, |. e. pag. 144. 

8) Cf. Documentul original nr. Înv. 510: din mânăstirea Suceviţa; Vezi și Kozak, 

Sotawica, pag. 169 şi 199, care însă pune data greșită de „2$ Martie”. 

"+. Wiekenhauser, Moldowitza, pag. 91:. E E | 

|, + 8y.Qf£.. Documentele nr. 510 și 509 din mânăstirea Suceviţa: Wickenhauser, Radauzi 

pag. 17; Kozak, Sotawica, pag. 169 și 199—200 și Inschriften, pag. 162... : stu
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'. Episcopul Gheorghie se amintește: mai departe în. documentul 

amintitului dorân din 14 Decemvrie 1585) în care atestă împreună 
cu frate-său:Ieremie, că moșii lor au dăruit mânăstirii "Voroneţ satul 

Suhlinţi” (Suhlineul) 'diri ţinutul Sorocei. EI a aplanat în 10. Januarie 

1586, 2) împreună cu mitropolitul Teofan și Agaton, episcopul Ro- 

manului, cearta iscată între uricariul Cristea Michăilescul 2) și călu- 
gării din Moldoviţa pentru pârtea, lui Alexie din satul Răciuleni. El 

se mai amintește în: documentul Imi Petru Vodă din 26 Fevruarie 
1586 1) prin care dăruește mânăstirii Suceviţa 'satul: Mândreștii pe 

Siretiu cu mori și iazuri și în fine în doctimeitiul aceluiaș domn din 

acelaș an prin care întărește: mânăstirii! Suceviţa, satul Ozuneștii, 

dăruit de; pitarul Condrat Rigină cu soţia sa Sofronia. 5) 

, “Episcopul Gheorghie a zidit în. anul : "1585 5) actuala biserică 

din niânăstirea Suceviţa; închinată Înviării Domnului, ceea ce Petru 

- Vodă Şchiopul- afirmă, prin. documentul său din 20 Iunie 1589 7) 

zicând că episcopul Gheorghie însușa zidit acea biserică din nou, 

"din temelie. EL în Fevruarie” 1586 se pare ca, demisionat din 

scaunul Rădăuțului unde acuma, aflăm alt titular, -: - n 

“Episcopul Gheorghie dărui mânăstirii sale. Suceviţa în anul 

1587 o icoană a Maicii Domnului primită în dar dela Ioachim patri- 

arhul Antiohiei. 5) El a cumpărat în anul 1587 satul Hrincești cu 

70. 000 aspri dela, Petru Vodă, care sat îl piorduse visternicul loan 

Solomon, fiindcă rădicase amintita sumă pe sama birului din ţinutul 

Sucevei, în însă. n'0 vărsase în visteria țării. Episcopul Gheorghie dărui 
, 

  

î.. . 7 
za pa MI 

5 Cf. Anexele și Măzăreanu, “Condica mânăstirii Voroneţul, edată de S. FI. Maria, 
Suceava 1900, pag. 51; Protocolul tabular nr. D4 şi) Wiekenhauser, YVoronetz, ]. pag. 19 şi 
JI. pag. 110 şi 111. - 

?) Wickenhauser, Moldowitza, pag. 91—3; Puronul, l, e. pag. 19 și Melchisedec, 
Chronica Romanului I. pag. 219. - , . 

3) Archiva istorică, IL. pag. 134. . . . i 
4) Cf. nr. 508 din mânăstirea Suceviţa şi Kozak, Socăwica, pag. 110 și 200. 
5) Cf. nr. 507 din mânistirea Suceviţa și Kozak, le. 

„+6 Vezi nota 6. 

: 1) Cf. Anexele și D. Dan, Pundătoriul biserici di m 
1907, pag. 6. 

8) Melchisedec, O visită, pag. 55; 
c. pag. 181. Această icoan 
inventariului ex 1863. 

ânăstirea Suceviţa, Cernăuţi, 

Wielcenhauser, Radauz, pag. 18—19 şi Kozak, |. 
ă se păstrează și astă-zi în mânăstirea Suceviţa” sub: nr; 4173 al 

- i
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acest sat mânăstirii Suceviţa, care danie tu întărită de Pern Vodă 

în sl Ianuarie 1588.1) - | p ui a 

Episcopul: Gheorghie overa înainte de. 20 Decemvrie 1587. 7) 

mitropolit al Moldovii și ea atare se aminteşte împreună cu Agaton; 

episcopul Romanului ȘI. Ghedeon, al Rădăuţului în documentul lui 
Petru Vodă din 20 Decemvrie 1587 2) prin care se întărește mână- 

stirii Moldoviţa satul fost domnese Onţenii din ţinutul Botoșanilor. 
EI încă în: 1. Ianuarie 15882) anunţase Papei, că biserica 

Moldovii se apropie de. Roma, iară în 15 Octomvrie 1588 5) o şi 
închină, în conţelegere cu Petru Vodă, lui Sixt N asigurând 

printi”o scrisoare de supunerea lui. Me 

Mitropolitul Gheorghie : dărui împreună cu maica-sa, Maria î în, 

20 Iunie 1589 6) mânăstirii Suceviţa, satul Volovăţ, luat în aceaș zi 

în schimb dela: “Nicula stolnicul care” cumparase dela Petru: Vodă 

cu 60,000 asprii pentru satul Stanilești. ?) EL.mai dărui mânăstirii 

Suceviţa. satul Munteana sau Urseștii cu moară pe părâul Cracău, 

care danie fu mai tărziu și anume în 23 August 1631 5) întărită de 

Moise Movilă Voevod. EI a uns în 2/12 Ianuarie 1590 pe Stefan, 

fiul lui Petru Vodă, numit, domn:al Moldovii de Turci în 20 Noem- 

yrie 1589. Stefan, fiul Irinei Botezat și alui Petru Şeopul Vodă; 

s'a, născut în 31 Tulie 1584.59). 

„Mitropolitul Gheorghie.a participat în s Maiu a anului 1590 

la un sinod ţinut în Constantinopole 10) şi a subscris în acelaș an 

  

& % Cf, Doc. original Nr. 23 păstrat in Archiva Cousistoriului arehicpiscopese din Cer- 

năuţi și Măzăreanu, Solea, pag. 27 și Wiekenbauser, Solka, pag. 63—4. 

- 2) lorga, Istoria literaturii religioase, pag. 101; Ureche I. pag. 9282; Ilurmuzaki- 

Jorga, Documente XI. pag. LIII; Enciclopedia română, $ Sibiiu, II. pag. 928, greșit, tot așa 

Pomelnicul din Erbiceanu, pag. LVII şi Scurtă istorie, pag. 8, cari susțin, că în anul 1581, 

ceea co este imposibil, de oare-ce George pribegia atunei ca episcop de Rădăuţi prin Mun- 

tenia, iară Neofit Seriban, Scurtă istorisire despre. Mitropolia Moldoviei, Paris 1857, pag. 15 

susţine, că abie în anul 1589, ceea ce este întărziat cu 2 ani. 

3) Ghibănescu, Uricariul XVIII., pag. 214—16; Wickenhauser, Moldow itza, pag, % 

şi Iorga, Regeste, pag. 901, însă cu data, de 25 Septemvric.. 

3) Hurmuzaki, Documente, IMI, pag. 985—9. , 

5) L. e. pag. 111—3 şi Iorga, Istoria literaturii religioase, paz. 108. 

6) In nr, 511 Wiekenhauser, Sollzu, pag. 64—6. . 

7 C£ Documentul din anexe şi Dr. Werenka, . e. pag. 119. 

8) Documentele mânăstirii Suceviţa, colecţia inedită a lui D. Dan. 

9) Hrumuzaki-lorga, |. e. pag. LXĂ. 

10) Tozy6uueriu, |. e. p. 310 şi Marapiu, Ileropia pycegoar nepot, X. pag. 43.
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împreună cu ceilalți ierarhi ai ţării hotărirea, ca, în Rosia să se înfiin- 

țeze o Patriarhie. 1) EL a cununat în secret în 17/27 Ianuarie 1591 2) 

pe Petru Vodă Șchiopul cu Irina Botezat, cu care trăia după moartea 

soţiei sale Maria Amirali din Rodos 3) de vr'o câţi-va, ani în concu- 

binat, EI făcă în 9 Iunie 1591 pentru mânăstirea Suceviţa un chivot 

din argintul unui popă numit Pătraș. 4) 

Refugiindu-se însă Petru Vodă, Șchiopul în 19/29 August 

1591 5) de frica lui Lazar, pretendentul la domnia Moldovii, din 

ţară dimpreună cu fiul său Stefan și doamna sa Irina în pribegia: la 

Tirol, îl urmă mitropolitul Gheorghie cu calugărul Teodosie Bar- 

bovschi. Petru Vodă î-ș făcă testamentul său încă în drumul său 

spre Tirol și anume în orașul Tulln din Austria în 12/22 Ianuarie 

1592,6) la care și mitropolitul Gheorghie a fost de faţă. EL asistă 

și în 10 Maiu 1594,?) când Petru Vodă făcă al doile testament; în 

Bozen în care îi testă 50 galbini'și un postav bun. 
Mitropolitul Gheorghie plecă spre țară după moartea, lui Petru 

Vodă din 1 lulie 15945) și în 7 lunie 1595 5) dădi binecuvântarei, 

sa, Ja întemeliarea bisericii celei mari din mânăstirea Secul. 

EI să fi fost un om simplu” și puțin cărturar din care cauză 

locuitorii din Tirol îl evalificară cu epitetul » bivol. 10) Tot așa i-se 

împută, că fiind mitropolit ar fi fost ambițios și vanitos, că n'ar fi 

fost îndestulat cu titlul de „mitropolit“ ș şi că vănă la cel de „archi- 

episcop“ 11) și car fi cerut și primit o mantie luxuoasă dela patri- 

arhul din Alexandria. 12) Tocmai prin atributul de arhiepiscop ce 

  

1) Xenopol, Istoria Rominilor, III. pag. 140. 
=) Ilurmuzalki-lorga, |. e. pag. 918, nr. CCCLI şi Iorga, Istoria Romînilor în chipuri 

şi icoane, I. pag. 152. 

3) Iorga, Negoţul și meșteșugurilo î în trecutul românesc, pag. 115. 

3) Kozak, Sotawiea, pag. 171 și 119. 

5) Hurmuzaki-Iorga, Documente, 1. e. pag. LXXV şi 318; Iorga, Studii şi documente 
VI. pag. 639 și XI. pag. 111: Protendenţii domneşti, pag. 249 şi Istoria literaturii religioase, 

pag. 1924, nota 3. 

6) Stuzmuzaki-Lorea, l. ec. pag. 25052, nr, CCOLIXIS, 

3) Iorga, Petru Schiopul, pag. 445—6. 

a) Ilurmuzaki-Iorga, pag. LXXXVII—IS. - 

2) Nareis Creţulescu, Documente î în Archiva ex 1909, nr. 5 pag. 231 şi 283, 
10) L. e. tabla. Aa 

1) CE. Inseripţia 3 din anul 1099: ex Anexe, unde cl so intitulează i „arehiepiscop şi 
initropolit al Sucevei“, 

12) Melchisedec, Chroniea Romaaului I. pag. 10.
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și-l puse acest ierarh documentă, că cunoaşștea foarte bine istoria 

bisericii Moldovii, căci acest titlu acuma mitropolitului Iosif se da, 

prin urmare. nu era ambițios. Dară și vanitos nu se putea numi, 

dovadă că concese fratelui său Leremie Movilă "Vodă să-și pue 

inscripția, etitorească la biserica mânăstirii Suceviţa, zidită de 

dânsul. 1) - 

Mitropolitul Gheorghie merse în anul :1595 cu boerii moldo- 

veni aflători în Polonia la Tirol, spre a aduce pe Ștefan, fiul lui 

Petru Vodă, în ţară, ceea ce însă nu li succese. 2) 

Mitropolitul Gheorghie a, fost de faţă, împreună cu Agaton, 

episcopul Romanului și Amfilochie al Rădăuţului în 12 Iulie 1597,5) 

când Teremie Movilă Vodă cumpără satul Horodnicul de sus și jos 

cu morile de pe părăele Horodnic și Posdău cu 2000 lei ungurești 

și-l dărui mânăstirii Suceviţa, iară în anul 15984) a înocit și aurit 

icoana st. Nicolai, de provenienţă rădăuciană, din mânăstirea Suce- 

vița și tot atunci a cumparat moşia Solca dela Arbure, proprietariul 

"si şi a daruit-o mânăstirii Suceviţa. 5) | 

Murind mitropolitul. Nicanor, c) care pe timpul petrecerii miţro- 

politului' Gheorghie în Tirol, devenise mitropolit al ţării, Gheorghie 

îș redobândi scaunul mitropolitan. Acuma, se pare că — împins de 

împrejurările politice — îș dădă cu totul pe față dragostea sa pentru 

biserica Romei, luând parte la missa și încunjurarea, din joia verde 

săvârșită de episcopul catolic din Moldova, Bernhard Quirini, 7) cu 

toate, că lucra pentru rădicarea vazei bisericii ortodoxe. 3) Aceasta, 

dragoste sinceră său fațarnică, dictată poate de priviri mai înalte 

politice, stărni în contra-i oposlția întregului cler al ţării, care se 

  

1) Cf. D. Dan, Fundătoriul bisericii din mânăstirea Suceviţa 1907. 

2 Hurmuzaki-lorgu, pag: XC. 10. - ci ! 

> Wiekenhauser, Horodnik, pag. 40. a PE 

: Melchisedec 0 visită, pag. 54; Roza, Sotawica, pag. 1$0 și YVickenhauser, 

, 
! 

” 

. . 

a, e Damontul original nr. 2% păstrat în Archiva Consistoriului arhiepiscopese 

din Cernăuţi. AP ARE Sa Ș | 

5) Poumennieul la Erbiceanu, 1. e.; Scurtă istorie, pag. 6; Seriban, L e. pag. 15 şi 

Predeanu Vas., Existenţa și organisaţiunea jerarehiei bisericeşti la Români, București 

| ” 
Ea . . , 

896 „109. i... a 
: , E a 

a E Vielsenbauser, Die deutschen Siedelungen în der Bukowina, L. pag. 95. 

3) Enăceanu, |. c. pag. 154—61. 
. 

x



58 

întrurii în anul 1600 înti'un sinod în lași sub pr eșidenția lui Dionisie 

Bali, mitropolit de Tărhova. 1) --- : * : i 

: Acest sinod l'a daterisit pe > mitropolitul Gheorghie, depus și Și 

înlocuit cu amintitul. Rali,-Gare mai înainte. fusese preotul curții ?) 

lui Mihai Viteazul, înairitea căruia "Mihai s'a declarat mulţiimit cui 

ofertele împăratului Rudolf. 3) . | 

Mitropolitul Gheorghie se pare ea remas, cu toate caterisirile 

amintitului sinod, în scaun cu puternicul ajutoiiu al Latinilor, căci 

noi îl mai întălnim amintit ca mitropolit în anul 1601, 4) de oare-ce 

Teremie Movilă îi adresă în 18 Ianuarie 1601 o scrisoare în afacerea 

giupinesei A Mariica, Costineasa din Zahariaștii ținutului Sucevii. | 

„+ El dărui pe timpul archipăstoriei sale ca mitopolit mânăstirii 

Sucevita o ripidă 4 foarte prețioasă, care apoi fu luată dela mânăstire 

pentru goștina oilor:mânăstireşti de” Ştefan Pilat. 5) 
Între : anii 1608 și 1609 6) se retrase-el la mânăstirea Suceviţa, 

unde se pare c'a murit și a fost înmormântat. ?) 

În mânăstirea Suceviţa se află pe păretele c din mâna dreaptă a 

pronaosului portretul. lui, care-l. represântă. ca arhiereu în vârstă 

mijlocie, c'o: barbă neagră. ca corbul și îmbrăcat în mantie, - | 

Tabloul lucrat pe pânză în oleiu îl represintă pe. mitropolitul 

Gheorghie în mărimea naturală. 5) 
„Acest arhiereu a fost apreţiat în, feliurit mod, unii 14 țineau de 
un om, necult, ceea ce însă nu era, alţii: însă de ambițios ș și mândru 

prin ce desigur i i- se făcea, nedreptate. Ă | 

După părerea noastră î însă el a fost un ierarh cu destulă ştiinţă 

pentru acele timpuri și un mare -om politic, care a ştiut să tragă 

  

3. 1) Iorga, Istoria literaturii religioase, pag. 102 și Nichifor Dasealul, București 1905, 

pag. 
2) Iorga, Geschichte des rumiinischen Yolkes, IL. pag. 104. 
3) Jorza, Petru Șchiopul și Mihai Viteazul, pag. 460. i 
4) Protocolul tabular, nr. 88; Is. Onciul, |. e. pag. și Iorga, Studii și documente, VII. 

pag. 209. 
4... 5) Cf. Creșterea, coleeţiunilor Academiei române pro 1909, pag. 194. 

6) Melehisedee, O visită, pag. 54 și Kozak, Sociăwica, pag. 180; Iorga în Istoria bise- 
ricii românești, 1. pag. 240, crede, că mitropolitul Gheorghie ar fi murit înainte de fratele 
său Ieremie Vodă, care a murit în 30 Iunie 1606. : 

2) MopaBHnoBB Baazuxips, IlpanoczaBnaa 
pag. 116, ecea ee Kozak, 1. e. pag. 171 o deneae 

s) Cf. şi Kozak, L e. 

IEpEOBE BE Bysonrri, C. nerepozore 1874, 
Să.
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folos de influinţa Latinilor, cărora li simula supunere, însă neînțeles 
de ai săi și: răsplătit pentru îngrijirea de vaza. bisericii ortodoxe din 
Moldova, cu invidie neîmpăcată, nepăstuiri și neîncetate prigoniri. 
Și el s'a îngrijit de cele culturale zidind biserica din mânăstirea 
Suceviţa și înzestrându-o domnește cu multe moșii. 

DR 12. Ghedeon |. (1586—1591), 

“ Ghedeon a fost cu imâtânia dela mânăstirea, Râșca, unde a fost 
egumen în anul 1578. 1) El se aminteşte la, Rădăuţi deja în 28 Fe. 
vruarie 1586, 2) apoi împreună cu mitropolitul Gheorghie și Agaton, 
episcopul de Roman în documentul lui Petru Vodă din 20 Decemvrie 

1587 3) prin care întărește mânăstirii Moldoviţa satul fost domnesc 
Onţenii din ocolul Botoșanilor, mai “departe tot eu Agafton al Roma- 

nului în 'cel din 20, Iunie 15891) prin care de domnul țării Petr 

Vodă se confirmă, că mitropolitul . Gheorghie a dăruit mânăstirii 

Suceviţa satul Volovăţul din ţinutul Sucevei, caxe-l primise, dela 
rudele sale în schimb pentru satul Stanileștii din ţinutul Hotinului, 
în actul secret a lui Petru Vodă Șchiopul din 17 jar Ianuarie 1591 5 

prin care atestă el căsătoria, sa cu doanina Irina Botezat, și în fine 
în uricul din 10 “Martie 1591 c) prin care dăruește diacului Pepele 

| satul Doboviţ |(Dubăuţul de astă-zi) de lângă Şipeniţi, care satremasese 
pustiu. E este amintit și în pomelnicul A Moldoviței. ?) EL se pare ea 
fost un partizan al Latinilor, ceca ce se poate.cunoaște din raportul 

unui misionar iezuit Warszevwiecki din Moldova câtră nuneiul 

papal: ). 

. 

Pi "A 

  

% Murmuzachi, Documente -XI. pas. LII; Chronicele României |. pag. 214—5 şi 

Iorga, Istoria bisericii româneşti, L. pag. 160 și 189. | 

2 Archiva Statului, Pângaraţi, pag. L. 6. 

3) Iorga, Regeste, păg. 901 și Hurmuzaki-lorga, Documente, XI, pag. LIII. 

- 3 Cf, Original din mânăstirea Suceviţa de sub nr. 51 al inventariului; Wicken- 

auser Solka, pag. 64—5 și Rozak, Soăawica, care însă îl induce sreşit pe mitropolitul 
? 

Gheorghie ca episcop. 
„5) Hurmuzaki-Iorga, Documente XI. pag. 198, nr. CCCLI și Iorga, Istoria Romi ânilor 

în chipuri şi icoane, L. pag. 162. 

6) Iorga, Studii și documente V; pag. 396. 

7) Cf. Mss nr. 921 al Academiei române. 

8) Hurmuzaki-lorga, Documente XI. pag. LXIII.
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Episcopul Ghedeon a, fost e silit de Aron Vodă (din L. domnie 

1591—3) să demisioneze, 1) -probabil pentru-că era, partizan al lui 

Petru Vodă. El s'a retras dela Rădăuţi la mânăstirea Râșca, unde 3 

murit în 21 Noemvrie 1596 şi a fost înmormântat lângă. zidul 

bisericii. 2) 

13, Gheorghie UL (1591—1593). 

Acesta, a. fost scurt timp episcop în Rădăuţi, căci se amintește 

numai în 28 Februarie 1592.3) El a murit în 4 Martie 1593 3) în 

Rădăuţi, unde a fost și înmormântat. - 

14. Mardarie (1598-1596), 

De acest episcop se face. amintire “împreună, cu mitropolitul 

Mitrofan și Nicanor, episcopul de, Roman în uricul lui Aron Vodă 

dinta'a doua domnie (1593 —4) din 10 August 15945) pentr'o con= 

- firmare în favorul mânăstirii Pobrata și apoi în documentul lui Stofan 

" Răzvan Vodă (1594—6) din 28 Noemyrie 1595, 6) când însă nu mai 

"era la Rădăuţi. 

+ Mardarie deveni încă în vara anului 1595 7 pentru scurt timp 

mitr opolit al Moldovii. El â adunat episcopii ţării și cei:ai Țării 

românești la, Iași „pentru a se opune proselitizmmului înaugurat de 

misionarii catolici și subscris în 13 August 1595 8) cu ceilalți ierarhi 

adunaţi î în sobor o scrisoare adresată Polonilor. | 

Reotragându-se din acest scaun se așeză la mânăstirea sf. Gha- 

orghie din Drohobycz în Galiţia, und deveni egumen. Ca atare el 

este amintit întrun act de datorie din 18 Maiu 1602.9)-E1 se pare 

ca murit î în amintita mânăstire și că, acolo a fost și înmormântat. 

1) Iorga, Studii și documente III., pag. 609—10. aa 
2) Iorga, Luseripţiile din bisericele României, Bucureşti 1905, 1. pag. 53. 

ra N Iorgu, Relaţiile comereiale ale țărilor noastre cu „Lembergul, Bucureşti 1900, IL. 

| 3) Dr. Kozak, Insehriften, pag. 114. , 

-3) Iorga, Regeste, pag. 905; Studii și documente VI. pas. G09; şi nelaţiie, pag. | n 
6) Iorga, Relaţiile, |. e. 

2) lorga, Istoria literaturii religiouse, pag. 124. | 
8) Iorga, Istoria bisericii româneşti, L. pag. 103 și 223. 
*) Iorga, Relaţiile cu Lembergul, L. pag. 111—3,
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15. Amfilochie (1595—1599), 
Acest ierarh se pare c'a fost cu metania, dela mânăstirea, Putna, 

în a cărei pomelnic!) se amintește. El a subscris în 13 August 

1595 2) o hotărire sinodală și se amintește mai departe împreună; 

cu mitropolitul Gheorghie Movilă și Agaton, episcopul Romanulii 

în documentul lui Teremie Movilă Vodă din 22 Ianuarie 1597 3) 

scris în Suceavă de Ioan Roșcovici, prin care restitue Armeanului 

Drăgan Donavac, locuitoriu din Suceavă, locurile lui din Suceavă 

și Cotnar, apoi în documentul din 12 Julie 1597 +) prin care amin- | 

titul domn dăruește mănăstirii Suceviţa satele: Horodnicul de sus 

și jos cumparat atunci dela maicele din mânăstirea, Horodnic cu 

iazul și morile de pe părăele Horodnic și Posdău, mai departe. în 

documentul aceluiaș domn din 2 August 1597 5) prin care dăruește 

satul Ulmii mânăstirii: „Metohul Sinaiţilor“, adecă, Frumoasa din 

Iași și împreună cu sus amintiţi ierarhi ai ţării în documentul lui 

 Teremie Movilă, Vodă din 19. Septemvrie 1597 7) prin care dăruește 

mânăstirii de maice a lui Iaţeo din Suceavă locurile dimprejurul 

ei scutindu-o de toate dările. . . Se 

| Episcopul. Amfilochie a subseris în 25 Martie 1598 7) docu- 

mentul lui Leremie Movilă Vodă prin care întărește schimbul făcut 

de mitropolitul Gheorghie cu nepoatele și fiicele lui Luca Arbure 

dând satul Stanileștii din ţinutul Hotinului în schimb pentru satul 

Solca, care-l dărui mânăstirii Suceviţa. 

  

a 

- BD Ex 1156, pag. 57. E 

2) Iorga, Istoria bisericei românești, I. pug. 423. 

3) WVickenhauser, Eine Urkunde betrefis die Suczawaer Armnenier, publicată în foaia 

din Cernăuţi „Bukowinaer Rundsehau“ ex 12 Octomvrie 1890; D. Dan, Armenii orientali 

din Bucovina, Cerniuţi 1899, paz. 17; *Vickenhauser, Radauz, pag. 20; Melchisedec, Chro- 

nica Hușilor, App.» pag. 117; Codrescu, Uricariul XIX, pag. 3—6; Iorga, Studii şi doc. VL, 

pag. 610 şi Schematismus, pag. 8; Wickenhauser, |. e. înduso pentru anul 1592 po un Teo- 

dosie ca episcop de Rădăuţi, ba Melchisedec chiar pentru anul 1589. Ambii se bazează po 

aceumentul lui Ieremie Movilă din 1592, care însă abie în 1596 a început a domni (ef. Xeno: 

pol, 1. e. pag. 482), prin urmare n'a putut da documente cu Domn în 1992. Acest Teodosie se 

pare să fie Barbovschi, care însă a devenit episcop de Rădăuţi abie în 1599, deci și docu- 

mentul lui Ieremio Movilă trebue să fio din 1599 (ef. Urieariul XIX, pag. 1—6). : 

4) WViekenhauser, Horodnil, pag. 10 și 209. , o Li 

5) Melchisedec, Chronica Romanului, L. pag. 226 și Iluşilor, App. pag. 18 și Hajdău, 

Archiva istorică, IL. pag. 16. - Ra 

5) Uricariul, |. e. pag. 108—112. . 

"2 WViekenhauser, Solka, pag. 67. n
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În fine se face menţiune de episcopul” Amfilochie în documen- 

tul din 6 Martie 1599!) prin care leremie Movilă Vodă confirmă 

mânăstirii Galata satele: Belcești, Sagna, Teișorii, Folfăieștii, Mân- 

zeștii, Petrești, Mânjeștii, Şiviţa, Drăgănești, o. parte din iazul 

Cahului, Vlăceștii, părți din Fricicani prisaca Trestioara și niște 

vii dela Galata. , 

EI se pare, ca demisionat sau. murit subit î în Martie 1599. 

16. Teodosie |. Barboyschi |. oară (1599-1600). 

Acest ierarh se trăgea, dintro familie boerească 2) și era cu 

metania -dela' mânăstirea Pobrata. 3) El a fost ca, ieromonah” dela 

anul 1588 și până la finea anului 1592 instructorul pentru cetirea 

moldovenească a lui Ştefan, fiul lui Petru: Vodă Schiopul în orașul 

Bozen din “Hirol; unde amintitul Vodă trăia în pribegire. Pentru 

aceasta primia el 3 galbeni pe lună, și toată întreţinerea. 3) - - 

“După moartea lui : Petru Vodă întâmplată în 1. ulie 1594, 

Teodosie se întoarse în ţară cu 30 galbini și un caftaiă prețuit cu 

5 galbini primiţi dela Potru Vodă în testamentul lui. 5) 
În anul 11595 6) călugărul "Teodosie însoți pe mitropolitul 

Gheorghie şi boerii din Polonia la Tirol spre a aduce pe Ştefan fiul 

lui Petiu Vodă ca domn în țara, ceea, ce însă nu li succese. - 

Teodosie a scris în Bozen pentru învăţăcelul său o lecţie de 

hronologie a întâmplărilor de cipitenie ale trecutului, care s'a păstrat 
e 

  

1) Iorga, Regeste, pag. 907. 

2 Că familia Barbovschi a fost boerească. se vede din uricele | lui Petru Vodă din 

4 Martie 1528 (Urieariul XVIII. -pag. 105) şi din 8 April- 1928 (SVickenhuuser, Geschichte 
der Rl. Woronetz und Putna, 12. pag. 205—7); din 19 Martie 1529 (Iorga, Studii și doc. VI. 
pag. 140), din 23 Aprilie 1529 (Dr. 0. Popeseul, 1. e.), din 19 Iunie 1529 (Iorga, Documen- 
tele Bistriţei, 1. pag. XXII) şi din 92 August 1530 prin care ultima se confinnă dania 
boeriului Onufri Barbovschi, făcută.bisericii mitropolitane din Suceavă (G. Popoviei, Iadex 
Zolkieviensis, Candela ex 1884, pag. 551). Un Drăgan Barbovsehi este amintit în documen- 
tul lui Gaspar Vodă din 4 Mai 1620 privitor la satul Staueeni, ef. nr. 127 'din mânăstirea 
Putna. Această familie ave până nu de inult și în Bucovina moșii așa satul Zamostie (ef. 
Wickenhauser, Rimpolung, pag, 39). 

„ 3) St. Dinulescu, Viaţa şi scrierilo lui Dositei, Candela ex 1585, pag. 141. 
- 4) Hurmuzaki-lorga, Documente, XI, pag. 452 și LXXIX.. 

3) L. e. pag. LXXXVIII, LXXSIX și 496. 
6) Hurmuzaki-Iorga, XI. pag. XC.
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pe-o foaie de hărtie.1) Din aceasta, se vede, că el avea oare-care 
știință, și nu era, tocmai un. „ungelehrter Osseli (==măgar fără învă 
țătulă), cum îl titulau locuitorii acelui oraș. 2) | Se ae 

În 30 Mastie .1599 3) îl-aflăm pe Teodosie: 'deja amintit .ca 
episcop de Rădăuţi, împreună cu mitropolitul Gheorghie Movilă și 
Agaton, episcopul Romanului, în documentul lui Feremie Movilă 
Vodă prin care dă mânăstirii Râșca iezerul Bistriţei și apoi în docu 
mentul aceluiaș domn din anul 1600 +) prin care dăruește mânăstirii 
Agapia satul Vicolenii „din Falciu. EI și cu 'amintiţii. ierarhi Pau 
sfătuit pe leremie Movilă la războiu în contra lui Mihaiu Viteazul, 
ca să-l scoată din domnia Munteniei ; și să-l înlocuiască cu Simeon 
Movilă, fratele lui Ieremie. 5) Mihaiu Viteazul însă se cobori din 
Ardeal cu oaste în Moldova și ocupă în 16 Maiu 1600 6). Suceava, 
căpitala ţării. leremie Movilă Vodă oblicind de apropierea, lui Mihai 
Viteazul pribegise din ţară, în Polonia, încotro îl însoțiră sfetnicii lui, 
adecă episcopul Teodosie ȘI. i ceilalți ierarhi ai țării. 

17, Anastasie |. Crimca (1600). 

Acesta a fost fiul boeriului Ioan Crimea 7) și a soţiei sale Cristina 
înmormântată în, anul 1595 5) în biserica: din Pătrăuți. 

EI sa călugărit î în 'mânăstirea Putna, 9) și apoi a devenit arhi- 
mandrit ș și egumen al mânăstirii Galata '%) unde-l întălnim ca egumen 

9 L. e. pag. 197. 

2 L. e. pag. 197 şi 026. 

5) Iorga, Rogeste, pag. 907, . 

4) Melchisedec, Chronica Romanului, I. pag. 996. 

3) Iorga, Studii și documente, IX. pag. 31. 

&) Balcescu, N.; Istoria Românilor sub Mihaiu Vodă Viteazul, Ducuresei, 1878, pug; 

429 şi Xenopol, lL e. IL. pag. 983. 

7) Melchisedec, O visită, pag. 81. După Is: Oneiul, |. e. pag. 32 să se fi chemat Ilie, 

ef, Schematismus, |. e e. pag. 39 și Tp. Kyrerano,  Ilpanocaannad EpROBE DI “BynoBiurb, în 

Bapmancriu JlneBrmure ex 1892, nr.'943, pag. 2, ceea ce este “imposibil, de oare-ce însuș 

Anastasie zice, că părinţii lui erau Ioan și Cristina, ef. Ghenadie Craioveanu, |Trei manu: 

seripte slavone în „Biserica ortodoxă“ ex 1886, pag. 912 și Evangelia 'serisă de Crimea, 

nr. 854/1 tot așa şi psaltirea, nr. 354/p2 din Dragomirna și Iorga, $ Studii ș și documente XI. 

pag. 47, E 

- „8) Ghenadie; |. c.; Dr.- Kozak, 'Inschriften pag.: 59, Iorga, Neamul românese din 
Bucovina, pag. 40; Studii și doe. XI. pag. 41 şi Istoria bisericii românești, |. pag. 241. 

2) Iorga, Studii şi documente, VI. paz. 431. - 

10) Hajdiu, Cuvinte din bătrâni, 1. pag. 192.
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în anul 1588. 1) EL ca atare a fost de faţă în 17/27 Januarie 1591 

împreună cu mitropolitul Gheorghie Movilă, Ghedeon, episcopul 

de Rădăuţi și boerii țării la cununia, secretă a lui Petru Vodă Şehio- 

pul cu Irina Botezat, sclava rescumpărată dela, Tătari și încreștinată, ?) 

care-l. petrec pe pribeagul principe în exilul din Bozen, unde a 

murit și fost înmormântată în cimitirul de lângă biserica Francisca: 

nilor. 3) Egumenul Anastasie La însoţit pe Petru Vodă Şehiopul și 

în pribegia sa și a fost de faţă la prima diata a pribeagului făcută 

în 12/22, Ianuarie 1592 în orașul Tulln din Austria. 2) 

Anastasie se pare, că curând după aceasta părăsi pe patronul 

său și se întoarse în țară, căci mai departe :nu-l mai întălnim. amintit 

între curtenii nenorocitului domn. a 

„.. Anastasie a fost ales de sinodul de episcopi străini în 2 lunie 

1600 5) episcop al Rădăuţului în locul lui Teodosie Barbovschi, care * 

părăsi dieceza și țara, sa, refugiindu-se în Polonia încă la începutul 

lui Mai 1600 cu ceilalți ierarhi ai țării și domnul Leremie Movilă 

de frica, lui Mihai Viteazul, care în 4 Mai 1600 €) trecuse Carpaţii 

spre Moldova pe la Prașmas spre Trotuș și ajunsese în ll Mai ?) în 

Roman, iară în 16 Mai 1600 3) ocupase Suceava, și apoi în 20 Mai 

Hotinul, după ce băta pe Leremie Movilă și-l goni cu toată oaste 

lui peste Nistru. 9) Mihai Viteazul în 1 Iunie 1600 era în Huși, de 

unde în aceiaș zi a dat un hrizov prin care dărui schitului Coșuna 

satul Radovanul 6) și unde a stat până la, 10 Iunie, :1) iară la 20 Iunie 12) 

a fost în Roman. | 

1) Archiva, Statului, Galata, apud Vorovești, III, 10. ! ” , 

2) Hurmuzaki-lorga, Documente, XI., pag. LXX și 218, nr CCCLI şi Iorga, Istoria 

Rominilor, I. pag. 159. 
2) Hurmuzaki-lorga, l. e. pag. LĂXXIX. 

3) L. e. pag. LXXV, 251 şi 619, nr. DOLIE. 

5) Iorga, Studii și documente, IX, pag. 32. . . - | 

„orga, Geschichte des rum. Volkes, II. pag. 105 şi Hurmuzaki-lorga, Documente, 

XII. pag. 898. DE 

: „2 L. e. pag. 900. E 

8) Hurmuzaki-lorga, Documente, 1. c. pag. 909. 

9) L. e. pag. 9135—4. , - 

- 10) 1. Bogdan, Patru documente dela Mihaiu Viteazul în „Prinos lui D. A. Sturdzai, 

București 1903, pas. 161. ă , - | 

11) Hurmuzachi-Iorga, Documente XII. pag 939, 
12) L, c. pag. 916. Pe
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+ Anastasie a subscris în 19 Iunie. 1600 1) făgăduinţa arhierească 
și cea, de supunere-față de Mihai Vodă. ... 
+ Părăsind Mihai Vodă în 24 Iunie 16002): Moldova și trecând 
pe la Oituz la Oșorheiu în Ardeal, după ceiașeză în Î Moldova o loco- 
tenență domnească constătătoare din 4 boeri ai săi anume: Udrea; 

” Andronic, Sava, și Negru c'o armată de 6000 oameni sub generalii 
Murgu și Moise Sekely, Ieremie Movilă se întoarse în țară probabil 
în August 1600 cu oaste polonă condusă de Zamoyski, care-l restitui 
în domnie. Atunci episcopul Anastasie, după o arhipăstorie de vre-o 
2 luni și “jumătate, trebui şă părăsească scaunul episeopese dela, 2 ȘI) . Șa P piscop 
Rădăuţi, unde fusese rădicat de. voinţa lui Mihai Vodă...  . ii 

„Episcopul . Anastasie este . amintit în pomelnicul mânăstirii 
Putna. 3) IE 

„Eixepiscopul Anastasie se retrase la moșia sa părintească Drago- 
mireștii, unde în 27 Iulie 1602, împreună cu fraţii: Lupul Stroici, 
mare logofăt și Simeon Stroici, mare visternic, a adus la capăt zidi- 

rea, bisericii celei vechi din mânăstirea Dragomirna. 2) /; 

EI a și înzestrat ctitoria sa dăruindu-i moșia părintească Drago- 
mireștii (Aitocul-Dragomirnei de astă-zi), 5) care. moșie dela mitro- 

polia ţării trecuse la familia, Crimea, și care danie fu întărită, de 

Gheorghie Stefan Vodă în 24 Martie 1654. 0) | 

Anastasie însă nu petreci lung timp în mânăstirea Dragomirna, 

căci el probabil încă pela începutul anului 1606 deveni episcop de 

Roman. Ca atare îl aflăm amintit în documentul lui Teremie Movilă 

Vodă din 6 Maiu 1606 7) dat mânăstirii Zografului pentru metohul 

ei din Iași, apoi în cel din 12 Maiu 1606 8) prin care dăruește satul 

9 Iorga, Studii şi documente IX. pag. 31. 
2) Hurmuzaki-Lorga, |. e, "pag. 948. Bălcescu, |. c. pag. 437 însă susține, că în 

21 lunie. . | 

3) Cf. Pomelnicul. ex 1756, pag. 160, 168 și 169,5. - i 

4 Dr, Kozak, |. e. pag. 12—13; Mopyrouritone, |. e. pag. 23, care însă în nota zice; că 

despre timpul zidirii acestei mânăstiri nu s'ar pute afla mărturii. Cele înduse de dânsul pe 

pag. 53, că ep. Anastasie numai ar fi încit mânăstirea sânt greșite. Apoi 'Wiekenhauser, 
Radauz, pag. 19—20. Aserţiunea lui eu privire la inscripția de pe cruce sunt false, de 

oare-ee data adevărată este 1639, ef. D. Dan, Putna, pag. 50. 

5) Is. Onciul, 1. e. pag. 33. 

6 Dr. D. Werenka, |. e. pag. 66. 

7) Archiva Statului, Aron Voaă, L. 2 

8) Melchisedec, Chronica Romanului, I. pag. 238 și Xotiţe, pp. 234 și 238. 

6
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Ungurilor . catolici Săbioanii 'de lângă Roman mânăstirii Setul, în 

cel al lui Simeon Movilă Vodă din 28 Iulie 1606 1) prin care dăru- 

eşte mânăstirii Bistriţa, și Râșca, lacul Cavahul dela Dunăre ca toate 

gârlele lui, apoi în cel din 7 Noemvrie 1606 2 prin care amintitul 

domn întărește mânăstirii Suceviţa: Părăele Dunării și satul Giurgiu- 

leștii daruite ei de leremie: Movilă Vodă, în scrisoarea din 29 August 

1607 3) prin care marele vornic al ţării de jos Nistor "Ureche dim- 

preună cu soţia, sa, Mitrofana dăruește mânăstirii Secul un picior al 

sf.. Loan Botezătoriul, 

"- Anastasie și în Roman nu zăbăvi mult timp, căci deja în 

15 Junie 1608 : îl întălnim ca, mitropolit al ţării. Ca atare el a zidit 

ecleziarniţa sau capela din curtea bisericii mitropolitane din Suceavă. 5) 

EI a seris pentu Mitropolia țării românești „Proloage“, 6) iară în 

16 Martie 16107) blăstămul său asupra acelora, cari ar cuteza să 

închine mânăstirea Dragomirna altei mânăstiri sau ar cuteza să-l 

altereze independenţa ei, iară în 6 Iulie 1610 5) dă o dare de seamă 

în limba română despre îndreptarea hotarelor între satele Petricani 

și Ingăreștii. 

Mitropolitul "Anastasie a sfinţit în 15 August 1610 5) un antimis 

pentru mânăstirea, Suceviţa, care ȘI astă-zi se păstrează acolo sub 

1) L. c. şi Archiva istorică, L. pag. 68. 
2) Cf. nr. 517 din mânăstirea, Suceviţa. 
3) Melchisedec, Chronica Hușilor, pag. 102 și Râmanului, I. pag. 238. 

4) Archiva Statului, Pobrata, XIII, copia 52, orig. 51. — Melchisedec în. Chronica 
Romanului, I. pp. 221—2 aduce un pasagiu din Mazenmuzerin, „Azexcarcrpineriu narpiapxs- 

Mezerin Iluracs&, pag. 333, în care se istoriseşto, că în Moldova în 1589 se formase un partid 

„în contra lui Petru Vodă Șchiopul în care să fi intrat și mitropolitul Anastasie cu Grigorie, 

ep. Romanului sub conducerea unui Ștefan, caro era pretendent la tronul Moldovei. Aceștia, 

să fi adresat Papei Sixt. V. o scrisoare” de supunero, care să i-o fi înmânuat ep. Grigorie în 
persoană la 1590. La aceste observăm, că partidul amintit întradevăr so formase, însă nu 
sub mitrop. Anastasie, care pe atunci neci episcop nu era, ci sub mitropolitul Gheorghe 

Movilă. Anastasie posibil că s'a atașat acelei mișcări însă încă ca egumen al Galatei (ef. 
Melchisedec, Papismul și biserica ortodoxă în regatul României, în „Biserica ortodoxă“ ex 

1883, pag. 281). 

.5) S. FI. Marian, |. e: pag. 74 ţi sq. și Dr. Kozak, l. e. pag. 137. 

€) Lesviodax, 1. e. 

7) Melchisedec, O visită, pag. 86—7, 

8) Hașdiău, Archiva istorică,1,, pag. 22, nr. 22. 

e Cf. ilustraţiunea și A. “Maserzaperi, Monaczupe, Cyraznna, Candela ex 1907, 

pas. —9.



67 

nr. 246, și a botezat în anul 16111) pe Eleana, fiica lui Radu 

Șerban Vodă, care fugise din Muntenia în Moldova, iară în 18 Aprilie 
1612 2) a seris un raport românesc despre o hotărire făcută. | 

_ Elca mitropolit al ţării a răscumparat în 30 Maiu 16172) 
satele: Drujeşti și Taistreanii din ţinutul Hărlăului, cari au fost ale 

lui Stroici logofătul și le-au dăruit mânăstirii Dragomirna, ceea ce 

fu întărit de Radu Vodă. | | 

Anastasie fu depus în anul 161 3) din scaunul mitropolitan de 

Radu Vodă Mihnea, din cauze politice sau pentru prea mare toleranță 

faţă de apuseni şi a, fost înlocuit cu Teofan. Acesta se amintește ca 

mitropolit al ţării deja în 26 Martie 1617 5) — cu toate, că Anastasie . 

în 30 Maiu, după cum am văzut mai sus, este numit „Arhiepiscopul 

și Mitropolitul Sucevei — împreună cu Atanasie de Roman, Efrem de 

Rădăuţi și Mitrofan de Huși în actul de închinare a mânăstirii Galata 

câtră biserica din lerusalim. “ 

Anastasie însă ști să redobândească scaunul mitropolitan, căci 

deja în 25 Iunie 1619 6) îl aflăm amintit ca atare. El se mai amin- 

tește în anul 1620 1) când a răspieat anaftema asupra, acelor ce ar 

voi oare-când să închine mânăstirea Dragomirna unei instituțiuni 

bisericești străine, apoi în 1622 *) de Petra Movilă în istorisirea, lui 

despre năvălirea Cazacilor asupra Sucevei și în anul 1623.5) 

Mitropolitul Anastasie a schimbat satul Stîrce, moșia Mitropo- 

liei țării cu satul Uideşti, proprietatea, boeriului Iuonașco Gianga, 

care schimb a fost întărit în 22 Martie 1621 de Ioan Alexandru 

Vodă, iară în 17 Aprilie 1621 de Alexandru Ilieș Vodă. 10) 

  

1) Jorga, Studii și documente VI. “pag. 610 și Manuscripte din biblioteci străine, 

Analele Academiei române, seria Il. tom. XXI, pag. 5. | 

2) lorga, Istoria literaturii religioase, pag. 123, asta 1. 

2) Creșterea colecţiunilor Academiei române în 1908, pag. 62. | 

4) Scurtă istorie, pag. 9; Pomelnicul din Erbiceanu, pag. LVII; Seriban, |. e. pag. 15; 

Uricariul V., pag. 216; Iorga, |. €. pag. 127 şi Melehisedec, Chroniea Romanului, I. pag. 253. 

5) Hurmuzalki, Documente XI, pag. LĂĂ. a 

6) Melchisedec, |. c. și Archiva Statului, Bisericani, II, 9, 10 și Ul. , 

7) Melchisedec, Chronica Romanului IL. pag. 253 și în Revista pt. istorie ete. L. 

pag. 18—4. . 

8) Enăceanu, |. €. pag. 741—2, cf. și nota a. 

5) Melchisedec, |. e. 

10) Dr. Werenka, |. c. pag. 98. 
5
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EI dărui mânăstirii Solca în '24 Decemvrie 1621 șepts filei 

de vie cu teasc pe dealul Plosca, o pivniţă de piatră în Cotnar și 

un clopot mare, ) iară în 12 Aprilie 16252) a; sfințit biserica sf, 

Sava, din Iași la care act a fost asistat de Atanasie episcopul Roma- 

nului. | 

În 22 Aprilie 1625 3) a judecat el între mânăstirea Solea și 

logofătul Cristiian pentru satul Lămășenii, iară în 2 Septemvrie 

1626 3) a subscris, împreună cu ceilalți ierarhi ai țării, așezământul: 

lui Miron Barnovschi Vodă pentru rândueala mânăstirilor. 

De dânsul se niai face amintire în inscripția din 30 August 

16217 5) de pe portalul mânăstirii Dragomirna, făcut de Miron Bar- 

novschi Vodă, cărei îi dărui satul Napadova din ţinutul Sorocii pe 

Nistru, care-l cumpărase dela Elisaveta, doamna lui leremie Movilă 

cu 2500 galbeni, 6) apoi în 18 Noemvrie 1628, 7) când cu ceilalți 

ierarhi ai ţării adeverește cumpărarea unei moșii de cătră călugării 

dela mânăstirea, Barnova. 

Mitropolitul Anastasie se retrase din scaun probabil încă la 

începutul anului 1629 s) la ctitoria sa Dragomirna, căci în Aprilie 

şi Iunie a anului 1629 întălnim pe fostul episcop de Roman Atana- 

sie ca mitropolit al ţării, și a murit la începutul anului 1631 9) după 

ce în 15 Ianuarie 1631 10) încă .admoniă cu amenințiri pe paro- 

hienii dela, mânăstirea sf. loan din Suceavă la ascultarea egumenului 

acelei mânăstiri, după tradiţie ucis de Ștefan Tomşa Vodă, care îl 

invidia, că Dragomirna întrecea în frumuseţe ctitoria, lui Solca. 11) 

  

|. Bianu, Documente, pag. 199—133. 

2) Creţulescu, 1. e. pag. 40 și Jorga, Inscripţii, IL. pag. 137. 
3) Documentul Academiei române, Nr. 41 (LXIX). 

4) WViekenhauser, Solka, pag. 81. 

5) Dr. Kozak, 1. e. pag. 25. 

6 Uricariul, V. pag. 231. 

2 Melchisedec, Chronica Romanului I., pag. 253. 

8) Archiva Statului, Galata, L. 6. pe când Melchisedec |. e. pag. 254 susține greiit, 
că abie în 1630. 

8) Jorga, Studii şi documente VII, pag. CXXVII și Mopapunons, |. e. pag. 51, pe 
când Dr. Kozak, 1. e. pag. 23 susține, că arhipăstoria lui sar put& susţine numai până la 

28 Noemvrie 1623. 
10) L. e. pag. 105, nr. 146. 

1) S. FI. Marian, Tradiţiuni poporane române din Bucovina, Bucuresci 1895, pag. 
145—153.
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EI să fie înmormântat în partea dreaptă a pronaosului vechei bise- 

rici din mânăstirea Dragomirna, unde o simplă lespede năsipoasă 
PI fără oare-care inscripţie acopere mormântul lui, 1) care astă-zi este 

acoperit e'un covor. .. | 

In Dragomirna se mai păstrează una din cele mari și groase 

lumini înflorite și aurite de ceară albă, care se aflau la toate 

4 unghiurile mormântului lui. . 

EI era un barbat învăţat și mult activ, dovadă scrierile lui 

amintite, avea un deosebit gust artistic și era un excelent caligraf 

și desemnător cu multă răbdare, dovadă apostolul scris în anul 

1610 2) evangeliile din 1609 și 1614 și liturgiile din 1610 și 1612 

copiate de dânsul cu atâta, măestrie și frumuseţe. 2) 

18. Teodosie Barbovschi a Il. oară (1600—1604). 

Întorcându-se Ieremie Movilă în țară probabil pela finea lui 

August:a anului 1600 — căci în:2 August 1600 se afla cu episco- 

pul Teodosie în Camenița 4) și episcopul Teodosie se întoarse și-ș 

reocupă scaunul episcope:c din - Rădăuţi. El deci se amintește 

“împreună cu mitropolitul Gheorghe Movilă și Agaton, episcopul 

Romanului în documentul lui leremie Movilă Vodă din anul 1600, 5) 

prin care dăruește mânăstirii Agapia satul Vicolenii și în altul din 

anul 1601 €) prin care amintitul domn confirmă aceleiași mânăstiri 

niște danii și cumpărături. 

Episcopul Teodosie a subscris împreună cu Agaton episcopul 

Romanului, și cu proinepiscopul Filoteiu și cu Gheorghe, părcalabul 

  

1) Melchisedec, O visită, pag. 80; Zachariewiez, Klosterkirehe zu Dragomirna, în 

Mittheilungen der E. k. Central-Kominission, Wien, 1899, XXV, pag. 115—6; Eynuanko, 

1. e, şi Dr. Kozak, 1. e. pag. 23. | N _ î 

2) |. Bogdan, Texte slavo-române, în Analele Academiei române, XI, pag. 21 şi 

Ghenadie Craioveanu, |. e. pag. 9î1—3. , , 

3 Melehisedec, O visită, pag. 81—2 și Iorga, Studii și documente VIL. pag. CXXV 

și Dr. E. Kalusniacki, Die ruthenisehe Sprache und Literatur în: Osterreich-Ungarn în Wort 

- und Bild, Wien 1599, pag. 398 și Iorga, Istoria bisericii românești, I. pag. 241. Cf. şi 

1. Vorobehieviei, Sfânta mânăstire Dragomirna, Sucoavă 1908, pag. 49—5. , 

4) Iorga, Doamna lui Teremia Vodă, București 1910, pag. 4 și nota 5. 

5) Melchisedec, Chroniea Romanului, |. pag. 226. 

6) |. e.
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de Niamţ hotarnica făcută în 21 August 1604 :) între mânăstirea 

Agapia și Secul. 
Teodosie însă n'a remas lung timp pe scaunul episcopese din 

Rădăuţi, căci el deja în Octomvrie 16047) s'a suit pe jâlțul mitro- 

politan. 
Ca, mitropolit este el menționat cu Agaton al Romanului și 

“Toan al. Hușilor în documentul lui Jeremie Movilă Vodă din 20 Aprilie 

1605 2) prin care statorește hotarele între Agapia și Secul și în cel 

din 1 lunie 1605 :) prin care întărește mânăstirii Suceviţa satul 

Hrinceştii cu iaz și moară pe părâul. Soleii din ținutul Sucevii î în 

documentele mânăstirii  Niamţului privitoare moșiile Giulești, 

Săbăoanii ete. din anul 1605,5) în o notiţă din 30 Iunie 16066) 

depe un triod, în care se înseamnă data morţii lui leremie Movilă 

Vodă și în documentul din 10 Iulie 1606,7) în care ultim an el a 

indreptat Triodul scris de călugărul Prochor din Suceviţa din poronea 

lui leremie Movilă Vodă pentru numita mânăstire 3) și în documen-. 

tul lui Simion Movilă Vodă din 14 Septemvre 1607 3) când întărește |, 

mânăstirii Pobrata daniile cele vechi. 

Teodosie în urma întrigilor adverzarilor săi trebui să pără- 

sească scaunul mitropolitan, căci fu acuzat, c'ar fi voit să otrăvească 

pe Constantin Movilă Vodă, cumparat fiind de Stefan Bogdan, pre- 
tendentul la tronul Moldovii, cu sf. cuminicătură întro zi de pașii. « 

Pentru acest prepus el să fi fost supus la grele chinuri. 19) El se 

1) L. e. pag. 928—32. Cf. și Ghibăneseu, Surete şi Izvoade IL. pag. 312. 

2) Melchisedec, Notiţe, pag. 12—15; Iorga, Istoria literaturii religioase, pag. 194, 

nota 5 și Dr. Kozak, |. e. pag. 169, nota 1, pe când Scurtă istorie, pag. S și Pomelnicul din 
Erbiceanu, |. e. îl îndue abie pentru anul 1605. Iorga, |. e. pag. 196 susţine, că Teodosie 
dela Roman a trecut la mitropolia, țării. Teodosie, dacă a stat la Roman, atunci putea s'o 

- facă doari în Septemvrie 1604 dară și atunci cu greu, de oare-ce pe acel timp Agaton era: 

episcop la Roman (ef. Melchisedec, Chronica Roinanului, IL. pag. 230). 

3) Ghibănescu, |. e. pag. 375. 
4) Wielsenhauser, Solka, pag. 69—72. 

5) Predeanu, |. e. pag. 110. 
6) Dr. Kozak, 1. e. pag. 169, nota 1. 
7) Melchisedec, în Analele Academiei române, VII. pag. 260. | 
8) Melchisedec, O visită, pag. 56 și Dr. Kozak, |. €.; acest triod se păstrează în 

mânăstirea Suceviţa sub nr. inventariului 433 ex 1863. 
9) Iorga, Studii și documente, XI. pag. 86. 
8 Iorga, Istoria literaturii religioase, pag. 124 ș 128. Cf. și Xenopol, |. e. II, 

pas.
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retrase în anul 1608 1 la mânăstirea Suceviţa, unde se pare ca și 

murit Și a fost înmormântat. 

Teodosie, care după cum am văzut în cele premergătoare a 

compus încă ca ieromonah în Bozen pentru școlariul său Ştefan, 

fiul lui Petru Vodă, Schiopul, o lecţie de cronologie, s'a interesat și 

de literatură, căci el a îndreptat Triodul scris de Prochor, călugărul 

Suceviţei şi a făcut încă ca, episcop de Rădăuţi cu cheltuiala sa 

proprie o carte slavonă, scrisă pe pergament ȘI numită Harpa , 

care cuprinde în sine: slujba paștelor, „paraclise, irmoase și psalmi 

aleși pentru! mărimuri, care carte a dăruit-o în Maiu 16042) mână- 

stirii Suceviţa. E a îndreptat Pravilă slavonă în anul 1606. 3) Aceste 

date sunt destulă dovadă despre cultura, și iubirea de literatură.a a 

acestui iorath. 

19. loan (1605-—1608). 

"El era cu metania din mânăstirea "Râșca 3) și a fost din anul 

1592 5) primul episcop al nou înființatei Episcopii de Huși, de unde 

a trecut în primăvara: anului 1605. la Rădăuţi. 

Aice se amintește el împreună. cu mitropolitul Teodosie Bar- 

bovschi, Agaton,. episcopul Romanului și Filotei al Hușilor în docu- 

mentul lui Ieremie Movilă din 1 Iunie 1605) prin care confirmă 

mânăstirii Suceviţa, satul Hrincești cu iaz și moară pe părâul Soleii 

din ținutul Sucevii. 

“Episcopul Joan a subscris împreună cu deja arointăţii ierarhi 

ai ţării în 20 Tanuarie 1606 7) actul prin care consimţeşte la închi- 

narea mânăstirii Golia, din Iași mânăstirii Vatopedului din muntele 

Atos, făcută de ctitora Ana, văduva marelui logofăt Ioan Golia, și 

  

1 Iorga, |. e. și Istoria bisericii româneşti, I. pag. 240, nota 1. 

2 Melchisedec, O visită, pag. 57. 
i 

> Melehisedee, O visită, pag. 86 şi Dr. Kozak, Iaschriften, pag. 169, nota 1 și 2. 

L)) Pomelnicui din Erbiceanu, 1. e. pag. LVII și Creţulescu, |. €. paz. 16. 

5) Melchisedec, Chronica IHușilor, pag. 101 şi Creţulescu, Le. 

6 YVielenhauser, Solka, pag. 69—12 și 238. 

2 Melchisedec, Ghzonica Romanului, 1: pag. 237; ef. și Uricariul XXI, pag. 386-6, 

însă cu data de 20 Februarie 1606. 
|



72 

ge. Mihail, fiul 'ei, care închinare sa confirmat de: leremie Movilă 

Vodă în 30 Martie 1606.) a: i 

Episcopul Ioan a schimbat pe Avram țiganul' Episcopiei cu 

Stan ţiganul mânăstirii Suceviţa, 2) și. este menţionat împreună cu 
mitropolitul. Teodosie Barbovschi, Anastasie Crimca, episcopul Roma- 

nului și Filotei al Hușilor în - documentul lui Teremie Movilă din 

12 Matu 1606 3) prin care dăruește, satul unguresc catolic, Șăhăoanii 

de lângă Roman, mânăstirii, Şecuj, și iarăș împreună, cu amintiţii 
ierarhi ai ţării în. documentul lui Simeon Movilă Vodă din 28 Iulie 
1606 :) prin care "dărueşte mânăstirilor: Bistriţa și Râșca lacul Cava= 
hul sau Cahul 5) dela Dunăre cu, gârlele, . cari „cad în el, în cel al 
aceluiaș domn din 7 Noemirie 1606, împreună cu cei “alţi ierarhi 
ai țării, prin care întărește mânăstirii Suceviţa, pâraele, Dunării Și 
satul Giurgiuleștii dăruite ei de Ieremie Movilă Vodă 6) apoi în 
scrisoarea, din 29 August 1607 7) prin care marele vornic al țării de 

„Jos Nistor Ureche cu soția, sa Mitrofana dăruește mânăstirii Secul 
un picior al sf. Ioan Botezătoriul și în fine împreună cu deja sus- . 
amintiţi ierarhi ai ţării, în dania lui: Simeon Movilă Vodă, din 
14 Septemvrie 1607 5) făcută mânăstirii Pobrata cu moșiile cele 
vechi. — EI a dăruit mânăstirii Suceviţa satele: Mângești, Ageşti, 
Vindovenii și Gurmare la ţinutul Niarmțului.») 

"Episcopul Ioan a trecut dela Rădăuţi pe! scaunul Mitropoliei 
Moldovii 10) pe care însă din cauze necunoscute puţin a șezut. 

"20, Efrem |. (1608—1614).. 
, Acest ierarh se pare c'a fost cu metania dela mânăstirea Mol- 
dovița, într acării pomelnic se și amintește, 11) Ca episcop de Rădăuţi 

  

1) Melchisedec, Notiţe, pag. 232. 
„+ AL Bianu, Documente românești, București 1907, 1, pag. 146. 
|. :3) Melchisedec, Chroniea Romanului, I, pag. 22—36; ; Notiţe, pag. 231 și 238. 

*) Hajdău, Archiva istorică, III, pag. 68—9 și Creţulescu, |. e. pag. 69. 
5) Acest loc situat la gura, rîulețului Cahul este în apropierea, orașului Reni din Basa- 

rabia (ef. Z. G. Arbure, Basarabia, Bucuresei 1899, pag. 68 şi charta nr. Il. 
„ 4) Cf. Documentul original nr. 517 Gin mânistirea Suceviţa. 

7) Melchisedec, Chronica Hușilor, pag. 102 și Romanului, 1 pag. 235. 
.) Iorga, Studii și documente, XI, pag. 86. 
2) Cf. Pomelnicul slavon Nro. 740 ek 1868, foia 4 din mânistirea Suceviţa. 

E 0) Seară istorie, pag. 10, &; Pomelnieul din Erbiceanu, |. e. pag. LVIII și Creţulescu, 
]. e. pag. 76. 

15) Wickenhauser, Radauz, pag. i 23 și Pomelnieul Moldoviței.
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el: scrie o: scrisoare. câtr& birăul, părcalabii și părgarii orașului 
Bistriţa. !) pe Me 

In documente el se amintește- pentru prima dată de Constantin 
Movilă Vodă în 24 Aprilie 1609,2) care îi dă episcopului Efrem 

dreptul 'să facă o seliște în ţinutul Covurluiului și scutește pe oamenii, 

cari se vor așeza acolo, pe 5 ani de toate birurile. | 

Episcopul Efrem confirmă în 10 Iunie 1609 3) mânăstirii Putna, 
iurisdicțiunea, peste toţi preoţii și diaconii din satele depe moșiile 

ei. El în 26 Martie 1610,2) adecă sub Constantin Movilă Vodă, a 
început sa zidească în cornul nordostie al curții bisericii din Rădăuţi 

o cliziarniță, adecă o locuinţă episcopească cu etaj, care o fini în 
26 August 1612 5):sub domnia lui Stefan Vodă. 

:... Constantin Movilă. Vodă a dat episcopului Efrem în 25 August 
16106) dreptul și puterea să aducă înapoi pe oamenii, cari ar fugi 
din seliștea lui din ţinutul Covurluiului. 

- Episcopul Efrem opri în 9 Ianuarie 1612 7) păscuitul în iazu- 

rile Covur și Oreach, amenințând pe oamenii, cari ar fugi din seliștea, 

lui, cu pedeapsa domnească. El a întărit schimbul făcut de episcopul 

Ioan cu' mânăstirea Suceviţa cu privire la țigani: Avram și Stan. 8) 

| | Efrem este amintit împreună eu mitropolitul Anastasie Crimea 

și Pavel, episcopul Romanului în îspisocul lui Ştefan Tomșa Vodă 

din 30 Martie 1613) prin care dăruește-mânăstirii Niamţului un 

loc pustiu în gura Jijiei, unde aceasta cade în: Prut. 

  

1) Iorga, Documentele Bistriţei, IL. pag. 28, nr. XXXVII. 

2 Wickenhauser, Moldovitza, pag. 99. 

2) D. Dan, Putna, pag. 166 nr. + și Wickenhauser, . e. pag. 99. | 

+) VVickenhauser, Moldowitza, pag. 30; Is. Onciul, |. e. pag. 52 și Dr. Kozak, l.c. 

pe ! De Kozak, |. c;; “Vickenhauser susține în: Geschichte der Klister Yoronetz und 

Putna, |. pag. 13, cumeă episcopul Efrem ar fi adaos tinda la biserica episcopescă din 

Rădăuţi. El deci confundă tinda cu cliziarniţa, căci ştiut, este, că tinda a făcut-o 

Alexandru Lăpuşneanul Vodă în 30 Junie 1559 la îndemnul episcopului Eutimie. 
iati 5) Wickenhauser, Moldowitza, pag. 101, pe când Dr. Kozak, |. e. pag. 189; nota 2, 

cu toate'că se provoacă la Vickenhauser, 1: c., înduce data de 10 August. 

7 Wiekenhauser, 1. e. și pag. 31. 

's) Bianu, Documente, l. e. (pag. 146). Di 

2 Melchisedec, Chronica Romanului, I. pag. 250 și sq.
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In 9 Aprilie 1613 3% îl. întălnim pe episcopul. Efrem făcând o 

învoială între Grigorie, egumenul mânăstirii .Rășca, și soborul 

mânăstirii Moldoviţa pentru un ferestreu. El a scris în anul 16142) 

o psaltire pe pergament pe care a dăruit-o mânăstirii Moldoviţa. 

Episcopul Efrem sa retras în anul 1614 de bună;saie..din 

scaunul episcopese din Rădăuţi la mânăstirea Moldoyiţa, . unde în 

Maiu a anului 1619 2) $ și-a pregătit o grobniță și tractul nordvestie 

al clădirilor laterale.+) 

21. Aftanasie (1615—1616). 

El era cu metania dela mânăstirea Moldoviţa.s) Ca episcop 

este amintit împreună cu mitropolitul Anastasie Crimea și Paul, 

episcopul Romanului în documentul lui Ştefan 'Tomșa Vodă din 

13 Martie 16156) prin care dăruește mânăstirii Solea satele: 

Badeuţii cu morile depe Suceavă, Drăgiineșiii, Criniceștii, Ivaneștii 

și Părlişenii din ocolul Badeuţului, apoi Costeştii cu moara pe Siret 

și Mânăstirenii pe câmp, apoi în documentul „aceluiaș domn din 

i 24 Martie 16157) prin care dăruește tot mânăstirii Solea satul 

Faraonii dela Bacău cumpărat cu 200 zloți dela familiile: Goia și 

Teleagă, mai departe în documentul aceluiaș domn din 12 Maiu- 

16155) prin care dăruește mânăstirii Solca 12 familii de Țigani 

pe cari le-a, fost cumpărat cu 500 lei dela Sava Danciu și consorți, 

apoi în documentele din 28 Iulie și 1 August 16155) prin ' cari 

Ştefan Tomșă Vodă dăruește mânăstirii Solea satul Cajvana, care-l 

cumpărase dela Vasile Şeptelici ș si rudele lui cu 1000 lei ungurești, 

1) Wickenhauser, Moldowitza, |. e. și pag. 102; Melchisedec, Cronica Hușilor, App. 

pag. 118 şi Romanului I. pag. 320, nota 1 bazat pe Purnnul, |. e: pag. 95 aduce pentru anul 

1618 ca episcop de Rădăuţi pe un Filotei, care ar fi daruit mânăstirii Putna 1/2 sat Crasna. 
Dania este certă, însă dăruitoriul era episcop al Huşilor, Cf. Măzăreanu apud D. Dan, Putna. 

: 2) $. FL. Marian, Inseripţiuni 1. pag. 109, Cf. și Wiekenhauser, Radauz, pag. 23 şi 24. - 

3) Dr. Kozak, 1. e. pag. 189. ” 
4) Dr. Werenlza, |. e. pag. 67. 
5) Wickenhauser, Radauz, pag. 24, pe când Melchisedeo î în Chronica Romanului |.. 

pag. 295 susţine, că era din Bistriţa. 

6 YVickenhauser, Solka, pag. 72. 

7) Ghibăneseu, Uricariul XVIII, pag. 272—6. 
s) Wickenhauser, 1. e. pag. 74, 
9) L. c. pag. 15 şi 1?
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și satul Solca de jos, în documentul aceluiaș domn din 25 Octom- 

vrie 16151) prin care dăruește mânăstirii Solca satul Botășani 
(Botușana de astăzi) depe părâul Soloneţul cel mic din ţinutul 

Sucevii cu moară, fânaţe și campuri, care-l cumpărase dela, proprie- 

tarii lui cu 700 lei ungurești și în fine în documentul aceluiaș 
domn fără dată prin care dăruește mânăstirii Solca, satul Sozna din 

ținutul Sucevii cu curți și heleștee, 1/, de sat din Călinești din 

acelaș ţinut cu mori pe Siret, :/, de sat din Ionașenii din acelaș 

ţinut cu mori, 1/, de sat din Șerbănești tot din ţinutul Sucevei.2) 

Episcopul Aftanasie trecă la începutul anului 16162) la Epis- 

copia Romanului; Aice se amintește în documentul lui Radul Vodă 

din $ Iulie 1624,) 21 Aprilie, 31 Mai.și 20 Septemvrie 16265) și 

aice a, arhipăstorit până în finea anului 1628,6) când deveni, după 

retragerea mitropolitului Anastasie Crimea, mitropolit al ţării. 

Aftanasie a dat ca mitropolit un ordin în 15 Ianuarie 16317) 

prin care oprește pe parohienii bisericii sf. loan cel Nou din Iași 

să se atașeze la alte parohii. El a murit în 13 Iulie 163158) și a fost 

înmormântat în mânăstirea Bistriţa făcând loc pe scaunul mitro- 

politan lui Varlaam.?) - 

22. Efrem II. (1616—1623). 

Şi acest Efrem, ca și Efrem I. era cu metania dela mânăstirea 

Moldoviţa.!0) El deveni episcop la Huși, de unde a trecut apoi la 

Rădăuţi.i!) De aice el a luat parte, împreună cu mitropolitul Anas- 
. ? . . . 

  

1) Wielenhauser, Solka, pag. 19—80. j 

2 V. A. Urechii, Miron Costin, tom. Il. pag. 588—9. 

3) Melchisedec, Chronica Romanului, |. pag. 992. j 

3) IL. Bianu, Documente românești, Bucureşti 1907, 14. pag. 95—6. 

5) L e. pag. 191—2 și 124; 130. a 

6) Bianu, Documente 1. pag. 156—8 şi Ghibăneseu, Surete și izvoade, Il. pag. A77, 

Melchisedec, 1. e. pag. 254 și Hușilor, App. pag. 119; Scurtă istorie, pag. 9; Pomelnicul în 

Erbiceanu, |. €. pag. IVI; Lesviodas, |. e. pag. 449; Dr. Kozak, |. e. pag. 23 și Iorga, 

Istoria, literaturii religioase, pag. 121. | 

7) Melchisedec, Chronica Romanului, L. pag. 255, DE | i 

5) Melchisedec, Chronica Romanului [., pag. 255. Notiţe istorice și archeulogice, 

Bucuresci 1885, p. Gt şi Iorga, Inseripţii, L. pag. 41. 
. 

2) Iorga, Istoria, literaturii religioase, pag. 127, 

10) Iorga, Neamul românese din Bucovina, pag. 101. 

11) Melchisedec, Chronica Hușilor, pag. 103.
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tasie Crimea; cu Aftanasie, episcopul Romanului și Mitrofan al 

Hușilor în anul 1616,1) la divanul ţării ţinut sub Ştefan Tomșa 

Vodă î în care s'a decis să se dăraiaseă, mânăstirii Solca lacul Luciul 

dela Fălciu. 

Episcopul Efrem se amintește împreună cu mitropolitul Teofan 

și cu cei 'doi episcopi deja amintiţi în documentul lut Radu Mihnea 

Vodă din 25 Martie 16172) prin care mânăstirea, Galata, a fost 

închinată sf. mormânt din Ierusalim, apoi în documentul aceluiaș 

domn din 26 Martie 16183) prin care se confirmă închinarea Galatei, 

mai departe în documentul aceluiaș domn din 15 Aprilie 1618%) 
prin care dă și întărește mânăstirii Solca satele: Faraonii. dela 

Bacău, Cajvana dela Suceavă, Ustie dela Orhei, Solca, Cioroacii și 

Broștenii: depe Şomuz, Lămășenii și Stupca dela Suceavă, Iubă- 

neștii dela Dorohoiu și Costeştii dela Hârlău, Podolenii dela, Fălciu, 

Badeuţii, dela Suceavă, Drăgăneșitii, Orăniceșiii, Vancicăuţii și 

Pirlișenii și câte-va salașe de 'Țigani, apoi în zapisul din anul 

1620, 5) în care fostul hatman Vasile Şepteliei zălogește. satul său 

Nemericenii marelui vornie Teremie și în fine, împreună cu mitro- 

"politul Anastasie Crimea și cu ceilalți doi deja amintiţi ierarhi ai 

țării în documentul nedatat, însă probabil 'din anul 1622,6) a lui 
Ștefan Tomșa, Vodă, dintr'a Il. domnie (1622—25), prin care con- 

firmă mânăstirii Solea lacul Luciul depe Prut cu toate părâele din . 

ținutul Falciu.2) El a întărit în 1. August 16228) în Dorohoiu lui 

George și Isac, fiii lui Cârstea Cucoreanul vânzarea a jumătate din 

seliștea Loești lui Nicoară Vornicul. . | ” 
Episcopul Efrem s'a retras în anul 1623 la metania sa, mână- | 

stirea Moldoviţa, unde a murit în anul 1626 și a fost înmormântat 
într'o cămăruță mormântară.*) | 

  

1) Melchisedec, Chroniea Romanului, I. pag. 952. 
2) Codrescu, Uricariul, V, pag. 215—18 și VIL., pag. 121—3. 
3) L. c, IX, pag. 146—9. 

3 Ghibineseu, Uricariul XVIII, pag. 285—92. 
3) Melehisedee, Chroniea Romanului, 1. pag. 253. 
8) Melchisedec, Chronica Hușilor, pag. 107. 

7) Codrescu, Uricariul, V, pag. 215—918. 
| % Cf. Creşterea colecțiunilor bibliotecii Academiei române, I. Bucureşti 190%, 

pas. 

9) Dr. Nozak, |. e. pag. 190—1 și Iorga, Neamul românese din Bucovina, pag. 101.
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„23, Euloghiie I,, întăia dată (1623 —1627), 

“Acest ierarh se pare c'a, fost cu  inetania. dela mânistirea 

Solca. 9 Ela, laat parte cu mitropolitul Anastasie Crimea,. cu Afta- 
nasie, episcopul Romanului și. Paul al Hușilor la divanul ţării, 

adunat în 11 August a anului 16232) sub domnul Ștefan Tomșa, 

care decise să se restituie mânăstirii „Suceviţa, satul Verbie, uzurpat 
de hatmanul Balica, care domn mai întări aţunci amintitei mână- 
stiri și două fălci de vie în Cotnar, cari însuș domnul le cumpărase. . 

Ruloghie - este amintit împreună cu nominaţii ierarhi ai țării 

în documentul amintitului domn din 5 Martie 1623, 2) prin care 
eliberează, satele mânăstirii Solca: Solca și Fărăoanii de toate dările 
și în documentul aceluiaș domn din 17 Iunie 1623) prin “care 
întărește amintitei mânăstiri 12 sălașe de Țigani. 

TI a subsemnat împreună cu deja amintiții ierarhi și boerii 

țării în anul 16235) un document .în care se espune cum a venit 

Ștefan Tomșa pe tronul ţării și a dăruit mânăstirii Solca cele două 

sate deja amintite. 

Episcopul Fuloghie a fost de faţă la schimbul dintre mână- . 

stirea Solca și boeriul Ieremie, care a dat mânăstirii satul Solca 

pentru satul mânăstirese Mihalciul6) din districtul Cernăuţului, care 

schimb a fost întărit de: Radu Vodă în 12 Ianuarie 1625.) El este 

amintit în schimbul din 12 Februarie 16258) făcut între Aftanasie, 

egumenul Suceviţei și mânăstirea Solca pe baza cărui aceasta din 

urmă dă mânăstirii Suceviţa satele: Hrinceștii și seliștele Iaslovă- 

| țului și Ceaplinţilor, apoi în sentinţa, lui "Radu Vodă din 20 Fe- 

bruariă 1625) prin care întărește mânăstirii Solca, satele: Badeuţi, 

Drăgănești, Crăinicești, Tvancicăuţi și Părlișanii. 

  

: V. A. Urechiă, Inseripţiuni după manuscrise, Bucuresci 1881, pag. 4. 

CE. Nrul. 527 din mânăstirea Suceviţa și Melchisedec, Chroniea, Hușilor, pag. 107 

ag, 253. 

pa , sacii Solka, pag. 82—4 și Ghibănescu, Uricariul XVIII, pag. 331—40 

și 8349—52. 
Le. 

5) Ghibăneseu, |. e. pag. 348—82. , , Na 

6) Despre acest sat cf. Z. Voronea, Mihalcea, Cernăuţi 1912. 

2 Hajdău, Archiva istorică, IIL. pag. 218. 

8) VVickenhauser, Solka, pag. 92—3. 

s) Wickenhauser, Solka, pag. 92—3.
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Sub Episcopul Euloghie s'a acoperit din nou trapezaria Epis- 

copiei în 12 Iunie 1625.) EI în 22 Aprilie 1626 a intervenit în 

favorul mânăstirii Solca contra logofătului Cristiian pentru satul 

Lămășeniei (Documentul Academiei române Nrul. 41/LĂTI). El 

este amintit împreună cu mitropolitul Anastasie Crimea, ca Afta- 

nasie, episcopul Romanului și Mitrofan al Hușilor, într'o ordină- 

“ciune a lui Miron Barnovschi Vodă din 20 Septemvrie 16262) 

privitoare la disciplina monahală, mai departe în documentul 

aceluiaș domn din 16 Martie 162753) prin care întărește mânăstirii 

Dragomirna dania sa făcută, mai înainte: constătătoare din satele: 

Solcea dela Suceavă și Tărceanii dela Dorohoi cu vad de moară 

pe râul Jijia, satul prim domnesc, iară al doilea moștenit de Vodă, 

dela unchiul său Ioan Balica, mort fără de copii, apoi în documen- 

tele tot ale lui Miron Vodă din 5 și 7 Maiu 1627) prin care 

scutește pe fugiţii 'Piani ai mânăstirii Solca de toate dările țării 

şi în fine în documentul aceluiaș domn din 20 Septemvrie 1621 5) 

prin cae statorește o toemală obştească pentru mânăstiri. 

Episcopul Euloghie demisionă în toamna anului 1627 și se 

retrase la mânăstirea Solca, unde este amintit ca fost episcop și 

egumen al mânăstirii în documentul lui Miron Barnovschi Vodă 

din 10 Aprilie 1629) prin care i-se dă pentru mânăstirea Solca 

dreptul să iee tot al cincilea, pește din peștii prinși de alții în lacul 

Luciul. | 

24. Dionisie (1628—1630). 

Despre acest episcop se ştie că ela dat în 13 Martie 16287) 

o carte prin care întărește mânăstirii Suceviţa, proprietatea asupra, 

unui Țigan și că a înaintat împreună cu ceilalți episcopi, cu egumenii 

  

1) Dr. Kozak, 1. e. pag. 116, nota 1. Cf. V. A. Urechiă, 1. e. unde se zice, că acest 

lucru s'a săvărșit în 7 Iunie. 
2) I. Bianu, Documente I.,, pag. 129—133. Cf. Documentul nr. 518 din mânăstirea 

Suceviţa. 
3) Ghibinescu, Uricariul XVIII, pag. 380—3. 

4) Melehisedee, Chronica Hușilor, pag. 108—10 și Wickenhauser, Solka, pag. 91—6. 
5) Codrescu, Uricariul XIV, pag. 172—9, 

€) Măzireanu, Solca, pag. 13 și Wickenhauser, Solka, pag. 96. 
7, L. Bianu, |. e. pag. 146.
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și mazilii ţării în'16 Iunie 1628) o jalbă Domnului Miron Bar- 

novschi, că vecinii s'au depărtat de prin sate și sau așezat pe 
seliștele deschise. Episcopul Dionisie. este menţionat împreună, cu 

mitropolitul Anastasie, episcopul de Roman Atanasie și de Huși 
Mitrofan în documentul lui Miron Barnovschi Movilă Vodă din 

:30 Iulie 16282) prin care închină o biserică din Văslui mânăstirii 
Zograf din muntele Atos. El adeverește, împreună cu mitropolitul 
Anastasie Crimea, cu Atanasie, episcopul Romanului și Mitrofan 

al Hușilor în scrisoarea, din 18 Noemvrie 1628,2) că călugării dela 
mânăstire ea Barnova au cumpărat o moșie. 

EI este amintit în documentul lui Miron Barnovschi Vodă, 

din 9 Decemvrie 16282) prin care. dăruește bisericii Adormirii 

Maicei Domnului din mânăstirea Barnovschi din lași, zidită de 

dânsul, satul părintesc Taporouţi cu iaz și moară, care biserică o 

închină sf. mormânt din Ierusalim. În 4 lanuarie 16295) el adeve- 

rește, împreună cu mitropolitul. Atanasie şi ceilalţi ierarhi ai ţării 

vânzarea săliștei Vălișenii a mânăstirii sf. proroc Ilie vistiornioului 

George Roşca. 

Episcopul Dionisie a trecut în. anul 1629. la scaunul din 

Roman, unde-l întilnim amintit în documentul lui Mir on Bar- 

novschi Vodă din 29 Aprilie 1629 6) prin care. dăruește mânăsti- 

rilor: Hangul, Dragomirna și Barnova a treia, parte din iezerul din 

Dorohoiu. In acest timp Atanasie dela Roman devenise mitropolit 

al ţării, iară scaunul din Rădăuţi, încă și în 10 Tunie 16297) nu. era, 

ocupat, de oare-ce în acest document. locul titulariului. pentru 

Rădăuţi este deșert. o i Î. - ÎNC : | 

„ „E. dea: . - d . : 
! 

  

1) Wickenhauser, Radauz, pag. 26. .: 

2) Iorga, Studii și documente, XVI. pag. 158, nr, $. 

3) Melchisedec, “Chronica Romanului, IL. pag. 254 și V.A. Urechia-Niton Costin, |. 

g. 15. 

PE % Wickenhauser, Bochotin, YVien 1974, -pag.12, Cf documentul origin, astă-zi 

proprietare Archivei ţării din Anexe. | o | , 

-5) 1. Bianu, Documente, pas. 156—8. * _ 

6) Cf. ar. 529 din mânăstirea Sucoviţa, pe când Melchisedec, ]. e. pag. 255 susține 

greşit ca şi Dr. Kozak, Inschriften, Î, pag. 23, că ar fi trecut abie în 1630. 

7, Ghibăneseu, Surete și izvoade, Il. pag. 111. -



S0 

25. Euloghie |. a doua oară (1629:—1639). 

EI este amintit împreună cu mitropolitul Atanasie, cu Dioni- 

sie, episcopul. Romanului și Mitrofan al. Hușilor în documentul lui 

Moisi Movilă Vodă din 10 Tanuarie 16311) prin care 'Piganii mână- 

stirești se apară și în cel din 9 Maiu 16322) privitoriu la Iţcani. . 

„Episcopul Euloghie a cumpărat în 18 Tanuarie 16333) jumă- 

tate din satul Licina dela, ţinutul Dorohoiului, iară în 30 August 

16332) jumătate din satul Milișăuți dela preotul Aftanase, fiul lui 

Lazar a Nastasiei cu 200 galbeni, care preot cu acești bani a curm- 

părat 200 stupi și 2 prisăci, una în Glit lângă satul Marginea și 

alta i in Botășeni (Botușana de astă-zi) și le-a dăruit mânăstirii Solca. 

De Buloghie se “face amintire împreună cu mitropolitul 

Varlaam și cu deja amintiţi episcopi ai ţării în ispisocul lui Moisi 

Movilă Vodă din 9 Septemsrie 16335) dat pentru scutirea, preoți 

lor din Iași. 

| Episcopul Euloghie a-dăruit surorii sale Ana, soţia lui Andrei 

Murguleţ între 'anii 1633—5 proprietăţile sale: Miliștuţul și Ye din 

Mariţei.6) . 

E se amintește în, documentul lui Vasile Lupul Vodă din 

7 Aprilie. 1635 2) prin care dăruește mânăstirii Solca S podani, pe 

cari îi eliberează de toate dările, apoi impreună, , cu mitropolitul 

Varlaam, cu Mitrofan, episcopul Romanului și Gheorghie al Huși- 

lor în documentul din acelaș an 16355) prin care patru poslușnici 
ai mânăstirii de maice din Schitul de peste Bistriţă (Vănătorii 

Pietrii) se scutesc :de dări, în documentul aceluiași domn. din 
Aprilie 17375) prin care i-se întărește stăpânirea asupră jumă- 

tate din satul Lăcina' dela ţinutul Dorohoiului, în documentul lui 

  

1) Melchisedec, Chronica Romanului I. pag. 255. 

2) Iorga, Studii și documente V. pag. 398. - 
3) Creşterea colecţiunilor Academiei române din 1908, pag. 61. 

4) Măzăreanu, Solca, pag. 33 și -Wickenhauser, Solka, paz. 96. 

5) Melchisedec, l. e. 

„€) Mâzăreanu, Solea, pag. 38 şi. Wickenhauser, Solka, pag. 98—9 şi Arhiva genca- 
logică ex 1912, nr. 2 şi 3, pag. 47, nota 2. 

7) Dr. Popescul, |. e. pag. 50—60; VWickenhauser, Le pas: 99— 100 și S.. FI. Marian, 
Inseripţiuni, pag. 86—7. 

8) Melchisedec, Chronica Romanului, I. pag. 256. 
8) Creşterea coleețiunilor din 1908, pag. 65.
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Vasile Lupul Vodă din 22 Martie 16381) prin care întărește mână- 
stirii Suceviţa dreptul asupra satului Mândreștii, și în fine în docu- 
mentul aceluiaș domn din 20 Octomvrie 16382) prin care îi 
confirmă lui Euloghis locul de lângă Faraonii de Cleși, care-l 

cumpărase dela Toader Moţoc cu 100 lei. | 

Imprejurarea, că Buloghie, căruia Ilie Şiptelici i-a fost încre- 

dinţat niște serisori de înoire pentru satele: Hrincești, Lazlovăţul 

și Ceplinţi, n'a voit să le înapoiască sub pretext, că le-ar fi ars,5) 

ne face să credem, că el era de rea credinţă, și iubitor de procese. 

Episcopul Euloghie se pare ca demisionat din scaunul Rădău- 

țului în anul 1639 și s'a retras la mânăstirea Solca, unde se pare 

că în curând a murit, căci în 25 Iunie 16445) se zice el „răposat“, 

„când fuatele său Ion se judeca înaintea lui Vasile Lupul Vodă cu 

Marica, soţia, lui Petrică pentru: jumătate din satul Lăcina din 

ţinutul Dorohoiului. | 

26. Anastasie II. (1639—1645). 

Acest ierarh era cu-metania dela mânăstirea Moldoviţa.5) EL 

se menţionează ca Episcop de Rădăuţi prima oară pe inscripția din 

anul 16396) aflătoare pe-o cruce de argint, care i-o dărui hatma- 

nul Gavriil, fratele lui Vasile Lupul Vodă, cu soția sa Liliana, apoi 

împreună cu mitropolitul Varlaam, cu Mitrofan, episcopul Romanului 

și Gheorghie al Hușilor în documentul lui Vasile Lupul Vodă din 

_25 Aprilie 16397) prin care dăruește Episcopiei de Rădăuţi, lipsită 

  

4 Cf. nr. 682 din Suceviţa. 

"2 Wickenhauser, Solka, pag. 90—100. 

3) CE. documentul din 18 Iulie 1654 din mânăstirea Suceviţa. | 

„4 Creşterea colecțiunilor din 1908, pag. 66 şi Ghibâneseu, Surote şi Izvoade, LI. 

ag. 116. - , 

Ps ' 5) Melehisedec, Chronica Romanului IL. pag. 932, Notiţe, pag. 18; S. FI. Marian, 

Inseripţiuni, pag. 86 şi Dr. Kozak, 1. e. pag. 195. : | 

6 D. Dan, Putna, pag. 50. i E 

7 CE. ur. înventariului 853 din mânăstirea Putna. Wickenhauser, Radauz, pas. 21 

ni istoriseşte, că episcopul Anastasie do Rădăuţi ar fi dăruit în 13 Iunie 1639 mânăstirii Putna 

200 lei pentru amintirea sa în dumineca Artivului. VWiekenhauser confundă aice pe Anas- 

tasio de Rădăuţi cu „Anastasie“, episcopul de Vad, episcopie și mânăstire in Ardeal, 

fundată de Stefan cel Mare (cf. Iorga, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Alitropolia Ardea- 

lului, “București 1904, pag. 4). Acest vlădică-soldat (Iorga, Documentele Bistriţei, L pag-: 

32 — 88), care era cu metania din mânăstirea Putna și a făcut acea amintire în Putna însă în 

6
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de oameni și pradată de tălhari, 30 vecini. El este ainintit, 

împreună, cu -mitropolitul Varlaam în 14 Aprilie 16411) într'o 

notiță dintr'un Mineiu slavon și în sentința amintitului domn din 

15 Aprilie 16412) în cearta mânăstirii Burdujeni cu Dragomirna 

pentru satul Napadova pe Nistru, prin care acest sat se ajudecă 

mânăstirii Dragomirna. | 

Episcopul Anastasie împreună cu Euloghie, : episcopul Roma- 

nului a luat parte — la poruncă domnească — la 13 lunie 16412) 

la întimpinarea, moaștelor sf. Paraschive aduse la Iași, ieșindu-li 
înainte până la, Isiail.?)' El se află amintit într'o notiță din anul 

16415) aflătoare pe un lithurghieriu manuscript, care se păstrează 

în museul archiepiscopesc din Cernăuţi. 
Anastasie a, subseris împreună cu mitropolitul Varlaam, cu 

Dosiftei, episcopul Romanului și Gheorghie al Hușilor în anul 16416) 

o carte a.divanului ţării prin care se afirmă, că. mânăstirea Slatina 

a dat lui Vasile Lupul seliștea Trusăștii pe dija și a fost de față cu cei 

doi deja numiţi episcopi la învoială mitropolitului Varlaam cu 

fostul visternie Dimitrie Buhuș pentru un loc de moară.?) Ela 

luat parte la sinodul, care s'a.deschis în 11 Martie și a durat până. 

la 9 Decemvrie 1641 în Iași în. biserica sf. Trei-ierarhi sub preșe- 

dința lui Porfirie, fost mitropolit al. Niceei.s) La acest sinod au 

13 Iunie „1539: (ef. Mizăreanu, apud D. Dan, Putna, pag. 215, nr. D). Acest episcopa 

urmat la Vad lui Varlaam şi era în suita lui Petru Rareș. EI a scris în 11 Octomvrio, 1529 
" Bistriţenilor, iară în 13 Oetomvrie a comandat în persoană oastea în contra Bistriţei (ef. 

Iorga, Mitropolia, Ardealului, pag. 21; Iorga, Sate și preoți din Ardeal, Bucureşti 1902, 
pag. 11; Iorga, Documentele Bistriţei, I. pag. XXXIII şi IL. pag. 112—3 şi Bunea „Vechile 
episcopii“, pag. 23—24 și Originalul nr. 847 al mânăstirii Putna din Anexe). 

1) L. e. pag. 6 

2 Codrescu, Uricariul V. pag. 230—2 însă cu data greșită de 1662, cf, Melchisedec, 

Chroniea, Romanului, 1. pag. 259, și Wickenhauser, Radauz, pag. 28. ” 

3)ă Melchisedec, Notiţe, pag. 113—4. V. A. Urechiă, ]. e. pag. 4—b induce o inseripție, 

din care sar pără, că episcopul Anastasie, ar fi visitat mânăstirea Moldoviţa în 14 Iunie 

1641. 
4) Iorgu, Documentele Bistriţei, I. pag: 12 și Studii și doenmente, VII, pag. CĂLVIIL. 

s) Schematismus, |. e. pag. 10. 
6) Codrescu, Uricariul VII. pag. 43. 
7) Iorga, Studii și documente, XVI. pag. 199—30. 
8) Melchisedec, Biserica ortodoxă în lupta cu Protestantismul, Bucuresci 1890, 

pag. 36, pe când Mopanunons, ]. e. pag. Bi susține greșit, că acest sinod ar fi aflat loc în 
anul 1642.
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participat a) Reprezentanţii Patriarhiei din Constantinopole: 
1. Porfrie, fostul mitropolit al Nicheei, 2. Ieromonahul Meletie 

Sirig, învăţătoriul și predicătoriul Patriarhiei; B) Ierarhii Moldovii: 
1: Mitropolitul Varlaam, 2. BEuloghie, episcopul "Romanului, 

3. Anastasie al Rădăuţului, 4. Gheorghie al Hușilor și 5. Leremo- 
nahul Sofronie, rectorul colegiului lui Vasile Lupul și egumenul 

mânăstirii sf. Trei ierarhi din lași; c) Membrii bisericii ruse: 

1. Petru Movilă, mitropolitul Kievului,:) 2. Isaie Trofimovici, egu- . 

menul mânăstirii sf. Nicolai din Kiev, 3. Losif Cononoviti, rectorul 
colegiului și egumenul mânăstirii Teofania din Kiev, și 4. Ignatie 
Oxenovici, predicătoriul din Kiev. 

In acest sinod s'au osândit doctrinele calvinești ale fostului 
patriarh Constantinopolitan Chiril Lucaris . și se aprobă „Mărturi- 

sirea, ortodoxă, compusă de Petru Movilă, mitropolitul Kievului.) 

Episcopul Anastasie a, atestat în anul 16425) împreună cu 
„ amintiţii ierarhi ai țării, că ieromonahul Partenie din mânăstirea 
Bisericanii a făcut cu ajutoriul Țarului Rusiei Mihail INI. schitul 
Soveja „la Babe pe râul Putna. El se află amintit într'o notiţă 

din 25 Maiu 16432) depe o liturghie slavonă, scrisă pe-o hârtie 

groasă în feliul pergamentului de Ivanco în Episcopia de Rădăuţi 

pentru 'Teodor Ianovici, marele logofăt, care o dărui mitropolitului 

Varlaam. a 

Anastasie dărui mânăstirii Moldoviţa în 20 Martie 16445) o 

evanghelie de învățătură, pe care a sris o dedicațiune. EI a parti- 

“ cipat împreună, cu mitropolitul Moldovii Varlaam, Euloghie, epis- 

copul Romanului, Ghedeon al Hușilor, Teofil mitropolitul Ungro- 

Vlahiei, Ştefan, episcopul Buzeului și Ignatie al Râmnicului la al 

doilea, sinod ţinut în Iași în anul 1645 contra Calvinilor, în care 

  

1 Unii, seriitori susțin, că sinodul a aflat loc în anul 1642 şi că Petru Movilă n'a 

participat la acel sinod, Cf, Melchisedec, Biserică ortodoxă în lupta cu Protestantismul, 

pag. 26—85. , 

2) Melchisedec, |. e. pag. 85—6. 

3) Melehisedee, Chronica Romanului, L. pag. 260. 

4) Această liturghie, care se păstra în mânăstirea Secul (Melchisedec, Notiţe, 

pag. 17), astă-zi se află în biblioteca Academiei române (Iorga, Istoria literaturii religioase; 
ae 

” 

pag. 147, nota 3. a. " 

3) S. FI. Marian, Inseripţiuni, pag. 86—1. 

6%
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s'a răspuns catechisniului” calvinesc,!) icare „Răspuns* Mitropolitul 

Varlaam să-l fi pregătit și tipărit în Suceavă încă în axul 16442) .. 

Episcopul Anastasie a trecut în primăvara, anului 164553) la 

Episcopia Romanului. Ds aice a, luat parte în '26 Martie: 16512) la 

divanul lui Vasile Vodă în care închină mânăstirea Dumbrăveștii 

(Dubrăvăţul) mânăstirii bulgărești Zograful din muntele Atos și în 

17 Martie 1651 5) la, hirotonia săvârșită în Iaşi a lui Lazar Bara- 

novici întru episcop de Cernigov. 

Anastasie a arhipăstorit în Roman până la anul 1658,6) când, 

se retrase la mânăstirea Moldoviţa, - unde a murit -și a fost înmor- 

mântai. 7) 

| Acest arhipăstoriu a fost un apăratoriu al Ortodoxiei, care era 

periclitată de învăţăturile Calvinilor. 

27. Stefan (1645-—1646). 
Acest ierarh a, subscris în 2 Iunie 16458) impreună cu mitro- 

politul Varlaam, cu Anastasie, episcopul Romanului și Ghedeon al' 

Hușilor o scrisoare prin care recomândă milei împăratului 3 Mosevei, 

Alexie Mihailovici pe Orest,5) fostul episcop al Ardealului, care la: 

timpul său fusese ales ca atare la stăruința lui Matei, domnul Mun- 

 teniei și sfințit de Teofil, mitropolitul Ungro-Vlahiei.19) 

1) Melchisedec, Biserica ortodoxă . pag. 69 și sq. 
2 Hinz, Geschiehto des Bisthuins “der orient. Glaubensgenossen in Siebenbiirgen,: 

apud Schmidt, Suczawas Denkwiirdigkeiten, pag. 161, pe când Iorga în „Istoria bisericii. 

rom. I. pag. 321 susține că s'a tipărit în Iași la anul 1645. 

” 3). Melchisedec, Notiţe pag.:211—2. .Dr. Kozak, |. e. pag. 195 susţine greșit și 
ignorând datele aduse de Melchisedec, |. e. că Anastasie ar fi trecut la Roman abie la înce-! 
putul anului 1648 băzându-se pe-o inscripţie depe un analoghion dăruit de acest episcop 

în acel an mânăstirii Moldoviţa, ceea ce însă nu alterează de loc data adusă de Melchisedec. 
a. 4) Melchisedec, Chronica Romanului I. pag. 268. 

«.13) Hajdău, Archiva istorică, L. pag. 65. 
6) Melchisedec, Chroniea Romanului I, pag. 277. 

7) Dr. Kozak, L..e. pag. 195. - 

8) Melchisedec, Biserica ortodoxă . , ., pag. 62—5 și Xotiţe, pag. 211—2. 
9) Numele lui adevărat era Ilie sau Iorest. EI a arhipăstorit în Ardea! dela 1640—43. 

cr. “Hurmuzaki, Fragmente zur Geschichte der 'Rumănen, Bucuresci 1881, II. pag. 19 şi. 
Iorga, Documentele Bistriţei, L. pag. 76 și II. pag. XVIII. și Istoria bisericii rom. I. pag. 3%5.; 

10) Melchisedec, |. e. pag. 63, Bunca, L e. pag. 80 şi Iorga ; e. pag. 3283.



35 

3 'Amintiţii ierarhi ai' Moldovii î în scrisoarea lor atestă, că ciinose 
pe: Orest, find-că eră :cu inetania dela mânăstirea. Putna, unde 

trăise cât-va timp ca ieromonah. 

Orest fusese depus. din scaunul episcopese de sinodul proto- 

popilor -romîinești: din Ardeal prin intrigele Calvinilor și fu con- 

demnat să plătească o pedeapsă de 1000 taleri. Neavând el de 

unde plăti această pedeapsă bănească. fu. aruncat în închisoare. 

Principele George Racotzi însă în privirea marilor serviţi, cari le 

prestase. Oiest, pe timpul arhipăstoriei lui în- Ardeal, îi împrumută 

1000 taleri și il eliberă din închisoare sub chizășia a 24 Români. 2) 

"Orest de aice veni la Pina și apoi pe lă ierarhii țării, + cari îi 

dădură o recomandaţie câtră - "Parul Moscvei spre a pute cerși dela 

dânsul: suma amintită, ca doară plătindu-ș dătoria să-ș „poată, i jarăș 

ocupa scaunul episcopesc.?) o ' 
t 

Despre Stefan, care numai un an a stat la Rădăuţi, n'avem 

alte știri. Probabil, 4 e a murit și sa înmormântăt la Rădăuţi, 

28, „Teofan U. (1646-1654). 

zi era cu metania, dela mânăstirea Putna: ST și se află amintit 

în a notiţa finală din $ Talie 1646 de pe-o evanghelie scrisă de deja 

amintitul Ivanco în Episcopia de Rădiuţi.*) EI 

Episcopul Teofan este îndus impreună cu mitropolitul Var- 

laam, cu Atanasie, episcopul - Românului și Ghedeon al Hușilor în 

documentul lui Vasile Lupul Vodă din 15 Aprilie 16415) prin 

care confirmă mânăstirii Patna daniile făcute de Ştefan cel Mare - 

și în. actul din Septemvrie 16476) prin care mânăstirea Precista 

din Galaţi se închină mânăstirii Vatopedului din muntele Atos. El 

  

1) orga, Istoria bisericii rom! pag. 824. 

2) Bunca, |. e. pag. 935—4 și Melchisedec, Biserica ortodoxă ete. pag. 02—5, 

3) Melchisedec, Notiţe, pag. 33 şi Ponielnicul Putnii ex 1156, pag. 8. 

4 Melchisedec, |. e. pag. 38—4.: 

5) Cf. suretul nr. 130 din mânăstirea, Putna, D. Dan, Putna. pag. 90, nr. 29; Wicken- 

hauser, Moldauiseh und Russisch Kimpolung, Czernowitz 1891, DU. pag. 33—5, însă cu data 

greșită de 10 August şi V. A. Urechiă, Miron Costin, Bucureşti 1886, tom. I. pag. 690. 

6) Melchisedec, Notiţe, pag. 312—5, unde însă numele lui 'Teofan și Ghedeon este 

elasat şi locul lor împlut cu puncte.
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în 26 Martie 1651!) a subscris actul prin carele Vasile Lupul 

Vodă închină mânăstirea Dobrovăț din judeţul Vasluiului mână- 

stirii Zografului dela sfântul munte. 

Din datele înduse mai sus vedem, că acest episcop îndemna 

„pe călugării dela episcopia Rădăuţului la ocupaţiuni literare. 

29, lorest (1654—1656). 

Acest arhiereu era cu metania, dela mânăstirea, Secul?) și a 

venit de pe scaunul Episcopiei de Huși la cel de Rădăuţi.?) Ela 

subscris în 6 Septemvrie 16552) împreună cu mitropolitul Ghedeon, 

cu Anastasie episcopul Romanului și Sava, al Hușilor şi boerii țării 

actul prin care țara se obligă să plătească lui Gheorghe Rakotzy, - 

principele Avdealului sura de 126.000 taleri luaţi împrumut dela, 

dânsul. 

Episcopul Iorest n'a șezut lung timp pe scaunul episcopese 

din Rădăuţi, căci în 5 Aprilie 16565) îl aflăm îiarăș pe cel din Huși. 

Dară și aice i-a fost scurtă arhipăstoria, căci încă în anul 1656 se 

retrase la mânăstirea Secul, unde în anul 1660*) subserie „fost 

episcop de Rădăuţi“ un zapis care adeverește, că mitropolitul Sava 
a cumpărat o 'răzesie. -El a murit și a fost înmormântat în mână 

stirea Secul. ”) 

30. Sava (1656—1658). 
. 

EI era, probabil cu metania, dela mânăstirea Putnas) ș ŞI se pare, 
că a devenit foarte tănir arhireu titular și ca atare petrecea în 

  

1) Melehisedee, 1. e. pag. 138—40 și Chroniea Romunului 1. pag. 268. 

2) Melchisedec, Notiţe, pag. 28. 

„8 Melehisedee, Chroniea Romanului II. pag. 229 și Hușilor, pag. 122 și Pomelnicul 

Putnii ex 1756, pag. 56, verso. 

4) Iorga, Studii şi documente IV. pag. 44—5. 

5) Melchisedec, Chroniea Hușilor, pag. 122 și Iorga, Taseripţii, pag. 31. 
6) Melehisedee, Chronica Romanului, II. pag. 229. 
7) Melchisedec, Notiţe, pag. 22. 

8) Scurtă istorie, pag. 10 și Iorga, Studii și documente VI. pag. 431, 'și Melehisedec, 

Chronica Romanului 1. pag. 218, po când Lesviodax, |. c. pag. 450 și Pomelnicul din Erbi- 
ceanu, |. e. pag. LV. susţin, că era dela Secul.
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mânăstirea Bistriţa. Ca arhiereu a participat în anul 16514) la, 

consacrarea lui Petru Partenie întru episcop al Muncaciului și este 

amintit în 11 Octomvrie 16542) întrun act de vânzare a nepotului său 

Isar. El deveni la finea anului 1655 pentru foarte scurt timp episcop 

al Hușilor de unde trecă la începutul anului 16563) la Episcopia 

de Rădăuţi. Aice el este amintit împreună cu mitropolitul Ghedeon, 

cu. Anastasie, episcopul Romanului și Iorest al Hușilor în docu- 

mentul lui Gheorghe Ştefan Vodă din 5 Aprilie 16562) prin «care 

ajutură biserica sf. Nicolai din Schei lângă Brașov cu 8000 aspri 

pe fiecare an. | | Ia 

__ Bpiscopul Sava în 11 Maiu 16575) petrecea în mânăstirea 

Secul, unde căuta de fostul mitropolit Varlaam, care zăcea acolo 

„bolnav de moarte și cu care împreună atunci a subseris actul prin 

care un sătean din Cofești vinde mânăstirii Secul o moșie?) și a 

fost present în 18 August 16517,7) când Varlaam îș făc diata. 

„Episcopul Sava, trecă la începutul anului 16588) la scaunul 

Romanului, unde îl aflăm deja în 10 Maiu a anului amintit. Aice 

însă a stat numai un an, căci în anul 16595) deveni mitropolit al 

țării. Ca atare a călugărit pe mai târziul episcop al Rădăuţului 

Calistru,10) a făcut pentru mânăstirea, Secul o tablă de argint, care 

în 29 August 166011) a aurit-o, iară țin 12 Aprilie 1661:1) a dat 

ordin, ca un oare-care Mihai să se prezinte înaintea lui în afacerea, 

fetei sale, care fusese măritată după popa Petru. El a cumpărat 

21/,. fălci de vie în Cotnar,: care Ştefan Vodă i-a, întărit-o în 

21 Martie 1661,13) iară: în 20 August 166114) a schimbat satul 

  

1) Bunea, |. e. pag. 99—101. 

2) Iorga, Studii şi documente, VII, pag. 371, însă cu data de 1664, care însă după 

şirul anilor se pare să fie 1654. 

2). Melchisedec, Chronica Hușilor, pag. 122. | , 

1) V. Popp, Disertaţie de 'Tipografiile româneşti, Sibiiu 1838, pag. 84-—7, nota. 

5) Iorga, Istoria literaturii religioase, pag. 164, 

6 Iorga, Studii şi documente, VII. pag. 366. 

7) orga, Istoria biserieii românești, Î. pag. 357. 

8) Melchisedec, Chronica Romanului L. pag. 217. N 

9 L. e. pag. 278 şi Iorga, Studii și documente, V. pag. 96 şi Inseripţii, II. pag. 108. 

10) Cf. Pomelnicul mânăstirii Putna ex 1156, pag. 39. 

11) Melchisedec, Xotiţe, pag. 23. 

12) Iorgă, Documentele Bistriţei, IL. pag. 10. N | 

„ps 143) CE. nr, 66 din mânăstirea Patna şi D. Dan, Putna, pag. 91 și 208, nr. 5. 

14) Dr. G. Popovici, Index Zolkieviensis, Candela ex 1884, pag. 691.
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Calineşti pentru satul Chenești cu boeriul: Solomon Bârladianaul. 

El se mai amintește  în.dania de.$ Ianuarie 1663). făcută mână- 

stirii Dealu-mare de Nastasia, fiica sorei Hanoaei și în fine în 

documentul lui: Eustratie Dabija Vodă din 10 Maiu 1663.2) In 

acest ân se pare, că sa retras de pe scaunul mitropolitan la mână- 

stirea Secul, “unde ă și murit în 5 Tanuarie 1664; pă 

2081, Teofan III, . (1656-1666). 

EI era cu inetania dela mânăstirea, Putna,:) unde în anul 1640 

era egumen.5) De aice treci în anul 1657 la scaunul Hușilor, unde 

este amintit în actul hirotoniei din 5 Martie 1657 6) a lui Lazar 

Baranovici întru episcop al Cernigovului. Teofan stătă în Huși 

numai până la finea acelui an, căci în anul 1658 trecă la scaunul 

Rădăuţului,, i 

4 
. 

Ca, episcop, de Rădăuţi este amintit în i Pomelnicul mânăstirii 

Putna,?) apoi împreună cu mitropolitul Ghedeon, cu Sava, epis- 

copul Romanului și Dosoftei al Hușilor în documentul lui Gheorghie 

Ghica Vodă din 10 'Maiu 1658 bă prin € care Țiganii mânăstirești se 
apără. : 

| Bpiscopul Teofan : a scris în 10 August 1658) câtre orașul 
Bistriţei cerând scutire de vamă pentru un cal. De dânsul se face 

amintire împreună - cu mitropolitul Sava, cu Dosoftei episcopul 

Romanului și Serafim al Hușilor în documentul lui Ștefan Vodă, 

din,16 Decemvrie 16591) prin care dă mânăstirii Agapia 8 pos- 

lușnici, apoi împreună cu deja amintiţii ierarhi ai ţării în docu- 

  

1) Melchisedec, Chronica Romanului, 1. pag. 280. 
:) Iorga, Studii și documente, VII. pag. 375. 
3) Melchisedec, Notiţe, pag. 22 și Iorga, Inscripţii, pag. 31. 

8) Iorga, Documentele Bistriţei, II. pag. 8 şi D. Dan, Putna, pag. 118. 
5) c 

€, Archiva istorică 1. pag. 65, „nr. 15. 
2) Ex 1756, pag. 157, d. , 

8) Melchisedec, Chronica Romanului, D, pag. 211 și Ștefan Dinulescu, Viaţa şi 
scrierile lui Dositeiu,. Candela ex 1886, pag. 144. 

3) Iorga, Documentele Bistriţei, IL. pag. 9. 
10) Melchisedec, Chroniea „Romanului Il. 27 - : j , 

pag. 120 și Dinulescu, L e.: ! pag. 218 și Hușilor, pag. 120 şi App.
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mentul aceluiaș domn din 4 Ianuaiie 1660,!) prin care” domnul 

închină mânăstirea, sa Chlincea mânăstirii Anghiro Castrodiana în 

Rumelia și în fine în documentul din 9 Ianuarie 16602) prin care 

amintitul domn dăruește mânăstirii Moldoviţa, S poslușnici pe cari 

îi seutește de toate dările. El subserie în anul 1662,3) împreună 

cu Dosoftei, episcopul de Roman și Serafim de Îluși o mărturie 

pentru satul Podoleni. Aa 

! Episcopul Teofan a participat în 29 Februarie 1664 1) împre- 

ună cu mitropolitul (a 2. oară) Ghedeon, cu Dosoftei, episcopul 

Romanului și Serafim al Hușilor la, divanul ţării, unde a consimțit 

cu domnul Eustratie Dabija, ca Miron Costin să închine mânăstirea 

'Teodorenii din Burdujeni, zidită de "Poader Movilă, tatăl unchiului 

său Toan Movilă,5) mânăstirii Pavel din muntele Atos. 'Tot în acest 

an 1664 episcopul Teofan a făcut o mărturie de judecată pentru 

moșiile hatmanului Baliea.) - | 

Episcopul 'Peofan se pare că se retrase deja în anul 1665 dir 

scâunul episcopese — căci în documentul lui Istratie Dabija Vodă 

din 18 Martie 1665,7) prin care dăruește Schitului celui Mare 

Mămăeşti, el! nu este amintit, ci numai mitropolitul Ghedeon, 

Dosotei episcopul de Roman și Teofan de Huși — la mânăstirea 

Putna, unde este amintit în documentele Mitropoliei din 12 Maiu 

16685) și unde a murit și a fost înmormântat în anul 1'160,5) 

  

:) Melchisedec, Chr. Rom. Il. pag. 280. - 

2) Dr. 0. Popeseul, 1. e. pag. G1—3. 

3) Iorga, Studii și documente, XL. pag. 16. 
: 

+) Melchisedec, 1. e. şi Notiţe, pag. 316—8; Miron Costin, ed. V.A. Urechiă, Bucu- 

resci 1856, L. pag. 108—4 și $. FI. Marian, Portretul lui Miron Costin în Analele Academiei 

române, seria II. tom. XXII, pag. 28 şi Dinulescu, |. e. pag. 145. 

5) Marian, |. €. pag. 30—2. 

e) Codrescu, Uricariul V, pag. 311. - 

2) Dr. Julian "Pelevici, Ilezopia CEUTY XARABCKATO, IIsnoB% 1581, pag. XC. 

„s) Melchisedec, Chr. Hușilor, pag. 123. 
. , 

9) L. e. App. pag. 120; Dr. Kozak, 1. e. pag. 94; D. Dan, Putna, pag. 40, pe când 

Wickenhauser, Radauz, pag. 29 cetind fals inscripţia susține, că "Teofan. ar fi primit în 

Putna shima cea niare. Aice trebue amintit, că Codrescu, Uricariul V. pag. 230—2 și 

Melchisedec, Chr. Hușilor, App. pag. 120 îndue ca episcop de Rădiuţi pentru 15 Aprilie 

1662 pe un Anastasie, amintindu-l alăture cu mitropolitul Varlaam, cu Euloghie, epis- 

copul Romanului şi Gheorghe al Huşilor, cari să îi judeeat atunci o ceartă între mânăstirile: 

Pantoerator și Dragomirna. și să f dat o carte de judecată. Imprejurarea, că mitropolitul 

Varlaam în 1662 nu mai era, căci murise deja în 1658 (ef. Jorga, Istoria lit. relig. pag. 165)
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precum ni spune inscripția depe piatra lui mormântară aflătoare 

în curtea bisericei lângă altariu. | 
7 

32. Serafim (1667—1685), 

Acest ierarh era cu metania dela mânăstirea Agapia.!) Ela 

fost mai întăiu episcop de Huși de unde a trecut apoi în anul 1667 - 

la Rădăuţi. Fiind deja în Rădăuţi a cumpărat în 24 Aprilie 16672) 

o vie la Băiceani dela Toader Cherescul din Hășnășeani cu 2 gal- 

bini. EI subscrie împreună .cu mitropolitul Ghedeon, cu Dosotei, 

episcopul Romanului și loan al Hușilor în 1 Mai 1668 o împăcare 

făcută de Miron Costin în Stârcești și păharnicul Andreian și tot 

cu numiții ierarhi ai ţării în 26 August 1668 o altă mărturie.) De 

dânsul se face amintire și într'o notiţă din S Maiu 16684) aflătoare 

pe un molitvenic slavon seris pentru dânsul de un oare-care Daniil, 

apoi în alta din 28 lunie 16695) depe un mare ceasoslov slavon, 

pe care la cumparat și dăruit mânăstirii Agapia, unde se > păstrează 

și astă-zi. 

„Episcopul Serafim a fost în 15 Tonnariă 16736) de fată, când 
* mânăstirea, Agapia a vândut satul Şoreanii din ţinutul Orheiului 

marelui visternic Duca cu 800 lei. BI este amintit în documentul 

lui Ștefan Petriceico Vodă din 20 Iunie 16737) prin care dăruește 

şi în Huși pe acel timp n'a arhipăstorit un Gheorghe, ci Serafim (ef. Melchisedec, Chr. 
Hușilor, pag. 126), ne face să credem, că Codrescu a cetit greșit amintita, carte de judecată 
sau că ea este mai probabil un falsificat și că prin urmare în 1662 un Anastasie n'a șezut 

po scaunul episcopese din Rădăuți. | 
1) Melchisedec, Chroniea Romanului II. pag. 233 şi Notiţe, pag. 141. In Pomelnicul 

din Uricariul XIV, pag. 7 se amintește după lorese și un Ghorasim, ca episcop de Radauţi, | 
ceca ce însă se pare că este o eroare de tipariu în loc de Serafim. Un ep. Gherasim n'am 

aflat niciiri amintit. 

2) Melchisedec, Chr. Rom. a pag. 238, însă în Chr. Hușilor, pag. 130—1 el se 
amintește ca episcop de IIuși încă în 26 Octomvrie 1667, când acolo deja din 20 Maiu 1661 

" loan I. era episeop (ef. Chr. Hușilor, pag. 131. Cf. Anexele. E 
-3) V. A. Ureechiă, Miron Costin, IL. pag. 106—7. 

4) Melehisedee, Notiţe, pag. 147 şi Wiekenhauser, Radauz, pag. 30. 
5) Melchisedec, Chr. Rom. IL. pag. 233—4 și Notiţe, pag. 39. 
& Codrescu, Uricariul, V,, pag. 234—5, * 
7) Iorga, Studii şi documente VII. pag. CLXĂX, nota 2 şi 361, Istoria lit. zolig, 

pag. 180, nota 2 și Wiekenhauser, Set. Onufri, pag. 183—5. Cf. Protocolul tubular privitor | 
la proprietăţile mânăstirii Sf. Onufri, nr. 149,
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mânăstirii sf. Onufrei, sfinţită de mitropolitul Desoftei, asistat de 

Teodosie, episcopul Romanului. și de Serafim al Rădăuţului,!) o 

bucată de loc din târgul Siretiului. Această bucată de loc apoi au 

hotărit-o episcopul Serafim cu logofătul Solomon Bărlădeanul, 

şoltuzul și 192 pârgari din Siretiu.2) 

EI a subscris în 20 Iunie 16733) împreună cu mitropolitul 

Dosoftei, cu Teodosie, episcopul Romanului și Ioan al Hușilor și 

boerii țării o mărturie pentru mânăstirea Secul. 

| Serafim a, însoţit împreună cu ceilalți ierarhi și boerii ţării pe 

Ștefan Vodă în primăvara anului 1674 în tabăra dela Hotin. . 

Serafim cumpără 'în 29 Maiu 16765) dela, niște nemți din 

târgul Niamţu un loc de moară. El a fost de faţă în 6 Iulie 1676,5) 

când mânăstirea Secul făci zapisul de schimb pentru satul Coli- 

_banie (AMirceştii) pe apa Bărladului în ţinutul Tutovei cu satul 

Borceștii din ţinutul Niamţu a mânăstirii Florești. El se amintește 

împreună cu mitropolitul Dosoftei, cu Ioan; episcopul Romanului * 

și Calistru al Hușilor. în documentul lui Antonie Ruset Vodă din 

29 Martie 1677) prin care se arată, că biserica sf. Nicolai dom- 

nesc din Iași, se declară din anul: 1677 ca mitropolitană. El subserie - 

împreună cu sus amintiți. ierarhi ai țării în anul 1677?) docu- 

mentul prin care mitropolitul Dositei închină mânăstirea Pobrata 

sf. mormânt din Ierusalim. . ; | 

De episcopul Serafim se face amintire în documentul din 

29' Martie 16775) prin care Anton Raset Vodă declară, că dăruește 

bisericei sf, Nicolai din Iași, care a restaurat-o, 120 ocă de unt 

de lemn pe an din vama țării. EI ătestă împreună cu ceilalți ierarhi 

a tării adecă: cu mitropolitul Dositei, episcopul Loan al Romanului 
„a 

o —— 

| 1) Iorga, |, e. IX, pag. 152, Cf. şi Melchisedec, Chr. Rom. I. pag. 302—3. 

2) Wiekenhauser, Radauz, pas. 30. 

3) Iorga, Studii şi documente, VIL. pag. 367. 

4) Melchisedec, Chronica Rom. Il. pas. 934—5. 

5) Codrescu, Uricariul X, pag. 13—4 şi XIX, pas. 50. | 

" 6) Q. Erbiceanu, 1. e. pag. 8—4 și V.A. Urechiă, Miron Costin, I. pas. 104—6. 

7) Codrescu, Uricariul IX, pas. 129—133 şi V. A. Urechiă, Miron Costin, tom. |. 

pag. 101—3 şi 106, şi Dinulescu, |. c. pag. 141. 
| 

sy Erbiceanu, 1. e. pag. 3—4-



92 

“și Calistru al Hușilor, din: 9 Ianuarie 1680,:) că Duca Vodă a 

cumpărat. moșia Glăvăneștii pe Jijia în în ținutul Tașulii dela vister- 

nicul Toader Tordachi. 

- Serafim încheiă împreună cu Mihail, “egumenul mânăstirii 

Agapia în anul 16822) o învoială' cu dejă amintitul. visternic cu 

privire la, niște mori la leușeni pe;Jijia pentru cari. era ceartă între 

aceasta și mânăsţire. EI se mai aminteşte în fine în 9. Maiu 16822) 

cu ocaziunea schimbului, satului Hawrileşii de lângă Coţmani. 

„ Episcopul Serafim demisionă cel târziu în vara anului 16851) 

și se retrase la mânăstirea Agapia căci conclusul divânului țării 

din 25 August 1685 5) prin care se supune “mânăstirea din Cetatei 

Niamţului mânăstirii Secul nu-l mai subserie. Ca exepiscop Serafim 

se'menționează în mărturia hotarnică din 20 Decemvrie 1685,6) 

care i-au dat-o tărgoveții : din Niamţu “pentru locul” din târg ce-l 

cumpărase: “el în'29 Maiu 1676 dela niște tărgoveți nemți și care 

cumpăratură “Ducă Vodă o întări, apoi în judecata lui Constantina 

" Cantemir: Vodă din 16: Iunie 16867) în dania preotului Iovan 

Ciochină și a, postelnicului d Nicolai! Murguleţ $ si a preotului Ionașcu 

dela Odobeşti din 3 Decemvrie-1688%) pentru mânăstirea, Mira, 

care daine o subscrie și fostul mitropolit Teodosie și Sava, epis- 

copul de Roman, și în 8 lunie 1689 5): și în confirmarea lui Con- 

stantin Vodă din anul 1691. 10) Episcopul Serafim se pare că după 

anul 16836 [a devenit pentru scurt timp episcop de Roman, căci 

într'o mărturie din 26. Martie 168811) el se numește „biv episcopul 

Serafim de, Romant. Şi acest ierarh a încurajeat Jiteratura pise- 

ricească; i E 

  

1) Wickenhauser, Set. Onufe, | pag. 31. ot. şi Dinulescu, L e. pag. 296 şi V. A 
Urechiă, Miron Costin, L. pag. 108. 

2) Melehisedee, Chronica Romanului, II. pag. 235—6. 
3) L. e. și Yickenhauser, Radauz, pag. 31. 

3) Melehisedee, 1. e. pag, 235:: 

5) Melehisedec, Chronica Romanului, 1. pag. 310 şi V. Ă. Urechiă, 1. e. tom. Il. 
pag. 528. 

6 Melchisedec, Chr. Rom. II. pag. 285—6. 
7) Iorga, Studii şi documente V, pag. 403. 
8) Urechia, l. e. |. pag. 166—1. 
9 L.e. : “ 
10) Melchisedec, 1. e. pag. 236 ș şi Wickenhauser, Radauz, pag. 31: » 
11) Iorga, Studii și documente, VII, pag. 368.
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33. Misail |. (1686), 

Acesta 'era cu 'metania. dela.mânăstirea Secul:) şi este amintit 
împreună cu mitropolitul Dosoftei, cu Sava, episcopul Romanului. 

și Mitrofan al Hușilor în deciziunea divanului domnesc din 4 Maiu. 

1686,2) convocat de Constantin Cantemir. Vodă, în afacerea privi- 
legiilor breslei neguţătorilor din .Iași și apoi în judecata deja amin-. 

uită din 16 Tunie 1686.2) 

Episcopul Misail numai scurt timp a arhipăstorit dieceza 

Rădăuţului, căci Constantin Cantemir Vodă (1685-—93) înaintă, 

după-ce mitropolitul Dosoftei, partizanul lui Ştefan Petriceico Vodă, 

în anul 1686 tmccă cu regele, Sobieski în Polonia și luă cu sine 

moaștele sf. Ioan cel Nou dela Suceavă dimpreună cu odoarele și 

documentele Mitropoliei, pe Sava, episcopul Romanului la Mitro- 

polia țării, iară pe Misail la episcopia de Roman.-*) 

Ca episcop de Roman Misail s'a judecat înaintea lui Constantin 

Vodă pentr'o bucată de loc din satul Braniște, care era proprie- 

tatea Episcopiei. amintite.5) Ca atare este amintit în documentul lui 

Antioh Vodă din 15 Fevruarie 17006) prin „care se scutește satul 

'Poporouţi de toate dările. 

Misail trecă în anul 17027) dela Roman pe scaunul mitro-, * 

„polita unde a subseris în 12 Septemvrie 17048) cartea divanului 

țării privitoare la mânăstirile “închinate și unde se amintește în 

11 Decemvrie 1706 şi în 5 Fevruarie 1707) pe care însă nu șeză 

decât până la anul 1708, când demisionă şi îi urmă; Ghedeon. 

  

1) Codrescu, Uricariul, TI. pag. 35—1, Melchisedec, Chr. Rom. |. pag. 310 şi Huşilor. 

pag 145—6; Lesviodax, |. e. pag. 450; Scurtă istorie, pag. 106 şi Pomelnicul în Erbiceanu, 

o ” 2 
o 

„Le. pag. LVIII. 
N i _ 

| , .2) Melchisedec, Chr. Rom. 1. pag. 310; Codrescu, Uricariul, IL. pag. 35—1 şi Dinu- 

leseu, 1. e. pag. 206. ! , 

3) orga, Studii şi documente, V. pag. 4103. 

-3) Melchisedec, L. e. ! 

3) Erbiceanu, |. €. pag. a A 

6 CE, Documentul nr. 13 din nexe. . , 

2 Seriban, |. €. pag. 7; Scurtă, istorie, pag. 10, b. şi Erbiceanu, l. e. pag. LVIII. 

5, V.A. Urechit, Miron Costin, I. pag. 170—1. | Na | 

3) Cf. Documentul lui Mihai Racoviţă şi Antioeh Constantin Vodă din colecția 

Museului țării (Tyminski) din Cernăuţi.
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Exmitropolitul Misail subscrie în 1 Iunie 17091) dania vorni- 
cesci ds poartă Aftimiei Golăie, prin care dărueşte lui Ștefan Luca, 

al treilea logofăt părți de ocină din Bălănești depe apa Bujorului 

din ţinutul “Ralciului și parte de ocină din satul Țepeni pe apa - 

Sărăţii din acelaș ţinut. 

| “Acest arhipăstoriu a avut; o erudiţiune destul de mare, căci se 

crede, că el ar fi comentat pe oronicariul Ureche. 2 
. 

84, Laurentie, |, oară ă (1687—1693), 

FI era cu. metania dela mânăstirea Bogdana.3) Ca episcop de 

Rădăuţi el.este amintit întrun act de vânzare din 23 Noemvrie 

1687. :) EI a hotărnicit în 11 Iunie 16915) o bucată de loc, numit 

Valea, Ilii, din târgul Bârlad: El mai departe este amintit cu mitro-. 

politul Sava, cu Misail, episcopul Romanului: și Varlaam al Hușilor 

în documentul lui Constantin Vodă din 15 Tunie 16916) prin care . 

scutește pe preoții din lași de toate dăşdiile, apoi tot împreună cu 

„deja amintiţii ierarhi „ai ţării în documentul aceluiaș domn din 

2 Iulie 16927) prin care face mânăstirii sale Selișteni danie. de 

. bucate și o scutește de mai multe dări. 

“Episcopul Laurentie a luat parte la adunarea, ţării convocată 

de Constantin Vodă în afacerea scutelnicilor mânăstirilor închinate 

sf. mormânt, care s'a ţinut în'1 Iulie 16935) î în presența lui Dositei, 

patriarhul Ierusalimului: şi a subscris în 15 Septemvrie 1693%) 

zapisul de danie a Annei, văduvă după logofătul Solomon asupra 

satului Storneștii pentru mânăstirea, Bogdana. 

Fiind anul 1694 foarte agitat din cauza răsboiului Polonilor 

cu Turcii el a zguduit; și scaunele episcopești din Moldova restur- 

1) Codrescu, Uricariul XX, pag. 189. 

2) Iorga, Istoria literaturii religioase, pag. 208. 

3) Melchisedec, Chroniea Rom. I. pag. 315. 
4) Iorga, Regeste, pag. 901, unde'itrebue si fic o greșală de tipar, căci se aduce 

data de 1587 pentru 1687. 
5) Iorga, Studii și documente, VII. pag. 221. 

- 6) Codrescu, Uricariul VI, pag. 346—9, 
7) Ghibăneseu, Uricariul XXIII, pag. 186—8. 
8) Uricariul, II. pag. 92... 
9 V.A. Urechiă, Miron Costin, I. pag. 168—9.. 

.
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nând pe episcopii, cari ședeau pe ele și înlocuindu-i cu alții. Și 

scaunul din Rădăuţi: n'a fost cruțat - de aceste furtuni, cari se par, 
că depuseră pe episcopul Laurentie deși pentru scurt timp. 

35. Nicolai Vasilievici (1694—1695). 

Despre acest episcop știm numai atâta, că ela fost contra 

episcopul lui Laurentie: El a fost sfințit de exmitropolitul Dositei, 
ceea ce se cunoaște din scrisoarea acestuia adresată în 4 Aprilie 

1693 lui Dositei, patriarhul Ierusalimului, care-l excomunicase 

_pentru-că nu voia să se întoarcă în Moldova.!) 

Episcopul Nicolai ni-a lasat o notiţă autografă din 8 Maiu 

1694 pe cartea slavonă: Tălcuirea evangeliei lui Teofilact.?) care 

notiţă neîntărește în credința, că el a trăit mai mult în Stryi din 

Galiţia, unde trăise și exmitropolitul Dositei la anii 1673—5 și 

1686—963) și că el poate de facto n'a arhipăstorit nicăiri. pis- 

copul Nicolai să fi clădit schitul Vijniţa, după mărturia lui Samuil, 

egumenul acestui schit, depusă înaintea comisiunii, de delimitare.*) 

36. Laurentie, a Il. oară (1696——1700). | 

FR] a zidit în acest răstimp mânăstirea Adormirii Maicei  Dom- . 

nului din Zubrăviţa, cării Antioh Cantemir Vodă îi dărui în 

23 Iulie 16965) tii poslușnici. Laurentie se amintește și întrun 

act de cumpărătură din 18 Maiu 16976) a mitropolitului Teodosie. 

  

1 Dr. Zieglauer, Geschichtliche Bildor aus der Bukowina, Czernowitz 1897, tom. LV. 

pag. 68. . 
Și _ 

. 2) CE. notiţa din Anexe; D. Dan, Putna, pag. 80, nr. 40. Wiekenhauser, Boehotin, 

pag. 88 și Radauz, pas. 3832 şi Schematismus, pag. 12-îl „adue pe „episcopul Nicolai 

abio pentru anul 1101, biizându-se toţi pe Melchisedee, Chronica Hușilor, App. pag. 122, 

caro însă nu se provoacă la nici o sorginte. Nicolai esto ea, episcop de Rădăuţi pentru 

anul 1101 imposibil, de oare-ce atunci deja Ghedeon era acolo episcop, posibil însă 

ea contraepiseop. Melchisedec în Chroniea Romanalui, N. pag. 231 aduce pentru 1691 pe 

un Nicanor şi Gheorghe ca episcopi pentru Rădăuţi și so bazează pe-o notiță de pe uu 

Octoih slavon. Asecţiunea lui Melchisedec însă trebue consideratii ea o simplă presupunere 

neîntemeiată de oare-ce în amintita notiţi nu se zice apriat de unde erau aceşti episcopi, 

ce mai ales stă în contrazicere cu autograful lui Nicolai. - clu a 

3) Zieglauer, l. €. pag. 60—1 și Ştefan Dinulescu, Viaţa și scrierile lui Dositei Mitro- 

politul Moldovii, Candela ex 1885, pag. 408. - 

+) Cf. Anexele şi Is. Onciul, |. c. pag. 57. 

5). Wickenhauser, Radauz, pag. 32. a 

6) Iorga, Studii şi documente, VII. pag. 323, nota 3. 

ceea
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EI a subscris împreună cu sus amintiţii ierarhi ai ţării în | Martie 

16981) actul prin care amintitul domn regulează văcăritul.. De: 

dânsul se face amintire în deciziunea divanului domnesc din anul: 

1698.2) EI a azistat împreună cu ceilalţi ierarhi ai țării la adunarea 

din anul 1698) convocată de Antioh Cantemir Vodă, care a. 

închinat mânăstirea Căpriana mânăstirii bulgare Zograf din mun- 

tele Atos. 

- De Laurentie se mai face amintire în documentul amointitului 

domn din 15 Februarie 17002) prin care eliberează, mânăstirea 

Barnovschi din lași de toate dările și în fine în scrisoarea din 

30 Martie 17005) prin care Ștefan, ful lui Palici dăruește mână- 

stirii Brădiceşti o răzeșie în Nicorești. ! 

Episcopul Laurentie a trecut în anul 1700 la Episcopia Roma- 

nului. Ca atare el fu trimis de Constantin Vodă în anul 17011) la 

boerii Bogdan și Iordachi, cari fugiseră în Polonia, cu misiunea 

delicată să-i înduplece la întoarcere în ţară. El este amintit în 

documentul lui Mihai Racoviţă Vodă din 30 Noemvrie 1703?) prin 

care scutește satul Toporăuți de toate dările. EI a murit în Roman 

în ultima lună anului 1706.5) 

După datele ce posedăm acest episcop trebue să fi avut un 

talent diplomatic apreţiat și de domnul ţi țării, care la însărcinat 6'0 

grea misiune. 

37. Ghedeon II. (1701—1707) 

era cu'metania, dela mânăstirea Agapia.) De dânsul ca, episcop se 

"face amintire în documentul : lui Mihai Racoviţă: Vodă din 

1) Melchisedec, Chroniea Rom. I. pag. 313 şi Iorga, Studii și doc, V. pag. 91—8, 
nota |, Erbiceanu, |. e. pag. LVIII și Arhiva genealogică ex 1912, nr. 7 și 8, paz. 111. 

2) Codrescu, Uricariul, II. pag. 270. 

3) L. e. pag. 272-—8. ” 
3) Wiekenhauser, Bochotin, pag. 88. 

5) L. e. Radauz, pag. 32. | 

5; Cogălnieeanu, Chronicele Roinâniei, II. pag. 297 şi Melehisedee, Chroniea Iluşilor, 
App. pag. 192. 

7) Cf. documentul ur. 14 din Anexe. 
s) L. e. Chr. Rom. L. pag. 821. 

3) Wiekenhauser, Radauz, pag. 33 şi Iorga, Studii și documente, 3 VI. pag. 491, pe 
când Melchisedec, Notiţe, pug. 22 susține, că din Secul.
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30 Noemvrie 1703 1) și din 2 Decemvrie 1703 2) prin care scutește 
preoții din Iași de dări. El a dat împrenuă cu mitropolitul Misail, 
Laurentie, episcopul de Roman și Varlaam. de Huși și boerii țării în 

15 Martie 1704 3) o mărturie lui Iordachi Ruset vornicului de țara 
de jos. El este amintit apoi în: documentul aceluiaș domn Mihai 

Racoviţa din 30 Noemvrie 17042) și, împreună cu mitropolitul 
Misail, cu Laurentie, episcopul Romanului și Varlaam al Hușilor, în 

cartea clerului și boerilor ţării din 12 Septemvrie 1705 5) privitoare 

„la regularea dării anuale, care mânăstirile închinate sf. mormânt 

trebue să plătească statului. cc - | 

Episcopul Ghedeon a făcut în 7 Ianuarie '1706 6) dimpreună 

cu Anastasie, egumenul mânăstirii Agapia, și cu întreg conventul 
mânăstiresc un schimb cu logofătul Constantin Costache dându-i 

moșia mânăstirească Nicolenii din ținutul Falciului pentru locul 

Osoiul din Iași. EI este amintit în documentul lui Mihai Racoviţă 

Vodă din 11 Ianuarie 1706 prin care scutește satul Cuciur de dife- 

rite dări. 7) EI a, scris împreună cu întreg soborul dela Agapia câtră 

stolniceasa, soţia reposatului Iordachi în chestia unui proces iscat între 

acesta, și mânăstire. 8) El cumpără în 22 Ianuarie 1706) moșia Areni 

de lângă Suceavă dela. Mohamet Mir, fiul lui Olua cu 300 lei. 

Episcopul Ghedeon a subscris împreună cu deja amintiţii 

ierarhi și boerii ţării în 23 Maxtie 1706 10) zapisul de mărturie ȘI 

adeverinţă, că Antioh Cantemir Vodă a cumpărat o rezășie din 

Chireani dela Iftodi, feciorul lui Gavriil, nepotul și strănepotul lui 

Berevoi. | | 

Numele lui Ghedeon este amintit pe antimisul din 3 Aprilie 

1706 :1) aflat în mânăstirea Dragomirna, care de prezent;se păstrează 

  

1) Cf. documentul nr. 14 din Anexe. 

2) Melchisedec, Chronica Rom. I. pag. 315. 

3) Arhiva, genealogica, |. e. pag. 109—112. 

3% Wickenhausor, Bochotin, pag. 92. 

'3; Codrescu, Uricariul, Il. pag. 104—141. 

6 Melchisedec, Chronica Romanului, [l. pag. 239. 

7) Cf. Anexele. 

s) Jorga, Studii şi documente, V. pag. 39. 

5), L. e. pag. 407 și Erbiceanu, |. e. 

to) Melchisedec, Chroniea Hușilor, pag. 163—4. a 

11) Schematismus, |. e. pag. 12 şi ilustraţiunea aatimisului. 

.



98 

în Muzeul arhiepiscopese din Cernăuţi și împreună cu mitropolitul 

Misail, Laurentie, episcopul de Roman și! Varlaam de Huși în docu- 

mexitul lui Antioh Cantemir Vodă din 5 Februar 1707 1) prin care 

întărește mânăstirii Patna satul Cuciurul cu Ţigani și vecini scutiți 

de dări și apoi în celal lui Mihai Racoviţă Vodă din 11 Decomvrie 

„1701 2) prin care vecinii din Cuciur se scutese de dări. 

Ghedeon deveni în anul. 1708 3) mitropolit al țării. Ca atare a 

seris în 17084) lui Dumitresco Racoviţă hatmanul iâră în 15 Aprilie 

1709 5) călugărilor din Homor, că vecinul lor Mătei a fost ertat de 

rumânie și în Martie a anulni 1714 €) a primit zapis să vândă pentru 

datorii moșiile lui Miron logofătul. EI este amintit în aricul lui Mihaiu 

Racoviţă Vodă din 20 Iunie 1716 7) șia subseris în 18 Martie 1717 €) 

o carte prin care dă mânăstirii Bărboiul o vie s'o lucreze, iară în 

21 Aprilie 1717) judecă întrun proces de familie. Mitropolitul 

- Ghedeon a scris în 1 Aprilie 1718 1) lui Chrisanft, patriarhul Ieru- 

salimului asupra egumeniei dela mânăstirea sf. Sava cerând totodată 

sf. mir pentru Moldova, iară în 30 Decemvrie 1718 11) a fost martor, 

împreună cu, ceilalţi ierarhi ai ţării, la vânzarea unei jumătăți din 

satul Slobozia de pe Cărligătura făcută de postelnicul Gavriil Leaca 

nepotului său Ilie dela visterie. EI a scutit în 16 Iunie 171912) mână- 

stirea. Barboiul de dijmă de pe celo.5 pogoane de vie dela Vlădi- 

ceni, aflătoare pe locul Mitropoliei. De dânsul se face amintire și în 

sentința lui Mihai Racoviţă Vodă din 21 Iulie 1719. 13) In 20 Talie 

11920 1) dăruește el lui Toader Badeliţa, vornicul de Suceavă o 

1) Cf. Documentele respective din colecţia Muscului ţării (Tyminski) din Cernăuţi şi 

G. “Popoviei,. Opt ' documente 'române privitoare la mânăstirea Putna, Candela ex 1886, 

pag. 688. Cf. Anexele.. , : 

2 G. Popovici, L. e. pag. 560. 
3) Erbieeanu, |. e. pag. LVIII. 
4) Creşterea colecţiunilor în 1908, paz. 76. 

5) Creşterea Colecţiunilor Academiei române în 1907, pag. 219. 
6) Iorga, Studii și documente, VI. pag. 151.: 

?) V. A. Urechia, Miron Costin, L. pag. 116—7. 

8) I. Bianu, Catalogul manuseriptelor românesei, 1. pag. 52. 

2) Iorga, |. ce. I. pag. 91. 

10) Biserica ortodoxă română ex 1892, pag. 180—1. 
11) Iorga, Studii și documente, V. pag. 51. 
12) Bianu, L. c. 
12) Iorga, |. e. VIL. pag. 229. 
4 L. ce, V. pag. 102. -
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“Ţigancă pentru multe slujbe prestate, eară în 5 Noemvrie 1122) 

subscrie o scrisoare a stolnicesei Sturzoaei pentra un loc de casă 

de lângă Mitropolie. | | 

Aa 38. Calistru (1708—1728). 

El era cu metania din mânăstirea Putna, unde a fost în anul 

1706 egumen. ?) El deveni în anul 1708 episcop de Rădăuţi și ca 

atare se află amintit, împreună cu mitropolitul Ghdeon, cu Pahomie 

episcopul Romanului și Sava al Hușilor, în documentul lui Mihai 

Racoviţă, Vodă din 17 Iunie a anului 1709 3) prin care înbunătă- 

țeşte starea materială a, Episcopiei de Huși. E1 a hotarit, împreună, 

cu Constantin Sbiera, la poroneă domnească, în 29 August 1709 +) 

satele mânăstirești : Hrincești, Badeuţi și Drăganești şi cele răzeșești: 

Iacobești și Romanești, 5) când a subscris și hotarniea satului Mile- 

șeuți €) Episcopul Calistru a călugărit pe viitoriul episcop și apoi 

mitropolit: Antonie. 7) | | 

Calistru se amintește și în documentul susamintitului domn 

din 29 August 17095) prin care dăruește Episcopiei de Huși 

20 poslușnici. EI a botezat pe Safta, fiica logofătului Iordachi Can- 

tacuzino, căriia i-a dat dar de naș un loe de casă în lași. 9) 

Nicolai Maurocordat Vodăa întărit episcopului Calistru în 17 Iulie 

1710 10) stăpânirea asupra jumătate din satul Bahrinești, care-l 

cumpărase în 16 Ianuarie 1708, 11) adecă încă pe când era egumen 

de Putna, dela Sanda cluciuroaia și care sat apoi îl dărui mânăstirii 

Putna. 12) Dela, aceasta mânăstire luă el în arândă pe timp nedeter- 

minat munţii mânăstirești făcând un contract în scris, care îl dădă 

  

1) Yorga, Studii și documente XI. pag. 283-—4. | 

2) D. Dan, Putna, pag. 119. Cf. și nr. 133 al inventariului din mânăstirea Putna. 

3) Melchisedec, Chronica Hușilor, pag. 115—8 şi Romanului, I. pag. 831. 

+) Jorga, Studii și documente, IV. pag. 408 şi Wickenhauser, Solka, pag. 103—4. 

5) Wickenhauser, Radauz, pag. 83. 

6) Măzăreanu, Solea, pag. 33 şi 1Viekenhauser, Solka, pag. 103—4. 

2 Cf. Pomelnicul din Putna ex 1756, pag. 39. 

8) Melchisedec, Chroniea Hușilor, pag. 115—8. 

9) Iorga Studii și documente, VII., pag. 191 . | | 

10) Of. Nr. 11 al inveritariului din Putna şi Dan, |. e. pag. 224, nr. 3. ' 

14) Cf. Nr. 16 al inventariului din Putna și D. Dan, Putna, |. e. 

12) |. €. pag. 240. 
Ț
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în mâna Huţanilor din Putila și care abie în urma poroncei dom-: 

nului Grigorie: Ioan Calimah din 30 Ianuarie 1762 5) li s'a luat de 

George Cuciuc, vornicul din Câmpulungul rusesc. 

" Episcopul Calistru este amintit în scrisoarea, lui Mihai Racoviţă 

Vodă din 12 Maiu 1709 2) în cearta egumenului dela 'Todereani 

(Burdujeni) cu stolnicul Ioan Balș pentru moșia Mireani, apoi 

dimpreună cu "ceilalţi ierarhi ai ţării în documentul lui Nicolai 

„Maurocordat Vodă din anul 1710, 3 prin care confirmă dania lui 

Mihai Racoviţă Vodă făcută Episcopiei de Huși în 29 August 1709 

şi în cel din 9 Fevruarie 1710 1) prin care scutește Cuciurul, moșia 

mânăsţirii Putna de toate dările. 

„Episcopul Calistru subscrie în 21 Martie 1711 5) zapisul prin 

care călugărița Anisia dăruește mitropolitului Ghedeon, urmașul lui 

Misail, satul Penișoara, i iară în 12 Maiu 1711 6) a acoperit, împreună 

cu bunul Dimitrie. Macri. staroste de Cernăuţi ?) pustia mânăstire 

Pătrăuți, care de niult timp sta descoperită, a inpopulat-o din nou 

cu călugăriţe și i-a înapoiat satele ei: Pătrăuți și Mihoveni. 5) 

E este amintit în documentul lui Nicolai; Maurocordat Vodă. 

din 1712, ) prin care eliberează pe boerii cei mari și mici, clerul 

și breslele de desetină pentru stupi și goștină, desființată în acelaș 

an n. de adunarea ţării. 

Episcopul Calistru s'a, ocupat mult și cu afaceri bănești, precum 
se vede din scrisoarea din 28 Aprilie 1713,10) care o luă dela 

căpitanul “Loader Malai și Vasile Ropeeanu, proprietarii satului. 
Ropeea, pentru suma de 2131/, lei. ungurești, cari bani ai birului 

ei aveau să-i scoată din satul lor și, până la scoatere, îi împrumutară 

  

?) D. Dan, Putna, pag. 167, nr. 17 și Wickenhauser, Kimpolung, pag. 52—3. 
2) Iorga, Studii şi documente XI, pag. 55. 
3) D. Dan, |. e. pag. 92, ur, 58; Wickenhauser,. Radauz, pag. 34 şi Melchisedec, 

Chroniea Romanului, L. pag. 331. 
4) Cf. nr. 173 din mânăstirea Putna. 
5) Melchisedec, |. e. pag. 333. | 
6) Iorga, Stuaii și documente, III, pag. 36. 
7) Acesta încă în 25 Fevruarie 1719 era, staroste de Cernăuţi (orga, |. e. VI. pag. 128). 
8) Protocolul tabular, pag. 85—8; WVickenhauser, Petroutz, pag. 15; Dr. Yerenka, 

'Topographie, |. e. pag. 75 și |. Onciul, 1. e. pag. 37. | 
) Uricuriul, V, pag. 248—50. .. 
10) YVickenhauser, Radauz, pag. 34.
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dela Calistru. Dară Vasile Ropceanu zălogise încă în anul 16921) 

lui Calistru, pe când . acesta era încă în Putna; pentru suma de 

100 lei, cu cari bani se rescumpărase din .robie, a patra parte din 

Ropeea. 2) Vasile Ropeeanu a dat mai apoi, împreună cu fratele său 
Sandul episcopului Calistru un zapis pentru suma de 3761/, lei. 3) 

In urma acestor daraveri bănești satul Ropcea deveni proprietatea 
lui Calistru, care-l dărui mânăstirii Putna. 2) .. 

Episcopul Calistru: a subscris împreună cu ceilalți ierarhi ai | 
țării în 2 Noemvrie 1713 5) documentul, prin care mânăstirea Bră- 
diceștii se dă în stăpânirea Episcopiei de Huși. 

EI a participat cu mitropolitul Ghedeon, cu Sava, episcopul 

Romanului și Iorest al Ilușilor la, divanul ţării din 20 Decemvrie 
1713, 6) în care Nicolai Maurocordat Vodă a desrădicat pogonăritul 
viilor și a subscris, împreună cu amintiţii ierarhi ai țării, în 1 Martie 
11147) dania Elenei, văduva logofătului Nicolai Costin, care a 

dăruit mânăstirii Niamţu satul Pașcani, iară în 20 Iulie 1715, 5) 

deasemenea cu ceilalți ierarhi ai ţării, actul, prin care amintitul 

domn a închinat mânăstirea Hangu Patriarhiei din Alexandria. 

| „Episcopul Calistru a îndemnat pe Nicolai Maurocordat Vodă 

în anul 1715 la desrădicarea dajdiei de pe mânăstiri, %) iară în 

28 Octomvrie 1715 10) a fost martor la facerea - zapisului prin care 

mitropolitul Ghedeon cumpără o Ţigancă cu 30 lei. 

EI a subscris împreună cu mai sus amintiți ierarhi âi țării 

zapisul din 25 Aprilie 1717, :1) prin care Sandul, ful lui Ionașcu 

Talpă dă partea sa de » moșie din Balilești nașului său Sandul diri 

  

1) Cf. nr. 140 al mânăstirii Putna din Anexe. 

2) D. Dan, l. pag. 181, nr. 2, 

'3) Wickenhauser, |. c. | 

4) D. Dan, Putna, pag. 239. 

5) Melchisedec, Chroniea Hușilor, pag. 182—4. 

6) Codrescu, Uricariul, L. pag. 41—50. 

* 2) Melchisedec, |. e. pag. 126 și Chronica Romanului, U. pag. 1 şi V. A Urechia, 

Miron Costin, L. pag. 112—3. 

8) Cogălniceanu, Chronicele României, IL. pag. 168— 3; Iorga, Studii şi documente, 

VI. pag. 419 și Orodrescu, |. e. V. pag. 365. | 

9) Iorga; |. e. V. pag. 100. 

10) Melchisedec, Chronica Hușilor, pag. 121. 

15) Melchisedec, Chroniea Romanului, Il. pag. 3.
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Iași, iară în 30 Aprilie 1717 :) împreună cu mitropolitul Ghedeon 

judecata lui Mihai Racoviţă Vodă în cearta mânăstirii sf. loan Zlato- 

ust cu mânăstirea, Dancul. EI a luat parte împreună cu ceilalți 

ierarhi ai ţării și Gheorghie, episcopul Romanului, la deciziunea 

divanului țării din 24 Aprilie 1718,2) prin care Mihail Racoviţă 

Vodă a desrădicat solăritul în districtul Sucevii. 

Episcopul Calistru primi în 26 Aprilie 1718 3) ordin domnesc 

să meargă cu Constantin Sbiera și Vasile Ciudin și să strice bordeile 

făcute de Câmpulungeni pe locurile mânăstirii Moldoviţa. 

El cumpără în 28 Aprilie 1718 3) dela Sandul Tanasi 5:/ po- 

goane de vie în Odobeşti, iară în 4 Decemvrie 1718 5) a hotărit, la 

poronea lui Mihai Racoviţă Vodă, satul Jadova și în 30 Decemvrie 

1718 €) a subscris cu ceilalți ierarhi ai țării un zapis, prin care 

postelnicul. Gavril Leaca vinde 1/7, din satul Slobozie din Cărligă- 

tura, nepotului său. 

* Episcopul Călistru făcu, cu ocasiunea cercetării certei dintre 

mânăstirea Moldoviţa și Câmpulungeni, o hotarnică care a fost con- 
"fxmată de Mihail Racoviţă Vodă în 15 Aprilie 1719.7) Ela dat, 

împreună cu ceilalți ierarhi ai ţării, în 14 Fevruarie 17208) Epis- 

copiei de Huși viile remase schitului Brădicești dela episcopul 
Varlaam. În 1 Martie 17209) el a stat înaintea amintitului domn 

la judecată în numele mânăstirii Putna pentru vecinii mânăstirești: 

Mândrileștii din Vicovul de sus și Orăciunel din Câmpulung, pe 

cari el îi schimbase încă pe timpul când era egumenul acelei 

mânăstiri. 

Episcopul Calistru se ocupa și cu împrumutarea cu bani celor 

aflători în nevoi. Așa a luat el asupra sa îndătorirea să plătească 

datoriile lui Sandu "Ropceanul la niște neguţitori Turci în suma de 

  

t) Iorga, |. e. VI. pag. 59—61. 

=) Codrescu, l. e. pag. 253—5. - 
- 5) Wiekenhauser, Moldowitza; pag. 115—6. ! 

34) D. Dan, Putna, pag. 209, nr. 1. 
5) Iorga, Studii și documente, VI. pag. 129. 
8) L. e. V.pag. 51. 

7) Wickenhauser, Moldowitza, pag. 11G—118. 
8) Melehisedec, Chronica Hușilor, pag. 191. 
58) D. Dau, |. e. pag. 93.
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147 lei pentru cari bani acesta îi amanetă în 27 Martie 17211) 
jumătate din moșia Șcheia. Aceasta, afacere de împrumut se: fini 

cu aceea, că Sandu Ropeeanul nu-și achită datoria și amintita, parte 
de moșie trecă în proprietatea episcopului Calistru, care apoi o 

dărul mânăstirii Putna. 2) 
Episcopul Calistru cumpără în 11: Maiu 1721 3) un pogon și - 

jumătate de vie din Odobești dela Ioan, fiul lui Iosip, cu 40 lei. 

Dară episcopul nu se ocupa numai cu daraveri lumești, ci s'a 

îngrijit deși nu pre mult și de cele sfinte, căci el a reparat împreună 

cu Dimitrie Macri, biv vel ban, staroste de Cernăuţi, în 12 Maiu 

1721 4) biserica din Balilești, după cum amintește Letopiseţul pre- 

scurtat din anii 1711—4. - | 

Episcopul Calistru cumpără in 9 Oetomvrie 1722 *) dela Lepa- 

datul, fiul Manilesei din Vrance 1!/ pogoane de vie cu 30 lei și le 

dărui, 6) împreună cu cele 8!/, ce le cumparase mai 'nainte mână- 

stirii Putna. 

EI a luat în 20 Octomvrie 1723?) dela capitanul Hâncu partea 

lui de moșie din Mamorniţa ca amanet pentru suma de 60 lei, care 

i-o împrumutase cu condiţia, că Hâncu neplătind la vedea datoria 

proprietatea, lui să fie a lui Călistru. Și așa se și întâmplă și episco- 

pul dărui 5) apoi aceasta parie de moșie mânăstirii Putna. Abie 

Stefan, fiul Hâncului plăti mânăstirii datoria tatălui său și anume 

în 8 Septemvrie 1763 ?) și îș redobândi moşia părintească. o 

Episcopul Calistru cumpără în: 15 Maiu 17 24. 10) satul Tele- 

bicințe (Lereblecea de astă-zi) cu 300 galbini dela boeriul Ioan 

Balș și-l lăsă, cu limbă de moarte mânăstirii Putna. După moartea 

lui, neaflându-se nici o scrisoare privitoare la acest sat, se 1scă o 

Axa i tircea și panțirii 
ceartă între mânăstirea Putna Și mazilul Ştefan S ȘI pant 

  

1) CE. Anexele şi D. Dan, Putna, ]. e. nr. 62 şi pag. 202, nr. 3. 

2 D. Dan, |. e. pag. 239. | i 

3) D). Dan, Putna, pas. 209, nr. 2. 

4) Iorga, Studii şi documente, II. pag. 

5 D. Dan, |. e. pag. 203, nr. 3. _ 

“6 D. Dan, Putna, pag. 203, nr. 5- , 

7 e ac. 208 pe. 1 și Wickenhauser, Radauz, pag. 39. 

s) D. Dan, |. e. pag. 239. 

2 L. e. ct. şi nr. 144 din mânăstirea Putna, | | 

10) D. Dan, Putna, pas: 182, nr. 3 şi pag. 25 - ie sa 

36 și Codrescu, Uricariul XXIV, pag. 360.
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de:acolo, care se fini abie în 15 lanuarie 17 48 »» prin: decretul. lai 

Ghica: Vodă în favorul mânăstirii Putna. : 

„.. Episcopul Calistru a mărturisit în 18 Ianuărie 1725 „2i împreună 

cu: mitropolitul Gheorghie, cu lorest, episcopul de Huși. și Ilie 

Catargiu, vel logofăt, că căpitanul Gheorghiţă Horopceanul a depus 

o mărturie despre referințele Bohotinului. El a subscris, împreună cu 
Jorest, episcopul: de Huși în 28 Iunie 1725,3) dania ce-o făcă călu- . 

gărița Serafima Silioneasa mitropolitului Gheorghie, iară în-9 Martie 

1121, 1) tras la divan de Maria, văduva lui Dumitrașco Ursachi, biv 

vel 'sulger mare, mărturusi, că jumătate . din satul Crasna este pro- 

prietatea lui Miron Gafenco. Judecata pentru aceasta parte din 

Crasna, se fini abie în 15 Ianuarie 1730. 5) 
. Episcopul Calistru dărui în 30 Martie 1727 ,8) când se afla în 

Putna, călugărilor acestei mânăstiri. cu exoluderca egumenului o 

prisacă în satul Camenca, pe care sat el îl hotari, 7) apoi mânăstirii . 

Putna satul Podagra 5) și jumătate din satul Babin 0) din ţinutul 

Cernăuţului, tot așa un loc și o pivniţă !0) în Cernăuţi, cumpărată 

dela Zamfira Murguleţ, apoi cârșma 11) lui 'din Cernăuţi. El dărai 

mânăstirii sf. Onufrei pivnița Armeanului Vugheizi din Siretiu, care 

. danie o confirmă î în 17 Aprilie 1756 ”) Constantin Cehan Racoviţă 
Vodă. i 
„Episcopul Calistra simțindu-se slab și fiind bătrân a demisio- 

nat în Maiu a anului 1128 13) și s'a, retras la mânăstirea, Putna, unde 

+ 9 Dr. Werenka, |. e. pag. 104. : 
, 2) Radu Rosetti, Cronica  Bohotinului, Analele Academioi române, stras, Bucureşți 

1905, pag. 162. 

-3),Melehisedec, Chroniea Hușilor, pag. 196; App. paz. 128 și Wiekonauser, Bocho- 
tin, pag. 9. : 
i „PD. Dan, Putna, pag. 128 și Viokenihause, Badauz, pag. „39, a 
Cf, Anexele. ” i 

6 D. Dan, |. e. pag. 93, nr. 67 și pag. 229, nr. ]. ” 
7) Cf. nr. 181 din mânăstirea Putna. 
3)D. Dan, Putna, pag. 198 şi 239. 
8) Wiekenhauser, Radauz, pag. 139. 

110) Dr. D. Werenka, Urkundliche Nachrichten îiber die Stiidte „Cecina“ und Tseher- 
nowitz îm XXI Jahresbericht der gr. or, Oberrealschule, Ozermovita 1897, pag. 36. 

e 
1%) V. Preliez, Geschichte der Staat Sereth im II Jabrosberente der k. E. Staats- - Unterrealschule in Sereth, Sereth 1886, pag. 29—30, 
13) Iorga, Studii și documente, V. pag, 105, nota 1. Originalul acestui act de demi- 

sionare se piistrează în biblioteca Acadeiniei române sub nr, 53 (LXVII). El se pare c'a 
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însă nui-ș află odihna, căci a murit în anul 1728 sau cel tărziu în 
primăvara, anului 1729, pe când se întoarcea dintro călătorie dela 
Iași. 1) EI fu înmormântat de mitropolitul Gheorghie, care se des- 
dăană pentru spesele făcute cu înmormântarea, lui prin aceea, că 
luă dela mânăstirea Putna pentru sine 1/, parte din Babin, care pro- 
prietarul satului Rugină i-o zalogise episcopului. Calistru. 

Aserţiunea, lui. Wiekenhauser,2) că exepiscopul Calistrm ar fi 
dăruit surorii sale Maria în 30 August 1733 satul Milișăuți este â 
se privi ca un lapsus, de oare-ce acea danie episcopul Euloghie o 
făcă surorii sale. 2). : | e 

“Iară aserţiunea, lui Pumnul, 3) că Calistru ar fi dăruit în'2 No- 
emvrin 1762 mânăstirii Putna satul Ropce este cu totul falșă, mai 
întăi pentru-că Măzăreanu, -care a scris în anul 1764 5). Catastihul 
documentelor mânăstirii Putna, ar fi trebuit să afle dania lui Calistru 
din anul 1762 și s'o înregistreze la documentele satului Ropce, 
ceea, ce însă n'a făcut-o din simpla cauză, că o âst-fel de danie n'a 

existat, al doile pentru, că episcopul Calistru pe acel timp de mult 

nu mai trăiă, dovadă, că episcopul Antonie, urmașul lui Calistru la 

Rădăuţi; trebui să plătiaseă în--10, August 1729 €) târgoveței. din 

Cernăuţi Zamfira Murguleţ un rest de bani din preţul, care Calistru 

îi remăsese dator pentru un loc din Cernăuţi, ce-l cumpărase dela 

amintita femee. Dacă trăia Calistru în 10 August 1729, atunci 

Zamfira, mar fi putut zice, că n'are martori pentru preten- 

siunea ci, de oare-ce cel mai bun martor pro sau contra ar fi fost 

tocmai Calistru, dară și egumenul oasef din Putna, care a fost de 

fată, când Antonie a plătit acea datorie remasă în urma, lui Calistru 

și cărui acesta, de trăiă, i-ar fi trebuit să-i comunice ori de într adevăr 

a remas dator cu ceva sau ba pentru acel loc cumpărat dela Zamfira 

„Murguleţ. 
aa 1% i . .. - . snt dem că și 

devenit formulă stabilă de care episcopii, cari demisionau, se „uzau, căci vedem, e: 

Lerotei episcopul Hușilor se foloseşte de aceeaș formulă Cf. Melchisedec, Chronica Hușilor, 
“ , 

pag. 224. Cf. Anexele. . 55 

„pu 9 D. Dan, Putna, pag. 249 și 252. 

- 2) Radauz, pag. 40. o S 

3 Wickenhauser, Solka, pag. 98, nr. XSS+ II. 

3) Moşiile ete. pag. 97. | 

5; D. Dan, Putna, pag. 164. AR „—- A 

a L.e pag 904 ae 7 şi 1Viekenhauser, Horeezea, pag. 6 și Radauz, pag. 138—9. 
„e. pag. ,
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Episcopul Calistru se numește răposat în ispisocul lui Grigorie 

“Xodă din 15 Ianuarie 17301) prin care !/,: din moșia, Crasna se 

întărește lui Miron Gafenco. Că Calistru în anul 1762 nu mai era 

în viaţă se cunoaște și din învoiala făcută de Isaia, egumenul mână- 

stirii Putna cu vameșul Vasile Draghinici cu privire 13 !/, din satul 

Babin, dăruit de Calistru mânăstirii, 2) apoi din documentul lui Ioan 

'Poader Calimah Vodă din 5 Fevraarie 1159,3) în care Calistru se 

amintește ca, proinepiscop „răpoosat“ și din hotarnica satului Ropce 

din 2 Noemvrie 1762.+) 

Viaţa, acestui episcop a fost foarte agitată, fiind el vecinic ocupat 

cu daraveri și afaceri de cumpărătură, arendă, bani și usură incom- 

patibile cu starea episcopească și înalta-i posițiune socială. Cu toate 

„aceste însă nu i-se poate denega meritul, de-a fi promovat cultură 

prin sprijinirea însemnatului centru cultural din ţară, adecă mână- 

stirea Putna, dăruindu-i moșii, vii și prisăci. | | 

39. Antonie (1728-1729). 
Acest arhiereu, originar din Cernăuţi, a fost nepot de soră a 

jerodiaconului A ftanasie Zaharovschi. 5) EI era cu metania din mână- 

stirea Putna. 6) Aice a petrecut el ca ieromonah, mai apoi însă se 

strămută la mânăstirea Horecea, unde a devenit schimnic. 7) -E a - 

dăruit mânăstirii Putna .200 lei pentru facerea catapetezmei bise- 

ricii. 8) | 

De episcopul Antonie se face pentru prima oară amintire în 

zapisul din 25 Iunie 1728,9) care Pau dat juzii ţiganeşti Sandul și 

| 1) Cf, nr. 131 din mânăstirea Putna și D. Dan, Putna, pag. 93, nr. 10 şi paz. 186—1, 

nr..6. 

2) Wiekenhuuser, Radauz, pag. 139—40. 

3) Iorga, Documentele familiei Callimachi, Bucureşti 1902, Î. pag. 434, nota. 

+ Cf. Documentul nr. 140 din mânăstirea Putna. - 

" 3).Cf. Pomelnicul mânăstirii Putna ex 1156, pag. 15; Iorga, Studii și documente, VI. 

pag. 566, - . E | a 

e Wiekenhauser, Ilorceza, pag. 6, unde însă susține, că Antonie ar fi egumenit în 

Putna, cca ce însă este fals, căci el îl confundă cu alt Antonie, care a egumenit în Putna, 

pe la anul 1758, cf. D. Dan, Putna, pag. 121. 
7) Wickenhauser, Boehetin, pag. 59. 

s) Cf. Pomelnieul mâniistirii Putna ex 1756. 
3) D. Dan, |. e. pag. 286, nr. 1; Schematismus, |. e. pag. 18 înduce pe un Atanasie Il. 

ca'episcop de Rădăuţi pentru anul 1728 băzându-se pe-o notiță aflătoare în mânăstirea 

A 

_ 

bi
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Itodii pentru Țiganii mânăstirii Putna. EI a subseris în anul 1729 
_uh antimis pentru mânăstirea, Putna și în anul 17321) pentru Dra- 

gomirna. Ambele antimise se păstrează în Museul arhidiecesan din 

Cernăuţi. | e 

Episcopul Antonie a plătit — după cum s'a amintit deja mai 

sus — în 10 August 1729 2) Zamfirei Murguleţ un rest de bani, cu 

care. episcopul Calistru îi remăsese dator pentru un loc cumpărat 

din Cernăuţi. EI a clădit în anul 1730 2).0 biserică, de lemn și chilii 

în mânăsțirea Horecea spre. amintire pentru timpul petrecut în - 

această mânăstire înainte de-a deveni episcop. IE 

Antonie deveni deja în toamna anului 17294) mitropolit al 

țării. Ca atare a dăruit împreună cu frate-său Sălivestru mânăstirii 

Horecea un loc din Cernăuţi. 5) El întări în 12 Martie 17310) 

zapisul lui Miron Gafenco, uricariul câtră Nicolai Talpă privitor la 

17, de Crasna, la care renunţase el mai 'nainte împreună cu Misail, 

egumenul mânăstirii Putna, 7) iară în Octomvrie 11318) concese, 

ca ieromonahul Sila să fie de ăjutor bătrânului Dositei, starețul 

Sihăstriei din Putna. El censură în acelaș an trăducerea uricului lui 

Alexandru Vodă cel Bun din 7 Lulie 1430 făcută de Gheorghie, - 

antecesorul său pe scaunul mitropolitan, 3) iară în 20 lulie 1732 10) 

a subseris testamentul stolnicesei Safta, fiica răposatului Miron 

Costin. o a 

EL a tipărit în anul 1731 14) o psaltire în limba slavonă. 

  

Putna. In Putna drept că se află o notiţă de Diptichon în care însă se zice, ci Anas tasie, 

egumenul Putnii a devenit în 1128 mitropolit al Moldovei iară nu episcop do Rădăuţi, cf. 

D. De Pe E 287 din Putna și cel din Dragomirna. Schematismul, |. e. susţine, 

că episcopul Antonie ar fi subscris și pe un antimis din anul 11700, ceea ce este imposibil 

de oare-ec atunci Laurentit era, episcop de Rădăuţi. 

2 D. Dan, |. e. pag. 204; Wickenhauser, Horeczea, pag. 6 şi Radauz, pag, 188—9, 

5) 1. Onciul, 1. p. pag. 62; Dr. Werenka, 'Topographie der Bukowina, pag. 35 şi 

ick in, pag. 59. | , ă 

Wieland tul din 15 Ianuarie 1130, nr. 131 din mânăstirea Putna. 

5) Iorga, Studii şi documente, VIL. pag. 94. 

6 Li. e. V. pag. 411. 

7 Cf. Anexele. | | 

8) Cf. nr. 96 din mânăztirea Putna. 

») Iorga, l. e. VI. pag. 413. | | 

10) L. e. VIL. pag. 340. | 18 

„ 11) orga; [storia bisericii românești, II. pag. llb.
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“Mitropolitul Antonie. a prirait! în 12 Martie 1733 1) un zapis 
dela Ilinca, soția: răposatului hatmân Dumitrașco Racoviţă, iară în 
14 Martie::1735 2) a cumpărat 3 pogoane de vie la Sărincuţa în 
dialul Drie dela Ungurul Martin din Huși iară în 1 Septemvre 

_1733 3) a dat o carte de blăstăm în favorul breslei mișeilor din Iași, 
și în anul 1736 2) a cumpărat dela Pavel Varmav 61/, pogoane de 
vie la Crucea de jos din Cotnar cu 40 lei. EI în 14 Septemvrie 
1756 a scutit de dijma vinului via. dela Vlădiceni a căpitanului 

. Stroescu, 5) gară în 3 Lulie 1737.6) a subseris-o împărțeală de Țibani. 
In 4 Octomvrie 1737 ?) cumpără-el 2 pogoane de vie la Greci și a 
primit în 'dar un pogon de loc sterp lângă via. dela Greci dela 
Catrina Şerboaia. El a dat în 14 Maiu 1739 % u un pogon de vie dela 
Vlădiceni, lui Ion Beşlon. 

„El cereă să se readucă moaștele sf. Ioan cel Nou din Joleva 
în țară însă fără succes. 3) Un antimis slavon de-a mitropolitului An- 
tonie se păstrează astăzi la mânăstirea Sinaia. 0) 

Mitropolitul Antonie făcea, și politică în acele timpuri agitate 
și chemă pe Rușii conduși de Miinich dela' Hotin în Moldova. Ei 
urmară acestei chemări și bătură pe Turci la Rarance și în 28 August 
1139 la. Stavuceani. Pentru . primirea Rușilor a fost înlocuit în 
scaunul mitropolitan de Grigorie Ghica Vodă prin Nichifor. :1) 

Incă în 10 Septemvrie 1740, 12) adecă inainte de retragerea 
Rușilor din. Moldova, și de. pacea din 18 Septemvrie; 1740 dela 
Belgrad, mitropolitul Antonie părăsi scaunul mitropolitan, plecă în 
Rosia și se așeză în Kiew. El deveni mitropolit al Cernigovului, 

  

1) Iorga, V. pag. 5. 
2 Ic. pag. 105. : 

3) Bianu, Catalogul mss. rom. I. fase. III. pag. 289. 
4) D. Dan, Putna, pag. 94, nr. 74 și pag. 209, nr.3. 
5) Creşterea Coleeţiunilor Academiei române în 1907, pag. 200. 
6) Iorga, |. e. XVI. pag. 325—6, - 

. 7 L. e..pag. 94, nr. 76 şi nr. 178 din mânăstirea Putna. 
8) Bianu, Catalogul manuseriptelor, I. pag. 52, 
%) Dinuloseu, |. e. pag. 48. 
10) Iorga, . e. XVI. pag. 854. . 
11) Iorga, Istoria literaturii române, 1. pag. 244, nota 3 și pag. 431—29 și Studii și 

documente, V. pag. 622. , Ă 
12) Wickenhauser, Horeeza, pag. $; Bochotin, pag. e. 58 și Is. Oneiul, |. c. pag. 62, nota 2. -
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unde'stăti 2 -ani și apoial Bielogradului. De aics a trimis în 20 Aprilie 
1745 1) mânăstirii Putna, mai multe daruri, iară în 1 Tariuarie 17 482) 
a murit în Bielograd. El avea reputaţie de om învăţat. 3), ; 

40. Misail II. Chiselița (1729—1734).; i 

El era cu metania dela mânăstirea Putna, unde a fost şi egu- 
men. 1) Pe timpul egumeniei lui și anume între anii 1703 și 1705 5) 
sa stricat păharul de ipsos remas mânăstirii dela Stefan cel Mare, 
precum ni istorisește cronicariul: Ioan Neculcea. 6) În 17 Aprilie 
1729 7) a tost, se pare a două oară, egumenul mânăstirii Putna, iară 
în 31 Ianuarie 17308) subserie cu ceilalți ierarhi ai ţării, ca titular 
al Ridămţului o carte de judecată. EI subserie în 20 Martie 17315) 

cu mitropolitul Antonie, Daniil episcopul de Roman, Ghedeon de 
Huși și cu mulţi boeri o mărturie întrun proces a lui Nicolai Başotă 

cu Maria, fiica lui Nistor Holban pentru părți din moșia Dolniceni. 
Episcopul Misail a subseris, împreună cu mitropolitul Antonie 

în Octomvrie 1731 10) actul prin care, ieroshimonahul Sila se dă 

spre ajutoriu bătrânului stareț Dositei dela Sihăstria Putnii. El se . 
amintește în Pomelnicul mânăstirii Putna, :!) și în anul 1733, 12) 
iară în 20 Maiu a anului 1737 13) ca „proinepiscop“ în izvodul 

pentru toate lucrurile, cari le dăruise mânăstirii Putna, unde s'a 

fost retras și luat shima cea mare cu numele „Mina“. 14) 

1) D. Dan; |. e. pag. 216, nr. 11. | a 

2) Cf, Pomelnicul Putnii ex 1156, pag. 39 şi Condica vitelor a mânăstirii Putna 

scrisă de Vartolomei Miăzereanu în 23 Aprilie 1761, pag. 2.. . 

3) Iorga, Studii VI. pâg. 566. _ „ i DE 

4 5 D. Dan, Putna, pag. 119 şi documentul lui Grigorie Ghica Vodă din-17 Aprilie” 

1129 din Anexe. 

5) Dr. Werenka, |, e. pag. 80. N A 

6 Cogălniceanu, Chronicele Româniti, DI. paz. 19. _ 

_2) CE. Documentele respective din Colecţia Museului țării. 

3) A, Cristea, Episcopia Romanului, pag. 68 şi Anexele. 

9) Iorga, Studii și documente XVI, pag. 294. 

10) Cf. Nrul inv. 96 din mânăstirea Putna. 

11) Ex 1756, pag. 805. : , 

12) Melchisedec, Chronica Hușilor, Appendice, pag. 199. 

13) D. Dan, Putna, pag. 216, nr. 10. . | | i 5 

Pomelnicul din Putna, pag. 207; Dan, |. e. pag. 216, nr. 12 și Molehisedee, O visită, 

pag. 38, care însă îl numește greşit „Mihail“, de oare-ce 'un atare n'a archipiistorit în 

Rădăuți.
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"- Episcopul Misail « a fost aotiv și pe terenul literar, căci ela 

scris-un Otecinic. 1) | 

Misail Mina încă în 20 Aprilie 1751 2 trăia în mânăstirea: 

Putna, unde se pare ca murit și a fost şi înmormântat deși despre 

mormântul lui nu se ştie nemică, poate din cauza că devenise 

shimnic și ca, atare nu î-s'a pus. o cruce de peatră cu inscripție pe 

mormânt. 

41. Varlaam (1734—1745). 

' Acest ierarh era cu metania dela mânăstirea "Niamţu, unde a 

fost egumen. De aice a trecut ca episcop — fiind chirotonit în - 

30 Iunie 17342) — la Huși,+) unde însă a stat foarte scurt 

timp și d de unde a trecut la Rădăuţi. Ace el a arhipăștorit dela anul 

1734——11745:5). 
Varlaam a subseris, ca episcop de Rădăuţi, împreună e cu Ghe- 

deon, episcopul Romanului și 'Teofilact al Hușilor, în 6 Martie 

1735 6) actul, prin care prinţul Grigoraș închină Mitropoliei țării 

mânăstirea, Mavromolul din Galaţi. EL este amintit și în zapisul din 

14 Martie 1135?) prin care ungurul A Martin din Huși vinde mitro- 

politului Antonie 3 pogoane de vie la Sărincuţa în dialul Dric. Dela 

dânsul avem un antimis, care la sfințit în 1736 s) pentru mânăstirea | 

Dragomirna. El este amintit în 7 Aprilie 1731 3) întz'o notiţă de pe. 

un Mineiu slavon din Lemberg dela anul 1642, aflător la mânăsti- 

rea Moiseiului. 

„Episcopul Varlaam'a luat parte în $ Aprilie 1138 10) la stato- 

rirea hotarelor pentru satele: Jujineţi și Stăuceni dinspre Maletineţi. 

S.F. Marian, Inseripţii, pag. 104. 

2 D.Dan,l. e. 

3) Melchisedec, Catalogul mânăstirii Neamţu în Rovista politic-Istorie, ete. a lui Gr. 

G. Tocilescu, anul II. vol. ]. fase. |. pag. 134. 
% Melchisedec, Chronica Hușilor, pag. 206 şi Wiolkenhauser, Solka, pag. 127. 
5) Eus. Popovici, |. e. IL. pag. 484, care însă pune finea arhipăstoriei lui la anul 

1744, pe când Varlaam cu siguritate a arhipăstorit încă și în anul 1145. 
6) Melchisedec, 1. e. și Chronica Romanului, Il. pag. 22—8. 

7) Iorga, Studii și documente, V., pag. 105. * 

8) CE. Antimisul în Archiva Conzistoriului arhicpiscopese din Cernăuți. 
%) lorga, (Studii și documente, XVII. pag. 132. 

10) Wiekenhauser, Radauz, pag. 41,
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"El este mai departe amintit în zapisul din 18 Aprilie 1738 t).prin 

care monahul Mihne dăruește Mitropoliei ţării moșia sa Jălăbocul. 

EI a delimitat, la poronea domnului Grigorie Ghica, în 25 Iulie 

1739 2) moșia Rumaneștii din districtul Sucevii. OO 

__. Else aminteşte, împreună cu mitropolitul Nichifor, cu Ghedeon, 

episcopul Romanului și Teofil al Hușilor, în documentul amintitului 

domn din 2 Aprilie 1741 2) prin care dăruește mânăstirii Barnovschi 

din ași din averea, reposatului jitnicariu Gheorghe Ursachi satele: 

Sucica cu 'Teneseuca, Lencești, Cojușnă 1) și Berhometele, 5) ca să-i 

facă pomenire în fie-care an. El a subseris în 14 Octomvrie 1741, €) 

' împreună cu ceilalți deja amintiţi ierarhi ai țării, actul prin care se 

oprește lui Şerban Cantacuzino, care a fost călugărit în Rădăuți, 

Jepădarea, cinului călugăresc, carele și muri în călugărie. 7) 

Episcopul Varlaam a fost în 4 Aprilie 1742 5) de faţă la deli- 

mitarea moșiei episcopești Chlivești de satul Maletineţi, proprietatea 

Catrinei Cantacuzino a lui Gheorghe. El a adeverit o copie a hotar- 

nicei satului Calineştii dela Siretiu, 9) iară în 20 Aprilie 1743 10) a 

participat, împreună cu ierarhii țării la divanul țării adunat de Con- 

stantin Nicolai Vodă cu ocaziunea sosirii la Iași a lui Paritenie, 

patriarhul Terusalimului. În acest divan se statori un nou aşezământ 

de scutială pentru mâmnăstirile închinate sf. mormânt din Lerusalim 

si căruia, din nou au fost închinate mânăstirile: Pobrata, Tazlăul, - 

Casinul și Soveja, la cari patriarhul Dositei renunțase din cauza 

sărăciei amintitelor mânăstiri. o 

Episcopul Varlaam a asistat, împreună cu Teofil, episcopul 

Romanului, pe mitropolitul Nichifor probabil în anul 1743 la 

  

1) Melchisedec, Chroniea Hușilor, App. Pag. 129. - 

i g.125. . 
=) Wickenhauser, Homora, pag. LL _ | 

3)L. e. Bochotin, pag. 108—110; Iorga, Studii și doc. V. pag. 412. 

3) Un cotun al comunei de astă-zi Buda de lângă comuna Mahala. | N 

5) In extrasul adus de Iorga în Studii și doc. V. pag: +12 se aminteste numai 

Berenţii“. 

” 6) Iorga, Studii și documente, VI. pag..219. 

2) L. e. pag. 526. 

8) WViekenhauser, Radauz, pag. 41. 

9) Iorga, |. e. V. pag. 237, nota 1. o . 

10) Codrescu, Uricariul I. pag. 54—9 și II. pag. 114—120.
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hirotonia ieromonahului eroftei din Putna întru episcop al Hușilor, UI 

în locul lui Teofil, care dela Huși trecuse la Roman. - 

Episcopul Varlaam, câre era un om învățat și cunoștia lpsa 

de cărți bisăricești ce domnia în bisericele diecezei Rădăuţului, â 

înființat î în Rădăuţi în anul 1744 o tipografie, 2) în care s'a tipărit 

în anul 11744 3) un Catavasier, i iară în anul 1745 un Ceasoslov*) și 

o Liturghie a sf. Ioan Gură de aur, 5) mai mult slavonă decât română 

și un Antologhion. O IRI 

Episcopul Varlaam a subscris în anul 1745 7) împreună e cu 

Miron“Gafenco, biv vel stolnic, un zapis privitor la satul. Pleșniţii. 

El sa retras în primăvara sau vara anului 17458) din scaunul 

episcopese dela Rădăuţi la mânăstirea Niamţau, unde și reposă scurt. 

timp după retragere. %) | 

Varlaam și-a câștigat, prin. înființarea ipografii din Rădiaţi 

un deosebit merit și un renume de spirit luminat și iubitor de pro- 

gres. EI, prin crearea acestei instituţiuni culturale, a întunecat pe 

celelalte Episcopii ale țării. 

42. lacov (1745—1750). 
El s'a născut în 20-Iannarie 1719, sa călugărit în 24 Martie 

11731 în mânăstirea Putna, unde în 2 unie: 1736 a devenit iero- 

monah, iară din 15 lanuarie 174410) până în 11 August 1745t!),a 

1) Iorga, Studii Și. documente VII. pag..342, cf. şi Melchisedec, Chronica- uşilor, 

pag. 214. 
2 Iorga, Geschichte des rumiinischen Volkes, II. pag. 138 susține, că domnul Con- 

stantin Maurocordat a înființat tipografia, ecea ce ni se pare imposibil, do oare-ee pe fronti- 
spiciul Ceasoslovului Rădăuţean se zice apriat, că s'a tipărit cu blagoslovenia episcopului 

Varlaam întru „a sa“ din nou făcută tipografie din Rădăuţi. Posibil este, că acest domn a 
dat ordin şi a sprijinit binește înființarea tipografiei. CE. şi V. A. Urechia, Istoria ședlelor, 

]. pag. 16. 

3) Cf. S. FI. Marian, Inscripţiuni, pag. 10 şi I. Birlea, Însemnări din bisericele Mara- 

mureșului, București 1909, pag. 28. 
8% Cf. nr. 412 al inventariului din mânăstirea Putna (D. Dan, Putna, paz. 55 nr. 5), 

s) D. Dan, |. e. pag. 83—4, nr. 6. 

6) |. Birlea, |. e. pag. 85. 

„7) Codrescu, Uricariul XIX, pag. 9 . 
8). YVickenhauser, Radautz, pag, 49, unde susține încă greşit, că Varlaam ar fi deve- 

nit mitropolit, ceea ce esto imposibil, de oare-ce el imediat după retragere a murit, ă 
2) Cf. inscripţia Ceasoslovului din anexe nr. 21. 
10) Cf. Inscripţia de pe portretul lui Iacov lucrat în oleiu în mărime naturală abător 

în sala de mâncare a egumenului din mânăstirea Putna. 

11) D. Dan, Putna, pag. 120 și notiţa de po portretul lui aflător în salonul egumenese 
din mânăstirea Putna.
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fost egumen. In acest ultim termin a fost hirotonit întru episcop al 

Rădăuţului. Ca atare a-făcut în 3 Septemvrie 17451) o mărturie, 

împreună cu mitropolitul Nichifor, cu Teofil, episcopul Romanului 

şi Erotei al Hușilor, iară în 27 Iulie 1747 2) a hotărit, la poronea 

lui Grigorie Ghica Vodă, împreună cu paharnicul Dinul Cantacu- 

zino și vornicul Badeliţă, moșiile mânăstirii Pătrăuți dinspre Costâna 

şi o moșie, de lângă mânăstirea Dragomirna, proprietatea mânăstirii 

sf. Ilie. Tot atunci a dat el calugăriţei Natalia din Pătrăuți un pri- 

vilegiu. 3) 

Episcopul lacov se pare că-ș întindea hotarele Rădăuţului în 

cele ale Volovăţului, căci la jaloba calugărilor din Suceviţa Domnul 

Grigorie Ghica Vodă orindui în 29 Tulie 1741 4) pe boerii: Gavril 

Neculce și Toader Bădeliţa ca hotarnici între moșia Volovăţ și 

Rădăuţi. | | 

Episcopul Iacov a subseris, împreună cu doi dintre amintiţii 

ierarhi ai țării și cu Ioanichie, episcopul Romanului documentul lui 

Grigorie Ghica Vodă din 25 Decemvrie 1747 5) prin care înființează, - 

școli românești și slavinești la toate Episcopiile ţării, puindu-le sub 

priveghiarea episcopilor. EI încheiă în 22 Ianuarie 11496) cu 

Macarie, egumenul mânăstirii Putna o învoeală, ca el prin 7 ani să 

lucreze 10 pogoane de vii mânăstireşti din al căror venit el să iee 

3 părţi, iară mânăstirea o parte. . 

EI a luat parte, cu deja amintiți ierarhi ai ţării, în 6 Aprilie: 

1749 7) la adunarea țării, care desrobi vecinii, iară în 8 Maiu 17 49 % 

a provocat pe toți preoții subordinaţi la plata banului pentru familii. 

Demisionând mitropolitul Nichifor în vara anului 1749 din 

scaunul mitropolitan, episcopul Iacov fu ales de adunarea țării, 

compusă din: Ioanichie, episcopul Romanului, Ierotei, episcopul 

  

1 Iorea, Studii și documente, XI. pag. 81. 
| 

2 Protocolul tabular ad nr. 40 și Wiekenhauser, Petroutz, pag. 76 și Radauz, pag. 48. 

3) Iorga, |. e. V. paz: 414, a unăstirea Suceviţa 

4% CE Nr. 552 al inventariului din mânăstire 3 | | 

: Coanose Uricariul, Î. pag. 62; vezi şi V. A. Urechia, Istoria. șeoalelor, Bucuresci 

3 

1892, tom. I. pag. 18. _ 

6 D. Dan, Putna, pag. 209, nr. o. , , a: 

2 Melehisedee, Chroniea Hușilor, ApD. Pas. 920—1 și Romanii II. pag. 33. 

8) CE. nr. 189 din mânăstirea Putna și D. Dan, l. e. pag. 95, nr. di. 

| 
8
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Hușilor, din boerii țării, egumenii mânăstirilor și alți clerici, mitro- 

polit ș și fu ipopsifiat ca atare în 13 Noemvrie 1750.1) a 

Mitropolitul Iacov 'a tipărit în 28 August 17522) în lașio 

epistolă “pastorală, care o trimise și preotului din- satul Baliloși î în 

ținutul Dorohoiului. 

Iacov, strămutându-se dela Rădituţi la Iași a luat într'acolo în 

anul 1755 şi tipografia din Rădăuţi, 3) pe'care acolo o numia „a 

a“,?) ceea ce se vede și din împrejurarea, că întălnim la tipografia 

din Tași pe tipografii din Rădăuţi: Grigorie și Sandul. 5) 

Iacov, îndată după ce se sui pe scaunul mitropolitan; fică o 

hotarnică a moșiei dimprejurul mânăstirii Voroneț. 6) EI este amintit 

ca mitropolit încă în 20 Ianuarie 1760,?) în care an însă ă deini- 

sionat și s'a retras la mânăstirea Putna, unde primi cu 5 zile înainte 

de moarte shima cea mare și numele „Eutimie“. 5) El a murit în 

Putna în 15 Maiu 1778 5) și a fost înmormântat în tinda bisericii, 

lângă părinții. săi. | 

Acest ierarh are deosăbitul merit de-a fi salvat fundaţiunea lui 

Ștefan cel Mare, adecă mânăstirea Putna, care a fost, este și va fi 

Sionul a tuturor Românilor, de totală ruinare. 

„42, Dositei Cherescul (1750—1783). 

El a fost fiul boerinașului Efrem și a soţiei sale Eleana cari 
âmbii mai apoi sau călugărit 10) și a avut doi fraţi, adecă pe Ilie 11) 

  

1) Melchisedec, Chroniea uşilor, App. pag. 131, pe când în Inscripţia aflătoare pe 

portretul lui Iacov din Putna, se află data de 14 Noemvrie. 

- 2) CE. nr. 214 din mânăstirea Putna. - 

a 3) Iorga, Istoria literaturii române, I. pag. 513, nota |. ” 
- 4) Bianu și Hodoș, Bibliografia românească, tom. II. fase. IL. pag. 139, 12,145. 

5) L. e. pag. 126, 182, 139, 142, 145, 159, 162, 166 și-lil: 

6) Iorga, Studii și documente, VI. pag. 5. 

?) Iorga, Documentele familiei Callimachi, II. pag. 24 și 178. 

8) Pomelnicul Putnii ex 1756, pag. 65 b şi 203. 
% Dr. Rozak, |. e. pag. 19 pe când Pomelnieul, l. e. şi Inscripţia de pe portretul lui 

zie că în 16 Maiu. 

10) A. Cristea, Episcopia Romanului, pag. 18, 
11) Acesta a avut 3 fii: Gherasim, care cra ierodiacon în Putua și Vasile și Nicolai, 

care era practicant la guvernul districtual (Dr. Yerenka, 'Topographie, pag. 41, nr. 3701, 
și 314 și Creșterea eolecţiunilor ex 1908, pag. 98. Fiiul lui Ilie Herescu, care'a fost staroste 
de Cernă iuți 1€71-—3, Gherasim ierodiaeonul din Putna, a dat în 4/5 1800 o jalbă către
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și Toader 1) şi o soră Eleana.2) Metania lui era mânăstirea, Putna, 
unde a fost ales și egumen pentru răstimpul dela anul 1747— 

1748. 2) Ca atare a dăruit mânăstirii Putna o prisacă cu 60 matee 

şi 300 lei ca ajutor pentru restaurarea catapetezmei. 4) 

Dositei a fost hirotonit întru episcop al Rădăuţului în 13 No- 

emvrie 1750 5) de mitropolitul Iacov azistat de episcopii: Ioanichie 

„de Roman și Erotei de Huși. EI a desvoltat ca episcop un zel foarte - 

mare, căci chiar în anul 1750 a sfinţit antimise pentru bisericele 

din: Putna, Straja și Şerbăuţi, în anul 1761 pentru biserica din 

Botuşana, în anul 1762 pentru bisericele din: Vicovul de jos, Volo- 

văţ, Comunești, Soloneți și Romanești, în anul 1764 "pentru biseri- 

cele din: Rădăuţi și Solea, în anul 1766 pentru biserica, din: Margi- 

nea, iară în 1770 pentru cea din Horodnicul de jos, în anul 1771 

"pentru bisericele din: Frătăuţii vechi, lazlovăţ, Arbure, Hatna și 

Calafindești, iară în anul 1772 pentru cele din: Suceviţa, Toderești 

și Parhăuţi, în anul 1776 pentru cele din: Satul mare și Crănicești, 

în anul 1778 pentru cele din: Căjvana, Parteștii de sus și de jos, 

Botușenița și Badeuţi cu Milișăuți, în anul 1779 pentru cele din: 

Vicovul de sus și Balaceana, în anul 1'80 pentru cea din Balcăuţi 

și în anul 1787 pentru pisericele din: Frătăuţii-noi și Horodnicul 

de sus. 5) 

Episcopul Dositei a subseris în 1 Lanuarie 17527) deciziunea 

sinodului ținut în Iași sub președinția mitropolitului Iacov contra 

  

Conzistoriul Bucovinei pentru partea lui din moșiile: Bulbucanii și Ilălcenii, pe cari fraţii 

lui: Vasile și Nicolai le vânduse păharnicului "Foader Carp (Creșterea coleețiunilor Acade- 

mici române din 1908, pag. 98). NI | 

"9 EL mai apoi a fost căpitan și apoi staroste de Cernăuţi (Dr. Werenka, Urkundliehe 

Xachriehten îiber die Stădte „Cecina“ und „Tschernowitz“, pag. 1, ur. 3; pag. 85 nr. 

323 și pag. 49, nr. 391. Un Nicolai Herescul biv starost. și George Ilerescul vel cap. subscriu 
23 și pag. , 

în 9 Noemvrie 1162 hotarnica satului Ropee; Cf. Anexele. | 

2) Pomelnieul l. e. In pomelnicul mânăstirii Suceviţa Nr. 71 ex 1863 se amintese 

între morţii episcopului Dositei după soră-sa Eleana: monahul Iosif și Ioan, cari probabil 

au fost și ei fraţii lui. 
. 

3) D. Dan, Putna, pag. 120. 

3) Pomelnicul, l. e. pag. 16. | | 

5) Melchisedec, Chronica Iluşilor,. App. pas. 133 şi Romanului, IL. pag. 43; Erbi- 

ecanu, |. e. pag. 26. , , | 

€) Cf. Protocolul reviziei din Protopopiatul Vicovelor ex 1803. 

2 Melchisedec, 1. e. pag. 133 Chronica Romanului |. e. și Uricariul, IL. pag. 236—41. 

8*.
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așezării străinilor ca ierarhi ai ] Moldovii și în care autochefalia 

bisericii din Moldova se constată, iară în 9 Tulie 1752 1) documen- 

tul lui Constantin Mihai Racoviţă prin care birul țării se așază și 

pe străini. Acela domn îl rîndui pe episcopul Dositei în anul 

1753,2) ca să hotăriască împreună cu Dinul Cantacuzino mânăsti- 

rea sf Die. EI a întărit cu subserierea sa, ca și ceilalți ierarhi ai 

țării, în 15 Tanuarie 1754 3) mânăstirii Homorului, stăpânirea, peste 

moșiile Dersca și Comaneștii, apoi scrisoarea lui Ioanichie, episcopul 

Romanului din 25 Iulie 1754) prin care înzestrează schitul -Vove- 

denia, 5) făcut de dânsul, cu un eleșteu, vii, prisăci, moșia Dăvidenii 

ș. a. și-l pune totodată sub privighiarea mânăstirii Niarnţu, iară 

în 23 Noemvrie 17546) hrisovul lui Matei Ghică, Vodă privitor 

la vegularea veniturilor boerilor țării. 

Episcopul Dositei este amintit în documentul lui Matei Ghică 

Vodă din 5 August 1755 3) prin care se desrădică pog onăritul, după 

ce în 15 Mai 17558) subscrise cu ceilalți ierarhi ai ţării conclusul 

Divânului prin care se concede, ca Episcopia Romanului să schimbe 

moșia sa Storneștii cu Ungurașii a Mitropoliei țării. El mai amin- 

tește în documentul amintitului domn din 25 Septemvrie 1755?) 

prin care dejma luată pe seama domniei dela Tătarii, cari arendau 

locuri dela boerii de peste Prut, se lasă proprietarilor acelor locuri, 

mai departe în documentul din 23 Noemurie 1755,10) prin care cele 

statorite în 25 Septemvrie a aceluiaș an se confirmă și în alt docu- 

ment tot din 23 Noemvrie 1755 11) prin care veniturile boerilor 

ţării se regulează. 

Episcopul Dositei, împreună, cu ceilalți ierarhi ai țării și egu- 

menii celor mai însemnate mânăstiri subserie actul din 2 Ianuarie 

1) Urieariul, IV. pas. 1—5. 
_2) Cf. Documentul nr. 91 din arehiva Conzistoriului arhiepiscopese din Cernăuţi. 

5) Cf. Pomelnicul Putnii ex 1756. 
4) Melehisedee, Chroniea Romanului, II. pag. 52—55 

5) Cf. Biserica ortodoxă română ex 1883, pag. 644. 

5) Codrescu, Uricariul, II. pag. 277). 

2) Urieariul, VI. pag. 174—6. 
s) Melchisedee, Chronica Romanului II. pag. 60—2. 
s) Melchisedec, Chroniea Iuşilor, 2 i pag. 231—4 și A g. . 
10) Urieariul, II. pag. 267. i at 
19 Î, e. pag. 967—T5, -
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1756 :) prin care mânăstirea Putna se declară neatârnată și închi- 
narea ei vre-unei mânăstiri sau mitropolii ete. se oprește. De dânsul 

se face amintire în documentul lui Constantin Mihai Cehan Raco- 
viță Vodă din 17 Aprilie 17562) prin care întărește mânăstirii 
Putna pivniţa Armeanului Vugheizi cu locurile ce-i aparțineau din 

Siretiu. 

El a asistat împreună eu ceilalți ierarhi ai țării în anul 1756 3) 

la adunarea ţării, care a desfiinţat, văcăritul și la cea din 20, respec- 

tive 25 August 1756,:) care a desrădicat încărcătura la vădrărit, 

așanumita „napaste“, și tot în anul 1756 5) a subseris decretul lui 

Constantin Mihai Cehan Racoviţă Vodă, care înlesnește soartea, 

oamenilor străini, cari se așază în ţară. 'Tot în acest an subserie el 

împreună cu ceilalți ierarhi ai țării cartea de blăstăm pentru locui- 

torii fugiţi și cea pentru pogonărit și năpăstuire. €) 

Episcopul Dositei a dăruit în anul 17 577) mânăstirii Putna, 

un molitvenie, tipărit în anul 1754 în Iași, pe care a seris o notiţă 

de danie. In 11 Lanuarie 17578) el a primit împreună cu Ioniţă 

Calmuţchi și Petru Cheșco un ordin domnese să împace mânăstirile:. 

Putna și Homorul pentru 'Țiganii mânăstirești. | 

FI a subscris în 20 Fevruarie 9) 1757 10) împreună cu mitro: 

politul Iacov, cu Ioanichie, episcopul Romanului și lonichentie al. 

THusilor documentul deja amintitului domn prin care văcăritul se 

iartă şi în 17 Iulie 1757 11) a hotărît, împreună cu Vasile Bașotă, 

  

1) N-rul 81 al inventariului din mânăstirea Putna; Cf. şi D. Dan, Putna, pag. 9%, 

nr. 101 şi Urieariul, XIV. pay. 182—5. . , | o - 

2) Wiekenhauser, St. Onufii, pag. 192—3 şi D. Dan, Armenii orientali din Bucovina, 

Cernăuţi 1891, pas. 92. | o , 

3) Cogălniceanu, Chronicele României, JI. pag. 188. „a 

3) Uricariul, Il. pag. 67—173; Bianu și Hodoș, Bibliografia românească, IL. fasc. II. 

pag. 181. j 

5) Uricariul, I. pag..352—8. , 

6) A. Cristea, Episcopia Romanului, pag. 1S—A. 

7) Melchisedec, O visită, pag. 39. 

8) Wickenhauser, Homor, pag. 142. 
| 

9) In documentul original aftător în mânăstirea Putna s'a cores data cu: „1 Martie“, 

ef. si D. Dan, Putna, pas. 96, nr. 106. 

10) Uricariul IV. pag. 6—13. 

11 D. Dan, Putna, pag. 201, nr. 6.
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Vlădenii, moșia Mitropoliei ţării, iară în 20 Ianuarie 1758!) a 

transferat oasele schimonâhului 'Andrian și a monahiei Mariana, 

părinţii mitopolitului Iacov la Putna și tot în anul 1758?) a sfințit 

nouzidita bisericuţă a. Bunăvestirei Maicei Domnului din Sehăstria, 

Putnei. 

Episcopul Dositei a fost martor, împreună cu deja amintiți 

ierarhi ai țării, în 10 Fevruarie 1759,3) e când mitropolitul Iacov 

dădă mânăstirii Putna satul Dumbrăvenii din ţinutul Sucevii în 

schimb pentru satul Sineştii din ţinutul Canligiăturei, care sat mai 

înainte fusese al Mitropoliei și pe care mitropolitul Iacov îl schimbă, 

tot în 10 Fevruarie 1759 :) cu alte sate ale Mitropoliei, iară în 17 Iulie 

1759 5) a subscris împreună cu Vasile Bașotă mărturia hotarnică 

pentru Vlădenii, moşia Mitropoliei, care ei o hotărâseră cu doi ani 

înainte și a hotărât la poronca, lui Ioan 'Peodor Voevod din 20 lunie 

1760 6) împreună cu paharnicul Iordache Cantacuzino moșia Straho- 

tinul. EL este amintit și pe frontispiciile celor trei tomi din „Prolog“, 

trăduși de Vaxtolomei Măzereanu în anii 1759, 1760 şi 1761.7) 

Mitropolitul Iacov fu silit la, începutul anului 17160 de loan 

Teodor Calimah Vodă să demisioneze 5) în favorul fratelui domnu- 

lui, a lui Gavril Calimah, proinmitropolit al Tesalonicului, care apoi 

fu ales mitropolit al Moldovii. Acest act de alegere Pa subscris ȘI 

episcopul Dositei, împreună cu Joanichie, episcopul Romanului și 

Ionichentie al Ilușilor în Aprilie a anului 1760.*) 

„Episcopul Dositei, se pare că era aproape să cadă în disgrație 

la domnul Ioan Teodor Calimah. Spre a remânea în mila acestui 

1) L. e. pag. 40 și Epistola mitropolitului Iacov adresată în 2 Martie 1758 lui Vene- 

dict, egumenul Putnei de sub nr. 139 al inventariului mânăstirii Putna. 
2) Melchisedec, Chronica Hușilor, App. pag. 185 și O visită, pag. 20 şi Dr. Rozak, 

I e. pag. 96. 
3) Melchisedec, Chronica Romanului, IL. pag. 856. Ă 

- 4) D. Dan, 1. e. pag. 202, nr. 7 și 10. ; 
5) L. e. pag. 201, nr. 6. : " 

s) Bianu, Catalogul mss. românești, tom. ]. fasc. III. pag. 292. - 
?) Cf. Originalele afiătoare în Muzeul arhidiecezan din Cernăuţi, cari poartă n-rii: 

508 a, 008 az și D08 a, din mâniistirea, Putna și D. Dan, Vartolomei Măzereanu, Bucureşti 

1911, pag. 14, 15 şi 17. 

5) După A. Cristea, Episcopia Romanului, pag. 80, nota cauza demisionării lui Iacov 
să fi fost, că el n'a voit sii deslege văciiritul. 

3) Melchisedec, Chroniea Hușilor, App. pag. 185.
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domn el dărui Mariei jitniceresci, 1!) surorii amintitului domn cinci 

pogoane de 'vie care le avea el la Crucea de sus în districtul Putnii. 

EI a cercetat în 20 Fevruarie 1760 2) procesul mânăstirii Putna 

cu popa Lupul Coșutianul pentru moșia Vlăsineștii din Dorohoiu 

și în 1 Lunie 17605) jalba lui Silvestru, egumenul mânăstirii Dra- 

gomirna, iară în 18 Iunie 1760*) veclamaţiunea mânăstirii Pobrata 

pentru moșia Onicenii. In 20 Iunie 1160 5) a hotărit el, împreună 

cu vel păhamicul Iordache Cantacuzino, “xediul din Brătinești a 

exmitropolitului Sava. 

Episcopul Dositei a emis în 7 August 1” 60 6) o carte de blăstăm 

pentru hotarul Rogoșăștilor. cu Cândeștii și Grameștii și luat parte 

în 31 August 1760,?) ca vichil al mânăstirii Dobrovăţul, la hotărârea 

satului Rogoșăștii, proprietatea vornicului Paladi, cu satul Cândești, 

proprietatea mânăstirii Dobrovăţul. -. | 

EI a cumpărat în 1 Fevruurie 1161 3) delu Salomon. starostele 

Freilor din Suceavă, o pivniţă co casă deasupra în Suceavă cu 

110 lei nemţeşti și a sfințit tot în anul 1761 3) un antimis. care și 

astă-zi se află pe sf. masă a altariului bisericei din Laşchiuca în 

districtul Cotmanului. Îl este amintit și în Condica vitelor a mână- 

stirii Putna, începută de Vartolomei Măzăreanu în 23 Aprilie 1761. 10) 

În 30 Iulie 17611!) a fost de faţă, cu ceilalți ierarhi ai ţării, la 

schimbul făcut de fraţii Dima și Constantin Suiulgiul din lași cu 

mânăstirea 'Lreisfetitelor pentru niște locuri şi tot în anul 1761 12) 

a făcut o hotarnică pentru mânăstirea Putna prin care se fini procesul 

si cu Dumitrașco 'Lăutul în - 30 August 1761 13) a învoit pe Mihai 

"1 Conf. Protocolul tabular Nr. 56. Sa 

2) Iorga, Documentele familiei Callimachi, I. pag. 430. 

31. e. pag. "436; nota LI. i 

3) Tora, |. e. pas. 432. | 

3) D. Dan, Putna, pag. 201, ur. 23. _ 

6) Iorga, Studii şi documente, V. pag. 251. 

7) Iorga, Documentele fam. Callimachi, IL. pag. 27. " NI 

8) Protocolul tabular, Nr. 213; Wiekenhauser, Radauz, pag. 110—1 și Iorga, |. e. 

pag. 180—1. ” : 

2) D. Dan, Serieri, pag. 16. - PE , 

10) ID). Dan, Putna, pas: 249, nr. 29, Aceasta condieă se află în mânăstirea Putna și 

oartă vechia signatură: &. _ _ _ 

» 11) Codrescu, Uricariul VII. pag. 25—381 și lorga, |. e. I. pas. 449-—450. 

12) Orgi, l. e. paz. 491. 
- | 

13) Cf. Iv. N. 189 din mânăstirea Putna şi Dan, Putna, pag. 98, nr. 193. .
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Pascul din Iași cu Calistrat egumenul Putnii pentru niște fân cu 

70 lei, iară în 28 Aprilie 1762 1) a primit ordin dela Grigorie Ioan 

Vodă să hotărască moșia Oșechlib împreună cu Enache Milo, sta- 

roste de Cernăuţi ș. a., iară în 31 Iulie 1763 2) a fost provocat de 

domnie. să facă ordine în chestia lui Teofan, egumenul mânăstirii 

Dragomirna și în 8 Septemvrie 1763 3) a dat voe, ca mânăstirea 

Putna să primească, dela, Ștefan Ilâncul 60 lei și să-i întoarcă partea 

din Mamorniţa, care căpitanul Hâncul o zălogise în 20 Octomvrie 

1793 episcopului Calistru, care o dăruise mânăstirii. EL este amintit 

împreună cu mitropolitul Gavriil și ceilalți deja amintiţi ierarhi ai 

ţării în documentul lui Grigorie Ioan Vodă din 15 Octomvrie 1763 *) 
prin care cu blăstăm se desrădică, pogonăritul de pe vii și în cel din 

15 Octomvrie 1764 5) prin care abuzurile încuibate la vădrărit se 

desființează, apoi pe frontispiciul „Ithicei leropolitice și „Cata- 

stihului de toate scrisorile sf. mânăstiri Putna“, serise în anul 17646) 

de Vartolomei Măzereanu. 

Episcopul Dositei a hotărât în 1 lunie 1765?) împreună cu 

stolnicul Constantin Cogălniceanu și spatariul- Petru Cheșco moșia 

Dermaneștii. El în 29 Iulie 17655) a avut pentru hotarul satelor 

Episcopiei: Balilești și Gramești certe cu Eleana, văduva vornicului 

Dumitrașco Paladi, cari „certe se finiră abie în 14 August 1765.%) 

Cu ocaziunea acestor certe Dositei susținea, că Episcopia Rădăuţului 

are la Gramești partea Ciorniiaștilor, iară la Balilești o parte dăruită 

de domniţa reposatului Toader 'Paladi. 

EI a primit în anul 1765 dela Grigorie Alexandru Ghica Vodă 

ordin, să delimiteze moșia Pătrăuţul, proprietatea mânăstirii de 

călugărițe din Pătrăuți de către moșia Dermaneștii, proprietatea 

  

1) orga, Studii şi doemnente VII. pag. 222. 
2) Iorga, Documentele fainiliei Callimachi, L. pag. 460. 

3) Ct. Documentul respectiv. nenumerotat din mânăstirea Putna. 

4) Iorga, |. e. pag. 571—6 şi 516—8, 
3) L. e.; Urieariul |. pag. 289—297 și Melchisedec, Chronica Romanului, IL. pag. 585—9. 
6 D. Dun, Putna, pag. 164 şi 1. Bianu, Catalogul manuseriptelor româneşti din 

biblioteea Academiei române, București 1899, fase. IL. pag. 155 şi D. Dan, Vartolomei 

Măzereanu, București 1911, pag. 49. - : 
7) Iorga, Studii și documente, V. pag. 498. 
8) L. e. pag. 253. 
9% Ie
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căpitanului Radul, care usurpa moșia maicelor. Aceasta, delimitare 

însă nu puti fi isprăvită de oare-ce numitul căpitan o împiedecă. 1) 

Mai departe a delimitat el împreună cu boerii: Constantin Canani, 

Petru Cheșco și Ilie Cârste, la provocarea domneâscă din 18 Octom- 

vrie 17652) moșiile: Criniceștii, Pirlișanii și Ivancicăuții, proprie- 

tatea mânăstirii Solca. EI a subseris în 25 Ianuarie 1766) îm- 

preună cu mitropolitul Gasvriil și alţii. testamentul lui Mihalache 

Cheșco, iară tot în 17664) hotarnica celor trei deja. amintite moșia, 

Solcăi. | Ni 

Episcopul Dositei a sfinţit în 17665) un antimis, care se 

păstrează în” muzcul arhidiecezan din Cernăuţ și în 23 Maiu 1766 6) 

s'a jăluit, împreună cu egumenii mânăstirilor de sub munte la dom- 

nul Grigorie Alexandru Ghica pentru lucrul locuitorilor de pe moșiile 

mânăstirești. El a mai delimitat, la ordinul susamintitului domn, în 

26 Julie 1766,?) împreună cu: Iordachi. și Dinul Cantacuzino și 

“Pabora satul Craniceștii, a mânăstirii Solca de câtră satul Calafin- 

dești, proprietatea lui Constantin Sturza și tot în anul 1766,8) 

împreună cu spătariul Cananău și șatrariul Cârste moșia Cașvana, 

iară in 18 Octomvrie 1766 2) partea din Comaneşti, care era proprie- 

tatea mânăstirii Homorului și în 28 Maiu 1 67.10) cealaltă parte din 

acel sat, proprietatea Mariei Jitniceroaci. Apoi a delimitat el în $ Iunie 

1767: 11) Oprișenii, Provorochie și Zvoriștea, moșiile mânăstirii Mol- 

doviţă, în 8 Iulie 1767 2). Soloneţul, proprietatea lui Matei Banteș 

de câtră Cașvana, moșia Solcăi, în 18 Iuliu 1767 13) moșiile Solcii: 

  

1) Protocolul tabular nr. 40. | 
> 

2) Măzăreanu, Condica mânăstirii Solea, pug. 25. 

3) Iorga, Studii și documente, V. pag. 195. 

3) Măzăreanu, 1. e. pag. 32. , | 

5) Sehoinatismus, |. e. pug. 13 însă fără a înduce biserica în eare s' aflat. 

5) Cf. nr. 195 al inventariului mânăstirii Putna, vezi și D. Dan, Putna, pag. 99, 

nr. 136. 
: . 

7 Cf. documentul original din archiva Conzistoriului arehiepiscopese din Cernăuţi, 

nr. 116, vezi Wickenhauser, Solka, pag. 143—5. i : 

8) Cf. documentul nr. 117 din arehiva Conzistoriului din Cernăuţi. 

8) WViekenhauser, l. e. pag.. 148. 

10) orga, Documentele familiei Callimachi, LI. pag. 217. | 

1) Măzăreanu, Solea, pag. 31 şi Wickenhauser, Moldawitza, pag. 169—110. 

12) Iorga, |. €. pag. 194. | ! 

13) Măzăreanu, |. €. pag. 26 şi Wickenhauser, Solka, pag. 149—190.
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Cașvania, Hrenceștii și Botășana, iară în 23 Iulie 1767, 1) a subseris 
împreună cu Cheșco și Cârste hotarnica Botășanei. 
„Bl este amintit pe frontispiciul cănţii: „Patimele și minunile . 

sf. Gheorghe, trădusă în Ianuarie 1768 2) de ' Vartolomeiu Măză- 
reanu, mai. departe. în documentul lui Grigorie Calimach Vodă din 
9 Ianuarie :1768 3) prin care întărește mânăstirii Solca satul Botă- 
șana și apoi în scrisoarea din 1 Martie 1768 1) prin care Mihai Talpă 
și alți răzeși din Repujineţi de pe Nistru dăruese schitului Crișceatec, 
situat în prejma orășelului galițian Zaleszezyki, locul dinprejurul 
bisericii. | | 

Episcopul Dositei a fost provocat în 21 Iunie 1768 3) de sus - 
amintitul domn să delimiteze împreună cu Iordache Cantacuzino 
lazlovăţul și” Badeuţii, proprietăţile mânăstirii Solca, ceea ce o-și 
făcă în 8 Lulie 1768 c) delimitând totodată și satul Cașvana, iară în 
20 Iulie 1768 ?) a subseris o hotarnică pentru Soloneţul lui Matei 
Banteș de câtr& Casvana, moșia Solcăi, delimitată cu un an și apoi 
cu 2 zile înainte, în fine în 20 Iulie 1768) cu vornicul de poartă 
Carp Piceruga Badeuţul Solcăi de câtră Volovăţul. Suceviţii. EI a 
cumpărat în 6 August 17685) dela preotul Simeon, fiul preotului 
Vasile și a soţiei sale Budochia din Biceşti în districtul Cernăuţului, 
un loc lângă biserica sf. Paraschive din Cernăuţi cu 200 lei nemțești. 

De dânsul șe face amintire și în prefața Condicei mânâstirii 
Solea serișă în 1 Ianuarie 1771 10) de Vartolomeiu Măzăreanu. El a 

  

1) Cf. documentele 120 și 121 din arhiva Conzistoriului din Cernăuţi și Măzăreanu, 
Solca, pag. 26. . ” | 

2) 1. Bianu, 1. e. fase, IV. pag. și nr. 297 și D. Dan, Vartolomei Măzereanu, pag. 27. 
3) Cf. documentul nr. 195 din arhiva Conzistoriului din Cernăuţi și Măzăreanu, |. €. 

pag. 21. ! . . , 
4) Protocolul tabular nr, 191 şi Wiekenhauser, Die deutsehen Siedelungen în der “ Bukowina, Czernowitz 1885, 1. pag. 105-—7,. | 
5) Iorga, l. e. IL. pag. 466. 
6 Vickenhauser, Solia, pag. 155—8. - 
7) N-rul 127 din archiva Conzistoriului din Cernăuţi; Măzăreanu, |. c.; Iorga, Docu- 

mentele familiei Callimachi, II. pag. 198, pe când YVickenhauser, Solka, pag. 158, aduce 
data adevărată de 20 Iulie, afiătoare și pe original. 

8) Cf. N-rul 557 din mânăstirea Suceviţa, po când Iorga, |. e. pag. 198; aduce gre- şita dată de 10 Iulie. 
?) Protocolul tabular nr. 244. 
10) Măzăreanu, Solea, pag. 32 şi D. Dan, Vartolomei Mizereanu, pag. 85.
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dat în 6 Iulie 1771 1) o singhilie preotului Pavel pentru satul Ilatna, 

iară în 22 August 11712) a fost delegat din partea divanului țării 

să cerceteze cu Ienachi Canta plângerile mânăstirii Solea, aduse 

înainte de Vartolomei Măzereanu, egumenul ci. 

Episcopul Dositei a dat în 1 August 17123) egumenului Suce- 

viții, Ioasaf binecuvântarea arhierească pentru zidirea bisericii 

Sehăstriei din Suceviţa și a sfințit tot în anul 17724) un antimis 

pentru mânăstirea Drag ormirna și în anul 1173 5) a clădit biserica 

din Vadul vlădichii de lângă Rădăuţi, unde se pare că era o mică 

așezare de oameni, iară în 11 Decemvrie 1775, 6) “când se întitu- 

lează episcop Rădăuţului și Ilotinului, a dat o carte de blăstăm 

pentru un loc din Cernăuţi, proprietatea lui Enachi Cantacuzino. 

Anul 1774?) a fost epocal pentru partea nordostică a Moldo- 

„ei, căci în 1 Octomvrie a acelui an generalul austriac Gabriel baron 

de Spleny ocupă, Bucovina de astă-zi cu 2 regimente de cavalerie 

și 5 batalioane de infanterie pe seama Impărăţiei Austriei. 

Episcopul Dositei şi după ocupație nu fu cruțat cu daraveri 

lumești, căci în anul 1775 5) trebui să depue mărturia, că schimbul 

ce făcuse mânăstirea Voroneţ cu Maria Canănău prin darea moșiei 

Vlădenii pentru trei munţi a fost în detrimentul mânăstirii. Episco- 

pul Dositei poseda în anul 1776 9) jumătate din satul Viteliuca de 

lângă Coţman. El a întărit în 18 August 1776 10) hotarnica satului 

Berchişeşti, proprietatea mânăstirii Moldoviţa, daruită ei de Petru 

Rareș Vodă, care-l cumpărase dela boeriul Corlat, 11) iară în Decem- 

vrie aceluiaș an 1?) a subscris mărturisirea, că în 24 Septemvrie 

1776 a, ars mânăstirea Dancu din lași. 

  

+) N-rul 100 al inventariului din mânăstirea Putna, ef. D. Dan, Putna, pag. 103. 

2) lorga, Istoria literaturii române, I. pag. 536. 

3) Dr. Kozak, |. e. pag. 119. 

% Cf. antimisul din arhiva Conzistoriului arhiepiseopese din Cerniuţi. 

5) D. Dan, |. e. pag. 115. 

6) Iorga, Studii și documente, VII. pag. 226, 
7) Bidermann, Dic Bukowina unter îsterr. Verw altung, Lemberg 1816, pag. 1. 

3) Wickenhauser, Woronctz, pag. 29. 
9) Dr. Werenka, |. e. pag. 117. 
10) VVickenhauser, Moldowitza, pag. 210. 

„11) Protocolul tabular, nr. 78, cf. și 1. Onciul, 1. e. pag. 54. 

12) V. G. Urechiă, Istoria Românilor, Bucuresci 1892, II. pag. 310.
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EI este amintit pe o eruce din anul 1776 1) aflătoare în biserica 
din Pătrăuți. 

Episcopul Dositei a răspuns în 10 Maiu 1777 2) lui Gavril, 
mitropolitul Moldovii în chestia reclamării moaștelor sf. Ioan cel 
Nou dela Zolkiew, iară în 15 Iunie 1777 3) a consimţit la învoeala 
în urma cărei mânăstirea Putna, respective sf. Onufrei a cedat cea 
mai mare parte din satul Dorneștii, avut în posesiune, mânăstirii 
Burdujenii. In acelaș an el a purtat judecată prin vatavul său Nicolai 
Leţeai cu mânăstirea Putna pentro parte din moșia, Iordănești. 
Pentru aceasta, judecată amintita mânăstire îș împrumută, 13 docu- 
mente dela mânăstirea Moldoviţa.) Episcopul Dositei a clădit în 
anul 1777 o biserică de lemn în Vicovul de Jos, care astă-zi se află 
în comuna Bahrinești 5) și a sfințit un antimis pentru mânăstirea 
Putna, 6) | 

Trecând teritoriul Bucovinei de astă-zi pe baza convenției. 
încheiate între Austria și Turcia în 7 Maiu 1775 7) și cesiunea din 
partea Turciei din 25 Fevruarie 1777 definitiv la Imperiul 
Austriei, episcopul Dositei a liturgisit în 12 Octomvrie 1777, în 
ziua, când locaitorii Bucovinei au depus jurământul de fidelitate 
noului stăpânitor, în biserica sf. Treimi din Cernăuţi, pe care el o 
clădise împreună cu fratele său medelniceriul Ilie și soţia acestuia 
Ecaterina în anul 1774.5).La aceasta ocaziunie episcopul Dositei “a 
ţinut o cuvântare în care a explicat însămnătatea jurământului. .. 

Episcopul Dositei a subseris și întărit în 1 Aprilie 1778 9) testi- 
moniul școlar dat lui Ioan Baloșescul, care absolvase școala din 

„mânăstirea Putna condusă de învățătorii: Arhimandritul Vartolomei 
Măzereanu și'ieromonahul Ilarion, în 25 lunie 1778 10) a adeverit 

  

"1) Iorga, Studii și documente, XVI. pas. 280, 
2 Erbiceanu, |. e. pag. 18. 
3) Wiekenhauser, Horodnik, pag. 216 şi Dr. YVerenka, 'Topographie, pag. 96 şi 10. 
3) Cf. Izvodul respectiv nenumerotat din mânăstirea Putna. 
5) Schematismus pro 1906, pag. 166. 
6 Of. antimisul nr. 288 din arhiva, Conzistoriului arhiepiscopese din Cernăuți. 
2) Codreseu, Uricariul, IV, pag. 244—53; Bidermann, |. e. pag. 2 și D. A. Sturdza, şi C. Golescu-Vartie, Aete și documente relative la Istoria Renașterii României, Bucuresci, 

1900, 1. pag. 62. ! 
8) Sehemastismus, pag. 47 și Dr. Werenka, 1. e. pag. 108. 
5) V. A. Urechiă, |. e. pag, 272 și G. Popoviei, Opt documente, 1. e. pag. 566—7. 
10) YVielenhauser, Moldowitza, pag. 210—2911.
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dania, preotului Vasile din Calafindești făcută mânăstirii Moldoviţa, 

iară în 18 Iulie 1779 :) a subscris contractul prin care dă secreta- 

riului Mihalachi Cernievschi din Cernăuţi domeniul episcopese 

Coţman în arendă pe patru ani cu prețul de 14,500 A. 

Episcopul Dositei a turnat în anul 1780 2) un clopot pe spesele 

sale pentru Episcopia sa prin clopotariul Petru Nemeș în elopotăria 

Episcopiei, iară în 9 Aprilie 1781 2) a zidit tot din averea sa proprie 

clopotniţa, de lângă biserica episcopească din Rădăuţi. EI a dat în 

10 Octomvrie 17814) o carte de ertăciune starețului Sila dela Sehă- 

stria Putnii, iară în 4 Decemvrie 1781 5) a dat o plenipotență preo- 

tului Meletie, ca să dee înaintea comisiunei de delimitare deslușiri 

privitoare. mânăstirea Ilișești. 6) 

Episcopul Dositei în urma preaînaltei resoluţiuni din 12 Decem- 

vrie 1781 ?) îș strămută reședința, episcopească din Rădăuţi la Cer- 

* năuţi, unde a fost instalat în 30 lanuarie (10 Fevruarie) 1782 ca 

episcop al diecezei bucovinene la care ocaziune generalul Enzen- 

berg îi predă o mare cruce de aur ca dar împărătesc, 3) când a sub- 

seris jurământul de fidelitate rostind o cuvântare. El a dat în 12 lanu- 
arie 1782 2) o carte prin care concede sehaștrilor Calistru și Casian 

să colecteze pentru Sehăstria Putnii. 

E primi cu preaînalta, resoluțiune din 4 Iulie 1783 to) titula- 

tura de „episcop al Bucovinei€ și „episcop exempt al Bucovinei“ 11) 

de care ultimă titulatură el s'a folosit deja în 25 Fevruarie 1782 12) 

în scrisoarea câtră comisiunea, de delimitare și în 4 Martie 1782 13) 

în o orânduire emisă câtr& mânăstiri. 

  

1) L. e. Radauz, pag. 146—8. 

2) Wiekenhauser, Radauz, pag. 46. 

2) L. e. Nomor, pag. 238, pe când în Radauz, pag. 46 susţine, că în anul 11174. 

4% D. Dan, Putna, pag. 103, nr. 24. 

5) Cf. nr. VIIL. ad Ilişestie. » 
SL. e. 

7 Sehematismus, |. e. pag. 14. 
- 8) Ziegiauer, |. e. Il. pag. 165. 

s) D. Dan, Putna, pag. 103, nr. 25. 

10) Sehematismus, |. e. 
1) Episcopus oxemptus totius Bucovinae, ef. Zieglauer, |. e. pag. 183. 

12) Cf. Anexele. 
13) Wiekenhauser, Radauz, pag. 100 și 160.



Episcopul Dositei se subserie în 5 lunuarie 17831) „arhi- 

episcop* în serisoarea, adresată lui Natan, stareţul Sehăstriei Putnii, 

totașa în cea din 6 Iulie 1783 2) prin care dă ordin să se confiște 

averea schiturilor desființate, iară în 27 Iulie 17832) „exemter 

episcop Bucovinii“. | 

EI nu uită neci când de metania sa, mânăstirea Putna, căci îi 

dărui o prisacă cu 50 matec, îi dadă un ajutoriu de 50 lei la cișmeaua 

din ogradă și 300 lei la catapiteazma bisericii. ) Precum fusese el 

toată viaţa activ, așa desvoltă și după anexarea Bucovinii la Austria 

o rodnică activitate în folosul țării și bisericii. Așa a adresat el în 

primăvara anului, 1781 5) o petiție guvernului din Viena, iară în 

2 August 1782 o alta comandantului militar din Galiţia, baronului 

Schrâder în cari cerea înapoiarea sfântului loan cel nou Suceve- 

nilor. Şi abie după îndelungate pertratări îi suecese lui Dositei, cu 

ajutoriul generalului Enzenberg, că consiliul aulie de războiu din 

"Viena a decis în 11 lunie 1783, ca moaștele sf. Ioan să se înapoieze 
Sucevenilor. În urma acestei deciziuni Sfântul a fost predat în 

noaptea zilei de 30 Iunie 1783 6) arhimandritului Meletie din Solea 

și egumenului Ioasaf din Putna, delegaţii lui Dositei, adus în țară 

și așezat de dânsul în 13/25 Septemvrie 17837) în biserica sf. 

Gheorghe, adecă vechei Mitropolii din Suceavă, despre care act a 

şupus administraţiei țării în 20 Octomvrie 1783 5) un raport detailat. 

„Episcopul Dositei provocă în August a anului 1782 pe egu- 

”. menul loasafal Putnii să se prezinte la delimitarea moșiei: Voitinel 

de Iorodnie, moșia mânăstirii Suceviţa, însă fără succes pentru . 

care renitență la pedepsit. 9) 

1) D. Dan, Putna, pag. 104, nr. 99. 

2) Dr. Werenka, |. e. pag. 183. 
3) L. e. şi Dr. D. Onciul, Acte privitoare la instalarea Ep. Dositeiu, Candela 1890, 

pag. 119—158. 
“ ” 

3) Pomelnicul mânăstirii Putna ex 1756, pag. 169. 
5) Zieglauer, |. e. pag. î0—1, pe când Wickenhauser, Radauz, pag. 9 susține, că 

în 1183 la mâna împăratului Iosif în Suceavă. 
6) L. e. pag. 118. 

7) S. FI. Marian, Căteva inseripțiuni, pag. 16; Sântul Ioan cel Nou dela Suceavă, 
pag. 119 și 122; Zieglauer, |. e. pag. 121 şi Wiekenhauser, Radauz, pag. 95. 

5) S. FI. Marian, S. Ioan, pag. 177—8, 
% Cf. hutarniea din 24 August 1782, nr. 510 din mânăstirea Suceviţa.
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Cu strămutarea sediului Episcopiei dela Rădăuţi la Cernăuţi 

și cu primirea titlului de „episcop al Bucovinei“ existenţa, Episco- 

piei de Rădăuţi încetă. 

Episcopul Dositei a vândut în anul 1784 1) o bucată de loc din 

Cernăuţi unui anumit Franz Neunteufel, iară alta, c'o casă pe ea 
unui orarariu anume Augustin Fisenbarth și a confirmat în 12 Martie 

1186 2) prerogaiivele mânăstirii Putna statorite de mitropolitul Iacov 

prin scrisoarea din 1757, iară în 28 Decemvrie 1788 ) a dăruit 

_amintitei mânăstiri mai multe; obiecte și nepoților “săi vaze de 

porcelan. i 

Din datele înduse până acuma se cunoaște răzvedit neobosita, 
activitate și zelul învăpăiat de care episcopul Dositei era însuflețit 

„pentru dreptate și afacerile bisericii sale. Pe lângă aceste era de-o 

rară modestie, care Pa, îndemnat să resigneze de două ori la onori- 
ficul rang de mitropolit al Moldovii, la care fusese ales, ?) fiind 

„mândru, că ocupă cel mai vechiu scaun episcopeso din Moldova. 5) 

EI însă cu toată modestia şi: blândeţa sa era foarte aspru și 

necruțățoriu faţă de preoții: din dieceza sa, cari nu-ș impliniau dato- . 
rinţele chemiirii lor sau devia dela legile morale, pe cari îi chemă 

la, Rădăuți, îi lega de un stâlp aflătoriu în curtea Episcopiei și punea 

_să-i bată cu curele, precum ni istorisește tradiția poporală 6) păstrată 
în țiriutul Rădăuţului. 

EI a xeposat. în 2. Fevruarie 1789 2) în în noua sa reședință 8) din 
Cernăuţi și se află înmormântat în capela mormântară a ierarhilor 

bucovineni din cimitirul Cernăuţului dela Horecea. 

1) Dr. D. Werenka,-Urkundliehe Nachriehten, 1. e. pag. 30, ur, 284 și 285. 

2 Melchisedec, O visită, pag. 12. Aceasta :singhilie a mitropolitului Iacov înzestrată, 

pe contrapagină cu confirinarea episcopului Dositei se păstrează în mânăstirea Putna sub 
nr. 9211, ef. D. Dan, Putna, pag. 96, nr. 109. 

3) D. Dan, |. e. pag. 101, nr. 160. ' 

4% Wickenhuuser, Radauz, pag. 49. 
5) L. e. pag. 13. : 

6) Comunieată de octogenariul gospodar Petru Pădure din Straja. i 

- 7 Wickenhauser, Die deutsehen Siedelungen i in der Bukowina, L. pag. S1 și Schema- 
tismus, pag. 14. 

8) Vezi stampa alăturată.
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43, Dr. Vladimir de Repta (1898 —1902). 

Acest ierarh s'a, născut în 95 Decenavrie 1841 în “Banila p pe 

Ceremuș din părinții: Michail și Paraschiva, cari erau mazili români. 

După absolvarea primelor clase poporale acasă în Banila apoi în 

Sniatyn în Galiţia în anul 1855, iară a studiilor liceale în 1864 și 

a celor. teologice în 1868 în Cernăuţi, a mai studiat testamentul 

nou la univerzităţile din Viena, Bonn, Miiichen și Zurich. Intor- 

cându-se în țară deveni în anul 1872 prefect la seminariul clerical, 

iară în 9 Septemvrie 1873 profesor al Studiului biblic și Exegezei 

noului testament la institutul teologic, iară în 4 Septemvrie 1875 

la facultatea teologică din Cernăuţi, la care a fost activ până în 

anul 1896. 

EL se călugări în anul 1875 în mânăstirea. Suceviţa schimbând 

numele de botez Vasile cu cel călugăresc „Vladimir“. In anul 1885 
deveni ieromonah, în anul 1886 protosincel și în 1890 arhimandrit 

"titular, iară în 16 Fevruarie 1896 arhimandrit conzistorial și vicariu 

general al diecezei bucovinene. 

La propunerea reposatului Arhiepiscop și Mitropolit Arcadie 

Ciupercovici arhimandritul Dr. Vladimir de Repta fu numit prin prea- 

înalta resoluțiune împărătească, din 30 Noemvrie 1898 ca „episcop 

titular de Rădăuţi“ și ca atare fu hirotonit în 17 Ianuarie 1899 de 

reposatul arhiepiscop și mitropolit Arcadie Ciupercovici asistat de 

episcopul Zarei Dr. Nicodim Milaș în catedrala din Cernăuţi. 

Deci după un răstimp de 116 ani a reînviat, deși nu Episcopia, 

apoi macar titulatura Episcopiei Rădăuțului. Insă și existența titula- 

„_turei nu dură mult, căci episcopul Vladimir fu numit prin prea 

înalta resoluțiune împărătească din 17 Oetomvrie 1902 „Arhi- 

episcop și Mitropolit al Bucovinei și Dalmației“. 1) Se pare, că epi- 
scopii titulari de Rădăuţi vor. urma numai la caz de slăbiciune 

corporală a actualului și viitorilor mitropoliți. 

Fostul episcop al Rădăuţului Archiepiscopul şi mitropolitul 
Vladimir a dezvoltat o activitate foarte rodnică ca profesor univer- 

zitar prin. decurs de 24 ani, ca inspector școlar pentru șeoalele 

1) Sehematismus, |. e. pag. 92—3.
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poporale din orașul Cernăuţi dară și pe terenul literar publicând 
următoare scrieri: 1) 

1. Religidse Sitten, Gebrâiuche und Gewohnheiten in ihrer 
Bedeutung fiir die Kultur, Czernowitz 1888; 

2. Psichologia, Cernăuţi 1888; 

3. Psychologie und religiises Leben, Czernowitz 1888; 

4, Datinele, ceremoniele și deprinderile religioase în însămnă- 
tatea lor pentru desvoltarea, culturii, Candela II.; 

5. Psichologia în însemnătatea, ei pentru desceptarea, cultivarea 

și înaintarea, vieţii religioase, Candela VII; 
6. Jahresberichi iiber den Zustand der Volks- und Biirger- 

schulen der Landeshanpistadi Czornorvita, fir 181719—96, în 15. 

broșuri; . - 
7. Discurs, Păd. Blittor XXI ex 189%; 

8. Așezământuri călugăresci, Cernăuţi 1895; și 

9. Epistole pastorale începând cu anul 1902, publicate în 
Foaea ordinăciunilor Consistoriului archiepiscopese şi în broșure 

separaie, 

1) L. Bodnareseu, Autorii români bucovineni, Cernăuţi, 1903, pag. 24, 25, 31, 46 şi 

„Enciclopedia. română, tom. IIL., pag. 752.
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Ne . Cap. VI. , . , | i 

Rolul național-politic, literar şi cultural al Episcopiei 
_ de Rădăuți. 

o. 

„ “Biserica din Rădăuţi, care — după cum am arătat în primul 

capitol al acestei lucrări:— întăiu a fost mitropolitană și abie mai 

apoi episcopală, din străvechime s'a bucurat între puţinele biserici 

depe 'acale-- timpuri din Moldova de-o deosebită onoare, căci “în: 

sinul ei s'au înmormântat cei dintăi domnitori ai ţării dimpreună 

"cu rudele lor și anume:: 
1. Bogdan Vodă cel Bătrân, otitorul ei, (1348— 1365), 

:2; Laţeu Vodă, fiul lui: Bogdan Vodă cel Bătrân, (1365—. 

3. Roman Vodă, L. fiul Mușatei, (1391—1394), 
4. Ștefan Vodă cel Bătrân, L., care a bătut pe Unguri, (1394— 

5. Bogdan Vodă, fratele lui Alexandru cel Bun, 
6. Bogdan Vodă, II. tatăl lui Ştefan cel Mare, (1449—1451), 
1. Anastasia, fiica lui Laţeu Vodă și doamna lui Iurg Rorya- 

towiez Vodă, dela care doamnă domeniul Coţmaa, dăruit ei de 

nepotul ei Alexandru Vodă cel Bun în uz viager,. a trecut în pro- 

prietatea, și posesiunea Episcopiei de Rădăuţi și 

S. Stana, mama lui Ştefaniţă Vodă. 
Se vor fi odihnind acolo și alți domni și alte rude de ale lor, 

însă nefiind. mormintele lor înzestrate cu pietre mormântare, poate 

din simpla cauză, că ei n'au jucat un rol însemnat în viața, lor 

pămintească, iară epitafele altora fiind așa de sterse de nemilosul 
și distrugătoriul timp, încât nu se mai pot ceti, și nefiind ele 

păstrate neci în copii nu-i știm și nu le cunoaștem numele. 

Insă cu toată cinstea, ce se făcă mitropoliţilor și episcopilor 
de Rădăuţi, că li se încredință paza acelor simple morminte dom- 

nești, Mitropolia respective Episcopia Rădăuţului nu se pută
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plânge, că ar, fi fost: prea inbulzită cu bogate danii domneşti, dacă, 

facem comparăţie între dânsă și măreața mânăstire Putna, :funda- 

țiunea” “lui “Ştefan cel Mare “sau : apropiata mânăstire: Suceriţii 

dezmerdata, fundaţiune a episcopului Gheorghie Movilă, căci afară 

de într'adevăr domineasea danie a lui Alexandru Vodă cel Biin, 
care i-a dăruit întinsul donieniu al Coţmanilui' și satul Rădăuți, 

'de:cea a lui Petru Rareș Vodă,  care' i-a dăruit. sătul „Gramești pe 

Prut, care însă nu se ştie când și cum s'a deslipit de Episcopie, 

toate , celelalte câte-va danii — făcând escepţie dela donaţiunile: 

facute de per: soane private, — , cari Episcopia le-a primit cu timpul 

dela. diferiţi, mărinimoși dozani. ai țării, se pot: numi. neînsemnate 

ba chiar. sărăcăcioase și cu drept cuvânt putem susține, că Epis- 
copia de Rădăuţi a fost cea mai săracă, Episcopie din tară. Ba ea 

îi avut "încă ziarele desavantaj, că în coastele ei se afla Dogata și 

măreaţa mânăstire Putna, alintata -fundățiune' a: Marelui Ştefari 
Vodă .și tot așa, de bine dotata mânăstire Suceviţa, fundaţiune epis- 

copească . și domnească, din; cari prima prin renumele, indepen- 

denţa și întinsa-i iurisdicțiune, iară a, doua. prin bogaţia ei și prin 

protecția, puternicilor Movilești, o întuneca. cu totul. Și amășurat 

posiţiunei ei materiale, i-a fost și rolul ce ea l'a jucat în răstimpul 

atâtor veacuri pe;terenul literar și cultural — măsurat, cu măsura 

prezentului ;:— ;foarte . modest. Ca toate aceste, însă susţinem; că 

Episcopia « de Rădiţi, „a dezvoltat pe omișuitele ter ene:0 activițate 

ide (n zi 

i Bpiscopia era locul, unde . întreaga, viaţă. literară, ŞI cultăiral 

din eparhie se concentră, : Aice se afla'o şcoală, mai inăltă, pentră 

fiii de boeri și pentru clerici.1) 

i 
Unii dintre episcopii Rădăuţului se ocupau - cu decopiarea și 

îndreptarea cărților bisericești, așa Teodosie Barbovschi a îndreptat 

Triodul și Pravila slavonă, serisă de Prochor, călugărul Suceviţei, 

Efrem u decopiat pe pergament o Psăltire, Antonie a cenzurat 

trăducereu din limba slavonă în cea română . a unui „uric: dela 

Alăxăndru Vodă cel Bun ș. a. | a 
„sta 

  

:1 A4.:D. Xenopol, Istoria romii; UI. paz, cea, Și Dr. D; Onciul, Geschichte der 

Bukowina, pag. 109. m a a 

9:
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Sincelii episcopilor -decopiau și ei cărţi: bisericești, ca Ivanco 

şi Daniil, sau se îngrijeau, că cărți bisericești să fie trăduse din 

limba slavonă în cea română, ca protopopa Episcopiei, Teodor?) 

ș. a. Alţi episcopi îndemnau și pe preoții de bine la, decopiarea astor 

feliu de cărți, precum a făcut-o episcopul Ioanichie, care a coman- 

dat la popa Tenatie din Coţman un Mineiu pentru luna lui Noem- 

vrie,?) și Teodosie Barbovschi, care și-a comandat cartea „Harpa= 

unt . 3) ş ș.a 

pi 
Alţii încurăjau trăducerea cărților teologice; ca episcopul 

Dositei, care a procurat la călugărul. Grigorie din mânăstirea Niamţ 

o trăducere Hexameronului sf. Vasilie și o altă trăducere la Natan 

Dreteanul, starețul Săhăstriei Putnii. a) 

;- In Rădăuți s'a făcut un pomelnic din care se dezvoltă, .cu 
timpul cronica “moldovenească.5) 

Unii din episcopii Rădiuţului î înși-și s'au ocupat cu literatura, 

așa a scris episcopul Eutimie o „Cronică a Moldovei pentru timpul - 
dela 1541 —1553,6) Isaie, care încă ca călugăr al mânăstirii Slatina 

a decopiat. o Istorie universală, a adaos la aceasta o „Povestire î în 

scurt despre domnii moldovinești 7) Anastasie Orimea, vestitul 
caligraf și miniatorist a scris cu mână iscusită, mai multe Evangelii, 

din cari una se păstrează în biblioteca, universităţii din Lemberg, 

în anul 1610 un Apostel, care se păstrează în biblioteca curții 

imperiale din Viena,5) o Liturgie și Proloage pentru Mitropolia 

"Ţării românești,?) Efrem a scris o Psaltire pe pergament, 10) Teodosie 
Basbovschi a scris o Lecţie. de cronologiei!) și a indreptat un 

  

1) V. A. Urechia, Arehimanaritul Vartolomeiu Miizăreanulu, Bucuresei 1889, pag. 21. 
„2 Dr. Kozak, |. e. pag. 11 și D. Dan, Putna, pag. 18. 

3) Melchisedec; O visită, pag. 57. 
„4) Iorga, Istoria literaturii române, Il. pag. 396 cf. şi Nro. 110 din mânăstirea Putna: 

5). N. Iorga, Istoria bisericii românești, I. pag. 69. 
" 6) I. Bogdan, Vechile cronice, pag. 145 și Cronice inedite, pas. 18. 

?) Iorga, |. e. pag. 544. 

- 3) E. Kaluiniacki, Ruthenische Sprache und Literatur în Osterreich-Ungarn in Wort 
und Bild, tomul Bulowina, pag. 398. 

9) Lesviodax, Istorie bisericească, pag. 449. 
10) YWickenhauser, Radauz, pag. 23—4 și S. FI. Marian, Inseripţiuni, L. pag. 109. 
11) Hurmuzaki-lorga,. Documente, XI. pag. 197.
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Triod și o Pravilă ,!) "Misail ] să fi comentat pe cionicariul Ureche ”) 

Misail TI: a sâtis un Otâcinie: da Ii 

| “Mulţi dintre episcopii Rădăuţului erau înzestrați Go mai înaltă 

cultură, și cu gustul artelor irumoase ȘI încurăjau pe sincelii lor 

la ocupaţiuni artistice și literare, ca d.e. episcopul Pahomie, care 

a îndemnat pe sincelii săi la zugrăvirea și ferecarea. de icoane în 

argint aurit. Şi călugării sinceli ai episcopilor din Rădăuţi cu drag 

ascultau indemnările ȘI poveţele blânde spre activitate - și cu zel le 

urmau, dovadă, că în: Rădăuţi s'a pictat și fer ecat renumita icoană 

a sf. Nicolai şi un scriitor necunoscut, de sigur însă, sincel, a scris 

Ceasosloave pe pergament) ș și călugărul Ivanco o Liturgie slavonă, 

pentru marele logofăt Teodor Tanovici, care a dăruit-o în 

25 Maiu 1643 5) mitropolitului Varlaam. Aceasta liturgie: se poate 

numi un cap "de operă în aita 'daligrafiei și cu drept cuvânt ea, s6 

ţine de cel mai luxuos manuscris făcut pe teritoriul mult încereat 

al vechei Moldove.) . - a) 

Tot in Rădăuţi și tot dela deja amintitul sincel Ivanco și-a 

procurat cu bani buni, căci fiind ast-feliu de cărți greu de scris, 

erau foarte scumpe, fratele domnului Vasile Lupul, hatmanul 

Gavriil cu soția sa Liliana în. 8 Lulie, 1646 o “Evangelie scrisă cu 

aur și negreală pe-o hăstie în formă de pergament și înzestrată cu | 

icoanele evangeliștilor, care evangelie amintiţii au 'dăruit-o în 

24 August 1646 7) mânăstirii Agapia, zidită de dânșii. 

De sigur, că unul din sincelii episcopești din Rădăuţi a scris 

cu multă răbdare și iscusință pe pergament cartea, slavonă intitulată 

nHargamun“ , care cuprinde slujba paștelor ș. a. pentru episcopul 

Rădăuţului Teodosie II. Barbovschi, care în Maiu 16645) a a dărait-o 

mânăstirii Suceviţa, spre amintirea, lui. 

  

1) Melchisedec, O visită, pag. 56 și Dr. Kozak, |. e. pag. 169, nota 1. 

„_2) Iorga, Istoria literaturii religioăse, pag. 208. 

_3) S. FI. Marian, |. e. 

„4 Melchisedec, Notiţe, pag. 144. 
5) L. e. pag. 18. Aceasta liturgie astă-zi se păstrează în biblioteca Acădemiei ” 

române (ef. Iorga, Studii și documente VII. pug. CĂVIUII, nota 3. 
6) Analele Academiei române, seria II. tom. XXVI. partea administrativă, pag. 33.. 

7, Melchisedec, Notiţe, paz. 31—3. 

8) Melchisedec, O visită, pag. 57. 
]
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"Tot în Rădăuţi asseris călugărăl sincel Daniil în: 8 Main 16684) 

pe hărtie. cu litere de tipariu negre și roși' un: Molitvenic slavor 

pentru Serafim, episcopul Rădăuţului, ; eară Procopie Vriearişl sen 

Grigorie în .1185 Paraclisul Precestei.2) ,. -. 2 
sai Dar :Episcopia din' Rădăuţi din, țimpur ile cele. mai vechi numai 

decât se. cultiva; argintăria, sculptura ș și pictura,2) căci pentru, bise- 

ricele-răzleţei eparhii. trebuiau cruci, cadelniţe, sfeșnice, candele și 

icoane, apoi iconostase sculptate, zugrăvite Și, aurite,.. „aere, prapuri 

Ș.. 2.3. aice, se lucra și la ferecarea crucilor, icoanelor: și. cărților, în 

atgint aurit. . Așa vedea, : că icoana. sf, Nicolai, - care: desigur; în 
Rădăuţi. „s'a. zugrăvit, -s'a ferecat în Mitropolia din. Rădăuţi în 

18 Noemvrie 1504) pe timpul arhipistoriei și la dorinţa episeo- 
pului Pahomie.: Tot:aice s'a; făcut. în 7 Iulie, 1581 5). Panaghiariul 

exepiscopului Isaie. .:Tot în: Rădăuţi . şi-a comandat, deja amintita] 

hatman Gavriil..cu soţia sa Liliana o, cruce de mână sculptată în 

lemn și ferecată în argint în anul A 10399) care:au dăruit-o episco- 
pului Anaștasie IL. din:Rădăuţi., | [: 
zii, Episcopia din Rădăuţi a avut. între sincelii episcopești ȘI 
legători .de cărți, cari" cărţile "bisericești dela, Episcopie, și, din 

întreaga « dieceză ] le. legau î în trainice scoarțe de teiu și le acopereau 
luxuos cu catifea Sau. numai cu simplă piele roșie, iară pe cele 

stricate. le reparau. Sincelii băteau cărțile legate luxuos, Cu plăci. de 
argint aurit înzestrate cu chipuri de: sfinţi, iară pe, cele mai simple 

le suflau cu aur. “Tot aice se afla , „Și o clopotărie, unde se vărsau 
clopote pentru bisericele din întreaga dieceză. | 
La „Episcopia de Rădiuţi se desemnau . cu mâna pe pânză 

albă și. groasă de casă de sinceli experţi. și de Spiscopi răbdători 
antimisele trebuincioase pentru întreaga dieceză, tot aice se ofec- 

| tuau și veșmintele preotești.?) 

1) Melchisedec, Notiţe, pag. 146;—7. 

2) Cf. D. Dan, Vartolomei Măzereanu, Bucureşti: 1912, pag. 30—1, nota 2.: 
3) Incă în anul 1834 se afla în Rădăuţi, depe timpurile Episcopiei, un săpătoriu de 

iconostase şi zugrav anume Nicolai, care a lucrat şi iconostasul bisericei, din-Vicovul de 
„Sus, cf: D. Dan, Datele istorice privitoare la biserica parohială din Vicovu de sus, în 
Junimea. literară, Cernăuţi 1908, nr; 1, pag. 15-—16. ÎL - 4) Melchisedec, O visită, pag. 54. - - i 

5) Melchisedec, Chronica Romanului, L. pag. 212, 
& D. Dan, Putna, pag. 50, nr. 3. ” 
7) Iorga, Negoţul şi meșteșugurile în trecutul românese, pag. 27.
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îi, : Episcopii de Rădăuţi -s'au îngrijit și de zidirea;-restaurarea și 
înzestrarea focarelor religioase 'și totodată şi -cxiltuzale,- cari în 

vremile trecute erau mânăstirile.: Așa a îrifluinţat Teofan'L asipra 

lui;-Petiu Rareș Vodă, 'că acesta - eri: mari spese a rezidit' biserica, 

mânăstirii Moldoviţa, surpată de un nuor și că a 'dăruit Episcopiei 

satul Gramești -pe Prut, episcopul Gniorghie II. Movilă a zidit 

două biserici de piatră în mânăstirea Suceviţa, Teodosie I. a zidit 

cliziarhia cea. vechie din mânăstirea Niamţ, Anastasie I..Crimcu 

4. zidit măreața mânăstire Dragomirna și apoi ccleziainița: 'din 

curtea: vechei Mitropolii din: Suceavă, Efrem a zidit o cliziarniță 

lângă Episcopia, sa, Nicolai Vasilievici a fundat schitul Vijniţa, 

Antonie a. fundat mânăstirea, Horecea, Dositei a clădit biserica din 

Vadu-vlădichii, Iacov a restaurat mânăstirea Putna, salvândi-o așa 

de totală dărimare ș.a... i Se n 

„Apoi episcopul Ioanichie a: făcut danii mânăstirii Putna, 

Pahorhie.i-a dăruit Episcopiei -Rădăuţului o proprietate în Cărligă- 

tura şi mânăstirii Moldoviţa, o parte din satul Berchiseștii, LeodosieI, 

mânăstirii Niamţu părți văzăseşti.: cumpărate din Orteşti și inoșia 

„Lăslăvanii,- “Mitrofan mânăstirii Pobrata' satul Mer cenii din ţinutul 

Sucevii, Isaia mânăstirii Agăpia un Panaghiar. aurit și înzestrat cu 

pietre scumpe, Gheorghie Movilă mânăstirii sale Suceviţa moșiile: 

Verbie cu mori pe Jijie şi lacuri, Vercăuţii și. Lencăuţii, Hrin- 

ceștii, Volovăţul, Urseștii cu moară pe Cracău, Solca, o Icoană, 

a Maicii Domnului ș..a.,. Anastasie Crimea mânăstirii sale Drago- 

mirna moşia sa părintească Dragomireștii, iară mânăstirii Solca 

șepte fălci de vie în Cotmar și un clopot mare, Serafim mânăstirii 

Agapia un 'mare Ceasoslov slavon, Calistru mânăstirii Putna: 

jumătate din 'satul Bahrinești, satul Ropcea, jumătate. din satul 

Şcheia, satul Tereblecea, Podagra, a patra parte din satul Babin în 

ţinutul Cernăuţului,. zăce fălci de vie în Vrancea, o prisacă în 

Camenca, iară mânăstirii sf. Onufri o pivniţă în Siretiu, Antonie 

mânăstirii Horecea un loc în Cernăuţi, iară mânăstirii Putna mai 

multe odoare bisericești, ca și ) Misail al II. Dositei dărui Episcopiei 

Rădăuţului o pivniţă în Cernăuţi, 17, din satul Viteliuca și un 

clopot, iară! mânăstirii Putna o prisacă cu 50 matee ȘI ajutoare 

bănești ș. a. “
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:.. » Și aproape toți episcopii Rădăuţului au făcut însemnate danii 
de odoare bisericești, cărți, ba chiar -multe moșii ereditate dela 
părinți sau cumpărate din rodul muncii lor, care nu Pau păstrat 
pentru sine sau pentru rude, ci le-au jertfit instituţiunilor religioase- 
culturale ale țării. | - 

„ Episcopia din Rădăuţi a avut, deși numai prin doi ani, adecă 
dela 1744—1745 o instituțiune promovătoare a literaturii și 
culturii, adecă o tipografie, care a lipsit celorlalte, deși mai avute 
Episcopii din ţară. Un semn, că înființătoriul ei,1) episcopul 

„ Varlaam, ea și înaintașii săi, era un barbat pătruns de iubire de 
cultură, pe care fierbinte doria so răspândiască în întreaga să 

„eparhie între cler și poporul de rând. | 
Varlaam fu ajutat la înființarea tipografiei sale de ierodiaconul 

Iosif, pe care-l aduse în anul 17362) dela mânăstirea Neamţului 
la Episcopia Rădăuţului. Aice s'au tipărit 4 cărți până acuma 
cunoscute și anume: un Catavasier,) un Antologhion (Minei),:) 
o Liturgie a sf. Ioan Gură de aur și un Ceasoslov. Se pare, că în 
ale tipografiei expertul ierodiacon Iosif chiar din anul 1736'a 
procurat trebuincioasele litere, poate că a trădus singur sau prin 
alții materialul ales și trebuincios de tipărit, Va, revăzut și în urmă, 
după ce a chemat tipografi din Ardeal și din ţară, în anul 1774 a 
început a tipări cărțile amintite. | 

La aceasta tipografie au fost aplicate nouă persoane, precum 
ne spune notița lui Sandul tipograful tipărită pe foaea nenume- 
rotată a Ceasoslovului:5) „Fiind meșter mare și făcător a tot lucrul 

  

1) Iorga, în Geschichte des run, Volles, II. pag. 135 susţine, că Constantin Mavrd- 
cordat Vodă ar fi inființat acea tipografie, ecea, co însă se pare imposibil de oare-ce po 
frontispiciul Ceasoslovului rădăucean se zice apriat, că „s'a tipărit cu blagoslovenia episto-- 
pului de Rădăuţi Varlaam întru a sa din nou facută tipografie din Rădăuţi“. Probabil, 
că amintitul domn a contribuit bineşte Ia, înființarea tipografiei. . 

2) Comunicat, de Preasfinţitul Arhiereu şi egumen al mânăstirii Neamţului dl. Nareiş 
Creţulescu prin serisoarea din 6 Fevruarie 1905. ” ” ” . 3). O copie a acestei cărţi a, făcut preotul Aug. Cupşa din Cupşeni în Ardeal. Cf. 
Creşterea colecțiunilor Academiei române ex 1911, pag. 30. N „$) El s'a tipărit în anul 1145. Un exemplar se păstrează în biserica greco-catolică 
din Desești în Ardeal. Cf. Iorga, Studii și documente, XVIII, pag. 85. — Cf, Dan, Putna, pag. 81... : DI AC ț -, , 5 Ceasosloave tipărite în Rădăuţi se află prin multo biserici din Ardeal, ef. orga; 
Inseripții, II. pag. 187; Studii și documente, XIII. pag. 204 și XVII. pag. 205, 213 ete. 2
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tipografiei din nou: Grigorie Stan Brașovanul, ară așezători și 

_îndreptători tiparelor: Ierodiacon Iosif din mânăstirea Niamţului 

și cu Sandul,!) sin Irimia tipograful ot Iași, și cu cei dimpreună 

ostenitori cu noi, Necula Zeţariu și Ion Buliandră și iarăș Ion, 

Drugarii, și Lupul Mariş și Simeon pilcarii,?) i Stefan poslușnic“.3) 

Din aceasta, interesantă notiţă vedem, că episcopul Varlaam 

n'a cruțat nici o trudă, ci și-a, adunat lucrătorii, de sigur cu consi- 

derabile spese; din diferite locuri și anume: ' Brașov, Neamţ, aşi 

și, ca Lupul Marăș, de unde-va din Ardeal și numai doi din 

Rădăuţi.) 

Episcopia de Rădăuţi avea și o făclierie pentru fabricarea de 

câtră călugări în colori și aur înfloritelor lumini necesare 'din. 

curată ceară albă și galbenă, și vărsătoria ei de clopote, la care 

era în anul 17805) meșter un anumit Petru Nemeș, și aceasta un 

român transilvănean. 
Ca un semn al iubirii de cultură trebue să înregistrăm în 

favorul episcopilor de Rădăuţi și împrejurarea, că mulți din ei au - 

stat in corespondenţă cu diferite corporaţiuni și persoane însemnate, 

precum d. e. episcopul Gheorghe Movilă, care a corespondat cu 

Toachim, patriarhul Antiohiei, care dărui amintitului episcop 

“anul 1587 o icoană, pe care episcopul o dărui mânăstirii Suceviţa. 

Episcopii de Rădăuţi, în totdeauna conștiuți de misiunea lor, 

necontenit și-au dat silință să-i și corespundă, Ei erau judecători 

civili și penali pentru poporul din comunele Rădăuţi și Coţmani, 

care diregătorie li-o întări Stefan cel Mare prin uricul - din 

- 30 August 1479.60) . 

* “Bi aplanau, respective judecau certele iscate între clerici și 

laici.?) Ei în totdeauna — ca și ceilalţi episcopi — au luat parte 

  

1) E! în 1145 sa roîntors la tipografia mitropolitană din Iași. A 
2 Cuvânt slav dela, nuza sau mizra = pilă, deci pilear = pilitoria. 

| 3) Cf. nr. 412 al inventariului din mânăstirea Putna și 1. Bianu și Nerva Hodoș, 

Bibliografia românească veche, Bucuresei 1905, II. fase. L. pag. 85. 

4% Cf. Anexele. 
5) Wickenhauser, Radauz, pag. 46. 

5 Of. documentul original aflătoriu în mânăstirea Putna sub nr. 849 al inventariului 

şi D. Dan, |. e. pag. 87. 
7) Codrescu, Urieariul YI, pag. 403. 

-
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activă JărdeciziunilS sfatului țării în tote afacerile religioase, poli: 

tice, la alegerea domnilor, și aveau atâta: trecere și încreders” atât 

la doranii” țării, cât și la popor, că domnii! “țării îi însărcinau cu 

delimitaiea - moșiilor și. aplanarea certelor. da proprietate și” de 

hotare între pr oprietarii 'de moșii.!) Inaintea lor se depuneau j jură- 

năintele :) $ și ei se chemau ea ihartori la danii, schimburi sau vânzări 

de moşii și judecau în afaceri conjugale.?) 

Episcopii: de Rădăuţi 'sfătuiau pe domnii ţării la âșezărea Sari 

desrădicare a dăjdiilor, îi îndemna la zidii de mânăstiri și biserici 
și la înzestrarea lor. Domnii țării nu odată cereau bine chibzuituil 

lor sfat în: împrejurări grele politice interne și externe. Bi, la 
dorința domnului. țării, nui odată mergeau' în grele misiuni diplo- 

miătice, că d. e. episcopul Isăiă,) Laurentie 15) și Laurentie 116) 

și pururea se bucurau de. atâta înseninătate, că numele lor se 

amintea în înscripții de valoare istorică sau diplomatică, spre ă 

adeveri factul istorie său diplomatic enarat și spre'a preciza mai 

bine timpul când sa petrecut. 

 * Episeopii din Rădăuţi se bucmiau de deosebită stimă și mulți 

din ei au șezut pe scaunul Mitropolisi ţării ca: Teofan |, Mitrofaa, 

Gheorghe II Movilă, Teodosie II. Baibovschi, Anastasie I. Crimea, 

Ioan, Aftanasie, Sa Misail 1, Ghedeon: d Antonie și vestitul 

Iacov. _: : 

-: ȘI clerul episcopesc se buctira: de multă stimă și încredere și 

dichiii episcopești, cari de multe ori se luau 'din vestita mânăstire 

Putna, de rhulte ori au fost aleși ca' episcopi de Huși. 

La fine, bazaţi pe cele expuse, susţinem. contra falsei sai 

răuvoitoarei aserțiuni a lui Wickenhauser „că episcopii de Rădăuti 

n'ar fi. avut neci o influință și sar fi ocupat numai cu sfințiri, 

botezuri, cununii și înmormântări“,?) cumcă ci au jucaţ, fără de a 

dispune de mijloace. materiale prea abundante, un rol foarte 

  

1) Wickenhauser, Moldovitza, pag. 101, 115 și 116, 

2) Gh. Ghibăneseu, Uricariul XXIII, pag. XXV. 
3) Iorga, Documentele Bistriţei, Il. pag. 10.. 
3) Najaău, Ioan Vodă cel cumplit, pag. 24 și 28. 
5) Melehisedee, Chronica, Romanului II, pag. 297 şi Hugilor, Apendice, pag. 122 
6 Iorga, Istoria literaturii religioase, pag. 208. 
7) Radauz, pag. 9%.
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însemnat prin întreg timpul existenței Episcopiei, răspândind prin 

sprijinirea literaturii, a artelor și industriilor, luminătoarea cultură 

și sporind prin judecăți drepte și nepărtinitoare adevărul, morali- 

tatea și bunăstarea materială în mijlocul poporului românesc din 

partea nordică a Moldovii și că peste numele Episcopiei de 

Rădăuţi nu se va putea trece la ordinea zilei în neci o viitoare 

istorie culturală a Românilor în genere şi a celor din Bucovina în 

speţial. E 

. FE a ” ba : iai EA . ME a .': 

pir ne ÎI DR E Ic N . AR IV: , s : i
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Anexe. 

A. Documente originale, cari privesc direct Episcopia 
Rădăuţilor. 

1. Document din 6987 (1479) Angust 30. 
Sumar: Stefan Vodă, cel mare întăreşte Mitropoliei din Rădăuţi dreptul de iuris- 

dicțiune asupra poporăciunii din satele Rădăuţi şi Coţmani. 

ep dlArIR ERIE MEI Ereţă EOEBOA. ripz BEMAH. MO Asco 

BHaMEHATO unui Și ckma Ancroma namuii BzcMn. TO MA HEMZ 

Oy3pHi. han Er urBun Scannuți. OA "Toro co. Awie norpeat aia 

eSa£. We | căronpoii3s0Au TEĂMH HALHAz BATUI npoligsontutieta 

stima Îl ce'birafi CPIJEMZ. ÎN 0 BUCEÂ MALUIEA BOEpOA EOAEA. ÎN VO 
că NomMONIEA. KARO AA Sropzgii. n Spinu. cr porn | nau 
MHITpONOAER. VW Pa posue.. Îl ÎNgERE $ XR crro Apurepapya. i udao- 

raopua Hunoan. îi naeme E. înnek$ Moe mă Rp Îwvannkie. n San 
HAM EMI 3aafBuie. cro nouneuuți npeeo | E pogmrenie mană. 

FI ga fasie. ÎL chicEniE tau. ii 3a apasie în îi cheenie a'&ren naut, 
HATO ARO AA HE HMAE. iH Epi HA coAgii. AM CTAgOCTH. ANM ui- 
rO3n npzrapn. cYuiăen. an | uS753u FI nparapn W > eepăaoro 
Tpara. anu Bop w mii a6 pară AHH. TAOBHNUN W BOAOCTH 
cOmaBckOH. A HE HMAR AHAO. 0 THĂ Au (An)... |ue 
HU CEAO AEM y MHTpOrioAuR.. un Yan H. anu rnoag fu 
EpATU. HM BA BEAHKOE AHAO. AH A MAACE HAO. 1 ga Atle ră6- 
CITBO. HH ZA BOAOHIEU Io BuskS mio ck ma | cSaE Sumunru. Y moro 
cena % PagoBuyE. 'OKO ga csas$ ToproBcoIe, H Ba mat wo ck 3a- 
CTANE AHUEMz. Y rparS. anu cYahan pedruntu „megrâck TON APAN 

o... | | eee e AB HM HAN AHAO Souru i. aan acu cana 
E MOAEuĂ Hu KY Îuannie flani noro în HaREpE. A pa BSAE Enueă
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9 nau mir ponoai WI Paa9uE. nau BBoprin F. ai ufo | n rand pepe. | 

sape KOAHKO CEAa (5 S ROWMAniH 10 npuica d Xa, 6 W MALIETO MHITRONOAIR. 

w Pagonuf. a ao mii LARGI 110 e” Sri cena. aer ne HMAAn AHAO. 

ua ea ua | coAși. a eTagoeru' o Irkunua. în rAOGHHUA 

ati nepepS wi. un Yan Hi: anni raocY Sagan 3 aa. n ga sei 

AAROE AHAO an a MAAOE AHA0. un 3a aYue|rScreo. rin ga BOAO-! 

venii uskY. sro ct mă 9 Rowmann, OA Point. AAE Ipocu îi 

Sana namu Ennck9ni. HAM A5opririuu HI Ako Brie nui. Î mă | 

nam caSri nepepSsun ARH HE rOMHAH Tori MAH  ROWManu. snt 

HA rog. HA MAMIIRI. IF IA MALIN ABOBOEE. CA Hu H „Bema'kue. 

îi „TE 3a npuna|ean mo .c& guaig5”. oy Pa poru£. n Y Romante, 9 

mii CEA Lo NpHcAYXaR mMrur pononiiv. a 90 rr npunăcun. wi o 
ARH me FÂMA 1 „Ra duo AHAo- an acu | fină gnao. EnnecOna na- 
were W Pagoeut. HAn deoprinuui ji. TO! BACEBHUUE MHCANIOE sale w 

A Sp mauiemă MT ponoaiio s PagosuE. nenoptue|io HHROAĂ na 
win. A ro E tkpa nauitro rosa. GHULE HiCAMATO mbi Gear Bor- 

Sopa. î mkga NgARZ SARAC pErem atu ARSA ga. n Dempa. Îi 
pa saci | coâpn marii GENARH H Manli. A MA EGUIEE NOTBEPAAENiiE. 

mom sxcemY Buuue nucanomg. pan Eemn uatuemă e'fpnomY nanS 

TaYrSaosu _noro|beră nucaru î nau netă Basuenrii, cemă Aur. 
Dc 

namemY. nfi Boprt. 9. Sort. BATO „Sing ma a9 A: 

Trăducere. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ştefan Voevod, domnul țării Mol- 
dovii, facem ştire cu aceasta a noastră carte tuturor cari o vor 

vedea sau vor auzi cetindu-se, cui va fi de trebuinţă, să știe, iată 

am binevoit domnia mea cu a noastră bunăvoință și cu inimă 

curată și luminată și toată voea noastră bună și cu ajutoriul lui 
Dumnezeu să întărim și înputemicim sfânta biserică, Mitropolia 

noastră din Rădăuţi, unde este hramul sfântului arhierarh și făcă- 

toriu de minuni Nicolai și unde este episcop rugătoriul nostru chir 
Ioanichie și am rânduit pentru sufleția celor între sfinți reposaților 

striimoșilor ȘI părinților noștri și pentru sănătatea și mântuirea 
noastră și pentru sănătatea și mârtuirea copiilor noștri. La aceasta - 

să maibă treabă neci unul din boerii noștri, neci staroștii, neci 

șoltuzii și părgarii din Suceavă, neci șoltuzii și pârgarii din târgul 

4
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Sirotiului, meci vornieii din aceste două târguri,. neci globnicii din 

ținutul Sucevii la acești ai.noștri ... . e... . și din satul. Mitro- 

poliei noastre; neci să-i- judece, neci să iee gloabă dela dânșii, neci 

pentru mare lucru, neci pentru mic lucru, neci pentru perdere de 

suflet (omor, ucidere), neci pentru siluirea de fete, ce se va întâmpla 

acolo în acel sat în Rădăuţi, numai pentru sfezile din târg și prici- 

nile, care se va întâmpla fățiș în târg să judece pe acei oameni 

vornicii târgului. (Eară pentru altele) să n'aibă treabă a-i judeca, 

ci să-i judece rugiătoriul nostru chir Ioanichie 'suu pe.cine-l va 

alege Dumnezeu să fie episcop în Mitropolia noastră din Rădăuţi 

sau vornicii lor, altul nimene și asișdere toate satele câte sunt în 

Coţmani, cari ascultă de Mitvopolia noastră din Rădăuţi şi la acei 

oameni, cari sunt în acele sate, să n'aibă treabă neci unul din 

bosrii noștri, neci starostii din Țiţina, neci globnicii, neci pererubții, 

neci să-i judece, neci să iee gloabă dela dânșii neci pentru mare - 

lucru, neci pentru mic lucru, neci pentru perdere de suflet, neci 

pentru siluirea de fete, ce se va întâmpla acolo în Coţmani, ci să-i 

judece episcopii noștri sau vornicii lor, precum scriem mai sus:și 

tot așa slugile noastre pererubţii să nu mâie pe acei oameni! din 

Coţmani.neci la cetate, neci la mori, neci la curţile noastre eu alţi 

locuitori ai ţării și iarăș pentru pripasnicii, cari se vor afla în 

- Rădăuţi și Coţmani, în acele sate, cari ascultă de Mitropolie, la 
Pa 

aceşti oameni pripășiţi să n'aibă nimene neci o treabă, cei episcopul 

nostru din Rădăuţi: să aibă treabă, san vornicii lor. Pentru, toate 

aceste şus scrise să fie dela Noi urie Mitropoliei noastre: din Rădăuţi 

nestrimutat: nedi 'când în: veci. Şi pentru. aceasta: este credința 

Doinniei noastre a mai sus scrisului Noi Ştefan Voevod și credința 

noștri fii Alexandru și Petru și credința tuturor. boerilor noștri 

mâri și mici, iară spre mai'mare întărire tuturor celor mai sus 

scrise Noi am poroncit credinciosului nostru domn Tăutul, logo- 

fătului să sori6 și să atârne pecetea noastră de aceasta a noastră 

carte. ! a a: 

A seri$ Borcea în Suceavă în anul 6987; luna August 30“. :. 

“Note. Acest document;'seris pe pergament, este foarte bine 

conservat și șfăruit cu mitasă roșie, sigilul domnese însă lipsește. 

Pergamentul. pe dos foarte nsted și de o coloare gălbie, iâră pe 

.
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faţă ceva scămos și de coloare albă are.o lungime de 46 cm. și-o. 

laţime de aproape 29 cm încluzive îndoitura, de jos de. 6:5.cm. 

Scrisoarea este mărunțică . și foarte. acuraţă, ; dovadă „că. pisariul 

Borcea, ştia bine mânua condeiul și era un om, care ținea, mult la 

o formă, acurată. Spaţiul cuprins de cele 17; şire scrise măsură, 

aproape 33 em în lungime și 12:5 em lăţime, Scrisoarea foarte bine 

conservată, afară de şirele 5, 6 și 7, cari la finea lor 'sunt ceva 
șterse, este făcută ca și crucea de a început și marea literă, iniţială 

- cu negreală. 

Originalul se păstrează în mânăstirea Putna sub nr. 849 al 

inventariului din anul 1863, cf. D. Dan, Putna, pag. s7. 

In textul documentului se vorbește și de »BONOSIELtII cu 

ceea ce am trădus cu „siluirea de fete“ în contrazicere cu Melchi- 
sedec, care în Chronica Romanului I. pag. 130 și co trăducere 
vechie însă foarte mancă a acestui document aflătoare nenume- 

rotată în mânăstirea Putna trăduce cu „răpire“, care însă nu este 
exact și mai ales cuvântul răpire esprimă mai puţin decât cuvântul 
„siluire“. — In amintita trăducere se trăduce ropoa cu grădină, 

noi însă am trădus cu „cetate, crezând, că pe acele timpuri război- 

nice oamenii erau ţinuţi să lucreze la, cetăţi, însă nu la, grădini. 

Tot aice se vorbește de starostii din Țeţina, dovadă, că cetatea, 

de aice există încă la finea lui August 1479, prin urmare cetatea, 

aceasta nu era, răsipită deja în anul 1456, precum susține Dr. D. 

Werenka în Urkundliche Nachrichten tiber die Stidte „Cecina“ 

und „Tschernowitz“ în XXĂXIII. Jahres-Bericht der gr. or. Ober: 
Realschule i in Czernowitz, Czermowitz 1897, pas: 15 și 16. 

„2 2, Document din 6995 (1486), Noemvrie 13. 

Sumar: Ştefan Vodă cel Mare întărește Episcopiei de Riu trei sălașe de 

'Țigani. : 
m, -. Er NE = 

+ Mârit BETE MI. Grea .BOEROAA FCNAph .BEMAN.. MOAAB- 
a E a 
CROM. BILAMENHITO -MIHM: H CHMh AHCTOAI MALUHM; BACRM ITO -1ta 

“A a. PRR m A Ă 

MEM sn3pri. : Han Er urii. ScAniuuti,, we :BAATONpOHZEBOAH rOcnoA- 

*
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cpugemn. u ca ScEA WÂLEA AOBPOA BONA. / W Ba nomoițiia. n Su- 
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pag Bac en pe uH cSunart ch MENEAEn. aa cSrn nauiemb citomă 

ehkSni. Y. „PAdoEuEX YO nac Spun — |uama A. n. npkBniSuarra îi H. n 

npawpăparra Hi. ue nopăuueno HMROAM. E Ma BRM. A Ha TO E apa 
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pasora. skpa nană Aga. 73 ana. sfpa nana wreSna npzanaga Xo- 

'THHCKOrO. apa nana MHROTA H B'EpA Nana prEueua. NApkAMARwEE HH- 

„MEURIH. B'Bpa NANA ANĂPEHKA MOg'TOROECKArO. rkpa NANA TpOZA MH- 

KOTHIIA, NIpZRAAARA wpXen |exoro. Bpa nana Îwna cEkapa NpzKAAAGA 

Honor păcicoro, ekpa Nana RAZIIZWA enzerat. Bfpa MANA BOAAOPA 

smeriapunka. Bfpa nana EpEmiA - nocrEnHKA. BEpa Nana ANA pEHRA 

vaumuka. B'&pa.. nana mal'reA cr Guma. BBpa Nana Iangpa KOnHca. 
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Trăducere:. 

3... Cu mila lui Dumnezeu noi Ștefan Voevod, domuul țării Mol- 

dovii, facem știre cu această a noastră carte tuturor, cari 0 vor 

vedea, sau vor auzi cetindu-o, iată am binevoit domnia noastră, cu 

bunăvoință și cu inimă curată și luminată și din toată voia noastră, 

bună și cu ajutoriul dela Dumnezeu și am rânduit pentru sufleția 

întru sfinți reposaţilor antecesorilor şi părinţilor noștri și pentru 

sănătatea, și mântuirea, noastră și pentru sănătatea și mântuirea 

copiilor noștri să întărim și înputernicim Episcopia noastră din 

Rădăuţi. unde este hramul sfântului arhierarh și făcătoriu de 

minuni Nicolai și unde este episcop rugătoriul nostru chir (loani- 

chie) și am dat și am întărit acelei sfinte Episcopii Ţigani anume 

Pandrea cu casnicii și Radul cu casnicii și Buţeat cu casnicii să 

fie ai Episcopiei noastre din Rădăuţi dela, noi uric copiilor lor și 

nepoților lor și strănepoților lor neschimbat neci când în „veci. 
Iară pentru aceasta, este credința domniei noastre sus scrisului Noi 

"Stefan Voevod şi credința preaiubiţilor fii ai domniei (noastre 
Alejxandru și Bogdan Vlad și credința boerilor noștri, credința, 

domnului Zbiara, credinţa domnului Niag, credința domnului 

Duma, credința domnului Gangur, credința domnului Dragoș 

vornic, credinţa domnului Herman, credința domnului Dajbog, 

credința, domnului Iaţeo Hudici, credința domnului Steful părca- 

lab de Hotin, credința, domnului Micot și credința domnului Răţeș, 

părcalabi de Niamnţ, credinţa domnului Andreico Ciortorianul, 

credința domnului Ioan Secară părcalab de Novograd, credința, 

domnului Clanău spătar,. credința domnului Boldur vistiernic, 

credința, domnului leremie postelnic, credința domnului Andreico 
păharnic, credința domnului Matei stolnie,. credința domnului 

- Şandru comis și credința tuturor boerilor noștri moldovineşti mari 

ȘI mici, iară după viaţa noastră cine va fi domn țării noastre 

moldovinești din copii noștri sau din niamul nostru, sâu ori și pe 

cine Dumnezeu va alege să fie domn ţării noastre moldovinești, 

acela să nu clintească dania și întărirea noastră, ci s'o întărească 
și înputernicească, iară cine ar îndrăzni această, danie și întărire 

a noastră să strice și răsipească, acela să fie blăstămat de domnul 

Dumnezeu. Mântuitoriul nostru Is. Hr. și de precinstita lui Maică 
10
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și de toţi sfinţii, cari din veac bineauplăcut lui Dumnezeu și să fie 

asemene cu uda și'de trei ori blăstematul Arie și să aibă parte cu 

acei Iudei, cari au strigat asupra lui Hr. Dumnezeu: sângele lui 

asupra lor și fiilor lor. Iară spre mai mare putere şi întărire a 

tuturor celor serise, ani poroncit credinciosului. nostru domn Tăutul 

logofătul să serie și să atârne pecetea, noastră de aceasta a noastră, 

carte. A scris Loan Brat . . . în Saceavă în anul 6995 (1486), luna 
Noemwrie a 13. zi: 

» Note: Documântul seris pe pergament -are o lungime de 

49 cm și o lăţime de 30 cm. EI este înzestrat cu sigilul domnesc, 

care pe la margini este ceva defect își care atârnă de-o șfară roșie . 

de matasă. Documentul în unele locuri defectuos este astă-zi pro- 

prietatea Arhivei ţării din Cesnăuţi, unde a trecut dela Museul 

țării, care l'a cumpărat dela văduva reposatului consilier de finanţe 

Tyminshki. El a fost publicat destul de corect în colecţiunea dlui. 

Dr. O. Popescul, Câte-va documente moldovene, pag. 18—19. 

Wickenhauser, Radauz, pag. 131 aduce în limba germână un 

corect sumar al documentului amintit. Fotografii de pe acest docu- 

ment posedă și Academia română. 

3. Document din 6998 (1490) Martie 15. 

„Sumar: Stefan Vodă, cel Mare întărește Episcopiei de Rădăuţi 50 biserici și 

anume 44 din ţinutul Sucevei și:6i din al Cernăuţului, date ei de 

Alexanâru Vodă cel Bun. 

Ba HAVE Sia fi cita A ctre aka. Tia cita. Fi E poetă, 

îi „HEpaBpramata. € E agn pă sân MOErO îy XA. i Cred sosogA 

ci MATiiio. ripz BEmAn MO ackOH. nameno caute Fi CALIF 

Back kimo uă ap. RAT | ero surBun oycaniuli. Wine, Bronpona- 

BOAH. TIBOMH Hanuii  EArHMn. npongsonritieMn, “fi unerii fi crai 
a . a a 

CPE. H w BZCEA- HALIEA AOBPOA BOAEA. fi w EA NOMOMITA. TA H 

n e 

statuii „oRpIi NOMHCAO. H ca MOAERHHRU. n pogulirenemn naut. RY 

TEWATEE MH'T pONOAHTOM cYvasckum. fi ca a HALUHAMN.. MOgAE- 

CKHAH. cop F MAMGMULE. e Sen + HALE. pagob. ÎN PV ECMH. 
64 Baguine eo nosiiuri. ngecs. fi pogH'TEAIE mau | îi ga mame 
Bfasie fi cheie. î ga Bpasie n cheie a'freni mail. Î aa fi no-
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nau mar Ya9_norogeră | rincaru n nau9 nusiă nputcurru. Rem 
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| Trăducere: | 

In numele Tatălui şi al Fiului și al sfântului Duch, treime 

sfântă și de-o ființă și nedespărțită. Iată eu robul stăpânului meu 

Is. Hr. Io Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domnul ţării 

Moldovii facem cunoscut prin aceasta a noastră (carte) tuturor, 

cari o vor vedsa sau vor auzi-o cetindu-se, iată a binevoit domnia 

mea cu a noastră bunăvoință și cu inimă curată și luminată și din 

toată voea noastră bună și cu ajutoriul dela Dumnezeu și din bunul 

gând și cu rugătoriul și părintele nostru chir Gheorghie, mitropo- 

litul Sucevei şi cu toţi boerii noștri moldovinești și mai ales cu 

întreg sfatul nostru și am rânduit pentru sufleția, celor întru sfinți 

reposaţilor strămoșilor și părinților noștri și pentru a noastră 

sănătate și mântuire și pentru sănătatea și mântuirea, copiilor noștri, 

și am dat și întărit sfintei noastre Episcopii din Rădăuţi și unde 

este hramul sfântului ierarh și făcătoriul de minuni Nicolai și unde 

este episcop rugătoriul şi părintele nostru chir Ioanichie și unde 

zac (oasele) celor întru sfinți reposaţilor moșilor: și străbunilor
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noștri și am dat; și am întărit acelei sfinte a noastre Episcopii din 

Rădăuţi :50 de biserici cu preoți, din -ţinutul Sucevei 44, iară 

din “ţinutul Cernăuţului: 6- biserici cu preoți, cari au fost date 
acele-'50 bisericii: cu preoţi: de moșul *nostru, de Alexandru 

Voevod, începând din ţinutul Sucevei: 1. Biserica pe Lucaveţ cu 

preotul, 2. biserica din Jadora cu preotul, '3. biserica din Stancăuţi 

cu preotul, 4. biserica din Storojineţi cu preotul, 5. biserica din 

Balinești cu preotul, care-i pe: Siretiu, 6. biserica din Răjiști, care-i 

pe: Siretiu, cu preotul, :7. biserica cu preotul: pe Hluboca, -8. bise- 

rica, din -Berlinţi cu preotul, '9. biserica cu preotul pe Teterna; 

10. biserica. din Cerepcăuţi cu preotul, 11. biserica pe Volcineţ, 

12. biserica. cu preotul unde-i Cudrea Oprise, 13. biserica din 
Bainţi cu preotul, 14. biserica cu preotul pe Telebicinţi, 15. bise-: 

rica cu preotul din Brânză, : 16. biserica din Sinăuţi cu preotul; 

17. biserica cu preotul pe -Drăști, 18. biserica din Vladăuţi cu 
„preotul, 19. biserica cu “preotul din Rugasești, 20. biserica din 

Slavouţi: cu-preotul, 21. biserica din Calinești cu preotul, 22. bise- 

rica din Dobrinouţi cu preotul, 23, biserica din Zamostie cu preotul, 

24. biserica cu preotul din Vasinţi, 25. biserica din Balila cu: 

preotul, 26. biserica din Grama cu preotul, 27. biserica din Cala- 

findești cu preotul, 28: biserica din Calinești 'cu preotul, 29. biserica 

din Roman cu preotul, 30. biserica - din Crâinicești cu preotul, 

31. biserica din Badeuţi cu preotul, 32. biserică din Ivancicăuţi cu 

preotul, '33. biserica la Juga cel:nebun, 34. biserica din Dolhasca 

cu preotul,.. 35. biserica . din Iliasinți:-cu preotul, 36. biserica cu 

preotul din Vlachăuţi, 37.'.biserica cu fpreotul. pe Vlachăuţi, 

38. biserica cu preotul ps Soloneţ la Vlad cel negru, 39. biserica 

cu preotul. mai jos de Vlad. cel.negru,- unde a fost preotul Matei, 

„40. biserica cu preotul la gura :Soloneţului; 41. biserica cu preotul: 

la gura. Soleii,. 42. biserica. cu preotul la, gura Costânei,. 43. bise- 
rica din Balanceana cu-preotul, 44. biserica cu preotul. lă juratul 
Dragomir, iară 6 biserici cu 6 preoţi am dat' și am întărit Episco- 
piei noastre de Rădăuţi din ţinutul Cernăuţului, anume: 2 biserici 

din târg din Cernăuţi și 3 biserici din Cuciun și 1 biserică din 
Mihalcea. Toate aceste.biserici cu preoți le-am :dat aceste 6 biserici 
cu 6 preoți în schimb pentru 6 biserici: cu 6 preoți, cari ne-au dat
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rugătoriul nostru. chir Ioanichie, episcop de Rădăuţi din ţinutul 

Sucevei din a sa bună voe și cu a sa binecuvântare, anume bise- 

icele cu preoții din ţinutul Sucevei: 1. biserica din Climăuţi, 

2. biserica -din Vigșani cu preotul, 3. biserica din Frătăuţi cu 

preotul, 4. biserica din Balusinești cu preotul, 5. biserica din 

Vicovul de sus, 6. biserica cu preotul .din Măţcătești, cari biserici 

sunt scrise cu acești preoți în documentul moșului nostru Alexan- 

dru Voevod și care Noi le-am adaogit și alipit să asculte de mână- 

stirca noastră din Putna, cari aceste biserici cu acești preoți sunt 

din satele mânăstirești, Noi însă am dat Episcopiei noastre din 

Rădăuţi în schimb pentru aceste 6 biserici și cu 6 preoți din ținutul 

Sucevei acele 6 biserici și cu 6 preoţi în ţinutul Cernăuţului să fie 

deplin ucele 50 biserici și cu acei 50 preoţi Episcopiei din Rădăuți, 

cari au fost date 'de moșul nostru Alexandru Voevod și cari-sunt | 

serise în documentul moșului nostru Alexandru Voevod, care este 

la aceasta Episcopie din Rădăuţi, și iarăș la aceste mai sus scrise 

biserici a sus scriselor sate din ţinutul Sucevei și lu acele 6 biserici 

din ținutul Cernăuţului câte s'au înnoit mai înainte și câte se vor 

mai înnoi în viitoriu și se vor adăogi și toate aceste biserici cu 

preoții să asculte de. Episcopia noastră din Rădăuţi a sfântului 

Nicolai cu dările, pocloanele și toate pricinile și tot venitul bise- 

xicese, și așijdere am dat și am întărit Episcopiei noastre “de 

Rădăuţi a sfântului Nicolai toate bisericele și preoţii din ţinutul 

- Cernăuţului, afară de bisericele și preoții, câte se vor afla în satele 

sfintei noastre mânăstiri din Putna, iară alte biserici cu preoți câte 

sunt și câte se vor înnoi și adăogi în ținutul Cernăuţului și acele 

toate biserici și toți preoții. să asculte. de Episcopia noastră din 

Rădăuţi cu dania, pocloanele și toate pricinile și tot venitul preoţesc, 

„precum am seris mai sus. Acele toate mai sus scrise să fie Episco- 

piei noastre din Rădăuţi dela Noi uric și cu tot venitul nestrămutat 

neci când în vecii vecilor neci de patriarh, neci de metropoliţi, 

neci de altul nimene. Iară pentru aceasta este credința domniei 

noastre a mai sus scrisului Noi Ştefan Voevod, credința preaiubi- 

ților fii ai domniei mele Alexandru și Bogdan Vlad și credința 

boerilor noștri, credința domnului Neag, credința domnului Duma, 

credința domnului Dragoș vornic, credința domnului Hărman, -
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credința domnului Hudici, credința domnului Dajbog, credința 
domnului Steful  Hotinceanul, credința domnului Micotă și a 
domnului Reţeș, părcalabi de Niamţ, credința, domnului Cearto- 
rovschi, credința domnului Groza părealab de Orheiu, credința, 
domnului Secară, dela Roman, credința domnului Claniu spătar, 
credința domnului Boldur .visternic, credința domnului Ieremie, 
postelnic, credința domnului Frunţeș, stolnic, credința domnului 
Șandru, comis și credința tuturor boerilor noștri moldovinești mari 
și mici. Iară după viaţa, noastră cine va fi domn pământului nostru 
moldovinese din copii noștri sau din niamul nostru, sau ori și pe 
cine Dumnezeu va alege să fie domn pământului nostru moldo: 
vinese, acela, să nu strice dania și întărirea noastră, ci s'o întărească 
și ihputernicească, de oare-ce Noi am dat și întărit acelei a noastre 
Episcopii din Rădăuţi pentru: sufleția celor întru sfinţi reposaţilor 
moșilor și părinților noștri și pentru a noastră sănătate și mântuire 
și pentru sănătatea și mântuirea copiilor noștri, iară cine ar 
îndrăzni să strice aceasta, acela, să fie blăstămat de domnul Dumne- 
zeul și Mântuitoriul nostru Is. Hr. și de preacurata lui Maică și de 
cei 4 evangheliști și de cei de căpitenie 12 apostoli, de Petru și 
Pavel și ceilalți și de 318 părinți din Nicea și de toți sfinții, cari 
bine au plăcut lui Dumnezeu și să fie asemene cu Iuda și cu afuri- 
situl Arie și să aibă parte cu acei Iudei, cari au strigat asupra lui 
Hristos Dumnezeu, sângele lui asupra lor și asupra copiilor lor. 

ară spre mai mare întărire a tuturor celor măi sus scrise am poroncit 

credinciosului nostru domn, lui Tăutul logofătul. să serie și să 
atârne pecetea noastră de aceasta a noastră carte. 

A scris Ioan în Suceavă în anul 6998 (1490) Martie 15. 
Note: Acest document este scris pe un pergament foarte 

bine conservat, la care însă sfoara și sigilul lipsesc. Ele au fost 
luate după ce s'a tăiat partea. aceea a pergamentului de care 
atârnau, Pergamentul măsură aproape 50 em în lungime și 45 cm 
în lăţime. Spaţiul cuprins de 'serisoare măsură 44 cm în'lungime și 
24 cm în lăţime, pe care sunt așternute cu frumoasă inițială și 
context negru 36 șire răzvădit serise și ușor legivere. | 

Documentul se păstrează în mânăstirea Putna sub nr, 850 al 
inventariului din anul 1863 (ef. D. Dan, Putna, pag. 88, nn 9).
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EL a fost publicat întăi de A. S. Petrusiewicz în „Bripuas Pazoneu- 
Ka. emickonia ua BykoBub“ din Jlureparypniiii C6opunrs naxaBaenurii 
TANIIRO-py cekoIo Marinei), Bo JIspoBb 1885, pag. 175—180. Petru- 
siewiez, cetind și decopiind documentul în grabă, unele a elasat, 
iară altele le-a adaogit dela sine. O copie fidelă a, versiunei publi- 
cate de Petrusiewicz c'o trăducere greșită a fost publicată în anul 
1892 de Gh. Ghibănescu în tomul al XVIII. pag. 58—63 a Urica- 
riului lui Codrescu. Și E. E. BopoGrenuus a publicat documentul 
acesta, tot după Petrusiewicz, însă c'o mulțime de greșele și cu 
elasarea de propusăciuni întregi, în „Candela“ din Cernăuţi, anul 
1897, nr. 7, pag. 298—302. "Despre tractatul lui BopoGnennus vezi 
D. Dan, „Episcopia de Rădăuţi“ în „Scrieri“, pag. 53—9. | 

Un extras corect a părţii prime a acestui document a publicat 
Dr. Kozak în „Inschriften“ pag. 100, nota, iară Wickenhauser o 
trăducere germână în „Radauzt, pag. 131— 5. 

Acest document este mai ales. pentru istoricii bisericii Mol- 
dovii foarte interesant, de oare-ce el ne face cunoscut cu periferia 

Episcopiei de Rădăuţi și numele celor 50 de enorii din ţinutul 

Sucevei și unele din al Cernăuţului, cari îi erau supuse, EI este și 

de aceea de mult interes de oare-ce el ne spune, că Episcopia de 
Rădăuţi. se afla în anul 1490 în posesiunea priveliei lui Alexandru 

cel Bun, care a regulat, de sigur pe temeiul statului quo ante sfera 
iurisdicționară a acestei Episcopii prin supunerea a 50 de enorii 

iurisdicţiunei ei.!) Dară din acest document cunoaștem și îngrijirea, 

cea mare ce-o avea Ştefan cel Mare pentru fundaţiunea sa, mână- 

stirea, Putna, pentru care nu se sfii a deslipi din coastele Episcopiei 

Rădăuţului unele biserici și a le supune sub iurisdicţiunea mână- 

stirii Putna. 

Nu mai |puţin interesant pentu istorici este și pasagiul din 

acest document, în care „Cernăuţul“ se numește „oraș“. 

9 DLN. Iorga, susține în istoria bisericii românești, |. pag. 69 și 20, în contrazicere 

cu conţinutul acestui document, că Alexandru cel Bun ar fi supus 50 de biserici cu popii 
lor „bisericii“ respective „egumenului mânăstirii“ din Rădăuţi. Este o mare deosebire 

între o biserică sau mânăstire ca, atare și o Episcopie, de care se vorbeşte în acest 

„document.



4. Document din 7028 (1519), Octomvrie 6, 
Sumar: Ştefaniţă Vodă întăreşte Episcopiei de Rădăuţi satul Rădăuţi cu mori, 

satul Coţman cu sătişoarele dimprejur, satul Rohozna co prisacă din ținutul 

Cernăuţului, dăruite de el însuș și o prisacă în Cărligătura, cumpărată de 

episcopul Pahomie dela Petru Vartic, 

+ Ba WMA wija i A ca î cere sk: ru cfaa Ego unorauuuaă 

Fi „Mega Bg'fenemaa. Gt agu pă BAI MOErO îy Xa. ît Giredă notes“, 

ERIE MATII rocnopaph EMA MWAgĂscROH. BuamMennro.-uuli | fie 

ci HĂLUĂ AMCTW BZCÂ ITS uă Sz3puT fa Er6 sroyun oeaniuuli. 

WE Ăro NpoiiB6OA | FEAMBI MAMII BĂTEI ngoigeoatuiiemn, A her 

A cekrani CLEAN FI ca BACEA MĂueA p6EpOA BOAEA Îi W Ea nomwl- 

pie i Priam eu BX aa ui cITo noviisuuii npiKwsz vowsz 

i pop AEAn năwuii. Fi 3a | MăLuE Bopasie Fi heeuiit. ARO pA oyrapzoii 

A „SYaprnii nau$ cron hi nike X pooSaut. fite € Xpa Îme ez 

cn | Gija măusră SpXitpapoca fi ms po'TEbprga HHROAAA fi ră EcTn 

then _MAERIIHKA măuit ă naxomie, fi gam îi NOTEPLAHA Ecmn 

ron năuieii con fani iti pă aonu Eu npatin Sunt aaanie | 

ngpeKwBt tava nări. cEAA HA ÎIMA POE ca MA, ÎN Be 

AHN voma. î ca oVenmu BOM NpuiceAKkI. IO REZ RUCIMANOY 
npuenoY Xa. Ha ÎIMA npHiceAkwMI XaBpHAGBUH. n XA] ertuuraa. i pa- 

nau. Îi căgkwez Îi RAMBO VA Îi BAOVAMA. H COYXOBEpXE. 

SANANIILH. ÎN EAAEBA UIo tere uacrh fini pa pUEEcIcUHt. H cEAO po- 

roza Hi Eno nacitta oY XoTApz sipuoseolro TparA TAE RIA 
MEAN NAHA rp&maga erapoea 110 Peami 62 gaguiie ÎN cnctutie MITERH 

Faamni craniu. si 'TOE CEAO porozna A tTaa NACĂRA TOI Ton Matt 

îhxoniu Y papat. H nacu9 | o EpzrAToy pui oY XOTAga CEAO 

soposelp CAHI35 nouă pzrtiătgă, Îi ca căaw wo fer Y Ton na- 

cit. Wro KYnnan "mad. Nacita MUAEBINEZ MALIN kr naxomie | tienz 

pag wserin w NETpA sapriiica. fi He NpMBHAIE KOVIIERHOE 10 & ÎiMă 

W. pogiireart Peamsi cor gâna BOEBOAfI. TTOE BZCE BIILUE NMCANIIOE. oii 

BILUE micanuriu CEAA ÎN npuctaku. Hi CEAO porozua pă + „mon cron 
mătueu | fhkniu S pap 6EuE. fipe:ne fcrb XpA FIRE 64 cini Sia mă- 
UIEro îpyciepapga Fi "ogorreSprţa uukOasa îi rat fcrn ENRNA MOAEG- 
HIRZ Matu y Naxomie 0 ură oYpuz CZ BACI NpHXOAW- A | ca 
Bz C'TăpHMH Xo'TĂpmu. fi ca oVeii 10 3Bkka BBunoro KA Ta 

cină NpHEAOYXaAo i fix CE AEpRano. ARO fi sa npHsoAiĂ părin



„155 SG 

oYnitcannto nenopăuurmto' i i MENOABĂRINO ra B&RhI. i: Xoragh na|eruii 

wro e oy oră "ipuusckoro pară TAE RNIAH DEAN NANA rpoYMAgA 

CTĂpOCTĂ pa: E mosii” 5 aă Reper poroxărn 0 kOueui A0- 

porii Ha Egnu ABWphi monk o: Eouub Ann”. „poroXă. L W roak 

ropk 40 Boporoy TA „ pororo- "40 câmw  npărt, mo E FE. XOTagt 

TON MACH. A NAKh XSTagb aci yo, € >Y para pu o X6- 

Taşa CEAO eSporeyl6 EAiI3h NO'mukă pt. A ca căaw | 10 fcra 

OY ron maci. :aa e nosienuin fani ACE Io ECTI BRUUE NACIIKH: 
WrOA'' npaso na RUbHEp CTĂBA “a” EAlilin OVER. (O mon no wpk 

eroponii NOTwRĂ cTĂsoBa g0 Xpecau. “Ta a 0407 "rHAVRE NOTIWRUW 40 

DAU vagin. mn OkOAO nacitugu A Bniue MIicanaro Acta. 

mot ET Et X6Tagn sănuue .pesitutui nacika, sI Ma "Tă fer spa mă- 

wero Fea hit niijcanaro-.mn Gridana sotsogn: fi spa nprbsaa- 

ABAEMNATO BpaTa PEAMbI nega. îi ekpa BUAph mu, ekpa nana 

fcăca. Bfkpa nana: nerpa pewpuua. efpa nana „mâng pa. pa. Nana 

Mirpua. | mpa nana „&&ara.efiga nana rpuiucueBHa îi NAM 'TAAĂRX 
Rgzkanăsuwse Xorriienbi, efpa nana „uberre înoată RUHApA, Npaka- 
NĂRWEE MEmEueBi. pa nana nerpua A nana moăgepa npzxamânose | 
IAV6or păci. pa Nana AOYKĂ Apo pe noprap'k  coyuăscoro. B'kpa 

nana pana enăragit, ekpa nana EpeMIA sneT'Epuinia. spa nana 

Kw 3MĂ „UAprIE NOCTEANRA. pa .NAA caxYana mă [una stpa nana 
erpziia eTuoAunIca. efpa nana, 'TOMĂ uentta ROMICA, Fi eta Yet 

wurekpusz, năuui MAG ĂBCKEI BEAMKBI Îi MĂAB. A no năuie mnsuor'f 

KT BOYAE riipz nâwen | BEmAn w grin măui. fian 9 uâwero 
pa AAN NAKh coyAh korĂ Ex Hgcigern riişt BOTH MĂUIEH MwA- 

păscut EMA, TO ENI HE nopSuziiat năwero gaania îi NoT6paRgE- 

HA AAN BHI oprapz| nas Fi oYprnman moi crto năwen fini pa- 

AOBCRWH. SL MA BWANIEE kpknwer i no'repzagenie romă czcemY 

BBIUE NHCAHOMOY BEAEAH £eMBI MĂUEMOY EpriomoY nau 'rorpSu wa|- 

HOY.. AorwbeToYy nica H Ri NAT nau . BaBHCATH  KCEMOY pauuemoy 

AncTă : Boy p9 nonosi nucă o Xpzaws'k BĂTA „gRH Ma WK- 

mwBpla 3: | 

Note: 'Trăducerea română a acestui document se află, între 

Anexa F. Hotarnice, nr. 3. Ea se află alăturată protocolului aulic de 

delimitare sub nr. 241; Aice trăducerea se înțelege s'a făcut de pe 

originalul slavon, carele astă-zi se află în fundaţiunea Baworowski
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din Lemberg;!) (Cf. Iorga, Studii și documente, V. pag. 387). Prin 
urmare originalul se afla în anul 1782 în posesiunea Episcopiei 
de Rădăuţi, de unde a trecut, ca și cine știe prin ce necurate mani- 
pulaţiuni la Lemberg multe alte vechi documente naţionale. 

Dl. Iorga, aduce în opul D-Sale deja amintit cuprinsul acestui 
document și numele tuturor boerilor ţării, cari au fost martori la 
redigearea lui, iară Wickenhauser în Radauz, pag. 135—7 o tră- 

_ducere germană modernizată și în multe locuri greșită. 
Documentul este scris pe pergament înzestrat c'o pecete stri- 

cată atârnătoare de-o șfoara de matasă roșie. 

5. Document din 7030 (1522), lunie 30. 
Sumar: Ştetaniţă Vodă _dărueşte Episcopiei de Rădăuţi prisaca Hrusca din dealul: 

Crasnai. 
+ 

n 

= Ari ERER AB Greps noîs0”, ripe EMAN MOAgABckoH. 

Buamenr$ suit. fc ci ati, AMCTO. Bac kr mă |. z3pii. HA 

Eero urBuu oensiuii. vf, sârongoligeonii răoms . CEON BATK ngoii3- 

roni. A Sri fi corali | CpUE. 4 BACEA HAUIEA _B96poA BOAEX. FI 

on za ezBagatie. n ciceniie ră Msi. Îl gag năuem$ cromb. 

î Încet SI pa psuE. ÎN ERE € xp crro apku îepapXa- Fi "Sgoreop- 

UA MHROAAA. fi are € fînvenS Maui | mA K*; NAXOMIE 69 
m'bero W măcukS na cepkn Kpaciton. ună fim XpYia. rai Etaa H3- 

pasa Mata nacu]a. KARO pă E maumemY cromY înykSniib W he 

ASE. WU uă oYpht. Fi ca ace BOXOAUY. enopăfuuelin1o uuRoAn:sE | ui 

skin suni. Ana mot spa nauuero SBILUE nucatttară MI Qrre- 

pana s0EgG;. n pa prez gAmBAeunard "MBI EpATA NET pa. Hi pa 

cofă mauri ekpa Nana Hcaka. Efpa NANA NETpA BeSuma. pa nana 

Er pHAA- 'Epa | nana rpHukOBHA. [i NANA ITANABĂ. TIAKANAROEE Xo- 
“rHicuă, ka. MANA KOCTE Fi Nana „onaţik HEMEREĂ. sta nau 

NET pKa, HI Nana TOApEpa HOBOr păci, spa nana ASka esp nop- 
iraprk cBuanckoro. spa Nana Xpana cnarap'k | ekpa nana Epemtia 
mer Eguuka, spa NANA ape NocreAnHkA. BBpa mana cakYranta 
sauna. e'kpa nana CTpZHA CTOAHHRA. BEpa MANA RZUEABHA ROMHCA. 
  

  

n. 9 Eu am primit o fotografie de pe acest document prin buni oinţă dlui. Dr. Alfred 
de Malban, profesor universitar din n. Lemberg, pentru care îi exprim mulțunita mea cea 
iai sinceră; Ilustraţiunea urmează.-
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N pa Buck cola nau Mo gatekbi ceAuBi. E Mani. A no Maui] 

suroT'k RITO „RS2E ripa. & are maurii. Han 9 mauiero poi. 2. Han 

nă aSkoro ft HaEEge rpE Guru MALUIEH mută] pasticour” EMA. TO 
EH ue “nopSuuii (dia mawaa) aaa. an sH oyragzaf. n oykprni, 

A mo ck nokSrii paBgpSuuru, | Mate pasnic. makosiu BA e ngo- 

(Rate w ră, că co)reduaaro io îi Demn. AO cifoi El spaga 

ANA. n O isi EA _npib căi. n Vw cirei "Fin (Gapo vuiceneB). îi n 

W szck cmu:. fime O era c5y Oro: pzuuti. H aa E nogori | îoy at. 

" “npoxafrromb” Spin: (aa HMIE Saci i mm. î%aent. 

Me 3 xniuua ma fa hi. Xa. Kp4Bh ETC | ma ui. Aita “E p'Exa Hi. 

ie Th (axa aut. a na c)Snuuee kptno n norapaia perie romă 

BAILE | NHcauntoAtoy. BEAU ECMBI (armă ekpnomS nau) morrpă- 
wa aoroperY nncarn. fi manu nemai | npifcuru I&CEMOVY IA- 

wem(oy AnerS ni) Ap:RHpE ManaE. OY Xprfawoert. Baro „A. îoVuie. A. îc: 

Trăducere:: ' 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domnul ţării 
Moldovii facem știre cu aceasta a noastră carte tuturor, cari o vor 
vedea, sau vor auzi cetindu-o, iată a binevoit. domnia mea cu a 

noastră bunavoinţă şi cu toată voea noastră bună, şi am întărit 

pentru sănătatea și mântuirea domniei mele: și am dat sfintei 

noastre Episcopii din Rădăuţi, unde. este hramul sfântului arhiierarh 

și făcătoriu de minuni -Nicolai și unde este episcop rugătoriul 

nostru chir Pahomie, un loc din prisacă pe vârful Crasnei, anume 

Hruzea, unde demult a fost prisaca noastră, ca să fie sfintei noastre 

Episcopii de Rădăuți dela Noi danie cu “toate veniturile nestră- 

mutată neci când în vecii vecilor. .Și pentru aceasta, este credința 

domniei noastre mai sus scrisului Noi Ştefan Voovod ȘI credinţa 

preaiubitului nostru frate Petru și credința boerilor noștri, credința 

domnului Isac, credința domnului Petru vornic, credința; domnului 

Negrilă, credința domnului Hrincovici, credinţa domnului Talabie, 

părcălabi de Hotin, credința domnului Coste și a domnului Condrea 

de Niamţ, etedinţa domnului. Petrie și a domnului Toader, de 

Roman, credința domnului Luca Arbure, portar de Suceavă, cre- 

dința domnului Hran spatar, credința domnului leremie visternic, 

credința domnului Șarpe postelnic, credința domnului. Sacuian 
)
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ceașnic, credința domnului Stârce stolnic, credința, domnului Căţe- 

leun comis și credinţa tuturor boerilor noștri molăovinește mari și 

imici, iară după viaţa noastră cine va fi domn din copiii noștri sau 
din niamul nostru, sau ori pe cine-l va-alege Dumnezeu să fie 

domn pământului nostru moldovinese, acele să nu strice dania 
noastră, ci s'o întărească, și înputernicească, iară cine ar îndrazni, 

să strice dania noastră, unul ca acela să fie blăstămat de domnul . 

Dumnezeu, care a făcut ceriul și pământul și de sfinţii 12 de căpi- 

tenie apostoli și de sfinţii 24 proroci ai lui Dumnezeu și de 318 

sfinţi părinţi din Nicea și de toţi sfinții, cari din veac bineauplăcut 

lui Dumnezeu și să fie asemene cu luda și cu blăstămatul Arie şi 

să aibă parte cu acei Tudei, cari au strigat asupra domnului și 

Hristos . sângele lui asupra lor şi asupra copiilor lor, care 

este și va fi amin. lară pentru mai mare putere ȘI întărire 

tuturor celor scrise am -poroncit credinciosului nostru domn 

Totrușan, logofătul să serie și să atârne pecetea noastră de aceasta 

a noastră carte. A scris Argir a lui Malai în Hărlâu, în anul 7030 

(1529), Iunie în a 30; zi. 

Note. Documentul este scris pe un pergament foarte vârtos 

cu litere îndesate, Crucea de la, început și litera, iniţială sunt foarte 

frumos executate Și înflori ite, Pergamentul măsură 29 em în lungime 

și 385 cm în lăţime, iară scrisoarea cuprinzătoare de 21 șire “este 

înșirată pe un spaţiu de 26 cm respective 23 cm în lungime și 

18 em în lăţinie. Partea stângă de jos și o parte de pergament de 

lângă locul șfoarei lipseşte și se vede că s'a rupt în grabă când sa. 

desprins pe furiș șfoara dimpreună cu sigilul domnese. Noi am în- 

tregit locurile lipsitoare din document după frazele usitate. și în 

alte documente. 

Documentul este proprietatea mânăstirii Putna și poartă numă- 

rul 852 al inventariului din anul 1863 (C£. D. Dan, Patna, pag. 89, 

r. 16). 

"6. Document din 7037 (1529), Aprilie 23. 

Sumar: Petru Rareş Vodă dăruește Episcopiei de Radu satul Grameşti pe Prut. 

P Mărie ERIE MEI Ierpe sots9”, râpr BEMAN MĂ pascoNt. 
BuaMenihrTo suit HO Hai Anciri puck KT HA HE EZ3pI HAn 

1
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Q 
aecarrelii cEmoe | MBcELA ânpnata Gh ABAAECETE FI "TpETin. Ma Stib 

CIO BEAMKO MINEA NOR ponitucaga rewpria: 

Trăducere, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domnul pământului 

moldovinese, facem știre cu aceasta a noastră. carte tuturor, cari o 

vor vedea, sau vor auzi cetindu-o, cumcă am binevoit domnia mea 
cu a noastră bunăvoință și cu inimă curată și luminată și din toată 

bunăvoința, noastră și am rânduit pentru sufleţia și mântuirea moși- 
lor și părinților noștri și pentru a noastră sănătate și mântuire și 

am dat sfintei noastre Episcopii din Rădăuţi, unde este hramul 

sfântului arhierarh și făcătoriu de minuni Nicolai și unde este 

episcop rugătoriul nostru chir Teofan, un sat pe Prut, anume Gra- 
mești, ce la, fost luat nepotul de frate al domniei noastre, Ștefan 

Voevod, dela Luca Arbure, portariul de Suceavă, când la dat 

perzării, ca să fie acest susamintit sat sfintei noastre biserici a 

Episcopiei de Rădăuţi dela noi danie cu tot venitul neclintită în 
veci. lar hotarul acelui mai sus amintit sat, ce este pe Prut, anume 

a Grameștilor să fie în toate părţile după vechiul hotar, pe unde 

s'a ținut din veci..lară pentru aceasta, este credința domniei noastre 

mai sus scrisului Petru Voevod și credința preaiubitului nostru fiu 

„Bogdan și credința boerilor noștri: credința domnului Grozav 

vornic, credința domnului Negrilă, credința domnului Talabă, 

credința, domnului Scripcă, credinţa domnului Vlad și a domnului 
Mihul, părealabi de Niamţ, credința domnului Danciul și a domni- 

lui Zbiara, părcalabi de Roman, credința domnului Barbovschi, 

portar de Suceavă, credința domnului Dragșan spatar, credința 

domnului Dumșa visternic, credința domnului Liciul postelnic, 

credința domnului Felca paharnic, credința : domnului Toader 

stolnic, credința domnului loan comis și credinţa tuturor boerilor 

„noștri moldovenești mari și mici, iară după a noastră viață cine va 

fi domn pământului nostru din copii noștri sau din niamul nostru 

sau ori pe cine-l va alege Dumnezeu să fie domn pământului 

nostru moldovinesc, acela să nu strice a noastră danie și întărire, 

ci s'o întărească și înputernicească, iară cine ar voi să „strice a 

noastră danie, unul ca acela să fie blăstemat de domnul Dumnezeu
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făcătoriul ceriului și al pământului și de preacurata lui maică, 
Maria. și de sfinții lui Hristos apostoli și de sfinții de Dumnezeu 
purtătorii părinţi, cari au fost de față Ja soboare și să fie asemene 
cu Iuda vânzătoriul și blăstematul Arie și parte -să aibă cu acei 
ludei, cari au strigat asupra domnului nostru Is. Hr. sângele lui 
asupra lor și copiilor lor, ceea ce va fi, amin. Iară spre mai mare 
putere și întărire tuturor celor sus serise am poroncit credinciosului 
nostru domn Toader logofătul să, serie și să atârne pecetea noastră 
la aceasta a noastră carte. In Hărlău. Dimitrie Popovici a scris în 
anul șepte mii treizeci și șepte, luna, Aprilie în douăzeci și trii, în 
ziua sfântului mare mucenic și purtătoriu de biruinţă, Gheorghie. 

Note: Documentul este scris foarte răzvedit pe pergament care 
are o lungime de 45:2 cm și o lăţime de 18:3 cm. Pergamentul | 
la locul, unde de obiceiu sigilul se află atârnat, este tăiat şi atât 

i șfoara cât și sigilul domnesc lipsește. Scrisoarea așternută pe 15 şire 
cuprinde un spaţiu de 37415 cm. Pe dosul pergamentului se află 

notița: uric pentru Gramești satul dela Prut, apoi cu litere ger- 
mane: Georg Pallinger. Documentul a fost corect publicat de Dr. 

O. Popescul în: Câte-va documente moldovene, Cernăuţi 1895, 
pag. 31—32, 

Documentul a trecut astă-zi de la văduva consilieralui de 
finanţe Tyminski î în proprietatea Museului ţării din Cernăuţi. 

7. Document din 7059 (1551), lunie 5. 

Sumar: Ştefan Lăcusta Vodă dărueşte Episcopiei de Rădăuţi 41/, fălci de vie pe 

deal la Voevod confiscate dela spatariul lurie pentru trădare. 

+ Grrepau BOEBOA, EC. ORE AAAOX H NOMHAOBAX FOCNOACTEOMU 

MALI MOAERUHK H pOAIITEA KYp tur podau £Nickonz pA BO8Bckin. cu 

“erTEpH n NOA anu EHHOTpAAH OY BOEBOBA NA Topa H Ca KpAME H 

CA BACEM AOXOAOAM, IO 'TO'TH METER H NOA anti SHHOrpaga nea: 

K paME S BOEBOgA HA TOpA BHAH IO pies cna'rep'k. n U3rOeHA HX. vot 

82 XHITABHCTEH. KOAH EZ3AGHTHOVA EAHOTO AOTpa tag raasY roc- 

nogcreamu. A KO ck nokScur cak pun H pOBĂpATU Hauutro 

AĂANMIE Hi MHAOBANIE NO HALUETO %HBO'TA. 'TAROBIN pă ter npoxatftr 

ete. nuc % Xpznosi atro „io mM'Eena Ru. 6. 
- 11
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: Prăducere: 

* Ştefan Voevod ete: îâtă ara dat și aim miluit domnia mea! pe 

rupatiriul Și părintele chir Mitrofan, episcop de Rădăuţi cu 41 

fălci de vie la voevod pe deal și cu tease și cu tot venitul, cari 

acele 41/, fălci de vie și cu tease la voevod pe deal au fost ale 

spatariului uric şi el. le-a pierdut pentru trădare, când a sculat pe 

un hoţ asupra "'capului' domniei mele. Iară. cine; se va ispiti să 

spargă și strice a noastră danie și miluire după viaţa noastră, unul 

ca acela să fă blăstemat ete. - 

" Soris î în Hârlău î în anul 7059 (1551) luna unio 5. 
mp 

Note: Acest document “Pam luat din Archiva istorică a 

României, București - 1865, tom. Il. pag. 125, nr. 180, „unde la 

publicat dl. Hăjdău. 
Noi am trădus însă cuvântul „game“ „nu cu „prăvălie“ , cum 

a trădus dl. Hăjdău, ci cu „teaset, cari ni se pare a fi mai la loc, 

de oare-ce aceasta trăducere este și logică, dacă, se vorbește de vii, 

„căci și astă-zi se zice „eramăt locului, unde se scurge. vinul, adeci 

unde se află teascul. 

„+ * 8. Document din 7010 (1502), Noemvrie 17, 
“ti . 

Sumar: Ştefan Vodă 'supune pe toţi preoţii de prin satele mânăstirii Putna acelei 

mânăstiri și-i dă 150 drobi de sare dela Trotuș pe fiecare an și Braniștea. 

+ Atari aie mn Greă corsoi* rriga EMA _MOA BABURON. 

BuaMEnHITO miti A ci Aero nai ser KO HA E oyapii FAR 

ero sr Sun oii We cafongofizson rom | mamii BÂrKI npo- 

„ WBEOAEIIIE. ÎN ui A „eefraii cpugE. Fi ca BACEA HALIEA BORPOA zOAEA 

A W Ba NoMoNIIA fi opun ecmn ga Ai LICĂ nostri mg 

atat î Fi pogmreaeu | mă. A a natue apparie A chuie fi 3pasie un 
chit -Pasu ude min. at 34 „opaie A chuie aybren atu. ARO: 

Ada oyTsprgii fi oyeptnii HA ceru menacrhi Wo na nSruou. îgene| 

e Xpă oyeneniiio nprfu “Riu. n rAt * înde apus g gi Miezul 

Maniz hi eng să. îi OVPIMHHAHEMO. cz BÂGENTEMA IEEE fi siFoMOĂIE 
nauuiă - MHTpSNOANTA coaxoro | RF reopria. â nina gât 

Mir ponaiu W pOMANOBA "Tpara Oernera. fi enfina: pagosecoro KEY 
ÎMĂNHKIA. ÎN AAA ECMH BBILUE păiinomt) monaernp$. oyeu | nonote
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Io 0 Sci pes no oii TOre MONaCTugA | CEAĂ BEZAL NO B2ceH 

HALE ee 40, ROANKO Tâ CRIN HONHACTIĂpE Amar. Fi W10 B%- 

AS ca EMS fi Gem na npe | Npu BAGAT. oVen da „nSXaR Eaiuu€ 

penintoro more. 3 gann6. Îi cz oyci NpHxoA%. Fi a HA 

Sari nYrenexin îrYme, a opriti Baagunii pa ne HmaB un 
famoro | guma ao mei nonb na eri. MARIRE AA ECMH _Etiue 

peseitntomg monacTuipă _dA HMAE ua EzCkKBIN ru O avent ua S 

morpSwa no cr$ îi ritacă pont con, | A expr oyemunan eemni 
Eni NicanntomMă monacrugă E pariitijie „wi Sa0 MONACTHpA. Hi NOpz- 

HAN EM Lc căi nauuii AHCTO. crasa cz ae e Hopamut no- 

szituuM oră | 5 ii unor WHO Ha BP AA pt. Hanno 
ma ua E AA za, Ă Su uor Ta ua pE capia. Îl Geto “ra 

na sfiz păcosa. î Sinnon a Ma cepe NAOCKH. Lâ, GeMMo ra na 

spa WHNOITA. TA HA NOFOIHUIA. TA AA 9% Eat» AWE%IIIOIO “Ta ua 
apeăgut. + WIHILOR Ta ia pĂ 'THMOITEG Sruutoh ma. ua păr | eep- 

ge. o Gomora ma Gu. ma na fa Manic. TA Ma OyeTu 

nYnon rat oynagat mă cas. mo £ s£ roTAgt. îi oy 75 Bpa- 
uni 9 monacrii pa oii conu | pusă fi srkpr. fi monserijetn 
mosapn. pă CE nacerb. î auz uukmo BE nrYmenoaY Bom pa ine 

meri oy 'TorĂ epatuntpeă un “pusY aosuru unii fnin stg. | nu 

Tosagh Nacu, fin Hud nu epuă pOROTS pORH'TH. 'TOE. OYcE. Brut 

nucarninomY monacrugă W HA oypii n nenogăueur0 ma ph sa 
m5 | sfpa HALA BILE MHCANIATO creanta BOERO', Îi tkpa aptraa- 

MoRactinaro cita Peamu Rorgana B0Es9.:M spa BOÂ nai. skpa 

nana cit gops Bedunta- sfpa nana wiepYaa | spa nana Toagrpa A 

nana serpună NajRaAaGoRe XoTfinekniu. spa nantă EpEMIA . Îi. nana 
a parouia napeanaROiE uumeykin. pa nana war pa HOBOr pâckOrO. 

ekpa nana - papa nojrak cOmasckoro. spa nara kazuuză, cnaragrE. 

ga nana Fcaka cueriajuua. skpa nana xâmu ua fine NOETEĂMARA- 

eEpa nana morn |n, tĂtIMA.. skpa nana bpfliiretua eToAuMA. efpa 

NANA NETpURA ROMA. HN ekpa EZCĂ BOA naruli mongasenti A GEAMKĂ 

î Mamă. a no Matiz | musom'k kiro s%ae râge MAE BEMAN 

Y aEreu nau fan Y. mauwero poaY.: fin - ni BExoro cr figcepe. 

“ripem EBITH MAUIEH EMA MOĂ BAsttON. TO. Ri l ie. nopăuii ua- 
WErO paaniia H NOTEpLRAEMIA. AAE GH NO'TEpzAii Îi. oykpibnna na 

mo c& ani 'Toro noxSeBa nopSturui TakoBin pa £ NpoRAR. YO ră 
"11
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- = 
Bă chca Mauuer e 9 Za â Y ngiriA £ro meg A w crai Ă &- 

meri A w erei cpegonui aniser6 _Derpa â naspa Fi ngosii fi w 

eri rii eFonoaii | WTn uukeueRHi. Îi O Bac crai. uime 9 ha 65 

OVTOgHBUIĂ. a Ia BwwAtute No'rspz penie sacemY  nucanutom” BEA'RAN 

temut nauiemă vkgnomă nanY | nYrYAY aoroperY gasbeurn nauY” 

netă ReemS anerS nawmemS — 'moagepa nuca oy cotat Aro „ŞI 
“MEA HOEEpIA ZI Ain: 

Trăducere: 

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ștefan Voevod, domn pămân- 

tului .Moldovii, facem știre cu această scrisoare a noastră, tuturor 

cui vor căuta pre dânsa, sau vor auzi-o cetindu-să, iată bineauvoit 

domnia mea, cu a noastră bunăvoință și cu curată și luminată 

inimă, și cu toată bunăvoea noastră și cu ajutor dela Dumnezeu 

și am făcut pentru sufletele acelor mai dinainte întru sfinți odich- 

niți moșilor și părinților noștri și pentru a noastră sănătate și 

mântuire și pentru sănătatea și mântuirea doamnei noastre Maria, şi 

pentru sănătatea și mântuirea, fiilor noștri, ca să întemeiăm și să 

întărim a noastră sfântă mânăstire ce este la Putna, unde este bise- 

rica Adormirii presfintei Născătoare de Dumnezeu și unde este 

egumen, rugătoriul nostru archimandritul Spiridon, și am făcut cu 

blogoslovenia de Dumnezeu rugătorilor părinţilor noștri, a mitro- 

politului de Suceavă, chir Gheorghie și a episcopului Mitropoliei 

de jos, din târgul Romanului, chir Teoctist, și a episcopului de 

Rădăuţi, chir Ioanichie și am dat acelei de mai sus zisă mânăstire, 

ps toţi preoții ce sunt pe la toate bisericele, de prin toate satele 

acelei mânăstiri de pretutindine întru toată țara noastră, ori câte 
va ave. ace sfântă mânăstire, și câte i si vor adaoge și de acum 

„înainte, toți ca să asculte de acea mai sus zisă mânăstire și cu 

dajdea -și- cu tot venitul, -și ca să-i judece pre dânșii egumenul de 
Putna. Iar slujitorii vlădicești, ca să nu aibă nici o treabă la acei 
preoți în veci. Așijdere am mai dat acei de mai sus zisă mânăstire, 
ca să aibă pe tot anul dela a noastră oenă dela Trutuș câte su (150) 
drobi de sare. Și încă am mai făcut acelei de: mai sus scrisă mână- 
stire braniște (apărătură) împrejurul mânăstirii și am întărit-o cu
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această scrisoare a noastră, Suceava cu toate izvoarele, începându- 

să hotarul, din vîrvul Vicovului, pe opeină, la virvul Laurii, -și pe 

opeină și la, virvul Falcăului, și pe opeină 'și la vîrvul Sadăului, și 

pe opeină, și la, virvul Ruscăi și pe opeină, şi prin mijlocul Ploscăi, 
și pe opcină, și la.vîrvul Șipotelor, și la Pogoniște, și la casa lui 

Benev, pe opeină, și la Arsuri, opeina, și la dialul lui Timotei,! pe 

opeină, și la runcul Berchezului și pe opeină, și la Viţău, și la 

vîrvul Mălesii, și la gura Putnii, unde cade în Suceavă. Atâta este 

tot hotarul. Şi întru acea. Braniște mânăstirea, ca să-ș prinză pește 

și fiară, și vitele mânăstirești. să se pască, iar altul nimene fără de 
voea egumenului să nu îndrăznească întru acea Braniște nici peste 

a prinde, nici alte chiară, nici vite a paşte, şi nici de alte lucruri, 

nici unul, să nu lucreză. Acele toate de mai sus scrisă, acelei de mai 

sus scrisă mânăstiri, dela noi uric și nestrămutat în veci. Și spre 

aceasta, este credința noastră, a celui de mai sus scris, Ștefan 

Voevod. și credința preaiubitului fiu al domniei mele Bogdan 

Voevod și credinţa boerilor. noștri, credința boeriului Boldur vorni- 

cul, credinţa boeriului Şteful, credința boeriului Toader și a 

boeriului Neprilă părealabii Hotinului, credința boeriului Erimie și 
a boeriului Dragoș părcalabii Niamţului, credința, boeriului Şandru 

de Cetatea nouă, credința boeriului Arbure, portariul Sucevii, cre- 
dința boeriului Clănău spatariul, credința boeriului Isac, visterii- 

cului, eredința boeriului Cozma Şerpe postelnicul, credința boeriu- 

lui Movilă paharnic, credința boeriului Frunteș slolnic, credinţa ' 

boeriului Petric comisul, și credința a tuturor boerilor noștri 

moldovinești, a mari și mici. Iar după a noastră viaţă cine va fi 

domn pământului nostru, ori dintru 'a noastră, săminție, sau iarăș 
pe cine. Dumnezeu va alege, ca să fie domn pământului nostru . 

Moldovii, acela ca să nu strâce a noastră danie și întăritură, ci să 

o întemeiază și să o întăriască; Iar cine s'ar ispiti acele a le strica, 

unul ca, acela. să fie blăstămat de domnul Dumnezeu și Mântuito- 

riul nostru - lisus Hristos și de precurata, sa Maică și de sfinții 

4 Evangheliști și de căpitenia sfinților apostoli, Petru și Pavel, și 

de ceilalţi și de sfinții iii (318) purtători de” Dumnezeu sfinți - 

părinți, care din veac lui Dumnezeu bine au plăcut; Iar spre mai 

mare întăritură a tuturor celor mai sus serisă, am poroncit credin-
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ciosului nostru boeriu Tăutul logofătul, ca să lege a noastră pecete 

la această scrisoare a noastră. - | 

 Poader a scris în Suceavă. - 
Note: Pergamentul, pe care este scris acest interesant docu= 

ment, este foarte bine conservat și măsură în lungime 48 cm, iară 

în lăţime 47:5 cm. Locul ocupat de scrisoarea ușor descifraveră 

este de 36:5 em în lungime și 19 cm în lăţime. Documentul este 

provăzut cu un'mare sigil roș, care atârnă: de o șfoară de matasă 

„roşie. Sigilul poartă inscripția: +- nesamn Iw CTEANB BOEBWAA 

ruwcno dap geman MoAgasckou: pPecstea lui Io „Ștefan Voevod, 

domnul ţării Moldovei.“ 
Pe dosul documentului se află scrisă cui litere cirilice urmă- 

toarea, notiță: pentru popii de' prin satele mânăstirești ȘI pentru sare 

şi pentru braniște, hotarul Putnii, lit. ai, Noemvr. zi. velet 7010 

= 1502. Inv. Nr. 3; iară pe-o ţidulici cu negrală roșă: 843 ex 

1863. Cf. Dan, Putna, pag. S8, nr. 11, nota 2. 
Trăducerea acestui document slavon s'a făcut de Vartolomei 

Măzereanu și se păstrează ca și originalul în mânăstirea Putna. 

Fa este scrisă cu scrisoare foarte răzvedită pe 3 jumătăţi de coale 

de hărtie trainică. Ca frontispiciu figurează pentru dânsa urmă- 

toarea notiţă scrisă cu roș: „Suret depe Uricul sărbese:". dela feri- 

citul întru pomenire ctitor Ştefan Voevod: pe toţi preoții, și diia- 

conii, de pi toate satele mânăstirii, din toată Moldova, ca să-i stăpâ- 

niască mânăstirea. Şi pe == su == drobi' sare. dela Trotuș în tot 

anul, Și pe toată, Braniștea munţilor înprejurul mânăstirii, din (cu 

negru) Anii: : ai 1 = Noemvrie; în 3i zile“. | | 

“Pe dosul trăducerii se află notițele: velet: 7010—1501 și Înv. 
Nr. 167. Documentul a fost publicat în trăducere germâna de Fr. 

A. Wickenhauser în Geschichte der Klister Woronetz u. Putna, 

I Ozernowitz 1888, pag. 182—4. 

9. Document din 7060. (1552), Aprilie 4, 
Șumar: Alexandru Lupășricanul Vodă diiruește Episcopiei de Rădăuţi suma de 

: 1000" aspri din averea ereditată dela postelnicul Maxim Hrabor, mort: fără 

de copii: 

a Alunocrie Eo:mieh Mau! SLAEBANLp pa. BOEBOpA i vo TOT 

HeTHi “nau „ebpriit nau Toagep BOAk Croat. CASRHA HAM
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npaso n bpHor cAoyR AO sac ete. pan un norapz nasi” "EcANI ETO 

AT MAC OY HAUIEM gena $ MOAgABCKOH  EAHO CEAC IA:  Epznagt Ha 

mat Baxneuyrin Ca MAEHOMI Mă Epzaagk H CA BHHOTpA BEBE H cz 

„ABOpOBE. IJIO 'TOE: CEAO ta uk Baxnegiini EHAO Aazunoy 3 XpzB0posHi 

NOCTEABHHKh H  PAKHKE noa'futa QacoyaoBa o CAPAT CKOH N9VUROY. n 

"NC NpHRBMAIE KOyNERILOE 410 HMAAR! TEI Eero îNoypea 7 X pnogr OMC 

ROVNERHOE . WT „poanrenk TOCNOgCTBANII Borgana. BOEBOAI ri Raera- 

XOAW . POCNO ACTBAMH ASH : cam n TpO AABAXOMh - ÎMOE BMUIENMCANOE CEAA 

sa um'k TAxuetpiu ete; nanoy Togepoy Rom CT OAMMKOY. Ba cana 

mucai peer gAAT TATageKkuX. ML BA3AXOMh FOCNO ACTBANH rin 

BHUIENM CAUT nurt3u. „Ac. NAT TATARERHĂ- Tr Toadtpă Ron 

CTOAMHKh. H TOCNOACTEAMH BACTAXOMh H "COTEOpHXOMI NAMET EA 

Za ASuen Mazgatata 2 Xprtcopa NOCITEAMRA- N pad 0X0Atn E NET MO- 

uacTHpb E ăcngn H_ MANHCAXOAMh ero: ex carii RHPTREUAE ua 

NOMHIIHKZ. E nrenekom MONaCT Hg. A Bz: MOAga6HU&. n % Xo- 

Mp. H 3 Boponey. Oy GAaTHHA Hi “KOAHKO WCTAAH W'r 'roru 

GHuenucauiu “nuut3u. A -FOCNOCTEAMU „AagoXoMn HXb EX pBa 

MOAEBHHKOY HI PO AH'TEA Mamuemoy KYp Houmie enncSnY pAdor- 

tROMOV. KARO ga .nomuGiorr n MANET AA -EMOY HAT WT rog 40 

TOA AOHAEKE CTOAT: cekra MonacTripa: nome Maru Xprswph n0- 

CTEAMHKIe WI NE HMaAb "ATA. ga e50H au NAME ZA cornu. 

AAN WCTAAh FOCNOACTEOMH BA: TO ECMO ro NpOgăBAAn H ECTAO ErO 

NOMMHIAA H: pă ECT 'TOE GHUIENACĂNIIO „cEAO EC. a IA TO ter pa 

tALuEro rocnOpETEA ete. cHuoBE:.rOCNOACTEAMH Loauiko H Rorgan H 

TI 9. H B'kpa Boripr. MALIHXZ- spa Nana Momoa ABOPHHRA. —, 

Mkroe u: nana. Backana: dloenaa NpRăNAGORE XOTHuCRu XE — “Iwcunia 

îrtecpuua — SInEBA Bogtp +. —— wma nana H pre. MEMELEHX: 

— dlora. inaragi. — Ivana SMCTHpIURA, — Hocre naXapunRa.: — 

AH ApEHRA CTOANHKA. — TIauikO ROMHCA.'- Hi! erkpa BZCAXZ ete; — 

ALOBHAA.  NHCAA K pancu Hano'reckSA nucap Y Xoyeak BA'Ero „Bă 

mibenuja annie 5 pă ai a 

 Trăducare: îi N i 

Cu mila lui: Dumnezeu Noi' Alexandru Voevod...., iată 

acest adevărat al nostru credincios domn- Toader Bolea. stolnic ni-a 

slujit cu dreaptă și.credineioasă slujbă față de noi ete. i-am: dat! și 

întărit dela noi în ţara noastră moldovinească un sat pe Bărlad. cu
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eguri pa3 ez ear ri. RoPga eyat gari Wjaa. ARO:RE Mer aa 

BATH e ee ee N APAIĂ „Bemeiu. a iun MT. mi păi | Tux 
piure nitcaiinuă pila erat ARI CEA paz. kăxo' pă Or 

Panu cir'kn efiiciu. nenopăuniiu nnaonvi” na BB ein. ă mă ro 

ten e'fpă năwero ruteană. enul nucatinaro, . MI fiu Băcnale soro. 

i skpa. sx3AeAelinaro Gina râu Hari BoeswAf. îi spa sotaf 

“nau k. skpă | na „Amir pânco UIOÂAĂNA BEANIEAFO pvopuuncă goi- 

vru EMAIL: spa Nita moaarf nerpiisăra SEAHKATĂ pewopuriină. ui 

stu BEMA... eta nita “răsgi | rermân, 1 Np2KAAAGĂ crisecâru, 

rkpă Niia nur pâRo moront Îi Rocrariruii ră pet ZAC xornii- 

ein. săpa nita Supă Moe deșert npacanăcii nemerin. B'Bpă mita: 

Spoânin Np2K cAaBĂ pomărieroi. să nita ranropie „Spre „anaraţit, 

skpa Nita ânoeroă karrafiuţidA nortnuta | etpă Nita rediprie “au 

Mia, e'fpa niia uikSAa arrajujiSA enertpuuă. Br pă nita TOMA 

cr oAnitita. „pă nă: muxană dSprăua ROAIICĂ. i pa | sac EO- 

a&pu nătuiiX „BEAM ITAA Fi MAMI. a no naum ensomk Îi riiâu, 

„To Gage riipa O arh nun. Hari 0 ăwuero popă HAI nak 

BA ROF | fa cra îianeger râpz urii năwin gen 9 moi gâ- 

(ROI. TO Bi cu He „nopSuuiA Haue MAOBAMiE ÎN Ser pornit, uz Agîu 

pam n „Sptniinu cretu | emenin. Ă aie To YnkYcurca pa opri 

Mate măosanie. Fi Ser povenie. or sa Fer mpeavter ÎI îi nporntr W 

ră ara cersopiuăro uEw Hu 3Ean Lai npăra aro MIT pa. i ua 

Siju ERE GMBE Mein. 11 (O Buck cruk. Îi Han cYiuin kpnocru Fă 

nopic pene mâmY pacemă ue niicârtauomă | senin eemii MALUE 

GEguomY 1 1. nounreunom: compun. niiă raBpHA — Morriraul ii 

xomY aoroberY nucaru fi tiauue near BasEuTu, : ame | fierrer - 

nm ancruom nem: 
. mică. copankuă. :ă făcu). BĂTo „30M3- Ș. E- 

Ho. EACHAH BOEBO A. ” 

„TaspHA MATIALUI BEA AOrOGETI. 

Trăducere: :. 

În numele 'Tatălui și Fiului și sfântului Duch: Iată eu robul și 

închinătoriul sfintei de-o ființă și de viaţă făcătoarei și nedespăr- 
ţitei “Treimi, căriia mă închin și slujese și șerbese cu duhul meu, 

dreptmăritoriul domn, Io Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
s
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domnul ţării Moldovii, iată domnia mea a binevoit cu a noastră 

buriăvoinţă și cu inimă luminată și curată și cu ajutoriul lui Dumne- 

zeu urmând fapta bună şi pe cei întru sfinți adormiţii domni, cari 

au fost înaintea noastră din dragostea, ce-au avut-o câtră Dumnezeu 

şi sfintele lui biserici și mânăstiri, pe cari le-au miluit pentru mân- 

tuirea sufletelor lor 'și vecinica lor amintire, 'de acsea și domnia 

mea cu bunăvoința lui Dumnezeu și cu binecuvântarea rugătorilor 

noştri, arhiereilor lui Dumnezeu și episcopilor noștri moldovinești, 

chir Varlaam, arbiepiscop și mitropolit al Sucevii și chir Mitrofan, 

episcop de Roman, și chir Anastasie episcop de. Rădăuţi, și chir 

Georgie, episcop de Huși și cu voinţa întregului nostru sfat dom- 

mese, a boerilor noștri moldovinești mari și mici, domnia mea a dat 

şi miluit pe rugătoarea noastră sfânta Episcopie a Rădăuţului, unde 

și este hramul sfântului arhierarh și făcătoriul de minuni a lui Hristos 

Niculai, cu îeizeci de-oameni din satul' Rădăuţi, ca ei să n'aibă să 

ni dee dare, neci mare, neci mică, neci zloți pentru case, neci taleri, 

neci lei, neci orţi, nici iliș să n'aibă de plătit, neci slugi pentru 

sânge, neci pentru oi să n'aibă de dat, neci o robotă 'să n'aibă să 

lucreze domniei mele cu alţi vecini ai noștri, ci ei să aibă a sluji și 

lucra numai sfintei lor Episcopii și săasculte întru toate și ca părin- 

zele episcop, care va fi la acea sfântă episcopie să li fie stăpân, de 

oare-ce și domnia mea am văzut pe acea sfântă Episcopie lipsită de 

oameni și prădată de tălhari şi că nu poate exista fără de oameni și 

am eliberat domnia mea pe acei treizeci de oameni afară de slujbe 

şi de cărăușii și de alte slujbe, cari le va avea episcopul, de aceea 

neci vătăjeii cei mari din acel ținut al Sucevii să n'aibă treabă cu 

acei oameni, neci globnicii, meci deșugubinarii să n'aibă treabă cu 

dânșii, neci căminarii să n'aibă a-i învălui pe acești oameni psntru 

camâriă și neci pentru o angări6' să n'aibă a-i învălui pe dânșii şi 

numai să aibă a da odată în an, când va fi darea, împărătească, cun 

vor ave să dee ...::.. Și oamenii pământești, iară nimic alt-ceva. 

Așadară cei sus seris treizeci de oameni din satul Rădăuţi, ca să fie 

dela domnia mea sfintei Episcopii neclintiți neci-când în vecii vecilor. 

Iară pentru aceasta, este credința domniei noastre . mai sus scrisului 

Noi To Vasile Voevod și credința preaiubitului fiu al domniei mele 

Toan Voevod şi:eredința, boerilor noștri, :credința domnului Dumi:
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trașcu Şoldan, mare 'vornie al ţării de jos, credința domnului "Toader 

“Petriceac, mare vornic al țării de sus, credința, domnului Gavril, 

hatman și părcălab de Suceavă, credința domnului Petrașcu Ciogolea 

„și Constantin Stâreea, părcalabi de Hotin, credinţa domnului Dumitru 
și - „ părealabi de Niamţ, credința domnului Jordachi, 

părealab de Roman, credința, domnului Grigore Ureche spatar, cre- 

dinţa domnului Apostol Catargiul, postelnic, credința domnului 

| George, paharnic, credința domnului Necula Catargiul, visternic, 

| credința, domnului "Loma, stolnic, credința domnului Mihail Furtună, 

comis și credința tuturor boerilor noștri mari și mici. lară după 
viață noastră și domnia noastră, cine va fi domn din copiii noștri 

sau din neamul nostru sau ori și pe cine Dumnezeu ar alege să fie | 

domn ţării noastre moldovinești, acela să nu strice a, noastră miluire 

şi așezare, ci. măi vârtos să dee și să întărească, sfintei Episcopii. 

“Lară dacă cine-va ar îndrăzni să strice a noastră .miluire și așezare, 

acela să fie de trei ori blăstămat și afurisit de domnul Dumnezeu 

făcătoriul ceriului și al pământului și de presfânta, Maica lui Dum- 

nezeu și de 318 părinţi cei din Nichea, și de toți sfinţii, iară spre 

.mai mare putere și întărire celor suserise am poroncit credinciosului 

și cinstitului boeriului nostru, domnului Gavril Matiaș, marelui logo- 

făt să scrie și 'să atârne pecetea noastră de aceasta adevărată a 

noastră, carte. 

“Io Vasile Voevod 

A scris Borlianul în Iași la anul 7147 (1639), Aprilie 20. 

Note: Acest document este scris cu scrisoare mașeată și bine- 
legiveră pe un pergament, care măsură în lungime 53-4 cm, iară în 

laţime 51 cm. Pe îndoitura de jos a pergamentului: Gavril Matiaș 
vel logofăt. 

„EA se păstrează în mânăstirea Putna sub Nr. inventariului 853. 

Contextul 'este așternut pe 27 șire, cari cuprind un spaţiu de 

43:5 cm în lungime și 28 cm în lăţime. Crucea și litera iniţială sunt 

de coloare roșie și înfrumusețate cu flori în aceiaș coloare, Șnurul 
și pecetea domnească, lipsește, tot așa și o mică parte din partea de 
jos a pergamentului pe unde s'a scos șnurul și pecetea.
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Pergamentul bineconservat are la finea șirului al 19 o razură 

prin care s'a șters numele unui părealab de Niamţ. i 

Pe îndoitura de jos a pergamentului logofătul Gavril Ă Aatiaș 

s'a subscris cu mâna proprie. Seriitoriul acestui document a fost : 

Borlianul, adecă Stratulat, care ca atâre provine destul de des în 

documentele interne moldovinești (Cf. Gh. Ghibănescu, Uricariul 

XVIII, pag. 530) şi al cărui descedenți și astă-zi trăesc ca r&zăși, 

unii rusificaţi în Bucovina. 

11, Zapis din 24 Aprile 7175 (1667). 

Sumar: "Toader Cherescul vinde « o vie la Băiciani lui Serafim, episcopul de Rădăuţi. 

„Adecă eu Toader Cherescul din Hăsnăşiani cu fămea mea ȘI 

cu toţi feciorii mei scriem și mărturisim, Cu acest zapis al nostru 

cum noi de bună voia noastră de nime nesiliți și de nime neasupriți 

ci noi de bună voia noastră am vândut când foametea o vie care-au 

fost a noastră direptă ocină şi moșie la Băiciani în față pe lângă 

viile agapiianilor părintelui Serafim Episcopului de Rădăuţi dirept 

2 galbeni și să cade a ști și a mărturisi că cu direptul când o am 

vândut era ţelină pustiită păragină și cu lucrul și cu gardurile până 

a scoate părintele din pustie cu totul i-au ținut 20 de galbeni pentru 

aceia de acmi ca să fie svinţii sale direptă ocină și moșie de nime 

ne clătită și nerășuită dintru. toți noi și dintru toți nepoții miei ca 

să nu mai aibă nime a mai întoarce sau a mai scorni pâră în veci 

și de faţă întraceasta “toemală a fost preutul Miron și fratisău diia- 

conul din Băneiani și Constantin ot Dubrulești și Nacul ot Dubrulești 

şi mulți oameni buni și bătrâni megiași de pin pregiur şi cu direptul 

a vinde o am vândut când foametea, iar zapisul Pam făcut în zilele 

mării sale bunului și blagocitivului și de Dumnezeu ales Ion Iliaș 

voevo domn a:toată ţara Moldovei și Lam dat întru mâna svinții 

sale şi pentru ca să fie de mare credinţă noi: ne-am pus și degetele 

:— și sau tâmplat de faţă și Toader din Drăgoșiani, Popa Miron ot 

Bânceni, Diiacon. Constantin ot Dobrulești, Toader Cherescul, oader 

din Drăgoșiani, Nacul at tam, Toader Ungurianu. | 

“U Ias vlit apog; mesța' Apr. ka den.
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„Note: Acest zapis-a fost publicat de Melchisedec în Chronica 

Romanului, tom. II. pag. 232—3 cu liter6 cirilice, cu cari era scris 

originalul.. : : Sa 

Pe 12. Document din anul 1692. 

Sumar: Vasile Ropeeanu' zălogeşte lui Calistru, episcopul de Rădăuţi pentru ș suma 

împrumutată de 100 lei a patra parte din satul Ropce. .. | 

Ich Vasile Ropesan habe meinen Kontrakt in die Hânde des 

Hochehrwiirdigen Calistru Bischofen von Radautz gegeben, der mir 

auf mein Anersuchen, în meinem Gefăngnil 100 Gulden geborget 

fiir xvelche 100 Gulden ihm den 4" Theil des Dorfes Ropesa mit 

'allen Binkiinften, sammt denen Unterthanen verpfindet habe, die 

versetzten Unterthanen sind die folgenden als: der Stephan Ierenies 

sammt seinen Sihnen, der Dumitru lerenies sammt seinen Sihnen, 

der verehelichte Simeon, der Constantin mit drei ledigen Sihnen, 

der verheurathete Stephan Sohn des Constantin, der Jurie aber 

habe ich zur letzt versetzt, diese Moschie und Unterthanen, welche 

in diesem Kontrakt enthalten, habe ich von heute den 10!” Marti 

“an, bis Maria Geburt mit diesem Beding versetzt, daf) im fall, als 

ich în dem bestimmten Termin die Schuld nicht abzahlen verde, 

so solle diese Moschie und Unterthanen, welche oben gemeldet 

worden, des Ehrwiirdigen Calistru Bischofen von Radautz als eine 

gerechte Moschie und Eigenthum 'ohnabinderlich auf Ewig sein, 

der sich dariiber auch fiirstliche Bestăttigung auswirken solle, zu 

dessen mehrerer Beglăubigung ich solches unterfertigt habe. 

Vasile Ropesan, | 

Trăducere: 

“Eu Vasile Ropeeanu am dat zapisul meu în mâna Sfinţiei sale 

lui Calistru, episcopul de Rădăuţi, care rugându-l eu mi-a înpru- 

mutat. în robia -mea 100 lei, pentu cari. 100 lei i-am zălogit a 
4 parte a satului Ropce cu tot venitul și toţi vecinii. Vecinii zălogiți 

sunt “anume: Stefan Iereniei cu feciorii săi, Dumitru lereniei cu 

feciorii săi, însuratul Simeon, Constantin cu 3 feciori holtei, însu- 

ratul Stefan, fiul lui Constantin; iară în urmă am. zalogit pe Iurie 
(George); Aceasta moșie și vecinii, cari sunt în acest zapis i-am
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zălogit de astăzi din 10 Martie până la Nașterea Mariei (Sântă, 

Mărie) cu aceea, că nieplătind eu dătoria la acea vădea, atunci moșia, 

şi vecinii, cari sau amintit mai sus să fie Sfinţiei sale lui Calistru, 

episcopul de Rădăuţi « ca o dreaptă moșie și ocină neschimbată în - 

veci și să-și iee întăritură: domnească, spre mai mare încredirițare 

am îscălii aceasta. 
Vasile Ropceanu mp. 

No te: Textul germân al acestui zapis se află alăturat. proto- 

colului aulie de delimitare a proprietăţilor mânăstirii Putna, sub 

N-rul 194. Cf. și Wickenhauser, Radauz; pag. 1371—8. După hotar- 

nica Ropeii din 2 Noemvrie 1162 să se fi făcut acest zapis în anul 

1692. Nefiind însă Calistru atunci episcop de Rădăuţi, ci poate 

numai simplu ieromonah sau egumen al mânăstirii Putna și fiind-că 

în zapis se zice, că vecinul Iurie sa zălogit în urmă, putem con- 

chide, că învoiala asupra datoriei de 1001ei Ropeeanul a făcut-o cu 

Calistru în anul 1692, iară zapisul acesta la iscălit mai tărziu, când 

Calistru era deja episcop de Rădăuți (& D. „Dan, Putna, pag. 187, 

nr. . 2). | 

13. Document din anul 1700. | 

Sumar: Antioh Constantin Vodă scuteşte satul 'Toporăuţii din ținutul Cernăuţului 

de toate dările. 

+ Intru numele părintelui șa fiiului și duhului svintu, troiță, 

una fiindu neîmpărțită, Iată, eu serbul despoităriului mieu, domnului 

Dumnezău, și mântuitoriului nostru lui Isus Hristos, şi svintei troiță, 

cu adevărat închinător, loan Antioh Constantin Voevoda, cu mila lui 

Dumnezău domnu ţării Moldovii; Adecă domniea me bine vrănd, cu a 

noastră bună vrere, și cu a noastră bună voință, cu inimă curată și. 

luminată, din tot sufletul nostru, și dela Dumnezău cu agiutoi, 

domniea. me socotind și răvnind, a bune lucruri, %au făcut alți răpou- 

sați domni, &au fostu m'nainte de noi, din liboval “au avut cătră 

Dumnezău și cătră presvintele biserici,. și: mănăstiri, și cătră alui 

Dumnezău rugători, ceea ce pre dânșii i-au miluit ȘI le-au întărit, 

pentru măntuirea: sufletelor sale dereptul aceea și domniea ine, cătui
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după puterea noastră, rugăm pre domnul ca să ne urmeză, și pre 

noi întru bune lucruri, dereptu aceea și domniea me, că bună cuvăn: 

tare lui Dumnezău, și cu -bi(a)s(l)veniea. svinţii sale părintelui chir 

Sava aihiepiscop, și mitropolitul Sucevii, și alesului Misail episcopul 

de Roman și chir docdeșer) episcopul de Rădăuţi, și chir Varlaam, 
episcopul de Huși, și cu vrere svatului nostru, boearii Moldovii-mari 

și mici, domniea me m'am milostivit, șam dat ş'am întărit, din dires 

„ bătrăne, dela alţi răpousaţi domni %'au fost m'nainte de 'noi, pre un 

sat ă svintii mănăstiri a lui Barnovschi din tărgu din Eși, unde iaste 

hramul, Adormirea presvintei desportoarii noastre a lui Hs născă- 

toare, purure fetoară Mariea, pre nume satul Toporăuţii, în ţinutul: 

Cernăuţilor, ca să nu dea nici o dare, nici mari nici mici, nici galbini 
de case, nici lei nici zloți, nici camăn, nici bezmen, nici iliși, nici 

sulgiu, nici solărie, și voi globnici și deșugubinari, ca's nu întrați 

întracestu sat, de căte dări sintu pre alți mișei în țara domnii 

mele, așijderile și câte “34 (1500) de oi gorștin ce iarte din venitul 

domnii meale, iu (1400) de stupi di desetin din vinitul domnii 
meale, și căte q (500) de mascuri din gorștin din vinitul domnii 
mele preste toate, Iar ce le va trece mai :mult de âătăte, cas 

aibă a lua în visteriea domnii meale, numai ca's aibă a da întrun 

an de dare, căte ocdeșer)  ug, iar altă nemică mai multu, să nu 

aibă a lua, ce acesta vinit ce serie mai sus, să aibă a lua egumenul, 

dela sv(ă)nta mănăstire lui Barnovschii și ca să aibă egumenul a 
trimite acești bani, la sv(ă)nta, și dumnezăiasea beserică, a erusali- 

mului, ca's hic acolo tămăe și de făclii, şi de alte ce trebue sv(i)ntei . 

mănăstiri, și acelui sv(ă)ntu loc, și aceale toate căte mai sus scrie; 

ca's aibă a le lăsa lor fără pecetluele, așa am toemit cu tot sfatul 

nostru. Iară rugătorii noștri svinții părinţi călugări ce sintu acolo, și 

acei petrecători, ca's aibă și pre noi a ne serie la: sv(ă)ntul și marele 

„pomelnic, și pre doamna domnii meale, și pre carii Dumnezău ne(a)u 

dat noaă fii, domnii mele. Așijderele și pre părinții domnii noastre 

ca să-i pomenească, întru toate dumnezăeștile slujbe după obiceiul 

besericii, a rugare milostivul Dumnezău pentru a noastră vieaţă, și 
ertare păcatelor a noastre, șa părinţilor noștri. . Iară după a noastră, 

vieaţă și domnie, cine va hi domnu într'a noastră țară a Moldovei, 

ca's n'aibă a strica a noastră danie.și miluire, ci ca's aibă a da șa
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întări svintei mănăstiri ce serie mai sus. Iar cine sar ispiti a strica 

a noastră miluire și întăritură ca să-l apuce pe dănsul măniea lui 

„ Dumnezău, și să-l înghiță pămăntal cum și pre Daftan și Aviron, 

şi-s hie triclit și proelit de domnul Dumnezău, făcătoriul ceriului șa 

pămăntului și de precinstita lui maică și ci (12) apostoli şi de 4 evan- 

 ghelişti şi de ui (318) svinți părinți %iu fosta în Nicheea, cetate 

ta, sv(ă)ntă, și de părintele patriarhul Terusalimului și-s aibă parte 

cui Iuda și ca triclitul Ariea, în veci. | 

U Ias li, seu (mag) Pobr: Gi (15) 

Io Antioh Constantin Voevda mp. L. S. Se 

| E Niculai Cerchez mp. | 

Note: Acest document original este scris pe o mare foae de : 

hărtie groasă. Scrisoarea, ocupă partea întăia a foaei şi jumătate din 

verso. Şigilul mic întipărit pe hărtie cu coloare roșie represântă 

emblema Moldovii și este înzestrat cu inscripția: plw Auriwkz 

BOucrANTHM Borsoga“. Pe verso aflăm notița grecească: îi Vd 

Toznpotrii vă âvay afâodov“ apoi 1204, Febr. 15. și Nr. 11. 

„Documentul este proprietatea fondului religionar ort. or. din 

Bucovina și a fost publicat în trăducere germană de F. A. Wicken- 

hauser în Bochotin, Wien 1874, pag. 88—9 însă cu elasarea, cuvân- 

tului „de Romani și cu adaogerea de „124: și „și anume în 4 cvar- 

tale, cvartalul câte 24galbini“, care în original lipseşte. Apoi greșește 

Wickenhauser aducând numele episcopului Mihail la Roman, pe 

când în original se află „Misail“. ” 

14. Document din anul 1703, 
Sumar: Mihai Racoviţă Vodă scuteşte satul Toporăuţii din ţinutul Cernăuţului de 

toate dările. : ” 

[3 Intru numeale părintelui; și a fiiului; și a duhului 

“lea svăntut troiţea una fiindu neîmpărțită; iatâ eu ser- 

| bul: despuitoriului mieu domnului Dumnezău și mântui- 

toriului Is Hs, și svintei troiță cu adevărat închinător Ion Mihai 

Racoviţă Voevoda, cu mila lui dumnezău domnu țărâi Moldovei, 

Adecă 'domniea mea Bine Vrând cu anoastră bună Vrerea, și cu 

anoastră bună voea, și cu inemă curată. și luminată, din tot sufletul 

  

12.-
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nostru, și dela, dumnezău cu agiutoriu, Domniia, mea socotindu ȘI 

răvnindu, abune lucruri, Sau făcut alţi Râpăosaţi domni Y'au fost 

mainte de noi, din libovul tau avut cătră dumnezău, și cătră svinte 

beseriei și mănăstiri, și cătră alui Dumnezău rugători, ceea ce pre 

dănșii i-au miluit și li-au întărit pentru măntuirea sufletelor sale, 

drept aceea și Domniia mea, cătu-i după puterea noastră. Rugăm 

pre domnul ca să ne urmeaze şi pre noi întru bune lucruri, drept 

aceea și domniia mea, cu bună cuvăntarea lui Dumnezău, și cu blago- 

slovenie svinţii sale părintelui chir Misail, Arhiepiscop i Mitropolit 

Suceayvii, și alesul chir Lavrentie episcopul de Roman, și chir 
Ghedeon Episcop de Radauţi, și chir Varlaam Episcopul de Huși, 

și cu vrerea svatului nostru boeari Moldovei mari și mici. Domniia 

"mea m'am milostivit și am dat și am întărit din direase bătrăni dela 

alți răpăosaţi domni %au fost maiinte de noi, pre un sat anumeu 

Toporăuţii care iaste la, ţinutul Cearnouţilor care sat iaste a svintei 

mănăstiri alui Barnoţschi din tărgu din Iași, undea iaste hramul 

Adormirea presvintei despuitorei noastre și alui Hs născătoare și 

pururea fitoarea Mariia, ca's fie satul Toporăuţii de 'toate dările 

ertat, nici la o angherii nici mici nici mari să nu dea, nici galbeni 

de case, nici lei, nici zloți, nici camână, nici bezmeană, nici cepăriia, 

nici buir, nici iliși, nici sulgiu, nici untu, nici nierea, nici solărie, 

și voi globnici și deșugubinari, ca să nu întrați întacel sat. Așijdere 
am ertat domniia mea aceal sat de gorștin de oi iq (1500) oi ţără- 
neaști curi face fu (150) oi domnești, și de deseatin de stupi ,ă 
(1000) de stupi țărănești, cari face $ (100) de stupi domnești și 

4 (500) mascuri țărănești, cari face ii (50) de mascuri domnești, cas 

aibă a scuti preste toți anii, iar cele va treace mai multu de atâta, 
ea să aibă a lua în visterii domnii meale, numai ca să aibă, întrun 
an ada căte, prtg (124) ug, și acești bani îi vor da pe dferturi căte 
.a . A . *. v . y : n: . ia (31) la un €fert, iar altâ nimică mai mult să nu de, ce acest vinit 
ce scriem mai sus să aibâ alua Egumenul dela svănta mănăstire lui 
Barnoţschi, și cas aibâ, Atrimite aceaști bani la svănta şi dumne- 
zăiasca besearică a Ierusalimului, ca să fie acolo de tămâea și de 
făclii, și de alte ce trebue svintei Mănâstiri, și acealui svăntu locu. 
și aceale toate cătea mai sus seriem ca să aibă ale lăsa lor făr pecet- 
uit. Ase am tocmit cu tot svatul nostru, iar Rugătorii n(o)ștri Svinţi 

y
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părinţi călugări ce sintu acolo și'aicea, petrecători, ca's aibâ și pre 

noi a ne serie lă svăntul și marele pomenic, și pre doamna domnii 

mele. Așijdeare și pre părinții domnii noastre, ca's să pomeniascâ 

întru. toate D(ujmnzăeaștile slujbe — după obiceaiul bisericii. A 

Ruga pre milostivul Dumnezău pentru anoastră viață — și ertarea 

păcâtelor anoastrea și a părinţilor n(o)ştri iarâ, după a&astâ, tocmală, 

ce s'au legat mai sus, ca să dea satul Toporăuți pa (124) ug întrun 
an încă m'am, milostivit: Domniea mea căți oameani ori mai trece 

din ț(a)ra leșaseâ de peste Nistru, și s'âr așeza în sat în Toporăuți; 

să fie şi acei oameani, tot întracești bani, ce scriem mai sus, la cei 

e (124) ug, nime mai multu de atâta să nu-i învălueascâ. Pentru 

Aceea și. după anostrâ viață și domniea, pre carei iar milui dumne- 

zău afi doznu întra anoastră ţ(a)râ Amoldovii, poftim ca să n'aibă, 

 astrica anostră danie și niluire, ce mai vărtos să aibă ada și aîntări — 

Svintei mănăstiri ce scriem mai sus . iar cine sar ispiti astrica 
anoastră niluirea și întăritură, ca să-l apuce.pre dănsul măniea lui 

Dumnezău, și să-l înghiţă, pămăntul ca pre Daftan și Aviron, și să 

fie blăstămat de domnul d(u)mnezău, și de precinstita alui maicâ, 

şi:de si (12) ap(o)s(to)li, și de 4 (4) evangheliști, și de ui (318) 

avinţi părinți ce ău fost în cetate Nicheae, şi de părintele patriarhul 

a Frusalimului, și să aibă parica cu Iuda și cu trecleatul Ariea în 

veaci Amin. 

„Jon Mihai Racoviţă Voevoda mp. L. 8. | | 

| u las Blto „gezi (a) Misiţa Noovr. î A (30) da. 

Axentie m.p. - 

Note: Documentul original, proprietatea fondului religionar 

ort. or. din Bucovina este scris pe-o mare coală de hărtie .groasă. 

Cuvintele și literele subliniate și interpuneţiunile sunt scrise cu roș. 

Sigilul mic este întipărit pe hărtie cu roș și poartă inscripția: .» Iwn 

" Mukau Panonia Rorsoga“- Pe dosul documentului aflăm" notițele: 

„satul 'Poporouţi; „Tb xwpă Twrbpofitiv“; „'atsi = 1212 Noev n = 

30%; „ISpisoe a Toporăuţilor de la Măriea sa Mihai Vodâ; „Nr. 4 

„Barnovscl „Nr. 6%. Documentul a fost trădus de Wiclen- 

hauser i în limba germână și publicat în Bochotin, pag. 88—9; cf. și 

19*
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pag. 92, nr. XXIX și notele dela. acest număr. de pe pag. 119. 
Wicksnhauser serie „Michael“ în loc de „Misail“ și greșeşte î în cal- 
culaea anului i punând , 1104* în oc de „1703%,. 

15. Document din anul 1706. 
Stimar: Mihai Racoviţă: Vodă scuteşte s satul Cuciur a mânăstirii Putna de diferite 
IE „dări. -. - 

- + Io Mihai Răcoviţă Voevod Bojiiu melostiu i gospo- 
dar Zemli moldavscoi. Bine vrând domnia mea a cerea bunele 
și fericitele lucruri, ce-au făcut și au lucrat alți blagocestivi răpoosaţi 

domni, ce-au fost înaintea noastră de Vau făcut salașe Domnului 

și:Mântuitoriului nostru Is. Hr. case dumnezeești, mânăstiri 

și bisiarici și li-au întărit și le-au miluit cu veșminte bune și cu 

odoare scumpe și cu obiciai de milă și de folos, vrednici fiind ca 

niște stăpânitori, acestui pământ moldovinesc. Drept aceea și domniă 

mea socotind că, nici un lucru nu stă pre pământ nepremenit și cu 

moartea .neînsoțit, ci ca floarea s'arată și ca umbra trece și să răsi- 

pește “tot omul, pentru aceea Domnia mea împreună cu ai noștri 

preasfinți părinți alesul Misail, archiepiscop și mitropolit 

Suevschi, și alesul Lavrintie, episcopul de Roman, și alesul Ghidioan; 

"episcopul de Rădăuţi și alesul Varlaam, episcopul de Huși și cu tot 
sfatul nostru, boarii ţării mari și mici, am luat aminte pentru rîndul 

sfintelor mânăstiri, ce sunt făcute de răpoosaţii domni şi întărit şi 

miluit de ctitorii lor cu obiceiu bun și cu sate cu vecini și cu ţigani 

Și cu altă milă, că să le rămâie pre urmă vecinică pomenire. Acum 

la vremile ce ne aflăm fiind ţara lipsită și cu multe nevoi împre- 

surată și sfintele mânăstiri lipsite de vecini și de ţigani, ce le era de 

folos și de ajutor, macar în cât greu ne aflăm 'la -vremile acestea, 
milostivitu-m'am: Domnia 'mea pre sfânta mânăstire Putna cea 
făcută, de bunul și blagocestivul Domnu Stefan Vodă și am extat uri 
sat-cu: vecini, anume Cuciurul;'ce iaste în ţinutul Cernăuţilor să fie 
în:pace de desiatină de stupi și:de gorștină de oi și de mascuri, câte 
bucate vor avaa acei vecini âcesti Sfinte mânăstiri dintracel sat din 
Cuciur, să fie în pace de desiatin ; și gorșiin; să-i gorștinească egu- 
menul' dela: acea sfântă! mânăstire, să fie pântru ceară și tămâie și 
unt de lenin la, candile în sfânta mânăstire, 'Așișderile să fie în pace
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acei vecini. acei sfinte mânăstiri de conace, de podvoze, de eai de 

olae, de solărie nici starostii de Cernăuţi saa deșugubinari sau glob- 

nici triabă să n'aibă a îâtra într'acel sat, a judeca sau a globi, fără 

„cât de sar tîmpla să facă ei vr'o mârte de om, atuncia să aibă treabă 

_xornicul cel mare, pentru aceia toţi să aibă a le da bună pace, că 

cine s'ar ispiti-a le face vre-un val-peste cârtea "domnii mele, va fi 

de mare certare. Așișderile după a noastră viaţă și domnie, pre cine 

domnul Dumnszeu va alege a fi domnu aceștii ţări Moldovei, poftim 

să m'aibă a strica mila și întăritura noastră, precum nici domnia, 

mea. nu stricăm mila și întăritură altor domni ce-au întărit și miluit 

sfintele mânăstiri, ci mâi vîrtos să aibă a da și întări șa milui, ca să 

rămâie și lor în urmă vecinică pomenire, şi într'alt chip să nu fie. 

Io Mihai Racoviţă Voda mp. | a Ea 

| u ias blit tsi dek. di den.: 

IN | SI 7706 Dec UL. : | 

+ pisal Vasile Niagul. 

« 

„_? Note: Documentul este scris pe hărtie. Sigilul domnesc este 

mie și roș. Documentul a fost proprietatea consilierului de finanțe 

Tyminski, eară astă-zi a Arhivei ţării din Cernăuți. IER 

16. Document din anul 1707. a 

Sumar: Antioh Constantin Voevod întărește mânăstirii Putna satul Cuciur cu Țigani 

| şi vecini, eliberându-l de dări şi vămi. | ăi 

- +4 To Antioeh Constantin Voevod,: Bojoi melostiu gospodar 

zemli- moldavseoi. Bine vrând Domnia mea a cerca bunele și feri- 

citele lucruri, ce-au făcut șau lucrat alți blagocestivi răpoosați 

domni ce-au fost înaintea noastră, i-au făcut sălașe domnului. și 

Mântuitoriului nostru Is. Hr. case dumnezeești, mânăstiri și biserici 

și le-au întărit și le-au miluit cu veșminte bune și cu odoare scumpe 

și cu obiceai de milă și de folos, vreadnici fiind ca niște stăpânitori 

acestui pământ moldovinese — drept aceea și domnia mea socotind 

că nici un lucru nu stă pre pământ nepremenit și cu moartea neîn- : 
*



182 

soțit, ce ca umbra trece și cafloareasă topia ȘI să răsipiaște tot omul, 
pentru aceia, domnia ' mea împreună cu a noștri preaosfinţi părinți 
“alesul Misail archiepise și mitropolit Sucevschi și alesul 
Lavrentie episcopul de Romar și îlesul Ghideon, episcopul de 
Rădăuţi și alesul Varlaam, episcopul de Huși și cu tot svatul nostra 
boarii țării mari și mici, am luat aminte pentru rîndul sfintelor 
mânăstiri ce sunt făcute de rapoosaţii domni și întărit și miluit de 
ctitorii lor cu obiceie bune și cu sate cu vecinii și'cu țigani și cu 
altă milă, ca să le rămâie [pe urmă vecinică pomenire, acum la 
vremile ce ne aflăm fiind țara lipsită și cu miilte nevoi împresurată 
și sfintele mânăstiri lipsite de vecini și de ţigani, ce le era de folos 
și de agiutor, macar în cât greu ne aflăm la vremile acestea, milo- 
stivitu-m'am domnia mea pre sfânta mânăstire Putna cea făcută de 
bunul și blagocestivul domn Ștefan Vodă și am ertat un sat cu vecini | 
anume Cuciurul, ce iaste la, ţinutul Cernăuţilor, să fie în pace de 
desiatină de stupi și de gorștină de oi și de mascuri, câte bucate 
vor avea acei vecini acei sfinte mânăstiri, dintr'acel sat din Cuciur, 
să fie în pace de desiatină și de gorștină, să-i gorștinească egumenul 
dela acea sfântă mânăstire, să fie pentru ceară și tămâie și unt de 
lemnu, la candele în sfânta mânăstire așișderile să fie în pace acei 
vecini acei sfinte mânăstiri de „eonace, de podvoze de cai de olac, 
de solărie, nici starosti de Cernăuţi sau deșugubinari sau globnici 
triabă să n'aibă a întra înt'acel sat, a-l judeca, sau a-l globi, fără 
cât de s'ar tâmpla să facă ei vr'o moarte de om, atuntia să aibă 
triabă vornicul cel mare, pentru aceia toți să aibă ale da bună pace, 
că cine sar ispiti a le face vre-un val peste cartea domniei mele va 
fi de mare certare, așișderile după a noastră viaţă și domnie pre 
cine domnul Dumnezea va, alege a fi domn aceștii țări Moldovii 
poftim să n'aibă a strica mila, și întăritura noastră, ce mai vîrtos să 
aibă : a da și întări și într'alt t chip să nu fie. 

. 

U 1as lit acei Fevr. 6 

ia 7215 (1107) 
Ş - Antioch Constantin Voevoda mp. . 

i ă N L. S. | . 

EI POR a: - e ui + Vasile. Niagul.
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“Note: Documentul scris pe o coală de hărtie groasă a fost 

publicât de G. Popovici în Candela, Cernăuţi 1886, pag. 538—9. 

EI a fost proprietatea consilieriului de finanţe Tyminski, eară astă-zi 

se află în Arhiva, ţării din Cernăuţ. i i 

17, Hotarnică din anul 7270 (1762), Noemvrie 2. 

Sumar: Suretul hotarnicei pentru a 4. parte de sat-Ropcea, -făcută la poronca lui 

Grigorie loan Voevod de Vasile Buhăescul și Lupul Hadânbul. 

Din luminata poronca Mării Sale Luminatului " Preaînalțat 

Domnul nostiu Măria sa Grigorii loan Voevod, fiind noi rinduiți - 

hotarnici ca să hotărim toate moșiile sfintei mânăstiri Putnii ce ar 

avea la ţinutul Sucevii, de vreme ce aa, jăluit sânţia, sa Pahomii 

igumenul și cu tot soborul sfintei mânăstiri Putnii, ca are mână- 

stirea a patra parte din tot satul Ropce, cumpărătura răposatului 

Calistru ce au fost episcop la Rădăuţi, dela Vasile Ropceanul cu 

zapis din ac (1200 =— 1692), care zapis Pam văzut și noi, și episco- 

pul Câlistru, fiind de postreg dela mânăstirea Putna au dat-o danie 

mânăstirii, și fiind nealeasă, nehotărită și noi având poroncă a o 

hotăzi: am făcut cercetare, și aflând noi pe un mazil delu Suceavă 

anume Stefan Stirce om de ispravă, carele au știut hotarul satului 

Ropcii, că și mai "nainte vreme din poronca domnească lau fost mai 

măsurat acest hotar cu fune, când au ales și au hotărît satul Ardăneștii 

al lui Grigorii Hăjdău, carele iaste arătat hotarul Ardăneștilor la 

osăbită hotavnică al lui Ştefan Stirce, și al lui Culmoţehie ce iaste 

pe din jos de Ropce,. între Curapeii, și între Ropee și li-am hotărit 

cu pietri împreună cu acel Ștefan Stirce am măsurat tot satul Ropee, 

începând măsura satului Ropeii dela 3 movile ce sunt hotaru între 

hotarul Storojeneţului cu Ropce. din sus, fiindu de faţă și reziașii 

din Storojineţu, și acești reziași de Ropce, anume Ursachi Grecul, 

și Vasile Canteș, și s'au făcut ace măsură în curmezișul satului Ropcii 

pe șesul Siretiului despre apus, din hotarul Storojănețului din sus, - 

până în hotarul Ardăneștilor din jos, care iaste însemnat cu pietri 

hotarul Ardineștilor despre hotarul Ropeii, și sau aflat hotarul 

Ropeii pai (114) funii, și fune de 20 stânjini, și stânjinul de 8 palme 

domnești, din cure s'au scos parte mânăstirii, a patra parte din tot
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sutul 28 de funii 10 stânjini, și sau dat aceasta parte mânăstirii: pe 

coasta hotarului pe din jos: pe unde se hotărește cu Ardeneștii, fiind 

că și acel sat Ardeneștii ce iaste alăture cu Ropce pe din jos, iaste 

iarăși a mânăstirii, dat danie de Grigorie Hăjdău stăpânul moșiei, 

și am socotit a fi cu cale ace parte a mânăstirii din Ropce, să să 

dea iarăși alăture cu altă moșie a mânăstirii. Iar hotarul aceștii a - 

parte din sat din Ropce a mânăstirii, pe unde să desparte despre 

alte părţi a satului Ropcii, semnele sunt aceste: hotarul să începe 

din opcină peste Siret despre apus și purcede câtră răsărit pe părâul 

Vasileu ce iaste hotar: până într'o piatră hotar ce s'au pus în malul 
părâului Bahnii unde s'au făcut și buor întrun arin, și de acolo tot 

spre răsărit peste câmpu până la altă piatră ce s'au pus în dricul 

„ ţarinii, și de acolo tot spre răsărit și peste Siretiu, la altă piatră ce 

s'au pus într'o așezătută a câmpului, și de acolo tot drept spre răsărit 
până în obârșiile părâului Hlibiciocului celui mic, unde să înfundă 

hotarul în opcină, iar pe din jos despre Ardănești, să fie hotar aceștii 

părți de moșie, pietrile hotaii, ce despartu Ardăneștii de Ropce, care 

sau pus de acești hotarnici Stefan Stire, și Calmoţehie, care sunt 

arătate la hotarnica lor, și s'au dat suret mânăstirii depe ace hotar- 

nică iscălită de noi. Așijdere și din vatra săliștii Ropeii să aibă a 

stăpâni mânăstire a patra parte pe câtă parte are și la câmpu și din 
toate veniturile satului. Ropce, tot a putra parte, și pe hotărire ce 

sau făcut după dreptate ce s'au căzut am dat această mărturie 

hotarică la mâna părinţilor calugări dela Putna ca să le fie de 

credință, Aceasta înstiințăm. Anul “co (1270==1762) Noem. s (2)- 
Vasile Buhăescul biv vel pah. Lupul Hadânbul vornic, hotarnici. 

Note: Acest suret al hotarnicei Ropcii seris pe-o coală groasă 

de hărtie se păstrează în mânăstirea Putna, sub nr. 140 al inventa- 

riului. EI a-fost „scos întoemai de pe hotarniea cea veche a d-sale 

pah. Buhaescul și vor. Hadânbul“, cum seriiu următorii: Nicolai 
Herescul biv starost. mp. George Herescul vel. căp. (Nedescifrabil.) 

la finea suretului. Suretul se află alăturat în trăducere germână 
protocolului aulic de delimitare a moșiilor mânăstirii Putna sub 

nr. 125. Cf. și D. Dan, Putna, pag. 188, nr. 7.
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18. Document din 7229 (1721). 
Sumar: Sandu Ropceanul mărturiseşte, că a zălojit lui Calistru, episcopul Rădău- 

" ţului pentru suma de 147 lei 1/, sat Şchiae depe apa Sucerii. 

+ Adecă eu Sandul Ropceanul scriu și mărturisescu cu acest 

adevărat zapis al mieu la cinstită mâna, svinţii sale părintelui chir 

Calistru episcopul de Rădăuţi, ca să să știe că după moartea frăține 

mieu lui Vasile Ropeeanul, rămăind cătăva dătorie la neguţitori 

Turci carea, o făcuse din viaţa lui, m'au apucat pe mine datornicii 

ca să mă pue la inchisoare într'acea vreme când era omor de ciumă 

în Laș, și nime din niamul mieu n'au vrut să să pue ca să mă scoață 

cu vr'un feliu de mijloc din mâna datornicilor, ce văzându-mă eu 

în nevoe ca aceia și știind pe svinţia sa cau făcut multă inilă cu fratele 

mieu Vasilie când Pau scos din robia Hotinului, iarăș am căzut după 

svinţia sa de au luat acele datorii asupra svinții sale, apucându-să, 

să dea, miare la Turci de leu vadră. Deci sosind și vremea mierii, 

nu Pau dat mâna svinţii sale ca să plătiască cu miare datornicii 

pentru că omorul tot nu să potolisă, ce lau făcut Turcii de li-au 

plătit bănește câte doi zloți pe vadră luând bani cu dobândă, acum 

stând cu svinţia, sa, la, socotială denainte Dumisale Dimitrie” Macrii 

biv vel ban starostele de Cernăuţi fiind faţă și cumnatu misu Gligori 

Săvăscul, din toată socotiala am rămas dator svinții sale cu pA3 

(147) lei pentru carii i-am pus zălog svinţii sale giumătate de sat 

de Şchiae.ce-i pe apa Sucevii și mam apucat de astă-zi Martie în 

Ea (27 ) până la dumineca mare, să-i dau banii și să-m scoțu moșia, 

iar de nu-i voiu da banii, la zi să aibă a stăpâni svinția, sa, moșia, 

în veci iar eu să lipsăscu și pentru credința împreună, cu duraialui 

starostele și cu alții ce s'au mai tâmplat .la. azstă socotială ni-am 

iscălit mai gios. | 

Macri ban mp. 
martur. 

li DCR, (7229=— 1721), N 

Sandul Ropceanul mp. 

+ Sandul Voloinschi căpitan m'am tâmplat la, acest zapis. 

| Note: Acest interesant document scris “pe-o groasă coală de 

hărtie, se păstrează în mânăstirea Putna sub nr, 176 al inventariului 

(0£. D. Dan, Putna, pag. 93, nr. 62).
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"19. Document din anul 1724, Maiu 15. 

Sumar: loan Bals, biv vel vornic, vinde lui Calistru, episcop de Rădăuţi, satul 

Tereblecea. 

Adecă eu Ioan Balș biv vel vornic scriu și mărturisăse cu acest 

adevărat; zapis al meu, cum eu de nime nici silit nici asuprit, ci de 

a me'bună voe am vândut un sat întreg anume Telebești în ţinutul 

| Sucevei cu vad de moară într'apa Siretiului, care sat îm este mie 

de zestre de soera mneu, un sat ce au “fost, vestit. de mare și mi 

Sau venit mie când m'am împărțit cu fraţii mei, deci eu acest sat 

lam vândut Sfinţii sale, chir Calistra, episcopul de Rădăuţi drept 

300 lei bătuţi și mi-au făcut plata deplin întru mâna me, deci 

„văzând eu deplina plată am făcut și eu acest zapis la mâna Sfinții 

sale iscălit și s'au făcut acest zapis dinainte a mulţi poeri ȘI feciori 

de boeri, cari mai gios s'au iscălit și am dat și zapisăle cele vechi 

mâna Sfinţii sale, ca să-i facă și dires di pe cum și pentru credinţă 

am iscălit cu mâna me. lit 1239/1194 1 Mai 15: 

Ioan Balș, biv vel vornie. 

No te: Originalului acestui contract de vânzare se păstrează 

în Archiva Conzistoriului arhiepiscopese din Cernăuţi sub N-rul 65 

al inventariului documentelor. O trăducere germână se află în pro- 

tocolul tabular Nrul 109. privitor la proprietăţile Episcopiei de 

Rădăuţi. pi 

Vornicul Balș, care a vândut moșia Tereblecea opiscopului de 
Rădăuţi Calistru, a fost ginerele visternicului Ursache (6. Dr. D. 

Werenka, Topographie der Bukowina, pag. 103). 
“ Vasile Balș, fiul vornicului Ioan care sărăcise a fost denumit 

în 18 August 1781 consilier al administratoriului Bucovinei, gene- 

„ ralului Enzenberg și asesor conzistorial, iară în 4 Lulie 17 83 con- 

cipisti definitiv al consiliului aulic de răzbel în Viena cu 1000 f. 

salar anual (CE. Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bukowina, 

IV. pag. 40 și 54). 
Familia Balșeștilor se trăgea dela logofătul Balș Toader | 

_(1525—9), ef. Gh. Ghibănescu î în Uricaru XVIII. pag. 448 și Radu 

Rosetti, Pământul, Sătenii și Stăpânii, IL. București 1907, pag. 238, 
nota 2 ..
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20. Document din anul 7238 (1730), lanuarie 15. 

Sumar: Grigorie. Ghica Vodă întăreşte jumătate de sat din Crasna lui Miron Gafenco, 

uricariul, iară cealaltă jumătate pentru mânăstirea Putna, care o primi dela 

răposatul Calistru, fost episcop de  Rădauţi, 

Noi Grigorie Ghica Vodă, bojia melostiu . gospodar zemli 

moldovscoi. Adecă au venit înaintea domnii niele și a tuturor boe- 

rilor noștri moldovinești a mare și mici sluga noastră Miron Gafenco, 
nricariul și ni-au arătat un zapis încredințat din vlit gca (1204=— 

1696) dela, Dumitrașco Ursachie ce-au fost sulger mare, făcut acel 
zapis dinainte a mulți boiari mari, carii și-au: pus și iscăliturile, 

anume Vasilii Costache, vel vor . și Vasilii Cantacuzino vel spat . și 

Ilii Cantacuzino vel stol. și "Nicolai Bașotă vel med. și Ioan 

Sturze, vel jitniceriu și Patrașco Bașotă și Ştefan Ciolpac, Scriind 

și mărturisind întru. acel zapis, -precum Dumitrașco Ursachii, 

sulgeriul, de a sa bună voie au vândut a sa ocină și moșie jumătate 

. de sat de Crasna, ce iaste în ţinutul Sucevii. Aceasta o au vândut 

lui Alexandru Căpitanul, socrul lui: Miron Gafenco cu vecini și cu 
tot venitul drept 300 lei bătuţi. Iar lui Dumitrașco Ursache sulge- 

riul, i-au fost acea moșie dela moșu-său Iordache Cantacuzind ce-au 

fost vistiarnie mare, care moșii fiind de zestre lui Miron' Gafenco 

dela socru-său Alexandru Căpitanul și trăgând Miron Gafenco acea 
moșie la stăpânirea sa, precum au stăpânit socru-său și mai înainte 

Dumitrașco Ursache. Lară rapăosatul părintele Calistru, ce-au fost 

episcop la Rădăuţi, au fost tras aceasta moșie. tot satul Ja, stăpânire 
mânăstirii Putnii cu niște cărți; una; dela Stefan Vodă din ht „apica 

(1121—1613) şi alta dela Georgii Ștefan Vodă din vlit ps 

(1162—1654) scriind acele cărţi pe satul Crasna, cumcă lar fi dat 
danie la mânăstire Putna, un Filpteiu, ce-au fost episcop la Huși, 

deci Miron Gafenco împresurarea despre Calistru Episcopul au fost 

apucat pe Maria Ursăchioaea jupăneasa răpăosatului Dumitrașco 

Ursache, cersindu-ș să-i întoarcă banii cezau dat socru-său pe acea 

moșie, iară Uzstehioaea apucând pe Calistru Episcopul și trăgându-l 

la divan, arătându-i scrisorile ce-au avut pe acea jumătate de sat cu 

vecini ispisoc dela Radul Vodă din vlit gar (7133==1625) seriind 

pe acea jumătate de sat de Crasna cum au fost a lui Grigoraș
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starostele, carele au fost mai pe urmă și logofăt mare, după care 

ispisoe văzut și domnie mă suret la mâna, lui Miron Gatenco, iscălit 

de Sfinţie sa răpăosatul chir Georgie mitropolitul. Aşijderea și izvod 

iscălit de răpăosatul Miron Costân vel logof. și de Toderașeo vistiar- 

nicul, și de Velicico Costân biv comis, și de Alexandra jupăneasa, 

lui Iordache Cantacuzind spăt. fata, lui Gavtilașu: ce-au” fost logofăt, 

mare, Scriind ' moșiile 'ce-au dat de zestre,. Alexandra - spătăroaea, 

ginerelui său lui Georgii Ursâche, ce-au fost visternic mâre, in care 

seria că i-au dât soaeră-sa Alexandra spătăroaea, și acea giumătate 

de sat de Crasna, cu toţi vecinii. Pentru care scrisoare ce-au arătat 

Ursăchioaea, ni-au arătat Miron Gafenco și mărturia dela dumnialor 

Ilie Catarigiul vel logof! și Costantin Roset vel vor. și răpăosatul 

Răcoviţă ce-au fost hatman, Scriind, că și dumnalor au văzut acelea 

scrisori, încă 'și un catastich făcut de Georgii Ursache din vlit 

/3p0 (7170= 1662) în cartea iarăși 'scria că i-au dat'0 soacră-sa, 

Alexandra spătiiroaea ș și acea, giumătate de sat de Crasna cu toți 

vecinii, Așa scriu și mărturisesc acești boiari, cau văzut, și au cotit . 

acele scrisori, care și răpăosatul Episcopul Calistru dacă au văzut 

altă n'au avut ce răspunde, fără cât au dat și sfinţie sa Scrisoare la 

mâna lui Miron Gafenco, Scriind, și mărturisind, cumeă alt divan 

nu mai trebuie din vreme că și sfinţie sa știa cau stăpânit Ursache 

acea, moșiă. Şi înt'acesta chip s'au dșăzat, ca să de Miron Gafenco 

pace Ursăcheoaei, și sfinţie sa să facă un mijloc cu călugarii de 

Putna șă întoarcă lui Miron Gafenco banii ce-au dat socru-său pe 

acea moșiă, precum văzut și scrisoarea, sfinții sals, Scriind intr'acest; 

chip fiind făcută de nainte răpăosatului Ștefan Luca, ce-au fost 

visternie, deci cât au trăit Episcopul Calistru 'au mai dat acei bani 

lui Miron Gafenco pe moșia aceia, Aemi după moarte sfinţii. sale, 

iarăș au cerșut Miron Gafenco' acei bani la sfinție sa Antonii mitro- 

politul când au fost Episcop la Rădăuţi, și la Misail Egumenul de 

Putna, Iară sfinţie sa părintele Antonii înpreună cu Misailu Tgume- 

nul de Putna au dat răspuns, că n'au nici o putință să întoarcă banii, 

Precum iarăși văzut și scrisoare sfinţii sale iscălită de sfinție sa ȘI 
de ipumenul. de Putna, Scriind întracesta - chip, că neavând nici O 

putinţă de întors acei.bani, au.dat voia lui Miron Gatenco, să aibă 
ași stăpâni acea giumătate de sat de Crasna cu vecinii ca asa dreaptă
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ocină, iară'călugării de Putna să aibă ași stăpâni numai giumătate 

de sat de Crasna care s'au aflat că iaste a mânăstirii, de care lucru 

şi ' domnie me dacă âm văzut acel zapis, încredinţat, și alte scrisori și 

mărturii dela, boeri mari carii “mai sus sau pomenit, am crezut, și am 

dat și dela Domnis: me și'am întărit de: mai sus numitului slugii 

noastre lui Miron Gafenco uricariul pe acea mai de sus pomenită, 

moșiă, giumătate de sat de Crasna cu toți vecinii din zapis de cum- 

părătură, ce-au avut socru-său Alexandru Căpitanul” și dintr” alte 

scrisori și mărturii dela boiari. mari, ca să fii lui și dela Domnie me 

driaptă ocină și moșiă, și uric de întăritură dela, Domnie me, cu tot 

hotarul, și cu tot venitul, și cu toţi vecinii câţi să află pe acea giumă- 

tate de sat ce-au ţinut Dumitrașco Ursache, neclătit, și ne rușuit 

stătătoriu în veci, iar acele cărţi ce-au arătat călugării de Putna care 

seriu satul pe Crasna, de sar mai ivi la altă vreme, să nu să uite pe 

dânsele, că mai mult de giumătate de sat nu iaste a mânăstirii, cum 

mai sus arată dovada, și acele cărți au fost serisă, fără socotială că 

mau fost gpd satul mânăstirescu, Deci de acmă să-și stăpâniască 

Miron Gafenco moșia cu pace, și nime altul să nu să amestece peste 

această adevărată carte a domnii mele, aceasta scriem. 
L. S. u Las, lit gcau (7238=—1730) Ghen. gi (15) dne. 

Note: Acest document este un suret sau copie depe adevă- 

ratul document și se păstrează în mânăstirea Putna sub nr. 131 al 

inventariului (ef. D. Dan, Putna, pag. 93, nr. 70). Ela fost făcut de 

Vartolomei Măzereanu, care la fine a adăogat: „Dipe adevăratul 

ispisoe — am scris — Vartolomei Archimandrit Putnii“. 

In capul suretului aflăm notița: „Suret dipe ispisocul lui Gri- 

gorii Vodă din lit = „gcan = Ghen. = ci“, iară pe pagina ultimă: 

vlit 7238. Inv. Nr. 131 şi: „Suret dipi ispisocul gpd. a lui Ilschii, 

pentru pol sat Crasna, iar ispisocul cel adevărat iaste la Ilschi“, 

adecă la fostul proprietar al satului Crasna Alexandru Ilschi. 

21. Document din anul 1742. 
Sumar: Constantin Maurocordat Vodă scutește pe călărașii așezați la Coţmani de 

călărășie, dară să lucreze episcopului de Rădăuţi. 

„La Gavril Neculce Vel Căpitan de Coţmane, pentru cal(ă)rașii 

de Coţmani cari șed pe moșii episcopii Rădăuţilor, să le dei paci
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de călărășie; să rămâie să dă bir cu țar(a), și să lucredzi părintelui 

de Rădăuţi, pe obicei — de vreme că șed pe moșie episcopului de 

Rădăuţi. Iar căpitanul de Coţmani să-ș caute alță călăraș ...., de 

prin alte sate de pe margine, aice: cum dela, Chisălei și dela Male- 

tineți, de la Carapciu și de la alte sate. ar Coţmanilor să li dee 

pace“. 

„Note: Acest document este publicat de dI.N. Iorga în „Studii 

și documente cu privire la Istoria Românilor, tom. VI. pag. 343, 

nr. 965.
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_B. Documente i in trăducere, cari privesc direct. 
Episcopia Rădăuţilor. | 

1. Document din 6921 (1413), 6 Iulie, ! 
Sumar: Alexandru Vodă cel Bun dărueşte domeniul Coţman soacrei sale Anas- 

tasia în uzufruct viager, care după moartea ci să devie proprietatea Epis- 

copiei de Rădăuţi. 

oo e ee pir. Alexander vahrer- Christ and Fiirst . „der 
Moldau thun: mittelst gegenviărtigem fiirstlichen Brief Jedermann; 

der ihn lesen oder lesend hăren wird, kund und zu wissen, wienach 
wir von unserem freien Willen und treuem Herzen der Frau 

„ Anastasia unserer Schwiegermutter das Dorf GroB-Kotzmann mit 
allen dazugehirigen Dorfern genannt Suchoverkul, Hlivestie, Davi- 

denez, mit allen dazugehirigen Griinden bis unter das Dorf 

Wallewa, dann gegen Wallewa bis an den sogenannten Wald 

Dumbrava, in so lange sie lebt, zum Besitze gegeben, nach ihrem 

Ableben aber sollen alle diese obgenannten Dirfer, unter den 

Besitz des Radautzer Bisthums, dem heiligen Nicolao zugehoren, 
allwo unsere Voreltern begraben liegen, als eigenthiimliche Giiter 

verbleiben, damit das heilige Bisthum die Binkiinfte von selben 

auf ewig geniissen mige“ ..... Suceava, 6 Iulie 6921 (1413). 

Trădue ere: 

cc. . . : „Noi Alexandru creștin adevărat și domnul 
Moldovii faceri știre cu aceasta, a noastră carte doranească fie- 

căruia, care o va ceti sau va auzi cetindu-o, că noi am dat cu voe 

liberă și inimă sinceră doamnei Anastasia, soacrei noastre, satul 
Coţmani cel mare cu toate satele aparținătoare anume Sucho- 

vercul, Hlivestie, Davidenţi cu toate locurile aparținătoare până, 

sub satul Valeva, apoi spre Valeva până la așa numita pădure! 

Dumbrava, în stăpânire pe viață, iară după moartea ei toate aceste 

amintite sate să aparție Episcopiei de Rădăuţi, a sfântului Nicolai,



192 

unde -moșii noștri sunt înmormântați, ca moșii proprii, ca sfânta 

Episcopie să tragă veniturile din ele în veci ..... Suceavă în 

6 Talie 6921 (1413). 

Note. Aceasta trăducere a interesantului document a aflat-o 

Al. 1. Bogdan la Lemberg. Trăducerea trebue să fi fost cunoscută, 

sau poate chiar se află în arhiva Conzistoriului arhiepiscopese din 

Cernăuţi, dovadă că „Schematismus der Bucovinaer griech.-orient. 

Archiepiscopal-Diăcese pro 1882 pe pag. 7 îl amintește, tot așa 

Wiekenhauser în Radauz, pag. 160. | 

Noi am primit! aceasta trăducere dela mult repetatul Dr. 

George Popovici, carele o primise dela dl. Ioan Bogdan, profesor: 

universitar și membru al Academiei române (ef..G. Popovici, Anul 

dela Martie în Moldova; București 1905, pag. 18, nota 5).
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C. Documente originale şi trăduceri cari privesc indirect 

Episcopia Rădăuţilor. 

2. Document din 7047 (1539), 13 lunie. 
Sumar: Anastasie, episcopul din Vad dărueşte ' mânăstirii Ptitna 100 lei ungurești, 

„ca să i-se facă amintire în dumineca Arţivului şi apoi alţi 100 lei ungurești 

pentru amintire în dumineca Cincizecimii. 

+ Îlanontuie sija. i mocnit cita. Îl casprueiă co aka CE An 

păst BARBI MOErO ÎV Xa Enna Smaeracie CD Bă. Ve npo-iisonţi nau 

gÂrsI ngoligsoatui. EI sarii în cerkirați cpue, CW BACEA HĂLUEX a5|spaz B0- 

AER. Maue:RE Îi O să „nomSix A AKBOGb. FAKE nosozt Kz crmY mikeoy. 

CTrO ÎN cAARHArO oenenia | npceterku Srrtu. FI nprsâsgutu sin 

măuen ci njnogeku Mpint. Ame ua nSuon, ÎI gâm Emo $ 

oYrâ|gerti. nui îpximăg pur cHAcan. Aa Toopă MI MAMĂ y ru, 

ra” EkIkI BunibiAy SHE puna” GZ ROHANGO il | cepe nagacră. 

â Bay pa Agra. E nani seră ți A4d9 Bpoyris ? orsăpersi. „dA 

Tsopă MA “apSraa NAMA o ru | ua tor. Ep „nagacră a. Boga 

AEgria- EME ÎNH EZ kouAnBo gin. Rp iroymerr puiu. ii aiktaze w 

XA cgălereo. îi H su pyksue exim gi cnAGĂ H noro îiroyme Apetisie. A. 
* ! 

ezct w. X-ră Epacrrso. npiăiterreo W k- kA n ciiw | £ BCTBO. MBI CAREHMO. 

„NOKOAH: coyă£ cle memo. pa sSat tt 1 CE GATOE ngofigroiuie. a 

RO'T Optim No uauie HBo'T'E W naerasuă, fi eparriă ciro mkerra 

CE K'TO HE RYgE eroărru EX C muie Tobe, 'TAkObIH | dă să 

et” ngit Ro. ez ghb Rubin, AM: n Ea crr0 MOHACTHpU. EA'TO 

253, MUa B | 

alt: — ni MONĂ muproă: — 

Trăducere: - 

Cu învoirea, Tatălui și ajutoriul Fiului şi săvârșirea Duhului 

sfânt, iată cu rolul stăpânului meu Is. Ilr., episcopul Anastasie din 
. , 13
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Vad, iată am binevoit cu a noastră bunăvoință și cu inimă curată 

și luminată, din toată voea noastră cea bună, apoi și cu ajutoriul 

lui Dumnezeu și dragostea, cea după Dumnezeu câtre sfântul locaș 

a sfintei și măritei Adormiri a presfintei, curatei și prebinecuvântatei 

stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea fecioarei 

Mariei, care este în Putna și am dat 100 lei ungurești sub arhi- 

mandritul Siloan, ca să-mi facă amintire inuală în vecii vecilor, în 

dumineca Arţivuri în fiecare zi sara parastas, iară, adouazi liturghie. 

Și iarăș m'am sculat și am dat alți 100 lei ungurești, ca să-mi facă, 

şi a doua amintire anuală în veci, sara parastas și adouazi liturghie | 

în dumineca Cincizecimei în fie-care zi sub igumenul Arsenie și 

fiind de faţă fraţii întru Ilristos și văzând și arhimandritul Siloan - 

și apoi igumenul. Arsenie, și toți fraţii, întru Hristos, amiciţia întru 

Hristos și filiaţiunea am juruit până când va sta acest locaș să fie 
dela noi aceasta bunăvoință, iară cari după a noastră viață din 

proistoși și din fraţii acestui sfânt locaș nu va ţine aceasta a noastră 

toemală, unul cu “acela să dee seama înaintea lui Dumnezeu în 

ziua judecății, amin. Scris în sfânta mânăstire în anul 7047 (1539), 

luna Iunie, 13 zile. A scris monahul Spiridon. 

„Note: Acest document este scris răzvedit pe-o bucată de 
pergament de-o lungime de 26 cm și o lăţime de 20-4 cm, Capătul 

stâng de jos a pergamentului este taiat și lipsește. Pergamentul n'a 

fost provăzut neci cu șnur, neci cu pecete. 

Li 

Din dania făcută. de episcopul Anastasie din Vad mânăstirii 

Putna se poate deduce, că acest episcop era din Moldova și cu 

metania dela amintita Mânăstire, 

Despre acest episcop, care a stat în relaţiuni cu Stefăniţă Vodă, 

ef. Iorga, Documente românești din Archivele Bistriţei IL. pag. XĂV 

și SXXIII și IL. pag. XXXVIII și St. Nicolaescu, Documente 
slavo-române, București 1905, pag. 169—70. | 

„Documentul este și din acest punct de vedere interesant, de 

oare-ce el'adeverește existența arhimandritului Siluan şi a egume- 
nului Arsenie (ef. D. Dan, Putna, pag. 117).
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“Fl se păstrează în: mânăstirea Putna sub Nrul. 847 al inven- 

tariului din anul 1863. A fost publicat în românește de Dr. G. 

Ciuhandu în Revista teologică din Sibiiu ex 1909, pag. 103—4. 

3. Document din anul 7094 (1585), Decemvrie 14. 

Sumar: Petru Vodă întărește mânăstirii Voroneţ satul Suhlineul în ţinutul Sorocei 

dăruit ei pe timpul lui Ștefan cel Mare de strămoșii lui George, episcopul ” 

de Rădăuţi și a lui leremic, marele vornic, în urma mărturiei acestora. 

Peter Fiirst aus Gottes Gnaden, Herrscher von der Landsehaft 

Moldau, welcher gestalten vor uns, und unseren adelichen Grund- 

herren erschienen sind, Klostergeistliche von dem Kloster v. Voro- 

nez, und ausgeklaget haben mit grober Wehemuth, und mit grober 

Zeugnih daf vor diesem haben ihnen gegeben, die Grobvăter 

Geistlichen Vaters und Vorbitters Georgi Bischofen von Radowska, 

und unseren getreuen Ilerrn Teremia groben Dhwornik, Ein Dorf 

in dem Distrikt Soroka, benanntlich Schucbhlinezi dem heiligen 

Xloster, und ihren Seelenheil die Privilegien, und Donation, vas 

die Kloster Geistlichen gehabt, von dem Kloster Voronez, sind în 

einer Cellia, oder Mănchstuben verbrennet worden ...... Und 

unser geistliche Vater und Vorbitter Georgi und Radowsker 

Bisehof, dann getreuer und hochgeehrter Grundhesr von leremie 

"Grober Dwotnil, hat zugleich Zeugnib abgeleget, Yie und was 

gestalten, deren Ahnen dieses Dorf benanntlich Suklineze diesen 

Kloster verschenket haben, und wie wir dieser 2* grolen Zeugnib 

gesehen haben, Also auch von uns gegeben unseren Vorbittern v. 

Vor onez, das ist: das Dorf benarintlich Schuchlineze mit Privilegien 

so deren Ahnen zum Theil erhalten, des Geistlichen Vaters und 

Fiirbitters Georgi, Bischof von Radowska,. und unseren getreuen, 

und hochgeehrten Grundherrn Herrn leremia groBen Dwornik, 

von dem alten Fiirsten Hn. Stephana, also solle dem heiligen 

Kloster v.-Voronez dieses oben geschriebenes Dorf mit Nahmen 

Schuchlineze auch von uns mit allen Einkiinften oder Rewenien 

zukommen, und niemand anderer in dieses sich 'einmischen vor 

diesen unsern Brief. Geschrieben zu Jasch im Jahre 7094 im 

Monathe December den 14t* “Tag. Der, Herrscher hat befohlen 

Stroicz Grol Logofet oder Secreteur hat es dicktirt. (L. 8$.). Dumi- 

traseh Heskowiez hat geschrieben. - 

13%
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Trăducere: 

„Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domnul. țării Moldorii, 

iată au venit înaintea moastră și a, boerilor noștri călugării dela, 

mânăstirea, Voroneţului și s'au plâns .cu mare măhnire și mare 

mărturie. că înainte vreme li-au dat moșii părintelui și rugătoriului 

lui George, episcopul de Rădăuţi și a credinciosului nostru boier 

leremie, mare vornic un sat în ţinutul Sorocei anume Sublineul 

sfintei mânăstiri pentru mântuirea sufletelor lor, privilegiile și 

'donaţiunea, însă, ce au avut-o călugării dela mânăstirea Voronet, 
au ars într'o chilie .... ... Şi părintele și rugătoriul nostru George 
'și episcop de Rădăuţi apoi eredinciosul și cinstitul boier Ieremie, 
“mar rele vornic totodată au mărturisit, cum moșii. lor au dăruit acest 

“sat anume Suhlineul acestei mânăstiri și văzând noi marea mărturie 

a acestor doi, am dat și noi rugătorilor noștri din Voroneţ satul 

"numit Suhlineul cu privilegiile ce-au avut dela moșii părintelui şi 

'rugătoriului George, episcopul de Rădăuţi și a credinciosului şi 

cinstitului nostru boier domnului leremie, marele vornic dela 
bătrânul Ştefan Voevod, deci sfânţa mânăstire din Voroneţ să aibă 

"mai sus amintitul sat Sahlinieul și dela noi cu tot venitul și în el 

înaintea, acestei cărți a noastre nimene să nu se amestece, Ss a scris 

în lași în anul 7 094 în luna Decemvrie în 14 zile, domnul a 

poroncit. Stoici a dictat, Dumitraș Heșcovici a scris. L. $. 

No te: Documentul original, depe care s'a făcut trăducerea 

germână cu ocasiunea, delimitări moșiilor mânăstirii Voroneţ, se 

pare, că s'a pierdut. 'Trăducerea germână, făcută în 31 Decemvrie 

"181 în Suceavă de locotenentul M. F. Lopeisky, se află alăturată 
protocolului de delimitare a amintitelor moșii sub nr. 54. La finea, 

trăducerii se află notița: Cele : însemnate cu puncte nu sau putut 
cet din causa, că, scrisoarea era ștearsă. 

| Pisarul Dumitraș, care ca atare este cunoscut și din alte docu- 

mente (Cf. Gh. Ghibineseu, “Uricariul XVIII. pag. 529) apare în 
acest document pentru prima dată eu pronumele „Heșcovicit.
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4. Document din anul. 7097 (1589), lunie 20. 

. Sumar: Petru. Vodă confirmă că stolnicul Nicula, cărui i-a vândut satul fost 

domnesc Volovăţul, Pa schimbat cu Georgie, mitropolitul Moldorvii pentru 

satul Stanileşti din ţinutul .Hotinului. iară amintitul mitropolit la dăruit 

mânăstirii Suceviţa. | 

. 

, 

AMmaocri Bomie MBi Îl IMerpz BOEOBA. TOCNOBAȚA EMAH 

MIA ABCKOM. Buamennro unim. € CUM. AHETOM HauHM czebm- 
k'TO Ha em EX3pHT HAN srv Ero Geanwurr. Ge mo nernhin. 
statu - puiu. Nan HHKYAA CTOAHME. CAY&HA | Ham npaton “ebpuw.: 

MĂ Mn suge ngasorregitot ero cAYmRO 0 Iad. RAAOBAMHECAH: 

ero Wconud n: nani MANECA, „AAA H  NOMHAOBAAH EM £ro 

Mac dee Y MOAgAECKON. CA Ego ceno ua nat XonoszuBa: Y. 

BOAOCT eat] eo MY. uro 'TOE CEAC a um XonoszubA. BMAO Ptatue: 
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zar peconarr'k BA nor praf EMEROMY, n EFAA BANANTHXWM AANTOE- 

Tank Yna Boeswae. H Fnnuk HEGOAN MIoruX. ARO pa Fer EMY 

tac Spur. num ca Bzcem A9Xog0N. H  mrom ua npingei 

npto nam. npa oyeka HĂUIIINIt MOAAAGCRHAMIĂ contpute' KEAN=: 

KHMH- HMAAHMBI. Mau” ekputin nam HHRBAa crTOAHHK. N0 ErO goRpon: 

SOAK HHKHM “uenouYa aer ăuu TpuicAOSAti, H uam'BuYa mot „Emuut 

mucânnidt cea “ua NME XOAOBZUGA E Sia II MOAERHHIZ Au KȘp 

ruvwoprie | MH'TpONOAT | cYuazcin. “a. Ga WM MONEGHHKZ HU KM 
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H  MOAERHHRY name, KYp ruwprie MUT pONOAN'T eSaaezin, 'TOE 
np'E o peneriNOE cEAO Mă MM'E XOAOBzu BA. KAkO pa tor crin. n! 
Hac Spun. n Comună cu BcEm BoXos0m. H WE rom ru nginoe npEa 
HAMH, H mpa HALHMH GOAEpH BEAHRHMH H MAAHAu. Sia HM MO- 
AEBHAK Ha KV Șp ruvoprie MUT pONOAAT, COmaBckin. n c& BOAR H cz 
TOKMEKV,  MATERH H Bparriem | crem. no tro „A9EpoR. BOAR 
HHIKHM NE NouvA ge. Ann NphicHAOBAn. HA ceonal cra npo- 
u3sonrHiem, H aan cTriien W_NOMMAOBAA Cc 'TOE BHuIE nuncatioe CEAO 
na um'k Xonoszuf AX crrăă nonocagpariuiăă MoNaCTuj. peoatăă 
cOovesratga | EAER ECT Xpant ezekpceuie. fa său chica matuero HY x: Xa. 
H x NOXEOAX Gia n cita n cro aka. Tponue eTaa, Ex miGehuunta 
H nepaBayiniă. ERE CTHCHĂ ca XoTBuient, ROI, CAM MoRoc43 pi 
Henpisa Wenosanie. emnupevehuăă | crăă Monaerup.” EA Age 
cec n uz Bagui$ ago u PU AETEAENI. n „BparriaM CTIICH. AKO 
Aa Bz ger Hi srtuăă namibrr. Hno MH BHA/EBUUE HX pOBpOBOANON 
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EHUH. EEE ECT pam BZCK pacenit, fa EA H chica Hawerd MS % Xa. 'TOE 
gt prier nor CEO Ha nm'k XonoszuSA. RARkO Aa Ecr crin MOHACTHp 
n 9 mac Spun. ni Omu ca BzceM pOXOA0M aenopSuuerinto HKkO- 
AUBE Ha BERH BBuHIA. A XO'Tap 'TOro cEAa, Ha HA'E XonoszubA AA 

Ec Y Scux C'TOpOH, noerapom$, Xo'Tapv noszpA nasbka WRMBAM. 

A na ro cor BRpa Mauro Rea, BHUIE nucafmaro mu. Îlw | NET pa 

EOEGO GE» n NB 3AEAcuHAro, eta reâmn eredpana soro H spa 
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NOBOTpAAckHX. B'Bpa Nana Lă îl a pere. TETMANA Hi NpzKanAsa cYua- 
caro. t'fpa Nana spSr NOCTEANHKA. spa Mana HX pzGăiiRo enb'rapt. 
&'& pa NăHa ruwvprie "ĂUUIHHKA. B'Rpa NARA defect . pa nana 
CTân ROMICA. n vipa Back BOAp HAwHYX MOAA 
Manx, d no nana AHBO'T'E, K'TO sS aer. Y ter ALX, MAN 
W nawerd pOBĂ. HAH Nak korosă H3REpETA ntipeal ET Bemnii Ha- 
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TOT BH HE nopSuna, HAUIE nucatinon găâuit. H nNo-
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NICA AVMHTpY 0 ACWX EATO 313 MU RA KRA Ri 

Trăducere: 

Din mila lui Dumnezeu noi Io Petru Voevod, domnul țării 

Moldovii. Facem știre cu aceasta carte a noastră tuturor, cari se 

vor uita pe dânsa sau vor auzi cetindu-se. Iată adevărat credin- 

ciosul nostru pan Nicula stolnicul ni-au slujit nouă drept cu cre- 

dință, văzând noi! deci dreapta și credincioasa lui slujbă faţă de 

noi, Pam miluit deosebit și cu mila noastră, i-am dat și Pam miluit 

dela noi acu în a Moldovei cu un sat anume Volovăţul in 

ținutul Sucevei, care sat anume Volovăţul au fost al nostru drept 

domnese, supus ocolului Badeuţului. Și lam miluit pe dânsul 

pentru a lui dreaptă credincioasă slujbă, care ni-au slujit nouă și 

țării noastre, apoi pentru-că ni-au dat nouă șesăzăci de mii aspri, 

când ni-au trebuit nouă la trebuinţele ţării și când am plătit datoria, 

lui Iancul Voevod și alte multe nevoi, ca să-i fie lui dela noi uric 

și danie cu tot venitul. Şi întraceste aşijdere a venit înaintea 

„noastră, și înaintâa tuturor boerilor noştri moldovinești mari și mici
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credinciosul nostru pan Nicula stolnicul, din buna voea lui nesilit 
neci asuprit de nimene, și a.schimbat acel mai sus seris sat anume 
Volovăţul cu părintele și rugiitoriul nostru chir Georgie mitropo- 
litul Sucevii și cu învoirea și voea maicii Sfinţiei sale, Maria, soţia 
panului Movilă logofătul și cu voea fraţilor Sfinţiei sale, a credin- 
ciosului și cinstitului nostru boier, panul Ieremie, mare vornic a 
ţerii de sus și Toader și Simeon ceașnic, s'a sculat și a dat schimb 
pentru schimb credinciosului nostru pan Nicula stolnicul dreapta 
lui danie și moșie și cumpărătură din priviliile ei drepte satul cu 
numele Stanilești în ţinutul Hotinului, care sat a fost remas ca 
partea Sfinţiei sale, deosebit de ceilalţi fraţi, însă jumătate de sat 

a fost moștenirea Sfinţiei sale, iară jumătate a cumparat-o Sfinţia 

sa dela nepotul său “Dumitru Moviliţă. Noi deci -văzând schimbul 

lor din bună voe și cu împăcaie dintre dânşii am dat și noi așijdere 
dela noi și am întărit părintelui ȘI rugătoriului nostru chir Geor gie, 
mitropolitul Sucevii acel mai înainte numit sat cu numele Volo- 
văţul, ca să fie Sfinţiei sale și dela noi uric și danie cu tot venitul. 

Şi întwaceastă încă au venit înaintea noastră, și a boerilor noștri 

mari și mici părintele și rugătoriul nostru chir Georgie, mitropo- 
litul Sucevii și cu voea și învoirea maicei și a fraţilor Sfinţiei sale, 

din voe bună, nesilit, neci asuprit de nimene, ei din bună voință, 

și a dat Sânţiă sa și a miluit cu acel mai sus scris sat anume 
Volovăţul sfânta nouzidita, să mânăstire, numită, Suceviţa, unde 
este hramul Inviării Domnului Dumnezeului și Mântuitoriului 

nostru Is. Hs. și întru mărirea Tatălui și Fiului și sfântului Duh, 
. Treime sfântă, de o ființă și nedespărțită, care Sfinţia sa, cu voia lui 
Dumnezeu î însuș a zidit din nou, din început din temelie mai sus 
amintita sfânta mânăstire pentru sufleţia” sa și pentru sufletele 
moșilor și părinților și fraţilor Sfinţiei sale, ca să le fie lor vecinică 
pomenire. Deci : Și noi văzând de bună, + voea lor danie și miluire, și 
noi aşijdere am dat dela noi și am întărit. susamintitei sfintei nou: 
ziditei mânăstiri Suceviţa, unde este hramul Inviării Domnului 
Dumnezeului şi Mântuitoziului nostru Is. Hs. acel mai înainte 
amintit sat anume Volovăţul, ca să fie sfintei mânăstiri și dela noi 
uric și danie - cu. tot venitul nesmintit nici când în vecii vecilor. 
Iară, hotarul acelui sat, anume Voloviţul să fie din toate părțile
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după vechiul hotar pe unde au ţinut din vechime. Şi pentru aceasta 
este credinţa domniei noastre mai susserisului noi Io Petru Voevod 
șI a preaiubitului fiu a doniniei male Ștefan Voevod și credința 
Ahier eilor moldovinești, a părinților rugătorilor noștri chir Ag gafton, 
episcopul Romanului și chir Ghedeon, episcopul Rădăuţului ȘI 
credința boerilor noștri, credinţa boeriului Bucium, voinicul țării 
de jos, credința boeriului Zota, și boeriului . Georgie, părcălabi de 
“Hotin, credinţa boeriului Ioan, pârealab de Niarmnţ, credința dereet ' 

și a boeriului Petr -u, pârealabi de Roman, credinţa boeriului Andrei; 
hatmanul și pârealabul Sucervii, credinţa boeriului Brut postelnic, 
credința boeriului Niadăbaico spatar, credința boeriului Georgie 

ceașnic, credința boeriului  aereet , credința boeriului Stan comis 
și credința tuturor boerilor noștri moldovinești mari și mici. Lară 
după viaţa, noastră cine 'va fi din copiii noștri sau din niamul nostru, 
sau ori pe cine-l va alege Dumnezeu să fie domn ţirii noastre” 
etet , acela să nu strice mai sus scrisa noastră danie și întărire 

pentru sfânta mânăstire, . ci să dee și să întărească întru mărirea 
Tatălui, Fiului și sfântului Dub, 'Teime sfânta și deoființă și 

nedespârțită, iară cine-va cuteza să strice sau în altfel să schimbe 
mai sus scrisa danie și miluire a sfintei mânăstiri, acela să aibă a. 

da răspuns înaintea înfricoșatului judeţ al lui Hs. și să fie blăstămat 
și de 3 ori blăstămat de Domnul Dumnezeu și Mântuitoriul nostru 
Is. Hs. și de precinstita lui maică și de 4 sfinți evangeliști, Matei, 

Marco, Luca, Ioan și de sfinţii măriții și prelăudaţii 12 de căpitenie 
apostoli și de cinstiţii 3 mari ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie 

Teologul și Loan Gură de aur și de 318 sfinți părinţi dela Nichea 
și de sfântul arhierarh și făcătoriu de minuni Nicolai și de sfântul 

măritul izvoritoriul de mir Georgie și Dimitrie și sfântul loan cel 
Nou şi de toţi sfinții, și să aibă parte cu Iuda și cu de tei ori 
blăstămatul Arie și cu alți necredincioși, cari au strigat asupra lui 
Hs. sângele lui asupra lor şi fiilor lor, ceea ce este și va fi în veci. 

Iară spre mai mare putere și întărire a tuturor celor mai sus scrise 
am. poroncit credinciosului . și cinstitului nostru boier domnului 

Stroici, mare logofăt să serie și să atârne pecetea, noastră de aceasta 

adevărată carte a noastră. 

A scris Dumitru în lași în anul 7097 (1589), luna ninio 
a 20. zi. „Nicolai Stroici, logofăt mp.



d. 

N 

202 

Note: Pergamentul, pe care este scris acest document, 

măsura 64:5 cm în lungime și 58 cm în Lăţime. Scrisoarea acopere 

o suprafață de 54428 cm și este bine legiveră. Pergamentul 

numai în două locuri este stricat, altfel bine conservat și înzestrat 

cu pecetea, lui Petru Vodă atârnătoare de-o șfoară de matasă roșie 

întunecată. Pecetea poartă inscripția în ceară roșie: ++ AinaoeriR 

BOR ÎW NETA .BOEBOAA POCNOAAP BEMAN MOAg ABCKOH. 

Pe partea de jos a pergamentului și anume în dreapta se află 

următoarea, subscriere: Hukoaan G'rponu awroger = Nicolai Stroici, 

logofăt, iară pe dos următoarele notițe: 4 nerpa sorsoga => dela 

Petru Voevod, apoi: RApITE THADPFIE MIT pONOANIT COMABCRIN MA CEAO 

XoAoEEyb BOAOCTH CO ac OA AAANIE cr'&u MONACTHp CO EBHLyA pOK 

gg = cartea lui Georgie mitropolitul Sucevii pentru satul Volovăţ 

și” distuictul Sucevii dat sfintei mânăstiri Suceviţa, anul. 7997 

(1589); apoi: Iw nerep sorsoaa 1984 ma ceno Xonosey Oyianua. 

10971—1589, IA BOAOEOAEL No. 511 ex 1863 = lo Petru Voevod 

1584 pentru satul Volovăţ, Suceviţa 7097—1589,. pentru Volodeț, 

N-rul. 511 ex 1863. 

Acest document se păstrează în mânăstirea Suceviţa, după 

cum arată ultima notiță, sub N-rul 511 al inventariului din anul 

1863. El a fost publicat în trăducere germână cu clasarea unei 

părți dela început de reposatul Wickenhauser in: Geschichte und 

Urkunden des Klosters Solka, Czernowitz 1877, pag. 64—6. 

5. Document din 7136 (1627), Decemvrie 9. - 

Sumar: Miron Barnovschi Movilă Vodă dărueşte bisericii Adormirii Maicii Domnu- 

lui din lași satul părințese Toporăuți și o închină sf. mormânt din 

Ierusalim. 

Ba um Ga ÎN cita fi crrd AXĂ. Ge ag pan ÎN NORAOMHEI 

cr u Eannockuntu. îi HBO'TBOp'EIjiOn. H nepag a'Gaumbut 'TpORUE 

Sume noxe îi cAYa. n pOBoITaă AkXum Monm npaoraatir 

rigub. ÎS MHpON GpzMOsckiH MOriiAA B0EsogA | sirik miere ripz 

EMA MOĂgAECKON. EATOCAOBEII npEearin cra. Mg Bec cn BAro- 
citat fie iigegasii m Hi3 upesa mrpu mâen. îi papora ME 

rhpzerBon Ii BOEEOACTEOM ZEMAHM 3a nprfezexo afpomS GOrATAUCTEO 

eroin mâru. ngnoYa6 
  

_ ră m $ m m $ 
EArO gâpH Bă NO BORAT ARO W65pA3H HăA
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THR nanărEgii | & vmoă craă monacriije „dă HE mater NOT ABHITA 

Seguună (O cec ramă. uz Aa Mera Aa capeti Spun % 

ramY. îi orga NpHAORHITER empră TOMY Span. a nak cenrbuu 

rr A nâicu AA NOCTABHT cORH apt | Span. coropin 

4 der sort um. fi ga NO poa ge en me ga nphuteăr. maxmB 

Egui pa3 BA EAHL ro BEE 90 Ac6X. vo Bxgt mamă. „Hi 

cisă n uuuk KOMATH a WHH aa Han x npo pan Tan. îi 
niisiă | a nociinăert: 95 erY mi, orogiii cuget 40 MEIIACTII pa te 
ten B% pi ccomY. A erSmai aa HMaen: nocârrH se crai ÎN BEA 
că pot fepocaaumeicaro, - „ră pisi TOE BĂILE niicât mo rEAOp TO- 
nopoS. Aa ecrț | W râmu „NgAtoR DufinS n sanie, Hu „mhosantie 

cr  caacuiu sean uprsii cu epocannmerki. i Spin BM 
nenogSiuetinnom$, uniconit:: na B'ERĂ ete, A xorâp TOMS BHuu€ 
pioreinomă cA6.. da cr îmY Say „eropânii. no cndembă _erâponă 
Xo'Tag nek ya î3 ela Wiisanfi. A Ma mort fct! „ekpa Mauitro 
ra, MH ÎS mupoli epzuobarint MOrHAa EOERO A. ÎL ekpa cărapi 
ustutk. ga nână fiâintauio ritărir seafikaro popa | goană 
EMAf, upa nâuă WHkOApu Xet.mână, H NpAKAAABA CYiaBckaro. spa
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De n ? Sa Sa nn 7 E NAHĂ FASpHAALU BEAMKĂTO propiilica snur ZEeMAfi. skga nană rewprie 
. . . $ n Ei , ROp'E npakzaaga XoTrur cin. e&pă mană rtwprie npzkzadsa uumeu|- 

x Ță N i Pe pa n cxin. B'Epă nană eatugt npakznaBa pomanikOMS. sfpă nană kocrâir 
- pn 7 A $ 7 . a Pg $ N NOCTEANHRA. 6Bpă mană cauti cnzrâpt. sfpă nană kocranruli Kkâ- 

. N $ $ n 'TAKYZHHO amina. pă mană ASnSA sic puurca. s&pă nană rpama . n a $ $ noa y erroanu |ia. BEpă nană miixana Sprrăua xomnca. ÎI spa szc&k c0- 
- . - .. e A. E $ NEpu Matu mMoAgatetukAt pEAfiiimu ÎN MăANMIL. A no Haturi 

- mă $ 3 m $ la n m ,_ xficork fi rnăamu. Emo zarit ripz Y SETH Haule HAN VW HaLuEro 
Dep ma. 4 a Se $ popa. Han nak 6zA | kmo Fara HBEERET ripz RITA HALE EMA 

$ $ $ 75 $- 7 Day mp aa moAgaterkn. 'ror eu tim ienopYună nătutro gpaânie n madeanie, îi 
- » Ay Sa $ ri Pi > a a Serpoenie. „uz aci AA î SkpEnna. cu Î caasnin îi ceanueii 

- . - „_5 : Li A >» a A . upisn fiepocaanater'ku. gastro fer: npason  paânie | A miinoeanie. 
n " . $ m DE 7 $ n A cr'Eu MOHaCTHp W CAMAT TEMU. A AIE K'TO SnokYcurnca pazopuru. 

. - »_a > $ 7 09 $ m mauuE MAOBanie fi Serpornie. mom pă tc nporabr, n pana... 
- . $ 7 - n Sa m o a ini rm rs Fa BTA czTBOpWuară HERO Îi BEMAII, 4 (0 mprirraa Ramripi. n 3 | Ei 
9 1 Aa n m "A $ n n. m my An 1. x» $ CTHX ANocroaii. îi WU d Fisanreacerii, fi 09 "Tual vorpu EA au tineri 

- 7 A - 2 $ a $ Na A 7 7 a rgă dt. îi ga nporagiitea ARO: pasă Îi Astiponă. na copie, îi 
, a 9 7 $ A șa . a pa ÎIMĂET acru cz ao. Îi ca 'mpaka'birom APIA E2 REBROIINUX 

ă A n $ n . $ o» - 7 a %» kana Mah. | anti. a ua cYâulu kp&nGeru îi norspza peuie, 'romY 
a $ , n- $ n BacemS shiue niicătinomă. Beabmu tem, năuemY GEfHoMă. n nomu- 

$- ” E $ rerniomMY BonEpnii. năng AGmurpatuko tepari seAnomY aorobe. 
9 = , n 9. nuca'ru n năme neta” | gasegarii. ez cimY hereinomY Aero namemY. 

Ă 9 PI . a RFI 
IiicaA BOpzatuSA 5 rack SATO „3pâs. MIA AER 0 HU. 

Mnpon Bpanonen soro Mp. L.S. RE 

Trăducere: 

"In numele 'Latălui și Fiului și sfântului Duh. Iată cu robul și 
închinătoriul sfintei și desființă 'și de viaţă făcătoarei și nedespărţitei 
Treimi. Cărei mă închin, slujesc și servesc cu duhul meu eu drept 
măritoriul domn Io Miron Barnovschi Movila Vodă cu mila lui 
D-zău domnul ţării Moldovii. Binecuvântat este prebunul D-zău, 
care m'a ales cu toate bunătăţile din pântecele maicei mele și. mi-a 
dăruit mie domnia și voevodia pământului din izvorul milei sale 

bogate, deci se cuvine purure a mulțimi lui D-zău, că, mi-i deschis 
ușile îndurării sale și lumina înțelegerii și am văzut și am cunoscut, -
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cumeă nici o mărire nu este stabilă pe pământ, că moartea neaștep- 

tată şi fără de vreme, cu o floare veştezește și ca un vis trece și 

nimicește pe fie-care om, de aceea, cu bunăvoința Tatălui, și cu 

ajutoriul Fiului și cu conluerarea sfântului și de viață făcătoriului 

Duh, a binevoit Domnia mea, cu a noastră bună bunăvoință, cu 
inimă curată și luminată, cu tot sufletul nostru și ajutoriul lui 

D-zău, și cu rugăciunile precinstitei stăpânei noastre Niscătoarei 

de D-zău şi purure fecioarei Marii ajutătoarei lumii, și cu bine- 

cuvântarea a patru presfinţiti ai Moldovii, chir Anastasie arhie- 

piscop. și mitropolit al Sucevii, și chir Atanasie episcop al Roma- 

nului, și chir Dionisie episcop Rădăuţului, și chir Mitrofan episcop 

"Hușului, și cu voința întregului sfat a domniei mele, a boierilor 

noştri moldovineşti mari și mici, domnia mea am chiemat pre 

domnul D-zău întru ajutor, şi am început și am zidit casă de rugă- 

ciune și biserică în târgul Iașului cu numele Adormirea presfiintei 

și curatei și prebinecuvântatei stăpânei noastre Născătoarei de 

D-zău și purure fecioarei Marie, și am dat și am miluit acea mai 

sus scrisă a noastră casă de rugăciune cu un sat anume Toporăuți 

cu eazuri și moară, care este la ținutul Cernăuţului, care sat a fost 

adevărat strămoșesc a domniei mele, și de aceea deci domnia mea 

am dat și am miluit și am închinat acea sfântă mai sus scrisă bise- 

rică din târgul Iașului și cu acel sat Toporăuți sfântului, premări- 

tului. şi de viaţă. primitoriului mormânt și dătătoriului nostru de 

viaţă, domnului nostru Is. Hs., care sa făcut om și acolo ne-au 

răscumpărat pre noi de păcatul strămoșesc și din mânele diavo- 

lului, deci a dat domnia mea acolo unde este hranul Înviării 

domnului D-zăului și Măntuitoriului nostru Is. Ils. la sfânta și 

marea, biserică din cetatea Ierusalimului, de unde este inceputul, 

capul și întărirea credinţei noastre și ca să aibă să asculte 'de acei 

oameni, cari patriarhii Ierusalimului vor trimite acolo și am ertat 

acel sat Toporăuţii de toate dările, ca să n'aibă a ni da neci o dare 

neci mare. neci mică, neci să ni facă robotul, neci să plătească 

ilieşul, neci darea, pentru vaci, neci pentru oi, neci una din angherii 
să n'aibă să dee, și iariș să se erte din acel sat Toporăuți 1500 oi 

țărănești, cari se număra ca 150 oi domnești, și 1000 stupi țără- 

nești, cari se numără ca 100 stupi domnești, și 500 de porci ţără-
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nești, cari se numără ca 50 vieri domnești, atâta cât seriem mai 

sus, ca să fie lasaţi în pace fără pecetluire, ca, să nu fie ei năcăjiţi 

cu nemică; dacă însă s'ar afla având mai mult, de cât am seris mai 

sus, să iee dela dânșii gorștina, și desetina după dreptate, cum se 

ie și dela alt pământ şi să fie din toate sus serise dabilări și 

angherii, cum sunt și pe alți oameni din ţara domniei mele. Neci 

pedepsitorii cu bani, neci deșugubinarii să n'aibă acolo treabă; 
întâmplându-se vre-o moarte de om marii vornici să n'aibă treabă 

să cerceteze sau să iee pedepsa din acel sat, ci să aibă a lua călu- 
gării dela sfânta mânăstire ce domnia mea a zidit în târgul Iași, 

ci să strângă aceste toate, ca să trimită câtră călugării, cari se află 

lângă biserica din Ierusalim, casă li fie lor pentru încălțări și 

pentru îmbrăcăminte și alte trebuinți ale acelui sfânt loc și piserica 

lui D-zău, eară sfinţii părinţi, cari se află acolo să aibă a înscrie 

părinţii domniei mele la sfântul și marele Pomelnec, totașa pe 

domnia mea şi pe copiii dăruiți de D-zău domniei mele să pome- 
nească la, toate slujbele d-zăești, după obiceiul bisericesc, așijdere 

și pomenire să ni facă și să se roage la înduratul D-zău pentru 

buna, şi pacinica noastră viaţă, ca purure să putem face milostenic. 

Așijdere călugării dela acea sfântă mânăstire să n'aibă a pune 

acolo orânduitorul său, ci să se pue orânduitoriu de acolo, și întâm- 

plându-se să moară acel orânduitoriu, atunci sătenii de acolo earăș 

să-și așeze alt orânduitoriu, pe care-l vor voi, eară pentru cărăușie, 

ce se aduce, numai odată pe un an la Iași, eară ce va fi acolo 

săcară și sămânătură, şi altă pâne ei să aibă a o vinde acolo și 
banii să-i trimită egumenului, care va fi la mânăstire, care este în 

târgul Taşi, eară egumenul să aibă a trimite la sfânta și marea, 

biserică din Ierusalim. De aceea acel sus scris sat Toporăuți să fie 

dela domnia mea adevărată moșie și danie și miluire a sfintei și 
măritei și marei biserici a lui D- -zău din Terusalim și lor urie 

nestrămutat necicând în vecii vecilor. Eară hotarul a acelui sus 

seris sat să fie din toate părțile după hotarul cel vechiu pe unde 

au ţinut din veci. Eară pentru aceasta este credința domniei mele 
Io Miron Barnovschi Movila Vodă, și credința boierilor noștri, 

credința domnului Ionașcu Ghiangă mare vornie a țării de jos, 

credința d-lui Nicoară hatman și 'părcalab de Suceavă, credința,
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d-lui Gavrilaș' mare vornic a țării de sus, credința d-lui George 

Jora părcalab de Hotin, credința d-lui George părcalab de Niamţ, 

credința d-lui Blându părealab de Roman, credința d-lui Costin 

postelnic, credinţa d-lui Savin spătar, credința d-lui Constantin 

Cantacuzino ceașnic, credința d-lui Lupul visternic, credința d-lui 

Gramă stolnic, credința d-lui Mihail Furtună comis, și credința, 

tuturor boerilor noștri moldovinești mari și mici, eară după a 

noastră viață și domnie, cine va fi domn din. copiii noștri sau din 

niamul nostru, sau ori pe cine domnul D-zău va alege să fie domn 

ţării noastre moldovinești, acela să nu strice dania, miluirea, și 

așezarea noastră, . ci să, dee și întărească sfintei și măritei și marei 

piserici a lerusalimului, căci aceasta este adevărată danie și miluire 

„sfintei mânăstiri dela însuș domnia mea; ceară dacă cineva ar 

încerca să strice miluirea, și așezarea noastră, acela să fie blăstămat 

și afurisit de domnul D-zău, făcătoriul ceriului și al pământului și 

de precinstita Născătoare de D-zău și de 12 sfinţi apostoli și de 

4 evangeliști și de 318 părinţi din cetatea, Nicheei și să se piardă 

ca Datan și Abiron în luptă, și să aibă parte cu Iudeii și cu afuri- 
“situl Arie în muncile cele nesfârșite în veci amin. ară pentru mai 

multă, tărie și întărire acelor toate sus scrise, am poroneit credin- 

“ciosului și cinstitului nostru boeriu d-lui Dumitrașcu Ștefan, 

marelui logofăt să scrie și să atârne pecoiea noastră de aceasta 

adevărata noastră serisoare. 

Miron Barnovschi Voevod m. p. L. S. 
A seris Borlianul în Iași în anul 7136 (1627) Dech 9. zi. 

Note: Documentul este scris pe pergament. De el atârnă un 

mare sigil de ceară roșie legat c'o șfoară roș-albastră pe care este 

înscris în limba slavonă numele lui Miron Movilă Vodă. Docu- 

mentul este proprietatea fondului religionar gr. or. al Bucovinii și 

se păstrează la direcţia bunurilor acelui fond din Cernăuţi. 

O trăducere germână a publicat Wickenhauser în n Bochotin, 
Wien 1814, pas 12—5,



D. Inscripţii cari _privese direet sau indirect Bpiscopia 

Rădăuțului. 

1, Inscripţie din anul 7001 (1493). 

A Ăacrh n cB0uM SEMHKOM H ANOCTOAOM pEk. TE wT "NEA 

BCHE CE ECT post MOA HOBArO BABETA ERE 3a hi n ga Mitorun 

_HBANEAEMA 62 UC ABAENIE rpExwm. MEAOCTIA: ROmIEA Iw Grepann 

BOEGOAA "coreopu ciu NOKPOBEU, Xpam9 Taro A BETEORIŢA H ApXr 

sapa NHKOAH HE! B2 Pa postexs- 8 NE „Za. : 

Trăducere: 

„A dat şi învăţăceilor și apostolilor săi zicând: beţi dintru 

acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei nove, care se 

varsă pentru voi ȘI mulți spre ertarea păcatelor. 

Ca mila lui Dumnezeu Io Ştefan Voevod a, făcut acest acope- 

remânt pentru biserica sfântului făcătoriu de minuni și arhiierarh 

Nicolai, care este în Rădăuţi, în anul 7001 (1493).% 

Note: Acest istoric acoperemânt până nu de mult se păstra 

“ în mânăstirea Suceviţa, unde se pare ca fosti transportat: dela 

Rădăuţi, ca și alte adoare de episcopul și mai apoi mitropolitul 

George Movilă, fandătoriul acelei mânăstiri. In Suceviţa purta el 

Nrul. 249 al inventariului din anul 1863. El astă-zi se află în 

museul urhiepiscopese din Cernăuţi. + 

Despre acest acoperemânt a făcut amintire opiscopal Melchi- 

sedec în scrierea sa: O visită la, câte-va mănăstiri și biserici antice 

din Bucovina, Bucuresci 1885, pagina 54. 

2. Inscripţie depe pocrovățul din mânăstiria Agapia. 

IIpiemx XAEEZ NA ETRHX. csonxk u NpiecTBiHXk HenopS stii 

pAKAX GĂrO păpHEx uH RĂTOCAOEHE H wt'rHEz, NPHAOMHEZ dă CThIMZA 

14
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a 

CROuMz BnkOM pe» NGIHMTE, AAHITE CA EcITh IT'AO MOE. ZA En! B4 
vi .. 

werasnrnie rpExomz. Iun Grea Bornoaa, Pagosun. 

Trăducere: 

Luând pânea în sfintele, precuratele și neprihănitele sale 

“mâni, a mulțămit și a binecuvântat și a sfințit, a frânt (și) a dat 

sfinților săi învăţăcei zicând: luaţi, mâncaţi acesta este trupul meu, 

care (se frânge). pentru voi întru ertarea păcatelor. Ion Ştefan 

Voevod, Rădăuţi. 

Note: Se pare € că, în text după cuvântul: m'kAo moe S'a elasat, 

poate de copiator, cuvântul integrant: nomumor==se frânge. 

Acest poeroveţ, făcut probabil de Ştefan Vodă cel Mare pentru - 

biserica episcopală din Rădăuţi, astă-zi se păstrează în mânăstirea 

Agapia. Inscripţia lui slavonă mi-a mijlotit-o ca multă bunăvoință 

Sf. S. arhiereul Narcis Creţulescu din mânăstirea Niamţ, căruia îi 

exprim aice cea mai călduroasă mulțămită.: 

„8. Inscripţie din 7012 (1504), 1. lunie, 

Gaăta cz6pzuHTEAto RFOY» | EX BERA AMN. _ 

Hoarrea H CZE pAUIHCA CX KUHTA' 8% au BĂrOuBETHEArO. n 

XWAREHBAro Fa mature Iw Gireania BOEBOAA rga. EMA MOAAAE- 

cKOn NO SM:RENIEM H GTBENiEMA H A ANIEAVZ AIpxnenuekona Pagor- 

CKAro RY IuvaHukia: PXROR muororpfumoro Nona Iris, 9 CAABENOAL 

cea Roata 'EA'k „Bi Mega MOTA a. 

pr ăducere: 

„Mărire sfârșitoriului Dumnezeu, î în veci, amin, 

"e a început și sfârșit aceasta carte în zilele dreptmăritoriului 
şi de Hristos iubitoriului domnului nostru Io Ştefan Voevod, dom- 
mul țării Moldovii, prin stăruința și binecuvântarea, și darea arhie- 
piscopului Rădăuţului chir Ioanichie, prin mâna multpăcătosului 
preot Ignatie în . vestitul sat Coţman, în anul 7012 (1504), luna 
Tunie 1.
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Note: Aceasta înseripţie notiţă se află ca postseriptum pe 
manuseriptul slavon, N-rul 577/1V al inventariului din mânăstirea 

Putna, care este un Minciu pentru luna lui Noemvrie. 
Inscripţia aceasta fără șirul întroducător a, fost publicat de 

Dr. E. Kozak în Inschriften aus der Bukowina, pag. 71, notiţa 2, 
iară completă de D. Dan în Mânăstirea Putna, pag. 18—9, nr. 22. . 

4. Inscripţie din 7013 (1504), Noemvrie 18. 

+ GA HROHA wkOBA Ck Bz MAT pononiă g Pa 3o6un npu EiixSno 

KHp IlaXome & AÂITO „ari Mk 10 fii. 

Trăducere: | 

Acesta icoană. s'a fergcat în Mitropolie la Rădăuţi sub epis- 

copul Pahomie în anul 7013 (1504), luna Noemvrie 18. 

Note: Aceasta interesantă inscripție se află gravată pe fere- 

cătura de jos a icoanei sf. Nicolai, care se pare ca fost din inceput 
proprietatea Episcopiei de Rădăuţi, de unde apoi a trecut în cea 

a mânăstirii Suceviţa, unde se află și astă-zi purtând N-rul 469 al 
inventariului. 

Inscripţia aceasta a fost publicată mai întăiu de Melchisedec 

în O visită la câte-va mânăstiri și biserici antice din Bucovina, 
pag. 54 și apoi de E. Rozak în: Resultate meiner Forschungen i îm 

Kloster Sozawiea (în der Bukovina) pag. 180. 

5, Inscripţie din 7057 (1549), lunie 7. 

„Cu voinţa Tatălui, cu ajutoriul Fiului și cu săvărșirea sf. Duh, 

iată, eu smeritul Teodosie, episcopul sfintei Episcopii dela Rădăuţi 
bine am socotit și am făcut această clisierniță în zilele binecredin- 

ciosului domnului nostru 'lon Ilieș, fiul lui Petru Voevod cu mila 
lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, în anul' 7057 (1819), 

Iunie 7.* | 

Note: Aceasta, inscripție a fost săpată slovenește într'o piatră, 
care era pusă pe păretele casei -zidite de episcopul Teodosie de 

Rădăuţi în mânăstirea Niamţ. Casa răsipindu-se, piatra s'a frânt în 
: 14%
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două, din care o bucată s'u pierdut, iară alta s'a pus ca trotuar la 

bibliotecă. Inscripţia s'a decopiat, pe când .piatra sta încă în: zid, de 

vechii călugări nemţeni dela, care a primit-o arhiereul Narcis Cre- 

țulescu: Sfinţia. sa -a depus-o în:tom. IX, .nr. 29 a 'ineditei sale 

„Istorii a mânăstirii Niamţu“ și mi-a pus în 'cunoscuta-i amabilitate 

cu' scrisoarea din 2 Decemvriă 1906 trăducerea ei la disposiție 
pentru care îi exprim cea mai profundă mulțămită. 

“6, Inscripţie din 7066 (1558), 

Bu sit „das. Ra aa cărotrusaro A XGARUsaro Frua nă- 

er În dhegă pa BOERO A ckiel MAT Pnpa EMA mÂgâeă. " 

oroike sper ngecrasri is EA HĂUIEM genu „MO până .. & 

întinynni. înin rebrie. sfonocaReunară na pa” SERA. N -poyraI Eni 

makășie W AGtunra CT pan. W Tpară pună n "Tor 49 „sărospubi n 

BFONOCA:REMHinI FĂ MOB pbIMH ata, Spate, îti aesăgpa BOEEO AA 

CBOHM săropagAlă car Bop cocd HI3apa METBIgst înfii H nocrasua 

însa aa Eguno KYp Anăcrăcie pONMĂck hi, n ApYrn pa pase MHTpo- 

noa KY E.oimie; n Tor gA_ noua | n „ezspzui CA. KHWRHUA AY paria 
a 

PXKOA MHSr prună cmEpent HA npecsuireg MOAEHHRĂ Nona MHIXNna- 

Trăducere: 

„Ia anul 1066. In zilele: drepteredinciosului și' de Hristos 

jubitoriului Domnului nostru Io Alexandru Voevod cu mila lui 

Dumnezeu Domnul ţării Moldovii, și în acea vreme au reposat în 

țara” noastră a Moldovii doi episcopi, episcopul Georgie din de 
Dumnezeu așezatul scaun al Rădănțului și al doilea episcop Macarie 

din părțile de jos, din târgul Roman și atunci drepteredinciosul și 
de Dumnezeu așezatul . și cu fapte bune înfrumusețatul Io Alexan- 

dra Voevod a făcu cu a lui bună înţelepciune sobor, a ales patru 

episcopi și (ei) au așezat doi episcopi, unul chir Anastasie al "Roma- 

nului și al doilea la Mitropolia Rădăuţului chir Etimie și atunci s a 

început și sfărșit aceasta, cărticică Liturgia cu mâna multpăcătosului 
și smeritului preot, a rugătoriului popa Mihail.“ 

| Note: Aceasta interesantă inscripţie o a aflat dl. N. Lorga în 
comuna,: Pata, lângă Cluj: și publicat-o în foaia „Răvașul“ din 
Cluj, care a edat o.retipărire, Cluj 1907.
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- 7. Inscripţie din 7107 (1599) de pe icoana sf, Nicolai din Rădăuţi. 

—- n WBHOBH * n noa x “apkareniteon * n MHIT po” 

nor ' Vitaseu X Tevugriie AloruAa a 62 Sun rrina Iu Spe- 

MHA E MorHAA BOEBOAA XX EAI MHROCT HI “roenoop %* MAE 

MOAgABcKOH E NETO X „303. 

Brăducere: 

:. Şi a încit și aurit arhiepiscopul și mitropolitul Sucevii Georgie 

Movilă în zilele domnului .Io.leremie. Movilă: Voevod, :cu mila lui 

Dumnezeu domnul ţării Moldovii, în anul 7107 (1599). + m 

“Note: Aceasta inscripție ă fost; publicată: mai întăiu de Mel- 

chisedec în O visită lar câtezva.mânăstiri și bisesici antice din Buco- 

vina, pagi. 54, apoi în trăducere germană. greșită de Wickenhauser 

în. Geschichte des Bistums. Radauz,; :Czernowitz 1890, pag. 11: și 

în urmă de E. Kozak în Resultate meiner Forschungen [im Kloster 

- Sotawica (in |der Bukovwina)., în Archiv. fiir slavische Philologie, 

tom. XV, pag. 180: . .. -. : CI 

_ 8. “făscripție din 7089 (1584), 7 lulie. a 

Pi Mamariisg, “cau CTRopri., RPIBLUE Acaiia ENCRONA pABoBCERI n dâAE 

" ErO BA MOnacT ph arania, Hi gene ter, „ XpAMA. șCLRIX ApXHCT pĂTTEAZ 

AuxXanA H TaBpina H NpOHX CHAZ - REGNALITUBIX BA ATA 1310 

BA 3. | | 
| - Prăducere: 

Panaghiariul' acesta, la făcut Isaia fostul episcop de Rădăuți 

și Pa dat mânăstirii Agapia, unde este hramul sfinților arhistrategi 

Mihail și Gavriil și a celor lalte puteri fără de irupuri în anul 

1089 (1581), Tulie 7. 

„i Note: Aceasta inscripție a fost publicat de Melchisedec în 

Cronica Romanului 'I. pag. 212, de unde a luat-o Wickenhauser 

și a publicat-o în trăducere germână în Geschichte des Bistums 

Radauz, pag. 16. 

9, nseripție din 7095 (1587). 
t AV [vân nargiapXE Arion aâ CIA cra Fikoua Bug Tep 

rbd, îhen(9). PagobeomY, A Fi En. Tewoprii pa Aia: :HOBGEA3 pauHaA
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cască vocrrtn monaceru) „Goana, HERE € Xă socgezuie TA Fă H 

Gnca naut 18 Xă. n K'To ZE nokoyti Saari CA Anii ehknz Hati urb- 

K'To W Randregoe A 5 aa $ HENpOLiEIi Y Bă n Gica (na)uero IS Xă 

HA O9 mii OUA, He n HHEn n Aa npuuzre BAGETA ca loygea 

Gxapiwrom Bz AETO „ut. 

- Prăducere: 

Părintele Toachim, patriarhul Antiohiei a dat aceasta sfântă | 

icoană părintelui Gheorghie, episcopul Rădăuţului și episcopul 

Gheorghie o-a dat în nouziditul său lăcaș, mânăstirea Suceviţa, 

unde este hranul înviării domnului Dumezeului și Mântuitoriului 

nostru Is. Hr. Şi cine va îndrăzni so iee ori episcop, ori careva 

din călugări, unul ca acel să nu fie ertat de Dumnezeul și Mânţui- 

toriul nostru Is. Hr. și de 318 părinţi cei din Nicea şi să fie 

numărat cu Iuda Scariotul, în anul 7095 (1587). 

„Note: Presenta inscripție a fost publicată de Melchisedec în 
„O visită, pag. 55, de Kozak în Sutawica, pag. 181 și în trăducere 

germână de Wickenhauser în Radauz, pag. 15—19. 

Icoana aceasta. a Maicii Domnului pe care se află aceasta 

inscripţie se păstrează şi astă-zi în mânăstirea Suceviţa sub N-rul 

413 al inventariului ex 1863. 

10. Inscripţie din 7110 (1602), lulie 27. 
n , - n - „ A Za ri Ba et Sia A ca n „cre pXA- fie 5 crin Tg. CAA- 

M8                    N cY%. n nfzra Ero Mp fi ură npasttuuo? 

|. TÎ Emox8. n crmY npt | Ani n crm9! ant BPocAos%. 

eX39a cari. Xp. envbpeluiit pasii î NORAOHHLA citi ut. KA atac ce 
giincosiă |] Ri înknz păsoexin. A ni a9n$ erp GEAMIA noropE. îi 
Bpă eră | nă cumită, GEAR BrerEpuli sz pusi carâizeriii riină. 

_u iEpeniA | moruaa soesâ.. Îl cz NpHEBAPBACIBI cB0HĂ cană. WI KO- 
cranriă îi antăă pă A corgană Borsgost. BÂTo. pi. PB E3. 

Trăducere:. 

In Numele Tatălui: și al Fiului și al sfântului Dub, celui întru 

sfântă Treime măritului Dumnezeu şi a precuratei sale Maice și a 
-
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sfântului; dreptului Enoh și a sfântului proroc Ilie şi a sfântului 

- oan Teologul, au zidit aceasta biserică: smeriţii robi și închinători 

ai sfintei Treimi, Kir Anastasie Crimeovici, fost episcop de Rădăuţi 

și ' domnul Lupul . Stroici, mare logofăt și fratele lui, dotanul 

Simeon, mare visternic, în zilele dreptmăritoriului domn Io leremie . 

Movilă, Voevod și a preaiubiţilor lui fii: lo Constantin n și Alexandru 

şi Bogdan Voevozi, în anul 7110 (1602), Iulie 27. 

Note: Aceasta inseripţie a fost publicată de Dr. Kozak, 

Inschriften, pag. 12—13. In trăducerea germână alăturată totală 

slavon dl. Kozak a elasat înaintea lui' Enoh „a sfântului€. 

Despre aceasta, inscripţie vorbește și Alop acnitoszy l. 6. pag. 23, 

care însă în nota 1 zice, că despre timpul zidirei mânăstirii Drago-. 

mirna. nu sar afla „mărturii“, iară.pe pag. 53 'susține greșit, că 

Anastasie numai a reînoit mânăstirea. Şi Wickenhauser aduce în 

Geschichte des Bistums Radauz, pag. 19 și 20 textul inscripției în 

trăducere germană. Cele ce însă înduce el pe pag. 19 cu privire la 

inscripția de pe cruce sunt false, de oare-ce data adevărată este 

1639, cf. D. Dan, Putna, pag. 50. 

11. Inscripţie din 7120 (1612), August 26. 

+ ÎÎzsontimemn Sia n „nocnrbuunii EA ca | n erau eiro 

A Xa. CE „36 pan BAKH motro: 15 Xă. Ebpe | Ehnb pa poeti. 

cxrtopitxo cia  RANeHĂ gta, sa um 15 XA |n npkerfu cu. ngu 

AH Iv ocrării noted pf. n CAPRUI CA | Bz an Lt Origă BOE- 
AR ma: 

Bo k. Masă RUA mâria Es. BA” | pui. H expunea Ma AY K5. 
. n - c 

6 AR „PR BI NpH Er ApCE Ii Araci. ' 

La -ăducere: 

„Cu voinţa Tatălui s şi cu ajutoriul Fiului și săvârșirea sfântului d 

Duh, iată cu robul stăpânului, meu Is. Hr. Etrem, episcopul 

Rădăuţului am făcut aceasta . elisiarniță în numele lui Is. Hr. și a 

preasfintei . Născătoare de Dumnezeu în zilele lui lo: Constantin 

Voevod și sa săvârşit în zilele lui Io Stefan: Voevod; s'a început 

în luna lai Martie 26, în anul 1118 (1610) și sa săvârșit : în luna 

lui gris 26, în anul 7120 (1015) s'a făcut pe tirapul eg. Axse 

(mie)... Agaton. -
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Note: Inscripţia aceasta o aduce Dr. Kozak în Inschriften, 

pag. 195—6 în text original slavon; Wickenhauser în Geschichte 

der Klister Woronetz und Putna, ]. pag. 13 se vede că cetind 

aceasta înscripţie, însă neputându-o bine descifra susține, cumcă 

Efrem ar fi adaos tinda, la, biserica episcopească din Rădăuţi. EL 

deci confunda tinda cu clisiarnița, căci știut este, că tinda a facut-o 

- Alexandru Vodă Lăpușneanul î în 30 lunie 1559: la îndemnul epis- 

copului Eutimie. | 

ş 

12. Inscripţie din 7122 od 

Îgsoniniemu Oa. Îi mocn'iueniE ciia. n căspzueniEMI cTro AXA 

s4 Ain RAroberiizaro n Xw meensa|riia nâueră IG Gian sor- 

Ewahi. ch TOMA sobsuigti Brier MACTII Engu gemau MOAgĂBEROM. 

CATBOpH | CIA: RHIrX Atle NOAEBIIZĂ fă EbpE Efkrib pAgOEcRBI | aa 

AUX C6X. n 34 ww BHTEA îră. n sagi Ex cimă MoniaerBIpio MOA= 

Aatnun. Hat t Xpăm sărosrtupenie NBA: Bi. Îi au KTO Ha- 

BAZREHTEM PIĂBOACKRIM - nokdeii BZ3ATH. n nprEnozuTu EX O MONA- 

cr bip ez Hno maro, a Out _dA EXgerb ngorAETE & w fa Ea czTs6p- 

aro HEGO H ama n NeTBIA Ero MiTege. HW0 CTRIXD WU. 

Pui. FIRE 64 NAKEA, n VO pack” crai. Ha HMAETb OyHACrIE ca î- 

AR. 52 A” „pre: | Sprm. ennckon. 

Trăducere: * 

Cu voința Tatălui și cu ajutoriul Fiului și săvârșirea sfântului 
Duh în zilele dreptanăritoriului și de "Hr. iubitoriului domnului 
„nostru lo Ştefan Voevod, ful lui Tora Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu domnul țării Moldovii, a făcut aceasta carțe pentru suflet 

folositoare psaltirea Efrem, episcopul de Rădăuţi pentru sufletul 
său și pentru părinții săi și a, dat-o sfintei mânăstiri Moldoviţa, unde 
este hramul Bunăvestirea presfintei Născătoare de Dumnezeu. Iară 
dacă cineva din îndemnul diavolesc va îndrăzni s'o iese și înstrăinez6 

din mânăstire în alt loe și acela să fie blăstămat de domnul Dum- 
nezeu  făcătoriul ceriului și pământului și de precurata lui Maică 
şi de 318 părinți din Nichea și de toți sfinţii și să aibă parte cu 
Iada. In anul 1122 (1614). 

Efrem.episcop. !
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Note: Inscripţia aceasta a fost publicată de S. FI. Marian în 

Inscripţiuni, Suceava 1900, pag. 109, iară, în trăducere germana 

de Wickenhanser î în Geschichte des Bistums Radar, pag. 23 și 24. 

„13, 3, inscripţie din 7133 (1625), lunie 12, | 

| a H&uâico aia w AB meniu, ca. -TAMrogi E pie. napakaneiăuu 

oȚ eiroe METO „CE BZ ri ÎȘ PA Bors BA „apar T _ nokgice moga 'Tpe- 

neaga KAMEHAA ngi + Fine Hauit KE Sanorit, chin pag Seri, îro 
q 

Sica acre H cxbtut CA Mua HBNIA zi AH. 

Trăducere: 

Ionașcu diac din Dumehii, fiul lui Grigorie, eu am fost parec- 

leziarh în acest sfânt loc în zilele lui loan Radu Voevod, în anul 

1133 (1625) şi sa acoperit atunci trapezaria de peatră sub epis- 

copul nostru kir Euloghie, episcopul Rădăuţului cu a lui osârdie și 

a săvârșit-o în luna lui Iunie 12 zile. 

Note: Aceasta inscripție se află pe un Minei luat dela bise- 

rica din Rădăuţi și depus în Museul arhiepiscopese din Cernăuţi, 

unde se păstrează și astă-zi. Ea a fost publicată pentru prima dată 

ds Dr. Kozak î în Inschritten pag. 116, nota: 1. 

14. Inscripţie din 25 Mai 7151 (1648) 
Hanucaca da AYTOrIA paxoz Mitor r pruanor pasa BORA HBaHa 

84 Snuekoniu Pa puwscon npn Snuckon'k „KYp acradie W AloAga- 

suw. 

Trăducere: 

S'a, seris această liturgie cu mâna multpăcătosului rob al'lui 

Dumnezeu loan în Episcopia Rădăuţului sub Episcopul domnul 

Anastasie din Moldoviţa. 

„. Note: Această notiţă se află pe liturgia slavonă din m. 

Secul a mitropolitului Varlaam din 25 Mai 1643. Ea a fost publi- 
cată de Melchisedec în Chronica Romanului, Il. pag. 232.
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15. Inscripţie din 7152 (1644), Martie 20. 

„Aceasta, 'sfântă carte, ce să chiamă evanghelie de învățătură 

duminicele preste an alese, și împărătești, și sfinți mari, o am cum- 

părat cu smeritul și multpăcătosul Anastasie, episcopul de Rădăuţi 

și am cheltuit de o am înfrumșiat pre de nafară cu ce-au trebuit, 

și o am dat la. sfânta mânăstire la Moldoviţa, unde iaste chramul 

sfentele blagoviștenii și unde-mi iaste postrigul pentru sufletul 

mieu și a părinților miei să ia fie pomană în viaci. lar cinel va 

îndemna diavolul 'de să va ispiti a o lua prinsa și a o muta di la 

acest loc într'altul sau o va vende cuiva, acela ca să fie blăstămat 

de domnul Dumnezeu și de precurata alui maică, și să-i fie lui 

părăș archanghelul Gavriil la înfricoșatul județul lui Christos și de 

niște păcătoși ca noi să fie neertat în veaci. | 

a a 
Ba git ĂroĂ'TBIBA H Xpra Mcusă ua Mae îs Bacitaie Boe- 

coga- rit BEMAU MO pasc BATU. „apus m magiriie k Ă 

a Prăducere: a 

In zilele dreptmăritoriului și de Hristos inbitoriului nostru 
domn Ioan Vasilie Voevod, domnul ţării Moldovii, în anul 7152 

(1644), luna Martie în a 20. zi. 

| Nots: Aceasta inscripție a făcut-o, episcopul de Rădăuți, 

" Anastasie pe evangelia ce-a dăruit-o mânăstirii Moldoviţa. Ea a 

fost publicată de S. FI. Marian în Inscripţiuni, pag. 86—7. 

16. Inscripţie din 7154 (1646), Iulie 8. 

Gie croe RAros'BeTie HanncacA pXROX mnoror rutare HBauka 84 
ehionin pa dwBckou. np'k ehon'E Oewpanr. NpENEXO AIE | Wor CTAA 

MONACTHp NOY'THAA. | 
Să Băronoaeniem wiria. n ocru CHA. N Cz6EpzuuEHIEMZ crro 

AKae BACEEH AUOY H nptisâromoy BOY pAZIOAtOY NO gataat n ROMEL. 

BUCRKOMOY A"BAOY GATOY HE W HEM HAIMHAEMOMB. CAABa Hi BEAHNIIE 

APARĂBA HM OBAACT AMHII. “HAMAC H caspzuuc cie cor BAarog'kCrIe, 

Aaaniem n Oyepz EM H BATRIM NpOHgEOAENIEM, Nana TaEpiHAa XET- 

MANA. Hi KHATHH'R EFO AMATANA, H%E.H WKOBA OROAO H EZIVTpL CZ
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ĂATUIMp EAMKO HM EZ AAA. AA EXACT HM'B2 MAGA H MAgOM Ho 

AN0 CAMȘTH KZ BEINRA HM NAMAT, M BAGE ETO BZ HOBOCZZAAN- 

HBIH CEON MONACTHp AraniA. HĂEKE ECT XpAMZ, CARP CTro ApXAr- 

reaa dluxanAa, n nposiux BEZNAZTHbIX, AUIEAH K'TO MAO A EHTEM 

AIABOACKBIM NOKOYCHTCA NOpĂNHTH ErO W'T CFPO XpAMA BMIWENHCALI- 
HAro. A WIiz AA EZ3AACT CAOEO Mp CTpAuitiniM H HEAHUEAVEgIATA 

CAAIEX. DN CTRIH APXAHTEAZ AMXANAZ AA EXACT EMOY CANEPHUK IA 

eTpauitM CXAHIIH X5Zp AMHUHb. BZ AH BATOMECTUBATO H XpHCTO- 

ARBHBArO ruta tauero wii facnata BorsoAni. rnăp'k Bem MOA A A- 

ckon: BAT „pia. Mea LOvA. H. 

Pră d ucere: 

Aceasta sfântă bunăvestire s'a scris cu mâna multpăcătosului 

Ivanco în episcopia de Rădăuţi sub episcopul Teofan, care a ieșit 

din sfânta mânăstire Putna. 
Cu bunăvoința. Tatălui și ajutoriul Fiului și săvârșirea sfântu- 

lui Duh, atotvăzătoriului și preabunului Dumnezew, care dă după: 

început ș și sfârșit la tot lucrul bun, care se începe cu dânsul, mărire 

și premărire, putere și stăpânire, amin. S'a început ș și sfârșit aceasta 

sfântă bunăvestire cu darea și osârdia și: "bunăvoința . domnului 

Gavriil, hatmanul și doamnei lui Liliana, care au și ferecat-o 

împrejur și inlăuntra. cu aur, cât li-a dat lor Dumnezea, ca să le. 

fie lor spre rugă și copiilor lor, iară după moarte spre veciniea lor 

amintire și au dat-o în nouzidita lor mânăstire Agapia, unde este 

hramul soborul sfântului arhanghel Mihail - și a celorlalți fără de 

trup. Dacă însă cine-va din îndemn diavolese ar îndrăzni! s'o smin- 

tească din sus scrisa sfântă biserică, acela să-și dee sama înaintea 

înfricoșatului și nefățarnicului judecător și sfântul arhanghel Mihail 

să-l supere la înfricoșatul judeţ al lui Hristos, amin. | 

In zilele dreptmăritoriulai şi de Dumnezeu' iubitoriului dom- 

nului nostru Ioan Vasile Voevod," domnul țării Moldovii, în'-anul 

7154 (1646), luna lulie $. Si 

Note: Aceasta, inscripție se află.pe-o evangelie ce-și coman- 

dase hatmanul Gavriil, fratele lui Vasile Lupul Vodă, cu soția sa 

Liliana, la cunoscutul caligraf Ivanco, care a mai scris încă în anul 

1642 o altă liturghie slavonă - «pentru marele logofăt Teodor Iano-



220 

viei. Inseripția a fost publicată de episcopul i Melchisedec în Notiţe 

istorice și arheologice, 31, 32 și 33; Cf. și Chronioca Romanului, 

II. pag. 230. 

17, Inscripţie din 28 Iunie 7177 (1669). 
ILOBEAGHIEM H AAANIEA HM OYCpZIEA H BAATBIM nponesonenlem 

II prkuvcBeijieiiaro. WTIJA: HAtErO, Kyp Gepabunma Snnckonz pă A0BckhiHp 

NpOMEXO AHUK- WT BrOXpANMMATE XpaMa ApXANrEAa- dnxanaa n Ta- 

BpIHAa». Wăpekaa ORbI'T"fGAZ, ezrsopu CAH MACOCAOBEUA. a RAXgET EMOY 

Brkutaa NAMAT H pOAHITEAIE EC 62 CT'RH WpKBHp  MENOPĂLUENO HH= 

KOAHZRE HA BKBI AMHUHZ, EX gun Ilw „AoBia BOEBOAA FOCNOAAPI 

BEMAH ALOA A ABcKOE. BAnkr 3103) “MECUA Bu EH. 

date „.€ . 
Pat Ă spe [Ea i 

. î A a Prăducere: tt aa 

Cu poronca ș ȘI darea și osârdia şi cu. bunăvoința Presfinţitulzi 

nostru părinte,:- domnul" Serafim episcopul Rădiuţlui, „originar din 

biserica, scutită de -Dumnezeu a arhingelului Mihail și Gavril, 

mânăstire împărătească, s'a făcut acest ceasoslov, ca 'să-i fie vecinică 

amintire și părinților lui -în sfânta biserică, rieclintită niciodată. în 

„Vei amin, în zilele lui Io Duca voevod, domnul țării Moldovii, In 

anul 7177, luna lunie 28. i Mie ea 
î Note: Aceasta” inscripţia se află întmun .mare . Ceasoslov 

slavon, care: s'a scris la stăruința 'episcopului de Rădăuţi Serafim 
pentru :.mânăstirea, Agapia, de unde era cu metania. Inscripția a 

fost publicată de Melchisedec: în Chronica Romanului, IL. pag. 

233— 4, , 

îi is 18, Zapis din 29 Mai 7184 (1676), 

„Adecă noi târgoveţii din târg din Nemţ și bătrâni și tineri cu 

toțăi. Șoltuzul Vasilie "și Felten: și Dumitra și: Hanos și Toader a 

popei și:: Dumitrașco Curălariul și Gavril Floarași și Dumi- 
trașco Cotruţă și Simion băiașul și. brâti (frații): Toader și 
Macovei: ȘI Vasilie a Martinoaei și Tine Sasul și cu'toţi și bătrâni 

și tineri, mărturisim cu acest zapis'al nostru căm am vândut părin- 

telui Serafim: Episcopul. de Rădăuţi un vad de moară în uliţa 

andruţăi și paharne să-ș facă, iar de rândul -vănăi- din: paharne cine
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va măcina în moară şi va, face bere în poharne o vamă să să ia, 

iar părintele ne-au dat nouă i (10) lei batuţi și o ialoviţă pre acest 

loc, că au fost nevoe mare pre târg și pentru nevoia târgului lau 

vândut și i-am dat acei bani toţi în nevoia târgului pentru toți 

târgoveții să-i fie părintelui dreptă moșie în veci neclătită și cumpă- 

rătură dela noi şi Savii și Bordișor și pentru credința ne-am pus 

pecete târgului și degetele. noastre să să știe. 
Şlet 3 NA mesţ i Malu ko 

Feltei, Dumitru, Hanos, Doader, Dumitrașco, - (L. 8.) 

Gavriil 'Poader, Dumitrașco, Simion, Macovei, Bordișol, Vasilie, 

Ilie, Savin. 

Note: Acest zapis a fost publicat cu litere cirilice de epis- 

copul Melchisedec în Chronica Romanului Il. pag. 234—5.. 

19. inscripție din 7202 (1694), Maiu 8. 

+ Aceasta sfântă carte, ce să chiamă tălcovanie sfintii evan- 

ghelii mi-au dăruit dumnialui Dumitru cu soţul dumisali Marie 

i ciad îh (și copiii lor) ot Strii, ca să le fie pomană în veci de veci 

neclătit din sfânta episcopie din Rădăuţi în zilele noastre smerenii 

Nicolai Vasilievici episcop Radovschi vă. let ot sozdania mira . (în 

anul dela zidirea lumii) 7202 a ot roj(denia) [iară dela naşterea] 

1694 misiţia (luna) Mai $. 

+ Pelaghie. sta tae cazanie (sfta aceasta cazanie) din Strii 

mi-au dăruit întru zilele preluminatului și cinstitului crai Ioan tretii 

(al treilea) iar în Moldova au fost domn Ioan Constantin Duca 

voevoda. Eu sângur cu mâna mia cea păcătoasă Smerenii Nicolai 

Vasilivici episcop Radovschi am scris. | 

Note: Aceasta interesantă inscripțis am aflat-o pe o pagină 

din mijlocul cărţii slavone întitulată: Gvanreas, care însă în reali- 

tate este 'TLă lcnirea evangheliei de Teofilact. Ea se păstrează în 

mânăstirea Putna sub N-rul 600 al inventariului ex 1863, ef. D. 

Dan, Putna, pag. 80—1 și ilustrațiunea alăturată a inscripției. 

Cartea aceasta este toemai cea primită în dar de episcopul Nicolai 

pentru Episcopia Rădăuţului dela un anumit Dumitru din Strii, 

unde se pare, că amintitul episcop a petrecut mai îndelungat timp, 

„nefiind recunoscut.
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20. Inscripţie din 7252 (1744). 

Catavasiariu, tălmăcit pre limba rumăniască: Cu.multe tre- 

buincioase cântări, Acum tipărit în tipografia cea noao a sfintii 

„Episcopii Rădăuţului, La anul dintăi al înalțatului de Dumnezeu 

Domn a toată țara Moldovii lo loan. Nicolae Voevod, Cu Blagos- 

lovenia preaosfinţitului - Mitropolit al Moldovlachiei Chiriu chir 

Nechifor, Eară cu toată cheltuiala a iubitoriului de Dumnezeu, 

Episcopii Rădăuţului chir Varlaam, la anul dela zidirea. lunii 7252« 

(1744).1) 

Note: Aceasta inscripție a publicat-o. răposatul academician 

S. FL. Marian în Inscripţiuni pag. 70. El a elasat cuvintele: „La 

anul dintăi a înalțatului“ apoi „loan“ prin cari scăpări din vedere 

inscripția era cam întunecată, Aceasta, inscripție documentează, 

existenţa, cea de mulți combătată a unei tipografii la Episcopia din 

Rădăuţi, ef. și I. Bianu și N. Hodaș, Bibliografia românească veche, 

tom. II. fase. L. pag. 79. Un alt exemplar se află în biserica din 

Biserica-albă, ef. Ioan Birlea,. Însemnări din bisericele Maramu- 

reșului, București 1909, pag. 28. 

Acest catavasiriu începe la fila 182 și finește la 183 cu urmă- 

toarea rugăciune: „Întru îndelungata viaţă, pace și sănătate, bună, 

norocire (ani) mulți și zile bune și cu fericire Domnului loan 

Vod(ă) ca să stăpâniască țara Moldovlachiei și să odihniască întru 

preaînalţatul scaun precum să cuvine, păzând ţara, miluind cum 

iaste mai bine cu multă veselie cu-multe buneţe, cu viaţă îndelun- 

gată întradânei bătrâneţe cu doamna cu cuconii întru toată 

nălțimea cu rudele cu boiarii cu toată mulțimea, biruind vrăjmașii 

săi cu putere de sine, cu spat cu buzdugan, prin stema ce iai 

poartă, că a ta iaste mărirea, slava și puterea, stăpânirea și cinstea 

  

| 1) Acest catavasieriu mi la împrumutat părintele 1. Voloșeiue, catechet la șeoalele 
poporale din Câmpulung, cărui îi exprim sincera mea mulțămită,. tot așa domnului conte 
Fr. Bellegarde, deputatul distrietului Câmpulungului, care a avut deosebita amabilitate 
a interveni, ea cartea aceasta să mi-so împrumute. Despre acest Catavasier cf. Vasile Popp, | 
]. e. pag. 99. O copie a acestei cărţi s'a făcut de preotul Aug. Cupa din Cupșeni în Ardeal. 
Cf. Creşterea colecţiunilor Academiei române din 1911, pag. 30. , „”
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și toată ţiner ea cel ce ești mai nainte de veci fără început, acum și 

pururea ș și în veci de veci fără sfărșit, amin.& m 

| „Ultima, faţă a cărții are următoarea. însemnare: „Ostenitoriu 

fiind la, tot uerul Tipografiei Barbul, > Hipograful, Bacurești. “ 

iri ! i: ) 

21. Inscripţie din: 7254 (1745), Sepiemurie 21, 

Întru slava sfintei și de-o fiinţei de viață fă icătoarei și nedes- 
părțitei troițe: Tatălui și Fiului .și Duhului sfânt. Tipăritu — Acest 

Ceasoslav după rânduiala celui grecesc, aecmi întăiu In zilele Prea- 
luminatului Și preaînălțaţului Domn: Ioanăa Nicolaev Voevoda 

Maurocordatu: Cu blagoslovenie preaosfinţitului kir Nichifor Pelo- 

ponesianul. Mitropolit a toată Moldova: Cu osârdie răposatului kir 

Varlaam: episcop Rădăuţului întru așa din nou făcută tipografie 
din Rădăuţi: In anii dela zădirea lumii za, Iară dela Hr. ayme : 
A - 
MUA CEN. kă. 

Note: Aceasta inscripție dovedește hotărit existența tipo- 

grafiei lui Varlaam la Episcopia Rădăuțului. Din Ceasoslovul cu 
aceasta, inscripţie se află două exemplare în mânăstirea Putna sub 

N-rul 472 al inventariului din 1863, apoi un exemplariu în Museul 

arhiepiscopese din Cernăuţi, unul în biserica din satul Horodnicul 

de sus, iară altul în cea din Volovăţ. Și pela alte biserici din Buco- 

vina, se vor mai fi aflând exemplare, ba poate și o samă de biserici 

din Romănia și la mai: multe din Ardeal, cf. Ioan Birlea, |. e. 
pag. 10, 29, 37, 61, 86, 120, 160, 170, 205 și 213. Și Academia 

română posedă un exemplar, însă fără de frontispiciu. Cf. [. Bianu 

și N. Hodoș, Bibliografia românească, veche, IL. fasc. I. pag. 85. 

22. Inscripţie din 7254 (1745). 

Liturghie a sfântului Ioan Zlatoust: Cu mila lui Dumnezeu 

acum. întăi tipărită în tipografia a sfintei episcopii Rădăuţului. In 

zilele prea Luminatului Domn Io loan Nicolae Voevod. Mavro-. 

cordat. Cu blagoslovenia preasfințitului -kir Nechifor Mitropolitul 

a toată Moldova. Cu osteneala și toată cheltueala a iubitoriului de 

Dumnezeu kir Iacov episcopul Rădăuţului. Fiind cursul anilor dela.
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zidirea Lumii 1254, lară dela. Intruparea lui Hristos 1145. Și sau 

tipărit de Sandul sin Irimii tipografului. 

Note: Un exemplar al acestei liturghii româno-slavone se 

păstrează în Museul arhiepiscopese din Cernăuţi. Și Axrhiereul 

Narcis Creţulescu din mânăstirea Niamţului posedă un exemplar, 

totașa Academia română. C£. 1. Bianu și N. Hodoș, Bibliografia 

românească veche, II. fasc. L. pag. 87.
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î E. Acte cari privesc direct sau indirect Episcopia 
Rădăuțului. 

„1. Actul de paretisire a episcopului Calistru din 7236 (1728) Mai. 

Smeritul Calistru, cu mila lui Dumnezeu episcop Rădăuţului. 

Căutând și socotind să poci cunoaște ce iaste omul și altă n'am 

socotit nici am cunoscut fără cât prav și cenușă, și am întrebat ȘI. 

de Eclisiiastul și tot această socotială mi-au adeverit, drept aceasta, 

am socotit să mă duc la pocaanie, fiind cuprins de slăbiciune, și 

de neputinţă, am închinat omoforul pe sfântul prestol și pateriţă 
întru mânele prealuminatului și de Dumnezeu încoronatului! și 

preaînalțatului Domn Grigorie Ghica cu mila, lui Dumnezeu Domn 
ţărăi Moldovei, cu știrea și cu blagoslovenia Sfinţii Sale părintelui 

Gheorghie Mitropolitului și atot. sfințitului săbor și cu voia atot 

blagor odnicului sânat al Mării Sale Domnului și mila lui Dumnezeu 
să fie cu toți, - și mă rog a tot norodului creștihesc pravoslavnie să 

mă iarte și Dumnezău să iarte pe toţi, amin. Vlto 7236 (1728) Mai, 

“Calistru episcop. 

Note: Acest prețios act de demisionare episeopească a, fost 

publicat întăi de d. Hajdău în „Foiţa“ pentru luna lui Maiu 1860 
din Iași, apoi de N. Iorga în- Studii și documente, tom..V. pag. 105, 

nota 1 după originalul, care se păstrează în biblioteca Academiei 

române sub Nr. 53 (LVIII). | | 

| Acest act, de care s'a folosit și lerotei, episcopul de Huși în 

10 Maiu 17 52 (ef. Melchisedec, Chroniea Hușilor, pag. 294). se 

pare ca devenit o formulă, stabilă de care se usau episcopii, cari 

" demisionau. . 

5
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2. Document din anul 1729, Aprilie 17. 

Sumar: Grigorie Ghica Vodă ordinează să se depărteze oamenii din Cernăuţ 

aşezaţi în Cuciur moșia mânăstirii Putna. 

+ Io Grigorie Ghica Voevoda, bojoi melosti gospodar zemli 

moldavscoi. Seriem domnia, mea, la credincios boeriul nostru Dum- 

nialui Dumitrașco Macrii biv vel Bant): staroste de Cernăuţi facem 

ştire Dumitale,. că Domniei mele sau jeluit rugătoriul nostru Misail 

egumenul dela sfânta, mânăstire Putna, zicând că șed osamă de 

Cernăuciţi cu case pe moșila mânăstirii în hotarul Cuciurului ȘI 

fac stricăciune șin erbele ces în fânațu cu vitele lor șI fac satului 

stricare, răspunzândusă Cuciurenii să îngreuiază satul Cuciur cu 

danii, și îș poartă nevoia în târg în Cernăuţi, Deci venind egume- 

nul cu carte gospod să trimiți Dumniata și pe câţi Cernăuceni să 

„vor afla pe locul Cuciurului, pe toţi săi rădice cu case și cu bucate 

cu tot, săi aducă la târg în Cernăuţi. De vreme că nare mânăstire 

neci un folos și incă are pagubă despre dânșii, să dea, pace locului 

mânăstirii, într'alt chip să nu fie, asta scriem, iară  — avea ceva 

a răspunde să vie de faţă, 

(L. $.) U ias lt „ZtA3 (723 111729). ap. 3 (17). 

Note: Documentul este seris pe-o foaie de hărtie. Sigilul 

domnese este foarte mie roș. Cuvântul „Ban“ de sub 1. se vede 

că sa, scris mai târziu peste alt cuvânt sterș, ce era aice. 

Documentul se păstrează astă-zi la Arhiva ţării din Cernăuţi. 

3. Carte pastorală a episcopului Iacov din 1749, Mai 8. 

Sumar: lacov, Episcopul de Rădăuţi, se adresează preoţilor din raiana Hotinului 

pentru darea poclonulni. 

Iacov din mila lui Dumnezeu episcop Rădăuţului. — Molit- 

fele noastre preuți ȘI diaconi, carii vă aflați lăcuitori în eparhia 

noastră la raiaoa Hotinului, dar milă viață pace sănătate și 

mântuire sufletească, vă pohtim dela Dumnezeu atotputernicul, 

Tar dela smerenia noastră arhierească molitfă și blagoslovenie vă 

trimitem. Iată văzând și noi întâmplare vremilor și lipsa pânii și 

* alte nevoi ce-au fost intru acești ani, an lasat și noi de aţi odihnit
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molitfele voastre, despre pocloanele noastre, și despre alte chiel- 

tuele ce era obicei de le daţi, care odihnă aţi avut-o. în trei ani. 
Dar acum iată am socotit și am trimis, ca să-s strângă poclonul 

nostru, pe acest anu, dela toți preoții și diaconii câte gol 
pentru care nime înpotrivă să nu să pue, ci fiește carele să-ș de 

banii la mâna trimisului nostru. lar pentru carii sar pune 

înprotivă, și nu ar vre de bună voe să de banii, iată că am 

dat poroncă trimisului nostru pe unii ca acei să-i ie la izvod 
şi să-i arăte la noi și noi le vom trimite cafterisire și lepadare de 

sf. preuţie. Așijdere am socotit și pentru osteniala și cheltuiala. 

trimișilor. noștri să ie de toată biserica câte un leu. Iar pentru leul 
acesta molitfele voastre veţ căde cu rugăminte la poporiani ca să 

de ei acest leu, Iată și sf. mir vam trimis întru blagoslovenie, 
așijdere şi antimisă, la, care biserică a fi rupt sau vechiu, să de nou, 
și cheltuiala antimisului iaste doi lei. Pentru protopopa Vasilie 

carele au fost protopop la Hotin, iată că lam scos din protopopie, 
și am dat carte de protopopie la mâna trimisului nostru, pre cine 
a socoti înpreună și cu molitfele voastre să pue protopopă. Deci 

şi molitfele voastre la toate cele ce sunt poroncile noastre să nu 
„vă arătaţi protivitori, că unii ca acei nu vor scapa de pedeapsă. 

Aceasta acum și fiind sănătoși. , 

u Rădăuţi lit, 3tu3 (a) — Mai Hi (8) 

Cu altă scrisoare: „ispitit! am condicașult. 

| Note: Acest document original se păstrează în mânăstirea 

Putna sub N-rul 183 al inventariului din 1863 (ef. D. Dan, Putna, 
pag. 95, nr. 94). 

4, Singhilia mitropolitului Daniil din 22 Octomvrie 1765. 
+ , 

Daniil cu mila lui Dumnezeu mitropolitul Proialoviei 
Tomarova. Hotinul a toată marginea Dunării și a tot 
Nistrul și Uerainii. 

+ Prin darul și puterea a presânțitului și de viiaţă făcătoriu- 
lui duch ce i sau dat smerenii noastre dela marele arhiereul Dom- 

nul nostru Is. Hs., lată au venitu înaintea smerenii noastre acestu 
15%
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temătoriu de Dumnezău bărbatul” anume Andreiu cu 'multă plecă: 

Giune 'cerșindu darul preoții dela smereniia noastră,: deci: și” noi 

prenu 'amăruntul cercetându și prea dumnezeească pravilă ispitindti 

a doară prenuvrednică mărturii “ce sau adusă dela părintele săi 

celu duchovnicescu lamu' făcut întăi ceteţ ipodiiacon- erodiiacon' și 

preotu :desăvărșitu aicea, la sfânta - mitropoliia noastră Hotinului 

unde să cinstește Și să prăznuește hramul sfeti Gligorie Bogoslav: 

și enorie iam dat i iar la sfânta, mitropoliia noastră și voe iamu datu 

să boteze să cunune și toate: slujbile bisericești câte i să: cade 

preoţii sale dreptu aceasta i sau datu cartea. mitropolii noastre. cu 

pecetea mitropolii noastre pecetluită ș şi de condeiulu nostru iscălită 

Și. ori unde să va întâmpla, a merge toţi 'sălu aibă la cinste și la 

evlavie ca pre un vas ales al sfinţii: biserici a răsăritului ȘI la) 

lui Dumnezău amin: pAY3e (17 65) Oct. £ KE (22). 

m L. Ş. + Danul, mitropolit Proilaviei: T. Hotin. 
a. , băi 

i Note:. Aceasta singhilie se păstrează în original în. mână- 

stirea Putna sub nr. 98, cf. Dan, Putna, pag. 103, nr. 16. Despre 

mitropolitul Daniil vezi Melchisedec, Chronica Hușilor, pog. 312 

până, 311 și Appendice, pag.:160.. ... Y 

_5, Singhilie episcopală din 1771, ulie 6. 
iu 

Cu mila lui Dumnezeu Dositei, Episcop Rădăaţului și Hoti- 

nului. Prin darul și puterea preasfântului şi de viață făcătoriului 

duch, ce sau dat" smereniei Noastre dela preainaltul arhiereu 

Domnul nostru Îs. Hs., Tată deci veni înaintea smereniei Noastre 

acestu de Dumnezeu temător bărbat anume, Pavel, ŞI cu multă 

plecăciune au cerșut dela smereniia noastră darul Preoției, Deci 

noi mult cercându-l' și prin, dumnăzăeasca Pravilă ispitindu-l după . 

mărturisirea sa, Precât au arătat la taina, ispovidaniei ce sau încre- 

dințat din duhovnicul: său 'chir Climent ieromonah, Vau arătat a fi 

vrednic de darul preoţiei, -și cu: “puterea a preasfântului, și de viață 

făcătoriului duch, Prin punerea mânelox smereniei noastre s'au 

horotonisit întăi ceteţ: și ipodiacon diacon și.preot desăvărțit. Și 

prin. darul Preasfântului duch, datu-i s'au voe. și putere a sluji toate 
cele, -ce. să cuvin: preoţiei, ășezându-l: la ţinutul . Sucevii în satul
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Hatna, la biserica unde să cinstește și să prăznuiașta hramul înăl- 
ţării Domnului nostru Is. Hs., dreptu aceia i sau dat dela smerenia, 

Noastră, această carte a episcopiei noastre, cu pecetea sfintei Epis- 

copii pecetluită, și cu iscălitura, noastră întărită, ca or unde i sar 
întâmpla a fi, toți să-l aibă la cinste ca pre un vas al sfintei Bise- 
riCI, Și slugă lui Dumnezeu, Amin. | 

L. 8. în anii e pua, Tuli s (6). 

(1771), 
| Dositei, episcop Rădiuţului i i Hotinului mp. 

No te: “Această singhilie se păstrează în mânăstirea Putna sub 

N-rul 100 al inventariului ex 1863 (ef. D. Dan, Putna, pag. 103, 
nr. „18). Interesantă. este subscrierea, episcopului Dositei, care 

urmează dimpreună cu sigilul int'o ilustrație separată. Pe sigil 
este înfățișat sf, ierarh Nicolai și la o parte “biserica din Rădăuţi, 

„iară la alta cea din Hotin. 
ci 

>



F. Hotarnice. 

1. Copia tabulară a protocolului aulic de delimitare a proprie- 

tăților mânăstirii Rădăuţi, aflătoare în districtul Bucovina, dela 

pagina 819—824. Continuatum în 9 Martie 1782. 

1. Neputând domnul episcop de Rădăuţi să se presânte în per- 

soană și să dee deslușiri cu privire la, moșiile episcopești, de aceea 

a timis pe Ieromonahul Inochentie din mânăstirea Rădăuţului cu 

epistola alăturată aice sub Nr. 240. Acesta, fără să fi depus jură- 

mânt, de oare-ce episcopul cu propria sa mână a subscris un extras 

al veniturilor sale, a fost provocat să arăte titulum possesionis al 

acelor moșii și veniturile lor. Deci s'a pus acestui ieromonah între- 

barea: Cine a fundat Episcopia Rădăuţului? R. Cine a fundat 

Episcopia de Rădăuţi nu știe, poate că.aceasta provine în scrisori. 

II. Ce fel de proprietăţi și moșii posedă Episcopia Rădăuţului 
în acest cordon? R. Episcopia de Rădăuţi are în acest cordon, urmă- 

toarele moșii, anume satele: Rădăuţi, Coţman, Lastiuca, care mai 

înainte și. în scrisori se numește Sadova, Suchoverea, Clivodin, 

Davidești, Chlivești, Havrileşti, o pivniţă răsipită în Suceavă, un 

loc de casă în Cernăuţi. 

Peste cordon satele: Havorni și Nova selița, !/, Balilești.. 

III. Quo titulo posedă Episcopia de Rădăuţi satul Rădiiuţi? R. 

Scrisorile vor arăta cine a dăruit aceste moșii episcopești. Scrisorile 

se află la, Mitropolie. Să se noteze. Acestui ieromonah într'adevăr 

foarte ignorant i s'a dat ordin să citească astă-zi și mâne scrisorile 

şi apoi să dee despre unele deslușire, deocamdată însă a fost pus 

-să-și subscrie disposițiunile. Ieromonah Inochentie, vechil. Ioan 
Calrauţchi, căpitan-asesor. Alexandru Ilschi. Metzger, colonel. I. 

Pitzelli, căpitan de cavalerie. Harsani, sublocotenent-auditor. I. S. 

Erggelet, grefier de judecătorie, qua actuarius.
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 Continuatum în 12 Martie 1782. Ieromonahul Înochenfie, 

care prin 3 zile a avut timp să citească scrisorile sale, astă-zi a fost 

întrebat, | 

„ Cum a devenit satul Rădăuţi proprietatea Episcopiei cu 

at cas ast R. După tradiţiune toate moșiile, cari se numesu 

episcopeșii, să fi fost dăruite de domnul Alexandru, însă pentru 

aceasta uric de danie nu se află. Scrisorile s'au pierdut, însă cărți 

de confirmare se află. Să se noteze. O confirmare domnească dela 

domnul Ştefan cel Bătrân din anul 1011 ( 503), care insă îi foarte 

deteriorată, ruptă și fără sigil, prin care sa întărit Episcopiei de 

Rădăuţi toate moșiile, nu sa alăturat, ci alta dela Ștefan cel Tănăr 

din anul 1028 (1520), în care aceleaș moșii așijdere se întăresc 

Episcopiei, s'a alăturat aice întrăducere sub Narul 241. 

V. Ori de nu se află o hotarnică pentru satul Rădăuţi și de 

când Episcopia posedă acest sat? R. O hotarnică făcută în anul. 

1768 se află. Episcopia a avut certe cu Sucevita, cari au fost fina- 

lizate prin sus alăturata hotarnică și hotarele dinspre aceasta. parte 

au fost regulate. Episcopia din acel timp posedă in liniște din toate 

părțile. Să se noteze. Aceasta hotarnică s'a alăturat aice in trădu- 

cere sub N-rul 242. 

VI. Cum a venit satul Coţman la Episcopie? R. "Poate moșiile, 

cari Episcopia le posedă, să i-le fi dăruit, după tradiţiune, domnul 

Alexandru și alte scrisori, afară de cele 2 confirmări arătate dela, 

Ștefan cel Bătrân și cel Tănăr, nu se află. Şi o hotarnică pentru 

aceste moșii nu se află, Episcopia însă posedă aceste sate de 

300 ani în liniște din toate părțile. In acele confirmări sunt amin- 

tite unele sate, precum: Ciapliniţa, Plutna și Rohozna. pe cari 

episcopia nu-le mai posedă. 

VII. Episcopia, neavând pentru amintitele moșii alte scrisori, 

afară de cele de confirmare, cum a dobândit ea pivniţa cea răsipită 

din Suceavă? BR. Actualul domn episcop de Rădăuţi a cumpărat 

aceasta pivniţă dela, fostul staroste al Evreilor din Suceavă Iuon 

Salomon cu 110 î., pentru care există un zapis de cumpărătură. 

Să se noteze. Acest zapis de cumpărătură se află alățurat aice în 

trăducere sub N-ul 243.
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VIII. Posedă Episcopia această pivniţă în inișe? R. piseopia 

posedă locul în'liniște, pivniţa, s'a răsipit. 

IS. Cum a dobândit Episcopia locul de casă din Cernăuţi? 

R. Actualul domn episcop a cumpărat acest. loc de casă dela un 
anumit preot Simeon cu 200 fl., zapisul de cumpărătură se află, . 

Să se noteze. Zapisul de cumpăratură dimpreună, cu: hotarnica 

acestui loc se află aice în trăducere sub N-rii 244 și 545. 

X. Posedă Episcopia moșiile de dincolo de cordon î în liniște? 

R. „Da, e ea le posedă î în liniște, 

“După ce sau întrebat toate cari erau de. cercetat și.sa con- 

statat cele ce privesc. dreptul de proprietate ș și posesiune, i i s'a cetit 

| ieromonahului deposițiunea lui, s'a trădus și apoi s'a provocat. s o 

subscrie. 

Teromonah Tnochentie, vechil cpiscopese. Ioan "Calmuţehi, 

căpitan-asesor. Alexander Ilschii. Metzger, colonel. I. Pitzelli, 

căpitan de cavalerie. Harsani, sublocotenent-auditor, LS. Erggelet, 

grefier de judecătorie qua actuarius. 

2. Copie tabulară a alegatului alăturat protocolului aulic .de 

delimitare a Bucovinei cu privire la proprietăţile Episcopiei Rădău- 
țului de sub N-rul 240. 

Cătră, pecinstita împărătească comisie care să află. în 

„Suceavă. | 
Dela Dosofteu Episcopul Bucovinii „înştiinţare“. 

£ După cercetarea care să face la cinstita comisie — de toate 

scrisorile moșiilor și venitelor a mănăstirilor, Iată și eu acum — 

- am trimis de aice dela Episcopie Rădăuţi pe cinstitul.. Ieromonach 
Inochenti cu scrisorile moșiilor Episcopiei și cu viniturile lor în 
scris, cum și Izvoade pentru Dobitoacele ce sunt: și fiind. că după 
înaltele poronci să face jurământ la cinstita comisie din 'partea 
acelora care merg să de samă, aceasta nu iaste trebuință să jure, 
căci viniturile și toate cele Palte cât să arată în Izvoade. sunt supt 

Iscălitura me. trimisă. ” 
Rădăuţ — 1782. — Fevruarie 25 den ca. vechi. 

„Dosofteu Episcop a Bucovinii . . . .
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3. Copia tabulară a alegatului alăturat. protocolului aulic de 

delimitârâ.a Bucovinei cu privire la proprietățile Episcopiei Rădău- 

țului' de sub Nro. 241.1)... 

i. Trădueere: In numele Tatălai și Fiului şi sfântului Duh, 

Treime  deoființă și nedespărțită. Tată eu robul stăpânului meu 
Isus Hristos, Io Ştefan Voevod, cu: mila lui Dumnezeu domnul 

țării Moldovii, facem știre cu aceasta, a noastră carte fie-cărui, care 

o'va vedea sau va auzi cetindu-o, că a binevoit 'domnia mea cu'a 
noastră . bună voinţă, și inimă luminată și curată și cu toată bună 

voea, noastră și ajutoriul lui Dumnezeu și am rinduit pentru sufieția, 

întru sfinți răposaţilor! antecesorilor strămoșilor și părinților noștri 

și pentru sănătatea și mântuirea noastră și am dat și întărit sfintei 

noastre Episcopii din Rădăuţi, "unde este hrazaul celui întru sfinți . 

părintelui nostru arhierarhul și făcătoriul de minuni ) Nicolai și unde 

este episcop'rugătoriul nostru chir Pahomie, și am dat și am întărit 

acelei sfinte noastre Episcopii din Rădăuţi adevăratele. ei moșii, 

dania strămoșilor și antecesorilor noștri, anume satele: Rădăuţi cu 

mori. și imarel6 Coţmaân și cu toate satișoarele ei, cari ascultă de 

Coţman și anume sătișoarele: Havrilovăţ și Hliveșeia și Davidovăţ 

Și Sadcov 2) și Clivodinul și Bludna?) și Suchoverh. și Ceaplinţa și 

Valeva, care este partea Tipiscopiei de Rădăuţi ȘI satul Rohozna și 

o prisacă în hotarul orașului: Cernăuţi, unde au fost albinele dom- 

nului staroste Grumază, care sat și care prisacă domnia mea le-am 

dat aceluiaș sfintei noastre Episcopii din Rădăuţi pentru sufleția și 

mântuirea mainei domniei mele Stana) : acel sat Rohozna. și acea, 

prisăcă aceleiaș sfintei noastre Episcopii din Rădăuţi. Și:o prisacă 

din Cărligătura "pe hotarul satului Voroveștii lângă părâul fântă- 

nelor cu pomătul, care se află în această prisacă, care prisacă rugă- 

toriul nostru chir; Pahomie, episcopul din Rădăuţi -a cumpărat-o 

delă Petru Vartic cu privelia de cumpăratură, care a avut-o dela 

părinţii domniei: mele; dela. Bodgan Voevod: “Toate : sus serișe, toate 

  

1) Wiekenhauscr aduce în” Gesehiehte des Bistums Radauz pag. 185—1 o trtdu- 

cere germână a acestui document, care: însă. diferă de cea din protocolul tabular N-rul 241, 

Mai;ales ambele trăduceri sunt foarte greşite. , ; Doi ai 

2) Wiekenhauser, |. e. pune în loc de Sadcov: Laseowa. 

3). L. e, aceasta, localitate se numește greșit: „Bluttina“. 

4) Cf. capitolul I. din lucrarea prezenti.



234 

satele susamintite și satișoarele și satul Rohozna să fie a acelei 

sfintei noastre Episcopii din Rădăuți, unde este hramul celui dintru 

sfinți părintelui nostru arhierarh și făcătoriul de minuni Nicolai și 

unde este episcop rugătoriul nostru, chir Pahomie, dela noi uric cu 

“tot venitul și cu toate hotarele lor 'cele vechi și cu toate cele, ce 

din vecii vecilor au fost sub ascultarea acestor sate și le-au ținut, 

precum este scris și în priveliile de danie, nesmintit și neschimbat 

în veci. Iară hotarul prisăcii depe hotarul orașului Cernăuţi, unde 

au stat albinele starostelui Grumază, să fie începând dela cei doi 

frasini uscați până la sfârșitul drumului, până la un paltin!) de 

aice la teiul cel lat, de aice în sus la drum și tot pe drum până la 

însuș Prutul. Acesta este întreg hotarul acelei prisăei. 

Iară hotarul prisacii, care se află în Cârligătura pe hotarul 

satului Voroveștii, aproape de pârăul fântănelor și cu pomătul din 

acea, prisacă să fie începând dela un paltin aflitor mai sus de pri- 

sacă, de aice deadreptul' până la sfărșitul iazului la un stejar, de 

aice pe amândouă părţile părăului iazului până la iezătura, apoi la 

luncă pe acelaș părău la gardul țarinei, de aice impiejurul prisăcii 

până la susamintitul paltin. Acesta este hotarul acelei susamintite 

prisăci. Şi pentru aceasta este credința domniei noastre susscrisului 

Noi Ştefan Voevod și credința multiubitului frate a domniei noastre 

Petru și credinţa, boerilor noștri, credința domnului Isac, credinţa, 

" domnului Petru, vornic, credința domnului Șandru, eredința, dom- 

“nului Negmilă, credința domnului Vascu, credința domnului Hrin- 

covici și a domnului Talabă, părealabi de Hotin, credința domnului 

Costea și a domnului Condrea, părealabi de Niamţ, credința 

domnului Petrică și a domnului Toader, părcalabi de Novograd 

(Roman), credința domnului Luca Arbure, portar de Suceavă, 

credința . domnului Hrană, spatar, credința domnului Leremie, 

visternic, credința domnului Cosma Șerpe, postelnic, credința. 

domnului Săcuian, ceașnic, credința domnului Stârcea, stolnic, 

credința, domnului Toma, Caţelean, comis și credința tuturor boerilor 

moldovinești mari și mici. ară după viața noastră, cine va fi domn 

țării noastre, din copiii sau din rudele noastre, sau ori pe cine 

2) Wickenhauser, |. e. aduce aice o trăducere, care diferă de cea a protocolui aulic 
de delimitare. i
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Dumnezeu va alege să fie domn ţării noastre moldovinești, acela 

să nu strice dania și întărirea noastră, ci s'o confirmeze și întărească 

acelei sfinte noastre Episcopii de Rădăuţi. Și spre mai mare încre- 

dințare și întărire a celor susserise, am poroncit credinciosului 

nostru domn Totrușan logofătul să scrie aceasta și la aceasta a 

noastră carte sigilul nostru să atârne. 

A scris Dimitiie Popovici în Hărlâu în anul 7028 (1519),! 

luna Octomvrie în 6. 

4. Copia tabulară a alegatului alăturat protocolului aulic de 

delimitare a Bucovinei cu privire la proprietăţile Episcopiei Rădău- 

ţului de sub N-rul 242. | 

"Pranslatum ex Valachico în Germanicum. 2 

Prăducere: Cu aceasta scrisoare și hotarnică facem cunoscut, 

că noi am primit poroncă dela preliminata domnie a preînduratului 

domn Grigorie Ioan Calimach Voevod și am fost trimiși co lumi- 

nată, serisoare la Rădăuţi la moșiile episcopești, unde să hotărâm 

locurile Rădăuţului de moșiile mânăstirii Suceviţa, anume Volovăţ?) 

și Horodnic, de oare-ce între amândouă părțile sau iscat certe 

pentru hotare. Noi deci am venit, în urma luminatei poronci dom- 

„neşti, în satul episcopese Rădăuţi și am chemat pe părinții din 

mânăstirea Suceviţa, anume pe egumenul Amifilochie, apoi pe foștii 

egumeni, anume: Nicodim, Gheorghie și Iosif, -pe ieromonahul : 

Antonie, pe ieromonahul Isachie și namesnicul Ghelasie, apoi pe 

călugărul Silvestru Bogat dimpreună, cu alţi oameni din Horodnic 

anume: Toader, fost protopop, Ioniţă Țigănescu, vornic, Grigori 

Prilipcean, loan Morar, Simeon CGrisenco și Grigoraş Calancea, din 

satul Volovăţ au fost chemaţi următorii oameni, ânume: Varlaam 

Maliș, vornie, Miron Vicoviţă, Simeon Coca, Simeon Lupușteanul, 

  

- 1) La fine urmează: După naşterea lui Hristos 1520, Locus Sigilli pendentis. 'Tradu- 

xit în Succavă 19 Martie 182 M. S. Lopeysky, locotenent. ” | 

2) Cf. Wickenbauser, Radauz, pag. 143—6, însă într'o trăducere modernisată, care 

nu consună cu cea originală. — Vezi şi Iorga, Documentele familiei Callimachi II. pag. 181. 

" 3) O hotărire a Volovăţului de câtre Rădăuţi a fost orânduită de Grigorie Ghica 

Vodă în 29 lulio 1147, ef. respectivul act păstrat în mânăstirea Suceviţa sub Nr. 002 al 

inventariului. Vezi la fine, unde aducem copia fidelă de pe original. Aceasta hotărâre s'a 

şi făcut în 18 Septemvrie 1747 (ef. Protocolul tabular privitoare moșiile mânăstirii Suceviţa 

ex 21 Ianuarie 1182 întrebarea a Vl.). . -
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„Simeon Diaconul și alţi barbaţi. La aceasta hotărâre a, fost de: faţă, 

și sfântul părinte și episcop chir Dosoftei de. Rădăuţi, apoi alți 
oameni din amintitul sat Rădăuţi, anume: Isaie și Ilie,. călugări, 

Andrei Vataman, Grigoraș Bucului, protopopul. Ştefan, Dumitrașco: 

Hâncul, Lupul Ungurianul, Vasile Martinescul, Ton Buleandra și 

alți barbaţi, cari toţi au fost de față. Aceștia deci au fost întrebaţi 

despre pricina certei și sfântul părinte și episcop ne-a arătat o 

bucată de loc din șesul Rădăuţului, care până în jos la apa Sucevei 

se ţine de moșiile episcopești .și a zis, că acest loc. se ține de 

Rădăuţi, insă călugării din Sucevita. întră cu. Volovăţul, moșia lor, 

până în poarta Episcopiei, din care pricină totdeauna, este ceartă. 

Noi am intrebat apoi pe sfinții părinți din Suceviţa de ce întră în 

aceasta, bucată de loc până în poarta Episcopiei și i-am rugat să ne 

arăte vechile scrisori hotarnice. “Apoi ni s'au arătat uricele satului 

Volovăţ în 'cari este scris, că ei să stăpâniască locul după hotarele: 

cele vechi, precum le-au ţinut din vecie, în cari însă semnele hota- 

relor nu sunt arătate și au zis, că nau hotarnice și cau ținut locul 

dela -Rodiţa până la ulmi -și drept la mlaștini până la răchită. 

Sfinţia, sa, chir episcopul intrebat și rugat să ne arăte pe ce să 

razimă Sfinţia sa, și cere dreptul proprietăţii asupra ș șesului până: la 
apa Sucâvei, ni-a răspuns, că hotarnicele au ars în timp de războiu; 

din acele însă nu s'a putut cunoaște răzvedit cum se împărţesc 

hotarele. Apoi am ascultat zisa oamenilor 'celor bătrâni despre cele 
auzite dela strămoși. Unii ne au arătat aceste, alții alte hotare, după 
cari “n'a fost cu putință “a împărți acest loc. Neputându-se însă 
lucrul lămuri din pricina multor obiecţiuni, de aceea călugarii din: 

Suceviţa au zis, că sunt gata de învoeală și noi lam sfătuit pe 

sfântul părinte și episcop, că s'a primit co învoeală, ca prin ea nici 

una din amândouă părţile să'nu-ș piardă sufletul. Apoi eu toții 

ne-am dus la Rodiţa, pentru care s'a iscat cearta, la părâul, care 

curge din fântână, de aice am mers pe șes până la apa Suceviţei, 

apoi tot pe drum în jos până la o rachită, unde prin scursurile 

Suceviţei s'a lăcut o mlaștină, până unde și învoeala s'a făcut, apoi 

prin șes, care se liirgește dincoace. lângă cursul Suceviţei în jos: 

Sfântul părinte și episcop. însă sa rugat, ca el să ție locul până la 

drum, călugarii iară au zis, ca chir episcopul -să ție locul până la,
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gârla sacă.a apei, “linie dreaptă până la racbita 'aflătoare lângă 

trestiiș. Nevoind ei însă să'se învoească așa, de aceea am hotărât, 

că va, fi bine, ca bucata de loc asupra cării cearta, s'a iscat, să se 

împărțească în două părți, de aceea, noi am pus la mijloc pietrele 

de hotar, care se înseamnă mai jos. In acest: feliu s'a hotărât locul 
Rădăuţului de cel al Volovăţului. 

Hotarul Rădăuţului: începe dela; părâul Posinul, dela vadul 

pietros, dela hotarul satului Frătăuţi, proprietatea mânăstirii Putna, 

spre. mează-zi prin un câmp șes pe lângă hotarul Horodnicului; 

prin o mlaștină, apoi prin o pădure de frasini lângă mărul cel 

roșiu, apoi tot prin mlaștină și șes, apoi prin drumul, care duce la 

moara Horodnicului, unde am deasupra drumului, între drum și 

cursul părâului, un stâlp mare de piatră, de aice prin apa părâului 

morii și șes, apoi prin alt părâu numit Valeasacă, linie dreaptă -prin 

un mic suiș și câmp, apoi prin drumul, care duce pe deasupra 

Osoiului la sfârșitul Trojanului, de aice prin 'Trojan până la, hota- 

rele cele vechi, apoi la piatra cea mare de hotar aflătoare aice, apoi 

tot prin șesul Trojanului și cornul lui, mai sus de părâul Rodita, 

dela Rodiţa în jos spre apus prin șes și părâul Rodiţa, apoi'prin alt 

părâuaș, care se face dintr'un izvor de fântână, unde sa pus pe 

mal o piatră, spre resărit pe drumul, care duce dela mânăstirea 

Suceviţa lă Rădăuţi, de aice tot pe șes până la apa Suceviţei tot în 

hotar cu Horodnic, apoi tot prin șes până la ogoare, unde este o 

gârlă sacă, in care se scurge apa, unde iarăș s'a, ingropat un stâlp 

de piatră, de aice prin gârlă spre mează-zi la apa Suceviţei, apoi 

tot prin șes până la drumul, care duce la Suceavă. Mai sus de acest 

drum s'a așezat un stâlp de piatră. De aice pe drum în jos apa 
Suceviţei formează hotarul, apoi prin druniul, care vine dela Volo- 

văţ, mai sus de locul, unde se revarsă Suceviţa .și sunt rachite; 

unde s'a pus o piatră de hotar. De aice pe apa Sucevei în jos, pe 
șes, unde apa Sucevei se despărțește de drum, “unde pe fânaţe 

iarăș sa pus o piatră de hotar și apoi în jos prin fânațe, unde an» 

pus o altă piatră de hotar, apoi pe șes tot în jos prin câmpul ș ses . 

lângă drumul, care duce dela Suceavii la Rădăuți. Şi pe acest loc 

iarăș. sa pus o piatră de hotar și anume pe un loc, unde apa de pe 

dealuri se scurge și se adună. De aice linie dreaptă prin drumul
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coşcovit, prin trestiiș până la hotarul Satului-mare, care moșie este - 

proprietatea mânăstirii sfintului prorocu Ilie, de unde hotarul 

merge în sus lângă ogoasele satului Rădăuţi și locurile Satului-: 

mare, cum zice uricul Imi Iancul Voevod din 7090 (1582) Fevrua- 

rie 24, apoi se întinde până la părâul Horonţul la un plop, prin 

părâul Posinul mai jos de un suiș, care suiș se chiamă astă-zi 

„Dialul crucii“, de aici spre mează-noapte prin câmp și mlaștini 

su trestii până la un părâu, care se numește Saha și se formează 

din apa Posinului, apoi pe părâul Saha în sus. până la apa Posinu- 

lui şi tot peste dealuri și pe lângă apa Posinului până la vadul 

pietros, de unde hotarul s'a început. Așa deci s'a așezat. hotarul 

satului Rădăuţi imprejur, precum sa însemnat mai sus în anul 

1768, în 26 Iulie. Amândouă părțile sau învoit cu hotărnicirea 

și ca în viitor să nu se întâmple certe, de aceea sau făcut două 

hotarnice asemene și fie-care parte a primit una, apoi sau subscris 

călugării din Suceviţa, spre asigurarea Episcopiei și au pus pecetea 

mânăstirii. Şi episcopul a subseris hotarnica Suceviţei, în cari și 

noi ne am subscris: Ștefan Sturza, ieromonah Cornilă, George 

Carp, polcovnic, Carp Pocioroagă, vornie de poartă a măsurat, 

ieromonah Amfilochie, egumen al Suceviţei, ieromonah Isachie, 

ieromonah Antonie, Georgie, fostegumen; Nicodim, stareț, iero- 

monah losaf, ieromonah Ghelasie, ieromonah Paisie, ieromonah 

Sava, ieromonah Iustin, L. $. Silvestru, monah, Bogatul, arhi- 

mandrit Iosâf, m'am subscris ca martor, Venedict, egumen. din 

Solca, am fost de faţă, ieromonah Dosoftei, fost egumen. (Traduxit 

în Suceavă în 17 Martie 1782, AM. S. Lopeisky, locotenent.) | 

5. Copia tabulară a alegatului alăturat protocolului aulie de 

delimitare a Bucovinei cu privire la proprietățile mânăstirii 

Rădăuţi de sub N-rul 243.1) | 

Translatum ex Valachico in Germanicum. 

Trăducere: Eu Salomon, starostele Bvreilor din târgușorul 

Sucevei, dimpreună cu femeia, mea Bunia, apoi cu copii mei Leiba, 

Chaja, Finca și Sora,2) facem știre cu acest adevărat al nostru 

1) Cf. Wiekenhauser, Radauz, pag. 140—1. . 1) CE. 7 Sa 

__2) Wickenhauser, |. e. numele copiilor acestora nu le aduca în context, ci abie la 

fine contractului.
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zapis și mărturisim, c'am avut aice în Suceavă o pivniță de piatră, 

care pivniţă am cumpărat-o dela domnul Costin Şeptelici și fratele 

lui, domnul. Ştefan Şeptelici, fiind însă aceasta pivniţă foarte stri- 

cată, am trebuit să cheltuese mulţi bani cu repararea ei, pe care 

pivniţă am clădit: și o casă, care pivniţă cu.casă se află în piaţa 

vitelor foarte aproape de pivnița Burdujenilor despre resărit și 

aproape de casa, care este proprietatea, preotului Ioan Blanar. Și 

fiind-că aveam lipsă de bani și'nefiind silit neci asuprit de nimene, 

am vândut aceasta casă din bună voe sfântului părinte Dosoftei, 

domnului episcop de Rădăuți cu 110 lei nemţești și cu locul ce se 

ține de dânsa, adecă 18 stânjini în lungime și 12 stânjini în lăţime. 

Acei bani i-am primit jos deodată și apoi am dat sfântului părinte 

acest adevărat zapis în care eu, femeea și copiii mei ne-am subscris 

cu mâna noastră și apoi i-am dat la mână vechile serisori asupra, 

acestei pivniţi, cari le-am avut, ca, așa să aibă toate și să stăpânească 

în pace și aceasta moșie. La aceasta învoială de bună voe. sau 

tâmplat de faţă și alţi boieri și neguțitori, cari și ei s'au iscălit. 

In anul 1269 în 1 Fevruarie, dapă nașterea, lui Hristos în anul 

1761. 

Nota. Următoarea subscriere a Byreilor s'a făcut prin un 

Evreu precum urmează: Eu Solomon, fiul lui Moisi. Eu Bunia, 

fiica lui Eliazar. Eu Chaja, fiica lui Solomon, Leiba, fiul lui Solo- 

mon. Finea, fiica lui Solomon. Surea, fiica lui Solomon. Constantin 

Cogălniceanu, biv marestolnic. Ștefan Şatrar. George Carp, pol- 

covnic, a fost martor. “Toma, Apostol, al 3. spatar. Gavril, a fost 

martor. 'Lodorachi Bașotă, postelnic a fost martor, loan, logofăt a 

fost maxtor, Eu Nicolai Chiţescul, neguţitor. Eu loan a popii, 

cojocar, neguţitor. Eu Constantin Bacal. Eu Niagul am scris 

“aceasta după: cum mi-a zis Solomon. Calistru, arhimandrit dela 

biserica, Mitropoliei. din Suceavă au fost martor. Silvestru, egumen 

din Dragomirna. 'Toader Badeliţa, biv vel vornic din Suceavă. 

(Traduxit în Suceavă în 15 Martie 182 M. S. Lopeisky, loco- 

tenent.) | | 

| 6. Copie tabulară a alegatului alăturat protocolului aulic de 

delimitare a Bucovinei cu privire la proprietățile mănăstirii Rădăuţi 

de sub N-rul 244.



Translatun ex Valachico.i in Germanicum.: 1: 

"Ba preoțul Simeon, ful preotului. Vasile din Bicoști în ținutul 

Cernăuţului dau zapisul de față domnului Dosoftei, episcopul de 

Rădinţi, prin care fac de știre, că am vândut, Sfinţiei sale “un loc 

în târgușorul Cernăuţi lângă biserica reposatului Leca : (care bise- 

jică are hramul sfintei Paraschive, ficătoarei de minuni) cu 200 lei 

nemțești bani gata. Acest loc a fost din vremi străvechi a moșului 

meu, a preotului Ioan, care de alt-feliu se chema Lungul, care loe 

a căzut parte mamei mele Eudochia, fiica lui Ioan. Amintitul loc 

apoi mi Va, dăruit mie mama cu învoirea fraților ei, care loc prin. 

mulți ani fusese pustiu și izlaș, apoi ă fost îngrădit de un fiu al lui 

Ioan, anume Sandul, nepotul lui Braha din Bicești, care a ţinut de 

soţie pe o jidaucă botezată, anume Maria. Eu apoi m'am sculat și 

printr'o scrisoare domnească mi-am redobândit moșia mea, și au 

fost de faţă starostele Constantin Sturza, mare 'spătar cu alţi negu- 

țitori, cari au venit acolo din poroncă domnească, cari neguțitori 

știau bine până unde a, stăpânit moșul meu acel loc, unde era 

grădina, fănaţul și pomii îngrădiți. Aceşti neguțitori apoi au hotărât 

acel loc de alte locuri învecinate și așa sa, făcut o hotarnică, “care 

mi s'a dat la mână, în care hotarnică au iscălit și Dumnialui staros- 
tele Constantin. Sturza, și Dumnialui Iordache Cananău, mare 

medelnicer, câre au fost de faţă, apoi toţi negiuțitorii, cari au hotarât 

locul și pe care au pus peceţile, precum arată zapisul lor iscălit. 

Deci eu am vândut; acest loc, de nimene silit, neci asuprit casa, și 

întreg locul dimprejur cu acaretul aflător pe pivniţa de lemn, care 

Va rădicat amintitul Sandul,: pentru. care lam despăgubit lnând 

apoi casa în stăpânire, precum o dovedește aceasta mai pe larg 

zapisul, că adecă acest loc ține dela. gardul bisericii în lung. până - 

la gardul lui George Bosniae, ȘI deadreptul peste drum până la 

pomătul și fănaţul preotului. Grigorie Vacumencu, apoi la rachitele 

cele vechi, precum neguţitorii. au arătat, că pe acolo a stat gardul 
moșului meu. După facerea, învoelii Sfinția sa mi-a numărat: banii 

jos și eu i-am dat Sfinţiei sale acest zapis și diata mamei mele 

  

1) ct. Wickenhauser, “Radauz, pag. 149—5, însă e'0 tri iducere modernisată și Iorga; 
Documentele fiuniliei Callimachi, II. pag. 180—1 cu nume sehimosite. m.
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dimpreună cu toate scrisorile, cari le-am avut asupra acestui loc, 

ca Sfinţia să stăpânească acest loc în veci. Spre adeverinţă m'am 

iscălit. La, aceasta vânzare au fost de faţă și alţi oameni foarte 

cinstiți, cari și ei au iscălit. In anul 7 276, în 6 August, după, 

nașterea lui Hristos î în anul 1768. Preotul Simeon, fiul Eudochiei 

din Bicești. Gherman, ieromonah din Putna, fratele lui Simeon, . 

am scris acest zapis. Eu 'Poader, fratele lui Simeon am fost de faţă. 

Iacov, proin mitropolit, martor. Pahomie, egumen al mânăstirii 

Putna. Protopopul Vartolomei. Ioasaf, ieromonah din Putna. Ghe- 

rasim, dichiu. Calistru ieromonah am fost de față. Anatolie, iero- 

monah am fost de față. (Traduxit în Suceavă în 16 Martie 1782 

M. Ș. Lopeisky, locotenent.) 

1. Copie tabulară a alegatului alăturat protocolului aulic de 

delimitare a Bucovinei cu privire la proprietăţile Episcopiei Rădău- 

țului de sub Nr. 245.4) 

T'ranslatum ex Valachico in Germanicum. 

Trăducere: Eu preotul Ştefan și cu Ştetan Sori, cu Petru Cojocar, 

“eu Aftanasie Recencu, . eu Costaș Fitilă, eu loan Verdeș, eu loan 

Ungurean, eu Vasile Temniceariu, eu George Bosniac, eu Vasile Burla 

și cu Grigorie Sultaș, nouă adecă, ni-a poroneit Dumnialui Con- 

stantin Sturza, mare spatar, staroste de Cernăuţi să venim și să, 

hotărâm un locușor a preotului Simeon din Cermniuţi, deci noi după 

"dreptate am făcut acolo hotar ele și totodată am aflat, că acest 

locușor a fost a moșului preotului Ioan. EI ţine în lungime dela, 

cardul: bisericii până la gardul căpitanului George Boșniac și apoi 

deacurmezișul răchitelor “color vechi până la uliţă. Și preotul Vacum 

s'a răzimat pe mărturia lui 'Foader Perjul pentr'o bucată, de loe 

de-a bisericei. Noi însă am luat pe sufletul nostru și toţi am mărtu- 

risiţ și neci nam auzit, că acesta să fi locuit cândva în Cernăuţi, 

„de aceea am şi dat acestă scrisoare la mâna preotului Simeon, ca. 

s'o aibă. Spre încredințare ne-am iscălit și ne-am pus degitele 

noastre. In anul 7272, în 22 Aprilie, după nașterea lui Hristos in 

anul 1764. Locus Sigilli civitatis Czernoswiezensis, + Eu preotul 
PI 

1) CE. Wiekenhauser, Radauz, pag. 111—2, care aduce un extras din aceasta 

hotarnică, ” . , 

16
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Ştefân. Eu Costaș Futilă. Eu loan Verdeș. Eu Gligoraș Şultaș. 

Ru Stefan Sori. Eu Ioan Cereșna. Eu V asile 'Pemniceariu. Ea 

Aftanasie Recenco. Eu preotul Mihail din Cuciur mărturisesc ct 

sufletul meu. Eu preotul Aftanasie am fost de faţă. 

Pentru aceasta am chemat pe neguţitori înaintea mea și i-am 

întrebat ori de în aceasta privință nu s'a făcut ceva cu nedreptate 

sau cu interes, iară ci s'au jurat pe suflet și au zis, că ei cele de 

sus nu le-au hotărât alt-fel, neci altfel nu le-au auzit dela părinții 

lor. In urma acestora și cu-am iscălit această mărturie. Constantin 

Sturza, marespatar. 
Când marele spatar a chemat pe neguţitori la sine, am fost și 

cu faţă „și am iscălit, Iordachi, medelnicer. | 

 Draduxit în Suceavă în 14 Martie 782. M. 8. Lopeisky, 

locotenent. . * 

8. Hotarnica a cinci sate a moșiei Coţman făcută în Coţman 

în 17 Aprilie și zilele următoare 11789,1) pagina 825. 

 Demândănd înalta diregătorie a consiliului aulic de războiu 

din Viena cu precisa dată din 21 August 1781, ca comisiunea, 

trimisă în districtul Bucovinei spre constatarea dreptului de proprie- 

tate și rectificarea proprietăţilor, să rectifice hotarele dintre proprie- 

tarii de pământ, care demând sa repețit prin scrisoarea, privată a 

Excelenței Sale domnului marșal campestru și președinte al consi- 

liului aulie de războiu, contele de Hadik din 30 Martie a. €., adre- 

sată lăudabilei administrații bucovinene a țării, intimată acestei 

comisiuni sub praes. 14 Aprilie curr., repetește tocmai aceasta și 

dă totodată, instrucțiunea cum să se proceadă la delimitare * ȘI mai 

ales acolo, unde certele de hotar nu se aplanează cu invosli de 

bună voie între proprietari, totodată înalta, diregătorie a consiliului 

de războiu preserie în 18 Ianuarie a. e., ca cu rectificarea hotarelor 

să se înceapă dela Nistru, deci s'a făcut înţelegerea cu Bergh, 

ingineriul comitetului, trimis incoace spre mapare. Directorul 

Budinsky, întrebat de unde este decis să înceapă maparea, a trimis 

o consemnare, adaogată protocolului corespondenţelor. sub litera G., 

1) Cf. Wiekenhauser, Radauz, pag. 164—171, care aduce aceasta hotarnică însă 

foarte necompletă.
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protocolului comun sub A., a acelor comune; cari voește deocamdată 

să.le mapeze. “Căzând deci soartea mai întăiu. pe moșiile episco- 

„pești, de acea am venit încoace și aice s'a început cu delimitarea. 

“Indată 'după sosire aice s'a aflat, că. mulți „vecini. ai acestor 

moșii se află în Moldova, unii chiar în Muntenia, din care cauză a 

trecut mult timp așteptându-i să vie. Cu toate, că domnul principe 

al Moldovii de repețite ori a, fost rugat să trimită încoace pe acești 

proprietari, cari locuesc în Moldova și cari, după cum arată seriso- 

rile alăturate protocolului de corespondențe sub x și ş, .au primit 

poronea „principelui, până acuma nici unul din; poerii de dincolo 

_'a' sosit aice, din care cauză am fost necesitaţi să începem cu 

delimitarea acestor moșii opiscopești acolo, unde vecinii se, aflau î în 

cordonul de dincoace. E 

" Moșiile episcopești, sau așa numita cheie Coţman, în care se 

află cinci sate. întrun hotar, cari neci când n'au fost delimitate de 

olaltă și meci acuma, nu s'au delimitat, pentru-că ele numai arbitrar 

ar pute fi delimitate și după numărul oamenilor, care.crește în un 

sat sau altul, sunt: următoarele: Lastiufea, Coţman, Suchoverea, 

Clivodin și Davidești.. Toate aceste sate și locuri se hotărese cu 

următoarele sate: Şepeniţa, Oșoelipp, Ivancouţi, Stanceni, Veren- 

ceanca, Zastavna, Valeva, Vitiluca și Lujan și precum sunt satele 

învecinate înșirate, așa s'a purces și cu delimitarea. Inceputul deci 

Sa făcut la hotarele, unde moșiile episcopești se întălnese cu 

Şepeniţa și din partea. domnului episcop de Rădăuţi 'au fost pre- 

senţi: pleriipotentul călugăr, ieromonahul Inochentie și. vatavul 

Xicolai, din partea satului Șepeniţa doamna Ilinca Matinceasa, 

numită de alt-fel Costin, Dumitraș Costriș și Paraschiv, răzeși din 

acest sat cu mulți oameni bătrâni din satul episcopese Coţman și 

din învecinatul sat Şepeniţa. Comisiunea, a fost la început condusă; 

la drumul, care duce dela .L.ujan la Coţman și care hotărește satele 

Liujan și Şepenţa de olaltă, unde se întâlnesc; după mărturia 

'ambilor vecini și a oamenilor bătrâni, locurile episcopești cu cel 

din Şepeniţa și aice sau rădicat trii movile mari de hotar,. una, 

pentru Lujan, alta pentru Şepeniţa și alta. pentru moșiile . epis- 

copeții “Dela aceste .trii movile am fost conduși drept peste câmpuri 

La, Buruieni“, unde s'a rădicat altă movilă de hotar, care despăr- 
16%.
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ţește Şepeniţa, din moșiile episcopești. Dela aceasta movilă tot drept 
„la drumul, care. duce dela Şepeniţa la Coţman, unde iarăș, sia 

rădicat o mare movilă de hotar. Dela aceasta movilă tot drept 

înainte s'a rădicat pe „Aria Sevescului“ iarăș o movilă de hotar 

și până aice între ambele părți n'a fost neci cea mai mică ceartă. 

Aice însă s'a iscat o ceartă între plenipotenții episcopești și proprie- 

tarii din. Şepeniţa, primii voiau, ca făntâna putredă să formeze 

hotarul, cei din urmă ca, izvorul, și fie-care parte se răzima pe 

posesiune, ba Șepeniţenii mai adăogau, că ei au luat dejma dela 

supușii episcopești până la izvor. Ambele părți, cari n'aveau neci 

o hotarnică, în urmă se învoiră, spre a curma pentru viitor ori-ce 

ceartă și spre a restabili pacea și fiind-că supușii ambelor părți au 

arat când aice, când dincolo, așadară au trecut hotarele, ca izvorul | 

să fie hotarul amâmdorora.: De aceea, am mers prin vale și peste 

dealul de deasupra ei drept la izvor, unde s'a rădicat o movilă: 

Dela,. aceasta movilă am mers la groapa, unde apa din: făntâna 

putredă sacă și unde în dreapta se află prisaca mazurului Pavel, 

unde iarăș sa rădicat o movilă și dela aceasta movilă mai departe 

până la drumul Dubouţului, care despărțește Șepeniţa de Oșoclip 

și unde se finește hotarul. Șepeniţului de câtre moșiile episcopești. 

Aice iarăș s'au rădicat trii movile de pământ, una pentru Șepeniţa, 
una, pentru Oșoclip și una pentru moșiile episcopești, cari formează 

hotarul acestor trii pământuri învecinate. Locuind însă -proprie- 

tariul Oșoelipului Iordachi Cantacuzino, numit Deleanu în lași și 

neinfăţișându-se neci în persoană, neci prin un plenipotent, de 

aceea a trebuit aice să se întrerumpă, însă spre a evita o neordine, 

să se mapeze hotarele vecinilor următori pe deosebite hărți și abie 

apoi să se:noteze în protocol, ceea ce sa și întămplat, tot așa sa. 

însemnat și ziua în care s'a luat aceasta, hotărâre. 
In 7 Maiu' în fine administratorul lui Iordachi Cantacuzino, 

numit și Deleanu se presentă anunțând, că hotărârea, poate să se 

facă dela Oșeclip, cu toate că plenipotenţa dela stăpânul său na 

„sosit, de oare-ce Și așa o hotarnică, pentru Oșoclip nu: există și 

proprietariul satului, al cărui administrator este, în privința hota 

relor trebue să se lase pe dânsul, de oare-ce stăpânul său nu știe 
hotarele. Aceasta cerere a, fost primită, de oare-ce și așa trebue
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a respecta posesiunea în cazuri de certe de hotar și spre a nu fi 

- reținuți încă mai lung timp, de aceea ne-ai dus la locul, unde 

hotarul satului Oșoclip s se  întălnește cu cel: a moșiilor epis- 

copești. 

| La aceasta, hotărâre au fost de faţă cei. doi susamintiţi pleni- 

potenți episcopești, apoi administratorul satului Osoclip anume 

Ioan Buţura cu mulți oameni bătrâni atât depe moșiile episcopești, 

cât și din Oșoelip. 

“* Hotarele satului Oşoclip de câtră .moșiile episcopești începe 

dela drumul Dubouţului, care despărțește. Oșoclipul de Șepeniţa, 

și unde se află rădicate cele tii. movile. de hotar. Dele aceste 

- movile am mers prin valea, care duce șerpuind ș și formează, : după 
zisa . ambelor „părţi, hotarul“ între” Oșoelip și moșiile episcopești, 
unde s'a rădicat o altă movilă; : Dela aceasta movilă. tot prin valea, 

cărei oamenii îi zic „Vâlea Budeului“ până la bodeu sau -fântănă, 

lângă . care s'a rădicat: iarăș o movilă. ' Dela aceasta :movilă mai 

depante peste drumul, care duce dela Coţman la Oșoclip, tot pe: 

vale înainte. Şi aice observă administratorul Oșoclipului, că cei ai 

Episcopiei și anume călugărul -Ghideon ' usurpând a întrat în 

hotarul Oşoclipului,. însă fiind-că domnul episcop, după: mărturia 

supușilor : din Oşoclip și Coţinari, are aice posesiunea deja de vre-o 

douăzeci de ani, de aceea am mers mai departe pe vale și s'a 

rădicat o movilă de hotar nu departe de drumul, care “duce dela 

Coţman la, Oşoclip. Dela aceasta movilă mai departe pe valea, 

cărei oamenii îi zice „Valea lui  Moșcot, fiind-că Turcii au ucis aice 

un evreu Moșeo, mai departe la un drum lateral, care "duce dela 

Oșoclip” la „Coţman, unde i iarăș s'a rădicat o movilă. Dela aceasta 

movilă mai departe pe vale și de aice lă o „piatră de hotar aflată, 

cate despărțeşte, după mărturia taturor- oamenilor bătrâni, ȘI a 

plenipotenţilor: episcopești, Oșoclipul, Ivancăuţul și moșiile epis- 

copești și aice in triplici confinio sau rădicat iai răș tri mosiile de 

hotar, una pentru Oșoelip, una pentru moșiile episcopești și alta 

pentru Ivancăuţi spre 1 mulțărnirea tuturor părț ților și aice se finește 

hotarul Oşoclipuluii de cătră moșiile episcopești: și începe cel al 

Ivancăuţului. „Nefiind proprietari Oșoelipului present și pleni-
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potentul lui anunțându-se abie într'a 7. Maiu, de aceea în 18 Aprilie 

a. e. 's'au hotărât: moșiile episcopești de câtră Ivancăuţi, din. care 

causă, aceasta, hotărâre este datată înaintea celeilalte; 

„Din diversii răzeși, cari sunt proprietarii satului Ivancăuţi, au 

fost presenţi la aceasta hotărire de câtră Coţman, cheia episcopiei: 

Mihalachi 'Tanoș, Gavrila Draghinda, Ioan Buţura, Gligori Teutul, 

Andrei Mintici și cu mulți alți răzeși și oameni bătrâni, din Ivan- 

 căuți și depe moșiile episcopești. Aceşti răzeși au presentat. două 

hotarnice, adiiogate „protocolului sub Nrii 263 et 266, în care se 

amintește de un drum Hemeuli, care să hotărească moșiile 

episcopești din: Ivancăuţi. Neștiind, însă nimene. “locul, ande a 

fost: când-va, acest drum Hemeuli, de aceea sa decis să se tragă 

hotarul dela, susaymintita piatră, care despărțește, Oșoelipul, moșiile - 

episcopești ș și Ivancăuţul, unde in triplici confinio „s'au rădicat „rii 

„movile de hotar și sa îngropat vechia piatră în conformitate - cu 

presenta, posesiune și în conțelegere cu ambele părți. Dela aceste 

trii movile deci am mers: ceva, în dreapta spre drumul, care duce la 

- Davidești peste câmpuri la tufa cea mică de rachită, unde s'a rădi: 

cat o movilă, Dela aceasta movilă mai: departe: “urmând drumului 

Davideștilor, lângă :care. drum. sa'rădicat'-o altă movilă: de hotar. 

De aice tot urmând drumului: până în vârf, unde el se bifurcă spre 

Davidești și Havrileşti, unde sa 'rădieat: o movilă în mijlocul ambe- 

lor drumuri. Dela aceasta movilă mai departe tot urmând . acestui 

drum al Davideștilor la o altă movilă rădicată în stânga drumului. 

Dela aceasta movilă mai departe tot urmând, drumului Davideştilor 

până la locul, unde else taie eruciș: de drumul, care vine dela 

Ivancăuţi și duce la Coţman, unde i iarăș s'a rădicat o movilă. Dela 

aceasta, movilă mai departe pe, drumul Davideștilor, unde el se taie 

eruciș- de drumul, care duce dela Havrilești la Suchovereha, , mai 

departe laun dâmb, care se află, lângă acest drum. al Davideștilor, 

„de aice apoi la o altă movilă. aflătoare pe. deal, înainte de ce 

drumul Davideștilor se coboară în. vale; în Însaș valea, se. află 

tocmai lângă acest drum o altă movilă, | dela care în fine s'a ajuns 

la o piatră, de hotar aflătoâre pe moșiile episeopești . lângă drum, 

care formează hotarul între moșiile episcopești și Ivancăuţi, în fața 

cărei sa rădicat în stânga o mare movilă de hotar, ȘI dela aceasta,
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movilă înainte Stăucenii,!) satul mânăstirii Putna, se hotărește cu 

moșiile episcopești. | 

Pentru satul Stăuceni, învecinat cu moșiile episcopești, au 

„fost presenţi dela mânăstirea Putna: plenipotentul mânăstirii călu- 

gărul și eclesiarhul Aftanasie cu mai mulți oameni bătrâni, apoi 
din partea domnului episcop de Rădăuţi susnumiţii doi plenipotenți 

cu mulți alți oameni bătrâni.” 

Mânăstirea Putna a supus hotarnica acestui sat, alăturată 

protocolului sub Nro. 135, însă Iordachi Cantacuzino, numit 

Pașcanu vecinul domnului episcop, s'a hotărât în anul 17632) cu 

satul Verenceanea de cătră susamintitul episcop și i-a lăsat 60 stân- 

jini de loc din întreaga. întindere a satului Verenceanca. Prin 

aceasta domnul episcop a devenit vecin cu Stăucenii. și moșiile lui 

formează de câtră Stăuceni un unghiu, precum arată lata piatră de 

hotar, sus ascuţită și înaltă mai-că de un stat de om, așezată în 

anul 1763. 
Hotarul de câtră.Stăuceni începe așadară dela marea movilă 

de hotar situată în fața pietrei mici de hotar dintre Ivancăuţi și 

moșiile 6piscopeşti. Şesăzeci de stânjini drept în stânga dela aceasta . 

movilă lângă drumul Horodencei,5) la piatra: cea mare de hotar 

așezată în anul 17 63 s'a rădicat o movilă. Dela aceasta. movilă am 

mers în dreapta deasupra satului episcopese Davidești drept 

înainte, unde iarăș “s'a rădicat o movilă. Dela aceasta movilă tot 

drept înainte în linie dreaptă peste o groapă mlăștinoasă până la 

un deluţ, la o piatră de hotar, recunoscută, de ambele părţi ca adevă- 

rată și. dreaptă piatră de hotar, care despărțește -moșiile episcopești 

și Stăncenii, unde sa rădicat.o movilă de hotar. Dela. aceasta 

movilă tot înainte la o âltă piatră de hotar aflată în stânga, lângă 

drumul, care duce la Zalescziky,:) unde iarăș s'a rădicat o movilă. 

Dela aceasta movilă apoi peste câmpuri drept prin o mlaștină spre 

un dâmb la o piatră de hotar, recunoscută de ambele părți ca 

  

1) Despre aceasta moșie ef, D. Dan, Mânăstirea Putna, pag. 198. 

2) Aceasta hotărâre s'a făcut î în 25 Iulie 1163, ef. Iorga, Documentele familiei Calli- 

machi, II: pag. 191. 

3). Orășel din Galiţia, situat la confiniilo Bucovi inci. 

4) Oraş din Galiţia, situat pe Nistru la confiniile Bucovinei.
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adevărată, unde iarăș “s'a rădicat o movilă. De aice apoi drept 

înainte prin o altă mlaștină mică, unde iarăș s'a aflat o piatră de 

“hotar, care a fost recunoscută de ambele părți ca adevărată și unde 

sa rădicat o movilă. De aice mai departe în vale, unde sa aflat 

dincoace de mlaștină altă piatră de hotar, care despărțeşte Stău- 

cenii, moșiile episcopești și Verenceanca și care a fost recunoscută 

ca adevărat hotar între aceşti trii vecini și împrejurul cărei, 

lăsându-o să stee în mijloc, s'au rădicat trii movile mari, una 

pentru Stănceni, alta pentru moșiile episcopești și una pentru 

„__ Verenceanca. Și aice se finește hotarul satului Stăuceni de cătră 

moșiile episcopești și începe cel al Verenceancăi. 
N 

Cu privire la satul Verenceanca, care este proprietatea dom- 

nului Iordachi Cantacuzino, numit Pașcanu, care se hotărește cu 

moșiile” episcopești, neei din partea aceluia, neci din partea, celor 

doi susamintiți plenipotenţi ai domnului episcop și aice nu sa 

presentat neci o ceartă de hotar, de oare-ce hotarul între acești 

doi vecini se făcuse -abie în anul 1763,. precum arată hotarnica 

adusă de plenipotentul Ioan Zotta și alăturată protocolului sub 

N-rul 269. 

Noi deci am mers dela întreitul hotar, unde Stăucenii, moșiile 

„episcopești și Verenceanca se întălnese, mai jos de Davidești spre 

răsărit peste mlaștină, apoi în stânga lângă locurile Clivodinului 

tot dincoace de mlaștină înainte, unde dincoace de „Lazul popii“ 

din Clivodin sa rădicat pe dâmb o movilă. Dela aceasta movilă tot 

dincoace de iaz în sus cătră'locurile Zastavnei peste câmpuri La, 

piatra, de hotar. așezată în anul 1763, peste care iarăș s'a rădicat 

o movilă. Dela aceasta movilă apoi mai departe spre așanumita, 

„Groapa“ și prin mijlocul ei pe deal, unde s'a rădicat o movilă de 
hotar. Dela aceasta movilă de hotar tot. „drept înainte, unde sa 
rădicat pe un dâmbuţ o altă movilă. De aice mai departe până la 

piatra. d6 hotar afliitoare pe câmp, care despărțește,, moșiile episco- 

pești de Suchoverea, Verenceanca și Zastavna, împrejurul cărei 

„Sau rădicat, în conţelegere cu toţi irii vecinii, cari aice se hotăresc, 

iarăș trii movile de hotar, una pentru Verenceanca, una pentru 
moșiile episcopești și una pentru Zastavna. Aice hotarul Veren-
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ceancăi de cătră moșiile episcopoști se " fineşte Și incepe cel al 

Zastavnei. | 
| In 23 Aprilie iarăș ni-am întălnit la, hotarul, unde Veren- 

ceanca, Zastavna și moșiile episcopești se întălnesc și unde s'au 

xădicat trii movile de hotar împrejurul pietrei de hotar aflate. Din 

partea satului Zastavna, care se hotărește cu moșiile episcopești, 

a fost de față Simeon Turcul, proprietariul satului, mulți. oameni 
bătrâni, din partea domnului episcop de Rădăuţi cei doi susamintiți 

plenipotenţi, arendașul Cerniovski cu mulți oameni bătrâni. La 

aceasta, piatră, împrejurul. cărei sau rădicat cele trii movile de 
hotar, s'a început cearta între ambele părţi și anume pentru între- 

barea în cotro merge hotarul mai. departe, de oare-ce Turcul 
susținea, că hotarul satului Zastavna ar merge dela amintita, piatră 

drept la movila aflătoare pe. deal, pe când cei ai Episcopiei susți- 

neau, că hotarul moșiilor: episcopești duce în vale, unde mlaştina 

și părâul formează. hotarul natural între moșiile opiscopești ș și satul 

Zastava. 

Aflându-se ai Episcopiei, după mărturia ambilor plenipotenți, 

a arendașului și a oamenilor bătrâni, din timpuri străvechi în pose- 

siunea, și neavând 'neci o .parte o hotarnică, de aceea, cu toate 

protestările domnului Simeon Turcul, i s'a zis să-ș caute dreptul la 

judecată. Deci sa proces cu delimitarea pe baza posesitinii. 

Hotarul Zastavnei așadara începe dela susnumita piatră de 

hotar, împrejurul cărei 'se afla trii movile, și merge în stânga spre 

vale, unde sa rădicat o movilă pe câmpuri înainte de-a întra în vale. 

Dela aceasta movilă la o altă movilă aflătoare în vale lângă mlaștină, 

unde se întălnește părăul, .care curge din Zastavna, cu apa numită 

Izvor, care curge de pe hotarul Valevei. Dela aceasta movilă prin 

mijlocul mlaștinei pe lângă părăul, care curge dela Valeva, până 

la însuș Izvorul, unde s'au rădicat două movile, una pentru Zastavna 

și una pentru moșiile episcopești. Dela, aceasta movilă mai departe 

prin vale, însă, fiindcă proprietarul Valevei nu era de față și fiind- 

că după mărturia, oamenilor, aice ar. exista carte, de aceea, hotărâre a 

a trebuit la acest loc să se intrerumpă, de oare-ce și Zastavna avea 

certe de hotar cu Valeva și locul să rămăie nedelimitat până la 

sosirea proprietariului Valovei. 
.
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In S Iunie sosi plenipotentul lui lenachi Armaș, proprietariul 

unei părți din Valeva, deci moșiile episcopeşti au putut să se deli- 

miteze și de cătr& Valeva. 
Adunându-ne în 11 Iunie la așa numitul Izvor, unde în 

23 Aprilie delimitarea s'a întrerupt, sau presentat afară de 

plenipotenții episcopești, următorii: Simeon Turcul, proprietariul 

Zastavnei, apoi George Paunel, plenipotentul lui Ienachi Armaș și 

între aceștia era cearta susținând, că hotarul Zastavnei dela Izvor: 

se întinde mai departe până la drumul Sobarului și că abie acolo 
se finește de cătră moșiile episcopești. Insă proprietariul Zastavnei. 

nu poseda mai departe decât până a. Izvor, de aceea sa mers cu 

hotarul dela cele două movile rădicate la, Izvor. între moșiile epis-. 

copești și Valeva. spre răsărit, însă ceva în dreapta și s'a rădicat o 

movilă, de hotar, care despărțește moșiile episcopești și locurile: 

Valevei, apoi ceva mai departe la, o altă movilă de hotar, în fine 

prin un fănaţ mlăștinos până la drumul Sobarului, unde iarăș sa. 

rădicat o movilă de hotar, care despărțește moşiile episcopești de: 

Valeva. Simeon 'Turcul, proprietariul Zastavnei aminti aice, că 

antecesorii lui. au posedat „până aice locurile Zastavnei, din care 

cauză roagă comisia, să iee la protocol, că el, deși de present nu 
posedă dovezi în seris spre a întări aceasta, la o mai bună ocasiune, 

când va primi la mână scrisorile, î-ș va cere dreptul său dela 

Valeva. Dela aceasta movilă. de lângă drumul Sobarului hotarul 

episcopese se îndreaptă spre cel.al Valevei mai departe spre 

mează-zi spre un drum, care tocmai. să formeze hotarul între 

ambele proprietăţi. Făcând însă acest drum, din causa, că câmpu- 

rile. sau arat, niște cotituri nesigure și trebuind el în fiecare an 

să-și schimbe direcțiunea, de aceea de aice s'a mers în linie dreaptă 

și nu departe s'a rădicat o movilă de hotar, care despărțește Valeva 

de moșiile episcopești. De aice mai departe se află pe un mic suiș 

iarăs o movilă și apoi lângă drumul Sobarului, de unde se văd 
mlaștinele din vale, i iarăș o “novilă de hotar. De aice linia hotarului 

părăsește drumul ceva în dreapta și merge tot înainte .peste două 

văi destul de oable la o movilă de hotar rădicată, de. aice apoi 

într "acolo, unde drumul se bifurcă, unde iarăș se află o movilă de 

hotar, De aice linia merge pe lângă fântâna lui Semen, care
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rămâne în dreapta, în sus peste cornul cel drept al-drumului la 

cele două -vechi movile de hotar din Coţman, cari rămân în dreapta, 

unde pe deal s'a rădicat o nouă movilă de hotar. Aice cei din 

Valeva obiectară, că: hotarul lor a mers, și după ce o parte dintr'- 

însul s'a luat și adaogat la moșiile episcopești, până la dealul cel 

mare și de acolo. până la valea, care se coboară în dreapta și că 

abie înainte. de câţi-va ani țăranii Episcopiei au întrat. cu puterea, 

dincoace în valea, care se pogoară în stânga, unde odinioară a fost 

pădurea de stejari a Valevei. Neposedând însă cei din Valeva până 

acolo, de aceea sa tras linia dela ultima movilă de hotar drept 

în sus ceva în dreapta :prin. căpătul xvăii, care:se coboară în stânga, 

unde s'a; rădicat o. movilă pe margine în partea. de cătră amează-zi. 

De aice drept î în jos în spre iazul Valevei pe spinarea dealului între 

două văi, însă mai aproape .de valea, care remâne. în stânga, la o 

movilă de hotar. și:apoi.la: alta, de unde se -văd.cele două drumuri, 

cari. se întălnese la pod și iarăși mai “departe la o movilă rădicată 

lângă drum, apoi “mai departe la o: movilă rădicată dincolo de 

„mlaștină pe marginea iazului. Valevei ceva în. dreapta dealului 

penultim,. pe locurile episcopeşti, unde.părăul sau fântâna Cadob 

se revarsă dincolo. de. velnița, Valevei dinspre răsărit în iaz. De .aice 

în jos spre mează-zi valea formează hotarul natural, așa că ogoarele 

ei rămân ale episcopului, iară partea mlăștinoasă a Valevei, până 

la, moara, episcopească din „Lastiuvea, unde și albia apei este a epis- 

copului. La această, moară proprietarii Valevei au obiectat, că aren- 

dașul Cerniovski, care. înainte de: doi ani și Valeva. a ținut în 

posesie, a făcut aceasta moară pe apa Valevei și, “având el. de 

present moșiile episcopești în posesie, ţine cu nedreptul și aceasta; 

moară. De aice părăul morii despiurțeşte locurile Episcopiei: de 

cele ale Valevei: „până la, 'cele două movile. de hotar aflătoare . de-o 

parte și de alta a părăului. la satul Lastiuvea, unde hotarul Valevei 

se finește : și începe - „cel al Viteliuve căi de cătră moșiile episcopești. 

Intra 1. Maiu Dumitraș. Potlog s'a presentat ca plenipotent al 

proprietariului moșiei Viteliuvca, a hatmanului Iordachi Ghica, 

deci s'a început cu delimitarea moșiilor episcopești de cătră Vite- 

liuvea. La aceasta, delimitare au fost presenți: 'abienumitul pleni- 

potent Dumitraș Potlog, arendașul satuliii anume Apostolo și mulți
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oameni bătrâni și din partea domnului episcop de lădăuţi cei doi 

călugări.. Deci ne-am dus, precum arătă hotarnica presentată de 
plenipotentul Dumitraș Potlog, alăturată protocolului sub N-rul 309, 

la locul, unde locurile, Valevei se hotăresc cu cele ale Viteliuveăi 

la părăul, care curge din Valera. Acest părău formează . așijdere 

hotarul între moșiile episcopești și satul Viteliuvea, ceea ce ambele 

părți recunoscură, deci s'au rădicat două movile, una dincolo de 
părău pe locurile episcopești ș și alta dincoace pe hotarul Viteliuveăi, 

Dela, aceste movile urmând” cursului părăului în jos până la locul, 

unde acesta se revarsă în iazul Viteliuvcăi, unde iarăș s'a rădicat o 

movilă. Fiind însă apa iazului, după hotarnica presentată de Dumi- 

traș Potlog și alăturată sub N-rul 309, proprietatea “domnului epi- 

scop, de aceea, s s'a rădicat, ca, pentru iaz să nu se iște vre-o cearță 

o movilă de hotar lângă iaz pe hotarul Viteliuveăi și anume acolo, 

unde iazul formează un unghiu. Dela aceasta movilă, urmând iazului, 

peste iezătuiră până la căpătul iazului, unde s'a rădicat o movilă de 

hotar: lângă groapa, care : despărțește - locurile episcopești. de ale 

Viteliuveăi.-Dela aceasta movilă tot în direcțiunea groapei până la 

drumul, care vine dela Mămăeşti și duce la Coţman, care despărțește - 

locurile Viteliuveăi de ale Lujanului. Și aice hotarul Viteliuvcăi de 

cătră moșiile episcopești se finește din care cauză aice s'au rădicat 

“rii movile mari, una dincoace de groapă . pentru “Viteliavea, una 

dincolo de groapă pentru moșiile episcopești și a triiă movilă în 

stângă, lângă drumul cel mare, care vine dela Mămăești și duce 

la Coţman, pentru Lujani și aice hotarul Viteliuveăi de cătră moșiile 

episcopești se finește și începe cel al satului Lujani. 

Dela, Lujani a fost present la delimitare :) proprietariul de 

dincolo, din Moldova Iordachi Luci 2) cu mai mulţi oameni bătrâni 

din sat, apoi susamintiții plenipotenţi episcopești cu mulțime de 

oameni bătrâni. Neavând proprietariul satului Lujani, neci pleni- 

potenții cpiscopești hotarnică și mărturisind ambele părţi, că valea, 

care se trage peste drumul, care vine dela Mămăeşti și duce la 

Coţman, formează adevăratul hotar între Lujâni și moșiile episco- 

  

9 Aice delimitarea s'a făcut în 13 Iunie 1782, ef. D. Dan, Lujenii, Cerniuţi 1593, 

vag. 95. - 

Le
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pești, de aceea am mers la prima movilă rădicată lângă drumul 

Mămăeștilor drept prin mijlocul văii, unde în mijlocul ei s'a rădieat 

o movilă și dela aceasta movilă pe vale mai departe lângă prisaca, 

locuitoriului din Lastiuvea Ostafi Şlenco, unde nu departe de prisacă 

s'a rădicat o altă movilă. Dela aceasta: movilă, mai departe pe vale 

lângă niște. tufișe aflate, unde iarăș sa rădicat o movilă și în fine 

dela, aceasta movilă drept lă movila rădicată, de unde se pot vede 

cele trii mari movile, la, drumul dela Lujani la Coţman și unde se 

întălnese: Lujanul, Şepeniţul și moșiile episcopești ș și prin aceste trii 

movile se despărțesc. Aice se finese hotarele ă, cinci sate episcopești, 

cari în totalitatea lor formează un hotar. 

9. Delimitarea Havrileștilor şi Chliveștilor, :) 

Celelalte două sate: Havrileștii și Chliveștii, cari sunt, proprie- 

tatea bineamintitului domn episcop de Rădăuți, situate nu departe 

de domeniul Coţmanului, cari au hotar, însă nu sunt deolaltă des- 

„părțite, se hotăresc cu următoarele sate: Ivancăuţul, "Oroșânii, cu 

"țara Galiţia, cu Maletineți și cu Stăucenii. Și așa, precum ele sunt 

înșirate, aceste două sate episcopești: Havvrileştii și Chliveștii au 

fost și delimitate, | 

Sosind noi în 3 Maiu la hotarele satului Tvancăuţi și Havri- 

lești și presentându-se plenipotenții episcoperști, anume: călugarul, 

| ieromonahul Inochentie: cu vatavul Nicolai și din învecinatul sat 

"anume Ivancăuţi răzeșii: Mihalachi Ianoș, Gavrila Draghinda, loan 

Buţura, Gligori Teutul, Andrei Mintici cu mulți oameni bătrâni, au 

fost întrebaţi despre adevăratele hotare între locurile acestor sate. 

Atât plenipotenții episcopești, cât și răzeșii din Ivancăuţi au depus 

în 'consonanţă, că hotarele Hawrileştilor încep dincolo de părăul 

Soviţa și de câtre Ivancăuţi sunt însemnate cu pietre de hotar. De 

aceea ne-am dus dincolo de acest părău Soviţa și am tras o brazdă, 

dela mlaștină și în apropierea ei s'a așezat o movilă de hotar. -Dela 

aceasta, movilă am mers drept la o piatră de hotar aflată în dreapta. 

- satului Ivancăuţi, care despărţește Havrileștii de Ivancăuţi și; recu- 

noseându-o atât plenipotenţii episcopești, cât și răzeșii din 
a 

1) Ct. Wickenhauser, Radauz, pag. 1711—4.
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Tvancăuţi ca adevărat semn; care despărțește ambele sate, s'a rădi- 
cat deasupra ei o movilă de hotar. Dela aceasta piatră și movilă 

rădicată, deasupra ei, am fost cânduși la o altă piatră situată între 

cele două sate Ivancăuţi și Havrilești, ca.așijdere a fost recunos- 

cută ca adevărată, deasupra cărei iarăș s'a rădicat o movilă de 

hotar; Dela 'aceasta movilă tot drept peste câmpuri în sus la o a 

triia piatră de hotar, recunoscută de ambele părți ca adevărată, din 

care causă și asupra acestei pietre deja răsipite s'a rădicat iarăș o 

movilă. Aice sa ivit întrebarea, încotro duce hotarul mai departe, 

de oare-ce înt'o mare depărtare nu s'a aflat semn de hotar, cu toate 

că în tufiș trebuia să fie o vechie movilă. De oare-ce cu toată 

"căutarea o movilă nu: s'a aflat, ci numai o moviliţă acoperită de 

- ciritiș, de aceea s'a decis, în conțelegere cu plenipotenții episcopești 

și răzeșii din Tvancăuţi, să se meargă dela ultima piatră prin tufiș, 

deasupra cărui s'a rădicat o movilă “de hotar. De aice s'a mers prin | 

tufiș și în stângă lângă drumul Sniatinului 1) s'a rădicat o altă movilă 

de hota Dela aceasta movilă s'a mers. ceva spre dreapta până la 

locul, unde drumurile dela IHavrilești și Tvancăuţi, cari duc la 

Oroșâni șă și Sniatin, se împreună, unde s'a rădicat pe partea dreaptă a 

acestor drumuri iarăș o movilă de hotar. Dela aceasta movilă mai 

departe tot ceva în dreapta până la locul, unde drumul, care vine 

“dela, Sniatin, se îndreaptă spre Ivancăuţi și Havrilești și în mijlocul 

acestor două drumuri s'a rădicat iarăș o movilă. Dela aceasta movilă 

apoi în dreapta, tot în urma acestui drum al Sniatinului, unde lângă 

dânsul s'a aflat o mare movilă, rădicată abie în anul trecut. Aice, 

în stânga drumului s'a, rădicat, la locul, unde se finește hotarul 

Ivancăuţului câtră moșiile episcopești, o movilă și alta în dreapta 

drumului, care despărțește Oroșenii de moșiile episcopești. Şi aice 

începe hotarul satului Oroșeni câtră moșiile episcopești. 

Sosind noi la acest hotar al Oroșenilor şi luând în mână hotar- 

nica presentată la protocol de Armeanul Bogdan ; și alaturată pro- 
tocolului sub N-rul 285, ambii plenipotenți episcopeşti comunicară, 

că domnul episcop cu delirnitarea făcută în anul trecut de domnul 
auditor Arlgey de feliu nu este mulțămit, din care cauză ei în numele 

  

1) Un oraș din Galiţia situat la frontiera Bucovinei.
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lui protestează solemn în contra ei. Făcându-se însă aceasta, deli- 

mitare abie cu nouă luni înaintea, acestei comisiuni, la care și pleni- 

potentul episcopesc'a luat parte, dă aceea ambilor plenipotenți li 

s'a răspuns, că presenta, însemnare a hotarelor pentru domnul episcop 

încă nu praeiudiciază și că el îș poate căuta dreptul pe cale jude- 

cătorească. Amăsurat cu hotarnica alăturată sub N-rul.285 marea 

movilă: dă hotar sa aflat încunjurată cu un șanț, apoi nu departe 

noua, piatră de hotar așezată, la începutul huciului de stejar, apoi 

movila cea mică, în: huciș iarăș o piatră de hotar, apoi o movilă 

mică și apoi iarăș o piatră, apoi iarăș o movilă, la, poalele dealului 

Cocoş i iarăș o movilă și la drumul Tălhariului o piatră de hotar, în 

fine movila cea mare de pe care se vede până la prima movilă mare, 

care despărțeşte Ivancăuţul și Havrileștii, apoi piatra de hotar pusă 

mai departe, movila, aflătoare la poalele dealului, movila de pe ulti-- 

mul deal câtră Galiţia; piatra de hotar înfiptă în pământ dincolo 

de acest deal și în fine movila de hotar rădicată lângă părăul Colocin, 

care despărțește Galiţia de Bucovina. Și aice se finește hotarul 

Oroșenilor de câtră moșiile episcopești și ele se-hotâresc cu Galiţia 

și părâul Colacin formează o bucată hotarul între ambele ţări. * 

Fiind-că în urma, unei note din 5 Aprilie a guvernului Galiției 

adresată Comandei generale militare de :acolo, proprietarii de loc 

din Galiţia nu pot fi învitaţi la neci o rectificare a hotarelor înaintea 

acestei comisiuni fără de-a fi cerut :mai întăiu informațiune dela 

curte, de aceea s'a mers dela, locul, unde se află ultima movilă de 

hotar a satului Oroșeni pe părâul Colacin, pe albia lui, care după 

mărturia tuturor oamenilor bătrâni formează hotarul între Galiţia 

și Bucovina și în locul izvorului: său s'a rădicat o movilă de hotar, 

Aice vine un drum din Galiţia la Bucovina și vecinii Galiţieni au 

părăsit valea, unde Colacinul este sec, ca hotar ȘI au făcut hotar 

acest drum, care întră afund în câmpurile Bucovinei. Ca însă la 

timpul său, când vor ave să se rectifice hotarele de ambele părți, 

să, se știe, unde s'a început usurparea în teritoriul Bucovinei arătată 

de plenipotenții episcopești și de presenţii oameni bătrâni, de aceea 

sa rădieat o mică movilă la capătul de sus a ogorului sămănat de 

supusul Galiției; anume Michailo Ghebiuk și apoi am mers acolo, 

unde locurile din Maletineţi se întălnese cu cele episcopeşti lângă
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Chlivești spre a face mai departe delimitarea acestora. Deocamdată 

însă aice s'a lasat loc, spre a pute întercala hotarele de câtră Galiţia. 

o -Actum! între hotarele Bucovinei și Galiției în 21 August 1782. 

Primind aceasta, comisiune prin decisiunea, consiliului aulic de 

războiu poronea emisă în 26 Iunie și primită în 27 Tulie a. c., ca 

la hotare cu certe, să se cheme vecinii de hotar și neajunsurile, cari 

mai ușor se pot aplana la starea locului prin cercetarea locului, 

decât prin pertrătări între cancelăria aulică boemo-austriacă și con- 

siliul aulic de războiu, să nu se trigăneze, afară de aceea aflându-se 

deposiţiunea locotenentului-colonel de Mieg din 7 Iulie a. c., că la 

delimitarea din anul 1772 între Pocuția și Moldova, proprietarii 

Moldovii au fost presenţi și că numai locuitorii Moldovii au fost 

mulțămiţi cu acea delimitare, de aceea, s'a proces ast-fel, că de bază 

s'a luat delimitarea din anul 1772 și învitând pe ambii primari ai 

Sniatinului, anume: Johann Sankovwici și Andră Piselli, pe preotul 

de acolo Dimitrii Busanovwsky, pe economul din Sniatin Jeczkowski, 

și pe arendașul din Steţova, 1) anume Sawirski s'au rectificat hotarele 

între locurile aparținătoare starostiei din Sniatin și satele, cari sunt 

proprietatea domnului episcop de Rădăuţi, anume: Chliveștii și 

Havrileștii din districtul Bucovinei în urmiătoziul mod: Dela movila 

de hotar, care'se află la izvorul părăului Colacin, care formează 

hotarul natural între Galiţia și districtul Bucovinei, ceea ce de nimene 

nu s'a, contestat, linia hotarului merge printre locurile Chliveștenilor 

"și cele Galiţiene peste un drum, care vine dela Sniatin și duce o 

bucată în Bucovina, apoi la vale la movila de hotar aflătoare pe 

ogorul susamintitului locuitor din Sniatin Michailo Ghebiuk și care 

despărțeşte locurile Snetinului și ale Chliveștilor. De aice linia 

hotarului merge în dreapta pe lângă coasta, dealului până sus pe un 
deal, unde iarăș se află o movilă de hotar, care despărțeşte locurile 

Galiției și ale Bucovinei, Dela aceasta movilă s'a ajuns după 95 pași 

la, o groapă, unde în anul 17 72 o pajură a stat înfiptă de locote- 

nentul-colonel Mieg și un pichet. Dela aceașta groapă 355 pași dela - 

deal în vale și iarăș în sus la o movilă de hotar rădicată pe deal, 

„de unde se vede în vale în dreapta satul Maletineţi dimpreună cu 

1) Sat în Galiţia, învecinat cu satele bucovinene: Maletineţi și Şiscăuţi.
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iazul. Dela aceasta movilă de hotar iarăș la vale și pe cealaltă parte 

612 pași în sus la o movilă de hotar radicată pe deal, care despăr- 

țește locurile Chliveștilor de cele Galiţiene. De aice iarăș la vale, 

apoi iarăș 360 pași în sus la o groapă făcută în anul 1772 cu oca- 

siunea înplântării pajurei, unde trii movile de hotar despărțese, două 

locurile Hliveștilor și ale Maletineţului, iară a, triia cele ale Galiției 

de ale Bucovinei. Aice Chliveștii părăsese hotarul Galiției, care 
merge alăture cu Maletineţul, precum deja s'a espus. 

Sosind în fine dealungul hotarului Galiției la locul, unde satul: 
Maletineţi se hotărește în dreapta cu Galiţia și în stânga cu locurile 

satului Chlivești, care este proprietatea domnului episcop de Rădăuţi, 
administratorul satului Maletineţi, anume Ioan Buţura s'a presentat 

înaintea, comisiunei oferindu-se să arăte hotarele mai departe după 

dreptate și știința lui și după cum ele sunt descrise în hotarnica 

aflătoare la: domnul proprietar Cantacuzino, numit Deleanul, care 

oferire a, fost bineprimită de oare-ce domnul proprietar până atunci 

nu s'a presentat și noi în messul lucrului am fost împiedecaţi și 

fiindcă, aice aveam să ne ţinem de posesiune, de oare-ce domnul 

episcop n'are o hotarnică la mână. 

La aceasta delimitare a satului episcopese Chlivești de câtră 

Maletineţi au fost presenţi: ambii plenipotenţi ai domnului episcop 

de Rădăuţi, apoi din partea satului Maletineţi administratorul Ioan 

-Buţura și ambele părţi aveau cu sine mulți oameni bătrâni, cari 
puteau arătă semnele hotarului și posesiunea. 

Hotarul satului episcopese Chlivești de câtră Maletineţi deci 

începe mai sus de făntâna Pobhribisti, unde s'a rădicat o movilă de 

hotar, care despărțeşte Maletineţul de Chlivești. Dela aceasta movilă 

am fost conduși drept peste fănațe spre valea numită „Valea sape- 

hori în podiș“, unde s'a rădicat pe coasta valei o altă movilă. Dela 
aceasta movilă apoi prin vale în dreapta 'lângă un mie drum spre 

așa numita, „Coada heleșteului“, unde sa .rădieat o altă movilă de 

hotar peste drumul, care vine dela Maletineţi și duce la Sniatin. De 

aice mai departe până la, însaș „Coada heleșteului“, care formează 

un hotar natural. Dela această „Coada heleșteului“ peste mlaștină 

până la cotul de mai jos de făntâna Terepușna, unde în cot s'a rădicat 

o mică movilă. Dela aceasta moviliţă drept dincolo de fântăna Tere- 

17-
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pușna, unde pe coasta dealului sa rădicat o movilă de hotar, apoi 

in sus la vârful dealului, mai departe pe spinarea lui până la movila 

cea, mare și vechie, aflată, care să formeze hotarul între Maletineţi 

și. cele două sate episcopești: Havrileștii și Chliveștii. și, recuno- 

scându-se aceasta movilă de ambele părţi ca adevărat hotar, sa 

vădicat pe aceasta, movilă o altă movilă de hotar ţuguietă. Dela 

aceasta movilă hotarul Maletineţului de câtr& moșiile episcopești 

mexge apoi la, drumul Chliveștilor, care vine dela Stăuceni, în stânga 

până la locul, unde așa numita „Valea zloghiusea (= tălhărească) 

se întălnește cu: drumul Chliveștilor și aice se finește hotarul Male- 

tinețului câtră moșiile episcopești și începe cel al Stăucenilor. Aice 

presentul plenipotent al mânăstirii Putna, anume Aftanasie, călugăr 

și 'eclesiarh al acestei mânăstiri s'a certat cu Ioan Buţura, admini- 

stratorul Maletineţului pentru drumul Chliveștilor, care odinioară 

să fi mers mult mai joș, dară fiind-că mânăstirea Putna a pus să 

ave tot mai în sus, de aceea o bucată din Maletineţi să fi căzut. 

Călugărul Aftanasie insă a contrazis arătând hotarniea sa, alăturată 

protocolului sub N-rul 135, care arată apriat până la drumul Chli- 

veștilor și incă a susținut, că mânăstirea Putna, din timpuri străvechi 

posedă până la acest drum. Afară de aceea sa mai căutat în vale, 

ori de nu s'ar afla, urma unui drum părăsit și neaflându-se s'a rădi- . 

cat o movilă în Valea tălhărească lângă drumul Chliveștilor, care 

despăzțește Stăucenii de moșiile episcopești. Făcându-se însă sara 

și întuneric, delimitarea mai departe a trebuit să se amăie până a 

doua zi. i 

Intra + Maiu iarăș ne-am dus la movila rădicată lângă drumul 

Chliveștilor, care despărțește Stăucenii de moșiile episcopești și 

dela aceasta movilă am fost conduși prin vale în Jos, după ce atât 

plenipotentul Putnei, cât și cei doi ai domnului episcop de Rădăuţi 

mărturisiră, că Zloghiica și: părăul, care curge în ea formează hota- 

rul până la revarsarea lui în iazul episcopesc. Aice in mijlocul valei 

s'a rădicat o movilă. Dela aceasta movilă apoi mai departe până la 

o mlaștină, la a cărei început sa rădicat iarăș o movilă și dela 

aceasta movilă tot urmând părăului, care curge prin mlaștină, până 

la rovărsarea lui în iazul episcopese, unde în prejmă se află o piatră 

de hotar, care despărțește Stăucenii de Ivancăulţi, și, fiind-că aice
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iazul episcopese formează hotarul natural, de aceea aice sa rădicat 

o movilă. Deci am mers în urma iazului spre moara cu trii pietre 

aflătoare dincoace de iaz. De aice în urma așa numitei „Coada 

heleșteului“ și părâului Soviţa, care se întinde până la locul, unde 

se află prima movilă de hotar, care despărțește locurile Ivancău- 

țului de cele ale Havrileştilor, până la începutul locurilor Havri- 

leștilor, unde delimitarea tuturor moșiilor episcopești s'a finit spre 

mulțămirea plenipotenţilor episcopești. și a celor mai mulți vecini, 

cari au declarat, că se mulțămesc cu aceasta delimitare de care 

pururea se vor ţine; deci aceasta scrisoare de toţi s'a, subscris. 

Inochentie, duhovnic, vechil despre partea, Episcopiei. 

Nicolai, vataf ot Rădăuţi, vechil din partea Episcopiei. 

Michail Ianoș, răzeș ot Ivancăuţi. 

Nicolai Ianoș, răzeș ot Ivancăuţi. 

Gavriil Draghinda, răzeș ot Ivancăuți. 

Iuoan Buţura, răzeș ot Ivancăuţi. 

Andrei Mintici, răzeș ot Ivancăuţi. 

George Paunel, răzeș ot Valeva. 

Stefan Prodan, vechilul lui... . sat ot Valeva. 

(Nedescifrabil) .. .. . .. 

'-Tordachi Luca, stolnic, stăpânul Lujanului. 

Stefan Zotta, căpitan, vechil. 

Ioan Calmuţehi, capitan, asesor. Alexandru Ilschi, asesor. 

[. Pitzelli, căpitan de cavalerie. Metzger, colonel. :) Harsani, sub- 

locotenent-auditor. L. S. Erggelet, grefier de judecătorie. P. Aaron, 

translator. 

10. Delimitarea Rădăuțului, 

Actum Rădăuţi în 19 și 20 Iulie 1782. 
In urma notâi administrațiunei țării Bucovina din 7 cur., prin 

care se aduce aminte, că satul episcopese Rădăuţi, ca să poată fi 

luat în seamă economicește, trebue delimitat, s'a proces, după ce mai 

înainte vecinii au fost învitați, la delimitarea acestui sat. 

  

1) Colonelul încă în 42 Maiu 1182 se afla în Oșechilib (ef. Iorga, Stadii și documente 

„VII. pag. 931). 

11*
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Satul episcopese Rădăuţi se hotărește cu următoarele sate: 

Horodnic, Volovăţ și Mascatoţe. 1) 

Hotarul Rădănţului începe la apus dela părăul Posina, la care 

părău satul Frătăuți, proprietatea mânăstirii Putna, se hotărește cu 

Rădăuţul și Horodnicul. Lângă acest părău s'a rădicat mai sus de 
„Vadu pietros“, spre răsărit o movilă de hotar, care despărțeşte 

hotarul Horodnicului sau proprietatea mânăstirii Suceviţa de cel al 

Rădăuţului și anume sub un teiu ciuntit, pe care încă s'a, putut vede 

ca semn de hotar o vechie prăjină co buleandră aninată de dânsa 

din timpul ultimei delimitări. Dela aceasta movilă de hotar hotarul 

între Rădăuţi și Horodnic merge spre mează-zi peste părăul Băh- 

nianu la.movila de hotar rădicată nu departe de acest părău și de 

aice mai departe. în linie dreaptă până la sfărșitul pădurii Șalcau, 

unde mai 'nainte să se fi aflat un măr roș, la o altă movilă de hotar 
rădicată acolo și de aice prin niște mlaștini crescută cu trestie până 

la drumul, care duce dela Rădăuţi la, Vicovul de jos și apoi peste 

acest drum până la piatra-hotar, care mai "nainte a stat.cu mult 

înainte sub drum și abie după învoeala făcută între doi călugări din 

Rădăuţi și Suceviţa, să fi fost așezată aice sus între drum și părăul 
Valea, sacă, lângă care piatră de hotar iarăș s'a rădicat o movilă de 

hotar. De aice linia hotarului merge peste părăul Valea sacă și o 

peninsulă din nou la cotitura acestui părău și așa ajunge și a triia 
oară până la o movilă de hotar rădicată lângă malul acestui părău. 

De aice peste părău și ceva în sus la o altă movilă de hotar, de unde 

sa ajuns la piatra-hotar, care se afla în capătul de sus a câmpului 

Trojan, peste care iarăș s'a rădicat o movilă de hotar și de aice ceva 

în stânga la capătul de jos a Trojanului, unde s'au rădicat trii movile 

de hotar pentru cele tii hotare: Horodnic, Rădăuţi și Volovăţ, cari 

aice se întălnese. 

La aceste trii movile de hotar Rădăuţul părăsește hotarul 

Horodnicului și merge pe lângă satul „Volovăţ, proprietatea mână- 

știrii Suceviţa, ceva în stânga, dela 'Trojan în jos până la părăul 

Rodiţa, apoi peste acest părău și peste „Făntănele« la o movilă de 

  

1) Cf. D, Dan, Mânăstirea Putna, pag. 172 despre acest prediu, care se ehiema și 
Dalasineştii.
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hotar, care despărțește locurile Rădăuţului și Volovăţului..De aice 

peste "Topliţa, unde pe șes a fost o vechie, piatră de hotar deasupra 

cărei s'a rădicat o movilă de hotar, apoi în linie dreaptă mai departe 

la piatra de hotar aflătoare pe acest șes spre mează-zi lângă „Gârlă, 

care așijdere a fost acoperită co movilă de hotar. (Aceasta, Gârlă 

este o albie pe care curge un părău numai după multă ploaie.) 

Dela aceasta movilă de hotar ceva în dreapta în spre apa Suceviţei, 
pe lângă o vechie piatră de hotar, care acuma a remas neacoperită, 

la, o movilă de hotar rădicată la 46 pași dela aceasta piatră de hotar 

lângă drumul, care duce dela Horodnic la Suceavă. 
La aceasta. movilă de hotar linia hotarului se îndreaptă în 

stânga și merge spre răsărit drept spre drumul, care duce dela, Volovăţ 

la Rădăuţi, unde iarăș s'a rădicat o movilă de hotar, De aice cu apa 

Suceviţei drept în jos până la al doile asemene drum și o movilă de 
hotar rădicată acolo, și dela aceasta movilă de hotar se află cam 

30 stânjini în jos lângă acelaş drum o vechie piatră de hotar. De aice pe 
șes în linie dreaptă înainte la o altă movilă de hotar rădicată, de unde 

se ajunge la o vechie piatră de hotar aflătoare lângă al triile drum, 

care duce dela Suceviţa la Rădăuţi, care a fost acoperită co movilă 

de hotar. Dela aceasta movilă de hotar mai departe înainte până la 

drumul, care duce dela Suceavă la Rădăuţi și dela acest drum încă 

cam 116 pași la vechia, piatră de hotar acuma acoperită, c'o movilă 

de hotar, de unde se ajunge peste latele mlaștine ceva în dreapta 

pe lângă două movile de hotar rădicate una după alta, la cele trii 

movile de hotar, care despărțese cele trii hotare împreunate, ale 
“Volovăţului, Rădăuțului și Satului mare. Aice hotarul Volovățului 

rămâne îndărăpt și Rădăuțul merge alăture cu hotarul Satului mare, 

proprietatea mânăstirii sf. Ilie, apoi în stânga ceva câtră apus, prin 

mlaștini și testii în sus așa, că Dealul crucii, care se vede în depăr- 

tare, dimpreună cu edificiile remontelor din Mitoc, cari se văd 

dincolo de deal, să stee în stânga, apoi în linie dreaptă la revărsatul 

lui Frunci, apoi alăture în dreapta părăului Posinul lângă drumul; 

care duce dela Rădăuţi la 'imue. De aice drept înainte până la 

șesul Plopeului, sau unde a stat un plop vechiu, unde s'a rădicat o 
movilă de hotar nu departe de șoseaua, care duce dela Cernăuţi la 

Rădăuţi. Aice hotarul Rădăuţului formează cu cel al Satului mare
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un unghiu: și se îndreaptă pe lângă dânsul în dreapta pe șes mai 

departe până la o movilă de hotar rădicată lângă marea, mlaștină 

de dinainte. De aice prin mlaștină drept la cele trii mici morile, 

unde s'a rădicat o nouă movilă de hotar. Dela aceasta movilă de 

hotar spre părăul Saha, prin mlaștina formată de scursul Sahei, până 

la o movilă de hotar aflătoare 'pe malul părăului Saba. La acest 

părău trii hotare se întălnese, a Satului mare, a Rădăuţului și a pre- 

diului Macicatovţe, proprietatea mânăstirii Putna și Rădăuţul aice 

părăsește hotarul Satului "mare și se suie pe lângă Macicatovţe pe 

„ părăul Saha în sus. până acolo, unde acest părău Sâha, iesă din 

părăul Posinul și de aice părăul Posinul formează hotarul natural 

între Macicatovţe și Rădăuţi pănă la Vadu pietros, de unde aceasta 

delimitare sa început. 

| După ast-fel finita, deliinitare, cu care atât domnul episcop, cât 

vecinii s'au mulțămit, acest protocol al comisiunei locale s'a  subseris. 

Actum ut supra. - 

Paisie, viehil Putnii. Nicolai, vichil ot Rădăuţi. 

“Peodosie, vichil ot. sf. Ilie. | Alexandru Ischi, asesor. 

Mânăstirea Suceviţa, namisnic, Harsani, sublocotenent-auditor. 

ier. Antinoghen. I. S. Erggelet, grefier de jude- 

Ioan Calmuţehi, capitan, asesor. -cătorie,. 

Pitzeleli, capitan de cavalerie., - Aaron, translator. 

Metzger, colonel. 

1, Ordin pentru delimitarea Rădăuțului de Volovăț. 

+ Io Grigorie Ghica, Voevoda boj. milosti. gospodar zemli 

nioldavscoi. Seriem Domnie me la boeriul nostru domnului Gavriil 

Neculce biv vel med. i la boeriul nostru Toader. Bădeliţă vel vornie 

facem știre: că aice jăluiră călu(gă)torei dela Svânta mânăstire 

Suceviţa zicând că sar fi întinzându Svinţia sa Părintele Episcopul 

de Rădiuţu a înpresu(sa)ra cu hotarul Episcopiei Rădăuţului în 

hotarul satului Volovăţul a mânăstirei Suceviţei și cerându dela 

"Domnie me dreptate și hotărire precinei, iată vam orinduit pe dumv. 

hotarnici, deci văzând carte Domniei mele să vă sculați, să mergeţi 

acolo, să faceți știre Svinţiei sale Episcopului 'să-ș scoață scrisorile
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ce va ave pe moșia Episcopiei și să strângeţi pe toţi răzeși și oameni 

Duni, de acolo de loc și de pin înpregiur și să Imaţi sama pe scrisori 

și pe mărturia a oameni buni și de unde veţi adeveri hotarul între 

Volovăţu și între moșia Rădăuţului să le alegiţi și să le înnoiți hotaru 

puind și stâlpi de piatră semne de hotar pe unde să va căde, să nu 

mai fie pricină și după cum veţi alege și-ţ hotări să le daţi marturii 

în semne, ca să li-s întăriască și dela Domnie me, cu ispisoce. Aceasta 

seriem | 

LS. Saci DUE. RA. Ra. 

Note: Acest document original este foarte bine seris pe-o 

simplă coală de hărtie. Marele sigil domnese este intipărit pe hărtie 

cu coloare roșie și poartă următoarea inscripție slavonă: + Hw 

Tpuropie THka Botsoga Domo Ainaocri Toc -Nopip Beman ALOA- 

AECKOH. 

Documentul este scris in Iași in anul 7255 (1747), în 29 Iulie 

de pisarul domnesc, care iscalește Jos așa: [po cam nuc. Deasupra 

sigilului domnesc se află notiţa: stana A0roj: Pe contrapagina coalei 

aflăm numai Nr. 552 ex 1863, adecă numărul curinte al inventa- 

xiului lucrurilor din mânăstirea Suceviţa. 

12, Protocolul aulic de delimitare a Bucovinei privitor la proprietăţile 

schitului Vijniţa dela pagina 6! 1—612. | 

Continuatum in 15 Fevruarie 1782. Egumenul schitului Vijniţa 

din districtul Cernăuţului, ieromonahul Samuil, care sa presentat 

aice, după depunerea jurământului prescris, a fost întrebat: “ 

1. Cine a fundat sau clădit acest schit Vijniţa? R. EI scrisori 

nu posedă prin cari ar pute documenta cine a fost fundătoriul schi- 

tului, atâta însă știe, că Nicolai, episcopul Rădăuţului a fost ctitorul. 

In biserică și anume întrun apostol insă se află însemnat încă un 

pinefăcătoriu și anume Constantin 'Lureul. 

2, Ce feliu de locuri posedă acest schit: R. Schitul se susține 

din 'elemozină și nu-posedă nemică decât un petec de fânaţ pe care 

el îș poate hrâni un cal.
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3. Dela cine a primit schitul acest petec de fânaț? R. EL n'o 

știe și așa, a aflat când a, venit încoace înainte de 25 ani. EI în mâni 

n'are neci o serisoare. 

4. Ori de nu posedă, afară, de aceasta bucată, de pământ, alta 

nemică? R. Afară de acel petec, pe care calul se hrănește, alta, 

nemică. Acel petec este totodată grădina, lor. 

Neavând schitul alta nemică, i-s'a cetit disposițiunea lui, sa 

trădus și el a subseris'o. o 

Samuil, Igumen iz. Vijniţă; Alexandru Ilschi; Metzger, eolo- 

nel; Harsani, sublocotenent-auditor; |. F. Exgelet, grefier de jude- 

cătorie qua Actuarius; Petrus Aaron, translator jurat. 

Note: Acest protocol de delimitare se află la tabula țării din 

Cernăuţi. O copie colaţionată cu originalul amintit se află în mână- 

stirea Suceviţa. 
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Nr. 4. Autografa subscriere a episcopului Dositei şi peceatea Episcopiei Rădăuţului.
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Nr. 5. Acoperemânt pentru sf. daruri dăruit de Ştefan cel Mare bisericei din Rădăuţi 
în anul 1493, .
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Nr. 9. Frontispiciul Ceasoslovului din Rădăuţi.
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Nr. 10. Icoana Mântuitorului din Ceasoslovul Rădăuţului. 

   



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
                                         

 
 
 
 

p 
4 

             

* 
| 

  

         

  
    

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ant : Eau Ne v 
ț 

= a 

 
 

 
 

  

SO o. 

te 

 
 

    
 
 

Nr. 11. Icoana Bunavestirii din Ceasoslovul Rădăuţului,
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Nr. 13. Ultima pagină din 'Ceasoslovului Rădăuţului.
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Nr. 15. Antimis sfințit de Metropolitul Anastasie Crimca în 15 August 1610.
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Nr. 18. Antimis dela Varlaain n episcopul Rădăuţului din 1763. 
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