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PRECUVÂNTARE 

“Cea mai interesantă Mânăstire din Bucovina este 
Sucevifa, atât din punct de vedere al arhitecturei, al 
pictorilor al Jresco cu care este: ornală pe dinlăuntru 
şi afară, al 'mult pre[ioaselor odoare și manuscripte 
ce posedă şi nu în urmă din pricina clitorilor ei. - 

Ar fi deci o crimă neeriabilă faţă de neam, dacănu 
s'ar da la iveală istoria ei— așteptând poate ca un sirăin 
să facă—ca fie- -care român - să poală cunoaşte şi aşa 
să-şi ofelească iubirea de neam şi de cultură națională... 

Din acesf punct de vedere încerc în cele  urmă- 
foare să aduc la iveală lot: ce priveşte Mânăstirea 
Sucevifa, ! acest nepre[uit odor- strămoșesc, fără să 
am pretenția, că am 'făcul ceva desăvârșit, ceeace nu 

- mi-a erlat multipla -mea ocupafiune zilnică, câ/ şi de- 
“părtarea reşedinfei mele de Suceviţa. a 

Celitorul însă fie încredințat, că ceea . ce i ofer 
este lucrat nu cu pujină muncă şi cu mult. zel izvorit 
din drogoste de neam şi istorie românească. 

Cernăuţi, în Decemvrie 1919 

„i DIMITRIE DAN 
af |
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a CAPUL, 
Timpul înființării. mânăstirii Suceviţa. 
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“Țimpul cârd s'a înjohebat mânăstirea Suceviţa ” este . foarte greu de fixat. Cert este, că ea a existat deja în 
secolul al 15-lea, căci aflăm, că în mânăstirea Suceviţa -a egumenit Pahomie până la anul 15041), când s'a suit: pe scaunul 'episcopesc: din Rădăuţi, edră 'în anul 1539) loan Movilă dărui numitei: mânăstiri un clopot. 

Mânăstirea Suceviţa, la început, de bună samă că nu era o mânăstire în toată regula, ci un Simplu schit cu vreo câţiva călugări adunaţi din toate părțile ţării, 'care însă în decursul. timpului s'a desvoltat, tot mai mult prin înmulţirea călugărilor. pi i] 
“Mânăstirea Suceviţa era acuma în anul 15513). bine 
cunoscută, căci la 1 Septemvrie a anului amintit hat- „manu! Ioan Sturzevici cu soția sa Ana a ferecat pentru .]. -dânsa o-evangelie în argint. | Sa | 

In 10 Iunie 15604) era Suceviţa deja o. mânăstire :bine 
populată, deşi avea numai o bisericuţă de lemn, ceeace este evident. dintro știre a oraşului Bistriţa, care rapor- ttează, că la acea dată călugărul Sava din Suceviţa a fost prădat. | i aa 

Mânăstirea însă se desvoltă ma bine abia sub e zu- 
menia lui George. Movilă, 'care zidi în anul 1578 0 mică biserică de piatră. Mai apoi și anume acuma ca episcop 
de Rădăuţi, zidi el o âltă biserică de piatră mai spa- 
țioasă, pe care o fini-în anul 1584, cărei îi adăogi domnul . 
Moldovii şi fratele amintitului episcop, leremie Movilă 
"Vodă, probabil în 7103 (1595)5), polunoșnicul, tinda, cela 

  

„„. 1) Wickenhauser, Radauz, pag. 11 şi:D. Dan, Cronica Episcopiei 
-de Rădăuţi, Viena, 1912, pag. 40. Pahomie în. egumenia” Suceviţei 
probabil că aavut și antecesori. '2) Cf. cap. IX ad Clopote al acestei . monografii. — 3) Cf. inscripția de pe Evangelia din Suceviţa 'No. 
19. —-t) Iorga, Documentele Bistriţei, tom. “Il, pag. LIX. — 5) Ci, 
“vechiul. Inventar: al -Suceviţei aflător în arhiva Conzistoriului arhi- 
“episcopesc-din Cernăuţi.. .. . , 

9
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2 baldahine dela intrare, chiliile călugărilor şi zidul dim- 
prejurul mânăstirii. - A 

Dotând aceşti ctitori şi alţi donatori Mărinimoşi imâ- 
nâstirea Suceviţa cu multe moșii, cazuri, păscători, vii 
şi” diterite privilegii; existența ci a fost asigurată şi de 
aceea ea întotdeauna a fost bine populată. 

e 

“CAP. 11. 
Tradiţiunile privitoare la zidirea bisericii din 

mânăstirea Suceviţa. 

Tradiţiunea primă!) păstrată în mânăstirea Suceviţa „din călugăr în călugăr până în ziua de astăzi ni istari- sește, că pe părâul Suceviţa, care izvoreşte de sub dealul Poiana-Mărului din Obcina cea mare, s'au fost “aşezat încă din străvechime câţiva pustnici iubitori 'de Duane nezău şi singuritate. Ei se 'rctraseră în aceste locuri pustii, selbatice şi singuratice spre a-şiţispăşi păcatele rugându-se necontenit lui Dumnezău departe de valurile și ispitele - lumii. - 
„Locul, unde se asezaseră- acești oameni evlavioşi,. cra un petec.de şes dintre dealurile: Pleșul, Cel rău si al Crucii, mai jos de Șipot, adecă. de cataractul Suceviţei. Aice, în mijlocul pădurilor seculare rar îmbiate de oameni și neatinse -de securile lor doboritoare, aceşti refugiaţi din lume cine Ştie din care cauză îşi înjahebară cum putură niște colibioare din copaci neciopliţi, ca să aibă “unde să se adăpostească de frig, ploi şi ninsori si „mai ales de multele. feliuri de fiare selbatice, cari prin * aceste locuri ascunse trăiau în ticnă nestingherite de ni- 

Aceşti evlavioşi oameni: cu, timpul rădicară din nişte copaci „tăiați şi ciopliţi. cu multă trudă şi răbdare o bise- ricuță joasă și îngustă, care era mai mult un paraclis ae- cât o biserică şi așa aveau acuma unde să se adune şi să petreacă cea mai mare parte a zilei, ba şi nopţii, şi să se roage lui Dumnezău, căruia își închinaseră rămă- şița vieţii lor. 
a „Vestea. acestui, schitişor se lăţi în acele timpuri încli- nătoare Spre misticism, prin întreaga: Moldovă ba şi Imprejurime şi: numărul pustnicilor creștea pe. zi ce merge: iu De Amintita bisericuţă „de „lemn acuma nu “putu satisface pe adunatul sobor mânăstirese şi el se purta cu îndrăz- neţul gând să rădice .în aceste locuri romantice o mă- 
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1) Cf. D. Dan, Scrieri, Cernăuţi 1902, paz. 27—29. . 
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eaţă mânăstire de zid. Și dorinţa -călugărilor nu ră- 
mase tăinuită, ci se răspândi, sigur cu voinţa soborului, 
şi prin ţară, că doară Sar afla vre-un bun şi evlavios 
creștin, care să se apuce ctitor pentru':mult dorita for 
biserică de zid. Sa - 

Tocmai când bieţii călugări, călăuziţi de mult lăuda- 
bila lor dorinţă, îşi frământau mintea cum: și în ce chip să facă, ca să-și vadă cu ochii visul împlinit, se ivi prin 
aceste locuri sălbatice o târără nevastă” româncă. cu un 
car tras de bivoli înjugaţi. Românca zice, că veni înaintea 
“soborului mânăstirii şi se îmbiă să care cu carul şi bi- 
volii ei piatra şi tot materialul trebuincios; pentru o mâ- . 
măstire zidită. Şi pentru această muncă) nemai : pomenită 

„Şi uriașă pentr'o femee, ea nu doria altă plată sau des- 
-dăunare, decât numai favorul, ca după moarte. să tie în- 

- „mormântată în locul. ctitorilor din biserica cea: nouă. 
Soborul, după mai: multe și . îndelungate sfătuiri şi 

chibzuiri, făgădui nevestei, că fierbintea ei dorință va fi 
împlinită. Şi Românca zice, că sa apucat de cărat mma- 
terialul * trebuincios pentru biserica ice avea să .se zi- 

" dească. Zi şi noapte ca a cărat fără odihnă, numai cu 
cea a popasului bivolilor, prin 30 ani,: pietre, cărămizi, - 
năsip, var, bârne, leaţuri, şindile ș. a. şi biserica se zidi. 

Prin 30 ani biata femee nu și-a cruțat nici sănătatea, 
nici averea, ci a cărat tot mereu, fără întrerupere, afară 
de duminici şi sărbători, tot materialul trebuincios pentru 
o astfel de clădire măreaţă. Indată' după! ce 'biserica a fost 

“zidită, bunul Dumnezău se îndură de dânsa și-i curmă 
suferințele, mutându-o din această lume plină de chin 
şi necazuri, unde atât de greu îşi ispășise necunoscutu-i 
păcat, la locul de repaos, unde nu este nici întristare, 
nici durere, nici suspinare. a 

Motivul, care a îndemnat pe. biata femee să-și împună 
de bună voie un astfel (de canon, ide imuncă şi ne 

. odichnă pentru un răstimp de aproape o viață de iom, 
nimeni nu l-a putut afla, căci vorbă deslușitoare ma. 

sieşit din gura ei. a o 
Unii susțineau, că ea prin acea imuncă își îspășeşte niște 

păcate din . tinereţe. a a 
„Alţii ziceau, că ea ar fi fost necredincioasă "bărbatului 
său, al cărui suflet şi viață; le-ar avea pe cuget... 

Alţii iar voiau să ştie, că, acea nevastă ar fi dus, după timpuria' moarte a: soțului ei, fo viaţă foarte Vesfrânată 
pentru care aici își făcuse pocăinţa. > 

Alţii, în urmă, voiau să: ştie..mai bine și susțineau, că - 
- ea Sar fi fost făcut vinovată: de 'moartea părinților. :sau . 
chiar a copiilor ei. In scurt; verzi şi uscate: se înșirau, 0, 
povestire mai de necrezut decât alta despre motivele
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curagioasci ” şi , răbdătoarei neveste şi nimeni nu voia: 
să creadă, că ea s'a supus acelei grele şi îndelungate 
munci: numai din motivul, că tare credea, că prin un atare 
'ajutor la zidirea unui locaş d-zeesc își va dobândi sriân: 
tuirea sufletului. a e 

Biserica 'mânăstirii se; zidise' şi fiindcă nevasta, care că-. 
rase materialul trebuincios, murise, soborul mânăstiresc. 
aducându-și aminte de făgăduinţa făcută nevestei, întrebă . - 

"de mitropolitul şi episcopii ţării ori de dau învoirea, ka 
ea să îie îngropată: în biserică, după.cum dorise. Sinodul. 
episcopilor adunat. însă, hotărî, că răposatei nu i-se cu- 
vine înmormântarea ctitorilor în biserică, dar orândui, ca.. 
amintirea ei să rămâie neștearsă și strâns legată de zidirea. 
mânăstirei, prin aceea ca chipul nevestei să se cioplească 

:în „piatră şi să se. așeze întrun colț dela unul din cele d 
turnuri din .zidul, care înconjură mânăstirea. Şi aşa se şi. 
făcu. Chipul nevestei Românce, âi cărei nume însă tra-. 
diția nu ni.l-a păstrat, sa săpat în piatră şi s'a ușezat în 
"vâriul contra fortului ostic, care sprijineşte turnul-clopot-- 
niță, aflător la apus- mează-noapte în zidul care încun- 

“jură mânăstirea. . -: . 
„= Acolo stă chipul acelei Românce!) cu capul acoperit: | 
“o învălitoare de sute de ani și acolo va sta, cât timp 
vor sta. zidurile .măreţei mânăstiri Suceviţa şi amintirea 
ei legendară va trăi în mijlocul: conventului călugăresc, 

 istorisindu-se fapta ei din călugăr în călugăr. | 
„: Tradiţiunea a doua?). scrisă, ne .spune următoarele: 

„lară au rămas vecinica “pomenire în țară, că au zidit: 
sfânta monăstire . Suceviţa, prin “oare-care, și descoperire 
-dumnezeească, care sau învrednicit și leremiia Vodă a. 

_o vede, cu rugăciune și mijlocire . cuviosului ieroshimo- 
nach Calistrat, că în toate-duminicile pe. la vreme utrenii, 
“adecă pela 6 ceasuri de noapte se vede făclii „multe: 
aprinsă, preoiţi şi diaconi. premlinunaţi, și cu cântare pre 
.predulce, cânta canonul învierii lui Hs. desupra unei poe- 
niții; că era pădure foarte desă prin prejur, numai acuma. 

“unde este biserica, acolo erâ puţină poiană, și la răsărit. puțin aproape un izvor, preminunat, care şi până în zioa. - “de astăzi se află. — Văzând Ieremiia Vodă ace minune şi 
s 

  

1) Acoperindu-se clopotniţa înainte de câțiva ani cu eternit, s'a 1 rădicat . acoperemântul contrafortului. celui: <u chipul - femeei ceva Pre Sus, aşa că astăzi 'din acel: chip se vede “numai .1/2 da cap. La “stăruința 'scriitoriului acestor şire, comisiunea monumentelor istorice - a dispus îndreptarea. acelei . scăderi ca-bustul femeii să fie vizibil.— 2) Vezi Inventarul No. 449/11, ex. 1863 din Mânăstriea Suceviţa (No. 121 bibl.), Catalog No. 84/b, care este : scris cu .litere sci- rilice. Cartea este folio, însă nelegată, foaia -11 şi. 12. Sida | Si = € 

|  
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“locul: pre frumos, au dat laudă lui Dumnezeu, şi cu mare 
-sârguință s'au „apucat a zidi acea sfântă . monăstire, cu 

„nare cheltuială. împodobindu-o, și înfrumuseţindu:o, și! cu 
-moşii au îndestulat-o, şi au sfințit-o Prea sfințitul Mitro- 

- “polit chir Georgie Movilă, fratele“lui leremie Vodă jși a lui 
Simeon Vodă Movilă, în sfânta și preluiminata zi a în-. - 
viării. lui, Hr., și era preolți și diaconi '112 lă care Imonă- 
stire să prăznuiaște hraniul „Invierii Mântuitorului nostru . 
Is. Hr. şi până astăzi. cu mare laudă. Iară după moarte 
lui leremiiă Vodă, moaştele lui Ie-au îngropat cu mare , 
jale a toată țara Moldovii, întru însuș așa zidită monă- 
stire, unde ati, pus o piatră mare de marmură, cu flori 
și slove făcută, deasupra moaștelor. lui, care până âștăzi 
să vede)... . . Da a 

Această. tradiţie este copie a celor. ce le scrie vornicul | 
și cronicarul M: Costin. despre domnia lui -Ieremie Movilă - 
Vodă?), se înțelege că. înfruinuseţată co; istorisire de ve- 
“denii mistice. RE SI i 
Ia CAP. IL 

Fundătoriul bisericii din mânăstirea Suceviţa: 
după cronicar. şi documente. 

Vornicul și: cronicarul Miron Costin, descriind lupta. lui 
Mihai Viteazul cu Turcii; zice: „Au răposat Ieremia Vodă 

. în “anul .7116,. Rămasu-i-au pomână în țeră, monastirea 
'Suceviţa, . zidită: de dânsul”3). Vestitul cronicar. de astă. . 
:dată: ne servește cu .date neexacte. atât ce privește anul 

„ “morţii. lui “Ieremie - Movilă Vodă, cât și 'cu privire la fun- -“dătoriul mânăstirii Suceviţa, precum' vom documenta în 
- “următoarele: 

1) Aserţiunea că: leremie 'Movilă Vodă ar fi murit în „anul 7116 (1608) nu este exactă, -de oarece el a răposat "- în 30 Iunie 7114 (1606 4), şi anume în ziua Soborului Sf. „Apostoli, care dată ne-o dă notița. următoare: E __ Această carte numită Triod dela mijlocul înjumătăţirii și până la dumineca tuturor. sfinților a binevoit drept- . 
măritoriul și de Hristos' iubitoriul și sîngur stăpânitoriul.. "domnul Io Icremie. Movilă. Voevod şi l-a făcut şi 1-a dat nou ziditii sale mânăstiri nuinită: Suceviţa, unde este hram “mărita Inviere a: lui Hristos Dumnezeul: nostru întru a-! mintirea  domtiiei sale în anul 7114 (1606), luna' Maiu 1. Şi- s'a săvârșit. domnia -sa în acelaș an luna -lunie 30, în. 

  

1): Cf. Cogălniceanu, Cronicele României, ed. II, tomul 1, pag:. 259. —-2) Cf. D. Dan, Fundătoriul bisericii din, mânăstirea Suceviţa, “Cernăuţi, 1907. — 3) Cogălniceanu, l.,c.: — 4) E1 a 'murit la “moşia. Hudeştii din » judeţul Dorohoiu. Această; notiță o : datorese -M. S$. Regelui Ferdinand. | al României. E ,
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- ziua Soborului Sfinţilor Apoștoli şi a trecut din această 
lume deșartă la 'doritul Hristos, domniei sale vecinică 

pomenire” 1). E RR , 
Altă dovadă pentru exactitatea datei morţii lui leremie 

Movilă adusă de amintitul- Triod este inscripţia dimpre- 
jurul portretului lui -Ieremie Movilă, care urmează: 

„Drept îmăritoriul şi de Hristos iubitoriul lo leremie 
Movilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării 
Moldovii, zece ani și zece luni și 14 zile, cu frica lui 
Dumnezeu a domnit şi ţării sale (din toate părţile i-a făcut 
bună pace, cu acest chip'cătră domnul în pace din domnie 
şi din viaţă s'a mutat în anul 7114 (1606), luna Iunie, 
a 30-a2) zi”, ă 

2) Tot aşa nu este exactă aserţiunea lui Miron Costin, 
că leremie Movilă Vodă ar fi zidit mânăstirea Suceviţa. 
Noi susţinem, cum că .atât biserica Botezului Domnului, 
cât şi cea a Invierii lui Hristos din mânăstirea Suceviţa 
a fost zidită5) de George Movilă, episcopul Rădiuţului, 
ceeace o documentăm prin următoarele extrase din -urice 
domnești: RE E 

1). Petru Vodă Șchiopul cu uricul din 14 Septemwvrie 
1582 confirmă. episcopului de. Rădăuţi, George. cumpă- 
rătura satului Verbie . dela :călugării din. Voroneţ şi dă- 

_- ruirea lui mânăstirii Suceviţa şi atestă, că episcopul 
„George a început: să zideasqă iacea mânăstire: 
„care Sfinţia sa a început să zidească, anume Suceviţa... 

unde este hramul:sfintei Arătiirtta Domriului Dumnezeului şi. Mântuitoriului nostru Is. Hr, 

  

1) Cf. manuser. slavon No.433 al invent din Suceviţa ; vezi şi - șhisedec: O vizită la câteva mânăstiri şi: biserici antice fai vezi i Aer Bucureşti 1880, pag.56, apoi E. Kozak: Resultate meiner Forschunsgen im Kloster Socawica în Archif fiir slavische Philologie, tom. XIV, TE 1005! Dr. Ec dcozak, 'Die Inschriften aus der Bukowina. It 
- Teremie Movilă „nota 1: lvezi şi inscripția depe epitaful: lui ina ie 1809 „Oesteireich-Ungarn în -Wort.u. Bild”, Buko- vilă consti l . pag. 105, in care data morţii lui leremie 'Mo- A con Su cea din “notiţa de Sus, tiupă cum vom vedea mai jos. 

- Suplimentul i ta ui „leremie Movilă, in Hurmuzaki, Documente, Se află reprodui umul 1. E] Se păstrează în mânăstirea Suceviţa. 105. — Dacă: d ŞI 1 Oesterreich-Ungarn, tomul Bukowina, pag.. vilă Vodă : din” gocumentul “de .scintire.-de. dări a: lui: Simeon :Mo-. pune că el a doi „mie 1005 “este: exact, “atunci” star putea ipresu-" 
tiunilor Ac. R., ex. Ori peremie_ dimpreună; cf. Creşterea Colec- - 

_<ă de lemn şi că prima pag. 119. — 3) Tradiţia poporală susține - 
cu hramul „Inălță prima biserică era clădită pe muncelul „Furcoi” Căltigării,. finnâd con APĂ, alții „Schimbări la- faţă a Doi cu procesia bisericească în acea drădiție, înainte vreme mergeau depe Furcoi. Aici să se “i arătat Sărbătoare la fundamentul-ruină Documentul original No. 505. ră vedenii dle îngeri. — 4) CE. 
pendice. N . al “inventariului din Suceviţa -în A- 

a Domnului”. - -



MI - | N 

  

, 

„__H). Acelaş domn, dăruind mânăstirii Suceviţa teritoriul Suceviţii prin uricul din 6 Septemvrie 1583, atestă, că George Movilă a început să zidească: biserica Botezului Doinnului” din Suceviţa: a | o a „Cure a început să zidească- cu ajutoriul lui. Dumnezeu. - întru cinstea şi mărirea sfântului stiu nume şi întru nu- mele sfântului măritului şi prea lăudatului Botez at 'Dom- nului. și. Dumnezeului nostru Is. Hr, prea sfințitul chir Georgic, episcopul Rădăuţului, fiul 'marelui logofăt. Mo- vilă”, RA a , "1Il). Aceiaş atestă Petru Vodă Șchiopul în uricul său” din 28 Maru 1584, confirmând. nânăsturii Suceviţa niște danii din partea episcopului George Movilă: - . 
„Fugii noastre nou ziditei sfinte mânăstiui care se nu- meşte Suceviţa, unde este hramul sfintei Arătări a Dom- nului Dumnezeului şi Mântuitoriului nostru Is. Hr., care a zidit-o părintele şi rugătoriul nostru chir Georgie, epis- . “copul de Rădăuţi” 2): | | 
IV). Şi vechiul Pomelnic al mânăstirii Suceviţa zice apriat,: că George Movilă, episcopul de Rădăuţi, a zidit 

biserica Arătării Domnului: | 
_S'a început acest Pomelnic în cinstitul chram, premărita "ŞI sf. Arătare a Domnului Dumnezeului și Mântuitoriului nostru Is. Hr., care este pe pârâul Suceviţa şi-care l-a zidit preluminatul. arhiepiscop George de Rădăuţi, fiul logofătului Movilă, în anul 7089 (1580), luna Septemvrie a 3-a zi). Mi | Me 
Din locurile citate până acuma rezultă “deci cu siguri- tate, că episcopul George. Movilă a zidit biserica cu “hramul Arătării sau Botezului Domnului din mânăstirea Suceviţa şi anume din piatră, căci cuvântul slavon soz- 

„dati înseamnă a „construi sau. ridica ceva dintr'un mate- „:riat vârtos), adică: piatră, ;cărălnidă sau dintro; ameste- „cătură de ambele,” niciodată însă din lemn. 
Bazaţi pe aceste date susţinem, că George Movilă a „început a zidi amintita biserică mânăstirească în dimen- „Sitini mici” încă 'pe “la” anull “15785), “când: era: încă igumen “al: Suceviţii. Ajungând" et în:anul :1 5796) episcop. de Ră- „dăuţi şi voind el Să idee acestei mânăstiri; postigiului său, o mai mare extindere, fiind însă terenul pe care el zidise 

1). Cf. Documentul din Apendice. — 2) “Documentul No. 510 din Suceviţa în Apendice. — 3) Cf. Pomelnicul mânăstirii: Suceviţa No. 740/1l, foaia' 3. — 4) Cî.'Fr. Milklosich,  Etymologi - „_sches Worterbuch. der altslavischen Sprache şi Lexicon paleosla--. venico-graeco-latinum la acest: cuvânt. — 5) A. Pumnul, Privire răpede preste moşiile snânăstireşti, “Cernăuţi, 1865, pag. 110; V. 'Mordvinov, Biserica, ortodoxă “din Bucovina, St. Petersburg, 1874, paz. 23 şi E. Popovici, Istoria Bisericească, Bucureşti, 1891, tom. - "1, pag. 493. — 6) Dan,, Cronica Episcopiei de Rădăuţi . pag. 31.
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mica biserică a Botezului Domnului, pe care o sfinţi în. 
3 Septembrie: 1580 nepotrivit şi nesuficienti) pentru a o 

“Putea înconjura cu largi și trainice chilii de piatră, Bau 
poate distrugându-se ea prin nişte întâmplări elementare: 
nouă necomunicate: de' istorie, se hotărî, dispunând şi de 
mijloacele necesare, să zidească o altă „biserică măreaţă, 
care să poată. rivaliza cu ori şi care altă mânăstire din 
ţară şi chiar cu -acea a lui Ştefan cel 'Mare din apropiată 
“Putnă. In acest propus al său episcopul: George a itost 
sprijinit -— precuim vom vedea mai jos — și de tratele ” 
său leremie Movilă. Vodă. El însă singur l-a. realizat 
definitiv de bună samă în anul 1584, când noua: biscrică, 

„în vara anului 1584, a fost şi sfinţită, deoarece uricul lui 
Petru-Vodă Șchiopul din 15845) o aminteşte cu hramul 
Invierii Domnului, căci știut este că hramul unei biserici 

* 

se dă numai cu ocaziunea. sfințirii ei. - 
>. Aserțiunea, că episcopul George Movilă singur a zidit 
„Şi această biserică a Inv.. Domnului din mânăstirea Suceviţa, se. 
adeverește prin. următoarele. extrase din urice şi iussripţii: 

I) Uricul lui Petru Vodă Șchiopul din-24 Decemvrie 
1584 confirmă. dania episcopului George Movilii -din 28 
Maiu 15849) -asupra +/» de sat din Overchăuţi şi Lencăuţi, „care el le-a fost dăruit atunci bisericii. Arătării Domnului, 
acuma aceste sate, după ce finise noua sa biserică anâ- 
năstirească a Invierii: Domnului, acestei biserici: 

„şi a dat sfintei, nou ziditei sale mânăstiri, numită Su- cevița, unde este hramul sfintei Inviări a Domnului Durm- „mezeului și"Mântuitoriului nostru Is. Hr., unde Sfinfia sa Singur a. zidib' 10), . -... e 
„II) Uricul: aceluiaș domn din. 26 Fevruarie 1586 con- firmă mânăstirii Suceviţa dania pitarului Condrat Rugină ȘI soţiei sale Sofronia. cu 1/3. de sat din Ozuneşti şi. con- stată, că biserica ' Invierii din . Suceviţa--a fost făcută: de 

7 

- episcopul George: .  .. 
„_ Si au dat rugei noastre'sfintei mânăstiri. numită Suceviţa întru mărirea sfintei Treimi, unde este framul sfintei In- viări a Domnului și Dumnezeului și Mântuitoriului nostru 15. Hr., care.a fost-nou zidită de părintele nostru: chir George, episcopul. de- Rădăuţi 1). . - 

„_7) Ea probabil a fost zidită pe locul unde i stă biseri 
ID) Ea pi! a îost „zidită pe locul, astăzi stă biserica ipa- rohială, “care călugării 'au' zidit-o și închinat-o* Arătăsii Dica antru amintirea. vechii -biserici mânăstireşti zidite -acolo de „George lovilă pe timpul igumeniei sale''în “Suceviţa.: — 8) Cf. Pomel- nicul mânăstirii Suceviţa. No. 74611], foaia. 3, —9). Documentul “No. 210 al Suceviţei din Anexe.'—— 10) -N6."509 al Suceviţei din Aveze. „„lorgă, în' Studii şi: documente, “VI: pag. 6-10; susține, că 'Su-.: ceviţa ar fi fost 'sfrâşită abia: în anul 1595. Această dată. poate 'să (e. Dotrivească pentru timpul cnâd "leremie Movilă, la această bi- serică, a făcut adaosul său. —:"11) No. 307 al Suceviţei din Anexe. 

eee iara a a
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TI). Uricul! aceluiaș domn din acelaș timp, prin care 
dăruește mânăstirii Suceviţa satul Mândreştii pe Siretiu 
cu mori pe Siretiu și eazuri îl numeşte pe. episcopul 

" George 'Movilă: fundător al-:bisericii 'Inviării Domnului 
din. mânăstirea Suceviţa: o o L 

„şi am dat:acel. sat şi am miluit mai sus amintita 
sfântă mânăstire numită Suceviţa,, întru mărirea sfintei 
„Treimi, unde este hramul Inviării sfântului ' Domnului 
Dumnezeului şi: Mântuitoriului nostru . Is. Hr., care- dir. 
nou a fost zidită de părintele şi 'rugătoriul! nostru Chir - 
Georgie, episcopul” Rădăuţului!). ARE 

IV). Inscripţia de pe icoana Maicei Doninului din anul 
1587, pe care o dărui episcopul George Movilă imână- 
stirii Suceviţa. zice răzvedit,. că mânăstirea Suceviţa cu 
hramul Invierii Domnului este „nou zidită a lui George 
Movilă: .: II RR 
î eară episcopul Georgie a dat-o Ia nou ziditul său Licaş 
și mânăstire  Sucevifa, .unde este hramul /nviării Dom: 
nuliii- Dumnezeului şi Mântuitoriului nostru Is. Hr.”2). 
_V). Uricul lui. Petru Vodă Şchiopul din 11 Ianuarie 
1588 confirmă dania lui George. Movilă -făcuță Suceviţei 
cu satul Hrinceşti şi atestă, că amintitul episcop mână- 
stirea Suceviţa a zidit-o. din nou: 
„acelei îmai sus amintite sfinte mânăstiri, care Sfinfia . 

sa din nou ă zidit:o,. unde este hramul /nviării Domnului 
Dumnezeului şi Mântuitoriului nostru Is. Hs.” 53). a 

- VI). Uricul aceluiaș domp din 20 Iunie 1589 confirmă 
dania mitropolitului George Movilă “făcută Suceviţei cu 
satul Volovăţ şi atestă că acest ierarh. singur” a zidit 
biserica Inviării Domnului din -mânăstirea Suceviţa: . 
„Și a. dat. Sfinţia sa şi a miluit cu acel mai sus scris 

sat. Volovăţul ' sfânta “nou. zidita sa mânăstire, numită - 
Suceviţa, unde este. pramul Inviării. Domnului Dumne- 
zeului .şi Mântuitoriului nostru Is. Hs... care Sfinfia. 'sa 
“cu'voia lui Dumnezeu singur din nou a zidit, începându-o 
„din temelie, mai sus numita sfântă. mânăstire”1). 

VID. În inscripţia din 9. Iunie :1591 depe chivotul, diţ 
“Suceviţa făcut de arhiepiscopul și mitropolitul George 
“Movilă, acesta susține, că nou zidita mânăstire cu hramul 

Inviării Domnului din Suceviţa“este a sa ctitorie:. 

    

No: 508 al Suzeviţei din”Aneste. '. 2)Kozak, Forschungei, 
„Pag. 17S:a, Inschriften, pag. .164, igta..3.. Melchisedec. |.*c. pag. 55. şi: Dan, Cronica. Episcopiei de Rădăuţi, “pag. .213—214, cf. No. .: 
473 din Suceviţa. —:.3). No.' 23 aflător” în arhiva „Conzistoriului 
arhiepiscopese din Cernăiiţi,. cf; “traducerea germană 'la .Wicken- 
hauser, "Geschichte- u. .Unkunden das Klosters: Solka, Czernowitz, * 
1577, pag. 63. — 4) No. 511 al Suceviţei din Anexe. : 

po 
le
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| | 
„l-a dat pentru sufleția sa nou-ziditei sale mânăstiri Sucevita, unde. este /ramul Inviării Domnului Duimmne- zeului şi Mântuitoriului' nostru Is. Hs.71). o VIII). Uricul lui Aron; Vodă! din 9 Iulie 1503 confirmă mânăstirii Suceviţa dania făcută ei de mitropolitul Geor- gie cu satul Stănileştii, care ierarh singur a zidit acea mânăstire: a „de Georgie Mitropolitul, care' singur a zidit sus iscrisa sfântă wuiânăstire” 2). 

„TX). Vechiul Pomelnic din Suceviţa (citat mai Sus) zice apriat, că Georgie Movilă de Rădăuţi a zidit mâniistirea Suceviţa 3). Sa = | „X). Documentul din 1677 subscris de mitropolitul Do- softei, loan. episcopului Romanului, Serafim a] Rădău- țului și Calistru al Hușilor, de vornicul Miron Costin, "vornicul Ilie Sturza, vornicul Grigorie Ghica, hatmanul Băhuș, logofătul loan Racoviţă și paharnicul Alexandru Rămandi “atestă, că George, fratele lui leremie oVdă şi Teodosie Barbovschi au fundat Suceviţa: „Georyes le jrere de Icremie Votvode et Theodose Barbov, fonda- feurs leur ls deux tie Soutzavitze” 1). __ Pentru aserțiunea, că episcopul George Movilă este primordialul fundător al bisericii Inviării Domnului din "mânăstirea Suceviţa vorbeşte mai departe și ponderoasa împrejurare, că ef mai întâi a făcut donaţiuni “atât bise- “_Ticii Arătării sau Botezului: Domnului şi apoi celei a Inviării Domnului 'din mânăstirea Suceviţa. El adică a dăruit mânăstirii Suceviţa, fundaţiunii salc următoarele moşii: Verbie. cu mori. pe .Jijie. și lacuri), Overcăuţii și „Lencăuţii€), : Hrinceştii?), Volovățuis), Urseştii cu moară pe Cracău%), Solcal0) ş. a, apoi o prețioasă icoană, a -Tenovai un chivot şi icoana sf. Nicolai, cea de prove- niență rădăuţiană, pe care a și aurit-o, etc, pe când frateel-său Ieremie. Movilă Vodă cu mult maâi târziu, a -Tăcut danii pentru. amintita - mânăstire. Și apoi şi aceste danii -ale lui sunt ca pentru un sirigur şi așa de: avut fundator, cum” îl numește cronicarul, față chiar de da- niile lui Petru Vodă Șchiopul, pe care'.nimeni inu] a- minteşte ca fundator, foarte neînsemnate. i 

  

„1) Kozak, Forschungen, pag. 17S—9. — 2) No. 5taal Suceviţei din Anexe: — 3) No. T740/10). — 4) Eclareissements . sur la „ Question des monasteres Grecs situâs les Principautes Danubiennes, Octobre 1857; Urechia, 'Miron Costin, 1, pag. 701; Uricariul IX, pag. 130 »şi-: Iorga. Studii, VI, “pag. 610. —: >" CE": Documentul. Suceviţei No. 505. — 6) Documentul No. 510 şi 509 — 7) Docu- mentul No.:28 al Conzistoriului. — 8) Documentul Suceviţei No. 511, —: 9) Documentul- din 6 Septemvrie 11583 din colecția scrii- "toriului acestor şire. — 10) Cf. nota 6. , e.  
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Cu 'toate aceste, îl recunoaștem pe leremie Movilă 
Vodă, deși nu ca singur fundator al. întregii biserici, ca 
confundător al unei părţi a bisericii Inviării Domnului 
din mânăstirea Suceviţa, căci el probabil ca adăozat pri- 
mordialei biserici a Inviării Domnului din amintita mâ- 
năstire, zidită de fratele-său, de episcopul George Mo- 
vilă, care consta desigur numai din pronaos, naos și al- 
tar, pridvorul (tinda) cu cei 2 baldachini dela ambele 
intrări despre meazăzi şi meazănoapte și primul pronaos 
sau polunoşnicul. Tot leremie Vodă a înzestrat întreaga 
biserică cu minunat de frumoasa şi până astăzi bine kon- 

„servata pictură al fresco a păreţilor din lăuntru și Klin 
“afară. Astfel de adăogări. erau pe acele timpuri lusitate, 
căci știm, că Alexandru Vodă Lăpuşneanul a adăogat în 
anul 1559!) bisericii episcopale din Rădăuţi, un pridvor 
de piatră cu 2 intrări, mitropolitul Teofan în anul 15792) 

bisericii metropolitane a Sf. George din Suceava ase- 
menea un pridvor <o intrare, ş. a. Na 
Că amintitele două despărţituri ale bisericii din Su- 
ceviţa :au fost "mai târziu adăogate bisericii de astizi, 

„deşi nu cu mulţi ani în urma zidirii iei, o dovedeşte şi 
forma ferestreior, cari le luminează. Pe când cele 2 fe- 

" reşti din pronaos, cele 6 din naos: şi-cele 3 din altar au 
toate o asemenea formă simplă, sunt mici şi întune- 
coase, cele 3 fereşti din pridvor şi cele 4 din polunoşnic | 
sunt înalte, luminoase şi artistic cioplite în formă lgotică 
și înfrumuseţate cu inici și rotunde -ochiuri de sticlă! 

„prinse în cadre de plumb, iar cele-de isus în piatră cio- 
plită. 
„Pentru 'aserţiunea.de Sus vorbeşte şi împrejurarea, că . - 
deasupra ușşii,. care duce din polunoşnic în idespărțitura 
ctitorească, se reprezintă într'o afundătură lăsată: anume 
în zid în forma unei inimi hramul bisericii, adică Inviarea 
Dommnuiui. Şi cunoscut estâ, cuni că icoana. hramului se. 
aşeza cam de regulă pe păretele (din afară a bisericii și 
anume ideasupra ușii (dela intrare sau .şi alături. 

| „Această. intrare, care.astăzi mare ușă proprie, în ve- . 
- chime însă era înzestrată “co puternică ușă prin care ” 
de afară se intra direct în biserică, ceeace dovedește: 
groasa jţițină de fier aflătoare în puternicul ușor ide 
piatră cioplită în partea stângă din lăuntrul- pronaosului. 
tot aşa și masiva Sdoabăi de fier aflătoare. în. ușorul din 
dreapta, care avea meninţa să ţie zăvorul şi clampa 
broştii Kdela ușă. | Să ae d 
„Mai departe, dacă intrăm în pronaos-şi privim în '“un- 

„19 Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, pag. 4... 
.3) L. e. pagina 43.; | a : a 

y
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gherul” din stânga dela intrare, apoi observăm o joasă 
"ușă ide lemn “de. stejar,. care deschizându-o_ aflăm nişte 
scări cioplite „din. pietre masive, cari duc în formă de 
spirală în podul bisericii. Şi astfel de suişuri se făceau 
la „vechile. biserici,. d: e. cea din. Rădăuţi, de reguli în 
pronaos, adică imediat după intrarea în. bisericăt). Și 
acest suiș deci documentează, că primordiala biserică 
numai până. aici. se estindea. a. 
„Că. ambele baldachine -dela. intrare, apoi pridvorul şi 
polunoșnicul mai târziu au. fost adăogate bisericii pri 
mordiale 'o indică şi. forma gotică a arcadelor acestor 
“baldachine, apoi ţuguictele şi joasele. uși, cari duc. kle 
aici în. pridvor, tot așa și foarte gustos în piatră cioplită 
şi înalta “uşă. cu formă gotică, care duce din pridvor în 
Polunoșnie, cc 

» Şi . împrejurarea,. că păreţii polunoșnicului, . destul de 
estinşi în lungime, nu sunt înzestrați cu contra-forturi, 
pe. când mai îngustul pronaos este sprijinit de fiecare 
parte de câte un, înalt contrafort, ca şi naosul, ba chiar 
și altarul, deși mumai de.unul jos însă puternic, ci numai 
tinda Ce .câte un.-puternic: contrafort. la fiecare corn, cari 

- au menința de a ţine'strâus lipite izidurile tindei și a polu- 
noșnicului: de cele :ale pronaosului, cât iş acea împreju- 
rare, că podul deasupra. pronaosului și naosului este 
luminat ide 3 ferestruice aflătoare în păreţii de.sub stre- 
şina. acoperământului bisericii și anume 2 dinspre meazăzi 
şi “1 dinspre meazănoapte, pe când podul deasupra Dolu- 
noșnicului. și tindei :de. nicăiri. nu-și capătă . lumina tre- 
buincioasă, întărește aserțiunea de sus. - . 
„Drept că tabloul ctitorese depe. păretele. din dreapta 

» „maosului, în care Ieremie "Movilă Vodă, urmat de .toată 
familia sa.» prezintă. biserica din mânăstirea Suceviţa în 

„forma ei de astăzi, — însă icu un altfel “de acoperământ— 
Mântuitoriului s'ar, părea -că -contrariază aserțiunea, că 
baldachinele dela. întrare,. tinda 'și polunoşnicul . acestei 
biserici. au fost. adăogate bisericii. primordiale constata- 
„toare din „pronaos, naos şi altar,. zidită de episcopul 

- George Movilă, dar. aceasta numai la aparenţă, căci uşor se: poate explica, că leremie. Movilă Vodă adăogând a- mintitele despărțituri.: bisericii zidite "de fratele său e- 
Țascopul Ocorge, şi zugrăvind : întreaga “biserică pe din 

intru şi din -afară, ca un domn. mirean ce era, a voit 
Cand sere Dlou. titorese să-şi "eternizeze numele, pe 

nd; primul fundator - al. acestei biserici, ca -un smerit 

  

1) Romsiorfăi die - Kirchenbauteri i "di towiza:-4n Mititei lungen der K. K. Central Konica in der Bukowina în Mittheii 

65 şi Dan, Le, paz. 4. OMISSIon, anul XXI, Wien, 1895, pag. 
1 . 

..
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UCUREŞTI 
călugăr ce era, s'a învoit să lase această! cinste de cti- torie fratelui său, poate vanitos, care altmintrelea : prin 
-strat întreaga biserică; devenise şi e! fundător al acestei biserici. i aa 

Din cele înduse până acuma este. deci evident: 1) că episcopul George Movilă, dela: Rădăuţi, cu aju- 
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i însemiiatul adaos şi sucmpa zugrăveală cu. care a înze- | 

“torul mitropolitului Teodosie Barbovschi, a zidit „biserica - „cu -hramul Inviării Domnului ' din : mânăstirea Suceviţa, - cărei mânăstiri poate. nu-i. mai “ajungea biserica; Arătării Domnului, zidită tot de dânsul, probabil pe locul. unde - astăzi stă biserica parohială, care:a fost zidită ca. bise- | - Tică a Sehăstriei şi închinată tot arătării. Domnului, întru -amintirea primei biserici de lemn: depe. acel loc, prin ur- «mare, că episcopul. George este fundătorul ambelor: bi-: -Serici -mânăstireşti din Suceviţa, nu însă şi a mânăstirii, - * căci aceasta exista cu mult mai 'înainte de aceste .zidiri şi avea la început o bisericuţă de lemn cu hramul Inăl- țării şa Schimbării la faţă -. Domnului pe Furcoi.. :.. 2), că episcopul George a zidit actuala: biserică :a., In- viării Domnului din mânăstirea . Suceviţa numai cu 3 des- Părțituri, adică: pronaos, naos şi:altar.. 1-3) că leremie Movilă Vodă “a adăo at acestei jbiserici 08 ! | » imânăstirești polunoşnicul, tinda şi. baldachinele. și: ca în- "zestrat-o cu pictura murală: pe din lăuntru şi din afară, Ş 7 “prin urmare, că cl este confundătoriul acestei. biserici. ” Numai astfel cercetând starea lucrurilor putem rectifica relațiunile - cronicarului. riostru Miron Costin, privitor la fundătoriul. bisericii din mânăstirea Suceviţa și îndrepta “nedreptatea : făcută mult-meritatului” episcop de Rădăuţi şi apoi arhiepiscop şi “mitropolit al -Moldâvii, 'George „Movilă. E e ia 
a CAPO, 
-- Hramul bisericii din mânăstirea Suceviţa. i 

- Tradițiunea mânăstirească rii istorisește, că pe mun- celul Furcoi, situat în apropierea : actualei mânăstiri din | | Suceviţa, a fost din timpuri “străvechi . o - bisericuţă: de N eICrmă închinată „Schimbări Ja faţă a Domnului Hristos”1). 
Tr dovedeşte prin faptul, că înainte vreme călugării. mer. 

Amintita tradiţiune are- și 0, bază: istorică, ceeace se. 
matgeau în amintita: sărbătoare cu procesia bisericească la . 3 

i undamentul-ruină a amintitei bisericuţi?), >. Mai târziu zidi George Movilă şi. anume! pe. la -anul 
„0 După altă tradițiune hramul să, fi fost:. „Inălțarea Domriu- lui”. — 2) Cî. D. :Dan, Fundătoriul bisericii din "mânăstirea 'Su- -cevița, Cernăuţi, 1907, pag. 4 nota. 2. aa. Sie i T IEI 2. m Dă a
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1578, când încă nu era episcop de . Rădăuţi, ci numai 
„egumen al mânăstirii Suceviţa:), în Suceviţa o biserică 
cu hramul „Bofezutui Domnului”, care o sfinţi în 3 
Septemvrie 15804), când era 'deja episcop de Rădăuţi. 

De această biserică, care se pare că a fost situată în 
dosul actualei” mânăstiri din Suceviţa, pe terenul ce-l 
ocupă biserica „parohială de astăzi, se face amintire în 
documentele: lui Petru-Vodă Şchiopul din 14 Septemvrie 
15825), 6 Septemvrie 15836) 'şi 28 Maiu 15847). 
Ajungând George Movilă în anul 1579 episcop de 

Rădăuţi, a zidit în Suceviţa o altă biserică, — fiindcă 
cea deja amintită era sau prea mică sau a fost surpată 
prin oarecari întâmplări elementare nouă necunoscute— 
care probabil o fini în primăvara anului 1584, pe care 
o. închină „/nviării 

„ziua de Paști8). - 
De această biserică, care și astăzi stă,.se face smen-. țiune în documentul lui Petru Vodă „Șchiopul 'din 24 De- „cemvrie 15849), din 26 Fevruarie 158610), în inscripţia depe icoana Maicii Domnului din anul 158711), din 'do- Cumentele amintitului domn din 11 Ianuarie 158812) şi 20 Iunie 1158913), în inscripția de pe chivotul Suceviţei din 9 lunie 159114), în uricul lui Aron Vodă (din 9 Iulie 159315), în vechiul Pomelnic!6) al Suceviţei și în docu- mentul subscris de ierarhii țării din anul 167717) ș.a. 

“CAP. V.. | 
Biserica din mânăstirea Suceviţa.) 

„Călătorul doritor să vadă mânăstirea Suceviţa pleacă din vechiul oraș Rădăuţi, care prin Secoli a fost reşedinţa Episcopiei de Rădăuţi), iar astăzi este capitala româ- nescului județ cu acelaş nume, spre sud-vest pe neteda . i 
Ă - 

? 

3) Cf. D.-Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, Vi 2 ag. 51.—4) Cf. Pomelnicul Suceviţei No. 7104 CE Doc No ră mânăstirea Suceviţa.—6) Cf. Copia acestui document aflătoare Ja autoriul acestei monografii. 7). Cf. Documentul No. 510 din Suce- vița.—8) Cf. No. 449/41, ex: 1863. din Suceviţa. — 9) Cf, Doar mentul No. 509. din Suceviţa. '— 10). Cf. Documentul 'No. 3503 din Suceviţa::— 11) Cf. Kozak, Forschungen, pag. 181 şi tinschriften aus. der Bukowina, pag. 164, notă;. Melchisedec, O visită, ipag. 
cuminte go r9Diea „Episcopiei de Rădăuţi, pag, 213—214 şi do- „i in eviţa. — . - i 

sliter, în- arhiva . Con Sueevita „ 12) -No. 23 al documentului 
CI... Documentul No: 511": din Suceviţa. — 14) Kozak F - 
gen, pag. 178—9..—,15).Cf. Documentul Suceviţei. No. ua 16) Cf. Pomelnicul No. 740/14. — a acestei monografii: ! 1D CE. nota 3 depe pag. 10 | 1) Acest capitol .a. fost publicat în anul 19124 is ă 

* Albina”. din Bucureşti si în Extras. — 2) Ce Da pepe Eriscopici de Rădăuţi, Viena, 1912. 

Domnului” şi o stinţi în acel an în. 

ului_ arhiepiscopesc din Cernăuţi: 13): 

- 
A
 Lă 
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şi cu bătrâni plopi țărmurita şosea districtuală Dorneşti- Marginea și ajunge după o plăcută .cale de 5 km. la mâniirul sat românesc Marginea. Aici amintita şosea dă în excelent întreținutul și așa numitul „drum împărătesc”? sau „șoseaua acoperită a imperiului”, construită între anii 1780—S87. Ea își ia începutul dela“ satul rutenesc Dubouţ, 'situat pe malurile Prutului, şi duce peste ora- sul Storojineţ, comuna Vicovu de 'sus, Solca la oraşul Gura Humorului. Ea 
Drumețul, după câteva minute de cale şi după ce.a trecut pe ua frumos şi întins pod peste cele câteva lin- guri de apă, cari formează părâul Suceviţii,. care aici se pierde în răzlețul prundiş, părăseşte drumul împărătesc Şi trăsura cotește în preajma măreței biserici şi pe lângă şcoala din Marginea, în şoseaua districtuală Marginea- 

Suceviţa, în care ultimă comună ajunge după o călătorie 
„de 3/4 de oră sau 9.km. 'de tirum Şi parcurgând în lung- 
„satul “Suceviţa, situat pe părâul Suceviţa, se opreşte la poarta mânăstirii Suceviţa. Se 

Mânăstirea din depărtare se veda; intrând călătorul în 
sat, mânăstirea se ascunde după niște 'deluţuri „acoperite 
cu brazi și molizi, din care cauză mo poate: vedea. mai 
curând decât când sa -apropiat de dânsa: . 
Călătorind. spre mânăstire, câte fapte .și persoane isto- rice mu trec prin memoria călătorului adâncit în gândiri? 
Inaintea mânăstirii aflăm o. largă curte 'în care intrăm - prin p înaltă poartă de-zid încoronată de-o “cruce. În 

"curte aflăm în mâna dreaptă"o frumoasă casă; zidită, fosta 
a m 

hambarele şi locuințele slugilor mânăstirești._.. | 1. 

_scoală_mânăstirească, iar în stânga grajdurile, şurile, 

„ „Privind din această curte 'drept înainte,. ochii se opresc la un întărit portal, situat în partea ' nordică a zidului în- 
cunjurător, deasupra căruia tronează un turn! în' 4 un- ghiuri, de 10 metri 10 cm. înălțime. Portalul, lucrat klin cvadre, de piatră cioplită, este sprijinit de '2 contraforturi puternice şi piezişe, din acelaș material. Deasupra por- 
talului aflăm 'emblema ' MSldovii xioplită “în: piatră. De - „ambele părți ale portalului se întind puternice și înalte ziduri înzestrate cu metereze. Aceste ' ziduri au la capete “ „câte un puternic turn. unul, adecă clopotirița,. în formă cvadrată si poligonală, iar celălalt în formă, octogenală. 
Dela aceste două turnuri zidurile urmează în dreptunghiu 
până ce se întâlnesc cutalte 2 kurnuri bctogenale, intre cari . 
terenul se închide iarăș prin un zid. - - A 

" Aceste. puternice ziduri.. sprijinite, mai ales în partea . 
dela meazăzi şi răsărit, de tari “contraforturi, măsură în 
lungime 100 si în lățime :104 metri. 

Dacă pe vârful turnului de deasupra porţii de stejar, 

Li 

4 

-
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înzestrată cu ferestruice şi ferecată cu fier, in care fere-. 
cătură se cunosc bine șemnele "loviturilor de topoare 

„ale:hoţilor, cari nu odată „voiau să încalce şi 'jăfuiască. 
mânăstirea și pe cel a celorlalte turnuri dela ;cornurile: 

. zidurilor! îngrăditoare, n'ar străluci falnic în razele soa- 
relui 'câte-o cruce, atunci călătorul ar fi ademenit să. 
creadă numaidecât, că se află dinaintea porţii unui pu- 
ternic şi falnic castel medieval! | 
Pe ambele părţi. ale intrării se află ocniţe în zid, în 

“cari sunt laviţe.  - 0 A 
- Intrând prin amintita poartă în adevărata curțe a mâ- 

„năstirii, vedem imediat în mijlocul ei o biserică iminunat: 
de 'îrumoasă, care însă la aparenţă şi în proporţie cu. 

“ impozantele ziduri. ce e încunjură, „pare mică. Stăm aici 
nedumeriţi îricotro să sie. îndreptăm mai întâi privirile: 
la forma arhitectonică a bisericii,sau la picturile religioase, 
cu cari întreaga biserică este înfrumuseţată şi pe din 
afară, afară de păretele dela apus. a 

Biserica are forma unei cruci-şi stilul zidirii este moldo- 
- bizantin din timpurile târzii şi arhitectura ei arată forme 
romanice şi. gotice. Biserica este închinată Inviării Dom-- 

„nului nostru Isus 'Hristos şi “măsură în lungime 28; iar 
“în lărgime 9,50 metri!). Zidul. bisericii măsur 
acoperemânt, 12.10-metri: El are o grosime de 1.90 metri. 
Biserica este sprijinită de 7' contraforturi, cari se împăr- 
țesc astfel,:că păreţii pronâosului și naosului sunt întă- 
riți cu câte -2 contraforturi, tot așa: tinda la ambele 'cor- 
nuri, iar păreţii altarului numai de un puternic contrafort, 
care însă se 'urcă număi până la “fereastra răsăriteană a. e altarului: a Sa 

„». Intrarea, în biserică :se face aţât dela mează-noaptă, cât şi. dela meazăzi prin câte un.pavilion sau baldachin! clă- dit în stil gotic, 
„ Pavilionul dela. meazăzi este aşezat pe':3 columne zi-: dite. şi 2 din piatră 'cioplită, iar cel “dela” miază-rioapte: 
odihnește pe 4 columne zidite; o 
„Intrarea în primul pavilion. se' face 'pe '6: scări! de piatră, așezate. lângă păreţele bisericii, iar în al doilea. „pe 2 scări aşijdere. de piatră, aşezăte. în frontul! pavi-- Honului, 
Deschisele pavilioăne sunt înzestrate cu laviţe de şezut. ” Pavilionul meazăziual, adică despre poarta mânăstirii, este. văruit şi numai ici-colea se văd încă tablouri de “diferite: Vietăți, pe când celălalt este prevăzut. cu tablouri sfinte- și la iritrare, în tirida bisericii, cu tabloul Inviării Dom-- 

  

1) Romstorter, Die: Kirchenbauten in” der Bukowina, în: Atitthei- " lungen der K. K. Central-Comiss ion, XXI, Wien, 1895, pag. 166. 
Di 

    
ă până la 

 



nului. Aceste picturi însă sunt executate întrun timp mai. 
nou şi mau nici o valoare artistică. | o 

Aceste pavilioane. la biserica, primordială, nu erau des-. 
chise?). a a a a a 
"-Din pavilioane se intră întro spațioasă tindă, înfrumu- 

_sețată cu tablouri religioase pictate al fresco. 

- dreapta. Deasupra. acestei intrări aflăm într'o ocniță lă- 

Din tindă intrăm prin o înaltă uşă gotică, deasupra. 
cărei 'se află 'o mare lespede de piatră, fără “inscripţie, 
însă ornată. cu tabloul „Ridicării depe. cruce.a trupului. 

-.. Domnului “Isus”, în poliunoşnic:). “Acesta este ornat “cu : 
picturi religioase și înzestrat cu 2 cupole “și are  lun-- 
gime de 8.65 m. şi o lăţime de 6.15:m. e 

Din polunoşnic ajungem în pronaos prin o intrare, 
care în vechime era prevăzută co puternică uşă, prin: 
care de afară -sc intra direct în'pronaos, dovadă puternica. . 
țiţină de. fier îndasă în tarele uşor de piatră cioplită în 
partea stângă și masiva scoabă aflătoare în uşorul din. 

sată în zid în forma unei inimi, tabloul, Inviării Dom-. 
7 nului şi emblema Moldovii, iar : în pronaos tabloul Sf... 

Treimi. N 

„+ In ultima despărţitură. aflăm în' stânga o joasă ușă: 
de stejar, care duce pe niște scări masive de piatră: cio-. 
plită în podul bisericii. 1) - 

Şi pronaosul. sau despărțitura- ctitorească: este 'separată. 
de naos, ca şi polunoșnicul de tindă şi pronaos, prin' un. 
zid, prin care o ușă ne duce în naos. Deasupra acestei uși. 
se află în partea pronaosului; tabloul Bunăvestirei Maicii 

* Domnului, iar: în partea “naosului, şi -anume în stânga, 
Capul de bou, iar în dreapta: 'Insigniile Movileştilor. | 

Naosul este înzestrat co boltă. deasupra cărei se ridică. 

N 

„un nu-prea înalt turn, zidit tîn S unghiuri și luminat de- - - 
“6. ferești. Şi el' este ornat cu tablouri .de: sfiriţi. a 

- . "Naosul este despărțit de altar prin un iconostas frumos, !- 
[. 

sculptat și aurit. Pictura de-pe'iconostas, cât şi “sculpturile: 
_lui documentează arta bizantină mai târzie. Icoanele îm- 
“părăteşti ale icoriostasului sint - ferecate - în. argint, iiar- 

„icoana Maicei Domnului poartă pe cap o coroană. de'ar- - 
'gint aurit ornată cu mărgăritare: şi : pietre “scumpe; » : 

Stranele de stejar din naos au 
Antioh, carele şi-a săpat numele pe -dânsele. . . , 
«Picturile religioase de pe păreţii bisericii, executate de:o- 
mână măestră în' minunat de: frumoasă formă 'bizantină, 

| i a RIC E ai aa Pa . 

2). Vezi “tablout bisericii. primordiale. :— 3) Acesta :în” biserica: pri-- . 
mordială lipsea..tezi 'D.  Dan;-Fundătariul” bisericii din : mânăstirea: 
Sucevita, Cernăuţi, 1997, pag. 9. — 1) L. ce, pag..16. . - ” 

, 

“fost făcute de igumenul” 

Pas



” spațioasă -chilie, prevăzută 
“se -păstrează - hârtii . vechi. mânăstireşti. : Chilia 'se lumi- 

„polon Vladislav . Padlacha 
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la . începutul veacului al XVil-lea, sunt împărţite în câm- 
puri cvadrate, albastre și verzi. In .acsste aflăm icoane 

"de sfinţi pictate al fresco, sub cari sa află câte un citat 
din Sf. Scriptură în limba vezhie slavonă. Pe.boltiturile 
bisericii zugrăvite în albastru, se află presărate mii de 
stele de aur, cari reprezintă cerul înste.at?). 

Foarte nimerit caracterizează d-l Iorga pictura acestei 
- biserici, zicând: „Suceviţa e de sigur cea mai frumos zu- 

grăvită biserică bizantină ce se poate închipui: pe din- 
năuntru, ca şi pe din atară, e. un strălucit covor de chi- 

puri care! se desfac, de pe armoniosul fond albastru şi verziu5). 
In altar aflăm pe coarda cea de deasupra usilor din 

iconostas următoarea inscripţie: 
„Intri mărirea lui Dumnezeu, cu stăruința soborului, 

sub igumenui Ghenadie s'a înoit iconostasul Sf. :uână- 
„stiri a Inviării din Suceviţa 1801”. Probabil că atunci 
pictura iconostasului sa împrospătat. 
„Tinda bisericii este luminată dinspre apus dz 3 înalte 

„fereşti gotice, .cioplite în-piatră şi înzestrate cu mici şi 
rotunde ochiuri de sticlă, prinse!jos în cercevele :d2 plumb, 
iar sus în piatră cioplită. Cercevelele au fost făcute în 
anul 1765 de ieromonahul Atanasie, pe timpul igume- 

„nului Gurie, precum ne'indică o însemnare depe aceste fereşti. 
Patru fe:ești la fel cu. cele ale tindei luminează Şi po- 

lunoşnicul. - 
Pronaosul este luminat de 2, naosul de 6 şi altarul de 

„3 fereşti mici de-o formă simplă. 
Podul bisericii deasupra pronaosului şi naosului este 

luminat de 3 ferestruice, dintre cari 2 se află în 'păretele 
dela meazăzi- şi una în cel dela mează-noapte, de sub . 
streşina bisericii. In acest pod se află despre meazăzi o 

:cu 2. ocnițe în. păreţi, în cari 

nează 'de 2 ferestruice. 
Turnul bisericii. astăzi. ma gros şi mai înalt decât “cel 

„original, este. sprijinit, de „4, contraforturi. cari sunt rân- 
„uite; între. fereşti şi aui. înălțimea fereștilori), 

| _Fereştile Si contraforturile turnului se finesc -în sus în câte. 2 ocnițe.,. în cari..sunt: zugrăvite tablouri de sfinți. 
Deasupra acestor ocniţe aflăm câte 3 „ocniţe la fel: cu 

  

2) Se para, că actuala pictură în unele Jocuri est înoităi, căci 
7 9 2. Că este tă, căci deslipindu-se tencucala cam de 1/» ni groasă dela fereştile naosului. 

si pede dedesupt o „altă tencueală zugrăvită. — 3): lorga, Negoţul 1 Meşteşugurile înv Trecutul Românesc, + rești IntPun capitol deosebit alătură rerea uitau poor PR. „62 03: , asupra picturilor murale din Suceviţa. „ +4). Acestea 'lioseau la turnul bisericii i i 7 cesti : a icii ale, cf. 1 bisericii primordiale. - > - primordiale, cf. tablou 
x 

a
 

.3
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cele deja amintite. Deasupra acestui al 2-lea - rând 'de 
ocniţe, încunjură turnul o ghirlandă de serafini zugrăviți. 
Mai sus de acest ornament se află un colari de- piatră 
cioplită, iar sub streşina turnului încă jur imprejur o pr- 
“namentică de rozete de gips. | | 

Cornurile dela trupina turnului sunt acoperite cu șin- 
drilă, iar turnul cu tinichea albă. - E | 

Vârful turnului este înfrumusețat c'o cruce de fier cu 
capetele aurite şi c'o semilună cu coarnele în sus. Crucea: 
este ținută de 4 lanţuri de fier înţepenite în acoperemânt.. 

  

  

AI dj ii       
  

                    
    

„Biserica din mânăstirea Suceviţa în forma” , - 

"ei primordială,  * - 
N 

- Biserica. este acoperită. cu şindrilă; Forma :acoperemân- | 
tului este î unei tarnițe. :Streșinele. lui sunt lăsate peste 
ziduri în' jos, aşa că ele 'scutesc zidurile de stricăciunea 
ploilor și a zăpezii. Intreg acoperemântul bisericii este 
„înpănat cu 4 cruci de fier, din. cari .2. Sunt:la:capete,"iar 
câte .una' de ambele părți ale turnului: Crucile au forma 

„crucii patriarhale!). N 

“ 1). Inainte vreme biserica eră prevăzută cu 7 cruci: de fier, cf. 
Inventariul cel vechiu, al mânăstirii. + .



„
r
i
 

, 

Biserica primordială avea 3 acopereminte de sine stă- 
“tătoare şi anume unul pentru:pronaos şi altul pentru altar, 
-cu câte 2 cruci.. Aceste. acopereminte lăsau- turnul de dea- 
supra: naosulu bisericii. liber, -care :avea un acoperemânt 
la vâri, apoi la mijloc un. brâu acoperit şi tot așa tru- 

„pina. De ambele părţi de acest .turn erau câte o. aripă 
de acoperemânt - înzestrată „cu. câte :o-.cruce, care aripă 
-scutea părţile lăturale ale naosului!). Și pavilioanele aveau 
acoperemintele lor-deosebite. ornate cu câte. o cruce. A- 

„este. acopereminte .constau: din; table: de .plumb colorate 
'cu .coloare cărămizie ştearsă. Ele de bună seamă, că au 

„fost luate de năvălitoarele cete de cazaci ale lui Timuș 

  

      

  

    1 

Fosta Sehăstrie a mânăstirii Suceviţa (astăzi biserica „* «satului Suceviţa). 

  

„-Şi topite ca glon âmplare bi- serica a fost acoperită: cu șindrilă. 

a. ee ae 
ţuri de puşcă, după care înt 

| Așa a fost ea acoperită — de bună seamă, că nu peu- tru prima dată — în „anul: '1763 2), când familia Calli- -machi a. dat' pentru. acest Scop un: ajutor de. 15. iei, şi “mai.apoi în anul 4802 şi în 1869 Ba a 
n — Ă În e Isa Ă . 

nt veti, (Poul bisericii primordiale şi epitafiul Îui Ieremie. Ato- „Wa „Vodă în „„Oesterreic-Ungari! in: Wort und Bild? î teii "Bu 'kowina, Wien, ..1$90, pag. 105. An - ort und Bild, tomut Bu -2) lorga, Familia “Callimachi, 11, der Bukowiner „gr. or, A 
pag. .128..—.3). Schematismus 

""*Czernowitz, pag? 27.. 
rchiepiscopal Diăzese fir das Jahr 1911,  
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„+ Despre înoirea acoperemântului în“ anul 1802, -ne des- lușeşte următoarea inscripție slavonă, atlătoare -sub' stre-- şina răsăriteană a. turnului! bisericii: - SE -- „Sa. înoit acest acoperemânt “sub igumenul Ghenadie. Platenschi în -anu: 1802. Ilubește pe D-zeu şi aproăpele, mergi fără lene la. biserică, ascultă cu luare aminte, «a. să nu-mi fii -protivnic”: N Ia e a " In curtea bisericii şi anume -în partea 'răsăriteană se. află un edificiu cu două râniluri, în. care sunt chiliile egumenului și- ale călugărilor, odăile pentru oaspeţi, 'bi-.. -. blioteca mânăstirii şi în' subteren bucătăria:mânăstirească. -, Zidurile. acestui edificiu sunt. de piatră şi au o grosime. * de peste 2 metri, (din care cauză chiliile iarna sunt foarte. : reci şi greu de: încălzit. i p Şi de ambele părţi a porții mânăstirii sunt chilii pentru. călugări şi portar. i a Da " Chiliile au ars în anul: 1831. Ele, cât şi turnurile cu „ Zidul încunjurător au fost adaptate şi restaurate în anul. 1860, iar în ultimul deceniu, acoperite cu eternit. - | Mânăstirea a. mai avut o. biserică, şi anume cea a Săhăstriei. din apropiere, care a fost zidită în anul 1772: - de arhimandritul “ losit şi închinată Sf. loan Botezăto-. rul!).. După ce Sihăstria se desființă în'anul 1785, bise-. - rica a:servit mânăstirii ca a doua biserică până la anul. 18322), când ea (deveni parohială. Pe lângă. această bi-. serică se .afla, în: anul -1785, trei căsuțe, din cari una. . s'a dat ca locuinţă pentru cantorul bisericesc, alta pentru. palimar şi a:3-a S'a risipit). i 

a CABVL Di 
Frescurile din mânăstirea Suceviţa.) .. 

Zidirea bisericii din Suceviţa: de lângă Rădăuţi “cade . „Pe timpul când familia- Movileștilor era în floare. Atât: mânăstirea, cât şi biserica, au “fost zidite între anii 1582— 1585, la stăruința” episcopului de Rădăuţi” şi mitropoli- “tului de mai târziu George. Movilă șI A fratelui său Ie... „ Temie, care mai târziu a fost domnul Moldovii (1595— '1606). Mânăstirea - avea întâi hramul. Inviării, amintit: în | “documentele” lui Petru-Vodă din anul 1585, așa dar Ja acest hram trebuie a iua sama la datele posterioare: 
  

1) L. cs ex 1013, pag. 101. — :2):Onciul, Fondul religionar,. pag. 123. — 3) Inventarul cel vechiu susține, că hramul bisericii... săhăstriei.ar îi fost „Arătarea Domnului”: . Ei me 1) Acest capitol eşte o traducere a rap. V'din Opul lii Wladislaw- : „Podlacha, Malowidta scienne w  cerkwiach, Bukowiny, Livowie, 1912, pag. 186—193 - . , - a
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a zidirii și sfințirii bisericii!). Trebuie să susţinem, că 

chiar în atelaș timp şi sigur că nu cu mult mai târziu, 

Sau făcut frescurile. Cine le-a efectuat nu este cunoscut, 

certă însă. este tradiţia, că. lung timp a trebuit să se 

caute un pictor apt, care să orneze biserica cu pictură, 

iar când acesta s'a aflat și a prestat o însemnată pârte 

de. lucru, a căzut de pe schele, pe când picta păreţii din 

“afară, și. a rămas mort pe loc, din icare cauză îrescurile 

din afară mau putut fi terminate?). - 

Pictorul frescurilor din Suceviţa este un pictor foarte 
iscusit, 'deşi efectuarea lor nu întrece măsura de mijloc. 

Ele seamănă în ființă cu frescurile din Curtea-de-Argcş, 
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Pictură murală din Suceviţa. 

originare din sec. 16 şi au, ca și acele, sigur un deosebit 
el de a auri, în compoziţie însă se.arată ca mai târzii. 
Intre. temelc pbicinuite, se arată ca linii nouă, mai ales 
la apside. La figurile sfinţilor.se-întrebuinţează prea imulte 
colori „amestecate câteodată în fel complicat. În execu- 
tarea technică a frescurilor, este-un progres în asemănare 

„Spre exemplu cu frescurile din: Sântilie, tot așa în mâ- 
nuarea. formei, însă: totuş: acestea nu sunt libere de felul 
personal 'de . executare. : E o 

  

a găgiClauser» Mittheilungen ider:K. K. Zentral-Komission, tom. XV, 

pag. 277-—78, notiţa' 239. — 2) :Milkowiez, Zwei Fresko- 
Kalender, pag. 42 şi Romstorfer, Bildende Kunst,. pag. A5I. __.  
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Trebuie a deosebi între pictura aflătoare pe intrarea a- 
dăogată la meazăzi. Aceasta din urmă ni înfăţişază un 
tablou din Apocalipsă şi icoana sf. Ioan Botezătorul, 
lucrată de un pictor 'mai slab cu siguritate în secolul al 
18-lea. Aceasta este un semn al acelei decadenţe, care 
domnia pe acele timpuri în viaţa tuturor stărilor lumeşti - 
din Bucovina, neexcepționând mânăstirile — -decadeniţă 
descrisă în negre colori de Wickenhauser și” Kaindl!). 
Decadenţa artei se arată în acele forme barbare în care . 
cercetătorul vede pentru sine un adevărat semn din vea- 
curile anterioare în formă și în deosebi în. iconograție, 
dar în zadar ar căuta un: desemn corect și o consonauță 
în compoziţia colorilor. Mai ales “partea tachnică. este cu 
totul desconsiderată. * Cert că 'avem aici de-aface cu un 
pictor local,. fără taient și. fără. cultură întinsă, are imi- 
fează modele vestice.. Hristos stând în nouri pe un peşte 
sfânt estc-o creaţie foarte departe de „stilul. tradițional . 
bizantin. Impodobirea gingaşă pe - bolte şi  feston este 
luată - din ornamentica barocă şi renesană, care înc6- 
pând din veacul al 17-lea, sa impus în cărţi scrise. şi 
codici ilustrate, dominând omamentica tabelelor de in: 

-scripţii şi ornamentica sculpturală a: uşilor și pietrelor 
mormântale, uzându-se adesea de motive de origine o- 
rientală, cu predilecțiune.de cele deja cunoscute a artei 
bizantine. Cât de departe se cunoaște această decadenţă 
a vechet. arte de -pictură este acuma evident din acele 
prelungi inscripții şi texte, cari ocupă locul icoanei. | 

Restul frescurilor. din Suceviţa stă” mai sus în privința 
stilului şi executării. Coloarea galbefă prevalează în pic- 
tura murală, partea de jos a icoanei, la singruritele - fi-, 

-guri, este verde şi în cea de sus, tunde dacă nu este arhi- 
tectură, .albastru-închis și ici-colo presărată cu - stele. 
In tipuri se cunoaște îndreptarea, cum se poate observa - 
la icoanele sfinților Ioan cel Nou şi Constantin, din naos. 

” Aceşti bărbaţi, deci în puterea vieţii, ceva iraşi la față 
şi rumeni, cu barba despicată, privesc cu ochi cari Ipă- 
trund pe privitor: Sf. George, Teodor Stratilat, Teodor 
Tiron, Mercur, aflători în tinda bisericii, aduc aminte 
(ce-i drept, numai cu foarte .niică asemănare) de vechi 

tipuri antice. Foarte nimeriţi sunt îngerii depe bolta tinzii, 
cari au. semnele vietăților aflătoare şi la alte icoane fru- 
moase a Pentocratorului! din. laterna naosului. Hristos ri- 
dică ambele mâni -spre binecuvântare şi ţine la piept 
“deschisă cartea, pe a cărei foi se citeşte cuvintele fînce-: 
pătoare din.evangelia lui Ioan: 

    

  

1) Wickenhauser, Solka, pac. 37 şi 11 şi Homor, pag. 150. _ 
Kaindl, Geschichte der Bukowina, Il, pag. 81, 93, 94-5 şi III, pag. 31. : 

1 
7
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„La început era cuvântul şi cuvântul era: la Dumnezeu 

:și “Dumnezeu era cuvântul”. 

- Pe păreţii tindei se află liturgia dumnezeească, una din 

icoanele cele mai frumoase, care a. produs cândya arta 

creştină. . Scenăria înfăţişează pe Hristos stând, îmbrăcat 

“în, veştminte arhierești, înaintea altarului şi aplecându-se 

cu un gest de binecuvântare, către şirul îngerilor cari se 

dânsul.. Ingerii ducând mari lumini, cărţi 
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. „ Pictură murală din Şuceviţa. 

"bisericeşti, acre, toegc, cruci şi felurite” obiecte liturgice. 
„Aceasta înfăţişează lucrări religioase,- care le săvârşeşte 
preotul în altar şi sunt aplicate de' penelul pictorului pe 
păreţii de sus, unde ele ies în reliet: Liturgia d-zeească 
numită şi cântarea Heruvimilor, deşi se arată ca ceva 
simbolic, în realitate însă este altceva, adică marea în- 
cunjurare a preotului cu diaconul pe timpul plinirii dum- 
nezeeştei slujbe. Și de oarece pictorul a dat însuş-lui 
Hristos rolul preotului, de aceea ma luat un ritual pbici- 

.  
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“ uuit, ci-a episcopului, spre a arăta: mai mare ceremonie, care sc desvoltă în.mai mare măsură decât când fiinţează preotul şi diaconul.: De aceea, rolul de asistență a căzut -asupra îngerilor, spre a da: mai mare însemnătate ru- „Băciunii preotului, care zice - la încunjurarea. cea mică: „Stăpâne, Doamne : D-zeul nostru, care ai înfiinţat în cer cetele şi oștile îngerilor şi arhanghelilor, ca să, ser... vească măririi tale, fă ca cu intrarea noastră să se facă intrarea sf. îngeri, care-Ţi servesc dimpreună cu: noi şi “măresc mila Ta”. a n . Școlirii technice şi nedisputabilului talentidecorativ, care -se arată în frescurile diniSuceviţa, trebuie să, contrapunem |: cu siguritate lipsa 'de Cunoștinţă a proposiţiei. câmpului -. şi psihologiei ochiului. Lângă frescuri de. măsură nio- - numentală, aflăm multe scene măruiite, neaccesive pentru : - ochiu în înaltele părţi. ale bisericii, .cari fără 'sticlă nu- seste cu putință a le folosi. Păreţii din ţindă, pronaos şi - „naos sunt ocupați -prea mult -cu, astiel de sistem de - icoane.. In tindă: aflăm desvoltate multe scene din testa- „mentul vechiu, în pronaos un calendar în figuri, în naos . scene din viața” Mântuitorului şi ilustrațiuni cari închi- „Puesc prorocirile lui. Niciuna din aceste scene însă, cu excepţia unor de pe aspide, nu atrag atenţia privito- rului.- Frescurile din Suceviţa în ale 'technicei Și compo- | ziției au o afinitate cu lucrările emailurilor bizantine, care totuş nu le măresc valoarea artistică. ondakow, | care descrie codicii - bibliotecii naţionale “din Paris, de :sub No. 74, originari din secolul al'.11-lea, a pus greu- tatea pe aceea, că emailurile bizantine ai croit o mare “influență teehnicei miniaturelor” cunoscute” prin. lipsa de „ton expres, tot aşa şi de coloare, ce la .email “este un - lucru cunoscut din: cauza meputinței ide-a acomoda emailul : la graduațiunea colorilor.. Apoi liniile aurite cari se trag - Pe hainele figurilor depe' miniaturi și au să substitue, . . > 'chiar “faldurile și umbra, acele arată în tot lucrul idorul de imitare 'de-a induce pe: glazură aur sau alt metal. Dar unde aici o astfel de întreprindere este mecesară,.. căci serveşte spre despărțirea colorilor, la miniaturi este . a fără trebuință.. Un astfel de caracter aşează miniatura . cu totul în rândul codicelor şi de oarece pictura ide - frescuri din codice şi-a scos: temele compozițiilor ei şi: felul lucrării, deci uşor se înțelege, că prin urmare au vărât şi în technică „acea caracteristică și acel meajuns, care s'a aflat şi la miniaturi, lucrate în email. :Frescurile . din- Curtea ide Argeș, aflătoare astăzi în Muzeul paţional : din București, aduc aminte de technica: emailului cu 'adao- Suri, deşi aici nu lipsește modelarea “fețelor și drape-' -xiilor. Şi mai mult se poate. aceasta vede ]a Suceviţa, 

V.
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deşi utilizarea liniilor aurite este rară, cum SC află sin- 

urite pe icoanele pictate în sec. 17 și “18, de piidă pe 

icoanele lucrate de Ruşi în anul 1708, pe iconostasul dim 

Sântilie. Nu trebuie a condamna intluența emailului la. 

luxul cercului preîntins și aş mai adăoga şi acea impre- 

jurare, că şi arhitectura icoanelor cu motive amestecate, 

care câteodată se leagă: ta olaltă fără ţel, are acelaș. 

caracter care provine in partea cea mai mare la toâi: 

frescurile din bisericele bucovinene. | 

Cu toate că mânăstirea Suceviţa. a fost totodată reșe- 

dinţă. domnească şi sa bucurat de scutul ambilor fraţi 

Movileşti, ordinea curacteristică a- frescurilor ma tost 

aplicată la o artă a unei curţi, cum! (ar fi fost acolo 

de aşteptat. Poate că aici se manifestă dorinţa de-a arăta 

feţe sfinte -şi tendința învăţătoare mai mult ca aiurea, 

aşa se vede această tendință precum este! fiinţa călugă- 

rească.. Aceusta o.vedem la judeţul cel'ide pe urmă, moar- 

tea păcătosului şi dreptului, scara virtuţilor, înşirarea ie- 

rarhică a sfinţilor pe icoanele aspidelor din afară, în 

ilustrațiile parabolelor, în trescurile calendaristice, în ti- 

nereţa. sfinților cari se luptă pentru intrarea în templu 

“ cu” neprietenii credinţei dreptmăritoare. In despărțitura 
unde zac osemintele ctitorului bisericii Sf. Sisoie, ascetul 

_egiptean, stând lângă “mormântul „deschis, unde era un 

schelet omenesc şi cugetând asupra nimicniciei lueritritor ” 
omenești. In închipuire cetim cuvintele: „Vedem şi priviin 
aceasta în morminte, unde omul este oase goalc, inâncare 
viermilor, putrejune puturoasă şi înţelegem ce este a- 
vuţia, frumuseţa, puterea şi tincreța! Aceasta este viaţa - 
noastră? Ca floarea, fumul şi ,rosele s'au veştezit”. Acuste. 
cuvinte, cari “sună în urechi ca o ultimă admoniare, se 
află în mai multe variante în Parastasul, care se citeşte 
lângă piatra: mormântului în fiecare an. In altă formă 
de învăţătură se află pe partea meazănoptală a păreţilor: 
bisericii de 'dinafară, ridicând virtutea pe scară în sus 
și pictorul a dat aici apoteosa vieţii virtuoase. Însuș 
cuprinsul este luat din faptele Sf. loan, monahul. mâ- 
năstirii Sinai. Acele fapte” şi titlul Climax o descrie în 

_30 cuvântări despre. virtute prin care se poate ajunge 
“în cer, dând şi multe poveţe. Motivul pictorului despre 
scara virtuților s'a arătat mai întâi în ilustrarea codicelor: 
şi de aici-a trecut la; pictura murală. La nici unul din 
trescurile din Suceviţa nu se află vreun desemn priginal; 
ci numai repețirea elementelor cunoscute din iconografia 
judeţului celui idepe urmă. a o. 

Tema luată din-partea manifestații se impune ochiului 
— privitor la frescurile din lăuntrul apsidalor, unde Mân- 

tuitorul din Treime este, închipuit ca mare Arhiereu. Tot  
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aceea sc poate observa şi la cina Domnului, unde iui 
Hristos. întradevăr s'a dâi locul în cornul extra, dar 
totodată deosebindu-l de ceilalți apostoli și înzestrându-l 
cu anumite atribute, precum “spre exemplu tronul şi scău- 
nelul de picioare. La comunicarea apostolilor, Hristos 
iarăș este închipuit ca mare Arhiereu și așa:dar aici 
sc fucc un pas. înainte în asemănarea icoanei din Voro- 

„neţ, unde poartă pe sine încă-obicinuitul veşmânt 'aposto- 
lic. Aceasta nu este alta decât appteosa închipuită, p 
icoană cunoscută, aflătoare în naos sub arcul boltei ve= 
stice şi se pare că reprezintă cuvintele cântării: ;,De 
tine binecuvântată se bucură. toată! 'făptura”, o. aseme- 
nea tendinţă se cuprinde în tabloul pictat. al Incoro- 
nării Mariei, o temă străină lucrării bizantine, executată 
între icoanele Acaftistului, pe păreţii din afară a tindei. 

ntre scenele din tindă atrage atenţiunea asupra sa 
nțelepciunea depe păretele de miazăzi, ilustrând 

cuvintele pildei lui Solomon 9,1, dăr închipuită ca cină, 
la care participă Hristos cu Solomon, alături cu loan 
Damaschinul. - Aceasta este o-temă cunoscută în pictura 

„grecească, precum de expl.. fresturile :soborului Chilin- 
dar depe St. Munte, cam: ldin. anul'1582, deși compo- 
ziția este alta. In picturile bisericeior: din laraslaut), din 
jumătatea a doua şi finea Secolului al 17-lea, se află 
Inţepeciunea foarte adese, numai . în: concepție cu 
totul schimbată, - foarte - depărtată; de lucrarea acestei 
teme din tinda bisericii din Suceviţa. Căci, pe când ipic- 
torul aici încă caută -să -păstreze tonul textului biblic, 
artiştii: ruși dau chipului o formă largă :de alegorie, ile 
ex. pictura din biserica Sf. loan Botezătorul idin laraslău 
din anii 1694—5. Pentru îndeplinirea: acestei cercetări. 
trebuie să îndreptăm încă atenţia la fenomenul, că între 

„Picturile din Suceviţa aflăm felu (de pictură rusă. Aşa 
este Acoperemântul Maicei' Domnului, care temă putea 
alocurea îndestula, ca 'în rândul frescurilor Acaftistului, 
pictura aparţinea influenţei moldo-românie din “praxa 

„Şcoalelor ruse. Frescurile noastre se află: în 5 cupole 
din interiorul bisericii. Sub cupola principală 'a bisericii 
şi sus aflăm chipul lui Isus binecuvântând, de desupt 2 
îngeri desfăcând în: sbhor mantia sau inaframa Maicei, 

„sub aceasta Născătoarea stând. pe nouri şi ridicând. am- 
“bele mâni în sus, rugându-se. In (despărțiturile lătural-: 

„nice, în partea stângă lângă Maria, sunt părinţii bisericii 
" şi proorocii cu loan Botezătorul în frunte, de-a' kireapta 

apostolii şi mucenicii, toți pe mour, cu -gestul mânelor 
așezate „spre rugă. Sub Maria, tânărul. cântăreț Roman 

    

1) Un oraş din Galiţia, ii pi a



  

Ă conf. cap. Îl... | 

. . . - . 32 ă , ' 

-pe tribună, co panglică: desfăcută, şi cu - cuvintele înce- 
'pătoare a condacului. şcrise pe dânsa: : - 

__ „Fecioară astăzi stă în biserică”. In fund şi pe delături. 
aflăm. grupe: de: credincioși, între cari în dreapta Sf. An- 
drei, arătând „tânărului: Epifanie pe Născătoarea care se. - 

-iveşte. Şi .episcopul' Teodosie!) în sacos, iar în stânga 
bărbaţi în haine împărăteşti, cu aureole. pe frunte, de- 

„sigur. Cesarul: Leo VI filosoful: (806—12) cu soţia, întru- . 
cât pe baza-acestei presupuneri am: lua anii la cari le-- 

__genda referă Arătarea' Maicei “în biserica Blacherna din. - 
* Constantinopole. ..Dacă asemănăm scena aici descrisă cu 
schița: originalului lui Straganow, apoi vom declara că 
pictorul . Suceviţei :a cunoscut exemplarul rus, cu toate 
deosebirile unor particularități, aşa de ex. în originalul. 
de acasă: 'descris de noi a bisericii cu: 3 cupole, Născă- 
toarea este prezentată” în text nu, ca cun ar desvăli. 
mantia, ci :ca rugându-se la Mântuitor. Această biserică 
idealizată posede o unică mare cupolă și':4 mici, precum 
se.poate vedea în catedrale mari: și în biscricele ruseşti. 
Și ceeace e mai particular,. e împrejurarea, că cupolele: 
cele mar! au.forma unor copii, cari le întâlnim pe timpul. 
floarei zidirii bisericilor în Rusia, în secolul 15—-17. 
In fine, nu fără însemnătate este particularitatea, că: 
Ermeneiul între temele ce s'au țesut împrejurul persoanei 
Născătoarei nu amintește nicăiri de acoperemântul ei. 
Acesta nu provine .în frescurile calendaristice din Voro- 
neț și Suceviţa și Mineile grecești nu amintesc mimica 
despre acest minunat fenomen... In Rusia însă, -ziua Sf. 
Acoperemânt! este o solemnă sărbătoare aşezată deja în: 

> sec. 12 şi ţinută foarte mult la 1-Octomvrie. Din această 
„cauză și originalele ruse şi calendarele ilustrate amintesc: 

în rândul întâiu Acoperemântul Născătoarei şi apoi pe 
acei sfinți cari câd în acea zi. Cine ştie lde nu şi alocurea 
"Incoronarea Mariei aflătoare între icoanele Acaftistului 
nu trebuie 'de.. atribuit influenţei ruse, căci 'aceasta 0 

„ întâlnim în bisericele din Taraslau şi se întărește foarte: 
observarea noastră de aici despre existenţa influenţei 
“ruse 'este tema: - o 
_»Unul născut. fiu, cuvântul lui Dumnezeu”, lucrată în 
apsida |miazăziuală din lăuntrul bisericii cu totul în a- 
celaş mod, 'preciim o făcură, zoografii în Nowgorod şi 
Pskow, în răstimpul secolului al 16-lca. 

  

N 

  

. , eta titi , 

1) “Teodosie Barbovschi, unul. din ctitorii bisericii: mânăstireşti,. 

. : i ! i 
|



  

gg . 

a | CAP. VI 7 
Paraclisul din mânăstirea Suceviţa 

Paraclisul, în care se face liturgia - numai. pe timpul 
ernei, constă din o “despărţitură: mai mare de 4-m. lă- 
țime, înzestrâtă cu s. altar, de 3.80 im. şi două "mai mici 
laterale,. cari “sunt prevăzute cu câte p sobă. de: spijă, 
cari încălzesc întregul .parăclis. Iconostasul este săpat - 
barok în lemn. Din: paraclis duce o scară de piatră: de 

„60 cm. în podul turnului. - 
Foarte interesant „este ' pomelnicul zugrăvit pe-o tablă 

de lemn. aflător aici, care-a fost sfințit în 25 Noemvrie. 
17722) de Dositei, episcopul: de Rădăuţi. . : 
„Acest pomelnic amintește următoarele persoane: 
Vii: Episcopul Daniil, Igumenul Ghenadie. Mucare - 

„Nici ş. a. 
Ctitor: leremie Movilă, Constantin, Bogdan, Elisaveta, 
“Irina, Maria, * Ecaterina, - Ana, Zamfira. 

“Arhiepiscop George, Petru, Teodosie, „loan, Maria: Teo- 

dora: 4 . 

Simeon, Movilă, Mihail, Gavril, Loan, Maria, Melania, 
_Moisi, Nastasia, Teodosie, Ruxaidra. 

Petru. Șchiopul, “Maria, Petru, Elena. 
Dumitru Mobhilovici, Lupa. : i 

„! „ Condrat 'Rupină, Sofronia, arhimanărit Dosiţei. 
Draxinapostelniceasa, Petru, Elena. 
Avraarh Balici, loan, Magdalina, Salomia. 

E i p- 

Deasupra porţii, care. duce în curtea mânăstirii, şi a- 
“- nume în turnul de deasupra acestei porţi, se află un? 
„paraclis cu hramul ;,Schimbării la faţă a Domnutui!). 

pe 

* Teodor Hagi, Petru, Teodora. - .. Da 
* “Iordachi Cantacuzino, monah Grigori, Fcateriia Co 
stantin, Șerban, 7 
„Ton, Solomon vel logofăt, Maita, Grigorii, Paraschiva. 
Constantin” Simon și, Constaritin Andrias, logofcţi. de 

“visterie. j 
„Gavril Niculce. şi “Paisie monah, Știuta. ş. “a. 

. 
is - 

7 

1) Se vede, că acest hram s'a dat “ paraclisului întru amintirea. - 

bisericuții de. lemn_cu acelaş hram, care a stat pe apropiatul . 

muncel Furcoi, unde exista.ea nîcă la anul 1760, căci atunci aflăm 

"acolo ca stareț pe ieromonahul Isaachie. Cf. Schematismuss pro. 

"1911, pag. :20. şi  Pomelnicul Suceviţei, . No. 740/[l, ex. 1863, 

foaia 58. — 2 Cf. acel pomelnic; în care însă se zice,, că este dat 

- hramului „Bunăvestiri a presfintei Născătoare de:.D-zcu din mâ- 

_năstirea Suceviţa”. Se pare, că, ă, hramul „paraclisului a fost schimbat 
la ultima „restaurare. . 7 Ta 

. | , , 7. 7 Mi „. . Mii - Aaa a: 

N



„Soane-domneşti; în următoare 
„reimic -Movilă Voevod 
cu galoane de. aur şi cu coroană pe 

„turi ale: feţii încunjurată de-o b 

"mânăstirea Suceviţa, pe care 0 
„care îl binecuvântă. . a 

„Jo Constantin Voevod, care ţine “dicate. către Mântuitorul. “Apoi 'u 

_- Ea 'este înbrobodită, co. 
_“pete .lungi.. atârnă “pe &Spate. 

* «loamna, înveșmântată la fel 

„lui Iereimie, Movilă. Vodă: 

"bene. 

„ XaWica, pag. 238 

og 

SIRE SCAPI At 
“Tabloul ch:torese din mânăstirea Suceviţa. 

be păretele despărțitor dintre despărţitura. ctitorească' 
„şi naosul bisericii din mânăstirea Suceviţa, şi anume în 

pictor, care a zugrăvit Şi întreaga biserică: pe diu lăuntru 
şi din afară. NE 
+ Tabloul înfăţişază “pe Mântuitorul js. Hs. şezând pe 
scaun, îmbrăcat în veşminte arhierești. “La spatele. Mân- 
tuitorului stă un arhanghei, iar în dreapta Maica Dom-. 
nului, prezentându-i un uric 'de fundaţiune. - - 

Inaintea Mântuitorului stau. întrun lung şir” 10 per- 
a ordine: Întâiu stă lo le- 

» îmbrăcat în haine împărăteşti roşi 
cap. El scamănă şă 

posede. regulate trăsă- 
arbă neagră. In mâna 

braţe, iar în stânga, biserica: 
“prezinti Mântuitorului, 

naos, se află tabloul ctitoresc lucrat:. de: sigur dle acelaş 

fie. în vârstă de vreo 40 de. anj, 

«lreaptă ţine el o cruce cu 3 

In stânga lui leremie Vodă stă în asemenea veșminte. 
micuțele sale mâni ri- e rmează domnița Irina. După ca. stă:. Maria maica - domnului - lo -Ieremie Voc- vod, înveșmântată' în haine roşie cu .galoane de aur. 

“învălitoare albă, a. cărei ca-- 
în jos, jar deasupra bro- 
rept al. naosului): Elisafta 

Ș „Ca. Soacră-sa,, însă în co- loare: galbenă. Fa. poartă pe 'cap o broboadă roşie cu coroană deasupra. Și ea ţine mânile „ridicate spre Mân- tuitorul. Ei îi urmează pe rând următoarele odrasle alt 
“Matia, “Alexie şi Zâmfira sunt . 

iar celelalte. fete în haine gal- 

Ei îi unmiează: (pe păretele d 

îmbrăcați în. haine: TOŞI, 

1) E. Kozak în Resultate meiner Forschungen . im  Kloster Se a | „ Scrie greşit „„leremiia”” şi' tot. aşa greșit aduce e rândul Persoanelor domneşti depe .acest tablou ctitorese. — 2) De- Dece ca a murit. în 7 Mart 1596, apoi putem iconchide că tabloul „““Morese a fost pictat pe păretele bisericii înainte de acest an.
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După această descriere a tabloului: «titoresc: din Suce-. 
vița, vom. face în' cele următoare mai întâi o scurtă dare 
“de samăistorică asupra familiei Movilă și. apoi, vom da - 

7) schiţă biografică a tuturor persoanelor.depe acest tablou. 
Familia Movileşiilor era o vechie şi. nobilă. familie 

„română care descindea din boerul Petru Hudici. Membrii * 
de-ai acestei familii”se amintesc în Moldova .chiar din 
timpurile . cele mai vechi. Aşa „se. face amintire de iun 

“- Movilă, venit din Ardeal, care la 14 Noemvrie 1499:) era 
ceaşnic la. curtea lui Ştefan “cel Mare, căruia Bogdan 
Vodă cel Orb îi întări, în 28 Fevruarie! 15072), stăpânirea „asupra satului Pitești, pe Bârlad. - = 

Un” Teofan Movilă a -fost din. 1520—355) “episcop de “Rădăuţi şi apoi în trei rânduri „mitropolit al Moldovii. Un oarecare Moisi, Movilă, venind în anul 1531:) din Ardeal în Ţara Românească, voia să ocupe acolo tronul țării, însă: fu silit să se întoarcă înapoi. | i “Un alt Movilă a ocupat prin timp îndelungat postul de pârcălab -al “Hotinului, unde îl aflăm amintit în 15 Maiu 15465), în 2 Martie 15486) şi în 7 Aprilie 1553"). __* Dumitru Movilă vătavul cu soția sa Lupa este amintit în anul 1586), când a dăruit mânăstirii Suceviţa satul Dovida. " Logofătul loan Movilă), care 'se coborise deja tim-.: puriu dimpreună cu frate-său' 'Vascan Movilă?) din Ar- deal în "Moldova, este amintit ca atare în uricul lui Ale-- „ xandrm Vodă Lăpuşneanul din 9. Maiu 155810), prin care se întărește cumpărătura. satului Gădeştii. “EL a. avut ide „soție pe o_oarecare Greacali),! fiica postelnicului Tarii şi a soției sale Iriha,! şi apoi pe Maria!?), fiica lui Petru Rareş Vodă, pe care o cunoscuse în: castelul Ciceul 'din - Ardeal, unde locuia. Ea era soră cu Ruxandra, soția lui Alexandru . Vodă . Lăpuşneanul şi nu alui Alexandru Lă-  Puşneanul.  -- Aa N Aa 
Ioan Movilă sui curând toate treptele oficiilor, curţii, căci îl aflăm în 22 August 15:012) . vistier, din 1 August 1553—24. Aprilie 155511) vel postelnic, iar. în % Mai 155515) deja logofăt. a n - 

  

1) Melchisedec; Chronica Romanului, I.. pag. 150—3. ._— 2) Cre- „ şterea Colecţiunilor Acad. Rom. ex 41910, pag: 128. —. 3) Dan, „.. Cronica, “pag. ' 42—43, — 4) Laurian, Magazin istoric,g Bucureşti, 1846, III, pag. 195. —:5) Melchisedec, 1. c. pag. 172..— 6) IL. cc. „Bag. 178-180. — 7) Iorga, Studii, VI, pag, 125 şi 141,:— %) Ci. documentul respectiv.—8) Numele Movil ; n 
C 

ă îl purta în. 522 ” „din Moldova, 'cf. Iorga, 1..c., pag. 11. — 9) per 18 ju Sat 
, 

Kloc. 505 din .. +, Anexe. — 10). Archiva Istorică, |, pag. 110—17. păi o. 505 din 
| 

) Iorga, 1. £..: pag. +4. — 12) Gh. „Enăceanu, Petru Movilă, î iserica ort. | rom. “Bucureşti, 1889, „pagina 13S—9, “nota G şi igbieerica ort. pag. 145. — _13)- Iorga, Studii, VI, pag. 140. .— 1 L e. pag. 7570. — 15) Archiva ist e, E 0 10 L. e. pag. 
4 1 ” ii .. N Dai p. - 
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“Tatăl logofătului loan Movilă 'a fost Dragot, iar pă- 
zinții lui s'au numit Cozma. și Marina. Maica! lui loan 
„Movilă Sa numit Saponia. loan Movilă a avut următorii - 

- fraţi şi surori:. Costin, Daniil, Drăgan, Vascan!$), Ana, 
Eudochia şi Teodora!?). 

Logofătul loan Movilă -a avut din. întâia căsătorie cu 
- Greaca pe: Nastasia!8) şi pe Toader Cârnults, iar 'din a 
„doua căsătorie cu Maria?!) Rareş:urmiătorii copii: leremie, 
“George, Simeon?), Schiuca sau Ana; Greaca, Anastasia, . 
«călugăriță, Nastea?2) şi Maricuţa. EI, la bătrâneţe, primi . 
„cinul călugăresc și numele. „Loanichie”23). - 

loan "Movilă, căsătorindu-se a tria' oară, a luat de 
„soţie pe văduva Maria Rareș, care a avut idin întâia că- : 
-sătorie cu Balica pe Melentie Balica?4).și pe Eleana, care 

>+se_ pare că a fost soţia logofătului Vasile Stroici*). 
Toţi fii lui loan Movilă jucară roluri însemnate în Moldova. 
Jeremie Movilă, după ce a ocupat mai multe boerii în 

„Moldova, se- retrase la moşia. Uscie, pe Nistru, din Po- 
-lonia, unde trăia în - 12/21 Decemirrie. 150126) şi unde . 
primi în anul 15932) indigenatul polon. Cu ajutorul Po- 

» Ionilor se sui-el în 16 August 15952) pe tronul Moldovii.: | 
In anul 159829) cumpără €l. moşia Uscie. El domni În 
“Moldova până. la 30 lunie 160630), cândmuri şi fu în- 
“mofniântat în înânăstirea. Suceviţa. 

Ș - 

-16) Ela fost pârcălab We, Hotin şi avea un “fiu Dusnitru aprodul, 
cf. doc. No. 505 din Anexe. —:'17) Cf. Pomelnicul Suceviţei No- 
7-10/11, foia 14 verso. Ana şi Teodorii se amintesc întrun suret .: 
din: 214 Febr. 1607, Cf. Arhiva genealogică, ex. 1913, pag. 237.— 
18) Hurmuzaki,: Documente, XI, pag. LI.—19) Marian S$. FI., Por- 
tretul lui Miron Costin, în Analele: Acad. Rom., seria” Il, tomul 
XXII, lorga, Studii, V, pag. 5S1, No.:3 şi 4 şi-VI, paz. 1414; nota 

„e Pomelnicul Suceviţei, foaia 6, Wickenhauser, Solka, pag. 64— 5, 
şi Documentul” Putnii, No. 126 din Anexe. — .20) Uricariul, tom. 
XVIII, pag. 492, -nota 2 citează pe Engel îl, pag. 243, unde 
se „susține, că -loan Movilă mai avea un fiu -anume " Ştefan”. —. 

- 21) Creşterea Colecţiunilor Ac. Rom. pe anul 1908, pag. 5S.: Ea 
trăia încă în 24 Aprilie 1606, când cu nora ei Elisaveta scrie 
-din Iaşi uriadnicului din Hârlău. pentru o jalbă a călugărilor idin 
Neamţ (Iorga, Studii, VII, pag. '314, nota 1 şi " Nicolaescu,” Do- . 
cumente, București, 1905, pag.. 205). = 92) Melchisedec, |. c. .* E 

„pag. 25, — 23) Lig. — ad. nota 16: Dumitru--Movilă este amintit - 
“ii 16 Febr: 1587 (Iorga; Studii, VII, pag. 209). 

24) Ohirbănescu, - Uricariul XVIII, pag. 401, nota şi 493, nota. — 
'25) Archiva istorică, I, pag.: 198. - Urechia Miron Costizi, I, pag..- 
107, 191, 265 şi 735; lorga, Studii, IV, pag. 272—3. Pomelnicul 
Suiceviţei, foaia 6; lorga, Elisaveta Doamna, pag. :17. Ea apoi s'a 

„călugărit, primind . numele Elisaveta, Cf. Uricariul, Î.- €.,. pag. 387 

"şi Pomelnicul Suceviţei din Anexe..— 26) Iorga, Studii, XI, paz. 

110. — 27)lorga, Elisaveta “Doamna, pag. 3. = 28) L. e. pag..13, 

“nota 5. —29) Hurmuzaki,. Documente, Supl. II, „pag. 410—1: Şi 
Iorga, l. e. pag. 5: — 30) Cf. Inscripţia, depe epitaiul lui şi: Notiţa 

-depe Triodul: Suceviţei. " NE |
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“ “George "Movilă intră. în starea “monahală în mână- 

stirea Suceviţa, unde a şi egumenit. De: aici a trecut co. : 

“episcop la Rădăuţi în anult15791), iar (în anul 15872) la Mi- 

tropolia Moldovii. . Aici „petrecu'el până sa începutul a- 

"nului “16065), când se: retrase la mânăstirea Suceviţa, 

ctitoria. sa, unde a şi. murit în primăvara! aceluiaş.-an. 

Simeon Movilă!) a ocupat mai multe. funcțiuni înalte, 

aşa.a fost el pârcălab de Hotin, apoi de Suceava şi hat- 

man..al ării, apoi domn al: ţării. româneşti și în urmă 

şi al. Moldovii. El a avut cu boţia 'sa Marghita 7 feciori 

-şi-3 “ete, şi anume: Mihail, Gavril, Petru, Pavel, loan, 

-iMoisi, Petru, Nastasia,: Teodosia şi Ruxandra?) "Nastasia 

"2 şi Ruxandra au fost măritate)., Simeon Movilă a murit 
> Dotat e - - 3 . RA 

în 14' Septemvrie 1607") şi se susține că-de otravă, care 

„„să.i-o fi dat boierii țării” în conţelegere cu Elisaveta, vă- 

-duva lui leremie Movilă Vodă. EI a: fost înmormântat în 

“: Suceviţa. * : E m 
loan, fiul lui Simeon Movilă, care .a trăit în Ardeal, a 

„avut cu soţia sa Teodora, fiica lui lani postelnicul, o fiică 

„Elena, care a fost soţia. cronicarului Miron Costin$). - 

:.*: Toader. Movilă Cârnul este amintit în S Martie 1005%) 
“ca postelnic. El'a zidit mânăstirea. Todireni din Burdu- 

jeni, cării i-a dăruit satul: Hrenăuţi Ia. Hotin!0). Portrez 

tul” lui se află pictat pe zidul amintitei mânăstiri!1). 
Ri 

“Schiuca sau „Ana. Movilă a fost măritată după .Leontie. 

“sau Melentie: Balica din Muntenia, fiul. vitreg al lui loan 

„Movilă dela soţia: sa Maria 12), care: este amintit. la S 

Aprilie 1585 .ca portal de -Suceavăt3). El a murit în 

9 August 1586*) și a lăsat în urmă bo fiică, Safta, căsă- 

" torită -cu. Dumitru Bârnovschi, mama lui Miron -Bârnov- 

schi-Vodă şi. un fiu, pe Isac Balica. Acesta avea 'de soţie: 

pe Anastasia, fiica lui. Nestor Ureche. El era în: 5 Maiu 

:-160611). mare căminar şi atunci scrie membrilor stauro- 

pighiei 'din Lemberg, că se va. întrepune la leremie Mo- 

vilă Vodă să le. dee ajutor: bănesc pentru zidirea :bise- 

„_ricii. El fu tăiat de Ştefan -Tomșa Vodă, în 1612, după 

  

1). Dan, Cronica Episc. de Rădăuți, pag. 51-58.--2) î L e.—ad: 3) 

! 

“Iorga; Istoria bisericii româneşti, |; pag. 240: — 4) Soţia lui se chema... 

„Marghita”, iar cu numele călugăresc „Melania”, cf. Iorga, Studii, 

449.— 5) .Cî. Pomelnicul cel Mare din Suceviţa, lipit pe table de lemn, 
. pe când. Okolski  apud Enăceanu, pag. 450—2. cunoaşte 6 fii şi 
- nici o fiică. — 6) Zotta, |..c.,'pag. 233. — 1) Kozak, l-ci,pag:. 
.167.—'3) Urechia, 1. c., pag. 107.-şi Arhiva: genealogică, ex. 1912, 

- pag. 88. — 9) Iorga, Studii, V; pag. 531. — 10) L..c, VI,pas. 

pag. 217.— 14) Hurmuzaki,. |. €., Supl. Il», pag. 348, No. CLX — 
=) Ghibăneseu, [. e paz. 401. 2 paz: 318, No. CLXX IL 

4 

NI A a 

>. VI, pag. 640-1;,Urechia, Miron «Costin, II, p. 582; Enăceanu, |. e.,tp. 

1.414—5 şi 6S8. — 11 Marian: |. c., pag. 25 şi lorga, Inscriptii, -: 
LL, pag. 3. — 12) lorgă; Istoria "literaturii religioase, pag." CXIV şi 
Pomelnicul Suceviţei No! 7-10. — 13) Urechiă, Aliron Costin, |, 

i
.
 

e
 

3 
na
 
D
e
 

a e
 

i
a
 
a
 

D
R
 

T
e
 
E
,
 
T
I
 

D
E
I
 

z
e
 

sa
r 

ami
 

pa
ca
t 

T
r
i
c
a
 

   



39. 

. lupta: sa cu Constantin Movilă, iar văduva lui, „muti, în 
Julie 1614, în Polonia!). . ! 

Greaca Movilă este amintită în documentul lui Petru 
Vodă : Șchiopul din '14 Septemvrie. 15823), prin care se 

„întăreşte mânăstirii Suceviţa ' dania : episcopului: ide: Ră-" 
„ -dăuți George Movilă asupra Satului. Verbie din ținutul 
Hârlăului. il 

Anastasia Movilă), care se: pare că n'a fost. măritată, 
ci s'a călugărit de cu timpuriu cu numele Ana:). Ea avu: 
«certe de hotar cu. (mânăstirea Bistriţa, la anul 15895). 

Nastea Movilă este “amintită: împreună 'cu Anastasia, 
“sora ci,-în documentul” lui Petru Vodă Schiopul din lulie 
15836). . 1 

E “Măricuța Movilă?), soţia lui Chiriţă sau” Duimitraşiu - 
- „Paleologul, postelnicul care a fost tăiat după: lupta depe 

apa Jijiei în anul 16128) de Ştefan. Tomșa. Vădiiva lui - 
fugi în Polonia, de unde se întoarse abia la începutul: 
„anului 16209), când au şi murit, căci. Maria dăruind,. În - 
„14 April-1620z) satul Vânătorii . din ţinutul Neamţu 
mânăstirii . Bisericanii, zice că este. văduva răposați lui | 

- “Dumitrachi Paleolog. 
După ce ne-am ocupat în treacăt de frații. şi surorile | 

lui leremie Movilă Vodă, în cele următoare ne vom ocupa 
-de însăș familia lui leremie Vodă. 

Jeremie “Movilă, a: fost căsătorit. cu Elisaveta, fiica pâr-. DE 
“călabului de Hotin, George ide . Lozini, cu porecla. ile ; 
“Kataratos şi a soţiei sale“Crăstina!0). Elisaveta 'aveă frate: 

„pe Vasile stolnicul şi Pătrașcu, care era urednic de :Bo- 
“toşanili), şi Ştefan de Loze*), o soră. Marial?), soția lui” 

- "Chiriţă Dumitrachi, postelnicul Moldovii, amintită în 7 
Iunie 161315) și “altă: soră Anghelina!+), care. a: fost în- E 

- “mormnâtată în Sucevița!?) în anul: 1601 n) 
2 NR ÎN 

1 Pomelnicul Suceviţei, pag. 14; “orga, Studii, - 'v, "pag, 578; 
“Inscripţii, 1, pag. 33;. Barvinschi în Priscos lui Sturza, pag.:202—8; 
“Urechia, |. e. |, pag. 461; Iorga, Doamna, “pag.. 22, Studii, XIV, - 

  

- pag. 23; Ghibănescu, l. c., pag. 304 şi 387, — 2 Cf. “Documentul 3 
:Sucetiţei No. 505. - 

3) Creşterea Colecţiunilor. Ac. Rom. în 1908, pag. ss. 4 
Pomelnicul Suceviţei, foaia 6. — 5) Cf. ad. 1) Hurmuzaki, Docu- 
"mente, XI, pag..LI, nota. 1. — 6) lorga, Mânăstirea Bistriţa, Ana--. 
lele Ac. R., tom.: XXXVI, 'secţ. ist., pag. 444. — 7) Pomelnicul. 

“citat, foaia 11. — 8) :V.: A. Urechia, Miron Costin, |, pag. 461. 
'şi Iorga, Elisaveta doamna, pag. 22. — 9) Iorga, Studii, V, pag. 

- 82, No, 69. — 40) 'Cî. Arhiva gpnealogică, ex. 1913, pag. 178—180.— 
11: lorga, Studii. XVI, pag. 347.— 12) Hurmuzaki, Supplement Ile; ... 

- pag. 384. — 13) L. e, pag. 375. — 14): Cf. Pomelnicul: Suceviţei - 
- No. 740 din Anexe. — 15) Kozak, „Inschriften, - pag. 173. -:- 

" “Zotta, Sever, de, Ştiri noui despre Movileşti, Arhiva genealo=. . - 
gică ex 1913, pag. 231. —y) Hurmuzaki, Documente, II, pag: 
"30—31. — 2) "Arhiva istorică, tom. Î, pag. 70. Se 

>
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-, Doamna Elisaveta, după moarțea soţului ci: „leremie 
Vodă, se -retrase la moşia Uscie, în Polonia. Ea vându 
moșia Napadova, pe, Nistru, diu ținutul "Sorocii, care . 
leremie Vodă. p primise deela fratele. său George, cpis- 
copul de Rădăuţi, .cu 2500 galbini mitropolitului Anas- 
tasic Crimca, care apoi o dărui ctitoriei sale Drâgomirna., 

„ Doamna din Uscie -face: în 4 Ianuarie 1613 şi. 10141). 
danie mânăstirei Zadorov din Galiţiă. Ea a fost darnică. 
în mai multe rânduri și faţă: de biserica ortodoxă din 
“Lemberg din veniturile: moșiei Uscie?).  - - 

In-anul 1616 ea se amestecă! cu, ajutârul Polonilot 
prea mult în încercările fiului ei. Alexandru, spre a obține 
domnia în Moldova, ceeace. sili pe “Turci să aranjeze 
expediţie militară în Moldova, când fu. prinsă impreună. 
cu fiii ei-Alexandru și Bogdan și dusă lă Constantino- 
pole. „După ce. se. turci împreună cu: fiii ci, fu internată 
în haremurile împărătești. “ Ă 
„Despre această prindere -a Elisavetei, văduva 1ui. Ie- 
remie Movilă Vodă, cronicarul Miron Costin ni istori- 
seşte- următoarele: „Indată ce, au înţeles Skindir Paşa, 

- de purcesul Leşilor, au repezit, o samă de oști sprinteni 
"şi i-o ajuns! la Dăcșeni, în ținutul Hârlăului. Apăratu- 

- Sau oarece cei. dintâi, iară dacă s'au mai înglotit jpastea, 
s'au răsipit L-eșii, cine în 'cotro au putut. Singur. Goreţchi 
au. căzut” pe mârile lui :Skindir Pașa şi biata Doamnă 

„lui leremie Vodă cu'cuconul Bogdan-Vodă. Pre boiari + 
„.. i-au.scos Radu Vodă dela Skindir Pașa; câţi erau prinşi, 

„iară Doamna, la. mare ocară au. ajuns, de carele singiură 
au mărturisit către! boiari; trecând cu rădvanul, văzând 

> pe: boiâri, Şi Jăcrămând au izis: boieri -cinstiţi,. mau șu- 
7 şinat păgânul! Şi atunci tunzindu-și 'cosiţele sale și plân- 

gând. cu amară jale, au 'rugat pe un. mepot ai lui Nestor 
“Ureche, anume Toderașcu, care. sta icu alţi boiari: Ce să 
binevoești aduce acest păr la 'mânăstirea noastră Suce- 
vița,- că nu m'am învrednicit a fi cu răposatul la iun “loc: 

- și după: moarte, măcar “acest păr să fie de: pomenire, 
Fost'au aceasta în anul 7124 (1616) 3). 

feremie Movilă Vodă a avut cu soţia sa Elisaveta ur: 
mătorii. copii: 

1) Irina. „sau “Regina, măritață după Mihail Korybut , 
"> “principe “de “Visnoviecki, staroste. de. Obruci, -care “era 

_FUs de > legea Ortodoxă. "Cununia, lor sa serbat în. Su- 
E Ia , PI ia , 

  

a *. ii ţ ” 

, o» Iorga, "Studii, XL- pag. 112. î e SIRE 
“lorga, Elisaveta Doamria,.-par. 11, 17. şi. 20: a E 3). Cronicele României,..], pag. 226; Urechia, 'M. Costin, 1, pag. 

TIS şi Iorga, - De ale noastre, Bucuresti, 1910, „paz. 222.. i 

„N . . : , Ă I- E a 
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„xeava, în ziua de 25" Maiu 16031). Korybut să fi fost 
„otrăvit în anul 1616, în 'laşi, de -un preot, prin cununie 
cătură otrăvită?). Din- această căsătorie se născu un fiu 
leremie și o fiică, :care a fost soţia căpitanului de . Lu- 
blin3). O rudă de alui Mihail şi: anume Mihail “Toma 
Wisnoviecki a fost ales în anul 1689:) rege'al Poloniei. 

Ştefan Potocki, voevodul Braclavului. “Acesta conduse în 
anul 16126) o. expedițiune: polonă în, Moldova, spre a 
ajuta pe cumnatul său Constantin Movilă în contra lui 

"- Răzvan şi -Mihailaş Vodă, însă fu bătut; prins şi idus 

2) Maria, a 2-a fiică a lui leremie Vodă, s'a măritat 
“în 16065), aşa: dar în urma surorii ei Irina, întâi după - 

la: Constantinopole?) de uride “fu eliberat de Gaspar. 
- 'Vodă8). 

Maria, care încă în anul 16329) era vădiavă, se mărită 
după Nicolai Firlei, voevodul Sandomiriei. Ea 's a. aflat 
între damele.de onoare, cari au adus din Viena:în Po- 
-lonia pe regina Cecilia Renata, soţia regelui . „ Vladis- . 
lav IV), 

3) Alexandrat1)- Ecaterina; a 3-a fiică'a lui(leretarie Vodă 
a fost soția lui Samuil Korecki. Cununiă lor întâmplată | 
în Martie-April a anului 1616, iadică în postul mare, a 
fost celebrată de: patriarhul din Constantinopole aflător 

- atunci la Hotin12). 
Și Korecki luă parte în anul 1616 împreună cu 'ceilalți 

cumnați la expediţia în Moldova în ajutorul lui Con- 
'stantin Movilă, fu. însă prins şi internat în Constanti-. 
nopole, în aceeaș închisoare cu Potocki, iar soția sa. fu - 
dusă la Cetatea Albă, unde născi pe fiul său leremie!3). | 
Korecki scăpă târziu din prinsoare!4). - 

-. 

p -1) llarianu, Tezauir de monumente istorice, II,. pag. 139, cf. şi 
:Enăceanu, |: c., pag. 444 şi Hurmuzaki, Supplement 13, pag. 259... 

2) Hurmuzaki, 1. c., pag. 391.: 
3)" Okolski apud  Enăceanu, l Cc. pag. 444. 
4) larianu, |. c., pag. 140. p/ | 
5)'N. lorga, Elisaveta doamna, pieina 10 şi 25 susţine, că. 

“înaintea Irinei... Cf; Sat 
11882, pag. 7, nota 1. 

:0) Cf, nota 5. - Ă 

, 

ak  Baracz, Pamiaţki, Buiezeckie, Lwow, 

“7) Miron Costin susține, că a _ fost. răscumpărat, din. robie “de 
“soli .leșeşti, Urechia, [, pa. 460—61. . 

8) 1Prea, Documentele Bistriței, Il, pag. 34, No.- XIV, 
.9) N.' Iorga, Studii, .XT, pagina 1124: ÎVickenhauser, Bi-. 

stiu, „Radauz u, "Gross-Skit, Czernowitz, 11891, “pag. 61, suisține,. 
“că Patocki ar fi murit în 9 August 1647. | 

- 10) Enăceanu, |. c.,:pag. 445. .: 
11)Baret, Histoire des troubles Moldavie, apt Laurian, .]. c. II, 

pag. 56,'0 numeşte „,Alexandrina”?. 
12) Baret 'apud Ilarianu,'|. c.; pag. 56. E IE - 

” 13) Iorga, Elisaveta doamna, pag. 26—27.. IN - 
„44) Iorga, Documentele. Bistriţei, II, pag.: 34. . : o 

N
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4): Stana sau Anal), a 4-a: fiică.a lui Icremie Movilă 
Vodă, -a fost de 4 ori măritată, şi anume: l-a vară, în 

"--1620, după. Maximilian Przebelski, voevodul de. Leencici, 
“a. ]l-a oară, după loan Szedziwoj' Czarnkowski, castela-— 
nul de Lencici; a -IIl-a ;oară, după Vladislav Myszkowsli, 

_„„voevodul Cracoviei şi. a IV-a oară, după Stanislav Po- 
„tocki, general al Poloniei. Ana dărui fraţilor din Lem- 
"berg-o evanghelie dela părinţi şi” răposata ci soră?): Ea. 
“muri în anul 1666, credincioasă legii ortodoxe3). , 
;5): Zamtirai), a 5-a fiică a lui leremie Movilă, a 'murit 
nemăritată în 7: Martie :15965) şi se află - înmormântată. 
în mânăstirea Suceviţa... .. : Da 
6) Gafiţat), a. 6-a fiică a lui-leremie Movilă, amintită 
în 30 lulie 1634, când Vasile Vodă i-a întărit ei şi lui „“Gociul. Diacul seliştea Cobăla din. ţinutul, Hârlăului. Ea. 

„a fost măritată. după Ştefan. Brăescu, vornicul de Boto- „ șani!). Din-această căsătorie se născură doi fii, și anume: . Gavrilaţ, - care" a “fost în 16805) vel jitnicer și 16859) 

"iar în 166311) fost vomic şi'care “primi la 1657 dela Go- "ciul de Lozeni-i/, din moşia. Cobăla în dar!?), iar 1/2 nu . 
Ccumpărat-o.... 

„stolnic şi Dumitrașco, care -a. fost în 165610) postelnic, - .. 

.... Probabil, că Teremie Movilă Vodă. a: mai avut şi” alte "fiice, ale. căror: nume însă nu le. cunoaștem, reeace se 
„pare - că. spune. uricul amintitului :domh din 12 -Maiu 
160613). „și pre: celelalte de D-zeu dăruite. nouâ 'odrasle”? „prin. care “dăruește mânăstirii -Secul' satele! ungurești: Șă- ” 

- boianii şi Berendeeştii, cari sate fuseseră: domnești. - 

ÎN en an a se pc Îi 7 Sa i LE 

„10 Cf. Pomelnicele din, Suceviţa; ad. 7) :S. Zotta, Ştiri nouă „despre Movileșşti, Arhiva genehlogică, ex. 1913, pag. 237. ; 2) Hurmuzaki,  Supplement, Il, pag. 77... i 3) Lugubre Monumentum în :Tesaur, II, 'pag. 138. D-I'A, Lă- pădatu,. în O. nouă naraţiune a luptelor dintre -Movileşti; Bucureşti, n 1907, pag.. 5;susține, că Ana a fost cea mai mică fiică 'a lui :4eremie „Vodă, : a a | 4) Iorga, în Istoria bisericii româneşti, 'I, pag. 205.—206 susține, 
"că Zamfira 'ar fi primit la nunta. €i. cu Wiczniowecki numele de, 

. Regina. Acpst: nume îl „primi. Irina, care se mărită după acel nobil 
- polon..: | Ra Ka Si „a acei nob 

N 3 IȘozak, „Inschriiten, “pag. 166. | au 
„+ 6) Urechiă; -M. Costin, 1, pag. 305, nota, G91'și+7 aaa 
colecțiunilor. Ac. Rom. în 1906, pag. 97. | Ș 08. Creşterea, | 

7) Torga, Studii, V, pag. 399... i a . 
S) Urechia, '1. c., pag. 709, e i 

DL es Il pag 520, e | 
A: 10) Creşterea - colecţiunilor, 1906, pag. 99.. 

z 

ti; .Loc. cit., ex. 1908, pagina 52;  Iespre urmaşii acestor | ! Brăeşti, cf. lorga "Studii 'şi documente, VII „ 213.—11 , Creșterea 'colecțiunilor Acad. Rom. în. 1906, Da209. 12) A Ri CE 13) Melchisedec, Chronica. Romanului, |, pag. 25—26, -. 
p. bă 

“ai 

A 
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i leremie Movilă Vodă a avut 3 tii şi a anume: Conistantit, ăi 
“Alexandru şi Bogidnn. 

1). Constantin Mbvilă Vodă a fost “așezat. de. Poloni. 
pe "tronul Moldovii' în anul 1608, după moartea -un- 3 
chiului său. Simeon Movilă Vodă și domni prin 3 ani, 
„adică până în Noemwvrie a anului :16111), când Poarta 
îl mazili. în favorul lui Ştefan Tomşa. Arurici el se în- 

“chise cu maica sa şi cu rudele Movileștilur în: cetatea 
“Hotinului, unde aștepta „ajutoare polone în contra! lui 
“Ştefan Tomşa. Acesta “însă, având ajutor dela . Tătari, 
„îi oferi lui Constantin Vodă; care intră venind dela Ca 
menița cu oști polone în țară, o luptă.la Cornul lui Sas.. 
în, '19 : Iulie 16122). Oştile polone, onduse de inarele 
hatman Zolkiewski, au, fost. bătute și singur Constantin | 

Vodă a fost. prins de un. tătar3). Acesta” diicându-l. pe- 

“Vodă poclon hanului său, l-a 'aşezat spre a trece: Niprul 
într?o luntre, care umplându- se de apă, Constantin Vodă 

"sa înecati). * 
2). Alexandru5) , “Movilă Vodă, care. şi el domni în 
:Moldova în anul 1615, căci bătu cu- ajutorul 'Polopilor 5 
„pe. Ștefan Tomşa şi-l alungă din scaunul țării.. Al Nan i 
“dru însă nu obținu întărirea, Porții şi: el în lupta sa cu 
„Skindir pașa și Radu 'Mihnea, domnul Munteniei fu bătut - 
la Drăcșani în „1616, prins: împreună cu. maică-sa şi dus . 

la Constantinopole, unde se turci și: ocupa, 0 “boerie”6). DN 
3) Bogdan,..care' s'a- născut înainte de' moartea lui » 

leremie Vodă, căci “îl aflăm :amintit în. „documentul , a- 
“cestuia, jdin 12 Maiu 16067). El, în anul 1616, fu prins . | 
“împreună cu Alexandru. Vodă, fratele : său -şi .maica-sa 

“Elisaveta de - Șkindir pașa “şi "dus “la Constantinopole, E 
unde: se turci). Aici petreci el un timp ca -Capugi-bașă, “ 

“adică Căpitenia porturilor. EL:se. strecură . cu ajutorul su- 
rorii' sale Ana, în anul 1653), în Polonia, căutând. să 

4 

„ocupe tronul Moldovii, . ceeace - însă nu, îi stiecese. 

1); Iorga, Elisaveta doamnă,“ pag. 19., — 
2) L.c. e De 

« 8) Iorga, Studii, IV, pag. XCIV—C 
" 4) Urechia, M. Costin,. I, pag: pe 
5) Iorga, Elisaveta doamna, pag. 12) nota 2, crede, că He» 

“remie' Movilă a' mai avut un fiu Alexie, care să îi. „Nut, Probabil, E 
- moi însă, credem,'că Alexie şi Alexandru era una şi aceeaş -persoană. 

6). “Urechie, M.!Costin, 1, pag. 460 şi Xenopol, Istoria Românilor, 
TII, pag. 403—98. El. să fi murit în urmă tăierii împrejur făcute 
“cu “ocazia trecerii “lui la “legea. mahomedană * (Iorga, : Elisaveta PR 
doamna,- pag. 28). , 

7) Cronicele: României, ed. II, „tom. , pas. „266 şi Melchisedec, 
|. c., pag. 25. .. E 

-8). Ureche; |. Ci RE PI - o 
9) Iorga, |. <: a E a 

G.
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„La. finea acestor date gencalogice observăm, că mem- 
„bri: din familia: Movilă exista şi în secolul al 18-lea. 
Așa-. aflăm, .că monahul “Climent Movilă poseda în 13. 

_ August :1779:) o: pârte fin moşia Zbereşti, iar în 10 
„Decemvrie 17932), .Ana, fiica lui. loan Movilă se judeca 
„cu Ioniță C hişcă pentru moșia Buciumenii din ținutul. 
Romanului. . . - St Sa i 
AD -- CAP.-IX. SE = pa - 4 7 2 . . NR 

Intâmplări marcante din mânăstirea Suceviţa; | 
Pentru imânăstirea sau mai bine zis Sehăstria Suceviţa. "a dat în-1 Septemyrie 15515) hatmanul loan Sturza cu soţia sa Ana 9 evanghelie ferecată - în argint și în 10 „lunie ,1560%) a fost prădat. în “Suceviţa , călugărul Sava, . 

4 

ceeace era ușor, de.oarece Sehăstria de sigur. nu era în- cunjurată cu un puternic zid ŞI chiliile singuriților se- 
i 

7 haștii erau răzlăţite prin cele păduri. 
Sfinţindu-se. în anul 15805) - biserica Arătării Domnu- : lui din Suceviţa. de. către ictitorul' ei, episcopul de Ră- dăuţi, George Movilă, au aflat .acolo cu acest prilej un: sfat politic al familiei- Movileştilor .nemulțămită „cu dom- nia -lui Iancu Vodă SasuJ. In urma acestui sfat, toți Mo- - ! vileștii emigrară din ţară, unii în Polonia, alții în Mun-- 

„„.ceviţa, 'zidită de dânsul. Ctitorul aici să fi murit şi să .fi 

vtenia și Turcia. .. . - 
„in. ziua de - Paști a anului 1584, mitropolitul George Movilă sfinţi noua biserică a Inviării :Domnului din Su- 

fost şi înmormântate). - pi Ai In mânăstirea Suceviţa muri mitropolitul Moldovii Teo-- dosie .Bârleovschi, în anul: 16067). Tot în acest an s'a . scris în Suceviţa o evanpelice slavonă, care astăzi se "află în, Moscovas). 
In 25 Septemwvrie 16105), petrecea aici unetânăr boier, - Ştefan, și avu 6 vedenie în urma căriia şi sfatului lui Petru „Movilă!0), care, pe. atunci și el. petrecea în Su- _ceviţa, se călugări acolo primind numele Atanasie. 

4 3) Iorga, Studii, VII, pg. 228. 

" data de 24' luinie, Iorga, Documentele Bistriţei, 1, 

„9) Enăceanu, 1. €., pag. '659—661. 

  

_2) Creşterea colecţiunilor Ac: Rom. ex. 1908,. pag.: 94. _ 3) . Candela, ex. 1907, pag. 828. Mai . "- „4) Hurmuzaki, Documente, tom. XV, p. 1, pag. '561—562 cu: 
ag. LIX.. 15) Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, pag. sa ” 5) lorga, Istoria bisericii „românești, |, pag. 240. 72) Dan, |. c., pag. T0—71. . N pe - 8) Creșterea colecțiunilor "Ac. Rom., . ex. 910, pag._256- 

10) lorgă, Istoria. literaturii religio ânilor: asi 1904, pag. 132. YCligloase a Românilor, Bucureşți,. i 

. 
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cratie, proegumenii: Anastasie și Zaharie, ieromonahii: . 

    

.. . : 9 Tr . - _ . 

“In anii 1610 şi 16151) mânăstirea Suceviţa a fost je- 
îuită “de: Poloni şi Cazaci. Suceviţa era populată în 18 
lanuarie 16152) : cu - feţele imonahale: Egumenul Pan- 

Nicon, Enoh, Filip şi loan, ierodiaconul. Severian. şi alți 
monahi, iar în 16 Aprilie 16155): egumenul Pancrătie, 
proegumenul Zaharie, ieromonahii: Anastasie, Enoh, Ra- 
fail, Nicon, loan, Luca şi alți monahi. ! 
“In29 Octomvrie . 216201) se simţi în. Suceviţa un cu 

tremur de pămâgit.: 
Mânăstirea Suceviţa -a adăpostit î în anul 16215) nroaștele 

sf. loan cel Nou dela .Suceava. Voind mitropolitul Anas- 
tasie Crimca să le .strămute de acolo de frica Cazacilor, 

sfântului, aşa de grele -se “făcuseră. 
In 20 'Octomvrie 16296), cincizeci de tâlhari au prădat 

mânăstirea Suceviţa,. lăsând numai zidurile goale. 
. Mânăstirea Suceviţa, a sfat în legături cu episcopii din 

" Ardeal, căci vedem că, Benedict, episcopul de. Vad, cere 

2 Schitul cel Mare din Polonia, cari neavând acolo cu ce. 
“Arăi, au fost atrași, la Suceviţa de mulţimea "moșiilor ce - 

“ tui Ştefan Potocki și fiica lui leremie Movilă Vodă, Schi-. 

în -4- Maiu' 1631), ca 'un diac care 'mergea în solie la 
Suceviţa, să poată trece vama liber. =  - 
| Suceviţa, în: urma” amintitei prădări, rămase aproape 
deșartă și fu populată .în anul 16425) cu călugări din 

poseda. , 
“În 31 Martie 16-89). mânăstirea Suceviţa, a fost în-. 

chinată. de Vasile: Lupul Vodă, la, cererea Mariei, văduva 

tului celui Mare cu toate satele, viile; țiganii şi veniturile. 
| „Această închinare, a fost. confirmată în % Martie 166010). 

m » 

, „i 

-1) Wickenhauser, Solia, | pag. 77. > 
2) Cî. Documentul Suceviței No. 520 din Anexei 

- 3) Bianu, Documente române, I, pag. 28. 
- 4) Cf. notiţa mss., No. 427/1, (61, a) din. Suceviţa. - 

5) Enăceanu, |. c., pag. 181—84; orga, Istoria bisericii româ- 
Do: 

neşti, I, pag. .305. - “ ! — 

Documente, tom. XV=, pag.” 969. 
7) L. c., pag: XCV; ad. 5: L. c., pag. 982. 
8) Wickenhauser, - Gross-skit;. pag. 61 şi. Iorga, Studii şi docs 

VI, pag. 126 şi 559, cu data corectă 1643, ef, -şi docum. din 31 
- Martie: 1648 privitor la Schit: - 

9) L. c., cf. şi docum. respectiv la Isidor Onciul, Fondul -reli- - 
" gionar, pag. 65—67, nota 1.-O copie. a acestui document se pă- 

strează- în arhiva Conzistoriului arhicpiscopesc din Cernăuţi. Do- 

0) Iorga; Documentele Bistriței, i, „Pas. 16;, “ad. LL “Hurmmuzaki, 

4
 

cari cutreierau Moldova 'şi 6 prădau, se întâmplă minu- - 
nea, că nimeni nu era în Stare să ridice racla cu moaștele 

cumentul a fost publicat în traducere polonă de Dr. |.: Ţelevici n: 
Istoria skiti Maniavskago, Liov, 1887, pag. XXXVI—VII. . 

10) Onciul, L c pag. 67, „nota. „] o



45 a i 
A 

x Ştefan Vodă, fiul iu Vasile. Lupul Vodă şi apoi de . 
domnitorii următori. In acest timp, mânăstirea se pare, că 

„se afla în mare mizerie; căci. 2 călugări de-ai ei cerșeau 

A 

sI 

A. 
î 

în anul 1654 prin Bistriţa. (Iorga, Studii și documente, 
| „tom. I, pag. 48). 

Cu terthinul închinării Suceviţei la- Schit intră în vi- 
"goare obiceiul, că fiecare. egumen şi vicar al Schitului, era 

EI totodată egumen și vicar și la Suceviţa. Alegerea acestor 
“funcţionari, pe Un an se! făcea, nu de, întregul sobor, ci, 

de -12 'mai în vârstă ieromoţâhil). - 4 

prădată. şi dărâmată- de” oștile. polone, ceeace: este cvi-: 
"dent din. depoziţiunea lui. Varnava, egumenul Suceviţei, 
“făcută “în 4 Octomvrie .16952), -în - Moscova, unde se 
afla - după. “milostenie . pentru mânăstire. 
"In. primăvara anului 171053), vizită Suceviţa osif Po-- 

"+ocki, - voevodul Haliciului, şi „Kievului, în trecerea ui 
. spre laşi. | 

Și Ruşii vizitară, în anul. 17114), Suceviţa, de unde 
“luară multe: odoare, pe cari Smigelski, ginerele lui Iosif . 

Patocki, le -reclamă dela domnul. -Moldovii. Ş 
In Suceviţa era, în “Decemvwrie. 17505), dichiu icromo- ” 

-nahul 'Meftodie, care. mărturiseşte, că: răzeșul. Toader” 
Brahă întotdeauna a ridicat zeciueala din satul. Romă- . 

„neşti. m 
In 21 Iulie 17686) - erau'în “Suceiiţa cei mai” însemnați: 

călugări: egumenul: Amfilohie, proegumenul losaf; iero- 
“diaconul ” losaf: şi monahul Silvestru. Bogatul. In anul 
171753) erau “în Suceviţa. 53 călugări.. ...- a 

Suceviţa-avea, în 13. Oct. 17858), ca dichiu pe “ieromo- . 
“nahul _Aftinogen,: care a subscris .hotarnica Homorului, 

“ Părteştilor şi 1/2 din. Comăneşti, proprietăţile , mânăstirii - 
“ Humorului de cele ale Suceviţei, iar în 15 Octomvrie 
117839) pe. ieromonahul. Paișie, care â ințervenit cu. oca--! 
:-ziunea delimitării Braniștii, proprietatea | Putnii; de pro- 
„prietăţile, celorlajte “mânăstiri din . fară. | 

E NVickenhauser,. |. C.. Dag. 90. . 
Dr. S. Dragomir, Relaţiile bisericii. românești cu Rusia în. : 

veacul XVII, An. Ac. Roin.. tori. XXXIV, secţ.. ist., "Bucureşti, 1912, 
"pag. '64—65. 

3) VWickenhauser,- Bochotin, pag. 47, e 
24). lorga,. Carol -al :XII, Bucureşti, io10, pag. 50; .: 
__25) Wickenhauser, Homor. „pag. | ” 

„.6) L. c.,. Grossskit,. pag. 93. . 
71 L. c.. Homor, pag. 158—162.- 

8) Dr. |. Palek, Ortsverzeichnis der Bukowina aus -deim' “Jahre 
1735, > în 'Jahrbuch „des Bukowiner „Landes- Museums: ex.: 1893, 

| . . „pag. 40. -.. 
9 Wickenhatiser, Kimpolung, E pag. _62-—63. N 

Pe la finele -secolului al 17-lea; Suceviţa din nou a fost -
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” Mânăstirea Suceviţa, depenidentă de Schitul” cel Mare, 
cra bagatelizată de acesta, căci el trimetea din Schit acei . 
călugări la. Suceviţa; de cari. voia să! scape, „despre. care 

- împrejurare mânăstirea - “Săceviţa s'a deplâns în 12.Noem- .! - 
vrie 1753) înaintea comisiunii de delimitare, cerând des- 
lipirea ci de -Schit. 

“La acea dată Suceviţa era "populată de 47 călugări şi. 
"avea un venit de-2773 îl. 30-cr.2). In Martie ja anului 
17865) însă, scăzu numiărul călugărilor la 25, şi anume: | 

1) 'Igumen Areta Hugarovici, 42 jani,. din ' Raicovodoc (Ucraina); 
dela Schitul mare, ştie: 'moldovinâşte, wuseşte, -latineşte. * - 

2), Vicar Varlaam Budovici, 1-t ani, din: Uschee (Galiţia), dela 
” Schitul. mare, ştie: ruseşte: - 

3) Proigumen Huri Ataximov, GL-ani, din. Padhaiţ (Galiţia), dela , 
Schitul mare, ştie: : moldovineşte,. rusește. : - 

+) -leromonah : Porfirie Ciphovici,- 54 ani, din Scorum (Ucraina); 
dela Schitul: mâre, știe: rusește. 

5) leromonah. Sara Alexievici,- 62: ani, „din Malibos (Polonia), 
"dela Schitul mare;-ştie: ruseşte. , 

6) lcromonah 'Ambrosie. Popovici, 46. ani, din Vucov (Ucraina): 
F dela Schitul“ mare; ştie: rusește: pictor. ”. - 

7) leromonzh. Ilari, „Grigorovici, 53 ani, din Scorum (Polonia), - 
„ dela Schitul mare, ş ştia: ruseşte. ., : 
.-8) Ieromonah . loanichie Slavovici, 60 ani, din Chirce (Galiţia), E 
“dela . Schitul. mare,: ştie: ruseşte. - 

9) leromonah Aftanasie- Faltinovici, 57 ani, din „Nadvorna: (Ga. 
“liția), dela Schitul mare. ştie: ruseşte. - - DI 

10) Icromonah Nicodim .Filipovici, .101 ani, primit mantia în: 
„10 Martie 1723; ' din -Colomea (Galiţia); dela Schitul mare, “ştie: 

E 

„moldovineşte şi .'ruseşte. - 
11) Icromonah Ilarion: Petrovici, 16 ani, din Comama (Galiţia), 

* dela “Schitul mare, ştie:” ruseşte.! 
12) leromonah anuar - Michalov, 2, din Șasou, (Galiţia) „dela E i 

“Schitul mare, “ştie: iruseşte. : ” 
13) ' leromonah Hilarion Susceikyi, -35 ani; „din Valeziun TOa- 

Tiţia), dela Schitul. mare, ştie: rusește. 
1-4). Icromonah Anania Salaciky, 50, „anis ai Padhay etz (Galiţia), 

| -. dela Schitul. mare, ştie: ruseşte. - 
115), lerodiâcon Timotei „Zbbnyky, 37 ani, din Nabaume, (Galiţia), 
"dela Schitul mare; ştie:. moldovineşte şi: ruseşte. : 
16) Iulian Teodorovici, 17 „ani, din Halicz (Galiţia), „dela, Schitul .: 

mare, ştie: rusește. - 
17) Gherman Tibon, 32 anis dis, Stobei (Ungaria), dela Schitul 

- mare, ştie: ruseşte, - 

, 

7 

18) Silă Simeonovici, 33 “ ani, din. Scrafinetz. (Galiţia), dela” Schi- 
“tul mare, ştie: ruseşte. . 

19) Hipodiacon Domeţiann Podcioreţchi, 56” ani, din Masty (Po- 
„lonia); dela . Schitul mare, ştie: ruseşte;. portar. . , 

20) lrim' Vlasovici,: 62 ani, din „Muceniţ (Polonia), dela: “Schitul 

“nare, ştie:: ruseşte.. .. . 
21) Monah Nil--Teodorovici, 72 ani. din. Giurgiu (Muritenia), 7 

- "dela Suceviţa, ştie: moldovineşte, „rusește și turcește, 

Li c., Grossskit,- “pas. 09, , 

2) 1.; Onciul, 1. '€., pag..94, pe când Vichenhaustr, cu “pac. 93, : 

susține, că erau: 614 călugări... - : 

„3 € Cf. Catalogul: respectiv din “Suceviţa. 

DN A i p- pr 
- o. n R -
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22) “Iliodor Mihaclovici, 50. ani; - din „Ciorteov (Galiţia), dela 
Schitul mare, ştie: rusește.” E, N 

23) Gherasim  Cowarovschi,. 55 ani, din „Leov, (Galiţia), dela: 
Schitul mare, ştie:. rusește. | e . 
„24) Ipolit Dolincichi,-67 ani, din Halicz (Galiţia), dela Schitul 

marc, ştie: rusește. a i. . 
» 25) Isidor Costac, 29 “ani, din Siliș (Ungaria), dela Schitul. 
mare, ştie: "ruseşte, - - .. IRI 

“In mânăstireă Suceviţa călugărul Veniamin Jacotă a- 
„tipărit, în anul 18309 şi 18551), pe.hârtie groasă, octav, 
mare, “0 icoană a Maicii Domnului, care se reprezintă 
ținând pe pruncul Isus în braţe. In dreapta capului ci 

„se află inscripţia: Mr Teu iar la capul lui Isus: lis. .Hş. 
şi apoi. o -rază și literile: o, p, u. Icoana este executată 
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Icoană sculptată de un călugăr : E o 
Ă "din Suceviţa. | o ps 

. . . ; _ E ” 

în negru și are la: margini ui “ornament de arabescuri. 
Pe partea de jios a 'ornamentului aflăm. notiţa scrisă nau 
litere cirilice: „Tipărit. în sfântă: monastire” Suceviţa: în 
anul 18559. cp a 

„Altă icoană a "Maicii Domnului, la fel cu. cea : dintâi 
„ numai că lipsesc literele amintite, poartă “inscripția:- 
„Impărăteasa. ceriurilor şt al pământului, ceea ce ai năs- 
“cut pre. împăratul tuturor şi ai purtat pre cel ce poartă 

4 

“toată tăptura, bucură-te că tu în ceriuri eşti binecuvântată 
şi pre Pământ slăvită: — De Veniamin Monahul săpată. 

Pi 
în S. M= Suceviţă”2). | . 

  

1 Creştereacolecțiunilor Ac. Rom., ex. 1905, pag. 130. . i 
„* 2) Cf.. Ilustrâţiunea. a | Aa 
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Icoana sf. Ioan _ cel *Nou .dela. Suceavă cu inscripția: . 
„ aSft. Marele Mucenic loan Novi dela Suceavă. — De 

„ Veniamin monah sit. m. Suceviţa, 1857P A) 
“- Icoana sf. Georgie cu inscripţia: „Sft. Marele Mucenic . 
-Georgie.. — Veniamin. monah, în sft.. monasț. : Şuiceviţa, 
anul -1857: — Dreptul-ca finicul va înflori: și ca chedrul 
„cel din Livan se va înmulții”.2) | m " 

Alt călugăr, şi anume ieromonahul Vârnava Şindilar,: 
„sa ocupat şi cu pictura, căci el a zugrăvit în anul, 1865, 

':în Suceviţa, pe o ripidă de tinichea: Inălţarea și Inviarea .. 
Domnului, iar pe alta: „Bimavestirea și Botezul lui. Isus, .- 

“semnând numele său .cu titulatura „ieromonach, și zu- 
grav”. a _ 

o CAPUX. | 
- “ Odoarete “mânăstirii Suceviţa, . 

A, i A. Aere..... i a 

- 1) Mânăstirea Suceviţa păstrează:un aer de atlas roş, 
-căptuşit cu atlas albastrurdeșchis, care, pe lângă'că are- 

"o valoare reală de:peste 50.000 coroane, reprezintă pentru 
noi Românii un odor.neprețuit naționals). Pe acest aer 

“Domnul! Hristos se închipiește .zăcând. Şi. încunjurat de-o 
: mulțime de îngeri şi sfinţi, ai căror figuri sunt cusute 
cu fir veritabil de aur şi argint. Jur împrejurul aerului, 
„:şi anume pe' margine, se află cusută cu fir “de aur în-: 
-cripţia -slavonă care zice în traducere: ur 

„Cu voinţa Tatălui. și -cu 'ajutoriul. Fiului şi conlu-', 
-crarea sfântului “Duh, robul. lui Dumnezeu lo leremie 

"Movilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu domnul ţării Mol-- 

dovii şi maica" lui Maria și doamna lui Elisaveta âu- făcut : 

“acest dumnezeesc 'aer. pentru mântuirea .sufletelor lor şi 
Si 

- sănătatea trupească şi .pentru sănătatea -preaiubiţilor Tor - 
copii), Io Constantin: Voevod şi doamnei lrina şi Maria 

-şi Ecaterina şi Pau dat la nouzidita lor mânăstire Su ,, 

ceviţa, unde'este hramul Invierii Domnului Dumnezeului 

"i şi Mântuitoriului nostru “Is: Hs. pe timpul arhiepisco- - 

““ pului chir Georgie, mitropolitul -Sucevii, în anul -7100, 

" “iar a domnii lui, doi ani pe al freilea”. m 
: II 

"Cu data aerului trebuie să ne ocupăm. ceva mai mult, 

„_. căci dacă am lua, data de 7100 de bună, atunci aerul-ar 

-fi trebuit să fie cusut în anul 1592. Insă fiindcă la finea: 

 _' “inscripţiei se zice apriat, că el. Sa cusut după doi ani | 

  

4) Vezi ilustraţiunea. - DI RE _ 

> 2) Vezi ilustrăţiunea. Şi Varnava Şindilar, care mai târziu a lajuns 

“vicar igumenesc, să fi tăit mai multe tipuri de icoane. 

3) Cf. Dan, Un .odor din mânăstirea Suceviţa, Cernăuţi, 1909... 

4) Cf. cap.. VII al acestei monografii. : 

. 
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de domnie-a lui leremie Vodă şi de oarece inscripţia de 
pe epitaful lui ni spune clar, că el a domnit din 17 Au- -. 

“gust 1595 și până la 30: lunie. 1606), apoi trebuie. să 
N . N . . o. . . - . 4- . 

susţinem cu siguritate, că iscusitele cusutoare domnești 
au uitat să adaoge .la (data: de 7100 încă un'5, gre-. 
şală, care după cum am arătat mai sus, nu este numai 
„unica în. textul inscripției. Intregind deci noi data in- 

- scripţiei rezultă, că aerul a fost cusut în anul 7105=—1597. 
„Cam la mijlocul inscripţiei, și anume pe marginea de 
“sus a aerului, aflăm emblema Moldovii, adică un bour, 
“câteva. stele şi: o coroană întrun cerc; înzestrat cu 51 
“mărgăritare. mari. Totul este cusut cu fir de aur şi argint 
veritabil. La: finea inscripției aflăm o rosctă cusută, cu 
asemenea fir. a a 

Trupul: Domnului Isus Hristos așezât în, mormânt, este 

pe ale -căror vârfuri se-află tăblițe . rotunde cu cutin- 
tele: „sfânt”, sfânt, sfânt”. Apoi se mai află încă 2 

  
- îngeri; mai mici. şi' cuvântul (grecesc:. o  epitufiasmos 
__==adică îngroparea: : 

7 
“2 îngeri. mai mari, cari ţin în mâni asemenea toiege,: 

Lângă capul Domnului. stau următoarele persoane: Sf. | 
„Maria, Maica Domnului și Maria Magdalenă, iâr-lă pi- 
cioarele lui: Isus se află; Iosif, Nicodim şi Maria lui lo- : 
sif, iar: cam la mijlocul mormântului aflăm pe Sf. Ioan, 
care cu mânile ţine giulgiurile lui Hristos. Deasupra ca-. 
pului- apostolului loan, sboară patru îngeri mici, între 
cari se află. crucea lui Hristos, iar deasupra ci stau 

_ca şi cei 2“îngeri deja sus -amintiţi.. 
In dreapta îngerilor este soarele, care este lucrat din: 

„+. 30 mărgăritare-mari, iar în “stânga luna, efectuată 'din 28: 

-. 

7 

" odoarelor noastre strămoşeşti! : 

"si leul înalță glasul. PT 

mărgăritare mari şi 77 mici... - 
In cele'4 unghiuri ale aerului se află închipuite cele: 
-4 vietăţi -ale celor 4 evangeliști, și anume: leul, boul, 
omul şi vulturul și cuvintele greceşti: adontu, voonta, * 
lkegrakonta. şi 'kelegonta?), iar peste întreg aerul a- 

-. flăm “stele împrăștiate, cusute. cu “fir .de aur. şi argint. 

fără a mai cerceta ori de este corectă, căci ar trebui :să îie-1592, 
şi ori de în .acel an. leremie Ăloxilă, era deja Voevod sau' ba. 
„Această neglijență-.este -cu atât mai .condamnabilă, de oarece :4-/ - 
Manasterski.a făcutparte din comisia pentru reinventarea și taxarea 

2) -Cântând, strigând, glas înălțând și grăind. 
loan, izee .H; 6, că, 4 fiare şi anume: leul, 
sboară împrejurul scaunului lui Dumnezeu răspicând cuvintele. de 
sus. După sf. Gherman: vulturul pântă, boul strigă, omul grăeşte:» 

Apocalipsul : lui. 

i, - a. . e 

N 

străjuit de 2 îngeri, cari stâu dedesupt cu toiege în mâni, - - 

. / 

1) Cf: şi Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild, tomul „Buko- * 
wina”, Wien 1899, pag. 105. — E. .Manasterski, Mânăstirea Su-. , 
„ceviţa, Candela ex 1907, pag. S1$S, No. 1 aduce data de "1593, 

boiul, omul şi tvulturăt 

e
e
e
,
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La capul lui Hristos se află o stea de aur. în care sunt 

“prinse O diamante foarte mici Şi un diamant mai imare. 

__ Chipurile dimpreună cu veșmintele persoanelor - închi- - 

puite, sunt toate ornate cu mulțime de mărgăritare, şi - ! 

„anume: SR îi ei Ia 

: 1). Evangelistul: loan, cu '34+ mărgăritare mari, , 239 : mijlocii şi 

"57 mici, = 330, | DE NDS a 

2) Evangelistul Luca:cu 10 mărgăritare mari, 362 mijlocii, =.372, - 

- 3) Evangelistul Marcu cu 223 mărgăritare mijlocii, = 223... 

4) Evangelistul Maftei .cu 395 mărgăritare mijlocii, = 395, 

., 55) Crucea lui Firistos, cu 219 mărgăritare mari,.= 249,» 

6). Coroana Maicii “Domnului cu 101 mărgăritare mari. şi: 442, 
=> 

mijlocii = 5413; PR Sa : 

7) Coroana Alarici Magdalenei cu 92 mărgăritare mari şi 1583 

mijlocii = 250, : i E LL 
S) Apostolul: loan cu. 755 mărgăritare mici, 273 mari şi 34 3 

mijlocii = 1203, Ie 
„..9) Ingerii de'lângă soare cu 782 mărgăritare mici, 89. mari=871, 

_10)' Ingerii de lângă - lună cu» 104 mărgăritare mari şi 518. 

“mijlocii = 602, i a SR pt 

10) Coroanele! îngerilor primi cu 55. mărgăritare mici, 26, măr- | 

„ găritare mari şi. 10 mijlocii = 91, . N N - 

_'12) Cei “2 îngeri mai mici cu 472 mărgăritare mici, şi 23: măr- 

găritare mari = 495, | : Di | E 

_15) Trei îngeri cu 504 “mărgăritare mici şi 241 mari, =.525, î 

14) Patru îngeri cu 21 mărgăritare mici şi 25 mari =.40> . 

15) 'Maria cu/Iosif, cu [99 mărgăritare mijlocii şi. 517 mici = 616, . 

- 16) Coroana lui . Nicodim cu 58 mărgăritare, . „- 

- 17) Coroana lui, losif cu -9S mărgăritare, N , 

.-.18) Coroana şi capul. lui. Isus.cu 962 mărgăritare. ..-.-. 

19) (Coroana. îngerilor mari de lângă Sf: Maria- cu 142 mari şi 

*346 mijlocii =:088.. i Pa po 

20) Coroanele- îngerilor mici cu 99. mărgăritare ; mari şi 5S5 

- “mijlocii. = 681: A Si | De 

„2 31) Coroanele îngerilor .mari „de lângă Iosif cu .130 mărgăritare . . 

“ “mari şi. 585 mijlocii = 715. ” : - ! 

22) Coroanele.. aripile: şi hainele îngerilor "mici ,cu 370 mărgă- -: 

„„Titare mari. ia i RE - 

-- .. Deosebit de mărgăritarele „enumerate, se mai află pe... 

- aer încă câteva sute de :mărgăritare; așa că numărul lor 

“Total se urcă la considerabila sumă [de 10.591. pi 

„__ „Acest nepreţuit odor naţional măsură: în lungime 180. - 

“em., iar-în lăţime 149" cm., și: poartă. No. .122 al: inven- 

 4ariului. mânăstiresc ex. '1867. El se păstrează “sub. sticlă 

_ încadrată în lemn, lângă păretele : răsăritean “dist .pro- . 

maosul bisericii. --. RE 

2) Un aer-tde atlas Ibastru-deschis cusut. mai că peste: 

40t 'cu aur, argint-și mătasă. EI este  împrejurat "cu. da- 

. -mast'.roș și are o lungime de .206 cui. Şi o lăţime.lde: 

118 cm: Ştefan Vodă cel' Mare cu. doamna sa Maria. l-a - 

dăruit la 1 Martie 1497 “mânăstirii Moldoviţa. Cum a | 

-ajuns acest aer Ja Suceviţa, ni se știe. Inscripția slavonă . 

-dimbprejurul - aerului este întrăducere următoarea: - - 

Cu învoirea Tatălui şi. cu: ajutoriul Fiului și săvârşirea 

, 

1 
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sf. Spiret, 15 Ștefan. Voevod, cu mila lui Dumnezeu kdom- nul ţării. moldovinești, fiul lui Bogdan Voevod cu drept- “măritoarea doamna lui: Maria şi cu iubiții săi copii: Ale- xandru, Bogdan, Vlad, au tăcut acest aer la mânăstirea. din Moldoviţa, unde este hramul Bunăvesţirea pre sfintei. Născătoare ide Dumnezeu în anul 7002, Martie 11)... „Aerul măsură în lungime 206 cm, iar în lăţime 115. „cm. El este tras la inventar Sub No. 123/p. ex. 1881 şi se află: expus: în "prohaosul bisericii; sub fereastra din. partea dreaptă. In aer se “reprezintă Hristos zăcând cu capul 'pe. braţele Mariei, mumei :sale,. iar picioarele pe braţele altei femei. Sus: Şi jos, în genunche, între stele,. 4. îngeri mici. La cornurile, aerului se află simbolurile evangeliştilor. E N E E o o | | 3) Un aer?) de, damast TOș înflorit: şi: cusut cu fir ide aur şi argint de mărime 31/49 cm. EL mare inscripție: » „ctitorească, ci: numai una evangelică . cusută cu fir de. 
slavonă întroducere zice: 

“argint, deci nici nu i-se cunoaşte originea. “Inscripţia. 

- Iosif cel. cu, bun chip de pe lemn. a rădicat precuirat. o “trupul tău, l-au înfăşurat--cu gulgiu . curat: şi mirezine - _şi acoperindu-l l-a pus în mormânt nou si a 3-a'zi ai. „ înviat Mântuitoriule dăruind ]umii: mare milă. Aerul este căptușit cu mătasă galbănă. Trupul lui Chr. - este încunjurat de. raze şi stele de aur. La cornurile: aeru= ” lui.se află cei 4 Evanghelişti, iar între jei 2 serafimi cusuţi „cu fir de aur. EI ieste taxat. numai cu 400 coroane şi | tras la inventar sub. No. 247 şi încunjurat cu frunze. - 'de mătasă “verde, . - , a | Iu B), Epitafe.... | a Sa N. 
N 

1) “Acoperemântul  depe mormântul: lui - Ieremie - Mo-. ” vilă Vodă 'este ide “catifea: roşie cu “flori. Pe. el 'leremie 7 

_: „Bihecinstitoriul ci de Hristos 

„Movilă Vodă. este închipuit: îmbrăcat. în strălucită. hla-: midă. Agrafa cucei, cât și chiutorile hlamidei sunt pr-: nate cu. 1279: mărgăritare. Pe margineea de sus Şi 'cele- 2 laterale ale epitafului, se află următoarea inscripţie slavonă cusută cu fir care în traducere zice: -: : 
iubitoriul Io Ieremie- . 

1). D-1 „Manasterski, care aduce numai,o parte 'din iriscripția acea- ceasta, susține, l. e. No. 2, că Ştefan cel Mare a dăruit acest aer: mânăstirii Suceviţa, ceeace - după inscripție este “fals şi ceeace nici nu se putea să fie, căci la anul 1494 mânăstirea” Suceviţa fiu. exista. „Aerul a fost dat Suceviţei- de mânăstirea . Dragomirna în urma orân=- duirei conzistoriale “din 5 Fevruarie 1816, No. 57, Cf. Inventarul? cel vechiu al Suceviţei. o - a | 2) Manasterslii, 1€. pag. 818, Nr. 3, Sa e RE 
- 7 _ _ - z- 

N 

p. 

-  



-- 
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Movilă Voevod, cu“ mila .lui D-zeu domnul. țării Mol--, 
dovii a domnit 10 ani şi. 10 luni şi 14 zile cu fricalui. 
D-zeu şi ţării sale din toate părțile i-a făcut bună .pace,. 
cu acest chip. şi înfățișare „cătră Domnul în pace din 

+ domnie şi. din viaţă! au trecut în anul 7114 (1606), luna. . 
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“ 7 Portretul lui Teremie Movilă voevod. o 

“Portretul are mărime naturală. Capul, cuca şi veş-: 

.mintele: lui. sunt: cusute cu mătasă și fir de aur-și ar- 

gint: aaa: | i 

A — . . D 

  

*4)“Cî. ilustraţiunea. cap. Il al monografiei prezente. , 

Vezi şi Oesterreich-Ungarn în. tomul Bukowina,: Wien” 1899, 

„ pag: 105 - Manasterski, |. c., No. 4 şi Hurmuzaki, „Documente,. 

7 Supl. IL. i | - A ae 
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_ Sus, în dreapta portretului, aflăm coroana domnească, 

-mai jos o stea și în mijlocul ci emblema Aioldovii încuit- 

„jurată de raze, adică un cap de bour c'o stea între 

_“Jeoarne, apoi în dreapta, împrejurul stelei, . literele: 

EM. V.M adică: leremie Movilă Voevodul Moldovii”. 

Sus, în. stânga, aflăm o mână şi deasupra ci notiţa: 

„1... (Ctitor Io Ieremie Movilă Vocwvod, iar de desupt o bi- 
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. Portretul lui Simeon Movilă Voevod. 

CI „1 serică | nat IESI: a ” MI ea cu a turnuri, spre care arată mâna, pe a cărei pă- 
| „..-Teţi.se vă ouri de sfinți cusuți cu fi | ” pa In- drea a ! usuți cu fir de aur. / 

I 5 4 - . a A a - 

înflorit. i ri, sar mal Jos, în stânga, un crin 

* Coroana : domnească: din Bar Ş 5 «- domnească: d încă « 
“tretului este ornată cu 11 ulii rea stângă de sus a por. mici ră U rgăritare mijlocii și 62 mai 

>
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Pe cuic se află aplicat un smoc-de pene de „baltani cu-- 
sut cu mătasă:. Razele acestui ornament se compun din: 

75. mărgăritare mijlocii. 
.. Hlamida domnească. este prnată cu mai mult decât... 

1000 mărgăritare mijlocii. Pe întregul epitaf se află 1279. : 

mărgăritare, . Da ÎN 

Epitaful căptușit cu atlas roș măsură în lungime. 237. 

cm. şi în lăţime 146 cm, este prins. în „cadre de lemn. * 

şi aşezat sub sticlă; EL atârnă pe. păretele despărțitor din. 

- naos, valorează 25.000 coroane şi poartă No. 123 a/c eX. 

1867 al inventariului mânăstiresc.. -. N aa 

i 2) Un epitaf al'lui Simeon Movilă Vodă, cusut pe ca- 

_.. ifea roşie cu mătasă, fir de aur și argint. Jur împrejurul. 

„__. epitafului se află cusută, cu fir de aur inscripţie slavonă; . 

- care în traducere ni spune: i i N3 

i * Doamna Marghita și-a pus gând dat! de Dumnezeu.” 
şi folositor. pentru suflete şi aşeză această piatră să în-._ 

“ îrumuseţeze cu chipul şi șă facă amintire din multă ido- 

- rinţă şi din caldă suflare a inimii.ci a făcut aşternut de 

mormânt înfrumusețat întru mărirea şi pentru lauda în- ., 

viării Domnului Dumnezeului . și Mântuitoriului nostru 

Is. Hs. și întru, amintirea dreptmăritoriului. şi 'de amin- 

„stire Vrednicului bărbat şi întru fericire adormitului soțului. - 

- ei; robului lui“ Dumnezeu loan Simeon 'Movilă Voevod, - 

“ca să-i fie. lui vecinică amintire și ea împreună: cu. dânsul -.-. 

să dobâridească împărăţia cerească -în.. Hs. amin;. în anul ti 

1117 (1609), luna August 19. cj IE 

| Portretul este. încunjurat de ornamente “cusute cu fir . . 

-+ de aur, argint şi cu :394 mărgăritare. In Wreapta capului _ 

lui “Vodă se -află închipuită sf.: Treime. şi (dedesupt em- 

blemă ' Moldovii; iar în stânga Inviarea Domnului şi ide- 

desupt emblema Munteniei, adică un corb .c'o cruce în - 

„plisc și-c'o stea deasupra .capului cusută cu fir de aur... 
„şi argint. Amintita icoană este, ornată. cu 388 mărgăritare . -. 

" Epitaful căptușit” cu atlas. galbăn măsură 216-cm. în: 

lurigime şi 108 cm. în lăţime; este prins .în, cadre. de 

- lemn. cu- ochiuri de sticlă şi-i atârnat-îri pronaos pe pă. 

"retele din partea stângă. El poartă No. 123 b/e.ex. 1867 -- 

„.-- "şi este taxat cu 20.000 cor. . Aa 

2-3) Alt epitaf?), al lui Simeon Movilă Vodă, din bracat . 

“de argint cusut cu flori 'de aur şi mătasă în galbăn, verde : -, 

.. „şi albastru. El este tivit pela margine cu catifea „verde: 

şi căptușit cu pânză albă simplă. pe ambele părţi ai 

7 

  

CUR _ 
1) I în loc-de-s. a 
2) Oîn loc dev. u n i 

3) Cf. şi Manasterski, ]. c. 'No- 65, pag. 43...



156. 

- * lungimei epitafului se află inscripție, slavonă, care în 
traducere-zice: . . . . i a 

„Acest acoperemânt l-a: făcut doamna Marghita: şi fiul . 
ei Gavriil Movilă Voevod:şi l-au dat la sf. Suceviţă pen- 

. tru sufletul ]ui Simeon: Movilă Voevod și a fiului său 
Mihail Voevod”. * ii e - 

Brocatul' epitafului este deja defectuos, tivitura însă şi 
inscripţia este bine. conservată. Epitaful măsură _18$5 cm. 
în lungime și 87 în lățime. EL poartă No. 270 și este 

“taxat cu 300 coroane. , o 

: C). Cruci. - 

1) O imare cruce de argint aurit!) cu'S capete şi multe , 
“tablouri sfinte gravate în lemn. Cam la mijlocul crucii 

se reprezintă: Mântuitorul răstignit pe cruce, pe ramul 
din stânga: Adormirea Maicii Domnului, iar pe cel din: 

„dreapta: Pogorirea: Duhului sfânt. Pe al 2-lea ram din 
„- “stânga aflăm: Intratea lui Isus în Ierusalim, în dreapta: 

Inviarea lui Hristos,. iar la vârful crucii: Inălţarea lui. -: 
„*.Isus-la cer. pe | Ie - a 

Pe faţa.a: doua -a' crucii se înfăţişează. la mijloc: -Bo- 
tezul. Domnului, jos: Bunăvestirea, pe .primul ram. în. 

„stânga: Naşterea lui: Isus, în. dreapta: Adormirea Maicii - 
_ Domnului, mai în dreapta: Naşterea ei, iar sus: Inălțarea 
„Sf. Cruci. i | - N 

Această cruce se află pe Sf. masă; din biserica Suce- . 
“viței. Ea are o înălțime de 37,5 cm.. şi pe ea se află 

„„. “gravat portretul ctitorului, însă mare -nici o .inscripție. 
„i. 2) O eruce?) 'd€ lemn ferecată în argint şi înzestrată- 
„+. cu 11 pietre roşi, verzi şi violete. Ea a fost făcută de - 
„77. deremie Movilă Vodă la 5 -Aprilie a anului 7114: (1606) :. 

*şi a fost prelucrată în anul 1846. “Crucea poartă No. 97 

. 

  

“ex. 1829-şi este taxată cu 200 coroane. , . 
. 3) O cruce-ide înână3) de: lemn, ferecată: în argint. Ea | are o înălțime de- 13 cm. şi este înzestrată cu următoa- 
„i “rele tablouri sfinte sculptate în lemn:.In „mijlocul feţei . 

“prime: Mântuitorul răstignit pe cruce, în dreapta: Cina - „cea de taină; în stânga: Spălarea picioarelor, iar sus: In- 
„"viarea lui Hristos. Pe a'2-a faţă: In mijloc: Botezul Dom= nului; în stânga: Naşterea lui, în dreapta: Bunavestirea; sus: Dumnezeu Tatăl, iar -jos: :Schimbarea la faţă - a - Domnului. Sub icoaniţa Răstignirii Domnului, se află 0- părticică din. crucea lui Hristos, prinsă. în cruce şi „„„acoperită cu un căpăcel de argint aurit. Ca 

  

N 

DL. ce. pag. S10, No. 
2) Manasterski,-l: c., pag. S20, NO.'16. . 

.3) Lp e No. 15... i o 
4 - i i



  

No 

„ Crucea este sculptată de Ierodiaconul Jeronim şi ta- . 
xată cu 200 coroane şi este trasă la inventar 'sub .No. 11: 

"ex. 829.  - a ai 
- 4) O cruce!) de mână “de lemn, ferecată în: argint, 24- : 

"= em. înaltă. Pe ea se reprezintă pe o parte: Mântuitorul. . 
răștienit pe cruce, iar pe cealaltă: Botezul Domnului, + 
Sf. Nicolai”şi loan Gură 'de aur. Ea &ste de proveniență . 
rusească şi a- fost dăruită (de: ieromonahul ' Eutropie: în 

„15 Septemvrie: 1779. Preţul ei este de '150 coroane: Ea 
“poartă inscripţia: Aa Se 

_: „Această cruce este a' ieromonahului 'Eutropie, 1779, 
"Sept. 15. Ea poartă No. 13 ex. 829.  .. - - a 

5) O cruce sculptată de lemn?), ferecată în argint au- 
rit şi prevăzută cu jun postament, „ca are o înălțime de _- -- 
295cm. . ...: 5 
„Pe ea se reprezintă pe-o parte, în mijloc: Răstignirea. .  . 
lui Hristos; pe lături: Maica Domnului. și. Maria 'Magda- . . Sa 

„lina, iar dedesupt: .sf., Grigorie 'Teologul. Pe _partea a i 
doua. în mijloc: “Arătarea Domnului, sus: Domnul: Sa- | i vaoit şi jos: Sf.-loan Gură-de-aur. . a 
- Crucea poartă următoarea inscripție română: „Varnava.: 
Șindilar, ieromonach şi namesnic, 1859”, care şe : pare E 
că s'a pus cu ocaziunea prelucrării acestei.cruci. Ea este . „i 
trasă la inventar sub -No. 86; şi valorează! 150 coroane. a 
6) O cruce de lemn “cu trei braţe, ferecată. în argint. 
aurit şi. ornată cu. pietre scumpe. In ea se află o ocniță, i 
şi în aceasta-o.micuţă'cutie de argint, în care se păstrează £ 
o părticică din Crucea lui Hristos." : e SI 
» Pe faţa crucii, în mijloc, se află icoana: Răstignirea. 
lui Hristos, în dreapta: Sf. Apostol 'Ioan și 'Longhih, în . 
stânga: Maria Magdalena, sus: 2 îngeri, iar “jos: 2 sfinți. SES 

„Pe: partea. de jos a crucii-aflăm încrustată "0. inscripţie : - "X& 
- rusească care-în traducere zice: . .. . e 

: „Această cruce a' jertfit-o marele: domn, „împărat: și - 
marele principe Teodor Alexicvici, “singur stăpânitoriul. |, i 
a marei şi imicei şi albei Rosiei“la mânăstirea Inălțării a... -- 
pustnicilor Schitului din (districtul "Galiției în anul dela. 

. facerea lumii 7188 (1680), linie: într'a:2- zi”. : ă | E 
„Desfiinţându-se Schitul cel Mare. în: anul 1785, 'această. = 

cruce a fost-adusă [de-o samă ide călugări, cari au emi-. - 
grat, la Suceviţai). Crucea: poartă No. 29 şi este prețuită.. i 

“cu -1000. coroane. Da a - 

   

    

1 1) Cf Manasterski, 1. c., No. 17. : - pa T 
„„ 12) Se află la Manasterski, |. c., pag. 827, No. 34. : o 

3) Kozak, Resultate, pag. 1709 şi VI. Modvinov, Biserica ortodoxă 
în Bucovina, St. Petersburg 1874, pag. 116, Candela ex 1888, .-- 
pag. 457. .—. Manasterski: o aminteşte 1.: c., „pa. 825,. NO. 42. 

- 4) Wickenhauser, Grossskit, II, pag. 106, 

. 
- _ 

7



. 

„sculptată și trasă Ja inventar sub. No.'123.* 

„„Scripţie: *. 

* Ta Wickenhauser, |. c., pag.' 1î, în traducer 

58 

7) Ocrucel) de lemn ferecată în argint cu mănunchiu 
la fel şi aşezată într'o. cutie ide lemn. Ea poartă No. 28. 

„ 8) O-imare' cruce?) de lemn cu patru arme. Ea este 

A 
, . 

Diane, - 
1) Icoana Sf. Nicolai, zugrăvită în stil bizantin pe, p 

-bucată “de lemn.a, cărui margini sunt ferecate cu argint 
„aurit. Pe ferecătura marginei de jos se află e inscripţie 
:slavonă care. în “traducere. zice: Ie i 

'„Această icoană s'a. ferecat în mitropolia din Rădăuţi - 
-sub episcopul -Păhomie, în anul 7013 (1504), luna 

- Noemvrie 189.5) | Sa “Pe „marginea 'stângă a icoanei aflăm următoarea in- . 

„și a înoit-o și” aurit-o arhiepiscopul și mitropolitul 
: “Sucevii Georgi€ -Movilă. în zilele domnului lo Ieremie * 
„Movilă Voevod cu -mila lui Dumnezeu domnul țării Mol- _dovii în'anul 7106 (1598)”.1), - Somnul șări 

Această icoană, pe dos, 'este lipită: cu pânză, pe. pare. 
„se află scrisă cu negru o inscripţie slavonă, care în tra- . . - A N Ia N -ducere ni spune: .. i i n 

„Această icoană a sfântului părinte Nicolai este: a Schi- » “tului Mare, unde a; fost “înoită de pictorul ieromonahul 
Iov în anul dela. naşterea lui Hristos. 1698, luna Au-: 
„gust în-ziua 1. Iar în zilele Iguimeniei părintelui So-.. 
„fronie:..” 5). e aie i - A 

„Această icoană măsură 40 €ni în lungime şi 32 im "în lăţime, este trasă la inventar sub No. 469 şi reprezintă .. -din punct de - vedere istoric un preţ foarte mare. . . 2) Icoana Maicii Domnului, în dimensiunile 86/29 cm 
„. -zugrăvită în: stil. bizantin'pe pânză întinsă pe. scâridură,. - -“Ea este ferecată în argint, iar. pe dos căptușită, ku mă-. “tasă, unde aflăm! o inscripţie slavonă; care.o traducem:. 

„Părintele Toachim, „patriarhul Antiohiei a dat această 
„Sfântă icoană "părintelui Georgie, episcopului Rădăuţului şi episcopul Georgie :a dat-o la nouziditul său 'lăcaş și "- mânăstire. Suceviţa, unde. este hramul Invierii : Domnului 

N_4 - 

Dumnezeului: şi Mântuitoriului nostru Is. Hs.- şi cine va 

  

1) Manasterski:n'o: înregistrează... —- N 
__2.Cf, nota 3. - - - i - a D 3). Melchisedec, O vizită, pag. 54; Kozak, Resultate, -cî. şi Manasterski, |. c...pag. 826..No. 46 şi Dan, piei de Rădăuţi, -pag.: 211, No. 4. 

4): Kozak, |. c., pe- când la Melchisedec, da 

pag. 180, 
Cronica Episeo- 

ta este greșită, ca. şi 
e germană. : 5) Kozak, 1. Cc a a s 

LA 
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îndrăzi & 50: jec ori episcop ori sau altul oarecare Win. i 
Caz e şi acela:'să fie - neiertat de [isi Dumnezeul: şi 
Mântuitoriul nostru Is. Hs. şi. de 318-părinţi din Nichea.. 

"şi să fie numărat cu luda” Iscariotul î în anul 7095 (1587)*1). 
„ „Pe această icoană. se: „reprezintă . Maica Domnului cu: 

pruncul Isus “în braţe, .care 'binecuvântă pe Nichita, €- 
-piscopul din Cetatea nouă. Ea: a fost prădată 'de. Leşi 
„în anul 1685, care .apoi a fost. răscumpărată . de boeriul 
. Iordachi. Mihailescu și restituită/ Suceviţei?). Ea,. în anul. 
_17115)- din nou să fi fost furată, însă a fost restituită. 
“mânăstirii nu se știe de. cine. 

Icoana poartă No. 413 şi are o valoăre reală de 1500 . 
coroane5). 
'3) Icoana Adormirei Maicei Domnului este zugrăvită 

pe pânză întinsă pe-o bucată de scândură. „Ea are di-. 
” mensiunile. 31/[P7 cm. Lucrarea este bizantină și ichi- :-: 

purile sfinţilor- de .pe dânsa sunt omate cu filigrame.- 
„de argint. Ea este prinsă în cadre astăzi defecte. Cu. 
„toate că-nu este prevăzută Go inscripție câre ar. desluşi - 
proveniența, ei, se poate stisține cu multă probabilitate- 
că a fost. zugrăvită în “secolul a. 16-leâ. Icoaha poartă. 
No. 417 și valorează 300 coroane.- Pe dosul -ei pflăm * 
data de 13 Iulie 1782, probabil. a renovării ei 1). 
4) O icoană5),. a Maicei Domnului, pictată pe lemn şi 

. ferecată în argint. Proveniența . ei: este mecunoscută. Ea. 
este. trasă la: “inventar 'sub No. '477/1l.. 

5) Icoana'sf. Teodor Tiron$), sculptată : în Os de” fildiş: 
şi încadraţă în filigrame (de argint, Pe verso suit sculp-... . 
„tate. 12 scene. din .viaţa. Maicei Domnului și a lui Isus. 
Hristos: Ea este fără inscripţie, poartă No.: 470 şi Va=. 
lorează 100 coroane. LS 

6) Iconiță sculptată î în' os de fildiș?) cu cadre de. argint | 
_ aurit ornate co piatră. Pe faţă se reprezintă întâmplăzi 
din. -viaţa Maicei Domnului Şi a lui... Isus „Hristos, iar 

- - partea opusă este netedă. Inscripţia : lipseşte.. Iconiţa in=: : i 
- ventariată sub No. 471, valorează 100 coroane. 

7). Icoană de leimn8) pe care este închipuită: Maica: 
Domnului, sf. Treime şi '3 îngeri. 'Ea-a fost zugrăvită. 
în anul 1726; de'ierodiaconul Ambrosie. M., este preţuită, 

„cu: 250 coroane şi poartă No. „490 ex. 1863... -. 

1) Kozak. - Inscritten, pag. 163; nota 3; Manasterski, Li e p- E 
820.-No. 18 şi Dan, Cronica; pag. 213—1... 
--2) Em. Grigoroviță, Dela: hotare, "Bucureşti, 1905, "pag. „163-204 ” 

3) L. Cc, De n a | a: 
ue 4) Manasterski, |. c., No. 19.. i 

5) Manasterski. |: ce „Candela. ex 1908. "pag. 15-46, No. 16. 
6) Manasterski, 1. c.: Candela ex 1907, pag. 820—821, No. 20- 

"7 Manasterski. 1. c., pag: 821, No. 21. .. a 
1.8) L. c.. No. 28. a, PE 
| i aa - i
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2) O. evangelie slavonă Scrisă foarte ftumos pe per- 

| _60 Se - 
A . 7 „ . Ia 

8) -O iconiță sculptată în--os de fildiși) încadrat în 
-argint, pe care se reprezintă 12 praznice din an. Partea . 
-opusă este netedă, fără! “tablouri. “Ferecătura a fost or- 
nată cu .pietre, din cari astăzi mumai 2 au rămas. j 
“Iconiţa .este taxată_ cu preţ de 100 coroane şi se pă- 

.strează sub No. 472. E 
„...9) O.icoană pe pânză?) a Răstignirii lui Hristos, ta- | 
„„xată cu 300. coroane. i | a 

10) O iconiță) rotundă: a Mântuitorului, care bine- 
-cuvântă- cu amândouă mânele. Capul și mânele sunt 
“cusute cu mătasă, restul icu' fir de -aur şi argint. Ea se 
„pare ca fost aplicată pe vreun felon sau.epitrahil. |, 

11) O iconiță+) rotundă a Maicei Domnului cu prun- 
De cul Isus, cusută cu .mătasăj şi fir'de aur, iar conturile hai- 

nelor cu mici mărgăritare. Ea probabil că a fost iluată 
„de pe un epitiahil sau felon. | A 

12). O rotundă iconiţă5) a Sf. Treimi, cusută cu mă- 
“tasă, aur şi argint. Şi aceasta a fost lată de pe un 
“veşmânt preoţesc vechiu. | e îi 

E) Evangelii 'slavone, manuscrise” şi tipărite. 
N .. i . PR Ă : . . RR ' “ . Ă 

: . - . . N bd Lă ed a - Ş . "a 1) O vechie evangelie slavonă scrisă pe hârtie folio în 
“secolul al 16-lea, în Muntenia5). Ea este înfrumuseţată 
cu 4 miniaturi mai imari și: 351. mai mici și 4 portrete ale- . „lui Alexandru Vodă și fiului său Mihnea. Iniţialele evan-- 
„geliilor sunt efectuate în “aur. DR 

Legătura cărţii este de piele, cu ferecătură: “de argint. : 
"fără încuitori, iar 'spinarea constă. din -o zale ide argint. 

Pe placa din mijlocui feţei evangeliei, se reprezintă 
Invierea Domnului, iar.pe cea “de pe verso, Sf.. Nicolai. ., 
_- Evanghelia poartă o inscripție slavonă, care în tră-. 

"“ducere. ni spune:  - . 
„Acest tetraevangeliu l-a .ferecat şi 'înoit -Io. Ieremie” | 

"Movilă Voevod în anul 7113 (1605) 25 August”? 7)... : 
_ Cartea numerotată cu -No. 23 "este taxată. cu 6000 .co2 - 
“Toane. - DR A a Aa ă N 

Bament în folio format mare. Ea conține 12 miniaturi 
„ornamente mari și 335 imici; |! a. tie Na 

  

1) Menţionată de. Manasterski, “pag. 825, No. 40. 2) Cî. Manasterski,:l. c., pag. 89%, No. 33. i 3) Melchisedec, 1. c., pag. 48—0 şi Iorga, Istoria literaturii _ „_ ireligioase, mag. 105 şi 'Manasterski, 1. c., ex1907, pag. 822, No. 134. 4) Melchisedec, 1. 'c. şi: Kozak, . Resultate, pag... 1$8. 5)  Manasterski, 1.:c. ex 1908, pae. 44, "69. - - 6) L. c> No. 67. :.- : „PAL i No 09 5 DL. e No. 68. 
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- Pe 

Ferecătura. cărţii. este foarte frumos executată în argint, 
— o spinare de sârmă şi 2 încuietori de acelaş metal, 

Pe placa 'din- mijlocul “feţei legăturei se -vede Invierea 
Domnului, iar pe cele din cornuți cei.4 evangelişti. Pe 
verso legăturii aflăm! icoana Botezului Domnului şi p- 
inscripţie slavonă, care tradusă ni informează: 

„Acest tetraevangeliu J-au îngrijit, făcut și ferecat, lo 
„leremie Movilă Voevod şi doamna lui Elisaveta și “fiul 
“lor lo Constantin Voevod şi l-a dat întru amintire la. 
nouzidita lor mânăstire numită Suceviţa, unde. este hra= 
“mul Invierii Domnului Dumnezeului şi Mântuitoriului 
nostru. Is. Hs. în anul 7115 (1606), Martie 25%1). 

Pe ferecătură se află numele “Argintarului: Grigorie 
„Moisii, - - - Fi 

Cei 4 evangelişti “aflători Ja începutul fiecărei -evan- 
“gelii'sunt foarte frumos executați în aur. Pe foaia '296 
se reprezintă Mântuitorul Hristos șezând pe tron, diipă - 

“care stau arhangelii Mihail și: Gavril. Mântuitorul bine- 
„cuvântă” pe lo Ieremie Voevod, care ţine în idreapta 
“evarigelia,. iar cu stânga predă un document. Lângă. le- 
remie Vodă stă fiul său Constantin. In urma lor se văd. 
2 femei, probabil doamna cu 'mama lui leremie, iar ideo- 
parte înainte Alexandru şi Bogdan şi 2 femei, probabil 2: 
fiice de ale numitului domn. Aceste toate persoane sunt 
îmbrăcăâte: în veşminte domnești ornate cu, cusuturi cu - 
fir de aur și ţin toate câte p cruce wo basma roşie în 

: mână. 

Evangelia este înregistrată sub „No. 24 și taxată „cu ” 
15.000 'coroane?). 

3) O'evângelie slavonă scrisă pe 0 groasă hârtie Au- 
-citoare, ferecată în. argint. Pe placa din “faţa cărții aflăm 
icoana Coboririi lui Hristos. în iad, iar pe cea de pe 
verso Adormirea Maicii Domnului. 

Cartea nu este ornată cu icoanele evangeliștilor, “Pare 
încuietori, însă” deasupra icoanei -depe: faţă inscripţia: 

„Acest tetraevangeliu a făcut lo Niagoe Voevod şi 
. domn” 5 3). 

In realitate. însă, această “carte nu 'este un tetraevan=. 
geliu, ci aprakosevangeliu. 

Evangeliul nu: posede 'icoane miniature, ci numai câteva. 
“vignete cari. reprezintă „4 paseri 'şi balauri în culori lin- 
tensive. Titlurile evangeliilor sunt executate în aur, roș 

"1 Melchisedec, l. €., pas. 48, „No: 1 şi “Kozak, L Cc. "pag. 153 
-şi Manasterski, |. c., No. 35. 

2) O evangelie slavonă scrisă - în “Suceviţa se află în biblioteca 
*din Moscva. cf.. Creşterea colecțiunilor .Ac. R. ex 1910, pag. 256. 

3) Melchisedec. |. c., pag. 49, No. 3 şi Kozak, IL e pag. 193, . 
„cf. şi 'Manasterski, l. c., pag. 824, No> 40. 

e
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sau albastru, iar simplele: iniţiale în “albastru sau .roş. 

Scrisoarea este cea iuncială. Cartea se compune din 379-. 

„foi, este 381/4 'cm înaltă işi '275/, cm lată, poartă No. 25 

'şi valorează 3000 coroane. | Sa i 

: 4) O evangelie slavonă scrisă pe pergament. in for- 

mat. folio. Ea este legată. în catifea roşie şi ferecată în. 

  

1 

1 

„plăci de argint aurit. :-: i 

„In mijlocul din faţă a legăturii se află închipuită Co-, - 

borîrea 'lui 'Hristos în iad, iar în cornuri, cei':+ evauge- 

. Mişti. Pe verso aflăm icoana Sf... Nicolai, Maica Domnului. 

-şi.sf. apostol. şi evangelist Ioan. e 
_Evangelia este prevăzută cu '2 încuitori de argint Şi 

pe verso cu, 4 inele de argint ca postamente. Sub icoana - 

„st. Nicolai se. află o inscripție slavonă, care în traducere: 
zice: - | _ > CC 

„Acest 'tetraevangeliu l-au înoit şi ferecat lo leremie: 

Movilă “Voevod 'cu mila lui Dumnezeu domnul țării Mol- 
dovii, în'anul 7114 (1606), Martit a 12-a zi” 1). 
5) O .evanpelie. slavonă scrisă pe hârtie. La finca. 

“ “cărții aflăm notiţa:. E 
„Cu învoirea' Tatălui, şi ajutoriul Fiului şi: săvârşirea 

sf. Duh, a făcut acest: Tetraevangeliu Efrem, episcopul 

de. Rădăuţi: şi l-am dat „sf. mânăstiri -Moldoviţa, unde: 
__ este hramul. Bunăvestirii -presfintei Născătoare de Dum-: 
* „mezeu, “iar dacă cineva, împins. de diavolul, ar. îndrăzni 

„_să-l'iee şi strămute: dela sf. mânăstire în alt loc, €l-să: 
;.. fie blăstămat de Domnul Dumnezeu, făcătoriul ceriului. * : 
“si pământului şi de-presfânta lui. Maică și de 31S pă-. 

rinți din. Nichea şi de toţi sfinţii și să aibă parte cu 
„Iuda, In anul 7121 (1613).. Cartea se păstrează în. mâ- 

: „măstirea Suceviţă sub No. 423 (57, a)”2). .. De 
6) O 'evangelie slavonă scrisă pe hârtie groâsă şi lucie . 

în format 'folio. Ea. este legată în pânză verde. Cartea. 
__are dimensiunile” 42X28 cm şi. tonstă din 252. foi. Scri- -.. 

„soarea este: nucială, Evangelia este ornată cu 4 icoane: 

în miniatură ale celor 4- evangeliști, vignetele şi iniţia- - . . 

|. lele' sunt executate în aur și. roș. Ea a fost scrisă de: 
diacul Dimitrie în 1 August 1616, după cum-ni Spune: - 

notiţa:de pe foaia 25l-a de jos: . E 
-. „Şi a scris acest tetraevangeliu mult. păcătosul scriitor: 

"* Dumitru în anul 7124 (1616), August 1.3). a 

i Pe foile 5—12 jos, aflăm o .notiţă slavonă: 

  

| 1) “Melchisedec, |. c., pag- 19 şi Kozak, |. c., pag. 191, cf. şi: 
Manasterski, 1. c., pag. 823—4, No. 39. -: e e e ee Sie 

*"2).Ea nu provine în izvodul lui Manasterski, nici la Melchisedec: 
şi Kozak.. NISA ua i 

3) IMelchisedec, |. c., pag. 51, No. 00şi Kozak, î. £.; pag.: 195—06.. 

+ 

E „e  
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„Cu învoirea Tatălui şir cu ajutoriul :Fiului și săvâr- 
şirea. sf. Duh, dreptmăritoriul. și ide * Hristos. iubitoriul „Io Ştefan Voevod, cu mila: lui: Dumnezeu domn al ţării -Moldovii, fiul dreptmăritoriului Ştefan : Tomșa :Voevod, 
„Domnia .sa a binevoit şi 'a “dat și s'a „scris acest sfânt | - tetraevangeliu, care I-a şi dat la nouzidița sa: mânăstire | Solca, unde este. hramul sfinţilor .Primi. apostoli Petru 
şi Paul pentru Sufleția şi amintitea sa și părinților 'săi şi N 

„a doamnei sale şi a fiilor lor. idăruiţi de D-zeu, iar. cine - "0 va lua din sfânta mânăstire pentru oarecare trebuință 
sau cu binecuvântarea soborului sau şi fără binecuvântare . şi nu va înapoia-o iarăș-la mânăstire, unul ica acela să. fie afurisit şi de: 3 :ori “afurisit de domnul D-zeu şi de. 
Precurata şi purure” fecioara Maica jlui Hs. şi de sfinții . 
primi" apostoli Petru şi Paul şi de toţi sfinţii, amin. In 
anul. 7124 (1616), ţluna :August. 1». o . 

Evangelia “se păstrează în -Suceviţa “sub No. 423/11. . (57, b) și este taxată -cu..3000 coroane... - 
7) O evangeliei) slavonă scrisă ;în sec.. 16 pe: hârtie, - 

Pe prima .față jos începe „următoarea notiță: - . E 
__wÂceastă carte numită evanpelie învățătoare a cumpă- 
rat-o robul lui Dumnezeu Andrii Voromin, orăşan ldin 
Colomea. Bezpoloc. şi „cu'.micul său (fiu) numit - luga, 
din adevărata 'sa. avere, „u.stăruință şi bună râvnă. cu ! . 

„care a. fost scrisă cartea 'şi a dat-o și 'dăruit-o la biserica 
- lui Dumnezeu, adică a sf. Duh, în târgul Colomea...”.. - . - _* Cartea se „păstrează în. mânăstirea Suceviţa sub No. - 425 [IV (59, A +9) Evangelie, slavonă?) scrisă pe._ hârtie, înzestrată cu . . . 

ilustraţiuni, din anul 1684. Ea poartă No. 426/Il (60,b). : 
9). Evangelie slavonă3), scrisă „în “sec. '18 pe : hârtie 

- “olio mic sub No. 425/1:(59, a). Re RE a - 

10) Evangelie slavonă:), scrisă semiuncial în -sec. 16, „pe hârtie. folio 'mic. sub :No. 425/11 (59, b). 
. 11). .Evangelie slavonă5), scrisă semiuncial pe hârtie 

”: folio mic sub 'No. 425/III -(59, c): Ea a. fost! scrisă . în „7024 -(1516) -de popa Toma. * ai 
a 12) Evangelie'slavohă6) scrisă 'semiuncial în sec..15,pe 
„hârtie octavă sub No..442/1l (76; b). îi . 13) Evangelie 'slavonă?), scrisă semiuncial în. Sec. '16, 
pe. hârtie cu înflorituri roși, sub:.No. 442/1. (76, a), Pe 
legătura de piele cetim: Dominus illuminatio mea: 1581. 

7 

  

1) Nu provine. în izvodul ' lui - Manasterski. Pta E 2—7) CE. nota 1. '!: e 

. 

7
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14) Evangelie- slavonă5), scrisă semiuncial în sec. 15. 

- pe hârtie foli "şi . înzestrată. cu ornamente în roş. La. 

începutul evangeliei lui Matei aflăm jos notița: „Această. - 

sfântă. evangelie este a mânăstirii Solca, să-s ştie, Varlam 

egumen - Solca”. Pe scoarța din dosul cărţii cetim:.„,Aztă 

ivangeli au fostu la măna pop Petru Rus şi au dat la. 

măna lui 'Orestu călugăr, s'au dus la mănăstire Solca că 

di acolo i-au fostu dată”. Cartea poartă No. 423/11L. 
(57, 0). , . Ă . m, , . 

15) - Evangelie slavonă”), scrisă semiuncial în sec. 16; 

pe hârtie folio. mic... O notiţă ni spune, că Ioniță Soro-— 

tanul a înfrumuseţat-o cu albastru, galbăn, aur şi roş- 

-La finea lui Luca aflăm notiţa: In:anul, (7201 == 1693),. 

scrisă cu albastru. Cartea poartă No.:423/1V, (57, d). 

y Po 
  

      

  

- a. “4 

Biserica Mânăstirii Suceviţa - 

“16) Evangelie slavonă10), scrisă în sec. 17, pe hârtie 
în folio mic (a lui Teofilact), unele litere cu roș, detectă, 

sub No=442/III (76, c).: 
17) Evanigelie slavonăii), scrisă pe. hârtie, inițialele 
cu roș, sub No. 442/1 (76, a). Ea a fost scrisă de Efrem, 
episcopul de Rădăuţi, :-n" 7121 -(1618) în folio mic și a 
fost proprietatea mânăstirii Moldoviței. Ea'  valoreăza 

__2000 cor.. 
18) „EVangelic din tipariul “din Krilov, 7115 (1606), 

.„ Octomvrie 17.1)... -- 

8). Evangelia” se. pare ca fost serisă în Solca, căci “egumenul 
Varlaam, amintit ca atare în 3 Martie 1712 (Wickenhauser,- Solka 
pag. 112, No. LXVII), susține: în notiţa sa că este a Solcii. . 

9)+-10--11) Nu. provine la Manastershi. „. : 
1) Manasterski mo amintește.  : Do  
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Cartea în format folio, poartă „No. 376 ex. 1863 1(20). 
__19) O 'evangelie slavonă!) tipărită în: Decemywrie a 
anului 1697, în Lavra pecersca din Kiew. Ea este jegată 

'în piele roşie şi bătută cu place de argint şi a fost” 

adusă la Suceviţa în anul':1715 (dela Schitul cel: Mare . 

“din Galiţia de egumenul de acolo Varlaam Stupnitzki. 

Cartea se află pe altaru: Paraclisului. Pe placă din înijloc 
depe. faţa cărţii se reprezintă Răstignirea -Domnului, de 

ambele părţi sfinţi şi îngeși /și pe cele din cornuri evan- 

geliştii cu ciselătură în argint. Pe verso. cărții aflăm A 

lace' mici de argint. Ea este. înzestrată 'cu 2 - încuitori 

de argint, poartă No. 77 '(21) ex. 11863 şi feste taxată cu 

300" coroane. : E Da 

20) O evangelie slavonă?), aflătoare în paraclis, fi- 

părită la Moskwa, la 15 Decemwrie 1275 (1766). Ea 

este înscrisă sub No. 409 (29) ex. 1863. po 

*.21) O' 'evangelie slavonă?) tipărită în lanuarie 1781 

la Moskwa. Ea -este- legată în piele bătută “cu place de: 

argint. . o. a e 

„Pe placa din mijloc 'depe ifaţă se reprezintă Invierea. 

Domnului, iar în cornuri -cei 4 evangelişti cu simvoa- 

“lele lor. : AI DE 

- Deasupra Înviării se află icoana Bunăvestirii, iar. în 

dreapta Naşterea, în stânga Botezul“ lui şi “dedesupt Ră- 

stionirea lui Hristos. . .„ a 
De verso cărţii aflăm icoana Adormirii: Maicii Dom-: 

nului cu 12 apostoli, cari.plutesc în aer, iar D-zeu Tatăl 

şi sf: Duh. Sus sunt “gravate cuvintele următoare: .. 

„Ferecătura acestei evangelii 'din 'vechia sf. mânăstire . 

a Inviării a mânăstirii. Suceviţa «din Moldova sub igume- 

nu! Antioh 1781, Aprilie: 30”. Sa 
Pe marginea de jos aflăm iurmătoarea notiţă slavonă: 

„Din argintul luat depe. vechia tevangelie, care a fost 

ferecat-o domnul loan Sturza hatmanul -și soția. lui 'Ana,. 

anul 7060 (1551) Septemwrie 14) şi dată spre păstrara - 

la 'mânăstirea Suceviţa”. - E Re 

Spinnarea cărții constă “dintro.'singură. 'placă 'de ar-" 

gint, înzestrată cu mai multe ornamente. Cartea se în- - 

chide cu 2 încuitori ide'arpint, are o mărime ide 46-1-30 cari 

şi este înregistrată sub No. :298 ex. 1856 şi 19 ex. 1863. 

.22) Evangelia patimelor tipărită în 'Moskwa la anul 

1759, în folio. Ea se păstrează sub No. 328. 

, . 

  

1) Manasterski, |. ce. .pag. 823, No.-3fî. , a 

2) La Manasterski nu provine. _* ț. ă DAR 

3) Manasterski, 1. c., pag. 821,.No. M.. a 

4) Această ştire despre hatmanul loan Sturza este “cea mai vechie 

cunoscută până astăzi, Cf. Uricariul XVIII, pag..-492. -.
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23) Evangelie cu tălcuirea “lui :Teofilact, arhiepiscopul 
Bulgariei, tipărită la Moskwa în anul 1764, sub No. 
inventarului 346. -. . 

24) Evangelie -n mare folio, tipărită în Moskwa la + 
anul 1771. Ea :se păstrează jsub No. 327. | . | 

25) -O evanghelie!) tipărită la 1783 în Lavra Pecersca 
din Kiew. Ea. este legată. în catifea: roşie. şi bătută cu 
plăci de argint. Pe placa (din mijloc depe faţa cărţii se 
află icoana Inviării Domnului și pe /la cornuri cei 4 
Evangeliști, Deasupra 'şi sub icoana :Inviării aflăm câte 
un serafim de argint. Pe verso cărţii. se reprezintă Schim- 
barea la față a Domnului, jar pe la cornuri sunt nasturi 
de argint. Cartea - jnventarisată sub “No. 20, valorează 

„300 coroane. a 

F.. Chivote.) 
1) Un chivot din argint veritabil, aurit, în forma unei biserici cu trei turmuri şi cu tot atâtea cruci deasupra, .. 

pe .cari se piîlă câte “o piatră. de turchis, Pe chivot se - află ciselată următoarea: inscripție: 
„Acest chivot l-a făcut George arhiepiscopul şi mitro- 
Politul _Sucevii din! argintul răposatului Efrem, numit 
„popa Patraş, l-a dat: pentru sufleția .sa la nouzidită să 
mânăstire Suceviţa, unde este hramul Inviării Domnului 

__Dumnezeuiui şi Mântuitorului nostru. Isus. Hristos, în. „zilele domnului “Io Petru: Voevod. și fiului său Ştefan 
„Voevod în anul. 7099 (1591), luna lunie a 9-a zi”?). 

Sub_această inscripție. se află stema lui George Mo- „Milă. Chivotul care se păstrează pe sf. masă, din biserica 
mânăstirii din Suceviţa sub No.. 31. ex. 1863 este taxat 
cu 500 coroane. Si , 2) Un 'chiwot- de argint în fo+ma unei bisericuțe cu . turnurele şi cu cniciţi deasupra. El stă -pe 4 picioare (de . 
„argint şi poartă” inscripție slavonă, care .în traducere ni 
spune: ! - | Si ” - pa Na ua UR ET „Pentru sfânta mânăstire a Invierii din. Suceviţa, din "argintul dăruit de ctitorul mânăstirii .cu stăruința lui 
Ghenadie Platenchi 3), Mar. 20, din '4 funţi 14 loturi vieneji”. Chivotul poartă "No. 15'ex. 1829”. 

: 

  

1) .Manasterski. |. c,. e 2) L. c.; pag. 825, No. 15 şi Kozak, ll. c.. pag. -178—0. şi cap. - NL a acestei monografii. a - pa „„6)_ Recte Popovici, egumenul Suceviţii din 1800—181$, i in „1826—1837 al Putnii, cf. Dan, “Mânăstirea (Putna, a S dar N 95 şi. Cap: XI al monografiei 'prezente. privitor la Egumenii Su- <eviței. El nu se află înregistrat la Manasterski, . | 

= Ă a 
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pi Qi Polieandre. Tit) 

1) Un imare policandru!) de bacfon, cu 24 braţe în 
naos. El se fineşte cu. un ou ide strut și un canaf. “Stilul 
este bizantin: 

2) Un policandru mijlociu de 'bacton cu 6 braţe în. 
pronaos. El este omat cu 6 oul de struț și drept la. 

„ nijloc posede o capsulă (de argint auțit cu părul doamnei 
„Elisaveta, soţia lui leremie Movilă Vodă. Stilul! este bi- 
zantin. 
3) Un policandru' de bacfon- în “polunoşnic “ornat la 

vârt cu 2 pâjure care. „fini "coroane „pe cap. . -i 

“H, C ideinițe. 

1) O imare “cădetniţă de argint) aurit: lucrată | în “flori 
şi figuri de îngeri 'îmaripaţi ormaţi cu pietre scumpe. “ 

Ea are 4 lanţujele: de argint. Ea a fost dăruită mână- - - 
stirii Suceviţa de Marghita, doamna "lui Simeon Movilă, 
“în Fevruarie a anului 1612, (precum: zicea inscripția ce-o 
avea înainte de. prelucrare. Cădelniţa ;este. înscrisă . la 
inventar sub No. AT Şi taxată. cu “300 coroane;.. -. 

2) Două cădelniţe?) tinijlocii,, de. argint și ornate cu 
flori şi pietre; sub No. :57. 

3) O cădelniță de argint de mărime mijlocie, înzestrată 
cu ornamente aurite. 'Ea are pe capac un înger, care 
împunge „co lance pe . Satana. n cap; este înscrisă la 
inventar sub No. 38 L. 
.4) O cădelmiță, de argint. sub “No. 34. 

1, Alte -abidcte “de: metal. Şi. temn: 

1) O mare tipsie (colivar) de argint, ” în mărime : de 
48 'cm, ornată cu emblema Moldovii la mijloc și cea'a 

Munteniei la finea inscripției slavone; are în traducere 

urmează: 

„Această tipsie a “făcut. lo Simeon . Movilă Voevod şi 

doamna lui Marghita şi au așezat-o. în sfânta mânăstire 

”.. Suceviţa, 7127, (1619)”. Tipsia.. este trasă la „inventar: 

sub No. 52 şi taxată cu 1200 coroanei). 

1) Policandrele nu sunt amintite de  Manasterski. 

:2) Cf. Manasterski, |. c., pag. 828, No. 55, 

3) Toate cadelniţele. ce urmează nu 'se află amintițe la Mana- ! 

sterski. 
4): Kozak, lÎ. c., paa- 182. „Deoarece Simeon Movilă a răposat ! 

"în anul 1607, de aceea văduva lui, Marghita, nu Simeon, a făcut 

tipsia, Cf. şi Manasterski, |. c., pag. 810, No. 12. a
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2) Un potir de argint!) aurit pe din lăuntru, al cărui 
postament este înfrumusețat cu teliefuri. EI a fost dă- 
ruit Schitului celui Mare, din Galiţia, în anul 1661, ide 
Ştefan: Byjea cu 'soţia sa Vasilisa, precumi re spune 
inscripția: Ștefan. Byjea 'cui soţia isa Vasilisa dat aceşt 
potir la sf. sobor al Schitului în anul 1661. 

- Potirul are dimensiunile 26/11'm și valoreazii 100 
COroanc€. 

3) Două potire de argint?), unuf sub No. 18 și altul. 
sub'22 LL... - 

  
pe 

  

  

    

, Ş Capsalacu părul doamnei Elisaveta. A 

_4) "O stea: ide 
scripția: : 

„„„Sosind Steaua, a stat deasupra, unde era pruncub”, Ea este taxată cu 20 coroane, a : 

| 
, 

argint) pe. din: lăuntru aurită: cu în- 

5) 'O stea ide arginti), la fel şi cu aceeaş. inscripţie, ca | 

7 

ț 

cea precedentă, însă Ja capete iornată cu câte sum. se- rafim. Ea valorează .20 coroane. 

  

- 1) 'Manasterski, 1. c., ex 1907, pag. S$26, No. 47. ” 2) Neînsemnate la Manastersţi. N : 3) Manasterski, [.. c., pag. 827,.:No. 48. 3) -L. c., No. 49. d  
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6) O''stea de argint dela George Movilă!), înzestrată! 

cu literele: G—M, A—M, K-—G, E—K, A—P?). - 

7) Un. discos de argint?) în.imărime de 17 cm lu- 

crat: de meşterul Rafail 6ub. egumenul 'loasaf în anul 

1763, sub No. 28. Inscripţia de pe dânsul este: - ” | 

„Acest discos sa făcut din argintul mânăstirii. Su- Să 

ceviţa. sub egumenul loasat' în anul 17603». . 

Pe. discos se află gravat numele argintarului Rafail. . 

- Călugărul arpintar Rarail ni este cunoscut din scrisoarea . 

mitropolitului Iacov, adresată în 20" Martie 17584) dui 

Venedict, egumenul Putnii. e: a, a 

8) O.linguriță de argint) aurită, la a cărei capăt. se 

află o cruce înfrumusețată co piatrăi roşie şi prevăzută - 

„co criptograină Lr. br”. Ea este taxată cu 20 coroane. 

9) Două linguriţe- de. argint) mai - simple, „taxate cu 

câte 10 coroane, o ct aa 

:10) Un idiscos de argint auirit?), ornat cu chipul Maicii - - 

Domnului, cu: pruncul „Isus în; braţe. Pe margine aflăm . 

- ănscripţia: . * a o 

Toată nădejdea mea o pun pe “Maica lui Dumnezeu, 

apără-mă cu sângele tăw”.: Discosul a fost de iznov hurit 

“în 4/16 lumie 1881,.pe timpul iegumeniei Tui Varnava Șin-. 

delar. El poartă No. 35 şi este taxat cu 100 coroane. . 

“ 11) Un. discos"de argint. aurit5) înzestrat cu . chipul: - 

_“Bunăvestirei şi următoarea inscripție: _: o i 

 „Glâsul îngeresc îţi cântă ție, curată; -bucură-te rea 

plină. de, dar, Domnul este cu' tine”. EI este înscris la 

inventar sub No. 46... 

12) O capsulă” împletită din :sârmă de arginti), cu: 

_ inscripţia: a DI DI E Ra | 

„Sângele sf: marelui: mucenic Dimitrie”. “Pe. fundul -. „- 

:capsulei se: află stema Munteniei şi cea a Movileștilor, | 

"ceeace documentează, că ea este dăruită, de Simeon Mo- 

vilă sâu.de doamna ui. Ea poartă No. 86 şi. este 'taxată 

“-mumai cu :50 coroane. PI Da 

— 

  

; 11. Neînsemnată la “Manasterski. ..- RA RI 

?»2) Aceste litere însamnă:. George Movilă; 'arhiepiscop-mitropolit, 

“Kievului-Galiţiei, “Exarh-Constantinopolei,.. 
Arhimandrit-Pecearscăi, cf. _ 

G. Enăceanu, Petru Movilă, Biserica ortodoxă iex 1883, pag. 258 

*.- Această lexplicare, însă nu poate să ţie exactă, de oarece toate aceste . . 

„epitete le avea posteriorul: Petru Movilă, iar. nu mitropolitul Mol- 

- dovii George 'Movilă. Este deci probabil, că steaua: a fost donată. - 

„de “Petru Movilă. - .. Ei a “ i . 

- 3) CE. Kozak, |. c.. şi Manasterski, 1. "Cs „No. 11. 

4). Manasterski, Il. €,. No.:50.. aa ta 

5) L. ce, No. Bi și 52 e a 

6) L. cu, No. 43 NI 

7) L. c.:pag. 827, No. 153... Ie N EC II 

8) Kozak, |. c., pag. '182 şi 'Manasterski, |. c., 'pa&. 810, No..8. 

3 
Di . 

Zi.
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13) Ua Imăr de argint “ aurit), care - s6 desface în. 
două şi în care se păstreazăi- blondul păr al doamnei.. 
Elisaveta,. nenorocita - soție “a. lui 'leremie Movilă. Vodă... 
El se păstrează pe policandru.? din despărţitura ctito- 

. rească, este 'taxat. cu 200 coroane şi înscris sub No. 51.. 

14) Un fnare litier: “de argint?) cu 3.armuri. E 
15) Un pocal de argint), cu ornamente 'de îngeri, 

„ taxat cu 500 coroane. 
16) Şase candele?) de argint, din cari una poartă in-. : 

scripţia: „ctitor “Petru, meșter” și alta „Vasilie, 1781P).. 
17) O coşercuţă5) de argint cu un capac, în care se 

păstrează un deget al sf. Iacov din Persia. Ea poartă 
No. 14,ex. 1867. 

18) O cană de argint), cu “toartă şi capac, în care. 
se încălzește apa pentru; sf. taine. 

19) Două părechi -paftale!) de argint, cu ornamente.. 
Ele sunt aplicate la două brâe. 

20) Două coroane?) de argint niai mari şi 2 mai mici 
la icoanele . iconostasului. 

21) O mitră constătătoare :din subţiri plăci de argint 
cu ormamente în email. Pe “fiecare placă se: află câte 3 
pietre colorate... 

22) Trei cruci arhimandreşti- de argint... 
23) O cârjă: egumenească de trestie, bătută cu argint 

aurit, pe care sunt gravate literele F.-T. şi anul 1648. 
-24) Un litier de: argint din anul 1796, tras la inventar 

“sub No. 35 L. * 
25) Un pahar de argint aurit, ornamentat cu Stru-. 

„guri și îngeri, în preţ de 300 coroanes). 
--26) Două ripidet) (de tinichea. în formă octogenală. pe: 
una se închipuește: Inviarea şi Bunăvestirea, iar pe a. 
„doua: Arătarea și. Inălţarea lui :Hristos. Ele au fost. 
pictate. în 1868, în Suceviţa, de „ieromonahul Varnava. 

- Şindelar şi valorează 100 coroane.. 
! N 

"1 Manasterski, ex 1905, pag. 48, No. s7, 
- 2) Cf nota S. - a . 

-3) Manasterski, - L. e pag- 319; No.: 9.. - 
+) -Cf. nota 2. 
5 Cf. nota 2. — După inventarul cel: vechiu! al Suceviţei să 

"se păstreze în această coşercuță şi. un; deget al sfintei Paraschive . 
din laşi. i ! . , . 

o) Cf. nota 2. ” A 
1) Manasterski, 1. e. pag. 45 :ex 1908, No. 74 şi” 75. 
2) Obiectele- de sub No: 21—25 influsive; nu se: amintesc de 

Manasterski. 
3) L. ce. ex 1907, pag. 819, No. 10. DI „2 

4) L. c. pag. 827 Nu. 153, — aia 
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H:' Ornate și: alte obiecte bisericeşti. ..- 

1) Un stihar diaconesc ide atlas. roş, cu flori de mă- 
dasă și fir de aur, înzestrat cu șireturi de argint veri- 
tabil. La spate este ornat cu tin serafim.cusut cu fir de. 
aur și mătasă. Pe gulerul de mătasă roşie-închisă este . 
cusută notița slavonă: . i a 

„Acest stihar l-a făcut dreptmăritoriul 'domn. lo Ştefan: 
"Voevod, fiul lui Tomșa, pentru 'sufleţia sa şi părinţilor 
-săi și a copiilor ssăi în anul 7122 (1614), Martie 1875). 
„” Stiharul este taxât cu 2000 coroane. Se 

2) Un felon de atlas roş, cu flori de fir.de aur şimă- * 
tasă. El este ornat în spate cu icoana Mântuitoriului - 
„binecuvântând cu 'ambele mâni. Icoana „este cusută cu 
fir de aur, argint şi 'imătasă. 'Gura felonuilui este  prevă- 
'zută cu inscripţia: - | | i ” 
„Acest felon I-a făcut 'dreptmăritoriul “domn lo Ștefan 

"Voevod, fiul lui Tomşa, pentru sufleţia sa și a părinţilor . 
săi şi a copiilor săi în anul 7122 (1614), Martie. 18%6). 
„Felonul este taxat cu .600 coroane. i 

3) Un. felon de atlas roş?), cu flori de aceeaș coloare.. 
Partea de sus este întrețesută cu brocat cu mult aur, - 
„pe care se închipuesc: Ioan Gură de 'aur, Vasile.cel Mare . 
şi Grigorie -Teologul: Spatele” felonului este ornat. cu: 
icoarnia Maicei Domnului, pe care se:află 120 mărgăritare. 
Pe gulerul de .mătasă roșie. întunecată se află inscripția:. 

Acest felon Va făcut dreptmăritoriul domn Io Ștefan. 
Voevod, fiul lui Tomşa, pentru sufleția sa, a părinților 

:săi şi a copiilor săi în anul 7122 (1614), Martie 18”: 
Acest felon, încunjurat de şireturi de argint veritabil, - 

“este de provenienţă bizantină şi reprezintă un preţ foarte. . 
mare. Comisia “însă pentru reinventarea şi taxarea obiec- - 
telor din mânăstirea Suceviţa, compusă . din 2: Ruteni 
*şi 2 Germani, l-a taxat numai cu: 200 coroane. o 

4) O păreche de. mânecări. de catifea roşie cusute cu: 
- fir de aur şi argint, căptușite “cu damast roșiu. şi pre- 
"văzute. cu. 16 verigi de .alamă.. Ele au fost făcute de: 
doamna Marghita: întru amințirea lui Simeon. Movilă - 
"Voevod, ceeace se cunoaște din fragmentele de inscripţie | 
sce aflăm pe dânsele?. „- SI | | 

„Mânecări au făcut.... Simeon: Movilă Voevod. so- 
“ului său lo. Sim..... dreptmăritoriului și fericitului, „ss. 

Mânecările „au fost taxate cu 100 coroane!). 

5) 'Manasterski, |. c., ex 1908, pag. 46—47; ad 5. După vechiul, 
-nventar să fi avut acest felon icoana lui Isus. . a | 

6) L. c., pag. 47. E i 
7) L. c., paa. 44—45, No. 170. 
1) Manasterski, |. c., pag. 41, No. 58. . _
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5) Patru lmânecări făcute idin .o bucată kde- brocat vechiu - 
de argint înflorit?). Ele sunt 'trase la inventar sub No. 
"216. şi taxate cu câte 50 coroane. .: . 

„1..6) Un vechiu brâu?) de acsamit negru cusut cu fir 
de aur şi argint, căptușit: cu piele şi înzestrat. cu idouă 
„paftale de argint ale căror capete. sunt aurite. EL poartă 
No. 237 şi este taxat icu 200 coroane. A 

- 7) Un brâu de acsamit :roşt) 'cusut cu fir de aur, căp- 
tuşit cu piele, prevăzut cu 2 paftale de argint ornate 
la. capete cu reliefuri. El.geste taxat :cu 250-coroane. 

8) Un genuncher (epigonation) 5) de: materie verde 
întunecată, cusut cu' aur și :argint şi împrejurat cu ca- 
tifea roşie. cu, borduri. Pe el se închipueşte Hristos bine- 

„cuvântând - cu “ambele “mâni;. are literile: Is. Hs. şi 7 
„stele... Pe: ambele -părţi: de Mântuitoriul: se află câte 3 
„capete de: îngeri și câte ,6 stele. ' Genuncherul este taxat 
“cu 300 coroane. Da a 

- :9)- Un: genuncher6). arhieresc. de. atlas cenușiu cu căp- 
tușeală roşie. EL este cusut cu fir de aur și argint. Pe 
el..se află “icoana Mântuitoriului şezând: pe - tron, în. 

"dreapta. lui :Maica Domnului, iar în- stânga loan Boteză- 
” torul. Aceste icoane sunt cusute cu fir de aur și argint. 

“ Inainte vreme capul lui Isus era! ornat cu 14 granate: 
mici, jar cel al Sf. -loan c'o-pietricică :sură. Astăzi, din 
aceste pietre, se află numai șapte. DR 
- Deasupra tabloului amintit şi arume la conul de sus 
al genuncherului, se. află o “cruce, iar la ambele părți 
câte un înger îngenunchind. i - 
„. De ambele:părţi-a: Mântuitoriului se află Inviarea lui 
“din înorţi şi Inălţarea lui la cer, iar dedesupt Adormirea 
Maicei. Domnului. --: . E a 

Cornurile genuncheriului sunt ornate. cu. câte un ca. : 
nat de mătasă. EL este taxat nuimai. cu.300.cozoane. | 
10) -Un epitrahil :ârhieresc?) -de atlas -roș cusut cu fir 

de aur şi argint şi «mătasă. Pe et se. închipuește sus, la... 
miiloc, . Mântuitoriul, iar de-o pârte i alta arhanghelii 

-. Mihail și Gavril, apoi-arhanghelul Gavril, şi Maica Dom- 
nului și mai miilți sfinți şi părinți. Pe epitrahil aflăm ur- 
„mătoarea inscripție slavonă; “care în traducere zice: - . 

„Acest epitrahil 1-a făcut doamna Marghita-'la sf. Su-. 
ceviţă pentru sufleţia lui Simeon Voevod”. . Ii i 

  

2) L. €., pag. 45; No. 73... o 
3) Li e., No. 74: a aa 

5) L 
ac. No 75, 

- Cm pag. 15, No. 71... ii , a 
6) [e pag. 41, No. 50. Se aa Me e 

7) Le ce. pag. 42, No. 062.) 

  

. 2 

I
I
I
 

e
 

e
 

a P
U
I
I
 

II
I 

  

m 
q
m
 

  
a
e
 

z
i
 

a 
i
i



73 

  

Acest foarte. preţiăs obicet Este “foarte. iscusit, lucrat. i 
„şi bine conservat. şi a. fost taxat numai cu. 300. coroane. 

11) Un; epitrahil arhieresci) de-o: materie albastră des- 
„chisă, cusut cu fir de aur şi argint şi: cu mătasă. EI cra 
înfrumusețat sus cu icoana Mântuitoriului,. care a. căzut. 

“Pe el aflăm icoanele: Doi ingeri; Maica Domnului, arhan- 
ghelul Gavril, sf. Grigorie, loan ŞI. Vasile, părintele Ni- 

, 

colai -şi sf. Aftanasie şi Chiril. Aceste. icoane cusute fie. | 
care îndeosebi din fir de aur şi argint şi mătasă au fost --. 

- aplicate: la epitrahil, care. pste compus' 'din două părţi. 
Aceste părţi. se țineau la un loc 'de masturi din cari astăzi 
numai unul a rămas. Jos fătâmmă de epitrahil 3 tanafuri | 

"de mătasă. Acest antic epitrahil,. 'd>- bună seamă un dar. 
de-al Movileştilor, este taxat numai cu 600 coroane.  - 

12) Un văzduh?) de. bracat galbăn întreţesut Ci aur. 
In mijloc se află o cruce cusută :cu mătasă roşie, în sus 
și jos cu atlas roș întunecat, îar pe delături cu imătasă; 
Văzduhul este căptușit cu pânză cenușie închisă: 'Sus și 
jos pe atlasul tiviturei, se: află următoarea. inscripţie. cu-, 

"sută cu fir de aur: -.. 
„Acest acoperemânt l-a făcut domina lui. Simen Voe- 

vod”. Probabil că acest acoperemânt a fost lucraf de 
însăşi mânele doamne: Marghita.: Cu toate că. acopere- - 
mântul are mare valoare artistică pi istorică, a: fost. taxat 
numai cu 50 coroane. . „. 

-13) Un văzduh (de atlas albastru- deschis: pe care se în- | 
-chipuește - 'Mântuitoriul la şi. altar, unde comunică din 
„potir pe-6 apostol şi. pe arhanghelul Gavril. Mai sus 
vedem soarele, luna :și: mar multe. stele cusute cu ir 

„de aur şi argint. 

Pe marginea de Sus a văzduhului se astă următoarea | 

. inscripție, cusută cu fir de âur şi argint: 

„A dat şi ucenicilor .şi “apostolilor săi, “zicând: beţi Ri 

dintru -acesta! toți acesta este sângele meu al legii celei 

noue' care pentru voi. Şi: pentru. mulți. se varsă. pentru 

iertarea .păcatelor”, iar pe: marginea de jos: . -. 

„Cu mila lui. Dumnezeu lo; Ştefan. Voevod. a făcut acest 
“acoperemânt. perittu biserica: sfântului. făcătoriu . de” mi- 

“nuni şi: arhierarh Nicolai, care seste î în Rădăuţi la - -anul 

+ 
7001 (405). i 

  

1) 'Manasterski, 1 „c., pag. 43, No. 03: 

2) L. c., pag: 45, No. 04. a , 

3) L.'c., No. 12. 
+) 'Melchisedec, |. c., pa. 54. pi Dan,. „Cronica Episcopiei de: Si 

Rădăuţi, pag. 209 și ilustrațiunea N6..55, pe. când Manasterski, . ': 

1. c. ex 1907, pag. 828, No. 56, susţine greşit, că ar. îi “un acor - 

| peremânt pentru potir. „i ra . .. 

zi



  

-tasă,. taxat cu 100 coroane. 
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“Acoperemântul se păstrează „în . Suceviţa sub No. 249: 
Ex 1863 

„= 14): Un acoperemânt (proschinitar) pentru, analoghion) 
„de: atlas vişiniu, cusut cu fir 'de aur și argint veritabil. 
EI este tivit co -matetie verde. în flori,:căptuişit cu nan- 
“king verde și: înzestrat. peste -tot cu flori și frunze. Şi. 

| n dar al 'Movileștilor.. El este: 
„taxat cu 500 coroane... . ... ii o 
”15)-Un acoperemânt pentru ânaloghion!) de acsamit'. 
roş întunecat, cusut cu aur și înzestrat. cu frunze de mă-: 

acest obiect se pare'a îi-u 

16) O perdea pentru ușile raiului?) de mătasă şi bro-: 
“cat de aur cu chipul 'Mântuitoriului, care binecuvântă cu. 
ambele mâni. Pe tivitura de atlas verde. dimprejur se. 
află. inscripţia cusută de mâna ldoamnei Marghita: 

Această” perdea a: făcut-o lo Simeon Movilă Voevod 
şi. a. înfrumuseţat-o : doamna- Marghita în zilele fiului ei 
Gavril Voevod»...  :: 0. 

Din această inscripţie concludem, că perdeaua sa făcut 
"- “între anii” 1606—1608, rând Simeon Movilă a 'domnit 

în Moldova, însă s'a prevăzut ku inscripţia şi ornamente 
de - însăși doamna Marghita. pe. timpul - candidaturei la - 

„ domnie alu Gavril, fiul lui Simeon Movilă, între anii 
.1608—1611, când domnia în Moldova vărul lui Gavril, 
adică' Constantin "Movilă. îi a 

Perdeaua este 'taxată cu 3000 coroane și măsură 250 
” „cm în lungime şi 170 cm: în lăţime. 

_17) O perdea3) de aceeași: materie ca cea anterioară, 
căptușită co materie sură. întunecată, taxată cu 50 cor. 

18) Un acoperemânt!): pentru: cap de: femee de mă- 
tasă roşie, căptușit în timpul. cel mai nou cu pânză âlbă: 

“La mijloc se află cusută stema Moldovii, apoi Sf. George 
ucigând balaurul şi acelaș vindecând pe un tânăr. Toate - 
aceste .tablouri sunt „efectuate cu cusuturi de fir 'de aur 
şi argint şi de mătasă. Şi acest obiect “de provenienţă 
Movilească este taxat numai cu 400 coroane. 

19) Acoperemânt?). pentru cap femeesc de 'mătase ro- 
şie la margini,.cu mătasă albă;.:aur şi 'argint: EL este 
taxat cu. numai 600 coroane. . e 
"-20) “Alte. două acopereminte) la fel cu cel anterior, 
taxate: cu câte 50 coroane: - i. a. 

  

1) Manasterski, |. c. ex 1917, pag. S19, No. 6. o 
2) L. c. ex 1908, pag. 46, No. 77. -- Ma ” 
3) .L. ec No. 78. a he aa 4) L. co pag- 47, No. 8... o: a ! : -5) L. c., No..82.. e E SI Lie No. 83 ee 

  

=
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-21) Un ştergar de. mătasă?): cusut pe ambele părţi cu 
fir de argint şi mătasă.. El este foarte vechiu și se crede. 
Ca' fost purtat ca brâu de: vreo domniţă. A fost taxat | 
numai cu 50 coroane. 

22) O faţă de masă8) cusută cu ornamente 'de fir de 
aur şi mătasă. 'Ea este taxată cu. 50 coroane. | 

_ 23) O naframă?) de mătasă sură, cusută pe ambele 
părți cu argint şi 'mătasă. Cu toate că: este un obiect 
antic, a' fost taxată cu, 20 :coroane: ” 

24) - Un antimis . de atlas roș întunecat, căptușit ku 
simplă pânză. verde de. casă. .In- inijlocul : lui 'se află o 
cruce patriarhală. cu '3 ramuri, care în. mijloc este ornată 
co “cunună de laure. In dreapta crucii stă;lancea, iar în - 
stânga trestia cu buretele în vârf. 'Jos, pe lângă cruce, 
se află câte un lcior . în. formă grecească. * Deasupra 
crucii stă soarele. şi: luna. In cele 4 cornuri ale antimi- 
sului sunt inițialele celor 4. evangelişti, iar sub posta- 
mentul crucii-se află un cap de..mort. Restul spațiului 
depe antimis. este ocupat. de: "următoarea . inscripţie sla- 
-vonă scrisă cu litere unciale: , 

„Altariul domnului D-zeului . Şi. Mântuitoriului nostru 
Isus Hristos cu prezenţa. sf. duh şi s'a - început, s'a zidit 
și sfârşit acest hram: cu numele “Adormirea precinstitei 
şi  prebinecuvântatei stăpânei noastre: -Născătoarei ” de 
Dumnezeu și purure fecioarei Maria, s'a. sfințit cu. mâna 
presfinţitului arhiepiscop chir "Anastasie, fiul “lui Crimca, 

- mitropolitul: Sucevii, în zilele dreptmăritoriului şi de Hr.. 
iubitoriului domnului nostru-lo Constantin "Movilă Voe- 
vod, cu mila lui Dumnezeu domnul! țării: MOldovii şi cu 
preiubitului: maică doamne Elisaveta, doamna . răposatului 

“Io Ieremie Movilă Voevod şi :cu preaiubiții săi fraţi 'lo 
« Alexandru şi Bogdan Voevozi,. în anul. 7118. (1610), Au. 
gust 15.10) - 

Antimisul trâs. Ja. inventar: sub „No. 246; este taxat cu 
300 coroane:. :.. , 

25) Acoperemânt de. mătasă deschisă pentru: s.. potir . 
, în forma s. cruci. .EI “este .cusut cu aur, argint și mătasă. 

In mijlocul acoperemântului este închipuit. Mântuitoriul 
Hristos zăcând pe discos, pe 'ambele părţi câte cinci în- 
geri, dintre cari doi apără trupul domnului cu: ripida, 

„dar pe la margini arhanghelii: Mihail, Uriel, Gavril şi 
„Rafail. | | 

+0 L. c., No. 84: | i 
8) L. c. No. 85. . p 
9) L. c..No. 86. 
10) Cf. Dan, 1. c, ilustrâțiunea No. 15 şi Manasterski. |. c. ex 

1017 _ naa S98—0 No 57. _ .



„16 A 

„Pe marginea de jos a acoperemântului aflăm următoa- 
"rea inscripţie slavonă cusută cu tir de argint: 
-:»„Aminteşte Doamne pe robii tăi dreptinăritorii şi de 

„bun 'neam loan şi Ecaterina întru împărăția 'ceriului” 1), - 
“Acoperemântul este taxat. cu 250 coroane. , Ă 
_26) Acoperemânt pentru potir?) de acsamit verde cusut . 

cu aur, argint și 'mătasă. Marginele lui sunt ornate cu 
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"George Movilă Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
i Moldovei, -:. : ... 

frunze de mătasă roşie. Pe el se închipuește trupul 'Dom- „nului zăcând pe ddiscos şi. pe ambele părţi 2 îngeri, sus, sboară P serafimi, iiar pe' la cornuri se află :4 ar- hangheli. - EI este prețuit cu. 250 coroane. 

  

1) 'Manasterski, 1. c, ex. 1908, pag 42, No. 60. - | 2) Le No 6 
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27). O shimă!). de chitai negru căptușit cu pânză nea- : 
1 gră. Aceasta se întrebuințează spre: înveșmântarea shim- 

jicilor, este ornată cu îinulte citate din sf. scriptură scrise 
în limba slavonă. Ea a fost preţuită cu 300 coroane. 

. l. Portrete. 

ii 1): Portretul lui Gcorge Movilă), episcopul de Ră- 

ste închipuit dăuți şi apoi mitropolitul Moldovii. El este, 

    

          
  

„= Petru alovilă Mitropolitul Kievului Ia a. 1633. 

“îmbrăcat într'o mantie verde, ţinând cârja arhiereaâs 
= 

că 

în imână. Camelauca, :care-i acopere! capul, este „ornată 

la frunte co cruce. 'Portretur lucrat pe pânză în oleiu este 

  

1) Lc, pag. 44, No. 66.. 
terski, ex :1907, pag. 821, No..24. 2) Cf. ilustraţiunea şi' Manas 
după cele ale lui Petru Movilă; în Iniţialele titulaturii. sunt luate 

duse în Euchologiul lui (Molitvenic) , din 

George 'Movilă, . Arhiepişcop-Mitropolit, : Kievului-Galiţiei, 

- Constantinopolui, Arhimandrit-Pecearski. : ai =. 

1646. — Ele -însamnă: 
Exarh-"
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încadrat în privazuri de lemn verzi cu. aur. Portretul are 
dimensiunile 185/111 cm, iar cu cadre cu tot 2 m+4-1.37 m. 
"Pe portret aflăm literele: G-M, A-M, K-G, E-K, A-P 
ȘI .Stema Movileştilor. EI a 'fost lucrat în anul 1837 de 
pictorul . Carl ' Renner'. din Cernăuți; după un portret "vechiu din .1600, «este taxat cu 400 coroane şi poartă „No. 475. Astăzi. atârnă, el în sala pentru oaspeţi, dar . “mai înainte vreme 'se afla pe. păretele din stânga polu- . 
-noşnicului. ..: : 

bă 
a 

2) Portretul lui Petru Movilă!), arhiepiscopul şi umni-- 
. 
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Petru Movilă Mitropolitul Kievului 

“(la - bătrâneţe). 

- tropolitul Kievilui. 'E1 este înfățișat în veşminte arhie- reşti, cu stema . Moldovii și Munteniei și'cea a Movile- ştilor. Portretul s'a lucrat în anul 1824 după unul vechiu din anul 1630. Mărimea lui este ide 220/110 cm şi este „Priils în cadre de lemn dat cu verde ȘI aur. Astăzi se află -el în sala pentru - oaspeţi, pe când. mâi înainte vreme . atârna “pe un părete din polunoşnicul mânăstirii. Por- tretul poartă No. 474 şi este taxat cu 600 coroane. Și 

  

DC. Eniceanu; Le 
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acest portret are inițialele. de sus, numai că- litera primă 
este: 

3) Portretul lui Șisfan--cel. Mare, lucrăt. în. anul 11845 
“de pictorul din Suceava, Laurentie Fialkowsky, este prins. 

în cadre aurite. El atârnă în sala pentru oaspeți,- poartă 
: No. 24/1 ex. 1863 şi este taxat cu 200 coroane. 

4) Portretul -episcopului Hacman Eugenie, rins în 
cadre aurite. El este:taxat cu 400 coroane.. 

5) Portretul egumenului Ghenadie Zaharovici, în caăre 
negre, prețuit. cu 150 coroane. 

06) -POrtretul egumenului Varnava 'Şindelar în “care 
aurite, prețuit cu “150 coroane. 

7) Portretul mitropolitului Teoctist Blejevici în cadre 
aurite, în preţ de 150 coroane. 
8) Portretul egumenului Dositei Tişcoviei în cadre au- 
rite, prețuit cu 150 coroane. 

9). Portretul arhimandritului şi egumenului Filaret Ben- 
deschi, din anul 1825, taxat .cu "300 coroane. 

'10) O copie a, portretului arhiimanăritului” și egume- 
-nului Ilarion: Filipovici, din anul - 1900, preţuiță cu 200. 
coroane. 

K. Cărţi vechi bisericeşti. 

A. “Miniuscripte slavonă, 

'1) Un Triod slavon „pentru luna Decemvrie, scris semi- 

“ uncial pe pergament, în. format folio.. Pe. ultima toae 'se 
află următoarea notiță: 

= „Această carte numită. Triod dela mijlocul în juniătă- 
țirii şi până la dumineca tuturor sfinţilor a binevoit 

dreptmăritoriul și de Hr.. iubitoriul. și singur stăpânito- 

riul domnul Io Jeremie Movilă Voevod şi. Va făcuteşi 

„Pa dat nouziditei: sale mânăstiri numită Suceviţa, unde 

este :chrain. mărita: liviare a lu Hs." D-zeul: nostru întru 

amintirea” domniei sale în-anul 7114 (1606), luna Maiu 1. 

Şi s'a săvârşit domnia 'sa în acelaș” an, “luna lunie 30, 

“în ziua Soborulu sfinţilor apostoli și a. trecut “din a- 

ceastă lume deșartă cătră : “doritul "Hs. „vecinica „pome-. 

nire domniei sale, * şi mai. bine ni-ar fi foșt să "nu fi 

răsărit soarele, decât să dispară din ochii noştri “lreptmă- 

ritoriul şi puternicul şi înduratui 'dornn, vai, vai cine me-a . 

„despărțit ide atâtea bunătăţi ale domniei sale; fiind atunci .- - 

“arhiereu în ţara Moldovii presfințitul . domn Teodosie . . 

Barbovschi, mitropolitul. Sucevii, care a fost. îndreptător 

acestor sfinte. cărți. Prohor. 

  

1) Melchisedec, 1 c., pag. 56 și Kozak, Iaschriften, pag. .169, 

No. 1.. Melchisedec descifrează criptograma cu cuvântul călugăresc 

„Prohor”. | . ,
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Cartea esteprevăzută cu wechiul No. 300 şi cu 433 
ex. 1863. Da | - 
2) Un -Minci slavon pentru luna lui Decemvrie, scris 
pe hârtie în format folio. Pe ultima foaic aflăm notiţa: 

-ete.?), ca şi -în Triodul. de sus. Cartea. poartă - vechiul 
"No: 66, b. şi: 432/1l ex.' 1863. - ae 

= 

„3) O carte de cântare slavonă, în cvart, scrisă pe per- 
gament cu iniţiale roşi, numită de fericitul episcop Mel-. 
chisedec greşit Nagramin3), care cuprinde slujba paştelor, 
paraclise, irmoase. şi psalmi pentru mărimuri. Pe verso. . 
primei foi aflăm următoarea notiță::  .: . 
 „Smeritul în Episcopie chir Teodosie Barbovschi, epis- 
copul de Rădăuţi, cu ajutorul lui Dumnezeu şi din inimă 
arzătoare cu a noastră bunăvoință am dorit și am' făcut 

TI N 

aim i RI          

  

    
"Emblema lui Petru Movilă 4628. .. 7 

„această „carte pe pergament din deapta. noastră avere 
pentru praznicul sfintelor paști și cinstiti paraclis şi ir- . 
„moase și psalmi aleşi cu pripele și am dat-o la sfânta. 
„biserică a mânăstirii Suceviţa, unde este hramul Inviării „Domnului Dumnezeului 'și -Mântuitoriubii nostrii . Isăs - "Hr. întru amintirea sa şi a părinţilor noştri. Iar cel ce „ar îndrăzni să ice sau schimbe din sfânta biserică -sau s'0 vândă, unul .ca acela să nu fie iertat (e. sfântul şi. cinstitul hram şi "de precurăta lui Maică “și de toţi sfinții - plăcuţi ai lui Dumnezeu şi neertat şi ide' smirenia moastră 
şi sub tare blăstăm. In anul 7112 (1604), Maiu 25: 

  

2) Melchisedec, |. c.. pag. 55-57. - 
3) Li e pag. 57, No. ML 
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A Cartea,. legată în „piele, este înscrisă la. inventar sub 
No. 434 (080. E 
"-4) Un manuscript, slavon .în octav, foarte “mic, bine - 
legat; care cuprinde” canonul crucii, înviării, naşterii, în-. 
timpinării, înălțării, adormirii şi Sâinbetii. EI. este în- . 
registrat sub No. 449/1 -şi provine din secolul al 6, : 

5) Un manuscript slavon. .. .: N e 
E! poartă No. 419 fex.::1863, este iun tractat aseatic a lui. . - 

Petru Damaschinul, scris pe hârtie şi are la.fine o: foaie - 
de pergament. . 

6). Triod, manuscript slavon, fără titlu, pentru lunile: - - 
Septemvrie-—Aprilic, sub No. 428 ex. 1863 (62). EI este 

'A scris. semiuncial-pe hârtie folio. o o i 
|“) ban Zlatoust, snanuscript slavon, fără “titlu, sub . 
No. '427/1L ex. 1863 (61,..b). El este scris pe hârtie în 

sec. 16 şi a fost proprietatea. Moldoviței. : . Se 
-S) Arătarea faptelor apostolilor, manuscript slavon, 
„scris uncial, pe pergament, cu litere aurite. Pe. ultima 
foaie aflăm notițele: . SEE a 

+ Acest Prazin s'a îngrijit să se înoească și lege a 

_ doua oară smeritul Anastasie, episcopul "de. Rădăuţi, în 

zilele dreptmăritoriului domnului nostru 'lon Vasile Voe- . 

  

totiul' m'am trudit scriind PD, 
„i Acest Prazin Pa. scris cu mâna mult păcătosul popă 

"“leremie din „Badenţi, în 15 a lunei Iunie s'a sfârşit”. 

„in anul 7052. (1544), Ianuarie 22 am ajuns cu ritualul 

“la finea. cărții aceştia, însuș Teodosie cu Anastasie, dia- 

conul și învățăcelulP.. o 

Cartea poartă No.:424/1 ex. 1863 (58, a)... 

9) Praziu slavon, scris uncial pe pergament folio, . cu 

cheltuiala mitropolitului Teofan, de diaconul “Michail, în: 

“Voroneţ; la 'anul'7052 (1542—3). EL poartă No.. 4224/1l --: 

şi -este taxat-cu 5000 cor... - RR E | 

»_*-10). Praziu' slavon scris semi-uncial pe hârtie. în se- . - 

“colul 16. Ei se află sub No. P4IIL. -.. Nae 

11) Irmologion. slavon scris pe hârtie. Cartea poartă 

No. 448/Ill ex. 1863.-Ea este: scrisă în sec. 17, cu semi-." 

-uuciale. Inceputul 'și finea lipseşte... pu 

12) Cuvântări: evangelice tâlcuite de loan gură de aur... 

Cartea. scrisă pe hârtie folio este înscrisă sub No. 427/IIl..-- RE 

„a 1863, '(61, .c.). .Scrierea. este semiuncială .şi cartea pror 

vine: din sec:.16. ce 
13) A pustnicului loan: Casian. carte scrisă pe. hârtie 

în sec... 18 și aflătoare sub No. 422 (56).: 

  

1) El este al II-lea cu acest nume. şi a arhipăstorit la Rădăuți 3 

:<din 1639—1635, cf. Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, pag. Sl. - 

od în anul 7150 '(1641), Sept. :23, însuş Ivanco scrii: |
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: 14) Faptele :apostolilor,- scrise pe hârtie. Cartea” este 
înregistrâtă sub . No. .424 (58, 0). - 

-15) -Zlataust, imanuscript slavon, scris semiuncial în . 
secolul 16, pe hârtie, în 30 Martie 7091 (1583). El a 
fost dăruit, după notița idela finea cărții, “la Suceviţa, 

“de NII, -proegumenul dela Slatina. -Tot acolo se mai află. o notiță în care se zice, că în 29 Octomvrie 7129 (1620) 
s'a simțit: în Suceviţa un cutremur: de pământ. Cartea “poartă. No. 427/1 (61, a). : -- a 

16)- loan Zlataust, manuscript pe hârtie, sub No: 426/] (60, a), scris semiuncial în sec. 16. Mn 
17)” Slujba dumnezeească. La mijlocul cărţii, scrisă pe. hârtie, pe marginea de jos se află notiţa: E 

s 

        

        

  

„ Emblema lui Petru Movilă 1630. . 

„Cu învoirea Tatălui: şi ajutoriul prestântului Duh, a- ceastă carte numită cu numele Liturghie şi â cumpărat-o. .- multpăcătosul şi nevrednicul ierei leremie, fost protopop da ţinutul Hotinului. şi cu soția sa Maria şi: cu copiii: „anume Nicolai, “Miron, Eutimie, Irina, “Catrina; Nastasia. și răposatele roabele lui D-zeu Ana, Agafia şi cu tatăl meu Roman și maica Sofica Şi cu fiii lor Georgie şi " Clementie, ierodiaconul Vasile, Nastasia, Andronie, Ga-. vril şi răposaţii robii lui D-zeu Carp, Eudochia din ţinutul. Dorohoiu în satul Adaşeni!) -şi am dat pentru această [i- turghie 1000 ugi, ca $ă fie tuturor celor 'scrişi amintire: 

  

1) Acest sat, situat pe Başău, există şi. aslăzi, cf. Frunzescu, Dicţionariu, pag. 2. : - - 

+ 
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și părinţilor noştri în zilele dreptmăritoriului și ide Hristos 
" iubitoriului domnului nostru loan Vasile Voevod în anul 
dela facerea lumii 7158 (1650),. iar. dela naşterea îru- 
„pească a Domnului Dumnezeului și Mântuitoriului no- 
“stru Is. Hr. 1650, cruugi soarelui 18, curgerea lunei 14, 
indictul 4, însă ... . 1) din luna Fevruarie -22-a: zi” 

Cartea este. înregistrată. sub No. 436/Il (70, b), scrisă 
în sec. 16 pe hârtie de format, quart. 

- 16) Slujba dumnezeească, manuscris -în quart mic pe . 
pergament. La finea: cărţii se află notiţa: : 

„Această sf. carte Liturghia au binevoit şi o au făcut 
dreptmăritoriul și de, Hs. iubitoriul şi singur stăpânitoriul 
-domn loan lcremie Movilă Voev od şi au dat-o nouziditei 

  

Frablema lui Petru Movilă 100. . 

'sale mânăstiri. numită Suceviţa, “unde: este hramul mă-: . 
“ritei Inviări a lui Hr. Dumnezeul nostru, întru amintirea : 
-domniei sale în anul. 7115 (1607), luna lulie a X-a zi. - 

__ Atunci a arhipăstoțit în pământul' Moldovii smeritul în - 
„arhiepiscopie chir Teodosie Barbovschi, care a îndreptat 
„această carte din dragoste pentru Hristos”. a 

Pe prima foaie * verso a cărții aflăm: notiţa: 
„L-am aflat zăcând în “Suceviţa, pe ieromonahul: Isaie 

„aşijdere și pe Lazăr”. . : 
„Cartea. executată în aur, colori şi arabescuri,. numără 
126 foi, este. legată în piele roşie și poartă No. 431 
(70, a): Ea este taxată cu. 2000 coroane. : 
19) Tipic, inanuscript slavon scris cursit, pe hârtie for- 

| mat quart mic. Scrisoarea elfioarte mică, cu roş și negreală : 

ici defect. — a E
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verzie, "care: este cam: m ştearsă. Cartea este legată, în piele 
“întinsă pe 'table .de, teiu. Pe prima foaie: atlăm motiţa:' 

„Această carte o a făcut episcopul George, Movilă”, 
“iar pe verso acestei foi notiţa: 

„Smeritul : ieromonah Enoh fiind eclesiarhi a sf. mână- 
stiri Suceviţa, în anul '7104 (1606), luna ilie în 'a 22-a 

„zi a scris aice pe numele loan zugravul şi “fratele lui 
Sofronie și. a răposat ieromonahul Visarion igumenul 

„în zilele. dreptmăritoriului domin' „lo. Ieremie Voevod: cu 
mila lui D-zeu domnul ţării - Moldovii”. 

Pe ultima foaie aflăm notiţa: 
PE 

"In anul 6939 (1421), Martie, 24 am sfârșit”: Dipă i 
„această. notiţă, acest tipic este cea' mai vechie carte află- 

- toare “in mânăstirea Suceviţa. „Ea „este trasă la inventar” | 
sub No. 431,(65):. A 
20) Trebnic manuscript în octav ide . hârtie, „scris se- 

- miuncial :în- sec. 16, No. 449/1 (77, a).: 
'21) Trebnic manuscript în. “octav. de hârtie, foarte 

defectă, 'semiuincial din sec. 15. No. 443 /H1l- (77, b). 
+22) Îrmologion slavon, imanuscript.pe hârtie auart iC. 

Este scris în “sec. 15—16. No. 445 (79). 
23) Apocalipsis sau Oterovenie scris pe hârtie octav 

„mare, în' sec. '15, No, 421 (55). d ! 
- 24) _Regulament, manuscript-sciis semiuncial pe hârtie - 
folio. în: anul .(1662), pe timpul lui Istrate Dabija Vodă.. 

„No, 429 (63):. Pe foaia. 42 aflăm notiţa: | 
” „Cu învoirea Tatălui și cu ajutoriul Fiului şi săvârşirea 

sf. Duh 4- Această carte numită. regulanient am cunipă- 
rat-o eu Solșrio și cu Vasile -din Samchov ăţ, cu soția sa . 
Tatiana şi cu “copiii săi pentru ertarea păcatelor și a 
părințilot lor în -zilele domniei 'îndurării sale Io Istratie- - 
Dabija Voevod; domnul țării Moidovii pe “timpul stăpâ-" 

„nirei îndurării sale domnului Miron părcălabul Hotinului 
„în anul 1662 şi a vândut-o Cozma. nou 'botezatul dascăl. 

din. Hotin dela biserica! precuvioasei: Paraschive”, 
25) Minei, manuscript din sec. "16, pe hârtie folio. No. 

430 (64). . 
26) Țarstvenicul lui Dariil, litopiscţ. sârbesc, scris spe per- îi 

gament. El să fie scris de imonahul Azarie î în: anul 1567., 
“Pe foaia: 40 aflăm notiţa: 

„ÂThimitropolitul George „Movilă! — în 4 Martie 7073: 
„(1565)». 

-La, finea cărții se află urm toarea notiţă: In” anul 
 (7075—1567), apoi cu altă scrisoare: de 

„Acest letopiseț” l-a cumpărat Georg sie Movilă, mitro- 
politul Sucevii şi +-a dat la mânăstirea “din Suceviţa, 
unde este "hramul Inviării - Domnulhăi Dumnezeului şi 
Mântuitoriului nostru Is. Hr. şi „cine va Yoi. să-l jee. dela: 
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mânăstire să, fie. blăstămat de sf. hram”. Cartea poartă 

No. 420 (54). -. de | ea „poari 

SI - 

„= 27) Imvăţătură pentru ecleziarhi. Manuscriptul este scris 

pe hârtie în quart de ierodiaconul Gherman la 1794: No. 

435/1L.(69, b). | A aa 
| (63 „ripieul “slujbei! bisericeşti pe un an, No. 435/1 

PA o. ai Ia 

Pe păretele' dela fine aflăm notiţa:. -.-. | 

„Nicolai episcopul Rădăuţului”. Cartea “este scrisă se- . ; 

miuncial pe hârtie foliot). .- e: 

29) Minei pentru luna lui Maiu.. Manuscriptul. slavon 

_scris semiuncial pe hârti€ folio. La mijlocul cărţii se. află: 

următoarea notiță:. e Sa 
„Acest Minei pentru luna lui Maiu l-a făcut Teodosie 

“ Barbovschi, episcopul de Rădăuţi şi “l-a dat la mânăstirea - 

luna lunie 25”. Sta i 

Pe dorso a ultimei foi din carte aflăm notița: 

„In anul Domnului dela zidirea lumii lui Dumnezeu 

7173 =:1665 şi dela întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, 

în luna lui Maiu -30 am sosit la Suceviţa ierodiaconul 

Arsenie, icrodiaconul Varlaam, monahul Veniamin”. Car- 

tea poartă .No. 432/i (66, a). e 

30) Faptele apostolilor, imanuscript slavon pe perga- -- 

ment, înfrumusețat .cu arabescuri- foarte frumoase în cu- ” 

“lori. Pe ultima foae a cărţii aflăm inotița: i 

* Cu poronca' şi darea presfinţitului: mitropolit Teofan . 

“sa. scris acest .praxin ȘI la dat „la: biserica, uride este”. 

“hramul domnului Dumnezeu şi a precuratei. lui Maice . 

şi a sf. şi măritului: marelui “mucenic. Georgie din 'mâr 

năstirea' Voroneţ, ca să-i fie lui amintire pentru. nesfâr- 
A 

- Suceviţa ca rugă sie şi părinţilor săi, în anul 7112 (1604), -. 

şiţii veci, şi s”a. scris de' mâna diaconului Mihail şi sa . | 

"săvârșit în anul 7052 = 1543, luna: Decemwrie 21%.2) 

„Manuscriptul este tras la inventar sub No. 424 (58,b). . 

31) Viaţa sf. Ioan: Scholasticul, manuscript slavon, fără . 

titlu. Pe ultima 'foae aflăm motița:. .. ai 

„loari. Ştefan Voevod, cu. mila lui” Dumnezeu domnul. . 

țării Moldovii”, apoi 1734, August 20 şi o notiță polonă. - 

No. 437: (7D)..EL a fost scris de călugărul 'Amon din 

  

1) Se pare că a fost scris în-anul 6939 (1431),: după: mărturia 

- Inventariului vechiu. “Tot -acest inventar ni Bpune, că mânăstirea a 

posedat un Penticastar - pe: pergament dela 'leremie Movilă - din 

_ ZA14 şi o Carte a psalmilor, tot dela acest domnitor, în quart; . 

din anul 7115. O... N a IER i. 

9) După inventarul cel vechiu să se fi aflat. în Suceviţa şi un 

“alt exemplar al. Faptelor “apostolilor, tot me „pergament, din Ră- 

- -dăuți, dela anul 7051. (1542). i 

DI
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Moldoviţa semiuncial, - pe “hârtie format quart, în 7005 
(1596): şi dăruit Suceviţei. | 

32) Molitvenie, manuscript slavon, care: la fine are 
„notiţa: , ÎN a ai 

„Acest sf.. mmolitvenic l-am” jertfit noi smerituil Teodosie 
:Barbovschi, arhiepiscop. şi. mitropolit al Sucevii “în această 
țară a Moldovii din-averea noastră dreaptă şi. de Dum: nezeu dăruită şi l-am! făcut ca să! ni îie amintire pentru. sufleţia noastră și a „părimților noștri şi pentru vecinica „pomenire și Pam dat la mânăstirea din Suceviţa, ca să fie nestrămutată. nici când: în „veci din sf. biserică. “lar „ cine ar cuteza să-l schimbe. sau cu oareșicare șireclic „să-l iee şi să-l vândă, să; fie. blăstăwmat şi neertat :de Domnul Dumnezeu şi de smerenia moastră. In anul 7114 (1606), luna lui Iunie 5”, 3 RE 

Cartea este: trasă la inventar sub No. 440 (74). „_33) “Viaţa sfinţilor. Cartea scrisă Semiuncial 'în- sec, 15—16, pe hârtie folio mic este defectă și poartă No. : IE - E . ” , ” 
444 (718). - | 
34) Tipicul- slujbei "bisericeşti, scris semiuntial în sec. „16 pe hârtie quart mare și este tras Ja inventar sub No. 438 (72). e 35) Ceaslov slavori scris uncial în sec. 16 pe hârtie.- El este foarte defect şi poartă No. 441 (75). 36) Două Irmologhioane - scrise pe hârtie quart mic, unul cursiv și altul semiuncial, în sec. 17 şi 18. Ele sunt. " inventariate sub No. 448/1 4-II ex. 1863,- | 37) Un Pomelnic scris pe 22 foi de pergament, în quart, cu vignete aurite, 2 foi dela început însă şi 45 dela fine - sunt scrise. pe hârtie. Cartea este. legată în piele. Po- - melnicul a fost început la 3 Septemvrie 1580/1 de *Georgie Movilă. EI poartă No. 740/I1 ex. 1863. | 38) Pomelnic scris în limba slavonă pe 12 foi de per- “gament şi una de hârtie groasă, la început lipită ide “păreţii “de piele în- cari sunt întipărite flori aurite şi 101!/4 “foi de hârtie la fine, dintre cari 3 Sunt nescrise. Mai. “târziu sa adăogat cărţii, care are o. formă lungăreaţăi "şi mărimea de 11.7-+3.7 cm, 0. coală de hârtie pe care se ară, Serise nume. Cartea poartă No. "740/1 ex. 1863 (240, a). ee | 39) Marele Pomelnic al mânăstirii Suceviţa, scris pe "pergament, înzestrat cu tablouri şi flori colorate . în. - „limba slavonă. Pergamentul. este lipit pe o colosală tablă: de lemn. Pe pomelnic se reprezintă Hristos ca judecător, “Şezând pe scaun, pe ambele Părți Maica Domnului Şi “Apostolii, deasupra Ingerii şi Serafimii, dedesupt Duhul “sf. în chip de porumb. In (dreapta stă ceata drepţilor, dar în stânga cea a osândiţilor. Pomelhicul, care poartă 

  
- 

9 
e.
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No. 461, a fost început 'de. George 'Movilă la anul 7096. 
(1588). Tablele .pomelnicului -sunt astfel aranjate, că 2. 
părți. depe margini. se pot închide, așa. că: ele acopăr 

„faţa. 
40) Irmologion. El este scris în limba slavonă, pe: 

hârtie de mare octav, la-anul 1795, în mânăstirea Neamţ. 
El se păstrează sub No. 414. - Pi 
41), Pravila sf. părinţi, scris seiniuncial în sec. 15—16,, 

pe hârtie folio mic, cu cerneală roşie. El'este defect și 
poartă No. 446 (80)...  .- „: “ 
42) Pravila sf. Apostoli şi Soborarelor, Cernăuţi, 1815.. 

Poartă No. 736:(236). .. ..... | i 
* 43) Scurtă descriere a Lavrei: Adormirei 'din Pociacov.. 
Manuscriptul din 1859, scris pe. 22 foi, a fost adus la 
Suceviţa de Maftei E. Negornyj 'din Pociacov şi. dăruit 
Suceviţei de ieromonahul :V. Şindilar. . 
44) Pomelnic slavon zugrăvit pe-o tablă de lemn. El 

a fost scris în 25 Noemvrie 1772, când a fost sfinţit ide-: 
_Dositei, episcopul Rădăuţului. No. 740/1I[:_ 

B. Tipărituri slavone. .. 

-“1) Irmologhion, fără titlu, sub No.. 417, -ex: 1863.. - 
"Viena, 1791, quart.. ....... E 

2) Invățăturile precuviosului părintelui nostru Aba Do-. . 
_rotei, Lavra Pecerska din' Kiey, 7136 (1628). Cartea are 
în prefaţă o dedicaţiune pentru. Petru Movilă: de. Filotei. . 
Kizarevicz şi poartă No. 353, ex. 1863. . , 

3) Solie cătră. fratele doritor să) i se. trimită .cuvintele 
"aflate ale precuviosului nostru părinte :Aba Dorotei. Car-. 
„tea, fără titlu, poartă No. 353/il ex:: 1863. i 

4) Trebnic, tipărit în Pecerska Lavra din Kiev în 16: - 
Decemvrie “1646, cu binecuvântarea mitropolitului Petru - 

Movilă. Cartea este în 3 tomi, sub No. 340/1, 340/I1.şi. 
340/11, ex. 1863... .. _ PI a 

5) Prolog,. Moscva, -(1755) 'Febr. 3, No. 344/I-+II. . 
-“6) Cartea vieţii sfinţilor, tipărită în. Pecerska Lavra în: 

1689, lanuar 1700 .și. Septemvrie 1705, în 3 toini, No. 

343/I---HII, ex. 18603. 
"*7) lrmologhion Leov, 1709, -Mai 25, No. 356, ex: 1863. 

EI a fost: dăruit. Suceviţei (de. mitropolitul Antonie. . _ 
8) Născătoare de. Dumnezeu, tipărit în 13 August 1707 

“în 'mânăstirea lui Varlaam. Vasilievici, din. Cernigov, No.: 

355, ex. 1863, tc te 
9) Cuvântări asupra” Faptelor sf. apostoli, tipărit: la 

„anul 1624 în Pecerska: Lavra. No..350, ex. 1863. 
10) Sf. scriptură; testamentul „vechiu şi nou, fără titlu, 

sub No.. 345, ex. 1863, tipărită în 1581,.la Ostrog.
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10) Invățăturile “Iu Calist,. traduse în ruseşie: de Petru . 
Movilă, fără. titlu, sub No. 347, “ex. .1863; "Ele au fost 
tipărite în. 1637, în'.Pecerskaja Lavra: din Kiev. 
12) Ciivn nâtări, fără titlu, sub No. 349,:ex. 1863, Kiev 
1659. . 
13): Invăţătura lui Vasilie, arhiepiscopul Chesarei ' Ca-. 
padochiei, fără titlu, No. 348, ex. 1863. Ostrog 15094. 

ERE 14) Liturgicr, fără titlu, sub No. 674, ex. 1863, Moskva - 
1721. 

15) Minunile presf.  Nscătoairei de. Dumniezeu, fără 
"titlu, No. 251, ex..1863. - | 

'16) Liturgier slavon, octav mic, fără btu, suib No. 44), 
„338, Kiev 1775 și unul 1806, No. 330. 

| 17) Desfășurarea | datoriilor: fiecărui creştin, Moscva - 
1754, No. 293. 

18) Trebnic, tipărit î în pecerska” Lâvra la 1775, sub No. 
| E 384,- ex. 1863. : 

10). “Triod slavo: român pentru lunile Septemvrie—De- 
cemvrie, fără titlu, sub No.: 86. 

20) Cartea s. Isac. Sirianul, Neamţ, 15 "Octomvrie 1812, - 
“sub No: 585 (88). . 

21) Acatiste şi canoane, tipărit la 1741 în  Pecerska 
„Lavra, sub No. 735, ex. 1863. , 
22) "Trebnic, tipărit la, 1877, AL Decemvrie, în: Pecerska 
Lavra, sub. No.. „32. -. . 
23). Cartea' vieţii sfinţilolr pentru Tinile: Tunie, Iulie E 
“August, tipărită în Pecetska Lavra din Kiev la anu 1764, 

„sub-No. 386, ex. 1863. 

  
24) Viaţa lui Paisie, fără titlu, sub; No. 1363, 379 şi 386, 5 | 

ex, 1803, în 2 exemplare, Neamţ, 1836. 
25) Psaltire cu .explicări, tipărit Ia 14 Noemvrie 1781 în 

Lavra Pecerska, sub No. 417/5, ex. 1863 (37). - 
„26) Cartea lui, Efrem! Syrul,. tipărită la' 1701 în' Mosiva, 

sub: No. 389'(24).. 
| 27) Cartea vieţii sfinţilor, în 3 tomi, tipărită” în Lavră 

„ Pecerska la 1764, sub: No. 386/1 (23, 2), 38011 (38, b), 
și 386/1IV (23 'd). Cf. No..23. 
* 28) - Piatra "dredinţii, tipărităi la 1730. în Pecerska La-. 
vra. din Kiev,:sub 'No.:351 (9). „ 

„_29) Pravila, tipătrită Ja 1760. în Peceiskă Lavra, sib | 
No. (42) 47/41 şi alta Win 1707, No. 41 7/10... 

__30) Acatistul marei -muceniţe! Vazvara, tipărit Ja 1859. 
“în Pecerska Lavira din Kiev, sub No. (41) 417/0. | 

31) Faptele sf. apostoli și Apocalipsa, format mic, fără 
titlu, sub No. 673 (174).. 

32) Canonul Născătoarei de Dumnezeu, tipărit la 1746, 
„în Lavra Pecerska „din Kiev, sub „No. 668 70).
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| 33). Cartea sf. Sfinţitului mucenic : Ignat, tipărită, la 3. 
Septemvrie '1784. în Myskva,. sub No. 634 (136). 

34) Minunile presfintei stăpâne noastre: Născăitoarei de - 
Dumnezeu și pururea fecioarei Mariei, fără titlu, sub No. 
(43), 749/b., 'quart imic, tipărit la Leov în 1665. 

35) Liturgia sf. Vasile, fără titlu, sub No. 45. . A 
36) Canonul Inviării, tipărit la 1734 în Leoy, sub 

No..48. - . 
37) Triod slavon, “fără titlu pentru | lunile:. „Septemvriez 

Fevruarie, sub No. 49. 
38) Antologhion, tipărit la 1759 în Moskva, sub. No. ..:. 

417 (9). _ 
39). Trebnic, tipărit la” 1750 în: Lavra Pecerska; No, 

589 (92). 
40) Ceasolsov, tipărit. la 1748. în Lavra Pecerska, No. - 3 

"588 (91) şi unul din 1764, No. 412. , a 
4) Cântări, psalmi şi stichuri, Cernăuţi 1847, Noi 659/, a 

AFHIIGL, ab). 
42) Scurtă şi adevărată istorisire asupra Rascolnicilor 

(Lipovenilor) “de - Platon Atanajcovici, „Buda, „1848, . No: 

05211—1V (154, ab e-|-d). | 

43) . Extras. din. (darea ide samă a mărturisiri drept: 

credincioase. pentru anul 1836, (St. Petersburg 1837,. No. i 

638 (140). 
44) Catichis misionar, 1780, tipărit! în Mânăstirea din 

" Potieva, No. 637 (139). 
45) Psaltire, de Pau, Kenghenţei, Buda; 1821, No: 638 | -- 

137). | 
( 46) Pravita monahală, Kiev, 1851,- No. 713. (2139. 

47) Expunerea datorinţelor vieţii “monahale de rând 

fără -titlu, No'. 708 '(208). 
48) Liturgier, Lavra Pecerska idin 1762, No. 381, 

altul fără început, dela începutul: sec.-18, No. 417/12. 

49) Floarea s."Efrem: Sirianul, Kiev, 1857, INo. CA /t0). 

50) Faptele, Apostolilor, tipărit în. Moskva la 1759, Di 

„No. 329. : 
51) Faptele Apostolilor,(tipărit î în Kicv la 1753, No. 331. 

„.-52) Minei lunar, în '12,tomi, tipăriți în Moskva la 1774, 

No. 333. : . 

53) Psaltire, tipărită în i Kiev: Ia. 1760, No. 366. 

54) Octoich,: tipărit în Kiev la 1768, No. 352. 

55). Istoria sf. "loan 'Damaschin despre. Varlaam şi 

. loasaf, tipărit la începutul, sec. “17 de ieromonahul loasaf, A 

vicariul. mânăstirii Moghilev: Inceputul lipseşte. No. 354. 

56) Liturghier, tipărit în. Kiev la 1740, No. IL SI 

57) Minei, iz 6 toimii, pe anul întreg; [Kiev 1750, No. 887. . 

58) Liturgia 1 înainte sfințită, fără început, sec. 17, „No. 

MTA3 | Sa a
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59). Catavesier, slav şi greceşte, deasupra. scrise ideş-: 
“uşiri româneşte, tipărit (2), formatul este de 6410. No:670, . 

60) Expunerea principalelor: datorinţi ale iiecărui €re- 
:Ştin; Moskva 1794, No. 788... ::: * 

_-C. Manuscripte române. - 

1). Calendariu pe 112 ani, manuscript în folio, sub “No. 734. ex. 1863.. a a a i 
2). Floare cuvintelor, cari le cuprinde în “sine: slujba „„praznicilor” împărăteşti, etc., peste tot:anul, scris în 13 

Septemvrie 1783; Pe ea aflăm notița: Ego Samuil Caritor SSchul Maister von Ragla ano :1783.. Cartea poartă No. 439 (73). m? | E 
3). Canoane, manuscript român defect, “No: 447 (31), 

“scris folio în sec. 18. a a 
4). Planu pentru întreaga Eparchia Bucovinii, este a sf. mânăstiri Suceviţa, sau prescris la anul 1850, latin- „Berman, No. 576/1V (87, q.. . : 
a Pentru clirosul. mânăstirilor, No. 576/1l--111 (87, bc)... - a E 

6). Planul -regulării depe altul vechi, priscris de ieromo- 
„nahul' Isaie Zugrave.în Suceviţa la 1 August 1843, dăruit 
mânăstirii de . egumenul Dositei Tişcovici, No. 571/1 AST ao : 
__7) Protocoale poroncilor bisericești ex. 1785 și 1800— 1830, No. 573/1—VI (S5, af. | 

S) Catechizaţie mare clericesc, No. 449/1V (83)... 
» 9). Bogoslovie scrisă de. Teodor Dracinschi, presviter, „în 20 Decemyrie :1799, No.-758, ex. 1881 (263). „__10) Bogoslovie ce a învăţat  Clericii „Supt Arhiereul . „Daniil Vlachovici, Eparhialnic Episcop al Bucovinii, să adresește sau. agiorisește Bibliothikii a sf. Monăstiri Su- -c(e)aviţa de iscălitul Ghenadie „Zaharovici, arhimandrit “şi igumen la anul. 1852, No. 449/III-+IV (413). 

11) -Catechetica, scris folio, No. 325 ex. “1829. 
12) Insemnare asupra tuturor călugărilor ce se află - „acum în mânăştirea Suceviţa din Eparhia Bucovinii,.1785, . NOS 

„.13) Istoria: domniei lui Ieremie Movilă Vodă, traducere -din izvoare polone, un caiet scris. cursiv. în secolul 'al 19-lea, No. 84/b: și al Inv. No. 4491. 
„14) Istoria domniei lui. Ștefan cel: Mare, scris cursiv | “pe hârtie folio. Caiet -nelegat, din secolul :19.. No. 449/1. 15) Pomelnic, scris pe hârtie folio şi început de :Do- 'sitei,. episcopul Rădăuţului, în 1769. E1'constă “din 30 * “foi legate, în piele şi poartă “No. 741... 

î 
4 3 
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D..7 ipărituri române. : 

1) Catichizis mic, Ceraăuţi, 1804, No. 15) 310, rom. 
- slav. german. 

2) Octoichos, adică Osmoglasnic, Cernăuţi, 1804, 
„No. 675. 
3) Invățătura creștinească, laşi, 20 Septemvrie.' 1850; 
No. 676. 
să Carte folositoare de suflet,. fără locul tiparului, ex.. 

00. 
5) Kyriakodromion sau: Evangele. învăţătoare, Bucu- 

reşti, 1732, No. (317) 812. 
N Simeon, arhiepiscop Tesalonicului, București, 1765, 

o. 662. 
7) Pidalion, Neamţ, . 1844, No. 370, 
8) Prolog, Neamţ, 1859, No. 173 fa-tb-ke-td, ex. 11.. 
9)- Molebnic, adică carte cu rânduială, rugăciunilor 

- pentru Impăratul a toată Rossia, laşi, lunie 1828, No. 
587 (90). 
10) Besericeasca Istorie a lui Măletie; Iași, 1843, No. 
591/I—VII (93, a—h). : - 
11) Catavasier, fără titlu, octav foarte rhic, legat în. 
piele şi dăruit mânăstirii în (1604), No. 679 (172)... 
12) Orologion, adică Ceasoslov bogat, Braşov, 1806, 

„fără No. 
13) Biblia, Sanctpetersburg, în 15 August 1810, No. 1: 

14). Scurtă istorisire și. chronologia despre Mitropolia 
Moldoviei, de Neofit Scriban, “Paris, 1857, No. 131. 

15) Cvestia . învăţăturii publice, de G: Asachi, laşi, 
1858, No. 627 (127). 

16) A: sf. Vasilie celui “mare cuvânt. ce iaste,. chipul. 
mmonâhicesc, fără titlu, No: 617 (117). : . 

17) lubitoriul de : înţelepciune (Invăţătură dogmaticea-- 
scă), Iaşi, 1831, No. 610 (111). 

18) 'Universalul institut de păstrare, de Ioan Malupea;. 

tradus de Petru Lopulov, Viena, : 1846, No. GIl (112). 

19) Invăţături religioase,;-imorale şi istorice, laşi, 1844,. 

de arh. Filaret Scriban, No. 595 (97) şi 644 (145). 

20) Istoria” sfântă pe scurt, Iaşi,- 1847, “de Filaret “Scri-- 

ban, No. 594 (96). 
21) Azbucoavnă, Neamţ, 1847, No. 665: (167). 

„-22)- Morala creştinească, . de F. “Scriban, ; laşi, 1855, 

No. 664 (166). 
23). Carte folositoare - de suflet, Iași, 1819, No. 660: 

(162) şi Bucureşti, 1802,. No. 811. 

24) Micul Comenie (româno-german), Czernovvitz, 1849,. 

No. 654 (156). imi



9% 

25) Bucoavnă,; Cernăuţi, fără « dată, No. 653 (155). 
26) Psalmi, - “Neamţ, 1836, No..651 (153). 
21) Poetice 'cercări a lui „Michail Cuciuran, laşi, 1839, 
No. 648 (149).. 
__28) Despre Holera epideziiastă de. Costachi: Varnav, : 

„alşi, 1848, No. 647 (148).. Sa 
„7..29) Almanach : de învățătură, de Mihail Cogăinieeanu, 
„aşi, 1842, No. 646 (147). ! 

30) Sinopsis; adică adunare de multe învățături, laşi, IN 
1857, No. 640 (142).: _ 
31) 'Funie, : lași, 1831, No. 645 (146). 

32) Piatra scandelii- de. Ilie  Miniat, aşi 1844, No. 
639 (141). 
33) Elemente aritmetice “arătate fireşti, de Amtilăchie 

.* Hotinul, Iași, 1795, No. 632 (134). 
34). 'Cinstitul Paraclis a sf. şi întocmai cui. Apostolii, 

| împăraţilor Constantin şi Elena; fără titlu, No. 696 (196). 
35) Istoria vest și ost Roimanilor, Timişoara, 1857, No. 

682 (183). | 
36) Rânduiala: hirotoniei arhierești, Neamţ, 1855, No.. 

683 . (184). 
37) Apologia, laşi, 1803, No. 375. (230). 

- 

38) Cuvântări bisericești, de . Samuil Andrievici,. Cer 
_-năuţi, 1860, No.. 729/1-Hil (229, a--b). 

39): Raport. anual a comitetului pentru. înfiinţarea şi. 
_<hîvernisirea bibliotecii țării din. „Bucovina, 1853, No 
„122 (226). : 

40) Prăznuiţea solenei desvăliri a chipului. împăratului 
nostru Francisc Iosif: |, 'de Teoctist Blajevici, Cernăuţi, € 

"1854, No. 723 (223). 
| 41) Lexicon .de conversăţie,, de” George Asachi, Iaşi, 
1842, No. 716 '(216). -.: 

Si 42) Liturgica, de Samuil Andrievici,: Cernăuţi. 1860, 
No, 715 015): i 

43) Istoria. bisericească, „pe „scărt, de. F.. Scriban, laşi, Sa 
1838,: No. 707 (207)... 
44) Constituţia * pentru înipărăţia. Austriei din 4 Mart. 

1849, Cernăuţi; 1849, No. 703/I1 (203, b).. 
„„1.45) Carte soboricească a clerului Moldovii, din 1 la- 
- nuarie -7260 '(1752); No. 697 (197). 

46) Slujba sf. mucenic Haralambie, Neamţ, 1853, No. 
„702. (202)... 

47) Istoria Greciei, de Catincă Asachi, laşi, 1853, No. 
“700 (200). . 
a Ostăşirea nristienească, 1859, "fără oc, „No. 695. 

49) Manualul adevăratului reies, de, arhimandritul 
. Dionisie, laşi, 1858, No. 690 ' (190). 

i 
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30) Geografia sfântă, Bucureşti, 1859, No. 691 (191). | 
51) Cuvânt din dumnezeeasca Scriptură, Neamţ, 1359, 

No.. 689/1—II (189, a+b-e). . 
52) Ceasoslov, fără titlu, No. 678..: 
53) Cuvinte 22 pentru: purcederea prest. Duh, "Buzeu, .. 

1832, No.: 679 (180). 
54) Carte de pravilă, partea - L Cernăuţi, 1807, No: 
677/1-+Il (178, a+b). | 

55) Catavasiariu ” grecesc Și românesc, “Buda, 1818, No. 
1792 (2602). . 

56) Checragarion al diimnezeescului. și. Sfinţitului Au- 
„gustin, episcopul lapponiei, „Neamţ, 5 Iunie 1814, _No.. - 3 

759 (264). | 
57) A lui Teofilact, arhiepiscopul: Bulgariei, Tăleuirtă- 

celor 4 Evanghelii, Iași, 1705,: No. ..365, ex.“1863. . 
58) Chronograf, Neamţ, "1837, 'No. 372, ex. 1863. 
59). Armologion, Neamţ, 1827, 15 Martie, No: 406, ex. 

-- 1863. 
60) Viaţa stareţului Paisie, 16 Iunie 1836, No. 363 şi 

379 ex. 1863. . E 
.. 61) Tălcuirea Psaltirei” de Teodorit, Buzeu, 18: “Sept - 

1840, No. 374. Ă 
62) Puţul, sf. 16an Gură de aur, Buze 1833, Iulie, 

„No. .364. . E 
63) Chiriacodromion, Sibiu, 1855, No. 408 - (28). Te 
64) Adunarea cazaniilor, folio, Beci, 1793, N. 406 (20). 
65) Biblia, Blaj, 1795, No. 396 (25).-- - a 

..06) Slujba Inviării, Iaşi, 1846, No.:39.. 
67) Psaltire în :versuri a mitropolitului Dositei, fără 
titlu. Fa a' fost tipărită la 16734), . în - mânăstirea din . 
Uniev, din Podolia. La fine sa adăogat câteva foi. din - 

Acatistul “Maicii "Domnului, tipărit de. mitropolitul, Do- 
sitei, tot în Uniev, în 1673, No. 633 (135). 
68) Psaltire a . mitropolitului Dositei, Iași, 11- “Aprilie 

-(7188==1680), No. 667 (169). Cartea a fost tipă- 

rită în limba slavonă. și română la 16702) în, laşi co, 
dedicație în prefaţă. pentru Duca-Vodă. - - 

69) Gazeta Transilvaniei, ex.. 1848, No. 739 (230). 

10) "Foaie pentru 'minte, inimă şi literatură, ex. 1848. 

71) Noul “Testament, St. Petersburg, 1847, No. 358. 

72) Viaţa fericitului stareţ Paisie, Neamţ, 1836, 2 exem- SE - 
plare, No. 386. 
73) Invăţătură. pentru. târnosire bisericii, tipăjita în 

sec., 18, No. 41714. a 

D Melchisedec. O “vizită la câteva mânăstiri “din Bucovina, “pag, - 

58 şi Bibliografia românească Veche, + Bucureşti, ;1903, tom.. „hi 

„+ pag. 211 şi 815. 
2), Melchisedec, Li c.; ; Bibliografia, 1. E paz.: :226.
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E.. Manuscript în limba germană. 

„1) Das Kloster Skit in. Maniawa, scris germăneşte şi 
ruseşte în 1851, constă din 12 foi prinse întrun caiet şi. 

_se păstrează sub No.* 737. 

FE. Tipărituri în alte limbi. 

a) In limba greacă: 

1) lon' Matimaticos, Lipsca, 1767, legată în perga- 
“ment; No. 593 (95). ; 

2) Versurile lui David, fără titlu, No. 592 (04). 

b) /n limba latină: 

1) Brevarium romanum, NO. 253, a-+-b (751 /b), ex. du-- 
cali canipi denensi typographeo a.:D. 1750. 

O în limba polonă: 

„_1) Carte “polonă despre Antichrist, Hristos, biserică,. 
etc., fără titlu, No. (313) 808, €ex..1733, fără frontispiciu. 

Afară de cărţile amintite mai sus, se mai află în bi-. 
blioteca mânăstirii - din Suceviţa încă multe alte cărţi bi-. 
sericești folosite în biserică şi altele în limba germană. 
de cuprins diferit, cari nu s'au îndus aici pentrucă ele, 
atât din punct de vedere al vechimii, cât și al istoriei, 
nu prezintă oarecare interes. 

1 

| L Clopote. 

1) Un. clopot mare donat de leremie Movilă Vodă în. 
anul 16061): şi .reînoit în 7 Martie 7228 (1720). EI este: 
ornat cu icoana Inviării Domnului 'și emblema Moldovii, 
cumpenește 900 klgr. şi este prețuit cu 5040 coroane.. 
Inscripţia depe acest clopot. este următoarea: ” 
A) -Pe marginea de 'sus: e | 

" „Invierea ta Hristoase, Mântuitoriule 9 cântă îngerii: 

  

1) leremie Movilă a comandat în 13, Iulie 1598, în Bistriţa,. pentru clopote," 200 măji de aramă, ari însă au fost confiscate. de 'Mihai Viteazul în 25; August 1600. Apoi cumpără el altă aramă. | în 21 lunie 1605, Cf. Hurmuzaki, Documente, XV, pag. 741 şi. 
XVz, pag. 826. . - E PRI E Ia i 
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în ceriu și pe noi'pe pământ'ne învrednicește a te cânta şi mări cu inimă curată. Sfântă mânăstire Suceviţa. B) Pe marginea de, jos: lo leremie Movilă Voevod, cu mila 
“lui “Dumnezeu -domnul: ţării Moldovii și fiul său Con- 
stantin şi Alexandru şi. Bogdan Voevozi, în anul 7114 
(1606) şi s'a înoit acest clopot în zilele dreptmăritoriului 
domn Mihai Racoviţă cu mila ui Dumnezeu domn al țării, - 7228 (1720)”, x 

Clopotul are o mărime de 99/119 cm... i. 
„2) Un clopot-mai mic co greutate de 25 kgr., prețuit cu 
1260 coroane şi care are o. mărime de 70/88 cm..-El 
poartă inscripţia: îi e 

„Inviarea ta: Hristoase Mântuitoriule: îngerii o. cântă. 
în ceriu, pe noi pe pământ ne, învredniceşte a te cânta 

„Şi mări cu inimă curată”. | | a 
Pe clopot se reprezintă: Inviarea Domnului, sub care - 

se află cuvintele: | o 
In anul 7229 (1721), luna Ianuar, iar pe partea opusă 

aflăm. emblema Moldovii şi jos anul - = 1720. | 
3) Un clopot de 40 klgr., taxat cu 804 coroane și. c'o 

mărime de 70/98 cin. Pe el aflăm inscripția latină: Haec 
„ campanna tusa est per Georgium Geib et loanem :Se- 

rafin in colonia Kaluszensis circuli Stryensis, 1863. 
* Pe mijlocul clopotului se află o icoană şi apoi in- 

scripția: „Acest clopot. s'a făcut pentru Mânăstirea Suce- 
vița în zilele Impăratului Austriei Franz Iosif: 1 „şi Ex- 
celenței Sale episcopului Bucovinei Eugenie în anul 
1863». 

4) Clopotul numit Blagovistnic =. Binevestitor, Cum- | 
penește 100 kgr. şi valorează 580. coroane.: EI: are o 
mărime de 44/55 cm 'şi poartă inscripţia: „+ S'au făcut 
de George Fogoraș, maistăr din Pătrăuț la mănăstiri 
Suceviţi, 1847”. Se Di 

5) Un clopot crăpat co greutate de 18.50 kgr., taxat . 
cu 108 coroane. El are o mărime de 38/29 cm: şi poartă 
inscripţia: + e laboratorio Georgii Geib'et Ioannis Sa- 
rafin in Landestrea, 1863. ÎI = 

6) Un clopot dăruit de visternicul Ioan Movilă :în anul 
17047 (1539), care cumpenește 50 kgr. şi este taxat cu 
292 coroane. El are .o mărime de 23/28 cm. și poartă 
inscripţia: „Acest clopot s'a prefăcut pe vremea domnului * 
Varnava Şindilar, igumen acestii mân.. Suceviţa,. 1878”. . 

'7)'Un clopot de 13.50 kgr., taxat cu 78 coroane. 
8) Un clopot de 7.50 kgr., taxat cu.21 coroane. - tt 
9) Un clopoțel de 1.25 kgr,, taxat cu 6 coroane... . .. 

i. „i 

pa
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„CAPITOLUL XI 
Mormintele din mânăstirea Suceviţa. 

A ln “espărțitira ctitorească: 

1) In partea stângă a acestei despărțituri aflăm o sim- 
_-:plă piatră măsipoasă, fără oarecare ornamentică, de 87.5- 

cm lungime şi 38 cm lăţime şi care. este prinsă între 
„ tespezile pardoselei şi nu. se. rădică 'de fel deasupra lor. 

" Pe. această piatră aflăm următoarea inscripţie. slavonă: 
„Acest: mormânt l-a făcut şi- înfrumusețat! lo Jeremie E 

:Movilă: Voevod. fiicei sale Zamfira, 'care-a şi trecut la 
vecinicul lăcaș și. a fost aice înmormântată în anul 7104 
(1596), luna lui Mart a 7-a zi”!). 

După. această: inscripţie în' acest mormânt odihnesc” ră- 
mășiţele pământene a Zamfirei, fiiica cea mai mică a 'lui 

“ Teremie Movilă, aflătoare ca ultima între copiii aminti- 
“tului domn de 'pe tabloul ctitoresc din. mânăstirea Suce- 
vița?). Ea a' răposat în vârstă ide copil fraged. 

:2) In partea dreaptă a despărțiturii ctitoiești se“ află 
“un mormânt înalt de 51 cn, care. este :acoperit .c'o- les-. 
pede de: marmoră. sură. Lespedea are o lungime de 2.19 
cm: şi o lăţime la cap de 96 “cm, iar. la picioare de 90 

“cm. Marginea ei este înzestrată cu un frumos ornament 
"în stil romanic, după care urmează inscripția încadrată | 
„de ambele părţi, cu. margini. pe cari aflăm telurite semne. 

| Mijlocul pietrii este înfrumusețat cu ornamente romanice, 
"iar partea de Sus cu marca. Moldovii, adică un cap de 
bour co stea cu 6 raze între 'coarne, -în dreapta lui luna 
şi în stânga soarele, iar dedesupt insigniile Movileștilor, 
adică 2 săbii. încrucișate. Câmpul menit pentru inscripție 
este . înfrumusețat la toate 4 cornuri cu câte. o .rosetă. 
Inscripția sună: 

„Această piatră mormântară: « o a făcut și înfrumusețat 
domnul Gavril, fost stolnic mai înainte răposatului drept- 

" măritoriului și de Hristos iubitoriuluii domnului nostru 
"io leremie Movilă Voevod, cu mila. lui. Dumnezeu domnul 
"Moldovii, vecinică să-i. fie amintirea și fericit răpaosul, 

în anul 7114 (1606), luna Iunie 30, a3),.. 
leremie Movilă deci a ii în Moldova din 17 At 

„gust 1595—30 lunie 1606. 

1) Kozak, - Rezultate, pas. 172 şi Inschriften; pag. 166. 
2) Cf. cap. VII al acestei monografii, nota..2. - e 

3) Kozak, pag. 250—1 şi 167 $i Dr. D. Onciul. din Bukowina, 
în Oesterreich-Ungarn in Wort und „Bild, pag. 105.: 

m 
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3) „Paralel cu mormântul lui 'leremie Movilă Vodă,. 
_ însă ceva mai aproape de părete, se află în aceeaş parte : 
_„a despărţiturii ctitorești mormântul “lui . Simeon Movilă 

Vodă. DE A a ! i 

Mormântul are o înălţime ide 49 cm și ieste acoperit 
co lespede de marmoră sură, care măsură '2,13 em în . 
lungime şi”76 cm în -lățime. Ornamentica ldepe marginea 
lespezii samănă cu cea depe piatra lui Ieremie Movilă, - E 
„mijlocul ei însă este ocupat cu inscripția. care ma în-: > Ai 
-căput toată pe margine. Lunga inscripție slavonă. ni -. : . --- 
spune următoarele: Si a az aa 

„A răposat robul stăpânului Domnului nostru. Is. Hs... 
- To: Simeon: Movilă Voevod, domnul'țării--munteneşti şi cu | 
_ bunăvoința lui Dumnezeu domnul țării moldovineşti. în. a 
anul 7113 (1604)1), luna Septemvrie 14 şi. a rămas 'mor- Sa 
mântul lui în' uitare fără înfrumusețare: până: ce a bine- e | 
voit: Dumnezeu .și a ajuns preiubitul său fiu: lo Gavril Ia 
Movilă Voevod, domn pe înţâilea scaun al tatălui său 

în ara muntenească ku maica sa. Melania doanina, apoi 
"au scris "piatra. şi-au așezat-o în anul /7128 (1620), luna 
Martie 152)... E SI E i 

» + - Simeon Movilă Vodă a domnit mai întâi în 'Muntenia ' 
“şi anume în anul 1599 și apoi în Moldova și anume !din - ş , 

lulie 1606—14 Septemwrie 1607, când muri — se zice — 
-. otrăvit) de cumnata -sa Elisaveta, văduva lui, leremie 

Movilă Vodă. - - .: e e e A i 
In această inscripţie doamna “lui Simeon Movilă Vodă... --- 

„se numește ' Melania. Ştiut: este “însă, . că -numele ei «era - „: 

- Marghita. Este -deci sigur,. că ea, dăpă' subita moarte a. 

„soţului ei, a primit rasa călugărească și numele „Mela- , 

nia”4), adică rea neagră sau cea.:în doliu şi: întristată. - Lo 
. 4 i . . , po . ” i , N . . Mi 

- > 

N 
A 

„*" B Imwpronaos, îti 

| “În pronaos se-află îri 2 rânduri de 'morminte acoperite 

cu. pietre moimântare. năsipoase, cari sunt "înzestrate cu 

inscripţii, însă. șterse, de picioarele închinătorilor. IN 

“19 Primul mormânt !din 'primut rând. nu este înzestrat 

cu inscripție, ci numai cu 4 rosete, (de aceea. pici nu se . 

“poate şti cine 'din familia Movileştilor odihnește aici, .. | 

-.2) AL doilea mormântydin acelaş. rând este. prevăzut . ..: 

c'o,. piatră „nășipoasă, care măsură. 143. am în lungime : 
) îi Si ÎN a , “ E ia „o ": 

3 Aici este evident sală, ăci ştiut este, că Simeon a' murit“ 

în Di 1007 Gia o aresală, ce a STI (1607), 2) Kozak, 

"«Resultate, pag. 162—3 şi  Inschriften, "pag. (170. - e 

3) Cogălniceanu, Chronicele: României, |, şi - Hurmu-zaki, Do- . 

““eamnenţe,. IV, pag.: 291. j | E 

„7 4) Cf. lorga, Studii, VI, pag. 64... - aa | 

7 

  

7
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E şi 52 în lăţime. . Partea  legiveră a “inscripției. ne- spune Da 
- următoarele: -. . : o. i - 

- „Această piatră: mormântară- a: făcut-o domnul: Georgie . 
pârcălab din. Hotin şi doamna sa . Crestina, fiicei. gale." 

„ «doamnei “Angelina, care: s'a mutat la .vecinicul' lăcaș”1). . 
2. Din această. inscripţie aflăm, că părcălabui” Georgie bn 
înmormântat. aici pe fiica sa Anghelina, care a fost mă- . - 

_“ritată, însă nu se. ştie după cine. Sa 
Pârcălabul . George Izlozeanu - a : procurat pentru  bise- 

„“rica - pârcălabiei . sale “din . Hotin o :evangelie slavonă în. 
„Martie 1598 în Rohatin din -Galiţia, care a fost ferceată 

„în 22 Martie 1599 în Suceava și care astăzi se află-în 
» mânăstirea Putna?). -El ă fost, după: cum se ştie, 'socrul - 

lui leremie . Movilă, 'care împrejurare: ne. explică,. cum 
de şi-a înmormântat. el pe această - fiică “în fundaţiunea  » 

„ Movileştilor. .. -: -  --. | a 
4-1) Primul mormânt în rândul al doilea. este mic, căci:; 
„piatra mormântară măsură. 85 -cmy în lungime” și..37 cur. 

în lăţime. Inscripţia este următoarea: Sa Ne 
": „Această piatră morinântară a făcut. și înfrumusețat 

„domnul Simeon Movilă, 'hatman şi.părcălab de Suceavă 
fiicei sale: Teodosia, câre „a trecut, la :vecinicul lăcaş. și a ! 
fost înmormântată aici în anul '7105 (1596), luna. Sep-" 
temvrie 2893; ii Să : ad NI OI ia. Sa 

„Această .fiică a .lui' Simeon. Movilă, după, dimensiunile * 
. mormântului, trebuie să fi: murit, în, vârstă fragedă... 

.2) “Al “2-lea - mormânt “este: acoperit co piatră. păsi- - 
-„poasă, care. măsură 140 cm în.lungime şi 57 cm în lăţime, : - 
"la cap şi. 52: cm la picioare. .iCornul :iai cel "stâng. feste. | 
- frânt, iar mijlocul este înfrumusețat cu ornamente brute. . - 

„. “Marginea pietrii „este. înzestrată cu. următoarea inscripţie . | 
slavonă, pe -unele Jocuri ştearsă: ::-. m 

„Această piatră mormântară a. făcut-o “doamna Irina * 
„ domnului său loan cu numele;.: și postelnic, care s'a” şi 
„mutat la . vecinicul! lăcaș 'și este înmormântat: aici... (în: 
. „zilele) 'dreptmăritoriului' domnului nostru 10: Movilă. Voe- 
VO. în anul DP 

* Din. această inscripție nu se poate conchide .cu sigu-. 
„ritate cine este îngro « 

„:melui tde. familie -a'-răp 
:.„ Vizitatorilor. bisericii. ;* 

3) : Mormântul “al 3-lea este.aco 
năsipoasă,' 92 cm lungă şi 42 cm 

osatului este şters de picioarele Să 

  

"1 Kozak, Lc, pâs. 1755 172. | 
„2) Dan, Putna, pag. 7273, 

„7 3 Kozak, Ischriften, pag. 174... *. i - ia ai 
ozak, Reşultate, pag. 173: și: Inschriften,. 175, cfi'si Iorga, Studii, VI, pag. Go 5 n ! riften pag 1 5 cf şi 

. A i aaa , Da . - 

- 

- 

pat aici, de. oarece”tocmai locul nu- : . .- 

perit- “o: mică piatiă: .. 
respective 38 cm lată, .. -.. 
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Ea este înfrumusețată la ziiiloc. cu “rosete, iar "pe mar- ȘI 
_“gină jur . împrejur, îngrădită cu următoarea inscripție sla-. 
- Vonă; , zi 

„Acest mormânt: La făcut” și înfrumusețat. domnul. Ni- 
“coară, al 3-lea logofăt, fiului său Procopie, căre Sa și 

+ 

mutat la 'vecinicul lăcaş, vecinica,, lui amintire, în “anul 
7106 (1597); luna Noemvrie” 2)... 
-După dimensiunile pietrii mormântare' putem conchide, i 

că Procopie, fiul. logofătului. Nicoară,.a murit în-vârsţă ... - 
Îragedă de copil. Ce. privește pe Nicoară, apoi: el ajunse 
în 22 Decemvrie. 15973)furicar, când a cumpărat 3 sate, 
iar în anul. 16064) îl întâlnim ca: martor întrun. zapis. Ea 
El era înrudit cu hatmanul, Isac Balica5), prin urmare şi *. 
cu Movileştii,- “de unde se explică, că el îşi înmormântează - 
pe fiul său în mânăstirea din Suceviţa. 

7 4), Mormântul al “4-lea . este acoperit c'o. piatiă păsi- 
_poasă, care, măsură . 136.5. cm.. lungime și 53 cm. 'res- 
pectivă 49 .cm în lăţime. Cornul ei drept de sus este 
trânt. Mijlocul pietrii este înzestrat: cu . ornamente Sru-. 

- pate împrejurul a trei rosete. Pe margini, se află „urmă: 
“toarea “inscripţie” slavonă: 

peace 
| „Această piatră: care 'zace deasupra mormântului af , 
cut-o şi oa înfrumusețat “Ana  jupânuliui său Georgie 

"postelriicul, care s'a mutat la vecinicul lăcaş și este în- 
mormântat aice, Yecinica lui amintire, -î în anul 7109 (1600). 

“ luna Noemvrie 13”. 6)... 
Postelnicul George, care. este- înmorniântat . aici, . este 

amintit. în 10 Mai-:1583; apoi: în-anii 1589 și 15907) ca. 

" ceaşnic,: şi deveni abia sub domnia: lui: leremie. “Movilă . 

„postelnic. El a fost, în anul 15938) cu "boerii leremie . 

Movilă 'și Luca Stroici, cu-cari era înrudit la - Bozen în 
Tirol 'spre a îndemna pe' exdomnul Petru Vodă Șchiopul 

“să. fugă de acolo la Moldova ca să: şi recâștige domnia. . 

Inrudirea . lui George, postelnicul. cu” 'Movileștii, - explică 

-'şi înmormântarea lui în Suceviţa, în fundaţiunea. acestora. 

+4) Iorga, |. c., V„ pag, No.:43... a Zion a | 
1356, a 

pe , 

“C. In. „pridvor. 

1) In. stânga, lângă uşa. “dela. mcazănoapte a pridiro- 

rului,- se.află. un, mormânt acoperit co” piatră “năsipoasă,, * . a 

„care este 124. cm lungă, şi 56 term respective. A cm dată. 
7. pi 

  

N 2 ozati| e. pag. ii si dz Iaca 

.:3) Kozak Revista, Is,- pag. 1226 şi Oricariu, XVII bar. 227. | 

| 

5). “Melchisedec; Chronica Romanului, 1, pag: Sa 

6): Kozak, -Resultate, * pag. 173: şi Inschriften, pag. :176: ot: i 

7) Ghibănescu, . Ispisoace. şi zapise, .], pag. 162, pi şi d 2 | 

8) Hurmuzaki, Documente; XI, paz. 3156. .No.. D XII. 
po DR a . Ă



  

a 

— 

_mormântală a: Silioneştilor din. mânăstirea Suceviţa; 

av. = .- .. [Dep 1 în 

I-II 

  

"Piatra mare nici un. te de oramentică, numai pela. mar | 

-gini inscripţia: 
„Această piatră. mGrmântară! a: ăcut-o. “Ana fiicei sale 

“Mariă, „care Sa. mutat la”vecinicul' lăcaş, vecinica ei a-. 

miritire, înzanul 7118 (1610), luna Fevruarie 11); 

„Aici se. pare-că este înmormântată Ana, fiica postelni- 

cului George, despre care s'a vorbit mai sus. 

2) “In partea dreaptă a "pridvorulti, lângă ușa! dela 

meazănoapte, se află un mormânt. acoperit:c'o piatră: nă- 

sipoasă, care măsură 150 cm în lungime şi.-79 cin res- 

pective 50 cm în lăţime. Ea: este “înzestrată co bogată 

ornamentică, iar pe margine cu următoarea inscripţie ro- 

mână scrisă cu litere cirilice: „Această, piatră” iaste | făr 

„cută de -iubitoriul |de Dumnezeu : Toader Varnav tret| vis 

"şi au pus piatră socrului | său Constantin. Silion biv vel 

ined ) Martă soţul Său Nicolai fiul | său Lascar biv vel medi | 

Safta : soţul său | Catrina: fiica. Jor let dela Hs., 1765, 

„Mart 194) : ' 
Acest. Constantin -Silion! fusese în. 9 April 1731 mare. 

medelnicer şi, staroste. de Cernăuţi?), după ce fusese în . - 
11 'Septenivrie 17263) logofăt. 'El-era fiul Mariei, fiica . - 
lui Icremie Jora, nepoatei lui: „ordachi Cantacuzino?). 

-D. Lângă piseiiză. E i ” 
N . a 

Sti Pe partea nordică. a: bisericii "din mânăstirea Suce=- 
vița și. anume; aproape de pavilionul de intrare în'Dbise- . 
rică, se. află. o simplă piatră: năsipoasă, care "măsură - 
67. cm. în lungime și 39 cm! în lăţime. Mijlocul pictrii teste. . 

“ ornat-eo mare cruce cu 6. capste, pe care se.află o. 
“lance, o trestie şi un burete. -Inscripţia- slavonă care ur 
mează are pe .la: cornuri câte. o.-rosetă: 
II „Această piatră «a făcut-o şi înfrumuseţat-o Sigur pen- 
iru sine mionahul "Andonic: că să-i fie Tui amintire „după 
răposare, în anul 7127, (1619) pia 

N * 

nu "Kozak, Inschifteni, pag.- 177 şi lorga, Studii, vi, pa. 643. 
1) Kozak, Inschriften, pag. 177 -şi: Dan, Instripția depe. piatra 

genealogică, "Il ex 1913, pag. 63—69. . 
2) şi 3). lorga, Studii, V,ipag. 411 şi 409: Si Documentele! fami- - 

- tei Callimachi, ]], pag. 196 şi!Dr. R. Fr. Kaindl,, Geschichte: Yon 
Czernowitz, 190$, pag. 14. 
EA ilorga, Studii, V, paz. 316; idem, Boieri şi răzesi din. Bu- 

covina şi Basarabia în Analele: Ac: iRom.,. secţ.: ăsta XXXV, No. 2 - 
“pag. 47—48, notă, 

5) Kozak, Resultate,. pag. 178 şi Imschriften, pag. 178. -- 
6 Kozak, Anschriften, pag. 177, Dan, Anscripția Je c..— 

= , ta 
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“ceeace documentează, că erera ur om! icu- deosebită ev- 
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CAP. XI. 
 “Egumenii: mânăstirii Suceviţa; .. .. 

Ca „primul egumen al 'Suceviţei se numește Pahomie, 
care a egumenit până: la -anul' 15044), când şa suit pe 
scaunul “episcopese din Rădăuţi. Urmașii lui Pahomie 
în egumenie nu. ni sunt. cunoscuţi până la 'Georgie 'Mo- 

- te 

vilă, care a egumenit până 'la anul 15702), când! și el | 
ajunse episcop la Rădăuţi. Unele nume de-egumeni ni-au 
păstrat pomelnicele: Suceviţei, cari le. înducem în notă), 
însă aceste nu ni-au păstrat şi însemnări asupra -timpului 
când ci au egumenit și de bună samă că--nu şi. întreg 
şirul egumenilor “dela. începutul schitului “şi : mânăstirii. 
Suceviţa. . o . - d E 

In' cele următoare "vom: înşira numele acelor egumeni. 
„ «despre cari. avem „date sigure: sau cel priţin aproximativ. 

positive. . - 7. . 

Visarion, amintit ta egumen în 22 Iulie 1606), la căre. 
dată a murit. .. . me o 2: 

Culistrat, el a “fost 'egumen-arhiniândrit si chipul lui 
se află zugrăvit pe -păretele apusean. din tinda bisericii, 

lavie şi trecere,.chiâr fa ctitorii bisericii. 
- Anastasie se pare ca egumenit pela. anul. 1600, „căci 

“în -18 Ianuarie, 16154) este amintit ca proegumen. 

Zaharie trebuie să fi: egumenit după: Anastasie, „căci. şi . 
3 

"el 'eşte amintit în 18 lânuarie şi.16 Aprilie. 10155), ca . 
“Droegumen. se 

SI 
. . . . Ă 
2 E . : 1. 

  

1) Nrickenhăuser,. Radauz, pag. 11 Şi Dan, Cronica,. pag. 10. 

2) Dan, l. c., pag. 5l o. De 

--3) După pomelnicul Suceviţii No+ 740 ex 1803: .1) lov; 2) Ipolit, . 

” 3) Serafim; 4) Sasipatru, 5),Venedict, 6) Teofil, 7) Teodul, S):Anti-. 

'noghen, 9) Savatie, 10) Iosif. 11) Galaction, 12) Luca, '13) Sil- 

"“estru, 14) Inochentie, '15) leronim, 16) lorest, 17) Maftodie,: 18) 

- “Nicodim, 19) Policnet, 20) Damaschin, 21):Parmen,"22) Pavel, 23) 

Laurentie, 24) Irinarch, 25) Sozont, 26) Filaret, :27). Mihail, 28) 

” „monah .Teofilact.. 39) Shimonah Onufrie, 40) deroshimonah Teodorit, 

"iar după pomelnicul No. -740/IIl ex 1863, foaia 10 verso: lero- . 

“monahii: 1). Calistrat, 2): Georzie, 3) Paritenie, 4) Pahomie, 5) Va- 

- silie,.6) Arsenie, 7): Ermolan, 8) Macarie, -97. Monah Mitrofan, .10) 

iMardarie, 11) Sârbul Nicanor, 12): Luca; 113) ov? 14% Olimpie; 15) 

.“Toil. 16) Iosif, 17) Lazar. 

4) Cî. Documentul No. 520 al:Suceviţei din Anexe. .- - 

5) Lec..şi 1. „Bianu, "Documente . româneşti, I- Bucureşti, 1907, : 
. 

:pag. :28. i - . Nr - i - , , 

P *) Cf. No. 431 (65). din 'viiânăstirea: Suceviţa. *.... tre 

"“lerotei, 29) lezechil, 30) Isachie, 31) ileronim, 32) Ilarion, 33) Ia- - 

-rion, 34) Hariton, 35) Zinavie, 36) Luca, 37) Axentie, 38) :leroshi-
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- Nicon, care şi el este amintit în 18 lamuarie” și 16 
" Aprilie. 16156) ca proegumen. 

„ Paugratie. El a subscris ca. egumen: în 18 Ianuarie. şi. 
„16 Aprilie 16157) “schimbul mânăstirii Suceviţa: cu Ni-. 
- chifor Beldiman 'wel “logofăt, prin care 'i-a dat satul. Ne--. 
goeștii pe 'Orbie 'din ţinutul Neamţului, cu iazuri şi moară 
pentru, satul Rujinţii, pe“. Ciahur, în ținutul , lașului; „cu. 

„iazuri şi moară pe“ Ciahur și. 100 galbeni'și în 1 Au-- 
„gust 1615%). A: primit . Xlela Ştefan Vodă pentru “satul. 

Na Salca, în: schimb, 2.-fălci de vie în - -Cotnar,. 700 lei iun: 
gurești,. un potir 'de argint. și înapoi satul. Stănilești. - 

-El a egumenit un lung timp, în. Suceviţa $ şi a avut multă, 
trecere între poporul.din sat, căci. acesta i-a păstrat nu-. 

„mele lui până astăzi, prin aceea, că a numit dealul vis-a-vis. 
“de școală „dealul lui Pangratie”. 3). ! 

= Ajtanasie. EL: “testează în 12. Fevruarie 16259) Schimbul. 
“ce l-a făcut mânăstirea - Suceviţa: cu 'Evloghie, episcopul. 

de Rădăuţi şi mânăştirea Solca; dându-li-se: satele: Hrin-: 
- „ceştii, Ceapulinţi și: lazlovăţ "pentru: “Iobănești, şi Crăs-:. 

- în 20 "Fevruarie 162510). 
„ Arhimandritul. Serapion, numit hagi, „peitrucă vizitase 

locurile „sfinte din. Ierusalim. EL -a primit în 12 lanuarie. 
16671), pentru “Suceviţa, în dar 0 casă din lași dela: Ip- 

„ naşcu - Cobăleanu -și : soţia sa. Antimia ȘI a. răposat în: 
“anul 16812) în Muntenia. . PR 
„+ Teromonahul Varnava, care, în. “anul 16955) . .a fost, în, 
Rusia după milostenie și a: murit: în.13, Decemvrie 16981). 

| Teofan “dovedeşte” în '5 .August . 17325): drepturile “Su-. 
: ceviţei. asupra munteliii „Giurnălăul înaintea lui Grigorie. 

.. “Ghica Vodă. 
A 

“Nicanor, 'sârb . de. origine, amintit: în, Pomelniăeie Su- 
ceviţei “din 1857. şi No. 740/1l. șa 

: Pahomie, Vasilie, “Arsenie, Ermolaiu,- Mitrofan. și Mar. 
“ darie,. care "ultimul" a înscris” numele - celor 5 precedenţi 

= în Pomelnicul. Sueeyiţei, No: POL it 

6) Le "a Ei o a i A a N î | 
7) Luci. 7 N ae : : 

- 8). “Comunicat de aa Constantin Chita, învățător, originar, “din 
Suceviţa.. si 

=. 0) Mazereanu,- Condica mănăstirii Solca, editată “de 'S,. Fi. "Ma: - 

N 

rian, Șucgeava, 1902, „Băe- 29 şi VWickenhauser, Solka,; Czernovita. - 
„1877, pak:791:—92. PONI Ia | 
10): i acuoeter,. lie. Mata Ru i “ : 

1 '**)- Wickenhauser, 'Solka,: pag. ai si II Re 
1.1) Cf. Documentul ' Suceviţei. No. * "533 dia Anexe. ' 

„2) Cf. Pomelnicul Suceviţei No.. TH0/11, foaia .2. 
3) Dr. Dragomir, |. c., 'pag. :64.: , 

te 

„4)-Pome]nicul citat, foaia 2, „verso. n. A 
| 5) „Nickenhauser, Kimpolung, pag. 3—4, ... f DE CR 
: ! . a PR . DI , 

IE A ea 

 



” “Macarie, deasemeria amintit în Pomelhicul citat. 
Luca. El Aa egumenit în anul „1738. Și a murit în fanul, 

"1748, în vârstă. de 100 ani6).: 
Ieromonahul Lazăr, ungurean de origine. EL venise + e 

Ja Suceviţa (din Schitul cel Mare, și a “murit în 29 August N 
17397).. 

Iov, amintit în: Pomelnicul Suceviţa No. 740/11, bag. BO. | 
Varlaam, Gavril, Vasilie -şi. l&natie, amintiţi în. Po- : 

„melnicul Suiceviţei “No. 740/11... 
„Micodim, de care. se face" amintire în documierntial lui: 

„Ioan Nicolai ! Vodă 'din. 18 lulie 17448), prin care se con-. -. 
. firmă Suceviţei satul Davida, iar în: hotarnica - Episcopiei 
de Rădăuţi din 26 Iulie. 17689), ca „fost egumen”, .: 
„Vitalie, amintit în hotarnica Volovăţului şi Satului imare . 

«din 18 Septemv rie 174510)... Ă 
Olimpie, Originar din satul “Cobilniţa din, Galiţiă, a iegu- 

” menit în anul 17501): El 'venise la Suceviţa dela Schitul - 
cel Mare. Pe'timpul egumeniei lui, era. dichiu al anână-, 
stirii ieromonahul Meftodie 12). 

- Jorest,- care 'a- subscris hotărârea sinodului. din anul 172515), 
- Teofilact: se jăluește : în..19 Maiu 175614). înaintea lui i 

“Scarlat -Grigorie . Ghica Vodă, “că -oamenii din. Dajvida !. 
„nu '“se supun la dijmă. EI este amintit în documentul a-,: 
„celuiaş -domn din. 8. Ianuarie: 175745), prin care se con-. 
firmă Suceviţei. părți din moșiile: Vlădeni, “Scubinţi Şi 
“Dealul lui Vodă. - » 

Isachie, care la. anul + 170049): fursese Stăreţ. la! schiul 
Furcoi “din Suceviţa. ... ; 
AI - Serapion, - amintit în “08, Maiu 176243). = 

* Ghedeoh, amintit în : 30. lulie 176218). 
-Ioasaţ. EL a: egumenit.: la. finea anului 1762, şi: în, 26 . r 

_Fevruarie. şi -8 Aprilie 1763); a „vândut 4 pogoane de 
“vie „Mariei, Jitniceroaei, | - 

6) Pomelnicul citat; pag. 49. ca n 4 RR Ă 

-7) L. c., pag."69 şi Ai melnicul din 1857, care face amintire 

şi de un - arhimandrit Calistru, de: ua, egumen Varlaam, Gavril, , 

  

Vasile și “Ignatie. . - - a, 
8). Cf. documentul Suceviţei “No. 549 din Anexe. , 

-..9) Dan,: Cronica - Episcopiei de' Rădăuţi, paz; 235 şi 238, 

10) Cf. No. 89:a protocolului':de: delimitare. ae 

"*11) Pomelnicul .No.'740/14, pag. 51.:: :.: A 

12) Wickenhauser, . Homor, pag. “131: pi - 

- 13) Erbiceanu, Istoria Mitropoliei “Moldovii, Bucuresti, „1888, , 

-pa 26. Ra 

Ta Cf. documentul Suceviţei No.” 554 [diri - Anexe: da 

*- 15) Cf. documentul Academiei + române” „No. 1 57. „i 
16). Cf. Pomelnicul Suceviţei 

17): Documentul ' Suceviţei No. '583/18! “din “Anexe. 

18) Cf.:documentul nenumeroțat (No. 17) din mânăstirea. Putna: RR 

-19) Ci. inscripția de „pe Patena Suceviţei No-. 28. | 

d



| 20). Pomelnicul. citat, paz. 69 * și Kozak, inschriften pag. „179. 

.Ş 

„familiei Callimachi, pag. 198; —., IPonielnicul amintit Si Wi-: 
"ckenhauser, Bistum, Rate: pag. 144 şi 146. 

'cevița. 

i 104. i 
A. 

  

George, care se- pare/e'a. urmat acestora, căci. este nu-- 

mit proegumen atât în 26 ulie: 176829), cât-şi iu Iunie: 

177621). 
'Dositei şi Ioil, amintiţi în anul 17672). 
Ioasaf a Ii-a “oară, “amintit în 1: August 177223), căci 

"în 26 Iulie 176824) îi zic-fost egumen şi arhimandrit. -.-- 
Parftenie. EL fusese. protopop în -Cerepcăuţi=?). 

Gurie. 'Maximov, l-a oară, amintit în anul 1765. întro-. 

„notiță_ ide. pe fereastra "din polunoşnic. şi. în 26 Januarie -. 

17661) el ă- intervenit - ca - proegumen în 15 Fevruarie- 

17822), 'cu ocaziunea delimitărit moșiilor. Schitului - celui. 
Mare.. Pe timpul egumeniei lui, ieromonahul Atanasie a 
prins ochiurile fereşiilor cu. plumb. : 
„Dositei, citat ca egumen. în 2 -lulie 17675). 

„Ioil, în 17674). ÎN 
"Amfilohie, amintit în' 26, lulie 17685) ca fost. egumen. 
Ghenadie Mucarevici eraxegumen în 25 Noemvricl772%), 

“când episcopul Rădăuţului Dositei  Cherescul a 'binecu-: 
vântat -Pomelnicul -Suceviţei din acel timp) care: se pă- 

'strează în Paraclisul Suceviţei. 
„Teoctisi este amintit în- 25: lunie şi 21 lulie 1778: ). El 
ăfi fost foarte bun cu sătenii fdin Suceviţa, cari încă 

şi. -astăzi pun copiilor lor, în, amintirea lui, la botez, nu-.* 
mele Teoctist 8), 

_ Antonie, care în 27 Maiu 17815), eta) deja. proegumen.! 
“ Calistrat //,. amintit -în- Pomelnicul Suceviţei 10). 
" Amfilohie a Il-a oară. Ela subscrisîn 17 Martie 178211)» 

„protocolul. de delimitare No. 242, privitor la moșiile Epis- 
copiei. de. Rădăuţi 

= a nai N 

21) Documentul Suceviţei No. 567 din Anexe. , 
22) Pomelnicul citat, paz. 50, verso. , | i “ 

23) Kozak, 1. c.,-pag. 179.: 
29 Dan, |. ce. pag. 238 şi AViekenhauser., Radauz, paz: 146. ' 
25) Pomelnicul citat şi cel din 1857. “ 
:1) Pomelnicul Suceviţei: No. 741. E e 

: 2) NVickenhauser, Gross-Skit,. pag.. 93; Oaciul, cu? pas, 68: 
i Protocolul de delimitare din 27,:Maiu 1781. bă a 
3 Pomelnicul Suceviţei No. T40/11. E ai 

e | 

„5) Cf. documentul Suceviţei No: 567: şi “Iorga; . Documentele: 

-6) Pomelnicul Suceviţei No. 741. 
1) Cf. Documentele Suceviței . No. „568 369. W A 

Horodnik, pag: Ti, 212 şi :215.: si. şi ickenhabser, 

3) Comunicat. ge d “învățător” Chirăș, orizinar- din satul Su-- ! 

.9) Cf. documentul: Siiceviţei. din 27. "N pi 
10) No.-740/11. iu, 782, Da i 

11) Dan, Cronica. Episcopiei de Rădăuţi, pac. 238, IT 
CE EI 
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"Hăriton Uzaicovshii?) DE a e 
Silvestru 13). 2" - ! 

- Antioh Dragomireţehi a egumenit î în anii 178213, 178315, - 
şi 178415) și: a făcut stranele de stejar din naosul bise- 
ricii. El a trimis în 178316) la Homor, ku ocaziunea deli- - 
mitării moșiilor. acelei. mânăstiri, ca plenipotent al. Suce-, 
“viței pe icromonahuil Aftinoghen. -El a adresat în 2 Mai... 
178413) împăratului” Austriei 'o jalbă a tuturor segume-” 

“ „nilor din - Bucovina, protestând în. contra: luării: -moşiilor * 
mânăstireşti în administrația statului, pentru care “taptă- 
fu suspendat în 22 lunie .(3 lulie) 178418) şi strămufat la -. 
“Schitul cel Mare, apoi în.28 Iunie „(9 Julie) 1784 la: Dra- 
gomima. El însă nu primi strămutarea şi trecu în Mol- - 
dova. Pe timpul egumenici lui. Antioh, Suceviţa era POpu-. - 
lată cu: 22 ieromonahi, 5: ierodiaconi şi „10 monahii?). - 

“Areta Hugarevici din Schitul cel Mare, fu ales în'1 
Octomvrie 17842). EI fusese în 4 Iunie, 17842), consilier 

„-consistorial. - ” 
Varlaam Budovici a  egumenit din. anul 1786 88 DR 

având de proegumen pe Gurie Maximov. |. » 
_ Hariton lazorkovshi, amintit în 11932). ca proeguinen. 

„5, Areta Hugarevici a Îl-a oară, din 1789—-17962 =) având , 
vicar pe Gurie Maximov. - 

* Ghenadie TI, Platenchi, recte Popovici, care-a fost” mai 
întâi profesor la şcoala clericală din „Cernăuţi și din - 

12 ci. Pomelnicui. No. 740, foaia. i E ÎN [ Sa 

13) L.c: , ; 
"14) CE. documentul Suceviţei No. 570. . a a 

15) - Cf. „documentul Suceviţei No. 31 i Evangelia din, 30 

„Aprilie 1783, No. 20. -: 
16). Wickenhauser, Homor, paz. 38 şi; „Onciul, l. e pag. 101; 

-j 17) Wickenhauser, |. c., pag: 162/ ; 

18) Cf. Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus “der Bukowina,_ IN. 

„pag. 192—197.. 

= 

a 

19) Onciul, |. c, pag 118 şi "Nickenhauser, Bistuini Radauz, „ 

„ panina. 105; ;— Antonie, adus: de d-l'lorga în Istoria bi- 

> p»sericii românești, II, pag. 178, care să fi fost disciplinat” în anu 

1784 de Conzistoriul episcopal al- Bucovinei, este, sigur.: sinonim. 

"cu Antioh. - A 

„ 20). Cî. * Actele Conzistoriului „aihiepiscopesc, “din Cernăuţi şi. 

“Wickenhauser, Radauz, , pag. -105., 
21) Qaciul, 1. c...pagina 11 

22)" L. c., pag. 114. 
23) Cf. Documentul Suceviţei' No: 574: “Insemnare asupra tuturor 

“călugărilor ce se. află acum - în mânăstirea Suceviţa din Eparhia - 

"Bucovinii, 1785.' 

“mean "Kotzman; Ci. nota 23. | 

0.- — După. vechiul inventar ; acest pa 

: -igumen să 'se fi numit Hubarovici. . | DI Ne 

24) Familia. acestui egumen - există şi astăzi în “orasul bucovi- e 

N
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-180025)--181826) egimen în. Suteviţa, unde în - 1807 a. re-- 
„novat iconostasul*), iar. dela. 1826—37:) în Putna, unde: 

5 a“murit subit şi a. fost înmormântat lângă, biserica cea. 

w
 

N 

| 2. Dan, 1; c.,'pag.. 122... 

6) DDany Lc. 

| din, altar. (vezi cap.“ VI al. acestei. lucrări), : 

„Veche parohială. (a lui Dragoş- Vodă). . 
Arhimandritul Iosif Karashe wicz a egumenit din 1819-. 

1820: 2); apoi! din 1822—26 în Putnâ3). Acesta să fi tăiet. 
în 1821 1/2. dintr” un deget, cari se află într, o coșercuţă. în 

„ mânăstire**):- 
“Arhimandritul Filaret. Beridevsti i, care. a fost. fiul: pa- 

rohuilui Ioan .şi. a: soţiei sale, monâhici de mai: târziu, Se- 
. rafima, :cu metania din Putna). EL 'a egumenit :mai întâi 
"din 1808-—135) în Dragomirna,-apoi. dela. 1814—1$216) “în 
“Putna şi în urmă din 1821—18273). în Suceviţa, în. care: 
„ultim an trecu ca arhimandrit diecezan: IE „Cernăuţi. | 

-El "făcu în -anul 18258) pentru răposatul episcop. al 
„ Bucovinti, Daniil Vlâhovici,-un. epitat în mânăstirea, Dra- . 
“gomiriia, “unde episcopul a.-fost înmormântat. 

“Veniamin. Burjanovski a. egumenit dela 1827-1830: EL 
împreună - cu. arhimandritul: Filaret: Bendevski, a tăcut în. 
„anul -18379) portretul mitropolitului George Movilă după - 
o icoană: din anul 1600 şi a subscris în 15 Aprilie 184010) 
o învoială cu administraţia din Solca, privitoare lă klepu-” 

„tatul “natural care se „cuvineâ mânăstirii Suceviţa. 
-Dositei.. Teşcovici, care.a egumenit- mai întâi: în Putna. 

din 183711) —539 şi apoi din 1840— 41 în Suceviţa şi în fine 
din: 1848—23 Noemvrie 18602), data morţii sale, î în Dra- 

„gomirna.. Din. Suceviţa a dăruit e! mânăstirii Dragomirna, 
în“ anul 1184013), o cruce. de mână; sculptată în lemn și 

» ferecată - în „argint. . 

, 25) Ce. documentul, Suceviţei 574 şi inventarul Suceviţei din” 18 | 
August: 1789. 

26)  Pentrur timpul. "dela 1797-09,- în „semnarea mânăstirească 
"No. 571 nu. este nici un: nume înseninat.: 

' +26) Cf. Inscripţia depe chivotul Suceviţei! No. 15 și depe Câria 
: egumenească . din Suceviţa;. Erbiceanu, Istoria “Mitropoliei : Mol- 

, dovei, pas: 26. şi documentul Supeviţei. No; 583/ 23 â,. din :20 
„Aprilie 1800... 

1) Dan, Patia.. pag. 123. i m : iu : Sai , ERE 2) Cf. No. 57i'din Suceviţa. n PN 
.-3) Cf. Pomelnicul: Putnii. ex 1756, „Pag. "99. | E E 

: 

1 
5). 1. Vorobehievici, - “Dragomirna, Suceava, 1908, pag. 60. 

Lo pag. 39 i ei e 
9)- Cf. inscripţia depe acest. portict. 

110). Gf. „documentul No...583/23 a. - ai a 
11) Dân; Putna, pag. 133. .î., E i Să i) Vorobchievici, 1. ci, pag.*61. — 13) Lc 

-*) Cf. “Inscripţia respettivă - A corada de “deasupra -uşilor- 
a Da 

) „Onciul, I: e pag. 170... i DER pa Mă ' e, 
A o _
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Arhimandritul Ghenadie Zaharovici : a , 'eguinenit în a anul - 
184014) . în Dragomirna, de aici a trecut în acelâş an la: 

ai "Putna, unde a egumenit până la anul 1184515), când a fost | 
chemat la - Episcopie: In anul 1848 veni ca egumen . la: 
“Suceviţa şi a. condus mânăstirea până «la moartea su, în- 
"tâmplată în 25 Septemvrie 1862. -.: -.. 

“EL a făcut paşii necesari dimpreună + cu egumnul (Ar 
a , temon .Bortnic din Putna. şi Dositei + ;Teşcovici 'din. Dra. 

„gomirna, „ca să. primească. administrarea nioşiilor fon- 
“ dului, ceeace însă nu-i "succese***).. “ 
 Varnava Șindelar a condus mânăstirea ca Vicar: «lin anul 
1862—66. Tradiţia poporală din Suceviţa susțirie, că el a. 

, „-fost-un om foarte rău, «leaceca groapa: ce i-sa săpat era - 
Ea "plină de apă și.cu' cât apa lsescotea, cuatâța mai mult. 

„ izvorea “din. nout). EI a fost şi zugrav, căci. a 7ugrăvit 
jîn anul“'1868 două, ripide” pe tinichea, pe. una; Inălțarea - 

„Şi verso Invierea „Domnylui, iar- pe. alta Bunăvestirca și 
“pe, verso Botezul Domnului. 

" Ghedeon. Constantinovici: Grecul a- fost până în anul 
1866 paroh în Volovăţ când a fost ales egumen. El, pântru - 

 strictița, lui, să! fi. fost otrăvit de călugării. nemulțămiţi. | 
E Arhimandritul. Ilarion: Filipowică, fost rector” semina- 
- ial, a' egumenit dela 1881—96.. | 

Ia Arhimandritul Vladimir Reniley «e Frerszan, “fost pa: 
roh . în: „Marginea, din 1896—98 egumen. în „Suceviţa şi 

| din 1890-—1900, când muri în “Putna. ni ' 

egumen din :1901—1910, când muri... . | | 
: Arhimandritul “Dr Orlisie. Popescul, fost predicător ca- n 

“tedral, din 1911 eguinen. : E 

0 “CAB. XIII. Pa Să 
“Moșiile” mânăstirii Suceviţa. ERE 

îi Mânăstirea Suiceviţa a primit: dela: fundătoriul « ci, cât Şi. 
D ate „dela . alţi. mărinimoși . donatori; următoarele” moşii: 

“1 Satul respectiv teritoriul * “Suceviţa, fosta moșie" dont. . 
- nească “dela Petru. Vodă cel 'Şchiop; prin uricul “dela 6- 
Ianuarie 15831), .. care donațiune . a! fost, “confirmată. de . 

„a ATOI! Vodă În, 9 Januarie: 1994): e i „ri 

14) L..c, Sa gi iN pt 
15): Dan, L. ce: i II Ia 
16) Comunicat de javăţător. Chiraş. i e 
***) C£, notița. din vechiul inventar 'al - Suceviei. “ ” 

"1) CE. doc. Suceviţei 5014 din Anexe,: care se” află "tradus în 'ger- 
mâneşte în protocolul de delimitare No. 87. şi Pumnul, Moşiile fon- 

- dului relig., pagina 138; si .Dr. D. „AVerenka,- Topographie der. 
„Bukowina. Czernowitz, 1895,. pag. 103. i. . po 

2) Cî. No. 51 din Anexe. IN i, N 

; Protosingelul, Veriiamin 'liuf, tost. „Bărohi în Horecea, a
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> Satul Votovăţrăetă. : mitropelitui” Mâldovii George "Mo- 
“vilă“şi maica sa. Maria, soția. logofătului loan Movilă,. 

în 20 Iunie 15893), când ei schimbară satul lor: Stănilești 

din ţinutul ' Hotinulua.- cu satul Volovăţul, fost domnesc şi. 

dăruit atunci de Pstru Vodă Șchiopul stolnicului Nicula, 
- care schimb şi danie a fost întărită Suceviţei "de amintitul 

“domn la aceeaș dată. . 
Suceviţa a-avut pentru acest sat certe de hotar Cat: 

Episcopia de 'Rădăuţi în 29 Iulie 17434). Pe „Prundul”, 
teritoriul Volovăţului, s a format în anul 1776 Satul -Mar- 
ginea. | 
3) Satele: “ Horodnicul. de sus și de jos dela leremie: 

„Movilă Vodă în 12 lulie 15975), care atunci le-a fost 
cumpărat: dela 'diacul loan . (Iosif). Balici, fraţii, surorile: 

-şi rudele. lui cu 2000 'galbini ungurești; Aceste sate aur 
fost hotărite “de către Volovăţ în. 26 Iulie 176086). 
“Mânăstirea Suceviţa, a. avut pentru aceste sate certe de: - 

“hotar şi anume în 25 Iunie: 1778 şi 29 Maiu 17811) cu 
mânăstirea - Putna şi'abia la notărnicirea din 25, lanuarie: 

1782. i-s'a recunoscut dreptul de proprietate. . 7 
4)- Muntele Giumălău,. dătuit 1 de Paraschiva sau 

“Mica, soţia marelui vătav Grigorie Udre şi 1/, de Maria, 
- soția. logofătului loan. Solomon, care -ambe danii au fost 

întărite de. Petru Vodă Șchiopul " în 1 şi:11 Maiu 15845). 
Ambele: donatoare, surori: au fost nepoatele hatmanului 
Luca. Arbure”). 

ânăstirea, imediat după câțiva: ani “după ce a primit 
“dania, a'avut pentru acest munte ceartă de hotar cu Câm- 
pulungenii, care, leremie Movilă Vodă. rândui în 12 Iulie * 
159510) să se cerceteze, iar-alta, 12 Iulie 160311), când 

“ amintitul domn porunci ureadnicului de Câmpulung s'0 
" repuleze. -" » 

Dania aceasta q fost confirmată de Ieremie Movilă în: 
ra 8 Ianuarie it de Constantin Movilă în 8 :Septem- 

3) Cf. No: Su din” Anexe, „germâneşte; în “protocolul de deli-- 
„ mitaresNo. 88 şi - Wickenhauser, Solka, pag. 04—66: 

4) CE. "docum." No. 533 din Anexe. 
5) Doc, No. 506. din Anexe, Protocolul de- delimitare: No.. 90, 

Wickenhauser, Horodnik, pag. 209—212, Pumnul, 1: e. „pag: 139 
2 Oriciul: |: Cu pag. 30 şi Kozak, Resultate, pag. 199: 

“Doc. No. 122 din Putna; ad.6. “Wickenhauser, Horodnik, p. TI. | 
Wickenhauser, Radauz, pag. 143—146. . 

8) Protocolul de delimitare No. 91 şi 92, Wickenhiauser, Kim po-- 
lung, pag. 1—4-şi Pumnul, 1. ce. pag. 145. 

9) Ci. doc. No.. 510 din Anexe -. 
10) Iorga, Doc. Bistriţei, II, pag: 116. * - 

11) Nicolaescu, Doc. slavo- “române, pag. 213214 dd a. Cf... 
“și „documentul din Anexe. - | 

12) Cf. Doc. 515 din Anexe. - N 
. Ia 

N pe po Pai
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- Tase dela .Nicula stolnicul” în 28 Maiu 15841).;E[ a fost. 
confirmat. mânăstirii de: Petru” Vodă Șchiopul în“ 26 IFe-- 

“vruarie 15865) şi de Aron. Vodă în 9 Julie 15939). Mitro- 

+ 13) Doc. No. 519. — 

_1119) Doc. No. 531. pu 
20), lorga, Studii, VI, pag. 125.” ca „. 
10) Astăzi se chiamă Lincăuţi. . - "ti i 

1.7.2) Cf.. doc.. No.* 510 din Anexe. o i 

_* sarabias pag. 720. 

= 
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-tomvrie '161814), de, Gaspar Vodă în 13. lulie 161915), le 
yrie 161013), de Radul Vodă în 17 Aprilic şi:18 Oc-- 

Alexandru- Vodă în 13 Noemvrie 162116), de Moisi IMo- 
„vilă în 23 August 163011) şi 30 (August 1163315), de Istratie 
Dabija în 22 Maiu 166519), de Antioh Vodă în 410 Ia-. 
nuarie 170720), etc. o Sa | 
-5) Juniătate- din “satul: Vercăuţi şi Lunca Vui Macarie, 

cari atunci se chemau: Lencova!), cu. mori pe Surşa din 
ținutul” Hotinului, cumpărate de: George Movilă, episcopul 
de Rădăuţi, dela'Ioan Milici și fratele fău Nicoară Hlușcu 
în 28 'Maiu 15842), când le-a dăruit-mânăstirii „Suceviţa . 
şi când ai fost.confirmate de Petru Vodă Șchiopul. Acea- 
stă danie a mai fost/ îşttărită mânăstirii de acelaș Komn 

- în'24 Decemvrie 15845).: Lencăuţul 'de jos a mai fost con- | 
" “firmat de Duca Vodă la 28. Fevruarie 1676, iar hotarul 

satului-a fost fixat în 10 Fevruarie '1628, apoi în 10 Si 

25 lulie 1628 şi în 20 Septemvric 116291). Privitor la 
-- Lencăuţi apoi_există o mărturie -dela: armaşul Ştefan, din . 

5. Aprilic” 1772 şi 12 “Iulie 1774, iar- privitor „la moară, bo - 
„carte dela. Mihai Racoviţă: Vodă 'din 11 Fevruarie 11708 

“ “Şi alta dela Nicolai Alexandru Vodă 'din 5 -Aprilie 17185). -. 

6) Jumătâtea de sus a satului Stiănileştii, pe Nistru, din” 

judeţul : Hotinuliui6), dela George Movilă, care' îl cumpă- 

politul George Movilă dădu. Stănileştii! în “schimb pentru 

Solca (Arborea) Paraschivei, soţia vătavului “Grigore -Udre 

2 nepoatei iui Luca Arbore în 25 Martie 159810). Ştefan . 
p- . - Ei . Ze | 7 IN a 

; 

i ea 
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cc. 

14) Docz No. 522 şi_ 523. - „ 

15) 'DocSNo. 595. Ti 
16) Doc. No. 526. o . = . DE DR 
17) Doc. No. 590. o 
18) Doc._No. 531. oc 

13) Cf. doc. No. 509... e... a 
“4) - Pachetul .No.,; 182 din - Conzistoriul bucovinean... 

DL, PI [n Rea ” 
'6):E1 există şi astăzi sub “numele de Stălineşti, Cf, Arbore, Ba- 

7) Cî. doc. No.-510.. a E 
“ S) Cf. Pachetul. No. 142 din Conziştoriul bucovinean. - 

9) Cf. doc... No. 512. DCI 

| > 10) Marian, Condica mânăstirii Solca, pag.: 23 şi Wickenhauser, ” 
. „* Solka, pag. 66—69. - Nu : PRE pi pe A Ă . 

- 

_ 2 . . i Pa 

, - - -



"- Vodă, fiul IuitŞtefan' Tomşa Vodă, luă; în 1. August:1615:1) 
- satul, Solca dela : Suceviţa : Şi-i înapoiă satul Stănileştii : 
“cu adaosul de. 700 galbini ungitreşti, un potir de-argint şi 
„două fălci: de vie pe Ciombric, în Cotnar. Mânăstirea a. 

- “avyt pentru 'acest.sat o judecată în 29 Martie 167019)... 
7) Satul. Verbie,. pe. Jijie, în ţinutul Hârlăului, cu iazuri | ; 

“ şi. mori pe, Jijie şi un Ezer, în ținutul Hârlăului, primit + 
„dela George Movilă “în 14 „Septemvrie 15821), răscumt 

- părat, dela călugăru. Avramie din Voroneţ, care-l 'cum- 
părase dela aprodul Dumitru, fiul lui Vascan Movilă. Acest . 
sat-fusese confirmat de:Ștefan cel Mare [in 5 Martie148711) ! 
lui Ivanco “Bărlici și surorii sale Anuşca. El a fost con-: . 
firmat Suceviţei de Ștefan Vodă în 11 August 162315): | | 

. 
E 

2 ” Satul a fost hotărnicit în. 15. Decemvrie -174416); 
- 8) Partea de sus a satului Ozuneştii, cu 4/> de moară ./. 

> pe -Militin, din ţinutul Hârlăului, dăruită de pitâriul Con: 
„> "dre Rugină cu soţia sa Sofronia şi confirmată de Petru. 

; Vodă Șchiopul în 26 Fevruarie 1158611), căre „parte de - 
““sat'era proprietatea lor. din 20 Ianuarie, 157618) şi Partea 

„- de jos a satului Ozuneştii, dăruită în 20 Aprilic 1597 ide - 
“arhimandritul : Dosotei -din. Putna. . Cs 
9) Satul Mândreştii,- pe Siret;. în ţinutul “Botoşenilor,; 

numit mai inainte. Ba/infii!9), primit dela, George Movilă .. 
„în anul '1582%). Acest sat, la împărțeala făcută: înaintea 
“lui Ştefan cel Mare 'în 17. Martie -14922),-a rămas pe ... 

-- partea 'Marincăi, fiica lui Mândru . şi vărului ei, lui Sila..- 
-*şi surorii lui "Doncă, cari eraui nepoţii lui Ştefan Jumătate. . 

„Satul Mândreştii a fost confirmat Suceviţei de Vasile 
Lupul Vodă”în 22 Martie.16384), de, Mihai. Racoviţă în. 

9 Ianuarie: 17222) 'şi de Alexandru Constantin Vodă în: 

  

11) Marian, l.'c, pag: 23, Wickenhauser, 1. c„ pag. 11 şi 18, Iorga, Studii, XXI, pag.. 281, Amintitul pachet conzistorial;' unde . 
se iaflă respectivul ipsisoc şi 1. Onciul;: Fondul rețigionar, pag..44 fi 

"lorga; Studii, VI, pag. 13... i 4 ” - : 
„= 12) 'Cf. amintitul pachet... SEI - a 13) Cf. doc, No. 207; Kozak, | c:; Onciul; L,c:; Creşterea co. . lecțiunilor Acad. Rom., €x:1905, pag. 119.. ba aa „"14) |. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel "Mare, |, pag..293-5. „7-15)Cî. doc. No. 597. e i Aa „ 10). Creşterea 'colecţiunilor: ex. 1912, pag. 120.:. e: 

„17)-Cî.-nota 13, . . Ra ce 
18) Creşterea . colecţiunilor ex: 1908, pag. 57.: , | 19): Un .sat Balinţii; din; ţinutul Dorohoiului, a fost 'dăruit de | „3 “Petru Rareş. Vodă” în +. Decemvric. 1845 mânăstirii Voroneţ, Wi- - 

E DR 

„.. „ ckenhauser, W/oronetz; pag.. 100—8. | | „20) Torga,. Studii, VI, pag. 2503. 
21) Cf. doc. No. 501 și Bogdari, ]. c.. pag. 495—499. * "ICE. doc. No: 532, i SR i " 2 Doe. No. 5538 Da
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26. “lanuarie 17835). a a fost 'hotărnicit de către Satul” 
Grigoreşti. a Bahușenilor. în 17 Noemvrie 117501). 

10) Satul Novosielifa, -cu branişte, păscători, oare: 
şi “sărături în „hotarul Movilei, câre fusese sat domnesc - 

HA 

ir 

pa 

“dăruit de Petru: Vodă “Șchiopul în 26:Fevruarie 15865). 
“Un sat, „Novosieliţa,. în Basarabia, a fost' cumpărat dle: 
„George. Izlozeanul, părcălaby de Hotin, dela George, gi- 
„merele lui Constanţin. Răşca?). . - 

Braniștea. a. fost confirmată mânăstirii de: Aron Vodă 
- în 9 Ianuarie: 15947) de Simeon. Movilă Vodă în 21 Oc-. | 
tomvrie, 16078) şi de Constanțin „Movilă ; Vodă: în 25. DN 

„lunie 16099). 
11) Satul Giurgiuleştii, lângă lacul Brateș, din ținutul. Sa 

- Tighiului, “de lângă; Dunăre şi Piriele Prutului dela Prutef : 
* până-la Dunăre, "dăruite. de 'leremie: Movilă Vodă şi con-. 
firmate de; Simeon Movilă Vodă în-7 Noemvrie 160710). 

+12): Rujenţiii) 'din ținutul Hotinului, pe ambele părți 
ale Ciuhurului, . primit - în "schimb - dela” visternicul - Boul, 

“prin mijlocirea 1ogofătului Nichifor Beldiman, în 18- la- 
“nuarie,-“respective în 16 Aprilie 1615*), cu 'adaosul de. 
„100 'galbini” pentru. satul mânăstiresc - Negoeștii**) sau:: * 
_Goeştii, pe Orbic, din ținutul Neamțului. Rujenţii, fusese-.. 
proprietatea. familiei logofătului loan *Golea!?): _ Acesf 
„schimb “a fost confirmat: mânăstirii de Mihai Racoviţă: 
Vodă: în 28 Iulie '1626***) şi de Duca. Vodă în 17 luiie. aa 
167013); şi: de Mihail Racoviţă . Vodă în 28+lulie 172614). 
Satul” a fost hotărnicit “în 9 Noemvrie 174145). -- „ 

“1 :13):'Săâtul Davida, din gura: Băcului, lângă “Tighine, la. 
: ţinutul! Orheiului,! dăruit. de .vătavul “Dumitru -Movilă şi: 
soția sa. Lupa, en, a; „fost confirmată“ de Petru. - 

  

VE 

3) Doc. Nes , sd. , oa _ 

4) Iorga. Studii pag, 

a Due No. 508'şi lorga, docum. vi, “pag. 250 si: XXI pag. „897. | 

:*6) Iorga, Basarabia, pag. :39. E 
7) Doc. No.'514... 

'8) Doc. No. 516; Kozak... c., pag. 201; susține” greşit, că aici 

- se'face “confirmare asupra Câmpulunguluii“ rusesc.; , Ie 

.9) Doc. 518; Kozak; |, Cc “sustine, „greşit, că. „este „pentru IDal- 

„apele. A - a 
- 10) Doc. .No: “17. 

11) Doc.:No. 320; „loraa, Studii, V, pag: “su; Bianu “Documente, . 

“pag. 28, pe când: Kozak, . pag. „202 şi Onciul, pag: 30, „despre . 

schimb'..nu - fac amintire. - 
1.12) Doc. No. 513 şi Ghibiinescur Suvele, V, pag. 226:—3a1: 

13) 'Docum: No. 536. .-'-p DE a 
14) Doc. No..528. e ii EEE Si 
15) Doc...No. 518.- e 

"*) Un sat cu acest “nume a: fost dat de Stpfaii cel “Mare în 13 ” IN 

-Octomvrie 1487 mitropoliei din: Roman, ' Creşterea colectiunilor, 

ex, 912. pag. 110_şi Bogdan, |. c., pag.: .353—35$. : 

das) ct. documentul” Suceviţei.. No. 528, €x, 1863.. i pi A N 

pi
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Vodă Şchiopul fin anut 158616). Satul: se pare: ca fost / 
usurpat de -Miron Costin, însă-apoi înapoiat mânăstirii, 

„cărei a Host confirmat de Grigorie Ghica Vodă în 14 06 . |. 
„“tomvrie 173017), de loan Nicolai Vodă în 18 Iulie 174418) 

şi de Grigorie Ghica Vodă în 9 Maiu 175219). i 
14) Jumătate din satul Pleșăuţi sau. Pleșnița,; "astăzi 

Zeleneu,. co moară şi supuși, dăruită de marele: vornic * 
George Cantacuzino în 1 - Decemvrig: 1739), întru amin- ! 
tirea fiului său Constantin, care a murit în vârstă de 20 

„ani de ciumă în Galaţi, unde se afla ku, Grigorie "Ghica - 
- Vodă, care fugise în 'acel an de. Ruşi.: Dania î fost con- 
firmată de amintitul"domn în 12 Ianuarie 174021). "Această 

“parte de sat s'a vândut de i. r. comisie a hergheliilor sta-. 
"tului “în numele fondului .religionar, în .20 Decemvrie Ă 
18112), la licitaţie, lui "Ştefan , de: Vasilco, cu: suma. de- 
„13.000 florini. oa Ra -. -:15)' A 4-a parte din satul Berbești sau Manileşti dela 
„George Cantacuzino dăruit în 1739. Donatoril cumpă- 

„. vase această parte de sat dela căpitanul .Mihuleţ. “Acest 
sat îl numește! Antioh, egumenul” Suceviţei cu ocaziunea 
delimitări. moșiilor mânăstirești din 21 Ianuarie 172823) .. 
"„Costeşti” şi nu-1/i, ci'a 1/; parte?1).:, . . ÎI 
_16) Satul Hrinceşti,'cu caz și moară pe părâul Solcii, pe 

șes mai jos de satul Arbore, în ţinutul Sucevii, dăruit de . 
George Movilă” în 11 Ianuarie” 15881) înaintea lui Petru. 
Vodă Șchiopul, “dela care l-a fost cumpărat și care îl luase - 
dela logofătul: Solomon pentru '70.000.. aspri ce încasase . | acesta în-contul 'birului: împărătesc. E1 a fost confirmat *- | Suceviţei de Icremie Movilă Vodă, care mai plăti Mariei, | “soţiei lui loan'Solomon încă 300 galbeni în 1 lunie :16052). 
Trecând satul la Vasile, Lupul şi Drăguţa, fiii Tofanei, 
fiica lui Solomon, aceștia îl vândură : înx20 Decemvrie *. „„. 10235) mânăstirii. Solca cu 400: galbeni, ceeace Ștefan | 

„Vodă, fiul lui Ştefan “Tomşa . Vodă confirmă în 30 De 
SSN Sa a | 

  

/, 

y 4 

  

16) Doc. No. 544 şi-lorga, Basarabia, pag. 61... AR 17) Doc. No. 54 . - Si E a 18) -Doc. No. 549.-: IE aa IN a pe -19)- Doc. .No.'544. _: - ! Sa o 
20) Iorga, Studii, VII, pag. 198. : N DD Le Ta 22) Tabula Bucovinei, II, pag. 343, No. 206 şi. Onciul, 1. ce. pag. 216. De iti ISS „.» 23) Cf: Protocolul imperial .ad -No. Filsei: regii '2340 (857) - 24) Dr. Werenka, |: c., pag. 51. - ae E 27 bot documentul respectiv din Anexe. şi Marian, Le pag. 

„+ 2) Marian, |. c. şi Wickenhauser, Solka,. pag. 14—15 şi 60—72. . . 3) Wickenhauser, 1; c., pag. 87; pe când Marian, |: c., pag, 28,- -. „No. 3, aduce. data de 20 Octomvrie. : 

+
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cemvrie . 16231). Radul Vodă recunoscu- în 11.:Fevruaşie 
1625) dreptul Suceviţei asupra: acestui sat, :care numita 
mânăstire îl schimbă “în '12 Fevruarie.. 16256) cu “adaosul, 

satelor: /azlovățul şi: Ceplinţii*) pentru. sațele:. /obănești 

şi Cântărești, în ţinutul Dorohoiului. Mânăstirea: a avut - 
pentru fostu Iei sat -Hrinceştii o judecată-'cu postelnicul 

Ilie Şeptelici și toată seminţia lui, care în anul 16437) re- 
cunoscu. dreptul: mânăstirii. e 0 , 

17)” Moșia Mămăeşti; pe “Prut, din ținutul Cernăuţului, - 

dăruită de George Movilă, 'episeopul de. Rădăuţi. Docu- 

mentul. de danie să se fi pierdut$). Satul Mămăeşti să fi 

fost înjghebat în anul 1648%) de Vasile'Lupul Vodă întru 
amintirea închinării Suceviţei la Schitul cei Mare. El n. 

* Host închinat, Schitului de Istrătie Dabija Vodă în 18 'Mar-: 

tie- 166510). Pe teritoriul moşiei Mămăeșt, sa format un. 

sat, care Duca, Vodă l-a dăruit în 9 Fevruarie '1669 -Schi- 

tului celui Mare din Polonia, ceeace s'a confirmat . de' 

Ştefan Petru Vodă în. 26 Martie 1673 aid PN a 

__..18) Seliştea, Ciaplinți»*) şi satul /az/ovăf;dăruite de epis-- 

copul George Movilă!!). Mânăstirea le-a schimbat: în 11 

-şi “12 Fevruarie: 1025 cu “mânăstirea “Solca. pentru ;lobă- . 

neşti și Cârstănești, precum s'a „arătat sub No. 16. 

+19) Moşiile Brescăuţii de pe apa. Jijiei şi Trăbuianii - 

“din ținutul Dorohoiului dăruite. în *22: Iunie. 171612) le - 

Aniţa, jupâncasa lui Pavel Rugină” vel: comis, fiica lui 

Jonașcu armașul. Satul Brescăuţii a fost luat în 2 Martie 

| _"173015). de Grigorie Ghica Voidă dela Suceviţa, în sama 

“jdaniei. 7: 

e 

  

* 
. 

4) Wickenhauser, Î. c.. pag. SS, şi - Marian, |. e. No. 4. 

5) L. e. pag- 9l şi pag. 29. .. ... 2 : 

Le 
--7) Cf. -documentul “din. Anexe. . . a a 

- 8) Wickenhauser, Gross-Skit, il, paz. 68.  .. A 

9) lorga.- Studii şi documente, VI, Dag. 550. e 

, 10) Televici. Istoria lui Mitu. Manavski, Lvov! 1887; pag. XC— 

"“XCIIL şi No. 2 din* Apendice. Ra a 

11) 1.'Bogdan. Il, pag: :226 şi Mărturia "din 12 Fevruarie 1025 

Pia 

“ad 11. Satul Iaslovăt este amintit deja întrun uric din 1 Aprilie. , 

1448; cî. Dr. D.: Wesenka, Topographie der Bukowina, „Czerno- | 

“o witz, 1895, pag. 37. m, , 

din Anexe: şi Wickenhauser, Șolka, pag- 90. SN 

- 12) Bianu, Catalogul mss” române,. fasc. IV, pag: 514. ln Po- . 

_„melnicul Suceviţei No. :710;/11 din Anexe se înduce- anul 1704, 

pc când. lorgă. "Studii, VI, pag. 422, aduce anul 1717, ca an sal 

13) Iorga, Studii, XXII, pag. DPI 
” 

*) iAcest sat trecu apoj la Toderaşco Iordachi! Cantacuzino, cf.. | 

“Iorga. Basarabia, pag. 07. . . a ia 

++) Dr Werenka. |. c., pag- 84. 

2 

**) Seliştea. Ciaplinţi din ținutul Hârlăului, a! fost întărită la 2? 

“8 Aprilie 1000 de leremie Movilă Vodă lui Nistor Ureche». Marele 
“Vornic “(Creşterea - colecțiunilor - A."R. pe anul 1910. pag: 267). 

p: 

pe
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- domniei, care a' declarat daniu:: Roginoaei de .nevalidă,”- 
“ „fiindcă. a fost, făcută dim Rășia, unde idonatorul locuia, 
şi a fost dat.rudei domnului și .Răginoaci vel visteriului 

„- Sandul Sturdza. a d] Sea 
1.- 20)-A 4 patte:din moşia Șerbăneşti, ide pe apa: Siretiu-. 
“lui din ținutul 'Sucevii dăruită de doamna Elena 11). Moșia. 

„din început: a fost proprietatea. lui -Şteful. Jumătate. Ja 
“ anul 1430%),7 Iulie, apoi: lui Petru :Hudici, moşul Movi-. - 

leştilor 15). Celelalte: părți. din această moşie le primise . 
» Suceviţa în dar dela episcopul George Movilă. | 
„: “Acest sat era sub Vasil Lupul -Vodă în posesiunea lui. 
„ Vasile Stârcea 16); Mânăstirea se judeca - pentru -această 
„moșie: înaintea divanului țării în 29 Decemvrie 1742 13) și 
13 Ianuarie 174318) cu loan Cracalia, fiul. lui Pătrăşcun. 

„şi nepotul “lui Vasile Stârcea și alţi. răzeşi. | CEE 
„> 21) Satul Munteana sau Urzeşti 1) cu moară pe părâul * 7. 
Crăcău dăruit de mitropolitul George Movilă şi confirmat ” 

“în 23 August 1631:%) de Moisi Movilă Vodă. Satul trecu. . 
“mai tărziu la: stolnicul Ilie Sturdza, care-l vându 'mânăs- . - 

„tării: Bărboiul' din laşi 21). - DO IE 
1-22) A 3 parte din satul Vlădeni în ținutul Hârlăului, idin. - 
- Scubinți şi din Dealu Iui Vodă, cari părți au-fost ale vor- 

nicului Ştefan Pilat, care luase „dela -mânăstirea Suceviţa - 
Pentru. goștina, oilor mânăstireşti zălog o aripidă pre>. . 

„țioasă .dăruită de mitropolitul "George: Movilă. Neputând: * . 
“el înapoia aripida i sai luat aceste părți 'de moşii și dat: - 
„mânăstirii. Ele au. fost: confirmate mânăstirii de: Grigorie 

Ghica Vodă în, 8 Ianuarie 1758 22) prin două 'documente. . 
23) Moşia Hilița1) alăturea de Bâzga din Bohotin Hepe-.: 

- 14) CE Pomelnicul Suceviţei No..740. pag. 2... --: a 
15) 'Cf.. (documentul ' Suceviţei No. 501; “iorga,..]. ec, VI, pag. - ».»"250 şi Bianu,'|..c., pag. 4914. — Un sat Şerbănești se; afla “şi pe 

"Jijia, cf. Creşterea. eplecţiunilor A: R.-€x 1912, pag. 111, 1. Bog- dan, I,.pag. 321 şi Onciul, |. c., pag: 45. Moisi "Movilă “Vodă «= dărui Ve din acest sat în 25 Iulie 1631 mânăstirii Solca, iar „boerii îi. “țării, au adjudecat moştt în 13 :lânuarie 1743 Suceviţei (Creşterea ... .. :" colecţ., L.“c. şi Catalogul mss: rom,, .Îs,: No. 237, pag. Mp, 
16). lorga, 1; c...VI, pag. 250. DN e 
17) “Bianu, Catalogul, 1: c., pag. 191. 
18) Li c.: N CR 
19) Bogdan, |."cil, pag. 251,--- 

„7: 20) Cf. documențul românesc No..3. -. Pi . 21). Uticariul IX, pag.: 145. -.- RI 
___.4 22) Creşterea colecțiunilor .A. R: ex 1909, pag."190-4 şi ex 1905, . pag. 83. Un saț, Vlădeni, pe; Siret, era proprietatea - mânăstirii "Vo-. - 

„„"-roneț, (Wickenhauser, Voronetz, pag 103—4. — Un sat: Vlădeni - : din ținutul Sucevii,: se aminteşte “în 3 Sept. 1638. (Catalogul mss. = romu.l, pag 190) O (atalogu, S. 
:..Y). Iorga, Studii 'şi: documente, VI, pag. H3 “ . - 1) Radu. Rosetti,“ Cronica Bohotiiului, Analele Acad: R. tom... „n XXVII, secț. ist., pag. 7, No.'7.:şi pag. '8;.No. DC AIR a 
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Do Ma 

= basenul Siretiului 2). Ea să fi trecut la: Suceviţa prin gare-: 
“care schimb dela mânăstirea Homorului 3). Această mo-'- 
şie trecu în :14:Decemvrie 18174) în: proprietatea hatma- 
„nuiui Răducanu Roşeţ, care cumpărase și 2 locuri de pri: 

„_“"sacă în -Brânişte lot de'ale Suceviţei.. -. . . a 
- +... 24) Jumătate din a:3 parte. diri Gatul-Vofcineți5) cu ve- 

ini și moară. Suceviţa: a avut pentru: această. parte, de 
moşie în '18 Martie. 10246) o ceartă cu răzeșul Gorcea, 

„îiul lui Ilie din Volcineţi, Moșia măi apai a intrat în pro-. 
“ prietatea. lui : Miron Costin şi a.'fiului-său loan de la care 
“trecu la: fratele: său Niculai, care dărui moșia mânăstirii 

- Barnovschi în 14 Fevruarie 1703 (Waltenhauser, Bacha- 

„tin, Wien.1874, pag. 460). 1 cc 
„.95) A 4'parte din Hruşovăf şi din -Tulitin, dăruite de 

leremia Movilă Vodă. în 23 :Noemvrie 16057). Donatotiul.. 
“ aceste. sate le-a "primit în schimb dela fratele său Toăder. 

„. Movilă pe 1/» sat: din Durnești. din inutul Sucevii, care-l 

„cumpărase - dela Petruşi lonaşco. Albot. şi -surorile Or: . - 

Teta, Safronia: și Maricuţa cu 600 taleri kle argint?) Aceste PE 

sate erau în anul 1622—23:*) proprietatea lui Ifrim Hajdău. : 

“:--26) Moşia /onășenii dăruită în. 1 -Decemvrie.:173911) . 

„.*.de Iordachi. Cantacuzino, biv -vel :vornic, care. o avea je 

la Nicolai Roset. - Rea E a 
27). Satele; -Mângeștiii?), Agestii, Vindovenii- şi - Gura- 

- mare dela ţinutul ;Neamţului, dăruite de loan15) episcopul . 

- Rădăuţului între, anii .1605—1608%). et 

:"28). Satul Băleștii!:) sau. Semenifa . din judeţul. Vaslui; 

“şi 1/4 din Șerbăuți!5). dela doamna. Ileana. aa 
. Ai 

  

2). c„.pag. 5, No. 3. - Ei e 

3) Li co pag 15, 

5) Bianu, Documente, pag. 93, No: 103. 

6) 'Urechiă; Miron Costin, îl, pag. 53+ şi Iorga, Studii, VI; p- 55. 

- -7) CE documentul Suceviţei: No. 580 din Anexe... .... . 

“.0) Wickenhauser, Solka, „pag. „760. Sa 
':10Y lorga. Studii, V, pag. 251 şi AI. 

"11).IAceastă moşie fusese a lui' Miron Costin. Constantin ;Mo-, . 

“vilă Vodă o vânduse Ia 21 :Maiu 1626: logotătului Pătraşcu... Maria 

„:- „xvisterniceasa o- zălogi .lui „Mihai Racoviţă Vodă, care .o dădu spă- 

-Jariului : lordachi Cantacuzino. dela carele. trecu în, 12 - Noembtrie 

1741 Aa pitariul Constantin: (orga. 1. 'c., VI, paz. 151, 414, 432 şi 

544) şi-apoi la Ion 'Cantacuzino (Iorga, |- c-, VH, pag: 190). 

210) Cf. Pomelnicul Suiceviţei No. 710, foaia „3 verso. | 

13) L. c.; foaia 2. Acest sat, încă în: 1."Martie 1804 era în.po-" 

“ sesiunea” Suceviţei . (Uricariul XVI, pag. 319). ad-/3.. Cf. si. Dr. -. 

Werenka. |. c.. pag.: 103... i „zu , . Me 

: 14) Cf. documentul Suceviţei -No.:580. .. a 

„2. 9) Cf. Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, Viena 1912, pag. Ti... 

1 1-3) O moşie: Volcineţ, la Soroca, din. Basarabia, era alui lo- 0 

-naşcu Stroici, dela care trecu :lă - Mihai. Tăutu, pârcălab de Hotin : 

“ 4lorga. Basarabia, pag. 58) a 
„e : pr 

4



16. 

29) Satul Nahorenii pe Nisteii din ținutul “Hotinului în 
schimb dela Toader Movilă pentru satul. Nascovait) sau 
Braira din: Basarabia, primit în. dar. dela diacul Av ram” 

- Băbici şi soră-sa. Salomia; 
30) Satul Budeştii!*) din: ţinutul Romanulii dăruit de 

oarecari Tatan şi. Toader. EL era în.2 Noemvrie 181118) 
proprietatea: căminariulii "loan Cananău. . 
31) Moşia Chelesenii pe Bistriţa din ținutul. Neamţului 
dăruit în 5 Iulie 174919) de Marta, văduva medelnicerului 

* Constantin Silion, care moşie egumenul * “arie şi cu so: 
borul' mânăstiresc o vându în 26 Ianuarie! 176620) vister-: 
nicului Toader: Vârnav cui 200 lei. - “ De 

_ 32), Cinci pogoane de..vie. Ia: Horodeşte cu teasc şi uz. 
loc de eaz'şi jânaț., dăruit în 6: anuarie 158521) de George 
Movilă, episcopul de Rădăuţi.. 

33) Dout: 'fălci de vie pe Ciorubric în 'Cotnar primite în. - 
schimb în i August 16152) dela Ștefa, fiuc lui Ștefan. 
Tomșa Vodă “pentru satul Solca. 

34) Două! pogoane, de vie dăruite de icremonahul Ma- 
carie al Suceviţei în 1. Noemvrie 173923).- 

35) Două pogoane de “vie, şi. unul isterp fd Crucea. de" 
sus dăruite în“ lunie 17452). de a 2-pitar Pentelci Ştiucă. 

„- 36) Unloc'de prisacă'din Branişte şi alt loc numil Bazga 
- -- dela Pietrarul cel mare din dosul Bohotinului, primul delă 

Simeon Movilă în'.21. Octomvrie 16061). şi al doile dela. - 
Petru Vodă „Schiopul. î în 26 Fevruarie 15862). --: | 

Primul loc a fost confirmat de Antioh Constantin Vodă 
în 11 Ianuarie 170753) de Mihăi. Racoviţă Vodă în 28 Tulie: . 

DN i . 
i 

. 

15) Cf, Pomelnicul citat, foaia 12. — Un sat Nahorenii se milă 
N 

| “-şi la ţinutul Sucevii (Creşterea colecțiunilor Acad. R-, ex 1911, 
pag. 1223): ad 15. Satul: Naiscova se aminteşte deja în 14 Mai 1586. 

- orga, Studii și: doc. VII, pat 209). 
„s16) Cf. Bogdan, l: e. 1, pag. 324. “ci. şi “Pomielnicul Buce, - 

viței "No. 0: foaia: 8, verso. , | 
17) Norga, Studii, XII, pag. 288. - i 

+ 18) -Pomelnicul No.: 740/11, gala 60, verso.. 
19) :Cf. Pomelnicul. Suceviţei, No. 741,- foaia” 24, verso...  - 
30) ICf. documentul No. 19 al „Conzistoriului arhiepiscopesc din. . 

Cernăuţi.. | pa 
“20. Wickenhauser. L. cp 19. . 

22) -Pomelnicul No. fo E oii 15, - 
20) Lc <., foaia. 418 şi Dr. Werenka, “Topographie der Bukowina,- 

” pag . .- . 

.* 1) Radu Rossetti, Cronica Bokotinului, Anălele Acad. Rt 
XXVII, Secţ. ist., pag. 164. - | 

2) Ct. No. "Suceviţei 511. din Anexe. i - 
9 „Creșterea olecţiunilor A.-R.: pe anul 1912, „pag. 115. 

- L]



    

„1726: şi de 'Giigorie. Ghica Vodă în 27 Maiu 17375) în 

171610) „de boierii țării... - 

„tirea se judeca la anul 174115) cu -jidovul laţco înaintea 

„ 

po 

  

> 

Mânăstirea a avut pentru acest loc o ceartă de hotar în - 

12 lunie 1741), care loc a fost hotărnicit la 11. lunie a 

12 lunie” 17446) în 2 Iulie 17677) și 3 şi 15-lunie 17165)... 

. 

" Bazga a fost măsurată în Nocmvric - 178511) de. o co- 

misiune: așezată de Alexandru loan Muvrocordat Vodă. 

37) O casă în laşi cu pivniţă în “ulița mare dăruită de - _ 

lonascu Cobălceanu cu soţia sa Antimia la 12 lanuarie-1667 12). ... o 

38) 0 casă de orânidă în Botosani pentru care-mânăs- - : 

divanului” ţării. Data Aa 

39) Un Ezer' da. Dorohoiu dimpreună. cu mânăstirea 

Dragomirna și Bârnova. Această»veche'proprietate fu con- 

firmată de Duca Vodă în 31 1anuaric: 167011), de Antioh. - 

- Vodă în 17 Noemvrie 169915) şi de “Constantin Nicolai . 

„Vodă în 28 Noemvrie 174116); -- a - 

Proprietarele au fost trase la judecată în anul 1760 2, 

înaintea Domnului: țării de răzeșii moșiei .Silișăuii din și- 

nutul Hârlăului, cari. susțineau, că 2 cozi, adecă obârşia. 

Ezerului intră în moşia 1or!?). a a 

7,40) Dijma de pe Tocul domnesc tin Cernăuţi din: grâu, 

orz, malai, etc., care drept a „fost recunoscut. de..caima- = 

- canii țării în 28 August! 174915). 
41). O 'buicătă de Prut cu vamă irecitoare din gios de 

"ezerul Beleu din gura. Prutului, uride cade în Dunăre!?). 

în stăpânirea sal): - 
N 7 e - , Ei 

„pectiy din Anexe. * 

42) Opi pagoane de vie la.Spăricți în Moldova dăruite 

- de un'boier. Balș, care vii niai „apoi Schitul cel Mare le. . 

luă sub stăpânirea sa%0).. : i 

43) Satul. 'Micutis, care apoi Schitul cel Mare Pa luat SN 

PI O . . Ă . > 

4) Cf. No.535.al Sucetiţei. 
5) Radu Rosetti, |. c. Pag: 235—6. aa 

i 

6) L. e, pag. 240—2. .. : 7 a EI De 

DLqi 
: II INI 

8) -L. e, pag. 254. ad. 8. Resumatul acestui document se ..-..; 

află la Academia Română în ..pachetul - LXXVIIL No. S1.. . „ 

+9) LL. cu pag. 254. ; 

10) L.-c., pag. 240. .: 

11) L: cs pag: 7265... 

12) C£..No. 533.al Succviţei: din Anexe. : 

2 

113) torga, Studii şi docum.» tom. VI, pag. 211. a, a 

14) Creşterea .colecțiunilor A. R..în-1912, pag. 115. - | 

15) Bianu, Catalogul: mss. rom. fasc.. IV, pag: 504 şi loc. mes: 

-16) lorga, l.“< bag- 211'şi doc. respectiv” din Anexe. :, i - 

“17 Creşterea colecţiunilor : A. _R: în: 1908, pag: 84; E 

18) Documentul Suceviţei No. 588/0 din Anexe. ..* . - Aa 

19) No. 143 al Acad. Române ex. 10 lunie 1812..:. -. e 

_20)' Wickenhauser, Gross-Skit, .pag.- 93. - a a _, 

21). L. c., pag. 95. - Nae i pe 
sr. pet 

rr „-
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| dd) Moșia 'Dărepcăuţul sau Verticiufut din.hotarul Căl-: "meștilor??), ! 

bi 

45) Muntele 'Gizmăriul dăruit 1a.1'și 11 Maiu 158423) “de logofătul Ioan: Solomon. cu. soția sa Maria şi de mua- „rele vătav, Udre cu soția sa : Paraschiva Sau Mica, cari -ambe donatoare erau nepoatele. lui Luca. Arbure. . , : 

„-confirmată. în 28: Ianuarie 173724) de Constantin 'Duca » Vodă. Aceasta 1/» din Domă în ânul: 1776 era proprie- . ” „tatea 'Suceviţei3), : -. Ea i e 46) Moșia. Măgara* “din” ținutul: Dorohoiului primită “în "dar dela Tomșa Vodă.  : po 
> 

i E . N 

» Pergament, care primul a fost îndreptat de Teodosie Bar. „ “bovschi, episcopul de Rădăuți, “pe. icare a notat în 1606 - „„. „data morții lui Ieremie Movilă!), Tot aici s'a scris - în "anul ș1606-.0. Evanghelie care se află- în, Moskva?) și. 

4:47) Şasă bucăţi de loc şi o moară în satul Băicșeşti27), ă -.48) Satul 'Movilinii în „hotarul Suceviţei de Petru Vodă „în 20 Fevruarie 15862). 
La 1-Maiu 178550)-moşiile Suceviţei intrară în mânile - -administraţieu militare din Frătăuţi, - 

1 CAPLXIV. 
7 

Viaţa” culturală și literară în mânăștirea Suceviţa. : Ş 
- Ca şi toate celelalte mânăstiri din țară așa a: desvoltat- -Şi. mânăstirea Suceviţa o activitate: culturală “destul: ide. „rodnică. „+ ! 
»'Fiind:în această mânăstire gropniţa lu” Ieremie Movilă. - - Vodă și, ale. rudelor sale: este explicabil via comunicaţie. “între dânsa şi. membrii. acester' familii. - ---: Sa | „Aice a-seris călugărul Prohor'un Triod şi Minci slavon pe : 

pomelnlicul . slavon pe pergament -şi celelalte pomelnice 

N 

„322 Onciul; L.. e. “pag. 142, = | aa '.23). Cf. documentele. respective din" Anexe. 241). Cf. doc.: No. 5:47 “din Suceviţa. - .- 
Si 

25) Cî. Consignaţia lui: Dr. D. Werenka. “Topographie der 'Bu-! N -Rowina. pag. 25, 108 şi 160 şi -Orțorepertorium der  Bukowina, "Wien, 1894, pag. 0. o. po : ie -:26) Cf. 'doc.: Na. 521 şi 5214 din pâgina 103... E | : 21) Wickenhauser, Solka, pag. 55. . 25). L. q. ta PRI m pi _ EI , 

29) Cf. docum.. No. .508: din Suceviţa. . .:.. E 1) Ci. No. :433 “al 'inventariului 'din. Suceviţa. , " 2). Creşterea colecţiunilor Acad. .Rom.. ex: 1910, pag.. 256. RE 3) Cf. Pomelnicele No.:+740. :740/11, 741 şi Ssamianic scris pe-o „ ssmare tablă” de lemn, -cu culori. . Sa a E ÎN a 

Pe. teritoriul acelui munte. se. alcătui „Ve de sat din. Dorna din care „Suceviţa . trăgea . dejma, “care “j-a fost - 

"în cari Sau. însemnat multe date istorice şi genealogice3). 

Suceviţa şi. Werenkă, 1,
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_<copul de Vad, care în 4 Maiu 46311). trimise. un diac: 
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ucevița a stat în legături spirituale cuBenedict lepis-: sta 

în solie la Suceviţa. . - a e 

“Călugării din Suceviţa „ca Elisei şi Dionisie.au cultivat. 

- „locuri: pustii, curăţindu-le și făcând pe. ele prisăci, ca cea... 

mnăstirii. 

* “xăsplătea truda lor cu' miere dulce şi 'miirositoare; alții cu - - 

. țăsutul. de şiac, alţii cu sculptura în lemn;'bă o samă-chiâr”. | . 

din Pictrosul' cel Mare, la 21' Octomvrie 16065). - - i 

Călugării mânăstirii făceau depărtate” călătorii strân-: * . | 

* gând milostenii 'precunr o făcură .2'călugări din- Suceviţa. - 

în 1 Aprilie 1605*). când primiră milostenii: dela .orașul . . 

Bistrița din Ardeal. i 

-- In Suceviţa se afla din vechime o școală mânăstirească N . .: »-. 

atât pentru călugări și 'laici, cât şi -una începătoare pen-  . aa 

“ru copiii “locuitorilor. din :satele -din - îniprejurime. Fai. 

-a existat până la anul 1858, când şcolile bucovinene au. / -: 

fost-predate în mânile învăţătorilor laici. Edificiul şcoalei ., 

şi astăzi .bine conservat este situat în prima:curte a imâ;. ; 
. . . - E a " . ” | : | , i 

- Călugării din. Suceviţa . din” vechime 'și până. în” zilele: ;. 
noastre .—— dovadă: formele. ide - icoaric. -amintite ; în We- 

chiul inventar 'mânăstiresc:— sau ocupat .cu tipărirea... 

"de. icoane religioase pentru, creștinii ortodocși -dovadă.: 

icoană Maicit Domnului. din anul 1839. şi 1835 ș. a.5). 

1" In Suceviţa există. o legătorie “de. cărți în care călugării 

„legau: trainic în „piele și” păreţi di: teiu, respective renc+-. - 

N 

“vau legătorile defecte .ale cărţilor bisericești din mânăs- 

.tire, presele şi cuţitele' induse. în. vechiul inventar. mânăs- . 

tiresc.: Mulţi dintre 'călugări se ocupau cu albinăritul 'care - 

cu argintăria, | - 

«+ In Suceviţa era o croitorie şi ciobotărie pentru trebuin- 

 ţele“mulţilor călugări şi:o(făclerie unde se turnau lumână=. 

- rile de ceară albă şi galbănă şi ie înfrumusețau cu culori. -* 

“ şi- aur,.pentru trebuința - bisericilor mânăstirești., - " 

"ist. tom. XXVIII, pag;. 206. 

“Foarte mulți din egumenii Suceviţei prin'cultura şi wie 

" 4uirea' lor exemplară se bucurau de cea măi mare stimă. - 

“în ţară şi “ajunseră pe scâunul episcopesc din Rădăuţi . 
N 

  

i 
LI ' 

4) Iorga, “Docuimentele . Bistriţei, „1, pag. XCV. şi Hurmuzaki,. 

“Documente XV, bag.. 969... i Nae 

5) Radu Rosetti, Cronica. Bochotinului, Anal. Ac: Rom, secț..-. 
fa „e 

“p.. . 
! 

*) Iorga. Studii şi -doc., IL: bag. 48. Ra SD ta ! 

6) Cf. -Ilustraţiunea şi Creşterea colecțiunilor.ex: 190$, pag. 180. : .% 

„O altă: icoană a Maicii . Domnului a fost săpată de mo nahul. 

“ Veniarniri,. ferecată, “care mai. apoi a trecut: la: mânăstirea Dra- .... 

" gomirna. unde a 'ajuns „egumen, 1875—0941 (cf ci. Vorobchievici> - 

« p- 
“Sf. 'mânăstire Dragomirna, Şuceava, 1908, pag. 62, No. 23).
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"> mandritul Seraphion. Alţii s'au nevoit să restaureze prin * 

ao Ta 

  

şi cel: metropolitan al ţării, precum: Pahomie și George 
Movilă. .-- A a 

Aproape toți egumenii:s”au interesat mai mult sau mai 
puţin şi de. binele poporului, din Satele mânăstirești și în - 
speţial din Satul Suceviţa, de aceea şi numele lor se ; 

„ “aminteşte cu -deosebită'-vencraţiune „și dragoste ca d. *. 
cel al lui Pangratie, Teoctist ș. a... 
„„Alţi egumeni.erau atât de evlavioși că au „făcut lunga - 
şi pentru acele timpuri anevoioasa şi mult periculoasa 
călătorie până la sf.. mormânt din “lerusalim din. gare. : | 
cauză au şi purtat onorificul. nume. de „hagi”, ca arhi- 

desele invaziuni în desolare rămasa mânăstire. și au.în- . 
treprins în persoană călătorii prin Rosia. pentriu adunarea, 
de milostenii ca egumenul .Varnava. în anul 16981), cară 
egumenul Igrest a luat parte în anul. 17522) la sinodul 
din laşi. și a: subscris hotărîrea lui: Na E 
“Egumenul Veniamin a făcut o. copie. dep 

tropolitului George: Movilă, “păstrând. pentru posteritate 
acest interesant chip de călugăr-valadică din familia cti-.. torească a- Movileştilor, eară egumenul 'Dositei a (dăruit. mânăstirii Dragomirna o'cruce ide. mână ferecată în argint. ,. =. Cei mai "mulţi. din egumenii Suceviţei au apărat mai. » “mult sau: mai puţin cu bărbăție înaintea domnilor țării 

. 

bă 

şi. apoi - înaintea - diregătoriilor . imperiale drepturile mâ-. 

timpurilor în cari au vicțuit. 
„năstirii şi au avut. o destul de-înaltă cultură amăsurată. 

e.portretul imi: 

„Călugării. din Suceviţa. prin mărturisirile. lor au 'con- N tribuit la. stabilirea adevărului 'curmârid. aşa certe ide. hotar -păgubitoare de avere, "precum 0. făcură în 7 De- 
„Cemvrie 17493  dichiul Suceviţei ieremonâhul Maftodie - 
și ieremonahii Luca și Sabin! în chestia unui. lo din Româneşti, proprietatea” lui Toader Brahă “şi în Octom- vrie 1783: ieromonahul: Aftinogen, dichiur -Suceviţei cu ocaziunea delimitării moșiilor mânăstirii Homorului., 
. Mânăstirea: Suceviţa întărită jur împrejur cu înalte şi „puternice: ziduri a fost nu od ată loc tde idăpost pentru, boerii și fruntașii țării pe timpul invaziunei feluriţilor . 

N 

dușmâni şi în ea sau păstrat şi. conservat inulte odoare . : naţionale, cari ;astăzi: sunt: admirate :devizitatorii străini 
Ss s 

-şi formează 'mândria naţiunei româneşti. -. . ..- 

îi 

po. 
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- 1) Dr... Dragomir, |. c, pag. 64. îi CA 

'2)- Erbiceanu, Istoria Mitropoliei .MOldotii, pag. 26... 3) Wickenhauser, Homor, pag. 131, No.37.- > a DL. cu pag. 162. 
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pm Cap XV, 
| .. Anexe 

Documente, cari privesc direct mânăstirea Suceviţa. 

1) Suceavă 6940 (1432), Ianuarie 4." ilie Vodă dă lui 
Van și soției 'sale Ana, fiica lui Negrin și fiului lor Andrei 

„satele:: Coșileşti şi Stănilești sub Nesfoi indicând şi ho-  _. 
tarul Coşileștilor Ja dial pe părâul Ruda la “sfârşitul $ 

apoi deacurmezișul păduricii Stînca, apoi peste, dum 
“bravă pe hotarul cel vechiu în hotar cu satul Liuban., . 
Mărturia Domnului, a fiului său Roman, a. fratelui flom- 

- iului „Bogdan, apoi, a..lui Mihail cu. copiii, George Fră- 
tăuți/cu copiii, Jălce, vorniculu "George -cu copiii, Dan 
cu copiii, Cupcici, Isaie cu. copiii, Dămcuș : stolnicului,! 
Cozma, Şandru, Lazar,” Stanciul fratele lui Lazar, Şteful: -- 
şi fratelui său Mândru cu copiii lor, iccașnicului Baloş: şi. 
vornicelului :Toma.: A scris diacul-Paşco a lui :Cupcici.. - 

"* “NOTE. — Pergamentul, în “unele locuri: defect, se păs-. ." 
trează în Suceviţa sub No. 500. Sigiliul domnesc lipseşte. 
Documentul slavon a fost publicat de E. Kozak în Rezul- 

_. tate meinerD Forschungen im, Kloster Socawica, pagina: . 
196—8, Nr. 2. - II 

2) Suceavă 7000 (1492), Martie 17. Ștefan Vodă icon-. 
firmă împărțeala cu -satele: WMândreştii,. Şerbăneştii pe: 

  
Siret şi Jumătăfenii făcută între Marina, fiica lui George: 

_ Jumătate: şi “copiii ei” şi ruda “ei. Marinca, fiica. Mândrii 
şi vărul ei Sila şi.sora lui Doncă, (fiii lui Toader şi rudele 

.. lui Şteful și sora lui: Marina, fiii Marușcăi, fiica lui Șteful, - 
“Jumătate, toți nepoţii lui Jumățate, fiul lui lon.. Marturi:: 
“Domnul: cu fiii săi Alexandru. și Bogdan Vlad! și boierii: 
„Duma, Gangur, vornicul Boldur, Herman,; Hudici, Şteful, 

Muşat dela Hotin, Micot şi Riţeș, părcălabi de Niamţ,.. 

- Ciortorei, Săcară. dela. Novograd, Dângă, spătarul. Cla- , 

_- nău, postelnicui leremie, ceaşnicul-'Movilă, stolnicul Frun-. - ” 

%aş, comisul Şandru. Teutul era logofăt. A scris, Alexa 

Popovici. din laşi. oo 
=" :NOTE. +— Documentuljscris în limba slavă cu litere imă-, * 

„. runte pe pergament ide dimensiunile 19.02 cm. :12.08 icm 
„este: bine conservat şi înzestrat cu-zin mare sigil atârnat: 

“ de osfoară- de mătasă: roşie. Er,se păstrează în Suceviţa. 

sub. No. 501'ex 1863. Lectura. Sigiliului “este: Pecetea “lui + 

“Io Ştefan Voevod, domnul ţării Moldovii. . ICE 

--” “Documentul nu se află între documentele lui Ștefan.  .» 

“cel Mare publicate de răposatul academician I.. Bogdan... 

3) -7060 (1552), Fevfuarie 19; Ştefân Vodă confirmă 

“mitropolitului George cumpărătura - satelor: Tâmpeştii pe 
“i , , A , ia 

N
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aa 

- Jurăul alb“ Mânjeştii deasupra: Pârăului negru şi o: Du 
„cată de' pământ din hotarul Bifeştilor . dela Andreiu şi 
surorile lui. Anușca, Varvara, - Sofrnicu. și. Marina, fiica 
lui Dan Davidescul cu -1100 zloți tătăreşti. | 

7 
NOTE: George Evloghi a “tradus acest suret în limba | 

“română în. 17. Mâiu 1785, care se “păstrează la Achdemia 
„română sub Nr.: (62). 7060.. 

“4) “laşi 7007 (1559), Aprilie. 3. Alexândru Vodă con” 
- firmă logofătului Mvilă. satele: Overciuţi. și: Lencicova. 
“(Luca Lui Macarie) de lângă Nistru. cu imori pe Şurşe. cum- 

- “părâte dela. Vasile” și sora lui Anghelinu,: fiica lui Nicşa: 
“şi Verii lor Jonâșcu cu surrile: lui Magdălina “şi ? Nastasia, .. - 
"copiii  Marincăi. și fiul surorii lor .Petraşcu şi toată ru- . 

"A. bedenia lor cu::2000 galbini: tătăreşti. Apoi îi confirmă. . 
"Domnul şi 'câfeva 'jefe de, Țigani cumpărate idela Petrașcu 
” Gorescul cu .30 “aspri şi apoi indică hotarele acelor moșii. 

-. „Mărturisesc:, Domnul cu. fiii: Bogdam,. Petru' şi loan, apoi. 
- vornicul Moţoc, "Neaga, “Movilă și Petru Cracovici, pârcă-” 
labi de- Hotin, 'Badea şi” Veveriţă; pârcălabi „de Roman,-: 

+. loan şi: Cârste, părcălabi. de Niamţ, Vascan și Stancioc, 
„pârcălabi de Novograd, Dumitru, portar 'de. Suceavă, Sspa- 
tarul Andricu; postelnicul. Liciul; visternicul loan, ceaşni-: 

! “cul. Costea; stolnicul. Bode; comisul Paşcu. Seriitoi a 'Yfost 
. “Dumitru” Duma: Aaaa 

| NOTE. — : Pergamentul. acestui, docurăeat slav este în. 
Da „câteva. locuri . defect și măsură 5133.2 cm. Se păstrează. - 

„+ în “Suceviţa 'sub- 'No.: 502 ex. 1863. Marele sigil este bine. * , 
“conservăt și.  ptârnă de o Şfoară, împletită din. matasă 
'roşie.: | 

:5) Câtnar 1085 (1576), 'Septemvrie. 24. “Petri Vodă. 
E i confirmă lui Ion Golea: un loc în: pustie: pe. Ceahor a-.. | 
„nume “Rujinții din ţinutul Hotinului cumpărat dela Ion . 

- Vodă,- care sat a. fost. luat. ca bir dela “Cozma Ghiangă, 
“pârcălăbut. tatăl - vornicului -- „Grigorie, . care: face preteri- 
:siun€- la”, acest sat: Golea. îi plăteşte lui 'Grigorie' 500 
-galbini tătăreşti ŞI acesta cedează. Sa scris de Dumitru” 
„fiul lui Gânscă. 
NOTE. — Hârtia. pe' care :€ „Scris. “acest “docuinent. i în 

limba slavonă: este subscrisă- de! mâna Domnuluj. Foarte 
„micul sigii domnesc . este: întipărit deasipra iscăliturii în. 
"ceară :roşie.: Se păstrează” bine conservat în Suceviţa sub 
No. 503.. ij 

6): Suceavă 7090. (1582),? “Fevruarie, 14. 'Iancul Vodă 
"confirmă satele: /Florodnicul de sus și-die, jos diacului: lon 
“„Babici și: fraților lui: Trifan, „Ştefan, şi: Sturza și surorilor. 
“lor: Vasutca, Paraschiva, Teodora: şi- Ana și tuturor. ru-".. 
bedeniilor lor, de. oarece! privelia de întărire. ce au avut 

aia AER IE - ia a - „e 
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A 7 laşi 7091 (1632), 'Septemvrie 14. Petru Vodă la. 
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- moşii lor Iaţcu, ' Duinca şi Dăşca dela bătrânul Ştefan. 
Voevod au ars în casele lui Crăciun:' Mărturia Domnului... 
şi fiilor să: Alexandru. și.- Bogdan, -apoi'a logofătului -. 

"George, a vornicului .ţării de jos. Condrat Bucium, a vor-. * 
nicului ţării de sus: Jurescul; părcălabilor de Hotin Toa- .; 
der şi Petru, părcălabului de Niamţ. Benart, părcălabilor: -" 

„„de Roman Cle şi! Jurj, . portarului “de Suceavă Nicula, : 
" postelnicului Brut, spatariuluu Filip, visternicului Ion So-- 
lomon, . ceașnicului Golăc, :stolnicului ' Râdici, comisului - 
Iane, Mare logofăt era: Lupul Stroici, era scriitor Zaharie: - 

NOTE. — Pergamentul documentului slavon cu. dimen-. 
siunile de. 42XX36.6 :cm este. prevăzut cu un sigil defect: - 
depe . care: inscripția jlipseşte, atârnător de-o sfoară 'lde.... i 
mătasă roşie. Se păstrează în: Sucevifa: sub No: 506. . . 

Pentru Horodnic Ioan, fiul lui Vascu s'a judecat. în .26: 
” August 1474 cu Matuşca, fiica Lui loan. Cupcici, soţia lui o 

"+ Andrei Şerbici.- El susținea că «este “nepotul lui Cupcici : 
“şi deci că, i se cuvine .dreptul (de: finoștenire asupra mo- : 

şiilor lui. Cupcici. Pus 'să-jure. a; refuzat şi mioşteniree. 
a fost 'dată Maruşcăi. .Cf. Ulianiţki, + Materiali, Moskva, : ME 
A88T7, pag. 109,,No..97.. . :: 

reclamarea lui' Gedrgie, '6piscopulu de. Rădăuţi, maicei 
lui“ Doamnei Maria şi “fraților lui Toader,:xornicului le- . - 

„mie şi! aprodului Simeon“ și surorilor. lor. Șchiuca, soţia. . 
"* Ratmanului Bălică și Grica,: fiilor marelui” logofăt: loan: . 
„*" Movilă satul Verbie pe! Jijie cu eazuri și pnori pe. Jijie: 

“şi cu: ezăr din ținutul Hârlăului, care Va, fost vândut Vărul . 
„lor: aprodul Dimitrie, fiul lui Vascan. Movilă,. pârcăla-...”: Da 
* bului de: Hotin unui călugăr Avramie din Voronaţ şi care: - - 

- Pa. fost.dăruit mânăstirii Voroneţ, a confirmat acest Bat: -.. 
„.- episcopului . George Movilă care -a plătit: amintitei Imâ- -.: 

„„ năstiri 35000: aspri, care la: rândui său Va idăruit mânăs+- 
"tirii Suceviţa,.căre â început so.zidească. :.  î 
... “Martori: Domnul cu fiul său. Vlad, mitropolitul Teofan, -- 
” Agafton, episcopul” Romanului, Vârbie “marele „vornic al: - 
„țării de jos, leremie Movilă, imarele .vornicial țării de sus, 

„„. Gâvril şi. Gavrileţ, pârcălab: de Hotin, Cârste. și Golăi, 
.-  pârcălabi:de 'Niamţ, Necula: şi Toma, părcălabi de: -Ro- 

„ “man, Balica "portar de Suceavă, Brat postelnicul, Stân: - . 
“spătarul; Iane 'visternicul,; George: ceașnicul, Cucoară stol- - 

nicul și Stan comisul. A Scris: leremie Băsinul la ordinul! .: 
-:-Jui Stroici, marele.logofăt., -. vii 

“NOTE..-— Pergamentul cam, la mijlocul” părţii. drepte: - 
_- defectuos “are, dimensiunile „de 65X59.5 » cm. Scrisoarea: 

„ştearsă. .. 
de „altfel bine; conservată. şi. legiveră este: uriel€ locuirii... 

i . pa N 
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9) 7091: (1583). lanuarie 6. Petru Vodă confirmă mâ- 2 

aa Di 

2 De pergament atârnă de o lungă şfoară. de imatasă! ro-. 
-sie-galbănă:albă -un. mare: sigil de ceară. roșie. înfăşurat 
“întro mare bucată de--ceară' galbănă. Legenda sigiliului - 
“este: -£ Cu-mila lui D-zeu lo Petru Voevod, domnul ţării 
:Moldovii. Pe dosul documentului aflăn notiţa: Danie 
pentru mânăstirea Suceviţa dela - episcopul George, 2 şi 
No. 505 ex..:1863. Documentul: se află în Suceviţa. - . >- 

8) laşi 7091. (1582) Noemviie 5. Petru Vodă dărueşte 
mânăstirii - Suceviţa satul: domnesc Sucevifa cu pomăt. 

„ Subscrie Gavril logrofătui și. scriitorul Mihăilescul, 
“NOTE. — Pe documentul scris=slavoneşte pe-o lseme 

plă coală de: hârtie groasă bine conservată se ăflă înti- 
părită în ceară roşie -o. foarte mică:pecete domnească. 
Interesante. sunt „numele logofătului: Gavril şi a. pisarului. 

-Mihăilescul 'pe "cari d-l- Ghibănescu ' în Uricarul, tom. 
"XVIII nu-i amintește. Documentul se: „află în Suceviţa, 
"sub No. 504. 

„năstirii Suceviţa -satul domnesc Sucevifa, care. ascultă de 
curtea domnească din Bădeuți, “cu loc de imori pe Su- 

„ceviţa, 'cu poeni pentru. "fân, cu: plaiuri: şi glatini află- 
- toare acolo şi cui 'eaz după hotarul tras ile vornicul de - 

| _ gloate Iuraşcu, marele vatav de Suceavă Corlătescul . și 
“fostul mitropolit Anastasie dela .revărsătul Horodnicelului 
;eazul lui Mihail. la Bălta _curâtă, prin mijlocul “Teşcioarei, - 
“Priapedenei, pe opcină la dealul, 'Horodnicelor, spre. sfăr 
şitul Pietroasei, la dealul Voitirhgl spre. Vițiu, la Idealul * . 

- Săcării şi: sfârșitul Voevoresei, spre: vârful . Berchiaşului, 
“la stâna Secheriașuluipe vârful. Ruscei, unde șe împreună : 
„hotarele Moldoviței, Putnei cu a. Suceviţei, apoi: pe .op- 
cină la- Stănişoara, la. stâna Ursului, la trecătoarea din. 
Moldoviţa. la Prislopul popii, - la, Poiana mărului, pe 

- cină la “Tărgușor,. prin mijlocul văii: Homorului prin mij- 
“locul Izvorului .la dealul Homorului, la stâncile femeilor, 

la Dealul vulturilor, la sfârșitul Sălcii în drumul Slati- 
nei, din: câmpul Custurului” la Sfârștiul Pârăului, pe draw 
mul Volovăţului la cortul; lui. George, la câmpul: Ti Ne 
-_hir, apoi la“eşirea Verbovăţului. din Volovăț-prin mijlocul 

| țarinelor, la -Fântână, unde este crucea şi stâlpul Tui Şte- 
_. tan Vodă, la cotul Br. ădețul la 'eazul lui Dan şi cel al - 

* lui Mihail: - - 
Apoi se mai confirmă mângăstârii: 5 fălci de wie în: :Ho- 

.rodește. cu. teasc şi: loc -pentru pădcărie și livadă! dăruite. 
de episcopul George Movilă. moştenite. dela unchiul 'său' 

- Bocotcă clincerul. Martori: Domnul cu-fiul. lui Vlad, mi- . 
„ tropolitul - Teofan, “Agafton, episcopul: "Romanului,  şi- bo* - 
„ierii induși în doumentul 7 Scriitor. a. fost: însuși Io-.. 
„gofătul Stroici. e U : . 

i. ăi a. Dn. m me aa
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NOTE. — Acest document se. păstre: ază în: “arhiva Con-! 
sistoriului: arhiepiscopesc din Cernăuţi sub No. 19, el a 

  

„fost tradus în limba germană (de. i. r..icomisie de delimi- 
_tare -a moșiilor. mânăstiteşti sub 'No...87. , ă 

10) laşi "1092: (1584), Martie :21.. Petru Vodă confirmi. 
diacul lui Jon Băbici şi :rudelor sale satele: Foroduicul 

de sus şi de” jos. Martori întreg divanul Homnesc, Scrii 
tor a fost leremie Băsinul. - 

„» NOTE, — Pergamentul - bine conservat măsură 43X. 
27.6 em. Sigil mare cf şfară roşie și inscfipția slavonă - 
obicinuită. Cf. Kozak, Resultate, pag. 199, ar. 10. Se 
păstreazăR. în Suceviţa sub No. 506.- -.- . 
-A “treia “parte din Horodnicul 'de jos.o Cumpără lon - 

Ciudeanul -dela. ruda sa: Gavril, fiul Anei şi nepotul lui . 
lațcu, ceeace confirmă Petru Rareş :Vodă -în 23 Aprilie, 
probubil a anilor: 1541—6. Wielhenhauser, -Horodik, „pag. 

207—9. ..: 
11)” Iaşi 7092 (1584) “Maiu 1. Petru Vodă confirrăă 

Suceviţei o parte din muntele Giumălăul dăruită .şi ide 
logofătul lon Solomon şi soţia sa Marica, fiica călugă- 
riţei Maria, nepoata. hatmanului. Luca Arbure. Se spe- 
cifică hotarul 'muntelui cu toate părăele, izvoarele şi fâ-". 

_“naţele lui şi din împrejurul lui, care sa Konat. Urmează: 
“blăstămul obicinuit. 

1 "NOTE, — Documentul. slavGri a fost tradus. în- -Jimba 
“germană de Fr. As Wickenhauser. şi publicat, în „Kimpo- 
june, pag. 1—2.. . 

12) laşi: 7092 (1584). Maiu 11.. Petru Vodă. confirmă 
Suceviţei şi « 2 parte din muntele Giumăfăul ilăruită. ei. - - 

“n --de fostul mare vatav. Grigorie Udre şi soția sa Parasca . - 

„-sdu Mica, nepoata lui Arbure, fostul parcalab. De faţă 

“- a! fost! marele logofăt “Stroici şi a scris 'Predivici. 

NOTE. — Trădus din slavonă în germană ide Wiken- a 

' Pa şi publicat în Kimpolung, pag. 2. 

-13) Iaşi 7092 (1584). Maiu 28. Petru Vodă confirmă că 

* Lon Milici cu fratele său, Nicoară” Ihuşcu,. fiii. Maricei, au 

„vândut 1/a de sat «din Overcăuţi. și din Luca lui “Macarie A 

„(Lencova), cu mor pe. Şurșa lui Georgie, episcopul de 

“Rădăuţi, ci 500 galbini tătăreşti, care le-a .dăruit Suce-. - . 

„viței dimpreună cu 1/» din satul: Stăriileşti, partea ide sus - 

dinspre Nistru. 'Apoi confirmă Vodă: mânăstitii dania -lui 

-: Solomon şi Udre Grigorie asupra Giumălăului, Martori 

Domnul și divanul, domnepe.- A scris. în ziua - Înălţării -- 

- eremie Băsinul. e p | 

“NOTE. — Pergamentut în “mărimea. de 5446, 05 cm, 

“este foarte vârtos și în două locuri defect. Pecetea stricată 

a atârnă (de-o fară roşi sgpiben-a albastră: “Pe dorso perga-
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- mentului se află notiţa: 1584, EL se' află înt Sucevişa: sub 
No. 510 ex. 1863. . - a e ai 
„ Asupra Batuilur Stănilești conferă. documentul No...1, iar 

„ asupra. sătiilui. Overcăuţi şi Lencova No..3.. -.. ii 
„- 14) Iaşi 7093 (1584) Decemvrie. 24. "Petru 'Vodă con-- 

firmă mânăstirii Suceviţa dania lui George Movilă,. epis-.: 
copul de Rădăuţi asupra 1/2 din satul Overcăuți şi Len- 

- cova, moştenit dela. tatăl său, fostul” logofăt -și asupra! .* 
„. celeilalte jumătăți de sat, cumpărată de episcopul George . 
„. „dela Ton” Milici. şi fraţii lui -Nicoară şi Hluşeui 'cu: 444 

galbini tătăreşti. Hotarele cele. vechi, iar..mărtoria diva- 
„nului lui Petru Vodă. Lupul! Stroici, marele logofăt, a. 
poroncit lui Cârstea ' Mihailescul să scrie... : | 
NOTE. —  Vârtosu. pergament în mărime. de 5IX51. - 

„cm ieste în două - locuri defect. Marele sigil: este ceva 
"deteriorat. Documentul se: află în Suceviţa: sub No. 509. -. 
"ex 1803. Pe dosul-uricului se. află notițele: „Pe satul - 
“Lengouţ”, 1585 Ion. Petru. Voevod: pentru satul Len- 

Pa couţ, pentru “ambele părţi, .cel mai trebuincios”?, şi „2. 

15): laşi 7094 (1586). Fevruarie 26. 'Petru- Vodă dă- |. 
rueşte - inâriăstirii . Suceviţa - satul .Mândreştii .pe Siret. cu... - 
„Nor și. iazuri, fost moșia lui :George Movilă din-moşte- | 
nirea. vornicului Petru -Hudici, trecut din: mână- în. mână. 
„până în urmă rămase domnesc, apoi confirmă *mână-. 

„stirii satul Suceviţa: cu'un.:sat nou aflător în acelaş hotar - 
- cu numele Movi/enii cu toate. hotarele şi Branişte și păs- 
“cători şi izvoare şi. slațini, cari Sau. ţinut de curtea Ba: . 

„„ leuțului. Urmează mărturia” întregului divan domnesc şi 
„un lung blăstăm. Stroici logofiătul, care iscăleşte, a. dat | 
ordin: lui : Dumitru să scrie. 

NOTE. F- Pergamentu în dimensiunile 65X57 cm este. * 
- în două locuri din stânga defect. Documentul păstrat în 
“Suceviţa sub :No. 508 ex 1863 -este prevăzut. pe dorso. 

cu notiţa:. Pentru Mândreşti și Suceviţa... .. 
„— Pentru Mândreşti -cf? -documentu.. No, 8, iar peritru 

“Suceviţa No. 7 şi 8 din această monografie: Aces sata: 
fost imai. trâziuusurpat de marele. spătar Grigorie. Ureche 

: şi 'rudele „sale îiş Vașile "Vodă îl :redă 'în 22 Martie 1638. -. - » Suceviţei, kt. pdcumentul 'Suceviţei ' No. 532 .ex 1863. 
3.16) Iaşi '7094:(1586) -Fevruarie '26. Petru Vodă COn-:. 

firmă mânăstirii Suceviţa: dania .pitariului. Condre . Rugină „ŞI soției--sale : Sofronia“asupră 1/4 de 'sat Ozuneşti. din. : 

"ide sus din ţinutul Hârlăului şi 0,.sumă 'de aspri și mâ- . -! 

Turdanul "Militinului cu 1/ din mori: pe Militin, partea. . 

năstirea să Ji facă pomenire la. 30 Ianuarie 'în fiecare: „an. Urmează “mărturia - Domnului : și ; a. divanului, și în... 
- - 

7
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: Stroici, marele. logofăt,: şi :scrie Iurașcu. . ..- 
NOTE. +— Documentul. scris pe un” pergament în mă 

unica de 61X37 cm, îri unele“'locuri idefect, se-află în. 
-Suceviţa :sub No.. 507 :ex 1863... .. ” a. 

„1. Academia Română posedă un resumat al acestui do--: 
cument tradus de. proinprotopopul Toader. din- Mândreşti - - - 
sub. No. -46/CXII.. - 
17) laiş 7096' (1588). Ianuarie 11. Petru Vodă confirmă, . . 
„mânăstirii “Suceviţa dania lui George, episcoupl de 'Ră- -. * 

dăuți, făcută cu satul /irinceşti, pe. Solca, cu moară. şi --. . . 
eaz. acolo în “ținutul . Sugevii, care sat.rămase domnesc: . 

' “dela Solomon logofătul pentru idatoria lui de 70.000 aspri: 
din birul strâris de. dânsul în ţinutul Sucevii şi nevărsat 
la “isterie. Plătind episcopul: George. suma "plătită la vi- . 

"- stene, Vod lăîi Wădu sătul FHrincești. Urmează - blăstăm 

peritru cazul “de înstrăinare; subscrie -probabil scriitonil 

-. Dumitru. 

".. Solka, Czernowwitz, 1877, pag. 63—64.- 

- NOTE. — Documentul este scris pe-o -simplă coală de -. 
“hârtie. Micul 'sigil. întipărit în ceară. roșie a căzut. Pe . - 

dorșo.aflăm: +-: Hrinceşcii, răsfiat răsflat, și Lit. A. Fasc. 

--26.' Uricul se *păstrează "în arhiva Conzistoriului arhi-: 

.""&piscoepsc din „Cernăuţi sub ;No.. 24 (cf.,Izvodul docui- , 
mentar ad No.'9278 £x.1002, al No. conzistorial 5477/04).. . .. 
“Tot aici se află și o traducere. germană. făcută de lohan . ." 

- Marcinkiewicz, trarislator jurat: pentru - limba _ilirică. O - = 

„altă. traducere: germană: a fost publicată de. Fr.. A. Wi- .. 

ckenhăuser. în, Geschichte und - Urkunden: des Klosters, 

- î. _. . . Fă 

i 

Satul .Hrinceşti. astăzi nu mai. există: și numele s'a pă-- 

“strat numâi pentru: dealul, unde a fost satul, Cf. Die Bu-. 
“kowina,. 1899, HGhenschichtenkarte. ” _* DE 

18) laşi 7097. (1589) Iunie. 20, Petru: Vodă confirmă |": 
stolnicului Nicula satul: Volovăful,. supus ocolului Ba-" 

deuţului, cumpărat dela domn cu 60.000: aspri: şi apoi ;! - 

“schimbul între acesta „şi. mitropolitul George, maica sa: 

“ Mana,'soţia logofătului: Movilă, marele vornic al ţării 

-.de'sus Ieremie și. Toader, și ceașnicul Simeon Movilă cu. :... - 

„satul. Volovăţi peritru. satul Stănilești: din ţinutul Hotinu-. 

“jus: d/fă de sat rămaș moștenirea “mitropolitului, iar 1/a - » 

“cumpărată dela mepotul său Duimitrii, Moviliţă. Mitropo-. 

- “litul Aăruește apoi Volovăţul mânăstirii Suceviţa. Martori::, . 

Domnul cu: fiul său Ștefan, „Agafton, episcopul: Roma- 

“nului şi- Ghedeon, al. Rădăuţului, „Bucium, “vornicul ţării 
A 

de, jos, Zota şi George; pârcălabi de. Hotin, loan” de... i 

“Neamţ, — și “Petru de Roman,, Andrei hatmanul şi pâr- “ 

- călabul.. Sucevei,.. Brut: postelnicul, Nădăbaico . spătarul, 

George ceașnicul, — şi Stan “cornisul. “Urmează. îndati-, ."- 

a) 

fine pbicinuitul blăstăm: contra. înstrăimării. .Iscălește “ . .-:
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: matuil Dlăstăm. Marele logofăt Nicolai, Stroici oronceşte , 
, și Dumitru scrie. Stroici subscrie. 

NOTE. — Pergamentul de 64.5X58 cm bine conservat, 
“ “afară lde.2 locuri. Mare pecete.cu şfară. Documentul Su: 

ceviței de sub No. 511 a fost publicat în traducere iger- 
-shană “cu. clasarea. unei părţi dela început de răposatul 
consilier de “finanţe Wickenhauser în Geschichte u. Ur-. 
kunden *:der_Klosters Solka, pag. 64--6, iar în: original 

'şi co traducere” română, însoţită de note de D. Dan, în 
“Cronica IEpiscopiei de Rădăuţi, Viena 1912, pag. 197- 202. - 

19) Iași 7101 (1593) Iulie 9. Aron: Vodă confirntă, mâ- 
-- năstirii Suceviţa satul . Sfinileşti. div: „tinutul - Hotinului 

dăruit. (de George, mitropolitul. Moldovii. Sâbscrie ma- 
rele ” logofăt. Ion Tăgtul, și scriitorul Băsiuul. . 

NOTE. — Documentul scris pe-o coală de hârtie este 
prevăzut co pecete - întipărită în ceară roşie, şi se află Jă i 

" Suceviţa sub. No. 512 ex :1863. 

20). Iaşi: :7102 (1594). Ianuarie . 15. Aron Vodă con- 
“firmă soţiei lu lon-Golăi, marelui logofăt; locul” Rujinfii, 
“:pe ambele: părţi ale: Ciuhurului din ţinutul Hotinului, 

- cumpărat de numitul logofăt dela “Cozma Ghiangă, pâr- 
-.călabul şi Grigorie: Ghiangă, vornicul; cu 500 galbini tă- 
„stăreşti în contra pretensiunilor! lui Toader Vaţră, Petru 
_Vaipan, Crișcu şi Toader Suilă. şi Vasiie Cârnul. Vlădica 
Nicanor a citit şi Grigorie a scris. | 
NOTE. 4— Documentul -s&ris pe- o: groasă “coală de 

hârtie și bine conservat se.află în Suceviţa :sub No. 513 
* a ex 1863. Foarte mica pecete întipărită. în ceară roşie este 

> "defectuoasă. -E.. Kozak în. Resultate: meiner: Forşchungen 
im Kloster Socawica, pag. 201, No. 18, susține că Ru- 

„dinții au fost întăriţi lui loan Golăi, pe când în, docu- 
„ment.se zice 'apriat că soţiei lui 

N 
21) 7105 (1597) Aprilie 20.. leremie” Movilă Vodă „COn- 

firmă lui Dositei, arhimandritul + Putuii, cumpărătura a 
3 părți din. 1/a de sat din Turda, ce:'se numeşte Ozuneştii, N 

:-pe Militin, în ţinutul - Hârlăului, cu- loc de_mioară! dela 
„“kon, Druge și. Nicoară şi Nicoară Burnar şi 'Albot, cari : 

- cumpăraseră partea lor dela 'pitareluil Ion 'Rugină. cu 200 
galbini şi 1/; parte sdela. visternicu,- Ionașcu, fiul lui le- 

-remie, nepotul: lui 'Rugină, cu.70. galbini roşi, care arhi- 
A uharidrit apoi dărui. toate 4 părţi: a fe de. sat. mânăstirii 

Suceviţa. 
+ NOTE.  Docurivenitul ș a. fost tradus de ptoinprotopopul 

“din Mândreşti. Suretul se păstrează la” Academia: română . 
“sub: No. 46/CXII.! Despre. arhimandritul Dositei Vezi D. 

„Dan, Putna, pag. 118,.,No.:12. .- - 
> 22) Suceava 1105 (1597), lulie în leremie „Movilă 

i Pee E: p:
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Vodă dăruește mânăstirii Suceviţa satele: FZorodnicul de 
sus şi de jos cu părâul Posdeul, poeni şi. curăţituri, cum- . 

„părate dela diacul Ioan Babici, fraţii: surorile: și rudele 
lui, cu 2000 galbini, pentru sănătatea. și sufleția sa, a 
doamnei Elisaveta, a fiului: Constantin şi--fiicelor: Irina, 
“Maria şi Catrina. 'Martori: Domnul -cu. fiul său Con- 
stantin, fratele. Domnului: George Movilă mitropolitul, 
"Agafton, episcopul Romanului, Amfilochie al Rădăuţului, 
vornicul Ureche, fratele. . Domnului, hatmanul şi pârcă- 

“ labul Sucevii Simeon. Movilă, vornicul. ţării de sus Geor- - 
„_ gie,-pârcălabul Hotinului, Dimitrie. Chiriţă. şi Mogălde,. . 

pârcălabii de- Neamţ, Toader Talmaci, şi. Georgie,..pârcă- 
labi de Novograd, postelnicul Drăgan, spătarul. Busuioc, | 
visternicul Simeon Stroici, ceașnicul. Barnovschi, stolnicul . 

Grigorie și comisul Caraiman. Urmează un lung blăstăm. 
Subscrie lo leremie - Movilă şi: marele: logofăt Stroici. . 
Scrie Dumitru. . E a ie 
“NOTE. — Traducerea germană a acestui, interesant 

e. A “a. 

document s'a, făcut mai întâi de comisia de delimitare a . 
moșiilor mânăstirii Suceviţa în anul 1783 şi se află::sub 
No. 90 a protocolului de delimitare. Atunci Suceviţa por: 
seda priginalul, care” astăzi s'a pierdut. Mai târziu. a 
publicat Wickenhauser în 'Horodnik, pag. 209—212 o tra-: 

". ducere modernisată în care. lipsesc multe nume.. -... 

23) Suceava 7106 (1598), Martie 25. leremie Movilă. 
- Vodă confirmă -schimbul făcut între Parasca, fiica Evdo- 

chici, nepoata portarului de Suceava Luca Arbore. şi soția 
" lui Grigorie Udre şi rudele ei și între mitropolitul George : 

Movilă .pentru satele So/ca, cu. moară şi „biserică. de . . 

    
piatră şi asemenea: curte; grădină, slatină şi: pârăe cu... 

pești şi satul Stănilești. Vodă dă pentru Solca încă 500. - 
galbini. ungurești şi apoi îl dăruește dimpreună cu mi- * 

“iropolitul Georgie *Suceviţei. Mărturia” ca în. documentul. 

precedent. Subscrie Vodă, marele logofăt Stroici, iar Pe- 

“tru Bourean scrie: - Să aa i 

__ NOTE. — Originalul. slavon scris. pe .pergament nu-l 

mai posede Suceviţa. Wickenhauser I-a. publicat în ger- : 

maneşte în Solka, pag. 66—9, No. IV..--. 
Jumătate . din' Stănilești a fost “dăruită Suceviţei. de 

George 'Movilă în 28 Maiu 1584, ca episcop de Rădăuți, 

care Wanie a. fost confirmată de Petru Vodă Șchiopul. în." 

126 Fevruarie. 1586 şi de Aron Vodă în 9 Iulie 1593 (cf. . 

doc.. Suceviţei No... 510 şi 515.şi cel al Conzistoriului 

„din Cernăuţi No. 142). . - DE II 

-... 24) Iași: 7108 (1600), Ianuarie 8. Jeremic Movilă. Vodă 

'. confirmă mânăstirii Suceviţa păscffoarele din Braniștea 

dela Gbârșia . Putnişoarei, la. gurile Dornei, la Bistriţa 

de jos-până la gurile Coboltei, la muntele. Rădăcină, la 

e
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izvorul Mărului de jos, până la Moldoviţa şi cu Bâr- 
“nava, toate. gârlele și izvoarele. Subscrie Domnul şi ce- 
teşte Stroici, iar Serghie a Scris. 

-* NOTE. — Documentul scris pe: hârtie, prevăzut co 
mică pecete, se păstrează în mânăstirea Suceviţa sub No. 
515 ex- 18603. . 

x 25). Suceava 7113 (1605), lunie 1. leremie Movilă 
Vâdă: confinină :mânăstirir:-Suceviţa,: în prezenţa mitro- 
politului Teodosie Barbovschi, episcopului “de Roman 
“Agafton, episcopului de Rădăuţi loan şi de Huși Filoftei, 

: satul Hrinceşti, gu caz şi moară pe Solca, cumpărat de. 
mitropolitul George Movilă: ŞI: “dăruit mânăstirii.-. Vodă 
-mai dă "dintru al€ sâl& 300' lei” iingureşti căpitanului Du- 
mitru, ginerele logofătului Solomon și. acesta repășeşte 
“dela pretensiunile sale asupra acestui sat: Scriitor a fost 
Drăgan, fiul lui Dumitru, iar logofăt Stroici. 
„NOTE —-Originalul slavon scris pe pergament a fost. 
tradus în permană de“ Wickenhauser şi publicat î în Soika, -. 
pag. 60—72, No.:V. O copie germană — căci Suceviţa . 
nu mai posede originalul slavon — se află în arhiva 
“Conzistoriului episcopesc din „Cernăuţi sub No. 24. Do- 

- cumentul feste 'de: accea interesant, că el ni spune, că 
mitropolitul George Movilă la 1 iunie nu mai era în 
viață: 

26) Suceavă 7114 „(1605),. Noemwvrie 23. leremie Mo- 
vilă Vodă: dăruește: mânăstirii Suceviţa '1/ și 1/4 din satul 

- Hruşovăf și 1/, din Tulitin, din vintul Hotinului, . care 
le-a luat în schimb. dela fratele său Toader Movilă, pen- 
tru 1/3 sat din. Duruești, partea: de jos în ţinutul Sucevii, 

„care Vodă o cumpărase dela fiii lui Albot, apoi con- 
firmă mânăstirii satul "AWa/orenii, „pe Nistru, cu mori pe 
Șurşa, în ţinutul Hotinului, luat în schimb “dela Toader 
Movilă pentru satul Noscova din - ținutul Sorocii, Kăruit 
mânăstirii de, diacul Avram Babici.' Mărturia boierilor. 

„divanului, Stroici a poroncit și Dumitru a scris. 
» NOTE. — Pergamentul : bine conservat măsură: 53X.. 
64.00 cm. Prima “literă este mare şi înfrumuseţată. La 
începutul” textului. aflăm o -cruce cu 3 ramuri. Pe marele | 
sigil atârnat de-o şfară “de mătasă rosă, aflăm inscripția 
obicinuită și sub emblema Moldovii insigniul Movile- 
ştilor, adică 2 săbii încrucişate. Se păstrează în Suceviţa 

„sub No. 580 ex 1863. Un sat. Nahorenii era: şi în ținutul 
Sucevii '(Uricariul XVIII, pag. 419—420). | 

27) Jași 7115 (1606), Noemvrie 7. Simeon Movilă Vodă 
confirmă mânăstirii Suceviţă râul Prutul cu Pruteful până 
la Dunire şi satul Giutgiuleşti dela Dunăre până Ja 

„-Palcău. Induce întreg hotarul satului. Cu binecuvântarea 
mitropolitului Teodosie Barbovschii şi a episcopilor: Ana-
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Sasie dle Roman, loan de Rădăuţi și Filotei de Huşi. 
Urmează un blăstăm. Subscrie Domnul, marele logofăt 
(fără nume) şi scriitorul lonaşcu. o 
NOTE. — Docuinentul scris pe-o mare coală de hârtie 

este ibine conservat “în Suceviţa .sub No." 517 ex 1863. - 
Sipiliul mic aplicat de ceară roşie. : 

28) 7123 (1615), Ianuarie 18. Boierii țării: Ursu, imare 
„vornic al ţării de jos, Mârza, mare vornic-al Ţării: de sus, 
Grigorie Ciolpan, postelnic, Constantin Roşca, visternic, 
George Balş, logofăt, Goia, mare comis, Moldovan stol- 

nic, lonaşcu al. 3-lea logofăt, Vasile, fost mare spătar, 
Boul, fost visternic, Rodna, fost logofăt, Branbir, comis, ” - 
Vasile Ureche şi George şi Ionașcu Başotești şi Grigorie 
Mopâldă foşti pârcălabi, atestă că marele logofăt Ni- 
chifor Beldiman 'schimbă satul său Rujinfii, pe Ciahur, 
în iţnutul Iaşilor, cu eazuri și moară pe Ciuhur cu satul 
Negoeştii, pe Orbic, în ţinutul Neamţului, cu eazuri și 

“moară a Suceviţei,: representată prin Anastasie proigu- - 

men, Zaharie proigumen, ieromonahii: Nicon, Inoh, Filip 

şi loan și ierodiaconul Severian cu mai mulți călugări - 

bătrâni şi tineri. Subscrie Beldiman. şi alţi 10 .boieri. 
Alte persoane întipăresc mici. peceţi. 
NOTE. — Documentul slavon scris pe-o groasă coală 

de hârtie în mărimea de 41X27.5 cm, se aflăj în Suceviţa . 

sub No. 520 ex 1863. RE 
20) laşi 7123 (1615) August 1. Ştefan Voevod, fiul lui 

Ştefan Tomşa, zidind' în mânăstirea Solca o biserică în-: 

chinată sf.'apostoli Petru și Pavel, dă mânăstirii: Suce-. - 

viţa, care a fost prădată de Leşi şi Cazaci, pentru satul 

Solca, cumpărat de mitropolitul George dela Udre cel 

orb cu .300 lei ungurești şi un potir de argint și satul 

_- Stănileşti, înapoi satul Sâinilești, 2 fălci de vii la Cotnar 

(dela Sasut), 700 lei ungurești și pocălul de argint îu- 

mânuat egumenului Pancratie în prezența ieromonahilor: 

Enoh, Nicon, Anastasie, Teodosie, Teolipt, Zaharie, Luca 

și kan şi a diaconilor: Severian, "Mihail și Silvestru, și 

tuturor fraţilor, fiinil ide faţă mitropolitul Anastasie, epis- : 

copii: Pavel de Roman și Aftanasie, de. Rădăuţi. Vodă 

__dărueşte $atul Solca mânăstirii Solca. Subscrie Vodă şi 

scriitorul Jonaşcu, al :3-lea logofăt. | _ 

NOTE. — Originalul slavon pe pergament a fost con- 

_ceput de marele logofăt Nichifor Beldiman; s'a pierdut 

„din Suceviţa.: Wickenhauser, care I-a avut, l-a ţradus în 

“ermănește şi publicat în Solka, pag. 76—79, No. IX. 

-30) Iaşi 7125 (1617), Aprilie 28. Radul Vodă dărueşte 
| 

[| a. : 3 ia |! d 

- marelui vornic al ţării de sus Nicoară satul domnesc Mă 

jura, supus ocolului târgului Dorohoiu şi un sălaş de ţi- 

ani. domnești. Subscrie domnul și pitarul Vasile. 

N
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 NOTE..— Slavon scris pe hârtie groasă, aflător în Su. <âviţa isub No. .521. ex! 1863. . Sigilul - doinnesc “întipărit 
pe-o bucată ide hârtie lipită:de document. : 
„Kozak, în Resultate, pal. 202,-No. 26 susţine greșit, că prin acest uric sar. confirma Suceviţii asupra Măgurii, pe când Rădul Vodă dăruește lui Nicoară satul: Măgura. Această danie'o confirmă “Gaspar Vodă în 8 Iulie 7127 (1619), cf. documentul. Suceviței No. 524 ex 1863. Timpul “când a fost ldăruit d& Nicoară Suceviţei este necunoscut, „SD Iași 9131 .(1623), August 11. Ştefan Vodă, fiul „Jui Ştefan” Tomşa Vodă, restitue mânăstirii Suceviţa satul „ Verbie, pe râul Jijie, din ţinutul Hârlăului, fost usurpat 

„ui Ionașcu Ghiangă, m 

- “mare coală de hârtie, se :afl 

„- tot așa literele inițiale și subscriere 

NI NOTE..— Originalul Slavân a- 

„. Hicei lui Solomon și -nepoâtei ; | 

«de. fostul hatman Isac  Balica și-i dărueşte 2 

- Mihail Tăutul, pârcălab: de. H 
man și pârcălab de Suceava, . Semnează domnul și scriitorul Dumitru. 

„Costin, :1, pag. 213—915. 

“Solomon şi strănepoții lui: Luca Arbure, 

Privitor la - acest 'sat, cf. docume . Plin, Care leremie -Movilă Vodă 

rândul său, confirmă. mânăstirii “Sol - 30 Decemvrie 7131 (1623), cf. Wic „87—8, No. XXV: N 

fălci de vie în deălul Țombric-din Cotnar; pentru sufleţia sa, -a “doam- „nei. Axanina și. odraslelor lor: 'Leviin -şi Ilieş. Cu ştirea „: mitropolitului Anasta sie Crimca şi episcopilor: Aftanăsie 
de Rădăuţi și Pavel de. Huşi și a 

are.logofăt, Dumitru Ştefan, mare vornic a “țării de jos,. loan, mare vornic a ţării de sus, 
otin, Miron Barnovschi, hat- 
Apostol Catargiul, ceaşnic. 

de Roman, Euloghie 

NOTE. — Document slavon scris foarte frumos_pe-o « sailă în Suceviţa sub No! 537 ex 1863. Crucea dela început este în 

= 32) lâși. 7131 (1623), Decemvrie 20.. Boicrii. țării: Ghiangă, Nicoară, Miron “Barnovschi, Dumitru Ștefan, “Georgie, Apostol Catargiu, Alexa, “Mihăilas _sile 'Roșca, Nicoară, Lupul mărturia c -uj risesc că Vasile Lupul cu sora sa Drăguţa, fiii Tofaneij şi alţii, toţi nepoții lui 
„Ș Sanie au vândut satul - 51, pe părâul Solcii, cu 16c de eaz:şi ă şi moară, călu- , 

Ibini ungurești. Subscriu: Ghiangă, Bărnovschi, Dumitru şi Nicoară. Scrie logofătul: Lupul. a. - i A 
fost tradus 'de Wicken- 
în. Solka, pag. 86—87. 
ntul din 1: Iunie: 160, - 

Odă, -care a dat Tofanei, Ă ul Arbure :300- galbini, ăstirii. Suceviţa. Ştefan Vodă, la. | 
ca satul .Hrinceşti în 623), kenhauser, 1. c., pag. Ascându-se deci ceartă “între mâ- 

'hauser în germânește . şi publicat
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măstirea Suceviţa şi Solca "pentru ' acest sat, Radu Vodă. . 
le-a învoit în Suceava la 11 Fevruarie 7133. (1625). în: 
„așa fel, că. Suceviţa cedă Solcii satul Hrincești şi săti- . 
şoarele: Iazlovăţ şi Ceaplinţi, depe. părâul Solcii, a primit 
„dela 'Solca. satele: Iobăneștii și Cristinești din țiriutul 
Dorohoiului. Cf. Wickenhauser, Solka, pag. 90— 91, No. 
„XXVIII 

33) laşi 7139: (1631), August 23. Moisi Movilă vodă 
confirmă ' Suceviţii satul Munteana, astizi: Urzeşti, cu . 
“moară pe părâul. Cracâu dăruit ei de “unchiul domnului 
“George “Movilă . mitropolitul. Subscrie marele „logofăt 
Chiangă. 7 
NOTE. — Aces t document se află în traducere germană. 

intre scriptele răposatului "Wickenhauser. Satul Urzeşti -. - 
„astăzi nu mai există. Cf. I. Bogdan, Documentele ui. 
Ştefan cel Mare, II, pag! 584. 
34) 7151 (1643). Boierii ţării: Miron Bucium, mare 

“sulger,. Ioniţă Prajescul, visternic, Nicolai - Bohiș, logo- 
făt, Vâsile Mogâldea,. postelnic, Nicola .Racoviţă, fost: 
postelnic, Ştefan Petriceico, fost paharnic, Şoldan, vister- 
nic, Vasile....., Mirăuţ, portar, Miron 'Stârce, George....., 
“Dumitru. “Roşca, „vornic, mărturisesc, că. marele postelnic .- 
„Ilie Şeptelici cu seminţia sa “au avut pâră înaintea lui 
"Vodă cu călugării mânăstirii Suceviţa .. pentru satele: 

"„Hrinceşti și /aslovăf, care i-au. fost moşii drepte, deci.sa 
“făcut învoeală, ca aceste sate să -rămâie ale mânăstirii; 
iar ea să dee lui Şeptelici satul Şerbiuţi, pe Horaif i 
2 fălci de vie în deal la Crăfeşti. - 
NOTE. — Originalul scris în limba română. pe “hârtie. 

-se păstrează în arhiva Conzistoriului arhiepiscopesc din . 
“Cernăuţi.: O traducere germană; se află între hârtiile ră- 
„posatului Wickenhauser. aa' Suczawitza în arhiva fos- 
“tului. Comitet al. Bucovinei din Cernăuţi... | 

35) Iași '7162 (1654), lulie. 18. Șeptelici, marele postel. 
“nic tu fratele său Georgii, adeveresc că. s'au învoit cu 

, “Suceviţa pentru -satele:: Hrinceşti, Iăslovăf. și Ceplinţi, 

“pentru .are. au' avut scrise de înoire, „că le-au ținut în? 

zilele lui Ieremie Vodă, cari scrise le-au luat ctitorul. sf. 

mânăstiri vladica Evloghie şi să! le. fi ars, să lese aceste 
:sate, imânăstirii pentru satul mânăstiresc "Şerbăuţi și 2 

fălci. de vie la Cotnar. . 
“NOTE. :— Documentul. scris româneşte pe hârtie se 

păstrează în. arhiva corizistorială .din Cernăuţi, iar o tra- -. 

udcere germană. de Wickenhauser în cea a Comitetului” 

țării. Iscălește însuși | Ilie, pe când George numai, CU 
„semnul £rucii. - 

36) lași 7175 (1667), Ianuarie : 12. Ionașcu Cobălean 

«CUL: „soția sa Antimia din Taşi, fiind bătrâni, şi fără copii, 

+
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şi din prilejul ce-au avut a dăruit Suceviţii pe când cra: 
egumen arhimandritul Serafion hagi, o casă în târg în 
Iaşi, în ulita nouă, între casa lui: Săvin vătavul, la Tată- 
poia şi casa lui “Bejan 'mesergiul. Cer înscrierea lor şi. 
părinţilor lor" în pomelnicul cel mare și "urmează blăs- : 
tămul. De :faţă au fost popa 'Gligori, care a scris za- 

„pisul, idela Sf. "Nicolai cel domnesc, protopopul Petrașcu: 
de Iași, vornicul de. poartă Dumitraşcu Râşca, Ponici, 

+ vornicul de lași, cămărașul' Ionașcu, fostul vătav Georgii. 
„Arsenie “şi alţii. e 

NOTE. — Zapisul scris pe hârtie groasă se află în 
Suceviţa sub No. 533 ex 1863. Pe contrapagină aflăm 

„ notița: „Danie ot Ionașco. Cobiliian u Iasich chata co- 
-“pineţeiu na uliţi novoi”, din care rezultă, că casa avea şi” 

o "pivniţă zidită. Kozak, în monografia sa asupra Suce- 
viței, nu face amintire despre danie, nici zapis. Ş 
- 37) '7208 '(1699), Noemvrie 17. Antioh Constantin Vodă. 
confirmă “mânăstirii Suceviţa, Dragomirna și Bârnova: 
dreptul vechiu asupra: peştelui din iiezărul idala Dorohoiu, 
oprind pe pârcălabi şoltuzi și târgoveţi să vâneze peşte: 

din'iacel iezăr. -- - - | | N 
„_ NOTE. — Acest 'document se află introdus în „„Sama 
"mănăstirii “Suceviţa”, aflătoare la Academia Română. sub- 
"No. 110, pag. 446. Se | 

38) laşi 7215 (1707), Ianuarie 11. Antioh Vodă con- 
tirmă Suceviţei, la cererea "egumenului şi -a tot soborul,. 
un loc 'de prisacă din Braniște. dela Pietrosul cel nare, 
în dosul Bochotinului, după ispisocul lui Simeon Movilă: 
Și să 'aibă a lua din a zăcia din pâni și din fânaţ şi din „ stupi şi din tot locul și venitul. a. 

> NOTE. — Documentul scris pe-o mică coală de hârtie. 
pe care este întipărit sigilul domnesc cu inscripție slavo- 
nească este înregistrat în Suceviţa sub No. 541 ex 1863. i! * Pentru acest loc, călugării au avut judecată înaintea lui : - Grigorie Ghica Vodă :în 12 Iunie 1741 cu postelnicul ! Ion Rusătu, cf. No. 133 din pachetuf Academiei române 
LXXXI şi Radu Rosetti, Cronica  Bohotinului, “pagina. 
39) 1717, lunie 22. Aniţa, soţia marelui comis Pavel 
Rugină, fiica lui lonaşco armașul, după. călugărie ' isaie, 
neavând tuconi, idăruește mânăstirii Suceviţa "moşiile: 
'Broscăuţii şi Tribujanii, cari se hotăresc cu târgul “Do- “rohoiului, ku baltă cu. peşte, heleştee și poimlete,'iar călu- gării s'o pomenească pe ” pe dânsa, soțul ei 'și pe mătuşa ei. Aniţa. Ursachioae; Scrie. diihovnicul donatoarei, ieromo- nahul Teofan din mânăstirea Putna. 
NOTE. — Acest zapis se află în original în „Sama' mânăstirii Șuceviţa”, 'aflătoare la Academia română sub. No. 110, pag. 460 (504). .



  
  

135 

| a o e . N 

40) Iaşi 7230 (1722), Ianuarie 9. Mihai Racoviţă Vodă 
poronceşte, ca brudanul Toader Rusul, pus. de mână- 

stirea Suceviţa să păzască vadul depe, Sirei, la moşia mâ-. 
năstirească 'Mândreştii, dela. ocolul Botăşenilor, să fie 

scutit de orice dare la sât. a a 
NOTE. — Docuinentul scris ps;1/2- coală hârtie; pe care 

este întipărit cu roș un foarte mic sigil domnesc, 'se află - 

în Suceviţa sub No. 5S3/(15. +. . a 

41), laşi 7235 (1727), lanuârie 13. Jon Grigorie Ghica 
“Vodă scutește pe vecinii Suceviţei: Toader, Vasile, Lazar 

şi Manolachi Butnăreşti. de sarcinele băneşti “impuse ide 

Câmpulungeni,. pentrucă ei s'au fost dus și au șezut la 

Volovăţ şi de acolo la Moldoviţa... _..: a 

NOTE. — Documentul scris” pe: / coală hârtie, . cu 

sigil nic, se află la- Suceviţa sub „No. 583/16. - | 

32) laşi 7238 (1730), Octomvrie 14. Grigorie Ghica 

“Vodă coritirmă Suceviţei satul. Davida, din gura “Băcului, 

- Tângă Tighine, în ţinutul. Orheiului, dăruită ei în anul 

“70014 (1586) de vătavul Dumitru. Movilă: şi soția -lui - 

Lupa, cu dreptul să iee a zăce din pâni,. fânaţe, prisăci 

şi din tot. locul.. - .- A | a 
- NOTE. — Documentul scris pe 1/ coală. hârtie cu un 

_ toarte mic sipil domnesc” întipărit, se păstrează în Suce- 

vița sub No. 544 ex 1863. Pe dorso: notişa: Davida pe 

Bender. Satul. Davida I-au fost luat. logofătul Miron .pen- 

tru comândul sau mai apoi Turcii (cf. lorga, Studii și 

documente, V, pag. 133 şi “634). Această danie a fost. 

- confirmată de loan Nicolai Vodă în 18 lulie 1744, Cf. 

documentul Suceviţei No. 549 ex 1863 şi de Scarlat Gri- - - 

- gorie Ghica Vodă în 19 Maiu 1758, cf. "Doc. Suceviţei 

No. 554 ex 1863. .- ÎN îi 

43) 7242 (1734), lanuarie 15. Constantin Nicolai Vodă 

:apără drepturile mânăstirii Suceviţa asupra muntelui Giu- 

mălâul şi poenile lăi dela Dorna, hotărînd ca Dornenit - 

-.să dee dijma cuvenită. a II 

NOTE. — -Documentul se păstrează în Suceviţa” sub - 

“No. '546.:ex „1863. Tot aceasta hotăreşte acelaș domn în 

“28 Tanuarie/ 7245 (1737), et. doc. No; 547 din Suceviţa. 
744) laşi 7248 (1740), lanuazie 12. Grigorie Ghica 

Vodă confirmă Suceviţei 1/2 de sat din Pleşniți cu moară, 

1/4 din Costeşti şi partea din. Berbești, numită Manilești, 

dăruite de fostul vornic Iordachi Cantacuzino cu soţia sa 

. Catrina pentru sufleţia fiului lor Constantin, murit în 

". Galaţi de' ciumă, în vârstă “de 23 ani. Partea a 4-a din 

- Pleşniţă, din ţinutul “Cernăuţului, a avut-o dela sora lui 

_ Xordachi, Safta lii Preda stolnicul, idela moșul său Boul, 

. iar cealaltă 1/4, cumpărată "dela căpitanul Mihuleţ, 4/4 - 

- pante din Costeşti cumpărată asemenea dela Mihulet, 

A po
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iar partea din Berbeştii de sus, numită Manjleşti, o avea 
dela tmoşul său Boul. Călugării au fost-obligaţi să-i facă 
lui: Constantin 'pomenire în fiecare an în ziua de.$ Oc-. 
tomvrie. “Subscrie Domnul, :apoi Vasile, al 2-lea logofăt. 
şi Simeon Cheşco, care a scris. | i 
__NOTE. — Traducerea germană a acestui document, 
făcută de _Wickenhauser, se află în :arhiva' Comitetului 
“țării din Cernăuţi. -Aceste părţi de sate sus amintite le-a. 
cumpărat marele visternic Solomon Bârlădeanul în 8 De- . 

» cemvrie 1654, cî. Gh... Ghibănescu, .Surete şi Izvoade,. 
IV, pag. 16. Amintiţii donatori înoesc dania lor în 1 De- 
cemvrie 17248 (1740), impunând. călugărilor să mai ce-- 
tească pentru răposatul în fiecare Sâmbătă 6 rugăciuni, 
“apostolul şi: evangelia şi deosebit să-1 facă 40 de slujbe, 
dela 14 Septemvrie până la Crăciun... .. . - . 

”: 45) lași '7254 (1746), Iulie 20. Ioan Nicolai-Vodă  rân- 
duește pe Ion Izmană, fost mare şătrar şi Dumitraşcu . 

__ Zbera, Imare căpitan de Dorohoiu, să facă cercetare pen: - 
„tru'40 stupi furaţi de oamenii din Pomârla, din prisaca 
Suceviței dela lubăneşti. . | 

„„ NOTE. — Originalul scris pe“hârtie cu un” mic sigil 
„domnesc, se află în Suceviţa 'sub No. 583/17. Grigorie. 

„ Ghica Vodă rânduește cercetare prin fostul mare medel- 
nicer. Iordache Canano, ispravnicul Hârlăului pentru pa- 

„ gubele Suceviţei în: Ibănești, în. fân și popușoi. Cf. doc. 
"din 28 “Maiu '1762 din Suceviţa, No. 583/18. 
46): 7257 (1749), August:28. Caimacanii Moldovii: -lo- 

sotătul -lordache Cantacuzino, logofătul Sandul Sturze,. 
„vornicul *Casparache,: vornicul”. Radul Racoviţe şi. postel- 
„nicul Toader Paladi confirmă: Suceviţei vechiul drept de-a 
lua dijma pânei depe locul doninesc. din. Cernăuţi. 
NOTE, — Cartea subscrisă de cei 5 caimacami se pă- “strează în Suceviţa sub “No. 583/9 ex 1863. Din aceasta 

s'ar putea conclude, că -dreptul acesta a fost dat călu- 
"gărilor din Suceviţa, iar :nu celor din “Schitul cel Mare 

din “Galiţia, contrar uriculu: lui Ghica: Vodă din: 13 Iulie 
2.1639, £€f. Wickenhauser, .Horecza, pag. 21. și, Apendicele: 

47) laşi '7265 (1757), Ianuarie 8. Grigorie Ghica Vodă 
„adjudecă mânăstirii - Suceviţa -la mâna igumenului “Teo- 

- filact şi a tot sSboriil partea: lui Ştefan Pilat, fost vornic, din Vfădeni, din ţinutul Hârlăului, Scubinţi şi Dealul lui >». Vodă, pentrucă acesta. fiind goştinar de oi la Suceava, a luat; dela mânăstire o ripidă: prețioasă, dăruită, de mi- „ tropolitul George 'Movilă, ceeace a:'fosi afirmat prin îs- ."pisocul lui :Mihai Racoviţă Vodă din 26 Maiu 7225(1717), 
"care a rămas, la -Pilat. Se înduce hotarul satului "Vlădeni făcut după o hotarnică dela căpitanul Ion Izmană: şi Mi- „__ „ron'Gorovei,' de :căpitanul. Iftodie, Stamatie Sîrbul, zelu.
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lui Albotă şi alții. Subscrie” pisarul uricar Simeon Cheşco. . 
„NOTE. — Documentul scris pe-o icoală (de hârtie groasă, 

pe €are fusese aplicat un mare sigil. domnesc, se: “păs-. 
- trează la “Academia Română; sub No. 157. - 

48) Putna 1781, Maiu 29. Puncturi din cari se:cunoaște, 
„că numai un Horodnic” este, iar-nu. două, după “cum. arată. 
părinții Suceviţei, 1781; Maiu 29. - - 

1) Să arăte părinții 'Suceviţei dovezi din, scrisori. dela: 
domnii cei dedemult, cum -că sunt două sate, Horodnice. 
_2) Mânăstirea noastră, are 2:sate, Vicovele și pe amân- 

„două satele avem privileghii deosebite, . pe: fieştecare 
„moşie. 
3) Mânăstirea noastră are. dovezi adevărată cu -privi- 

eghii. Wechi, întru care scriu,-numai pentru un: Horodnic, 
iar nu pentru două, care Horodnic : îl. cere! mânăstirea. 
noastră la cinstita comisie cu hrisov de danie ce are mâ.-. 
:năstirea “noastră dela fericitul ctitor Ştefan ;: Voevod. 

4) Arătăm cinstitei comisii acele dovezi de un Horodnic, 
în jos, în rândul portarilor, . după: cumi vor vede: fieşte 
care, și față în șasă privileghii: vechi. . | 

5) Un hrisov din veleat:luli 15 (6947— 1439), dela . 2 
“fraţi, Ilie Voevod, întru care scriu, că au dat cei mai, 

. înainte întru sfinţi. odihniţii părinţii lor” sfintei mână- 
stiri--a Inălţării cinstitei :cruci, care este la Horodnid, 
unde este Ântonida stareța, . un sat pe Suceavă, anume 
"Balasineștii şi cu mori. . 

6) Un: hrisov. din „velet (60521444), 1 August “dela . 
Ștefan WVoevod, întru care scrie, că binevoind. Domnia sa, 
au idat o scrisoare:mânăstirii sale din. Horodnic, precum, 
„acel sat, ce este. al -acestii mânăstiri, anume Balasineştii, 
ca să nu dee nici un bir i proci._ - 

7) Un hrisov din. velet (6961== =1453), Tuli 8 dela Ale- 
xandru- Voevod, întru care scrie, cumcă au dat'o carte 

“tuturor oamenilor din mânăstirea - Horodnic, unde „este 
- hramul cinstitei' și .de viaţă, făcătoare, înălțării cruci 'şi . 

iar anume oamenilor. din Balasinești. . ; a 
3) Un hrisov: din velet (6983==1473), AD. 17 dela. 

:Ştefan Voevoda,. ctitorul: mânăstirii -noastre, întru: care: 
scrie, că au venit călugărițele dela mânăstirea. din Horod- 

- nic și au arătat o carte dela părintele său, Alexandru 
"Voevod, pre are 'au avut. ele pe 2 sate şi. au, întărit și. 

: Măria sa mânăstirii . din Horodnic: pe._2. sate... -::. 
9) 'Un'uric din. velet. (6998=—1490), Mart .16; iarăş 

t 

„dela Ştefan Voevod, întru - care: scrie,: cumcă.. au: venit; . - 
înaintea 8a și înaintea tuturor boerilor Efrosina, 'starița 

- şi eu” toate. surorile: dela mânăștire ce este la “Horodnic, . 

“și au închinat:acea mânăstire şi un' sat anume. Balasi- 

neștii, sfintei mânăstiri Putnii, și au dat și toate dresșele 
U
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în mâna Arhimandritului de Putna, anume Paisic, Şi - 

iarăș zice, că au dat şi au întărit” mânăstirii sale, acea 

mânăstire jlela Horodnic şi qu tot venitul; căci: au fost 

din vechi supusă acei mânăstiri și acel sat, anume Bala- 

sineștii, Cere ldreptate Sfânta mânăstire, la cinstita co- 

misi, cum părinţii Suceviţii nu. numai că stăpânesc acea 

niâriăstire, peste danie. ce avem, ci acum umblă, să se: 

întindă gă intre: în 3 moşii, iarăș a mânăstirii noastre. 
10) Mai .avem un hrisov vechiu pentru moşia Cupca, 

iarăș klela Ştefan Voevod, din' velet (6982==1474), Apr. 
“26, întru care scrie în 2 locuri, de un: Ivan sin Vasco din: 
Horodnic, îar nu zice acolo de -Horodnicul “de sus ori 
de Horodnicul ile jos, Asămene, prin toate -uricele acele: 
vechi scrie deasupra cu slovă veche tot de un Horodnic, 

iar nu de-două, şi părinţii Suceviţii zic, că li-i mic Hoi 

* 

rodnicul şi umblă să între în tustrele moşiile mânăstirii, 
anume: Voiţinul, Mancuţii, Balasineşti; "Cerem .să ui se: 
tacă idreptate. ide cinstita comisie, căci mare supărare ne 
fac părinții, Suceviţii. 
NOTE. —— Acest interesant izvod de documente, scris 

"pe-o poală :de hârtie, se păstrează. în mâriăstirea Putna 
sub iNo. 122, cf. D. Dan, Putna, pag. 100, No. 157. Ce 
priveşte Horodnicul |. c., pag. 172, No. 1—4 şi Wicken- 
iiauser, Woronetz und Putna, -pag. :179. și Horodhik, 
pag. 201—205.. 

49) 1797, lulie 19. Boerul Balș ordoană vătavului de 
- Dumbrăveni Lupul. Balș, Să. plătească la mâna igumenului 
Hurie din Suceviţa pentru capela de deasupra porţii de 
acolo, anual câte 72 lei, danie rânduită de răposatul. lui 
tată Wdela 23. Aprilie 1797. Scrisoarea să, fie la. niâna 
igumenului, are arătând-o, să! primească suma de bani | 
amintită. | 

" NOTE. —- Scrisoarea se află în mânăstirea Suceviţa: 
sub No. 583 25 d. Balş cu scrisoarea idin 5 Fevruarie.. 
1801 ânştiinţează, că a urcat dotaţia anuală .a Paracli- 

„sului da 100 lei, cf. No. 583/23, C. 
50); Suceviţa 1800, Aprilie 20. leroshimonăhul Gavriil - 

Maxitnov,- fiind băirăn, predă prisaca* da 20 matce a 
 Paraclisului Suceviţii date. acelei . biserici de ctitorul ei, 
visternicul Iordachi Balș, nacealnicului Suceviţii, care pen- 

“tru Paraclis va avea să dee ceară şi alte trebuincioase. 
Subscrie. Maximov:şi apoi: Coram nobis: Ghenâdie Pla- . 

"tenchi, iguimen, Hariton luzarkovschi, Nicanor "Maţievici, 
ierodiacon. : - 
NOTE. — Adeverinţa se păstrează. în mânăstirea Su- 

"cevița jsub No. 583/23, a. 
51) laşi 1812, 9/21 Iunie. Mărturie iscălită de noi. . 

marturi şi scrisă în târgul Sucevii în Bucovina, a d-sale
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Dumitru Popevici, negtiţitoriu, acum trăitor acâlo, om 
ca 'de 70.ani de vârstă, în care mărturisește întru adevăr 
şi cu frica lui Dumnezeu, că în anii 1773 şi 1774 mână- - 
stirea Suceviţa ca un vecinic stăpân au fost, în stăpânire 
Hocurilor acelora, care să cuprindu dela văd Isacului. în 
g(i)os pe malul Prutului până: în G(i)urg(i)uleşti din- 
preună. - “In oraşii laşii 9/21 Iurie 1812. 

NOTE. — Această mărturie însemnată în Velichii Ec- 
stract de 'toate ispisoacele și scrisorile pe moşiile. şi ave- 
rile fe se află întru ţara Moldovii şi sunt a mânăstirilor 
din Bucovina, sau a legii Religeonului Bucovirnii ad Suce- 
vița lex 20/8 Dec. 1811...Ea se păstrează la Academia 
Română. | at: 

“CAP. XVI. 

Hotarnice - 

1) Hotarnica satului Pleșnifa din ținutul Cernăufului | 
lin anul 7245 (1736), Septemvrie 20. 

Noi George Ursachi, postelnic, Manoli Samfir biv vel 
“căpitan și Toăder Sturza, vornic, “facem știre; că aducân- 

du-ni-se poronca "Măriei Sale Grigorie Ghica Vodă, ca să 
'mergiem la satul Pleșniţa din ţinutul “Cernăuţului de pe 

“părâul Brusniţa şi să chemăm pe vechii vecini de sus și 

“jos, apoi să măsurăm. întreg: satul Pleșniţa și a 4-a parte 
“so. dăm dumisale Iordachi Cantacuzino biv vel vornic, 

care i-a dăruit-o Michail Micul, biv vel vornic în Câmpu- 

lungul wusesc și femeea lui Safta; fiica, răposatului Preda, 

Div vel stolnic, care mai înainte a foșt alui Ciogole, apoi 

-o altă parte din acelaş sat Pleşniţa, adecăi a lui Apostol -- 

Mihalachi, biv vel căpitan de Coţman, care înainte. a 

fost a fui' Solomon Bârlădeanul, fost mare logofăt, acuma 

Tisă a cumpărat:o. dumialui vornicul -IGrdachi: Cantacuzino .. 

-dela 'Mihalachi și să despărțim întrun loc de părțile celor- 

Talţi răzeși: şi: să - încunjurăm .cu' pietre de hotar. + . 

“După prea înalta poroncă; ne-am dus încolo, am chemat, 

oameni buni, vecini din sus, şi. joș.şi. pe,-toți. răzeși din. 

Pleşniţa şi Berbeştii şi iam eșit la imăsurarea “satului, 

“ poroncinid. răzeşilor să ini arăte vechile pietre de hotar. 

„Apoi ni-a dus căpitanul Samson cu 'răzeșşii şi cu Vasile 

“Carp, vornic, Şerban. Flondor, ceașnic, şi George Pârvu, 

ceaşnic și ni-au arătat, hotarul, pentru ci au fost trimiși 

- Aa poronca lui Constantin Nicolai Voevoa ca hotarnici și 

/înamtea acestor hâtarnici căpitanul Samson şi cu. răzeșii 

să îi zis, că hotarul Pleșniţei spre Berbești începe dela 

această piatiă de hotar. Fiinid însă Șerban Flondor Și 

__ George Pârvu de faţă, ei au mărturisit, că şi ef au mă-
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surat dela numita piatră “până 'pe dealul de. deasupra: 
Prutului. De” aceea şi noi am voit să începem măsurarea 
dela acea piatră; precum au mărturisit căpitanul. Samson, 
că teste. adevărat hâtar, Grigorie diacon Zurca însă a ziŞ,. 
ca-noi-să nu măstirăm dela această piatră, ci să mergem 

„la altă piatră, care a aflat-o,.când ara pentru '“meiu şi care 
este în vâriul dealului. Răzeșii însă văzând această piatră. 

” “au zis, că ea este a 4-a piatră a părţii de, jos și au măr-: 
turisit cu toţii, că este: partea: lui Isar şi apoi am măsurat 
„dela dânsa până în părâul Brusniţa, uride a. fost matca. 
cea. vechie a Prutului: și s'au aflat 5 otgoane (otgonul 
33 stânjini, iar. stânjinul 8 palme). : i N 
_ Apoi.am început a măsura dela această piatră în sus. 
inspre hotarul -Berbeștilor, prin mijlocul hotarului, lao. 

„Piafră arătată de căpitanul Samson şi am aflat și 3 părţi. 
de jos cu câte'50 otgoane ca și partea măsurată, de cătră. 

„Prut, ca. să fie una cu celelalte patru. Apoi au. mers peste. 
piatra, arătată de Samson Ioțgon S stânjini 2 palme “în. 
hotariuf : Berbeştilor,..până unde: adecă: numitul . Samson 
ni-a „arătat, că -se întinde. hotarul Pleșniţei. Aflând însă 
că iăzeşii din Berbești și Pleșniţa nici întrun chip nu 

» voesc să ni'arăte adevăratul hotar şi strică. hotarul Pleş- 
„riiţei el dinspre :Berbești și-trăgându.se ei şi căp. Samson 

și "diaconul Grigorie, Zurca. şi toate celelalte” rude. ideale: lor dela Isar “și având părţi atât în Berbești, cât și în. 
Pleșniţa, iam cerut dela dânșii hotarnicele Berbeştilor "şi “a .Pleşniţei. “Ei apoi-:ni-au arătat hotarnica vornicului 
din. 17170. (1662), :care zice, că el.a împărţit. Berbeștii și. „Botoșniţe în. 4 părţi şi a pus pietre: de hotar, care stau. 
şi astăzi: şi. piatra 'dinspre-:Pleşniţa, nu se “impreună ho: - far. Berbeștilor: și a .Pleșniţei,; sa aflat răsturnată. Iară. 
când Şerban” Flondor şi. George: Pârvu au hotărît Pleş- 
niţa, atunci răzeșul George-'Sevescul a venit înaintea lor,. zicând, că. știe o piatră răsturnată; care -pare să “fie. hotar, 

„deci voind Flondor,  Pârwui: şi . Vasile Carp, vornic,. să “ măsure “Berbeştii, din ' care trei. părţi erau hotărâte, au : îndreptat 'hâtarul Pleșiniţei dinspre Berbeşti, căci ei voiau. „să fâcă 'toate-4. părţile: diri.'Berbeşti tot una de mari şi fiind “3 -părți încuiijurate cu pietre: de - Hotar, ide aceea. aveau (de gând să. măsure şi a 4-a parte, a căpitanului Samson, |după : măsura celorlalte, fiindcă: aceasta--a: 4-a - parte a lui Samson. este jos lângă: Pleşnița. Samson însă - s'a pus acestei măsurări zicând,-că hotarricii mau Do “roncă "[lela Vodă” să. miăsure .satul „Berbești, ide aceea. „Flondor și: Pârvu au lăsat: acea măsurare şi punând: tu- 
„ turor; răzeşilor, O :vedea,: să': meargă la--lași, totodată-au . ! „scris. lui “Vodă -toate: împrejurările, 'care ştire se află la. 

tostul:. vornic - dumialui::lordachi Cantacuzino. - e
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Cunoscând moi înșă şiretenia lui Samson și a diaconuilui 
Zurcan, că hotarele Pleșniţei. altfel. nu se pot îndrepta 
şi văzând conţinutul .hotarnicei vornicului Rugină; că el. 
adecă a împărțit satul: Berbești în 4 părți, de aceeâ 'am 
măsurat această 1/> de sat ea partea logofătului Solomon, 
„care astăzi o.ține Calmuţchi, dela. o: piatră aflătoare 'spre 
partea Ciorndhuzilor -de::sus până la piatra lui: Samson, - 
și am aflat 14 otgoane:6:stânjini, apoi am: măsurat şi 
partea lui Samson; care o: ţine. el singur, care măsură 
13 otgoane, 2 stânjini,' 1 palmă, apoi a 1-a- parte a lui 
Samson și am aflat: numai 30 -stânjini, 7 -pâlme în. Afar. 
sat a lui Calmuţchi, de unde se. vede, că satul: Pleșniţa 
este micşorat. Apoi noi am scăzut și această parte a lui: 
Samson. la 7 *otgoane, 3. stânjini -şi : prin.. măsurare sta 
arătat, că această parte nu.se întinde :mai departe decât 
“până la piatra. răsturnată arătată nouă 'de George. Se-' 
vescut ca semn de. hotar.-și aflând-o noi. ca: adevărată 
piatră: de hotar, am. așezat-o 'la: locul: ei. Dela această: 
piatră -am măsurat de-acurmezișul și .hotarul -Pleşniţei 
-până la părâul Brusniţa, unde a: fost vechia albie a Pru- 
tilui. și am aflat 24 otgoane, din care cad 12 pe:1/ şi-6 
otgoane pe 1/, de -sat. 'Apoi-:s'a împărțit hotarul în. 2 - 
părţi, s'a'pus o piatră: de hotar -în -mijlocul :satului și “ 

"am mers „peste părâul Brusuiiţa,:spre Prut, la capătul de 
sus a hotarului Pleșniţei; unde.iarăş mam aflat piatră de 
hGfar, care mi-ar fi arătat-unde. începe hotarul spre -Ber-: 
beşti. De aceea-.am îndreptat “hotarul mult..amintit al 
Pleşniţei după cel dela Berbești, apoi l-am 'măsurat dela: 
cel dela Călineşti: până în 'mijlocul -satului,. până: la,.o 
bucaiă ide piatră de' moară, care s'a pus: ca piatră “da 
fhoiâr an mijlocul. satului; fiindcă .și toți răzeșii «din. Ber- 
bești.'au .mărturisit, . că - la această: piatră: este mijlocul 

“satului, unde am aflat.23 otgoane, 27 stânjini.. Apoi am - 

măsurat -și cealaltă- 1/2 de. sat dela: această piatră. tot 
deacurmezișul -spre Prut “până la: mal lângă un părâuaș; | 

până a ajuns măsura 23 otgoane, 27-stânjini,. care parte, 

ncăflând noi nici o .piâtră dinspre Pleşnița, o am măsurat .. 

întocniai-'cu celelalte și 'așa ;aim.. îndreptat hotarul Pleș- 

iţi. dinspre Berbești şi” piatra: aflată: la: acel, părâuaș .: 
"s'a aşezat așa! că" hotârul taie “dincolo..de. părâul Brus-. . 

nița malul de sus mai jos.de 'casa-lui Samson, iar aceasta 

este. îndreptată spre piatra: răsturnată; -care iarăş. o. am 

_rădicat.şi aşezat așa, că:ea:-arată drept la piatra, -căre 

stă pesxârtul 'dealului-“din;; unghiul “hotarului . Hliniţei, 

unde lovește. în hotarul Dracineţului. şi căpitanul Saimson 

"a .mărturisit; că  aici:-se: întâlnește»capătul hotarului „li. 

_niței-cu: cel 'dela. Berbești şi “după:aceasta hotarele: au să. 

se. ţie, aşa precum merge; linia::pietrelor. de „hotar. :Tot . 
pi, FI Adei oi . Pa N
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"aşa am “împărțit şi satul în 4 părți. Aflând o parte în- 
„treagă împărțită în 3 părți între răzeși și încunjurată; 

cu pietre, pentru care a 4-a parte 'de sat Samson a avut 
în anul trecut cu Sevescul mai multe certe, din care 
pricină (Samson a rugat pe starostele de atunci Constaritin 
Conachi, ca Să iasă la hotărnicire şi moi am văzut şi 
cartea lui de. mărturie în mânele lui Sevescul, prin care 
Samson se leagă, că, dacă va dovedi pe Sevescul pentru 
aceasta a 4-a parte, Sevescul să plătească o gloabă și 
să capete bâte la cap pe hotar, iar de nu, atunci Samson 
să. primească o astfel de gloabă. 

“Starostele Conachi apoi a hotărât satul Pleșniţa şi'a 
aflat de bine, că Sevescul și 2 pamerii săi jure în biserică, 
că a 4-a parte de sat cu adevărat este alui și apoi wa 
avea credinţă.  Sevescul deci a âflat 2 oameni cu cari a 
jurat în biserica din Cerriăuţi şi l-a dovedit pe Samson, 
că a 4-a parte ide sat este cu adevărat a lui, apoi staro- 
steie Conachi a .pus să-l ducă pe Samson la acea. a d-a 
parte cu gălceava și să-l globească după învoeală; și l-a >> silit pe' Samson să plâăteastă gloabă, prin care Sa dovedit, 

„Că această: parte, care vornicul Rugină a încunjurat cu 
pietre, este o adevărată. parte. Apoi am miăsurat acea 
parte a lui Sevescu-lsar, apoi a lui Pitic şi o am aflat 
de 4 otgoane, 16 stânjini, 11/; palme, partea de josi însă 
a lui Pitic, care a fost apoi a lui 'Isar, despre care au 
mărturisit, că este a lui Isar și se află lângă acea a 4-a 
parte, despre care iarăş au. mărturisit, că este a lui Cio- 
logaiu, io am măsurat şi aflat numai 2 Ptgoane, pentrucă 
râul Prut.a ruptio şi pe da a crescut teliurit ciritiş, cu "toate - 
aceste m'am smintit vechile pietre 'de hotar, a le-am lăsat 
să -stee, iar partea lui Isar am lăsat-o cu 2 otgoane, 

- pentrucă așa i-a fost: norocul şi Sa micșurat partea de 
- sat șI așa sa sfârşit hotărârea. cu totul, apoi cum numai 
am măsurat, așa-ș-îndată' am :pus pietre de; hotar:-în: tot 
locul în sat și în câmp Și am îndreptat linia acelor pietre 
de hotar. După aceasta fiecare are să-și ţie partea pe 
vecie şi să-și facă moară pe partea lui. Apoi le-am lăsat tuturor! răzeșilor în voie să-şi. aleagă partea “de: sus sau - 
de jos şi, ei-au ales partea de. jos a „satului; “adică. a..4:ă. parte a lui Isar, apoi a 4-a parte a lui Ciogole dimpreună 
cu moara făcută pe părâul Brusriţa. de Grigorie diacon, 
Zurcan, partea de sus a satului însă, adică pârtea a 4-a 
din mijloc, care a avut-o Sevescul, Isar şi Pitic, apoi a 
4-a parte de lângă partea lui Ciogole și partea” de sus 
de lângă partea abia amintită care a fost a logofătului 
Bârlădeanu. Şi ajunge la hotarul „Berbeştilor; care a cum- - 
părat-o dumialui biv vel vornic Iondaclii Cantacuzino. dela 
“Apostol Mihaleni cu loc de moară și gaz de peşte pe
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părâul Brusniţa,. răzeşii au lăsat-o de bună voie dumisale 

vornicului Iordachi: Cantacuzino, pentru care alegere și 

învoire sa dat răzeşilor și o mărturie şi răzeşii au măr- 

turisit, că partea de: jos din pădure şi sat este partea 

lui Isar, care. ei au ales-o pentru sine şi. răzeșii să ţie 

toemala lor şi să strămute casele lor pe partea 'de “jos. 

Şi am aflat de bine și am hotărât, ca dumialui Iordachi” 

Cantacuzino pentru aceasta să-și scoată carte de mărturie 

şi întărire domnească. [La această Hotârnicire au fost, 

de față iscăliţii boeri,-mazili, preoţi! şi a?ți oameni buni, 

spre inai mare adeverinţă noi am iscălit. . Pleşniţa 7245 

(1736), Septemvrie 20. George Ursachi. Manoli căpitan. 

Toader Sturza vornic. . - : : 

NOTE. — Traducerea: germană a acâsfei hotarnice 

făcută Xde pe originalul român, acuma poate. pierdut, de 

Fr. A. Wickenhauser, se află în arhiva“ Comitetului ţării 

din Cernăuţi. i Aaa - 

„2) Hotarnică din anul 7250 (1741), Noemvwrie 9. 

Mitostive și. luminate Doamne, Să fii. Măria ta sănătos. 

+ 'Facem. ştire “Mării tăli, că. după luminată poronca 

Mării tali am venit da sat la Ruginți, ce iâste pe “Ciuhur 

în ţinutul Iaşului, care acestu satu Rujinţi este. a dumisati 

Lupoace' Buhaescul biv Vtor. cluc. dila socru său Gavril | 

Ciolpan, iar lui. Ciolpan j-au fostu iar de zestre dela  - 

socrul său Ilie Moţoc din zapis de cumpărătură ce-ai 

arătat Toader 'Cluc(i)u și idin ispisoace. de întărituri, un 

ispisoc di întăritură dela Pătru Vodă vălet (7085=—1577) 

și. altu ispisoc- de. întăritură dela Aron Vodă din: vălet 

(7102==1594) -gi din cărţi [de stăpanitu dela leremie Mo- 

vilă Vodă și dela Aron Vodă ş'au arătat .0. driasă. jlela 

sa “lui “Ilie Moţoc ce-au fost med. mare 

din wvălet -(7213—=1705). șcriind sum sau înpărțit mo- 

şiile ficiorilor 'săi și pol sat s'au vinit pinerelui lui Gavril 

C(i)olpan) şi pol sat fiică-săr lui Gligori Motocu și ho- 

tărându-să acestu satu :Rujinţii din.sus cu satui, Hrenăuţii 

a mănăstriii Todirenii. dela Suceavă “şi: având multă pri- 

cină. (Toader. Cl(i)uc(i)u. cu; preutul Tanasie din fire- 

năuţi şi cu Toader 'Ravenco vornicul din Hrenăuţi şi cu 

trate-său Ştefan” Răvenco și cu vărul lor Ursul Răvenco 

cumpărând - aceşti .dameni dijma satului Hrenăuţi dela. 

egumenul losaf 'dela mănăstire Toderenii şi aceşti -:cum- 

părători de dijmă s'au întinsu cu lăcomie Jor ide au idij- 

muitu și le pe sâtul Rujinţii și poprindu-i: Toadăr, Cluc(i)u 

cu icarte Mării sal(e) lui Grigorie Vodă şi acum și est) 

timpu şi ei nebăgâudu santă şi»din pricina lor.ni-au orân- 

duit Mărie-ta pe noi ca să îndrepiăm hotarăle acestor 

i - Ă : . 7 ă - i . ÎN , . 
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moșii pe: scrisori .şi pe: mărturii oamini buni şi ce-or fi 
- Iuat-dijmă aceşti cumpărători: jdipe moșie Rujinţii să pli-. | 
num; și iată după luminată poronca Mării tale am vinitu 
la aceste moşii, fiindu și egumenul şi “Toader Cluc(i): faţă 
și :s'au strânsu :și oamini buni 'megieși 'din susu şi din 
2(i)os anume Toader “Goronda şi: cu frate-său lon 
moș(n)eni din Verteporu şi din' Onești, carii să hotărâscu 
din'g(i)os cu' Rujinţii şi 'preuituil Luca diii. Ruserii şi Con-. 
stantin vornicul din - Ruseni. şi“lon Muntianul “at tam. şi 
Ion-sin Borşuchichai at tam şi Vasilie: Mehedin. at tam şi Vasil Petruşco-at Verteporu at racot Hotinului şi Ion Zo- rilă at tam și Ion 'Burdnji at Hrenăuţi şi "Toader Perșut at tam și Ion "Lopată at tam: şi lremie vornicul at Rujinţi: și Ştefan Curnarului at tam și lori Sauca "din Hrenăuţi din ceia parte ot rac şi luând noi Sama-pe iscrisori ce ni-au -arătatu [lin înbe părțile s'au arătat și egumenul un,ispisoc “de întăritură! dela Istratie Dabija Vodă, scriindu că acel satu Hrenăuţi este datu miluire mânăstirei “Todereni dela ctitorul ei Toader Movilă, fratele. răposatului Iremie Mo- vilă. Vodă şi scriindu''diresul atâta: a Rujinţilor câtu, şi a Firenăuţilor. cum le trecu 'hotarăle şi pe de ceia :parte de. * Ciuhur în ținutul: Hotinului şi” atunce având înpresurare “mânăstire din' sus “dispre 'Cârnoseni s'au trimis pe Co- stan vornicul 'și pe 'Matco sinu 'Silistrariului şi: așe: s'au . aflat cu -oâmini buni, că începe hotarul Hrenăuţilor pe un drum. vechiu. până -la niște .movili -dinspre. sătul Rujinţii, de acolo.până la'o fântănă- despre "Cârnoseni, de. acolo la o movilă despre -Mihăjlăşeri, de acolo la p.'rîpă, iar "despre Mihăilășeni şi despre. Cârnoseni numâi nescriiridu la 1Spisocul mânăstirii din care parte de Ciuhur sau ho-: tărâtu și fiindu' multe: movile: şi hârtoape și: râpi atâta pi din' ceia parte cât şi pe“di iastă parte și acești cumpă- rători de: dijmă' nevrând:să arăte ei adevănuil, multe. zile ni-au purtatu pe: câmpu, arătându-.acele semne, că: sar fi „hotarâtu pe de-iasta parte de:Ciuhur și cu semnele xe. arăta ci înneca satul Rujinții, încă “trece ȘI întralte -moșii, şi nepotrivindu-să semnele pe ispisocu' nam crezut, cu- „ noscându i noi că facem înpresurare cu lăcomie; numai cu gurile lor Tără. de nici o dovadă, ca-s “înnece “ei dijma: - ce-au luatu depe hotarul Rujinţilor, dară. pe urmă, aflându . noi adevărul 'dela oameni 'din rac, că aceste moşii Rujinţii şi Hrenăuţii trecându și piste. Ciuhur și având pricină Turcii de rac pentru. hotarul acestor "moşii, s'au orânduit . dela Hotin pe Alai:bci- ș'au strânsu mulți. oamini bătrâni Șau îndreptatu hotarăle: acestor moşii: pe: din ceia parte: de 'Ciuhur și s'au 'aflatu ace hotărâtură a Hrenăuţilor-ceau îndreptatu fatince hotarăle : acel Costan vornicul .şi cu Marcu sinu Siltrariului, pe din ceia patie de Ciuhur și 
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a 
-dovedindu-l. întracestu chip, apoi Şi singur Toader Ră- 
“venco ce-au cumpărat, dijma Hrenăuţilor dela egumenul, 
care sta pricină, cu tovarășii lui, ș'au- mărturisit păcatul . 
lor,. că adevăratu ace hotăritură. a: mânăstirii s'au făcut 
-atunce pe de ceia parte de Ciuhur în,rac, $am măsurat 
în lat satul Hrenăuţi “dintro. râpă? din-marginea satului, 
în sus dispre Cârnoseni până dispre patru movile, “ce 
siut în dialu diasupra satului, Rujinţii "din. iasta parte de . 
-Ciuhur -şi s'au aflat '56 funii şi funie de 20 de stânjini! 
şi. stânjinul de .opt palme 'de. a. lui Neculai C(i)ohoranul - 
căp., unde au mărturisitu și un Ion Zorilă.din rac, au 
.apucafu şi 'o piatră hotaru şi egrumeniil și cumpărătorii 

„lui de dejmă totu de acele movile să! ocolisie,--că ar fi. 
- hotaru între Rujinţi și. între Hrenăuţi, numâi movilele 

din ceia parte: de Ciuhur ce s'au doveditu că sintu hotaru 
„„dispre .Rujinţi batu mai sus înspre Hrenău, dară aflându - 

noi acolo o dâlmiă din vale de movile (din sus, am pus o 
piatră hotaru, care bate la vale dreptu în apa Ciuhurului, 
iar la dial înnainte. fotu. dâlma. pe podiș şi ca(m) la fdial 
până la altă piatră hotaru ce s'au pus drept o.moviliță 
-din.câmpu, de acolo totu. podișul şi ca(m) la vale până . 
Ta altă piatră ce s'au pus hotaru în fundul .unâi râpi, ide. - 

- „acolo tot poilişul ca(m).la vale. până Ia altăpiatră hotaru, : 
ce.s'au pus deasupra vârtopului celui mare, de acolo la 
vale peste vărtopu şi peste. un piscu şi tac peste p xălce, 
şi drept Ta vale pin dumbrâvă până. la moviliţă, unde sau 
aflat hotarul vechiu în movilă și acoio să înfundiază ho- . 
tarul, şi cu aceste pietre.să disparte satul Rujinţii de câtră - 
Hrenăuţi şi apoi s'au măsurat şi satul Rujinţii în latu. 

iarăș cu tune de 20 stânjini şi, stânjinul de opt -paline, 
"şi sau aflatu cinzăci şi opt de funi pe văle-pe Ciuhur . 

până dreptu un sat. nou, c€ Pau descălecatu un Paladi din . 

. țălină în .râc, uride au mărturisit Toader Răvendo.vornicul- 

“si Sără-său Ursul Răvenco,.. precum. este și piatră hotăru, 

din ceia parte:de Ciuhur'-şi. au rădicatu cu, .stiflețele or, : 

că li-au. spusiun ba. bahrin at,;Bătrânu, -că ace, piatră ; 

-disparte. Rujinţii din gios Vertepoţu şi sau pus.0 piatră 
hotaru pe „podiș de iasta parte lângă o moviliţă. și bate. .. . 
la vale în Ciuhur mai sus de un iazu, iar la Xlial bate totu - .. 

podișul şi'ca(m) la vale peste un părâu și apgi.la dial 
-tot:podişul până da altă, piățră ce s'au,pus. în. capul junui” 

„gavan în .sus' în câmp, de acolo Tatu costeș și la dial şi 
pus întro -moviliţă,” ce „este „din sus „de. un vărtopu cu: 

pomi; care.ace piatră este fundu hotarului din, Sios dispre. - 

Vertepos și bate fundul; prin. dumbravă la 'vale, prin un 

“părâu ce: vine dela Rujinţi și-s sue Ja dial piii dumbravă, . ... 

în sus peste o piână şi totu pin dumbravă, până lă piatra 

-.--din sus, ce Sau aflat hotaru vechiu într o moviliţă „din 

„ a i Ă : 10.
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Bumbravă, ce desparte 'Rujinţii ide "Hrenăuţi, așe s'a în- 
cheetu totu 'hotarul Rujinţilor şi idin sus dispre. Hrenăuţi 
şi (lin ggiob țiispre Verteporochir şi așe sau priiinitu“şi ei şi 
s'au mulțămitu şi udpă cum li-am hotărâtu li-am datu şi 
dela moi câte 'o mărturie la înbe părţi, ca să li-s facă şi 
ispisoace ile întăriturți! dela mila Mării tale. | 
robii Mării tale u ias vălet (7250—1741) (9. 
Simeon “Chaşco uricariul — Neculai C(:Johoranul căp. 
NOTE. — Această hotarnică priginală este scrisă pe-o 

coală de hârtie de mâna lui Simeon Cheşco. Pe contra- 
pagină aflăm notițele: şi No. 548 ex 1863, sub care lio- 
tarnica se păstrează în: mânăstirea Suceviţa. 

„Satul Rujinţii trecuse la Suceviţa prin schimb “dela Ni- diifor Beldiman în 18 Ianuarie 1617 şi Tu confirmat mâ- - 
năstirii în 17 lulie 1670 și 28 Iulie 1726. Cu toate ateste, prezenţa hotarnică: susţine, că: este proprietatea Lupoacei Buhăescul. Satul însă a rămas şi mai departe proprietatea 
Suceviţei, ltovadă că. hotarnica sătului se află la Suceviţa. 

No. 3) Fotarnica Volovățului din 7233 (17:44), Sept. 18. 

La luminata poroncă a preînălțatului nostru domn. Ioan Nicolai Voevod, care ni-a- adus cuviosuil Vitalie, igumenul 
sf. mânăstiri Suceviţa, care sa plâns înaintea Măriei iale “că moşia Voloviăţul a mânăstirii Suceviţa se încalcă sdin- spre Satul-mare, moşia mânăstirii Sf. Ilie, urniând pre- [luminata poroncă ne-am dus Ja locul pricinei şi „am Do- roncit să se adune vecinii de hotare idinprejur și anume pe: Crinul, de 90 âni, din 'Satul- mare, Toader Lupaşco, de '80 sii, din Volovăţ, Miron Vicloviti !di> pice, “Toader „Robul ide aice, loan "Chirilescul «lin Horodnic, Toader Blonga de aice, Dumitru Cliţsinco de aice şi Grigorie Prelipdean tot ide aice, Apoi .am „chemat şi: pe “Aftanase, igunieniul flela Sf. Ilie şi s'au iritățişat şt Vitalie, 'igumeniii dela: Suceviţa, cu. alți călugări, pe -care l-am întrebat ; unde întră Satul-mare în moşia Volovăţul, la care a răs- puns, ca fiecare să arăte uricele sale peritru moșiile sale. - Deci, Aftanase, igumenul itela sf.:1lie;: a arătat un ispisoc din 24 Fevruarie: 7070::(1562) “dela -Iaicul Vodă, care descrie jur împrejur hotarele moşiei Satul-mare, cari ho- tare idespărțesc moşiile şi ipumentil dela Suceviţa. sa primit aşa cum este scris în hGtarnica. “dela Iancul. Vodă. | Apoi au mărturisit susnumiţii oameni, adecă Cârnul din  Satul-mare. şi. Toader Lupașcu :din Volovăţ, cari erau imai . Pătrâni decât ceilalţi, că ştiu unde se hotăreşte Volovăţul- de Satul-mare, «de aceea am cctit hotărnica 'domnească ” tuiurora, ca să audă şi. apoi am. zis acălor motnegi, să 

y
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pe arăte acele semne de. hotar, cafi hotăiesc: Volovăţul 
de 'Satul.mare. Ei deci au început hotarul Volovățului dela. 

părâuaşul, care vine dela Feţsecel în. părâul Volovăţul, 

care acuma se cheamă Suceviţa, şi unde se' adună) hota- 

rele Volovăţului, Rădăuţului și -Satilui-mare, de acolo 

merge hotarul Volovăţului cu cel'a Satului mare pe pă- 

râul Volovăţului în sus, precum arată. hotarnica lui lan- 

cul Vodă, până la Coltova, unde este cearta, de aceea am 

întrebat pe susnuniiţii oameni ori de pot. mărturisi pe 

sufletul lor. Ei deci- au Iuat o brazdă pe cap și au mers 

“ mainte pe unde au stiut, până unde hotarul se depăr- 

tează dela părâul Vilcovăţ la: Câltova, aici am pus o 

piatră pe malul părâuașului lângă drumul, care vine idela 

Rădăuţi, [le aice merge hotarul până a cărare spre mează- 

noapte la făntâna putredă, şi mai departe prin. Coltoval 

7 

până la Scrântee, unde se împreună lotarul Voloyvăţului | 

cu a Rădăuţului şi ve aice merge cu hâtarul Rădăuțului . 

spre apus şi aşa am hotărât moi isatuz Volovăţul de Satul. 

mare, iară hotamica am dat-o igumenului dela Suceviţa; 

ca să-i fie spre credinţă și să-şi iee întărire şi ispisoace 

domneşti. Şi spre credinţă ne-am iscălit în 18 Septemvrie 

7253 (1744). Da IE 

„Lupul Balș, biv vel mede[nicer | 

Toader Angheluş, vornic de Suceavă a scris. 

NOTE. — Traducerea germană a acestei hotarnice se 

păstrează, în protocolul “de delimitare No. 89. Originalul 

se pare că s'a pierdut. De oarece Tancul Vodă a domnit . 

din Maiu 1572-—lurnie 1574, apoi data ide 7070 din ho 

farnică bh fost greşită cu, ocaziunea' traducetii sau 'idacă 

"acea lată se află în original, întreaga hotamnică este un 

talsificat. | FI 

4) Hotarnica Volovățălui de Badeuți şi lazlovăf Yin. 

7276 (1;68); Iulie 20.: 

Facem ştire cu această. mărtărie a noastră că din- lu- 

-minata- poroncă „prea înălțat Domnului nostru Măria sa. -. 

-Grigori loan Caleniach. Voevoda; fiind.orândhiţi: cu;garte , . : 

„pudi:câ să hotărămşi” să -alegein” nibșia  Badenţăi “a 'mă- 

năstirii Solcăi de cătră moşia Votovăţul a mânăstirii Su- 

ceviţăi, care moșii gunt Ja ţinutul Sucevii ' fiind: pricină .- 
. 

între marginele acestor. două hotară, Deci după poronca 

1 

pd. “iind noi la_ mai sus numitele” moșii am chemat le. . 

„aţă şi pe părintăi călugări dela mânăstirea Suceviţa | 

anume Anfilochia egumen și ierodiacon losaf şi loisaf | 

proigumen şi monah Silvestru, Bogatul și Miron Niculeţ 

"at Volovăţ şi Simeon Lupășcian ât tam şi Origpria Mi- 

> Găilescul at tam; şi Castaş Vlonga at Horodnic și Toa- 
E . 

Ni 3



N ” 
IN N 

A a D448 
    

der Lucescul at Badeuţ, şi am adus și pe părinţăi dela 
mânăstirea Solca: și cu 'oamenii săi bătrâni ŞI 'tiner și a- 
nume ieromonah ” Venedictu, egrumei Solcăi, ieromonah 
“Teodor, erodiacon “Calistru şi monah Vasăian erei loan. 
at Solca şi pre Vasile Sânțăbul at tam și Andreeș at Ba- 
denț și Ştefan Cicată at tâm şi Leonti at Solca şi loan a 

" Luculesei fat tam şi Grigoraș a. Luciilesei at tam':şi Toader 
„„_ Ciobotar at Iazlovăţ şi loneţ sân” Lupului -Ilenii at Solca „şi Toader săn diiaconului Iftimi at tam şi. Manolachi sân 

Andrei Vântul at tam și Dumitraşcu „a loanii at tam şi! 
Ioneţ a. lui Jacotă -at tam şi :Nichifor sân Andrei Paho-: 
mia_at_ tam Deci fiind: cu toţii: de faţă: li-din” cerşut fa să me arate scrisori ce au ispisoace hotarnice-xechi îşi mi-au 
“arătat şi o parte: și” alta .ispisoace domneşti. întru care- 
scriă "că hotarele umblă pe hotarăl€ cele vechi. iar -ho- 
tarnice au Aliat saniă că nu au nici o parte, nici alta -și neputându ca să 'aflăm din scrisori nici o lumină, am: cercetat dintru şţiinţa oamenilor. bătrâni şi a călugărilor cum știu și pe unde au apucat dintru bătrâni şi de-o parte: şi de:altă și unii arăta: pe, un loc şi .alțăi pe salt (loc şi nu Să potrivia spunerea. lor”că făce hotarul: coturi "nu merge drept făr de cât ni-au arătat niște sămne marturii dela amândouă părţile zăcând: că “din „Părințăi și bătrânii 

“lor acele semni li-au apucaf că să despârt hotarăle ace: „stor moşii arătându aceste semni znimânul. și pintri fo- geţăle și gura zăpodii ce-i. Zăc ' dolina *și. aceste SemHe: „arătându-le “marturii de amândouă părțăle. cum că :pe acol6 să despartu hotarăle ni-am încredințat întraceste 
semiii și am, întrebăt pe Bărințăi “călugări de amândouă părțăle să priimăscu: pe acâste ''semnă şi aşa: au zăs în-: nainte noastră că 'cu acesteasemne să priimăscu şi prii- | mindu-să ps semnele aceste am' tăeetu: alte cotituri ce. întra pe arătarea oamenilor unii în parte altuia şi” am purces, drept 'din zniamân. înspre. amiazăză piste „podiș ȘI piste părâul'ce vine din 'câmpu pin gura părăilor şi tot înspre amiazăză piste: podiş pe:-câmpu pin priloage şi la mijlocul câmpului S'au pus un bolovan piatră . ce -este A scrisă dar, șcrisoarea: tt Să: poate ceti şi:de acolo tot în- 

iste Cânipur şi” piste :o bahnişoară şi-la.. 
spre ămiazăză şi: pis 
dialu. și. în coasta dialului: “au “pus” alt 'bolovan:hotar şi iar “Scris "dar fiu să' poațe” &eti: și :de -acolo-tot în: dialu piste podiș printre tăgcțăle şi” în dumbravă s'au făcut: un buor întrun stejari! şi de. acolo. tot-la dialu piste 'dtim-. „bravă: şi piste 'dumbravă” îi mitiche 'dialului: în gură ză. podii. lângă driim iâr aţa: făcut un buor întrun stejar şi id& „acolo“ purcăde hstârul Voloiățului alăture cui” ho: - | tarul 'lazlovățului tot:ă mănăstirii -Solcăi-1a "vale pe “niij- Iociil zăpodii și în Sura“ zăpodii ccti zăcu dolena în Scur-:
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sura păzăului iar am . făcut ur buor într un stejaru şi de- 
acolo la vale.pe matca: dolinii. pără Ia..un -văduț! unde 

„trece drumul piste părău la niște loză şi acolo trece pă- 
răul cam spre apus şi în malul părăului „despre pădure - 

"iar am pus piatră hotaru şi lle.acolo piste 'cotu cam: 
bahnă şi piste. părăul: săcul şi piste pădure piste făget tot. 
cam :spre apus şi. drept î în fundul poienii lui Trif ce-i 'Zăcu.. 

„unghiul lui Trit şi în fundu. Sau! făcut un. buor. între 

Şi de acolo tot cam:spre' apus și tot alăture .:" 
cu hotarul Iazlovăţului prin pădure cu. bahnă până în. 
tuiidul poienii - Mihului şi acolo iarfau făcut 'un buor în-, 
„tun şi de. acolo drept. piste părăul petros - 
și piste pădure tot cam spre apus,şi până” în fundul poienii 

: Grozăi. și iar s'au Tăcut un huor întrun -.-. șiide- 
acolo drept în părăul: Iazlovăţului şi apucă tot părăul 
lazlovăţului pără la obârşia 'lazlovățului: și piste: părăul . 

" Jazlovăţului nu trece nici Suceviţa: cu Voloviiţul; nici Solca. - 
„cu“ lazlovăţul şi: dela obârșia. părăului laziovăţul merge - 
hotarul părăul de''să tălneşte 'cu munții. Sucevițăi .și așa: 
cu aceste semni de mai sus arătate Sau despărțit notarul. 
Volovăţul moșia: Suceviţăi de hotarul - Badeuţăi și laz-. - . 
lovăţul moșiile Solcăi şi după cum s'au priimiit și sau în-. . : 
voit amândouă . părțăle înainte -moastră. pe. semnile ce. . 
s'au arătat mai sus am făcut și.dela noi această mărturiăl. 

“sfintii. mănăstiri "'Suceviţăi şi am iscălit. - 
N 

LS. let: (7276=1768) Tulie 20. 

Dositei episcop “Rădăuţului, Venedict, igrumen . „Soltăi, 

lerowionah:. Feodosii, lerodiacon 'Chazor, Carp Piceroga,. 

pe 

“vornic de poartă; Calistru, ierodiacon, Toader, erinonah,. 
Iorest, monah, Varian, „monah. 

, NOTE. — Legenda peceţii. de: pe icozistă hotarnică este: = 

-- Această, pecete: „este a sfintei mânăstiri Solcăi.. Pe ea se- - 

tepresântă apostolii Petru și. “Pavel, “cari *ţin'o biscrică pe. 

mâni..De-o.parte şi. alta .a crucii piscricii se află-litera. . 

„Pe. contrapagina: hotarnicii, SCrISĂ' peto: coală. de: hârtie, 

“aflăm: notița:. Hotarnică. de: cătră. Badeuţ: Și detcătră- az--- 

loveţ a Volovăţului de cătră moșia”, “Solcăi, ce au. hotărât: 

prea sf. episcop ! Dositei at-episcopia “Rădăuţului Jet 72'10—=. 

1768; luli 20.. Hotarnica se păstrează în mânăstirea, Su- 

cevița sub. No. '557. ex, 1863. 
Hotarnica din 10 -lulie.-1768 amintită de. di orga în. 

Documentele: familiei Callimachi, om; H; pag.. 198, No. 

122 este identică cu aceasta. adusă aici și se pare « că: “data. 
. .. 

“de: 10. „Duilie: este o: greșală de tipar: a 
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No. 7) Hotarnica locului de prisacă Bazga din Bohotin 
1,” dela anul 1776, Iunie II. 

+ Din luminată poronca preînalțat Domnului nostru 
Mărie-sa Grigorie Alexandru Ghica Voevoda, fiindu noi - 
_râniiuiți să mergem la un loc de prisacă. ce are mânăstire 
Suceviţa în ţinutul Eşului supt codru la Branişte la Pe- 
trosul cel mare din fundul Bohotinului, care loc dela o 
“vreme încoace se numeşte Baza, şi hi să poruncește ca 
“după hrisoave. şi hotarnică ce are mă(năbstire, şi după 
mărturiile înpreg(i)uraşilor şi a oameni bătrâni, să în- 

„“dreptăm şi să alegem, pe unde să desparte 'Bazga 'moşiia |. 
mă(nă)stirii Suceviţăi ide cătră Bohoţin moşiia: duimisale 
bănesăi Mariei Dumitrăchioae,. Deci mergându noi la 

„numita moşiie am strânsu oameni buni Și înpreg(i)uraşi, 
anume: preutul lon Bătu at Bohotin, om bătrân de. 70 
ani, și lon Vul sân Gavril Gigne at Fundul Moşnii, om 
bătrân piste 60 ani, și Pascal Donic(i) at Bazga, om bătrân piste 70 ani, și Strătulat Gigne, vornicel at Bo- 
hotin, şi Irimie sân: Tănase Vănător at Cozăc şi Costandisr 
diiacon at Bazga și Ioniţă Lungul at tam şi Toader brat : „ego at tam şi Georgii Găluşcă at tam şi lon Frimul at 

„tam, şi Grigoraș Vlasă at tam; fiindu față şi părintele “Georgie, proegumen 'de “Suceviţă, iar dumnei băniasa 
Marie ci este moșancă de Bohotin iau vrut să vie la hotărât, nici vechil mau trimes cu scrisorile. ce „va fi a- 
vându pe moşiia Bohotinul, și noj înpreună! cu toţi, acești oameni 'ce scriu mai sus, mergându la stare locului, întăi -am cetit toate scrisorile mă (nă)stirii, un ispisoc. dela ră- 
„păosatul Sămeon Movila Vogvoda din lit: '7115 (1606), oc. 21, în care scrie, că au întărit svintii mă (nă) stiri 'Su- „Cceviţăi după ispisocul de klariie dela răpăosatul domnu Pătru Vodă pe acest loc de prisacă, începându-să, ho- “tarul -acestui; locz-dela: prisacar călugărilori-în «g(i)os» până. . Ia pietri unde să chiamă Sfeşnice, ŞI de acolo: 'de-a-cunme- Zăș: drept piste, părăul :Bohotinului „până! la unghiul Ro- minului, Şi de acolo'în sus până la fundul Bohotinului, 

„Şi altă, carțe dela, Antiohie, Voevoda “din „lit. 17215: (1707),. „(an.. 11), asămine din semne însemne, şi altă carte | „dela: răpăosătul Mihail. Racoviț” Vopvoda din _lit 7234 (726), Tulie: 28, asămine de stăpânire din: semne în „Semne după cum' scrie şi ispisocul dela. Sămeon Movilă „+ Vodă, și e carte dela: răpăosatul Mărie. sa Grigorie Ghica » Voevolda, din lit 7247 (1739), lan. 24, ce.să! Mă volnicie » xălugărilor ide Suceviţă a opri -toatăi dejma cătă au luat fiii dum. vor. Ştefan Roset depe hotarul moșii mă(nă)- „Stiri ce au la Bohbtin, -puinidu-se si zr de soroe până la „Svete Georgii să-ș aducă fiir vor. Ştefan Roset scrisorile,
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să-s înfăţășeze cu scrisorile mă(nă)stirii, şi să cunoaște 

că de atunce ai fost întrat miamul wvor.. Ștefan Roset cu:- 

asuprială ide stăpânire piste hotarăle mă(răbstirii, şi de: 

atunce şi pără acum au dat samă Georgii proegumenul. 

că sau încetat călugării de Suceviţă a trimite soroace 

piste soroace la niamurile. vor. Ștefan Roset ca să-ş. 

scoată scrisorile, şi întrebându noi şi pe aceşti joamini: 

ce sânt numiţi mai sus, cum știu și cum' au apucat şi au. | 

auzăt din părinţii lor de stăpânire mă(nă)stirii -pe. unde:. 

au stăpânit şi unde este locul ice să chiamă Sfeşnice şi. 

Unghiul Rominului, şi ei ae-au arătat un loc supt taar- 

“ gine codrului ce est în dreptul ipietrilor ce să chiamă Steș- 

- nice. gi ide acolo drept la wale ide curmezăş piste părăul 

Bohotinului ni-au arătat că este Unghiul Rominului şi 

aşe au idat samă că au auzăt din părinții lor, că-până la- 

aceli semne este moșiia Suceviţăi, iar dela 0. vreme în- 

coace au văzut pe niamurile vor. Ştefan Roset, că s'au 

întinsu cu stăpânire piste aceli sămne a mă(nă)stirii, iar 

“cu ce pricină, s'au întinsu ei nu ştiu, deci după ispisocul 

răpăosatului Sămeon “Movilă Vodă, ce arată în sămne 

moşie mă (nă)stirii, pe care sămne le adeveriază și cărţăle 

altor. Domni ice-au fost mai pe turmă, care semne mici 

Odată nu să pot clăti nici pierdi, şi după mărturiile pa- 

menilor ce sânt scriş mai sus, s'au dovedit că hotarul 

aceştii moşii a mă(nă)stirii, purcegându din” codri de 

unde au fost prisaca călugărilor merge în g(î)os pela. 

pietri şi ipela locui ce este supt margine corului, unde 

să număscu: Sfeşnice şi acolo supt codru în margine lo- 

cului din p'(i)os sau făcut buor întrun fag şi de acolo 

drept la vale de Curmezăş până în părăul Bohotinului, 

în dreptul Unghiului Rominului, ci este piste părăul Bo- 
e 

hotinului, şi am făcut şi odgon de 20 'stânjini. și Btân- 

jenul de fopt palme şi am imăsurat acest loc de curmezăș, 

din buorul we s'au făcut în- fag supt codru lângă. jocul 

unde să număscu Sfeșnice, şi:până în părăul Bohotinului 

"Ja Unghiul Rominului şi s'au aflăt trei site ide stânjini 

şi s'au ipus şi 2 pietri hiotară;, PV piatră s'au pus klela locul - 

Sfeşnecilor drept Ja vale în costise unde au venit măsura | 

la 100 stânjini, şi altă piatră s'au: pus anai la vale de un 

drum ce Wine 'din p(i)os pe vali, unde au/yenit “măsura la 

E 110 Stânjini,iidii piatra. J6e! serie mnai «suis, până lataceastă 

de al doile piatră, Și de acolo tot drept la vale şi piste 

„șes. până în mata părăului Bohotinului, în dreptul Un- 

ghiului Romenului, Sati aflat 90 stânjini, şi “de acolo. înt | 

“Sus pe părăul -Bohotinului, până în fundul Bohotinului, . 

_unde fă iobârșește hotarul aceştii moşii, şi. cu acesti 

. 

ro 

sămni şi hotară s'au despărțăt anioşiia Bazpa a mă (nă) -
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stirii Suceviţăi de” cătră: Bohotin moșiia dumisale bănesăi Mariei. i: o. i 
e lit 1776, iun. 11.. | 
Palma lui Neculai Grosu vor. de Poartă, cu care s'a. 

„măsurat locul; Ştefan Năstas biv-vel med hotărnic; Ni- 
colai Grosu vornic de poartă; 7 Ion Vul sâniGavril Gigne 

“at Fundul 'Moșnii; $- Stratulat Gigne at Bohotin; ş Iri- 
mie sân “Tanase vănător 'at Cozie; f- lon. Lungul at " Bazga; j-. Toader. brat ego. at tam; f Georgii Găluşcă at: 
„am; Crei lon Băte-nt Bohotin; Eu 'Costantin deconul -at'Bazga; ț-. Jon Frimul at Bazgaj- Gligoraş Vlasă sit turn. „NOTE. — Această hotarnică scrisă pe “simplă “coală de hârtie se păstrează în mânăstirea- Suceviţa sub No. 567 ex 1863. O copie a acestei hotarnice se află la Academia ra- -mână, cf. Creşterea. colecțiunilor în 1907, pag. 211... 

- 8) Hotarnica satelor Horodhicul de sus și de jos : 
0 din: anul' 1778,: lunie 25. 

. După jaloba ce-au dat sfinţie” sa. Chir Teoctist egu- -menul şi cu soboriul dela sfinta mânăștire Suceviţa, asu- „Pra părinţilor călugări dela -sfîna m(ănă)stire Putna, ară: tănd prin jaloba lor că li sar. îi înpresurând o parte de moșie : (din - satul Horodnicul cu hotarul moșiilor mână- “stirii : Putnii, "ce -să . hotărâ'scu prin preg(i)ur, şi poron- „ cindu-ni-să ca să mergem la numita moșiee să cercetăm pricina, Şi să alegim hotarăle - acelor moşii pe-unde s'a „dovedi; cu' dreptate, și după poroncă. mergând noi la nu- „mita foşie Horodnicul, am înștiințat și pe sfiriție: sa chiar „ losaaf,- egumenul 'dela sfinta .m(ănă)stire Putna, și viind „aice leu 'soborul: de acolo, fiind fâță şi 'egumenul:. cu so- „-borul 'dela.m (ănă)stire Suceeviţa,; întăi.ain cercetat SCriSO- - „file și la o-parte şi la alta, scoțând 'eegumenul de Suce- Viță- un. işpisoc dela. Irimie “Movilă "Voevod ctitor care au. “ Tăcut mănăstire Suceviţa cu velet '7105 (1597): Iulie 12, căâre sânt. de:atunce '191.ani“în-care atată că au cumpărat 'doaoi sate, anurhe »Horodnicul de Sus - şi Horodnicul: de g(i)os cu :doag :mii: galbinj “ungurești, cu halăştie “și cu „tori pe părăul Horodnicul şi: pe părăul Pozinul' și: cu “poeni şi:eu ră(ri)turi. întralor hotără, iară hotarul pen- preg(i)ur:nu arată; numai scrie” pe unde au înblat hotârul “din”vec, :şi iarătând “călugării. dela Suceviţă că -de alte - “părți mau. nici--6- pricină, c1 îș: stăpânescu: moşie : cu: pace “după hotanil” vechiu, cum: au: apucât din vac; numai ides- „. pre: hotarăle .moşiilor. Putnii au pricină şi li să înpresâră! „0 părte din loc: din Horodnicul de s(i)os şi capul din “sus la amândoao satele, deci întrebând și pe egumenul de Putna, să ne arăte scrisori dovezile moșiilor Putnii ce 
4 

A
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are prin preg(i)ur, de să hotărâscu cu Horodnicul; au. 
„scos un ispisocu idela Ştefan Voevod. cu velet 6998((1490), 
Mart;16, care sânt de atunce:288 de-ayi, în care arată:că. | 
au cumparat satul -Voitinelui dela Bogdan şi. dela fratele -" 
său Ivan şi dela surorile lor :feciorii:lui Gherman: nepoţii. 
lui Eţco cu. cinci Sute de zloți tătărăşti şi'Vau.dat m (ănă)- . 
stirii Putnii, dor hotar prin'preg(i)ur hu scrie, numai zice - 
satul Voitinul unde au fost casa lui Gherman, unde esă. 
din codru şi poiană, unde este măstre lor, şi fănaţul lor 
cel vechiu de supt 'Brădit, “iar altă dovadă de hotâr mau. : 
arătat şi străngând oamini 'bătrârii din satele mă(năs)tirii. 
Putiii. şi din satele mănăstirii Suceeviţăi, întrebându:săi. 
care ştii hotarăle acestor moşii pe unde este pricina, şi. 
după 'mărturisire. lor nici dela o parte nici dela alta ade- 
vărul nu s'au putut 'găsi, şi văzând noi că într'alt chip. 
nu să poate afla dreptate, am întrebat. pe părinţii dela. 
Putna, cu ce moşie pogoară de îritră în: Horodnicul de: 
'g(i)os şi pe la capitile Horodiicianilor, i au dat samă,. 
că cu Voitinul și cu acel fănațu ce scrie supt Brădit, pre- 
cum pe supt tot.Brăditul şi cer pân în apa Pozinului şi 
a Horodnicului şi luând rioi scrisoare dela egumenul: și. 

"dela sobor cuincă. cu Voitinul cer acia 'parte.de loc, am 
încălecat și am înblat trii zile pin munți și pin codri în- 
cung&(i)urând tot locul, căutând toate marginile hotarător, . 
socotind stare locului cu amănuntul în frica. lui Dumnezău, -* * 
nepărtinind nici lao parte nici la alta și după cunoștința . 

„ noastră aşe am aflat, că cu strâmbătate au întrat călu- 
gării de Putna în moșie Horodnicul. Pintre moşie Ho- . 
rodnicilor. şi: pintre moșie Voitinul s'au aflat opcină de: 
unde să -despart apele, și.aşa am aflat după cum înblă 
hotarăle Ja moşie. De unde să rumpu păraile din opcină. | 
“şi cad, în Voitin să stăpăniască.- Putna, iâr. care părae să 
rumpu Klin opcină și cad în Horodnic și în Pozin să, stă. 
-paniască “Suceviţa, și pe aceste așass'au priimit şi o parte. -. 
şi alta; Dar luând noi tot opcina pără au eșit afară în 
„cămpu despre .Brădit, vrând noi_ca să mergim drept să. 
îndreptăm hotarul, «nici decum. sau priimit. călugării de. 
Putna zicând că tot ei au stăpânit acel loc, și, nici călu- 
gării de Suceviţă nu tăgăduesc că! mau stăpânit Putnenii  - 
“acel loc dela o vreme încodce, numai. au dat samă că * 
fiind ei mai slabi, și văzând. că călugării de Putna întră 
cu tărie, mau mai. cercat, căci. ei nici .dejmă dela oamenii 
ce lucriază pe moșiile lor nu iau, şi. cu ace pricină au tot 

“lăsat. Și acmu fără de nici o dovadă cer călugării ke ; 
. Putna tot locul cu moșie cu tot până în satul Horgdnicul. 
-de g(i)os. la stăpânire lor, şi..noi..aşe am socotit că 
după cum vine opcina din capăt pin pădure, aşa să- iasă 
şil la câmpu drept și pe. supt acel. dial: ceri zic Brădit.. 

EI
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„câtă părae trag Ia Pazin s să stăpâniască tot locul:mănăstire 
Suceviţa, şi care părae să rumpu din opcină de cad în. 

“'Voitin să stăpâniască mă(nă)stire Putna, şi fiindcă egu- 
“ nenul ide Putna nu Sau priimit am lăsat n'am pus pietri 
-sămni hotar pe unde să 'cade, și înștiințăm laiadministraţie. 

în Horodnic huina lui: lunie 25,:anul 1778...» 

4lie "Cârste; “Simeon. Tăutul; Alexandru schi. “ 

NOTE. : — „Această. Hotarhică, scrisă * “de Tiie. “Cârste, . 
:se , "păstrează - în! mânăstirea!» Suceviţa : 'sub No. 5609. ex 
"1863. IEa a fost publicată în traducere germană de Fr. 

"A. Wickenhauser, în Horodnik, pag. 312— 215. 

9) Ordin domnesc. ide Hotârnicirea satului Balinţii 
„la ţinutul Sucevii, peste Siret, din anul 1778, Julie: 21. 

lo: Costantiin Dimitrie Muruz Voevoda' b. m.9z. m. 
"Credincioși boerii noştn dum. Manolache Dimache biv 
vel stol: i Petre Cheşco. şat. să face ştire că la domnie 
me ku dat jalob: rugatoriul: nostru: Teoctist egumenul dela - 
mânăstire Suceviţa, arătând. cumcă mânăstre iare o moşie 

PT 
e Ip? e 

„a mănăstiri fiii dcă-Să. năzășește cu o moşie anume /Grigo- 
reștii,- cere „numitul : cgunieni să să 'hoțărască de câtră 

_-Grigorești. după . scrisori: ce are mă(nă) stire, deci iată 
domnie ime Vă 'rânduim hotamici și scriem 'dumi(ta)li 
stolnice dinpreun cu șat. Cheşco, să 'mergeț la stare -nu- 
Tăitei moşii şi acolo fiind atât pm din parte mă(nă)stirei,. 
"cât şi dum(ia)lui banul. Varnav sau vechilul dim (î)sale, 
“ŞI mai strângând și pe alți răzăși megieș și înpreg(i)uraș 
“dup pbiceiu, să cercetaţ și atât dup scrisori ce să vor 
:arăta, şi dela » parte şi dela alta, cum și dup mărturii 
.a oameni vrednic(i) de "credinţă ce vor îi ştiind stăpânire 
"veche cum Sau urmat, pe unde să vor dovedi hotarăle 
“între Balinţi. și între Grigoreşti, pe acolo-să despărţeze 
"moşiile una de cătră alta, şi să puneț şi pietri pe 'unde 
a fi trebuință, după icare alegere şi hotăritură! ce. veţi face 
să dați și mărturie hotarnică în semne, ca dupiaceiaş măr: 

„ turie “hotarnic râmăind odihmnițe şi -o, parte şi alta, să 
-să ifacă mă (nă)stirii întăritură, cu Rrizovul. -Domnii mele. 
„Aceasta scriem. 

LS TR, lulie 21. 
" NOTE. Acest documerit original, înzestrat cu ua 

-mic 'sigil tipu ci roș, este scris pe-o coală de hârtie. 
Pe dos aflăm notița: „Sau trecut la condică” şi. No. 568 
"ex 1863, sub care se păstrează î în mânăstirea Suceviţa.
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10) Copia tabulară a protocolului aulic de deli-- | 

inilare a proprietăților mânăstirii Suceviţa, ajlătoare îrz * 

districtul :Bucovina. Continuătum “în 21 Ianuarie 1782. 

Ad Wo. Fisci 2349/857. : - 
. . , a“ « i N 

In urma citării făcute s'a prezentat actualul igumen al. 
mânăstirii Suceviţa, anume Antioh, care după depunerea 
jurământului prescris, la întrebările puse lui, a -răspuns- 
următoarele: | A ÎN - Aa . - 

1) Cine a zidit mânăstirea Suceviţa a cărei igumen este? 

R.—La început a făcut. George Movilă, episcopul de., 
“Rădăuţi, o bisericuţă pe locul domnesc Suceviţa cu în- 
voirea domnului Petru și a primit dela acest voevod un. . 
uric le danie pentru această moșie Suceviţa. După. un, 
“timp, fratele amintitului episcop, anume leremie, a zidit: 
aice mânăstirea, însă înainte de ce a ajuns domn al 
Moldovii. ! ta II II 

__ 2) ICe fel de moşii şi sate poşede mânăstirea Suceviţa. 
zidită (de acest Ieremie? - | Pa 

R.—lIn lcest Cordon mânăstirea de astăzi, zidită de- 
„acest Icremic, poşede următoarele! sateişi anume: Suce- 
vița, Volovăţul, Horodnicul de sus și ide jos, muntele: 
Giumălău, '1/ “din Pleşineţ, 1/, din. Costești. a 

Dincolo. ide Cordon mânăstirea poşede următoarele sate- 
şi predii, anume Satele: Mândreştii, Semenița, mai înainte 

. Baleştii,. Ibaneşti, "Măgura, 'Hristinești, Nascova, Verbie 

şi prediile: Ozoueştii, Dovida, 17 Rujinţi, 4/3 dintrun eaz: 

de peşte: la Duvohoi, Bohotin un petec pentru o prisacă, 

o moară şi 4 'pogoane de vie la Pesideşti, 6 pogoane: 

- de'wie la Cruce, un pomăt la. Horodești în mărime ide Cam 

5 fălci. Se 
3) După zisa lui acuma! Petru Vordă să fi dăruit 'bise-. 

ricii clădite de George Movilă, episcopul Rădăuţului, sa-- 

tul Suceviţa pe care S'a zidit apoi de leremie mânăstirea, 

deci pri de mare vre-un uric domnesc în mână pentru. 

_aceasta? Rp Ia | 
“R.—Da, ei au în mână un! uric domnesc. 

Să (se noteze. — Traducerea acestui "uric domnesc de 

donaţiune țin 6. Ianuarie: 7091 (1583), care este foarte: 
bine conservat şi. în lare hotarele sunt în regulă înseri- 

“mate, se află alăturat. nice sub No87. e 
4) Ofi de mânăstirea poşede acest sat încă şi astăzi cu. 

aceleaş hotare, cum este el arătat în uricul arătat? + 

R. — Mânăstirea acest sat Suceviţa de mult timp nu-l 

poșede. cu hotarele, cari: Sunt însemnate în uricul kiom.- 

nesc. 'Mâniăstirea Solca a' rupt o parte dintr'o parte, 
_eară Putna altă parte fdin aită parte. Putna şi-a luat” 

p 

! ,
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„partea cu putere; cum a ajuns o parte la Solca el mo 
Ştie, ci aşa a apucat. -. .: : DI e 

5) Cum a dobândit mânăstirea Suceviţa satul Volo-: 
vățul? . e 

„ R.—Satul Volovăţul la primit “episcopul George Mo- 
a
 

"vilă îneschimb- dela Petru Vodă “pentru un sat din ţinutul . 
Hotinului $i apoi l-a idăruit'inânăstirii Suceviţa, care danie |. 
-Petru Vodă a întărit-o prin uricul arătat. 
“Sul te noteze. —.:Traducerea acestui uric, stricat în 3 
locuri de șoareci, s'a alăturat sub “No. S8. In uric hota- . 
rele sătului nu“sunt însemnate. —- a 

6) Nefiind hotarele satului Volovăţ “însemnate în ară- 
tatul uric domnesc, ori de poşede mânăstirea o hotarnică- 

„şi de când poşede fatul în linişte? E 
„R.—Mânăstirea întotdeauna a. posedat Volovăţul în li-. 

miște, un-an însă «le venirea Ruşilor în ţară episcopul de 
Rădăuți şi mânăstirea Solca âu.pretins' câte n parte din. 

“locul Satului, dară înainte ide 13 ani mânăstirea sa în- 
“voit atât cu episcopul, cât şi'cu mânăstirea „Solca. privitor 

"a bceste cereri şi apoi a hotărnicit satul şi poșede această . - 
“Motarnică.: IE au cc 

Să lse 'noteze.. — Respectiva hotarnică din 18 Sep-. 
“temvrie: '7253 '(1745) s'a alăturat aici în traducere sub 
„No. 89.  -- N a , LL 
_7) lQuo fitulo poşede mânăstirea Suceviţa cele 2 sate 

„„Horodnicul ide sus și de jos?. ă Sa ia 
_. R.—leremie Movilă a dăruit aceste 2 săte, cari âu hotar 

„Mânăstirea Suceviţa peşede uricul de danie pe. care îl: 
"presentă. .. e a A 

” Să e noteze. — Şi acest-uuric de danie s'a alăturat 
-aice în traducere sub No. 90; însă în el hotarele “nu sunt 

„ însemnate și el se razimă pe hotaiele cele vechi.! 
8) Nefiind. hotarele acestor 2 sate însemnate în acest 

“uric ide danie, ori de' mânăstirea mare:'o anume - hotar. 
„nică și-de când poșede aceste sate (în pace? !. - -: 

„„R.—Hotarnice pentru aceste săte nau; însă au ţinut 
„aceste sate totdeauna. în liniște până ce actualul episcop 
“de „Rădăuţi, cam înainte de 33 ani a ajuns igurmen al 

-. mânăștirii Putna. “Acesta a început. â înpresura cu Ţi- 
“ganii pp parte din aceste sate, care: mânăstirea Putna o 

"ţine şi astăzi. Mânăstirea Suceviţa -stă în judecată, care. 

N 

se află. la auditoriatul districtuliui.: Pa 
„„29) "Quo fitulo poşede mânăstirea Suceviţa satul-amiuiite 
"Giumălăul? ca ţa | 
„2: Ri—Acest fsat-munte Giumălăul Pâu 'dăriit Siiceviţei 2 
'. “surori. anume Maria, soţia -marâlui logofăt şi: Parâschiva, 
“soţia wătavului Udre, care danie -Petru- Vodă a întărit-o 
“cu un uric. De oarece aceste tianii au fost făcute de 'aceste ”



-arătate şi de când îl poşede în pace? 
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2 surori pe rând, Petru. Vodă a dat un uric de întărire 
pentru întreg satul. 

Si [se noteze. — "Cele 2 urice de danie! dela Maria din 1 Maiu 7092 (1584) și dela Paraschiva din 11: Maiu 7092 - 
(1584) s'au alăturat aice sub No. 91 Şi 92 şi cartea dom- . * 
„nească |de întărire, din 28 Maiu „1092 (1584) pentru în- 
treg satul. 

În cele 2 urice sunt însemnate si “hotarele și cartea ide 
întărire a lui Petru Vodă, alăturată aice în traducere sub 
No. 93, aminteşte hotarele. : î 

10) Ori de mânăstirea Suceviţa poşede: acest sat Giu. 
mălău lupă aceleaş hotare, cari sunt însemnate în uricele 

R.——Mânăstirea poşeile acest sat cu hotarele ărătate 
în uricele aduse din timpuri străvechi în păce, înainte 
de 50 ani Câmpulungenii moldovinești au împresurat o 
parte din acest sat, însă ei au pierdut judecata și această 
parte. împresurată a rămas. mânăstirii. Atunci s'a făcut . 
o nouă hotarnică de Grigorie - Ghica, pe. care 0 supune: 

„aice. „ 
„? Să Se noteze. — : Accaștă hotarnică din 7, “August 7240 , 
(1732) s'a alăturat «aice în traducere sub No. 04. - 

p 

11). Cum a dobândit mânăstirea Suceviţa fa. din satul | 
Pleşineţ? | - 

R. — Jumătatea din satul Pleșineţi a dăruit-o Iordachi 
Cantacuzino, fost: vornic, peritru” care. mânăstirea -poşede . 
o carte de danie şi o întărire domnească, dela Grigorie 
'Ghica Vodă. | | 

Să se noteze. — Cartea de danie a 1ui Iordachi Can- rr 
tacuzino Win 1 Decemvrie 7248. (1739) și cartea dom- i 
:nească le întărire din -12 Ianuarie. 7248" (1740), în care 
sunt arătate şi hotarele acestui jumătate. de: sat, sunt aice 
alăturate în trăducere sub No. 95 şi 96. 

12) Poșede mânăstirea Suceviţa aceasta 1/2 de. sat Ple- 
șineț şi astăzi după hotarele însemnate. în cărțile. arătate | 
şi ide câtă vreme o. poşede în; liniște? . „=: - . 
„R. — Ei poşed' aceasta 1/; de/sat în: inişte (de când ! 

a dăruit-o Iordachi Cantacuzino și după. hptarele, arătate -- 
"în icartea domnească de întărire. 

13) Quo titulo poșede mânăstirea + parte. din satul 
Costeşti ? 

R. —.Şi aceasta 1/e din satul “Costeşti: a:  dăruit-o mâ- 
-năstirii marele vornic Iordachi .Cantacuzino. şi. această 

' danie este îndusă în cartea de danie arătată, a lui. Canta- 
_cuzino, care a' fost apoi. întărită cu carte: doimnească. | 

Să se. nofeze.. —— Aceste două cărți din 1 Decemvrie 

7248 (1739) şi din '12 Ianuarie 7248 „di 740) se află sus 
sub No. 95 și 9.
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14) Ori de  poșcă această i, din satul. Costeşti în i- 
nişte $i de când şi ori de nu s'au îndreptat hotarele 
satului? . 5 

R. — Mai înainte ei au avut tot certe cu răzeșii, de + 
"ani încoace, hotărnicindu- -se satul de isnou, îl poșed în 
păce. Hotarnice ce au, în 'care sunt însemnate și hota- 
rele a 1/2 de.sat Rușinţ, arată hotarele acestui sat, după 
care l'a făcut şi hotărnicirea cea linainte de 4 ani și s'au 
întărit ihotarele de mai înainte: 

Să se noteze. — “Aceasta notarnică din 14 August 
„1247 (1739) pentru 1fe din Ruşinţ şi 1/„-din satul Cos. 

ești Isa alăturat aice în trăducere sub No. 97. 
15) Poşede mânăstirea Suceviţa în linişte satele şi. 

;prediile de peste cordon? . 
R. — Mânăstirea are pentru cele mai multe moşii află- 

toare; peste cordon certe, de parece boerii de dincolo fac 
ce voesc. și - 

Aceste depuneri, până ce. see vor încuin jura hotarele 
la faţa locului, au fost-cetite și tălmăcite igumenului, 
care apoi le-a subscris el și -comisiunea. 

Ț- Antioh igumen sf, mânăstiri Suceviţa. Melzger, co- 
„tonel. loan. Calmuţcli, căpitan: Alexandru Iischi. “Pitzelti, 
căpitan de cavalerie. Harsani, sublocotenent auditor. If. 
Erggelet gua actuarius.- Petru Aaron, tălmaci jurat. 

- Continuat în Cernăuţi la 18 Martie 1783. 

Tuoniţă Strișca, care: locueşte aice, poşede o: parte. din 
satul Pleşniţ. de pe valea Ceremușului, care. oamenii as: 
tăzi îl numesc Zeleneu, pentru: a cărui 1 mânăstirea Su- 
'ceviţa şi-a arătat drepturile. 

Strișca, după ce a fost făcut luător de samă la jură: 
“mântul depus, răspunse la întrebările puse așa: 

-1) EL poşede ?/3 din întregul sat; . . i 
2) Aceste părți. le-a dobândit prin cumpărătură şi 

schimb şi are un contract de schimb și 2 de cumpără: 
tură. Contractul de schimb din :7254 (1746) şi de ;cum- 
părătură din 1758 şi - 1781 s'au alăturat aice; 
>3) Din timpul: când a cumpărat $i schimbat părţile sale 
a avut. pentru dânsele o judecată, însă. părţile lui i-au 
fost. recunoscute prin hotărânță judecătorească din 1713, 

/ care s'a alăturat aice în trăducere. 
4) Satul are o hotarnică din 7245 0737), care Sa 

alăturat -aice în trăducere... 
5) EL-şi 3.părtași din Pleşniţ posed, după Tiotarnică, 

- fără „oare-care. judecată. 
„Această depunere Sa căt, trădus şi subscris. 

-  Iuoniţă Strișca. Da 
_ 9 |



Continuat în Cernăuţi la 24 Martie 1783. 

ce au jurat au depus: : | 
) In Pleşniţ au încă părţi: Vasile Onciul, Teodor Co- 

șan și Ştetan Sevescul cu rudele lor... . Sa 

2) Ei poşed 1/, de sat, care au.moștenit:o dela, părinţii . 
şi moșii -lor. Strămoșul lor” Sava a: cumpărat: aceasta 1/g 
dela un anumit: Pitic, "precum : arată : întărirea :domnească - : 
ce o au în mână lor. Contractul de cumpărătură întărit 
de Vodă din 7146 (1638) sa alăturat aici în trăducere. 
_3) Ei poşeud aceașta:!/; dela: moartea :părinților lor, 

unii de -13, alţii.de mai mulţi: sau mâi puţini ani, 'dară 
s1 părinţii şi moşii lor au posedat-o în linişte. . 

__ 4)" Hotarnică mau și dinspre satele învecinate sunt 
semne de hotare, după cari poşedi în liniște.! 

Aceste depuneri li s'au cetit şi trădus răzeșilor, cari Je:au 
subscris. A RE 

Astăzi s'au wpresentat -părtașii susnumitului sat. şi după 

Toader Cosan, Calmuţchi, Metzger, Pitzelli, + Vasile 
“ Onciul, Alexandru Ilschi, FHarsani, Erggelet, Aaran.. + 

  
Continuat în Pleşnit lu 7 şi 8. Maiu 1783. 

Satul Pleşnita,:din care o:parte a aparţinut Ia. schitul 

Ostra, ăcuma desfiinţat, se hotărește cu Berbeştii şi Hli- 
nița. . o. n 

Presentându-se în urma citării- atât proprietarii res- 

pectivi, -cât: Şi» vecinii de hâtrae, deci sa început: hotăr- 

" nicirea- la malul Prutului, acolo, unde se întâlnesc cele 

“două sate 'Pleşniţa și Berbeştii şi s'a rădicat o movilă ide 

hotar peste o piatră de hotar aflată aproape ide amintitul 

mal, cari a fost recunoscută de interesați ca un adevărat 

semn de hotar. De aice hotarul merge între Pleșniţă şi 

_Zeleneu pe şes lângă râul Prutului drept. înainte spre 

meazăzi-apus, peste drumul, care -duce la Ciartoria, la o 

movilă de hotar rădicată dincoace. de casa locuitoriului 

din Pleşniţă Andrei Nicoforeţ pentru că piatra se află pe - 

câmpul îngrădit al acestui locuitor, “apoi «peste părâul 

morii, lângă casă, prin părău! Brusniţa la deal, unde-s'a 

- rădicat paste o piatră. adevărată. hotar o movilă, pe ideal 

în sus lirept la altă piatră de hotar peste care s'a rădicat 

altă movilă de hotar, apoi pe deal în jos, apoi prin pă- 

răul 'Berina, apoi mai departe, în sus la o piatră, recu- 

noscută de înteresaţi ca adevărat hotar, care sa îngropat - - 

şi lăsat să stee și lângă care Sa rădicat p miovilă; de ho- 

tar. Mai departe în sus pe idealul Berina, unde sa aflat 

„o piatră ide hotar de un cot și în 4. pornuri, “a :cărel 4 

- <ornuri arată hotarele Pleșniţei, “Berbeștilor, Dracineţului



IN 

", întărire și comisiunea a subscris. P- 

“şi Hliniţei și împrejurul ei s'au rădicat 4 movile de hotar. 
De. aice merge hotarul lângă Hliniţa ceva "în jos la o. - 

- movilă -de, hotar” rădicată lângă un stejar” și vecinii de - 
„hotar ai ambelor părţi au arătat locul unde să se rădice, 
mai departe în jos spre vale:'la o piatră de hotar aflată 
lângă drumul ce: duce “dela Pleșniţă -(Zeleno) la Schitul. 

* Ostra; care s'a îngropat sub 'movila rădicată,' spre un. 
- deal şi ide aice prin ovale nu adâncă: la alt deal,:pe 
„care earăş s'a rădicat! o „movilă .de. hotar. De aice drept. 
“la o: movilă mare de: hotâr aflată între 2. căi afundate, 
pe care, se află deasupra “îngropată “o piatră de hotar. 
„Peste drum înspre Hliniţa drept la Dealu; Crucii pe 'care- 
“cresc ciritei, pe care earăș s'a aflat o piatră,-pe, care în- 
teresaţii mau luat-o în samă, deasupra cărei s'a rădicat o. 

„movilă de hotar. Apoi drept Ia malul Prutului în prejma 
caselor din Revacăuţi aflătoare lângă Prut. De aice, unde ă 
înceată hotarul Hliniţei, acest râu. este “hotarul: şi: merge: 
până acolo; le unde “sa început. După această -hotârni- 
cire făcută spre mulțămirea 'proptietarilor și vecinilor: de 
hotar acest protocol s'a subscris de toţi spre mai inare 

4 

- - Juan Strişca. -Vichilul mânăstirii Suceviţa ieromonah. 
„Acsântie; +. Vasile Onciul. | | , 
-- VUrmează subscrierea . membrilor comisiunii. . N 

i tf Dea pie ; - 

„ Actum pe dealul Giumălău'în 1, 2 şi 3 August 1783.. 

_ Dealul Giumălău, care pe baza documentelor No. 91, 
92, 93 şi 04 este proprietatea mânăstirii Suceviţa, pe care: 
se află multe case împrăștiete pentru prăsila oilor şi: vi- 

„elor, este situat pe domeniul statului Câmpulungul mol: 
dovinesc. și hotarele lui s'au înoit pe baza ispisocului 
din 5 August 7240. (1732) alăturat sub No: 94, în -pre-" 
“sența oamenilor din Câmpulung în următoriul mod: Ho- 
tarul acestui deal Giumălău începe la“ revărsatul părâului 

" Putnişoara în “râul Moldova, unde sa rădicat idincoace 
de părâu, pe Giumălău și dincolo de părâu,: pe hotarul 

" Câmpulungului .moldovinesc câte o movilă de hotar în 
- . -semn, că părâul Putnişoara, care curge în mijloc, este 

hotarul 'natural între Câmpulung şi dealui- Giumălău,; cari 
fiiovile de hotar sau numit movilele lui Matei. Părâul 
Putnişoara este hotârul natural între dealul Giumălău şi . 
Câmpulungul moldovinesc până la izvorul “Putnişoarci, 
acolo 3 'părâe se împreună, 'unde earăş s'a rădicat o mo-- „Vilă de hotar pe hotarul Câmpulungiilui. Dela - această 

„inovilă este părâul :Putnişoara mai: deparie hotarul na- 
tural între Câmpulungul moldovinesc și dealu Giumălău, 

„„. iinde_earăș s'a' rădicat o movilă, care despărțește dealul.- 

Po. a...
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. Giumălău de Câmpulungul moldovinesc. "De aice se trage 

-- Starul dealului Giumalău mai kleparte lângă moșia Câm-: 

pulungului moldovinesc pe lângă poalele unui ideal drept . 

până la izvorul părâului Chilie, pe care părâu stă earăş 

o movilă, care despărţeşte aceste două niotare. Delă acea- 

“stă movilă părâul -Chilie este hotarul natural "între dealul.“ 

„ Giumalău ' şi. hotarul Câmpulunguilui imoldovinesc în. jos, 

„. pâriă unde părâul Chilie se revarsă în Bistriţa şi anume, . 

- acolo, unde râul Dorna :se. împreună. cu Bistriţa. Aice se - 

. “află pe idouă înălțimi, care stă una în (faţa alteia, 2 movile, 

una dincoace de 'părâul Chilie pe hotarul Câmpulungului 

şi alta dincolo -de părâu pe hotarul Giumalăului mai sus 

__de biserica ide acolo, în semn, că părâul !Chilie, care turge - . - 

| între aceste două movile, este hotarul natural întțe dea- - : 

"ul Giumalău şi Câmpulungul moldovinesc până. în, Bi- -: 

striță, de unde 'râul Bistriţa este hotarul natural până . 

acolo, unde părâul “Colbul cade" în Bistriţa. Aice; la re- - 

vărsatul părâului. Colbul în Bistriţa, “stă o movilă, care - 

de "mai multe ori idespărţeşte dealul Giumalău de 'Câmpu- . . 

"lungul moldovinesc. De aice merge linia hotarului între 

““ Câmpulung și dealul Giumalău pe .opcina (de acolo, drept - 

'“-1a o movilă de hotar rădicată, între izvoarele. părâului-. 

-, numit Izvor, care despărţeşte pe' Câmpulungenii:moldovi- 

1: meşti de locurile 'dealului Giumalău. De este abie amintitul 

-părâu Izvor: hotarul: natural între. dealul Giumalău - şi. 

moşia Câmpulungului moldovinesc, până unde. se, revarsă. 

_ în“râul Moldova, de aceea sa- rădicat dincoace de părâu. 

"pe hotarul Giumalăului-o movilă, şi alta pe cealaltă parte, - 

“ adecă -pe hotarul “Câmpulungului,: lângă . casele din Pa: 

“orita ca:semn, că părâul, care.curge între:aceste movile,” . 

este hotarul-naturâl până la revărsatul lui în Moldova, 

_ “dela revărsatul părâului și acele: 2 snovile, cari se numesc 

-*. movilele Sultanei, este mai departe râul Moldova hotarul 

naturâl a dealului Giumalău până. acolo, unde părâul 

__ Putnişoara' între două movile, a Martei, cade în Mol: 

“ “dova: şi unde s'a început hotarul idealului: Giumalău. 

| Această .hotârnicire făcută în presența igumenului 'Su-., 

Hocuitorilor din Câmpulungul. „moldovinesc.. 
„ceviţei .şi a: 

olc 

-:.sa stbseris de ambele, părți şi „apoi ide comisiune. 

„4. Urmează subscrierea a-1l supuși ai . Moldovii, şi a - 

„= membrilor comisiunii de delimitare. aa 

1 Actum, în Suceviţa la 5 August, 113, iaşi 15 Oct. 1783. 

"Fiindcă _sâtele Horodniculyide- sus și de: jos, Suceviţa:, . 

“si Volovăţul, cari “sunt, proprietatea mânăstirii Suceviţa, - 

se tin astfel la: un loc, că formează așa zicând 0 moşie "- 

sau mei le au fost 'hotărâte la un loc. 
. 7 ” î. 4 - . “sau un domeniu, ide aceea e 

Si 
II 
'.., Di i „
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şi numai de câtră satele înveccinate, fiindcă între. aceste 
moșii, cari-au-un stăpân, certe nu se'potisca. . ., 

Susnumitele moşii: se .hotărâsc -cu Moldoviţa,: Homor, 
Solca, Satul-mare, Rădăuţi și Putna şi înfăţişându-se igu- 
“menul mânăstirii Suceviţa, anume Antioh, cu plenipotenţii 

“mânăstirilor învecinate, de. aceea hotârnicirea respegtivă 
sa 'început-pe așa numita Stâna Secherişului, unde se - 
întălnesc cele. 3 hotare, a Suceviţei, Moldoviței şi a Bra: 
niștei Putnii și se despărțesc apoi ide olaltă prin o movilă 
rădicată. Imprejurul acestei. movile ș; anume acolo, unde 

„se despărțesc liniile. hotarelor au fost 3 brazi însemnați 
"? “cu literele și M (adecă Putna şi. Moldoviţa) și şi C 

(adecă -Putna. și Suceviţa) si M și C (adecă. Moldoviţa 
și Suceviţa). : ... Ă 
- Dela această movilă. şi. literele abie amintite merge 

„ Suceviţa lângă Moldoviţa pe-o opcină “astfel înainte, că - 
părăele, cari curg în dreapta de pe opcină în jos, sunt ale” 
Moldoviței, eară apele, cari curg în stânga d pe wopcină 

- “în jos sunt ale *Suceviţei până la o movilă ide pietre ră- 
”- „ dicată; pe această opcină și “de aice mai departe pe aceeaș . 

opcină câteva pare de cale până. la așa numita Poiana 
Mărului, „pe: care se împreună hotarele : Suceviţei, 'Moldo- 
viței şi Homorului:şi se despărțesc ide olaltă prin  |mo- 
vilă rădicată pe 'opcină:. La acest hotar rădicat în: Poiana 

 Mărului,. Suceviţa părăsește hotarul “Moldoviței şi merge 
„alăture cu moşiile mânăstirii Homor: în stânga' pe:0. op-. 
„cină, care fe întinde spre răsărit până; la 'Pietrile muerilor, 

„ de unii numite şi Brazii muierii, unde se întâlnesc. moșiile 
„a'3 mânăstiri, Suceviţa, Homor și Solca și se “despărțesc 
„de olaltă prin o movilă rădicată acolo. La această: movilă 
“hotarul Suceviţei. părăsește hotarul Homorului şi merge 
alăture: cu 'cel-a Solcii pe iopcină în' sus până la izvorul“. 

„Părăului Iazlovăţ, unde sus” s'a: rădicat o movilă, care 
hotărește Suceviţa de Solca... --. 
_De aice părâul Iazlovăţ este hotarul natural“ între “Su-. 

cevița Şi Solca până la Poiana Grozii, unde: ambele ho- 
tare părăsesc .părâul şi inerg în stânga la capătul 'de sus 
a Poienii Grozii,. unde sa: rădicat lângă un fag bătrân 
insemnat cu un bour o movilă, care, despărțeste:. Suceviţa 

“de. Solca. -. a SR e | 
„_Dela această movilă amibele hotare merg âlăture spre 

„_mează-noapte prin' Părâul pietros la bourui aflătoi din- .  colo-de părâu, lângă care earăş sa rădicat o. movilă, de „ unde "linia duce fdrept la o movilă rădicată. pe. șesul a- 
- cestei, rădicături, unde. se putea vedea un copac vechiu 
însemnat "cu sun: bour, iar alăture: cu el'un bour nou. 

Să Dela „această movilă linia de hotar se: trage între 1 
mează-noapte Şi răsărit prin părâul Sucha sau Părâul.
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uscat la piatrâ-hotar, care s'a aflat între părâul . Such: 
> şi Dolina, unde earăș s'a rădicat o movilă, care despăr... : 
ţește” aceste două hotare. Dela această movilă tot în 
valea Dolina în sus. (Dolina -se numește în limba ru- 
scască și slavonă e Wale, fiind însă, că Moldovenii, lo- - 
cuitorii de aice nu înțeleg această limbă, (de aceeă nsmesc . 
ci această vale .Dolina, care. înseamnă rădăcină, . radix) », 

„+ pe lângă un fag mare însemnat cu un bou pe ppcină, 
>. „unde s'a putut vede lângă cale în Gura sepodii un fag 

„= însemnat cu un .bour, unde s'a rădicat o movilă ca hotar 
între. Suceviţa şi Solca! a, | 

Dela. această movilă, prin rara pădure de fagi. la par- , - 
“tea cea-'de 'câtră meazăgioapte: a dealului. Feșeţel, unde 
sta“aflat o piatră-hotar, lângă care s'a rădicat o-movilă: 

- . De aice apoi în jos prin valea Feșeţel. prin şes la 'o' 
piatră-hotar co inscripţie, unde earăș s'a rădicat oinovilă -. - 

-ca hotar între Suceviţa și Solca. Dela această piatră-hotar . 
cu inscripţie, şi dela movila aflătoare lângă dânsa, peste 
părâul' Feşeţel' pe marginea suișuiui,. de unde se vede 
părâul Suceviţa. Aice s'a. rădicat.o; moțilă mai sus ke, 

„casa iui Ștefan Ciobotar, care stă. pe trotarul Rădăuţului, 
însă este așijdere iproprietatea mâriăstirii Solca, mai jos 

“de cârșma 'dspe “hotarul ' Volovăţului, care este .proprie-. 
“tatea mânăstirii Suceviţa, unde ţăranii din Rădăuţi au 
mărturisit, că se chiamă la Znamen, care însemnă semn. 

“+ Ţăranii din Volovăţ însă voiau să aibă. pe baza ha-: 
tarnicei. ca punct [de hotar locul, und părăele /Feşeţel - 

„». şi Suceviţa 5e împreună îin curs, neconsunând însă factica . 
posesiune a ambelor (mânăstiri cu- sub No. 89 alăturata . : - 

-hotarnică, de 'aceea ambii interesaţi au “primit de bună - | 

, 

S > voe acest ţiunct, ide aceea merge ide. dice Suceviţa lângă 
Solca sau Volovățul lângă Rădăuţi-pe şesul Suceviţei în, 
jos” și prin părâul Suceviţa: pe vârful lui Traian: sau pe- - 

„.. marginea malului celui ivechiu,-unde Satul -mare, proprie- 
“tatea mânăstirii. St: Ilie, se întâlneşte cu Suceviţa” și Solca. 

Aice Suceviţa” sau Volovăţul -părăsește. pământul Solcii 
“sau a. Rădăuțului: i: merge lângă Satul-mare spre apus - 
- tot-cu marginea, Nechiului înal până în faţa celor. 3 mo- . 
"vile, care idespărţesc Rădăuţui ide Suceviţa şi Satul:mare, E 
_unde- Volovăţul și Satul-mare părăsesc 'malul şi: merg : 
drept la cele 3 imovile, und= se întâlnește Suceviţa, „res-. 
pective satul. ci Volovăţul, Satul-mare și Rădăuţul şi se: 
“. hotâresc prin”. aceste 3.movile. : o e 

-“" La aceste '3 movile Suceviţa părăseşte, hotarul Satului- 
___ mare şi merge lângă Rădăuţi, satul episcopesc, în.sfânga - 

- spre. meazăzi prin unele fânaţe tnlăştinoase și lângă 2 - 

"movile rădicate pe faceste fănaţe la piatra-hotar cea:vechie , 

“. aflată, “care a .stat cam: 116 pași le rând idincoace fde, 

..
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“drumul, ce - duce idela' Suceviţa la. Rădăuţi, care s'a în- gropat în movila rădicată, . ... . DE 
Dela- această movilă rădicată deasupra pietrii de hotar, Suceviţa sau satul ei Volovăţul merge peste deja amin. . titul drum la piatra:hotar, tare: sa aflat lângă drumul, care duce dela Suceviţa la Rădăuţi şi care s'a îngropat sub o movilă rădicată acolo.. De aice în linie dreaptă pe _- acest „Şes 'în sus la o movilă „rădicată. între Volovăţ şi. Rădăuți, de unde: se: ăjunge mai departe carăş. la un. - drum, care duce idela Volovăţ „Ia Rădăuţi, la: care drum - „earăş s'a aflat o vechie, piatră de hotar, care. Sa lăsat . îesmintită şi a” rădicat 0, movilă, cam la 30 pași în Sus. De aice. drept în sus lângă părâul Suceviţa până la alt drum, care iduce dela- Volovăţ Ja “Rădăuțţi,. uride earăș . 

. 

"s'a rădicat o movilă ca “hotar între aceste 2 teritorii. De. : „.„aice în fine la 'a] 3-a drum; are. duce klela Volovăţ la » . Rădăuţi; uride «stă pp movilă ca. hotar, . .-.... N "2. De aice. apoi la “drumul, care . duce! dela “Horodnic la „Suceavă, unde sa atlat-'o vechie piatră (de “hotar; care-a rămas neclintită şi 46.paşi dela dânsa s'4. rădicat o. mo. --Vilă. La această movilă hotarul Rădăuţului “fa ce uniunghiu "şi satul ița Sau satul ci Volovăţul,se (îndreaptă lângă - Rădăuți în dreapta şi merge, 'depărtându-se- încă imai tare - „de părâul Suceviţa, pe albia Gârlei, pe. care „rar. când curge apă, unde earăș. sa aflat-o piatră-hotar,; care sta "acoperit co movilă. Da "De aice mai departe la piatra-hotar, care a Stat din-. coace de Tapliţa, care s'a . îngropat. sub ». movilă. De "aice prin părâul “Taplița până la 'ăltă movilă, care 'hotă. „. Tește Suceviţa, respective satul ei”. Volovăţul de Rădăuţi, „de unde linia hotarului 'se trage prin Fântănele şi părâul. ".-Rediţa. spre „Apus. ceva :în stânga în sus Până în vârful „deluțului. din. față şi așa numitului Trajan' (un şanţ, care: abie se lobservă), unde. movile rădicate idespărțeşc. cele ! 
ul: Aice -rămâne 

'3 moşii Volovăţul,' Horodnicul şi Rădăuţ Volovăţul, moşia Suceviţei' înapoi și Horodnicul, cai 

p 

„ Începe și este proprietatea “t6t acelei mânăstiri, merge “mai „ ileparte lângă Rădăuţi $i. anume ceva în (dreapta cu acel „- Sant Trajan la' piatră de hotar aflată pe- acele câmpuri, - „este care, s?a. rădicat o: movilă ca hotar între Horodnic -- și Rădăuţi. ARII aa aa o eliet SIcE « „Dela această movilă "linia : hotarului merge ceva în „dreapta: în jos Ja o.movilă de hotar vădicată pe partea” acelui: deal. și ide aice mai departe în: sus; apoi priri pă- - râul Valea-sacă la o movilă de hotar rădicată lângă acest - aice prin 2 quasi peninsule” tăind îşi două în: "covoitură acestui 
r. afle ". între. părâul - Val 

vi 

ea-sacă și drumul dela Vicovul! de “jos -: 
. 

„xcare aice . - 

Dărâu drept Ia o'piatră tle- hotar aflată: -
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„- la Rădăuţi, unde. stă o movilă-ca hotar între aceste: 2! 
teritorii. | E : 

„„. La'această piatră igumenul Suceviţei a obiectaţ, că ea. a i 
„a stat mai departe. sub drumul amintit Ja Rădăuţi și ca 
fost așezată aice, în. urnia unei învoeli. private între-2 - '-" 

- “călugări din. Suceviţa şi “Rădăuţi, -neprimind - însă” satul  * 
Rădăuţi aceste. iobiecțiuni fără “de-o dovadă. judecătorea- _* 

„scă, de aceea s'a fixat -posesiunea ambelor "părți până ! 
„la această jpiatră şi movilă de hotar. . . .. - - . 

Dela această piatră. și movila de: alăturee' Horodhicul::. 
merge mai departe lângă Rădăuţi peste amintitul drum 

în jos şi. prin fânaţele cele mlăștinoase la -movila de hotar . 
„rădicată la marginea foastei păduri. Jalcău la Mărul roş. =” 
“Dela această. movilă. drept la movila rădicată dincoacee. 
„de părâul, Bodmianu şi ide aice în linie dreaptă prin pă-. 
râul  Bodmianu la imovila, care s'a 'rădicat pe mălul.lde, - 

-dincoace a părâului- Posinul 'în. fața! unui teiu ciuntit, . .. 
-care stă . dincolo de. părâul: Posinul, care. mai: înainte 
-drept prin mijlocul său “forma hotarul între Horodnic, 

- Rădăuţi şi Frătăuţi,. astăzi: însă, - după ce. hotărârea. ju- 

pr 

  

DI 

"decătorească din 24 August 1782 a fixat hotarele astfel,” 
“acest teiu dimpreună“cu 'movila de hotar dei dincolo, arată -, - 
-numai hotarul în părâul Posinul între” Horodnic și. Ră- . 
-dăuți, de' unde mânăstirea. Suceviţa respective hotarul .“.: 
„satului: ei Horodnicul: se îndreaptă lângă Rădăuţi _în_. 
“dreapta şi merge cu părâul Posinul cam. 100 pași până. 

- Ta: Vadu pietros,-unde sa rădicat o mare,movilă ca hotar - 
între Horodnic, Rădăuţi şi Frătăuţi, totuș aceste 3 ho-.. . 
“tare nu se împreună la movilă, ci. în mijlocul părâului - -. 

" “la Vadu pietros: Aice la:-acest Vad pietros lăudabilul Au. - 
" -ditoriat. districtual a început. în 24 August 1782 să în-,. 
"“-drepteze hotarele între mânăstirea. Suceviţa şi Putna pe: -: 
“baza sentinței din 1 Octomvrie 1781 și emisului intrat în... 
:vigoare a Apelaţiunei-din'5 Aprilie 1782, din care causă | 
“sentința” judecătorească . sa alăturat aice din cuvânt în: 
cuvânt, aşa dară Auditoriatul districtual amintit a rădicat . -. 

la Vadu pietros, ca la un 'punct de. hotar, friplex, între. 

San al 
Pi - . _.. pe 

„câtră moșiile ' mânăstirii . Puilna “din. 24 August 1782. 

„.- După cum să arată. din sGrisorile ce s'au luat:în sus | 
-prin g(i)udecătorie, trotarul casei îl stăpâne călugării dela . 

:mânăstire Suceviţii prin putere hrisoavelor. răpăosatului --. . 

"Domnu ctitor 'leremie Voevod 'din let 1597 după cald... : 
„nou, sau 7105; cald. vech(i) la idoao moșii anume Ho- 

"= Rădăuţi, Frătăuți şi” Horodnic;o movilă încunjurată. cu 
. 

a 1).H otarnica “satelor 'Horodnicul ide sus. şi.'de. jos de i 
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rodnicul (de sus i Horodnicul de g(i)os de treizeci de 
ani s'au fost înpreunat dispre lăcuitor moșiilor a călu- 
gărilor. at mânăstire Putnii, adecă dispre hotarul Fră: 

“tăuţului, Balasineștilor,. Manauţului şi a Voitinelului, în- 
drăznini 

tul dela Horodniceni, care de atâț ani încoace ei însuș 
li-au, şi stăpânit. ..- Da Na „- | 

= Dar cercetându-s aceast pricină încă în anul trecut la. 
4 Oct. let 1781 foarte cu amăruntuț i luare 'bine de-samă 
„de cătră ţesăresc crăesc a Bucovinei District-Auditoriat, 
“după arătările jăluitorilor. şi răspunsurile răsptinzătorilor 
toat. pricina după. ltreptate ce iubește Dumnezău, într'a- 

„cest chip s'au hotărât. ca de-osebire hotarului moșiilor 
Horodnicului de sus “i le Ip 

- > şiilor Putnii, adică idlispre Frătăuţ, Balasinești, Manăuţ i 

împlinească '%(i)udecata ce s'au făcut. 

i igum., Putnii macar câte 
-Tiat, cât şi di 'cătră cin 

., tros(ă) 'i şpieste muntele pietros şi: apuc 

“statornică şi. drept „&(i)udecată, 
„mânăstirii Suceviţii 'din poronca 

2: Voitinel într'ac(e)alaş . chip ŞI pe acelaş loc să rămăe,. 
după” cum, şi pe. unde au: fostu şi în vreimile de demult . . Y 

» adecă pe unde au arătat jăluitor cu, dreptate. 
„ Adecă din Vadu pietros unde să întălnese preste hotar, 

«la un: loc, a Rădăuțului, Frătăuțulăi i .a Horodnicului a 
căruia imoşie pravăţul hotarului merge pe obcină, prin „„Mestecini şi de ci înainte pe niână stângă pe lângă fân- 

„tăna Voloca, tij pe obcină şi peste fănaţele ce să; află acolo: până. la -Gorhana adăcă pe supt codru, 'de unde apucă prin. codru:''tot pe muche obâinii pân(ă) la îmun-, tele Horodnicului. - 
Iar hotărâra. moşii: Suceviţii cu Voitinelul întracestu: 

d călugării numitei. mânăstiri cu puternicie a lua- 
" mare bucată din hotar, carei inai bun din fănaţă, pămân- 

(î)os  dispre  hotărale „mo-: 

chip s'au înnoit ca îrncepându hotarul din vârvul mun telui Horodnicu. merge tot pe obeină prin: poiana pie: 
muntelui dirept prin poiana Haic(i)unca merge sau bate oblu pe piscul, muntelui Voitinel, care aşe sau aflat” _-"Fiind 'dar că; g(i)udecata “Auditoriatului acestui "district - şi “la Apelatorium dup(ă) cunr arată zile: April, let 1782 ki. cătră „Chesara 1 Lodomerii orânduit Marele General-C 

orânduelele din 5 
craescă a Galiţii 

Xupă cerere părinţilor ânăstirii f i tij, ţărăștii crăeşti Admi- mistrații s'au orânduit acei comisie kdin oprazele mai £(i)os iscălită, care au venit. la Horodnice: prin! Execuţie să 
- Auditoriat de district, deci la acest “sfârşit fiind faţ(ă) ȘI părintele Antioh, :igum. i 

iat, | st. ' Administraţii cătră Preastinţia, sa Episi sira 
P . copul Dosotei' nic(i) decum n'au „Vrut să vie faţă, la Con | e | . 

s + * 
a 

ând iarăş mucke- 

omanda s'au aflat 

"mănăstirii :Suceviţii, iar Iosaf,: 
porunci atâta di cătră Audito: 

precum și di - 

misie pentru. care şi rânduita pe:



- 

-“dleapsă au luat, aşe dar Sau făcut 'o- mohilă 'mare Ru 
__ șanț înpregti)ur la vadu-pietros, unde .să: întâlneesc la un 

“loc trei hotar(e) adecă Horâdnicului, Rădăuţului şi. a 
-= Fratăuțului, şi deci. începându-s(ă) pravăţul : hotarelor 

trece peste fănaţele ce să află acolo păn(ă) la un loc 
unde cale ce vine dela Rădăuţ: abate cătră Frătăuţ,- unde -. - 
“să află și 'o'.mohilă veche peste icale dincolo, aceasta linie . 
hotarnică sau “însămnat cu io piatră, cu 3 'mohili după -. 
pravățul mohilii' cei 'dintăi, ica. să-s cunoască, și dela imo-. , 

„- hila ce-veche ice să află lângă cale Frătăuţului alăture cu” 
dânsa “de alt(ă) parte: s'au -făcut alt(ă) mohilă! nouă 
și dintracest loc apucă pravăţul hotarului spre stânga -. 

--pe'muche. Sbciriii,. care este foart(e) cărligat prin meste-- -“ 
„ini, păr da 'cale cea: dintăi ce vinee dela Horodnic, “şi 
merge cătră :Frătăuţ, şi pân(ă) acolo -s'au: făcuit -cinci 

„ mohile cu câte o pietră, însă a treeie/mohilă dintr'acest(e) 
„este -alăture -cu un bordeiu vechiu, ce. s'au găsit acolo, : 
și” din sus 1de. cale aceast idintăi jar sau pus o pieetră î. . . 
- doao mohile și pe urmă iarăş i pietră, și mai înaint(e) -- 
“patru mohilii la cari. tij sau adaos o: pietră, dup(a) acee ! 
“mat înaint(e) lângă a “doao căle “care vine dela Horod: 

nicu și merge'la Frățăuț pe o mohilă veche, în care-sau ; ' 

“aflat cărbum i hărburi le pală veche la cari s'au cu- * 

noscut că este sămnu drept acolo s'au făput alt(ă) mo- 
hilă noao ca să-s cunoască mai bine;- De aice înaint(e) 
tot pe muche obcinii prin mestecini' trece peste a trei(a) 

„cale ce vine dela Horodnicu și merge spre Frătăuţ, şi să. 

i “1ă(mgeşte pân(a) la a.patra. cale ce vine. tij dela Tio- 

-- rodnicu, şi aşa s'au însămnat pe acolo hotarul. cu zece 

“mobile, dintru cari a ldoao 'mohilă s'au făcut iarăș pe-o 

mohilă veche întru care la sapatul ci aşijdere “au păsăt . 
“hărbur(i) i kdărăbur(i) de joală veche, și. Sau însămnat 

_şi.cu trei pietri ea să-s cunoască. Și: din sus de acea-cale 

-._ ce vine dela Horofdnicu “şi merge la-.Vicov s'au. aflat . 

”- sămnu 10 piatră mare și/din sus de aceast tij s'au- făcut. - 

o" mohilă noao. pe un bordeiui mare vechiu ce este acolo 

în fănaţ dela fântăna Voloca spre stânga, şi ideci înainț(e) - 

prav(e)ţul hotarului! care - trece “prin .fănaţ(e)le.- cele de - 

pe 'lângă pădurespân(ă) Ja codru ce este “dispre stânga | 

alăture cu Gorhana asemine au însămnat cu doao: pietri . 

1 cu patru mobili şi de acolo-pentru depărtare i vătă- » 

mării şi ca toat(ă) pricina ce S'ar îmai pute face în vreme, - 

- Afitoare să lipsască, Sau tăet plaiul” pin codru “cel mare, - 

- 'tot-pe : muche -obcinii pân(ă) a muntele. Horoidnicului,  - 

"şi fiind/ cunoscut drept prav(e)țul hotarului s'au făcut | 

"pe aceă linie. treisprezece. mohile și diouăzeci semne, de, 

„-pietră- sau pus, mestecat una “prin alta ca să tie jucru 

“- cunoscut în vec(i).. i | 

Pa N _ - p
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„+ "Ma pe.urmă pentru ca înoire hotarelor între moşiia 
"3. Suceviţ i între Voitinel să: fie luminat şi vederit s'au făcut. 
"în nuntele Horodnicului unde să întălnescu trei hotar(e) 
““adecă a Voitinelului, a: Soceviţ i a Honodnicului, o :no- 

hilă foart(e) mare, -şi- fiindcă '4de -aici fiiainte făr(ă) ace: 
obcină 'arat(ă) hotarul. cel drept pân(ă) 'la poiana pie: 

„i. “tros(ă) la începutul: aceştii poeni Sau mai făcut. pe un 
„2... „bordeiu vech(i).. ce. să -iaflă - acolo “alt(ă)' mohilă mare, - 
:.. "Tângă arii s'au pus şi doao. pietri, dintre cari_una caută. 

„5... dirept la -muntele Horodnicului, fâr cee lalt(ă) caut(ă). . 
; „ »'ioblu la munte pietros, şi prin.aceste senine au făcut ideo-- 

--„sebire. între trei hotar(e), adecă, între hotarul Voitine--. 
Ă lului, a: Soceviţei, a-Horodnicului, . i 

„Şi dela această mohilă apucă prav(e)ţul piste — — — 
„2%, Poent pietros spre dirept 'costiş pe obcină și:caut(ă) oblu. 
Ea la -Piscul. murelor pietros și 'de 'aci, înaint(e) spre direpta: 
„1 „peste: muche prin Poiăna "Hac(i)ucă: pe muntele Voiti- 

“nului. sau: Viţău. este 'drept pravăţul hotarul, pentru cari - 
„s'au mai pus numai fo piatră! Ja sfârşit Pocni pietros(e) 

  

„ dispre: muntele pietros, care ku :lungime(a), spinări(i):_- 
„arat(ă) despărţire hotarului: între Suceviţă i. între Voi: . 
„_tinel. Așijdere şi în poiana Hac(i)unca încă s'au 'mai pis 

„+ doao în. pietri, şi la urmă la sfârşitul acești(i) poetii 
„„adecă pe muntele. Voitinului 'sau Viţău unde să întălnesc” 

„tre! hotare) a-Putnii,. a Voitinelului, i. a' Suceviţii s'au 
„„ Tăcut o înohilă mare lângă cari şi doao- pietri sau pus a: 

cărora praveţ despart(e) hotar(ul): Suceviţi(i) „di câttă | 
„.. moşiile .Putnii, ca să: fie luminat i vederos și cunoscut 
“hotarul în vec(i), ca sfinţiilor sale. părinți(() dela „Suce. . . 

: viță după g(i)udecat(a) ce: Sau: luat, în' dustrii cins. !. 
„-.  Ouditoriatu :Bucovinii [district şi prin chesaro crăescu a 

„..*. Galiţii' i Lodomerii orânduita oșteniască - g(i)udecătorie: 
s'au întărit ca de acum să-ș stăpâniasc(ă) numit (ă) moșie: 

“cii pâce şi făr nici o smintială Se 
Și idup(ă) ce ac(e)ast(a).' hotâritur(ă) . prin-: Execuţie: - 

„ „sa să ffi(e) isprăvit(ă) i închietu, au pus ac(e)ast(ă). ho- 
- * tarnică ; înpreun(ă) cu celelalt(e) scrisori sau actumur(i) 
ce sânt. înpreun(ă). acestui proţes în archivumul /Admini- 

„traii şi la mânăstire Suceviţa încă s'au: dat. asemine: 
-Exemplar ca să le fie în 'vreme viitoare de apărare, i de 

„ încredinţăre, . carei -hotarnică sau făcut în Horodnic. în 
districtu Bucovini(i) la let 1782, August 24, cald. nou. - .. 

> Filip Cranister, 'căp. Algeii von Lustnau, căp. audilor. . . 
| Matiaş Ştipald, logof. de a(i)ud(e)cătorie. Alexandru- Pap, 

ma gl(i)urat talmăcitor, e 
„ NOTE. —: Această notariică originală scrisă pe 2!/2- 
_ coale hârtie groasă pe jumătate (partea stângă) în -limba 
"germană şi pe jumătatea .(partea dreaptă) în cea română. -
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„seste sfăruită CU aţă neagră- galbenă şi pe eaisunt întipărite | 
în ceară roșie. peceţile. celor subseriși și sigilul cu pa-. - 
jură a Auditoriatului: Pe.dos aflăm însemnat No. 570; 

“ex 18603,.sub care hotarnica se „păstrează : în „mânăstirea 
- | Suceviţa. Pe 

12) Carte domnească e întărire aşupra satului Mân.- 
iiresti ile pe Siret din ținutul Botoşanilor din. 20 Ianuarie 

10, Alexandru Constantin. bej. milost. Gosp: zem. “mold. 
' „De vreme ce Domnii'meţei i Sau jăluit: rugătoriul nostru 
„Antiochi egumenul dela mă(nă)stire Suceviţa din cordon, . - 
arătându cumcă “mă(nă)stire -are o -moșşiia;. anume Mân- . 
„dreştii, la ţân(u)tul - “Botoşanilor pe: Siretiu, cari. moșie. au. 
arătat egumenul Și cul ceilalți călugări, că au și scrisori 
vechu, și sar fi stăpânit moşie Mândreștii tot de mâ(nă)-. 
stire, luându.-ș tot venitul :deplin, dar în anul trecut în: * 

- vreme. Domnii sale . “Costandin “Dimitrie - Muruz Voevoda, 
un Ursache - Sorocțe)anul au jăluit la Domnie sa, cumcă 

1783- pentru mânăstirea Suceviţa. e 

ar. Îi avut o bucăţe. de 1oc,din moşie Sa Firișcanii cuprinsă A 
«de călugări în moşie lor Mândreştii, pentru care împre- 
:surare: au cerşut atunce: hotamici ca să:-i'aleagă acea bu- 
«cată de loc, ce zice. că i-se înpresurasă ide cătră călugări, 
'și fiindu rânduit atunce. cu caite - gospod,. cătră. dum. 

„st6l;. Manoiachi: Dimachi fiind vor. la 'Botoşani, şi. cătră, . 
“Toader Sileon med. și din paite, stol.: Mandlachi : au rân-. 
„uit pe Toăder Isăcescut șat. înpreună cu Toader Sileon. - 
“med. şi mergând la “stare moșii Hrişcanii după scrisori: 
ŞI dovezi” e:au. arătat călugării, pe moșie lor: Mândreştii 
“şi după: carte de blăstăm Sau dâvedit că mici: o. împre-. 
:surare' moşii Hrişcanii: a „lui . Ursache .Soroc(e)anul nu. 
1-s'ar. fi făcut” cu moșie Mândreştii a. mă(nă)stirii Suce-. - 
“viței, După care cercetare ce Sau făcut. aturice, au Hat Pa îi 
rânduiiţii hotarnici şi mărturie hotariiică. în. semne i iscă- 
lită de dânşii la' mâna călugărilor. pentru acea înpresu: - 
rare ce ice Soroc(e)an că i-ar fi făcut călugării (din moșia .!- 
sa Hrişcanii, încredințată fiind şi -cu, iscălitură dum. ștol. 

„cele vechi a moșii: Mândreştii, cât şi .mărturi€. hotarnică, 
„de sus! pomenită, . ce-i din anul 1782, lunii 4, cari h6- 

“ Manolachi -Dimache,. acum. prin jaloba_ ce ni-au dat nu- - 
=mit(ul) egumen, $ Şi cu. ceilalți” călugări. dela mă(hă)stire” 

* Suceviţa,. s'au rugat” ca. să „li se “dee carte Domnii mele, . 
“fiind rânduit la al nostru cinstit ȘI credincios boeriu dum. . 
*Costandin Rosetu vel 1ogof. “de au cercetat atât scrisorile! . 

“tarmcă s'au văzut şi ide dum. vel. 16g0f. după scrisori și - 
“dovezi, s'au cunoscut că „moșie Mândreştii iaste „direaptă 
-a mă(nă)srii din, vecliiu Și, s'au stăpânit, ide; “miă(iă) stire E 

ș .
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„tot cu pace, pentru acie iată că printraceast(ă) carte e 
Domniii mele, dăm volnicie numitului egumen şi: călugă: 

. rilor dela mă(nă)stire Suceviţa și vechilului ină (nă)stirii 
-"ce vor orândul la numita moşie, ca să aibă a stăpâni şi 

a dejmur moșie Mândreștii 'după, drepte hotarăle ci, însă 
luând. venitul de azăce idin ţarani, (cu pâne, din fănaţ, (lin. 
hvez(i) cu pomi, şi din. prisăci'cu stupi, însă din Finzăci. 

“unul, var fiind mai puţin va luă câte una .c(e)ara ide 
stupu, şi din tot locul cu tot venitul moşii pe obiceiu și - 
după hotărâre ponturilor, aşijdere :și pentru cei cari din 
locuitori: vor fi şezători pe ntwhita moşie Mândreştii încă 

"să aibă a lucra zilel& obic(i)nuite, după hotărâre pontu. , 
rilor ci “sint în vistrie „cu pecet gospoid:, pri .să “de: bani 
învoinidu-se cu stăpânii moşiei, Deci, pononcimn ' Domnie. 

me şi umv. vornici de Botoșani, ca pentru cei ce nu 
s'ar supune a-ş da venitul, moşii, şi a lucra zilele obic(i)- : 
nuite pe an, dumv. pe acie să-i supuneți şi să înpliniţi - 

-de pre la dânșii venitul moșii tot pâr-la ce! puţin, iar 
"“-avânid cineva a răspunde înpptriva acaștii moşii, cu dresă 

2 

ŞI scrisori că va ave să "vie la -iivan. "Aceasta [oronciim.. 

LS. e 1 - 1783, lan. 20. 39: 
. _ S'au trecut la conkiică de Sandul Candari. 
NOTE., — Acest document este scris pe-o simplă- coală 

de hârtie. Intipăritul sigil arată. iniţialele:-Domnului, a- - 
“A dăcă: Iw. AL. Ks. Vv. Pe idos aflăm: însemnat: Mândreştii 

- 

A Suceviţa. . 

! 
, 3 

şi: No.:571 ex 1863, sub care.se păstrează în mânăstirea 

.* . ” NI : 3 Ei > . 7 £ . 

13) Rezumat iie hotarnica Bazdiii, proprietatea m âni:stirii 
- „7, Sucevițajilin Noeihbrie 1785. : ! 

„> Moșia Suceviţii, ci-i zic Bagazu, piste șăs'cheziș, "păn(ă) 
la lunca: părăulu: Potroc şi apoi drept la dial :pi acest. 
părău, prin codru și di undi' să adun(ă) 1loâ curgeri de”. 
apă întru acest părău, drept prin mijloc, păn(ă) în: dea- 

- Iul) Cet(ă)ţui(i), la un bour şi cruce: făcute pe. faţă, cari 
m le-au arătat Niculaiu :Vor(ni)e(ul) şi cu alţi oameni 

„din sat, -din. Bohotin.. Aici au arătat oamenii, în idealul! 
Cetăţuii, este colțul: moșiei Bohotinului care aice se ides- 
parte de a Suceviţei, ile Pribeşti; şi le Podoleni. S'au - 
aflat: 1360 stănjăni, iar de unde au -început hotarul, den 

apa Jijiei, 4237. 
> 

Mânăstirea Suceviţa -netrimiţănid! vechil la acea 'hotără- 
„tură, au arătat boerii răzăși copii idepe iispisoacele mănă- | 
stirii, (dela. Petru 'Vozlă și “dela Simeon . Movilă şi klelă 

„Grigorie: Ghica şi icarte de judecâtă. Dă măsurile locului 
Suceviţi: 1360 lungul imarginii-xtin sus,.620 latul:rcurmeziș, 
în jos pe.zarea dealului pănă au idat coltul Suceviţii fa:
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un stejar cu bour, sîn drumul ce vihe dela dealul Cetă- 
" “țuii în Şos, prin codru şi - 1211 lungul pe marginea cea 

-din jos. o 
:. NOTE, Acest resumat a fost luat din: hotarnica 

„moşiei Bohotini a Rosateștilor, aflătoare în copie la. Aca- : 
“demia română, Pach. LXXXI,. No.'.147“şi publicată de” 
Radu “Rosetti “în Cronica : Bohotinuului, Arialele Ac.. Ro 
Seria II, tom. XXVIII, secţ. ist., pag.: 265. LS 

7 

"CAP. XVII. e - aaa 

ae ' Pomelnicele 

A. Pomelnicul "No. 71041. ex -1863.. 

“ Prima foaie Verso, hârtie - lipită - de păretele cărţii: 
Traducere 'din slavonă . ) 

“ Mântueşte Doamne şi miluește pe:  dreptmăritoriul și 
„de Hs. iubitoriul domnul “nostru [o George Ștefan”), 
Voevod şi doamna uui Elisafta. - | | i 
“Pe presfinţitul” mitropolit Ghedeons). i Si 
“Episcopu. lorest:). o 
Episcopul Sava5). | N 

:. Episcopul Misail). . CR cp 
"Episcopul Laurentie”).. a 

„„ Episcopul Nicolai). a Da 

4 , .. . . 2 - Rase E 

” “Foaia 2-a, pergament. Da - 

Luna” Sept. 8. In zioa “naşterii Născătoarei de (Dumnezeu 

:anuntirea ilomnului Melentie; Balica?) și, doamnei. sale . . 

-Anaro). 
_ n aceeaş Tună, Sept. 26... -: Du 
“In. zioa aducerii sf. „loan Cuântătoriul, „Amintirea mi - 

“n Traducereă “este tăcută de autorul acestei monografii. 

2) El a domnit în Moldova din 1654—8, cf. A. D. „Xenopol, 

Istoria Românilor, tom.'1V, pag. 271. şi nota 1. 

„+ 3) El.a arhipăstorit “Moldova din. „1658-+9, cf. lorga;: Istoria 

„bisericii româneşti, tom: ' II, pag." 336. 
__ 4) EL a_şezut pe scaunul: episcopesc din Rădăuţi dela 1654—6, 

„cf. Dan, Cronica Episcopiei de: Rădăuţi, : pat 386. . A 
.5) Fost episcop la Rădăuţi din 1656—8, Dan, L..c: i d 

6) A episcopit la -Rădăuţi în 1686, Sr 1. e. pas. 93. a. 

7) Episcop de Rădăuţi l-a oară din 1687—93, Dan, I. Ep. 94. 

8) A fost „la: Rădăuţi contra-episcopul, lui Laurentie în 1694— 5, 

Dan, |. c., pag. 95. _ 

9) Melentie Balica. a” fost de origine muntean, îiul Mariei Ba-.. 

lica, lare apoi s'a măritat după loan(Movilă, şi “cumnatul lui Teremie' 

“ 1Movilă. Vodă,: de oarece. luase de 'soție pe Ana sau Schjeuca IMo- . 

“ xilă. lorga, Istoria literaturii române, Pag”, CXIV. ” | . 

. 10) Fiica lui Ioan Movilă. . DR 
N . . 

„7 - ” - 7 

Pi
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-.,-" loân “Miron. Barnovschi Movila Vodăii) şi tatălui său 
domnului !_-.- “şi maicei.sale Elisaveta). . 
In: luna Septemvrie în “a :14-a zi,la fericita Aflare a 

“cinstitei și de viaţă. făcătoarei Cruci. Amintirea domisale- 
- domnului Georgie Corostenul şi doamnei: sale Irina!3), şi. 
părinţilor lui și fraţilor. Tui, | Aa 
«Foaia 2-a, verso, pergament...» 

„In lună Oct..14. In“zioa precuvioasei' maicei noastre 
„ Paraschiva, amintirea cnihinei Eleana!4), care a dat satul 
„Balești: și 1/4 parte din Şerbăuţi. e 

“In luna Octomvrie 14, zioa.  . precuvioasei maicei, N ! - . . . . . Â. SA . . noastre Paraschiva, amintirea lui Nicora Crinul!) şi cni- | 
"“hinea lui și-copiii lor. . ă 3 
„“ Octomvrie 14 precuvioasa Paraschiva Amintirea Ele. . 

„nel Ciogole?). -4 cai, 40 oi-și 10 „lei îmtot anul.) 
> -:*Im-aceeaș lună 26. In: zioa sf. marelui martir Dimitrie, 

amintirea. monahului Dionisie “Şi monahului' Mihail.: Şi, 
„a dat: Dionisie 103 taleri bani gata şi Mihail a dat 2 

„....- (potire?) și un discos de 10 taleri şi. bani gata 45. taleri 
„."-"SI pentru-parastas, ca să tie: cu lumini şi la! trapezare 

| câte două pahare, -unul pentru Dionisie și altdoilea pentru. 

îi Foaia 3-a, pergament. îi 
„+ Luna_Noemv. 13. In zioa sf. loan gură. de aur, aminti- “ „rea domnului Onciul3) şi a cnihinei'sale Marica.  - ; „In aceeaş lună 8,'zioa sf. Arhangel Mihail, amintirea. 

„-?  Ktomnului-lon şi maicei-sale Irina şi-cnihinei :sale. Irina şi 
„.„. “epiilor lor” Grigorie Bobinca), .* 
Se In. aceeaș lună a 21-a “zi. Amintirea: arhiepiscopului - 

ii Teodosie. Barbov5) și a dat întăi 'din 100 de taleri 70: 

  

210 EL a ă domnit di 1626—9 şi 1633, Xenopol, 1: e. toin. Il,” Pag 2 Se | Sa _*12): Ea era soră. cu' Meientie- Balica, cf. şi Iorga, Inscripții. > depe” biserici, “tom. II, pag: 215,: No. pi ce , 
Di “4 13). Aceasta trebuie să îi fost înrudită de aproape cu Movileştii,. : e - e Darece i-se zice „cnechină“ şi se înscrie cu de altfel necunoscutul: ei bărbat Georgie_Coresterul în ponielnicul” Movileştilor. 14) _larăşi . vreo” rudă „de-a: Movileştilor. 

1) Se pare c'a fost.uricar (Uricariul "XVIII; pag. 530). Un' Toader . Crinul 'a fost ucis de Aron: Vodă la 7 Oc ombrie- „1593, Cf. Dan, Putna,. pag. ST LT ' E pa eo | rudă dea, marelui, lopiăt: Pătraşcu "Ciogolea, |. > 
3) Pârcălab” de Roman, la 3. Mai 1692, 4) Poreclă dela* cuvântul “slav: „vov”. ? Să 5) Fost. episcop de Rădăuţi “dela . 1399-1600 şi 1600-1604 „APOI mitropolit al țării dela '1604-—1608: Cf. : Das Cronica Epis- „copiei 2 Rădăuţi, pag. 62—3 şi G0—71. i i 

Uricariul, 1. c., pi: 87» 
a -



- + Miron?) şi a cnihinei lui. Ileana, Teodosie, Safta, Ioana, ia 
„* Nicolai, Petru, Safta, Safta, Maria, Ana, .Teodosia.: 

1) Despre familia Movileştilor, vezi ' capitolul respectiv din . i 

Rea 

.. 

"şi 7 mince şi" psaltire pe pergament şi cartea” praznicelor - 

173. 
! 

pe. pergament şi-o .psaltire şi. un ceasoslov pentru. mări- 
„muri şi un felon cu totul bun și. o; candelă de argint. 

In acecaș lună 30, în'zioa sf. „apostol Andrei, . cel 
întăi chemat, amintirea domnului Ivanașco' și cnihinci . 
sale Maria şi fiilor lor Dumitrașcu, - Toader, Vasile. 
E "Foaia:3, verso, pergament. 
„In această lună Noemb. 27, amintirea ctitorilor acestui | 

st. și nou lăcaș, „cari zac aice în „biserică, .după-poronca  . 
marei cnihine Maria, maica sângur: stăpânitoriului domn. 

7 

Io leremie Movilă Voevod, dară din  -.-: celui întru - 
sfinţi: răposatului părintelui chir Georgie Movilă!) fost 
mitropolit: al; Sucevii,: vecinica pomenire a luminării sale. 

In luna Dec.:5..In zioa sf. Sava cel'sfinţit, amintirea. . 
„ domnului [urașcu Bașota?), Frosia, părintelui său, ——— miamul său. — Elena. A aa ÎN it se - :* Fodia 4-a, pergament. - . 
-- In luna. Dec.. 6. In -zioa sf. Nicolai, amintirea dom- 
nului Miron Barbovschi3) şi a' cnihinei sale. Anghelina 

viței și 50' ugi. * 

Paraschiva "și, întreg riamul .lor.. 
o 

„_. mintirea lui Ioan), episcopul -Rădăuţului și a dat satul 
„"Mânjeştii și Ageştii și Vind&venii. şi Gura-mare la i 
- nutul Niamţului. - -: : aa Pa: j Ri 

r , , 

„Foaia 4, verso; pergameiit., - .. | 
„Luna Dec.. în a 20-a zi; facem amintirea 'anuală a epis- 
copului George?),.a dâ* 100 lept. - , IE 
-. In luna August într'a 17-a-zi, amintirea marelui logofăt 

  

„această monografie! -. . pa A SSE 
-„2) EI a fost-portar de Suceava în'26  Maiu „1632, „Uricariul 
XVIII, pag. 495. a e 7 ' 

In aceeaș lună 13, în zioa sfților marilor 5' martiri, a- . 

Pa Maria, Teodora, Teodosia şi copiii” lor şi” e 
"întreg neamul lor, Stoian, aminteşte Doamne pe Nicolai, : 

1 

pe 

şi copiilor lor “Constantin şi. au:dat. 4 boi şi 4 vaci ku -, -. 

3) Privitor la familia . Barbovschi, cf.» Dan,. Cronica Episoopiei “. + 
de: Rădăuţi, pag.. 62; notă 2, cf. şi Iorga, Documentele Bistriţei, Li 

- pag. XXII şi Il, pag. VII, Hajdău, Magnum Etyntologicum, art. 
”Barbovschi.: tom. ..IIl, -pag. 2511—13''şi Iorga, Studii și” docu- 
mente. tom. XXI, pag. .205. şi Wickenhauser, Bochotin;. pag..SI. , ” 

- 4)-EL a fost episcâp la Rădăuţi dela 1605—8 şi din 1608, 'pen- 
“tru scurt timp, mitropolit al “Moldovii, Dan, Cronica  Episcăpiei 
de .Rădăuţi; pag. 71—2.. 

5) Poate episcopul „de Huși sau de Roman. cf. Iorga, Istoria . | 
” biscricii-româneşti. tom. II, pag. 107... - . 

| 6) Acesta este marele logofăt .Miron „Costin .cu soţia sa Eleana,' ă 
”” îiica lui Ioan, fiul lui Simeon Movilă Vodă. ">: i



  

174 

Luna Ianuarie” într'a S-a zi. Lui Toma, Annei, Şteian, Vasilcăi, Gavril, Alexandru, Ecaterinei, Toma, Ecaterinei, Saftei, Alexandru, Mariei: Teodor, Nicolai; pentru sănă-. tatea păharnicului Iordachi, 'Ana, Ioniță, Petru, Safta, „Sozim, Safta,. Teodora, Sandul, Teodora. 
„7. -* Foaia 5, pergament. j Ă | 

“In luna lan. 1,-In zioa sf. Vasile cel Mare: Amintirea "cnihinei “Mariat), maica stăpânului. “ 
lan. 7. In zioa soborului pr 

loan, Amintirta lui Georgie, Ş 
“a' dat” Sf. mânăstiri. 

* “Aceeaș lună 17. In 
. domnului” Simeon Bil 

oorocului înainte-mergător 
tefan, doainna lui Elisatta; 

100. galbini. ungurești, şi ? - 
zioa Sf. Antonie cel Mare, amintirea 
ăi?) şi 'cnihinei lui Glicheria. î. Aceeaș lună. In zioa sf Grigoric teologul. Amintirea . domnului Vasile —-—. şi cnihinei lu: Condochia şi co- piilor lor. -- Tu e - 

- Aceeaș lună 27. .In zioa lui loan Gură de aur aminti: „ea ieromonahului : Pavel. Sa 
- „n Foaia 5-a, verso, pergament. . _-. 

„Aceeaş lună :30. In zioa a 3 arhierei, aminţirea lui - Condre 'Rugină3). Aniinteşte Doamne pe robul tău ——— Savint), cnihina-lui Agufia şi. copiii lor Grigorie şi tot: - niamul lor, fratele Teodor, Safta, copiii lor Dimitrie, Pa-. raschiva, “George, Safta -şi. tot niamul. lor. Ş Mi „Aminteşte Doamne și. milueşte pre robul “tău Antioch * . To hatmânul şi cnihinea “Ecaterina și .copiii lor | = Toaider, - Safta, “Niculai, George, Marga, Ilinca şi. pre . » * leremie Jore5), banul. . -: “ >.  Aminteşte D-ne şi miluește pre “Teoldorâ Foroaia și copiii lor și Eleana şi copiii lor. .._ „ Aminteşte D-ne şi milueşte' pre răposaţii. robii tăi Ga- | „„Vril Jorea), Iane, Tudora, Costida, George . - Gri-. „ gorie vel. - “Ecateerina, loan Și Alexandru Rucar log. şi soţia lui Safta și copiii lui și „ Costan... MRI ÎN o 
„î".1) Aceasta 'a fost 'soţia logofătului loan Movilă... N 2) Un_ boier, Bilăi, este. amintit! în” 19 August. 1579, Wickena hauser. Putna, pag. 412. i N . „_3) El a fost pitar și a dăruit dimpreută cu soția sa Sofronia, în 26 Fevruarie 1586, 1/> de' sus din satul Ozunestii din ţinutul Hâr- "> Văului mânăstirii Suceviţa, - cf. documentul _NG: „207 ' din Suceviţa: şi “cap. XII al. acestei -monografii. _* „ 4) Poate că pârcălabul de Neamţ. din 15 “tom. V. pag. '228 şi XVIII, pag. 489. . , | 5) El era moșul lui Constantii Silion biv vel_medelnicer şi fusese vel “căpitan. Iorga, tom. V, pag. 416 şi Dan,. Inseripția ". 'depe biatra: mormântală a Silioneştilor -din mânăstirea Suceviţa, în Arhiva genealogică, ex 1913, pag. 68, nota 1: Daia: 6) O rudă de aproape sau un descendent de-a lui Icremie Jora. 

x 

robul Tarasie,-monahia 

A 
v_ 

Martie 163 1; Uricariul,
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.. Foaia 6, pergament. | 

7 Luna Febr. 2. In zioa Intimpinării, amintirea, lui: Toa- 
der Boul!) 'vist. şi _enihinei“lui Agafia și copiilor lui: Şi 
părinţilor lui şi a dat la biserică 2 șfeşniice” de argint, 
"Amintirea lui Georghiţă zis Craţiţa. 

- Amintește Doamne -pe robul tău Georghiţă, Vasilena; SI: 
Gcorghiţă, Anastasia, Flore; monah “Gavriil, cu soţia.. 

“Morţii 

Dumitru, Aniţa, "Toaider cu soția lui Evdochia cu soțul - 
ei Aftanasie, Aniţa, Maria și. tot. niâmul lor întru împă---- 
răția ta.. 

”.. Pomineşte pe fratele lui Georghiţă. 
Anmrinte. „D-ne - pe robii tăi. Mardarie, Maria, "Costin; 

Anița., E | , 
- ! Morţii. . | 

. Vasile,- Safta,- Vasile, Mitrofan, Gcorgie, Nichifor, Gri-.. 
gorie,- Eufrosina, Lupa și Vasile, “Simeon, Pintelei. Viii. 

Aminteşte. D-ne pe Mrobii tăi. Andiei,” Ile, Abaza vor. 
nicul. Botoșenilor şi cnihinia: lui Sultana și copiii lor şi 
„tot niamul. Ion, fiica Sanda şi copiii lor. NR 

- o Morţii a 
Armninteşte D:ne pe robii tăi. “Toalder Rusul, fost. mare 

clucer şi cnihinia. lui Mariâ și copiii lor şi “tot: niamul: 
Safta i copiii lor şi tot “niamul Anikdrei, loan.. ” 

F. oaia 6, verso, pergament.“ 

„Pe întreaga pagină se află numai nume de botez, - 

„Foaia 7-a, pergament. | Ă 

Luna: Mart -25. In zioa Bunăvestirei „amintirea cnihinei, 
Anghelina sora “doamnei „Elisaveta?).. i 

Foaia 7-a, “verso, pergament.” e 

„Luna Apr. 23.. In zioa sf. marelui martir al lui Hs. 

. o 

. = 
4. 

1) El era în. '26. "Septemvrie . 1600 stolnic, lorza,  Stuii şi do- 

/ 

cumente, tom. XI, pag..274, No. 14, iar la 7 Monrtie 1611 .visternic, . 

„cf: Uricariul, tom.-. XVIII, pag.. 270 şi 505,riar în 30 Martie: 1013 

» i-se “restituie de Ştefân Vodă satul Dovideanii, lorga, Studii şi 

“documente, tom. XI, pag. 88, No..182. El avea 2 fraţi: Dumitru şi 

. Patraşco, o soră Frăsina şi un fiu Ştefan, lorga, L c. pag: 91. 

No. 192.. ! 

2) EI era: în “anul 1693 vornic de Câmpulung, “ orga, Docu-i 

“ “ îmientele - -Bistriţei; tom. II, pag. 87 şi 88, No: .337 Şi. 339. 

2) Aceasta era sora doamnei Elisaveta, soția lui leremie Moi 

vilă Vodă. Elisaveta avea deci. pe lângă “fratele Vasile şi: două- 

„surori: Maria şi Anghelina, ultima înmormântată în Suceviţa, - (Ko- 

zak, 1. C., pag. 173), cari “erau copiii pârcălabuiui George Izlo- 

zeanu şi a soţiei sale Cristina, cf.. Dan, Putna, pag. 72, 'lorga,: 

“ Studii . şi * documente, tom. . VI, pag. 0641-2642 şi Sever cav. de. 

Zotta, în Arhiva. genealogică « ex 1913, pag. 178— 180: 

” , , + 

NU
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„_„Georgie, amintirea „domnului .lon:) -Voevod şi: doamnei” 
3 lui Marica şi copiii lor: | E RE 

-- In zioa Inălţării domnului Dumnezeu. si. Mântuitoriului 
„ nostru, Is..Hs. Amintirea lui "Toader Petriceico2), marelui. 

vornic din Godiohod. o i Aa 
„ *.. XUrmează apoi diverse nume de botez nelegivere). 

„Foaia 8-a, pergament. - ” , | A » PE &eIner 

“7 Luna. April 25. In zioa st. apostol-şi evangelist Marco, 
amintirea preotului. Marco și soţiei lui. „aminteşte 
D-ne  .- Ştefan. * Dumitru, Maria și: copiii 
lor Andrei, Lupa, Aniţa şi tot niamul lor, Iordachi, San. - 
dul,: George, Ştefan, «Alexandru,. Ana, Safta și copiii lor, 
Ştefan, Aniţa. :: e. i o 

Aminteşte D-ne pe. George, Catrina, Ştefan, Teofana, - 
Alexandru,- Alexandra, lon, Maria. N 

- Pomelnicul lui “Vasile cămăraș, Vasile, Maria; -şi copiii 
„dor Dochiţa, Apostolachi, Gavril, Joachim, Nazarie. 

= Foaia 8-a, verso, pergament.” 
« 

„ Dela Chindești3) “a doamnei Costinoaei. . Ma 
„__ Pomelnicul căpitânului Costin, mare căpitan. -Aminteşte . 
D-ne pe robii săi: Teodbr “şi. copiii. lui. Teodor, Costin, 
Maria, Istratie, Ancuţa, Ion, Constantin, Safta, Sniaranda, 

„Stoian, Toader, Vasilena, ion, Jon, -Vasilca, Vlad, Simeon; 
"-.„ Eleana, “lon, Aniţa; Catrina,, Grigorie... 
>... + Marele 'vornie-llie Catargiu“). şi doamnă lui Ecaterina 

şi copiii lor. Filip5). o i a 
. Aminteşte D-ne pe robul tău Lupul, Aniţa şi copiii lor: 

„„Toăder, Dafina și Sandul: Vlad, Niculai, Ştefa-. Nică, e. Ma „i. SN ARE 

  

, op - a Pa , . : . . i : 1) Aici probabil, că, câte amintit loan, fiul:cel mai mare al lui - „Vasile Lupul Vodă, dimpreună: cu saţiă 'sa "Marica. Acesta ma dom- : nit.-nici- când, ci.a fost . pretendent la: tronul Munteniei în aunui : 1637 şi la cel al Moldovei în anul 1639. Pa „ 12) EL. era „tatăl lui Ştefan -Potriceico Vodă (1672—4). Cf. Iorga, Documentele Bistriţei, 11, pag. XXXIV, No. 294—5. ) Un, sat între. râul. Siret şi părâul Mblniţa, “care era propiie- - „a „tatea - Costinoati;. văduva marelui căpitan Costin... _ a „ACEI este 'amintit. în: Septemvrie a anului 1707 şi în Octomvrie „1708, când a dăruit. bisericii catolice “din „laşi 2. juncani și, 100 „- Yedre de vin de Floreşti. Atunci era el mare visternic. -Cf. Iorga, * Studii şi documente, tom. II, pag. 66 şi 67... ; Ea „:5) EL era în 2 Iunie 1760 biv vel spătar, în 20 August 1760, visternic, în 25 Octomvrie 1762, biv vel yisternic, cf. Iorga; do- . " cumentul, familiei “Callimachi, tom, 1. pag. 132, 438,. 441, 444, „456, 570 şi 574. » DE e



Io leremie Movilă!) Voevod. . 

"Foaia 9:a, “pergament. 

“domnului Dumitru, mare „postelnic Paleologul?) şi cni- 
.hinei lui Maria. : 

„4. Aceeaș lună 15. n zioa sf. Pahioinie cel Mare. Amin 
: “tirea Nastei,. lui Ioachim. și arhiepiscopului Teokdosie?), ! 

-leromonachului „Ioachim :și ceilalţi._ 
Urmează apoi . numai - nume, de botez. 

' - „„. „1 Foaia 9-a, verso, pergamenit. 

 Neguţitoriul: Lupaşcu din. lași. 
Aminteşte 'D-ne. sufletele robilor săi. Teodor, Dafina, . 

“Lupaşcu, „Aniţa, Rufina,. Ion, Constantin, Panaite: 
E: i dă la sf. mânăstire Suceviţa 50. vedre de vin pe. fiecare an. . 

asile din laşi, dela: visterie! . ; 
- Amintește” D-ne sufletul robilor . săi. Vasile, Anastasia, 

“Ienachi, Constantin, - Grigorie; Alexandru, -Lupul, Con- 
„stantin, Roxanda, Ioana; Serafim, Sandul,, dă la sf. 'mâ- 

aa năstire Suceviţa 50 vedre -de “in pe „fiecare. an, o 

| aa „Dimitrie, Daniil și tot niămul lui: 
! 

. 

«1 “Foaia 10-a, “pergament. Sa 

=
 

| 

Si - Aceeaş. lună „8. In zioa.. sf. loan teologul, amintirea 

“Luna. Maiu 1. In. zioa sf.. proroc eremie. Amintirea lui E 

Luna. Iunie - 24. In zioa” “naşterii sf. loan, amințitea | 
„ domnului, Dimitrie, fiul lu: Movilă). 

Aceasta este. amintirea d-nului Constantin Turcul), sta- - 

roste de: Cernăuţi şi soţiei, sale ————— “Constantin, 

Antimia, 'Andriaș, Pavel, Vasilca, Anastasia, “Ecaterina. ” 

Aceeaș "lună! 29.. În zioa sf. primi: apostoli , Petru şi 

“Pavel. “Amintirea lui Io Petru6) Voevod! și: a dat patul - 
„Suceviţa, Mândreștii,: Mămăeștii şi Volovăţul. . 

Urmează numai câteva nume de botez. 
po , 

  

| 1). EL, a “mărit în! 30: “funie 1606, cu toate acestea amintirea lui , 

„-se face în -ziua! numelui de botez. -. , 
cap. NIL: 

+2). Acesta era cumnatul ui leremie.. Movilă: Vodă; « ci. 

, al acestei monografii. 
o 3) Aici se aminteşte mitropolitul. Teodosie Barbovschi. 

2-4) Acesta era. fiul lui Vascan Moviliță,” amintiți. ambii: în. 20 

Tanuarie 1582. Ei -crau rudele. lui - leremie Movilă. Ci. lorga, în 

E “Hurmuzaki, tom. XI, pag. L şi Documentul Bistriţei, IM, 'pag.. IV. 7. 

' „ '5) El era în: anul 1686 comandanti. de trupe în Polonia, în 1687—: 

Sa 1691 vagmistrii şi staroste de. Cernăuţi: 

triţei, 1], pag. -XXXII,. 66, No. 285 şi. 82: No. 323. Vezi şi Dr. 

"R. Fr. Kaindl, Geschichte -von " Czernowitz, * “1908, pag: 14, însă; „-. 

“ fără -a preciză când a fost staroste 'de Cernăuţi. | 

6) Petri Vodă" Șchiopul, - care a. domnit mai întâi. în: Muntenia 

din 1559—1567,-iar. în Mpldova de 4 ori şi anume din 1574—1591. 

“Pentrucă a confirmat Suceviţei - dania lui “George Movilă asupra”. 

“Volovăţului, Mămăeşti, şi” Mândreşti, pomelnicul, î. face donator. 

i E j , ' “48 

lorga. Documentele, Bis-.. ăi
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„Foaia :10-a, pergament, este. nescrisă. 
"1 „Foaia ȚI-a, pergament. 

n... 

Luna lui lulie 5. In zioa'sf, Aftanasie din Atos, amin. 

satul Noscova. |. 

tirea lui Avram ' Bobici!) şi surorii. lui :Salomia, şi a dat 

„„ Aceeaș, lună 8, în zioa.sf. marelui martir Procopie, 
amintirea “d-lui Isac "Balica?) şi cnihinei lui “Nastasia?). 

„„_.Aceeaș (lună) 20. In: zioa st. proroc Ilie, amintirea lui . 

- ide botez. - 

„Pavel: „şi a ldât 500 galbini ide argint. . -. 
“pentru chilii şi 2 cruci aurite. , o 

N Aceeaş luriă 25, în zioa adormirei sf. Ane i: 

„Foaia 11-a, verso, pergament, urmează numai nume 

|  Fodia 12-a, pergament. x Da 

“Luna August 6.. Amintirea “d-lui Georget) postelnicul - şi cnihinei lui An 1 copiilor lor şi a-dat 174" ugi şi un. 
potir aurit cu capac, 7: pahare de argint și... - aurită. "și năstrapă de argint și 13 Tinguriți de argint. - 
Aceeaș lună întra .15-a. zi, în zioa adormirei: presfintei 

Stăpâne noastre Născătoarei de Dumnezeu, amințirea 'cni- . hinei Mariei, fiica lui Dratan3), nare postelnic. Doninul Radul stolnicul, fiul hatmanilii Gaviile),-a dat | | 50 op. şi 30 matce de albini.” pi | Aceeaș lună, Aug. 29. In zioa tăerii sf. înainte-mergător . şi. botezător. Toan.. Amintirea domnului lo : Alexandru?) Voevodul ţării Ungrovlahiei “şi doamnei sale Ecaterina. -- Amintește D-ne pe Mardarie, -Salomia,. Safta, Varvara. . 

„Foaia 12-a, verso, pergament. 
Aminteşte -D-ne sufletele =: Dreptiubitoriului „Episcop „Mettodie). Ierei Leontie, loan 2, ....... 'Evpraxie, Constan- 

„lor. “Monahul: Ilarion, Procopie, : Elisaveta, Mihail * 

* pag. 63. 

„„.-Cronica Episcopiei de Rădăuţi, -pag. 724... 

p- 

ţia, Tatiana, Ecaterina, Ana, Grigorie '2, Maria şi copiii 
N, 

N N 

  

R | . NE . | ă a N 

1) Cf. Cap. XII, No. 29-al acestei monografii. pi 2) El era fiul -lui Melentie (Leontie) Balica Şi” soţiei: sale, Aha . Movilă, sora lui leremic Movilă. Cf. cap. VII al. acestei, lucrări. - 3) Ea“era fiica lui Nestor. Ureche. Gf. cap. VII. a 4) izra postelnic în 1 April- 1622-—7 'Murt 1623, Uricariul. XVIII, 
5) Se pare că este Drăgan, postelnicul din 1599, Uricariul “XIV, pag. 98. .* E - e „__6) EL este amintit la anul 1638, Iorga, Docuinențele Bistriţei, 1, 

„ 1) Probabil, că 'aici se aminteşte Alexandru 'V. Cocosul; 1623-27. 8) Acesta “a arhipăstotit la Rădăuţi. -din. 16035—1614, cf. Dan,.



  

DE 19 

Da Foaia 13-a, hârtie. a 

Aminteşte .D-ne ctitorii sf. lăcaş. Arhiepiscopul Georgie 

Movila, Teodosic!),  Petru?).. ' aa 

__. Domnii Movileştis): .: : » a ia 

„Petrut) Voevod, leremie Voevod, Simeon5), Constan.-. - 

“tin6), Alexie”), GavrilS), loan”), Dimitrie10), Nestorit), 

luliana!?). .. Ie a 7 ” 

_ Shimonahii: Gimnasie, Maria, Teodora, Teodor, Sofia, 

-“Magdalina, Olimpiada, monahia „Rahila. o 

| Foaia 13-a, verso, hârtie... 

„ Costea, Ioan, Ana, Timotei, Grigorie, Irina, loan, la-" 

“cov, Evdochia, "Teodor şi alte rude de ale lor. i 

Grigorie, Ana, Zaharie, Maria: și alţii. Maria, loan, . 

Xenia. la i 

N 7 Foaia Ida, hârtie. 
1 

a PR Sai te 

, Pomelnicul 4. . ! 

- sf. locașului acestuia. A e , 

Mântueşte D-ne şi milucşte pe părintele nostru Igu:. 

_“-menul-ieromonah: . i Sa su 

leromonahii: lov, Ipolit, Serafim, Sosipatru, Venedict, - 

Teofil, Teodul, Antinoghen, Sabatic, losif, Galaction, Lu- . 

“ca, Silvestru, Inochentie, . leronim,  lorest, Metodie, -Nico-- 

“dim, Ilarion, Ilărion, Hariton, Zinavie,. Luca, Avxentie. - 

„_- Ieroshim. Teofilact; Schim, Onufrie; Ieroshim. „Teodorit; 

_* leromonabhii: Policnet, Damaschin, Parmen, Pavel, Lau- 

rentie, “Irinarh, S6zont, Filaret, Mihaiul, Ercteiu. : 

| Foaia 14, verso," hârtie. ă 

“Jeromonahii: fezechil, Isac, Ieronim. î._. Ma 

Mântueşte D-ne şi miluește pe Dreptmăritoriul de Hri- - 

  

'1) Aici este amintit Teodosie Barbovschi. : . pa 

2) Arhiepiscopul Kievului Petiu Movilă. 

3) Aici voeşte să amintească pe rudele Movileştilar. a a 

24) Petru. Vodă' Șchiopul. '-. A : . Ma 

5) Simeon - Movilă : Vodă. - N A 

6) Fiul lui leremie Movilă. > -: Sa Pe 2 

7) Cf. nota 6. : ai N 

S) Fiul al 2-lea al lui Simeon Movilă Vodă. | , 

9) Fiul al. 5-lea al -lui Simeon Movilă, Vodă. a 

10) El a dăruit Şuceviţei satul. Davida, cf.. cap. XII, No. U3 

"de sus. + o . îI a 

“ 11) Vornicul Nestor Ureche era o rudă de-a Movileştilor. | 

_192) Probabil a doua soție a lui Nestor Ureche, căci. prima „6. 

* numia Mitrofana, ci. Arhiva istorică, .pag. 71... ă 

" 13) Criptogramă. “ | eee e



i A , 

  

Da ABD, 

„stos iubitoriul domnul nostru 10 Georgie - Ducat) Voevod  . „Si fiul lui Grigorie?) Voevod... 7. Ai i „= “Pe presfinţitul mitropslit Ghedeon?) -şi episcopul Geor- , „i giei), episcopul Teofan) + = - a „NOTE. "— Acest pomelnic are formă lungăreaţă în dimensiunile 11.7X3.7/ cm, este legât în. piele, în care “sunt întipărite flori aurite.: EL constă din, o“foae ide hârtie lipită la începutul lui de scoarță, apoi din 12' foi de- per- gament, cărora urmează mai multe de hârtie groasă, din cari mai multe nescrise, apoi din o':coală de hârtie _- adăogită “cărţii mai târziu, pe care sunt. scrise numai nume de botez. *: DN DI a aa | Pomelnicul. este. proprietatea. mânăstirii „Suceviţa, unde : se: păstrează sub No. 740 ex 1863, pe: când: No. «el vechiu era'240, a. da e 
. 

- B. Pomelnicul No. 740/11 &'1663 (i Foaia 1, hârie, i, 
„ Amintirea 'monahului Varlaam. din Suceviţal) murit. în anul 1673 | “>: Moisei din” Schit în “anul 1678 a murit, fratele. - . „„* lonisim în luna: Mart 30 ,* . anul 1676 a murit "fratele nostru - FI Ghe- nadie, luna: Martie. 15:a zi,: în acelaş an a murit fratele „nostru monahiil Sozontiîn 22 “Decemvrie. într?o. mercure, . în 1677, luna. Noemvrie 30 a murit fratele: nostru mo- . - nahul, Cozma din Schit, în. slujbă în Cotnar -şi a fost acolo înmormântat în “pomăt, anul 1679 a murit robul - “lui: Dumnezeu ieromonahul „Filaret,. a: trăit 45 ani în “luptă, din Schit, în luna lanuărie 19. Sa “In acelaş „an, luna :Fevr, a” murit trațele nostru monahul “ Avramie fierariul. E A a e Saca 

„4 DEI a domnit în "Moldova în -5 rândul şi. anume. în - 1663, 1669-1672 şi 1678—1683. -. e te Si ar . e „+ 2)" Acesta a. domnit. în Moldova sub numele de Constantin (din '! 1693-96! și /1700—1704. ICI See '3) EL a arhipăstorit- în Moldova. din -17085—1722, după ec. fusese episcop la; Rădăuţi din 1701—7, cf. Dan,: Cronica Episcopiei „„de Rădăuţi, pag. 96—99, . -* Da o 4). Aici .se aminteşte sau Georgie 'episcopul de . Roman sau sie: „- Huşi, - Cf. “Iorga, Istoria: bisericii româneşti, 1, “pag. 159, 179, „308, 325 şi. II, pag. SI... e a "5 El'a fost episcop de Rădăuţi din 1658—1666, Dan, 1]. tc, pag: S8—90. ÎI RE 11)- Vasile Lupul Vodă a închinat în 31 Martie 1648 mânăstirea „. Suceviţa;- la dorința Mariei, “fiica” lui: leremie Movilă Vodă, văduvei . după “Ştefan “Patocki, Schitului -celui Mare din. Galiţia, din. cauza, că mânăstirea,. în urma mai multor. prădări, Tămase .deşartă de (_* călugări, cari fugiră „ari incotro.: Schitul începu deci a trimite - * la Suceviţa, unde se întoarseră Şi din călugării refugiați, călugări: - „dela Galiţia şi aşa, mânăstirea se populă de iznou.. -.. - 
   



      

181 - ” i a ă . - et 
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î “Foaia I, verso, hârtie. : i 

In acelaș an, luna lulie 28, a murit fratele nostru: - 
Ghervasie într'o. zi de sâmbătă, în acelaș an, luna - . . 

-21 a imurit fratele nostru ieromonahiil; Mardarie din'Schit,. . 
în acelaş an luna 'Octom. 14 a murit fratele nostru  .- 
'mahul “Gherman în. slujbă la. Cotnar, unde. l-au înmor- 
“mântat „cu. Cozma, în acelaș'an-“a.murit fratele nostru. . 
ierodiaconul Ilona, în duminecă de lângă Nicolis. .; NE 
In'anul 1681, Noenivr. :30 a murit fratele nostru jero- 

monahul Vasian, Care a fost prin 30 ani duhovnicul ihultor” - 
traţi în acel timp n'a eşit din mânăstire. In 1673 pe iero- :. 

- monahul Meletie, nuniit fără de D-zău, Agârcini aproape”. 
de casă .; :  . fântănă, mergând din -Milesăuţ la». . -. - 
luna Mai 31: ,  .-.+ ieromonahul Isac a.murit::. 
în-anul 1624, luna Noemvrie 22. . .: 7 Ie 

0 Foaia ;2,' hârtie. | 
- . 

[ In anul 1681 a răposat fratele: nostru ieromonahul 
„ Serapion!) din Schit, care.a călățorit la lerusalim şi a- 

„colo -a. ajuns -arhimandrit şi protosicel ierusalimitean, el.! 

lui -amintire.- 

a' răposat în Muntenia, fratele ieromonah. Teodul a ră- 
"posat în. acelaş an în 12 -Decemvrie în mânăstirea din 
“Hârlău, unde a-şi fost înmormântat în acelaş an. - | 

In anul 1685 a.răposat fratele nostru monahul Filimon,. 

“morar: și bodnar, în 22 a .lunei Aprilie:întra 5 lature; .. 

în acelaş. an a răposat fratele. nostru monahul Climeritie;” . 

: care a altoit pomătul;-în. acelaş, an în 3-a lunei Maiu.:, 

răposat fratele nostru monahul oil: croitor, cu postrigul - - 

' din: Putna: în anul 1686 a răposat fratele. nostru inonahul -. 
în, aul lui Dumnezeu... 

sat fratele nostru monahul. Filaret, vecinica.. . 
Teodot în:26 a lunei lanuarie; 

1689 a răpo 

_: Foaia 2-a, verso, hârtie. 

iratele nostru ieromonahul - Iosif din Teșarov. de sub 

„ Strii,. care s'a: nevoit mulţi, ani în sf. mânăstire a. Schi- 

„tului şi a fost trimis aice spre slujbă, de boală a. căzut: 

“Ja pat într'a 2-a săptămână și s'a dus” câtră Domnul pe .: 

care l-a iubit, vecinica lui amintire. +, o. N 

_-In anul 1698, luna Decemvrie” 13, a răposat. fratele-,.. 

“ nostru ieromonahul, Varnava?) din Zloczow, el s'a trudit: - 

N 

-. 

  

1) Cf. cap. XI al acestei monografii. . .. o, 
2). Cf. locul. citat.. Ă Pa , a: Ei „- = po a 

“ 3): Din aceasta: se .vede, că pomelnicul este. străvechiu, deoarece: 

“et Sa început încă pe timpul când în Suceviţa exista prima bise- - i 
“zică 'a “lui: George „Movilă cu “hramul” Arătării: Domnului. * 

. SD . . - 7 „ , ., . | „ 

NA 

“ui anul lui Dumnezeu 1697, luna Iulit, 11, a răposat 

,



„1182 

“mulţi ani în sf. mânăstire din. Schit și a fost trimis aice 
spre slujbă, a devenit igumen, 'dela Jug, prin: boală ajun-. 

- gând la pat, a suferit mult în 40 ani ai vieţi sale şi s'a 
+ “dus. la Domnul”pe care l-a iubit, Yecinica lui amintire. - 

| „Foaia 3-a, pergament. 

“ Incepem ipomelnicul cu “Dumnezeu: 
Cu învoirea Tatălui. şi ajutoriul Fiului şi conlucrarea 

st. Duh. S'a început ac&st pomelnic în cinstitul hram a 
_premăritei şi . sf. * Arătări a' Domnului Dumnezeului şi . 
“Mântuitoriului nostru IS. Hr. care-este' pe părâul Su- 

„„ceviţa_şi care l-a zidit preluminatul arhiepiscop Georkpie 
„de Rădăuți, fiul logotătului Movilă, în anul 7089 (1580), 
“luna Sept, zioa a 3-a.  - A a 

„... Foaid 3 verso, pergament... -. 
„Dacă voești să moşteneşti viaţa de veci şi. să câştigi 
împărăţia ceriului și să fii. scris în cărțile "vieţii şi să te: . 

-_ mântuești de munca (de veci, să adaogi Și' să ajutori “acest. ..- 
st. hram din dreptul tău câștig: și.idin' toată inima ta cu 
dorința cătră Dumnezeu, 'ca să fie amintiţi în vecii vecilor | 
ctitorii și părinţii și frații noștri și tot niamul creștinesc; 

„„ <are au. binevoit să se însrcie aice. Tot aşa cine va slăbi 
" “sau strica această “înscriere să-ș dee sama în zioa straş- 

nicului județ. Şi. se începe aşa. SE Sia 
a „Foaia 7-a, pergament. E | 
„După finirea. mănecândei şi sărândei iesă preotul, .du- 
când sfeșnicul înaintea lui, în pridvorul bisericii, pune pe 
sine epitrahilul și începe cu glas mare Milueşte-ne prenoi . 

Foaia 4-a, verso, nescrisă, -. 
a : Foaia '5,. pergament. | 
Milueşte-ne pre noi D-zeule după mare mila ta: Incă 

ne rugăm pentru odihna şi fericita amintire şi ertarea pă- 
catelor a celor mai înainte răposaților și purure - amin- 
tiților ctitorilor locaşului acestua părinţilor şi fraţilor 

„„Noștri cari zac aice și aice înscriși şi pretutindene: drept- 
„măritorilor a cărora. amintire se facee; aşa aminteşte ' 

„preotul după nume pe toţi şi noi (zicem) D-ne miluește, . 
„> Sfârşind_ aminteşte pe toţi câţi voeşte. -Earăş ne. rugăm ../ 

„pentru ca să [i se erte toată greșala; Rostește apoi, că 
"tu eşti învierea și viaţa şi odihna mai înainte adormiţilor 

„Şi purure amintiţilor ctitorilor sfântului lăcaşului acestuia, 
părinților. . 2 ME Aaa 
i Foaia 5-a, verso, pergament. NE 

„ şi” fraților noștri, cari zac aice și .pretutindine dreptmări- 
„ tori Hristoase D;zeul nostru şi ție mărire înălțăm cu cel 

ț i 

t 

Lă 

pi:
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fără 'de început al'tău părinte și-cu- presfântul, bunul şi 
- de viaţă făcătoriul 'tău-lduh. Apoi finalul: Hr. adevăratul 

D-zeul nostru “cu rugăciunile precuratei maicei. sale. şi 'a 
tuturor sfinților, sufletele 'imutaţilor delă” foi ctitorilor 
lăcaşilui acestuia, părinților. și fraţilor, părinţilor şi ru- - 
-delor noastre, care izac âice și pretutindene -dreptmări-” * îi 

torilor în lăcașurile drepţilor să..1e aşezee şi în sinurile lui 
“Avram. să le odihnească și pre noi' să ne milucască! ca. 
„am Dumnezeu bun şi iubitor de oamenii. . - - 

Ea ” Foaia 6, pergament...” . 

Aici se amintesc domnii ţării Moldovii. | 

„ Scrisoare cu negru.din timpul mai nou: Pomelnic, 

„a ani 1860, E 

Varnava Şindelari, ieromonah şi namesnic. Turnul dela. . 

Săhăstrie cu a sa cheltuială l:au făcut din-Xemelie şi altele . - 

odoară! leromonah'Varhava, Monahia Teodosia, Monahia 

Tecla, loan, Samuil,: Artemi, Rahila, Selvestiu,. Nicodim, 

Anfilohi, Vasile, Fevronia, Fevronia, Teofilia, > loan, lu- 

- liana, Alimpie, Irei-' Matte, Monah 'lonichie, Prezvitera  -. 

Ana, Ana; Ana, Grigorie, Maria, Maria, Grigorie, 'Arhi- . 

“man: Ghenadi; li, Ilinca, Alexandra, Teodor. -. ., -:: 

„4 “Foaia 6-a, verso, pergament; 

- Aici se amintesc. patriarhii de” a_toată lumea. . 

- Amintește D-ne sufletele! robilortăi patriarhul Parite-. . 

nie?) din Constantinopole, patriarhul “Teofan y) din. leru- 

salim, patriarhul. Ioachim z) din Antiohia“), „patriarhul 

N 

“Antiohiei Silvestru. * - -.- . B pa 

Re » Foaia Tă, pergament... 

Aice 'se amintesc initropoliţii țării Moldovii şi epis- 
copii. - . a - . E 

Aminteşte :D-ne sufletele robilor tăi, arhiepiscopul 

"- Teoctisti), arhiepiscopul loanichie?), arhiepiscopul- Anas- 

tasie3), arhiepiscopul Teofant), arhiepiscopul  Georgie), 

EL a întărit: în 11/3 1643. catechismui ortodox al lui Petru. 

Movilă, lorga, |. c-,.pag. 315. A ” i a 

a) Contimporanul Pa Partenia “(o c., pag: 358).. El descrie lui 

- George. Movilă, în '1587, o icoană a Maicii Domnului, cf. cap. IX 

D, a acestei monografii şi Iorga, Î..c- pag. 258. şi-a 1740'petrecu. . 

în 'Bucureşti,- |. c.,.Î, pat. 87. ea d a 

-. 1) Aici sse-pare că este amintit Teoctist, despre care se zice că. * 

a fost 'aşezat de lurg Vodă Koryatowicz. a 
d Si 

2) Acesta să fi arhipăstorit 'în Moldova. între anii 1429 şi 14151, - - 

Iorga, Istoria bisericii româneşti; IM, pag. 335. -. | | 

- 3) Acesta a fost episcop de „Roman,. lorga, Le IN 

___ 4) Acesta este Teofan Movilă, fost episcop „de Rădăuţi: El a. 

arhipăstorit în Moldova 'de 3 ori, cf. Dan, Cronica Episcopiei de. 

, Rădăuţi, pag. 42—44 şi Iorga, le. 2 , , 

5) Este George Movilă, cf., Dan, |. pag. 51—59 şi 

N. . i . LR , 

N Sa 5 

| orga, Le. 

  



  

4 i 
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pe episcopul Eustaţie Popescult), episcopul Isaia?), epis- - „„copul Agaton3), arhiepiscopul loan4),. episcopul Efrem5), -. *de „Rădăuţi, "episcopul Evloghie6),. episcopul Calistru?), ; - „mitropolitul Antonie?),. arhiepiscopul Laureiitie?), episco- .; “pul Orest10), episcopul Atanasie!1), episcopul Varlaami?), . - -arhiepiscopul . Teofil13). a, - - 
„3 N Foaia 7-a, Verso, pergament, ..: i: 

„ Amintește D-ne sufletele 'robilor săi: lenachie, Ursian,: „Mari, Sanda, Ana, Ştefan. .-..- Sa „_ Aceasta este scrisoarea lui Dimitraş Mireţchi, anul 1691, "Constantin. îi a 
„2 - Aminteşte D.ne sufletele 'robilor săi: Petru, Simeon, „= Melania,” Vasia, Simeon, Iosif, ierod.  Irinarh, Paraschiva “cu soțul ' şi copiii lor: "Agripina, copil: Ecaterina, An. -..- “tonie,: Daniil, Ilie, copil şi celelălte rude.. - | 
a „Foaia S-a, pergament. Ri e :, Aice” se” aminteşte arhiepiscopul Georgie de Rădăuţi . . şi-părinţii lui şi tot niamul lui. * . SD ” Amintește D-ne sufletele robilor săi: arhiepiscopulGeor-. - „Sie; ctitorul acestui lăcaș, Domnul loan, marele” logofăt „"-Movilă!4) şi cnihinea lui “Maria şi. copiii lor. Teodor, -- „.. ““Georgie (şters Ana), domnul 'Iereniie,. (şters Elena), Si-. „„meon, Elisafta, - Nastasia, „domnul. Melentie -şi .soţia lui 

> 

* Ana şi tot niamul lor, domnul Drăgan. E : Ra 
pi Foaia 8-a, verso, pergăment.: e „Intâmplarea focului 7261. (1753). : “3, Sa Pomelnicul lui . Dimitrie Cuza!5).. Aminteşte, D-ne' pe ! -Tobul tău Miron, Elena,. loan, -Teodosia și. tot niamul. , 

  

7 ie 7 MN a DE „19 Poate dela. Roman, 1577—84, lorga,:l. c., pag. 343, | 2) Probabil de. Rădăuţi, - 1566—79, - Dan,. î. c., pag. 49. 3) Dela Roman, 15844—91 şi „1595—1605, Iorga, |. ce  - i „4) Fost episcop” de - Rădăuţi. 1605—8, Dan, [. c-, pag. 71—3, - | 5) Dela Rădăuţi, 1608—14, sau II, 1616—23,:Dan,:1. e. pag - "172—4 şi 75—6, II IN III ÎN | 9 La Rădăuți, 1623—27 şi -1629—1639, Dan, |. c., pag. 77—78 . , 
„79 La: Rădăuţi, dela 1708—28,: Dan,. |. c., pag. 99-106. DE 8) A arhipăstorit: în .Moldova. din 1729—40, Dan,.], c, pag ..: 106—109..: RE ie e ar „____9) Poate că aici aste amintit episcopul, Laurentie,- fost. la Ră- “dăuți” și apoi la-'Roman, . Dan, |. <> pag. 95—6. as '. 10) Fost la Huşi; apoi la Rădăuţi dela 1654—6, Dan, |]. <., p. 86. 11) Dela' Rădăuţi, 1615—6,1. c., pag: 74-35. Stii | „12) Dela Rădăuţi 1734—45, |. c., pag. 110-112. | „.7. 13) Poate epise&pul: de Roman 1743—7,- Iorga, |. c., pag. 344. 14) Privitor. la *Movileşti, cf: cap:" VII al acestei . monografii. „> 15) Acest boier se pare că ma jucat nici un: rol în istoria Mol: dovii: EL îşi face în 5 'Mart. 1609 testamentul, Iorga, Studii, XI. * 

! 

u 
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Aminteşte D.ne pre robiti tău Miron, Elepa, Ioan, Teo: - | 
_- dosia și tot niamul. 

Aminteşte 'D-ne pre. robuil tău: Tosiic: Cuzai)' stolnic, 
Ion, Tudosică, Nicolai, George și tot niamul, Arghirache,.. 

Alexandru, George, Ecaterina - şi. tot: niamul. 
Mirton Cuza?), mare logof.; Elisaveţa, „soțul său, loriţă-: ă 

„„Costins), hatman, Mihalachi, “Irina; 

Foaia 9-a a, pergament! 

” Aice este amintirea robului Tur D-zeu Teodor, neguţiter- 
„din laşi, 7176 . (1668). : Teodor, Constariţia, Smararida,. 

- Calinara, Etama, Constantin, Vasile,. moșii şi copiii. or. 
Aminte D-ne “pre. domnul, "Mihai “Gegolea, Constantin,.. 

monahia Paraschevia. 
„._“ Aminteşte D:ne pre robul tău “Ion Druţa şi. caihineea, 
„lui: Gafiţa și părinţii şi fraţii lui. - 
Ştefan Țăranul iugbașa din Zgarţa. Ștefan, Gaviil, Sa-. 

aa ironia, Constantin, “Teodor, „Anastasia, Ioan. a 

" Foaia 9. a, verso, pergament. 

““Aminteşte -Din€ sufletele robilor tăi ieromonah” Sera-. 
fim, ierodiacon Serapion, ierodiacon Mardarie, ierodiacon” 
Severian, ieromonah Atanasie, 'ieromonăh Mih: il monăh.. 
"Casian, “monah Gerontie, monah Serapion, „ieromonah. 
“Luca, ieromonah. Venedict, ierodiacon Domenţian, iero- 

- monah. Rafail, ieromonah 'Enoh, ieromonah Pancratie, 
“ieromonah Nicon,!' iefomonali. Grigorie,. ieromonah loa. 

" <him, monah: Grigorie, ieromonah - Ioachim, monah Da-.. 
niil, monah Teodosie, monah Ioil. - 

“Foaia 7 0,  pergamenit. | pi 

-Aminteşte- Dne sufletele” robilor tăi! losit, Safronia şi. 
„copiii lor; Pătraşco' mare ban "anul 7191. .41683),. 

| “Ana şi 'copiii Vasile,. Alexandra, și 'copiit Sofronie, 
Urmează mai multe” nume” de botez. 

„1 

- Foaia 1 0, verso, pergament. 

Aceasta este aminfirea robilor lui: D-zeu Tofân şi Toa:, 
der. Amintește D-ne pre.robii lui D-zeu Tofan, Maria. și. 
copiii, lor, lonaşcu, Ana, Simeon, Joan, Gavril; Vasile, ai 

1) Amintit „ela 1760 cu  sedereal 1a vastă Iorga Studii, XXII. 

"pag. 107 şi 124. Ne aa Și 
| ) 2 
3) Ela fost însurat cu Safta Zora: vorniceasa, cf. - Arbodele ge-- 

"e. 

N 

nealogic al lui Miron Costin în V. A - Ureche,- Miron Costin, î tom. L , 

i . | E - , 
PER .. 

.
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„ Georghiţă, Irina, Ieana,- Aniţa, Anghlinaj Aria, Alexă.— 
ctitor a dat. satul Budeşti), 
„Pomelnic a robuilor lui Dmnz. "Lazar Inachevici?), s0- 

o qul său Safta .din Siret, au hărăzăt_un lanț de aur la 
"Maica dom. și altele odioară. 1858. 

„. Vii: Lazar, Safta, 'Ana,. loan, Rucsarida. | 
- Morţii:- Urmează mai “multe: nume de botez. | 

„..” "Aceasta esfe amintirea robului lui D-zeu. Petru Sa- 
viei din Corme3). , 

Aminteşte D.ne sufiktele . robilor tăi: Iliodor, maica 
„Ana, Elena, - Anastasie, Teodor, Stefan, Mihail, loan, Si- 
“meon. - CR 

*... Aceasta este. amintirea - fobului . lui. D-zeu Darie” Bi- 
deţchi:) Amintește D-ne pre robii. tăi: Andronic, Ana. 

Foaia 1], pergament. 

“Marco Orinicis) : Mluţă, Miron; Miron “Tantici” din Ca- 
„ Xapeiu6). = 

Urmează simple nume- de botez.. x 
- Aminteşte . D-ne fiica. “Paşcaniței « de mai jos. -. 
(Urmează - arăș numai nume :de: botez). nai 

Foaia. 11, verso, pergament 
- Amintirea - cinstitului părinte: Varlaam. Calmuţehi?), Sa. 

„scris în 'anul 7243. (1735). - 
„Aminteşte” D-ne pre robii: țăi: Monahul Varlaam.- . 

- (Apoi urmează - nume, de botez). 

Foaia 12-a, pergaihent.,: 
“ Aristarh din Trifeşti, ginerele 'Deleanilor. Aristarh. 

"“Duca8), Ileana, Aristarh,. Balașa. - 
__ Mitropolit Sidiso),, Paraschiva, Lupul serdar, Petri, Sti- 
vro, Andrei.” 

| Aceasta este. amintirea ieromonahului Fcoftan "din 
“Smerceane, anul "1732. 

„Foaia 12, verso, pergament. 
Aice se amintesc igumenii'9) sf, locaş! acestuia. 

„N 

-1) ct. cap. XII al: acestei monografii. Acest. sat se pare că este 
situat în judeţul Neamţ, .Frunzescu, Dicţionarul topografic al Ro- 
“mâniei, pag. 16.. Ă 
3.2) Era un avut neguțător român din Oraşul Siret.. 

.3) Se pare că o localitate din Galiţia. : 
:4) Vreun Rutean oarecare. 
5): Un. Răzăş. - E | 

.6) Răzeș din Carapciu. . — ” " 
7): Despre . Calmuţeheni, cf. Arhiva genealogică ex 1912, pag: 

„123 şi lorga, Documentele” Callimachi, “II, pag. 673. 
„.$) Un'ginere grec de-al lui Iordachi Cantacuzino: Deleanu, Le A 

Arhiva genealogică ex 1912, pag.. 40, No. „9. Vo 
i 9) Vreun mitropolit. grec. DI 

- _10) Ci. cap. XI al acestei monograții 

N 
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"Aminteşte Dn ne sufletele robilor: tăi, ieromonahul. Ca- 
listrat, ieronfonahul Georgie, ieromonahul Parftenie, fost: 

“protopop din Cerepcăuţi,. ieromonah Pahomie, ieromonah 
Vasilie, -ieromonah Arsenie, ieromonăh Ermolai, ieromo- , 

-. nah Macarie, monah” Mitrotan, ieromonah Mardiarie, care _ 
„este scriitoriul celor de: aice,: ieromonah Nicanor sârb, 

- egumen, părinții lui, Nicanor,. monahul loachiii, domnul 
Dumitru Şi soția lui. -Magdalina și enchinea Sora, Origorie,, 
Condrat- 

“Poza 73, pergament. 

 Aice este amintirea cinului cilugărese, Amiiateşte D-ne 
sufletele robilor. tăi,- eromonah : (Calistrat, proigumen. 
“(Apoi.. urmează” simple nume da căliigări). 

"Foaia 13, verso, pergament. 

Schit --.. Aminteşte D-ne. sufletele robilor tăi, monahul 
loan din "Pantocrat, Elena, Vasile, din Ilie monahul Ni- 
colai, Agafia. 

"Amintește pre, domnul : Teodor Pelșcie, domnul Teo- . 
dor, Elena. 

Aceasta . este ;  ariintirea ieromonahului Mardaiie: 20: 
(Urmează simple nume de botez). 

- Aminteşte pre Dimitrie Ciornoșlie,. e 
„(Urmează nume de botez). | 

E „Foaia. 14, pergament. 
Urinează nume călugărești și. de botez. Schit 

Ra ' Foaia 14, verso, “pergament. 

_ Amintirea ” ierodiac! „Filip, și: apoi urmează nume de 
botez. 
“ Aceasta A. scris “domnul! Grigorie. Stroescul:) comisul: 

Aminteşte D-ne pre robii tăi, pre robul-tău. Grigorie, 
roaba . ta Despa, Antonie, Conştantiu, Ecaterina, Matei, - 
Lupul, Dumitrașcu, Vasile, Rachita, Maria. 
(Urmează simple nume de botez)... 

. Foaia 15, pergament. . 

 Amiiteşte D-ne sufletele robilor tăi 'domnul' - Miron. 
 Barbă-albă?) şi 'cnehinea lui Anghelina, fiica postelni-. - 
„cului Drăghin!) și copiii lor Constantin și tatăl lui” Dra- . 
„hin Şi: maica lui Stoiana, cnihinea “Maria. - p: 

1) EL este amintit în 1758 şi 1763, ct. orga: Documentele a 
„miliei Callimachi, II, pag. 104 şi Studii, V, pag. 416, 

:2) Aici se” pare că se aminteşte Miron. 'Stârcea, numit şi “Barbă- 
"lată (aici „albă”, poate din greşală), care.ca biv pârcălab subscrie - 
în '12 Ianuarie 1675 un zapis (Ghibănescu, fSurete, V, pag.-159-160)., 

- 3). Drăgan postelnicul . este amintit în „anul. 1598—9,. cf. Iorga, 
Studii V, pag. 6,, No.. 30. a 

:



aa 188 -_- 

Domnul Simeon şi “soţia ui Maria. şi copiii Ier, domnul, 
:Stroescul!). - = 

lon :Bobeică? 2): şi enthinea lui Irina şi copiii lor Giigorie 
„și maica: lui Irina. Aminteşte. D-ne.pre Cârstea. N ” 

(Urmează simple nume de botez), aaa Ma 

' Foaiă 75, “verso, pergament: 

In anul 7142 (1634): Aceasta. este, amintirea de bun 
:neam. domnului Georgie:- Apostol Catargi), mare po: 
-stelnic -(George . Apostol, mare posiel. şi soţia lui Pre- . 

- pia). Aminteşte D-rie pre răposatul robul ui D- -zeu Geor-- : 
„ie, Prepia, Vasilie. . DIDI 

“Stoian sa: mântuit în timpul 1664... | 
(Unmează “simple nume de, botez). . , 

In anul 7212 (1704). Aceasta este” amintirea Anci Ru- e 
” Sinăt) comisoaei şi a soțului. ei. Pavel comis şi ea-a dat 

după moartea lor 2, moşii" Sucejiţei: Brescăuţi și  Trebu. - 
„jeni. lângă Dorohoi și. zapis. şi Lozeni “schitului Tamăc, 
Pavel comis, Ana, lonașco, Ana... - —.. , 

„ Brescăuți, Trebojeni, lângă” Borohoiu, Eară cine sar 
„amesteca după moartea mea din neamiuil nostru să fie 
„blăstămat, afurisit și maranata. - - 

_ Foaia 16, perganient. 

_Aice se. „amintesc vechii, domni ai ării.  Moldovii. i 
” Aminteşte D-ne sufletele'robilor săi: Io Dragoș, Voevod, 

10 Petru Voevod Muşat, lo -Alexandru Voevod, lo “Bog- 
“dan” Voevod, Io Ștefan Voevod, lo Bogdan Voevod; lo ! 

Petru Voevod şi doamna lui Elena; şi copiii lor, Io Petru . 
Voevod şi doamna. lui “Maria, lo Aroid Voevod” și doamna 

lui Maria, lo, Ştefan Tomșa - Voevod şi doamna lui Axa- 
nina, lo: Moisi Movilă: Voevod, lo Vasile- Voev od şi id-na - 

“lui Todosia; lo. Georgie Ştefan. Voevod şi. doamna lui 
„Sata, lo” Ștefan Voevod: și doamna lui: Maria. 

S- 

Pi Foaia 16, verso, “pergament. | 

„Aice se amintesc „moșii Și strtimoșii arhiepiscopului 

1). Probabil un frate sau vreo rudă, at aproape a lui Grigorie A 
.:Stroescul de pe foaia 14, verso, cf. nota. 1 dela acel loc. , 

2) Nume vechiu de boeriu. Familia aceasta a dat numele că- 
“tunei Bobeica, care aparține. la Şipotul cameral de pe părâul Izvor, 
„unul "din. izvoarele Sucevei,” cf. Schematismus .der.: - Bukowinaer, - 
„gr: or:' Arhiepiskopal-Diăzese - pro. 1914, pag. 107: „Și - -D. Dan, 
“Scrieri, Cernăuţi, 1902, 'pag. 1. e 
1-3): Cf. lorga,: Documentele familiei „Callimachi, 1,. pag.. 529, 
"No. 220, ni 
PC cap. Xu al aceștei monografii, E PI iii
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i 'Ocorgie: “de Rădăuţi!) Domnul Cozma: și “soţia lui Ma- ina şi copiii lor şi tot. neamul: lor. Domnul Dragot'și' : soţiă . lui Sapomia și tt nrlamul lor.. „Costin, Ana, Ioana, _ “Daniil, Evdochia, Teodora, Drăgan. : _- 
ice se aminteşte domnul. Ipatie Murguleţ2). Amin- teşte D.ne pre domnul Ipatie și cnehinea' Tafana- Şi copiii. - lor și părinții lor domnul Dimitrie şi cnehinea lui Maria şi copiii lor.   

F oaia 77, pergament. vi 

, Urmează. simplu numai nume de. botez, apoi:. : „»._ leromonah Macarie, „monah Michei, Dumitru Sanda, “Safta, Zoe, Smaranda şi” tot neamul. lor, care-a dat 2 - „pog goane de Vie, 7247. ( 739), .Noemvrie 1. - „) ARE 

* Foaia 17, verso, pergament. a ca 
. Urmează câteva nume călugărești şi de botez, IN - “Aminteşte D-ne pre robul tău. domnul ilie şi enehinea - - “lui Gervasia. 
Pre domnul. Manuil din Buzău, 'Manuil, Maria, Șerban, - “Simeon, Șerban, “Maria, Ioan, Radul, . Maria. | „Pre domnul Caluian din Buzcu. „Caluian, Maria, Zugrav. 

Pe i j _ “Foaia 18, pergament. 
.- “Igumenu Solcii: Ă o să - Aminteşte” D:ne sufletele: robilor tăi: “icromoiahul loan, “ieromon. Daniil din. Solca; izumen Daniil. 1717, ieromon.. „Teofan şi maică Axenia, și tot neamul lOr. DE aa 

E An 

_ Foaia. 78, verso, “pergament. MI 
Aceasta este.» amintirea domnului Badiuli) : Grigorie . 

":Sigalaş. Aminteşte -D-rie pre domnul Badiul Grigorie: şi -* „-“nehinea lui Irina şi: copiii lor și toţi: părinţii lor.. 
” Aceasta este. amintirea lui Statie Canavo. Aminteşte . 

2-ne pe robii tăi Atanasie, Statie, Despa, -Păuna. : a 
_— Sasin. din, Siret. Aminteşte D-ne pre robii tăi: Teodor, 
Nicolai, Ştefan, Agaton, -fost jitar. la' logofătul :Carista, 
“Gafiay Dimitraeo, Nastasia, “Toader, Maria, Zaharie, Ma-. 
ia, Ursul. a 

e . IE Foaia 79, pergament. a DA 
, ' Ace (să amintesc) călugării acestui Sfânt loc. 

” _* (Urmează numele a 2. diaconi și mulţi” i monahi). 
Pa i 7 . 

1) Cî. cap. VII ala estei monografii... - 
2) Murguleţenii îl ac proprietarii „moşiei “Mihalcea “de lânsă “Cernăuţi. cf. şi Z, Voronca, . Mihalcea, Cernăuţi,” 1912, pag. 36. 

> 1) "Acesta cite amintit întrun zapis din: 5 August 1670 (Ghibă- * mescu, , Surete şi izvoade, Ve pag. 185).. 
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ae „Foaia 19; verso, pergament. i 

ş3i fiii lor Georgie, Dimitrie. 

I
I
 

_chil, Antimia şi pre fratele-lm lonaşcu și copiii. 

„ (Urmează nume de-călugări' și de botez)... 

a Foaia 20, pergament. .-. i 

Amintește D-ne pre domnul Andrei Talpă?), mare lo- 

gofăt. - Aminteşte -D-ne sufleteele răposaţilor robilor tăi 

Gavril; Evdochia şi fiica lor lustina. Pre vornicul Stra-. -. 

tilat3), şi Mâgdalina_ şi fiul Ioan, marele ceaşnic şi. Maria 
E i 

. (Urmează simple „nume de botez). - a 

Aminteşte D-n€ p:e 'domnul Georgie Strossculi), Amin- * 

teşte D-ne sufletele robilor tăi: Miron, Agaton, şi copiii 

lor. Grigorie, Alexandru și copiii lor Nicolai, Anastasia şi. 

copiii lor Georgie, Maria și copiii lor Roxandra şi copiii 

lor Marica. N Pia - o = 

| „... Foaia '20, verso, pergament..”* o 

„Aceasta este amintirea! domnului -lezechil: Sturza5). *. 

“ Aminteşte D-ne pre: Macsim, Mariă și copiii lor leze: 
or Şi 

A 
părinţii lor Teodosie... . N 

(Urmează multe nume de boțez); :. e 
Amintirea domnului Solomon Burlevschi, Mironeşti, a- 

nul? Aiminteşte D-ne pre: robii tăi Andronic, Eleana, So- 

lomon,  Eleana. a ai a ÎN 

Aminteşte D-ne pre robii îăi Grigorie, Tanasia, Mar- 

culeț. - > 

N - „Foaia 21, pergament. Ă , , 

Aminteşte D-ne' pre robii lui D-zâu Antiohi,- căpitan din 
“Roman. Antiohi şi 'soțialui. Xehia; apoi urmează nume . 

“de botez şi.călugăreşti.. - ... . e N 

. „_Foaia-21, verso, pergament. Da 

> Urmează” numai, nume de botez. a 

a “Foaia 22,-pergament.. 

Aice se amintesc călugării cei de' rând. 
Aiminteşte D-ne pre robii tăi: monahuf Teofan, zugravul; 

“şi apoi alte nume călugărești. SN a > 

2 
N . . 

-Foaia 22, verso, pergament. 

-" -Aminteşte D-ne pre robii tăi icrei loan și isoţia: lui Sofia 

  

“şi-copiii lor, ieromonah Matei, monah loân, ierodiacon Ni- 

2) Familia Talpă era" răspândită în iMoldova de sus. ” 

3) Stratulat avea moşii pe teritoriul Bucovinei, unde şi astăzi 

„există răzeşi din” familia Stratulat. -- . Ie - | 

4) Un membru de-al familiei Stroescul. _ E 
5) iAcesta se „pare că ma jucat nici un rol însemnat -în fară 
şi poate că s'a călugărit... - a - 

N -. . 

7
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chitor şi tot neamul lor, monâh: Păisie, dini'Horodnie Lu. 
„cescul. Aminteşte D.ne sufletele robilor tăi Georgie, Mag- 
„dalina, Toader, loan, Simeon. Da | (Urmează simple nume de. botez). : : au, 

| . | Foaia 23, pergament. Di 
Nume de! botez simple; apoi: . SE + Amintește, D-ne sufletele robilor tă pre presfinţitul mi- * „trop. Ioani!), sf-ţitul preot Varlaam. * ce 
şi apoi alte nume de. botez.. * 

| Foaia 23, verso, pergament. 
Nume banale de botez. ” 

Foaia 24, pergament. : | 2 
“Aice se aminteşte: domnul. Isăcescul,. anul 7229 (1721), i 

Octomvrie 13. o cc ir „-T Amintește D-ne sufletele robilor tăi: loan Isăcescul?), -- mare medelnicer și cnehinea lui: Alexandra: ŞI tot neamul și copiii lor. + Aminteşte D-ne sufletele robilor tăi Du- . . -.-.  mitraşcu Isăcescul și enehinea lui Maria: şi: copiii lor şi tot neamul. . -.. n Da 
- Aminteşte. .... :pre Petru- (din -Lencăuţ, căpitanul Pe. . : „. trașco), maica S 

„ „halachi, etc. 
imeona, Titiana, Costin, Anastasia, Mi- 

„1 Hârtie, Foaia 25 Şi verso; N! 
"+ și: foaia 26 și werso: numai simple nume de botez. | 

Dela foaia 27—41 urmează. nume călugărești, atât din . “Schit cât și din Suceviţa, apoi mulțime de nume simple . - --.de botez. LI DE m 
N | Foaia -41, verso. 

Aminteşte. D-ne. pre ieromonahul 'losit din Umania,' „pre episcopul: Laurentie!), ieromonahul Varsonofie. 
Urmează; nume de. bstez. a 
Dela foaia 42—49 nume călugărești şi de botez, “ NE 

Li . . - i omu, Foaia 49; verso. _ 

„P Episcopul de Rădăuţi, shimonahul” Mina. |. 

_1) Ela “fost. din 1605-—$ -episcop de Rădăuți. şi -a dăruit mâ- . - Măstirii- Suceviţa 4 sate, cf. D. Dan, Cronica Episcopiei de Ră- . . „o dăuți, page 7172... | Ia 2) Acesta „a zidit -în 1714 biserica din mânăstirea Hişeşti.- El + a murit, în 6-August 1720, cf. Kozak, Inschriften aus der ' Buko- wina, pag. 40—4]. ..,.! Sa 
1)--Dela Rădăuţi, .1687—93 şi. 1696—1700,. Dan, -1. €., pag. - 94—95. . za în. î PR AR ia iu E p pa 

N.
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e fost igumtn. al Suceviţei. E 

aa o: 

Foaia 50. 

 Aniiriteşte D-ne robii Pentelei, Catrina, etc., care a , dat. 
2. pogoane de.vie la Cruce în- anul 7253 (1745), lunie. l.. 
Pentelei Ştiucă?) 'a 2 pitar. . 

| Foaia 50, Vers, simple nume de. botez. ş şi călugărie. 

: Foaia. SI Pasi 

lefomonali Luca5),. igumenul Suceviţei, - a trăit de tot . 
100 'de ani şi mai 'bine, '1748, ieromonahul - Luca a trăit. 

45 (n mânăstire) “ și.a venit “a. slujbă ja Chelăseni, s'a 
trudit 13. ani în: Suceviţa: -. -a ajuns la igumenie . a A. 

„trăit având î în viață. 100. ani şi ans Sea 
i 

A 
Fodia 37, verso, simple nume. P. 

IE . Foaia 52. . 
“Schit: mare. -. Ei e 
Aceasta. este: amintirea ieromonatuilui- lovi), care a: 

Foaia 52, “verso. 

“Aceasta este amintirea - robului lui “D-zeu arhiinanditul. 
_Calistru5). Aminteşte D-ne sufletele robilor tăi. episcopul. 

» Teroteic), ete. - 
„Amintirea monahului Silvestru Bogatul 1 1166, „Apr, 15. 

“Foaia - 5 

Schit“ mare; Amintirea | ierom.. Serapion?), căre a fost 
“igumenul Schitului mare în anul 1748. 

Amintirea .ierom.. Olimpie?), care a- fost - -igumeă. al. 
" Suceviţei 'în anul 1750 din satul Cobelniţa. 

Foaia 53, „Verso—57, verso, nume “simple. călugăreșii 
şi mirepeşti- e 

et Foaia 58. 
A 

- Aceasta este amintirea: monahilu” loanichie, Albinariul 
st. mânăstiri Suceviţa, sa mântuit în anul 1759. „Acesta. 

z 

2) “CE.- cap. XII al acestei monografii. 
-- 3) Cap..XI al. acestei i lucrări. . N 
4) C£..3.7 N , 
5) L.. a : 
6) A ost la Huși 1744— 52, orga, Istoria pisericii românești» 

UI, pag. '358.. 
7) Cf. hotarnica din ! 26! Iulie 1763. din Anexe. ! 

_8) El a igumenit în Schit după Olimpie şi înaintea lui Nicodim. 
Nazarehevici, cf. 'Dr. Țelevici, 1. ce. pag. 135.“ . 

9) Ci. cap. XI al acestei „monografii. 
E e -
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este pom. ieromon. Isachie, stareță din Furcoil), "anul 
1760. ă a i 

Foaia 58 verso—60, simple nume. 
Foaia' 60, verso. 

Igumenul Schitului. Amintirea: ieromon. Avraaniie?), fost 
igumen al' sf. mânăstiri din Schit. . 

[gumenul Suceviţei 1767, luna Iulie a 2-a zi. Aceasta 
este scrisoarea ieromonahuliti ” Dositei?), “care ! a, fost pe 
acel timp igumenul Suceviţei. , | 

- Foaia 61. 

Igumenul Suceviţei. Scrisoarea ierom.. losaft),: care a 
fost la acel. timp. igumenul, sf. niânăstiri Suceviţa. - 

„Foaia “67, „verso—62, 'simple - nume: de botez. 

| Foaia. 62, verso. 

Amintirea Mariei Simionesci5), med., care ă dat mo o 
şia Heleseni. pe Bistr. Constantin, “Nicolai, Safta, Sma- 

-“ randa, Inochinia, Marta și tot niamul lor 7257 (1749), 

Iulie 5.- 
: Aniinteşte” Die pre domnul Lascar, Lascar, George, 
Manoli, Hadiţa și tot neamul lui. 

Amintirea. domnului Todor Varna) 3 vist. Todor, 
-- Safta. 

! - Foaia 63—64, simple nume. 
„ Foaia 64, verso. 

Amintirea “iilor: hagi Andrei, hagi Stan, hagi Ni. . 

cola, doamna Ana și copiii lor, Hagi Joan,:Dimitrie,T eodor, - 

răposaților: Dobra, Stanca, Andrei, „Ion, . Dobra, _Troica 

şi tot neamul. - ă 
Pomelnicul: lui “hagi Nicola, a dat 2, ocă smirnă, 1'ocă 

tămâie, 1 ocă untdelemn la mânăstirea” Suceviţa “din ve- 

nitul dela vamă, în anul 1769, Ianuarie 1. hagi Nicolce, 

fiii hagiului- Andrei din Rusciuc. _ Î , 

Foaia: 65-—68, diferite. nume de botez. 

„Foaia 69. 

Suceviţa. In anul Domnului 1739, luna! August a129- -a zi 

a răposat robul lui D-zeu ieroshimon. „Lazar din Un 

1) Sehăstria , Suceviţei. 
2) Avraam Iurchevici a ieumenit î în Schit la 1763, lei l. Co. - 

pag. 135. 
BCE. (Fa- XI al. acestei monografii 

4) L.: a 
5) Cf. ap, “XII de mai : sus.. _ 

-5) Cf. Pomelnicul Suceviţei No. 141 ex 1663.. şi. D.: Dan. ler 

scripția“depe piatra mormântală a Şilioneştilor din mânăstirea 

, cevița - în Arhiva genealogică ex 1913, „pag: 68, nota 2. 
ai 

13 

- 

A
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garia. Sa trudit mulţi “ani în mânăstirea Schitului și în Suceviţa, spre siujbă sfântă a ajuns la igumenie, a pă- timit mulți ani de mare boală. ȘI apoi a mers “(cătră D-zeu) pe care l-a iubit, vecinica” lui amintire. 
Uimează şi pe. verso simple nume călugărești și mi- reneşti. 
NOTE. — Prezentul: pomelnic arc. un format octav mic şi este legat în piele. EI se compune. din 2 foi de, hârtie la - început, cărora “le urmează 22 foi de pergament şi apoi. 45. foi de .hârtie; este 'bine conservat şi se păstrează în mânăstirea Suceviţa sub No. 740711, ex 1863, No. vechiu 94. - . Pomelnicu lacesta are mare valoare istorică, de oarece „el s'a început să se scrie, după cum se zice pe foaia 3-a, în biserica Arătării sau Botezului Domnului, adică pela anul 1578, - - DR Me 

E D)  Pomelnicul cel Mare lipit pe table de femn ! 
ANo. 46]. 

„Cu D-zeu începem. marele Pomelnic al lui Movilă şi mitropolitului -Sucevii. | 
Aminteşte D-ne sufletele robilor tăi: „„ Ioachim?) patriarh, Petru3): Voevod și doamna lui Ma: „Tia,. Ştefan:) Voevod și doamna lui Axania, şi: copiii lor Ioan, Georgie, Ştefan5) Voevod, doamna Iui Safta, Vasile Voevod, loan, Ştefan Voevod. | N - “Acesta este pomelnicul dreptmăritoriului domn lon Con- Stantint) Voevod ŞI aminteşte D-ne pre Alexandru, Sul- tâna, lon, Nicolai, Alexandru Voevod, doamna lui Pulche- ria, loan, Constantin, Nicolai Voevod, Alexandru Vâevod, domnița Sultana.  ? “ „Amintește D-ne pre lorache, Ecaterina, Constantin, 'lo- niță, 'lordache. 
minteşte D-ne pre robii tăi: Ioniţă,. Tudosca, Nicolai, ogdan, Alexandru, Catrina, Miron, Elisaveta, Toniţă, Co- stin, Mihalachi; Irina. = 

Acesta este pomelnicul Mariei Silionesii1), Mi ” 
est: | nesii!), Mina, Con | stantin, Marta, Nicolai, Safta, Sarii este, « ele robilor ăi: Grigorie, Con- Ap ristarh, Bălașa, Fleana, Aristarh, Duca, Eleana, | ia, Eleana, Catrina, Zoe, Safta. . Î- : 

Ă 
-Î. Ci. cap. XI de: sus. ” | 2). Cf. cap. IX de sus, E ici se amintește Petru Rare dă lui Maria: 
4) Stefan Tomşa Vodă uaă Si pmipamna lu - 

| Grorge Stefan Voi cu doamna lui Axanina. - 
1) Piti, PrObabil că se aminteşte Constantin Movilă” Vodă. 1). Privitor la Silioneşti, cf. pomelnic MA No TA.
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Cu învoirea Tatălui și ajutoriul Fiului, sf. Duh acestui: 
pământ 'mold-vlah în anul :7206 (1698). 

" _Aminteşte D-ne sufletele robilor tăi: ieroshimonah I0a- 
'chim,_ieroshimonah Pahomie, monah Damașchin, . ino- 
nah “Teodosie, monah Mihail, monah Dionisie, monah 
Tarasie, - monah - Protasie, ieroshimonah Vasilie, monah 

„ Parttenie, ieroshimonah Pavel, ieroshimonah Agafton, 
monah - Amon, monah. Dionisie, ieromonah NII, monah. 
Joachim, ieromonah Georgie, monah Macarie, monah A- 
vramie; icromonâh Iorest. E e ă 

Aminteşte D-ne sufletele” robilor tăi: Icromonah ' Sil-. 
vestru, ieromonah Simeon, ieromonah Ilarion, ieromon. | 
Eutrosin, monah facov, ierodiacon Severian, monah Va- 
rahie, monah Paisie, ieromon. Iacob, ieromon. Venedict, 
ieromon. Atanasie, monah Gherondie, monah lorest. 
„Aminteşte D-ne sufletele robilor tăi: ieromon. Pan- 

cratie, pre tatăl lui Simeon şi maica lui Eliodora, monah 
Paisie, ieromon. Atanasie, ieromon. Atanasie, monah Ni- 
colai, ieroshimon. Teofil, Elasre. . o 
„„„Aminteşte D-ne sufletele robilor tăi: Petru, Maria, loan, 
Toma, Misail, Varsinovia şi neamul lor, monah Nicolai, 
ieroshimon. Ignatie și părinţii lui ieroshimon. Esenie, . 
ieromon. Varlaam, Maria, icromonah Veniamin, ieromon. | 
Gurie, ieromon. Simeon. | Sa 

Şi conlucrarea sf. Duh se începe acest Pomelhic. 
Aminteşte D-ne sufletele robilor tăi: părintele! lui Mi- 

ron, marelui logofăt, Constantin hatmanul), Miron  Bar- 
navschi Movilă?) Voevod şi sora lui Siverca3), Damian, 
Constantin hatmnaul, cnehinea lui Saftat), Serafim, Mo- 
nahina, Roman cu tatăl Alexandru, Adamaş, Alexandru, 
Ana, Mihail, Maria, marele vornic. Constantin, Constan- . 
tin, domnul Miron și cnehinea lui Iuliana, fii lor Nona, 
Nicolai, Vasile, Iliaș, Vasile, Iliaş, Petraşcu, Safta, Maria, | 

„Anița, Catrina, Todosca, Gavril, Maria şi fiii lor Miron, ş 
Vasile, Constantin, Aniţa, Alexandra și tot neamul lor, 
Alexandru, Rucsandra și tot' neamul lor, Ioan, cnehinea 
Anastasia. şi copii: lor, Dumitrașco, “cnehinea lui Para- 

_chiva și copiii lor Savin, Georghiţă, Ilie, Crastea, 'Axania, 
Iosif, Constantin, Achilina şi. tot. neamul lor.: 

1) El era tatăl lui Miron Costin (V. A. Urechiă, Miron Costin, 
-1, pag. 296—97. a : , 

2) Domnul. Moldovii; 1626—29.. PI PR E 
3) Ea era Sârbea, sora lui Miron Barnovschi Vodă, fiica. postel- 

nicului Dumitru Barnovschi şi soției sale Safta şi soția logofă= 
tului Gavrilaş- Matiaş (cf. Dan, Un manuseript- slavon, Iaşi, 1913, - 
pag. 4 şi 5). Ea avea. încă o soră Teodosia gi una căsătorită 

cu Miron, fiul lui Gligorie  Clucer, cf. Urechia, Miron Costin, |, 

„pag. 294. - o N _ Ă 
4). Soţia hatmanului Constantin. ama, 

>
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Episcopul Isaia5), episcopul Agaton?), episcopul Teo: 
dosie?), episcopul loans), episcopul Evloghie h părin ce 

“lui şi maica lui; episcopul Efrem!0, episcopul Anastasie), 
episcopul -Teofan!:?), episcopul Georgiei), episcopul o- 

„„rest!1), episcopul Serafim1»), arhiepiscop „Teo osie , "1735, a scris pomelnicul. Apostol, Merla, Dimitrie, Ionică, 
viii Maria, Vasile, Palaghia, Monahina, Dimitrie, Adam, 
Ilie și tot neamul lor.. Toader, Safta, Vasile, Enachie, Tu- „ losie, Constantin, Catrina, Maria, Gavril, Paraschiva, Toa- der, Maria, Sadcu, Paraschiva, Nicodim monahul, Csenia, - Ă Solomon, Tofana,. Toader, Eleana, Paraschiva, lon, Coz- ma, monahul Grigorie, Eleana, Catrina, Maria, Costan: tin, Catrina, “Vasile, Toader, Toauler, Maria; Nicolai, Safta, Alexandra, Aniţa, Toader. 

| Să amintească Domnul sufletele: robilor. lui D-zeu Im: păratul ţării Moldovii leremie Movilă, maica lui "Maria "şi doamna lui Elisaveta şi copiii lor Constantin (Voevol şi “Alexandru Voevod. Şi doamnele Irina, Maria, Catrina, * Anat), amintește. 'D-ne'p:6. robul lui D-zeu domnul Va- sile și cnehinea lui Candachia şi copiii lor Gavril, Geor- gie,- domnul: Georgie: şi enchinea lui Irina şi părinţii lor. Domnul Dimitrie şi enehinea lui Maria şi copiii lor. . Amintește D.rie sufletele robilor tăi domnul Cozma şi cnehinea lui Marina Şi copiii lor şi tot neamul lor. Dom- „nul Dragoș: și cnehinea lui Salomia şi copiii lor și tot neamul lor, domnul Meletie și cnehinea lui. Ana și copiii "„1or, domnul Isac, 

et „tăi rie şi cnehinea lui Antimia și copiii lor, loan, loan, Todosia, loan, cnehinea lui Mag- dalina -şi copiii 1 or Pătraşco şi. Nastasia, monahul Teo- | 
| na DB 

” 
Ă : 

5) La Rădăuţi, 1566—79 (Dan, . Cronica Episcopiei de Rădăuţi, 
pag. 49). a | ” “i o De Roman, "1581—91 şi 1595—1605 (Iorga; Istoria bis,  CrdhiaParboyschi, de Rădăuţi, - 159931609 "şi. 1600—1604; Dan, „Cronica, pag. 62 şi 69. ” 8) De Rădăuţi, 1605—8 (Dan, 1. e. pag. 70): 2) De Rădăuţi, 1623:_7 şi 1629—39 (Dan,1.c.. pag. 77 şi 80). 
„10) La Rădăuți 1610—1623 (Dan, |. c., pag. 75). 1 La Rădăuţi: 1639—45 (Dan |. ce pag. S1). 

a a Kădăuți, 1646—54 (Dan [7 Pa& SI). 
213) AR Lu —51 (Dan, |. c. pag. S$5). e dela Roman, '1718—04 (orga, 1. "pag. 34). - 

14): La Rădăuţi 16516 (Dan, |. e. Da: 56), me | 
15) La Rădăuţi 166783 (Dan, 1. e 

| dăuți 1 » 1 € pag. 90). 1 prisbuie săi „dest vreun ierarh străin. 
[al 

cosțas FiVitor la “familia lui | ie Movilă ă, ci. cap. VIl a 

acestei monografii. ia lui cremie Movilă Vodă, ci cap 
S
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“ „dosie, Mihail şi soţia lui Tofana, copiii lor şi părinţii lor.. 
Domnul Dan și enehinea Maria, Simion, Anisia, domnul 
“Grigorie şi 'cnehinea lui Antimia și părinţii lor?).  --.- 

" Amintește D-ne sufletele robilor lui. D-zeu: Georgie: 
„Movilă, arhiepiscop şi mitropolit al: Sucevii și pre pă- 
rintele lui și maica lui și tot neamul lui, lo Simeon Mo- - 
vilă Voevod, domnul țăiii Ungro-Vlahiei şi doamna lui 
Maria?) şi copiii lor lo Mihail") și. Gavril y).. Voevod,. 
_Petruz) şi Pavel /) şi Moisi m), Petru5), Nastasia6), 
Teodosie?), Rucsandas), Petrici, Teodor și cnehinea lui 
„Elena şi părintele şi maica lui, domnul“ Mironaşco şi cne- 

- “hinea.lui Todosca şi părinţii lor Isac şi enehenea lui Teo: 
dosia şi copiii lor, domhul Solomon şi cnehenea lui Ana.. 
„Amintește D-ne. sufletele. robilor săi: domnul.“Teodor- şi .. 
fratele. lui George şi maica lor Greaca şi moşul lui 
Pavel şi: cnehenea lui: Stanca. și maica lu Anghelina și 
tratele ei Nichita, domnul Dumitru și: fiul lui. Simeon. 

„ Aminteşte D-ne 'sufletele robilor tăi domnul Nichifor 
şi cnehinea lui. Ana şi copiiilor. :. e 
__Aminteşte D-ne sufletele robilor tăi Teodor şi Ana şi 

părinții - „.. Gavril hatmanul şi cnehinea lui Agaf- 
“tona şi copiii lor. Matei, Damian, Vasile. și fiicele lor” 
Irina, Antimia, Maria. Aminteşte D-ne -suiletele robilor . - 

“ “lui D-zeu domnul Dumitru și cnehinea lui Ana și copiii: 
- “lor și maica” lor Varvara, loan şi soţia lui Aghfia şi copiii 

“lor loan, Teodor, Zenovia. Aminteşte “D-ne sufletul ro-: 

2) Aici se pare că se amintesc rude de ale lui leremie Movilă | 
„Vodă. : St | Ci . 

3) In.loc de Marghita, care era.polonă de origine (Zotta, L..c., 
span. 233). In. Pomelnicul „mânăstirii : Bisericani o numesc: Melaniia. 

(lorga, Studii, XVI; pag. 217). „ : pa -. 

4) Socrul. lui 'Miron Costin, care luase. de soție pe fiica lui, 
:Eleana. Soţia lui era Teodora, fiica lui lani Postelnicu, Archiva. 

genealogică ex 1913, pag. 210. a i 

5) Despre acest, fiu istoria nu ştie nimic. “ . - 

7) Ea a murit în 28 Septembrie 1596 (Dr.. Kozak, Inschriften, - 
„pag. 174. ' i d . - 

P 8) Aceştia au 'fost copiii lui Simeon Movilă Vodă (cf. Enăceanu, 

* Ghenadie, Petru Movilă în Biserica ortodoxă ex"1833, pag. 4-19-52). 

y) EL ţinea de soţie pe unguroaica Elisabeta ZOlyomi de Albes, -. 

văduva lui Mihai Imrefty, (Iorga, Documentele Bistriţei, I. pag. 

“XCIII şi Studii şi documente, LX, pag. 5. : 

".-z) Mitropolitul Kievului. i a a 

"h) ElL.a murit în 24 Mai "1607 şi este înmormântat „în biserica : 

din satul  Balniţa din Moldova (Arhiva. istorică, III, pag. 68): - 

m).El a domnit de două ori în Moldova.și apoi:se aşeză n - 

“WVielki-Ocze din Polonia,. Sever de Zotta, Ştiri noui despre Movi- 

leşti - în Arhiva genealogică ex 1913, pa. 220... : a 

“%) EL a murit în Târgovişte în 27 Decemvrie 1607 şi a .fost 

“înmormântat în mânăstirea : Dealului. St. Nicolaescu, ' Documente a 

* slavo-române, Bucureşti, 1905,. pag. „327. 

|.
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“Ioan și maica lui “Irina şi c 
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2 

bului. tău George, Ana, Iftimia şi. copiii lor Irina şi pă- 
“rinții ei, loan, Antimia și copiii lor. 

Mărita înviare a Domnulu și D-zeului Mântuitoriului nostru Is. Hs. Aminteşte D-ne sufletele robilor : lui D-zeu (domnul Lupu şi enehinea lui Paraschiva,ţdomnul Condrea și cnehinea lui, Sofronia şi copiii lor. Domnul "Drăgan, domnul “Toderel, domnul Mihail, domnul Petru şi soţia lui Sofia şi copiii lor Domnul Zahatie Şi soția lui Sofronia și copiii lor. Domnul Crastea, domnul An- drei' şi cnehinea lui Zonea, domnul. Onciul și femeea lui Marica și copiii. lor Miron, Agaton, domnul Simeon. şi soţia lui Sinclitica, domnul Gavril, şi enehinea lui Ma. 

loan; domnul Onciul şi femeea lui Magda şi copiii lor.” Domnul Grigorie şi nehinea lui Vasilca şi copiii lor. Domnul . Avram 'şi sora lui Solomia, domnul Dimnitrie și „ femeea lui Stanca, Domnul Vasile şi enehinea lui și copiii lor. Domnul “Boico. şi Soţia lui. Domnul Nisto Și €ne-, hinea: lui Mitrofana și copiii lor. Domnul Ştefan şi cene- hinea lui Axana şi copiii lor, Nana, Carp, şi părinţii lui Andrei şi soţia lui Ana, Dihnis, Tecla. Aminteste D-ne: suiletele robilor lui D-zeu Sava şi enehinea ki “Maria. Domnul Mihail, Agafia, domnul Dumitru, domnul Miron ȘI cnchinea lui Anshelina Și copiii lor Constantin, domnul n și nehinea lui Irina şi copilul lor Grigorie. N E " E Aminteşte D-ne sufletele robilor lui “D-zeu Teodor şi - : Soţia lui Apafia şi copiii lor şi Părinţii lui Corst și Na. . „ stasia, domni Sima și cnehinea lui Sora, domnul (Călin Bi enchinea lui ' Catrina, domnul: Condrea și: cnehinea lui Evtimia ŞI cnehinea lui Marin ca Și copiii lor, domnul Pavel, domnul Grigorie! Braniceân, domnul “Alexa. și cne- hinea lui Maria, -domnul “Ioan și soţia lui Vasutca și copiii lor, domnul Teodor și cnehinca lui. Teodora şi copiii lor...:: a ă 
--cnehinea: 

iinteşte Doam d ilor “tăi. Ierei Marcu și soția lui şi copiii lor, lerei Toma și sGjia lui Măria. lerzi Georgie și Anghelina, "erei 'Lucă Și soţia Evdochia. Aminteşte „D-ne sufletele robilor. lui D-zeu monahul leremie,. ler€i lacov Şi soția lui Domna și copiii lor. lerei Vasile ŞI soția lui Ana, monahia Evfrosina, "mo- nahia Evloghia, Vasile și soția lui Paraschiva. Terei Pa-,
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“vel, Andrei și părinții lii domnul Constea şi.soţia lui, 
Dena, Mihail, Georgie, Nicolai, Marin, Evdochia, Pala- 
ghia, Antimia, Axenia, Grigorie, Vasile, Antimia, Alexa, 

Smaranda, Nichifor, Irina, Anisia, Axenia, Simeon, Maria 
și copiii lor și ncamul lor. ;Vlasie, Agafia, Constantin, 
Nastasia, loan, Matei, 'Ana, Alexie, ieromonah 'loan, iero- 
„monah Daniil, ieromonah Teofan, Axenia, ieromonah 

- Ghedeon și neamul lui. Aminteşte D-ne pre robii tăi iero- 
„monah Varnava, Teodor, Sofronia şi copiii lor, ieromonah 
Damaschin. “Pre sfințițu. arhiepiscop -Georgie, amintește 
D-ne sufletele robilor lui D-zeu leremie, Ştefan,. Maria, 
"Teofana, Isaie Mironaşco.: Aminteşte D-ne sufletele ro-. : 
bilor tăi Dimitrie, Maria,  Teofana. Amintește pre .robii 

lui D-zeu 'domnul Solomon şi. cnehinea lui Aniţa, Teoilor, 

Cosţantin, -Maranda, Vasile, Costantin şi neamul -lor, Io- 

nașco, Petrea, lon,. Nichifor, Grigorie, Agafia, Nichita, 
„Anastasia, -Grigorie,, Jlie, Petrea,: Teodor, Simeon, Ale- 
xandriu,: loan, Teofana, Aminteşte  D-ne sufletele robilor - 

lui D-zeu Vasile, Anastasia, lenachie, *:Constanțin, . Ru- 

xanda, loana, Serafim, Sandul, ' Toader, Doshina, Lu: -: 

'paşcu, Anniţa, Rufim, Constantin | Panaite. 

Sfârşit și lui D-zeu mărire, amin. . at 

NOTE. — Acest pomelnic, numit al lui. Movilă, ini- 

tropolitul Sucevii, este scris,pe pergament în negru şi în 

colori, care este lipită “pe-o mare tablă de lemn, care 'se- 

„pot acoperi cu 2 părţi de ,pe margini..La acest interesant 

şi vechiu pomelnic am -aflat: numărul 461. —. Că acest 

pomelnic s'a - început din, timpuri vechi, şi anume “încă - 

pe timpul domniei lui leremie Movilă,' ne dovedește îm 

prejurarea, că pomelnicul îl numește pre lermie Movilă . 

Țar” =— împăratul Moldovii' şi apoi că el nu amintește - 

Zamfira şi: Gafiţa, copiii lui leremie Mo- 

vilă” care pt timpul scrierii încă nu erau născuți. Mai 

„departe este acest pomelnic foarte. interesant, de oarece . 

în el aflăm amintiţi toți 10 copiii: lui Simeon. Movilă 

Vodă, şi anume 7 feciori și 3 “fete. Se pare, că cele mai 

multe persoane amintite în acest pomelnic au fost rude | 

mai aproape sau -mai “depărtate de ale Movileştilor. 

E: Ponielniciil No. 741 ex 1863. . 

(Foaia 1). Dositei din mila lui Dumnezău Episcop Ră- Ă 

„dăuțului. a 3 SI 

“Tuturor celor ce.vă aflați întru eparhie “Smerenii noa: 

stre, iubitorilor de - Dumnezău. blagocestivi „creştini, căți 

sănteţi fii adevăraţi sfintei -sobiorniceştii şi apostoleştii 

> biserici a răsăritului. Dela Domnul Dum- 
maicii noastre bi: A răsăritult ela a nătati 

nezău atotputernicul vă rugăm har,: mila, pace, sănătate, 

” ” 7
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„"făndusă acolo mulți părinți 
- Vighiază' și să roagă :cătră milostivul Dumnezău zioa şi. ..moapte pentru tot sufletul creștinesc şede vremi că ac(e)a „sfăntă mănăstire - cu veniturile 'ce are,. nu să; poate cu: "prinde la toate trebuințăle şi să sprejiniască şi pe călu- 

 îndura,, şi vă va năstăvi' 
„ milă să scrie în pomelnicul acesta ca dup. datorie să fiţi 

200. 

= viiaţă “curată, 'şi 'şpasenie sufletiască. -lară dela Smere.-. 

““mitem, “întru -nimică “ca întru -milostenie. nu -să. bucură. 
“Dumnezău, zice limba -bogoslovului,; și milostenie cănd să 
face pre la săraci, şi obrază Scăpate, mare “folosinţă 'aduce, 

„cu: cât'mai vârtos, :când -să “săvărşaşte. pre: la. lăcașurile 
„cele“ dumnezăești “unde purure “să „cinstește și să laudă. 
“numele: presfintei și: de viiață “Tăcătoarei. troiță. şi ;să săvăr- 

”niia noastră: arhierească molitfă, - şi blagoslovenie .vă tri- 

„"şaşte jărtva: c(e)a' “fără “de sănge pentru ușurința pă- .. “ catelor “noastre, cu adevărât milostenie ce să face pre la. 
, aceste: sfinte lăcașuri spre întemiiare şi bună. state lor, 

"Mare: îndrăznelă va 'pricinui sufletelor. (Foaia. 7, verso) 
: celor ce-o săvărșescu cătră: Dumnezău. Despre ac(e)așta: 
» Prin “Arhiereasca noastră. scrisoare vă înștiințăm pentru 
„"sfănta mănăstire Suceviţă. Ia care să cinsteşte şi să prăz- nuiaşte hramul înviiare domnului: nostru . [is Hristos, -a- 

călugări, carii purure pre-! 

gării săi, pentru lipsa lor-ce iaste, mat. ales pentru hrana „lor ce de toate zălele și înbrăcăminte, fiindu că; oile ce ave mănăstire au murit de gălbază întracești ani de n au. rămas, cum -şi-de alte vite aşijdere îaste lipsită . "şi ne avăndu altă nădejde de: nicăjure, cugetatau dup . Dumnezău sfăntul, la mila şi ag(i)utoriu. pravoslavnicilor- „creştini, :carii Viind' cătră Pravoslaviia voastră, vă! îndem- _Năm şi noi cu duhul blăndeților cu dragoste să:i priimiți, | 
şi să ag(i)utoraţi ace sfăntă mănăstire după cun. vă veţi 

duhul sfănt, și carei veţi da 
Pomeniţi purure la sfăntul. jărtvennic,. ca: să fiţi mo- (Foaia 2) şteniitori dumnăzăescuilui cuvint carile zice, fe- riciți Cei milostivi, că aciie să vor milui. Acăruiia bun.dar: ȘI nemărgenita milă, şi molifta şi blagoslovenie - Sine-- „ Tenii noastre să fie cu voi cu toţi amin. 

Anii dela Hs. 1769, Dechem. :26. | 
- „__. Dositeil), episcop Rădăuțului.. | 

„_- (Foaia :3)., Episcop. Dositei, Ilie2), Toader3); Morţii: . „Monah Efrem, monahia Elena), monah. Iosif, Toan, Elena. 

  

  

1) El a arhipăstorit la Rădăuţi, respective Cernăuţi, din 1750-83, ci. Dan, Cronica Episcopiei „de. Rădăuţi, pag. 111—127 şi Dan,. autorul: datelor istorice din Schematismus -p o 1914,'pag. 91, No.43..- 2) Dan,-l. e, pag. 111;.No. 11. | : 3) L e, pag. 112, No. 1. PD IE d AL. cu pag. 112, No. 2. DI IN ici
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"(Foaia 24, verso). Pomelnicul .răpăosaţilor anume: Co. 
standin Silion!) biv vel 'med., Marta Silioneasca, soţul. 
:său, Neculai Silion, fiiul lor, Lascar. biv vel med. ginere . 
lor, Safta soţul: său, fica- lui Selion, Caterina fiica lor. 
„Care aceşti răpăosaţi s'au făcut ctitori la sfănta mâ- 
năstire Suceviţa unde -didese danie cu. scrisoare. Marteii 

„“Silionesei o moșie anume Chilăsenii?) ce-o ave: dipe soţul . 
său Silion la ţinutul Niamţului şi. diip moartea. lor făcăn.-. 

„du-se ginere. răpăosatului - Lascar „şi: soțului său: Saftei . 
dum. Toader Vărnav?) biv. 3. vis:- pe carele poftindu-l : 
Svinţie sa Hurea+) egum. de Soceviţ şi cu tot săborul ica 
să de 00..lei bani ag(i)utor spre tocmire unu: turn.ce să -. 
surpa care acel -turnu este dela vale dispre clopotniţe” 
la răsrit, şi arătăndu că moşie li este piste mănă și mau 
nici un folos, au făcut învoială cu egum. și.tot săboril ' 
si: au. dat mosie la stăpănire vist. Varnav .cifîn şi. ist, | 
Varnav au dat acele 200 lei la mănăstire de au fost de . 
„ag(i)utor la tocmire turnului precum adeverește scrisoare 
ce au dat egum. şi. cu tot 'isăboru în (care este iscalit şi, 
svinţia sa, chir (Foaia 27, Dosotei episcop Rădăuţului -şi,. 

„au mai dat și răpăosatul Lascar o candelă .argintu în: 
semnată cu numele său, Cum și vist. Toader Varnav după - 
datorie fiiască cu cheltuială sa .au adus oasele răpăo- 
saților de mai sus arătaţi la sfănta. mănăstire şi astrii. 

* “căndule toate la un mormănt în pritforul mănăstirii. sau 
"făcut grije şi prohodu şi am pus piatră desupra scriese 'cu 
“numele tuturor și covor pe piatră şi făclie c(e)ară şi can- 
“delă de unt delmn la cap şi am mai (dăt vist. Varnav,la .. 
“mănăstire o cadelniță de madzim și o păreche naraclițe. 
-de ştofă sichir care ac(e)aste pamintu sau făcut la lit 
1766, Ghen.. 26. Deci. și tocmala răpăosaţilor şa _vist. 
“Varnav, cu egum. şi cu tot săboru dela sfănta mănăstire 
„Suceviţa iaste întru 'acesta- chipu, adecă pe. tot anul să, - 
“facă. pomenire cu. părăstas la 21 zile a lunii lui Maiu,. 
“cum şi la toate zilele anului să -aibă a înpodobi-mormân. *: 

“tul cu toate .cele de. mai sus arătate și. cu actenie să po- .. 

1) Cf..Dan, Inscripția de pe'.piatra mormântală a Silioneştilor ! . 
„ “din mânăstirea Suceviţa, în Arhiva genealogică ex 1913, pag. 68.! 
“mota 1.“ . - : a ÎN E 

2) Cătuna Chilişenii care. face astăzi parte din parohia Udeşti al 
“districtului Sucevii dir Bucovina, cf. Schematismus pro. 1914, pag.. 
144, nu este identică -cu moşia cu acelaş nume. amintită :aici,- căci. 

"ea era situată pe -Bistrița şi nu'pe Suceava... . N 
3). Dan, loc. citat. nota 2.- — Banul Ioniță Varnav, probabil 

“fratele lui. Toader, a făcut în 14 Octomvrie.1757 pentru Săhăstria, 
Putnii tun _policandru de bronz, cf. Dan, Putna, pag. 59, No. 2. 
__4) CE. Cap. XI al acestei monografii şi |. c., nota 3.: . 

7
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. ... 

meniască răpăosații ca pe nişte ctitori, iar cănd nu vor 

urma întru acesta chipu -să aibă a da samă «le straj- 

nicul -g(i)udeţ, aceasta „adeveresc. 

- _ “ “ Toader Varnav biv 3 'pisf. 

(Foaia: 27, verso). 'Pomelnicu ce au făcut vist. Toader 
Varnav pentru niamul său: ! 

"Vii: Toader Varnav biv 3. vist., Safta, fiica med. Las- 
car soțul său, Zoiţa, fiica ior. Serafima. Varnăvoae soţa 
vist. Varnav .și fii săi: Vasile, Simeon, Ilinca, soţul Bău. 
-Morţi:. Sandul - Vărnav, Taghin vis.. Varnav şi. fiul său. 

-F. 'Pomelnicul Suceviţei din 1774 respective 78.16. 

Cititori: Arhiepiscopui Georgie, Petru, Teodosie, loan, 
Maria, Teodora. : 
-Vv. Leremie, Constantin, Bogdan, Elisaveta, lrina, Ma- 

ria, Ecaterina, Ana, Zamfira, Simeon Vv., Mihaii, Gavril; 
Ion, Moisei, Melania, Maria), Anastasia, Teodosia, Ro” 
xanda? 2), Petru, Elena), Petru, Maria, Dimitrie, Ană, Con- 

-drat, Safronia, arhimandrit Doz oftei!) Petru,. Elena, A- 
vram, Ion, Magdalina,. Salomia, monah George, Ecate- 
rina, Constantin, Șerban, loan, Marfta, Grigorie, Para- 
schiva, Constantin, monahia Marfta, Nicolai, Safta, Va- 
sile, Elena, loan, Teodosie, Nicolai, Arghir, George, Ale- 
xandru, Ecaterina, Mihai, loan, Maria; Gavril, Paraschiv, 
Alexandru, Ecaterina, Da 

Igumeni: Venianiin, Aretta, lenatic, Paisie, Hariton, 
Antonie, Varlaam5). a 

- Urmează simplu nume. de botez. 
NOTE. — Pomelnicul'este scris cu mâna pe-0 1/» coală 

de hârtie -și lipit pe-o: tăblă de lemn. 

G.. Pormnelnicul . Sucevifei din 1857. 
 Citori: “Arhiepiscopul Georgie,. Petru, Laurentie, le-- 

remie, Simeon, “Bogdan, Constantin, Alexie, Maria, Eli-: 
saveta, Melania, Zamtira, Sosana, Stana, Ecateriria,. Eu- 
genie. 

Arhimandriţi: Calistrat, Calistrat, Serapion, Varlaam, 
losaf,. Gavril, Vasilii, Ignatii6). 

Igumeni: Alimbpie 1750, Lazar 1743, Nicanor, Macarie, 
Luca (trăit 100 ani, murit 1743), lov, Isachii,. stariţ din: 
Furcoi 1760, Dosoftei 1767, losaf, George, Parfteriic?). 

  

1) Ci. Pomelnicul lui Georse. Movilă. lipit! pe “table, unde Mar- ghita, doamna. lui Simeon Movilă Vodă, se numeşte Maria.” Aici” 
i-se antepune: şi numele: „Melania. 

2) Aici se amintesc toate :3 fiicele lui Simeon Movilă.: - . 3); Probabil că și aceasta "era o fiică a lui Simeon Movilă,” de-- oarece aici este scrisă între ambii. Petri, fiii numitului domn. 4): Cf. "cap: XI. al" acestei monografii. 
5) L. c.—6) Lc. — PDL.e. 

.
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"Urmează simplu nume de botez. 
NOTE. — Pomelnicul scris pe,1/ coală de hârtie este ! lipit pe-o tablă de lema. i - 

Inchinând Vasile Lupul Vodă la 31 Martie 11648 mâ- 
năstirea Suceviţa, la dorința Mariei, fiica lui leremie Mo- 
vilă Vodă, mânăstirii Schitul -cel Mare (Maniavay) din 

- | 

CAP.'XVIII.. 

Apendics 

“ din Galiţia. 

  

    
  

  

Ruinele Mânăstirii Schitului celui Mare, , 

l . 

  

"- Kievului, .care 
17 şi 42. ? 

- 

A. Documentele Schitului celui Mare (Maniava) 

“ Galiţia, cu a cărei-ajutor bănesc s'a rădicat în 13 -Sep- 
temvrie 1612!) biserica Inălțării Domnului” din amintitul 

“schit, de. aceea .am crezut de trebuință să adaog la mono-- 
“orafia mânăstirii Suceviţa atât -actul de închinare a: lui 
Vasile Lupul Vodă, cât și uricele de confirmare şi ilanie 

1) Intre donatorii Schitului a. fost şi Petru Movilă, milrogoiitul 
i i-a testat o sumă de. bani, cf. Televici, |. €., pag.
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. l 

a următorilor lui în domnia Moldovii, cari în munificenţa. 
lor au înzestrat cu multe moşii și privilegii Şi centrul curat 
slav. numit Schitul cel "Mare, care însă era un puternic 

timpuri în regatul polon. NR . 
1) lași 7156 (1648), Martie 31. Vasile Lupul Vodă, 

considerând dorința Mariei, fiica lui leremie Movilă Vodă,. 
fiind mânăstirea Suceviţa, din cauza multor neorânduel;,. 

“aproape de pustiire şi” cunoscând evlavia călugărilor din 
Schitul cel Mare. primită dela primii lor părinţi lov" și 

„Teodosie, încuviinţează . ca Suceviţa cu toată averea și 
:.. supușii 'ci să fie predată în mânele părinților din Schitul. 

zid de apărare al Ortodoxiei mult peridlitate în acele 

cel Mare, carr acuma de '5 ani trecuţi se află în Suceviţa, . 
“unde au întocmit viaţa: întru.păstrarea poroncilor lui Hs2), . 
„buna ascultare și ordine.--Vodă face închinârea cu. sfatul. 
mitropolitului Varlaam, a episcopilor ţării şi 'boerii mol: 
dovineşti. Martori: Vodă cu fiii săi: Ștefan, loan și Ale- 
xandru, apoi boerii: Ghica, mare vornic al țării de jos, 
Toma, mare vornic ăl ţării de sus, Gavril, 'hatman şi 
pârcălab de: Suceava, Petriceico, pârcălab de Hotin, Şte- 
fan Boul și Damaschin, pârcălabi de Niamţ, George şi..... 

„Pârcălabi de Roman, 'lure, postelnic, George, ceașnic,. 
Iordachi, visterriic, : leremie Vanculeţ; stoihic, Costea, co- 
mis. Urmează blăstâmul. îndatinat. E , 
„Toderaşcu, marele logofăt, a scris. Domnul subscrie şi. 

Sigilul domnesc se întipărește.. ! 
NOTE. — Documentul este. pnblic-t de Dr, Iulian 

Țelevici în Istoria Schitului Manavskago, Leov 1887, pag. 
LĂXXVI—VIII în limba polonă. Un extras. din dl a pu: 

“blicat d-l N. Iorga în. Studii și documente, VI, “pag. 126, 
No. 5 și o notiță la pag. 559. Interesant este pasagiul 

- din acest document în care se zice, că mânăstirea Suceviţa. 
cu toate averile ei se dă căutărilor. Schitului „în posesie”, adecă într'un.fel 'de arândă. Domnul“ se pare că -prin ea 

„a scoposit să sprijinească Schitul, care era stâlpul Orto- doxiei din Polofia, unde Ortodoxia sta așa “de slab, că 
» acolo nu. exista mitropolit şi episcopii ortodoxi trebuiau 
să fie hirotoniți de metropolitul* Motdovii!). Textul latin 

- al acestui documeiit, aflător îri arhiva Conzistoriului ar- 
'. hiepiscopesc din Cernăuţi, a fost publicat de Is. Onciul, 

„ Fondul religionar, Cernăuţi 1891, pag. 65—67, bota 1. 
Tot în acel loc se. află o copie a uuricului de confirmare. a .uricului “de stis dela Ştefan. Vodă din 6 Martie 1660. 

2) Călugării din Schit nici când . 
„+ numai rare ori untdelemn, Petru Movilă, Lidos, albo -kamien. z procy prawdy, Krakow, 16-42. apud Ţelevici, 1. c., pag. 31, No..1.. > Tetevici, l.:c., pag. 21." a ÎN E 

nu ' mâncau - carne, -nici -unt,-ki 

- . „d 

[i
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2) Iaşi 7167.(1659), „Iulie: 13. George IÎ. Ghica Vodă 
„miluește pe călugării petrecători. (adecă în ţară și anume 
„la Suceviţa) cu zăciueală?) din grâu, orz, sacară, ovăs şi 
hrișcă din târgu Cernăuţi. Subscrie [on Giorgie Voevoda. 

NOTE. — Originalul scris pe 1/ coală hârtie groasă, 
toarte greu de descifrat, pe care este întipărit cu roș un 
mic sigil domnesc, se află: în- Suceviţa sub-No. 583/2 ex 
1863. Wiclenhauser îl amintește în Gross-Skit, pag. '65, 
numindu-l însă pe domi greșit „Grigorie”. Şi Dr. KaindI, . - 
în Geschichte von Czernowitz, comite această greșală. . 

3) laşi 7168 (1660),'Fevruarie "23. Ștefan Vodă con-.. 
„firmă călugărilor schiteni zăciueala din pâne' din oraşul 
Cernăuţi. Călugării să se roage pentru sănătatea” Dom-. 
nălui și pentru părinţii lui. . Di a 
“NOTE. — "Originalul scris. în limba -română. a fost . 
tradus în cea germană «e locotenentul Zapeiski în Su- 

"ceava la 1 Martie 1782. Această traducere a fost atașată 
protocolului de «delimitare a moșiilor Schitului sub No. 
188. Și” Wickenhauser amintește . documentul în Gross- 
Skit, pag. 65. Tot aceasta se. confirmă și de Nicolai Ale- 
xandru Vodă în 2 Martie 7218 (1710), cf.' Doc. Suceviţei 
No. 583/4 ex.1863, !:. a 
4) 7173 (1665), Martie 18. Istratie Dabija Vodă, cu: 
binecuvâniarea mitropolitului Ghedeon, a episcopilor: Do- 
sitei de Roman şi' Teofan de Huşi și cu. sfatul” boierilor 
țării, di biserica din întregii Miimiteşti din, ţinutul: Cernău-” 
țului în posesia călugărilor din' Schit, ca să'1i fie metoh, 
cu 12 case de supuși, care moşie este 'a Suceviţei, cz 
mori pe Prut şi 4 prisăci, scutindu-i de dări, zloți pentru 
haraci, ugi, cemen, bezmân, taleri, arac, desetina albi- 
nelor,, gostina oilor şi porcilor, darea pentru sare și mori, 

“cai de olac şi potvoade. Staroştii Cernăuţului, alte slugă o 
domnești, globnicii şi deşugubinarii să. maibă a se ame- 
steca 'în acel sat, pe făcătorii de rele "însă călugării să-i 
dec pe mâna judecătorilor. Dela supuşi să nu se aleagă” . 

--husari, ci er să lucre numai mânăstirii. Urmează mărturia 
Domnului şi a boerilor: Toma Cantacuzino, mare vornic . 
al tării de jos, Solomon Bârlădeanil, mare vornie“al 
țării de sus, Nicolai: Racoviţă, hatman şi părcălab de 
Suceavă,  Costaş şi Conteş, părcălăbi de Hotin, Dama- 

: schin 'şi Banteș, părcălabi de Niamţ, Mihail, părcălab de. 
Roman, Stamati Chizi, postelnic, Duca. visternic: Urmează 
iri! blăstăm. Mare logofăt era Nicolai Bohuș, eară Stratilat . 
Ruginos a scris. :... . . e a 

2) Cernăuţenii plăteau această zăciueală Schitului încă în anul 
1782, cf. :Protocolul' de -delimitare a. satului Roş (suburbiul Car- . 
năuțului). din- 3 Septemvrie 1782, cf. D. Dan. Roșoşa, "monografie | 
„care în curând va-apare. >: A 

7
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- NOTE. — Documentul s'a publicat în text polon de Țelevici, 1. c., pag. XC—XCII.. , ' 
-5) laşi 7170 (1667), „Septemvrie 1. Iliaș Alexandru Vodă confirmă Schitului satu Mamaești cu toate scutirile și seliștea numită Răvna din hotar cu  Mamaeştii, care i-a fost dăruită de marele logofăt Solomon Bărlădeanul. Subscrie Vodă şi pisarul Enachi. : NOTE: — Documentul slavon scris foarte răzvedit pe o groasă și mare coală de hârtie cu 8 litere începătoare TOși se păstrează. în Suceviţa sub Noi 535 ex 1863. EL este amintit în Resultate de Kozak, pag. 203, No. 37, iar Dr. Ţelevici, |. c,, pag. XCIII—IV publică :o traducere polonă. Wickenhauser îl amiritește în Gross-Skit, pag. 68, aducând anul 1668. Dania lur'Iliaș'Vodă oxonfirmă Duca Vodă la 9 Fevruarie 7177 (1669 în documentul scris ide | Stratilat Ruginos, (cf. Țelevici, 1. c., pag. XCIV—VI,:Pro- » tocolul de delimitare a. Schitului, No. 180 şi Is. Onciul, | IL. c., pag. 68) și Ştefan Vodă în documentul său scris de Pascal Corlat în 26 Martie :7181 (1673), (Cf. Proto- colul “de delimitare No. 181, Wickenhauser, |.'c., pag. 69. şi ls. Onciul, 1. c, pag. 68),: apo.:Mihai iRacoviţă_ Vodă în 9 Ianuarie 7212 (1704), (cf. documentul Suceviţei, No. 539 ex 1863), Antioh Constaatin Vodă în 13 Iunie 7213 (1705) (cf. doc. Suceviţei, No. 540 ex 1863). - 6) 7218 (1710), Iulie $. Savin, marele. ban dăruește ică- lugărilor dela Schitul cel Mare din țara leşască satul! - său “Pleșești pre Miletin, în ţinutul Hârlăului, carei este lui și îraține-său George Postelnicul cumpărătură. dela ” moșul lor Nacul stolnicul. Subscrie Savin vel ban.) NOTE. — Zapisul scris pe-o coală de hârtie se pă- strează în Suceviţa sub No. 35: ex 1863. Pe dorso se află notițe în cari satul se numește: Pleşite, Pleșeşti Şi Plișăști. Dania este amintită de Witkenhâuser în Gross-! Skit, pag. 75. si | Savin sulgerul şi George postelnicul, -fiii răp. Dumi-.. traşcu, fost mare ceașnic, au cumpărat acest sat delă stolnicul Nacul în S Aprilie 7186 (1678) cu. 1400 lei (cf. doc. Suceviţei No. 537 ex: 1863), care cumpărătură o adeveresc: boierii ţării în 6 Maju 7186 (1678). (Cf. doc.. Suceviţei. No. 538 ex 1863. Această adeverinţă o “publică V. A. Urechia în Miron Costin; I,-pag-. 709—710, . însă cu. data greşită de „7188 (1680), Mai's”. Cf, peentru cumpărătura satului Wickenhauser, [ Cc, pag... 75. 7). 7218 (1710), Iulie S. Ileana băneasa, soția marelui "ban Savin, fiica răposatului biv vel logofăt Vasile Geau- rul, dărueşte sf. mare Schit din ţara leșască -1/» e sat Mitcău din ținutul Cerniuțulii pentru pomenirea ci și a părinților. Urmează subscrierea şi „pecetea donatoarei. 
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NOTE. — Traducerea germană a acestui zapis este 
alăturat Brotocolului de delimitare a moșiilor Schitului 
celui Mare sub” No. 185. Zapisul este amintit. de Wi- 
ckenhauser, 1. c., pag.'75 şi Iorga, “Studii şi documerite, 
V, pag. 408. Satul "Mitcău, situat în Bucovina pe Nistru 
era, în 16* Aprilie 1617, „proprietatea lui Nistor Ureche 
(cf. Ghibănescu, Surete şi Izvoade, II, pag. 169). 

8) Iași '7220 U712), lulie“4. Nicolai Alexandru Vodă 
confirmă Schitului celui Mare, la cererea igumenultui Fi- - 
larct, satul Pleșești pe Miletin, din ţinutul “Hârlăului, 1/a 
sat din Mitcău pe Prut şi satul Pilipăuţi pe Prut din fi- 
nutul Cernăuţului, ultimul , dăruit. prifi zapis de Maria, 
văduva marelui stolnic Dumitrașcu Ursachi. Sigilul dom- 
nesc şi subscric ispisocul “Manolachi Costachi. 
“NOTE. Traducerea germană a acestui ispisoc se află 

alăturată Protocolului de delimitare a moșiilor Schitului. 
. din 15 Fevruarie 1782. Il aminteşte Wickenhauser în 

Gross-Skit, pag. 75. 
"” 9) . Iaşi 7241 (1732), Decemvrie 12, Grigorie Ghica 
Vodă înştiinţează pe Constantin Sion, :fost mare medel.. . 
nicer, staroste de Cernăuţi, cumcă. igumenuliii Schitului 
celui Mare s'a jăluit, că George. Ursachi cu moșia sa 
Lenţeşti şi Gligoraș Stroescul cu Șubranețul trec peste . | 
semnele hotarului și împresură moșia mânăstirească Mă- 
măeștii. și-i dă ordin să meargă la fața locului și să în- 
drepteze hotarul satul' Mămăeşti prin prejur. „despre toate 
părțile și să pue stâlpi de piatră, ca apoi Să se facă în- 
tăritură dela domnie. Dozanuil pune: sigilul cel imare şi 
„subsrcie pisarui Miron. 

NOTE. — Ordinul, scris pe-o groasă coală de Hârtie, 
se păstrează la Suceviţa. ' 

10) Iaşi 725 2(1744), Octomvrie 23, loan Nicolai Vodă 
scutește . Schitul cel Mare, care: află într'o: ţară deoparte 
si mare vreun ajutor, afară: de mila şi milostenia re; 
ştinilor; de dări pentru 250 pi şi 50- stupi, “apoi să li se - 
dee dela vama domnească din Cernăuţi în fiecare -an 
2 vcă untdelemn şi o litră de tăinâe 'şi-i confirmă zăciuala 

ae pâne 'din Cernăuţi. Călugării şă se roage pentru să- 
nătatea şi mântuirea Domnului. Subscrie Vodă, apoi lor- 
dachi Ursul, al'2- lea logofăt, care a cctit şi 'Dumitru, 10- 
gotătul care a scris. Sigii domnesc “întipărit. 
NOTE. — Traducerea germană făcută, de I5cotenentul 

| Zapciski, a fost alăturată “Protocolului de delimitare sub 
No. 189.“Se citează de Wickenhauser, I. c.,-pag, 76. | 
11) 7253 (1745), lunie 28. loan Nicolai Vodă judecă - 

în cearta târgoveţilor din Cernăuţi și Gavril Moţoc, care 
pretindea, că are «louă sate, adecă: Mihalciul şi (Ctocucica, 
a care ultim sat târgoveţii i-ar. împresura o parte. Nepu- 

A D
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„ tând Moţoc dovedi, că ar fi stăpânit acel sat și mărturisind 
igumenul Schitului celui Mare că de-acolo a luat dejma 
pânii, fără a i-se fi dat locul,. Vodă. hotăreşte, ca Moţoc 
să - stăpânească. Mihalciul pe unde a ţinut. hotarul, tot 
aşa și târgoveţii din Cernăuţi, -rumpându:se' hotarnica 

“veche adusă de Moţoc fără peceie. Sigilul domnesc. cu 
- . însemnarea: a cetit marele logofăt... 

» » “NOTE. — Cartea de judecată scrisă la început. cu: 
litere roşi pe-o mare. şi groasă coală de hârtie, înzestrată, 
cu pecetea domnească întipărită cu massă roşie se. pă- 
strează în Suceviţa sub No. 550. ex 1863. 2. 
: Această. judecată a fost confirmată de Toader Vodă în * 

3 lulie 1760, cf. Resumatul. d-lui Iorga, în Studii şi Do- 
cumente, IV, pag. -132, Noi. 20.. Originalul a fost pro- 
prietatea regretatului Dr.. George Popovici. Amintire face 

- Dr. "Kaindl în. Geschichte von Czernowitz, - pag. '22 și 
“Zaharie Voronca, în Mihalcea, Cernăuţi. 1912, pag. 22, 
No. 1. .. i Sa ! 
12) 1253 (1745),: lunie 28. loan: Nicolai Vodă: judecă 

„în cearta între. Isaia, igumenul “Schitului: celui Mare și 
Gavril, Toader şi Constantin Volcinschie cari pretindeau, 
că satul -mânăstiresc Revna, ar: fi a lor, arătând un ispi- 

„soc dela Ștefan Vasile Vodă din -anul' 7169 (1651), în 
care se zice că. Revna a fost a lui Grigorie, nepotul lui 

„Sidor, care. aflându-se viclian şi hăinindu-se ati jăcnit 
„ casa vornicului Lupul Stroescul, deci. Vodă! perifnu aceasta 

- i-a luat satul și'l-a dat lui Lupul'Stroescul, pentru paguba 
lui, eară ei sunt strănepăţii acestuia. Călugtătii au dovedit, 
că au primit satut dela Solomon Bârlădeanul, având con- 
firmări domnești şi O hotarnică din 15 lunie 7175 (1666). 

” dela. Grigoraş, Gherman, iscălită şi de Lupul Strosscul. 
Vodă deci judecă ca Schitul să ţie satul amintit după | 

„acea hotarnică. . Sigil. domnesc. i 
- NOTE. — 'Cartea de judecată scrisă pe' 1/5 coală” hârtie 
se află în Suceviţa sub No, 551 ex'1863.. Această judecată - 
o confirmă Grigorie Ghica Vodă în.12 Iunie '7256 (1748), 

„când nepoţii lui Volcineştii şi: Gligoraş Stroescul au tras - 
pe. călugării dela -Suceviţa pentru: satul Revna la judecată, 
cf. No. 553 din Suceviţa. . e . 

„_. B.' Hotarnice, | 

1) “Hotarnica- satului Mămăeşti din 7175 (1667, 
a o danie: 15. - 
ORE DIA SCI: a OR pa + Traducere. — „Precinstite, doamne și tatăl nosiru mare 

logofăt să trăești, noi îți facem. știre, că, călugării dela sf. 
și marele Schit au venit la noi cu preînălţata scrisoare a
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preluminatului” domn și cu poronca lui: ca să“mergein la. 
„Mămăeşti și să cercetăm hOtarut” lui dispre toate părţile, 

„de aceea m'am dus încolo; şi. am adunat oameni buni și 

bătrâni şi anume pe Stroescul 'biv vornic, pe Zota, sluga 

vorniculii :Miron'și dregătoriiil” de Lujeni, preoţii din' Lu- 
jeni 'şi alţi: oameni buni şi au venit şi 3 oameni bătrâni, 

anume. Andrei Negru' din satul “dumisale vorriicului care 

au fost de Mămăeşti de moşie şi dedemult: răsărit! kdin” 

„Mămăeşti, al 2 luon Costenco din. satut Lujeni, şi al'3 .. 

Ion Hilibarca din Lenţeşti și apoi am, mers-spre Lenţeşti . 

la' o 'piâtră vechie pe 'care 0 am îndreptat, care este îm- 

_protiva 'unor plopi mari cari stau' în țărmurile Prutului 

„ce este înprotiva lor o poiană cu şanţuri de se 'chiamă 

Bila. Dc aice 'peste o vale și peste drumul;cel mare 'la pi 

piatră pusă în" mlaştină și peste părâul numit Zoiţa: şi .- 

„peste Rudca, de aice peste câmp, diri piatrăițîn piatră până - 

la.drum, care duce la Sobraneţ, apoi drumul în sus până. 

- “unde se desparte și mai departe între drumuri până laun 

. :stejar cu bour lângă care stă o piatră, “de aice peste câmp “ 

la câteva cruci. de drum, unde se întălnește hotarul Vi- ' 

„-telincei şi Valevei,. unde s'a. pus o piatră, apoi drumul în 

jos la o fântănă numită Huboca şi 'la vale şi earăș peste: 

Zoita diri piatră! în piatră până Ta o. mare movilă! kare 

„desparte Lujenii “de Mămăeşti. De aice: peste Prut'apoi. 

peste valea Ruvnioara în sus spre: Spasca, undeiam rădicat 

-o .movilă şi am așezat o piatră de hotar, de aice apoi 

-earăş prin pădure la 'poiana- Bila cu 3 şanţuri. și 'anume . 

“a: șanțul. cel 'din mijloc, până unde se întinde şi hotarul 

-Cernăuţului. Această hotarnică: am făcut-o cu mulţi 'oa- 

- “meri buni după cugetul nostru, ca să se creadă şi să-şi 

“poată iscoate şi. întăritură. domnească, “aceasta îţi facem 

-de ştire și să fii sănătos în Hs, amin. - Sa 

. Th 15 Iunie -7175 (1667). 

Lupu Stroescu, cea mai. plecată şi ascultătoare slugă. 

-Gligoraşco:. Gherman. Ca, călugării “să nu poată strica - 

această hotarnică, de. aceea iam 'iscălit Iordachi Canta: 

--cuzino, paharnic; Neculai -Kocan, cea mai plecată slugă; - - 

 Jonaşco Isar. m'am -latâmplat cu alți oâmeni buni la a- 

„ceâstă hotărâre: | IE 

NOTE. — Originalul în limba română 'a fost tradus în 
pd 

„cea .germană., Această traducere a fost alăturată sub No, - -- 

182 protocolului de delimitare a moșiilor Schitului celui . 

“ :Mare. Traducătoriul. se pare că nu cunoştea. bine” limba 

română, căci traduce plop cu eiche, (stejar). Părâul Zoiţa . . 

-astăzi se numește Soviţa, eară Zobani are să se cetească . 

“Sobraneţ. - ă a o 

ți E E IE „. 1 

+
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Q hotarnică se făcuse la. Mă măești “deja în 16 Iulie. 
1763, cf: lorga, Documentele familiei Callimachi, II, pag.. - 
190, No: 80. | 

.2) Hotarnica moşiei Revnova dir 7268 

“Traducere. — Noi jos iscăliţi 

, 

(1760), Mai 11. 

am mers la poronca mi-- lostivului și preluminatului nostru domn și Voevod loan. 
Toader la 'Rivnova, moşia sf. și 'marelui Schit din ara. 
leșască, care moșie este aice peste Prut în'ținutul Cernău- 
țului și ajungând acolo n'am putut altfel afla vechile: 

„posatului Nicolai, care însă a d 
Constantin Macri, jiţnicer, care 

» hotare, pentrucă' această moșie până acuma a fost a ră: 
at-o de ezstre domnului 
a ţinut-o până- acuma. Având însă cuviosul igumen Isaie dela sf. Schit pentru. această moşie judecată cu Macri, și'apoi' primind mână- stirea această moşie. prin “hotărânţă de judecată: și. din hotarnica făcută în 15 lunie 7175/1667:de LupuiiStroescul. şi Gligoraşco Gherman pentru hotarele satului Mămăeşti „dispre Lujeni și alte sate, pe care ni-a arătat:o ve hilul. igumenului şi alți călugări când au fost întrebaţi să ărăte- de unde se încep hotarele acestii moșii, care hotarnică arată că hotarul satului Mămăe şti 'dispre Lujeni merge de pe câmp peste Prut până îa o, novilă mate, apoi înapoi peste Prut, apoi cu părâut Rivnovului Pâriă la vârful «lea- lului în marginea poenii Spasca la o movilă miăcă și după. acest hotar s'au ţinut Lujenii până 'la începerea jude: căţii. Apoi a zis Macri, că moșia nu se hotărește cu Lu- jenii, ci- în partea de jos a Mămăeştilor, eară călugării. au mărturisit dimpreună cu. alţ i 2 oameni bătrâni, că! „satul Revnova se hotărește în sus lângă Prut cu capătul . satului Lujeni și Şipeniţi, nu însă cu. Mămăeștii și au ară-. tat seliștea, unde a fost casa, pi 

primit jos însemnații martori şi. 
l-au pus călugării asupra celor 

vniţa și 2 acareturi. mai. - jos de casă și fântâna .lui Fedor, biv starost, apoi au 
cartea de blăstăm, care... 

cari. știu adevărul şi nu “Voesc să-l spue, că părinţii lor le-au spus, căi Revnova se- întinde în sus lângă Prut și -Lujenii şi Șipeniţul “tine poenile satului Revnova şi că şi. acuma medelnicerul Şer-. ban Flondor ţine cu hotarul Hliniţei poeana Corastova, .. u ă . (93 
N -- acesta fiind de faţă a vaspuns, că; poeana Corostova este. din hotarul Hliniţei- nu însă a Revnovei și ne-a dus la „o piatră din codru pe partea dle alului deasupra părâului Horastovata zicând, că. acesta despărțește Hliniţa de Rev-. nova, despre care el însă zau şt 

om oarecare a aflat-o. înainte de 
fiindcă aice erau certe, de aceea 

“măruntul şi am aflat sub acea 

iut nemică și pe care-un - 
câţiva ani 'şi i-a arătat-o, | 
“ngi am' cercetat cu dea-. 
piatră semne de hotar,
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de aceea ca a fost recunoscută ca un adevărat semn ile 

“hotar şi am pus o. piatră în acea linie pe marginea. unei 

“poeniţe deasupra părâului Horastovata- pe un vârt lângă 

drumul care duce spre Prut în jos) care se uită drept la 

Prut, dela vechea piatră în partea dealului spre mează-zi 

părâul Horastovata până la marginea poeiii -Spasca şi 

acolo am pus noi.în vâri o piatră mai jos de vechiul 

drum spre Hliniţa, apoi tot pe opcina dealului până ia 

un stejar pe care am însemnat un bour și duce.la o: imo- 

viliţă până urde Lupul 'Stroescul şi Gligoraș Gherman au 

hotărât, de oarece hotarul” Mămăeştilor. merge până: acolo 

și fiindcă după hotarnica. vechie această moviliţă este 

semn de hotar, unde am atlat pietre sfărmâte, de aceea, 

am pus acolo altă piatră, apoi dela acen' piatră! așezată! 

în moviliţă în jos spre Prut, unde s'a încheiat hotarul 

Revnovei, după cum spune “hotariica lui Stroescul şi 

mărturia martorilor iscăliți. 

Eftimie Basaraba din Lujeni; Mihail Hostinar din Mă- 

măești; lacov. Foti din “Mămăeşti; Gligori Marosenco din 

Mămăeşti; Andrei Foti din Mămăeşti; Costin Clepari din 

_Revna;. Mihai Coşara din Revna; 

Deci am așezat această hotarni 
EI 

că după cum: am' aflat 

cu drept și bine, ca să li se creadă şi să-și scoată; întărire 

domnească. a 

- 11 Mai 7268/1760. î 

loniţă Beldiman, vel căpitan; Şteian Zota, căpitan: 

Şerban Flondor, medelnicer, am fost de faţă; 

Mihalachi Naforneţ, vornic, am foşt de faţă. Ne 

NOTE. — Hotarriica - scrisă în li "ba română a fost 

+radusă de comisia de delimitare a moșiilor Schitului în : 

cea -germană, în care s'a alăturat protocolului de. deli- 

-mitare sub No.. 184. e : E | 

3) Hotarnica satului Mămăeşti din ! 760, Iulie 13. | 

Faceim. înştiinţare cu acest ispisoc a Dommei mele, tu- 

-4uror cui se cade a ști, că viindl înaintea Domniei mele 

rugătoriul nostru Isaia egumenul şi: eu tot. soborul dela 

“sf. mănăstire Schitul cel mare. din ţara leşească, și ne-au 

arătat o mărturie hotarnică 'din leat 7175 (1667), Tulie 15 

dela Lupu Stroescu şi “dela Grigoraş Gherman, întru 

“care serie că fiind rănduit din poronca gpd. şi cu învăță- 

“tura lui Solomon Bărlădeanul ce au fost vel log:, de 

au mers la sat Mămăeştii ce este în ținutul “Cernăuţilor, 

să 'ăleagă hotarul împrejur despre toate hotarele care 

sunt împrejurul Mămăestilor, deci mergănd au străns 

oameni buni şi: boiari,: anume "pe “Stroesciil, ce au fost 

x
:
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vornic şi Zote, sluga lui Miron vorn.. şi pe Dregătoriul. de Lujăni şi. pe popa din Lujăni și pe alți mulți oameni . burii și s'au aflat.3 oamenii. bătrăni anume Andrei cel Ne- g&ru din satul lui Miron, vornicul carele au fost ue: Mă- măești de moșie și dedemult răsărit din Mămăeşti. Al. doile loan Costenco, iarăși din sat Lujănii, al treile Ion. din Linteşti. — Deci întăi au mers despre Linţeşti la un.. stâlp ce-au fost de demult pus și-l scosese depe locul lui. și Pau tocmit, carele stâlp este împrotiva unor plopi mari | „care stau în țărmurile Prutului, 'ci este împrotiva lor. o. : poiană 'cu șanțuri de. se chiamă Bila: De acolo peste vale ce se chiamă Zoiţa Pisteroaica: De acolo.peste câmp, din stâlp în stâlp-până la un drum ce este despre So-- . braniţ. De 'aici. pe drum în sus până unde.se despart: - drumurile drept între drumuri la un stejar ce este Fu bour şi -un stâlp de piatră sub stejar... Pentru care, văzând Doimnia mea ac(e)astă mărturie hotarnică' că este. „cu cale şi cu dreptate făcută, iată dar că și Domnia mea. dăm și întărim. stăpănire sf. mănăstiri pe toate semnele mai sus arătate și poftim Domnia mea şi pe alţi luminaţi! „domni ce vor fi în urma noastră cu domnia. acestei: țări... + “Manolache Costache, vel log. proc. 
Trecutu-s”au la condică. | | a “Silion' Burghele. „NOTE. — Originalul se află la d-na baroneasă Pul-. “cheria Vâsilco, născută Costin, din Şipeniți. EL a fost pDu-- blicat de V. A. Urechia în Miron Costin, -], Dag. 721—2.. Privitor la satul Lujăni, cf. D. Dan, Lujenii, Cernăuţi, „1893. i ÎN a i 

N 

r 

4) Mărturie” de hotarul 'Mămăestitor din 1762, i - Noemvrie II 
T. Adecă eu ltimiu Bocanc(e)a. din satul Stroescului ” ce-am şezut mai nainte, că fiindu cu om a Dum. comisuliii Stroescului, şi încălecând Stroescul şi cu mine să vie la. . tărgu la Cernăuţi, încă în vreme când au fost Crupinschi | „” starosti, şi viihd pănă în hotarul“ Mămăeștilor, mau dus. păn la doao:pietri în una Mamăeșştilor, și la altă piatră despre. Juşca! ce să hotăreşte. cu. Subranețul şi: cu. Lin- „țeşti, și mi-au zis ca să scot acele douo pictre, să le duc. la biserică ceia ce-o face Dum. “atunci, ca să-mu facu 10- . “pomană, și eu .neștiindu.că sunt hotară, am: mersu și li:am. săpat pinprejur și li-am'clătit dar nu le-am' putut scoate și au trimis Dum. argații cu carul și liiau luat și: liau idus. „Ta biserică şi peste vro şâsă: luni de zile mi 's'au tămplat- primejdie de m'amu ologit de mănă, pentru păcatul ce-am. 

, a 

p-
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făcut că s'au tămplat din scoâtere pietrilor multe judecăţi. 
moşii Mămăeștilor dela, Schitul cel mare din ţara leşască, 
şi acum am mărturisit păcatul ce-am. făcut, ca să fie ertat 

„dela milostivul Dumnezău şi ac(e)asta mărturiia am fă- 
cut înainte Dum. starostelui şi.â mulţi oameni buni și 
boiari şi pentru credinţă am iscălit. m Să 

: ” 17271 (1762),:Noemv. 17. 

Eu Itimii Bocance mi-am' pus degetul. 
Arghirii ban, martor;. Toader Beldiman, căpitan; lon.. . 

„Stărce, martor; Păunei, căp. martor. Mă | 
NOTE. — Mărturia scrisă pe 1/2: coală de hârtie se: 

află în mânăstirea. Suceviţa sub No. 583/19 ex 1863. 

5) Hotarnica 'Mămăeştilor din 7271 (1163), lulie 16, 

"3 Din luminată poronca Preînălţatului Domnul Nostru: 
- Măriia sa: Grigori loan. Voevoda, ce ni-au adus părinții. 

călugări dela: Schitul cel mare din ţara leşască;, întru cari. 
ni să poroncește, ca să mergem să căutăm hotarul satului. 
Mămăeşti de aice dela ţănutu Cernăuţulu: pentru care ar 
fi mai jăluit părinţii călugări căi au înpresurat de câtră. 

„hotarul Sobraneţului a com. Stroescul, și mai vârtos cu. 
cercetare ce-au făcut-o Ştefan Popescul, vornic de poartă. 

_ast(ă) toamnă la .... li-au făcut inare strâmbătate, riecău-. - 
tănd semnelor pe hotarneca veche din lit 7175 (16067), .: 
iunr.15, care est(e) .la mâna părinților călugăr(i) c(e)-au. . 
“hotărât Lupu Stroescu vor. şi Gligoraş Gherman, nic(i) 
altor hotarnic(i) c(e)-au mai făcut. cercetar(e) şi mai pe : 
urmă, o hotarnică a dum. Vasile Crupin starost și a dum. 
— loniţ(ă) lamandi şi loniţ(ă) vel căp. din Coţman din: 
lit. 7259: (1741),. Mai 9,.ş. o hotarnică dela med. Şerban . 
Flondor şi dela 'Mih(a)lachi. Calmăţchi mazăl, car(e): 
est(e). cercetată. și de dum. banu Enăcachi, fiind starost: 
aice din lit 1760, dec(i) dup(ă) luminată poronca Mării. 
sal(€) am. mersu la numitu locu la Măm(ă)ești ş'am 
strâns pe toț(i) înpreg(i)uraț(ii) din preg(i)ur şi boer(i) 

... mazăl(i), anume pe med. Şerban Flondor, om! bătrân. ca.. 
"di 80 ai, car(e) şi mai dinaint(e) au. fost hotarnicu la:a- - 

„ceast(ă) , pric(i)nă şi pe căpit. Ioniţ(ă) Beldiman şi „pe 

șat. loniţ(ă) Stârce și pe căp. .loniţ(ă) Străjea şi pe, căp. 
Dumitraş Patlog şi pe Gligioraș Cracaliia, mazăl și pe: 
Ştefan 'Roschip vor. at' Davidești și pe' Neculai. Roschip * 

- mor. at Coţman. şi pe 'lon Piroţcă vor. at G(i)ujca “(Ju-. 

cica) şi.pe "Tănasi Rugină at Lenţeşti om'!ca de 80; ai.și pe: . 

“căr. Şandro at Oşăhlib și pe Mihalachi Țuluico vor. at”. 

Mămăeşti. şi .lacub Foţii-at tam, şi. Pintelei :Marcenco at: 
4
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tam și pe alţi, săteni bătrâni şi arătându-li şi. carte de blestăm i-am întrebat pe înpreg(i)uraț(i) cum știu cu suileteli lor să ne arete semneli hotarului vechiu despre Lenţeşti și idispre Sobraneţu Stroescului, dec(i) întăi ni-au dus înpotriva unor plopi mar(i) în țărmurii Prutului ce est(e) înpotriva lor peste Prut o: poiană cu șanțu de să | chiâmă Bila despre Lenţeşti, şi de acolo peste o baltă . şi prest(e)- drumu cel mare într”'o. mocirlă unde ami găsăt şi stâlpu vechi cum arată şă'n hotarneca c(e)a „Veche . și de acolo prest(e) o vaie ce să chiamă Soveţa preste Rudca, de acolo. peste câmpu pân(ă) la un stâlpu, și de acolo iar pest(e) câmpu şi pest(e) drumu ce vine deşpre . Rohozna ;și într'o culme. de dial s'au găsăt: alt stâlpu de piatră despre Lenţeşti, şi fiind strâmbată de Stroescul, Ş'ăncă înpotriva acei pctrei mai “puseră “Stroescu şi altă! piatră ca să: cuprinză cu pravăţul e: din' hotaru Mămăe- “ştilor car(ee) Ia cercetar(e) med. Flondor şi a lui Mi. h(a)lachi Calmuţchi nigăsănd acea piatră- în hotarneca c(e)a veche și apucând pe Stroescul sângur au mârturisit Cau pus-o el, și numiții. In fine am 'mers toți peste: această înălțime în pădurea de stejeni, „unde 'am aflat a 3. și ultima vechie piatră de hotar, la hotarul. dela: Onut, care despărțeşte această moşie. Recunoscând du- mialui Herescul și toți ceilalți oameni, cari erau de față, şi pe această piatră de hotar ca adevărată şi Yechie” şi asigurându-ne cu toții, că mânăstirea Schitul cel “itiae wa trecut peste hotarele: înduse în -vechia hotarnică, adăogând numai domnul Herescul, că vechia“hotarnică îi este spre stricăciune, și că prin urmare amintita mână- stire ar: primi prin conţinutul - ei Prin vechile semne He hotar mai. mult decât jumătate de mioşie, care mai ales se vede clar ex occulari inspectione, de aceta am așezat şi la acest al 3 şi ultim semn, care era foarte ;afund gi “mic, o piatră mai mare “ca să se evite pe viitor ofice me: >. dumeriri şi greşeli. Pe urmă am desgropat și nimicit cu totul in vim executionis a emisului oficios a Auditoriatului toate pietrele de hotar așezate în 19 Aprilie st. v. 1779, ca cuvioșii părinți din Schitul cel mare să rămâie şi pe viitori posesori în pace 'și .netulburaţi a acestei “părţi de moșie după conținutul hotarnicei mari "făcută înainte de 23 ani în 5 August st, v.. 1757 şi pe.baza hătârinţei deja „ întrată în vigoare 'a lăudabilului “Auditoriat al distric.. tului, a a a | Protocolul prezent, ca “şi noua întărire a vechei ho- tarnici sau alăturaț, în urma deciziunei comisiunei 10- “cale, celorlalte acte. de proces deja finalizate, eară mâ- năstirii Schitul cel mare Sa dat spre - asigurarea 'ei un „asemene exemplar dresat în limba română,
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„Actum. ut supra. L. $. Algey v. Lustenau, căpitan și 

auditor districtual înerimal; L. S.. Matias Stipal, scriitor 

de judecătorie: qua actuarius; :L. S. Grigorie ' Popovici, 

translator jurat. Sail ci 

NOTE. — Originalul geiman 'al' acestei- hotarnice se 

află “alăturat protocolului de . delimitare a moșiilor Schi- 

iului celui mare sub No. 187. „Unde va fi copia româ-. 

nească; kle care este vorba, tă s'a dateălugărilor Schitului, * 

mam putut afla. . Sa i 

_.6) Hotarnica :satului 'Mitcău din 30 Iunie 1780. 

Actum la Brad în districtul Bucovinei la 30/lunie 1780. : 

Protocolul comisiei locale. - o o - 

_Cerând dumialui medelniceriul [lie Hierescul cu sub /. 

alăturatul alegat dela prealăudabila i. r. administraţie a. 

țării Bucovina, ca să se execute hotărânţa lăudabiluluiii. £. - 

Auditoriat al distretuliu Bucovinei din: 17 lulie st. n. 

1779 „privitoare cearta de. hotar a ginerului său George: 

Russct, şătrar, cu. călugării mânăstirii Schitul cel mare 

din Galiţia pentru hotarul satului Mitcău și Brad şi nere- 

cunoscându-se valabilă noua hotârnicire între: aceste sate 

făcută în 19 April st. v.* 1779 'de lăudabilul i. r. cAudi- 

toriat. al districtului. Bucovinei 'și hotărându-se, ca să se: 

ție de hotarnica făcută şi de domnul țării întărită din 5 

“ August st. v. 1757 de sub:Z. 1. et K..şi ca acest hotar . 

al Satului să se facă şi statorească după această amintită 

_hotarnică -vechie, s'a constituit la ordinul prealăudabilei i. 

r. Administraţii a ţării în ziua de astăzi jos amintita lău- 

„dabila comisie în loco quaest: spre îndeplini hotărânța 

amintită -oficioasă. a: Auditoriatului. A . 

„Noi deci am. conchemat pe vornicul Ioan Balan, arân- 

- dașul -satului. Mitcău, „apoi pe mazilul Dumitraş Zotă, 

vornicul satului megieș Ocna, şi mai mulţi -oameni bă- 

+râni din ambele sate Brad şi .Mitcău şi am pus. să ne 

arăte, fiind de faţă medelniceriul Ilie Herescul, apoi cu- 

viosul igumen Donat Dorotei dii mânăstirea Schitul cel 

mare,. în hotarnica cea -vechie semnele înduse prin cari 

această moşie a fost “despărțită în două. Apoi ne-au dus: 

la: malul Nistrului, unde ni s'au arătat o 'vechie 1leja. 

sfântă piatră de hotar în partea de dincolo nu ideparte: 

de râu, care a-fost recunoscută de toţi cei de faţă: ca acel 

semn . amintit în “vechia..hotarnică. ÎN 

Noi deci. am întrebat pe “dumialui medelniceriul. Ilie. 

-Herescul ori de mânăstirea Schitul cel mare a usurpat 

până aice acest vechiu semn? Răspunzând el. că mânăsti- 

rea. peste acest -vechiu 'sem -nu şi-a întins hotarul, am 

așezat, încă o „mai. mare piatră, ca acest hotar să fie ve-.
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 zzibil şi neschimbăt,. De: aice-ne-au dus pe: suişul Chissa, 
unde ni s'a arătat pe 'vârful 'suișuluii a 2-a piatră vechie - 

-d€ hotar, care despărțește. această moşie, câre- însă: zăcea . 
“foarte adânc şi. era foarte mică, unde am aşezat o piatră - 
-mai mare lângă cea” vechie, după -dumialui' Herescul- în- . A “trebat a recunoscut "că: este vechiul sâmn de. hotar şi. că 

* numita: mânăstire ma trecut" peste' dânsul. 
„ "De sus au'scos-o, şi pe acea strâmbată 'au îndreptat-o și 
„fiind şi acum strâmbă iar am îndreptat-o, şi de acolo atm: 
„mersu la drumu cel alispre Sobraneţ, şi acolo p'au găsăt Și 

„un stâlpu' vech(i), pe 'cari: Pau mărturisit un: om::anume Ictim că. Pau pus Stroescu de Pau fost scos, şi pe urmă la hotarâr(e) facut(ă 'de) Iamandi și a starost. Crupen-. schi, dovedindu-l: dumn(i)alor -că “Pau:-scos: Stroescu şi îl puseră supt talpa bisericii şi găsindu-l hotar drept Pau * adus şi Vau pus la loc, și la. alți stâlpi” ce.'scriia mai sus -. “au mărturisit cu sufletul lui:'med. Şerban : Flondor. cât „-ştiia că sânt hotară vech(i): încă din domniia Mării sal(e) - +Mihai Voevod fiind hotarnic şi: de acolo am: mersu drumu . „:. “Sobranețului în' sus':păr la un locu unde să dispart dru- “murile şi” drept: pintre: drumur(i)' unde arată în hotarnică. de un. stejar cu ''bour, şi stejam nu. sau găsăt numai. ră- Xdăcina lui şi -este și stâlpii care iar îl arată hotarnica "Yeche, $'au mărturisit şi imed.. Flondor “că ştie. că; est(e) „hotar, iar de acolo “dela rădăcina stejarului și” dela stâlpu' “drept pe vale -pân(ă) la un iaz și delă iaz drept: la dial Şi ?n vârvu dialului “între păreia s'au găsăt: stâlpu şi de: “acolo drept pest(e) părău înpotriva locului și prest(e) - „câmpu la' niște cruc(i) de' drumur(i), unde'să :adiină ho. . . “taru Vet(e)lincei și a . Valevii şi acolo. încă “sau găsăt. | :stâlpu vech(i), măcar că nu arată în hotârnică; nic(i) are - „ Stroescu vre-o: dovadă, cumcă merge moșiia'-lui pân(ă) „acolo. Iar Popăscu vornicul arăta drumu 'ce(1) vechi -des.-. pre Rohozna. că .est(e).. hotar dar:'nic(i) o dovadă prin “scrisor(i)' sau cu martur(i) sau niscar(i) semne nu arăta: “ce numai cu gura.care noi pe gura Ti mari putut ca să “facem strâmbătat(e) cumva nefiind. nic(i) o dovadă, ce „ pe semnele .hotarnicei vechi înscris, și pe” mărturii. a. ba- “mini: bătrâni ce-au mărturisit înaint(e). noastră și în frică. “lui Dumnăzău am. făcut: cercetar(e) şi. toat(e). semnele ce le arată. mai. sus li-am. găsăt pusă! cu cal(e) şi “cu: “driaptat(e) și măcar că.Pa hotărât.med. Flondor şa. lui. - Mihalach(e) Calmuţchi pentru ca, să lipsască de tot pri- „“cinele despre. Stroescu: și pentru: mat bună odihna călugă: „Tilor. am pus de au tras cu plugul tri: brazde “din stâlp „în stâlp și din movilă în movilă ca să fiia ca-o îngrădi- “tură. Mămăeştilor de către Sobfaneţ” şi. după cercetar(e) -ce-am făcut “am dat aceast(ă) mărturiia [a mâna . pă 

ÎN
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rinţilor călugăr(i) întru. car(e) mi-am iscălit șau iscălit: 

şi. toţi, boeri(i) mazăl(i) car(i) sau întâmplat la ast(ă) 
cercetar(e). a Di 

o Bt 7271 (1763), Iulie 17 zi. , 
“Constantin Sturza vel spatar; Constantin Macri, vel jit-- 

nicer, loan, Şerban. Flondor, 'vel med.; Ioniță Strişca, biv- 

vel căpitan;.lon Stârce, vel şătrar; Gri gori Cracaliă,„ mazil; 

Iosif Beldiman, biv vel 'căp. aa 

Scrisus-au aceast(ă). hotarnică de. mine: Dumifraş Pot- 

log, biv vel căp. | | | as 
- NOTE. —. Această hotarnică originală, scrisă pe-o coală. . - 

de hărtie, are pe dos notiţa: „Nouă hotarnică pentru: Mă- 
: măești, 7271, Iulie 16”, şi No. 556 ex 1863, sub .sare. - 

este înregistrată în arhiva mânăstirii: Suceviţa. . “ 

Hotarnica se află în traducere germană în Protocolul. 

de delimitare a proprietăților mânăstirii Schit sub'No.'183,. : 

în care: traducătoriul” a însemnat greșit: Stephan: Zotta _. 

biv vel Schatrat hat es geschrieben,: adecă că şatrariul -.. 

„Ştefan Zotta ar fi scris hotarnica, căci în originat aflăm, . 

“ că Dumitraş Potlog a scris-o. Această hotarnică a fost 

tradusă în limba germană și alăturată, sub No...183 proto-: 

colului de delimitare 'a moșiilor. Schitului. | 

Copia tabulară . a protocolului aulic. de . 

delimitare în Bucovina a proprietăţilor aflătoare în i..r.. 

“ cerc: bucovinean a mânăstirii Schit: din Galiția dela pa- ! ? 

| „gina.617 până la 623. n 

Continuatum întra 15. Fevruarie 1782. 

Posedând mânăstirea * Schit “din Galiţia în districtul. 

Bucovinei câteva locuri,.de aceea Administraţia țării Bu- 

_covina a fost rugată, ca ea să chieme încoace pe igumenul 

acelei mânăstiri, ca el să arăte drepturile de. proprietate- 

“asupra locurilor, cari sunt ale mânăstirii Schit. Astăzi 

s'a prezentat acestei comisi ecleziarhul acelei mânăstiri,. . 

; anume Isachie cu ieromonahul Ghelasie ȘI proigumenul . . 

mânăstirii Suceviţa, anume Furie, cari după. ce au fost: 

__ puși.la. jurământ au fost. întrebaţi: pr 

„..1) Ce. fel de proprietăţi. are: mânăstirea Schit din ye- 

„gatul Galiţia în „acest.district al Bucovinei? . .. SE 

_R. —:Mânăstirea Schit, posedă în -acest district al Bu. .: 

-“ covinei. întregul sat Mămăeşti, satul Revnova, 1/2 de șat- 

Mitcău, o măcrişte. în orașul Cernăuţi şi zăciueala depe. 

locurile orașului Cernăuţi, afară de fânăţe, dela cari mâ-. 

năstirea mare: zăciueală. PO Pe 

In cordonul.de dincolo! posedă mânăstirea satul Pili-: - 

povți,. proediul 'Miculiţi și 8 pogoane..de vii la Spărieţi.. 

LA
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2) Dela cine a “primit mânăstirea satul. Mămăeștii? 
RR. — Atunci, când mânăstirea Suceviţa aflătoare în a- 
cest district s'a supus mânăstirii. Schit situată. în Galiţia, 
și a devenit o filială a Schitului, Suceviţa şi-a reservat 
ca. nu toate satele Suceviţei să fie supuse. mânăstirii Schit 
şi i-a predat. mânăstirii Schit din Galiţia: satul: Mămăeşti 
din apropierea 'Galiţiei, ca să--aibă aice; o măcrişte și Să 
poată trage foloase din. acest sat. 

+3) Eară mânăstirea Suceviţa, care .a. predat satul Mă- 
măeștii mânăstirii Schit, .glela- cine-,: are?. : - 

R. — Mânăstirea Suceviţa are acest sat dela episcopul : 
George, care a fost un frate al domnului Moldovii le- 
remie şi mai apoi a ajuns Mitropolit, ca dar dela ctitorul 
mânăstirii Suceviţa. Mânăstirea Suceviţa predând satul 
Mămăeştii. mânăstirii Schit i-a predat și cartea de danie, 
care însă a fost arsă dimpreună cu mânăstirea: de Turci. 
Mânăstirea are însă în mână confirmărr domneşti asupra 
acestui sat, cari le arată. /nsemnare. Prima” cprte de con- 
firmare dela Duca Vodă; prin. care întăreşte mânăstirei 
posesiunea satului acestuia se află aice sub No. 180. 
“A doua, dela Ştefan Petru Vodă, prin care cl confirmă. 

mânăstirii proprietatea satului Mămăeștii asemene se află 
aice sub No. 181. 

In ambe aceste. dodimente. de hotare. nu se „aminteşte 
“nemică. | - = 

4) Nefăcându-se amintire în documentele domnești de 
«confirmare despre hotarele satului Mămăeşti, ori de nu 

" poşed& mânăstirea” vre-o hotarnică deosebită șI ori de 
“mânăstirea poşede acest sat: în liniște? 

R. — Mânăstirea are în mănă o hotarnică a acestui 
sat, mai de mult mânăstirea a avut p' ceartă cu un mazil 
anume Grigoraș Stroesculi), însă la această nouă hotâr- 
“nicire hotarele mânăstirii au. fost întărite, în scurt mâ- 
năstirea poșede acest saf în cea. mai. mare liniște după 
hotarnica arătată. 

Să se însemne. — Cele două hGtarnice în care în ul- 
tima se întăresc hotarele. din cea primă Sau alăturat 

- aice-sub No. 182 și 183. 

5) Dela cine a primit mânăstirea Schit satul Revnova? 
“R. — Un anumit Sol&mon Bărlădianul, mare logofăt, a 

“dăruit seliştea, pe care astăzi stă: satuil Revnova. Cartea. 
de danie a ars dimpreună cu căligări și mânăstirea. De 
această danie-aminteşte şi cărţile de confirmare idelayjDuca 
Şi Ştefan Petru Vodă. 

1) Proprietariul rogi învecinate Şubraneţ. __-.-
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Să se însemne. — Ambele cărţi de confirmare sunt 
alăturate aice sub No. 180 și 181. 

6) Poşede mânăstirea şi pentru acest sat o notainică. 
şi ori de-l poşede în linişte?” 

R. — Şi pentru acest sat mânăstirea poşede o hotar- 
nică fășcută “din poronca liii loan Toader Vodă! şi po- 
şede satul până întracest ceas după această hotarnică în 
linişte. : 

- Să se însemneze. — Această, hotarnică făcută “din po- 
-roncă domnească se află în traducere aice sub No. 1S4.. 

7) Quo.-titulo poșede mânăstirea 1/4 de sat din Mitcău? 
R.'— Jumătatea din satul Mitcău a fost dăruită unâ- 

măstirii Schit de Iliana Băneasa, fiica marelui logofăt - 
Vasile Ceaurul, care are şi o confirmare domnească dela 
Alexandru Nicolai Vodă. . 
„Să se însemne. — Cartea de danie a. Ilenei Băneasei 
şi cea domnească de confirmare 'dela Alexandru Nicolai 
Vodă s'au ataşat aice în traducere sub No. 185 şi 186, 
în cari însă hotarele nu-s amintite. 

8) Poșede mânăstirea pentru această jumătate de sat 
o notarnică şi ori de o poșede în pace? 

R. Mânăstirea poșede o: hotarnică făcută în 30 
“ lunie 1780 de auditoriatul districtual şi poşede această. . 
jumătate de: sat după această hotarnică în liniște. 

Să se însemne. — Copia acestei hotarnice se află sub. 
No. 187. ' ! 
”9) Cum şi în ce fel a câştigat mânăstirea Schit mă- 
criștea aceasta din” Cernăuţi? . 

R. — Această măcriște a fost dăruită iânăstirii Schit: 
de un leremiel), fiul Tur” Marcu, care încă trăește şi fiind 
foarte bătrân, este susţinut de mânăstirea Schit. Mână- 
stirea poșede asupra ci o scrisoare, însă m'a' putut-o afla. * 

10) Quo titulo rădică mânăstirea Schit zăciueala depe;, 
Jocurile orașului Cernăuţi? 

R. — Acest.drept al zăciuelii asupra locurilor oraşului“ 
Cernăuţi mânăstirea Schit le-a primit “dela Ghica: Vodăj. 

.» care Ştefan Vodă Pa confirmat. Mânăstirea poşede cartea. 
de danie “dela: "Ghica "Vodă, însă nu “stie încotro, Sa ră- 
tăcit. E 

Să se însemne. — Cartea de confirmare şi resp. po-. 
-ronca lui Ştefan Vodă şi a lui loan Nicolai Vodă se aftă 
aice sub: No.. 188 și 189. | 

11) Ori de mânăstirea rădică! acea zăciuealăi în pace 
şi ori de ştie cât de departe merge hotarul oraşului Cer-- 

- năuţi dela care ie 'dejma? 

  

9) 1. Onciul, 1. e." pag. 69, No. 4 îl numeşte „loan”. 

a)
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R. —: Mânăstirea scoate în liniște dejma, numai. dinntro. 
„parte  usurpează mânăstirea Putna. Târgoveţii orașului 
Cernăuţi mai înainte vreme au 'avut o hotarnică a locu- 
rilor târgului, care însă 's'a' pierdut. Cearta încă nu este 

-.. hotărâtă. a | 
„„. Neavând mânăstirea. Schit afară de deja însemnatele 

“sate şi moşii, alte proprietăţi și neputându-se încă- încunn- 
„jura hotarele, i s'a. cetit călugărilor din Schit deposiţiu- 
nile lor, li s'au tradus și e. le-au subscris.  - 
; feromopah Gurie; leromonah Ghelasie;. Isaac") Ecle- 
ziarh; Alexandru -lischi; 'Metzger, colonel; Harsani, sublo-:" 
-cotenent-auditor; Ig. Ergetet, gua actuarius, scriitor de 
judecătorie; Petru Aaron, translator. -: . N 

„+ „NOTE, — Acest protocol a fost dresat .în limba ser- 
“mană, din care s'a dat în traducere română. . | 

C. 'Moşiile Schitului celui Mare. 

Pentrucă, toate moșiile Schitului celui Mare, cari. el le 
„avea în Moldova a trecut la mânăstirea Suceviţa, de 
aceea le înducem în cele următoare: Sa 

1). Satul Măinăeştii a fost luat dela. Suceviţa de Eu- 
-stratie “Dabija Vodă şi clăruit în 18 Martie 16651). Schi- 
“tului celui” Mare. Această danie a fost confirmată de llieş 
„Alexandru Vodă în 1 Septemvrie 16672), de Duca Vodă 

„* “în 9 Fevruarie 16693), de Ştefan Petriceico Vodă în 26 
„- Martie 1673:), de Mihai "Racoviţă Vodă în 9 Ianuarie 
17045), de Antioh Coristantin Vodă în 13 lunie ' 17056) 
“şi de Grigorie loan Vodă în 30 Maiu 17623). 

Acest .sat a. fost hotărnicit. de câtră.moşia Lenţeşti a 
“lui George Ursachi şi Subraneţul “luu Grigoraş Stroescul 

_” la poronca -lui Grigorie. Ghica Vodă din 12 Decemvrie 
17338) şi a lui Grigorie loan Vodă în 16 Iulie 17635). 
Schitul şi-a făcut în Mămăeşti un metoh pe care Gri- 

“gorie loan Callimach Vodă l-a scutit în:20 linie 176710) 
„+ de toate dările şi angăriile. .. - SD SR 

„9 Lc, pag. 68, îi zice „Isachi, e 
1) Dr. Iuliu Țelevici, l. c., pag. 33.şi: XC—XCII, care aduce * -«locumentul lui: Dabija în traducere polonă. i - - 

2) Doc. No. 535, - aa 
3) Onciul, 1. €., pag.:68.- 

5) Doe. No. 539, care este o traducere adverbum, doc, No. 535... 
6) Doc.:No. 5410. a. - E e 
7) Doc. 'No. 555. 

-8)- Doc. No. 545, - E NR i , 
9) Doc. No. 556... - DE - 
10). Doc. :No. 551, Ţelevici, [. €. pag. 34; Onciul, 1. ce, 2 

- - i. EI
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2) Satul“ Giurcanii din ţinutul” Bacăului în câmpul lui 
-Dragoş dela George hatmanul. Pierzând Schitul acest 
Sa core Ghica: Vodă îl înapoiază în 20 Fevruarie Î 5911 , “ _ ” E A - 

3), Selistea -Revna sau  Reviova, ' dăruită de marele vornic Solomon Bărlădeanul în 12 lanuarie 164812), Da- 
nia .a.fost confirmată de llieş Alexandru: Vodă -în 1. 
„Noemvrie 166715), de: Duca Vodă în 9 Fevruarie 166914) 
şi de Ştefan Petriceicu Vodă în 26 Martie 167315), . 
“Seliştea a fost hotărnicită în 15 lunie 166616). - 
„Schitul a avut pentru această seliște ceartă cu Gavriil, 

Toader şi Constantin Volcinschi înaintea lui loan. Nicolai 
Vodă, care hotără în 28 lunie 174517) în favorul călu- 
gărilor, ca și Grigorie Ghica Vodă în 12 Ianuarie 174818) 

si Grigorie loan Ghica Vodă: în 30 Maiu 176219), 
„_ Seliştea .a fost hotârnicită în 11 Maiu 176020): de Io- 
niță Beldiman 'vel căpitan, Ştefan Zotta, căpitan și Şer- 
ban Flondor, medelnicer?!). E Aa 
4) Satul Pleșești pe Miletin"), în ţinutul Hârlăului, dă- 
ruit de marele ban Savin în 8 Iulie 1710%), care danie 

„-a_ fost confirmată de Nicolai Alexandru Vodă în 4 Iulie 
ITI Acest sat a fost întărit sugerului Savin şi fratelui său . 
"George postelnicul, fiii răposatului Dumitrașco ca cum- 

„“Părătură dela Nicolai stolnicul în S Maiu 16605. :. 
„ 5) Satul. Pilipăufii?), pe Prut, din. ţinutul Herţei, care . 
“în 1650 era proprietatea lui “Avram de Lunceni**), dăruit 

de Eleana, soţia lui; Dimitrie Ursăchi, care- danie a fost - 
«confirmată de Nicolat Alexandru Vodă în 4 lulie 17123). 

11) Urechia, M. Costin, II; pag. 555. - 
12) .Wickenhauser; Gross-Skit, pag. 75.- . 
13) TȚelevici, 1..c., pag. 31 şi XCIII—IV. 

14) Lc. şi XCIV—VI, e A 
15) Doc.: No. 551. — 16) L.c. i 

17). Doc.. No. 551. i - 
18) Doc. Ne. 553. . IA 
19) Doc. No. 555. . - Ma 
20) Protocolul de delimitare .No. 184. 
21) L. cec : . - , n , 

» „22) “Doc. No. 542; Onciul, 1. c., nu aminteşte nimic de acest 
“sat, pe când "Pumnul, -l.- c.. pag. '121, îl amintește greșit, - zicând 
că era proprietatea mânăstirii Mamaeştii, care doară era' numai 
“un metoh a Schitului şi care ar îi fost dăruit de Ileana Băneasa.: 

23) Protocolul de delimitare, No.-186. Lo | 
- *)'Un sat „Pleșeşti” se afla şi la ţinutul Cârligăturii (Creşterea 

-scolecţiunilor ex 1011, pag.. 212). | SI NR 
1) Urechie, M. Costin, |, pag. 709.: . i - 
2) Doc. No. 555; Pumnul, |. c., pag 121; Țelevici, |. c., pag., 

- 34, îl: numeşte „Filipouţi” şi Onciul, 1. Ce pag. 69. .: 
3) Wickenhauser, Gross-Skit, pag. 73. , : 
*) Ghibănescu, Surete, III, pag. 293 şi V, pag. 13. 

-r
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Ilie: Holban avu în 17 Decemvfie. 1761 n) ceartă cu igum. 
Și călugării pentru p. parte din acest sâi; iar 

la începutul veacului al 19-lea a cumpărat Sava Holban - 
călugărul 5 resp. 6 părţi”din acest sat, care le dărueşte 
mânăstirii 'Mogoșăștii (Iorga, Studii, XXII, pag. 214). 
6) Jumătate de sat 'Mitcău în ţinutul Cernăuțului dela 

Eleana, soţia Marelui Ban Savin, fiica răposptului Marelui 
logofăt Vasile „Ceauruil 'în S Iulie 1710:), care danie n 
fost confirmată de Nicolai Alexandru Vodă în 4 Iulie 
„17125)-şi de Grigorie loan Vouă în 30'Maiu 17626). -— 

Satul. a fost delimitat de satul Ocna în 5 August 1737, 
care delimitare a fost întărită de Auditoriatul districtului 
în 30 Iunie 1780)... , 

1) O odaie în Cernăuţi, dăruită de Ieremic, fiul dui 
Marcu pentiu ca să fie ţinut cât va: trăis): 
8) A 8-a parte din moșia Miculinți în Moldova ) din 

judeţul Dorohoiului m). - 
9) O bucată de loc deşert în Cernăuţi, pe care apoi 

egumenul Isaia o vându în 10 lulie 17681) preotului 
Simeon cu 12 lei și pe care loc Mihail -Ott -îşi clădi o 
casăl1), | i. 

10) 'O bucată “de loc :înainte' de poarta oraşului - Iaşi 
dela Ana Roszkowska, o armeancă din Sniatyn în Ga- 
liţia, la anul 171012). 

11) Opt pogoane de vie la Spărieţi pe cari un oarecare 
boier Balş le dăruise Suceviţei13). 

12) Dejma depe câmpurile târgului Cernăuţi dela Geor- | 
“ge Ghica Vodă în anul 165914). Dania a fost confirmată 
de Ştefan Petru Vodă în 23 Fevruarie. 166015), de Mihai 

" Racoviţă Vodă în 20: Maiu 171616), de: Origorie Ghica 

NE dora Documentele îamiliei Callimachi; tom. |, pag. 433, 
o 2 

4) 'TȚelevici, |. c., pag. $3, Onciul, |. c., pag. 60. Protocolul im- 
„ perial No.. 185; Pumnul, l. c€., pag. 120 şi lorga, Studii, V, p.- 408. 

5) Onciul, |. c.,.- “Protocolul imper, No. 186 şi Pumnul, l. 
6) Doc. Ma 555, 

''7) „Protocolul de delimitare No. 187. 
8) 'Ţelevici, pag. 83; Pumnul, pag. 121 şi 148; Onciui, 

pag. 69 şi Protocolul de delimitare, No. 186. 
_.9) Wickenhauser,. |. c., pag. 93 şi Țelevici, 1. e pag. 34. 
m) Cf. Frunzescu, Dicţionar, pag. 290. 
10) Wickenhauser, Gross- Skit, pag. 78. ui 
11) L. ce 
12). Wickenhauser, |. c., pag. 79; ad 12 şi. Televici, Lc, p. 04. 
13) L.'c., pag. 93—91 şi Țelevici, |. Cc. pag. 34. - 
14) Doc. No. 583/2 al Suceviţei din Anexe; Iorga, Studii, VI, 

pag. 559 şi Onciul, |. c., pag. 69... | pa 
15). Doc. No. 550. aa 
16) Wickenhauser, 1. €, pag. "26. :
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"Vodă în 25 lulie 1727:1), de loan' Nicolai Vodă în 23 
"Octomvrie 174415) şi 28 August '174819) şi loan Toader 
Vouă în 6 lulie 1760). . i | 

Schitul a avut peritru această-dâjmă, respective. hotarul 
"Cernăuțţului, ceartă cu Gavril Moţoc, proprietarul satelor 
Clocucica şi Mihalciul (Mihalcea) înaintea lui loan Ni- 
colai Vodă în 28 Iunie 17452) și lui loan Toader Vodă=:), 
“care se fim în defavorut lui Moţoc și cu mânăstirea 
Putna. Cu aceasta a făcut Doroftei, igumenul: “Schitului, 

-o împăcare cu losafat, egumenu: Putnei, în.19 Iulie 
1777 y),.după ce.în mai multe rânduri fusese .comisii la 

„starea locului. . E A 
- 13), Schitul a fost scutit de desetină de loan Nicolai 

Vodă în 23 Octomvrie 174433): pentru 250 oi și 50 stupi 
și de toate «dlările. Acest domn îi dădu din vama Cernău- 
“țului pe fiecare lună 2 ocă de untdelemn şi o litră de 
tămâe. Ma i 

* Relaţiile de subordinare a Suceviţei la Schitul cel Mare - 
au fost desrădicate prin directivă ilirică din 2 Ianuarie 

17712), cu toate, că Schitul ceruse în 25 lulie 17761) ka 
Suceviţa să-i fie şi mai departe subordinată! ne mai exi- 
“stând cauza, adecă lipsa de călugări în Suceviţa din anul 
1645, când această mânăstire fu supusă Schitului celui 

„Mare. a ” 
„Schitul cel mare fu decretat prin preînalta resoluțiune 
«din 1. lulie 17855) ca să fie desființat, ceeace se și în-. 
tâmplă în 30 August 17854). Biserica. de lemn a Schi-- 
“tului fu transportată la Nadvorna, iconostasul și icoanele! 
la biserica unită din Bohorocean, cărţile, ornatele, vasele 
și clopotele la seminariul rutean unit din Lemberg și o 
cruce de lemn de mână la Suceviţă. . 

Pe timpul desființării Schitului se aflau acolo. 59 călu:- 
-gări?).. Dintre aceștia; trecură în anul. 17856) la Suceviţa. - 
20, iar în 17 Septemvrie 2 rămaseră în Suceviţa, cei mai 

17) L. c., pag. 77. , . 

18)' Protocolul de delimitare No. 188; Wickenhaussr, 1. «., pag, 
"76 și Onciul, 1. c., cu anul greşit 1745. ./ | 

19) Wickenhauser, Gross-Skit, pag. 78. 
20) L. ce. E , 
21) Cî..vuoc. No.,550 și protocolul de delimitare No. 189. 
22) Cf. doc. nedatat, No. II... | , 
23) Wickenhauser, 1. c., pag. 77. | A 
y) Televici, |. c., pag. 117—8, notele 1 şi 2. o 
1) Țelevici, Î. c., pag. 114. NI _ E 

2) WVickenhauser, 1. c., pag. 95 şi 07. - NE Ne 
-3) L. c., pag. 103. | 

4) L. c€., pag. 109. , , : 
5) Cf. Extrasul călugărilor Suceviţei din Martie 1786. . - . . 
6) Wickenhauser, Radauz, pag. 184. | . IE 

. | - 4
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mulţi se retraseră. în. Rusia şi „Moldova, unul rămase în. 

- Putna şi 2 în metohul din Mămăeşti, unde muriră. , 

Schitul cel Mare poseda la delimitarea moșiilor lui în. 

15 Fevruarie 1782*) şi în. anul 1185, următoarele pro- 

. prietăţis) : 
a] In Bucovina: 

1) 'Mămăeştii cu Revna şi Burdigău (astăzi Burdei) în. 

districtul “Cernăuţului, cu 356 locuitori, cu stejeri, 2 mori. - 

și un eaz cu un venit anuade 1447 florini; 

2) Brod (astăzi Brodoc), cu 1/e Mitcău, cu o moară. 

și '17 suflete, cu un venit anual de 300 fi; 

3) Zăciuiala productelor depe teritoriul Cernăuţului, 

cu:un venit anual de 150 îl; | 

--4).O odaie cu grădină în Cernăuţi, cu-un venit anual: 

de 50 îl. +. 
b).In. Moldova: 

1). Pilipăuţii Dorohoiului”), în districtul Cernăuţulii, cu 
70 suflete, cu un- venit anual de 200 fl.; 

2) Opt pogoane de vie la Spărieţi, donate de un boier 
Balş . mânăstirii Suceviţa; 

3) O gospodărie în Miculinţi?). 
Mânăstirea Suceviţa posedă, după încorporarea - Buco- 

vinei la „Austria, următoarele proprietăţi:+) : 
a) In Bucovina: îi 
1) Satul Suceviţa, co moară şi păduri de brazi și fagi, 

„Tocuit de 171 suflete cu un venit anual de 708 florini; 
2) Satul Volovăf, cu 2 mori, cu asemene păduri şi 1122: 

„suflete, -cu venit anual: de 726 florini; 
3) Horodnicul de sus şi jos, cu 2 mori şi 2 piue, 166. 

-- suflete, păduri, venit anual 903% florini; 
* 4) Jumătate de Pleşnita pe Prut, cu un caz de peşte; 

5) Jumătate de sat Costeşti, cu 12 “suflete şi o; moară. . - | 
_Moşia era arândată în 1 Ianuarie 1784 -Tui Nicolai Bo: 
tezat din Berbeşti cu 110 fL.; 

6) Muntele și. satul Giumălăut), cu' 60. suflete, păduri. 
de brazi şi fag, care se ținea în arândă de Tocuitorii „de. 

„acolo cu 120 fl. - 
b) In Moldova: 

7) L. c.,.pag. 185— 186. | 
8) Wickenhauser, "Gross-Skit, pag. 93, ! 

*) lorga, Basarabia, pag. 57; "Pilipăuţi era la 1650 , proprietitea 
unor anumiţi Toderaşco şi Cârste; lorga, l. c., pag. 70. 

| .C. 

10). 1. Onciul, 1. c., 
Miculinţi, 

10) Cî..Dr. Werenka, Topographie der “Bukovina, pag. 160. 
- unde se susţine, că şi 1 din Dorna. . ii 

11).-L. .c., pag. 169. . 

pag. 69, susține greşit că întreaga moşie: -



  

    

225 

1) Ibănești, din districtul Dorohoiului, care aduce ve- 
nit anual. de 700 fl. ; 

2) Cârsteneștii, din districtul Dorohoiului, care adhice venit anual de 100 î].; . 
3) Măgura (seliştea), din districtui] Dorohoiului; care 

aduce venit anual de 100 (|. | 
Toate aceste 3 proprietăți erau Tâcuite de 100 suflete; 

posedau o moară şi păduri de fagi şi aduceau: anual un. 
venit de 200 florini; 

4) Selistea -Verbie din districtul: Hârlăului şi Botoşa- 
nilor cu 40 suflete și co moară şi aducea un venit anual 
de 100 florini; 

5) Mândreştii din districtul Botoșanilor, cu 50 suflete, 
2 mori și un venit de 500 florini; | 
6) Băfeştii sau Semenița din districțul Sucevii, „cu 60 
suflete și un venit anual de 100 florini; 

7) Woscova sau :Braina, din districtul Sorocii, cu venit 
de 400 îl.; 

8) Jumătate din celiştea Bruşenită"), din distiictul la- 
șului, cu 200 fl. . 

Aceste 2 proprietăți aveau 30 suflete şi au fost arân- 
_date în 1 lanuarie 1784 lui Macarie Marchitan cu 50 
florini pe an. , - 

9) O prisacă în Bohotin diia districtul Iașului cu 20 
suflete, fagi și stejeri. Locuitorii plătiau în 1 Ianuarie 
1784- o arândă anuală” de 20 florini. 

10) Jumătate de eaz lângă Dorohoiu; 
11) Un loc deșert „Ozuneştii”1). din "districtul Hârlăd- 

lui, arândat în 1 Ianuarie 1784 lui Iordachi Cantacuzino 
din lași cu 20 îl. pe. an;. 

12) Dovida?) din districtul Orheiului, care se. usurpase 
înainte de 4 âni de Turci | 

13) 10 pogoane de vie la Focșani; 
14) 4 pogoane de vie la laşi şi 
15) 3 pogoane de vie la Hârlău. Si , 
In fine,: poseda mânăstirea ab antiquo și mulţi robi 

Țigani. 
Guvernul austriac a vândut în anul. 17985) toate mo- 

şiile .Suceviţei aflătoare în Moldova cu .alte 59 moșii  - 
de ale Putnii, Dragomirnei şi celor desființate din Bu- 

*) In consienaţia dela Dr. Werenka, Topographie der Buko- 
wina, E gonsienaţi pag. 169, se numeşte ,„,Ruscheniza”?. 

1) Acest loc se pare să fie identic u cel adus de Dr.'D.We-. 
renka, Topographie der Bukowina, Czernowiiz, 1895, pag: “179, 
sub numele de ,„Inschanestie”?. ; 

2) Cî. "Bianu, Documente româneşti, I, pag. 146. 
3)- R. Rosetti, |. c., pag. 141—145. „



covina, 1a mai mulţi boeri moldoveni, prin intermediul | 
neguţiotriului "Teodori „Mustiaţă, cu suma «de. 331.000 flo- 

„ini, Această vânzare însă-a fost finalizată! prin contract 
abia în'0 Octomvrie 1804 şi întărită în 18 Aprilie 1805 L 
prin conclusul. divănulu țării Moldorii. Asa 
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