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Toată suflarea românească a« comemorat ziua de 2 
Iulie 1904, când sau împlinit 4 secoli dela moartea lui 
Ștefan cel Mare, Domnul țerii Moldovei. Și fiecare Ro- 
mân, din inimă plină de mândrie națională, a dorit să, 
puie, potrivit puterilor sale, un obol de recunoștință pe 

altavul memoriei marelui evou român, civilizator și apă- 

rător al, creștinătății. 

Și eu, care am văzut lumina zilei în glorioasa capi- 

tală a Moldovei, în legendara Suceavă, unde am ascultat 

cu nesaț tradițiunile eroice din trecutul neamului romă- 

nesc, îar astăzi trăiesc aproape de mânăstirea Putna, 

măreața fundațiune și locul de odihnă al cenușei Ma- 
relui Ștefan, pătruns de un simțimânt de admiraţiune 
față de eroul învingător în zeci de crâncene lupte şi 
ctitorul tot atâtor locașuri sfinte, am scris monografia 

mânăstirii şi comunei Putna, locuri uude viteazul Domnu 
« petrecut cu drag. 

La această monografie am alăturat ca anexă mult în- 

tevesantul Catastih al tuturor documentelor mânăstirii 

Putna, scris de eruditul călugăr putnean Vartolomeiu 

Măzăveanu și ca apendice traducerea copiei tabelave de pe 
protocolul aulic de delimitare al proprietăților mânăs- 

tirii Putna. Atât anexa cât și apendicele sunt, cu pri- 

vire la istoria mânăstirii Putna, de mare însemnătate 

și deslușesc multe lucruri de altfel necunoscute.
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Terminâud această modestă lucrare, o închin umbrei 

lui Ștefan cel Mare, ca un prea neînsemnat obol adus 

memoriei lui şi o predau cu drag fraților homâni din 

toate unghiurile, cu dorinta ca, cetind ei cele scrise în- 

trânsa, să-şi amintească cât de des de gloria străbună 

și de Ștefan Vodă cel Bun și Mare. 

Wutorul. 

Straja, în Noemwrie 1904.



CAP. II. 

Situaţia mânăstirii şi comunei Putna. 

Mânăstirea, Putna este situată ceva mai sus dela mijlo- 

cul comunei cu acelaș nume, iar aceasta, dimpreună cu 

mânăstirea, pe partea stângă a părăului Putna, într'o de- 

părtare de 32 km. de orașul Rădăuţi. 

Comuna, Putna aparţine judecătoriei districtuale și pre- 

fecturii din Rădăuţi în Bucovina. 

Numele «Putna» unii îl derivă dela goticul «puto=mic, 

alţii însă cu mai mare îndreptăţire dela slavonul «put» =cale. 

Acest nume s'a dat mai întâiu părăului de aicea, ceea- 

ce se explică prin împrejurarea, că în vechime păraele 

erau singurele căi de comunicaţie, şi aceasta numai vara pe 

timpul secetei, când părăul eră sec, și iarna, când puţina 

lui apă eră înghețată, căci locurile erau neumblate din 

pricina codrilor seculari, neatinși de secure și necălcaţi 

de piciorul oamenilor. Aceasta se confirmă încă şi prin 

cuvântul «potică», format de sigur mai târziu, când s'au 

tăiat de oameni cărări prin codri. El înseamnă o cărare 

sau o cale îngustă și se derivă şi el dela slavonele «put»= 

cale și «ric»=părău. 

Părăul Putna izvorește de sub dealul Rusu, 1.194: din- 

colo de muntele Oglinda, și se revarsă în faţa cătunei 

Laura, a Vicovului-de-sus în râul Suceava.



Putna are ca afluente păraele: Putnișoara, care izvorește 

mai sus de Dealul-Crucii, 995", Viţeul, care izvorește în 

Poiana Haciungului, 950”, Ursoaia, care izvorește sub mun- 

tele Măgura-Vacii, 1.150" şi Glodu, care și el izvorește 
tot sub Măgura-Vacii. 

Mânăstirea și comuna Putna, deși sunt așezate pe în- 

gustul șes al Putnei, au o situaţie muntoasă. 

Înălţimea, terenului, pe care mânăstirea Putna este si- 

tuată, ajunge 627”, iar cea a comunei se urcă dela 514": 

și până la 650" peste suprafața mării. 

Unicul drum comunal — în comună bine prunduit, care 

duce din șes, afară de calea ferată Carlsberg-Putna, în 

comuna Putna, despărțeşte comuna în două laturi aproape 

egale, una situată în dreapta lui sub coastele dealurilor, 

iară alta pe îngustul șes dealungul părăului Putna. Acest 

drum urcă lin în sus și se desbină cam la mijlocul comu- 

nei, ceva mai sus de administraţiunea silvică a fondului 

religionar gr. or., în 2 ramuri. Unul duce în stânga spre 

gara locală și ferestreul fondului religionar, iar altul, ur- 

când pe lângă edificiul școalei comunale, biserica şi casa 

parohială, în linie aproape dreaptă la mânăstire. 

În faţa mânăstirii este aşezat pomătul ei, despărţit 

două părţi prin un drum umbrit de ambele părți de arbori. 

ete În acest drum intrăm printr'o poartă zidită, deasu- 

a? —?e pra căreia, se află un acoperemânt de șindrilă cu o 

ee cruce de fier în vârf. Crucea de forma aceasta, este 

provăzută cu o semilună cu coarnele ridicate în sus. 

Cam la mijlocul acestui drum se află, în partea, dreaptă, 

O cruce de piatră ridicată pe un postament de cadre. Ceva 

mai sus întâlnim fosta școală a mânăstirii, iară în stânga 

    

grajdurile mânăstirești. 

Intrarea în curtea mânăstirii se face prin impozantul 

portal boltit, deasupra, căruia se află un turn cu etagiu. În 

acesta duc nişte scări înguste alăturate în coasta dreaptă



a portalului. Turnul are o formă patrată și măsoară în 
lungime și lățime câte 4 metri. Etajul este provăzut spre 
răsărit cu metereze. Porţile massive de lemn sunt fere- 
cate cu fier; ele pe dinlăuntru se pot înțepeni cu drugi 
tari puşi deacurmnezișul, și au 5 borţi mici rotunde, prin 
cari se poate împușcă afară. 

Deasupra porţii, cam la mijlocul turnului, spre răsărit, 
se află o tablă de piatră, 1.18": înaltă și 1.03" lată cu 
emblema Moldovei. Ea reprezentă un cap de zimbru, între 
ale. cărui coarne se află semiluna cu coarnele în sus, 
iar între ele o stea cu cinci raze. În dreapta este o ro- 
zetă, iar în stânga o. parte de corn. Din gura zimbrului 
ies niște panglici, ale căror capete sunt ridicate în sus 
până la, urechea dreaptă a animalului. În josul capului lui 
se află o cruce dublă și alăturea un ornament de flori. Sus 
în colțul stâng al tablei se vede soarele, jos o labă de 
vultur cu 3 ghiare, iar colțurile din partea dreaptă sunt 
stricate. 

Inscripţia slavonă dimprejurul emblemei începe de sus 

cu o cruce: + Bârowtneri rapa gzcent | aeman AĂSAaeckou 

ecaukiu  Îvă Ce? | poet. ciin granaro Boraana BOEROANI 

Cz3Aa | Hi carBopu Monacriipn cz. Bz Hat cîbu Bău. npi apyu- 

ată | Apurb Îvacadrt. e ît „suna (1): Dreptmăritorul Domn 

a toată ţara Moldovei, marele Ştefan Voevod, fiul marelui 

Bogdan Voevod, a zidit și făcut mânăstirea aceasta întru 

numele sfintei Născătoare de Dumnezeu sub arhimandritul 

loasaf în anul 6989 (1481), 

Și pe partea vestică a turnului porții se află marca, 

Moldovei dimpreună cu a Munteniei sculptată în piatră, 

(1) Vezi Dr. E. Kozak, Die Inschriften aus der Bucovina. Wien 1903, pag. 68; 
Mechisedec, O vizită la câteva mânăstiri și biserici amtice din Bucovina. 

București 1885, pag. 18; și Sev. Georgiescul, Monumentele, odoarele, inscripțiile 
și clopolele mânăstirii Putna din Bucovina, în Archiva Românească, pag. 

36, foarte greșite.
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cu următoarea inscripție românească : + «Cu mila lui Dumne- 

zeu loan Constantin Racoviţă Voevod domn țără Moldovii». 

Dedesubtul inscripţiei se cetește : „3€ăi—7265 (1757). (1) 

Inscripţia cu tablă cu tot are o lungime de 77% şi o 

lățime de 57%. Existenţa emblemei Moldovei şi a Mun- 

teniei la, un loc pe această tablă se explică prin fapţul că 

Constantin Racoviţă a fost domn în ambele Principate. (2) 

Aproape de colțul stâng al zidului dimprejurul mânăs- 

tirii și anume spre apus, dinapoia chiliilor egumenești, se 

află un turn tare de apărare, înzestrat jur împrejur cu me- 

tereze. Aici, la vreme de năvălire a oștilor dușmane, că- 

lugării se refugiau, cu toate odoarele mânăstirii, ba chiar 

mulți dela ţară aici se retrăgeau cu averile lor mobile. 

Deasupra, ușii acestui turn se află o piatră de 71“. înaltă 

şi 54“ lată, cu următoarea inscripţie slavonă: + Bâro- 

ăTuBu: FIA ph | Bacân aeatan AkSAagchon” | În Oream goe 

ewaa ciib | Boraana BorgoAni cz3Aa Hi CATECp | pu" 'roăpua cz" 
n M9SȘ tboao mManacrupi | e 28 „săfia mia mana a (3): Drept- 

măritorul Domn a toată țara Moldovei Io Ştefan Voevod, 

fiul lui Bogdan Voevod, a zidit şi a făcut acest turn şi 

zidul împrejurul mânăstirii în anul 6989 (1481), a lunii 

Maiu 1. ” 

Ștefan Vodă a avut în vedere năvăliri inimice, de aceea 

el a fortificat mânăstirea întărind-o încă cu un turn ca loc 

de refugiu. Dinapoia acestui turn se află ţintirimul mâ- 

năstirii. 

  

(1) Vezi Melchisedec, |. c., pag. 19; Kozac, 1.e., pag. 74 și Georgiescul, |]. c. 
(2) Constantin Racoviţă a domnit de 2 ori în Moldova, și anume în anii: 

1749—11753 şi 1756—1757 și de 2 ori în Muntenia, și anume în anii: 1753—1756 
și 1163—1764. Vezi A. D. Xenopol, Istoria Românilor. laşi, 1892. Vol. V, 
pag. 127, 129, 137 și 140. 

(3) Vezi Kozak, 1. c., pag. 69. Melchisedec nu introduce această, inscripție, 

pe când Georgiescul, 1. c., p. 316, foarte greșit.
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Comuna Putna are pentru cătunele ei următoarele nu- 

miri : 

1). Putna, adică mijlocul sau vatra satului. 2). Putni- 

șoara, partea de sat situată spre apus, pe părăul Putni:- 

şoara în sus. 3). Ceahâr, partea, de sat situată spre apus 
de vatra satului, pe părăul Putna în sus. 4). Glodu, par: 
tea de sat pe părăul cu acest nume, în care romano-ca- 
tolicii şi-au clădit în anul 1903 pe un loc dăruit de co- 
mună o capelă și și-au deschis un ţintirim. 5). Sionul, 
cătunul foștilor robi mânăstirești, adică al Țiganilor. 6). 
Viţeul, partea, de sat situată pe părăul Viţeul, şi 7). Huta, 
partea ostică a satului. Aceasta și-a primit numele dela 
o fabrică, de sticlă ce a fost mai înainte în apropiere. 

Jur împrejurul comunei şi mânăstirii stau sentinelă 

dealurile și munţii următori: Măgura-mică, 799, Măgura- 
mare, 832", în față Morile, 808", Dealul-Cămării, 763", 

Dealul-Crucii şi cel al Secerii, 785", Între Putne, 716», 

Dealul-Bărbăcăriei, 627", Cirana, Sionul, ş. a. 

Dealul-Crucii a fost numit așă, pentru că pe vârtul lui 
se află o cruce, pe locul de unde Ştefan Vodă a, tras cu 

arcul spre a hotări locul pentru altarul mânăstirii. 

La, poalele acestui deal curge un limpede izvor. Despre 
împrejurimea, lui .și despre dânsul poporul din Putna isto- 

risește că Ştefan Vodă, când veniă, mai ales vara, cu fa- 

" milia sa și cu curtenii săi, să petreacă câtva timp de- 

parte de grijile lumii în singurătatea romantică a mânăs- 

tirii Putna, aveă obiceiul că puneă să-i întindă masa pe 

iarba verde de pe un dâmbuţ alăturea cu izvorul amintit. 

Aici şedeă el cu ai săi și ospătă sub cerul senin și al- 

bastru şi apoi bea cu mare plăcere apa rece şi curată ca, 

lacrima -din acel izvor. De aceea acest izvor și astăzi se 

numește: «Izvorul lui Ştefan cel Mare». Aici zelosul iero- 

monah din Putna, Dorimedont Nichitovici, a ridicat o 

cruce de piatră cu o inscripţie, care pe trecători îi lămu-
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rește că Ștefan Vodă obișnuiă să bea apă din acest 
izvor. 

Locul dimprejurul izvorului istoric este astăzi proprie- 
tatea locuitorului Petru Purdilă din Putna. 

Pe părăul Viţeul, într'o depărtare de 1:/, km. dela mâ- 
năstire se află chilia de piatră a legendarului sihastru 
Daniil, despre care se va vorbi în special mai târziu. 

În față cu această chilie se ridică fabrica chimică, 
proprietatea unei societăți din Germania, iar mai în jos, 
şi anume pe părăul Putna, ferestreul cu vapor al fondului 
religionar. 

Pe părăul Putna în sus, 3:/, km. dela mânăstire, cam 
acolo unde părăul Ursoaia se revarsă în Putna, se văd 
tristele ruine ale Sihăstriei, care se va descrie mai târziu. 

În apropierea mânăstirii se înalță afumatele coșuri ale 
fabricei de ciment roman și de Portland, zidită de un Evreu 
speculant. 

Atât fabrica chimică, cât și cea de ciment, în timpul de față, 
pentru lipsa, de capital de exploatare, au sistat lucrul. 

Remarcabilă, este în comună și vechia biserică parohială, 
despre care va [i vorba întrun capitol separat. 

Lângă ferestreul amintit se află gara căii ferate locale 
Carlsberg-Putna, care este un ram al căii ferate locale 
bucovinene Hadicfalva-Brodina. Aceasta are juncţiune cu 
calea ferată a statului Cernăuţi-lțeani. 

Se zice că în vechime râul Suceava hotără Putna de 
Straja. Astăzi teritoriul comunei Putna se hotărăște la 
miază-noapte cu cel al Strajei în dealul lui Cotos, 986, 
unde sunt trei movile, apoi la movila din Măgura-Vatii, 
la movila din Pisc, 1.192» și la, cele trei movile de pe 
Scorbura, 996”, unde el se hotărăște și cu comuna ger- 
mană Carlsberg. Mai departe se hotărăşte comuna Putna, 
cu Carlsberg la movila din dosul gării Carlsberg în dealul 
Huţei, apoi cu comuna Vicovul-de-sus la movila, dela Glo-
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dișoara, de unde hotarul merge peste Măgura-mică şi cea 

mare până la cele trei movile de pe Aluniș. De aici mai 

departe Stănișoara, Petroasa și movila dela Ciung hotă- 

răsc Putna de comuna Vicovul-de-jos. Mai departe părăul 

Voevodeasa formează hotarul între Putna și Voevodeasa 

(Fiirstental) și Suceviţa, apoi trei movile la Prislop și în 

vârtul Meselor tot cu Suceviţa. De aici hotărăsc Putna de 

comuna Rușii-Moldoviţei 3 movile în Dealul-Crucii şi la 

Segea-mare și mică, iar de cătunul Argelul trei movile 

în Oglinda. | 
Comuna Putna așă dară se hotărăşte cu următoarele 

comune, cari o înconjură: Straja, Carlsberg, Vicovul-de- 

sus, Vicovul-de-jos, Voevodeasa, Suceviţa, Rușii-Moldovi- 

ței și Argelul. |



CAP. II. 

Istoricul mânăstirii Putna. 

Pe teritoriul Putnei se pare că s'au stabilit foarte tim- 

puriu sihastri. Tradiţia locală din Putna susţine că cu 

mult înainte de zidirea mânăstirii Putna ar fi existat din- 

colo de Sihăstrie, în Ursoaia, o mânăstire de călugări, cari 

aveau o regulă monahală atât de aspră, încât femeile, 

cari veniau la, mânăstire, n'aveau voie să intre chiar până 

la mânăstire, ci trebuiau să se oprească pe locul Sihă- 

striei. (1) În Ursoaia se află o cruce pe locul unde ar fi 

stat altarul acelei mânăstiri. 

Tot tradiţia locală ne istorisește că sihastrul Daniil, 

trecând dela, schitul sau mânăstirea sf. Laurentie, care eră 

pe teritoriul Vicovului-de-sus (2), sa așezat pe cel mai 
sălbatic loc al Putnei, unde și-a scobit în stânca de lângă 
părăul Viţeul chilia de piatră. 

Acest Daniil ar fi înduplecat pe Ştefan Vodă să zidească 
mânăstirea Putna, făgăduindu-i că Dumnezeu pentru această 
faptă creștinească îi va ajută la toate întreprinderile lui. 
Sihastrul ar fi zis mai departe lui Ştefan Vodă, că dacă, 
se va prinde să facă 44 biserici, va învinge în 44 bătălii. 
Ștelan Vodă, zice că s'a, prins şi a și făcut atâtea biserici 
și a și învins totdeauna pre inimicii săi, căci Dumnezeu 
îi ajută. Aceasta și dușmanii lui Ștefan, zice că o stiau, 

(1) Comunicată de Arhimandritul Teofil Patraș, egumenul mânăstirii Putna. 
(2) Vezi Laura în Scrierile lui Dimitrie Dan. Cernăuţi 1902, pag. 36.
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de aceea, fiind bătuţi, strigau : «nu ne bate Ştefan Vodă, 

dar ne bate Dumnezeu!» 

Ştefan Vodă, îndată ce a promis sihastrului Daniil că va 

zidi în aceste locuri tainice o mânăstire, n'a întărziat cu lu- 

crul, ci, după ce a luat în 26 Ianuarie 1465 Chilia, a înce- 

put în 4 Iunie 1466 (1) zidirea mânăstirii Putna, ca mulță- 

mită lui Dumnezeu pentru această izbândă. Teodor (2), arhi- 

tectul' grec (3) a lui Ștefan Vodă, a lucrat la ea îndelungatul 

restimp de trei ani, căci patronul său îi ceruse să-i clă- 

dească, o biserică măreaţă. Ea a fost terminată în anul 1469 
și abiă în 8 Septemvrie 1470 (4) sfințită, după ce Ștefan 

cel Mare se întoarse cu strălucită biruință asupra Tăta- 

rilor din lupta dela, Lipnic, aproape de Nistru. 

Biserica mânăstirii Putna, care eră peste tot zugrăvită 

şi acoperită cu plumb, a fost sfințită de Teoctist, mitro- 

politul Sucevei, și Tarasie, episcopul de Roman, în sobor 

cu 64 preoţi, între cari eră și arhimandritul loasai dela - 

Neamţu, care trecu de aici egumen la aceasta falnică mâ- 

năstire. 

Tradiţia, locală, pe care cronicarul loan Neculcea (5) a 

copiat-o, ne istorisește despre începutul zidirii mânăstirii 

Putna, următoarele: Ştefan Vodă cel Bun, când sa apucat 

să facă mânăstrea Putna, zice ca tras cu arcul dintr'un 

vârf de munte, care se află lângă mânăstire. Locul, unde 

a ajuns săgeata, la menit pentru sf. pristol în altar. (6) 

(1) Cronica și Analele pubnene la 1. Bogdan, Vechile cronice moldovenești 

până la Ureche. Bucureşti 1891, pag. 145. 
(2) G. Mandrea, Cetățile Neamţu şi Suceava. București 1901, pag. 21. 

(3) Acesta a adaus la fortificaţiunile Cetăţii-Albe un turn și un zid nou. 

Vezi Arhiva istorică a României, tom. |, part..], pag. 178, No. 266. 
(4) Bogdan, ]. e., pag. 145. 
(5) Cronicele României, tom. II, pag. 179. 

(6) În altarul mânăstirii Putna se păstrează într'un postament de mar- 
_mură vânătă o bucată de trunchiu de ulm, în care săgeata lui Ștefan cel 
Mare s'ar fi înfipt. În trunchiul găurit la mijloc stă înfiptă o înaltă cruce 
procesională. !
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Apoi ar fi pus el și pe trei boierinaşi să tragă cu arcul, 
și anume pe vătavul de copii și doi copii din casă. Locul, 
unde a căzut săgeata vătavului de copii, a fost hotărit 
ca acolo să se facă poarta, iară unde a căzut săgeata, 
unui copil de casă, ca acolo să fie clopotnița. Un copil 
de casă însă, zice că ar fi întrecut pe Ştefan Vodă cu 
săgeata lui, care ar fi căzut în dealul Sion, de lângă mă- 
năstire. În acel deal este un stâlp de piatră, pe- locul 
unde i-ar fi tăiat capul acelui copil de casă, pentrucă 
săgeata lui întrecuse pe a lui Ştefan Vodă. Într'acel deal 
ar fi fost și o bisericuță de lemn, care cu timpul sa 
risipit. Mânăstirea ar fi făcut-o Ştefan foarte frumoasă, și 
poleită cu aur, zugrăvită pe dinlăuntru și pe din afară 
cu multă măestrie și bogăţie și acoperită numai cu plumb. 
Policandrele, șfeșnicele și toate candelele ar fi fost de ar- 
gint curat, cari apoi le-ar fi fost luat un domn și ar fi 

“dat altele de spijă. Iar stricându-se clopotul cel mare, 
numit Buga, și sleindu-l de iznov, s'au pus policandrele și 
toate celelalte lucruri de spijă în clopot, ca el să fie mai 
mare. 

«Ștefan Vodă ar fi lăsat la mănăstire arcul cu care a 
îras, când a hotărit locul unde să fie mânăstirea, și un 
pahar de iaspis alb în forma unei farfurii. Arcul acela se 
trăgeă cu vârtej. Pe vremea lui Constantin Cantemir Vodă, 
fiind răscoală, au venit oşteni Cazaci, Leși și Moldoveni 
să prade mânăstirea. Călugării s'au refugiat dimpreună cu 
odoarele mânăstirii în turnul cel tare, unde năvălitorii nu 
putură intră. Ei cerură dela călugări ca să le dea turnul, 
făgăduind că de ale mânăstirii nu vor luă nimic. Nevoind 
însă călugării să se încreadă făgăduinței lor, ei au aprins 
mânăstirea și atunci călugării au dat turnul, iară năvăli- 
torii îndată au stins focul şi apoi au prădat toate lucru- 
rile boierilor din ţară, cari se aflau acolo, şi atunci ar fi 
luat ei cu sine şi arcul lui Ștefan cel Mare. Iar paharul
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amintit ar fi fost până la anul 1718 (1), adică până pe 

timpul domniei a treia a lui Mihai Racoviţă Vodă, când 

l-a scos egumenul Misail Chiseliţă, și bând din el cu niște 

slugi boierești, sau îmbătat și au stricat paharul. 

Acestea, sunt puţinele date, cari ni le dă tradiţia locală 

și cronicarul despre zidirea şi istoria mânăstirii Putna. 

Din alte izvoare însă aflăm că mânăstirea Putna, chiar 

îndată după terminarea ei, și anume Miercuri în săptă- 

mâna, Patimilor, adică în 15 Martie 1484 (2), a ars cu totul 
și ctitorul ei a trebuit s'o restaureze. 

Bogdan Vodă cel Chior, fiul lui Ştefan cel Mare, a dat 

mânăstirii Putna în 8 Decemvrie 1513 la mâna egumenului 
Silion 800 zloți tătărești pentru rugăciuni şi liturgii anu- 

ale. (3) Acestui exemplu i-a urmat și” Alexandru Lăpuș- 

neanul Vodă, dăruindu-i cu uricul din 4 Aprilie 1552 (4) 

suma de 100 aspri din averea, postelnicului Hrăbor, mort 

fără copii, iar în 31 August 1556 (5) din averea proprie 
100 galbeni ungurești pentru amintiri anuale. 

Mai târziu mânăstirea a fost prădată de niște hoţi din 

Bărgău în Ardeal, cari ar fi luat argintul și toate sculele 

mânăstireşti făcute de vechii domni. (6) Mai apoi, și anume 

în anul 1654, venind Timuş Chmelniţchi, ginerele lui Vasile 

Lupul Vodă, socrului său întru ajutor în. contra răsvrăti- 

tului logofăt Gheorghe, ar fi distrus (7), după sfatul socrului 

său, mânăstirea, căutând comorile ascunse ale lui Ştefan 

Vodă, însă fără a le află. După ce a prădat tot ce a aflat 

(1) Pumnul, Privire răpede preste moșiile mânăstiresci. Cernăuţi 1865, pag. 86. 
(2) Bogdan, |. c., pag. 147. După Kozak, |. c., arderea mânăstirii s'ar fi în- 

tâmplat în 15 Aprilie 1484. 

(3) Dr. O. Popescul, Câfe-va documente moldovene. Cernăuţi 1895, pag. 
21—26. 

(4) Archiva istorică a României, tom. |, p. ÎI, pag. 125. 

5) Dr. Popescul, |. e., pag. 45—47. 
(6) Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare. Bucureşti 1904, pag. 298. 

(7) L. e., pag. 299.
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în mânăstire, ar fi luat și plumbul cu care fusese bise- 

rica acoperită, l-ar fi dus „la Suceava și ar fi făcut din- 

tr'însul gloanţe pentru tun. (1) 

Istorisirea lui Neculce despre această distrugere a mâ- 

năstirii nu este de luat ad verbum, ci trebue a o explică 

așă, că biserica mânăstirii Putna sa distrus de dintele 

timpului, al neglijării și nepăsării şi al diferitelor năvă- 

liri, şi că Vasile Lupul Vodă, văzând această risipire, a 

început să rezidească biserica din temelie, însă n'a finit-o 

el, ci răsvrătitul logofăt, care-i urmă în domnia țerii sub 

numele de Gheorghe Ştefan Vodă. 

Despre aceasta ne lămurește inscripția slavonă de pe ușa, 

care duce din tindă în biserică: + Gia IăpwE nous Iv 
a 

Tavpri Grejan eweză î czepuii Ea Anii Îv Îlcrpari Aust 

Bu e ît „apo (2): Această biserică a înnoit-o lo Gheorghe 

Ştefan Vodă și s'a sfârşit în zilele lui Istrati Dabija Vodă 

în anul 7170 (1662). 

Nu mult după această restaurare din temelie, biserica mă- 

năstirii din nou a fost stricată de un cutremur de pământ în- 

tâmplat în anul 1739. Tot acuma s'au ruinat și câteva din 

turnurile aflătoare în cele 4 unghiuri ale zidului și însuș 

zidul care împresoară mânăstirea. 

În această stare de ruină ex-mitropolitul Iacov află locul 

unde-şi petrecuse tinerețele, când cedă scaunul mitropo- 

politan rivalului său Gavril Calimah, episcop de Salonic, 

fratele Domnului loan Teodor Calimah Vodă (3), și se re- 

trase în anul 1760 la mânăstirea Putna, unde a trăit 18 

ani și apoi a fost și îmmormântat în anul 1778. 

Văzând Iacov această ruină, își puse în gând să salveze 

  

(1) Pumnul, 1. c., pag. 84. 

(2) Cf. Kozak, 1. €., pag. 73; greșit la, Melchisedec, ]. €., pag. 10 și 11 şi foarte 

greşit la Georgiescul, i. c., pag. 315. 

(3) Cf. Iorga, Istoria literaturii române. Bucureşti 1901, i pag. 533.
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acest locaș sfânt, menit pentru ruga, lui Dumnezeu și adă- 
postire sub recile sale lespezi a osemintelor acelui vestit 
Domn, căruia poporul îi ziceă Ştefan Vodă cel Bun, Sfânt și 
Mare. Cu ajutorul milosteniilor cerșite, la; cari .loanichie, 
episcopul de Roman, a contribuit în anul 1758 cu suma de 
500 lei, Antonie, episcopul de Roman, în anul 1760 cu suma 
de 100 lei, Dositeiu, episcopul de Rădăuţi, cu 300 lei, un sta- 
roste de Cernăuţi cu 500 lei, ieromonahii: Varlaam, Mihail, 
și Climent cu câte 100 lei, ș. a., la cari sume el a adaus 
averea, lui proprie, acest blând și învăţat arhiereu se făcu 
al treilea ctitor al mânăstirii Putna. Cheltuind la un loc 
considerabila sumă de 10.351 lei (1), fericitul Iacov, aju- 
tat și de băneasa Maria, și ginerele ei Hristoverghe, a 
restaurat și acoperit biserica în anul 1760, care dela anul 
1755 sta descoperită,. a pardosit-o cu lespezi pe dinlă- 
untru și a înfrumusețat-o cu un nou iconostas, care se află, 
și astăzi. Tot el a restaurat încă în anul 1757 poarta cea, 
mare, deasupra căreia ridică un turn, prin care se face 
intrarea în curtea mânăstirii, în 1759 a făcut chiliile de 
lemn pentru egumen, vicar și călugări, iară în 1761 a săpat 
fântâna din curte. Încă în 1757 el a restaurat zidul din 
prejurul mânăstirii, în 1759 bisericuţa sf. Apostoli Petru 
și Pavel, iar în 1760 a acoperit turnul cel mare. În 1761 
Iacov a făcut hotare pentru moșiile mânăstireșţi şi a sleit 
clopotul cel mare prin un clopotar adus anume din Leov. 

Ceva mai târziu, mânăstirea de iznov a fost acoperită (2) 
de arhimandritul Vartolomeiu Măzăreanu, care a înnoit ca- 
tapeteazma și a făcut strane în biserică și chilii pentru 
dânsul și proscorniţe. | | 

Între anii 1854—1856, vechile chilii de lemn au fostin- 

  

(1) Vartolomeiu Măzăreanu, Catastih de toate scrisorile sf. mânăstiri 
Putna din 1764, manuscris fila 82, No. 24. 

-(2) Vezi Diata lui Vartolomeiu Măzăreanu din 1 Ianuarie 1779, pag. 5. No. 
1,3, 4,5,7și8. 

Diritrie Dan, Mânăstirea şi Comuna Putna. 
3 

/0
3%
3  
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locuite cu altele de zid. Tot atunci curtea bisericii s'a lăr- 

git cu 12!/, stânjeni și a fost înconjurată cu un zid nou, 

care este și astăzi. 

În anul 1882 sa zidit pe locul clopotniţei provizorii, 
așezate de Vartolomeiu Măzăreanu deasupra pivniţei şi aco- 

perită cu draniţă, un turn înalt acoperit cu tinichea albă, 

în care sau instalat clopotele. 

Biserica a, fost. acoperită cu un acoperemânt drept de 

tinicheă neagră până la anul 1859, când i sa pus altul 

diform. de tinicheă roșie colorată, Acesta din urmă a fost 

schimbat în anul 1902 cu un acoperemânt de oale; făcut 

după. forma, celui ce eră înainte de anul 1859. 

Mânăstirea Putna, ca fundaţiune domnească, care şi-o 

alesese ctitorul ei Ştefan cel Mare ca loc de îmmormântare, 

deveni prima şi cea mai privilegiată dintre toate mânăsti- 

rile ţerii. De aceea și Ioasaf, egumenul .vestitei mânăstiri 

Neamțul, trecu la Putna luând în probatele sale mâni con- 

ducerea, ei. (1) Dimpreună cu Ioasaf veniră la Putna şi cei 

mai dibaci cunoscători ai limbii slavone oficiale din acel 

timp; Stabilindu-se aicea, ei au început a scrie condici şi 

anale, au înființat o școală mânăstirească, care apoi de- 

veni latinească (2) şi de un mare renume. 
Stând lucrurile astfel, nici nu poate fi de mirare, că 18 

bărbaţi ieșiți din această mânăstire, unii au cârmuit mi- 

tropolia ţerii, iar alții episcopiile de Roman și de Rădăuți. 

Ștefan Vodă și urmașii lui au înzestrat mânăstirea Putna, 

cu multe odoare :bisericești, cu o mulțime de privilegii și 

întinse moșii. 

Mânăstirea, care nu eră supusă .nici mitropoliei, primi 

scutirea, de ori ce dare și bir, sare gratuită din ocnele ţerii; 

preoţii și locuitorii din satele ei erau supuși sub ascul- 

(1) Iorga, |. c., pag. 127. . „. . 
(2) Romstorfer, . Das alte griechisch-orthodoze Kloster Putna. Czernowitz, 

1904, pag. 4.
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tarea şi administrațiunea, civilă a egumenilor mânăstireşti. 
Ea ridică, în folosul său birul dela unele comune, și lo- 
cuitorii din satele ei îi lucrau boierescul, iară Ţiganii îi 
erau robi. Mânăstirea, aveă mai departe privilegiul, că cei 
refugiați în zidurile ei erau siguri de ori ce prigonire și 
nu trebuiau extrădaţi. Putna, ridică mortosopia şi vama, în 
Siret şi în Vicovul-de-sus, iar în Galaţi își țineă 10 pes- 
cari, cari de 2 ori pe an pescuiau pentru dânsa, în Du- 
năre, Nistru și Siret, şi pentru peștele prins în aceste râuri 
nu plătiă nici un fel de vamă, ș. a. 

Ștefan Vodă dărui mânăstirii Putna, următoarele moşii: 
1). Satul Vicovul-de-sus, cu uricul din 15 Septemvrie 6974 (1466). 

(Protocol tabular No. 102). 
2). Satul Vicovul-de-jos, cu uricul din 20 Septemvrie 6981 (1473)(1). 

(Protocol tab. No.. 103). 
3). Venitul întreg de pe ceară din oraşul Siret, cu morile lui, 

cu vama cea mică din Vicov, și satul Cozminul, cu uricul din | 
3 Aprilie 6996 (1488). (Protocol tab. No. 130). 

4). Satele: Frătăuţi, Botuşeniţa şi Climăuţi, cu uricul din 14 
Octomvrie 6997 (1489). (Protocol tab. No. 107). 

5). Satul Cliscouţi (azi Ostriţa), cu uricul din 6 (2) Martie 6998 
(1490). (Protocol tab. No. 131). | 

6). Braniștea, cu uricul din 15 Martie 6998 (1490) și din 17 No- 
emvrie 7010 (1502). (Protocol tab. No. 99 și 100). 

1). Voitinelul, cu uricul din 16 Martie 6998 (1490). (Protocol 
tab. No. 104). 

8). Vicșanii, pe părăul Ruda, cu uricul din 15 Martie 6996 (1488). 
(Protocol tab. No. 137). 

9). Balcăuţul, cu uricul din 10 Septemvrie 6979 (1471). (Protocol 
tab. No. 140). 

10). Grecii de lângă Siret, cu uricul din 6 Aprilie 6996 (1488). 
(Protocol tab. No. 144). 

11). Ostriţa, cu uricul din 25 Aprilie 6980 (1472). (Protocol tab. 
No. 132), 

  

(1) Măzăreanu introduce în Catastihul său un uric din 20 S=ptemvrie 
6987 (1479), 

(2) L. c. se dă că dată a acestui uric ziua de 16 Martie.
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-12). Maşcăteştii, pe Suceava, cu moară, cu uricul din 16 Martie 

6998 (1490). (Protocol tab. No. 105. 

13). Maneuţii, pe Suceava, cu uricele din 2 Octomvrie 6976 

(1468), (1) şi din 7 Martie 6995 (1487). (Protocol tab. No. 136). 

14). Tarnauca, cu uricul din 7 Maiu 6987 (1479). (Protocol tab. 

No. 139). 
15). Stubeenii, cu uricul din 4 Noemvrie 7000 (1492) (2). 

16). Frumușiţa, Ezerul roşu, Balinteştii, Seliștea-Manii, Frâncenii 

şi Scheia, cu uricul din 2 Iulie 7010 (1502) (3). 

17). Nouă fălci de vie în Hârlău, cu uricul din 28 Mai, 6978 

(1470) (4),ș. a. 

Dintre aceste danii făcute de Ștefan Vodă, Braniștea 

este cea mai însemnată. Ca să se ştie întinderea terito- 

viului ei, care face jumătate din districtul Rădăuţului, las 

să urmeze respectivul uric de danie: 

«În numele Tatălui şi al Fiului și al sfântului Duh, 

Troiță sfântă, de o ființă şi nedespărțită. lată eu robul 

stăpânului meu Is. Hr. Io Ştefan Voevod, cu mila, lui 

Dumnezeu Domnul pământului Moldovei, facem ştire cu 

această scrisoare a noastră tuturor cui vor căută pre dânsa, 

sau vor auzi-o cetindu-se, iată bine am voit domnia mea, 

cu a noastră bunăvoință și cu curată şi luminată inimă, 

şi cu toată bună voia noastră şi cu ajutorul dela Dumne- 

zeu, ca să întemeiem și să întărim pre a noastră sfântă, 

mânăstire dela Putna, unde este biserica Adormirii prea- 

sfintei, curatei şi preablagoslovitei stăpânei noastre de 

Dumnezeu Născătoare și pururea fecioarei Mariei şi unde 

este egumen, rugătorul nostru Arhimandritul Kir popa 

Paisie, şi iarăș am făcut pentru sufletele acelor mai îna- 

inte întru sfinți odihniți și a părinților nostri și pentru 

a noastră sănătate și mântuire și pentru sănătatea, și mân- 

  

(1) Măzăreanu, Î. c., pag. 8, No. 2. 

(2) 
(3 

L. 
L, 

(4) L. e
s
.
s
 

) 
)
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tuirea fiilor noștri, şi am dat și am întărit acei sfinte a 

noastre mânăstiri dela, Putna, Noi şi cu blagoslovenia ru- 

gătorului și părintelui nostru Kir Gheorghe, Mitropolitul 

Sucevei și cu toată boierimea noastră, și rânduiala, pe toate 

bisericile şi cu preoţii, câţi sunt prin toate satele, ce as- 

cultă de acea sfântă mânăstire dela Putna, din ţinutul Su- 

cevii și din ţinutul Cernăuţului, anume bisericile dintru al 

Sucevei ţinut ă (1) dela Vicovul-de-jos și cu preoţii, £ (2) 

dela, Maneuţi cu preoții, î (3) biserica dela Voitin cu preoții, - 

ă (4) biserica, dela Tărnauca cu preoții, t (5) biserica dela, 

Balcăuţi, 5 (6) biserica dela Greci cu preoții, ă (7) biserica 

din Botoșani cu preoții, și iarăș în ţinutul Cernăuţului 

3 (6) biserici, în Cozmin cu preoții, â (7) în Clişcăuţi cu 

preoții, îi (8) biserica în Ostriţa cu preoţii, și încă am mai 

dat sfintei noastre mânăstiri dela Putna, Noi și iarăş cu 

blagoslovenia rugătorului nostru Ionichie, episcopul Rădău- 

țului încă 34 (6) biserici și cu preoţi iarăș din ţinutul Su- 

cevei, bisericile anume ă (1) biserica din Climăuţi și cu 

preoții, & (2) biserica din Frătăuţi și cu preoţii, î (3) bi- 

serica din Mășcătești cu preoţii, A (4) biserica din Vic- 

șani cu preoții, biserica din Balasineşti cu preoţii, t (5) bi- 

serica, cu Vicovul-de-sus, care Noi am fost. luat; acele £ (6) 

biserici și cu preoții din uricul episcopiei Rădăuţului și 

din privileghia ce a avut episcopia de Rădăuţi dela mo- 
șul nostru Alexander Voevoda, și iarăș sfintei episcopiei 
noastre din Rădăuţi Noi i-am dat şi i-am întărit în locul 
acelor & (6) biserici de mai sus scrise și cu preoții alte 
& (6) biserici și cu & (6) preoţi în ţinutul Cernăuţului, 
anume & (2) biserici și cu preoții în târgul Cernăuţului, 
î (8) biserici și cu preoţii în Cuciur, & (6) biserici la Mi- 
halce și încă ori câte biserici și cu preoți, ce se vor face 
şi să vor înnoi de acum înainte şi preoți se vor pune pe la 
toate, la acele de mai sus scrise sate mânăstireşti şi întru 
a Sucevei, și întru-a Cernăuţului ţinut, și acele toate să fie
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supuse acei sfinte a noastre mânăstiri dela Putna, și dajdie 

ca să aibă acolo a plăti și tot venitul ce se cuvine dela 

preoți unui mitropolit, și ca să aibă pre dânșii a-i judecă, 

pre toţi acei preoți igumenul dela mânăstirea Putna. lar 

protopopii sau curtenii, fie ori dela care mitropolit, sau 

episcop, iar aceia ca să n'aibă nici un lucru la acei preoți 

în veci. Și încă am întărit mânăstirii noastre dela Putna 

şi Braniște împrejurul mânăstirii, Suceava cu toate izvoa- 

vele. Începându-se hotarul acei Braniște din obârșiile La- 

vrei, opcina până la Falcău și prin muntele Falcăului până 

la potica unde-i vadul lui Alexie, la Şipote, de acolo op- 

cina până la obârșiile Sadăului și pe opcină până la obâr- 

şiile Ruscăi și până la obârșiile Săletenii, iar de acolo iar 

până la Șipotele Sucevei. De acolo la Pogoniște și la casa 

lui Benev și iarăş pe opcină până la Arsuri și opcina 

până la dealul lui Timotei și pe opeină până la runcul 

Berchezului și iarăș pe opeină până la obârșiile Viţăului 

și la obârșiile Mălesei. De acolo până la gura Putnei, unde 

cade în Suceava. Ca să fie acea Braniște a mânăstirii dela 

Putna, de prins peşte și ca să-și pască vitele, iar altul 

nimene fără de voia egumenului ca să nu îndrăznească 

întru acea, Branişte, nici a prinde pește, nici vitele a paşte, 

nici alt ori ce lucru a lucră. Acele toate de mai sus scrise, 

ca să fie mănăstirii Putnei, dela, Noi uric și cu tot venitul 

nestrămutat nici odinioară în veci, și spre aceasta este 

credinţa domniei mele, acelui de mai sus scris, Noi Ștefan 

Voevod, şi credința a prea iubiţilor fii ai domniei mele, 

Alexandru şi Bogdan și Vlad, și credința boierilor noștri, 

credința boierului Neagului, credința boierului Duma, cre- 

dinţa boierului Gangur, credința boierului Draguș vornic, 

credinţa boierului Gherman, credința - boierului laţeo Hu- 

dici, credinţa boierului Dajboga, credința boierului Steful 

Hotinceanul, credința boierului Micotă și a boierului Răţă și 

părcălabii de Neamţ, credința boierului Andreica Ciortori-



ceanul, credința boierului Grozăi Orheianul, credința boie- 

rului Săcară, părcălabul de cetate nouă, credinţa boieru- 

lui Clanău spătar, credința boierului Boldur visternicul, 

credinţa boierului Irimia postelnicul, credinţa, boierului Frun- 

teş stolnicul, credința. boierului Șandru comisul, și credința 
a tuturor boierilor noștri moldovenești, a mari și mici. lar 

după a noastră viaţă, cine va fi domn pământului nostru 

din fiii noștri, sau din neamul nostru, sau ori pe cine va 

alege Dumnezeu a fi domn pământului nostru Moldovei, 

acela, să nu strice a noastră danie și întăritură, ci să o 

întărească și să o întemeieze, pentrucă le-am dat și le-am 

întărit acei sfinte a noastre mânăstiri dela Putna, pentru 

sufletele a celor mai înainte întru sfinți odihniţi a părin- 

ților noștri și pentru a noastră sănătate și mântuire și 

pentru sănătate și mântuirea fiilor noştri, iar cine se va, 

ispiti acele a le strică, acela, ca să fie blestemat de Dom- 

nul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Is. Hr. și de prea- 

curata, lui Maică și de A (4) evangheliști şi de căpetenia 

a Bi (12) apostoli, Petru și Pavel, și de ceilalți şi de iii 

(318) sfinți părinţi dela Nichea, şi de toţi sfinţii carii lui 

Dumnezeu bine au plăcut, şi ca să fie asemenea ludei şi 

blestematul Arie, și ca să aibă împărtășire cu Jidovii aceia, 

cari au strigat asupra lui Hr. Dumnezeu, sângele lui asu- 

pra lor și asupra fiilor lor. lar spre mai mare întăritură 

a tuturor acelor de mai sus scrise am poruncit credincio- 

sului nostru boier Tăutului logofăt, ca să scrie și pece- 

tea noastră să o lege la aceasta a noastră scrisoare. 

Au scris Teodor diac din Suceava în anul 6998 (1490) 

Martie în 15 (1). 

(1) Aceasta este traducerea acurată de sub Inv. Nr, 124. — Traducerile 

germane din Protocolul tabular No. 9, din Inventar. des Klosters Putna 
ex 1863, pag. 2 și 3 adusă de Wickenhauser în Geschichte der Klăster 

Woronete u. Putna, Czernowitz 1888, tom. |, fasc. 2, pag. 173—175, sunt 

neexacte. -
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Această braniște Ştefan Vodă a lărgit-o cu uricul din 17 
Noemvrie 7010 (1502) (1), la care Vasile Lupul Vodă a mai 

adaus ceva cu hiisovul din 15 Aprilie 7155 (1647). (2) 

Braniștea 'se compune din următorii munți: 

1). Bucovul lui Goiân, 2). Cornul, 3). Săcălușul, 4). în 

tre păraie, 5). Gigeul, 6). Dealul între Putne, 7). Dealul- 

Crucii, 8). Dealul-Săcării, 9). Măgura, 10). Gropile, 11). 

Mintea, 12). Juroviţa, 13). Tomnatecul, 14). Bobeica, 15). 

Țapul, 16). Lucina, 17). Moldova și 18). Păgăniștea. 

Pe teritoriul Braniștei s'au format cu timpul următoa- 

rele sate: 1). Putna, 2). Carlsberg, 3). Straja, 4). Sădăul, 
5). Atinenţa Ulma, 6) Seletinul, 7). Atinenţa Ropocelul, 8). 

Plosca, 9). Șipotul și 10). Moldova sau Suliţa. 
După încorporarea Bucovinei la imperiul Austriei, mo- 

şiile mânăstirii Putna, ca şi ale celorlalte mânăstiri din țară, 

sau luat din mânile egumenilor și sau predat în admi- 
nistraţia statului. Din acel moment numărul călugărilor 

mânăstirii a scăzut și nici odată n'a ajuns maximul admis 

de 25. Astăzi mânăstirea Putna este locuită numai de 13 

fețe monahale, dintre cari 4 ieromonahi dimpreună cu egu- 

menul. 

Mânăstirii s'au lăsat numai puţine locuri în administrare 

proprie şi anume: 

1). Fănaţul din Ursoaia cu o suprafaţă de 23 juguri, 
2). Cel din Brusturi-Sihăstrie cu o suprafaţă de 57 jug. 1.432[0, 

3). Păscătoarea Ceahâr cu o suprafaţă de 51 jug. 30030, 

4). Pomătul mânăstirii cu o suprafață de 7 jug. 8906, 

5). Livada din sudul și vestul mânăstirii cu o suprafaţă de 3 

jug. 1.06106, 

6). Un loc pentru legume în sud-ostul mânăstirii cu o suprafaţă. 
de 7 jug. şi 

7). O grădină în apropierea bisericii parohiale cu o suprafaţă 

de 3 juguri 2880], 

4) Protocol tab. No. 99. 
(2) L. e., No. 100.
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Mânăstirea Putna primeşte pe an din fondul religionar 
gr. or. al Bucovinei următoarele: 

1). Pentru cumpărarea de peşte. . . . . . . 490cor.— 
2). Pentru măcinatul pânii trebuincioase. . .: 63 »— 
3). Pentru susţinerea cailor . . eee e 140 »5Dbani, 
4). Sâmbria a ?argaţi. . . . . . . . . . ,1092 »— 
5). Spesele călătoriilor egumenului .. . . . . 52 »48 bani, 
6). Pentru adusul a 70 corețe ovăs dela Solca . 73 »50 » 
1). Pentru 375 centenare defân. . . . . . . 390 »6v » 
&). Pentru 8 care de paie de așternut . . .. 42 »— 

Egumenul primește un salariu fix anual de 3.200 coroane, 
pe care-l ridică lunar la visteria, i. r. din Rădăuţi, vicarul 
său 1.200 și ceilalți călugări câte 600 coroane pe an. 

Afară de salariu, egumenul beneficiază de 6, iară cei- 
lalți conventuali de câte 4 stânjeni de lemne de ars. Ie- 
„romonabhii împărțesc încă veniturile sărindarelor, liturghii- 
lor, ungerilor cu untuldelemn sfințit, sfințirilor de apă, 
acatistelor, etc. 

Fiecare călugăr dispune de 2 chilii destul de spaţioase 
și luminoase. 

Mânăstirea, Putna, primește din pădurile fondului religio- 
nar pentru trebuința bucătăriei 50, pentru încălzitul odăi- 
lor pentru oaspeţi 4, pentru refectoriu și servitori câte 
10 stânjeni de lemne. 

La, fine, trebue să amintesc că egumenul, pentru primirea, 

oaspeților—totdeauna numeroși—pentru 3 zile, primeşte din 

fondul religionar bagatela sumă anuală de 600 coroane.



CAP. III. 

Biserica mânăstirii Putna. 

Biserica mânăstirii Putna, se prezentă în forma unei cruci 

simple. Ea are o lungime de 36.8”, o lăţime în naos de 

14.4”, iar în alte locuri de 10.8” și o înălţime la vârful 

crucii principale de 33". 

Păreţii ei sunt construiți din cadre și piatră crudă ne.- 

cioplită și tencuiți pe ambele părţi cu var. Ei sunt spri- 

jiniți de 12 picioare tari de zid, cari ajung aproape de 

acoperemânt. lile se par că au fost alăturate zidului bise- 

ricii mai târziu. Pe piciorul scurt care sprijinește păretele 

de sub fereastra altarului, se află împlântată o cruce mică 

de piatră cioplită. Se presupune că ea indică un mormânt 

al cuiva sub acest picior de piatră. Împrejurul altarului 

și întregii biserici se încinge un fel de prispă de piatră 

cioplită. 

Zidul bisericii de o grosime de 1":574* este ornat jur 

împrejur c'o ghirlandă de piatră frumos cioplită, iar aproape 

de acoperământ cu cărămizi roșii. 

Biserica are 9 ferestre de o formă gotică, cuprinse pe din 

afară, în cadre de piatră cioplită și înzestrate cu ornamente. 

Ele au o lărgime de 52“ şi o înălţime de 174%: Pe 

din lăuntru ele sunt încadrate în stejar și prevăzute cu 

gratii de fier; afară de aceste ferestre posedă și tinda bi- 

sericii 5 ferestre, din cari 3 se află în păretele dinspre 

apus, iar câte una lângă ușile de intrare, cari se află pe
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amândouă părțile bisericii. Și aceste ferestre au o formă 

gotică, sunt prinse în cadre de piatră cioplită și înzestrate 

deasupra cu flori de piatră. Câte un stâlp de piatră divi- 

zează aceste ferestre în două. Pe cele 2 ferestre marginale 

din păretele apusean al tinzii bisericii, se află câte un 

cap de bour ca ornament. Azi sticlele ferestrelor bisericii, 

afară de cele 2 ferestrui, cari și ele luminează altarul, 

sunt colorate și pe dinafară scutite cu nişte rețele de 

sârmă. 

În tinda bisericii se intră din partea de miazăzi a bi- 

sericii prin o ușă joasă gotică. Cadrele ei de dinafară con- 

stau din piatră cioplită, iar din lăuntru din lemn tare de 

stejar. Deasupra acestei uşi se află ca ornament o piatră 

cioplită, iar mai sus în zid o ocniță în forma semicercu- 

lui, unde este zugrăvit tabloul Adormirii Maicii Domnului. 

Cu toate că tabloul este șters de ploaie, el n'a fost înnoit 

cu ocaziunea reparării bisericii. 

Ușii amintite de lemn de stejar și ferecate cu fier co- 

respunde pe partea de miazănoapte a tinzii altă uşă de 

o asemenea, formă şi construcţiune. 

Pe păretele răsăritean al tinzii, şi anume de ambele 

părți ale ușii, care duce în pronaos, se văd tablourile 

„încă bine conservate ale unor sf. părinţi. Deasupra ușii 

amintite este zugrăvită icoana hramului bisericii, iar de- 

desubtul ei dejă amintita inscripţie slavonă, care spune 

vizitatorilor acestui loc sfânt, cum Gheorghe Ștefan Voevod 

a înnoit această biserică, care sa sfârșit în anul 1662, pe 

timpul domniei lui Istratie Dabija Voevod. 

Ușa pronaosului este grea și de stejar ferecat frumos 

cu fier lucrat în flori şi provăzută cu un lacăt mare. Ușa 

se deschide înlăuntrul pronaosului. 

Pronaosul de formă pătrată are o lungime de peste 

9", o lăţime de 8": şi o înălțime, măsurând până la mij-
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locul boltei, de mai bine de 16" și este luminat de 4 

ferestre. . 

Între pronaos şi naos este.un zid despărțitor de 1.89. 

grosime: Intrarea în naos se face prin o ușă grea de ste- 

jar, ferecată cu flori de fier. Ea se compune din 2 părți, 

cari ambele posedă, ca ornamente, bumbi mari de aramă 

și mânere aurite de bronz. Cadrele ușii sunt de piatră 

massivă cioplită. 

Naosul se compune din 2 părţi: 

Partea întâia are o lungime de 4”: 20” și este des- 

părţită de adevăratul naos prin un zid sprijinit de 2 stâlpi 

mari de piatră. Aceștia să-i fi pus mitropolitul Iacov spre 

a asigură cupola bisericii. 
Partea aceasta a naosului își primeşte lumina trebuin- 

cioasă de afară prin 2 ferestre de asemenea formă și mă- 

rime, ca și cele din pronaos. _ 
Partea a; doua a noasului, luminată de 6 ferestre, are 0 

formă pătraţă. În mijlocul naosului, deasupra boltei, se ri- 

dică un turn, care și el contribue cu cele 12 ferestre gotice 

ce le are, ca şi turnulețul de deasupra lui cu 6 ferestre 

mici, la luminarea naosului. 

Naosul este înzestrat cu ornamente de piatră cioplită, 
cari de ambele părţi ale iconostasului sunt înfrumusețate 
cu mici capete de bouri. 

Altarul boltit şi în forma unei elipse își primește lu- 
mina prin 3 ferestre și 2 ferestruice. El este înzestrat cu un 
frumos iconostas lucrat în anul 1773 în sculpturi aurite. 
În unele locuri aurul şi pictura, sunt defecte. Ușile late- 
rale ale altarului au fost făcute din nou în anul 1879, 
iar cele 4 icoane principale au fost din nou zugrăvite în 
1893, iară în 1904 rău restaurate. 

Păreţii bisericii au fost văruiţi pe din năuntru în 1904 
cu 0 coloare galbenă-castanie, iar cupolele cu albastru des- 
chis. Pe din afară păreții au fost daţi cu o'coloare cenu-
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şie deschisă. Lespezile, pardoseala cea veche a bisericii, 

au fost așezate ca trotuar jur împrejurul bisericii, iar bi- 

serica a, fost pardosită cu plăci roșii-castanii. 

Până la anul 1859 biserica Putnei eră acoperită cu ti- 

nicheă neagră în forma unei piramide optunghiulare. 

În anul amintit biserica s'a acoperit cu tinicheă roșie, însă 

cu totul diform și necorespunzător, așă că: acoperemân- 

tul ascundeă jumătate din turnul bisericii. Abiă acope- 

rirea din anul 1902, făcută după planul arhitectului Rom- 

storfer, arată turnul bisericii în toată frumusețea lui. El 

este în 8 unghiuri, cari posedă ca ornamente 8 columne 

foarte frumoase de piatră, înzestrate cu felurite sculpturi. 

Deasupra acestui turn, ale cărui margini sunt jur împrejur 

acoperite, ca şi întreaga biserică, cu oale cărămizii împe- 

striţate cu altele negre, se ridică un turnuleț, și acesta în 

8 unghiuri, care are o înălțime de 4” și o lățime de 21/m- 

Turnuleţul are 4 ferestruici gotice și deasupra lor jur îm- 

prejur ca ornamentică niște ocnițe. Și el este acoperit cu 

oale. În vârful acoperământului turnulețului, care are forma 

unui clopot, se află pe un glob mare bine aurit o cruce 

înaltă susţinută de 4 lanţuri înțepenite în acoperământ și 

ornată cu-o semilună aurită. 

Turnul desparte acoperământul bisericii în 2 părţi și 

anume în o parte mai mare, care acopere naosul, pro- 

naosul și tinda și alta mai mică pusă deasupra altarului. 

Biserica este înzestrată cu 6 cruci la fel cu cea a tur- 

nului. După repararea recentă, aspectul bisericii este mă- 

reţ și împunător. 

Afară de această biserică, mănătirea Putna posedă încă 

şi o capelă de iarnă zidită în anul 1854 alăturea cu edi- 

ficiul cu două rânduri, locuința egumenului și odăile oas- 

peţilor. Capela a fost zidită pe locul bisericii de lemn ri- 

dicate de mitropolitul Iacov în anul 1759 în onoarea sfin-
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ților apostoli Petru și Pavel..Capela, măsoară în lungime 15», 

în lățime 10" și în înălțime 4”. 

Deasupra uşii: apusene, astăzi astupată cu zid, a cape- 

lei se află o tablă de piatră cu emblema Moldovei, adică 

capul unui zimbru cu o stea între coarne, cu soarele în 

dreapta şi un leu cu coada ridicată în sus în stânga. De 

unde s'a luat această piatră şi sa pus aici, nu se știe. 

Piatra, măsoară în lungime și în lățime câte 1" şi poartă, 
__ wb 

  

următoarea inscripție slavonă: Baârotretin | rirpt [sem]an 
FN EA - 

Spate... |... Bank Îw acăâpn Boti în Boraa Borră 

guS AoEparo Gredana Boeg5.....ph..... npu |firSmenrt Îw.... 

gat „3ăs Alan (1): Dreptmăritorul Domn al ţerii Moldo- 

vei, marele Io Alexandru Voevod, fiul lui Bogdan Voevod, 

nepotul bunului Ştefan Voevod........ sub egumenul 

lo... în anul 7069 (1559) Maiu. 

Forma arhitectonică a acestei capele este de tot sim- 

plă. Capela se compune din naos şi altar, care are o 

lungime de vreo 2-95“: și o lățime de 8". Altarul este 

boltit și luminat prin 2 ferestre mari, pe când însăș ca- 

pela își primește lumina dinspre meazănoapte prin o fe- 

reastră înaltă, iar dinspre apus prin una mică rotundă. 

Păreţii capelei sunt văruiţi pe dinlăuntru și din afară alb; 

pe jos capela este pardosită cu lespezi de piatră. 

Ctitorul acestei capele este Isaie Baloșescul, episcopul 

Bucovinei, care a lăsat o fundaţiune de 3.500 îl. pentru 

zidirea, ei. Pentru frumosul iconostas şi înfrumusețarea ca- 

pelei cu cele trebuincioase, arhimandritul Artemon Bortnic 

a jerfit 2.000 fl., ieroshimonahul Venedict Șmighelschi 

1.000 fl., ambii din Putna, şi Ilie Ilschi, mare proprietar 

din Crasna, 100 îl. | 

Capela, care a fost sfinţită în 10/22 Noemvrie 1856 în 

onoarea, sfinţilor apostoli Petru și Pavel de arhimandri- 

(1) Vezi ILozak, |. c., pag. 9, și greşit la Melhisedec, |. c., paz. 20.
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tul Artemon Bortnic, ca delegat episcopesc, are deasupra 
acoperemântului un turnișor de 4" înalt, deasupra căruia. 
lucește o frumoasă cruce luată dela biserica, Sihăstriei. 

În ograda bisericii se află şi un turn înalt, acoperit cu 
tinicheă albă, zidit în anul 1882 cu suma de 14.000 co- 
roane din fondul religionar gr.-or. al Bucovinei, care turn 
servește ca. clopotniţă. În ea, se află 5 clopote și anume: 

1). Clopotul cel mai. mare, numit Buga, făcut de Ştefan 

cel Mare în anul 1482 (1). El cântărește 1.565 kilograme. 
Acest clopot dogindu-se de mai multe ori,a fost sleit de 

iznov de atâtea ori, și anume în anii 1760, 1793 (2) și 1818. 

Clopotul de astăzi poartă pe o parte insigniile Moldovei, 

iar pe celelalte 3 părți următoarea inscripţie română cu 

caractere cirilice (3): «S'au lucrat de maister Mihail Fă- 

găraș, clopotar al k. k: Bucovinei. 
«Acest clopot anume Buga al mânăstirii Putnei la anii 

dela, Hristos 1484 sau făcut .de ctitorul ei, de fericitul 

Ștelan Voevod cel vestit, iar la anii 1760 sau stricat, și 

mânăstirea cu ajutorul mitropolitului Iacov Putneanul l-au 

prefăcut (4); și la anii 1793 iarăș sau stricat și la anul 
1818 prin silinţa, egumenului Filaret Bendevschii cu. aju- 
torul boierilor Ilie Iischii, Dimitrachii Costân şi Vasile 

Vasilcă iarăș de iznoavă s'au prefăcut. Auzi, Doamne, gla- 

sul lor.» 

2). Clopotul numit «Ușerul», care cântărește 1.150 ki- 

lograme și este prevăzut cu următoarea inscripție slavonă: 

- Mie ez Xpicra Bra etpeni luv Ilerpz BOEBOAA rocrioAăp Bean 

Aloaaagckon caTgopui cu 3801 npni apkuaanapurb GiaSanu 8 at 

(1) Măzăreanu, L c., p. 195. 
(2) Georgiescul,-]. c., pag. 317, și notiţa făcută de dânsul în Cataschuihul 

lui Măzăreanu, |. c. 
(3) Vezi și S. Fl. Marian, Câteva inscipţiuni şi documente din Bucovina. 

București 1885, pag. 9. | | 

(4) EI s'a dogit în 5 lunie 1760 și s'a sleit de iznov în 2 lunie 1761 de 

clopotarul Teodor-Polianschii din Heov. Vezi Măzăreanu, |. e.
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“Ban: Cel: întru Hristos Dumnezeu credinciosul lo Petru 

Voevod, Domnul ţerii Moldovei a făcut acest clopot sub 

arhimandritul Siluan în anul 7038 (1530). (1) 

3). Clopoţul numit «Siluan», după numele ctitorului 

său arhimandritul Siluan. EI cântârește . 840. kilograme și 

poartă . următoarea. inscripție slavonă: +. bz afin BÂrSĂTII- 

garo . rocnoaapa IV Ilerpa gocgoani. apXiatanapur îepomonak Gu- 

ASan. CATBOPH CZ BOW. Aa CROĂ ASLUĂ. Îi CEOHX pPWAHTEAL. E 

Akbr „3an Avbcbua IOATE IS: În zilele dreptmăritorului Domn 

Io. Petru Voevod, arhimandritul ieromonah Siluan a făcut 

acest clopot pentru sufleţia sa și a părinţilor săi, în anul 

7038 (1530), în luna lui Iulie 16. (2) 

4). Clopotul numit «Blagovistnic» cântărește 318 kilo- 

grame. El este făcut de Ștefan cel Mare, după cum arată 

- ummătoarea lui inscripţie slavonă : +. Gredann Boegwaa roc- 

noAapz 3tAtau AoaAagcien CATBOPH CN FAMBBAN AMOHACTIIPIO 

cgocatovy wr Iloyruore npi âpknmanapura Ilancia Aaaa E at: 

„Suzen: Ioan Ştefan. Voevod, domnul ţerii Moldovei a îfă- 

cut acest clopot mânăstirii sale din Putna sub arhiman- 

ritul Paisie scurtul în anul 6998 (1490). (3) 

5). Clopotul numit «Micul» cântărește 102 kilograme 

şi are împrejurul său inscripţia română: «Acest clopot 

sau făcut la sahastria Putnei de Ieroshimonach și stareţ 

Sila la anii 1761». Stricându-se, a fost turnat a doua oară. 

În anul 1885, toate aceste clopote menţionate au primit 

o armatură modernă, care înlesnește tragerea lor. 

  

„ (1) Vezi Georgiescul, 1. e., care îl face,greșind, pre Ştefan Vodă ctitor al 
acestui clopot. El â fost din nou sleit şi poartă astăzi următoarea inscrip- 
ţie română : «Campana, aceasta, este oferată de Principele Ştefan (sic!) la anul 
1530 mânăstirii Putna, și fiind stricată la anul 1885, din nou s'a făcut sub 

arhimandritul mitrofor Dezideriu Cozub de meșterul Andrei Geib.» 

(2) Vezi, greșit, la Georgiescul, 1. c., pag. 318, și asemenea la S. FI. Marian, 
1. e. pag; 10, care zice că Petru Voevod a făcut acest clopot. Dacă ar fi 

aşă, atunci cu nedrept sar numi clopotul «Siluan». ci ar trebui să-i zică 

Petru. 
(3) Vezi şi Marian, |. c., şi greșit la Georgieseul, |. c., pag. 318.
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Afară de aceste 5 clopote înșirate, mânăstirea Putna 
posedă încă un clopot mic, aflător în curte, cu care se 
chiamă călugării la masa din refectoriu, sau cum îi zic 
ei, la trapeză. [El are următoarea inscripție : + Aliexana u- 
poaanon ElSrimaucni. Bapaoaomen apkimanapur IS gat „aco: 
Mihail ierodiacon din Putna, Vartolomeiu arhimandrit Putnei, 
în anul 7260 (1762). 

Alt clopoțel se află în turnul de deasupra porţii mânăs- 
tirii, „care trăgându-se - avizează pe portar despre sosirea 
oaspeților. El are următoarea inscripție : 1754 rog : dras: 
10: aAbaan neurrom ACEpoXOTIIIk AaTeasii AC Xpam5 Daaro- 
etapenia Iipec : Buy e cuurerz IISruâneniii: În anul 1754, în 
10 Octomvrie, făcut cu cheltuiala dăruitorilor din voie 
bună pentru hramul Bunăvestirii a preasfintei Născătoarei 
de Dumnezeu din schitul Putnei. 

Se mai află încă 2 clopoțele, unul în refectoriu și altul 
în locuința, egumenului. 

Dimitrie Dan, Mânăstirea şi Comuna Putna.



CAP. IV. 

Mormintele ctitoreşti din mânăstirea Putna. 

În biserica mânăstirii Putna se află mai multe morminte, 

din cari opt sunt acoperite cu pietre mormântale înzestrate 

cu inscripții slavone. 

La stăruința egumenului Putnei Artemon Bortnic, care 

făcuse săpături în pridvorul bisericii, unde a dat de o in- 

trare zidită de cărămidă (1), mormintele ctitorești au fost. 

deschise, începând cu ziua de 11/25 Noemvrie 1856, la 7? 

ore dimineaţa, în prezența comisiunii compuse din: con- 

cepistul guvernial Anton Schânbach, inginerul direcţiunii 

Anton RSI, medicul districtual Dr. Vincenz Szymonowicz 

şi consilierul consistorial protosincelul Teoctist Blajevici. 

şi a întregului convent mânăstiresc și a altor persoane. 

Cercetarea mormintelor a durat până la 11/23 Noemvrie. 

Cu această ocaziune s'a dresat și subscris un proces ver- 

bal de toți membri comisiunii despre starea mormintelor 

şi a lucrurilor aflate în ele, care s'a supus apoi prezidiu- 

lui guvernului ţerii în 3 lanuarie 1857 sub No. 469. 

întâiu s'au cercetat mormintele ctitorești aflătoare în pro- 

naosul bisericii. Aicea se află atât în partea dreaptă, cât. 

şi cea stângă, sub scobiturile ferestrelor celor de dinainte 

câte 2 morminte ctitorești. Deasupra celor 2 morminte, 

cari sunt aşezate sub zidul bisericii, se ridică câte un 

  

(1) E. A. Romstorfer, Die Erâffnung der în der gr.-ort. Klosterkirche Putna. 

befindlichen Fiirstengrăber îm Jahre 1856. Czernowitz 1904, pag. 5.
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baldachin de piatră postat pe columne și înzestraţ cu em- 
blema Moldovei. Jos lângă aceste morminte ss mai află, 
alte două. 

4). Pe partea dreaptă a pronaosului sunt mormintele: 
1) al lui Bogdan Voevod și 2) al surorii sale Maria, fiii 

lui Ștefan cel Mare. 

ad. 1). Piatra nisipoasă de pe mormântul lui Bogdan 
Vodă are o lungime de 176“. și o lăţime de 72": și po- 
sedă un ornament în stil romanic cu următoarea inscripție 
slavonă: 

a câu rpo € Garsărugare!ciiua În Eaana poe rii SEAMAN 
dlSaacenen ciia Greana goeoan irurepa €rbu deurban cen!fi:e 
npcratu ca Ha humus mrbat [E] gâro ate. mia ânpnata 
B Ba noaSHoii: (1): Acesta este mormântul dreptmărito- 
rului Domnitor Io Bogdan Voevod, Domnul țerii Moldo- 
vei, fiul lui Ștefan Voevod, ctitorul acestui sfânt locaș, ca- 
rele sa mutat la veșnicele locașuri în anul 7025 (1517) . 
Aprilie 20, la miezul nopţii. | 

ad. 2). Piatra, nisipoasă de pe mormântul Mariei are o 
lungime de 173% și o lăţime de 64. și un ornament bi- 
zantin pe dânsa cu următoarea inscripție slavonă: 

n HA 
au cân E rpo Alapin pesSaua'nHana Aare Gredana Bors riip'b 
Beman ALSaagekon [3] rruropa etbn ieu'zban ce. ie np'bcrazii 
Ga elunuaih WBnTbacat [3] Bare „as mâa Ai fii: (2): Acesta, 
este mormântul Mariei numită eneajna, fiica, lui Ştefan Voe- 
vod, Domnul țerii Moldovei, ctitorul acestui sfânţ locaș, care 
sa mutat la veșnicile locașuri în anul 7026 (1518), luna 
Martie 18. 

b). Pe partea stângă a pronaosului se află mormintele: 

> 

(1) Vezi Dr. Kozak, ]. c., pag. 89, pe când Georgiescul, |. c., pag. 307, şi Mel- 
chisedec, |. e., pag. 14, cetesc greșit. 

(2) Vezi Dr. Kozak, 1. c., pag. 90, și greșit la Georgiescul, 1. e., şi Melchi- 
sedec, |. c. -
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1). al Mariei, Doamna lui Petru Rareş şi 2). al lui Ștefă- 

niță V Voevod. 

ad. 1). Piatra nisipoasă de pe mormântul Mariei, Doamna 

lui Petru Rareș. are o lungime de 179% și o lăţime de 

65. Ea posedă un ornament foarte frumos de flori și 

următoarea inscripție slavonă: 

aL A 

[3] Barcău fi XU ateu Tivâus Ilerpz poezoAa rnph BEMaii 

Aoadeenon - Spacii rpw cz riul cect Alapiu * e 1. | mp bc- 

Taz CA Hz Brhunni WBiTba€ ebanaa Ci NAaMA * BabT * „3â3 

sua îSutia * ii * an [XX] (1): Dreptmăritorul și de Hristos iu- 

bitorul loan Petru Voevod, Domnul țerii Moldovei, a înfru- 

museţat acest mormânt Doamnei sale Maria, care sa și 

mutat la veşnicele locașuri, veșnica ei amintire, în anul 

7039 (1529), luna lui Iunie a 28-a zi. 

“ad. 2). Piatra nisipoasă de pe mormântul lui Stefăniţă 

Vodă samănă cu a lui Bogdan Vodă, are o lungime de 

142%. şi o lăţime de 61%, respective 54” și urmă- 

toarea inscripţie slavonă: Eu Bâroăretu îi XE OAB Bau În” 

ep A BR 

IlErpz BoegSaa riipn. 3fatan AlSadeenon: Spacă pu cz BuSKS 
E AM 

cBo | îmS GrâbpauS |eoreSAb ; îie n np'tcraBun” gbunu WeuTbas; 

găro „3ăe Aha .... (2): Dreptmăritorul și de Hristos iu- 

bitorul Io Petwu Voevod, Domnul ţerii Moldovei, a înfrumu- 

sețat acest mormânt nepotului său Șteian Voevod, care sa 

și mutat la veşnicele locașuri în anul 7035 (1527) luna .... 

Și în naos se află 4 morminte ctitorești, și anume 2 în 

partea dreaptă sub un baldachin (3), ca și cele din pro- 

naos: 1) mormântul lui Ştefan cel Mare și 2) jos alăturea 

(1) Vezi Dr. Kozak, |. c., pag. 91, și Georgiescul, |. c., pag. 308, şi Melchi- 

sedec, |. c. 

(2) Vezi Dr. Kozak, 1. e., pag. 9%,și Melchisedec, Le, pag, 15, și greșit la 

Georgiescul, 1. c., pag. 309, 
(3) Acest baldachin s'a luat în anul 1871, când s'a așezat pe mormântul 

lui Ştefan cel Mare dulapul cu odoarele aflate în mormintele ctitorești, etc.
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cu dânsul al Doamnei lui, Maria, fiica lui Radu Vodă, 
și 2 în stânga sub un asemenea baldachin, și anume: 1) 
mormântul Doamnei Maria de Mangop și 2) jos alăturea cu 
dânsul mormântul lui Bogdan și Petru, fiii lui Ștefan Vodă. 

a). Pe partea dreaptă a naosului: 
ad 1). Lespedea de pe mormântul lui Ștefan cel Mare 

este de marmoră de Carrara de coloare albă-gălbuie, lungă, 
de 183“ și lată de 81“. Ca ornament sunt flori sculp- 
tate și următoarea, inscripție slavonă: E Bafoăriten 
rin |X]] ÎG Grid tornoă. Baie atât înp' aftan AlSadu- 
chou. | în Boradnia Roctă. | ririirep' fi czărea” clu doreau 
cent * fie E aci. n npterati uz ebunuti voririli(r)ae |! sâmu 
pe A Hi rneresă . ab... (|): Dreptmăritorul 
Domnitor Io Ștefan Voevod, din mila, lui Dumnezeu Domnul 
țerii Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, ctitorul și zidi- 
torul acestui sfânt locaș, care aice zace și s'a mutat la, 
veșnicul locaş în anul 7... luna....... și a domnit 
ani .... 

Această inscripţie ne arată că, Ștefan cel Mare, pe când 
eră în viață, şi-a, pregătit piatra mormântală. Murind el, 
piatra a fost simplu așezată deasupra mormântului: fără 
a mai ciopli în ea ziua, luna şi anul morţii și anii dom- 
niei lui. Această omitere a, îndreptat-o Bogdan Vodă, fiul 
lui Ştefan cel Mare prin aceea că a pus pe mormântul 
tătână-său un acoperemânt pe care a cusut data morţii 
și timpul domniei lui, adică: Marţi în 2 Iulie 7012 (1504) 
la 4 ore după amiazăzi, și 47 ani și 3 luni de domnie. (2) 

ad 2). Piatra de marmoră albă-gălbuie de pe mormân- 

    

(1) Vezi Dr. Nozak, |. e., pag. 84, şi Melchisedec, 1. e., pag. 16, şi greșit 
Georgiescul, î. c., pag. 303. 

(2) Vezi N-rul Inventarului 308 și Melchisedec, ]. e., pag. 26. Ştefan Vodă 
a domnit în realitate 47 ani, 2 luni și 3 săptămâni. Vezi Bogdan, Cronice 
inedite atingăloare de istoria Românilor. București 1895, pag. 48.
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tul Mariei, Doamna lui Ștefan cel Mare, are o lungime de 

170%. și o lățime de 52“. Ea este înfrumuseţată cu flori 

şi arată următoarea inscripție slavonă: + can rpi ă Aljin! 

râu. Azi PaaSaa BOEBS rima Gredana Borgoapi riipk | Zeatafi 

Hidpalgenon fine îi npberăzii uz ebunknvarirbat Bare mă. 

Aa ... (1): Acest mormânt este al Doamnei Maria, liica 

lui Radul Yoevod, Doamna Domnitorului Ştefan Voevod, 

Domnul țerii Moldovei, care sa și mutat la veșnicul lo- 

“caş în anul 7... luna... (2) Şi pe această piatră lip- 

sește anul, luna și ziua morții Mariei, Doamnei lui Ştefan 

cel Mare; pe lângă calitatea pietrei, semn și această lipsă, 

că Ştefan Vodă și această piatră a pregătit-o, încă când 

eră în viață, dimpreună cu a sa. 

b). Pe partea stângă a naosului: 
ad 1). Piatra nisipoasă de pe mormântul Mariei de Man- 

gop, Doamna lui Ştefan cel Mare. Lespedea măsoară 172“: 

în lungime și 78“ în lăţime şi poartă inscripția slavonă: 

+ 8 ăb „Sine iu At Qi. npberagii | ca Bâroucrugaa pana Bila 

Alapia : rocnoiă BArouncTuBare Îvanna | Gredana goegoani riip'b 

Beman AiSaatcnoni - Tia Boraana oegoani | (3): În anul 6985 

luna, Decemvrie 19 (1476) a răposat dreptmăritoarea roaba 

lui Dumnezeu Maria, Doamna dreptmăritorului loan Ștefan 

Voevod, Domnul ţerii Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod. 

ad 2). Piatra de pe mormintele lui Bogdan și Petru, fiii 

lui Ștefan cel Mare, este o lespede nisipoasă, ornată cu 

emblema Moldovei, şi înzestrată cu următoarea inscripție: 
X 

+ Gin rpoat căra | pan Bm Boraana îi Ilerpă cfis Îv Cr 

(1) Vezi lozak. ]. c., pag. 87, și greșelile la Melchisedec, |. c., pag. 17, şi 

Georgiescul, |. c., pag. 805. 
(2) Letopiseţul ne spune, în tom. ], pag. 151, că această Marie a murit 

într”'o Miercuri, în săptămâna albă a anului 7019 (1511), carea căzut pe ziua 

de 26 Fevruarie. , 
(3) CE. Kozak, ]. c., pag. 80; Melchisedec, |. e., pag. 17; Georgiescul, |. c,, 

pag. 305. ”
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| „e) 
dana Boegoam riip: aeman | AlSaaecron | ne nplcraume a 

î 
Doraaun gât „sina mila] uSaia îs Ierpr cât „sânu no ia: (1): 

Aceste morminte sunt ale robilor lui Dumnezeu Bogdan 
şi Petru, fiii lui lo Ştefan Voevod, Domnul ţerii Moldovei, 
cari au și răposat, Bogdan în anul 6987, luna lui Iulie 
26, Petru în anul 6988, Noemvrie 21 (1479 și 1480). 

Afară de aceste morminte indicate prin pietrele dedea- 
supra lor, sa mai aflat lângă mormântul lui Bogdan Yoe- 
vod un mormânt, fără piatră mormântală, despre care nu 
se știe cine odihnește într'însul. 

Și în tinda bisericii se află 3 morminte acoperite cu 
pietre mormântale și anume: 

1). Lângă fereastra stângă de lângă ușă se află mor- 
mântul lui Teoctist, Mitropolitul Sucevei. Piatra de pe mor- 
mânt i-a făcut-o Ştefan Vodă. Ea are o lungime de 195%: 
și o lăţime în partea de sus de 57%, iar în cea de jos 
de 49", este înfrumusețată cu ornamente, cari samănă 
celor de pe piatra mormântului lui Bogdan Voevod și 
posedă următoarea inscripție slavonă: [+] Bârureru râiprz 
am | an AlSaacuon: În Grea Eoegwaa. Cu Boraana B9- 
EVA Ofpacii rpotb că: MO na—[urtat]$ atrpo | noauroy 

, _ „0 0) 
Gssagenomoy -  nplivenjientomS n Garner: ne npleratu 
ca” E Â „SunS* Aia - nst în PX] (2): Dreptmăritorul Domn al 
țerii Moldovei Io Ștefan Voevod, fiul lui Bogdan Voevod, 
a înfrumusețat acest mormânt părintelui nostru, Mitropo- 
litului Sucevei, preasfințitului Kir Teoctist, care a răposat 
în anul 6985 (1477) (3) Noemvrie 18. 

  

(1) Cf. Kozak, 1. €., pag. 83; Georgiescul, |. c., pag. 306; Melchisedec, 1. €., 
pag. 18. - - 

(2) CI. Wozak, 1. e., pag. 75; Melchisedec, 1. e., pag. 13, și greșit Georgiescul, 
L €., pag. 312. 

(3) Vezi lorga, Studii și documente cu privire la Istoria Românilor. Bu- 
curești 1904, VI, pag. 618.
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2). Sub fereastra dreaptă se află mormântul Mitropoli- 

tului Iacov Putneanul. Piatra mormântală, ornată cu ara- 

bescuri și struguri, are o lungime de 164": și o lăţime de 

66: și următoarea inscripție română cu litere cirilice : 

«Acest grobnic iaste al preosfințitului Mitropolit al Mol- 

dovii şi înnoitorul aceştii sfinte mânăstiri Kir Iacob, carele 

Sau mutat cătră veşnicele lăcașuri la anii 7286 (1778), 

în luna Maiu 15.» 

Pe marginea de dinainte a acestei pietre mormântale se 

află încă inscripţia: ps «Carele din schimă s'au numit Lv- 

timii „avon (1778).» (1) 

3) Dinaintea mormântului Mitropolitului Iacov se află 

- mormântul părinţilor săi. Lespedea, care acopere acest 

dublu mormânt, este înfrumuseţată cu un vas din care crește 

o plantă. Ea măsoară 165 în lungime şi 67*-, respective 

Gl: în lăţime. Inscripţia ei română ne spune: 3 «Subt 

această piatră zac oasele robilor lui Dumnezeu Andrian 

Jeroshimonah și Mariana monahia, după trup părinți a pre- 

osfinţitului Mitropolit al Moldovei Kir Iacov, ale cărora oa- 

sele s'au adus aicea la anii 7266, 20 Ianuarie (1758).» (2) 

Afară, lângă biserică, şi anume spre nord de altar, în- 

tâlnim mormântul lui Teofan, Episcopul de Rădăuți. Piatra 

mormântală, ornată cu rozete, măsoară în lungime 150”, 

iar în lățime 54%”, respectiv 43%, și poartă următoarea 

inscripţie slavonă: Gân “î HălrpwBHse Kamen CATBSPII Ea3 cei 

Qavpann But! fiinn| Paawecutt nponeyionui 40 IiSriaa nike n nprt- 

cragii “E „spon (3): Aceasta este piatra, mormântală, care 

și-a făcut-o Teofan, fost Episcop al Rădăuţului, ieșit din 

Putna, care a şi răposat în anul 7178 (1670). 

(1) Cf. Kozak, . c., pag. 78; Melchisedec, 1. c., pag. 13, și greşit Georgiescul, 

1. e,, pag. 309. 
(2) Cf. Kozak, 1. e.,pag 91; Melchisedec, 1. c., pag. 18, și greșit Georgiescul, 

l. e, pag. 315. 

(3) Cf. Kozak, 1. c., pag. 9%.
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În anul 1902, cu ocaziunea restaurării mânăstirii, s'a, 
aflat sub scara, care duce în tinda bisericii, un fragment 
de piatră mormântală de o lungime de 105“: și o gro- 
sime de 19“, cu următoarea inscripție slavonă: .... ue 
n npheraenca ua buni woirbat i pât 335 ma... (|): 
„„„ are s'a mutat la veşnicul locaș în anul 7066 (1558) 
luna .... 

Atât în biserică, cât și pe afară, vor fi desigur multe 
morminte de persoane, cari au jucat vreun rol în viaţa. 

politică sau socială, a Moldovei, cari însă vor rămâneă pentru 
totdeauna, uitate, precum s'a uitat să li se puie pe mor- 
mintele lor pietre cu inscripţii. 

(1) CE. Kozak, 1. c., pag. 9%.



CAP. Y. 

Odoarele afiate în mormintele ctitorești din mânăstirea 

Putna. 

La, deschiderea (1) mormintelor ctitorești din mânăstirea 

Putna, făcută în anul 1856, sa procedat în următoarea 

ordine : 

1). Întâiu s'a deschis mormântul principesei Maria, fiica 

lui Ştefan cel Mare. În acest mormânt, care se pare că 

până atunci nu fusese deschis, s'au aflat următoarele odoare 

a) o rămăşiţă dintr'un șal femeiesc de mătase brodată cu [ir de 

aur și argint; 

b) o parte dintrun acoperemânt de cap femeiesc de mătase 

brodat cu fir de aur şi argint; 

c) o parte dintrun vestmânt femeiesc de mătase și broderii de 

fir de aur, de cari atârnau niște bumbi mici lucraţi ă jour în 

formă de zurgălăi și măgăritare, cari însă sau sfărâmat; 

d) nouă bumbi de argint în mărimea nucilor mici și în forma 

zurgălăilor; 

e) două inele simple de aur, „unul ornat cu o bucată de rubin, 

altul cu un turchis. 

(1) Vezi protocolul dresat în 24 Noemvrie și finit în 2 Decemvrie 1856 de 

către comisiunea însărcinată cu această afacere prin emisele guvernului 

țerii din 23 Septemvrie şi 19 Noemwrie 1856, N-rii 15.140 şi 19.357, apoi 

Wickenhauser, |. e., pag. 82—94, și greșit în Scrierile lui Iraclie Porum- 

bescu. Cernăuţi 189, pag. 48—52; Romstorfer, |. c., pag. '9—15; cf. Pumnul, 

|. c., pag. 87, care pretinde că în mânăstirea Putna ar fi immormântată şi 

Eudochia, prima soţie a lui Ştefan cel Mare.
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2). Al doilea mormânt deschis a fost al Mariei, Doamna 
lui Petru Rareș. În acest mormânt s'au aflat următoarele 
odoare: 

d) o bucată de horbotă femeiască ţesută cu fir de aur şi îm- 
podobită cu frunze de fir de aur; 

b) o bucată dintr'un acoperemânt de cap femeiesc cu frunze 
de metal şi cu 46 bumbişori de metal aurit provăzuţi cu ure- 
chiuşe; 

€) trei inele mici de aur, din cari cel mai mărișor cizelat şi 
înfrumusețat cu un tunchis şi o bucăţică de granat, al doilea Ia fel 
cu cel dintâiu și al treilea cu o gravură ștearsă, lucrată în mozaic 
albastru, pe care este închipuită Maica Domnului cu pruncul Isus. 

3). Al treilea mormânt deschis a fost al lui Bogdan Voe- 
vod, Chiorul, fiul lui Ştefan cel Mare. În acest mormânt 
s'au aflat următoarele odoare: 

€) o parte dintro mantie domnească de materie foarte preţi- 
casă, lucrată în fir de aur și argint; 

b) părţi dintro coroană princiară de catifeă groasă, a cărei co- 
loare se pare că a fost vișinie închisă. Coroana avea 52 ornamente 
de aur în formă triunghiulară. Partea oablă a acestor ornamente 
este înfrumusețată cu pietre roșii tocite neregulat. Fiecare pietri- 
cică are câte 5 borticele, pentruca prin ajutorul lor pietricelele 
să poată fi atârnate de coroană; 

c) 24 ornamente de aur în 7 unghiuri, lucrate ca şi cele 52 
dejă descrise. Şi ele sunt înfrumuseţate cu pietre roșii netocite Și 
de v formă neregulată. La fiecare din cele 7 cornuri ale acestor 
ornamente se află câte o borticică spre a le puteă atârnă de co- 
roană ; 

d) o încuietoare de aur pentru mantie. Ea constă din două 
părţi în formă de bumbi și posedă ornamente în forma stru- 
gurilor; 

e) trei inele de aur, unul simplu, pe a cărui suprafață se află 
2 dungi marginale şi o gravură în forma unei rețele; al doilea 
gros, în mijloc cu un topaz, pe lături cu un rubin mic netocit şi cuun 
smaragd, pe ambele părți deosebit înfrumusețat cu gravuri în 
tormă de arabescuri; al treilea inel este foarte greu și ornat dea- 
supra cu un carniol, în care se află săpat un zimbru. Pe părţile 
laterale ale inelului sunt gravate linii simple în formă de arabescuri.
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4) AL patrulea mormânt deschis a fost al lui Ştelăniță. 

Vodă, nepotul lui Petru Rareș. Din acest mormânt s'au 

scos următoarele odoare: 

a) rămăşiţe de o îmbrăcăminte, care eră din materie de mă- 

tase ţesută în fir, apoi părţi dintro mantie princiară şi un epi- 

trahil. Mantia constă dintr'o catifea grea, lucrată în felul damascu- 

lui, de coloare roșie și căptușită cu mătase de asemenea, coloare. 

Pe spatele mantiei se află cusută o cruce lungăreaţă ——F de 

mătase ornată cu şireturi întrețesute cu argint, la ale căror mar- 

gini se află canafuri late de fir de argint. “Epitrahilul eră de atlas 

foarte greu, şi aveă o coloare roşie. Pe faţă el aveă “Întipărituri de 

aur curat în formă de arabescuri. El se pare că a fost înfrumu- 

seţat împrejur cu șiret de mătase cu argint, iar partea lui de jos. 

cu frunze de mătase galbenă; 

V) două ornamente de aur dela coroană înzestrate cu câte un 

ametist prins în aur înfrumusețat. Ornamentul unuia se finește 

jos într'o picătură mică de aur cu 3 părţi. Pe ametist se ţine o 

sârmă subţire de aur, de care atârnă jos prin urechiuşe 2 bucă- 

țele de aur netede şi ovale. Pe o jumătate a acestei sârme se 

află un mărgăritar neregulat de mărimea mazărei, care cu timpul 

sa muiat. Mai sus este un inel neînchis de aur, de care se ţine 

întreaga picătură, Al doilea ornament constă dintr'un ametist prins 

şi dintro picătură de aur gravată jos; | 

c) un ornament mai mare de aur în forma unei încuietori, în- 

frumuseţat pe suprafaţă cu o sârmă fină în formă de arabescuri, 

iar pe margini cu găurăle, de cari sunt sleite încă 7 veriguţe Jate. 

Pe una din părţile principale se află prinse 3 rubinuri neregulate 

și netocite. Întregul ornament atârnă de un inel deschis de aur; 

d) părţi dintr'un lănţişor de aur, cari se pare că au fost în- 

şirate. Ele sunt înfrumuseţate pe toate părţile cu sârmă fină aplicată; 

e) şase rozete mici de aur; - 

£) şase păturăle de aur netede și subțiri, cari au o formă ne- 

regulată și ovală, provăzute cu urechiușe și veriguțe; 

g) treizeci şi două păturăle de aur mai mici cu urechiușe și 

veriguțe ; 
h) o sută cincizeci și șapte mărgăritare bortite de diferită 

mărime şi formă, cari însă sunt stricate și muiate de timp. 

5). Al 5-lea a fost deschis un mormânt fără piatră mor-
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mântală deasupra. EI este situat la picioarele mormântu- 

lui lui Bogdan Vodă, și se trage până sub zidul care des- 

parte pronaosul de naos. În acest mormânt s'a aflat un 

mort de o mărime mijlocie, așezat fără sicriu pe 13 șine 

de fier. Faţa, lui eră acoperită, iar pe cap aveă o căciulă 

rotundă cu primuri de blană. Capul mortului eră aşezat 

pe un căpătâiu de cărămidă. El eră îmbrăcat în haine 

dintr'o materie grea de mătase în forma atlasului şi de 
coloare probabil vișinie. Desvălindu-se vestmântul dedea- 

asupra, sa văzut mortul îmbrăcat într'o haină scurtă, or- 

nată cu un des rând de nasturi de metal, iar mânecile 
hainei erau dedesubt împodobite cu găteală de aur. Din 
acest mormânt nu s'a scos nici un fel de odoare, ci aco- 

perindu-se mortul, care se pare să fie Alexandru, fiul lui 
Ștefan cel Mare, iarăș cu vestmântul său, groapa sa as- 
tupat cu lespezile ei. 

6). Cel din urmă mormânt deschis a fost al lui Ștefan 
cel Mare. El se află sub păretele drept al naosului. În 
mormântul deschis s'au aflat rămășițele lui Ștefan cel Mare, 
zăcând fără sicriu, pe 13 şine late de fier, învălite în ră- 
mășițe de haine princiare de materie foarte prețioasă. Pe 
partea, dela piept a acestor haine eră întreţesută, o cruce 
de aur. Rămășițele acestea însă n'au fost descoperite, nici 
cercetate, de aceea nici nu sa scos ceva din mormânt. 
În mormânt nu s'a, aflat, după cum se aşteptă, o coroană, 
şi împrejurarea că o parte a scăfârliei zăceă nu pe că- 
pătăiul de cărămidă aflător în mormânt, ci cu orbitele 
spre apus și separată de cealaltă parte a corpului, îndrep- 
tăţește presupunerea, că mormântul lui Ştefan cel Mare 
a fost încă înainte de această deschidere cercat Și că co- 
voana, lui și celelalte odoare, cari se aflau în el, au fost 
luate. 

Această, presupunere a și fost întărită prin o epistolă
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originală a Mitropolitului lacov din 20 Martie 7266 (1758) (1), 

adresată lui Venedict, egumenul mânăstirii Putna, și aflată 
3 

între hârtiile mânăstirii de comisiunea, însărcinată cu des- 

chiderea, și cercetarea mormintelor ctitorești. 

Fiind: epistola amintită de mare interes, am decopiat-o 

după exemplarul-copie aflător în arhiva guvernului ţerii 

din Cernăuţi (2) și o reproducem în următoarele : 

«Cuvioase Egumene a Putnei, Kir Venedict! Pentru Domnia lui 

Ispravnicu de Suceavă, că au venit la mănăstire şi au desgropat 

mortul acela, unde au fost prepusul, și nau găsit alta nemic, 

afară de acele ce ne arată molitva sa Dionisie în răvașul său: 

bine au făcut de au vinit și navem nici o părere de rău, de 
vreme că au eșit mănăstirea de prepusul ce eră; şi molitvei sale 

Dionisie, răspuns pe “carte nu i-am mai făcut, îi vei spune mo- 

litva Ta din gură, că am înţeles toate câte ni-au scris și toate 

pietricelele acele ce sau aflat și inelele și sărjele și boldurile și 

altele ce sau aflat, toate să le pecetlueşti la un loc. Şi să pui pe 
Rafail argintarul, ca. să ia măsură de pe coroană, ce este la Maica 

Precista cea făcătoare de minuni și de pe coroana Mântuitorului 

Hristos, ce este tot întru aceeaş icoană pe o hârtie, cât îi co- 

roana de mare și fără floare, numai mărimea lor; şi atât pietrele 

acele și inelele, cât şi măsurile coroanelor, cu om de credință 

să mi le trimiteţi. Însă să căutaţi împreună cu părinţii soboimici, 
că este o pungă cu mărgăritar pecetluită cu pecetea noastră, 

și să-l deschideţi, şi să alegeţi dintr'însul 500 fire de mărgăritar, 

care să fie tot de un fel și de o potrivă şi mai sunt, nu ştiu 2 
sau 300 fire mărgăritare ca nohotul, ce au căzut de pe aer şi să 

ni trimiteţi mărgăritarul tot odată, atât cele 500 fire, cât şi cele 

ca nohotul, dimpreună cu lucrurile ce s'au aflat pe mort: că am 
socotit să facem coroana Maicii Precestei și Domnului IHristos, 

altă făptură mai iscusită și mai frumoasă și să le împodobim cu 

(1) Vezi Măzăreanu Vartolomeiu, |. e., pag. 82, No. 21, greșit la Porum- 

bescu, 1. c., pag. 54,şi în traducerea germană, Wickerhauser, |. e,, L, pag. 9%, 
și Romstorfer, 1. e., pag. 24. 

(2) Cf. No. 19. 357 ex 16 Noemvrie 1856; De această scrisoare amintește 

și Pumnul, 1. c., pag. 85, insă se pare că n'a cetit-o, deoarece zice că Iacov 
n'a primit -nici un odor din mormintele ctitorești, căci le luase mai inainte 
Vasile Vodă Lupul și Timuș, ginerele lui.
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pietrele acele și cu mărgăritare, cari coroane după ce se vor găti, 
să se puie numai în zile mari şi praznicele împărătești. 

«Jacov Mitropolit.» 
Mormântul lui Ștefan cel Mare într'adevăr a fost deschis 

din porunca domnească de Dumitru Lasearache (1), isprav- 
nicul de Suceava în anul 1758, și lucrurile prețioase aflate 
în el sau dat la mâna părinţilor, după cum ne deslușește. 
un izvod din 19 Fevruarie 1758. (2) | 

După o însemnare (3) făcută de egumenul Venedict pe 
dosul izvodului menţionatului ispravnic, ne încredințăm 
că nestimatele aflate în mormântul deschis, cu siguranță 
al lui Ștefan cel Mare, s'au trimis la lași, și că acele două 
coroane, una pentru Maica Domnului, iar alta pentru prun- 
cul Isus s'au făcut și au sosit la mânăstire. 

Că mormântul deschis, din care s'au scos: pietricele, 
inele, șărji și bolduri, a fost întradevăr al lui Ștefan cel 
Mare, se adevereşte prin însemnarea făcută de egumenul 
Venedict pe dosul epistolei Mitropolitului Iacov: «Această 
scrisoare este dela, preasfinţitul Mitropolit Kir Iacov, în 
care serie despre trimiterea lucrurilor aflate în mormân- 
tul din naos, ca să facă din ele două coroane pentru 
icoana făcătoare de minuni» (4). În această scrisoare se 
zice apriat, că lucrurile, adecă «pietricălele, inelele, șărjile 
și boldurile», s'au aflat în mormântul din «naos» și prin. 
împrejurarea că în acel mormânt s'au aflat «șărji», cari. 
numai Domnitorul Ștefan a putut să le aibă, nu însă Doam- 
nele, nici micii lui copii îmmormântați în naos. | 

împrejurarea însă că icoana amintită, care este îmbră- 
cată în argint și a fost adusă de Ştefan cel Mare din 

  

(1) EA se amintește în cartea domnească a lui Scarlat Ghica Voevod din 
6 August 1758. Vezi V. Măzăreanu, Condica mânăstirii Voronetului, editată. 
de $. FI. Marian. Suceava 1900, pag. 43. 

(2) Măzăreanu, Catastih, pag. 82, No. 21. 
(3) Wickenhauser, 1. c., pag. 9%. 
(4) Wickenhauser, 1. c.
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Constantinopol, posedă întradevăr două coroane ornate 

cu mărgăritare și pietre scumpe, cari coroane le-a făcut 

Mitropolitul Iacov (1), ne îndreptățește să credem că acele 

odoare în cea mai mare parte au fost vândute de Mitro- 

politul lacov cu un preț foarte mare, și cu banii luaţi pe 

ele a făcut acele două coroane, iar cu restul a restaurat 

mânăstirea cheltuind 10.000 lei, o sumă foarte mare pen- 

tru acele timpuri. 

Şi pasagiul din scrisoarea, lui Iacov, ca să aleagă din- 

to pungă 500 mărgăritare, afară de cele 2 sau 300, cari 

au căzut de pe aer, ne face să presupunem că poate au 

fost deschise și mormintele doamnelor lui Ștefan cel Mare 

în prezenţa lui Iacov, şi că multele mărgăritare au fost 

scoase din ele, căci în altfel va fi greu de explicat de 

unde a putut Mitropolitul Iacov: să aibă o pungă întreagă, 

plină cu mărgăritare, pe cari le-a sigilat. Și că multe măr- 

găritare au fost într'acea pungă, ne dovedește dorința ex- 

primată a sa: «să alegeţi 500 fire de mărgăritar, care să 

fie tot de un fel și de o potrivă», căci dacă în acea pungă 

mar fi fost o sumă îndoită, întreită sau chiar mai mare, 

atunci n'a» fi avut de unde alege 500 mărgăritare de un 

fel și de o potrivă. Şi dacă au fost atât de multe, atunci 

de unde le-a luat Iacov, dacă nu din morminte? Ori și 

cum ar fi, Mitropolitul Iacov are meritul de a fi salvat 

de totală ruinare fundaţiunea lui Ştefan cel Mare, care 

este şi va rămâneă pururea Mecca Românilor din toate 

ţerile și de sub toate stăpânirile. 

(1) Măzăreanu, |. c., No. 23.



CAP. VI. 

Odoarele şi ornamentele cele mai însemnate aflătoare 
în mânăstirea Putna. 

A. Odoare. 

Alară de cele două coroane dela icoana făcătoare de mi- 
nuni și un lanț de aur frumos lucrat, care atârnă la gâtul 
Maicii Domnului de pe această icoană, cari obiecte se păs- 
trează acum în cassa, de siguranță, mânăstirea Putna, posedă 
încă următoarele scule preţioase: 

1). Un şireag de mărgăritare mai mari și mai mici în număr 
de 145 fire. (Inventar No 91). 

2). Şase şireaguri de mărgăritare foarte mici, admirabile, cu o stea, 
mare de aur şi şase granate mici şi unul mare și cuo a doua 
stea cu o piatră roșie. (Inventar No. 92). 

3). Un sigiliu de carniol prins în argint, fost al Mitropolitului 
Iacov. 

4). Un inel de aur cu un smaragd, de care atârnă două pietri- 
cele roșii. 

5). Două şireaguri mici de mărgăritare, cari se compun din 80 
fire, între cari se află unsprezece mărgele negre de sticlă, iar în 
mijlocul lor un granat prins în aur. | 

6). Un ban mare de aur de provenienţă prusiacă, un galben de 
Cremniţ şi unul de Veneţia, și în fine o medalie comemorativă 
de aur, care atărnă de un lanţ de argint aurit, (Inventar No. 90). 

î). Un porumb de argint în mărime naturală. Orbitele ochilor 
lui conţin 2 granate tocite. Porumbul a fost dăruit mânăstirii de 
jeroshimonahul Venedict Smighelschi. (Inventar No. 447). 

Dimitrie Dan, Mânăstirea?și Comuna Putna. , 4
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B. Cruci. 

1). O cruce de lemn de chiparos în 8 colțuri. Ea are o înălţime de 

4ben. și este înzestrată cu sculpturi, cari reprezentă chipuri şi scene 

din istoria sfântă. Crucea este ferecată cu argint; pe ea se află urmă- 

toarea inscripţie slavonă: «+ O Gran gormwaa  Băxiao mâccrito 

riiagz 3tatani ANSAagckon En DOrAAHA BOEBOAA CZTBOPII 11 OKORA caii 

KȘCTb UȘEEH CROEH VI NSTEuckAro MOHacTip'k HAEKE ECT Xpam Scnene 

np'kca'kribu Bâu * BÂTO „3al 4 TBEro AE'TO Aî II HA CEA MO TEKZIJIEE AMĂA 

wi S. (1): lo Stefan Voevod cu mila lui Dumnezeu Domnul țerii 

Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, a făcut şi ferecat această cruce 

bisericii sale dela mânăstirea Putna, unde este hramul Adormirii 

preasfintei Născătoarei de Dumnezeu în anul TO011 (1503), iar al 

domniei lui al 40 și al șaptelea, luna curgătoare Octomvrie în 

6. (Inventar No. 14). (2) 

2), O cruce de lemn în 8 colţuri, legată în argint şi provăzută 

cu un mănunchiu de argint. Ea are o lungime de 34 șio lă- 

ţime de 22. și a fost înfrumuseţată pe ambele părţi cu o mulțime 

de pietricele roșii, din cari azi au rămas numai 23. Pe această 

cruce se află sculptate 32 iconiţe reprezentând sfinţi, patimile 

Domnului și alte întămplări din istoria sfântă. Crucea a ferecat-o 

şi dăruit-o mânăstirii Putna loan Banschii, pârcălab de. Orheiu, cu 

jupâneasa sa Maria în anul 1566, precum arată inscripția slavonă 

de pe dânsa: Gin kprcTa wkoBa nau Îwann Bancii npzkzAds 

GOpkenckin n 2KSnanuua £ro Magia n AAAE A BZ2 MOHACTUpII WT 

Isrna naee € Xpamn Senenie npzcria Be ui npucAtk Mapue, 

R ARTO „304, aerSr R: Această cruce a făcut-o Domnul loan 

Banschii, pârcălab de Orheiu, și jupâneasa lui Maria și a dat-o la 

mânăstirea, din Putna, unde este hramul Adormirii preasfintei Năs- 

cătoarei de Dumnezeu şi pururea fecioarei Mariei, în anul 7074 

(1566) August 20. (Inventar No. 13). 

3). O cruce de lemn sculptată cu un mănunchiu înalt de ar- 

gint aurit, pe care se află inscripţia slavonă: Gia KpacTaA CATROPU 

TARpHA XETAtaN ch KHUrHH'E cro Aaaa... kk. AnacTraci 

enucken PaasackomS gakr „3:p.AM3: Această cruce a făcut-o hat- 

manul Gavril cu jupâneasa sa Liliana............ lui Anastasie, 

Episcopul de Rădăuţi, în anul 7147 (1639). (Inventar No. 18). 

- (1) Cf, 3. FI. Marian, |. e, pag. 7, și greșit la Georgieseul, |. c., pag. 313. 

(2) Cf. Melchisedec, 1. c., pag. 34.
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4). O cruce de lemn cu sculpturi foarte fine, ferecată în argint 
aurit şi înfrumuseţată. Ea are un mâner şi postament de argint 
aurit. Ambele părţi ale crucii sunt ornate cu câte 4 pietre scumpe 
de coloare roșie. Pe mâner se află gravată inscripţia: «Această, 
cruce este a lui leroftei, Episcop de Huși, 7206» (1690). (1) (In- 
ventar No. 16). | 

5). O cruce de lemn sculptată și ferecată în argint cu mâner 
de argint și inscripția: «Această cruce s'a menit de Sava Balaci, 
Mitropolitul Suceavei, mânăstirii Putna în anul 7203» (1695). În 
3 colţuri ale crucii se află 3 bucăţi de sticlă colorată, prinse în 
ferecătură. (Inventar No. 22). 

6). O cruce de lemn cu sculpturi fine, ferecată în argint, cu 
un mâner de argint și inscripţia: «Antonie Mitropolitul 7245» 
(1737). (Inventar No. 21). | 

1). O cruce de lemn de cedru cu multe iconiţe sfinte, foarte 
lin sculptată, ferecată în argint, parte smălţuit, parte aurit, cu un 
mâner și postament la fel. Cele 3 colțuri ale crucii sunt ornate 
cu câte o corală, iar ambele feţe cu 42 pietricele roșii. Vârful crucii 
îl formează un porumb de argint aurit. Postamentul crucii este 
înfrumusețat cu 43, iar razele ei cu 46 peruzele. 

Pe postament se află gravată inscripția slavonă: cei cearzin 
kperz noerpoin fnrennem Mirpenoarrom B'kaorpauinim n (OBe- 
fanekHa 1743 (2): Această sfântă cruce a fost făcută de Antonie, 
Mitropolitul de Bilograd și Oboian, 1743. (Inventar No. 15). 

8). Cruce de lemn cu sculpturi, ferecată în argint și înfrumu- 
sețată pe faţă cu 3, iar pe dos cu un mărgăritar ordinar. Pe cruce 
sunt gravate literele: kB. T. T. A. şi 1778. (Inventar No. 17). 

9). O cruce de lemn ferecată în argint și înfrumusețată cu sârmă 
de argint și smalţ şi cu un mâner de sârmă de argint. (Inventar 
No. 19). 

10). O cruce de lemn cu sculpturi, ferecată în argint, cu un 
mâner şi postament de argint. (Inventar No. 20). 

11). O cruce mică de argint constătătoare din 2 părți. Deasupra 
crucii se află un humb de argint cu o jumătate de verigă, de care 
atârnă un lânțișor de argint. Crucea are înlăuntrul ei un loc de- 
șert menit pentru păstrarea de relicvii. (Inventar No. 28). 

  

(1) În acest an eră Mitrofan Episcop de Huși; cf. Melchisedec, Chronica 
Hușilor. București 1869, pag. 147. 

(2) Cf. Georgiescul, 1. c., pag. 313.
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12). O cruce mică de argint provăzută în vârf cu o ureche şi o 

verigă. [Inventar No. 24). 

13). O cruce de lemn cu: sculpturi, acoperită cu sticlă şi fere- 

cată cu împletitură de sârmă de argint și cu ornamente aurite. 

Douăzeci şi șase mărgăritare simple înfrumuseţează crucea. Mă- 

nerul şi postamentul ei sunt de argint. (Inventar No. 26). 

14). O 'cruce de lemn cu sculpturi, ferecată în argint aurit. Ea 

posedă un mâner la fel și este înzestrată pe ambele feţe cu 4 

pietre. Pe ea este scris: Ilaxoaeni * erSaten list „acm: Paho- 

mie egumen din Putna, 7282 (1774). (Inventar No. 27). 

15). O cruce de lemn înzestrată cu iconiţe sculptate. Ea este 

ferecată cu tăblițe de argint aurite şi posedă un mâner şi pos- 

tament de argint. Pe la colțuri sunt intercalate sticle colorate. 

Ea poartă inscripția: «Pahomie, egumen din Putna 7282 (1074). 

(Inventar No. 25). 

16). O cruce cioplită de lemn și ferecată în argint, cu mâner 

de argint şi inscripţia: «De ieromonahul Teofan pentru Humor». 

(Inventar No. 81). 

17). O cruce cioplită de lemn și ferecată cu argint aurit fără 

mâner, ornată la mijloc și pe ambele părți ale colţurilor cu ste- 

luţe smălţuite și cu inscripţia: «Varnava, 7251» (1743). Inventar 

No. 82) | 

18). O cruce cioplită de lemn, ferecată cu argint ca și mâne- 

rul aurit, pe care sunt gravate cuvintele: «De Mitropolitul Sava 

satului său Sinești.» (Inventar No. 83). 

19). O cruce de lemn cu postament, înfrumuseţată cu o scoică 

de mărgăritar. (Inventar No. 165). 

C. Icoane. 

1). Doi serafimi lucraţi fin din sârmă de argint aurit. Ei sunt 
împlântaţi în postamente grele, 11/": înalte, de pacton și poartă 

următoarea inscripţie slavonă: ln G'Tredan BoepoA, BOXiae AM- 

ASCTIIO POCNSAAPh BEAMAH ACAAABCKOI * CRIN BOTAAHA ESERWAbI CAT- 

ROpU CîA pENIAA B2 AOHacTupui WT ÎNSTHOU MAE cc Ypani" Senenie 

npeceaTrku soropoaniu gakrw „3£* re. Ai. (1): loan Ștefan Voe- 

vod, cu mila lui Dumnezeu Domnul ţerii Moldovei, fiul lui Bog- 

dan Voevod, a făcut aceste ripide în mânăstirea din Putna, unde 

(1) Vezi Melchisedec, |. c., pag. 32.
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este hramul Adormirii preasfintei -Născătoarei de Dumnezeu, în 

anul 7005 (1497) Ianuarie 14. (Inventar No. 67, a+b). 

2). O icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul 

Isus în braţe, adusă de Stefan cel Mare din Constantinopol. În 

anul 1904, pictura ei a fost renovată. Afară de chipuri, întreagă. 

icoana, este ferecată în argint. Pe capul Maicii Domnului şi al 
lui Isus Hristos se află câte o coroană de argint aurit. Aceste 

coroane sunt nouă și au fost puse în locul celor două făcute de 

Mitropolitul Iacov. Coroanele cele vechi de argint aurit, înfrumu- 
seţate cu pietre scumpe, se păstrează în dulapul cu odoare aflător 

pe mormântul lui Ștefan cel Mare. Coroana cea mai mare, adică 

cea dela capul Maicii Domnului, este înzestrată cu 9 pietre scumpe 

roşii și una albastră şi cu 139 mărgăritare mai mari și 49 mai 

mici. Zece din aceste mărgăritare, desprinzându-se de coroană, se 

păstrează deosebit. | 

Coroana cea mai mică, adică cea dela capul Domnului Isus 

are sus ca ornament o cruce mică cu 4 granate și un diamant 

mic. Pe coroană sunt prinse 9 granate mici, un carneol mare și 

149 mărgăritare. | | 
Icoana, este înfrumuseţată cu 2 șiruri de coralii și un șir de 

mărgele galbene smălțuite. 

La gâtul Maicii Domnului atârnă un șir de mărgele albe de 

sticlă. a 

La icoană a mai fost atârnat un lanţ de aur frumos lucrat 

care, după cum sa mai amintit, se păstrează în cassa de sigu- 
ranţă. | 

„leoana a mai avut ca podoabă 2 galbeni, cari s'au cheltuit pen- 

tru aurirea crucii bisericii. (Inventar No. 88 și 89). 
3). O icoană a Nașterii lui Hristos, ferecată pe la margini cu 

argint aurit lucrat în flori cu relief. Ea este înzestrată cu 6 co- 
roane de argint aurit de diferite forme. Sus pe o placă de argint 
sub cadre se află inscripţia slavonă: PoaneTBo rocnoaa Hauitro 
[5 Xâ: Nașterea Domnului nostru Isus Hristos. 

Pe altă placă de sub cadrele de jos este gravată inscripţia: 
Gia HKeHA CATROPI îi WKOEA ennexenz flhacracie Pomanckii ui 

AdAE A MonacrupS wr ÎlSruon i ARE ecT Ypam . Scnenie np'ke- 

EATEH BOropoanun BAbTO „30 MEUA eg. ui (1): Această icoană, 
a făcut-o și ferecat-o Episcopul Anastasie al Romanului şi a dat-o 

  

(1) Vezi Melchisedec, |. c., pag. 32.
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mânăstirii din Putna, unde este hramul Adormirii preasfintei Năs- 

cătoarei de Dumnezeu, în anul 7078 (1570), luna Fevruarie 18. (In- 

ventar No. 412). 

4). O icoană a Înălţării Domnului, ferecată cu argint aurit şi 

înzestrată cu 3 coroane mai mari și 3 mai mici de argint aurit. 
Sus pe o placă de argint se află inscripţia slavonă: hzanecenie 

recnoaa Hauitro IE Xă: Înălțarea Domnului nostru Isus Hristos; 

iar pe altă placă de jos: Gita nouta oroga Gnuctenz Slnacvacie 
Pomanenii, RAETW „395 Aia re. â. (1): Această icoană a ferecat-o 

Episcopul Anastasie al Romanului în anul 7076 (1568), luna la- 
nuarie 1. (Inventar No. 414). 

5). O icoană a Învierii Domnului, ferecată pe la margini cu col- 

ţurile cu argint aurit. Pe icoană şi în unghiuri sunt prinse câte 3 

sticle colorate. Icoana măsoară în lungime 50. şi în lăţime 43%. 

Deasupra se vede titlul: Bizckpecenie: Învierea, iar dedesubt: Gia 

HRoHa WewEa flpynmanapur Gnupuawn wr Ilsrua e ar „3542: 
Această icoană a ferecat-o Arhimandritul Spiridon din Putna în 
anul 7074 (1566). 

Pe această icoană se reprezentă și părţi din istoria sfântă şi îm- 

păratul Solomon, care ţine în mână o hârtie, pe care este scrisă 

în limba română pilda: «înțelepeiun au zidit șie casă.» (Inventar 
No. 411). | 

6). O icoană a Botezului Domnului, ferecată pe la margini cu 

argint aurit și ornată cu 5 coroane de plăci de argint aurit şi 

cu 2 pietricele roşii. Una din acele coroane şi 2 sticle colorate 

de pe icoană s'au pierdut, iar o coroană se păstrează în dulapul de 
siguranță. Pe partea de sus a icoanei se află numele ei: Borotagarnie 

rocnoaa Bora: Dumnezeeasca Arătare a Domnului Dumezeu, 

iar pe cea de jos: Gia nkona cATROpH H WhoBa Sp HMANApHT 
Accwseu wr ÎlSrua n cz Suennkoat căouai epoajiakon SInacie & A'kTo 

„Sar Mea agr. (3): Această icoană a făcut-o și ferecat-o Arhi- 

mandritul Dosoteiu din Putna cu învățăcelul său ierodiaconul Ana- 

sie, în anul '7093 (1585), luna August. (Inventar No. 413). 

7). O icoană a Maicii Domnului cu Mântuitorul răstignit pe cruce. 

(1) Anastasie a fost cu metania din Putna (Melchisedec, |. c., pag. 33; 
Chronica Romanului. București 1874, |, pag. 194). El în 12 Iunie 1558 eră 
dejă episcop în Roman. Vezi Melchisedec, 0 visită, ete., pag. 34. 

(2) Vezi Melchisedec, 1. c., pag. 33. 

(3) Le.
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Icoana. este peste tot ferecată în argint, are o lungime de 31cm. 
şi o lăţime de 27%, iar jos următoarea inscripție: «Iacov proin. 
Mitropolit Moldaviei, 7276» (1768). (Inventar No. 415). 

8. O icoană mare a Maicii Domnului cu sculpturi de lemn și 
ferecături aurite de argint. Icoana artistic lucrată, se află atârnată 
în şirul prim al catapetesmei. 

10). O iconiţă săpată în fildeş. Sculpturile ei reprezentă întâm- 
plări din istoria sfântă. Iconiţa are o mărime de 10“. și o lăţime 
de 7“. şi este ferecată în cadre de argint lucrate ă jour. Dosul 
iconiţei este bătut cu o placă de argint, pe care se închipueşte 
Răstignirea Domnului, și unde se află inscripţia slavonă: Gia nkona 
wksBA Cnuckona “lnacracia Poamanciaro & 4kTo „3ăS MEUA t9Hia 
fi (1): Această icoană a fost ferecată de Episcopul Anastasie al 
Romanului, în anul 7066 (1558), luna Iunie 12. 

11). Un portret al lui Ștefan cel Mare lucrat în uleiu şi prins 
în cadre aurite de pictorul Spulak din Cernăuţi. Spesele de 200 fl. 
pentru acest portret, le-a oferit conventul mânăstiresc din Putna. 
Acest portret a fost atârnat cam deasupra mormântului lui Ştefan 
cel Mare. (Inventar No. 431). 

12). Un tablou care reprezentă mânăstirea Putna, pe timpul sfin- 
țirii ei. Pictorul este un fost călugăr din Putna, care a decopiat 
tabloul de pe altul vechiu. Tabloul acuma defectuos atârnă în co- 
ridorul care duce la chiliile egumenului. (Inventar No. 431). 

D. Vase. 

1). O cădelniţă de argint aurit, foarte artistice lucrată. Ea re- 
prezentă, stilul gotic și este ornată cu 4 figuri și 8 pietre scumpe. 
În lănţişoarele ei sunt prinşi 5 seralimi și 5 zurgălăi. Partea de 
jos a cădelniței poartă următoarea inscripţie: + Gia KAAEAHHU, 
caTaopena era wr Iwana Grejana Rocca roenoAapk zeama 
Meaqagekon gakro „Son an zi Ann (2): Această cădelniță s'a 
făcut de Ioan Ştefan Voevod, Domnul ţerii Moldovei în anul 6978 
(1470) Aprilie 12 zile. (Inventar No. 51). 

2). Două cădelnițe de argint cu câte 4 lânţișoare și cu câte 4 
cruci. Una din aceste cădelniţe posedă şi un zurgălău. Ambele 
poartă jos inscripţia: «Antonie Mitropolit 1734». (Inventar No. 32, 
a-t-b). 

  

(1) Melchisedec, 1. e., pag. 34. 
(2) Vezi Marian, 1. c., pag. 8, și Georgiescul, |. c., pag. 314.
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3), O cădelniță de argint cu 4 lănţișoare și jos cu inscripţia: 

«Această cădelniță a fost afiorisită de soția lui Gavril Niculce Pa- 

raschiva în anul 7260» (1752). (Inventar No. 53). 

4), Două candele de argint, una înaintea icoanei Mântuitorului 

și alta înaintea Maicii Domnului. Primă poartă inscripția: «Mo- 

nahia Elisaveta Miclescul a afiorisit această candelă mânăstirii 

Putna în anul 1760». (Inventar No. 57 şi 58). 
5). O candelă de argint cu inscripţia: «Antonie Mitropolit, 1734». 

(Inventar No. 59). 

6). O candelă de argint cu inscripţia: «Stareţ Sila, 7265» |1757). 
(Inventar No. 61). 

7). O asemenea candelă cu inscripția: «Afiorisită de Ștefăniță, Ia- 

mandi Sihăstyiei Putna în anul 17255» (1747). (Inventar No. 62). 

8). Trei candele de argint mai mici fără inscripții. (Inventar 
No. 60, a4+-b-+c). 

9). Un litier de argint pe 3 picioare cu inscripţia: «Pe cheltuiala 

mânăstirii de egumenul Antonie şi gătit sub egumenul Pahomie 
1172». (Inventar No. 63). 

10). Un vas mare, respective o crestelniță de argint aurit cu 2 
torţi şi pe din afară cu inscripţia slavonă: Gia KpzcTeAHHua W'6- 

HoBH rfz ÎO Slacăanapa Boeoaa Hi rnta ero Poăanaa: 45 eAnna 

BETXA KpacTeAHnua 10 B'Rule czTROpena Vi craparo Gredana Bor- 
BOAA : HI AdAc Bz ÎISTENCRIN MOHACTIIp - BATO pade Ion ui: 
Această cristelniță a înnoit-o Domnullo Alexandru Voevod şi Doamna. 
lui Roxanda, dintr'o cristelniță veche, care a fost făcută de bă- 
trânul Ștefan Voevod şi a dat-o mânăstirii Putna în anul 7075 
(1567) Iunie 18). (Inventar No. 64). 

11). Un colivar, adică un blid mare de argint, menit ca întrîn- 

sul să se puie coliva. Colivarul este ornat cu emblema Moldovei, 

adică un cap de bour cu o stea între coarne, cu soarele dea 
dreapta și luna dea stânga, iar împrejur cu inscripția slavonă: 
lw Slaăana pa BOEBOAa: lo Alexandru Voevod, pe cealaltă parte 
însă .&: mice î în 8 colţuri cu iriscripția: H PASA Ero Poăanaa: 

ȘI. Boasiină fui Roxanda. 

- Jur imiprejut pe marginea blidului se vede următoarea inscripție 

siăvonă impodobită cu gravuri de flori foarte frumoase: -- Ga Bar 
CATRkOpH ru Iv) flaeSanApa RWEBOAA: HI PANA tro Pozanaa- 1“ 

saAn ui Boaâ n Ilerpz n Rocraru: ui Aae ero Bz IlSnou monâTrag ! 

   



„AIIUTFA) N -- 
legea „i si 

  

Să Une 
EHTII 34 KCAHES- EATO „a6e IȘ îl: (|): Acest blid l-a făcut Omul 
lo Alexandru Voevod şi Doamna lui Roxanda și copiii lor Bogdan, 
Petru şi Costachi, şi l-a dat mânăstirii Putna, ca să fie colivar, în 
anul 1075 (1567) Iunie 11. 

Pe dos colivarul are următoarea inscripție slavonă: -;- H roraa 
pn apknaana.pirrt GnupuAonk caTBOpHCA CAI BAIA, W MOHac- 
Titpekoe cpegpo 4 3âa: (2): Si atunci sub Arhimandritul Spiridon 
sa făcut acest blid din argintul mânăstirii, 900 zloți. (Inventar 
No. 65). 

12). Două pocale de argint în formă conică. Primul poartă in- 
scripţia: «Antonie Mitropolitul Bielogradului, dat Putnei 7565 (1757), 
meșterul Rafael», iar al doilea: «Cu cheltuiala, Episcopului Ca- 
listru și a crodiaconului Aftanasie Zaharovschi, 7265 (1757), mo- 
nah Rafail». (Inventar No. 66, a+b) 

13). Un potir de argint pe dinlăuntru aurit, pe dinafară ornat 
cu 3 capete de îngeri, iar pe postament cu inscripția: «De Doso- 
tei și ieromonahul Sila în anul 7256» (1748). (Inventar No. 38). 

14). Un .asemenea potir ornat pe dinafară cu 16 sticle colorate 
şi tocite. EI poartă inscripția: «Starețul Sila din mânăstirea, Putna. 
și monahul Rafail, 7265 (1757). (Inventar No. 28). | 

15). Un potir cu discos de argint pe dinlăuntru aurit cu in- 
scripția: «Ursoaia, 7275 (1767). (Inventar No. 33). 

16). Un potir de argint pe dinlăuntru .aurit, neted pe dinafară, 
cu un postament şi mâner ornat cu arabescuri. (Inventar No. 42). 

17). Un potir de argint aurit pe dinlăuntru cu inscripția: «Sta- 
rețul Sila dela schitul Sihăstrie, în anul 7264 (1756) Septemvrie». 
(Inventar No. 44). | 

18). O. stea de argint aurită pe dinafară, în vârf înfrumuseţată, 
cu o rozetă în care este prinsă la mijloc o sticlă verde colorată, 
iar împrejur 6 sticle roşii şi 6 nasturi de argiut. Pe ainlăuntru 
se află inscripţia: «Starețul Sila». (Inventar No. 30). 

19). Două stele de argint cu inscripţia: «Antonie Mi 
(Inventar. No. 35 și 37) 

    

     

  

(1) Cf. Marian, |. c., pag. 8, care insă a cetit incorect. - 
(2) L. c., pag. 9, d-l Marian mai adauge după can incă u 

află pe colivar. Din această inscripţie se vede că Alexandru SER 
a reinnoit acest colivar făcut dejă sub Arhimandritul Spiridon între 1502 
și 1510. 
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20). O stea de argint aurit cu inscripţia: «Lupul Safta, în anul 
"7253 (1745). (Inventar No. 40). 

21). 0 nsuniță de argint cu inscripţia: «Antonie Mitropolit, 

1734». (Inventar No. 34). 

29). O altă linguriţă la fel, cu aceeaș inscripţie, însă din anul 

1136. (Inventar No. 36). 
23). O linguriţă de argint aurit cu mâner sucit și în dos cu 

inscripţia: «De Dosotei Arhimandritul». (inventar No. 41). 

24). Un discos de argint cu inscripţia: «Mânăstirii Putna, 1299» 

(1747). Inventar No. 55). 

25). Un asemenea discos cu inscripţia gravată pe dos: «Stare- 

țul Sila, 7265» (1757). (Inventar No. 45). 

26). Un discos de argint aurit pe care se află portretul Rege- 
lui Carol XI din Suedia. Discosul zace pe 3 zurgălăi mici de ar- 
gint, iar pe dos poartă inscripția: «Acest discos l-a afiorisit, diaco- 
nul Atanasie Zaharovschi, 1745, mânăstirii Putna». (Inventar No. 43). 

_27). Un chivot de argint aurit în forma unei biserici cu 3 tur- 

nuri și 3 cruci. El zace pe 4 bumbi de argint şi posedă ca or- 

nament la toate colţurile câte un cap de înger. Inscripţia lui zice: 

«Acest chivot s'a făcut de egumenul Iosif din argintul și cu chel- 
tuiala mânăstirii Putna în anul 7253» (1745). (Inventar No. 68). 

28). Un chivot mic de argint smălțuit, în forma unei biserici, 

cu un turn mare și 4 mai mici, la mijloc cu un porumb care ser- 

veşte ca încuietoare. El poartă inscripţia: «Sa făcut pe vremea 
egumenului Dosotei, în anul 7655 (1747), cu cheltuiala mânăstirii 

Putna». (Inventar No. 69). 

29). Un chivot de argint în forma unui turn cu o cupolă, pe al 
cărei vârf se află o stea, iar-în mijlocul ei chipul Mântuitorului 

gravat. Împrejurul cupolei se află 4 stâlpi de argint și în fiecare 

câte o sticlă colorată și tocită. Chivotul are 4 picioare şi jur îm- 

prejur ornamente de argint. Săltărașele sunt aurite și înfrumuse- 

țate cu diferite ornamente. Inscripţia lui zice: «Sa făcut de egu- 
menul losaf cu chieltuiala mânăstirii Putna, în anul 1779». (In- 

ventar No. 70). 

E. Policandi:e și. alte obiecte. 

1). Un policandru mare de bronz, cu 35 ramuri, prefăcut de 
Mitropolitul Iacov în 1 lanuarie 1765 din alte policandre vechi dela
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Ștefan cel Mare. (1) EI are o înălţime de 2m.- 86cm-, o lărgime de 
2". şi o greutate de 300 kilograme. 

Policandrul are cinci rânduri, între cari sunt 35 talere cu fo- 
feze pentru lumânări. În fiecare rând sunt 7 talere. Între aceste 
rânduri sunt înşirate 5 rânduri de chipuri de îngeri suflați cu 
argint, 

În rândul întâiu sunt 7 îngeri cu cruci în mână, în cel de al doilea 
7 îngeri cu trâmbiţe, în al treilea 7 Îngeri cu cruci, în al patru- 
lea 7 îngeri, neţinând nimic în mână şi în al cincilea 7 sera- 
fimi cu aripi. 

Policandrul pe la poale este înfrumusețat cu 8 ouă mari de 
struț, din cari unul sa stricat și se păstrează în cassa de sigu- 
ranță. Ouăle sunt legate cu argint. Acest policandru se află în naos, 
atârnat de un lanţ tare de fier, care se rămureşte sus în cupola 
bisericii în 4 părţi. Veriga, care leagă policandrul de lanţ, este 
prinsă de globul mare şi aurit al policandrului, pe care sunt scrise 
datele construirii lui. (Inventar No. 110). 

2). Un policandru de bronz, mai mic, cu 12 ramuri, atârnat în 
pronaos. E] se fineşte într'o pară, pe care este scris: «Acest po- 
licandru a fost făcut pentru biserica Sihăstriei de Banul Ioniță 
Vărnav, în anul 7265 (1757) Octomvrie 14». (Inventar No 111). 

3). Două sfeșnice mari de argint pe câte 3 picioare. Ambele 
poartă inscripția: «Iacov proin Mitropolit Moldovei», iar unul anul 
«1216» (1768). (Inventar No. 74). 

4). Un polonie de argint dela stareţul Sila dela Sihăstrie, din 
anul 1780. Acuma el este prelucrat. (Inventar No. 20). 

5). Două perechi de paftale de argint, ornate cu gravuri. Pe o 
pereche se află inscripția: «Starețul Sila». (Inventar No. 72,a+ b). 

6). Un sigil al mânăstirii Putna din anul 1784. (Inventar No 27) 

  

(1) Vezi şi Georgiescul, |. c., pag. 315, și Romstorier, Das Kloster Putna, ) Ş e pag 
pag. 47.



CAP. VII. 

Acoperemintele şi aerele din mânăstirea Putna. 

A. Acopereminte de morminte. 

1). Un acoperemânt pentru mormântul Doamnei Maria de Man- 

gop, soţia lui Ştefan cel Mare. Acoperemântul este de atlas roșu, 
cusut cu fir de aur. Doamna. Maria este închipuită culeată, moartă, 
cu ochii închiși, cu mânile pe piept și îmbrăcată în vestminte 
domnești cu coroană pe cap. Dela coroană atârnă mai jos de 
umere niște ornamente de metal în formă de lănţişoare. 

Acoperemântul este ornat la 2 colțuri cu pajura bizantină cu 
2 capete, iar în celelalte 2 colțuri cu 2 monegrame greceşti, 
prin cari simboale se indică originea Doamnei dintr'o familie a 
împăraților bizantini. Pe marginea acoperemântului se află in- 
scripţia slavonă: (Gan £cTh NOKpOBK PPOBA PARI EO:KIA BAArouEcTII- 
BON H XpuicToAHoBHBcu rocnoAn Îi Gredana B9eRIAtl POCNOAAPA 
aemani Moaaagekon Mapin- nike npkeTatuca Ka Bkutntai WBu- 
ThRaem E Ar „Sine Aa AekemBpie și: Ba Nar: u:c i AR: (1): 
Acesta este acoperemântul mormântului roabei lui Dumnezeu, 
a dreptmăritoarei și de Hristos iubitoarei Doamnei lui lo Stefan 
Voevod, Domnul țerii Moldovei, Mariei, care sa mutat la veş- 
nicul locaș în anul 6985 (1477), luna Decemvrie 19, Vineri, ora 
a da din zi». (Inventar No. 301). : 

2) Un acoperemânt pentru mormântul Mariei, fiica lui Radu 
Vodă, Doamna lui Ştefan cel Mare. Acoperemântul este de catifea, 
albastră închisă, pe care sunt cusute cu fir de aur flori, o cruce 
mare și apoi cuviutele: Magia Azi Paasaa Boegoati: Maria, 
fiica lui Radu Voevod. (Inventar No. 309). 

  

(1) Vezi și Melchisedec, |. c., pag. 21.
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3). Un acoperemânt pentru mormântul lui Ştefan cel Mare. El 
este de catifeă roșie întunecată, cusut cu flori de fir de aur: 
Lungimea lui este 1.64., iar lățimea de 1.52m-. Acoperemântul 
este ornat cu Îl canafuri de mătase și căptușit cu pânză albă. 
[2] poartă următoarea inscripţie slavonă: Îi Boraanz BoegoAa 
Bowieo awaccriio rocnoaapa 3eMani ALoAAaBcKoH Skpacu 1 nokgai 
NOKPOBOM ciii rpog orua c&oero Îwn Grebana Boegoabi recnoa- 
CTBORARUIAro Bz Aloaaagckon Seman Ai3 Aku "Tpui Mitu n Mae 
np'beraguca ka .bunku weur'kan E Akrw „38i AGA îSA. E Alin . 84 
AfHb BTOpHHKA BZ sir&pATbin uac Ane (1): lo Bogdan Voevod, 
cu mila lui Dumnezeu Domnul ţerii Moldovei, a înfrumusețat și 
acoperit cu acest acoperemânt mormântul tatălui său Ion Stefan 
Voevod, care a domnit în țara Moldovei 47 ani și 3 luni, şi ca- 
rele sa mutat la veşnicele locașuri în anul 7012 (1504), luna Iulie, 
ziua a doua, Marţi, la ora a 4-a din zi». (Inventar No. 308). 

4). Un acoperemânt de. catifeă roșie închisă, căptușit cu pânză 
albă de pe mormântul Doamnei Maria, pus de fiul ei Bog- 

dan. EI are o lungime de 1.70»: şi o lăţime de 1. și inscripţia, 

slavonă brodată cu litere de fir de aur, 10%. înalte: Gan nokpo- 

Bea Skpacu Iv) Boraanz Horgoaa Boxirte amaocriie rocnoAapn 
3eman Aloaaackeu cîin Gregana Borzoani BuSk Paasaa Borgoai. 
1 NOASXH ErO Ha rpoek cgaronounguien Aarepii ero Mapin roc- 
nou Gregana HoegoAni B AbTo „3Ra * re. Â. (9): Acest aco- 
peremânt l-a înfrumusețat lo Bogdan Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domnul ţerii Moldovei, [iul lui Ștefan Voevod, nepotul lui 
Radul Voevod, și l-a pus pe mormântul întru sfințenie răposatei 
maicii sale Maria, Doamna lui Ştefan Voevod, în anul 7021 (1513) 
Ianuarie 30. (Inventar No. 310). 

5. Un antic acoperemânt de mormânt, de catifeă roşie închisă, 

compus din 2 părţi și căptușit cu pânză albă. EL este înfrumu- 
seţat cu flori și ornamente de fir de aur, însă nare nici o in- 
scripție. (Inventar No. 309). 

6). Un antic acoperemânt de mormânt, acuma defect. EL este 
de catiteă albastră închisă, căptușit cu pânză albă şi înfrumusețat 
pe ambele părţi cu catifeă roşie. Ori ce inseripţie lipsește. (Inven- 
tar No. 311). 

1 (1) Cf. Melchisedec, |. e., pag. 26, şi Kozak,l. e, pag. 85, nota 1. 
(2) CE , „ Melchisedec, 1. c., pag. 23.
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7). Un antic acoperemânt de mormânt de catifeă roșie, împo- 

dobit cu flori și ornamente cusute cu fir de aur. El constă din mai 
multe bucăţi, este căptușit cu pânză albă și n'are inscripţie. (In- 
ventar No. 3812). 

8). Un acoperemânt pentru mormântul lui Ştefan cel Mare, 
oferit de doamnele din România în anul 1872. El este de cati- 
feă vișinie închisă și căptuşit cu mătase albă. Pe margine sunt 
7 găitane de fir de aur și o brodătură la fel. Întrun colț al 
acoperemântului se află brodată cu fir de aur emblema 'Transil- 
vaniei, adică: 7 cetăţi, soarele și semiluna; în al doilea colţ em- 
blema Munteniei, adică: vulturul cu crucea în plisc, într'o cange 
sabia, întralta buzduganul, iar deasupra 'soarele și semiluna; în 

al treilea colţ emblema Moldovei și Basarabiei, adică: 2 delfini și 

un cap de zimbru, între ale cărui coarne se află steaua, soarele și 

semiluna; în al patrulea colț emblema Craiovei, adică: leul, cu 

sabia scoasă într'o labă. În mijlocul epitafului este brodată cu fir 

de aur o cunună de lauri, iar în mijlocul ei o coroană princiară 

cu 13 cruciuliţe. De desubtul ei, și anume tot în cunună, se află 

anii : 1456 X/ 1504. Afară de cunună se află brodate cu fir: 

Baia 1467, Racova 1478, Valea Albă 1476, Pădurea Cosminului 
1497 și apoi inscripţia: «Mai bine să murim cu spada în mână 
întru apărarea religiunii și a patriei noastre decât să lăsăm şi una. 
și alta în prada inimicului.» (Inventar No. 156/1872). 

9). Un epitat pentru mormântul lui Stefan cel Mare, dedicat 
de damele române din Bucovina. EI este de catifeă roşie de- 
schisă și căptușit cu mătasă roșie întunecată. Jur-imprejurul lui 
se trage o dungă de catifea albă cu inscripţia: «Memoriei lui 
Ștefan cel Mare, omagiu de veneraţiune, recunoştinţă adusă de 
damele române din Bucovina.» În mijlocul epitafului este o cu- 
nună de lauri brodată cu fir de aur, iar în mijlocul ei o coroană 
princiară cu 5 colțuri, o cruce mare în 7 colţuri, deasupra că- 
reia stă cruciș o sabie și o laură. Jos se vede semiluna și o stea. 
Inventar No. 156/872). 

DB. Acopereminte bisericești. 

1). Un acoperemânt antie pentru masa sf. altar de catifeă roșie, 
înfrumusețat cu flori cusute cu fir de aur. EI este fără inscripție. (In- 
ventar No. 303).
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2). Un acoperemânt pentru tetrapod de catifeă albastră în- 
chisă, căptușit cu o materie de bumbac albastru şi înfrumusețat 
pe la margini cu 14 canaturi. El este 1.70": lung, şi 75: lat, po- 
sedă flori și ornamente cusute cu fir de aur şi inscripţia slavonă: 
"CAN MOKpORh HAA, 'TETPANSASM CATROpH pasa BoXiA Alapia 
roenaia wanna Grejana goctoani Aziţii PAASAA BOEROANI BZ EEE WT 
Hukz casnAanku mepieni ea ÎlSrencioai AMonacripii Bz A'kTO „38i 
MCIA HOEBpIA ABdAtcarh (1): Acest acoperemânt pe tetrapod l-a 
făcut roaba lui Dumnezeu Maria, Doamna lui loan Stefan Voe- 
vod, liica lui Radul Voevod, pentru biserica zidită de dânșii în 
mânăstirea Putnei, în anul 7012 (1503), luna Noemvrie 20. (Inven- 
tar No. 313). 

3). Un acoperemânt de catifeă vişinie cu marginile de mătase 
roşie și Ja un colţ cu un canaf. FI are o lungime de 1.03": şi o 
lăţime de 78” şi este înfrumusețat cu flori cusute cu fir de aur 
și argint. Inscripţia lui slavonă ne spune următoarele: -- Iw Gre- 
AH BOEBOAA * Exieto mâcrite renap atata Aloaaageton * cin Bwr- 
AAHA BOEBWA, ” CATBOPH CZ NORPOREL" H AAAE FREZA MĂGA cet aa 
IP pKWE& 47 NSTEHcRAro MOHacTuIp'k * BAe ai" PE caoer akr: 
Mo hH HAS Tekăujite MEA Ack: ke: (2): lo Stefan Voevod, cu mila 
lui Dumnezeu Domnul țerii Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, a 
făcut acest acoperemânt şi l-a dat spre rugă şie în biserica din 
mânăstirea Putna în anul '7010 (1502), iar al domniei sale al 40 
şi spre al 6 curgător, luna Decemvrie 25. (Inventar No. 317). 

4). Un acoperemânt pentru tetrapod de catifeă roşie, în 3 col- 
țuri ornat cu câte un canaf mare roșu, iar în al 4-lea cu unul alba- 
stru. EI are o lungime de 82** şi o lățime de 74%: și următoarea 
inscripţie slavonă: X se Îi DOrAan BOEROAA * BRIO AMATIO rNApz 

aemtan (Moaaanckon * chin GTEAHA ROEROAI C2TBOPII CAN NPOKOBELA * 
H AdAE ero Ba MOABA ces'k Ba ÎlSrenckom MOHacTHpH:: RÂTO" sal 
iHie Er”: (3) lo Bogdan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domnul 
țerii Moldovei, fiul lui Ştefan Voevod, a făcut acest acoperemânt, 
și l-a dat spre rugă șie la. mânăstirea Putna în anul 7014 (1506) 
lunie 12. (Inventar No. 318). 

9). Un acoperemânt de mătase galbenă închisă, cu căptușală. 
albastră, 81": lung și 75 *- la. La colţuri el este ornat cu 2 

(1) Melchisedec, |. c., pag. 35. 
(2) Cf. Marian, 1. c.,pag. 4. 
(3) Cf. Marian, 1. c., pag. 5, care insă a cetit: nokponema și moasa.
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canafuri verzi de mătase și 2 albastre. La mijloc el este înfrumu- 
sețat cu flori și pajuri cu câte 2 capete, între cari se află câte o 
cruce cusută cu fir de aur, argint și mătase roșie şi verde. Jur 
împrejur se întinde inscripția slavonă cusută cu fir de aur: -- ca 
nok&poBeu, czTraopu rima Gaina Hlerpa BoeRSu AZipe  AicnoTa ui 

AdAE H £ro Bh 3aAuiăe cet a2 ÎlSTuHckou MonacTrupn KE ecT 
Xpam Scnenie nperkn săă * BaTo * „3mA '(1): Acest acoperemânt 
l-a făcut Elena, Doamna lui Petru Voevod, fiica Despotului, și l-a 

dat spre rugă șie la mânăstirea Putnei, unde este hramul" Ador- 
mirii prea sfintei Născătoarei de Dumnezeu, în anul 7044 (1536). 
(Inventar No. 319). 

6). Două acopereminte antice de atlas, cusute cu flori de fir 

de aur, fără inscripție. (Inventar Nr. 315, a+b). 

7). Un acoperemânt antic de catifeă roşie, cusut cu flori de fir 

de aur, fără inscripţie. (Inventar No. 316). 

8). Un acoperemânt pentru discos cu inscripția slavonă: npi- 

AVĂTE HI HAAHTE CE €cTa T'EAOANOE ERE 34 Bhi ADANMIAOE BE WCTA- 
gachie rpkyomn (2): Luaţi mâncaţi, acesta este trupul meu, care 
pentru voi se trânge spre iertarea păcatelor.: 

9). Un acoperemânt pentru potir de mătase cafenie. Pe el este 
cusut cu mărgăritare chipul Domnului Hristos, care dă vin apos- 
tolului Petru, și al unui arhanghel. Pe marginea acoperemântu- 

lui este cusută inscripţia slavonă: + MIMTE WT HEA Baci CE ecra 

BPBAMOA HOBAro BABkTA * ARE BA BHI3A AMHOTII * H3AHBACAA A BRA 
WeTăBAenie rpiyomu. (3): Beţi dintru acesta toţi, acesta este sân- 
gele meu al legii celei nouă, care pentru roi, pentru mulţi, se 

varsă întru iertarea păcatelor. (Inventar No. 98). 
10). Un acoperemânt antic pentru potir de mătase sură, pe care 

se află cusut chipul Domnului Hristos aşezat în mormânt și al 
mai multor îngeri. Inscripţia cusută cu fir galben și alb este 

următoarea : brz wiz, € Fpurepu Borecă, € Ioana Baare5, nsaoenie 
go rpoez: Dumnezeu Tatăl, s. Grivorie Teologul, s. loan Gură- 
de-aur, Punerea în mormânt. (Inventar No. 285). 

11). Un antic acoperemânt pentru potir de atlas albastru. Pe 
el se află cusut cu fir de aur și argint la mijloc întro stea chi- 
pul Maicii Domnului cu Mântuitorul, iar pe la colțuri câte un 

  

(1) L. e, cetind greșit: can, gergsnaz ȘI ep. 
(2) Marian, 1. c., pag. 6. 
(3) L. e.
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serafim. Marginile sunt înfrumuseţate cu frunze roșii de inătase; 
Pe dos acoperemântul este căptușit cu taftă galbenă Vărgată. (In- 
ventar No. 287). 

12). Un antic acoperemânt pentru potir de catifeă neagră. EI 
este provăzut cu flori și ornamente în forma crucii, cusute cu 
lir de aur şi: de argint. Marginile-i sunt tivite cu şireturi de aur 
adevărat, iar căptuşeala lui constă din atlas galben. (Inventar 
No. 288), i 

13). Un antic acoperemânt pentru potir de catifea  cărămizie, 
întreţesut cu fire de argint și tivit cu o materie albastră cu flori 
galbene. EI este ornat cu înguste şi albe șireturi spaniole și căp- 
tuşit cu taltă verde. (Inventar No. 292). 

14). Un antic acoperemânt pentru potir de brocat de aur. Pe 
el este închipuită Bunăvestirea Maicii Domnului prin cusături cu 
fir de aur şi argint. Coroana Maicii Domnului și a arhanghelului 
Gavriil este înfrumsețată cu 111 mărgăritare; (Inventar No. 94). 

15). Un antic văzduh de mătase cafenie, pe care sunt chipu- 
rile următoare: Hristos în mormânt, Maica Domnului, profetul 
loan și 4 îngeri. Aceste chipuri împodobite cu mărgăritare sunt 
cusute cu fir de aur ca și inscripţia de pe la margine: A aac 
(Grejann RortoAa Ba akro „UNA, MapT R: Le-a dat Ştefan Voe- 
vod în anul 6989 (1481) Mart. 20. Pe celelalte margini sunt în- 
scripții cu texte sfinte. (Inventar No. 99). 

16). Un antic văzduh de taftă, pe care se află chipul sfintei 
fecioare Maria cusut cu fir de aur, argint, mătase și mărgăritare. 
Marginile lui sunt tivite cu şireturi înguste de aur, iar marginea, 
de jos este ornată cu 5 canafuri de argint și mătase albastră, 
(Inventar No.: 100). | 

17). Un antic acoperemânt pentru amvon de catifea roşie, cusut 
cu ir: de aur și căptușit cu pânză verde. (Inventar No. 335) 

| C. Aere. 

1). Un aer de 242": lung și 1.48n: lat, de mătase albastră, de 
provenienţă nouă. Pe acesta sau efectuat toate cusăturile și lite- 
rele în aceeaş ordine, în care se aflau ele pe mătasea originală, 
care sa rupt. Aerul reprezentă punerea Domnului în mor- 
mânt. Lângă capul lui Isus stă Maica lui cu Maria Magda- 
lena, iar la picioare Iosif și Nicodim cu două femei purtătoare 
de mir. Dintro parte evangelistul Ioan ţine pe Isus Hristos de 

Dimitrie Dan. Mânăstirea şi Comuna Putna. 5
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mână, iar eh, stau îngerii cântând prohodul. Deaşupra este 
scris: „Mp Oip .:. -- Maica Domnului, şi o ev zapp asuos“ (1). Col- 
ţurile aerului sunt “ornate cu simbolurile evangeliştilor şi la fie- 
care se află câte unul din următoarele cuvinte greceşti liturgice 
cu litere cirilice: „AAONTA, BOWNTA, KEKPATOTA, KE AETONTAC. (2) 

Aerul poartă jos următoarea inscripție slavonă: Haaoaeniem. 
wila n ea noenrkuueniem ca cagpzuuenie crfw Axa: Ii Gregan 
BROEBOAA BXIEO MÂTII riipa aemau Alwaqagckwu căi BorAana Ror- 
BOAH- H CA BÂTOUECTHEOIO FiiKH ero Alapin: Hi ca RA3AIOBAEHHAMH 
akru: Slacăanapa n Bwraana Baaaa: czTEOpII: ua c* zi atpz Bz. 
MonHacrupu 45 ÎlSruon: ui Ace £ Ypam: Senrhe npteria bin u npuc- 
HOABUI AMapia : — Ba „Sus (3): Cu voința Tatălui şi cu ajuto- 
rul Fiului și cu săvârșirea sfântului Duh, Io Stefan Voevod, cu 
mila lui Dumnezeu Domnul țerii Moldovei, fiul lui Bogdan Voe- 
vod, și cu dreptmăritoarea lui Doamnă Maria și cu iubiții copii 
Alexandru și Bogdan Vlad, au făcut acest aer în mânăstirea din 
Putna, unde este hramul Adormirii preasfi ntei Născătoarei de 
Dumnezeu și pururea fecioarei Maria, în anul 6998 (1490). (In- 
ventar No. 314). 

2). Un 'aer de mătasa cenușie cu flori. El reprezentă pe Hris-- 
tos în mormânt, lângă care stau mai mulți sfinți şi îngeri. Aceste 
chipuri sunt cusute cu fir de aur, argint și cu mătase şi înfru- 
musețaţi cu flori şi coroane de mărgăritare. În coroana lui Hris-- 
tos şi în cele ale sfinţilor sunt cusute 11 sticle colorate. Partea 
cusută a aerului are o lungime de 1.80. și o lăţime de 1.20. și 
următoarea inscripție slavonă: HaBoaenizi wTrua n cz nocen'kuie- 
HÎEM CHIHA H CARPZUIENIEM CEATAro ASA: pasa Boiu nana: [ae- 
pHaz eneTpuuii TorpSmann ee WHh KEAanieM BZ%AEAREUIE AI6- 
B&e XpicToBk cTpâcTii PANTEA NOTBIIATEALHO CATBOPH CEH 4Eph - 
H AAA ETO: RO MOARA CEB: 11 CROEH CAKHTEAHHUH: H WaA, tro: 
BE AMOHACTHBI WT ÎNOpOnEUn HALE ECT YPAM CBATATO CAABHAro. 

(1) Cântarea dela, îmmormântare. 
(2) Cântând, strigând, glas inălţând și grăind. Aceste cuvinte inchipuesc. 

cele 4 fiare, cari sburau imprejurul scaunului lui Dumnezeu, dintre cari cea 
dintâi, după Apocalipsul lui loan 4,6, este leul, a 2-a vițelul, a 3-a omul, 
a 4-a vulturul. După sf. German, vulturul cântă, viţelul strigă, omul grăiește, 
iar leul înalță glasul, 

(3) Cf. Melchisedec, |. €., pag. 24, care are multe greșeli ortografice, jar co- 
rect în Die ăsterreichisch-ungarische Monarchie în Wort und Bild. Wien. 
1899, pag. 81.
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BrauKoMSuenua n nostacnocua Tewpria- E AkTo „384 MEU aer. 
ie (1): Cu voinţa Tatălui și cu ajutorul Fiului și săvârșirea sfân- 
tului Duh a voit robul lui Dumnezeu, Domnul Gavriil, Visternicul 
Totruşan, carele aprins de dorul dragostei lui Hristos, iubitor 
de patimi, a făcut cu bucurie acest aer și l-a dat spre rugă şie 
și soției sale și fiilor săi în mânăstirea din Voroneţ, unde este 
hramul sfântului, măritului, marelui martir și aducătorului de 
biruință Gheorghe în anul 7024 (1516), luna August 25 (9). (In- 
ventar No. 102). . 

2). Un aer de mătase cafenie, de o lungime de 83 “m- și o 
lăţime de 58*.. El reprezentă la mijloc pe Mântuitorul pus în 
mormânt, iar deasupra lui 5 stele. De a stânga lui Hristos stă, 

Maica lui, iar de a dreapta lui Maria Magdalena și sfântul Ioan. 
Sus în partea stângă a aerului se află soarele cu raze aurite, în- 
conjurat de mai multe stele și chipul arhanghelului Gavriil. 

- În partea dreaptă a aerului se vede luna cu mai multe stele 
și chipul arhanghelului Mihail. 

În colţul stâng de jos este chipul arhanghelului Rafail, iar în 

cel din dreapta al lui Iruil. 

Pe marginea de deasupra a aerului şi anume din dreapta în 

stânga, se află cusut următorul tropar în limba slavonă: + Baa- 

rewEpazHni wcndu ca Ap'kea npăcroe 'T-Eao "TRE NAapanHUEA utcTeA 
WEBBHBH H BOH'Ewu H 2 rpoB'k HOBk 3akphigi Noam: losif cel 
cu bun chip, de pe lemn luând preacuratul tău trup, cu giulgiu 
curat înfășurându-l și cu miresme ungându-l, în mormânt nou 
acoperindu-l l-a pus». 

Pe marginea de jos a aerului se află următoarea inscripție sla- 

vonă cusută cu fir: -- Iw Grea BOEBOAA E:RIEA MÂTIA riiApn 

3eMANi MOAAaBcKON cATBOpui can BĂTO Suna AipT î. (3): lo Ştelan 
Voevod, cu mila lui Dumnezeu, Domnul ţerii Moldovei l-a făcut 

în anul 6989 (1481) Martie 20. (Inventar No. 99]. 

4). Un aer de mătase roșie, pe care este închipuit Hristos în 
mormânt, Maica Domnului cu trei femei, sfântul Ioan, Nicodim, 

losif şi doi îngeri. Toate aceste chipuri sunt lucrate cu fir de 

(1) Cf. Melchisedec, 1. c., pag. 25. 

(2) Melchisedec, traducând această inscripţie, a lăsat traducerea cuvintelor: 

NOTINATEARRO ŞI Hi NOEEAOHOCILA, 

(3) Cf. Marian,l. c.,pag. 7.
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aur şi argint. La coroana Mântuitorului sunt 29 mărgăritare, iar 

la a Maicii Dorânului 15. 

La marginea cea de sus și la cele laterale sunt cusute cuvinte 

sfinte, iar la cea de jos următoarea inscripţie în limba română: 

«Acest sfânt aer l-a făcut Ioan, fiul lui Argur, soţia Ilinca, în anul 

1246 (1738) în maiu 1. Ruxanda a cusut». (Inventar. No.:87).



CAP. VIII. 

Cărţile vechi manuscrise și tipărite din mâ- 
năstirea Putna, 

A. Manuscrise slavone. 
1. O evangelie slavonă din anul 1504, foarte frumos scrisă pe 

pergament și înfrumuseţată cu chipurile evangeliştilor lucrate cu 
ornamente și iniţiale artistic desemnate în colori şi aur. Înce- 
puturile capitolelor sunt de asemenea scrise cu aur. Evangelia este 
legată în argint aurit. Pe frontispiciu se reprezentă Învierea Dom- 
nului, care scoate sufletele din iad. La cele 4 colţuri se află 
icoanele celor 4 evangelişti. Pe dosul legăturii cărţii se repre- 
zentă Adormirea Maicii Domnului. Cartea are ca postament 4 
bumbi mari de argint. Pereţii cărţii se ţin la un loc de o mreajă 
artistic lucrată din sârmă de argint. Sub icoana Adormirii Mai- 
cii Domnului se află următoarea inscripţie slavonă: + Iw Boraan 
BOEROAA BKRÎEIO MIAOCTIIO FOCNOAdpa EMA Mona arene WKOBa 
ch Terpotreat MonacTupe cRoemS IISTencKoAMS MAE Eck Ypast 
Scneme hăn Bz saASunte cfSnSugiuaro poanTreaa cacero Grebana 
BOEBOALI H 34 CROE ÂpARIE H CNACEHIE BATO pati Ata î (1): Io Bogdan 
Voevod, cu niila lui Dumnezeu Domnul ţerii Moldovei a ferecat 
această tetraevangelie mânăstirii sale din Putna, unde este hramu 
Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, pentru sufleţia întru sfin- 
țenie răposatului părintelui său Ștefan Voevod şi pentru sănă- 
tatea sa în anul 7015 (1507) Maiu 5. 

La finele evangeliei lui loan se află următoarea, notiță scrisă 
în limba slavonă: Baăronzaoaeiiem wriţa n noenkuinica cra ui 
CABPZUUENIEA CRÂTATE ASXA BAATOUECTIIRAI N YpICTIVALBIIEIIti r9c- 
noa lun Grea BorBoaa. BOKIA0 amaserite rocnoaapn 3âMAn 
diiwaa daco - EKE VON BOKECTBEHNIAL 7KEAAHTEM pAKAErCA H Xpicre-. 

(1) Cf. Melchisedee, 1. c., pag. 27, care în multe locuri a cetit greșit.
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BAI CAWBEC pANIITEANHK €BIH - NOTZIIATEA HOHAUA CRIIL TETPOEBAN- 
TEA MOHACTIIpIO CROEMS NOVTENCKOAS * MAKE EET Ypam OVenenie 
np'bcaaT'Ei BOropoAHUN - H 9 "TOA WEp'ETE £TO CRMEDTh H MENO- 
CTHRE Ce&puiuitTu - cin 060 îrd Borat BoegoAa - BOXE Atu- 

ASCTIIO POCNSAApn 3EMAH ALOAAABCKOH WKOBĂ £EPO 1 ChBpZUlH B2 
3ajiuie cgarwnoanguaro pwanreak caoro, Gribana Hocewani - 

H 34 COE 3âpdeie n cnacenie (1): Cu bunăvoința Tatălui și aju- 

torul Fiului și săvârșirea sfântului Duh, dreptmăritorul și de 

Hristos iubitorul Domn lon Stefan Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu Domnitorul ţerii Moldovei, care aprins fiind de dorul 

dumnezeesc și fiind iubitor de cuvintele lui Hristos a început 

bucuros această tetraevangelie mânăstirii sale din Putna, unde este 

hramul Adormirii preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, și într'a- 

cestea l-a găsit moartea şi n'a apucat să o sfârșească, deci dară fiul 

său Bogdan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domnul ţevii Mol- 

dovei a ferecat-o și sfârşit-o pentru sufleţia întru sfințenie răpo- 

satului său părinte Ștefan Voeved şi pentru sănătatea și mân- 

tuirea sa. (Inventar No. 449). 
2). O evangelie slavonă, ca și cea dejă descrisă. Şi ferecătura 

ei samănă cu a celei de sus, însă pela colțuri evangeliștii şi 

postamentul de bumbi lipsesc. Ferecătura originală dela Stefan 

cel Mare stricându-se, a fost din nou făcută din acel argint de 

Ruxanda, Doamna lui Alexandru Vodă Lăpușneanu. Tetraevan- 
gelia poartă sub icoana Maicii Domnului inscripția: + cei 'Te- 

portar Wenogn fi (koga rocna Pozanaa BETAYXOE CpEBpO 4 

craparo Greana Hocgoaa - îi AaAc ro BA ÎlSruoe monacreph - u 

ARE “E Xpam Scriehie npuăTula BAAANIHULI H HâUiA BOTopoAHULĂ * 

BATO - „30H - cen. KA (2): Această tetraevangelie a înnoit-o şi ferecat-o 

Doamna Roxanda din argintul cel vechiu dela bătrânul Stefan şi 

a dat-o în mânăstirea Putna, unde este hramul Adormirii prea- 

curatei stăpânei și a noastre Născătoarei de Dumnezeu, în anul 

7078 (1569) Septemvwrie 21. 

La finele textului evangeliei lui Ioan se află următoarea notiță 

slavonă: bâarourcrugin reensannz Iwn Grejan BoegoAa rocno- 

(1) Cf. Melchisedec, |. e., pag. 27, însă eu o mulţime de greșeli ortografice, 
și altele, precum : paeaca în loc de paxarrea, pauereanuy în loc de pauereanut, ş. a. 

(2) Cf. Melchisedec, |. c., pag. 28, cu câteva greșeli ortografice și lăsarea 
unui „Hi“ Haulia,



Apo Bzceni 3tAAH AoaAagckon . CATROPH Î ÎÂCNHCA H CARORA - 
ChIĂ TETBOBVANTEAR MOHACTIIBIO CROEMS wWT NOYTHON - Bă Â 'o(e) 
«8 A'k'To rocnoaceă îrd.- îi npu âpkumanapuTk Iaricia miiackaro 
Păkoă atnororphkuinare Tayk ASHA Ilanaaia . Bakrk „3ău$ un 
Hată Melia cen, î. ui czgpkulă Arp Er. (1): Dreptmăritorul Domn 
Ion Ștefan Voevod, Domnitorul a toată țara Moldovei, a făcut, 
a scris'și a ferecat această tetraevangelie mânăstirii sale din Putna, 
În al 32-lea an al domniei sale şi fiind arhimandrit Paisie scurtul, 
prin mâna mult păcătosului tahigraf Paladie, în anul 6997 (1488), 
şi sa început în luna Septemvrie 3, şi sa sfârșit în Martie 23. 
(Inventar No. 450). 

3). O evangelie slavonă scrisă pe pergament și ferecată cu ar- 
gint aurit, ca și cele două anterioare, însă fără încuietori. Ea este 
împodobită pe la colțuri cu cei 4 evangeliști, iar la finele textului 
cu următoarele 2 inscripţii slavone: H3BOAfNitA Wrua n nocntk- 
AUEHTEA CHINA H CREPHUIENIEA CRATAro ASya, ci ovaw 43 PABn B9- 
zi nana Ilerpa “laswra asroderi CATROpHYh CAH TETpOEANTEAt. 
1 AAX ETO CBATOAS MOHACTIIpS NoTENCKWAS Bz Namar Mk u 
PUAETEAEA MOHAM. TOPOPAALI VUIÂII MWAACA, AMlE KOPOEA HACTARHT 
NpouHTĂTu Ha Heat cnaciuia AKA". noamnânre n ndc Ba CRATIIY 
BALUINY MOAHTEAY * AA H Bac NGAVEHET XpicToc Bh IMApcTaH cesta 
HEBECHEAZ aMHH : Bz AbTo „353 atcrța aarSer î: Cu bunăvoința 
Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea sfântului Duh. Eu, 
adică robul lui Dumnezeu domnul Petru Albotă, logofăt, am făcut 
această tetraevangelie și am dat-o sfintei mânăstiri din Putna întru 
amintirea mea și a părinţilor mei, de aceea părinților mă rog, 
dacă cineva va începe să cetească în ea lucruri de mântuire, 
amintiţi-ne și pe noi în sfintele voastre rugăciuni, ca şi pe voi 
să vă amintească Hristos întru împărăţia sa, cerească, amin, în 
anul 107 (1569), luna August 5. 

Apoi urmează inscripția: Gz'u rerpăevanrean AdAc nau SlAewTrz 
ACTWĂET CRATEALSY MOHACTIIpoI NOVTENCROAOV. HAÂE EET XpAM 
OVENENIE NpECRATEH BAAAcINUN Haueui BOTOPCAIIU . 84 cROA ASUA 
H 34 ASIA CROM pWAIITEAcAtn. B'EuHa a ÎMI NAMATK. npu îr&- 
ment GnpiAon5 a Akro „393 aarseTru î (2): Această tetraevangelie 

  

(1) Melchisedec, |. e. și N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare. București 
1904, pag. 200, și Kozak, |.c,, pag. 7]. 

(2) Această evangelie o amintește Melchisedec, 1, c.,pag. 31 sq., însă fără 
a aduce inscripţiile ei.
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a dat-o domnul Albotă, logofăt, sfintei mânăstiri din Putna, unde 
este hramul Adormirii preasfintei stăpânei noastre Născătoarei 
de Dumnezeu, pentru sufletul său și pentru sufletele părinţilor 
săi, veșnica lor amintire, sub egumenul Spiridon, în anul 7077 
(1569) August 5. (Inventar No. 451). 

4). O evangelie slavonă scrisă pe hârtie de un format mare. 
Ferecătura este de argint aurit cu aceleaşi icoane, ca şi IA evan- 
geliile dejă amintite, însă mai simplă şi fără de încuietori. Pe 
marginea ferecăturii din frontispiciu se află următoarea inscripție 
slavonă: Gie eganreaie cATBOpU H WKORA pat Boiu nam ewpren 
Npzkdad6h YoTunckiu ekSmhkez kmkrunk rocnoacea emS nanat'k 
KpZCTHHA BA ARH EAarouecvuBaro rocnoanun lepemi Alornaz Bor 
BCA BO:KitO AHascrito rocnoaapn Beata Mloaaagckou E AkTrw 3p5 
MaăpT.: Această evangelie a făcut-o şi ferecat-o robul lui Dum- 
nezeu domnul Gheorghe, pârealab de Hotin, împreună cu jupâneasa, 
domniei sale anume Cristina, în zilele dreptmăritorului Domn 
leremie Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domnul ţerii 
Moldovei, în anul 7106 (1598) Mart. 

La finele textului evangeliei aflăm următoarea inscripţie slavonă: 
Hz ANH BAArOUECTHBATE H YpHCTOAIRBIBATO POCNSANHA Hăulere MUH- 
ACeTHEAro Îw Epratia Aloruaa BOEEWAA BOXRIIO MHASCTIR Focno- 
Aaph atata Acaatekoni - Noneabniem pa Boiu nani [ewprie 
Haaozkn npataaas XOTIHeKIH EzkSnk n cz Kukruiii rOeNoACTEA 
EMS Ha MAVR KpECTHHA MANHCAC Cie CEATOE THITPHEBANFEALE Hi AG- 
TOTĂAE 1 WKOE4UIE A €4 NOMOIIA BO:ita 1 ca Bhc'Rai ocepATeA 
HX HI AdACULA A EA IEpkOE BA FPAA, XOTHNCKIN MARE ECT YpaM 
ovenenie npkc&ATie RA4AANHUA Hama BOTOPOANUĂ EZ AOAEZ N BA 
NAMET HAL H €EIKO AA BSAET HA H MaA0M UI ui pOANTEAtA HVa n 
BECEME PWAS II BAH3HEAS Hi AaANEMS HIT AdAOLLIA Ii NOACXIUA 
A CA BAATOCAOSBENIEM BOKIHAL Hi pEKOUIA TAKO NOKAAAAIOUN Ci cBA- 
TOE EBANFEALE HA NPECTOAZA BON H pEKOLUIA WEOE WT HA EZAXUIE 
BA EAHHA AICAA BRZ3AZAYHSELUH WWT PAZBHHI CEPAMA HY NpHKAOHUIE 
rââgu n KoAkuk caen Ha npka nprcTS BORA rac A NOAOuuIE 
pERCUIA NpÎNAMH UT HAc Wu£ HEBUANANIII MUTU H CRIME Hi AIE CRA- 
Tit _EANHOCĂIIEL EHBUIH Bi "TBOHII CAARHAIN npinavkTe ur nac 
N MATH BOIA EAE ECT Ypaai CE HANE AAAGE NPHHOLUEHIE Aap EZ 
MOABA WT HAc HEACCTOHHIIY. HI NOE WTUH CREATI UNTATE 1 SA 
Hac PENH ESTA MOANTE ARE WII CRĂTIH enHckenu n ere 
HHHÎH CRATIH EH HenoB'kASem H CA BAATOCACEEHIEA WT NOAMCLn
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BOINIA NOKAAAAEA 3A€ BZ cBATRAL XOaavk BHUIE WUNHCANCAM otene- 

Hi NpEAHCTIE EAAABIUHUA ESFOpOANIţA Hi npucioa beu Mapia a 

KTOBH HAVEA WUTAaANTH Hi Ba3iTu cie Haule HAAanie UT cia 
CRATIA UEDKEH HA BAKAAA NSASKHUTIL Hi HAVEA GH A NSpSLUIITH 
WT CEPO CRATACO MECTA WT FpAA, UT XOTIIH MARE £CT Ypaa 
OVeneHie NpeuteTie BAAALIUINILII HAUIEA BOTOPOAHUH GIKO Aa ESAcT 

NpORAT WP cBATHL TEA Tu Hi UP Bî ANceToaz n HAteneu 

Boiea anagema n 43 Peoprie npakanae BAkSmk un ca kuk- 

THHA MEA II AMI VOUIEM CA 'TAKORILA! WEASREKWAL KTOBIH BZCYOT'RA 

ez3kTu cia cRATAA KHArA Hi WTrAaauTrui wr 'rer c&kraro avkeTa 
TAC AAACKOAL AM XOUIEM COBIi NHTATII CA TARORHAL UEAOR'KROA Ha 
CTpPANHSA CAE HAEKE BRET AHULAVEpIA 11 HCmHCac CiE CRATOE ERAN- 

TEA păROĂ OVHbiAar Hi neTpesHar 1 anoreorpkumar pata Doxia 
Mlaprun Baceguu wr Poyarni wT 3cAAti AAAlaMeRkA 1 WKOBAC 
păkCa BpeHca pa Eoxiu lata 3aarap Wr GSuag a AkTO „393 
pSK MEua AtapT kB (1) În zilele dreptmăritorului şi de Hristos 
iubitorului Domnului nostru, înduratului lo Ieremie Moghilă Voe- 
vod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţerii Moldovei. Din porunca 
robilor lui Dumnezeu domnul Gheorghe Izlozeanu, pârcalab de 
Hotin, împreună cu jupâneasa, domniei sale anume Cristina, s'a 
scris această sfântă tetraevangelie şi tot atunci s'a şi făcut ea cu aju- 
torul lui Dumnezeu și cu toată osârdia lor și a dat-o în biserica. 
din cetatea Hotinului, unde este hramul Adormirii preasfintei 
stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu, spre ruga și amintirea, 
lor şi ca să le fie lor și copiilor lor şi părinţilor lor şi întreg nea- 
mului lor de aproape și departe și au dat-o și pus-o cu binecuvân- 
tarea lui Dumnezeu și au zis așă, puind această sfântă evangelie 
pe altarul lui Dumnezeu, și a zis fiecare din ei, fiind întrun 
cuget, suspinând din: adâncul inimii lor, plecând capetele și ge: 
nunchile lor înaintea altarului lui Dumnezeu, unde au pus-o, au 
zis: Primeşte dela noi, părinte nevăzute, părinte și fiule şi duhule 
slinte, cel de o fiinţă în treime mărit, primiţi dela noi și Maică 
a lui Dumnezeu, al. cărei este hramul, acest mic dar adus de 
noi întru rugăciune dela noi nevrednicii, de asemenea părinţi sfinţi 
cetiți şi pentru noi păcătoşii, rugaţi pe Dumnezeu, iar noi, pă- 
rinți sfinți episcopi și alţi sfinţi, vo încredințăm (2 ) și cu bine- 

( 1) Cf. Melchisedec, 1. c., pag. 29—31. 

(2) Melchisedec, |. c., pag. 31, tradus greșit cu «mărturisim».
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cuvântare din ajutorul lui Dumnezeu o punem aici pe sfântul 
altar mai sus descris, Adormirea preacuratei stăpânei Născătoarei 
de Dumnezeu și pururea fecioarei Maria. lar cine sar apucă să 
înstreineze și să ia această danie a noastră dela această sfântă 
biserică sau ar zălogi-o şi voind s'o urnească din acest sfânt loc 
din cetatea din Hotin, unde este hramul Adormirii preacuratei 
stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu, să fie blestemat și de 
3 ori blestemat de 318 părinţi sfinți şi de 12 apostoli și anaftema 
în numele lui Dumnezeu. Şi eu Gheorghe pârcălab, dimpreună 
cu jupâneasa mea, și noi voim ca cu un astfel de om, carele ar 
voi să ia această sfântă carte şi s'o înstrăineze din acest loc 
sfânt, unde am dat-o, noi voim cu un astfel de om să ne răfuim 
la înfricoșatul judeţ, unde nu este făţărie. Şi s'a scris aceasta sfântă 
evangelie cu mâna leneșului, netrebnicului și mult păcătosului rob 
al lui Dumnezeu Martin Vasevici din Rohatin, din ţara Ladiam (1), 
şi sa ferecat cu mâna de ţărână a robului lui Dumnezeu lachim, 
argintarul din Suceava, în anul 7107 (1599), luna Martie 22. (Im. 
ventar No. 452). | 

5). O evangelie slavonă scrisă pe hărtie groasă, legată în pereți 
vârtoși îmbrăcaţi în catifea roşie. Pe mijlocul frontispiciului se află 
o placă de argint aurit, pe care este închipuită Învierea Domnu- 
lui. La colţurile plăcii amintite se află 4 plăci mai mici de ar- 
gint aurit, pe cari sunt cei 4 evangeliști. Faţa evangeliei este însă 
înzestrată cu flori de argint aurit, în cari sunt prinse sticle TOŞII, 
albastre și verzi. Colţurile pereţilor sunt ferecate cu argint aurit. 
Jos pe paginele 1—5, la începutul evangeliei, se află următoarea 
inscripție slavonă: Gen caen 'rerpneganrea KSnu pas Boxin Ren. 
CTANTHN POLukA REA ARWpHHE H WKORA Epar to Fewprie aucrepuniz 
H acHae BEA Apa îi AdAOLIA € CREATII MOHacTilp'k Goa tace 
CTh XPâMA cRATHIXA BepiwBHHiia anccroaz Ilerpa nu Iagaa u 
Npwsii Bi ANcToAn Bz 34 ASuuie n ga amar cep'k PWANTEAEM 
CEOHM H U4AWA HY d Alțit KTO ApR3RErpRSEHEA HI RH MARI Bar 
HĂ BA MOHACTIIȘ 'TAKCRbI AA EC? NpOEAKT ui 'TpHRA'ET W'T rocneAA 
Bora n wr npeuteTaa ere MATEPh H WT- TI CBATIIVA WTEU HUI- 
REHCEIIĂ 1 WT camu. CBATRIY Bepkoanuza amweroan Ilerpa n Iagaa 
„3paa noegpe ri: Această sfântă tetraevangelie a cumpărat-o robul 
lui Dumnezeu Constantin Roșca, vel Vornic și a ferecat-o fratele său 

  

(1) Nume vechiu pentru Galiţia.
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Gheorghe Visternic şi Vasile vel Armaş și au dat-o sfintei mânăs- 
tiri din Solca, unde este hramul sfinților celor dintâi apostoli 
Petru și Paul și ceilalți 12 apostoli, pentru sufleţia și amintirea 
lor, a părinţilor lor și a copiilor lor, și dacă cineva ar îndrăzni 
să o înstrăineze şi nu ar întoarce-o înapoi mânăstirii, unul ca 
acela să fie blestemat și de 3 ori blestemat de Domnul Dumne- 
zeu și de preacurata lui Maică şi de 318 părinți dela Nicea şi 
de înşişi sfinţii întâi apostoli Petru și Pavel, 7131 (1623) Noem- 
vrie 8. (Inventar No. 455). 

6). O evangelie slavonă scrisă pe hârtie, legată în pereţi văr- 
gaţi îmbrăcaţi în catifeă roșie. Pe fața pereţilor se închipuește 
pe o placă de argint aurită Învierea Domnului, iar pe cele 4 plăci 
de pe la colţuri cei 4 evangeliști. Pe dosul cărții se află pe o 
asemenea placă icoana sfântului Nicolae cu inscripţia: Alanerep 
ASaiuTps Bz Akr „aprii: Meșterul Dumitru, 7188 (1680). Cartea 
se razemă pe 4 bumbi de argint aurit și se închide cu 2 încuie- 
tori de mătase cu capetele de argint aurit. Deslipindu-se plăcile 
de pe faţa legăturii, se păstrează în dulapul cu odoare, iar cea de 
desubt sa pierdut. 

Pe fila ultimă a cărţii se află următoarea inscripţie slavonă: 
Gaga czepliumreao Bors AdeuemS thurk cel Bauaao H no zauaa'k 
4 KONE, dMHHh „3piin: Mărire sfârşitorului Dumnezeu, care a dat 
acestei cărţi început și după început și sfârșit, amin, 7188 (1680). 
(Inventar No. 456). 

1). O evangelie slavonă in-folio, scrisă pe pergament, după pă- 
rerea profesorului universitar din Cernăuţi Emil Katuzniacki, care 
a publicat-o sub numele de «Evangeliarium Putnanum», în se- 
colul al XIII (1). (Inventar No. 566, a). . - 

8). O evangelie slavonă din secolul XV-XVI, scrisă pe hârtie, cu 
o scrisoare foarte frumoasă. (Inventar No. 566, b). 

9). O evangelie slavonă scrisă pe hârtie de mai multe persoane, 
ceeace ne dovedește scrisoarea diferită. La fine are notiţa: Gati- 
genniă îepen Iwan Bansaogekiă: Plecatul preot loan Banilovschii. 
(Inventar No. 366). 

10), Istoria suferințelor martirilor, manuscript slavon fără început 
și dată. (Inventar No. 571, 1. 

11). Un Gazeophukza = Sbornic, adică viaţa sfinţilor scrisă de 

(1) Cf. Gesterreich-Ungarn în Wort und Bild, 1. c., pag. 395.
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ieromonahul Iacov din Putna în anul 1474, după cum arată ur- 

mătoarea notiţă slavonă dela finele cărţii: Baarouicruaiu n Xpierw- 
asugiu ÎW Grredan gorawaa: Bo:iero MHaccTito rocnoaapn BEA 

AMoaaagekon: ciinz Bwrăană Bwegoaini: nogeak ficnucarii cin Gz- 
Bwphiik: mMenacTiipă cRofMS wT Ilowyrua- npn apkimanaguTt Iwa- 

cada urSmenrk- pakoă atnerorpunaro îrpomonaya larwea 8 A'ETo. 

eSunNB Man &: Dreptmăritorul și de Hristos iubitorul lo Ştefan 

Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domnul ţerii Moldovei, fiul lui 

Bogdan Voevod, a poruncit să se scrie acest sbornic mânăstirii 

sale din Putna, sub arhimandritul egumen Ioasaf, de mâna mult 

păcătosului ieromonah lacov în anul 6982 (1474) Maiu 20. (In- 

ventar No. 571, Il). 

12). O nnera neyuereana = carte de învăţătură. Ea nare inceput, 

iară la finele cărţii se află următoarea notiță: Bart 3 ga Aeua 
Wa ce pasrukgaca rocnoAuni Slpon goetoaa Ha Gavaopa BpmnSa 
H nocaa ca c&'kTrhuka LOAmap apa 1 NoB'kE Er9 HA NpEA, 'Tpa: 
nesapit ui nasti Sawaccepanca îi noatatk norpeceru Tao ro Ta- 

MORAL: În anul 6101 (1593), luna Octomvrie în 7, sa mâniat. 

Domnul Aron Voevod pe Teodor Crinul şi a trimis cu un sfetnic 

pe Golmar armașul, și l-a ucis înaintea trăpezarei și apoi sa în- 
durat și a poroncit să îngroape trupul lui acolo. 

Mai jos de această notiță se mai află următoarele însemnări 

făcute de altă mână: cua KHura petoma ceararw Gprma Giipina 

[lsrenckoms, NpOYTwWY A „3cău VK Ii Anz: Această carte, numită. 

a sfântului Efrem Sirul din Putna, am cetit-o în anul 7228 (1620) 

Octomvrie în a 8-a zi, apoi: «seris-a ierodiacon Antipa vlet „acar 

7233=1'725). (Imventar No. 572, ]). 

13), O carte numită Atkeranua = Listviţa, scrisă în Putna de 
călugărul Vasile în anul 1472. La fine are următoarele notițe: 
NOBEABHIEM BAaro4ECTHBArA reenoAnHa Hawero lina Grebana aSr- 
&oaa rocnoaaptk zeman AMloaaagckare chia BOrAAna ROEROARI Hc- 
nitcaca cia ABCTEHUA MONACTHpIO cRoEMS wTr Îloirua - tz TOe 
MOHACTHpIS - Npii aptimanapurk Ep Iibacagrk. păko anororpkw- 
Haro aonaka Bacnara BATt, 3iân: Din porunca dreptmăritorului 
Domnului nostru loan Ştefan Voevod, Domnul ţerii Moldovei, fiul! 
lui Bogdan Voevod, sa scris această listviță mânăstirii sale din 
Putna, în aceeaș mânăstire sub arhimandritul kir Ioasaf prin 
mâna mult păcătosului monah Vasile, în anul 6980 (1472) pe 

Cu altă scrisoare: cea paAbi BaaAntii Acero IE Xpiera Anoro-



TpkwuHisu H HEACCTONHIIA EpomMonaka Slusonie cB'baa n nonoBhi cie 

akcraiiu 4 A9caSuanie B4 AkT „3png Meuma diâp fi Ahn: De 

aceea pentru stăpânul meu Is. Hristos, mult păcătosul şi: nevred- 

nicul ieromonah Anzonie a legat şi înnoit aceasta listviță pentru 

folosire în anul 7182 [1674), luna Fevruarie în 13'zile. 

În fine se află pe scoarța cărţii următoarele: «- Diacon Parf- 
tenie ot Putna scris-am s vuc ego: ca să ştie de când am scris 

într'aceasta sfântă carte a Putnei de când sa schimbat domnia, 
din zilele lui Mihail Vodă vlichi ari (7213=—1705), misiţia mart 

4 den». (Inventar No. 582, Î]). 

14). O carte manuscrisă numită: Gaaqtaa novurnir=Dulce în- 

văţătură, fără dată. (inventar No. 572, III). 

15). Predice în limba slavonă, manuscris fără de început și 

sfârşit. (Inventar No. 373). 

16). Un Mineiu slavon pentru luna lui lanuarie. Manuscrisul din 

secolul AV—XVI este legat în pereţi de lemn învăliţi în piele. 

Pe scoarța de pe dosul cărţii se află următoarele notițe: Să știe 

că când au pribegit peste hotar . . . . Petru Voevod în ţara le- 

şască: vliti apns (în anul 7189—1671). aa re - 3AHe (luna la- 

nuarie 7 zile), şi: flrancie Amk 49 cra mu'ipa IlSrna nannca 

3Ac RA AHH OH ACAMITBA BWVEBWA, RAE zapne Mi ren.-E3: Ata- 

nasie diacon din sfânta mânăstire Putna a scris aici în zilele lui 

Ion Dimitraş Voevod, în anul 7185 (1677), luna Ianuarie 26. (In- 

ventar No. 51%, |). 

11). Un Ermologhion slavon pentru luna lui Octomvrie. La în- 

ceputul cărţii, şi anume pe scoarță, se află următoarea notiţă: 

Slacăana,pa BSEROAA MHASCTIIO BOIIO POCNOAHHA Bzcel B£EMAN wa 

AABCEOH CR3A4 AMonacTiipa WT Gaaruna cu Aonayk lao mMoao- 

Atub HeSAen VW Taâatorinoro avbera W Gaarnu....: Alexandru 

Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn a toată ţara Moldovei a 

zidit mânăstirea din Slatina, fiind lacov cel tânăr egumen al lo- 

cului de acolo din Slatina.... (Inventar No. 577). 

18). Un Mineiu slavon pentru luna lui Noemvrie. La fine are no- 

tița: Hacidnu uenncă citi acum. BAT'E 3u0£” rocnoaună Ii Grigany 

goeaSak rsenoaap3 aeman AloaAagckou: Casian: a scris această 

lună în anul 6975 (146%) Domnului lo Stefan Voevod, Domnul ţerii 

Moldaviei.» 

Apoi urmează altă notiţă: cîfi Cui ROEMEpIH HAnepHicEABA ero
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Eyeragiue npeirSmen | : V-a ewe vawițuy (1) | Ba nocaoyuânie creus 
MONACTIIBIO NSTHOH BEZARII BAATOVUECTHEArO rocnoanna Iv Bwraana. 
BROEBWALI chiHA flneXAnAgA ROtEWAnI * BAkTo „358. MCU4 WK'TPORpIE 
a: Această lună Noemvrie a legat-o din nou proegumenul Eus- 
tafie | : criptogramă | spre folosirea sfintei mânăstiri, în zilele drept- 
măritorului Domn lo Bogdan Voevod, fiul lui Alexandru Voevod, 
în anul 7076 (1568), luna Octomvrie 31. (Inventar No. 577, III). 

19). Cuvântările: Beckaa lui loan Zlataust (Gură-de-aur), cari 
sau scris în mânăstirea Putna de călugărul Chiriac în anul 1470. 
Cartea la fine poartă următoarea, inscripţie slavonă: aan anorpk- 
wHiiH Hvpianu nenucay citi BAATAOVETA * BAATOULCTHBOAS roeno-. 
Aapi Bzcin 3tmau Moaaaackon It GredanS BoigoAk "AZ AMonac- 
THpU CESAARHEAM WT Hero, Ha ÎMA IlSrna gAbTk „sucu “n cz- 
Epiiuică Mcua re â: Eu mult păcătosul Chiriac am scris acest. 
Zlataust dreptmăritorului Domn a toată țara Moldovei Ion Şte- 
fan Voevod, în mânăstirea zidită de dânsul cu numele Putna, în 
anul 6978 (1470), și sa sfârşit în 30 a lunii Ianuarie. (Inventar 
No. 595, Il.) 

20). Două manuscrise din Ermologhion, scrise cu glagoliţa între 
anii 1510—1515. (Inventar No. 576, I-IV). 

21)... O npanntac Erik ânceroaz n Erik CEAMh  CZEWpA = pra- 
vilă a sfinților apostoli și a sfintelor șapte soboare, din anul 7089 
(1581). Manuscriptul este de mare însemnătate pentru cunoașterea. 
evoluţiunii limbii române; căci la finele cărții textul slavon are 
și traducere română. (Inventar No. 593). (2) 

22). Un Mineiu pentru luna lui Noemvrie, seris din ordinul Epis- 
copului de Rădăuţ Ioanichie în 1 Iunie a anului 7012 (1504) de 
preotul Ignatie, în satul Coţmani, pentru mânăstirea Putna. Manu- 
scriptul are următorul postscript: CA4BA CABPZUIHTEAIO EFOV, BA. 
B'kkai amuu. 

Ilouarea un CBBPÂUNCA CIX KHHrA, EA AH BârouneTHBaro n. 
XIDAtoEnBAro râa nduere În Grejana Boegoani ra ema Aloa- 
AdECKOU, NOARHENIEMZ Hi BĂREHIEMZA H AaNieAtz âpkHEnnckona. 
Paqcgckare SP Iwânutia: paneă anororpunare nSna Hrâa, 
Oy caaBhom ctak Howmann "Bă „381 mMcua 1onia d (3): Mărire 

  

(1) Criptogramă. | 
(2) Această carte se află la, profesorul din Bucureşti d-] Creţu. 
(3) Cf. şi Kozak, |. e, pag. 71, notiţa 2, care reproduce numai partea ul- 

timă a acestui postscript.
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sfârșitorului Dumnezeu în veci, amin. S'a început și sfârşit această, 
carte în zilele dreptmăritorului și de Hristos iubitorului Domnu- 
lui nostru lo Ştefan Voevod, Domnul țerii Moldovei, prin stă- 
ruinţa și binecuvântarea şi darea arhiepiscopului de Rădăuţ kir 
Ioanichie, prin mâna mult păcătosului preot Ignatie, în vestitul 
sat Coţmani, în anul 7012 (1504), luna Iunie 1. (Inventar No. 
577, 1V). 

23). Explicarea evangeliilor de sf. loan Hrisostomul, (Inventar 
No. 567). | 

24). Un manuscript intitulat: Ban'kra AYonniin Qroaccia=Re- 
gule spirituale și ale lui Teodosie. La fine are următoarea notiță: | 
Poks avjrne aarăcra ke pasopeHniii ckwra: În anul 1785 August 26 
sa risipit schitul. (Inventar No. 578). 

25). Un ceaslov manuscript. (Inventar No. 519). 
26). Un manuscript intitulat: Runra co wanna Aaatackun = 

Cartea sf. loan Damaschin. (Inventar No. 580). 
21). O psaltire în 4 tomuri; tomul III și IV n'are început. (In- 

ventar No. 582, I—IV). | 
28). Un ceaslov. (Inventar No. 583). 
29). Predice slavone fără început. (Inventar No. 585). 
30). Un molebnic (carte de rugăciune). (Inventar No. 584). 
31). O colecţie de rugăciuni fără de început. (Inventar No. 386). 

32). Un manuscript intitulat: Se Ba cTiuyz Wa niiero Hcaăta 
cvpiă nmna: Cel dintru sfinți părintele nostru Isac Sirianul. (In- 
ventar No. 589). 

33). Un manuscript intitulat: ÎlpiEhia ua Haunera aBga AOpoRta 
owuenia: Învățăturile cuviosului părintelui“ nostru Aba Doroteanul. 
(Inventar No. 590). 

84). Gaceo îe ao cruța Wiua Hauutro Iwanna 3aaroseraro: Cu- 
vântul celui dintre sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-aur. (In- 
ventar No. 591). 

35). Un tom conţinând cuvântările lui Simeon cel nou teolo- 
gul, a preotului -Nichita, Stifutal şi ale lui Petru Damaschinul, cu 
următoarele titluri : Ipiisnaro Wu tuiiero Gnaâna HoRaro Bfcacg, 
apoi Huxu'ru Grugara npeaanrepa Gerean Gruaiăesia şi Hlerpa. 
Aamackiia: A celui dintru sfinţi părintelui nostru: Simeon cel 
nou teologul, apoi a lui Nichita Stifatul preotul bisericii din Stu- 
dia și a lui Petru Damaschinul. (Inventar No. 592). 

36). Un manuscript conţinând: Bauaao: nprrua GoacAenwEa şi
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sip'BmSapi Hesga na Gupayoega: Începutul pildelor lui Solomon 

şi Înţelepciunea, lui Isus, fiul lui Sirah. (Inventar No. 594). 

37). Un manuscript intitulat: uric A H3H n W pORAEHH 

u3rHâniu- He Bz ci Wuă Hamero Îianna âpkiînna Bwnerâri- 

inkrpaAa Baarooveraro: ca nuicane Pewpritain âpritnânoatu Slae- 

Xaipinetutn: și: Becbaa: Viaţa şi vieţuirea şi despre naşterea 
și alungarea celui dintru sfinți părintele nostru loan Gură-de-aur, 

arhiepiscopul Constantinopolei, scrisă de Gheorghe arhiepiscopul 

Alexandriei» și «Cuvântări». (Inventar No. 595, 1.. 

38). Un manuscript intitulat: Ouiă nauero Alakâpia Bec'Rab AoB- 

“Hhia: Cuvântări duhovniceşti ale părintelui nostru Macarie. La 

finele cărţii aflăm următoarea notiţă: Rontuz, u, br8 cadea 1753 
roAa Lengapă 27 AHA: Aonucauta Îepoarakenoată IlaxSaitu KȘTo- 

nouiore Gogthiicruam: Sfârşit și lui Dumnezeu mărire, în anul 
17753 Ianuarie în ziua a 27-a, sa sfârșit de scris de stavroforul ie- 

rodiacon Pahomie din Sofia. (Inventar No. 597). 

39). Un manuscript cu următoarea titulatură : DaaroBoaenitn Bce- 
MeorSiwparo ni 6cesEnereSuaro Fa, 82 'Tponui CTOH caagHMaro 

H XBAAHMArO * BarocAoBEHIEAt 26E 1Ep9CXIMOHAYA CTâpua Accoata 

HADHCacA CIA CTaa' KHHrA ANCTENIA CA BH'EA VGUECEHANI HARA 

Bana H noSueimu E ckHTok ÎlSencekini: AC WENTeAu NPTIA Afni 

“BIN AMHOIR HEASCTONNHA pABOM BORIHA 1EpOMORAFOAL GraBecTpoi 

ANETA BERIA pâcaA, MUA Atkamepia AHa Fi: Cu binecuvântarea 

a totputernicului a toate lucrătorului Dumnezeu, cel în sfânta 

treime mărit și lăudat, şi cu binecuvântarea ieroshimonahului 

starețului Dositeiu sa sgris această sfântă carte listviţa dimpreună 

cu alte porunci și învățături duhovniceşti în schitul Putnei la 

biserica preaslintei fecioare Născătoarei de Dumnezeu de mine 

nevrednicul rob al' lui Dumnezeu, ieromonahul Silvestru, în anii 

Domnului Dumnezeu 7234 (1726), luna Decemwrie, ziua a 13. 

(Inventar No. 598). 

40). O carte manuserisă intitulată: Gvanrear = Evangelie. Jos 

pe fila a 2-a se află următoarea notiţă: pot reyăn (1222), cia tHura 

TAATOAAMAA PAIE: În anul? (1222), această carte numită evange- 

lie. (Inventar No. 600). 

La mijlocul cărţii se află următoarea notiţă în limba română: 

«Această sfântă carte, ce se chiamă Tălcovanie sfintei evanghelie, 

mi-au dăruit-o dumialui Dumitr și cu soțul dumisale Marie şi 

-ciad ichot Strii, ca să le fie pomană în veaci de veaci: neclătită
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din sfânta episcopie din Rădăuţi, în zilele noastre: Smerenii Ni- 

colai Vaslivici, Episcop Radovschii.... văleat ot sozdaniamira 

acă& (22) a otrojdenia AF4A, (1694), misiţa Mai n (8). Pelaghie sfânta 
tachi cazanie din Strii mi-au dăruit-o întru zilele preluminatului. și 

cinstitului crai loan tretii, iar în Moldova au fost Domn loan Con- 

stantin Duca Voevoda. Eu sângur cu mâna mia cea păcătosă sme- 

renii Nicolai Vasilivici Episcop Radovschi am scris.» | 

41). Un manuscript intitulat: Haaoxwenie w npagocaaentu r'bp'k: 
Explicarea credinţei ortodoxe. (Inventar No. 601). 

42). O carte intitulată: Ruură râtaaa pân iekz W packOAHbIuecHii, 

„Spuickoă B'kpn 'TBOpene apkheă Ananrpia Pocrogcaro Tăpocaan- 

ckaro: Cartea numită cercetare asupra spurcatei credinţe a ras- 

colnicilor întocmită de arhiereul Dimitrie al Rostovului și Iaro- 

slavului. | | 

La finele cărţii se află următoarea notiță: Hz coat BF& go 
Tpuu cTon cAaguMOMS, cii5 ui chiS ui CMS AYSMĂTEA ngz'Tia 

gaAsuui uita buu n nfnoatia Aipia n Bchyz cry * nocaSuanie 

COTROPUY CTApuă MOEMĂ BceuseTHOAW vu ÎEPOMONALE Accoeer . 

NEpenucay AAA 'PASACAMZ MOM CÎlo KHMEHIIS pEROMBIO po3H'cka 

NpOTHEZ packOAHntZ B'kpn NpagocA4RHo E pOkS „Avrar mapT: co- 

BEPUIHY AOCEHTA NSTHANHCKAro cYHMHnEZ flpcenită rpkunnka: Întru 

mărirea lui Dumnezeu celui în sfânta Treime premărit, Tatăl, Fiul 
și sfântul Duh, cu rugăciunea presfintei stăpânei noastre și de 

Dumnezeu Născătoarei Maria și tuturor sfinţilor. Am făcut ascultare 

stareţului meu preacinstitului părinte ieromonah Dositeiu, am pre- 

scris cu mica mea trudă această cărticică, aceasta numită cerce- 

tare ortodoxă în contra credinţei rascolnicilor, în anul 1733 Martie: 
am sfârșit-o pentru schitul Putnei păcătosul shimnic Arsenii. (In- 
ventar No. 602). 

B. Mamuscripte române. 

1). O carte in-fglio intitulată «Viaţa sfinţilor.» Ea constă din 5 

tomuri şi, anume pentru lunile: Septemvrie, Octomvrie, Martie, 

Maiu și Aprilie. La finele tomului pentru Septemvrie se află no- 

tița următoare: «Şi s'a scris de Gheorghie, feciorul lui Evloghie, 

această carte, Septemvrie.»—«Şi sa tălmăcit de Evloghie mona- 
hul, dascal slovenesc, din porunca Sfinţiei sale Preosfinţitul Ia- 
cov, Mitropolit Moldovei, la vlet „ac3s = 7266» (1758). (Inventar 

No. 500, 1). 

Dimitrie Dan, Mânăstirea şi comuna Putna, 6
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Tomul pentru Octomvrie conţine notiţa: «Sau tălmăcit de fu- 
loghie dascal și sau scris de fiul său Gheorghie la vlet „3că3=—7267 
(1759), Decemvrie 15 sau sfârșit de scris» — «163 de coale. » (în- 
ventar No. 500, îl). 

Finele tomului pentru Martie conţine notița: «Au tălmăcit de 
pe limba slavenească de Euloghie monah, dascălul slavenesc dela 
școala En (gospod= domnească): Iași la vlet „acăe=7265 (1757) și 
sau scris de fiul său Gheorghe.» (Inventar No. 500, IV). 

Cartea pentru luna lui Maiu posedă însemnarea: «Care sau tăl- 
măcit de Euloghie, dascal slavenesc, de pre limba slavenească la. 
vlet „3căn=—6268 (1760), însă cu osârdia, și toată cheltuiala a prea- 
sfinţitului Mitropolit al Moldovei kir Iacov şi s'au scris de Ghcor- 
ghe sin '(fiul) Euloghie dascal, în luna lui Mart în 7 zile sau 
săvârşit de scris.» (Inventar No. 500, -V). 

Tomul pentru Aprilie n'are nici o notiţă. (Inventar No. 500, VI). 
2) Un Pavecernic in-folio, legat în piele și scris de arhiman- 

dritul Vartolomeu Măzăreanu în anul 1767. (Inventar No. 501). 
3). Un Tesalonic sau o carte despre eresuri in- “folio ii legat 

în piele. (Inventar No. 503). 
4). O Listviţă sau scara virtuţilor a sf. Ioan din Sinai, in-folio, 

legată, în piele :cu încuietori și scrisă în 1 Martie 1770 în Sihă- 
strie. (Inventar No. 505). 

5). Un manuscript intitulat «Călugăria», care sa scris în Sihă- 
strie de ieroshimonahul Natan în anul 1770. (Inventar No. 508). 

6). Un manuscript numit «Prolog» de Vartolomeu Măzăreanu 
în 3 tomuri. (Inventar No. 508, a). 

1). Condica, vitelor scrisă de Vartolomeu Măzăreanu în 23 
Aprilie 1762. 

8). Un registru asupra Țiganilor, cari au fost proprietatea mâ- 
năstirii Putna, și al uricelor respective, scris de Vartolomeu Mă- 
zăreanu în anul 1764. (Inventar No. 511). 

9). Un registru numit «Catastih» asupra uricelor prin cari sau 
dăruit moșii mânăstirii Putna, compus de Vartolomeu, Măzăreanu 
în anul 1764 (Inventar No. 512). 

10. Un registru asupra lucrurilor și documentelor mânăstirii 
Solca, compus de Vartolomeu Măzăreanu în | Ianuarie 1771. (In- 
ventar No. 533). 

11). Un «Prothesis» sau Pomelnic al sfintei mânăstiri a Putnei 
scris cu osârdia Preasfinţitului Mitropolitului a toată ţara, Moldovei
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kir Iacov de smeritul întru ieromonași Natanăil Dreteanul, duhov- 
nicul dela Paşcani în Noemvrie a anului 1756. (Inventar No. 507). 

12). Scara întru care se află cele trebuincioase precum listele 
arată mai jos. Această carte este scrisă în limbile: română, sla- 
vonă și greacă. (Inventar No. 603). 

13). Slujba Acoperemântului Maicii Domnului scrisă în anul 
3Ta (aW k8)=—7330 (1722) în 14 Martie în Putna de ierodiaconul 
Venedict Pavlincovschi. (Inventar No. 604). 

14). Un «Synodie» sau Pomelnic al ctitorilor sfintei Sihăstrii a 
Putnei scris cu osârdia și silința ieroshimonahului Sila, stareţ 
și nacialnic, de smeritul ieroshimonah Natan în anul 1768. (In- 
ventar No. 656/36). 

15). Istoria lui Carol XII de Şvedia scrisă în Iași în anul 1799, 
(Inventar No. 67]) « 

16). Adevărată creștinească îndreptare a răsăritului, adică teo- 
logia dogmatică, care se învăţă în școala, clericală din Bucovina. 

Aceasta sa scris de egumenul mânăstirii Putna în anul (799. 
(Inventar No. 856/34). 

C. Cărţi vechi tipărite. 

a). Române. 

1) Parimiile de peste an, laşi 1683. (Inventar No. 504). —Astăzi 
această carte se atlă în biserica filială din Găureni. 

2). Două biblii, tipărite în anul 1688 în București. (Inventar No. 
457, ab). | ” 

3). O Evangelie jumătate românească și jumătate grecească, ti- 
părită în 1693 în Bucureşti. Astăzi se află în mânăstirea Drago- 
mirna. (Inventar No. 458). 

4). Două evangelii tipărite în Bucureşti, una în anul 1723, iar 
alta în anul 1750. (Inventar No. 459 și 460). 

5). Două Ceasloave tipărite în 18 respective în 21 Septemvrie (1) 
1745 în tipografia, episcopească din Rădăuți. (Inventar No. 472). 

6). O liturgie româno-slavonă, conţinând liturgia sf. loan Gură- 
„de-aur, tipărită în 1745 în Rădăuţi. (2) Ea poartă următoarea, 

  

(1) Pe frontispiciul Ceasoslovului stă 21 Septemvrie, iar pe penultima, lui 
pagină 18 Septemvre 1745. 

(2) Afară de Ceaslov și Liturgie s'a mai tipărit în Rădăuţi in 1744 și un 
Catavasier. (Melchisedec, Chroniea Hușilor. Apendice, pag. 130)
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rea titulatară: Cu mila lui Dumnezeu acum întâi tipărită în ti- 

pografia, sfintei episcopii Rădăuţului. Cu blagoslovenia preasfin- 

ţitului Kir Nichifor Peloponisanul, Mitropolit a toată Moldova, 
cu osârdia și toată cheltuiala a iubitorului de Dumnezeu Kir Ia- 

cov, Episcop Rădăuţului, în anii dela zidirea lumii 7254, iar dela 

întruparea lui Hristos 1745. Şi sau tipărit de Sandul sin lere- 
mii tipograful. (Inventar No. 480). (3) 

7). O Psaltire tipărită în anul 1743 în laşi. (Inventar No. 502). 
8). Un Molitvenic tipărit în anul 1722 în București. (Inventar 

„No. 538). 
9). Canoanele sf. părinţi tipărite în Târgoviște. (Inventar No. 484), 

10). Tâlcuirea sf. liturghii tipărită în 169 în lași. (Inventar 

No. 481). | 
11). Un Prologhion tipărit în 1682 în lași. (Inventar No. 483). 

12). Predicele lui Ilie Miniat tipărite în 1742 în București. (In- 

ventâr No. 485). 

13). Două exemplare de «Ternosanie» tipărită în 1752 în laşi. 

(Inventar No. 490, a+b). 

14). Un Liturghier tipărit în 1715 în laşi. (Inventar No. 856/23). 
15). O «Synopsis» tipărită cu litere greceşti în 1756 în lași. (In- 

ventar No. 863). 

16). Adunarea Cazaniilor tipărită în 1763 în Beciu. (inventar 

No. 870). 
17). Un Euhologiu tipărit în 1745 în laşi. Pe el se află o în- 

semnare făcută de mâna Episcopului Dosofteiu, prin care el dăru- 
eşte Euhologiul mânăstirii Putna. | 

18). Un «Molitvenic de înţeles» tipărit în 1618 în laşi. 
19). Alt Molitvenic tipărit în 1674 în laşi. 
20). Viaţa și petrecerea sfinților tipărită în 1682 în lași. 

b). Slave. | 
1). O Biblie tipărită în 1751 în Petersburg. (Inventar No. 517). 

2). Oraţia sf. loan despre faptele apostolilor. Kiev 1624, în 2 

exemplare. (Inventar No. 525, a+-b). 
3). Oraţiile despre epistolele apostolului Pavel. Kiev 1623. (In- 

ventar No. 526, a4+-b). 

(3) Această liturgie se păstrează în arhiva Consistoriului arhiepiscopesc din 
Cernăuţi (Schematismus der Bucovinaer gr. or. Archiepiscopal-Diăcese pro 

1904. Cernăuţi, pag. 13.)
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4). Oraţie asupra istoriei apostolilor. Moscva 1712. (Inventar 
No. 527). 

5). O Evangelie tipărită în 1722 în Leov. (Inventar No. 528). 
6). Două Liturghiere. Kiev 1746. (Inventar No. 530, ab). 
1). Tâlcuirea evangeliei de 'Teofilact. Moscva 1748. (Inventar 

No. 531). 
8). Un Sobornie (culegere de predice pentru sărbători mari). 

Moscva 1700. (Inventar No. 532). 
9). Un «Mir z bohom» = Pacea cu Dumnezeu. Kiev 1669. (In- 

ventar No. 533). 

10). Două «Kamen wiry» = Piatra, credinţei, Kiev 1730). (In- 
ventar No. 534 şi 535). - 

11). Cărţile lui Efrem Sirul (2 esemplare). Moseva 1701. (In- 
ventar No. 536, a+b). 

12). Wienez Christow = Cununa lui Hristos. Kiev 1688. (In- 
ventar No. 537). 

13). Un «Pateric» (Istoria sf. părinţi din lavra pecerska). Kiev 1678. 
(Inventar No. 639). 

14). Un «Klucz razumnia»=—Cheia înţelepciunii. Leov 1665. (In- 
ventar No. 540). 

15). Vieţile sfinţilor. Kiev 1695 şi 1700. (Inventar No. 541 și 542). 
16). Un Euchologhion sau Trebnie. Lavra 1646. În 5 tomuri. (In- 

ventar No. 543, I—VI) (1). * 
17). Tâlcuirea evangeliilor pentru dumingci și sărbători. Mosova 

1568. (Inventar No. 550). 
18). Un «Messia». Kiev 1646. (Inventar No. 544). 
19). O carte de învățătură pentru preoți, de loan Chrisostomul. 

Leov, 1614. (Inventar No. 555). 
20). Datorinţele preoţilor în 4 părţi. Kiev 1779. (Inventar No. 614). 
21). Un «lermologhion»: Kiev 1753. (Inventar No. 559). 
22). Minunile Mariei. Czernikow 1703. (Inventar No. 560). 
23). Un «Prawelnik». Kiev 1746. (Inventar No. 561). 
24). Oraţiile şi învăţăturile sf. Macarie. Vilna 1627. (Inventar 

No. 562). 
25). Un «Apocrişis» din anul 1597. (Inventar No. 563). 

(1) Acest Nr. de prezent se păstrează în Consistoriul arhiepiscopese din 
„_ Cernăuţi.
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26). Oraţiile lui Efrem Sirul. Vilna 1627. (Inventar No. 562). 
27). Un Acatistier. Poczajow 1756. (Inventar No. 619). 

). Un «Warwarnik». Kiev. 1761. (Inventar No. 635). 

29). Un «Kanon Bogorodicze»=— Canonul Maicei Domnului. Kiev 

1746. (Inventar No. 856/22). 
30). Tălmăcirea Apocalipsului de'sf. Andreiu, arhiepiscopul Che- 

sariei Capadochiei. Kiev 1625. (Inventar No. 856/30).



CAP. IX. 

Documentele din mânăstirea Putna. 

A. Documentele Putnei. 

1). O traducere română a uricului lui Roman Voevod din 25 
Noemvrie anul 6908 (1400), prin care dărueşte credineioasei slu- 
gii sale 'Teodor moșia Vicşanii lângă Suceavă. (Inventar No. 159). 

2) Un uric (1) scris pe pergament dela Stefan cel Mare din 
anul 6965 (1457), 18 Septemvrie, prin care întărește credincioa- 

„sei slugii sale Sima Corcea satul Corcești pe Cozance. Sigiliul 
cu sfoară cu tot cu timpul sa pierdut. Documentul fiind pătat 
cu untură şi scrisoarea foarte măruntă, este foarte greu de des- 
cifrat. (Inventar No. 845). 

3). Un uric scris pe pergament dela Stefan cel Mare din 28 
Martie 6978 (140), prin care dăruește viile dela Hârlău mânăsti- 
rii Putna. El este foarte bine conservat, înzestrat cu un sigiliu 
din care o parte foarte mică lipsește, este șnuruit cu mătase roșie 
și scris de diacul lie în Suceava. (Inventar No. 844). 

4). Un uric scris pe pergament dela Stefan cel Mare din anul 
6978 (1470), prin care dă iertare unui rob tătar care fugise. El 
este bine conservat, șnuruit, însă sigiliul lipseşte. Stirco l-a scris 
în Suceava. (Inventar No. 846). 

5) Un uric pe pergament dela Stefan cel Mare din 30 August 
6987 (1479), prin care se dă episcopului de Rădăuţi dreptul de 
judecată asupra locuitorilor de pe moșiile mânăstirii Putna. (n- 
ventar No. 849). 

(1) El a fost publicat de Dr. E. Kozak sub numirea <Die ălteste Urkunde 
des Klosters Putna», Czernowitz 1904. — În Putna, se află o traducere ro- 
mână a acestui uric, care este foarte defectuoasă, deoarece în ea nu se 
află tradus începutul și finele uricului. (Inventar No. 123).
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6). Un uric pe pergament dela Ştefan cel Mare din 23 August 
6989 (1481), prin care se liberează supușii mânăstirii Putna de 

toate robotele şi se supun jurisdicţiunii episcopului de Rădăuți. 

- Documentul este şnuruit cu mătase roşie, sigiliul însă lipseşte. El 

a fost scris în Suceavă de Ioan fratele lui Luca. (Inventar No. 851). 

7). O traducere română a uricului lui Ştefan cel Mare din 20 

Aprilie 6989 (1481), făcută de Vartolomeu Măzăreanu în 14 Au- 

gust 1766. În acest uric apără Ştefan cel Mare pe slujitoriul său 

Sbiera în posesiunea moșiilor: Zodești, Sbierești și Jijești, cari 

moșii Sbiera le cumpărase. (Inventar No. 200). 

8). Un uric pe pergament dela Ştefan cel Mare din 15 Martie 

6998 (1) (1490), scris de diacul Teodor în Suceavă, prin care se dă 

mânăstirii, respectiv egumenului din Putna jurisdicţiunea asupra, 

bisericilor şi preoţilor de pe moșiile mânăstirii. El este bine 

conservat, șnuruit cu mătase roșie și prevăzut cu sigiliu dom- 

nesc, care acuma este despicat în două. Sigiliul are următoarea, 

inscripţie slavonă pe ceară roșie: + esarz lw Gredann BOEBOAA 
renoaag 3tman Moaganckon: Pecetea lui lo Stefan Voevod, Dom- 

nul ţerii Moldovei. (Inventar No. 848). 
9). Un uric pe pergament dela Stefan cel Mare din 15 Martie 

6998 (1490), prin care se supun 50 biserici episcopului de Ră- 

dăuţi. Sfoara și sigiliul lipsește. (Inventar No. 850). 
10). O traducere a uricului lui Ștefan cel Mare din 16 Martie 

6998 (1490), făcută de Vartolomeu Măzăreanu în 30 Mai 1778, în 

care se dăruește mânăstirii Putna satul Macicatovţii, cumpărat de 

Stefan cel Mare dela Stanciul şi fraţii lui, feciorii lui Tedco Sta- 

rostescul. (Inventar No. 150). 

11). Un uric pe pergament dela Ştefan cel Mare din 17 Noem- 

vrie 7010 (1502) (2), în care se orândueşte, ca pentru moșiile mâ- 

năstirii Putna să fie preoți anume, şi se încuviințează sarea ne- 
cesară din Trotuș. Documentul este foarte bine conservat, șnuruit 

cu mătase roșie împletită și înzestrat cu sigiliul Domnului (In- 
ventar No. 843). 

12). O traducere română a uricului lui Ştefan cel Mare din 2 
Iulie '7010 (1502), prin care dăruește mânăstirii Putna un loc de 

(1) O traducere română a acestui uric se află în mânăstirea Putna. (In- 
ventar No. 124. 

(2) Uricul este seris de Teodor în Suceavă. În Putna se află o copie şi 'o 
traducere română. (Inventar No. 167).
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lângă Bojeşti, cumpărat de dânsul dela Mușa, fiica lui Dima 

Madoje, şi dela alți proprietari. (Inventar No. 158). ; 
13). O traducere română, in duplo, făcută în 25 Maiu 1765 de 

Eulogie dascălul, a uricului lui Ştefan cel Mare din 8 Septemvrie 
7011 (1503), prin cars dărueşte mânăstirii Putna mai multe fa- 
milii de robi. (Inventar No. 162 şi 196). 

14). Un uric pe pergament în 'limba slavonă dela Ignatie Iuga, 
mare vistiernic al lui Ştefan cel Mare, prin care dăruește mânăs: 
tirii Putna mai multe obiecte liturgice și 204 ungurești pentru 
sărindare. Locul anului este șters de umezeală. Sigiliul lipseşte, 
însă o bucată de sfoară neagră de mătase este. (Inventar No. 854). 

15). O traducere română a uricului lui Ștefăniță Voevod din 
17 Ianuarie 7030 (1522), în care concede ca mânăstirea Putna 
de 2 ori pe an să prindă peşte cu 3 Voloace î în Dunăre, lezer și 
Nistru. (Inventar No. 125). 

16). Un uric pe pergament dela Ştefaniţă Voevod din 30 Iunie 
1030 (1522), seris în limba slavonă în Hârlău, prin care dărueşte 
prisaca «Hrusca» din Crasna episcopului de Rădăuţi. Partea de 
jos a documentului lipsește, fiind tăiată și luată dimpreună cu 
sfoara şi sigiliul. (Inventar. No. 852). 

17). Un zapis scris în limba slavonă în 12 lanuarie 7103 (1595), 
prin care Nicolae, Grec din Cotnar, dărueşte 3 fălci de vie mâ- 
năstirii Putna. (Inventar No. 55). ! 

18). Un uric în limba slavonă dela Moisi Moghilă Voevod din 
28 Septemvrie 7109 (1601), în care se statorește ca satele mâ- 
năstirii Putna, in civilibus să stea sub jurisdicţiunea egumeniloi 
mânăstării (Inventar No. 56). 

19). Un uric în limba slavonă dela leremie Moghilă din 25 
Martie 7112 (1604), în care se atestă că domnul Teodor, fiul lui 
Movilă, a vândut moșia Pomârla lui Boldur de acolo. (Inventar 
No. 126). - 

20). Un uric dela Simeon Moghilă din 25 August 7114 (1606), 
în care orânduește ca zapcii de pedeapsă în satele mânăstirii 
Putna numai cu consimțimântul conventului mânăstiresc să 'se 
poată trimite. Documentul slavon în 3 locuri este defectuos. (In- 

ventar No. 57). 

21). Un uric în limba română dela Iliaș Alexandru Voevod din 
20 Martie 1115 (1607), prin care provoacă pe un anume Ionașco
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și Stefan Piliponschi să se înfățișeze la judecată pentru moșia 
Berbeşti. (Inventar No. 168). 

22). O copie de pe uricul lui Gaspar Voevod din 4 Martie 17128 
(1620), în care Gavrilaș, fiul starostelui Matiaș, este recunoscut ca 

proprietarul adevărat al satului Stăuceni din ţinutul Cernăuţului. 

(Inventar No. 127). 

23). Un uric dela Miron Barnovschi Voevod din 12 lanuarie 

7136 (1628), în care jurisdicţiunea civilă asupra satelor mânăstirii 

Putna se lasă în sama egumenului. (inventar No. 58). 

24). Un hrisov dela Vasile Vodă din 5 lulie 7151 (1643), prin 

care se apără mânăstirea Putna în drepturile ei de proprietate 

asupra seliștei Grecii pe Suceava. (Inventar No. 59). 

25). Un zapis din 17 Septemvrie 7152 (1644), prin care preotul 

Dudon din Hilcea vinde 2:/, fălci de vie dela Hârlău marelui 

vornic Teodor Petreceanco. (Inventar No. 60). 

26). Un hrisov slavon dela Vasile Vodă din 1 Aprilie 7154 (1646), 

prin care dăruește mânăstirii Putna moșia sf. Onufrei cu bise- 

rica cea, zidită. (Inventar No. 61). 

27). Un suret de pe hotarnica căpitanului loan Strișca et cons. 

din 30 Ianuarie 7155 (1647) pentru satul Stăuceni, (Inventar No. 164). 

28). Un hrisov slavon dela Radul Voevod din 11 lulie 7155 

(1647), prin care se orânduește ca, afară de călugării mânăstirii 

Putna, nimenea să nu păscuească în Siret în jos și sus de mori. 

(inventar No. 62). 
29). O copie a hrisovului slavon dela Vasile Vodă din 15 Aprilie 

1155 (1647) de înnoire, întărire și stăpânire pe toți munţii (Brani- 
ștea) mânăstirii Putna. (Inventar No. 130). 

30). O adeverinţă a șoltuzului din Siret din 21 Fevruarie 7161 

(1653), că un oarecare lonaşco Puida a vândut casa lui cu grădină 

eu tot din Siret lui Grigorașeo Ieșan. (Inventar No. 132). 

31). Un hrisov dela Gheorghe Stefan Voevod din 11 Januarie 

7164 (1656), prin care se scutește un cojocar așezat pe un loc al 
mănăstirii Putna de toate dările. (Inventar No. 63). 

32). Un hrisov dela Gheorghe Ghica Vodă din 15 Aprilie 7165 
(1657), prin care hotărăşte ca toţi cari macină în morile mânăs- 

tirii Putna să dea mierticul obișnuit. (Inventar No. 64). 

33). Un hrisov dela Stefan Voevod din 10 lanuarie 7168 (1660), 

prin care concede mânăstirii Putna pe cojocarul Simeon și-l scu- 

teste de toate dările. (Inventar No. 65). 

34). Un hrisov dela acelaș Domn, din acelaş timp, prin care
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orândueşte ca dregătorii țerii pe călugării din Putna să-i lase să 
stăpânească casa lor din Siret. (Inventar No. 141). 

35). Un hrisov tot dela acelaş Domn şi din acelaș timp către 
pârcălabii din ţinutul Sucevei, să lase în pace metohul mânăstirii 
Putna. (Inventar No. 170). | 

36). Un hrisov tot dela Ştefan Vodă din 5 Martie 7168 (1660), 
în care apără dreptul călugărilor din Putna asupra unei cârşme 
în Siret. (Inventar No. 156). 

37). Un hrisov dela Ştefan Vodă din 21 Martie 7169 (1661), prin 
care se întărește vânzarea a 3 fălci de vie în Cotnar mitropoli- 
tului Sucevei Sava. (Inventar No. 66). 

38). O copie a hotarnicei Ropcei din 7 Noemvrie 7170 (1662). 
(Inventar No. 140). 

39). Un hrisov dela Duca Vodă din 11 Ianuarie 7174 (1666), prin 
care scuteşte mânăstirii Putna 8 slujitori. (Inventar No. 169). 

40). Un zapis din 5 Septemvrie 7174 (1666), prin cari diacul 
Dumitraşcu schimbă via lui din Cotnar cu una a mânăstirii Putna. 
(Inventar No. 67). 

41). Un hrisov dela Iliaș Alexandru Voevod din 23 Octomvrie 
1175 (1667), prin care scutește pe cojocarul Simeon de toate dă- 
rile. (Inventar No. 69). 

42). Un hrisov dela Iliaș Alexandru Vodă din 15 Septemvrie 
1175 (1667), prin care întăreşte mânăstirii Putna o cârșmă mare 
din Siret şi bezmânăria. (Inventar No. 54). 

43). O copie de pe o carte a egumenului Ghervasie şi a sobo- 
rului mânăstirii Putna din 17 lanuarie 7175 (1667), prin care se 
atestă că ieromonahul loan este plenipotenţiat să strângă dajdia 
dela preoții și diaconii din ţinutul Sucevei. (Nefiind trasă la 
inventar, nare număr). | 
„44). Un hrisov dela Iliaș Alexandru Vodă din 12 Ianuarie 
1176 (1668) pentru niște vecini. (Inventar No. 77). 

45). O jumătate din hrisovul lui Iliaș Alexandru Vodă din 12 
lanuarie 7177 (1669), prin care dă mânăstirii Putna dreptul de 
a-și aduce înapoi robii fugiți, tără intervenţiunea dregătoriilor 
civile. (Inventar No. 68). | 

46). Un hrisov dela Duca Vodă din 30 Ianuarie 7177 (1669), 
care scuteşte pe Simeon, cojocariul mânăstirii Putna, de toate 
dările. (Inventar No. 70). 

47). Un hrisov dela Duca Vodă din 15 Martie 7177 (1669), prin
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care întărește mânăstirii Putna dreptul ei de proprietate veșnică, 

asupra casei mânăstirești din Siret. (Inventar No. 136). 

48). Un hrisov dela Duca Vodă din 3 lanuarie 7181 (1673), ca 

o cadelniță de argint luată la vamă să se restitue mânăstirii 

Putna. (Inventar No. 71). 
49). Un hrisov dela Duca Vodă din 1 Martie 7191 (1683), prin 

care orânduește ca Stefan schiopul, robul fugit al mânăstirii 

Putna, prinzându-se să se dea înapoi mânăstirii. (Inventar No. 52). 

50). O adeverinţă din anul 7203 (1695) dela Ionașco, Procop 

și Lupul, preoţi din Odobeşti, că Stefan Carp este adevăratul 

proprietar al unei vii din Odobești. (Inventar No. 172). 

51). Un hrisov dela Constantin Duca Vodă din 9 lulie 7200 

(1692) pentru 1!/, pogoane de vie la Crucea de jos în Moldova. 

(Inventar No. 11). 

52). Un hrisov dela Constantin Duca Vodă din 7209 (1701), 

prin care desfătuește pe locuitorii din Vicove și Fratăuţi dela 

părăsirea locurilor Joi și le promite apărare de asupririle călu- 

gărilor din mânăstirea Putna. (Inventar No. 174). 

53) Un hrisov dela Constantin Duca Vodă din 5 lunie 7212 

(1704), prin care scutește călugării Putnei de desetină pentru 

stupi. (Inventar No. 14). . 
54). Un hrisov dela Antioh Cantemir din 25 Fevruarie 7214 

(1706), prin care liberează pe robul Stefan din robie. (Inventar 

No. 15). 

55). Un hrisov dela Mihaiu Racoviţă Vodă din 15 Martie 7215 
(1707), prin care liberează mânăstirea Putna de toate birurile. 

(Inventar No. 171). 

56). Un hrisov dela Nicolae Mavrocordat Vodă din 7 Ianuarie 
7217 (1709) privitor la cumpărarea moșiei Bahrinești. (Inventar 

No. 16). 
5). Un hrisov dela Nicolae Alexandru Vodă din 9 Fevruarie 

7218 (1710), prin care veniturile birului din Cuciurul mare se 

dau mânăstirii Putna. (Inventar No. 173). 

58). Un hrisov dela Nicolae Alexandru Vodă din 17 lulie 7218 
(1710), prin care se întărește lui Calistru, episcopul de Rădăuţi, 
stăpânirea asupra satului Bahrinești. (Inventar No. 17). 

59). Un hrisov dela Nicolae Mavrocordat din a II-a domnie din 

4 Septemvrie 7221 (1713), prin care călugării mânăstirii Putna se 

liberează de desetina pentru stupi. (Inventar No. 18). 
60). Un hrisov dela Mihaiu Racoviţa Vodă din 7? Mai 7224
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(1716), prin care se dau exmitropolitului Sava 6 vecini din Cârli- 

gătura. (Inventar No. 175). 

61). Un hrisov dela Mihaiu. Racoviţa din 1 Martie 1228 (1720), 
prin care se dă învoirea la schimbul unor vecini. (Inventar No. 19). 

62). O scrisoare din anul 7229 (1721), prin care Sandu Rop- 

ceanul dă jumătate din moșia sa Şcheia lui Calistru, episcopul 

de Rădăuţi, în arendă, ca acesta să plătească datoriile lui Sandu. 

(Inventar No. 176). 

63). Un hrisov dela Stefan "Tomşa Vodă din anul 1230 (1722), 

prin care adevereşte că satele 'Testrijan și Ternauca aparţin 
mânăstirii Voroneţului. (Inventar No. 20). (1) 

64). Un hrisov dela Mihaiu Racoviţă Vodă din 17 Martie 7231 

(1723), în care se vorbeşte despre transferarea bisericii de lemn 

din Volovăţ la Putna. (Inventar No. 21). 

65). Un hrisov dela Gheorghe Stefan Vodă din 18 Ianuarie 

1233 (1725), prin care se întăreşte lui lordache exvisternic drep- 

tul asupra 1/, din satul Lenţeşti şi 1/; din Valeva. (Inventar. No. 206). 

66). O copie a hrisovului lui Ştefan Vodă din 1 lanuarie 7234 
(1726), prin care se hotărăşte ca preoţii de pe moşiile mânăstirii 

Putna să fie supuși mânăstirii. (Inventar No. 129). | 

67). O scrisoare dela Calistru, episcopul Rădăuţului, din 30 Mar- 

tie 7235 (17727), prin care dărueşte mânăstirii Putna o prisacă cu 

stupi în Camenca. (Inventar No. 22). 

68). Un hrisov dela Grigorie Ghica Vodă din 3 Noemvrie 7235 

(1727), în care dispune ca locuitorii Vicovelor şi Frătăuţilor să fie 

dependenţi de mânăstirea Putna. (Inventar No. 177). 

69). O scrisoare dela Atanasie, episcopul de Roman, din 18 De- 

cemvrie 7235 (1723), prin care dăruește mânăstirii Putna o pri- 

sacă cu 60 stupi în Voitinel. (Inventar No. 23). 

10). O copie a hrisovului lui Grigorie Ghica din 15 lanuarie 

1238 (1730), prin care se recunoaște din nou că 1/, din moşia 

Crasna este proprietatea mânăstirii Putna. (Inventar No. 131). 

71). Un hrisov dela Grigorie Ghica din 10 Maiu 7240 (1732), în 

care demandă lui Constantin Silion, staroste de Cernăuţi, să meargă 

la Lucaveţ, să constate paguba ce a făcut-o orășanul din Cernăuţi, 

Bainschi, păscând locurile mânăstirii Putna. (Inventar No, 24). 

72). O scrisoare dela Constantin Grebânosul din 2 Octomvrie 
    

1) Hrisovul lipsește în colecţia de documente, el este amintit în Inven- 

tarul mânăstirii.
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7241 (1733), prin care adevereşte vânzarea a 21/, pogoane de vie. 
(Inventar No. 25). 

13). Un hrisov dela Grigorie Ghica din 14 Martie 7244 (1736). 

prin care dă bisericii de lemn, adusă dela Volovăţ, 2 scutelnici 

spre serviciul preoților. (Inventar No. 26). 

14). O scrisoare din anul 7244 (1736), prin care medelnicerul 

Pavel Vârnav vinde 6!/, pogoane de vie Mitropolitului Antonie. 
(Inventar No. 27). 

15). Un hrisov scurt dela Grigorie Ghica din 26 Iulie 7244 (1736), 

prin care supune vecinii din Ropce mânăstirii Putna. (Inventar 
No. 28). 

16). O scrisoare din 4 Octomvrie 7245 (1737), prin care Catrina 
Șerboaia vinde mitropolitului Antonie 2 pogoane de vie, iar un 

pogon îi dărueşte spre sădire, lângă Tecuci. (Inventar No. 178). 

71). Un hrisov dela Grigorie Ghica din 1 Aprilie 7248 (1740), 

prin care se poruncește medelnicerului Constantin Silion să cer- 

ceteze bine hotarele satelor Sf. Onuftei, Balcăuţi și Climăuţi. (In- 

ventar No. 30). . 

78). Un hrisov dela Grigorie Ghica din 4 Noemvrie 7248 (1740), 
prin care se dă egumenului mânăstirii Putna jurisdicţiunea, civilă 
asupra satelor mânăstirești. (Inventar No. 29). 

19). O scrisoare din 14 Martie 7249 (1741), în care călugării din 

Putna pretind că unii din supușii din Cuciurul mare ar fi vecini 
mânăstirești. (Inventar No. 133). 

80). Un hrisov dela Grigorie Ghica din 10 Iunie 7249 (1741), 
prin care se dă siguranță robului Mihaiu din Igești, contra femeii 

lui Perjul, pentru o vacă. (Inventar No. 78). 

91). Un hrisov dela acelaș Domn din 13 Iulie 7249 (1741), prin 

care se hotărăşte ca supușii cei depărtaţi de mânăstirea Putna, 

lucrul lor să-l rescumpere cu bani. (Inventar No. 31). 

82). O scrisoare a monahului Antonie, din anul 7249 (1741), în 

care zice că adună milostenii pentru un schitișor ce-l face în dis- 
trietul Bacăului (Inventar No. 179). 

83). Un hrisov in duplo, tipărit, dela Constantin Nicolae Vodă din 

12 lanuarie 7250 (1742), prin care hotărăște ca fiecare locuitor de 
pe moșiile mânăstirești să lucreze mânăstirii 12 zile pe an şi să-i 
dea dijma locului, iar egumenii să-și ţie vornici prin sate. (Inven- 
tar No. 51 şi 180).
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84). Alt hrisov dela Constantin Nicolae Vodă din 2 Iulie 7250 

(1745), privitor la supușii mânăstirii Putna. (Inventar No. 12). 

85). Alt hrisov dela Constantin Nicolae Vodă din 13 Iulie 7250 
(1742), prin care liberează satele mânăstirii Putna: Vicovul de sus 
și de jos, Prătăuțul vechiu și nou, Camenca, Bahrineștii și Cupca 
de darea cailor de olac. (Inventar No. 32). 

86). Un hrisov tot dela Constantin Nicolae Vodă din 9 Fe- 
vruarie 7251 (1743), prin care se orânduește ca locuitorii satelor 
mânăstirești să-şi răscumpere lucrul lor cu bani. (Inventar No. 33). 

87). O scrisoare din 9 Noemvrie 7251 (1743), prin care marele 
vornic Mihaiu Gorovei vinde fratelui său căpitanului loan 2 po- 
goane de vie. (Inventar No. 34). 

88). O scrisoare din anul 7252 (1744), prin care Constantin 
Vehuţ vinde 2 pogoane de vie lui loan Gorovei, iar acesta lui 
Mihaiu Cazichi. (Inventar No. 35). 

89). O copie de pe hotarnica Bereştilor, moşia mânăstirii Sla- 
tina, din 15 lulie 7252 (1744). (Inventar No. 181). 

90). Un hrisov dela Constantin Nicolae Vodă din 4 Octomvrie 
7203 (1745), prin: care liberează satele : Vicovele, Frătăuţii, Ca- 
menca, Bahrineștii și Cupca de toate birurile în favorul mânăs- 
tirii Putna. (Inventar No. 182); 

91). Hotarnica Cozminului din anul 7254 (1746). (mventar No. 135). 
92). O copie a hrisovului lui Stefan Vodă din 30 April 7257 

(1749), prin care Cozminul se dăruește mânăstirii Putna. (Inven- 
tar No. 134). 

93). Un zapis din 30 Ianuarie 1257 (1749), prin care Ioniţă 
Păpușoiu vinde lui Șerban Goie 1:/, pogon de vie de pe dealul 
lii Ștefan Vodă. (Inventar No. 205). 

94). O scrisoare a lui Iacov, episcopul de Radăuţi din 8 Maiu 
72517 (1749), prin care provoacă pe toţi preoţii subordonați la 
plata banului pentru familii. (Inventar No. 183). 

95). Un hrisov dela Mihail Cehan Racoviţă Vodă din. 10 Ia- 
nuarie 7258 (1750) privitor la lucrul locuitorilor de pe moșiile 
mânăstirești. (Inventar No. 36). 

96). Un zapis din 17 August 7259 (1751), prin care Şerban 
Goie vinde 11/, pogoane vie de pe dealul lui Ştefan Vodă lui 
Dumitru Lipean. (Inventar No. 37). 

97). O carte pastorală tipărită, dela mitropolitul Iacov din 28 
August 1752, adresată unui oarecare preot Dimitrie. (Inventar 
No. 214).
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98). O scrisoare a lui Filip Ban din 9 Ianuarie 1754 către 
egumenul din Sfântul. Onufrei, privitoare la moşia Tătăreșnii lângă 

Dorohoiu. (Inventar No. 147). 

99). O singhilie dela mitropolitul Iacov din 17 Fevruarie 7263 

(1'55), dată nou hirotonitului preot Natanail. (Inventar No. 137) 

100). Un hrisov dela Mateiu Ghica Vodă din 19 Octomvrie 7263 
(1755), prin care hotărăşte ca Grigoraș Calance, care şi-a fost 

deschis cârșmă în pădurea Putnei, să fie trimis inapoi la Vicovul 

-de jos (Inventar.No. 184). 
101). O carte de blestem a mitropolitului lacov ȘI a tuturor 

episcopilor Moldovei din 5 lanuarie 7264 (1756), contra acelora 

cari ar voi să ştirbească neatârnarea mânăstirii Putna (Inven- 

tar No. 81). . | 

102). Un hrisov dela Constantin Mihail Cehan Racoviţă Vodă 

din 30 Mai 7264 (1756), prin care se înnoește hrisovul lui loan 

Nicolae Vodă din 4 Octomvrie 7253 (1145) priviţor la privilegi- 

ile mânăstirii Putna. (Inventar No. 185). | 

103). Un hrisov dela acelaș Domn din 7 Iunie: 7264 (1756), 

prin care pescarii mânăstirii Putna din Galaţi se scutesc de 
toate birurile. (Inventar No. 40). 

104). Un hrisov dela acelaș Domn din 7 lulie 7264 (1756), prin 

care se scutesc călugării mânăstirii Putna de desetină pentru 

stupi (Inventar No. 38). 

105). O scrisoare a mitropolitului Iacov din 5 Octomvrie 7264 
(1756), prin care dărueşte mânăstirii Putna o candelă de argint. 

(Inventar No. 39). 

106). Un hrisov in duplo dela Constantin Mihail Cehan Raco- 

viţă Vodă din 1 Martie 7265 (175%), prin care ridică văcăritul. (ln- 

ventar No. 208 și 209). 

107). Un hrisov dela acelaş Domn din 25 lunie 7265 (1757), 
prin care întărește orânduirile anterioare, ca ţăranii să răscum- 

pere lucrul lor cu bani. (Inventar No. 43). 

108). Un hrisov dela acelaş Domn din 11 Octomvrie 7265 (1757), 
pentru desetina călugărilor pentru prisăci. (Invenrar No. 41). 

109). O carte dela Iacov, mitropolitul Moldovei, din 20 Martie 

1265 (1757), prin care dă egumenului din Putna privilegiul să 

poarte genunchieriul, crucea, mitra și cârja. Aceasta dispoziţiune 

a fost întărită de Dositeiu, episcopul Bucovinei în 12 Martie 1788. 
Pe lângă original se află și o copie. (Inventar No. 211).
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110). Un registru de. decrete domnești de danie din anul: 7265 
(1757). (Inventar No. 138). 

111). O scrisoare dela mitropolitul Iacov din 25 Decemvrie 1157, 
în care cere ca părinţii şi rudele lui să se înscrie în pomelnicul 
mânăstirii Putna, pentru -care serviciu promite mânăstirii multe 
daruri. (Inventar No. 145). 

112). O scrisoare a mitropolitului Tacov din 5. Martie 7266 (1758), 
în care dăruește mânăstirii unele lucruri. (Inventar No. 139). 

113). Un hrisov dela Scarlat Grigorie Ghica Vodă din 24 Iunie 
7266 (1768), care priveşte pe un oarecare Dimitrie, lucrător din 
Putna și Sihăstrie, calfă de pietrar luat de mitropolitul Iacov. 
(Inventar No. 212), 

114). Un hrisov dela loan Teodor Vodă din 7 lanuarie 7267 
(1759), prin care concede celor 2 preoți dela biserica satului din 
Putna 2 vecini spre serviciu, pe cari îi liberează de toate biru- 
rile. (Inventar No. 187). 

115). Un hrisov dela acelaş Domn din 15 Ianuarie 7267 (1'759), 
prin care se dă ordin lui lenăcachi, staroste de Cernăuţi, să pre- 
țuească paguba ce au făcut-o niște familii, cari s'au stabilit în 
Cuciurul-mare, pe fânaţele mânăstirii Putna, și să raporteze. (In- 
ventar No. 186). 

116). Un hrisov dela acelaş Domn din 5 Decemvrie 7267 (1759) 
pentru desetina pe prisăci. (Inventar No. 42). 

117). Un hrisov tot dela acest- Domn din 25 Fevruarie 7267 
(1759), ca călugării din Putna să ridice banii mitropoliei din Siret. 
(Inventar No. 44). 

118). Un hrisov dela acelaș Domn din 3 Iunie 7277 (1759), prin 
care apără pe călugării din Putna în dreptul lor dea luă vama 
din districtul Sucevei, adică din Vicovul de sus, (Inventar No. 50). 

119). Diata Gheorghiescului din 7267 (1759), în care 'dăruește 
mânăstirii Putna 200 lei pentru acoperirea bisericii. (Inventar 
No. 46). 

120). Un hrisov dela loan Teodor Voevod din 1268 (1'760), prin 
care dă exmitropolitului Iacov mijloace de existenţă. (Inventar 
No. 82). ! 

121). O obligaţiune a lui Calistrat, egumenul mânăstirii Putna, 
din Octomvrie a anului 7268 (1760), pentru suma de 180 lei. (In- 
ventar No. 188). 

122). O poruncă a lui Ioan Grigorie Vodă din 24 lunie 7269 
(1761), cătră igumenul mânăstirii Putna, ca să se înfățişeze la 

Dimitrie Dan, Mânăstirea și Comuna Putna. 7 

2
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divan în chestia judecății pentru Frumoasa, cu documentele res- 
pective. |Inventar No. 190). 

123). O declaraţie a lui Mihaiu Pascul din August 7269 7614 
că pentru fânul dela Horăiţă primeşte 70 lei. (Inventar No. 189). 

124). Un hrisov dela Grigorie Vodă din 15 Ianuarie 7270 (1762), 
prin care concede mitropolitului Iacov să se așeze în mânăstirea, 
Putna. (Inventar No. 46). 

125). Un hrisov dela acelaș Domn din 30 Mai 7270 (1762, ca 

țăranii de pe moșiile mânăstirii Putna să răscumpere lucrul bo- 
ierescului cu bani. (Inventar No. 47). 

126). O mărturie a lui Tache Morţun din Calafindești din 19 
Septemvrie 7270 (1762), pentru hotarele satelor Rudeşti şi Botu- 
şanita. (Inventar No. 142). 

127). Un zapis din 15 Ianuarie 7271 (1763), prin care căpită- 

neasa Ilinca dăruește nepotului său Vasile Luis 21/, pogoane vie 

moștenite dela răposatul ei frate: Hurmuzachi. iInventar No. 48). 
128). O învoială din 28 Martie 7271 (1763) între un oarecare 

Constantin şi o anumită Iliana pentru 2 pogoane de vie. (Inven- 
tar No. 143). 

129). O scrisoare din 17 Septemvrie 7271 (1763), prin care Gher- 
man Ițcuș dăruește 164 de aur ungurești mânăstirii Putna. (In- 
ventar No. 144). 

130). Un hrisov dela Grigorie loan Vodă din 13 Ianuarie 7272 
(1764), prin care liberează satele Vicovele, Frătăuţii, Camenca, 
Cupca, Ciudeiul, Crasna, Pomeștii și Carapciul de toate dările 
ţerii. (Inventar. No. 49). 

131). Un hrisov dela Grigorie Alexandru Ghica Vodă din 29 
lunie 7272 (1764), prin care orânduește ca călugării mânăstirii 
Putna să plătească goștină pentru albinărit ca şi mazilii. (mven- 
tar No. 72). 

132). Un hrisov dela acelaș Domn din anul 1764, în care scu- 
tește mânăstirea Putna de plata goștinei. (Inventar No. 73). 

133). Un hrisov dela acelaș Domn din 31 Iulie 1764, prin care 
poruncește ca dregătorii să cerceteze dacă dealul Suchardul este 
proprietatea Câmpulungului moldovenesc sau a mânăstirii Putna. 
(Inventar No. 193). 

134). O poruncă dela Grigorie Alexandru Ghica Vodă din anul 
1765, prin care provoacă pe egumenul mânăstirii Putna să se 

înfățişeze în afacerile mânăstirii la lași (Inventar No. 146). 
135). Un hrisov dela acelaș Domn din 27 Aprile 1765, prin
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care se deinandă egumenului mânăstirii Putna să extradeze nişte documente lui Stefan Mierlă şi Sandu Hășdău. (Inventar No. 194). 136). Un hrisov dela acelaș Domn din anul 1165, prin care poruncește dregătorilor să facă învoială între mânăstirea Putna 
și locuitorii de pe moșiile ci pentru lucrul boierescului. (Inventar 
No. 195), 

| 137). O scrisoare a ispravnieilor districtului Sucevei din 5 Martie 7274 (1766), prin care provoacă pe locuitorii din ambele 
Vicove, cari s'au fost așezat pe fânațele mânăstirii Putna, să se 
întoarcă la locurile lor. (Inventar No. 192) 

138). Ua hrisov dela Grigorie Vodă din 10 Octomvre 1766, prin care demandă ca ispravnicii de Suceavă să constrângă pe locuitorii din Dumbrăveni să plătească mânăstirii birul restant și să pedepsească pe supusul Vicovului de jos Vasile Savul pentru purtarea lui necuviincioasă faţă de egumenul Putnei. (Im- 
ventar No. 197). 

139). O copie a hrisovului aceluiaș Domn din 7 lanuarie 7275 (1767), în care se apără dreptul lui loan Zuz din Siret contra călugărilor din Putna şi vecinilor lor, (Inventar No. 148). 
140). Un hrisov dela. Grigorie Calimah Vodă din 1 lunie 1767, prin care dă exmitropolitului Iacov mijloace de existență. (In- 

ventar No. 83). ! 
141). Un hrisov dela acelaș Domn din 17 Iunie 1767, care 

poruncește ispravnicilor de Suceava să constrângă pe posesorul Simionel, care a rămas dator mânăstirii Putna cu 35 lei pentru 
vama din Siret, ca să plătească. (Inventar No. 198). 

142). Un hrisov dela Grigorie loan Calimah Vodă din anul 
1167, care poruncește locuitorilor din Frătăuţi, Vicov şi Straja, 
cari pribegesc, să se întoarcă la locurile lor, (Inventar No. 199). 
Această poruncă a urmat la cererea egumenului Pahomie și a 
soborului din Putna (Jalba egumenului există, însă nu este trasă 
la inventar, deci nenumerotată). 

143). Un hrisov dela acelaș Domn din 30 April 1768, prin 
care înnoește porunca sa anterioară. (Inventar No. 201). 

144). Un hrisov dela acelaș Domn din 17 Iunie 168, prin 
care se apără târgoveții din Siret în dreptul lor de proprietate 
asupra pieţei principale contra călugărilor din Putna. (Inventar 
No. 149). 

145). Un hrisov dela acelaș Domn din 4 Februarie 1769, prin 
care poruncește lui Gheorghe, starostele de Cernăuţi, să silească



pe supuşii din Cuciurul-mare la ascultarea mânăstirii Putna 

(Inventar No. 202). 

146). O hotărire a divanului Moldovei din anul 171, prin care 

2 vieri ai exmitropolitului lacov se liberează de toate birurile. 

'(mventar No. 203). - 

147). O hotărire a divanului Moldovei din anul 1771, care orân- 

duește ca lui loan Zuz, care a clădit o casă fâră de învoire mai 

înaltă, pe locurile mânăstirii Putna, să i se restitue spesele clă- 

dirii. (Inventar No. 151). 

148). O copie de pe cartea de danie a călugărului Iosif Can- 

tacuzino Paşcanu din 10 Decemvrie 1771, prin care dăruește mo- 

şia Stăucenii paharnicului Iordache Balș, care o dă în schimb 

mânăstirii Putna pentru moșia mânăstirească Dumbrăvenii. (In- 

ventar No. 1992). | 

149). O hotărire a divanului Moldovei din 24% lunie 1774, care 

opreşte luarea desetinei dela călugării mânăstirii Putna. (Inventar 

No. 151). 

150). O scrisoare a exmitropolitului Iacov din IL Fevruaric 

1778, prin care dăruește mânăstirii Putna o prisacă de 80 stupi 

în Lapustinul de jos. (Inventar No. 74). 

151). O publicaţiune română a generalului Enzenberg din 

1778 adresată locuitorilor din cordonul Bucovinei, privitoare la 

oamenii cei străini (fără număr). 

152). O scrisoare a lui Ioasaf, egumenul mânăstirii Putna, din 

8 Decemvrie 1778, adresată generalului baron Enzenberg, cu 

privire la zisa oamenilor din Bahrineşti, că Leoștenii, o bu- 

cată din moșia Bahrineştii, ar fi proprietatea lor, însă sar află 

sub stăpânirea, mânăstirii. Pe dosul scrisorii se află răspunsul 

lui Enzenberg, datat din 18 Decemvrie 1778 (fără număr). 

153). Scrisoarea lui Ioasaf, egumenul Putnei, din 25 Decemvrie 

"17779, adresată generalului Enzenberg, ca să facă hotare de piatră 

pentru moșia Cuciurul-mare de către Camenca şi Cozmin, care 

acuma se numeşte Mologhia, de către Cernăuţi și Horecea (fără 

număr). 

154). Un extras de 6 hrisoave din 29 Mart. 181 ale mânăstirii 

de călugărițe Horodnic, din care se cunoaşte că numai un Ho- 

-rodnic este și nu dovă, cum Susţin părinţii Suceviţei. (Inventar 

No. 122). 

155). Un extras din anul 1781 asupra hrisoavelor domnești, 

cari le are mânăstirea Putna. (Inventar No. 165).
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156) Copia hrisovului din 4 Ianuarie 179, vidiinată de gene- 

valul Enzenberg în 28 Maiu 1783, care priveşte moşia Tar- 

nauca cu atenenţele ci: Moisenii şi Varnița. (Inventar No. 207). 

157). O scrisoare a lui Dositeiu, episcopul Bucovinei, din 6 Iulie 

1783, prin care porunceşte ieromonahului Ignatie să confisce 

toată averea schiturilor: Berezniţa, Corozniţa, Zamostie, Ostra 

şi Broscăuţi. (Inventar No. 153). 
158). O jalbă a ieromonahului Ignatie, fostul nacialnic al schi- 

tului Ostra, din 13 Octomvrie 1783, adresată arhiepiscopului (sic) 

Rădăuţilor Dositeiu și Consistoriului (fără număr). 

159), O traducere a scrisorii lui lacov, episcopul de Huși, din 

20 lunie 1785, prin care cere ca mânăstirea Putna să-i vestitue 

2000 lei, cari i-a dat Inocentie, episcopul de Iluşi, pentru clă- 

direa, unei elopotniţe nouă în Putna, care însă nu sa făcut. (In- 

ventar No. 157). 
160). O diată a episcopului Dositeiu Cherescul, datată din Cer- 

năuţi din 28 Decemvrie 17188, cu care dărueşte mânăstirii Putna 

mai multe lucruri între cari şi o cârjă egumenească. (Inventar, 

No. 215). 

161). Scrisoarea Consistoriului episcopesc al Bucovinei din 18 

Aprilie 1789 către soborul mânăstirii Putna, ca întăţișându- se 

acolo ieromonahul Petru Zmucilă din Dragomirna, să închidă 

prin 12 zile dându-i numai pâne şi apă (lără număr). 

162). Un hrisov. dela Constantin Nicolae Vodă din 1790, prin 

care promite câte 2 deka untdelemn pe fiecare an pentru mânăs- 

tirea Putna, 
163). O carte pastorală tipărită a lui Veniamin, mitropolitul 

Moldovei, din 1 Martie 1804. (Inventar No. 216). 

164). O copie de pe tabula orașului Siret din 14 August 1816, 

prin care locul mânăstirii Putna din Siret se hotărăşte. Inventar 

No. 160 și 163). E 
165). Un zapis, nedatat, prin care Ignatie - şi: luga, mari vistier- 

nici, dăruesc unele veşminte preoțești mânăstirii Putna. ilmventar 

No. 16, lipseşte insă în colecţia de documente). 

166). Un zapis fără dată, prin care Simeon, diaconul din Soloneţ, 

și Grigorie, diaconul din Ilișești, vând partea de sus a moșiei 

Bâlăceana lui Stratulat Debrensehi. (Inventar No. 75). | 

16%). Un zapis fără dată, prin care Constantin 'Țapul dimpreună 

cu soția sa Dochiţa vând L'/, pogon de vie dela Crucea de jos 

medelnicerului Savin. (Inventar No. 79). Aa
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168). O jalbă nedatată a robului Toader Crăciunean contra 
mânăstirii Putna. (Inventar No. 80). 

- 169). Unele dovezi, fără dată și subscriere, cari le are mânăs- 
tirea Putna pentru proprietăţile ei. (Inventar No. 166). 

B. Documentele Sihăstriei. 

1). O copie a testamentului lui Dimitrie, mitropolitul Rostovu- 
lui și Iaroslavului, din 4 Aprilie 1707. (Inventar No. 114). 

2). Un hrisov dela Mihaiu Racoviţă Vodă din 7 Octomvrie 7217 
(1709), prin care dărueșşte sihastrului Lazar o prisacă în Chindeşti. 
(Inventar No. 85). ă 

3). Un hrisov dela Nicolae Alexandru Vodă din 6 Martie 7218 
(1710), prin care întăreşte dania lui Mihaiu Racoviţă din 7 Octom- 
vrie 1709. (Inventar Ne. 86). 

4). O scrisoare a mitropolitului Moldovei Gheorghe din 23 
Aprilie 7237 (1729), prin care Îîncuviinţează ieromonahului Sila să 
călătorească la «Lavra, pecearseaia» din Rusia. (Inventar No. 84. 

5). O scrisoare a lui Antonie, mitropolitul Moldovei, din 1731, 
prin care dă lui Sila pe Dositeiu ca ajutor, toţi ceilalți sihastri 
fiind bătrâni. (Inventar No. 96) 

6). Un hrisov dela Gligorie Ghica Vodă din 18 Octomwrie 7235 
(1747), prin care dărueşte -Sihăstriei provizii. (Inventar No. 87). 

7). O singhelie a mitropolitului Iacov din 1754 pentru nou 
hirotonitul presviter Natanail. Imventar No. 88). 

8). O carte dela mitropolitul Iacov din 7 Septemvrie 7263 (1755), 
prin care adevereşte că o oarecare Maria a dăruit rudei sale 
Grigoraș moșia Cotenii lângă lâși. (Inventar No. 118). 

9) Un hrisov dela Constantin Mihaiu Racoviţă Vodă din 3 Aprilie 
1264 (1756), prin care dăruește Sihastriei naturalii. (Inventar No. 89). 

10). Un hrisov dela Ioan Scarlat Ghica Vodă din 5 lulie 7265 
(1757), prin care întărește dania lui Mihaiu Racoviţă din 3 Aprilie 
1756. (Inventar No. 90). 

11). Un zapis din 20 Septemwrie 7267 (1'759); prin care Petrana, 
Ţigancă leșească, se face roabă schitului Doljeşti lângă Roman. (In- 
ventar No. 92). 

12). Un hrisov dela loan Teodor Vodă din 17 Decemvrie 7267 
(1759), prin care întărește daniile antecesorilor săi în favorul Si- 
hăstriei. (Inventar No. 91). 

13). O scrisoare a lui Dositeiu, episcopul de Rădăuţi, din 21 De-
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„cemvrie 7235 (1151), prin care decretează pe ieromonahul Nata- 
nail ca duhovnic. (Inventar No. 93). 

14). Un hrisov dela Grigorie loan Vodă din 20 Noemvrie 1210 
(1762), prin care dispune ca proviziile încuviinţate Sihăstriei de 
antecesorii săi să i se dea regulat. (Inventar No. 97). 

15). O scrisoare alui Dositeiu, episcopul de Rădăuţi, din 25 Fe- 
vruarie 1763, prin care decretează pe preotul Vasile ca duhovnic. 
(Inventar No. 97), 

16). O singhilie dela Daniil, mitropolitul Moldovei, din 22 Oc- 
tomvrie 1765, prin care se adevereşte. slinţirea diaconului Andreiu 
ca preot. (Inventar No. 98). 

i?). Un hrisov dela Grigorie Ioan Calimah Vodă din Iunie 176%, 
prin care întărește daniile făcute de antecesorii sti Sihăstriei 
și promite să-i dea în tot anul proviziile necesare. (Inventar No. 99). 

181. O singhilie dela Dositeiu, episcopul de Rădăuţi, din 6 lunie 
1174: iInventar No. 100). ” 

19. Punturile cari au făcut la aşezarea păcii, împărații Ro- 
siei cu împărăţia Turcului pentru aceste 2 țeri creştineşti, pen- 
tu tara Moldovei și țara Munteniei la anul dela Hristos 1774, 
la Iulie. (Inventar No. 101). 

20 o jalbă a bătrânilor sihastri, subsemnată de stareţul Sila, 
din 18 Mai 1776, şi adresată împăratului Austriei. Ea este scrisă 
cu litere de tipar peo coală de hârtie. Scrisoarea este împreju- 
rată de ornamente. L.a această jalbă aparţine şi o cuvertă eu 
adresa: Cătră Prea Înalţatul 'Ţesar, Marele împăratul nostru: un 
(Inventar No. 102). 

2il. O scrisoare a: exmitropolitului Iacov din 22 Ianuarie 1777, 
prin care dărueşte Sihăstriei o prisacă de 100 stupi la Stânca. 
(Inventar No. 213). 

22. O carte de milostenie dela Sila, stareţul Sihăstriei, din 17 
Fevruarie 1777, adresată creştinilor, în care se plânge că au fost 
împresuraţi de Nemţi și jăcuiţi la vămile lor. (Inventar No. 103). 

23). O carte prin care stareţul Sila dă, în 10 Martie 1781, înainte 
de moartea sa, conducerea Sihastriei lui Natan. (Inventar No. 105). 

24). O carte de iertăciune dela episcopul Dositeiu, din 10 Oc- 
tomvrie 181, pentru starețul Sila. (Inventar No. 104). 

25!. O carte dela episcopul Dositeiu din 12 Ianuarie 1782, prin 
care concede sihaștrilor Calistrat Grigorovici şi Casian să adune 
milostenii pentru Sihăstrie. (Inventar No. 107).
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26). O' carte de milostenie a stareţului Natan, din 20 Ianuarie 
1782. (Inventar No. 106). 

27). O carte de deslegare. de păcate, pentru o oarecare Catrina, 

dela patriarhul Ierusalimului Avraamie. Ea este tipărită în limba 
vomână în 1782. (Inventar No. 95). 

28). O scrisoare a directorului L.indenfels din 1783, prin care 

provoacă Sihăstria să-și anunţe pretenţiunile la .Nuditoriat. (In- 
ventar No. 176). 

29). O scrisoare a arhiepiscopului: (sic) Dositeiu, din 7 Ianuarie 

1183, adresată starețului Sihăstriei, în care-i dă sfatul să aibă 

tălmaci și cărți, și apoi toate se vor aşeză la Sihăstrie spre 
folos. (Inventar No. 110). 

30). O carte de milostenie a stareţului Natan din Maiu 1783, 

în care creştinii sunt rugaţi să contribue la acoperirea bisericii 
şi repararea chiliilor. (Inventar No. 108). 

31). O carte a lui Gavriil, mitropolitul Moldovei, din 10 Maiu 

1183, pentru ajutorarea la acoperirea bisericii și repararea chi- 

liilor Sihăstriei. (Inventar No. 109;. 

32). O altă carte de milostenie dela Natan, din Septemvrie 1783. 
inventar No. 111), 

33). Două rezistre de milostenie ale Sihăstrici, din anul 1783. 
inventar No. 120 şi 121). 

34) Un certilicat de moralitate extradat de Sihăstrie slugii 
Gavril din Transilvania. (Inventar No. 119). 

35). O carte a episcopului Bucovinei Dositeiu, scrisă în 28 De- 

cemvrie 1788 în Cernăuţi, prin care dărueșşte nepoților săi : Vasile, 
Gheorghe și Nicolae Cherescul, baroni, nişte vase de porcelan, 

păstrate de dânsul în Putna. inventar No. 112). 

36). Un zapis din 17 Ianuarie 1796, prin care Mihaiu Popovici, 
judecător de Putna, vinde mânăstirii la mâna vicarului ei Calis- 

trat Grigorovici un loc arat în nordul mânăstirii (Inventar No. 113). 

37. Diata starețului Natan, nedatată, asupra averii lui mobile. 
(Inventar No. 115). . 

38).. O carte de milostenie a sihastrilor,, fără dată şi subscriere. 

(Inventar No.: 116). . 

39). O scrisoare a bătrânilor din. Sihăstrie adresată episcopului 

Dositeiu,- ca fostul sihastru Andian să nu fie reprimit în Sihăstrie. 

Scrisoarea. este fără dată și subscriere. (Inventar No. 117). 

40), O măsurare geometrică în. limba germană, nedatată şi ne- 

subserisă, a tuturor locurilor apărţinătoare Sihăstriei. (Inventar 

No. 161).



CAD. N. 

Perdelele, veșmintele preoţeşti antice şi relicviile 
din mânăstirea Putna. 

A. Perdele. 

li. O perdeă pentru ușile împărătești. Pe: ca se reprezentă 
Înălțarea Domnului la cer. EI adică se ridică de îngeri la 
cer. Pe ambele părţi ale acestui tablou se află soarele şi luna, 
iar dedesubtul lui arhanghelii Mihail și Gavriil vorbind cu apos- 
tolii şi arătându-le pe Isus, care se înalță la cer: Toate figurile 
de pe perdeă sunt cusute cu fir. Inscripția slavonă de desubt 
ne spune ; 

[5 Gran BOtBIAA reciioAapn EMA Moaaagckon czTrRopi cia 
aagkea monacrupre Ilswna aakro- „ăiţut (1): Io Stefan Voevod 
Domnul terii Moldovei a făcut aceasta perdeă mânăstirii din 
Putna în anul 6992 (1484). 

21. O perdeă pentru uşile: împărăteşti, pe care se reprezentă eu. 
cusuturi de fir Adormirea Maicei Domnului, -care este încunju- 
rată de apostoli cari o prohodese. În josul acestui tablou este 
închipuit îngerul care taie mânile Jidovului Antonie, iar dea- 
supra Hristos încunjurat de îngeri cari duc sufletul Maicei lui 
la cer. Mai jos se află inscripţia slavonă : Gia sagkea cwraopu 
lw Gredan: Borgoaa. Rozieie AuAccerit POCNSAdgn Beata Moa- 
AdBekeu clis Boraana gorgoaa 5 monacrup ur [l$ruou nakro 
iar mai d: (2) Aceasta perdeă a făcut-o lo Stefan Voevod, cu. 
mila lui Dumnezău Domnul țerii Moldovei, fiul lui Bogdan Yoe- 
vod, în mânăstirea din Putna, în anul 6992 (1485i, Maiu 5. (Inven- 
tar No. 297). 

  

(1) Melchisedec, ]. c,, pag. 24. 
(2) Cf. Melchisedec, |. c., pag. 25.
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3). O perdeă pentru ușile împărătești, cusută cu fir de aur și 

argint şi felurite flori. Ea are o lungime de 136 cm. și o lăţime 

de 103 cm. Pe perdeă se reprezentă Bunăvestirea. La mijloc stă 

sfânta fecioară Maria și arhangelul Gavriil, dinapoia lui pro- 

rocul şi împăratul David, iar dinapoia Mariei prorocul și îm- 

păratul Solomon. Dedesubt se află inscripția slavonă : Cia Akepa 

caTeopu Îw Gredan BorBoAa Cn BorAana BOEBOAH $ MOnacTHp 

wT ÎlSraon e akro '3uur rnri(1): Aceasta perdeă a făcut-o lo 
Stefan Voevod, liul lui Bogdan Voevod,în mânăstirea din Putna 

în anul 6993 11485), Iunie 13. (Inventar No. 298). _ 
4). O perdeă pentru ușile împărătești de atlas roș, cusută cu 

fir de aur şi argint, pe care se închipuește Răstignirea Domnului. 

Deadreapta crucii stă Maica Domnului şi femeile purtătoare de 

mir. Deasupra crucii se află cuvintele lui Isus adresate mumci 

sale: ien9 ce cuz Teo: femeie, . eată fiul tău! În stânga crucii 

stă loan teologul şi ostașul Longhin. Jos se află grupate femeile 

purtătoare de mir, iar în dreapta este portretul lui Stefan cel 
Mare îmbrăcat în hlamidă regală bizantină, cu coroană pe cap. 

Dela coroană lănţujele de aur atârnă pe umere. Stefan este în- 

chipuit fără de barbă. În stânga lui stă doamna Maria, și dânsa 

înveșmântată în haine regale. Pe la cornurile perdelei sunt sera- 

fimii, iar deasupra crucii Domnului stă arhangelul Mihail dea- 

dreapta, iar Gavriil deastânga. La capătul crucii se cetește: 

Map=iîmpăratul, iar la cel stâng: caagii=mărirei. Pe marginea 

de jos a perdelei se află inscripţia: lwn Grean BWEBoA,. En 

Boraana BweBop, . n rocnoAa £ro Alapia funep PaaS BWEROA, * 
CZTEOpH CA AREpA. MOHacTIipi cRoEMS nSTeuctoa5. gakrk roc- 

NOACEA. £ro ai noâ. B Akr „3n: (2) lo Stefan Voevod, liul lui Bog- 

dan Voevod și Doamna lui Maria, fiica lui Radu Voevod, a făcut 

această perdea mânăstirii sale Putna în anul domniei sale al 

40-lea și jumătate, în anul 7008 (1500). (Inventar No. 300). 

5). O perdea „mare pentru uşile împărăteşti de 233" lungime 

și 178“. lățime, lucrată cu multă artă cu cusături de fir de aur, 

argint și mătase. Pe ea se reprezentă Adormirea Maicei Domnului, 

al cărei trup este culcat pe năsălie, dedesubtul căreia stă îngerul 

carele a tăiat mânile Jidovului Antonie, care voise să răstoarne 

trupul fecioarei cu năsălie cu tot. Sfinţii apostoli stau împrejurul 

(1) Cf. Melchisedec, 1. c., pag. 21, care însă nu indică anul. 

(2) Cî. L. e., pag. 22.
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Maicei Domnului, iar deasupra lor Domnul Isus Hristos duce în- 
cunjurat de îngeri sufletul Maicei sale la cer. Deasupra acestui 
tablou se văd serafimii sburând. Mai jos de Maica Domnului se 
vede portretul lui Bogdan Vodă, Înveşmântat în hlamidă regală 
bizantină cu coroană pe cap. i 

Pe perdeă se mai află incă 12 iconiţe, cari închipuese cetăţile 
cu numele lor, unde apostolii au vestit evangelia pe timpul Ador- 
mirii Maicei Domnului. Tot așă se vede cum aduc îngerii pe 
apostoli pe nouri la înmormântarea Maicei Domnului. Pe mar- 
ginea de jos a perdelei se află următoarea inscripţie slavonă : 
BaareuteruBnin n Xpucroareguithin Îwan BorAan BOEROA,  BOIae 
AAseTiio rocnoaapn 3fmani AloaAagekon un Gregana BOERCA 
BHSK PaaSaa BOEBOA, CATROPII ABrpciA RA WEPEBII cz3Aankn wTr 
HEPOBA POANTEAĂ BA NSTEHCKOA MONACTHIPH EAEE ECT Xpam Scene- 
Hi NpeuncTen BOropoauniih . Bak „3ii.a POCNSACTBA CBOEFO A'KTo 
55 4 CEAALO 'Tekzajiie . Ma ar. îi (1): Dreptmăritorul şi de Ilri- 
stos iubitorul Ioan Bogdan Voevod, cu mila lui Dumnezeu, Dom- 
nul ţerii Moldovei, fiul lui Stetan Voevod, nepotul lui Radul 
Voevod a făcut această perdeă în biserica zidită de al lui pă- 
vinte, în mânăstirea Putna, unde este hramul Adormirii prea- 
curatei Născătoarei de Dumnezeu, în anul 7018 (1510), iar al dom- 
niei sale al șaselea și al șaptelea curgător, August 15. [Inventar 
No. 296). 

6). U perdea antică de catifeă roșie întunecată pentru o ușă la- 
terală a altarului. Ea este cusută cu flori de fir de aur şi căp- 
tușită cu pânză albă. Această perdeă a avut pereche, cu care însă 
sa reparat acoperemântul sf. altar. (Inventar No. 307, a). 

îl. O perdeă antică de atlas roş cu flori, în cornuri cu câte o 
cruce și tivită împrejur cu catifea verde. Cuvintele Ie. Xe. Hu. Ha 
sunt cusute pe dânsa cu mătase neagră. Între flori se află o cruce 
de mătase galbenă. (Inventar No. 323). 

81. O perdeă antică de:atlas roș-cu flori galbene și jur împre- 
jur tivită cu mătase albă. iInventar No. 394). 

B. Veșminte preoțești antice. 

1. Un sacos episcopese de atlas cenușiu, pe care sunt cusute 
multe flori cu argint şi cu aur. La spate el este înzestrat cu o 

  

i) Cf. Melchisedec, 1. c., pag. 23.
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cruce. de şiret de aur. Și gura și marginile sacosului sunt în- 

frumseţate cu astfel de şireturi, iar ambele lături posed 14 zw- 

gălăi mai mari și 3 mai mici de argint. (Inventar No. 190). 

2). Un omofor antic de mătase albă, cusut cu flori de lir de 

aur și mătase. Jur împrejur el este încunjurat cu șireturi înguste 

de aur.. Pe omofor sunt 4 cruci cusute cu fir deaur. Pe fiecare 

cruce se află câte o. icoană și anume: Bunăvestirea, Răstignirea, 

Învierea şi Înălțarea la cer a Domnului. Ambele capete ale omo- 

forului sunt înzestrate cu şireturi, cusături cu lir de aur și 

icoanele Heruvimilor, iar. la margini atârnă câte 5 canaluri de 

mătase. (Inventar No. 191). 

3). Două omofoare antice provăzute cu câțe 4 cvuri cusute cu 

liv de aur, icoane și la capete cu cusături de fir de aur. le 

marginile unuia din aceşte omofoare se altă inscripţia cusută 

cu fir de aur: BBru IIpEREA' % ECO AMazr6 WTA flpcenie ZeaaEop 
3_ 
EIXA=TE pokS aur cea oAobpa cowpSX%e su: lui Dumnezeu 

adusului, înduratului părinte Arsenie Jelabor, episcop gc., sa jertfit 

acest omofor în anul 1653. iInventar No. ațb). 

4). Un nabedennic (genuncher) de atlas roș dela Ştefan cel Mare. 

În mijlocul lui este închipuit Hristos, iar jur împrejur Seralimii 

și simboalele Evangeliştilor. Aceste icoane sunt cusute cu lir de 

aur. (Inventar No. 193). , 

5). Un nabedernic de o materie grea, prețioasă întreţesută cu 

fir de aur. El 'este ornat cu bucăţi de catifeă roșie şi la mijloc 

cu o cruce cusută cu lir de argint. La trei cornuri are câte un 

canaf de fir de aus, iar la al „patrulea un găitan de mătase. (In- 

ventar No. 284). : 

6). Un nabedernic de mătase albă cu flori de lir de argint și 

la mijloc cu o cruce de șiret de aur spaniol. EI este împrejurat cu 

şireturi de Lyon şi posedă 2 canafuri de argint. Îventar No: 373). 

7). Un brâu dintro materie de mătase și fir de au, pe care 

se află întreţesute cuvintele: Ghermano ieromonah 1782. inventar 

No. 438/7). 
8). Un antimis antic de atlas roș, pe care se află întipărit cu 

aur: o cruce cu 3 braţe, o lance, o prăjină cu un burete în vârt 

și evangeliștii Mateiu și Marcu. EI este înzestrat cu o inscripţie sla- 

vonă, în unele locuri ștearsă, de aceea foarte greu de descifrat. 

În ea se amintește Ghedcon, arhiepiscopul şi mitropolitul Suce-
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vei, şi Stefan Voevodul Moldovei. Antimisul este căptușit cu mă- 
tase cenușie. (Inventar No. 438/10). 

9. O mitră arhimandritească de catifea roşie, ornată cu 2 iconiţe 
şi 4 Seralimi cusuţi cu fir de aur şi argint şi cu şireturi de aur. 
inventar No. 438/21). “ 

10). O cârjă „episcopească antică de lemn colorat. (Inventar 
No. 165, | 

11). Un felon antice din grat dor alb cu felurite flori de fir de 

aur şi mătase. Spatele lui este de atlas roș şi în locul crucii se 

allă icoana Mântuitoriului cusută cu fir de aur și de argint. Gura 

și marginile lelonului sunt împrejurate cu șireturi de aur veri- 

tabil, iar pe dos este căptușit: cu nankin cenușiu. (Inventar No. 195). 

12). Un felân antic de mătase violetă întunecată, cu flori albe. 

Partea spatelur constă dintro materie grea de fir de aur și în 

locul erucii este icoana sf. Treimi cusută cu fir. Căptuşeala lui 
este albastră. (Inventar No. 196). 

13). Un telon antic din grot d'or cărămiziu, înfrumusețat cu mul- 

țime de icoane, cruci și ornamente de fir de aur şi argint. Par- 

tea spatelur constă dintro materie grea de lir de aur cu o cruce 

de șiret de I.yon. Pe gura felonului se vede inscripţia: cen deaon 

"C&TBOpH EAdroareruiguiti rocnoaap Îi Gredan Borgoa, 3aASulie ce'k 
H pOAHTEALM Eroi Maat ere kakr 3pk8, Atapr ni: Acest felon 
l-a făcut dreptmăritorul Domn lo Stefan Voevod pentru sufleţia 

sa şi a părinților şi a copiilor săi, în anul 7122 [1614), Martie 18. 
(inventar No. 197). 

„Un felon antic de catifea verde cu flori, iar spatele de ca- 
citea roșie cu flori. El este împrejurat cu șireturi de argint veri- 

tabil. în locul crucii se află pe spate un ornament de fir de aur, 

iar sus o cruce de şireturi roșii. (Inventar No. 198). 

15). Un felon antic de mătase albă cu cusături de fir de argint 

şi mătase. Spatele constă dintr'o materie grea galbenă de fir şi 
înfrumusețat cu șireturi de argint veritabil. În locul crucii se află 
pe spate icoana lui Hristos, cusută cu fir de aur. Jos felonul este 
împrejurat cu șireturi de aur veritabil și cu o dungă de âtlas ce- 

nușiu. Căptuşeala lui este de nankin sur. (Inventar No. 199). 

16). Un epitrahil antic pe care se reprezentă cu cusături de fir 

de aur, argint și mătase : Sf. Treime, Ştefan și Alexandru Vodă. 

Jos atârnă 10 canafuri de mătase. (Inventar No. 235). 

17). Un epitrahil antic cu 13 icoane sfinte executate din fir 

de aur, argint și matase. Jos poartă inscripția cusută cu fir de
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aur: Gen entrpakna caTraopn Oroaocia: Acest epitrahil l-a făcut 
Teodosia. Jos atârnă 6 bumbi de argint aurit, iar de ci 1 ca- 

nafuri roșii și 2 verzi: Epitrahilul este căptușit cu o materie alba- 
stră. (Inventar No. 236). 

18). Un epitrahil antic pe care sunt cusute 15 icoane slinte cu 
lir de aur, argint și mătase, EI este căptușit cu o materie albastră. 
Jos poartă inscripția cusută cu fir de aur: Îwan Greban BogsA 
POCNOAapn 3eMani MOAAABcKOH CATBOPII CE ENHTBARHA..........: 
«loan Ștefan Voevod, Domnul ţerii Moldovei a făcut acest cpi- 
trahil...... (Inventar No. 237), 

19). Un epitrahil antic cu 13 chipuri sfinte cusute cu fir de aur, 
argint și matase, și anume: Hristos cu 2 îngeri, Maica Domnu. 
lui, sf. loan, 6 lerarhi şi 2 Martiri. 

Jos atârnă de epitrahilul căptușit cu albastru 3 bumbi de argint 
și 3 canafuri. (Inventar No. 238). 

20). Trei epitrahile antice. Pe două sunt cusute cu lir de aur 

câte 15, iar pe al treilea 20 icoane sfinte. Unul este înzestrat cu 

3 bumbi și 3 canaturi, al doilea cu 4 eanafuri și cu căptușeală 

albastră, iar al treilea cu 3 canafuri, 2 bumbi și căptușală gal- 

benă. Pe primul epitrahil cetim: Iw GTean BOEBOA, Hi KHeana 
Aapia: lo Stefan Voevod și Domnița Maria; pe al doilea: Gre- 
Fan BOEROAA CATROPII CEH ENHTpAXHA MOHacTrupIo c&ocuS IlSrenckoa 
n AMapia recneăaa ere: Ştefan Voevod a făcut acest epitrahil 
mânăstirii sale din Putna și Maria Doamna lui; iar pe al treilea 
o inscripţie întocmai ca pe al doilea însă cu adausul: BorAann 
gotgoAA: Bogdan Voevod. 

Pe acest din urmă epitrahil se află cam la mijloc portretul lui 

Stefan cel Mare și al Doamnei lui Maria, cusut cu matase. Fi pe 

cap poartă coroane, iar peste veșmintele dedesubt mantii regale 
aurii. (Inventar. No. 239, a, b, şi c.). 

21). Două epitrahile antice ornate unul cu 15, iar altul cu 21 

icoane cusute cu fir de aur. Primul are 3 bumbi de argint și 6 
canafuri, iar al doilea 4 bumbi și 4 canafuri. Ambele sunt căp- 
tușite tu o materie galbenă. (Inventar No. 240, a+b). 

22). Un epitrahil antic de atlas roș, căptușit cu atlas albastru. 
Pe el se află cusute 13 icoane sfinte. Jos este ornat cu 7 ca- 
nafuri, iară la niijloc cu 4 bumbi de argint. (Inventar No. 241). 

23). Un epitrahil antic de materie grea. albastră cu cuadrate 
și flori de aur. El este încunjurat cu şireturi înguste de argint
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veritabil şi înzestrat cu 2 cruci de asemenea șiret. Jos atârnă de 
el ciucuri de aur şi argint. (Inventar No. 242), 
„24. O pereche de manipule (mânecări) antice de catifeă cără- 

mizie, cusute cu fir de aur. Pe una este închipuit arhanghelul 
Gavriil, iar pe alta Bunăvestirea. (Inventar No. 438/6). 

29). O pereche de manipule de mătase verde, ornate cu mul- 
țime de mărgăritare și pietre verzi întunecate. Pe una este cu- 
sută cu [ir de aur și argint Maica Domnului, iar pe alta arhan- 
ghelul Gavriil: Ele posedă câte 6 perechi de verigi de argint. (In- 
ventar No. 95). 

26). O pereche de manipule antice de moire albastră deschisă. 
cu ornamente între cari sunt cusute cuvintele: «haaree'kipenieo— 
Bunăvestirea şi: flpxanrea Tagpina: Arhanghelul Gavriil. Manipu- 
lele sunt încunjurate cu șireturi late de argint veritabil și cu câte 
20 verigi de argint. (Inventar No. 255). 

27). O pereche de manipule de catifeă neagră, cusute bogat cu 
lir de argint și împrejurate cu șireturi de aur și argint veritabil. 
Ile au o căptuşală de atlas verde. (Inventar No. 256), 

28). O pereche de manipule antice de materie grea portocalie, 
ornate cu 2 cruci cusute cu fir de argint și fluturi de aur şi ar- 
gint veritabil şi împrejurate cu şireturi de aur. Ele posedă 24 ve- 
rigi de argint și o căptușală de tafet întunecat. (Inventar No. 257) 

29). O pereche de manipule antice de materie grea roșie cu 
flori galbene, încunjurate cu șireturi veritabile de aur Și prevă- 
zute cu 20 verigi de argint. (Inventar No. 261). 

30). Un orar de matase pe care sunt 14 chipuri sfinte cusute 
cu fir de aur. EI este împrejurat cu şireturi de Lyon şi căptuşit 
cu o materie albastră. (Inventar No. 277). 

31). Un orar de catifea neagră, cu flori de aur, ale cărui capete 
sunt ornate cu ciucuri. El este căptușit cu o materie roșie. 

C. Relicuii. 

1). Un deget al sf. Daniil, prins în argint în forma unui pistol, 
pe care se află 11 mărgăritare și un granat. El poartă inscripţia 
română: Aceste relicuie le-a ferecat eu Ghedeon, igumen ot Vo- 
roneţ, cu toată cheltueala mea în anul 7257 (1749) în 4 Decemvrie. 
(Inventar No. 103). 

2). 0 parte din moaştele sf. Stefan şi o bucăţică de pânză din 
cămașa, lui, care se păstrează într'o cutie rotundă de argint pe



__u2 
al cărei capac se află gravată o cruce, iar pe fund «Putna». (In- 

ventar No. 104). 
3). Tidva sf. Ghenadie, încunjurată de un cerc de argint aurit 

cu bordure la fel împrejur. Cercul poartă inscripţia slavonă: Iw 

GTedan BOEROAA EOXII AMHAOCTIIO POCNOAApa 3eMan (MOAAABcKOH 

WEORA CIA PTAARA CRATArO LEHAAlA HU NOCTAR £r9 BZ AOHACTHpH WT 
Ilsrncu g akro /Siijus man â: lo Stefan Voevod, cu mila lui 
Dumnezeu Domnul ţerii Moldovei, a ferecat acest cap al sfân- 

tului Ghenadie și l-a pus în mânăstirea din Putna în anul 6996 

(1488), Maiu 1. Numărul 1 se pare căa fost orâvat mâi târziu. 

(Inventar No. 105). 

4). O parte dintro falcă cu 13 dinţia sf. Rafail, ferecată în ar- 

gint în parte aurit, cu inscripția: TewkrieTa pekoainiu n9 unu$ 

cxumonatpectomă Pagara: "Teoctist, numit după cinul shimonahi- 

cesc Rafail. (Inventar No. 106). 

5). O raclă lungă de lemn de chiparos, pe care sunt tăiate pa- 

timile Mântuitorului. (1) Tradiţia zice că moaştele sf. Ioan cel 

Nou în această raclă au fost aduse din Cetatea albă la Suceava (2). 

Ele au stat în ea până In anul 1736, când neguțătoriul Hagi Ivanciu 

din Botoșani a trecut cu învoirea guvernului austriac, pe lângă 

care a intervenit episcopul Dositeiu Cherescul, noua raclă făcută 

de dânsul pentru moaştele sfântului. În această raclă au odihnit 

moaștele sf. loan până în 2/14 Iunie 1867, când ele au fost așe- 
zate într'o raclă nouă de chiparos, făcută de mai mulţi creştini 
evlavioşi din România și ferecată cu fasada cea veche de argint 

de pe timpul lui Alexandru cel Bun. (3). 

Racla cea veche devenind superfluă, se vede că a fost transpor- 

tată la Putna, unde se ţine în veșmântărie. În raclă se păstrează 

veșmintele și alte odoare mânăstirești. 

(1) Inventarul mânăstirii Putna, pag. 98, ur. 169, susţine greșit că pe raclă 
s'ar închipui patimile sf. Ioan. ” 

(2) Romstorfer în «Das alte gr. ort. Kloster Putna, pag. 48, susţine că în 
această raclă au fost aduse moaștele sf. Ioan în anul 1783, la porunca îm- 
păratului Iosif II, din Zolkiew la Suceava. 

(3) Cf. $. EL. Marian, Sântul Ioan cel Nou dela Suceava, București 1895, 

pag. 123—125.



CAP. XII. 

Chilia de piatră şi Sihăstria. 

„A: Chilia de piatră. 

Nu departe de locul unde se răvarsă părăul Viţeul în părăul 
Putna, se află pe o coastă de deal, în dreptul Viţeului, o stâncă 
mare de piatră. În ea este scobită cu dalta o bisericuţă cu trei 
despărţituri şi anume: pronaos, naos și altar. Lungimea, întregu- 
lui loc scobit în piatră este de 925". iar lăţimea de 2": Sub 
stâncă se află alt loc deşert, și acesta scobit în piatră, care se 
pare că a fost locuința sibastrului Daniil, despre care zice tradiția” 
că el a săpat aici în piatră atât bisericuţa cât şi chiliuța de de- 
subtul ei, în care să fi locuit mai mulţi ani. 

Despre Daniil tradiţia locală din Vicovul de sus istoriseşte, că 
el a locuit mai întâiu în mânăstirea St. Laurentie, care se află în 
vechime pe teritoriul Laurei de astăzi, adică a cătunei din Vico- 
vul de sus. Fiind el osândit de stareţul mânăstirii sale, pentru o 
întârziere avută în Siret, să nu iasă din mânăstire vreme mai în- 
delungată, se retrase, după ce-și împlini canonul, în codrul cu 
acea stâncă de lângă părăul Viţeul și scobi în vârtoasa piatră cu 
multă trudă și răbdare o bisericuță pentru rugăciune și o chili- 
uţă ca locuință pentru sine. Pe lângă această stâncă să se fi ră- 
tăcit odată Stefan cel Mare și să fi mas la sihastrul Daniil în 
chiliuța-i din stâncă. 

În acea noapte, se zice că sihastrul să fi îndupleeat pe Domnul 
feri să.-riădice în aceste locuri: un. falnic locaș lui Dumnezeu, pro- 
miţându-i că Dumnezeu bine va primi osteneala și râvna ]ui creş- 

„„„„jtineașcă şi-l va ajută întru toate întreprinderile lui. 
Mai departe spune tradiţia, că zidind Ştefan cel Mare falnica 

mânăstire din Putna; unde se adunaseră mulțime de călugări şi 

(1) Cf. «Laura» în Scrierile lui D. Dan, pag. 36. 
Dimitrie Dan. Mânăstirea și Comuna Putna. 8
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devenind locurile de pe lângă chilie, prin înmulţirea oamenilor, 

cercetate și nu izolate și nepătrunse ca mai înainte, Daniil să fi 

părăsit chilia, și locul lui de rugăciune din stânca de aici și să 

se îi retras într'o pustietate și mai mare, adică întrun loc pustiu 

pe părăul Voroneţului, numit şi apa Corbului. 

Altarul bisericuţii din stâncă se pare că a fost despărțit de naos 

prin un mic iconostas, iar bolta bisericuţei trebue să [i fost zu- 

grăvită, ceeace ne indică urmele de coloare. 

În peretele de către răsărit al altarâșului se află o scobitură 

unde a stat icoana scaunului de sus. 

Afară şi anume pe peretele de 'mează-zi, între fereştre, seamănă 

că a fost o tablă cu o inscripţie, căci în stâncă este un loc cioplit, 

- potrivit pentr'o asemenea tablă. 

În naos lângă fereastră se află o cruce în forma următoare 

şi literele avva Xxprk. Primele 4 litere para indică anul 149911) 
iar cele 4 sunt o criptogramă nediscifrată încă până acuma. 

Chilia de piatră este 1:/,*”: depărtată de mânăstirea Putna. Lângă, 
dânsa se află astăzi ediliciile unei fabrici chimice. 

B. Sihăstria. 

Înainte vreme eră obiceiul, că o samă de călugări cu principii 

monahale riguroase se retrăgeau din mânăstirea lor într'o singu- 

rătate mai mare, adică în fundul munţilor, spre a sluji hii Dum- 

nezeu acolo, retrași de ochii lumii. Acest obiceiu a fost practicat 
și de unii călugări putneni, cari s'au retras în Poiana situată 31/,*m- 
departe de mânăstirea Putna pe părăul Putna în sus. Cu ajuto- 

rul mai multor boieri şi creștini evlavioși și-au făcut acești că- 

lugări aici câteva chilii de lemn. Mai apoi a ridicat, la rugă- 

mintea, acestor sihastri, marele vistiernic Ilie Cantacuzin aicea o 

bisericuţă de lemn. Aceasta a fost apoi sfinţită, nu se știe de cine 

și când, pentru hramul Bunăvestirii Maicei Domnului. 
Mai târziu, şi anume în anul 1754, sa început zidirea unei bi- 

serici cu concursul mai multor boieri şi altor binefăcători. Ea a 
fost zidită din pietre din părău, ca și cele două chiliuțe adăogate 
lângă. dânsa. Dositeiu Cherescul, episcopul de Rădăuţi, a sfinţit-o, 
în anul 1758 (2). 

  

(1) Cf. Kozak, 1. €., pag. 64. o 
(2) Archiva românească, tom. II, pag. 420.
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Primul stareţ al Sihăstriei pare că a fost Dosoteiu dela anul 17261) 
până la 1754, apoi ieroshimonahul Sila (2), care se aminteşte, ca 
şi Sihăstria, în câteva hrisoave domnești prin cari se dă lui Sila 
și călugărilor din Sihăstrie diferite privilegii şi provizii. EL a 
murit în 23 Aprilie 1783. Urmașul lui Sila a fost Natan (3). Si- 
hăstria s'a desridicat în 28 Decemvrie 1785 (4), când biserica fu 
încuiată, iar călugării Sihăstriei rânduiți în mânăstirea Putna. 

În 4 Maiu 1789 catapeteazma și stranele din biserica Sihăs- 
triei sau ridicat şi sau dăruit - de Consistoriul episcopesc din Cer- 
năuţi bisericii din Mamaeştii-noi sau de jos, care fusese clădită 
în anul 1773 de Dosoteiu episcopul de Rădăuţi în Vadul Vlădi- 
căi de lângă Rădăuţi, iar apoi cumpărată de locuitorii satului 
Mamaeșştii-noi și transportată acolo. 

În mânăstirea Putna se păstrează mulţime de veșminte, cărţi, 
vase, etc., dela Sihăstrie. Tot acolo se află Și o piatră de pe uşa 
bisericii Sihăstriei cu următoarea inscripție română: «Sfânta si- 
hăstrie Putni dinceput este făcută de lemn de lie Cantacuzin şi 
Sau înoit făcându-se de piatră în zilele mării sale Constantin Ra-- 
coviț Voevod cu mila a multor creștini prin silința stareţului Si- 
lin şi sau sfințit de Kir Dosotei episcop Rădăuţ, lit 7266 (1758) 
în An.» i 

Lângă ruinele Sihăstriei se află 2 pietre mormântăle cu ins- 
cripţii române. 

Inscripţia de pe prima piatră ne spune următoarele: 
« - Aici se odihnește robul lui Dumnezeu Dosotei stareţ, în anul 
7262 (1754) Septemvrie 2». 

Inscripţia de pe a doua piatră este aproape cu totul ștearsă, 
din care cauză nici nu se poate discifră. 

  

(1) Despre schitul Putnci și starețul lui Dosoteiu se face amintire în ma- 
nuseriptul slavon «L.istviţa» seris în schit în 18 Decemvric 7134 (1726). CE. Inventar No. 598. | 

(2) El a fost învăţăcelul lui Dosoteiu și a dăruit mănăstirii Putna: candele, 
paltale, potire, diseose, 12 linguri, o copie, cădelniţe de argint, feloane, poale 
de icoane și clopotul cel mic. 

(3) EL a murit în 26 Decemvrie 1784. 
(4) După o notiţă aflătoare la finele manuseriptului de sub Inventar No. 

578, schitul sar fi desridicaţ dejă în 27 August 1785.



CAP. XII. 

Egumenii mânăstirii Putoa. 

În mânăstirea Putna sau perândat până astăzi o mulțime de 

egumeni și anume: 

1). Arhimandritul Ioasaf. Acesta a fost mai întâiu egumen al 

mânăstirii Neamţu şi a trecut în aceeaş calitate la noua ctitorie 

domnească Putna, chiar înainte de sfârşirea şi sfințirea ei. Despre 

dânsul se face amintire în uricele lui Stefan cel Mare din 20 Oc- 

tomvrie 1468 (1), din 28 Mai 1470 (2), în cronica putneană (3), în 

„care se zice că Stefan cel Mare sfârșind biserica mânăstirii Putna 

a sfinţit-o în 3 Septemvrie 1470 sub arhimandritul loasaf, în uricele 

din 10 Septemvrie 1471 (4), din 25 Aprilie 1472 (5), din 20 Sep- 

temvrie 1473 (6), sau cel din 7 Mai 1479 (7). În unele urice îi 

zice acestui egumen losif. Această schimbare a numelui se explică 

prin împrejurarea că Ioasaf se retrase în anul 1476 dela egume- 

nie și luă schima cea mare şi numele «Iosif». EL a murit în 19 

Octomvwrie 1484 (8). 

2). Arhimandritul Paisie Scurtul. Acesta a fost egumen dela 

1 Iunie a anului 1476 (9) şi până în 15 Fevruarie 1502 (10), 

când a murit. El este amintit în analele putnene (11), în uricele 

(1) Wickenhauser, Geschichte der Kloster Woronetz u. Putna. Czernowitz 

1888, pag. 155, şi Dr. Poposcul, |. e, pag. 21. 

(2) Inventar der Klosters Putna, din 1868, No. 844, pag. 230. 

3) Bogdan, Vechile cronici moldovenesc, Bucuresci 1891, pag. 145. 

) 

) 
) 
) Dr. Popescul. i o, „ pag. 16. : 

10) Kogălniceanu, Cromicele României, tom. |, pag. 177, 

11) Bogdan, |. c..



117 

lui Ștelan cel Mare din 7 Martie 1482 (1), din 15 Martie 1488 (2), 
din 3 Aprilie 1488 (3), din 6 Aprilie 1488 (4), din 14 Octomvrie 
1489 (5), din 6 Martie 1490 (6), din 16 Martie 1490 (7), ș. a. 

3). Arhimandritul Spiridon. EI este amintit în uricele lui Stefan 
cei Mare din 17 Noemwrie 1502 (8), din 2 Fevruarie 1503 (9) şi 
din 8 Septemvrie 1503 (10). 

4). Silion, amintit în uricul lui Bogdan Vodă din 8 Decemvrie 
1513 (11). 

5). Arhimandritul Acachie. EI a fost egumen din 1592-—1527 
sau 1528 (12). Diptihonul mânăstirii Putna din 15 Fevruarie 1750 
îl aduce ca egumen al Putnei pentru anul 1522. 

6). Arhimandritul Siluan (13) sau Siluan. El este numit de dip- 
tihon ca egumen pentru anul 1528. Acesta a făcut în 1530 clo- 
potul Silvan cu cheltueala sa, precum mărturiseşte inscripția acelui 
clopot. 

7). Arsenie. EI este amintit de diptihon ca egumen pentru 
anul 1539. 

8). Gheorghe. Diptihonul îl indică ca egumen pentru anul 1546, 
9). Anastasie. Despre el face amintire uricul lui Alexandru 

Lupășneanu Vodă din 31 August 1556, prin care dăruește mâ- 
năstirii Putna 100 4 ungurești (14). 

10). Ioasaf, Iosif sau Ioanichie, amintit pe inscripţia aflătoare 

(1) Protocol tabular, No. 136. 

„€., No. 132, 

3) L. c., No. 129. 

L. ce., No. 144. 

I. e., No. 107. 

L. €., No. 131. 

L. c., No. 105. 

L 

L 

& — 

„€., No. 99. 

„€., No. 112. 

(10) Wickenhauser, ]. c., pag. 187. 
(11) Dr. Popescul, ]. c., pag. 21. 
(12) N. Iorga, Istoria, literaturii religioase a Românilor, Bucuresei 1904, 

pag. 44. | 
(13) N. Iorga, Istoria literaturii" române, Bucureşti 1901, tom. II, pag.540, 

îl pune ca egumen acuma în 1522, ceeace este imposibil, deoarece atunci 
eră Acachie. 

(14) Dr. Popescul, 1. e., pag. 15—16.
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deasupra ușii astupate cu zid a capelei de iarnă din Putna cu 

data din Maiu 1559 (1). 

11). Spiridon. Despre el avem știință din inscripţia de pe o 
icoană a Învierii Domnului, pe care a ferecat-o el în anul 1566 

(Inventar No. 411), şi din inscripţia din 11 lunie 1567 de pe co- 

livarul de sub Inventar No. 65 și din cea dela 7 August 1569 

aflătoare pe evangelia slavonă de sub Inventar No. 451. Ambele 

obiecte se păstrează în mânăstirea Putna. 

12). Arhimandritul Dosoteiu, amintit de diptihon ca egumen al 

Putnei pentru anul 1569. El a ferecat în 3 August 1585, în care 

an se pare că a și murit, o icoană a Botezului Domnului, aflătoare 

în Putna sub Inventar No. 413. 

13). Bustafie, pus de diptihon egumen pentru anul 1575, ceea- 

ce se adeverește prin uricul lui Petru Vodă din 30 Martie 1575 (2), 

în care el este amintit. 
14). Ghervasie. Acesta a devenit egumenul Putnei, probabil în 

anul 1585. Ca atare a dat în 17 Ianuarie 1600 ieromonahului 

loan '0 înputernicire să scoată dajdia dela preoții și diaconii din 

ținutul Sucevei (3). Diptihonul îl aminteşte pentru anull612, care 
se pare că e anul morţii lui. 

15). Agafton. Amintit de diptihon pentru anul 1613 și în uricul 

lui Stefan Vodă din 11 lanuarie 1613 (4). 

16). Anastasie, care scrie în 1629 birăului de Bistriţa. (5) 

17). Simon (6), egumen în anul 1635, 
18). Teofan, egumen în anul 1642 (7). 

19). Simeon, amintit în hrisoavele lui Vasile Vodă din 8 lunie 

1646 (8) şi din 15 Aprilie 1614 |9). Tot pentru acest an îl amin- 
tește și diptihonul. | 

(1) Cf. Kozak, 1. e., pag. %. 
(2) Protocol tabular, No. 129. 

(3) Catastih de toate scrierile sf. mânăstiri Putnii din 1754, de V. Măză- 

xeanu, fila 3, No. 5. 

(4) Protocol tabular, No, 122. 

(5) Iorga Documente românești din archicele Bistriţei. Bucureşti 1899, |, 

pag. 46. 

(6) Iorga, Studii și documente, tom. ÎI], pag. 617. 

(7) L. e, pag. 623. 

(8) Catastih, 1. c., pag. 21, b, No. 6... 

(9) Protocol tabular, No. 100.
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20). Ioan, după diptihon egumen în anul 1666, amintit şi într”'o 
scrisoare de schimb din 5 Septemvrie 1666 (1). 

21). Sava, care cere în 4 Noemvrie 1682 dela birăul Biștriţei 
o sculire de vamă. (2) 

22). Archimandritul levremie, amintit de diptihon pentru anul 1694. 
23) Josif. Acesta este amintit într'o scrisoare din 1 Martie 1694 

şi de diptihon în anul 1698. 
24). Calistru, egumen în anul 1706, amintit în scrisoarea -de: 

danie a Mariei comisoaei din 15 August 1707 (3), şi. în zapisul 
Sandei cluceroaei din 16 Ianuarie 1708. Dela 1709. —11729 a fost 
episcop de Rădăuţi şi ca atare dărui mânăstirii Putna moşia 
Tereblecea. După ce demisionă în anul 1729, se retrase la 
Putna, unde muri însă subit, pe când se întorceă dintr'o călătorie 
din laşi. 

25). Anastasie, fost egumen până la anul 1715. După diptihon 
ar îi fost pe la anul 1728 mitropolit al Moldovei. 

26) Misail Chiseliţa, între anii 1716 şi 1724. Sub acesta sa stricat 
paharul de ipsos rămas mânăstirii Putna dela Ştefan cel Mare, 
după cum ne istoriseşte cronicariul Ioan Neculce. El a ajuns 
apoi episcop de Rădăuţi. 

27). Dosoteiu, amintit de diptihon pentru anul 1724. | 
28). Arhimandritul Macarie, amintit de diptihon pentru anul 

1432, apoi în scrisoarea din 3 August 1732, în cartea dom- 
nească din 13 Ianuarie 1734, în zapisul din 21 Septemvrie 1734 
și în cartea domnească din 13 Ianuarie 1736. [1 încă în 31 Au: 
gust 1748 (4), trăiă în Putna în retragere dela egumenie, ba chiar 
și în 1749, când este amintit înt'o scrisoare a lui Iacov, episcopul 
de Rădăuţi, din 22 Ianuarie 1749, și în Iulie 1751 (5). 

29). Teoctist, amintit de diptihon pentru anul 1736. 
30) Isaie, amintit în cărţile lui Grigorie Ghica din 14 lanuarie 

140 şi din 15 lanuarie 1741 (6), și în scrisoarea lui NIL, egume- 

(1) Catastih, |. e., pag. 71, No. 6. 
(2) Iorga, Documente românești din archivele Bistriţei, tom. II, pag. 36. 
(3) Protocol tabular, No. 113. 
(4) CE. Catastihul, 1. e, p. 41, Nr. 3. 
(5) Iorga, Studii și documente, tom. V., pag. 415. 
(6) Catastih, L. e., pag. 70, nr. 5.
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nul mânăstirii. Homorului, din 8 Ianuarie 1742 (1). Diptihonul îl 

aminteşte și pentru anul 1741. | 

31). Ghedeon, - amintit de diptihon pentru anul 1741,el însă a 
egumenit abiă în anul 1742, urmând lui Isaie. 

32). Ierofteiu. Acesta este amintit de diptihon pentru anul 1743. 
EL a făcut în-28 Iunie 1743 (2) o jalbă pentru împărțeala Ţiga- 

nilor cu episcopia de Rădăuţi. 
33). Iacov. EL a tost egumen din 15 lanuarie 1744 —- August 

1745. În 11 August a fost hirotonit în episcop pentru Rădăuţi, 

iar în 14 Noemvrie.1751 deveni Mitropolit al Moldovei. El de- 

misionă în anul 1760 şi se retrase în mânăstirea Putna, pe care 

a restaurat-o și unde a murit în 15 Maiu 1778. 

34). Iosif, amintit de diptihon pentru anul 1745, ceeace se ade- 
vereşte printr'o inscripţie din acel an, „de pe chivotul Inventar 

No. 68. 
35). Dosoteiu Cherescul [3), amintit în anul 1747 pe chivot (In- 

ventar No. 69) şi în 1748 pe potir (Inventar No. 38). În 13 Noem- 
vrie 1750, fu hirotonit întru episcop pentru Rădăuţi și în 12 

Decemvrie 181 luă titlul de «episcop al Bucovinei». El a murit 

în 22 Ianuarie 1789 în Cernăuţi. 

36). Gheorghe, amintit în hotarnica Boianului din 8 lulie 1751 (4). 
EI a subscris hotărîrea sinodului ţinut în lași în anul 1752 (5). 

37). Gherman, amintit în hrisovul lui Constantin Mihail Cehan 

Racoviţă, din 20 Martie 1753 (6). 

38). Ghervasie, amintit pentru anul 1754 de diptihonul Putnei, 
din 22 Fevruarie 1869. 

39). Gheorghe a doua oară. EI este amintit în ispisocul lui Mateiu 
Ghica Vodă din 5 Martie 1754, în sama egumenească ce a făcut-o 

în 4 Martie 1754 (7), și în diptihonul din anul 1850. După po- 
melnicul mânăstirii Putna, el multă vreme ar fi fost egumenul 

Putnei și i-ar (i dăruit 50 lei pentru catapeteazma bisericii. 

(1) Catastih, 1. c., pag. 114, Nr. 2. 
(2) 1. c., pag. 113, Nr. 3. 
(3) Catastihul pe pag. 116, No. 1, b.il numește «Dorofteiu». 
(4) Iorga, Studii, |. c. 

(5) Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei și Sucevei. București 1888, pag. 26. 

(6) Diptihonul îl aduce greșit pentru anul 1750. 

) Catastih, |. €., pag. 104. 

4 
5 
6 
(7
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40). Calistrat întâia oară. EI este amintit înti'o judecată din 25 
lanuarie 1756, în contractul pe 3/, din Petriceni din 20 Decemvrie 
1756 (1), și în sama egumenească din acest an (2). 

41). Benedict, pus de diptihon pentru anul 1757 şi amintit în 
scrisoarea, Mitropolitului lacov din 2 Martie 1758 (3), în confirma- 
rea lui Grigorie Ghica Vodă, din 1 Aprilie 1758 (4), în învoiala 
lui Chiprian egumenul Homorului din 24 Iunie 1758 (5), şi în 
sama egumenească pe 8 luni: din 30 August 1758.(6) 

42). Antonie, amintit pentru anul 1758 pelitierul din Inventar 
No. 63 și în Inventarul mânăstirii din 1869. 
“ao Arhimandritul Calistrat a doa oară. El a dăruit mânăstirii 
în anul 1759 crucea de sub Inventar No. 27, a făcut o samă 
egumenească în 1 Martie 1760 (7), iar în anul 1774 a dăruit mâ- 
năstirii crucea de sub Inventar No. 25. şi a adresat Domnului 
Grigorie loan Calimah o jalbă, că locuitorii din Vicove, Frătăuţi 
și Straja nu şed stabil pe locurile lor, la care a urmat apoi 0 po- 
runcă domnească în anul 1768. (Inventar No. 199). 

44). Pahomie întâia oară, amintit în sama egumenească din 8 
Decemvrie 1761 (8). | 

45). Arhimandritul Vavtolomeiu Măzăreanu. EI este amintit ca . 
egumen pentru anul 1759, se pare însă că a egumenit în mai 
multe rânduri, căci este amintit în sama din: 20 Iulie 1757, în- 
tr'o scrisoare din 18 Martie 1757 (9), în samele din 1 „Maiu şi din 
30 Septemvrie 1762 și din 23 Aprilie 1763. El a trăit între anii 
1120—80 şi a dăruit în 1 Ianuarie 1779, afară de alte lucruri, şi 
o livadă dela mânăstirea cea veche, care să fie a soborului. Tot 
el a acoperit biserica și a restaurat catapeteazma ei, apoi școala, 
cea mare și cea mică. 

46). Pahomie a doua oară 1763—1774. El se amintește de multe 
ori ca egumen al mânăstirii Putna, aşă în scrisoarea egumenului 

  

(1) Protocol tabular, No. 116. 
(2) Cf. Sămile egumeneşti din mânăstirea Putna. 
(3) Catastih, |. c., pag. 114, No. 5. 
(4) Jorga, 1. c., pag. 388—390. 
(5) Catastih, |. e. 

(6) L. c., pag. 104. 

(7) Cf. nota 7 de pe pag. 120. 
(8) Catastih, |. e., pag. 113, Nr. 4, și 125, No:5 
(9) Protocol tabular, No. 114 și Catastih, 1. c., pag. 125,
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Pahomie -din Slatina din 15 Octomwrie 1761 |Î), întro mărturie 

din 19 Septemvrie 1762 (2), în inscripţia de pe un litier (Inventar 
No. 63) pentru anul 1772 şi de pe o cruce din 177413), ş 

41). Ioasaf, amintit dela anul 1775. El se opuse luării moşii- 

lor mânăstireşti (4). În 23 Aprilie 1781 a cumpărat pentru mâ- 

năstirea Putna o casă în Cernăuţi (5). Pe timpul egumeniei lui, și 

“anume din 25 lanuarie până la 1 Fevruarie 1782, a dat inlor- 
maţiunile necesare despre moşiile mânăstirii Putna înaintea i. r. 

comisiuni de delimitare 16). 
48). Partenie, amintit de pomelnicul mânăstirii Putna din 175% (7) 

pentru anul 1783. 

49). Iacov Stefanovici, 1784, care a fost destituit de Consistoriu 

în şedinţa din 3 lulie/22 Iunie 1784 pentru neascultare [8). 

50). Ignatie, egumen şi asesor consistorial pentru anul 1785 (9.. 

51). Arhimandritul Isuie Baloşescul, 1192—95. EL a fost fiul 
păstorului sufletesc din Putna Gheorghe şi a soţiei sale Anasta- 

sia, născută Gherle. În anul 1795 el trecu dela Putna ca referent 

în Consistoriul din Cernăuţi, în 1808 deveni arhimandrit consis- 

torial, iar în 17 lulie 1823 * episcop al Bucovinei. El amintit. în 

14 Septemvrie a anului 1834 în Cernăuţi. 

52). Paisie Joanovici, 1796—1813, amintit în diptihonul gre- 
cesc al mânăstirii Putna şi în sama egumenească din 23 Aprilie 

1797. El-a fost fiul diaconului loan din Suceava. 

33). Arhimandritul Filaret Bendevschi 1814—92. Pe timpul 

egumeniei lui, şi anume în 1818, clopotul cel mare Buga sa sleit 

din nou. El a văruit biserica și trapezările şi a acoperit zidurile 

dimprejurul mânăstirii. EL este amintit în sama din Condica vi- 

telor din 23 Aprilie 1814. 

(1) Inventar No. 142. 

(2) Inventar No. 27. 

(3) Inventar No. 27. 

(4) I. Onciul, Fondul religionariu gr. or. al Bucovinei. Cernăuţi 1891, pag. 105. 
(5) Protocol tabular, No. 146. 

'(6) Vezi Tabulavabschrift von dem bukon. Hofabgrânzungsprotokolle der 

dem Kloster Putna die dem k. k. bukon. Kreise gehărigen Besiteungen, pag. 

359—409. 

(7) Pag. 212. 

(8) Onciul, |. e., pag. 107. | 

(9) Vezi pomelnicul din 1757, pag. 213, și Actele consistoriale.
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54). Arhimandritul Iosif Caraşchevici, 182 2—26, amintit în dip- 
tihon și în sama din Condica vitelor mânăstirii Putna din 1 Noem- 
vrie 1826. 

59. Arhimandritul Ghenadie Platenchi, vecte Popovici, 1826—37. 
II a fost întâiu profesor la școala clericală din Cernăuţi, amintit 
în sama din Condica vitelor din 23 Aprilie 1827. 

56). Dosoleiu Tișcovici, 1837, amintit în sama din Condica vitelor 
din 1 Noemvrie 1837. 

51). Ghenadie Zaharovici, 1840—46, amintit în sama din Con- 
dica vitelor din 4 Noemvrie 1840. 

58). Veniamin Iliuţ, egumen provizorie, amintit în sama din 
Condica vitelor din 19 Ianuarie 1846. 

59). Arhimandritul Arlemon Bortuic, 1848. Pe timpul egume- 
nici și la stăruința, lui s'au deschis în anul 1856 mormintele cti- 
toreşti din Putna, s'au zidit 3 rânduri de chilii şi dela 1850—1832 
capela de iarnă, pentru care a jertfit 950 fl. Ela murit în 4 
Noemvrie 1860. 

60). Sevastian Gheorghiescul a condus mânăstirea ca vicar egu- 
menesc din 1860-—1866. 

GIi. Arhimandritul Arcadie Ciupercovici din 30 lulie 1866— 
1878. Pe timpul egumeniei lui, și anume în 1871, sa ținut în mâă- 
năstirea Putna o serbare naţională întru amintirea a 400 ani dela 
sfințirea bisericii mânăstirii din Putna. EI a ridicat întru amin- 
tirea acelei serbări în curtea bisericii o cruce de piatră. În anul 
1896 cl a devenit arhiepiscop al Cernăuţului. şi mitropolit al Bu- 
covinei și Dahmaţiei, în care calitate a murit în 5 Martie 1902. 

62). Arhimandritul mitrofor Deziderie Cozub, 1878—1895. 
Sub dânsul sa zidit turnul clopotniţei; el a murit în 1903 ca 

eamen în mânăstirea Drăgomirna, unde se permutase. 
. Arhimandritul Ilarion Filipovici, egumenul Suceviţei, a 

condi provizor mânăstirea Putna din 1895-—1898. 
64). Arhimandritul Vasile  Renney de Herszen, y, 1898—1900. 

E a restaurat chiliile mânăstirii şi a murit în 1900 în Cernăuţi. 
65). Arhimandritul Teofil Patras, din 1901 până în present. 

Sub dânsul sa restaurat și acoperit biserica cu oale. 

Dintre egumenii mânăstirii Putna 15 inși au fost Mitro- 
poliți ai Moldovei și anume: 1). Teoctist, 2). Filoteiu, 3). Gri- 
gorie, 4). Teofan, 5). Gheorghe, 6). 'Teodosie, 7). Teoctist, 

-
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8). Ghedeon, 9). Pahomie, 10). Anastasie, 11). David, 12). Var- 

laam, 13). Anastasie a doua oară, 14). Sava, 15) Anastasie a 

treia oară, 16). Sava a doua oară, 17) Antonie și 18) Iacov. 

Dar și pe scaunul episcopesc din Rădăuţi au șezut urmă- 

torii egumeni. din Putna: 1). Calistru 1709—29, 2). Iacov 

1745—50, 3). Dosoteiu Cherescul 1750—81, iar o samă 

din ei au fost episcopi respectiv mitropoliți ai Bucovinei 

și anume: Dosoteiu Cherescul 1781—89, 2). Isaie Baloşescul 

1823—34 și 3). Arcadie Ciupercovici 1896—1902.



CAP. XIII. 

Istoricul bisericii parohiale din Putna şi al comunei. 

A. Istoricul bicericii parohiale. 

Istoria clădirii bisericii parohiale din Putna este strâns 

legată de istoria înființării statului Moldovei. Date scrise 

nu avem și numai tradiția poporului nostru este singurul 

izvor din “care istoricul poate :scoate câte ceva. Și această 

tradiție, păstrată de ţăranul român cu sfințenie, ca un 

scump odor moștenit dela străbuni, istorisește că Dragoş 

Vodă, coborându-se din Cuha din Maramureș în părţile 

Bucovinei de astăzi, a înființat principatul Moldovei şi a 

ridicat în anul 1346 (1) în Volovăţ (Olovăţul de atunci) o 

simplă bisericuţă de stejar, în care după moartea lui să 

ji fost și îmmormântat (2). 

Bisericuța aceasta o mută Ştefan cel Mare în anul 

1468 (3) la Putna, ca, să dea mânăstirii, ce începuse să 

zidească în Putna, întâietatea vechimii înaintea, tuturor 

bisericilor existente în Moldova. Mai probabil însă este, 

că adunându-se la mânăstirea din Putna, unde Ştefan cel 

Mare începuse să zidească o măreaţă biserică, mulțime 

de călugări și neavând ei o biserică unde să se roage, 

Ştefan. Vodă a transferat acea biserică din Volovăţ, ca, 
  

(1) Cf. Schematismus, |. €., pag.118, pe când Sevastian în Descrierea pentru 
biserica din satul Putna, numilă «mânăstirea veche a Pubnii> care acum 

ca parohialnică uzesterisiasă, serisă în 4 luli 1853, zice că ea a fost clădită în 

anul 1353. : : 

(2) Cronicele României, tom. |, pag., 133, notă 1. 

(3) Schematismus, |. c.



locaș provizoriu de închinare (Î) pentru călugării din 

Putna, deoarece el și asă aveă «dle gând să zidească în 

Volovăţ în locul bisericuţei de lemn o biserică trainică 

de piatră, ceeace și făcu în anul 1502 (2). 

Tradiţia bisericii parohiale din Putna, Nicolae Costin a 

cules-o din gura poporului și a înregistrat-o (3). 

Că această biserică eră dejă pe locul pe care stă as- 

tăzi pe timpul când sa sfinţit biserica mânăstirii Putna, 

ne dovedește tabloul aflător în mânăstirea Putna, pe care 

se reprezentă pompa cu care a întâmpinat mitropolitul 

Teoctist încunjurat de clerul său pe ctitorul mânăstirii 

Puma, pe Ştefan cel Mare dimpreună cu doamna și 

curtenii lui, cari veniseră cu suveranul lor să asiste la 

solemnul act al sfințirii mânăstirii Putbia. Pe acest tablou 

se află pe lângă biserica mânăstirii şi toate celelalte bise- 

vicuțe, cari se aflau atunci pe teritoriul Putnei, si bise- 

ricuţa lui Dragoș Vodă, numită bisericuţa din sat. 

De astădată vedem că tradiţia locală consună cu ade- 

vărul și n'ar fi bine să o lepădăm, ca pe o haină veche, 

cu toate că este bună. 

Despre această biserică amintește Mihaiu Racoviţă Voevod 

în hrisovul său din 1? Mart 7231 (1723) zicând: «Noi 

Mihaiu Racoviţă Voevod, bojiu melostiu gospodar zemle 

moldavskoi (cu mila lui Dumnezeu Domnul ţerii Molda- 

viei). Scrisam Domnia me la boieri şi toți slujitorii, cari 

veți umblă ovi cu ce fel de slujbă a Domniei mele la 

ținutul Sucevei, facem știre tuturor pentru sfânta biserică 

de lemn, ce este lângă mânăstirea Putna, care această 

biserică dinceputul ei au fost făcută de Dragoș Vodă la 
    

= 

(1) Cf. «Isvod asupra celor mai momentoase documente și urice aflătoare 

în sfânta mânăstire Putna» ad Exhib. No. 30 ex. 1865; iar «Descrierea, pt. 

biserica, ete», zice, că bisericuţa aceasta a fost ca un schit călugăresc 

(2) Schematismus, |. €., pag. 94. 

(3) Cronicele Roniâniei, |. ce.
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Volovăţ, și au fost acolo până la zilele văposatului Ştefan 
Vodă bătrânul, și atunce Ștefan Vodă au mutat-o acolo 
la Putna, zidind în locul ei alta de piatră, care din pri- 
cina acestei biserici, căci au fost veche, sau suit rândul 
şi mânăstirii Putnei de este mai înaintea altor mânăstiri 
şi până astăzi» (1). 

Astăzi din bisericuța lui Dragos Vodă, care este închi- 
nată hramului Intrării în biserică a preasfintei Născătoare 
de Dumnezeu, și din lemnul de stejar pus la ca de cti- 
torul ci, numai pereții din micul altar au rămas. 

Biserica constă din pronaos, naos și altar, și are forma, 
unei cruci simple. Înlăuntrul ci nu se află nimic ce 
au puteă interesă pe un istorie sau arheolog. Pe acest 
din urmă poate că l-ar interesă doară vechiul iconostas. 

biserica aceasta a fost adaptată, adăugându-i-se pro- 
naosul din lemn de brad, în anul 1778, de arhimandritul 
Vartolomeiu Măzăreanu, cu ajutorul poporenilor și a egu- 
menului Ioasaf. Tot atunci și iconostasul a fost înnoit (2). 
Și mai târziu biserica a mai fost reparată și lărgită spre 
a puteă cuprinde pe toți poporenii. Ultima oară a fost 
reparată în anul 1871. În prezent ea este atât de hâr- 
buită, încât amenință, să se răstoarne pe o parte, din care 
cauză a și trebuit sprijinită de către răsărit cu mai multe 
bârne tari. Sa, proiectat dejă de mai multă vreme zidirea, 
unei biserici parohiale de piatră pe un loc situat ceva. 
mai jos de actuala biserică, alătuvea cu casa parohială 
și calea care duce la mânăstire, însă pertractările regre- 
tabil de îndelungate încă nu sunt încheiate. 

Condicele matriculare ale acestei biserici datează din anul 
1802. În vechime la această biserică erau aplicaţi 2 
preoți. Acestora le-a dat Ioan Teodor Vodă prin hrisovul 

  

(0) Vezi «Descrierea, pentru biserica, ete.» şi-Inventar No. 215. 
(2) Vezi testamentul lui Vartolomeiu Wlăzăreanu din: 1 laniarie 1779, pag. 5, 

No. 17.
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din 7? Ianuarie 7267 (1759) doi vecini spre serviciu, pe 

cari i-a liberat de toate birurile, iar 8 vite de văcărit şi 

100 stupi de desetină (1). 
După încorporarea Bucovinei la imperiul Austriei, această 

biserică a fost declarată în anul 1786 de parohială şi la 

ea au fost activi ca păstori sufletești pentru poporenii din 

Putna următorii preoți: | 

1). Gheorghe Vasilievici, (2), pe timpul. căruia numai 118 fa- 

milii erau în Putna ; 

2). Preotul Gheorghe Baloșescul, amintit întro notiţă din actele 

parohiale; | 
3). Preotul Gavril Iacovici, amintit în condicele matriculare din 

anul 1802; 

4)..leromonahul. Calistrat .Grigorovici, 1802—1808; 

5). leromonahii: Chesarie Borșean și Serapion Simionovici, 

1808 —1809; 
6). Ieromonahul Ilarion Nichitoviei, 1809—1827; 

). Ieromonahul Ipolit Medvig, 1827-—1834; | =
 

8). leromonahul Ieronim Pitei, 1834—1842; 

9). Ieromonahul Veniamin lliuţ, 18413—184; 

10). leromonahnl Venedict. Smighelschi, 1847—1851: 

11). leromonahul. Sevastian Gheorghiescul, 1851—1869; 

12). Pavohul Alexandru Sevescul (3), 1869—1870; 

13). Parohul loan Piotrovschi, 1870—1885; 

_
 

Parohul Gheorghe Goraş, 1890—1904; 

) 
) 

4). Administratorul parohial Dimitrie Brăilean, 1885— -1890; 

15). 
19) Administratorul: parohial loan Palievici, 1904. 

B. Istoricul comunei Putna. 

Teritoriul de astăzi al Putnei se pare că în străvechime 

na fost locuit, deoarece este muntos și acoperit de codri 

seculari, imposibil sau foarte greu de străbătut. Abiă mai 

— item ui St 

“ţi Lâvezitat No.:187. tir 
(2) Călinescu, Normalien, Czernowitz 1887, tom. i, pâg. "52. 

(3) Acesta, nășcut, în anul 1818, trăeşte. ca singhel sub numele de Arsenie 

în mânăstirea: Putna. i E e ci 

    
=
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târziu Slavonii veniră și se așezară aici. Unii din ei după 
un timp trecură mai departe, iar alţii, cari rămaseră 
pe loc, se amalgamară cu Românii, cărora însă le-au 
lăsat, ca amintire de existența lor de odinioară, numirea 
slavă a râurilor și a unor locuri mai marcante. Românii 
la rândul lor primiră și păstrară aceste numiri ereditate 
fără a le cunoaște însămnătatea. Şi numirea părăului Putna 
este originară dela, Slavoni și ea ne dovedește, că aceștia 
au străbătut această umedă și stâncoasă cale în sus și 
în jos. Împrejurarea însă, că celelalte părae de pe teri 
toriul Putnei ca: Putnişoara, Ursoaia, Viţeul, Glodul, apoi 
munții și dealurile: Morile, Dealul Cămării, Dealul Crucii, 
Dealul Secerii, Între-Putne, Bărbăcăria, Sionul, Scorbura, 
Alunișul, Stanişoara, Petroasa, Mesele, Oglinda ș. a. au 
nume cu terminațiuni românești, ne indreptățoșite să cre- 
dem, că Slavonii n'au stat mult pe aici și nau intrat 
prin creierii tuturor munţilor Și în inima codrilor seculari, 
iar cei cari au rămas pe aici, în curând sau romanizat, 
căci la din contra ar fi dat tuturor păraelor și munţilor» 
nume slave. Abiă păstorii români înmulţindu-se s'au așezat 
stabil prin aceste locuri, iar în urmă sihaștrii, cari apoi au 
botezat păraele și munţii de prin prejur cu nume ro- 
mânești. 

Istoria, înființării comunei Putna este în strânsă legă- 
tură cu istoria fondării mânăstirii Putna, fără însă de a 
susțineă, că înainte de acest remarcabil eveniment pe teri- 
toriul Putnei n'ar fi trăit locuitori români. 

Puţinii Români, cari trăiau pe acest teritoriu, până la, 
zidirea mânăstirii Putna, n'aveau locuinţe stabile, ci numai 
colibi prin cele poieni, pe unde-și pășteau vitele respec- 
tiv oile. Locuinţe stabile și-au făcut ei pe teritoriul co- 
munei de astă-zi abiă după stabilirea sihastrilor, iar 
mai ales după zidirea mânăstirii şi după ce se așezară 
în ea mulțime de călugări. Aceasta având necesitate de 

Dimitrie Dan, Mânăstirea şi Comuna Putna. 9
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Iwană, ţineă vite pentru caii îi trebuiau păstori şi sluji- 

tori. Din această cauză sau aşezat cu încetul câteva Ia- 

milii române împrejurul mânăstirii făcându și case stabile. 

liind însă acestea prea puţine și având mânăstirea. neapă- 

rată trebuinţă de mai mulţi slujitori, îi dărui Ștefan cel 

Mare cu uricul din 16 Marte 1490 (1) unsprezece familii 

„de Țigani cu mai multe sutlete ca robi, cari îi avea din 

Basarabia. 

Aşezându-se acești robi mânăstirești lângă Românii dejă 

stabiliți pe locurile Putnei, lundamentul comunei fu pus. 

Având însă mânăstirea Putnei trebuinţă tot de mai mulţi 

slujitori, egumenul Spiridon dimpreună cu întreg conventul 

au chemat Il salaşe de Ţigani cu 13 suflete din Basa- 

rabia, cari au lost întărite mânăstirii de Ștefan cel Mare 

cu uricul din 8 Septemvrie 1503. (2) 

În 11 Maiu 1581 (3) lancul Vodă a dăruit-și întărit mâ- 

năstirii 93 salașe de Țigani cu 184 suflete, cu femeile şi 
copiii lor. 

Și Miron Barnovschi Vodă a dat mânăstirii în 6 Martie 

1627 șaptesprezece salașe de Ţigani cu 31 suflete, qu le- 
meile şi copiii lor. ă 

Toate aceste danii de robi Grigorie Ghica Vodă le-a 

întăvit în 11 Maxtie 1688. În anul 1736 (4) posedă mâ- 

năstirea Putna 174 suflete de robi mânăstirești. 

Prin adausul acestor robi la poporaţiunea română dejă 

stabilită aici, comuna Putna s'a înjehebat în toată forma. 

Cele mai multe familii ale robilor de odinioară sau slins, 

iar cele cari au mai rămas sau amalgamat cn băștinașii 

„locuitori români. 

Astăzi comuna Putna numără aproape 2.000 suflete, 

(1) Cf. Wiekenhauser, |. c., pag. 179—181. 

(2) L. e., pag. 187 și 188, XXNI. 

(3) L. c., pag. 196 şi 197, XXXVIII. 

(4) Cf. Condica Țiganilor mânăstirii Putna ex. 17614, pag. 6.
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dintre cari 1.312 sunt Români de confesiunea ortodoxă. 
estul se împarte între Germani și Evrei, cari s'au așezat, 
pe ambele părţi ale căii principale din comună, unde şi-au 
durat case înalte și luminoase de cărămidă, iar alături 
grajduri și șuri spaţioase si în fund sau deoparte şi-au 
făcut pometuri frumoase. 

Familiile române de astăzi din Putna sunt: Aga, Albu, 
Andrieș, Bancescu, Bâcu, Belibău, hBerculeanu, Bodnar, 
Boncă, 'Boștiog, Bubă, Caba, Calance, Cârdei, Cârciu, Co- 
nușă, Ciuntul, Comariţa, Coroamă, Cornea, Creșanovschi; 
Cotos, Dobrea, Filiac, Fodor, l'odovovici, F'runtaș, Gabor, 
Gânga, Guţă, Ilrinescu, Ilrişca, Ilieș, luraș, Ivoniuc, Lucaci, 
Mihalevici, Negru, Nicorici, Nohai, Orobeo, Orobeţ, Pa- 
lievici, Parasca, Percico, Pisariuc, Popovici, Prelepco, Pro- 
copovici, Purdilă, Puzdre, Râmbu, Rotar, Robaniuc, Rusu, 
Șanta, Soloniuc, Scripear, Șchipor, Stoler, Timiș, 'Purtă, 
Ţicu, Ursan, Usatiuc, Văcărean, Vişan, Vlad, Vlișan, Zegrea, 
Zietco, Zubaș. . 
„Afară de acești locuitori stabili petrec în Putna încă 
aproape de 1000 stvăini din Ardeal, Galiţia, Croaţia şi 
Italia, cari lucrează pe la fabricile din loc, prin păduri, 
la calea ferată, etc. 

Locuitorii din Putna au următoarele proprietăţi de 
pământ: 

1). 242 ha. 89 a. 95 m? de arătură 
2) 399 » 48» 20» » fânaţe 
3. 13 » 86» 30» » pometuri 
4. 48 » 94» 83» » toloace 
d). Lo» 928» 32» » pădure 
6. 10» 66» 14» » loe ocupat de clădiri 
î. 16 » 380» 4» » loe neproductiv 
8. 3» 61» 50» » surpături, ete, 

pentru cari plătesc un bir direct de 2.900 coroane 69 
bani pe an.
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Comuna politică Putna ca atare posedă: 

1). -- ha Oa. 46 m? de arătură 

2. 69 9» 8» » tânaţe 
3) 138 » 8» 75 » » păscătoare 
4), 697 » 3l » 48 » » pădure 

5) 11 » 14» 75» » loc neproductiv 

6). 137 » 14» 03 »  » prund scutit de Dir 

iar Fondul religionar posedă pe teritoriul Putnei 11,608 

ha şi 32 m? de pădure, pentru care plăteşte un bir direct 

de 3.046 coroane 64 bani pe an. 
Proprietăţile comunei sunt: coasta Măgurii mici și a 

celei mari, jumătate din Strujinoasa și din Dealul Cămării, 

de pe părâul YViţeul dela Chilie în sus până la Pătulă, 

Dealul Crucii până la Soci şi din Glodu coasta Morii. 

Țarinile locuitorilor se află la răsărit de sat pe nisi- 

posul şes de lângă râul Sucevei, unde și comuna politică 

are un prundiş și o tolocuță. 

Locurile comunei, cât şi ale locuitorilor sunt slabe, de- 

oarece se compun dintr'o pătură de nisip în față, iar mai 

afund de prundiş sau chiar din stâncă, sau de mlaștini. 

Deși cârma comunei politice de regulă se află în mâna 

unui Român, totuş Românii sunt în minoritate în comi- 

tetul comunal. Şi alegerile comunale din 1904 au ieșit în 

defavorul Românilor, căci au fost aleşi: 4 Români, 5 

Germani şi 3 Evrei. Încetul cu încetul Românii vor pierde 

şi cârma satutui din mână, ca și locurile cele din vatră, 

și chiar astăzi caracterul comunei numai românesc nu este. 

Comuna Putna posedă din anul 1858 o școală popo- 

vală, care până atunci fusese privată și anume mânăsti- 

vească. În anul 1858 au donat pentru noua şcoală popo- 

rală arhimandritul Artemon Bortnic 100 fl. și ieromo- 

nahul Sevastian Gheorghiescul 50 fl. Tot atunci călugării 

din Putna s'au obligat să plătească anual câte 1 fl. pentru 

ajutorarea şcolarilor sărmani dela această școală. Cu banii
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donați s'au. cumpărat pe sama scolii poporale locale 2 
obligaţii, una de 241 fl. și alta de 252 Al. 

Din anul 1901, când s'a zidit un frumos ediliciu ȘCO- 
lar, școala, din Putna este de 4 clase sistematizate, în cari 
instruează patru puteri didactice calificate. la se con- 
duce de învățătoriul superior D. Vlad. Școala are o gră- 
dină de 32 a și 05 m: și este înzestrată cu toate uten- 
ziliile necesare. 

Din 329 școlari, cari cercetează, școala sunt: Români 
188 (97 băieţi și 91 copile), Germani 108, Evrei 30 şi 3 
școlari aparţin altor naţionalităţi. 

În comună îngrijește cabinetul de lectură «Schastrul» 
sub conducerea amintitului învăţător superior de răspân- 
direa gustului de cetire între sătenii români și de lumi- 
narea lor. 

Din anul 1903 comuna Putna posedă prin stăruința 
vrednicului învățător superior o bancă sătească sistemul 
haifleisen, care primește depuneri, ca și toate băncile de 
acelaș sistem de prin alte comune, cu 6%, şi acordează 
părtașilor ei, adică acelor membri români ai comunei 
Putna, cari au intrat ca părtași la bancă depunând o 
părtășie de 20 și o taxă de 2 coroane, împrumuturi cu 
7:: procente. 

În comună se află un oficiu silvic al Fondului veligionar 
gr. or. al Bucovinei, condus de un administrator silvic, 
și un post de gendarmerie, care îngrijește pentru sigu- 
ranța publică.



CAP. XIV. 

Ocupaţiunea, portul, locuinţa, datinile şi credințele 
poporului român din Putna. 

A. Ocupatiuneu. 

Cea mai principală ocupațiune a Românilor din Putna 
este prăsila vitelor cornute și ceva mai puţin a oilor și 
mascurilor. Când pădurile Fondului le erau deschise, atunci 
țineau. și mulţime de capre. Unii au și câţiva stupi cu: 
albine. Pemeile prăsesc găini, curci, pichere, gâște şi rațe. 

O samă de Putneni se ocupă cu pescuitul și cu vă- 
natul. Se înțelege că aceste două ocupaţiuni se profe- 
sează numai pe furiș, deoarece pescuitul în toate păraele 
de pe teritoriul Putnei, cât și vânatul pe teritoriul Fon- 
dului religionar este un drept al numitului fond, iar vâ- 
natul pe teritoriul comunal un drept care-i compete numai 
celui ce a luat vânatul în arendă. Vânatul constă aicea 
din: ciute, cerbi, porci sălbatici, vulpi, lupi, iepuri, veve- 
vițe, dihori, potărnichi, rațe sălbatice ș. a. 

Mulţi din locuitorii Putnei lucrează pe la fabriiele din 

loc și mai ales la ferestrău, la calea ferată, prin păduri 
tăind și cojind copacii sau încărcându-i şi descărcându-i 
de pe vagonetele trenului dela ferestrău. 

Unii se ocupă cu făcutul draniţei, alţii, precum familia 

Vișan, cu făcutul cărbunilor de lemn, iar familiile Băcu 

şi Vișan știu foarte bine să cioplească în piatră, care 
o scot: din dealul Cămării, proprietatea comunei, şi să
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lacă din ca cruci, monumente, stâlpi penbhu zaplazuri, 
tocile şș. a. 

Alţii, precum familiile Aga și Lmueaci sunt vărari și 
știu sortă piatra văroasă, pe care o cară de vândut prin 
satele învecinate. 

Afară de aceasta, cei ce au ogoare se ocupă si'cu lu- 
crarea lor, iar cei cu fânațe cu făcutul și adunatul fâ- 
nului de prin cele fânaţe şi poieni. Și tocmai acești cu 
ocupațiunea din urmă, fiind siliți să bea apă pe timpul 
adunatului pologului din niște izvoare de munte, devin 
gușăţi fără doosebire de gen, pentru care defect sunt 
adeseori luaţi în râs de locuitorii de prin alte sate. Locui- 
torii leac contra gușii nu cunosc. 

B. Portul. 

Portul Putnenilor samănă întu toate celui al Româ- 
nilor” din” Straja și amândouă Vicovele, cu cari suni înme- 
gieşiți. 

Bărbaţii poartă. pe tup o cămașă albă de pânză de 
cânepă, în Sau bumbac, mai fină sau mai groasă, amă- 
sural cu ziua de sărbătoare sau de lucru. La gât că- 
mașa este provăzută cu «ciupag», adică cu un fel de 
guler drept, care pentru bărbaţii mai bătrâni este simplu 
și poate îi şi îndoit -în jos, iar pentru tineri cusut cu 
flori și mărgele în colori sau și cu fluturi. Ciupagul și 
gura cămășii se leagă la un loc cu 2 perechi de chiutori 
prinse de ciupag. Cămășile, cari au mâneci largi, nu sunt 
nici prea lungi, dar nici prea scurte, ci numai potrivite. 

Peste cămaşă se poartă un pieptar alb fără mâneci din 
piei negre de cârlan, fără oarecare ornament, doar numai . 
premuit cu dungi de blăniță neagră de miel. El are lun- 
gimea cămășii. larna, la oraș sau la biserică se ia peste 
pieptar un cojoc -de piei de oaie, ceva mai lung decât
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pieptarul și cu mâneci lungi și înguste, iar deasupra un 

suman curat de miţă neagră ca pana corbului. 

La călătorii, și anume iarna, se ia peste toate aceste și 

o mantă cu glugă, însă fără mâneci. Gluga la vreme de 

ninsoare și furtună se trage peste cap. 

Bărbaţii poartă iarna peste izmenele de asemenea pânză 

ca și cămașa niște ițari groși de lână albă sau neagră. 

Mijlocul bărbaţii și-l încing de regulă cu curele late de 

piele roşie sau și cu brâe de lână ţesute în casă în.felu- 

rite colori, însă totdeauna cu dungi. 

În cureă sau sub brâu se poartă tutunul cu luleaua 

și un cuţit închis în plăsele de metal galben sau de com 

de cerb. Cuţitul este legat de o cureă sau de un lănțuleţ, 

care spânzură dela brâu în jos. Tot în cureă sau brâu 

se poartă și o pungă de piele de oaie cu banii mărunți 

și cu cei de hârtie la un loc. Unii bărbaţi poartă pe sub 

pieptar și o trăistuţă ţesută, de lână. 

„Bărbaţii își încalță picioarele de regulă cu ciubote nc- 

gre sau cu opinci cărămizii. 

Vara bărbaţii poartă pe cap pălării negre de păr, cum- 

părate în oraș, iar iarna cușme negre de miel cu urechi, 

lucrate în sat. O samă de bărbaţi, și anume cei mai bă- 

ivâni, dar și băietanii, poartă iarna şi vara un fel «de 

comănace făcute din suman cafeniu. Comănacele au forma, 

unui cilindru înzestrat la fund cu 4 vârfuri sau canafuri 

și samănă confederatcelor poloneze. 

* Bărbaţii poartă părul capului în plete, barba o rad, 

mustăţile însă nu. Flăcăii, și anume cei cari au servit la. 

oaste, își lasă favoriţi. ” 

Femeile poartă cămăși nu prea lungi, ca să nu fie îm- 

piedecate la mers, de pânză de cânepă, in, sau de bumbac. 

O samă poartă la gât ciupage cusute cu flori în colori. 

Gura cămășii este în totdeauna cu flori în colori sau alb 

brodate. Mânecile sunt ja capăt sau largi, sau înguste;
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ale fetelor însă de regulă înguste. Cămășile sunt înfiu- 
museţate pe umere cu altițe cusute sau și țesute. 
Femeile își acoperă partea, de jos a trupului cu «pregi- 

tori» sau «catrințe» lucrate de dânsele pe stalivele din 
casă, din lână toarsă și apoi colorată. Ele sunt în tot- 
deauna întunecate și provăzute cu dungi deschise, cari 
merg de sus în jos. Pe la marginea de jos a pregitoarei 
unele femei obişnuosc a ţese o dungă roșie de trei de- 
gete de lată. Pregitoarele se leagă de mijlocul trupului 
cu « lvânghii», adică brâe înguste de lână, ţesute în colori 
și felurite modele, 

Atât femeile, cât şi fetele poartă la gât unul sau mai 
multe șivaguri de mărgele colorate şi salbe de monede vechi 
de argint. Ele își încalță picioarele ori în ciubote, ori în 
papuci sau în opinci. 

Dacă se încalță papuci, atunci se iau și colțuni cum- 
păraţi din oraș. Cele ce poartă opinci le hag peste pi- 
ciorul învălit în obiele albe de lână şi un fel de ciorapi 
tot albi de lână, cusuţi cu lână colorată. Împrejurul picio- 
vului se învălesc rând după rând negrele sfori sucite din 
păr din coadă de cal sau de vită, cari de regulă au o 
lungime de 3 sau 4 stânjini. - 

Femeile poartă pe cap pânzături (ștergare) albe de 
bumbac, țesute în 2, 3, 5,.7, ba şi în 9 iţe. Retele nemă- 
ritate umblă vara, ba chiar și iarna cu capul gol și cu 
părul bine uns cu unt şi pieptănat înta”o coadă împletită 
in mai multe, sau îmbrobodite cu basmale de lână, negre, 
roși sau de alte colori, cumpărate în oraș. l'etele cele 
mari poartă în duminici și sărbători la strânsură (joc), 
Dunți, etc. părul despletit și în gâţă. 

Petele cele greşite n'au voie să umble cu capul gol, 
ci totdeauna îmbrebodite, nu în. pânzături, ci în basmale. 
Această pedeapsă nu li se iartă nici în ziua cununiei lor. 

Femeile măritate poaută pe vârtul capului pe sub pân-



138 

zătură o mică şi rotundă cârpă. Ea constă din pânză 

albă şi are forma scufiei: călugărițelor. Cârpa este jur 

împrejur și pe fund cusută cu flori de bumbac negru. 

Ea se poartă în semn că femeia este. mărilată și că are 

bărbat. Piecare femeie își face mai multe cârpe, cari ne- 

grindu-se, le schimbă și le spală. | 

Şi femeile poartă ca și băvbaţii pieptarul, cojocul, su- 

manul și mantaua, amăsurat anotimpului şi vremii. 

În timpul din urmă fetele au început să poarte fuste 

de materie cumpărată în oraș, pe cari le ornează pe la 

poale cu catifeă și șireturi galbene sau. albe, iar” pe la 

piepţi cu horbote albe. În mână ele ţin, mai ales pe timpul 

strânsurii dela jos, o: năframă cusută de dânsele pe la col- 

ţuri sau și peste întreg cu lâncţuri cu mult gust și deo- 

sebită frumuseţe în mai multe colori deschise. 

În urechi ele poartă, ca și femeile, cercei și în degele 

inele de metal. | 

C. Locuințta. 

Casvacteristie este la poporul român din Putna nere- 

gularitatea cu care își drege și aşează casele sale. Pe 
când Românii de prin întreaga împrejurime au datina 

devenită loge, că-și așează casele cu fața spre meazăzi, 

se poate fără exagerare susţineă, că în Putna cu greu sar 

află 20 case românești astfel situate. Vezi o casă situată 

cu fața spre âpus, alăturea una cu fața spre meazăzi, 

alta spre răsărit și alta spre meazănoapte. 

Casele de regulă: mici sunt făcute din. bârne "de brad 

sau molid. În faţă, câte odată și prin prejur, este câte 

un cerdac blănit până la brâu cu scânduri geluite. | 

Acoperemântul este totdeauna drăniţit, ori învălit, ori 

încheiat în străji. EI este înfrumusețat cu una, două sau 

trei ferestrui, numite «hulpi». Acestea se fac ca, în lipsa 

unui ogeag, fumul din podul casei să iasă printr insele 

afară.



139. 

Coama acoperemântului are la ambele capete câle o 
cruce mică de lemn. În colțurile acestor cruci sunt cuie 
de sârmă bătute pe jumătate. Unele capete însă au ca 
ornament numai câte un vânt de leaţ numit «corn», care 
cu un capăt este împlântat în capătul coamei, iar celălalt 
stă drept în sus. 

Casele se despart prin o prea largă tindă în două părţi 
neegale. În stânga tindei este căsuţa, care în față are de 
regulă numai o fereastră, iar în dreapta ci casa mare cu 
două ferestre. 

„În căsuţă, în care familia intreagă șede vara și iarna, 
se allă vatra, deasupra ci hornul şi în fundul ei cuptorul. 
Pe vatră mâncările se lierb în oale de lut, iar mămăliga 
obligată într'o căldăruşă de aramă sau în un ceaun de 
spijă pus pe pirostrii. Ilornul mijlocește prinderea fumului 
și ieşirea lui din casă în tindă prinu”o boetă lăsată în pe- 
retele casei, care de aicea se suie în pod și iese prin hulpi 
afară. În cuptor se coace pânea. Pe cuptor dorm de re- 
gulă copiii și bătrânii. . 

Din cauză că var casele au ogeaguri, de aceca aco- 
pevemintele caselor pe dinlăutru stielosce de funingini şi 
sgură. Lângă cuptor este așezat un pat de scânduri pe 
pari bătuţi în pământ: EI este acoperit cu țoluri de buci 
sau laicere de lână. Pe lângă vatră .se întinde o laiţă. 

O samă din locuitori şi-au făcut, votre nemțești din 
table de spijă numite «șparharturi.» 

Casa mare are lângă peretele tinzii o sobă sau un 
cuptor, ca și cea mică. Această odaie este salonul ţă- 
ranului. Aici .se țin icoanele pe peretele răsăritean și pe 
cel de miazăzi, după cari se pune busuioe și văzdoage gal- 
bene. Sub: peretele din fund al odăii stau întinse pe o 
grindă, prăjină sau scândură: laicerele, scorțurile, pân- 
zeturile și perinile gospodinei. Sub acestea atârnă cea mai 
frumoasă scoarță în toată lungimea și lăţimea ei. Jos sub
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această grindă se află un pat de lemn de brad acoperit 

cu un laicer sau o pănură cusută în două în forma unei 

cergi. 

În colțul nord-ostic al casei, adică la căpătâiul patului, 

stă pe niște picioare înalte lada zugrăvită cu flori verzi, 

roșii și galbene şi câte odată ferecată cu bante de lier, 

bucşită de pânzeturile, ștergarele și fețele de mese, zestrea 

și fala gospodinei. Câte odată lada stă pe o laiţă lată, 

care se întinde dela pat și până la ungherul peretelui 

răsăritean, unde se întâlneşte cu alta, care ajunge până 

la ungherul de miazăzi al odăii. Laiţele nici când nu se 

“ţin goale, ci totdeauna acoperite cu laicere sau pănuri 

de lână. Tot cu astfel de pănuri sunt bătuţi și pereții 

dealungul celor două laiţe. 

Dinaintea laițelor, adică în fața casei, se află o lungă 

masă albă de brad, molid sau frasin. ka în totdeauna stă 

acoperită cu față de masă albă, cu o pănură sau cu o 

bucală de. mușamă..neagră, -cu flori roşii pe la -capete. 

În ungherul din dreptul ușii se află un dulăpior lus- 

truit sau zugrăvit, sau numai un «policer» pentru blide. 

Aicea gospodina își înşivă strachinele, sahanele cele smăl- 

țuite și înflorite, lingurile de lemn de cireș, plop, paltin 

sau mesteacăn, cumpărate sau schimbate pe de ale gurii 

dela 'Țiganii din Voitinel, și paharele de apă şi păhăruţele 

de rachiu, uncori de cristal. | 

Și deasupra ușii se află o poliţă lungă îngrădită. Şi 

pe aceasta se țin strachinele așezate în rând cu fața 

spre casă. | 

În pereţii casei și în drăgar, pe care sunt expuse: to- 

turile, fusele cu lână toarsă, cu in sau cânepă, ghemu- 

rile și mănunchiuri de busuioc, sunt bătute, cuie de lenin 

sau fier, pe cari se anină pânzeturi curate năfrămi în- 

florite si basmale frumoase de lână sau de mătase. Pe
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unele din aceste cuie se anină: cușmele, pălăriile, trais- 

tele, taștele și pieptarele casnicilor. 

Pe două cuie, de sub oglinda aşezată între icoanele 

cari acoperă peretele despre meazăzi al odăii, se ţin [lue- 
vile gospodarului. O samă le țin pe drăgar sau pe două 

cuie bătute în el. | 

În casa mare de regulă nu se locuește, nici se face 

foc, ci numai se primesc oaspeţii. . 

Unele gospodine, neavând:loc în căsuţă din pricina mul- 

țimii de copii, aşează stativele în casa mare. 

Putnenii au pe lângă casă clădiri laterale ca: grajduri 
și șoproane sau șandramale alipite de casă. Cei mai avuţi 
au şi câte o șură pentru păstrarea fânului, pânii albe şi 
a acareturilor gospodărici. Șura la o samă este despăr- 
țită în două. Într'o parte este grajdul pentru vite, iar 
cealaltă este adevărata șură pentru strânsură. Cei ce n'au 
şuri ţin fânul şi în podul grajdului. 

Aproape fiecare gospodar are în ograda sa o fântână 
cu ghizdele zidite şi prinse cu un colac cioplit de piatră. 
Apa se scoate din fântână prin mijlocirea unei săgeți sau 
cu o roată. După casă sau alături se află mai la fiecare 

gospodărie şi câte un pomeţel cu feliuriți arbori, iar mai 

ales cu perii. 

Gospodina are dinaintea casei câteva straturi cu le- 
gume și unul sau mai multe cu busuioc, văzdoage și ga- 
roafe. Nu lipsesc însă lângă unele case liliacul și rozele. 

D. Datini și credințe. 

Dacă se naște în vreo casă un copil, atunci îl duc chiar 
în ziua nașterii sau și mai târziu la preot să-l boteze. 
Imediat după botez Putnenii îndatinează să schimbe nu- 
mele copilului pus de preot, ori din cauză că nu le place 
numele dat de preot, ori conduși de credința că copilul,
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căruia sa schimbat numele botezului, va li scutit prin 
întreaga viață de boala cea rea şi de alte boale. 

Moașele dau copiilor celor abiă botezați să sugă o bu- 
cată de pânză, care o fac țugui și o moaie în rachiu, ca 
ei. în viitor să “fie buni, blajini şi chivernisitori. Unele 
moașe obișnuesc a da copiilor o astfel de pânză să sugă 
chiar și înainte de botez, ca copiii pe timpul botezului să 
nu plângă. 

Seara, după încreștinarea pruncului, adică după cumetrie, 
se adună cumetrii și alți oaspeţi la casa tatălui celui nou 
încreștinat. Atunci moașa ia și scaldă copilul înt'o covată 
in prezența cumetrilor și a oaspeţilor. Aceștia aruncă atunci 
câțiva bani în covată după voință. Aceștia, sunt răsplata, 
moașei pentru osteneala ei. 

După ce sa scăldat copilul, moașa îl ia pe: braţul stâng, 
ia în dreapta ţine un sahan acoperit cu o năframă. Așă, 
împovorată ea cântă și joacă prin casă cerând dela cu- 
metri și apoi dela ceilalți prezenţi ceva de noroc pentru 
cel nou botezat. Aceștia dăruesc atunci pentru copil unul 
o oaie, altul o viţeă sau alte obiecte de ale gospodăriei, 
sau pun un ban în sahan. Alţii pun în sahan câte o pi- 
țulă (ban vechiu de argint, numit și puișor, în valoare de 
20 bani). Aceste monede de argint părinţii le păstrează 
pentru copilul lor, care crescând mărișor le poartă în 
cureă, ca să aibă totdeauna bani şi ca cu plăcere să i se 

dea bani, cum i s'a dat în sara scălduseăi. O samă de 
cumetii pun banul ce-l dăruesc linului, nu în sahan, ci 
pe pieptul finului. lor. 

Moașa numără la urmă banii strânşi la această ocaziune 
în prezența tuturor oaspeţilor şi-i predă mamei sau tată- 

lui copilului spre păstrare. Apoi ia covata cu scălduşea, 

şi o duce jucând și chiuind în grădină, unde varsă jumă- 

tate dintr'însa “la tulpina unui măr, iar cealaltă la a 

unui perj sau păr. Vărsând scăldușca la măr zice cuvin-
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tele : «lrumos ca măvul», adică să lie copilul, iar la perj 
sau „păr: «tare ca perjul sau părul.» 

După această procedură moaşa, se întoarce în ogradă, 
unde pune covala cu gura în jos, se suie cu picioarele 
pe dosul ei, joacă și chiuie acolo cu un şip de rachiu în 

„mână, până ce cea mai mare parte a oaspeţilor iese din 
casă alară și apoi le zice: «tot răul, toată nenorocirea 
Hăcăului sau fetei voastre este ascunsă!» 

Putnenii nu pun luminile botezului pe masă, ci le așează 
după icoane, ca nu cumva copilul să moară. Înainte de 
a face aceasta, oi închină copilul icoanelor rostind urmă 
toarele: 

«Să ii drăgălaș ca slinţii 

ȘI sasculți părinţii 
Ca în toată lumea, așă și în Putna nevestele cele tinere 

nu, se prea învoesc cu soacrele lor, adică duc casă grea 
cu dânsele și se ceartă și baljocorese. De aceea nu una 
din soaerele amărite blestemă pe nora-i însărcinată «să 
n ajungă să nască copilul» sau «să se chinuească și sări 
tragă copilul cu patru boi dintr'insa», ș. a. 

Apropiindu-se unei astfel de femei timpul nașterii și cre- 
zând ca că blestemul soacrei s'a prins de dânsa, cheamă 
pe o Țigancă să-i descânte. Aceasta vine pe loe și aduce 
cu sine toate cele trebuincioase pentru acest scop, și anume: 
o secere, care a fost pusă pe un par dintre ogoare spre 
a îndepărtă grindina, o coasă părăsită, fierul cel lung dela 
un plug și o potcoavă de cal găsită la respântiile drumului, 
Sosind Țiganca la casa tinerei femei, face foc în vatră, în- 
călzește obiectele amintite până ce se fac roșii, apoi aduce 
cu o cofă apă dela fântână și sloboade toate obiectele în- 
liexbântate în cofa cu apă, care începe a clocoti. Acuma 
îi zice ea tinerei neveste: «Vezi cum clocotește diavolul 
în apă și cum iese răul din apă, așă să se depărteze tot 
blestemul dela tine!»
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Țiganca pregătește apoi un ciubăr în: mijlocul casei, în 

care trebue să stea nevasta în picioare și desbrăcată. Ţi- 

ganca se suie pe un scăunaș aşezat alăturea cu ciubărul 

și toarnă apă din cofă, din care a scos toate obiectele, 

peste nevastă din cap până în picioare. Apoi aşează 

pe nevastă în pat, după ce a îmbrăcat-o într'o cămaşă băr- 

bătească sau și femeiască, însă întoarsă pe dos. Țiganca 

pune apoi obiectele scoase din cofă în pat, iar sub pat 

7—9 fuse înfipte cu «sânceaua» (vârtul) în pământ. Dacă 

casa este podită pe jos, atunci aduce țărână, care o pune 

sub pat şi fusele le înfige în aceasta. După 7—9 zile, cât 

stau fusele înfipte sub patul nevestei, Țiganca vine cu un 

topor descântat și bate cruciș în pereţii odăii, în care 

se află nevasta, scoate fusele -din pământ și apoi le duce 

cu sine acasă. 
Născând nevasta, "Țiganca vine iarăş și învăleşte copilul 

în cămașa bărbatului acelei neveste, ca copilul hojma să 

se: ţie de tatăl său. , 

Pe timpul creșterii copilului, moașa trebue să-i fie şi 

dofior, adică să-l descânte și să-i stingă cărbuni de deochi. 

Neștiind moașa aceasta, atunci se chiamă o Țigancă. Aceasta 

ia copilul cel bolnav de boala cea rea în braţe şi se duce 

cu dânsul de trei ori împrejurul casei, iar la fiecare colţ 

de casă îl rădică cu picioarele în sus până la «colţari» 

(streașină,) apoi îl duce în casă și varsă apa descântată de 

dânsa mai înainte pe clanţa ușii, iar în lipsa ei pe partea 

de dinafară a ușii zicând: «Copilul să intre curat, tot răul 

să rămâie alară de casa aceasta!» 

Copiii bolnavi de «boghiţi» (boală de pântece), socote, 

fras, samcă, dizenterie, avesuha și rofie se descântă în 
următorul mod: Țiganca se duce dela casa în care se 
află copilul cel bolnav, noaptea sau în zori de zi, cu 0 
oală neagră și nouă la moară, de unde fură stropi de pe 
roată. Ea, mergând și venind, n'are voie să se uite nici
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în dreapta, nici în stânga, nici înapoi, ci numai drept în- 
nainte. Tot așă ea n'are voie să vorbească cu cineva, iar 
la moară trebue să fie cu băgare de samă să nu o prindă, 
morarul, pentrucă aţunci descântecul nu e de leac și apoi 
din cauză că ea atunci capătă o sfântă de bătaie dela mo- 
rar, căci acesta crede că luândui-se stropi dela moară îi 
va merge rău, sau că roata morii se va, strică. 

Țiganca, ajungând cu stropii la casa bolnavului, întreabă 
pe femeile sau fetele atlătoare în casă, care 'din ele are 
rândueala femeiască. Aceea care o are, trebue să-l nete- 
zească, pe copil pe obraz și să dea cămaşa ei ca copilul 
să se scalde în stropii morii și cămașa ei. Dacă nici una 
din femei n'ar spune că are rândueala, atunci copilul, 
bolnav de vreo boală, ar căpătă încă și rofie, care se 
vindecă apoi numai cu dohot de mesteacăn. 

Dacă una din boalele amintite nu Sar vindecă cu des- 
cântecul Țigăncii, atunci îl iau copilul și-l vând pe fe- 
reastră sau, dacă încă nu i-au schimbat numele botezului, 
îl schimbă acuma. 

Și fetele din Putna, ca și surorile lor tinere din întreaga, 
lume, voesc să placă și doresc să fie jucate și să se mă- 
rite cât mai curând. Spre a fi deci jucate, ele cumpără 
flăcăilor tutun, «tabac», și rachiu și le coase cămăși și 
năfrămi cu flori. 

Plăcăul, care dorește să ia pe o fată, îi cumpără inele, 
«veriguțe», și hurmuzuri, cari lucruri i le dă pe timpul 
jocului. 

Fetele, cari doresc să se mărite, însă din nenorocire ni- 
menea nu le cere, fac diferite vrăji şi cu ulcica și anume 
în următorul niod: 

1) Moașa şau o Tigancă iscusită în astfel de trebi, co- 
mandă la olar o oală ce trebue făcută în spre lună plină, 
pe care o unge pe dinnăuntţru și dinafară cu untură de 
lup împuşcat la o. «strânsură», adică vânătoare mare. 

Dimitrie Dan, Mânăstirea şi Comuna Putna. 
10
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Apoi pune în ea 99 feluri, din cari câteva le rostește pe 

nume, câteva le știe, iar celelalte le-a uitat, şi anume: 

1) apă curată dintr'un izvor, de unde se știe că a băut 1ă- 

căul dorit; 2) apă sfinţită dela 12 Boboteze, adică aghiazmă. 

strânsă la lordan prin 12 ani; 3) un semn luat dela flă- 

căul dorit; 4) praf şi hârtie din ceea ce pică din puşcă 

sau sacalușe la Bobotează; d) ceară curată de albine din 

lumina, ţinută în mână de fată la Înviere; 6) tămâie fu- 

rată din vreun mormânt, adică tămâie de aceea ce preotul 

toarnă cu cărbunii din cădelniță în mormântul unui mort; 

7) un găitan de mătase roșie cu 12 noduri, cari trebue 

să lie legate în acele clipe, când o stea a căzut din cer; 

8) lapte dela o juncă, care a fătat o viţică și un bouţ go- 

meni. Acest lapte se cumpără, se usucă, pulverizează și 

se păstrează așă mulţi ani anume pentru vrăji; 9) rădă- 

cini de năvalnie, care trebue luate de fata respectivă, 

pentru care se face vraja, sau și de Tigancă înainte de 

răsăritul soarelui, în zi de sărbătoare mare. Dacă Țiganca 

ia vădăcinele năvalnicului, atunci fata totuș trebue să fie 

de laţă. 

La luatul năvalnicului merge fata îmbrăcată în haine 

nouă şi ia cu sine vin roşu, sare, pâne, zăhărele, turte 

dulci și miere. Fata după ce a scos rădăcina de năvalnie 

joacă împrejurul ei până ce nu mai poate, apoi se închină 

la: dânsa cu lucrurile aduse, apoi ia rădăcina şi o pune 

pe o năframă curată și alăturea cu dânsa câte o bucăţică 

din lucrurile aduse și toarnă și ceva vin, iar restul 

le. mănâncă și bea. Naframa cu lucrurile amintite o leagă 

cu. mătase roșie și o menește lui Gheorghe sau Vasile 

sau cum îl chiamă pe doritul ei. Apoi ia năframa și 

o. pune pe cap, iar deasupra o «măștergură» adică un 

ștergar şi pleacă din pădure spre sat jucând și cântând. 

Dacă în calea ei se află: vreo apă şi deasupra un pod 

de trecut, atunci ea: aruncă o bucăţică de pâne îndărăt
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zicând: «răul rămâie pe apa aceasta, norocul cu mine şi 
tot ce am luat cu cucoana «doamna asta mare» (adică nă- 
valnica) şă se ţie cu mine!» Ea întreg drumul nu are 
voie să se uite înapoi, căci la din contra vraja nu i-ar [i 
de folos. Fata merge cu această nălramă la biserică și 
se închină pe la toate icoanele cu gândul la doritul ei, 
dorindu-și ca, cum ea se închină înaintea icoanelor, așă, 
flăcăul dorit să i se închine ei, 

Întorcându-se ca dela biserică acasă, ia năframa de pe. 
cap cântând și chiuind și o pune după icoana Maicei 
Domnului sau în dosul altei icoane slinte, iar împrejurul 
ci așează busuioe. 

Apoi pune fata în ulcică: 10) un ou de hulubiță,  (po- 
vrumbiță; 11) un ou de ciocârlie; 12) praf de ciolan de 
om mort; 13) un ban de aur; 14) un ban de argint; 15) 
o pițulă, adică un ban vechiu de argint; 16) ceva din 
vinul cel roșu, ce l-a avut cu sine la săpatul rădăcinii de 
năvalnic, și multe altele, cari însă pot și lipsi, pe când 
obiectele numite numai decât trebue puse în oală. 

După această procedură fata descântă Și zice: 
1. Precum am nimerit eu izvorul, așă N. să mă nimerească pe mine şi văzându-mă aşă să se: răcorească, cum se răcorește 

cu apa din izvor!» 
2). «Precum apa dela Bobotează în timp de 12 ani nu se strică, aşă nici N. venind să nu se strice Și să nu se lase pus la cale de nimeni, ci să vie deadreptul la mine! 
3). «Precum semnul luat dela N. fierbe în ulcicuţă, așă inima lui să fiarbă în piept după mine și să-l ardă la inimă și să n'aibă odihnă până ce nu mia vedea 
4). «Precum pușca răspândește sunetul, așă vorbe bune să se răspândească despre mine până la N. , 
5). Precum ceara se moaie în mână, aşă inima celor ce nu-l lasă pe N. să mă iea, să se moaie și inima lui N. să se moaie după placul meu!» 
6). «Precum coloarea roșie este bătătoare la, ochi, așă eu să-i liu lui N. și el din toate fetele pe mine să mă aleagă!
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1. «Precum o stea a căzut, când noduri sau legat la găitan, 

așă N. să cadă în casa mea!» 

8). «Precum viţelul este drau vacii, așă soacra pe mine să mă 

iubească, și precum vițelul suge dulce la vacă, așă de dulce să-i 

fiu eu lui N.b | 

9). «Precum eu m'am închinat.cu rădăcina de năvalnie pe la 
icoane, așă N. să mi se închine mie și toate dorințele mele să 

mi se împlinească!» 
10). «Precum hulubul stă pe lângă hulubiţă, așă N. să stea pe 

lângă mine!» 

11). «Precum ciocârlia cu puţin se mulţumeşte, pe la noi pe- 

trece şi nu se duce peste iarnă în ţerile cele calde, așă N: să 

nu meargă în alt loc, ci numai la mine să vie!» 

12). «Precum mortul nu se scoală şi nu umblă, așă şi N. să 

nu se scoale spre a merge la alta, și precum mortul de toate a 

uitat, aşă și N. de toate celelalte fete să uite!» 

13). «Precum toţi se bat după bani, aur și argint, așă N. după 

mine să se bată 

Fata, după ce a recitat cele înşirate, așează ulcica pe 

jăratec de lemn de stejar în gura cuptorului, ca să fiarbă. 

Din când în când baba mestecă în ulcică cu o furculiță cu 

doi colţi, făcuţi unul dintwun picior de hulub, iar altul 

din unul de hulubiță. Mestecând mereu ea zice: «Cum 

fierb aceste toate, aşă' să fiarbă gândurile lui N. pentru 

fata N.» 

Fiertul se începe la miezul nopții și durează până în 

spre zori. Baba pe timpul acesta iese de trei ori afară 

și uitându-se la stele zice: «Precum luciţi voi stelelor, 

așă să lucească fetiţa aceasta N. înaintea lui N!» 

Făcându-se această vrajă, se crede că doritul flăcău în 

scurt timp va veni la fata care-l dorește. Se zice că el 

în cele mai multe „cazuri vine spre zori trudit şi se roagă 

pentru adăpost, chiar și atunci când este din acelaș sat 

sau chiar vecin. i | 

Venind flăcăul, adus cu ulcica, la casa fetei care-l do- 

reşte, aceasta. ia o :hucăţică de rădăcină de năvalnic, o
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fierbe cu rachiu și-i dă flăcăului de băut, crezând că, bând 
el din această fiertură, ea i se va face atât de plăcută, 
și dragă, încât el își va dori să rămâie și să petreacă 
viața întreagă cu dânsa în acea casă. (1) 

Fetele, ca să lie jucate de flăcăi, îndătinează să meargă 
cu 0 ulcică nouă smălțuită desdedimineaţă la părău, fără, 
să vorbească ceva, și să ia apă neîncepută cu care, după 
ce au adus'o acasă şi au încunjurat casa, de lei ori, se 
spală, crezând că după aceasta vor plăceă flăcăilor Și vor 
li luate la joc. 

La nunţi se practică tot acele obiceiuri, ca şi prin sa- 
tele învecinate, numai cu deosebirea că, a doua zi după 
cununie, aflându-se mireasa, virgină, cămașa cei se pune 
întrun ciur, care se acopere cu un tulpan roșu, iar pe 
pereţii casei se anină strămătură roșie. După aceea toate 
nevestele tinere cântă și joacă cu un șip de vin împre- 
jurul ciurului. Sfârșindu-se jocul, ciurul se înlătură și toţi 
nuntașii se așează la masa, de sară și beau în cinstea ţi- 
nerei neveste. 

La morţi Putnenii practică sara la priveghiu un fel de 
joc numit «chicla», care constă în aceea, că doi flăcăi se 
pun pe o laiță sau un pat lung culcaţi cu faţa în Sus, așă, 
că picioare vin la picioare. Apoi se acoperă cu o scoarță, 
şi zăcând asă, bat din picioare, iar cu mânile bat ca niște 
ciocănașe, pe când alți doi flăcăi îi trag cu scoarţa încoace 
și în colo, în nişte blehurele legate sub laiță, producând 
o bocănitură asemenea celei ce produce moara, când pi 
cluește. | . 

Putnenii obișnuesc a legă, picioarele morţilor, ce se 
zice a-i cîmpiedecă» cu sfoară. Acestea, vrăjitoarele le fură, 
și le folosesc la vrăji. 
III 

(1) Comunicate de Maria, soția lui Elisei Bâcu, primar, și Achilina, soţia lui Constantin Uvsachi, gospodar, din Putna,
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Și Putnenii bocesc pe morţii lor, ba chiar năimese bo- 

citoare, însă nu obișnuese a-i petrece la groapă cu Ilucre 

și trâmbiţa oilor, ca în Straja și în megieșie. 

Murind o femeie măritată, bărbatul ei, în semn de doliu, 

umblă trei zile cu capul gol, dacă însă bărbatul a murit, 

atunci nevasta rămasă văduvă depune cârpa și umblă șase 

săptămâni cu părul despletit. Trei zile pe rând după îm- 

mormântarea bărbatului, femeia merge la țintirim și afumă 

mormântul lui. Tot așă face şi bărbatul la mormântul 

femeii sale. Sahanul folosit spre acest scop se pune apoi 

cu gura în jos pe mormânt la capul mortului. 

După îmmormântarea unui mort, toate neamurile și ve- 

cinii lui se întorc la casa lui şi pun la cale cum și în ce 

fel să se rânduească familia lui. 

Putnenii cred, că cei ce mor în timpul din Joia mare și 

până la Ispas, intră în raiu, căci atunci cerul este deschis. 

Sărbătorile cele mici nu se serbează, se ţin însă 9 joi, 

începând din Joia mare! pentru piatră şi sloată. Și Joia de 

după Dumineca mare, numită «bulcile», se ţine. Lot aşă 

„nu se prea ţine ajunul Crăciunului, nici se pregătește ceva 

pentru această zi, doară numai aceia o lac, cari știu a 
? 

întoarce sloţile. Aceștia ţin masa întinsă până la ajunul 

Bobotezei. Numai în acest ultim ajun preotul umblă cu 

aghiazmă pe la casele creștinilor. | 

Putnenii Lunia și Marţia, în primele zile ale postului 

mare, se înfruptă mâncând lapte şi fac spolocanie = spă- 

larea dinţilor bând rachiu, ca nu cumva peste an să ca- 

pete grumazar, adică untlătură de gât. 

Cel ce capătă ulcior la ochi se vindecă luând 9 fire de 

orz și zicând: «nu nouă, nu opt, nu şapte, ete., nu unul!» 

apoi aruncă degrabă firele de orz în foc şi incunjură casa 

de trei ori și ulciorul de bună samă se vindecă cât mai 

curând.
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Putnenii îndătinează a slinți sare, tărâțe si apă pe timp 
de lună veche, în contwast cu vecinii lor, cari fac aceasta, 
la lună nouă. Aceste obicete le amestecă apoi la olaltă 
şi le dau vitelor să le mănânce, ca nimeni să nu fie în 
stare a le strică vacile și a le luă mana, adică laptele. 
Dacă însă vacile nu slobod lapte, atunci ci iau o pot- 
coavă găsită, o înfierbântă în foc și apoi o țin pe timpul 
mulsului deasupra doniţei. | 

Nu unul din locuitorii din Putna cunoaşte din sem- 
nele pălmii și din noițe, din cari prezice cât va trăi omul 
şi dacă va aveă noroc sau ba. 

Bărbatul șade în casă cu cușma sau pălăria pe cap, 
în semn că el este stăpânul casei, iar băietanii, în semn 
că ci au mai mare drept decât fetele. Bărbatul însă nu-și 
pune nici când cușma sau pălăria pe masă, tot așă și fe- 
meia pânzătura, ca să nu rămâie văduvoiu, respectiv văduvă, 

Dacă dai ceva unui Putnean cu mâna stângă, ol nu 
primește, căci crede că i se dă cu inimă rea și că nu 
va aveă parte de acel lucru. 

Fuiorul cu care a fost legată crucea cu care preotul a 
umblat la Iordan prin sat este foarte căutat, căci două 
lire din el legate la coada vacii, căreia i s'a furat laptele, 
sunt în stare a-i redă mana. 

Pe locul unde a șezut preotul, când umblă cu crucea 
prin sat, se așează pe loc fetele, crezând că apoi în acel 
an se vor mărită, 

Flăcăii, după sfinţirea apei Iordanului, se îndeasă să ia, 
apă, ca, precum ei se îndeasă la apă, aşă fetele să se 
îndese după dânșii. 

Nimeni nu mănâncă dint”o bucată de pâne din care 
altul a mușcat, căci ar puteă aveă ceartă cu dânsul. Dacă, 
însă totuş a făcut aceasta, atunci suflă asupra, MUȘ- 
căturii, ca, cearta să se inlătţure.
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Dacă cuiva i sa furat ceva, atunci păgubașul se duce 

noaptea în spre o sărbătoare la clopotniță, unde unge 

limba clopotului celui mare cu usturoiu, ca precum sunetul 

clopotului se aude, aşă numele furului să se audă. 

Furatul lemnelor din pădure, împușcatul sălbătăcimilor 

și prinsul peștilor nu se ţine de păcat, deoarece toate 

acestea sunt din ocolul lui Dumnezeu și nu al oamenilor. 

Putnencele, când sunt bine dispuse, cântă următoarele 

strofe caracteristice pentru morala lor: 

cArde-mă, frige-mă, 

În foc vânăt pune-mă! 

De mai frige pe cărbune, 
ibovnicul nu-ţi voiu spune, 

Că el este tinerel, 

Drăgălaș și frumuşel. 
lar pe tine bărbat rău, 

De acum nu te mai vreu. 

Și tu măcar până la moarte, 

De mă-i bate, de mă-i arde, 

Şi bucăţi de mă-i tăiă, 

Tot oi face cum oi vreă! il) 

Putnenii în pronunțarea cuvintelor se deosebesc în câtva 

de vecinii lor, așă ei zic «ghine», pe când Străjenii și 

Vicovenii zic «bgine». Ei păstrează tradiţia, că la Putna 

au venit mai întâiu Florenii, apoi Andrieșenii, după aceea 

Cenușenii, Gângenii și Agenii. 

(1) Toate acestea sunt culese dela Tecla Cenuşă din Putina.



CAP. NV. 

Viaţa literară şi culturală a mânăstirii Putna. 

În evul mediu idea religioasă predomină în luropa, 
toate spiritele, O consecință a acestei idei a fost zidirea 
a atâtor mărețe mânăstiri în toate țerile. 

Prin acest mediu a trecut și Moldova, unde atât domnii 
țerii, cât şi boierii zidiau biserici nouă pe locuri lipsite 
de ele, sau micile și întunecoasele bisericuțe ridicate do 
sihaștri le înlocuiau cu altele spaţioase, frumoase şi lu- 
minoase de zid. 
„Dar nu destul cu aceasta, acești evlavioși ctitori se 

gândiau cu mărinimie și la viitorul bisericilor zidite de 
dânșii și pătrunși de încredințarea, că tot ce e frumos în 
biserici sporeşte evlavia, le înzestrau cu mândre și alese 
odoare și le încăreau cu întinse moșii menite pentru între- 
ținerea, acelor» bărbaţi, cari la acele biserici se retrăgeau, 
spre a duce o viață plăcută lui Dumnezeu în rugăciuni, 
ascunși de ochii lumii. 

Și precum în mânăstirile apusului călugării nu se ocu- 
pau numai cu rugăciunea, ci Și cu ajutorarea săracilor, 
căutarea, bolnavilor, cu ştiinţele și cu însemnarea. dateloi: 
istorice din trecut și prezent, cam așă, putem zice cu 
siguritate şi mândrie națională, a fost și în mânăstirile 
Moldovei. Ele, și mai  ales''cele domneşti, erau focarele 
in cari virtuțile creștinești se practicau şi ştiinţele cu drag 
atlau larg adăpost. Din aceste mânăstiri luminătoarele raze 
ale culturii se răspândiau prin clericii cari ieșiau din şcoa-
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lele lor. Ile creșteau în școalele lor cu caracter patriarhal, 
afară de cleric, viitorii episcopi și mitropoliți ai ţerii, și 
câutata și bine situata clasă a diacilor, (1) adică a cancela- 
rilor domnești, cari se recrutau atât dintre laici, cât si 
dintre clerici. Ele mai departe cultivau istoria neamului 
nostru, deși int”un fel primitiv, ceeace mai ales și unele 
din mânăstirile apusului tot astfel făcură. 

Între aceste focare de cultură în Moldova de sus, mă- 
năstirea Putna ocupă primul loc. Ea eră doară ctitoaria 
celui mai mare și mărinimos domn al Moldovei, care și-a 
ales-o ca loc de îmmormântare și a înzestrat-o cu atât de 
multe și întinse moșii, încât proprietăţile ei se. întindeau 
până la Prut și se subsumau sub numele de «territoriun 
Putni.» (9) 

Prin aceste donaţiuni călugării Putnei erau scutiți de 
grijile pentru trebuinţele traiului, prin urmare aveau po- 
sibiliţatea să se ocupe pe lângă cele dunnezeeşti și cu 
literatura. Şi pentrucă mânăstirea Putna eră fundaţiunea 
actualului Domnitor, care și-o alese ca loc de îmmormân- 

tare pentru sine și familia sa, de accea ea aveă nu numai 

îndatorivea morală să serie condice și anale, dar şi am- 

bițiunea să stea în toate privinţele în. fruntea tuturor: 

mânăstirilor din ţară. Și ea a și jucat acest rol condu- 

cător, căci și-a instalat între zidurile ei înalte o școală 
latinească (3), renumită pe acele timpuri, pentru aceia cari 
doriau: să se aprofunde în științele umanitare, filozofice 
şi teologice, și una elementară pentru aceia cari (4) să în- 
veţe a scrie și a citi. 

Adunându-se la această mânăstire-cei mai învăţaţi (5) 

(1) Iorga, Istoria literaturii i religioase a Românilor. București 1904, pag. 12. 

(2) Romstorfer, 1. e., pag. 3. 

(3) L. e., pag. 4. 
(4) orga, |. ce. 

(5) Bogdan, . c., pag. 3, zice că, prin veacul al 15-lea şi 16-lea, călugăr 
și învăţat erau noțiuni aproape identice. ”
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călugări din toate mânăstirile ţerii şi stabilindu-se aici, 
precum a făcut egumenul și arhimandritul Ioasaf din 
Neamţu, ei necontenit căutau să ţie sus vaza mânăstirii 
Putna prin continuă activitate literară pe terenul biseri- 
cesc și prolan. Și ci foarte bine au nimerit să îmbine 
literatura bisericească cu cea profană prin așă numitele 
“iptice sau pomelnice. 

În aceste pomelnice sau registre pioase, călugării adică 
îinsivau numele ctitorilor, domni ai ţerii sau boieri, și 
ale urmașilor lor, datele morţii și adeseori cele mai mar 
cante întâmplări din viața lor, cari ei din tradiţiune sau 
ca contimporani le cunosteau. 

Aceste pomelnice au dat naștere unor scurte cronici în 
cari s'au înşirat numele domnilor ţerii, durata: domniei și 
evenimentele politice mai însemnate de pe timpul domniei 
și anul și ziua morții lor. Ca dovadă sunt cronica și analele 
pulnene scrise de călugărul Azarie în mânăstirea Putna (1). 
Cronica se pare să [i lost scrisă întâiu, iar analele inai 
tâvziu și anume pe la anul 1466. 

"Şi că analele înt”adevăr în mănăstirea Putna au fost 
scrise, ne lămurește împrejurarea că în ele mai ales amă- 
nunte din întâmplări petrecute în această mânăstire se is- 
torisese, ceeace se explică numai prin cunoștința, lucrurilor 
și din intaiţiune proprie și din iubirea locului unde scrii- 
torul lor petrecea. Mânăstirea Putna mai ales aveă dato- 
vința, ca fundațiune domnească, să noteze cât se poate de 
pe larg toate întâmplările și faptele cari priviau pe ctitor, 
familia și fundaţiunea lui, care datorință analele cu destulă 
conștiință au şi împlinit-o. 

Că aceste anale au fost scrise numai de călugări, ne do- 
vedește caracterul religios, care se află întipărit tuturor 
întâmplărilor descrise de dânsele. 

WU! Bogdan, |. c., pag. 23 şi 29.
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Cronica şi analele putnene au fost scrise în limba sla- 
vonă, adică cea medio-bulgărească. Fiind aceasta limba 
olicială a, statului și bisericii, de aceea ea foarte mult se 
cultivă în mânăstirea Putna. Şi tocmai cunoștința acestei 
limbi oficiale da multor călugări posibilitatea, să device diaci 
domnești, adică să dreseze la ordinul domnilor ţerii urice 
domnești. Așă, a, scris un călugăr putnean uricul lui Ște- 
fan cel Mare din 15 August 1471 (1) în Putna. În 25 la 
nuarie 1476 (2) a scris ieromonahul, tahigraful și egu- 
menul Paisie din Putna documentul prin care Iuga, vistierul 
lui Ștefan cel Mare, dăruește mânăstirii Putna satul Șerăuţi, 
care danie o repetă în 1 și 29 Iunie 1476, prin mâna 
ieromonahului Ghenadie (3). 

Dar și literatura pur religioasă a fost cultivată în mâ- 
năstirea Putna, căci aici au decopiat călugărul Casian în 
anul 1467 două Mineie (4), călugărul Chiriac în anul 1470 (5) 
un Zlataust, călugarul Vasile în anul 1472 (6) o Liestviţa, 
ieromonahul Iacov în anul 1474(7) un Zbornic, călugărul 
dejă amintit Chiriac în anul 1481 (8) o Vita și Hexemeron 
a sf. loan Gură de aur. Un asemenea copist-tahigral, cu 
scrisoare [rumoasă și răbdare îngerească, a fost Paisie 
ieromonahul și apoi egumenul mânăstirii Putna în anul 
1476 (9) și călugărul putnean Paladie, amintit între anii 1488 
și 1489 (10), care a scris evanghelia slavonă de sub Inv. 

(1) Hajdeu, Archiva storică a României, tom. I; partea I, pag. 115. 
(2) Dr. Popescu,l. €., pag. 14 şi 15. 
(3) Dr. Popescu, |. c., pag. 17. 
(4) Inventar No. 577, III şi-V. - 
(5) Inv. No. 595, 11. Dr. Kozae, 1. e. p. 71, „susține greşit că ar fi fost 

seris abiă în anul 1481, pe când notița de pe Cuvântările lui loan Gură- de- 
Aur zice apriat, că s'a scris în anul 1470. 

(6). Inv. No. 572,11. 

(2) Inv. No. â71, II, 

(8) Înv. No. 59%. 

(9)-Dr. Popeseu, 1. c., pag. 11. 

(10) Iorga, Istoria literaturii, II, pag. 537, nota 1. |



   

  

Sua [ 
No. 450 și care să fi trăit în Putna peste douăzeci Ele 
ani (1). 

Alăturea cu arta tahigrafică se practică în mânăstirea Putna, 
legătoria de cărți și săpatul în plăci de argint al chipu- 
vilor de sfinți, cari formau ornamentul pereților evanghe- 
liilor şi cu cari se înfrumusețau și icoanele sfinte. Astfel de 
legători de cărți au fost proegumenul mânăstirii Putna 
Eustalie în anul 1568 (2) și ieromonahul Auzonie în anul 
1674, (3) iar argintar călugărul Rafail pe la anul 1757 şi 
1758. (4) 

„Afară de acești puţini numiți, ale căror nume ni sau păs- 
tat, sau ocupat cu tahigrafia și săpatul în argint, prin 
urmare cu răspândirea literaturii și a culturii în țară, de- 
sigur și mulţi alţi călugări putneni, ale căror nume din ne- 
norocire nu s'au păstrat, din simpla cauză că ei n'au fost 
ambițioși să-și însemne numele pe ahevoioasa și îndelun- 
gata lor muncă. 

Unicele locuri, unde se cultivau Științele și artele, căci 
ocupațiunile dejă amintite se pot numi arte, și se creșteau 
preoții, erau în Moldova mânăstirile : Putna, Neamţu și Bis- 
trița. Această stare de lucruri cu privire la creșterea cle- 
rului, se schimbă prin înființarea seminarului mitropolitului 
Veniamin în mânăstirea Socola din Iași. 

Între vechile școli clericale mânăstirești, mai ales școala 
înaltă din mânăstirea Putna eră renumită. În ea se predă 
pe la anul 1778 de Arhimandritul Vartolomeiu Măzăreanu, 
membru al Academiei teologice din Kiew în Rusia, și de 
ieromonahul Ilarion, mădular al filosofilor Patmosului, și 
de alți pedagogi sau profesori următoarele obiecte: ro- 

  

(1) orga, Istoria literaturii religioase, pag. 12. 
(2) Cf. notiţa de pe Inv. No. 577, III. 
(3) Cf. Inv. No. 572,11. 
(4) Cf. Scrisoarea mitropolitului Iacov, adresată în 2 Martie 1758 lui Ve- 

nedict, egumenul Putnei. ..
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mânește, rusește, ceaslovul, psaltirea, octoihul, catehis- 

mul moldovenește și rusește, alcătuirea scrisorii moldo- 

venește, psaltichia după melodia grecească, gramatica, 

geografia după Buffier, tălmăcită de episcopul Amfilochie, 

retorica, piatra evangeliei, asupra despărțirii bisericii răsă- 

ritului de a apusului, epistolia arhiepiscopului lughenie, 

istoria, bisericii după lusevie și alţi istorici, dela înce- 

putul creștinătății până la soborul dela llorența, și sei 

tata teologie platonicească (1) 

Și după moartea, lui Ștefan cel Mare, ctitorul mânăstirii 

Putna, aceasta a rămas domnească până la Petru Rares 

Vodă. Zidind însă acest Domn mânăstirea Pobrata (2) şi 

alegându-și-o el, la sfatul vărului său Urigorie Rosca, (3) 

mitropolitul Moldovii, ca loc de îmmormântare pentru sine 

și familia sa, cu toate că pe Maria, întâia sa Doamnă, o 

îmmormântă în anul 1529 în Putna, și devenind Pobrata 

domnească și loc de îmmormântare pentru domnii ţerii, 

mânăstirea, Putna, perzând acest privilegiu, scăpă din mâni 

și întâietatea, între mânăstirile Moldovei. Din această cauză 

călugării din Putna deschiseră o luptă înverșunată călău- 

zită de ocări și blestemuri contra mânăstirii Pobrata și 

contra mitropolitului Grigorie în scrisoarea sa din 9 Sep- 

temvrie 1562. (4) 

Cei din Putna, pierdură lupta, precum nici nu se puteă 

altfel, și urmarea a fost, că ei au sistat însemnarea nu- 

melor domnilor ţerii și a faptelor lor în cronice și anale, 

ceeace înseamnă o netăgăduită stagnaţiune, deși nu pentru 

totdeauna, în viaţa literară a mânăstirii. Nu așă însă a 

fost și cu viaţa ei culturajă. Ca și mai înainte, ba chiar 

mai mult și anume cu scop de a întunecă mânăstirile 

(1). V. A. Urechia, Istoria Românilor, Bucureşti 1892, tom II, pag. 271. 

(2). Cronicele României, tom. |, pag. 190. 

(3). Wickenhauser, |. c., part. 1 atom. I, pag. 19. 
(4). Archie Istorică, tom. I, fase. II, pag. 21—23,
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domnești, s'au pregătit aicea, după cum dejă am amintit, 
în toate timpurile candidaţi vrednici pentru preoţie, s'au 
copiat evangeliile și celelalte cărți liturgice, s'au legat 
și Sau ferecat. Iar începând în secolul XVII limba sla- 
vonă să lie înlocuită în Moldova, atât în oficiile statului, 
cât şi în biserică, cu cea română vorbită de popor, se 
inţelege de sine că călugării din Putna căutau acum să 
lie cei dintâi la traducerea, întregului arsenal liturgic aflător 
în limba slavonă. Ei erau prin urmare și acuma activi 
pe terenul literar și pe cel cultural, 

Deși activitatea constă în cea mai mare parte în tra- 
duceri, în cari se încercă necunoscutul copiator al «Pra- 
vilei sfinţilor apostoli şi a șapte soboare» dejă în anul 
1581, (1) traducând la fine mai multe locuri în limba 
română, ea totuș aveă foarte mare însemnătate cu pri- 
vire la limbistica română respeetiv la, desvoltarea limbii 
vomâne. 

În fruntea acestor harnici Și inteligenți traducători mergeă, 
călugărul Iacov, care mai apoi deveni episcop de Rădăuţi 
și după scut timp mitropolit al Moldovei. EI a îndemnat 
prin neadormita, sa activitate și pe alți călugări la o viaţă 
literară între cele patru ziduri ale chiliilor mânăstirii. 

Activitatea literară îl călăuzi pe lacov și pe înaltele 
iveple ierarhice ce le ocupă. Trecând el în anul 1750 
dela, episcopia Rădăuţilor ca mitropolit al Moldovei la Iași, 
se pare că a luat cu sine și tipografia din Rădăuţi, înfiin- 
țată acolo de episcopul Varlaam în anul 1744, convins 
că în capitala țerii și sub ochii lui ageri ea va da mai 
mult folos întregii biserici moldoveneşti, decât dacă ar 
li rămas în sătişorul Rădăuţi. 

Dară şi pe jilţul mitropolitan Iacov n'a uitat de munca 
literară, căci la ordinul lui ieromonahul Natanail Dreţea- 

  

(1) Cf. Inventar No. 393 sub. Ne. 21 al cap.. VIII din lucrarea prezentă.
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nul, duhovnic dela Pașcani, a scris în Noemwvrie a anului 
1757 un Protesis sau Pomelnic al mânăstirii Putna după 
izvodul pomelnicului celui vechiu care se află în acea mâ- 
năstire. Acestui pomelnic Iacov i-a făcut o înaintecuvân- 
tare numită de dânsul «Cuvânt cătra părinţii sfintei mă- 
nâstiri a Putnei», care umple 4 file octav mare cu seri- 
soare imitație de tipar și cu subsemnarea, lui. (1) 

Un excelent învățăcel al lui Iacov a fost călugărul, mai 
apoi egumenul și arhimandritul din Putna Vartolomeiu Măză- 
reanu, care se poate zice că a întrecut în activitatea lite- 
rară și culturală pe învățătorul său și care a ridicat pres- 
tigiul mânăstirii Putna la nivelul ce-l atinse ea, îndată după 
zidirea ei. [Il deveni apoi «îndreptător», adică inspector al 
școalelor domnești, episcopeşti și mânăstirești din Moldova 
și directorul școalei teologice din Putna. În anii 1757 și 
1769 el făci călătorii prin Rusia, unde a adunat multe 
milostenii în bani și odoare pentru mânăstirea Putna. Mă- 
zăreanu a descris aceste călătorii în scrisorile sale adre- 
sate lui Avraamie. Pentru vastele sale cunoscințe teologice 
el fu numit membru al Academiei teologice din Kiev. 
Ca cunoscător perfect al limbii rusești a introdus-o în 
școala teologică din Putna, convins că unui teolog orto- 
dox cunoștiința limbii și prin ea a abundentei literaturi 
teologice rusești îi este absolut necesară. EL a tradus în 
românește o «Cronică» rusească, un «Prolog» în 4 tomuri 
și uricele lui Ștefan cel Mare din Aprilie 6989 (1481) şi 
din :16 Martie 6998 (1490), apoi a scris în Ianuarie a 
anului 1764 un registru, numit de dânsul «Condică de toţi 
Țiganii robi a sfintei mânăstiri Putnei», un «Catastih de 
toate scrisorile sfintei mânăstiri Putnei», adică un registru 
al tuturor documentelor mânăstirii cu data Și cuprinsul lor 

  

(1) Cf. Melchisedec, 1. c., pag. 35, unde însă susţine greșit, că pomelnicul 
ar fi făcut de Iacov și în anul 1756.
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tot din anul 1764, «Orândueala chipului celui mare înge- 
resc în 1778», «Condica mânăstirii Solca» în anul 1771, 
“Canon de pocăință» în anul 174, «Minunile sf. marelui 
mucenic Gheorghie» în anul 1775, Condica mânăstirii Vo- 
roneţul în anul 1778, «Viaţa marelui mucenic Gheor- 
ghie» în anul 1779, un «Panachidnie mare», «Cartea 
sf. Isihie, Teodor, Kilsoschie», «Călugărie în Schimă», 
«Apofegmata», «Ezop», «loan Scarariul», «Cartea voroa- 
vei», «Letopiseţul de la, zidire», «Cuvântul lui Ipolit», «Ve- 
deniile lui Grigorie», «Condică de toate scrisorile mânăs- 
tirii Bisericanii», «Efrem Siriu», «Itica ieropolitica», «Scor- 
pia nuntașan», «Catichisis în scurt», «Cazania lui Attana- 
sie, episcop 'Tferului, la anul nou», «Panachidnic mic», 
«Dulce învățături», «Ezopul», «Viaţa Sf. Xenofont», «Că- 
lindar mare pe 112 ani», «Două călindare mari», «Cata- 
vasier la praznice», «Letopiseţul ţărei Moldovei», «Slujba 
Sf. Onofrei», «Leturghia arhierească» tradusă din rusește, 
«Condica de documente a mânăstirii Homorului», «Condica 
de documente a mânăstirei Precista din Roman», «Pomel- 
nic mic» la jertfelnic, «Pomelnic» ţot la jerttelnic, «Po- 
melnic mic pe 12 luni din pomelnicul cel mare», legat 
în formă de carte, «Domnia fericitului ctitor Ștefan cel 
Mare», «Istoria, pentru începutul și zidirea sf. mânăstiri 
Putna». ş. a. (1) 

Cele mai multe din aceste scrieri Vartolomeiu Măzăreanu 
le-a compus sau tradus în mica și modesta lui chilie din 
mânăstirea Putnei. 

Înființându-se în anul 1786 o școală clericală în Su- 
ceava, care în anul 1789 fu strămutată la Hoiea, unde 
dejă din 12 Noemvrie 1781 se mutase reședința episco- 
pească, se înțelege de sine că activitatea școalei putnene 

  

(1) Cf. Iorga, Istoria literaturii române, tom, ], pag. 537 și sq. și Testamen- dul lui Măzăreanu din 1 Ianuarie 1779, No. 1,2 și 3. 
Dimitrie Dan, Mânăstirea şi Comuna Putna. 

11
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se reduse la minimul, adică numai la privata instruire a 

monahilor, candidaţi la treapta, ieromonahiei. 

Edificiul şcoalei din Putna pe timpul lui Vartolomeiu Mă- 

zăreanu se pare că sa fost ruinat, căci el zice în tesia- 

menţul său din 1779: «am făcut o şcoală mare, o şooală, 

mică, tot subt un acoperământ.» (1) 

Umbra școalei mânăstirești renumite odinioară din Putna. 

a existat până la anul 1858, când școala a fost luată de 

sub conducerea călugărilor și dată în a unui învățător 

laic calificat. | 

Dar și după luarea școalei din mâna mânăstirii Putna, că- 

lugării putneni nu încetară activitatea lor pe terenul cul- 

tural. Şi precum întreținuseră şcoala mânăstirească prin 

contribuiri lunare, aşă au contribuit după vechiul, obi- 

ceiu, şi pentru școala devenită acuma poporală, cu sume. 

cobsiderabile, cu cari sau cumpărat două obligaţii, cari 

au pus trainica temelie pentru prosperarea acelei școale. 

Şi în prezent mânăstirea Putina desvoltă o activitate: 

culturală românească, căci la inițiativa și stăruința, lauda: 

bilă a bunului naţionalist român, a arhimandritului și egu-- 

menului Teofil Patraş, se depune a patra parte din veni- 

turile mânăstirii dela sfinţiri de apă, acatisturi, liturgii,. 

sărindare, oleoungeri, cetiri la bolnavi, etc., la cassa de pă- 

strare poștală, din loc pe o cărticică anume, pentru scopul 

ca, crescând aceste depuneri din zi în zi, să se predea apoi. 

internatului de băieţi români în Rădăuţi pe numele con-- 

ventului mânăstiresc ca membru fundator. 

O idee măreaţă aceasta, demnă de imitare, care denotă. 

o nobilă inimă și sentimente calde de dragoste,pe cari năs- 

(1) Localul șeoalei mânăstireşti, care constă din două odăi de lemn, des- 

părţite prin o tindă, în anii 1860 și 1900 a fost reparat; astăzi se folosește: 

ca. locuinţă pentru servitorii mânăstirii. .
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cocitorul ei le păstrează pentru bietul popor român din al cărui sân a ieşit. 
Un monument mai frumos și nepieritor nu putu dori, nici ridică egumenul şi conventul pentru mânăstirea, Putna, Și numele ei veșnic va, fi amintit în istoria, literară, Și cea, culturală a Românilor.



Fila 1, a. 

Fila 1, b. 

ANEXE. 

Catastih de toate scrisorile sfintei mânăstiri Putnii. 

Care s'au scris în zilele prea luminatului de Hristos iubitorului 

Domnului nostru Grigorie loan voevoda; 

Fiind mitropolit ţărei preaosfinţie sa chiriu chir Gavriil; 

Şi episcop Rădăuţului preaosfinţie sa chiriu chir Dosiftei; 

Şi Igumen sfintei mânăstiri Putnii sfinție sa chir Pahomii; 

În anii dela Hristos mântuitorul nostru 

âVrza, (1'64) 

de smeritul şi mult păcătosul Vartolomeiu Măzăreanu Arhimandrit. 

Predislovia. 

Preosfinţie sa Chiriu chir lacov, proinmitropolit Moldovii, pros- 
tindu-să de a sa bunăvoia din Scaunul mitropolii, și trăind la 

a sa metania în sfânta mânăstire Putna, După alte multe faceri 

de bine şi înoiri ce-au făcut întru această sfântă mânăstire, au mai 
adaos ostenială câtră ostenele, şi pentru folosul numitei mânăs- 

tiri, împreună cu mine Smeritul, au făcut mare cercetare tuturor 
scrisorilor numitei mânăstiri, și fiindcă toate scrisorile erau ames- 

tecate într'un săcriu, pentru mai bună îndreptare, toate scrisorile 
ale fieştecăria moșii li-au deosebit, puindu-le întru deosebite să- 

culteţă. Dară fiindcă catastih de toate scrisorile ale acestei mâ- 

năstiri n'am aflat, și de a fi și fost, poate să [i răsărit în vremile 

nepăcilor, şi de ună vreme, că dintru neființa izvodului urmează 

trei pricini; Cea dintâiu: Să întâmplă trebuinţă a lua niște scri- 

sori din turn, sau a da cuiva vreo scrisoare la vreo trebuință până 
la o vreme, deci acela ce ia scrisorile, după ce-și face trebuinţa, 
să întâmplă de le ţine la sine, și nu le aduce îndată, și trecând
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vremea din zi în zi, întră uitare la mijloc, și nefiind izvod de 
scrisori, pot să se prăpădească scrisorile, că nu iaste dintru ce 
luă îndreptare. Al doilea: Toate veniturile moșiilor razimă în pu- 
tere scrisorilor, și fiindcă această sfântă lavră, dintru începutul 
ei iaste obşte jitiă, cu cuviință dară iaste, ca toți părinţii ai aceştii 
mânăștiri dela, mare până la mic, să știă toate scrisorile, și mo- 
şiile, de cine sunt date mânăstirii, și când, și în ce chip sunt 
date, și unde sunt acele moșii, și cât și până unde cuprinde ho- 
tarul lor, ci nefiind izvod scris în scurt, dintru care poate a se 
lumină, foarte cu greu iaste a le ști, fiindcă, razimă lucrul mai 
mult dintru auzire, decât dintru vedere. Al treile: Când se în- 
tâmplă trebuința mânăstirii a căută vreo scrisoare, ori la ce tre- 
buință din pricina că nu iaste izvod, pentru o scrisoare toate 
scrisorile pe amâruntul le cercâm, și una că stricăm scrisorile, 
alta că dintru aceea urmează mare bătaie de cap. Deci pentru 
niște îndreptări ca aceste cu blagoslovenia și cu îndemnarea mai 
sus numiţilor preosfiinţiților arhierei am făcut această, puţină 
ostenială și am scris acest catastih, de toate scrisorile sfintei 
mânăstiri Putnii, puind deosebi fieşte-carea scrisoare ale fieşte- 
cării moșii, și trebuinţă, şi care după care sau făcut, dintru care 
foarte pre lesne să poate află ori ce scrisoare ar trebui, Pentru 
aceea, tuturor precinstiților părinţi ai sfintei mânăstiri Putnii, cu 
smerită închinăciune mă rog, ca cu părințască dragoste să pri- 
miţi această puţină osteneală a me, şi să nu mă uitaţi dela cele 
de Dumnezeu plăcute rugele Sfinţiilor voastre. 

Al sfinților voastre mai mie posluşnie 
Arhimandrit. Vartolomei. 

Scrisori pe preoți, şi pe munți. 

1). Un scris pe sârbiă, dela fericitul întru pomenire ctitor Ste- 
fan voevoda, pe toate bisericele, și pe popi câţi eră prin toate 
satele mânăstirii, ca să-i stăpânească mânăstirea, și pe toată bra- 
niște munţilor, ce iaste împrejurul mânăstirii, din anii „Sun 
1998 (1490) Mart îi (15). (1) 

  

(1) Originalul se află în mânăstirea Putna sub Invenţar No. 848 și o tra- 
ducere română sub Inventar No. 124 și una germană în Protocolul tabular 
sub 98. A fost publicat de Wickenhauser în Geschichte der Kloster VW oronetz 
und Putna. Czernovitz 1888, 1 tom,, 2 caiet, pag. 173—175, 

Fila 2, a. 

Fila 2, b.



Fila 3, a. 
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2). Suret dipi acest uric pe limba moldovenească, tălmăcit, şi 

scris şi iscălit de Miron Gafenco, din anii „3câa, 7234 (1726) Ian. 
e (3. (1) 

3) Un scris pe sârbiă, dela fericitul întru pomenire ctitor 

Ștefan voevoda, pe toţi popii și diaconii, dela pre la toate satele 

mânăstirii în toată Moldova, ca să-i stăpânească mânăstire și pe 

pii (150) drobure sare dela Trotuș în tot anul, și pe toată bra- 

niște a munților împrejurul mânăstirii, din anii „âi 7010 (1520) 
Noevr. âi (17). (9) 

(4). Carte Arhierească, dela Efrem Episcopul Rădăuţului, de în- 

tăritura stăpânirii, pe toţi preoții şi diaconii de prin toate satele 

mânăstirii, ca să-i stăpânească mânăstirea din anii „3fai 7117 

(1609) luni i” (10). (3) 
5). Scrisoare pe sârbiă, dela Ghervasii, Igumen Putnii, dată 

Iromonahului loan, să strângă dajde dela toţi preoţii şi dia- 

conii, de prin toate satele mânăstirii, anume: câte doi azi şi câte 

doi poli pentru prescure și câte doi poli pentru lumine şi câte = 

r= (3) donițe grăunţă și câte un pol pentru scrisoare, din anii 

„3pu 7108 (1600) Ghenar âi (17). (4) 

6). Uric scris pe sârbiă dela Vasile voevoda de înoire, de în- 
tărire şi de stăpânire, pe toţi munţii sfintei mânăstiri Putna, 
întru care arată hotarul foarte deșchis, din anii „afne 7155 (1647) 
April a (15). (5) 

7). Suret dintru acestaş uric, tălmăcit şi scris pe moldoveniă, 

de popa Dimitrii, pisarul mitropolii Iașului, iscălit de vel logo- 
făt, din anii „acâta 7242 (1734) Ghenar Fi (13). (6) 

8). Carte domnească dela Iliaș Alexandru voevoda, la vornicul 

și la vătămanul de Cânpul-Lung, ca să stăpânească mânăstirea 

toți munții, și ei să-şi dea adetiul după obiceiul din veac, din 

anii „3pos 7176 (1668) April îi (18). 

9). Carte domnească dela Constantin Nicolai voevoda, la Adam 

Luca biv vel sulgeriu, pentru un munte ce-l apucase larhân, să 

(î) Se află sub Inv. No. 124. 

(2) Originalul sub Inv. No. 843 și o traducere germană în Protocolul ta- 

bular No. 99, publicat de Wickenhauser, 1. c., pag. 182—184. 
(3) Nu se află. | | 
(4) Originalul! se află între documentele mânăstirii, însă fără număr. 

(5) Mânăstirea păstrează o traducere română sub Inv. No. 130 și una ger- 

mană în Protocolul tabular No. 100. 
(6) Cf. nota 1.
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margă să hotărască acea moşiă, din anii „acia 7242 (1734) 
Ghen. îl (13). 

10). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, de volniciă, Fila 3, b. 
a opri și a apără moșia mânăstirii ce are pe munţi, din anii 
3căA, 7244 (1736) Ghenar i (10). 

11). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, cătră lor- 
dache Rosăt vel vor, să margă să hotărască munţii, puind 
şi semne, fiindcă au împresurat munţii Cânpulungenii și Mara- 
murăşenii de cătră țara ungurească, din anii „can 7248 (1740) 
Mai r (3). 

12). Carte domnească dela Constantin Nicolai voevoda, cătră Di- 
nul Cantacuzino biv-vel armaș şi la Solomon Botezu, biv-vel șăt. 
să margă să hotărască munţii, fiindcă cânpulungenii s'ar fi în- 
tins peste hotară, din anii „3cn 7250 (1742) luni ke (25), 

13). Carte domnească dela loann Nicolai voevoda dată de vol- 
niciă pe munţi, ca să-i stăpânească mânăstire și să-şi dea ruşii 
adetiul, din anii „acâr 7253 (1745) Mai âi (11). 

14). Carte domnească dela Matei Ghica voevoda, de oprit, de 
apărat moşia mânăstirii pe munţi despre oameni străini, din 
anii râcăa, 7264 (1756) Ghen. s (9). 

15). Carte domnească dela loann Teodor voevoda, de oprit şi de 
apărat moşia mânăstirii pe munţi, despre oameni străini, din anii 
„acăa 7267 (1759) Fevr. € (5). 

16). Răvaş de jalbă, dela Igumen Pahomii, cătră Mărie sa Gri- 
gorie loann voevoda, asupra rușilor, pentru venitul munților, 
ca să se mai adaugă, din anii „ace 7270 (1762) Ghen. Ai (14). 

17). Carte domnească dela Grigorii loann voevoda, cătră Gheorghii 
Cuciue vornicul de Cânpul-lung rusăsc, să apuce cu mare tărie 
pe rușii ot Putila, şi să le ia scrisorile cele dela episcopul Ca- 
Jistru, și să le dea în mâna părinților de Putna, și să facă altă 
ocmală cu dânșii, din anii „ace 7270 (1762) Ghen. & (20). 

18). Zapis dela ruşii din Putila, Simeon Gorban și cu ni (18) 
ruși cu dânsul, dat la mâna arhimandritului Vartolomei, și atot 
soborul sfintei mânăstire Putna, precum s'au tocmit, pentru opt 
munţi ai mânăstirii, să dea adetiul în tot anul câte = Si = (19) 
meore bune, și pentru paza tâlharilor, din anii „30 7270 (1762) 
Mai Bi (12). | 

Fac îi (18) scrisori. 

? 

Pila 4, a,



Fila 5, a. 

Fila 5, b. 
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Scrisorile Vicovelor de sus. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela Ilia voevoda, dat lui Stan Ba- 
biciu, și fraţilor lui pe satul Jicovele de sus, din anii „puaia, 
6944 (1436) Mart Kr (23).(1) 

2). Uric scris pe sârbiă, dela Stefan voevoda, dat lui Stan ot. 
Jicovele de sus, şi lui Drăguș feciorului lui, pe satul Jicovele. 
de sus, unde iasă Suceava din poene, din anii „Sua 6951 (1443) 
Av. fi (3). (2) 

3). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul întru pomenire ctitor 
Ștefan voevoda, precum au cumpărat satul Jicovele de sus dela. 

boierul Stan Babiciu, și dela feciorii lui lachim, Vasco, 'Tedca, 

Babici, drept două sute zlati tătărăști, și au dat acest sat Jico- 

vele de sus, dania sfintei mânăstiri Putna, în anii „Susa, 6974 
(1466) Sept. &i (15), (3) | 

Fac = F (3) scrisori. 

Scrisorile Vicovelor de jos. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul întru pomenire ctitor Şte- 
fan voevoda, pentru satul Vicovele de jos, care întâiu a fost al 

mitropolii Sucevii, și au făcut schimb, au dat mitropolii Vercicanii 

și Ungurenii, şi a luat Vicovele de jos, și l-a dat daniă sfintei 

mânăstire Putna, din anii „Suii3 6987 (1479) Sept. & (20). (4) 

Scrisori într'un loc a amândurora Vicovelor, 

și a Frătăuților şi a altor sate. 

1). Carte domnească dela Eustratii Dabija voevoda, pentru rupta. 
banilor birului, a satelor Vicovelor de sus și de jos, a Voitine- 

lului, și lunca lui Căldeiu, din anii „35 7100 (1592) Ghen. & (9). 
ÎI ANI 

(1) Publicat de Wickenhauser, 1. c., pag. 150, însă cu data de 23 Maiu. 

(2) Publicat de Wickenhauser, 1. c., pag. 151. 

(3) Se păstrează o traducere germană în Protocolul tabular No. 102, pu- 
blicată de Wickenhauser, |. c., pag. 153. 

(4) Mânăstirea posedă o traducere germană în Protocolul tabular No. 103 
a uricului lui Ștefan cel Mare din 20 Septemvrie 6981 (1473), care privește 
Vicovul de jos.
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2. Carte domnească dela Gașpar voevoda, de scuteala camânii, pe cârșmile din Vicovele de sus și de jos, din anii „apka 7127 (1619) April & (20), 
3). Carte domnească dela Ștefan "Tomşa voevoda, pentru scu- teala camânii, pe cârșmele dintr'amândouă Vicovele, din anii „3păa 1131 (1623) April & (20). 
4). Carte domnească dela Vasile voevoda, de rădicătură jumă- tate de ilișuri, și de un sulgiu într'un an, la amândouă Vicovele şi Voitinelul, din anii „apti 7158 (1650) lunii €i (15). 
5). Carte domnească dela Ștefan voevoda, cătră sătenii din Vi- cove, că să rășchirasă, ca să vii iarăși la locurile lor, din anii rafăn 7168 (1660) April ri (13). 
6). Carte domnească dela, Antonie Ruset voevoda, dată, igum. de Putna, și vătămanilor ce vor pune la Seliștile Vicovelor să strângă oameni străini și pe cei ceau fost de loc, din anii „apiie 1185 (1677) Ghen. în (13). 
1), Carte domnească dela Antonii Ruset voevoda, pentru satul Vicovele, să fie de paza acelui loc pustiu, și să nu dea cu țara, numai birul, din anii „apris 7186 (1678) Ghen. 3i (16). 
(8). Carte domnească, dela Duca voevoda, cătră locuitorii din Vicove, ce să dusesă, să vie iarăși la locurile lor (1), din anii „393 7187 (1679) April â (4). 
(9). Carte domnească dela Duca voevoda, cătră toţii oameni ce au fost în Vicove, și sau împrăștiat să-și vie iarăși la locurile lor, din ani, „afaa 7191 (1683) Dech. â (16). (2) 
(10). Carte domnească dela Constantin Duca voevoda, cătră, toţi locuitorii de Vicove și de Frătăuţi ce începuseră a fugi, cumcă i-au tocmit cu rupta, din anii „3â8 7209 (1701) Ap. R (20). 
(11). Carte domnească, dela Mihai Racoviţă voevoda, pentru cârş- 

ma din Vicove să fiă în pace de camână iproce, din anii „acâi 
7212 (1704) Ghen. î (10). 

(12). Carte domnească dela Antioh Constantin voevoda, cătră 
Ion Balş stolnic, pentru oamenii din Vicove, să întoarcă jacurile 
Putilenilor, din anii „acfi 7213 (1705) Iulie kâ (24). 

  

(1) Asemenea orânduește hrisovul lui Grigorie Ioan Calimah din 30 Apri- lie 1768, adresat către locuitorii din Vicove, Frătăuţi și Straja. (Inv. No. 201) și din anul 1769 (Inv. No. 199). 
| (2) Mânăstirea posedă o orânduire a ispravnicilor districtului Sucevei din 5 Martie '7274 (1766) de asemenea cuprins (Înv. No. 192) 

Fila 6, a. 

Fila 6, b.
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(13). Carte domnească dela Antioh Constantin voevoda pentru 

satele Jicovele să nu dea gorștina, ci câte o oaie din zece, din 
anii „cu 7220 (1712) Oct. 3i (17). 

(14). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, pentru sa- 

tele Vicovele și Frătăuţii; că sau tocmit cu rupta, să dea întrun 

an = for = (375) ug., din anii „scai 7240 (1732) Mart £ (5). 

-(15) Carte domnească dela Constantin Nicolai voevoda, pentru 

satele Vicovele, și Frătăuţii, că s'au tocmit cu rupta la visterie, să 

dea întrun an = 4 = (500) ug., din anii eacaia 7241 (1732) Maiu 
Hi (18). 

Cărți domnești pentru mânăstire, pentru poslușnicii 

mânăstirii, pentru satele Vicovele, Frătăuţii, Camânca, 

Bahrineștii, Cupca, să nu dea soloritul şi folo- 

ritul, anume: 

(1). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, din anii „3cMe 

7245 (1736) Ghen. ai (11). 

(9). Carte domnească dela Constantin Nicolai voevoda, din anii 

„3că 7250 (1742) Iuli ri (13). (1) 

3). Carte domnească dela Ioann Nicolai voevoda din aniii „acăr 

7253 (1745) Oc. A (4). (2) | 
4). Carte domnească dela Constantin Țehan Racoviţă voevoda, 

din anii „acăA, 7264 (1756) Mai A (30). (3) 

5). Carte domnească dela Scarlat Ghica voevoda din anii „ce 

7265 (1751) lunie kr (23). (4) 

6). Carte domnească dela loann Teodor voevoda din anii... 

7). Carte domnească dela Ioann Teodor voevoda, din anii „$că3 

7267 (11759) Ghen. â (7). (5) 

8). Carte domnească dela Grioorii loann voevoda, din anii „co 

1270 (1768) Mai. (6) 

(1) Inv. No. 8%. 
(2) Inv. No. 182. 

) Inv. No. 185. 
) Inv. No. 43. 

) Inv. No. 187. 

(6) Inv. No. 47; deosebit posedă mânăstirea un hrisov dela acest Domn 
din 13 Ianuarie 7272 (1764), prin care înnoește hrisovul lui loan Nicolae Voe- 
vod din 4 Oct. 7253 (1745), Inv. No. 49.
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9). Carte domnească dela Mihai Racoviţă vvd. de scutiala fo- ritului [această carte s'a aflat mai pe urmă, și pentru aceea nu iaste pusă la rândul ei], din anii „3€si 7216 (1708) Mai tn (18) Fac RA, (24) scrisori. 

Manevțţii. 

1). Uric scris pe sârbiă dela Ilia Voevod dat boerului Ște-: iul Jumătatevici, pe multe sate, între care iaste şi satul Manevţi pe Suceavă, din anii „Suaie 6945 (1437) Fev. Ra, (24). (1) 
2). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul întru pomenire ctitor Şte- fan voevoda, cum a cumpărat dela jupăneasa Marina, a boeriu- - lui Ivanco Braeviciu, jumătate sat Manevţi, şi jumătate de mâ- năstire și jumătate de tot hotarul, drept ga (130) zlati tătărăști și l-au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii, în anii „su5s 6976 (1468) Oc. E (2). (2) 
3). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul cţitor Ștefan voevoda, cum au făcut mânăstirea Putna schimb cu Șteful - Hărman. Mâ- năstirea Putna ave un sat anume Șerovţi pre care îl cumpărase boiariul lurga visternic în “i (300) zlati tătărăşti, și-l dedesă daniă acestei mânăstiri, pe acest saţ Șerovți l-au dat mânăstire lui Ște- ful Hărman, iar Șteful Hărman au dat mânăstirii satul Manevţii cât eră parte lui, mai dându-i adaos Ștefan voevoda ș (100) zlati tătărăști, din anii „Ssuăe 6995 (1487) Mart. â (7). (3) 

(4) Suret dipe acest uric sârbăsc, ci iaste dela fericitul ctitor Ştefan voevoda, din anii „Sute 6995 (1487) Mart. â (7). (4) 
Fac A, (4) scrisori. 

Voitinelul şi iganii. 

1). Urie scris pe sârbiă, dela Alexandru voevoda, dat lui Her- man, și frăține-său Iaţco, de întăritură pe satul Voitinelul, unde eră și casa lor, și pe locul cel de cosit fân pe supt Brădet, din anii „suâe 6935 (1427) August fi (18). (5) 

  

(1) Publicat de Wickenhauser, 1. e., pag. 151. 
(2) L. c., pag. 154—156. 
3) L. c., pag. 164. 

(4) O traducere germană se păstrează în Protocolul tabelar No. 136. (5) Wickenhauser, 1. c., 146. 

Fila 7, b. 

Fila 8, a. 

Fila $, b, 

Fila 9, a.
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2) Urie scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ștefan voevoda, 

cum au cumpărat dela sluga sa Bogdan, și dela fratele lui Ivan 

Mirciun satul Voitinelul, şi poiana unde au fost mânăstire lor, 

şi locul cel vechiu al lor de cosit fân, ci iaste pe subt Brădet, 

drept & (500) zlati tătărăști, şi le-au dat daniă sfintei mânăstiri 

Fila 10, a. 

Fila 10, b. 

Putnii, dintre ai săi drepţi 'Țigani ai (11) celed ţigăneşti, a cărora. 

Țigani și numele sunt scrisă întru acest uric „Su 6998 (1490) 

Mart. Si (16), 1) 
Fac & (9) scrisori. 

Balasineştii = Macicatovții. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela Ilia voevoda și dela fratele său 

Ştefan voevoda, precum au dat părintele lor daniă sfintei mânăs- 

tiri ci iaste la Horodnic, unde să prăznuește hramul Înălțarea, 

cinstitei cruci, satul Balasinovţi pe Suceavă, și cu moara, care 

danie o întăreşte şi Mărie Sa, din anii „Suma 6947 (1439) luli 

€i (15). (2) 
2). Uric seris pe sârbiă, dela Ştefan voevoda dat mânăstirii de 

Horodnic, pentru satul acelei mânăstiri, anume Balasinovţii, ca să. 

nu dea nici un fel de bir acel sat, din anii „Suit 6952 (1444) 

Au. ă (1). (3) 
3). Uric pe sârbiă, dela Ştefan voevoda, dat călugăriţilor dela, 

mânăstire Horodnic, de întăritură pe două sate, anume: Petră- 

vranic, şi pe alt al aceeși mânăstiri, și ca să nu dea acele două 

sate nici un felde bir, din ani „Siinr 6953 (1445) April âi (17). (4) 
4). Uric scris pe sârbiă, dela] fericitul ctitor Ștefan voevoda, 

cum au cumpărat dela sluga sa Stanciul, și dela toți frații lui, 

satul Macicatovţii pe Suceavă și cu moară pe Suceavă și mânăs- 

tire aceluieş sat, drept $ (400) zlati tătărești, şi cum a venit Sta- 

rița Eufrosinia dela mânăstire din Horodnic, unde iaste hramul a 
Înălţării cinstitei cruci, și au închinat acea mănâstire din Horod- 

(1) Wickenhauser, |. c., pag. 179—181 și în Protocolul tabular No. 104, iar 

nu 114, cum induce Pumnul, l. c., pag. 91. i 
(2) Protocol tabular No. 106 și Wickenhauser, Horodnik, pag. 201—203. 

(3) Wickenhauser, Horodnik, pag. 203—204. 

(4) L. c., pag. 204—205.
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nic, şi satul Balasineştii pe Suceavă, sfintei mânăstiri Putnii, din 
anii „Suău 6998 (1490) Mart. âi (16). (1) 

Fac A (4) scrisori, 

Frătăuţii, Botășinţii, Climăuţii. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela Stefan voevoda, dat lui Danco 
feciorului lui Jurji Fratovschii pe satul Frătăuţi şi pe A (4) săla- 
şuri de Tătari, din anii „Sia 6941 (1433) Noev. s (9). 

2). Urie scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ştefan voevoda, 
cum au făcut schimb cu Sandul Starostici și cu fraţii lui Ivanco 
și Isaico, feciorii lui Tedco Starosticiu, li-au dat Mărie Sa un sat 
anume 'Taporovţi peste Prut şi un sat Grigoreştii pe Siret şi cu 
mori, pre care sate au dat Mărie Sa vie (895) zlaţi tătărăşti, iară 
ei au dat Mării Sale trei sate, anume: Prătăuţii pe Suceavă și cu 
mori pe Suceavă, şi satul Veșe Botășinţii şi satul Climăuţii, și 
li-au mai dat Mărie Sa adaos € (200) zlaţi tătărăşti şi toate satele 
acestea, adică Frătăuţii, Veşe, Botăşinţii şi Climăuţii le-au dat 
daniă sfintei mânăstiri Putnii, din anii „suăa 6997 (1489) Oc. 
ai (14). ) 

3). Carte domnească dela Grigorie Ghica voevoda dată Fră- 
tăucenilor şi Vicovenilor să dea ruptă pegoștină Sun (450) lei, în- 
tru care scriă şi alte mile domneşti, din anii „acăs 7236 (1728) 
Noemv. £. (2) - 

4). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, dată igum. 
şi atot Soborul dela sfânta mânăstire Putna, să fie tari și puter- 
nici a apără moşia Climăuţii, despre oamenii din Băhrinești, din 
anii „%emu 7248 (1740) Ghen. îi (13), 

5). Răvaș de jalobă dela Macarii Arhimandritul Putnii, asupra 
Vicovenilor și a Frătăucenilor, pentru c'au apucat iarba di pe 

(1) Mânăstirea posedă o traducere română făcută de V. Măzăreanu în 30 
Maiu 1778 (Inv. No. 150); Wickenhsauser, |. c., pag. 176 și pag. 205 — 
201, și în Protocolul tabular No. 105. Cf. și protocolul împărătesc de deli- 
mitare din 25 Ianuarie 1782, pag. 359 —409. Aron Pumnul, în Privire re- 
pede pesie 318 din proprietățile așă numite moșiile mântstirești. Cernăuţi 
1865, pag. 97 și 97, susţine greșit, că protocolul de delimitare ar fi din «25 
uni» 1782. 

(2) La Wickenhauser, 1. c,, pag. 169-173 şi Protocolul tabular No. 107, 
mânăstirea posedă o mărturie dela Tache Morţun din Calafindești din 19 
Septemvrie 1762, care priveşte satele: Rudești și Botușaniţa. (Inv. No. 142). 

Fila 41, b.
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Fila 13, a. 
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aceste moşii în tărie lor; Iară din dosul acestui răvaș carte dom-- 
nească dela Constantin Necolai voevoda, ca să le ia tot fânul. 
acestor vecini, din anii, „3cH3 7257 (1749) Au. âa (31). 

Fac £ (5) scrisori. 

Vicșanii. (|) 

1). Uric scris pe sârbiă, dela Roman voevoda, dat lui Todor ŞI. 
tuturor fraţilor lui, feciorii lui bilii Dragomir, Jurje, pe un sat pe: 
Suceavă, din anii „Sin 6908 (1400). (2) 

2). Uric scris pe sârbiă, dela Alexandru voevoda, dat boerului 
Jurji Fratauţscoi, pe satul Vicşeneţ, din anii „suâa 6937 (1429). 
Fev. £ (5). (3) 

3), Uric, scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ştefan voevoda,. 
cum: au cumpărat dela:Șteful feciorul Anușcei, jumătate sat Vic- 
șeneţ, pe Suceavă, drept c (200) zloți tătărăști și dela boierul An-. 
drei Hamcoviciu, cealaltă jumătate sat Vicșeneţ, drept € (200) zlaţi 
tătărăşti, și l-au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii, din anii „Sus. 
6996 (1488) Mart. ti (15). (4) 

Fac r (3) scrisori. 

Tărnovca. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela Alexandru voevoda, dat lui Vo-- 
niag și frăţinesău Bera, feciorilor lui Săstin ot Tărnovea, pe sa- 
tul Tărnovea, din anii „Suân 6938 (1430) Fev. Ra (21). (5) 

2), Uric scris pe sârbiă, dela Ştefan voevoda, dat boierului Mise: 
pe satul 'Târnovca, din anii „sus 6972 (1464) Fev. Fi (13).(6) 

3). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ştefan voevoda, 
cum au cumpărat satul Târnovea dela Misa, drept pn (150) zlaţi. 
  

(1) În Protocolul tabular No. 138 se păstrează uricul lui Roman Vodă din. 
18 Noemvrie 6900 (1392), în care sunt descrise hotarele acestui sat. 

(2) O traducere română se află sub Inventarul No. 159, în care este in-. 
dicată și ziua în care s'a, scris uricul, și anume 25 Noemvrie. 

(3) Wickenhauser, 1. c., pag. 147. 
(4) Protocol tabular, No. 137, și Wickenhauser, |. 6. pag. 166, şi Sct. Onufri,. 

pag. 177—179. 

(5) Wickenhauser, 1. e., pag. 148, și Set. Onufri, pag. 172. 
(6) Wickenhauser, |. c., pag. 153, și Set. Onufri, pag. 175—177, însă cu. 

data greșită de 13 August,
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tătărăști şi l-au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii, din anii „Suria 
6987 (1479) Mai z (7). (1) | 

Fac r (3) scrisori. 

Pleșcenţii. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Peter voevoda, fe- 
cior fericitului ctitor Ştefan voevoda, cum au dat și au miluit pre 
al său sufletesc părinte, pe Anastasii proin mitropolit, cu un sat 
Pleșcenţi; iară după moartea lui Anastasii Mitropolit, să fie acel 
sat a sfintei mânăstiri Putnii, din anii „săs 7096 (1588) Oc. i (20). (2) 

2). Uric scris pe sârbiă, dela, Aron voevoda, dat sfintei mânăs- 
tiri Putnii, de întăritură și de stăpânire pe satul Pleșcenţii, din 
anii 3ța 7101 (1593) Septemvrie £ (5). (3) 

Fac & (2) scrisori. 

Balcăuţii. 

Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ștefan voevoda, cum 
au cumpărat satul Balcovţi, dela sluga sa Oân, drept fn (150) zla- 
tih tătărăşti și l-au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii, din anii 
rSiica 6979 (1461) Sep. i (10). (4) 

2), Suret di pe acest uric, tălmăcit și scris de pe sârbiă pe 
moldoveniă, de Vartolomei arhimandrit Putnii, din anii „acăa 
7269 (1761) Oc. â. (1). 

3). Mărturiă bine scrisă pe moldoveniă, a lui Roman din Ru- 
deşti, pentru hotarul Balcăuţilor, iară di ce an şi lună iaste scrisă, 
nu arată, dară iaste cu A, (4) peceţi, a marturilor. 

(1) L. c., pag. 162, Set. Onufri, pag. 181—182 și Protocolul tabular No. 139. 
Ștefan cel Mare a cumpărat Tarnoca dela Misa în 7 Maiu 6982 (1474); cf. Iorga, 
Studii și Documente. București 1903, V. pag. 394; Mânăstirea păstrează un hri- 
sov dela Ștefan Tomșa Vodă din 7230 (1722), prin care se adeverește că satele 
Testrijan și Ternauca aparțin mânăstirii Voroneţului (Inventar No. 20) şi o 
copie a unui hrisov din 4 Ianuarie 1779, vidimată de generalul Enzenberg în 28 
Maiu 1783, pentru moșia Tarnovea cu atenenţele Moisenii și Varnița (In- 
ventar No. 207). : 

(2) Wickenhauser, 1. c., pag. 197, și Protocolul tabular No. 1422 
(3) WVickenhauser, |. e., pag. 199, care însă induce greșit data de 5 Au- 

gust, și Protocolul tabular No. 143. | 
(4) Wickenhauser, 1. c, pag. 168; Codrescu, Uricarul, XI, pag. 92, şi Pro- 

tocolul tabular No. 140, 

Fila, 14, a. 

Fila 15, a.
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4). Suret di pe această mărturie, scrisă și iscălită de Vartolomei 

arhimandritul Putnii, din anii „acăa 7269 (1761) Oc. ă (1). 

5). Carte domnească dela Grigori Ghica voevoda, cătră boeriul 

Miron sărdarul să margă să hotărască Balcăuţii, din anii „3cAia 
7247 (1739) Ghen. î (10). 

6). Carte domnească dela Constantin Cehan Racoviţă voevoda, 

câtră ispravnicul de ţinutul Sucevii; să margă să hotărască Bal- 

căuții din anii „3chun 7258 (1750) Mart. â (11). 
7). Scrisoare dela Domnul Constantin Cantacuzino către Iordache 

Cârste şi cătră Lefter căp., să margă să hotărască Balcăuţii din 
anii „3€ Ha 7259 (1751) Oc. ș (9). 

8). Carte domnească dela Matei Ghica voevoda cătră lanăcache 

ispravnicul de Suceavă, pentru iarba dela Balcăuţi, ce o cosisă o 

slugă a lui Dumitrasco Pălade, din anii „acăA, 7264 (1756) Noev. 
îr (93). 

9). Mărturiă dela Pavăl Morţun, pentru hotarul Balcăuţilor, din 

anii „3c 0 17270 (1762) Sep. și (19). | 
10). Mărturiă hotarnică dela Vasile Buhăescu biv vel pah,, şi 

dela Lupu Hadânbul vor. de poartă gd. precum au hotărit moșia 
Balcăuţii, din anii „3co '7270 (1762). (1) 

Fac î (10) serisori. 

Morile şi mitohul dela târgul Siretiului. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ştefan voevoda, 
cum au dat danie sfintei mânăstiri Putnii, morile dela târgul Si- 

retiului, ce sunt pe apa Siretiului, și cum i-au făcut obroc Bi (12) 

poloboace vin pe tot anul, din ani „Sua 6981 (1473) Sept. r (3). (2) 
2). Carte domnească dela Moisi Moghila voevoda, dată de întă- 

ritură, igumenului și a tot soborul dela sfânta mânăstire Putna, 

pe locul ce este împrejurul mitohului dela târgul Siretiului, din 

anii „3pm& 7142 (1634) Ghen. €i (15). 
3). Carte domnească, scrisă pe sârbiă, dela Radu voevoda, 

dată igumenului și a tot soborului dela sfânta mânăstire Putna, 

de volnicie pentru păscăritul peștelui pe apa Siretiului, arătând 

(1) Protocolul tabular No. 141. 

(2) Dr. O. Popescul,l. c., pag. 10—12, în text original și traducere română, . 
iar în germană Wickenhauser, 1. c., pag. 160-162,
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şi semnele pe unde să prinză pește, din anii „ape 7155 (1647) 
lulii âi (11). (1) 

4). Zapis dela Alexa, şoltuzul ot târgul Siretiului, şi a ei (12) 
pârgari, precum a vândut lonaşco Puida, casăle lor, cu pivniţă, 
lui Grigoraşco Eșanul intru pă (130) lei, din anii „apăa 7161 (1653) Fev. ă (21). (2) - 

5). Carte domnească dela Gheorghie Ştefan voevoda, cu poruncă 
ca cine ar măcină la morile mânăstirii Putnii, ci sunt în târgul 
Siretiului să-şi dea merticul după obiceiu, din anii râpăa 7161 
(1653) Au. Ă (30). - 

6). Carte domnească dela Gheorghii Ghica voevoda, cu poruncă Fila 17, a, la toți slujitorii și oamenii ori cine var măcină la morile mânăs- 
tirii Putnii pe Siretiu, să-şi dea merticul, din ânii „3păe 7165 (1657) 
Ap. ei (15). (3) 

1). Carte domnească, dela Ştefan voevoda, cum au miluit și au 
întărit sfânta mânăstire Putna, cu o camână mare, și cu bezmână- 
ria din târgul Siretiului, din anii r3pâu 7168 (1660) Ghen. î (10). (4) 

8). Carte domnească, dela Ștefan voevoda, cătră pârcălabii din ținutul Sucevii, şi cătră toți slujitorii, să fiă în pace metohul 
mânăstirii Putna, şi murarii, de toate angăriile, din anii 3păH 
7168 (1660) Ghen.i (10). (5) | 

9). Carte domnească dela Ștefan voevoda, dat lui Dumitrașco 
Uricariului, și lui Lefter Neguţitoriului, să fiă volnici a vinde niște 
case din târgul Siretiului, ce au fost a lui Grigoraşco Eșanului, 
din anii „%păân 7168 (1660) Fev. Ru (28). | 

10). Carte domnească dela Eustratii Dabije vvd la toți slujitorii, ca să lasă foarte în pace casa și metohul sfintei mânăstiri Putnii, 
ce are la târgul Siretiului, din anii r3po 7170 (1662) Ghen. € (5). 

11). Carte domnească dela Constantin Duca voevod, ca să lase 
foarte în pace casa şi metohul sfintei mânăstiri Putnii, și morile, 
ci are Ja târgul Siretiului, din anii râfo3 1177 (1669) Mart. eî (15). (6) 

12). Carte domnească dela Constantin Duca voevoda pentru 
'cârșma ce va ave sfânta mânăstire Putna în târgul Siretiului, să 

  

(1) Inventar No. 62. 
(2) Inventar No. 132. 
(3) Inventar No. 64. 

(4) Inventar No. 141. 
(3) Inventar No. 170. 
46) Inventar No. 136. 

Dimitrie Dan, Mânăstirea și Comuna Putna. 12 

Fila 17, b,
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fie scutită de camână şi de alte dări, din anii „âca 7209 (101) 

Ghen. ai (11). 
13). Carte domnească dela Constantin Mihai Cehan Racoviţă 

voevoda, de întăritură, și de apărare metohul și casa, morile şi 

murarii, ce are sfânta mânăstire Putna în târgul Siretului, din 

anii peăa, 7264 (1756) luni £ (7). 

Fac ri (13) scrisori. 

Feredeeni. 

1. Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Stefan Voevod, 

cum au cumpărat dela Gheorghii mitropolit Suceaoschii nişte 

mori dela Feredeeni, şi le-au dat daniă sfintei mănâstiri Putnii, 

din anii „suiin 6988 (1480) Mai Ei (12). " 

Fac ă (1) scrisori. 

Târgul Siretiului. 

1). Hrisov dela fericitul ctitor Constantin Mihai Racoviţă vvd., 

precum au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii o bucată de loc 

domnesc cât să va alege la târgul Siretiului, nedat de alţi domni, 

afară dintralte danii din anii „ZcăA 7264 (1756) April îi (17).(1) 

2), Carte domnească dela fericitul ctitor Constantin Mihai Cehan 

Racoviţă voevoda cătră Vasile Başotă biv vel med., şi Petre 

Cheşco biv vel căp., înștiințându-i că sa milostivit domnia sa 

cu sfânta: mânăstire Putna, și i-a dat daniă o bucată de loc din 

locul .gd. din târgul Siretiului, poruncindu-le să margă acolo la 

târgul Siretiului şi să lase numai vatra târgului, și locul ce va 

fi cuprins cu alte danii gd,, iar celalt loc tot să-l hotărască dân- 

du-l supt stăpânirea numitei mânăstiri, din anii „3căA, 7264 (1756) 

Aprilie îi (17). (2) 

  

(1) Protocolul tabular No. 152; mânăstirea a avut pentru acest loc un 

proces cu orașul Siret în 9 Ianuarie 1767, cf. Iorga, 1. e., pag. 430. 

(2) Mânăstirea posedă un hrisov dela, Vasile Vodă din 5 Iulie 7151 (1643), 

prin care se apără drepturile ei de proprietate în Siret (Inv. No. 59), și o 

hotarnică dela, Vasile Başota şi Petre Cheșco, din 8 Maiu 1264 (1756), pentru 

locul mânăstirii din Siret (Protocol tabular No. 153); apoi o copie a hriso- 

vului lui Grigorie Alexandru Ghica Vodă din 7 Ianuarie 7275 (1767), în care 

proprietatea, lui Ioan Zuz din Siret se apără contra călugărilor din Putna 

(Inventar No. 148); un hrisov al lui Grigorie loan Calimah din 17 lunie 1768,
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3). Carte domnească dela “acelaș fericit ctitor către acestiaşi boeri, să margă de iznoavă, să hotărască locul de prin prejurul târgului Siretului, să-l dea supt stăpânire sfintei mânăstiri Putna, din anii „Scăe 7265 (1757) Oc. îr (23) 
Fac Ff (3) scrisori. 

Mortasăpie şi vama din târgul Siretiului. 

1). În hrisovul cel mare dela fericitul ctitor Constantin Mihai 
Racoviţă voevoda, după alte mile domnești ce a făcut cu sfânta 
mânăstire Putna, a miluit numita mânăstire și cu aceasta, adică 
a dat voea şi poruncă, ca în toate săptămânile, Marţa, să se facă 
zi de târg, în târgul Siretiului, și vama și mortasăpia ce sar face pe vitele ce sar vinde, să o ia sfânta mânăstire ca să fie 
acest venit pentru ceară şi untdelemn și tămâie de treaba bi- 
sericii, din anii „âcăA, 7264 (1756) luni Ei (15). 

2). Alt hrisov mai mic dela, acestași fericit ctitor Costantin Mihai 
Cehan Racoviţă, voevoda, miluind şi rânduind, ca să aibă a luă 
sfânta mânăstire Putna mortasăpia și vama de toată vita ce sar vinde, și sar cumpără la târgul Siretiului peste tot anul, la toate 
zilele de târg şi cu poticele Vicovelor şi a Berhomitii, din anii 
„scăe 7265 (1757) Oc. re (22). 

3). În hrisovul cel mare dela fericitul ctitor Scarlat Ghica voevoda 
[care întru toate iaste asemene, cu hrisovul cel mare, dela fericitul cti- 
tor Constantin Mihai Cehan Racoviţă voevoda] miluește sfânta, mâ- 
năstire Putna și cu aceasta, adecă: mortasăpia și vama ce sar face 
pe vitele ce sar vinde la târgul Siretiului, să o ia sfânta mânăs- 
tire Putna, ca să fiă acest venit pentru ceară, și untdelemn, şi tămăiă de treaba bisericii, din anii „a£4s 7966 (1758) Ap. a (1). 

4). Carte domnească dela fericitul ctitor loann Teodor voevoda 
dată de volnicie Igumenului și atot Soborul dela sfânta mânăs- 

  

în care se apără dreptul târgoveţilor din Sireţ asupra pieţei principale de acolo contra, călugărilor din Putna (Inventar No. 149); o scrisoare a diva- nului Moldovei din 1771 privitoare la loan Zuz, care a clădit o casă pe locul mânăstirii (Inv. No. 151); o carte de judecată dela Constantin Dimitrie Moruz Vodă din 12 Noemvrie 1778, prin care se recunoaște mânăstirii dreptul de proprietate asupra unei case de piatră în Siret, dăruită de un anumit Blanar (Protocol tabular No. 154) și o copie de pe tabela, orașului Siret din 11 August 1816, unde se arată hotarul locului mânăstirese din Siret. (Inv. 
No. 160 și 163). 

Fila 19, a. 

Fila 19, b,
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Fila 21, a. 
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tire Putna, ca să ia vamă și mortasăpia dela toate vitele ce sar 

vinde şi sar cumpără la târgul Siretiului, cu poticele Sucevei, și 

a Berhomeţilor, din anii „atăa 7267 (1759) Fev. & (20). (1) 

5). Carte domnească dela fericitul ctitor Teodor voevoda, la Coste 

şi la alţi vameşi de Cernăuţi, să nu se amestece la vama și mor- 

tasăpia, dela târgul Siretiului, şi dela toate poticele cât ţine dela 

târgul Sucevei în sus până în Berhomete, ci să ia sfânta mânăs- 

tire Putna, din anii „3%ă33 726% (1759) luni r (3).(9) 

Fac î (5) scrisori. 

Grecii. 

1). Uric seris pe sârbiă, dela Ștefan voevoda, cum au venit 

Teoctist mitropolitul Sucevei, şi au vândut un sat al mitropolii, 

anume Grecii, lui Tador Prodan pisarului, drept (300) zolotlih 

turceşti, din anii „Susa 6972 (1464) Sep. (Ri) (12). 

2). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ștefan voevoda, 

cum au făcut schimb cu Marina femeia Lucăi Ecobăscul, fata lui 

Toader Prodan, i-au dat Mărie Sa o săliște aproape de Nistru, anume 

Gromovitnaia, şi adaos € (200) zlati tătărăști: iar ea au dat Mă- 

pii Sale satul Grecii pe Siret, pe care sat l-au dat Mărie Sa daniă 

sfintei mânăstiri Putnii, din anii „Suăs 6996 (1488) Aprilie s (6). (3) 

3). Mărturiă dela Dumitru Poniciu, ce-au luat brazda în cap, şi 

au arătat hotarul Grecilor, din anii „sf 7150 (1642) Mai â (1). 

4). Carte domnească dela Vasile voevoda, dat călugărilor de 

Putna, pentru hotarul Grecilor, cum că au rămas călugării pe 

târgoveţi după hotărire ce au făcut, și după mărturia lui Poniciu 

ce au mers cu brazda în cap, și întăreşte stăpânirea călugărilor, 

din anii „3fn 7150 (1642) Iuli £ (2). 

5). Carte domnească dela Vasile voevoda, dată Igumenului şi atot 

Soborul de la sfânta mânăstire Putna, ca să fie tari și puternici 

a apără seliștea Grecii, din anii „apa 7151 (1643) luli € (5). (4) 

6). Carte domnească dela Vasilii voevoda, dată lui Simon şi atot 

  

(1) Inventar No. 44. 

(2) Mânăstirea posedă un hrisov dela Grigorie Calimah Vodă din 17 lunie 

1275 (1161), care orânduește posesorului Simionel să plătească mânăstirii da- 

toria de vamă (inv. No. 198). 

(3) Protocol tabular No. 144; extras din acest uric in limba română, la Iorga, 

1. c., pag. 387, pe când Wickenhauser, |. c., pag. 166 îi pune greșit data pe 

anul 6995 (1487); cf. și Set. Onufri, pag. 1179—181. | 

(4) Inventar No. 39. 
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soborul dela sfânta mânăstire Putna, ca să [ie tari și puternici, 
a ţine tot hotarul Grecilor pe unde au ales și au hotărit Ştefan 
Murguleţ, și pe unde au jurat Dumitrașco Poniciu, și pe unde 
arată uricul, din anii „spăA 7154 (1646) luni îi (8). 

1). Carte domnească dela Eustratii Dabije voevoda, scris pe 
sârbiă, dată igum. și tuturor călugărilor de Putna, să stăpâ- 
nească tot hotarul Grecilor, pe unde sau hotărit trimisul lui 
Vasilii voevoda, şi pe unde au mers Poniciu cu brazda în cap, pe 
unde arată uricul mânăstirii, din anii r3pSa vl'l (1663) Ghen. 
Bi (12), - 

8). Suret dintru această carte domnească a lui Dabije voevoda, 
din anii „spâa 7171 (1663) Ghen. fi (12). 

9). Carte domnească dela Fustratii Dabije voevoda, dată călu- 
gărilor dela; sfânta mânăstire, cum au rămas călugării pe târgo- 
veţii din târgul Siretiului, și să stăpânească călugării moşia Grecii 
cu tot hotarul, după cum arată uricul, şi după cum au hotărit 
Constantin Ciogole spăt. şi pe unde au purtat Poniciu brazda în 
cap, din anii „afeR 7172 (1664) Apr. Ei (12). 

10). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, dată igum. 
și atot Soborul dela sfânta mânăstire Putna, să fie volnici a-și 
apără moșia Grecii, şi vadul Podului, din anii „scate 7245 (1737) 
Ghen. âi (11). 

11). Mărturiă hotarnică dela Vasili Buhăescui biv vel pah., 
şi dela Lupul Hadânbul vornic de poarta gd. cum au hotărât 
moșia Grecii, întru această hotarnică este iscălit şi Lupul Balș, 
din anii „3€0 7270 (1762). 

Fac âi (11) scrisori. 

Tereblece. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela Bogdan voevoda, dat sfintei 
mânăstiri Niamţul pe danie boerului Bărlici, pe satul Telebecinţi 
pe Siret, și pe satul Tresteneţ supt codru, din anii „35 7016 
(1508) Fev. & (2). (1) 

2). Zapis dela Teofil igumenul și dela tot soborul sfintei mâ- 
năstiri Niamţului, cum au vândut satul Telebecenţi lui Ursache, 
marele visternie drept în (280) lei, din anii „3p03 7177 (1669) 
Sep. ă (1). 

  

(1) Wickenhauser, |. e., pag. 188—190 și Protocol tabular No. 108. 

Fila 22, a. 

Fila, 23, a.
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5)./apis dela Ion Balș biv vel vornic, dat la mâna slinţii sale 

Calistru episcopul Rădăuţului, precum au vândut Sfinţii sale un 

sat întreg anume Telebecenţi pe Siret, cu vad de moară pe 
Siret, din anii „acâR 7232 (1724) Mai €i (15). (1) 

4). Suret di pe acest zapis al lui lon Balș vornic, iscălit de 
igumenul Dosofteiu, şi de tot soborul sfintei mânăstiri Putna, 

din anii „3câg 7232 (1724) Mai €i (15). 

5). Carte domnească dela Grigorii Ghica Voevod, cătră Letter 

vel căp. de Ropce pentru panțţiri ce trăesc pe moşia mânăstirii. 

Putna, la Tereblece, să împlinească dela dânșii banii după cum 

au avut tocmeală, din anii „acii3 7257 (1749) Ghen. €i (15). 

6). Mărturiă dela Varlam monah, pentru hotarul Tereblecii, din 

anii „3co 7270 (1762) Oc. Si (16). 
1). Mărturiă hotarnică dela Vasile Buhăescul biv vel păh. 

şi dela I.upul Hadânbul, vornic de poarta gd., cum au hotărit 

moșia mânăstirii Putna, Tereblece, din anii „ac9 7270 (1762). (3) 

Fac 3 (7) scrisori. 

Camănca. 

1). Uric scris pe sârbiă dela Alexandru voevoda, dat boerului 

Cupcin dvornic, cum i-au dăruit și i-au întărit satele Hănteştii 
pe Siretiu şi Grigorovţii mai sus de Dragan, și Cutul, și satul 

Camănea pe Siret, din anii „suâa 6939 (1421) luli €i (15). (1) 

Fac ă (1) scrisori. 

2). Suret din hotarnica Berestii, moșia mânăstirii Slatina, de 

cătră Camănca, moșia mânăstirii, din anii „3cH8 7252 (1744) lu- 

li €i (15). (4) 

3). Scrisoare dela Pahomie igum. Slatinii cum sa așezat cu 

hotarul moșii Berestii, de cătră moșia Camănca și cum au trimis 

și scrisoare osebită cu iscălitura a tot soborul Slatinii, și cu pe- 

cete mânăstirii, din anii „3c9 1270 (1762) Oc. Si (16). (5) 

4). Scrisoare dela Igumenul Pahomii şi dela tot Soborul mâ- 

năstirii Slatinii, dată lui Pahomii lgumen Putnii și atot sobo- 

(1) Protocolul tabular No. 109. 

(2) Protocol tabular No. 110. 

(3) L. e., No. 111, în care este indusă şi ziua de 1 Noemvriea hotărniciei. 

(d) Protocol tabular No. 181. 

(5) Inventar No. 191.
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rul, cum sa aşezat cu moșie Bereschia ce se hotărâşte cu Ca- 
mănca, din anii „3c6 7270 (1762) Oe. €i (15). (1) 

5). Hotarnică pe moșia Camănca, dela Vasilii Buhăescul biv 
pah. și dela Lupul Hadânbul vornic de poarta gd., cum au ho- 
tărit moşia Camănca, din anii „sc6 6270 (1762) Noev E (2).(2) 

Fac € (5) scrisori. 

Petrecenii. | Fila 26, a. 

1). Suret di pe ispisocul lui Ştefan vodă, ce iaste scris pe 
sârbiă, ce au dat de întăritură şi de stăpânire lui Gavriil vis- 
tiarnic pe toate sate, între care iaste și Mihailovţii, unde se 
împreună Siretiurile și unde a fost jude Petric (care sat să nu- 
mește acmu Petrecenii), uricul cel adevărat iaste la şăt. Petre 
Chiaşco, din anii „sks 7026 (1518) Noev.$ (9). 

2). Zapis dela Andrei fecior lui Mihașco de Petreceni, la mâna 
lui Istratii Dr6botă, cum i-au vândut a patra parte de Petreceni, 
parte tătăni-său lui Mihașco parte de sus dreaptă, din anii pstr 
"7203 (1695) Noev. ă (1). 

3). Zapis de daniă, dela Prodan vătavul de înblători ot Cer- 
năuţi, nepot preotului Vasian de Petreceni, cum au dăruit sfintei 
mânăstiri Putnii, a patra parte sat de Petreceni, parte preotului 
Vasian, moșului său, din anii „act 7240 (1732) Au. F (3). (3) 

4). Zapis dela Nestor Drâbotă, dat sfintei mânăstiri Putna, Fila 25, b. 
precum a vândut numitei mânăstiri, a patra parte și jumătate 
de sat Petreceni, drept âu (38) lei, din anii „ăcăe 7265 (1757) 
Dec. R (20). (4) 

5). Mărturiă hotarnică dela Vasile Bubăescul biv vel pah. și 
dela Lupul Hadânbul vornic de poarta gd., cum a hotărit această 
moşiă Petrecenii, din anii „s£0 7270 (1762) Oc. â (1). (5) 

Fac € (5) scrisori. 

Tomeşti. Fila 26, a. 
1). Uric scris pe sârbiă, dela Ştefan voevoda, dat boierului 

usii Șerbici de întăritură și de stăpânire pe satul Tomeștii pe 
Siriţel, din anii „Ssusin 6998 (1490) Mart. &i (12) 

(1) Protocol tabular No. 114, însă cu datul din 15 Octomvrie 1761. 
42) Protocol No. 113. 

13) Protocol tabular No. 115, 

(4) Protocol tabular No. 116. 

(5) L. e., No. 117.
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Fila 27, a. 

Fila 28, a. 
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2), Suret dintru acest uric ce sau scris mai sus, tălmăcit și 

scris de arhimandritul Vartolomei, din anii „Siiun 6998 (1490) 
Mart. Ei (12). 

3). Mărturiă hotarnică, dela Vasile Başot stolnic, și dela Petre 

Chiaşco vel căp. cum au hotărit această moșiă Tomeştii, din 

anii „$căr 7263 (1755) Oc. & (20). (1) 

4). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă. 

voevoda cătră Răducanul biv vel med., să plinească K (20) lei 

dela Gheorghii Volcinschii, ci-i luasă pentru boerescul dela oa- 

menii de Tomești, din anii „3€%A, 7264 (1756) luni €i (15). 

5). Mărturiă hotarnică, dela Vasilii Buhăescul biv vel pah., şi 

dela Lupul Hadânbul vornic de poartă dg., cum au hotărit 
această moșiă Tomeștii, din anii „3€0 7270 (1762). 

Fac € (5) scrisori. 

Cupca. 

1). Uric scris pe sârbiă dela Alexander voevoda, dat boerului 

Ivan Cupcin pe două sate, Cupca, unde eră casa lui, și Niagovţi 

peste Prut, din anii „Sia€ 6935 (1427) Mai Ra (27). 
2). Uric dela Ştefan voevoda, dat de judecată și de întărire 

Maruşcăi şi Mihnei nepotului ei, pe toate satele lui Cupcin, și 

pe toată averea, lui, din anii „Suiig 6982 (1474) Au. ks (26). 

3). Mărturiă dela Costantin Volcinschi pentru Turculeţ, cum 

sau învoit la hotărire Cupcii, de cătră Pătrăuții lui, din anii 
„30 7270 (1762) Oc. € (5). 

4). Mărturiă hotarnică, dela Vasilii Buhăescul biv vel pabh., 

şi dela Lupul Hadânbul vornic de poarta gd., cum au hotărît 

acest sat Cupca, din anii sate 7270 (1762) Oc. €i (15). (2) 

Fac A (4) scrisori. 

Ciudiul. 

1). Daniă dela Sora, fata lui Simeon, cum au dăruit la moarte 

ei, din a treia parte de sat jumătate. Așijdere din ceelaltă jumă- 

tate din a treia parte de sat Ciudiul, partea lui Nicoriciu, fră- 

ține-său Grigorii. (Anul nu-i scris). 

(1) L. c., No. 118. Petre Chiașco a subscris această mărturie în 20 Oc- 
tomvrie 7263 (1'755), iar Vasile Başotă abiă în 29 Maiu 7270 (1762). 

(2) Protocol tabular No. 119.
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2). Zapis dela popa Vasian din Ciudeiu, și dela Pănulen de 
acolo, precum au vândut o parte de ocină din sat din Ciudiu a 
treia parte de loc, dumisale visternicului Pelin, drept 5 (70) lei. 
(Anul nu-i scris). Ghen. RA, (94). 

3). Carte domnească dela Vasilii voevoda cătră Coste dela 
Lucavăţ, să margă la sat la Ciudeiu să-l hotărască. Să aleagă 
niște părți de ocină a Gligorcii, a popii lui Vasian și a lui lonașco 
Turculeţ, din anii „pHA, 7154 (1646) luni îi (18). 

4). Mărturiă dela Erimia Murguleț, și dela alţi oameni, precum au 
vândut Vidraşco- nepotul Mândrii, lui Grigorce vel Ilișești jumătate 
dintru a, treia parte, și a șasă parte, din sat din Ciudeiu, din anii 
73fus 7157 (1649) Fev. Re (22) drept șn (150) taleri bătuţi. 

5). Zapis dela popa Vasian ot Ciudeiu, cum au vândut lui Pe- Fila 28, b. 
lin visternicul a lui moșiă din sat din Ciudeiu, ce s'a alege dintr'a 
treia parte de sat, din jumătate, drept ai (40) lei, din anii „afăe 
7162 (1654). | 

6). Zapis dela preotul Vasian ot Ciudiu, și dela fratele său Gri- 
gorii, și dela Pănuleţ precum au vândut visternicului Pelin a treia 
parte din sat din Ciudeiu, parte din mijloc, drept 9 (70) lei, din 
anii „%păs 7166 (1658) Oc. fi (12). 

1). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda cătră igume- 
nul de Dragomirna, pentru nişte vecini a lui Pelin ce au fost vis- 
ternic din sat Ciudeiu, din anii „3păs 7166 (1658) Mai fn (28). 

8). Carte domnească dela Ştefan voevod cătră Simeon Tren- 
chișu pentru cumpărătura satului Ciudeiului și cu vecinii după 
jaloba boerinului Pelin ce au fost vist., din anii „3făa 7169 (1661) 
Sep. s (9), 

9). Zapis dela Gavril şi Mihălache nepoţii Pelinoaia, c'or aduce 
pe Vasile vărul lor care au furat zapisele Ciudiiului, dela mă- 
tușesa Pelinoaia. (Anu nu iaste scris) Mai â (30). 

10). Ispisoe domnesc, dela Iliaș Alexander voevoda, dat Nastasii pila 29, a. 
jupănesii lui Pelin ce au fost visternic, de stăpânit satul Ciudiul, 
din „3f0s 7176 (1668) Au. i (8). 

11). Daniă dela Maria comisoaia fata lui Grigorii Pelin, pre- 
cum au dăruit hinului său lui Iordache când lau botezat jumătate 
de sat de Ciudiu, pe Sireţel, din anii „afun 7198 (1690) Fev. â (1). 

12). Danie, dela Maria comisoe dela soru-sa Irina stolniceasa, 
precum au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii, a lor dreaptă ocină



Fila 30, a. 

Fila 30, b. 

şi moșiă un sat ce să chiamă Ciudiul, în ţinutul Sucevii, și cu 

şapte vecini, din anii „atei 7215 (1707) Au. €i (15). (1) 

13) Mărturiă hotarnică dela Vasilii Buhăescul biv vel pah,, şi 

dela Lupul Hadânbul, cum au hotărit această moşiă Ciudiul, din 

anii „so 7270 (1702), (2) 

Fac ri (13) scrisori. 

Crasna. 

1). ispisoc dela Ştefan voevoda, scris pe sârbiă, dat Igumenului 

iromonah Agaton și atot soborul dela sfânta mânăstire Putna, 

pe zapisul ce au avut dela răpăosatul Filofei Episcop Hușului, 

de întăritură şi de stăpânire satul Crasna, din anii „3pka 7121 
(1613) Ghen. âi (11). (3) 

2). Suret di pe acest uric a lui Ştefan vodă, ce sau scris mai 

sus, tălmăcit și scris de Vasilii Popăscul, ispisocul din anii „âpka 

7121 (1613) Ghen. îi (11), iară suretul din anii „scâr 7233 (1725) 

Ghen. i (8). 
3). Ispisoc dela Gheorghie Ştefan voevoda, dat sfintei mânăstiri 

Putnii, de întăritură, și de stăpânire pe satul Crasna, ce l-au cum- 

părat Filofei Episcopul Hușului, și l-au dat danie sfintei mânăstiri 

Putnii, din anii „36ă8 7162 (1654) Ghen. a (9). 
4). Suret din scrisoare răpăosatului Calistru Episcopul Rădău- 

țului, dată acea scrisoare lui Miron Gafenco, întru care adeve- 

rează cumcă jumătate de sat Crasna iaste a lui Miron Gafenco, și 

fiind în mijlocul moșiilor mânăstirei Putnii altul nu încape să 
cumpere. 

5). Tot întru acea scrisoare a vlădicăi lui Calistru, după moarte 

vlădicăi lui Calistru, au scris și părintele Antonii vlădica de Ră- 

dăuţi, cum că sau socotit împreună cu igum. de Putna, și 
nici de cum nu li au dat mâna să întoarcă banii, și pentru aceea 

a dat voia lui Miron Gafenco, să-și stăpânească moşia, din anii... 

6). Suret di pe ispisocul lui Grigorii Ghica voevoda dat acel 
ispisoc lui Miron Gafenco, de stăpânire jumătate de sat Crasna 

(1) Protocol tabular No. 120. 

(2) Protocol tabular No. 121. 
(3) L. e., No. 122.
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cu toţi vecinii, ispisocul iaste din anii „scâu 7238 (1730) Ghen. 
&i (15), iară suretul din anii „sce 7270 (1762) Sep. ă (1). (1) 

7). Carte domnească dela Constantin Cehan Racoviţă voevoda, 
cătră is. de ţinutul Sucevii, să margă să hotărască satul Crasna, 
ce iaste a sfintei mânăstiri Putnii, din anii „3€nn 7258 (750) Mart. 
îi (11). 

8). Carte domnească dela, Constantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 
voda, dată lui Calistrat igum. şi atot soborul de la sfânta mă- 
năstire Putna, să stăpânească tot satul Crasna, din anii s„căA 
7264 (1756) Mai (Ra) (21). 

9). Mărturiă hotarnică, dela Vasilii Buhăescul biv vel pah, și 
dela Lupul Hadânbul, cum au hotărit jumătate de sat Crasna 
din anii „3€0 7270 (1762). (2) 

Fac a 9 scrisori. 

Ropce. 

1). Zapisul lui Toader Paholce, dat la mâna lui Ştefan vornicul 
de Cândești precum i-au dăruit a patra parte de Ropce din jos, 
din anii „acâg 7232 (1724) Au. Hi (8). 

2). Zapisul lui Vasile Ropceanul dat la mâna lui Calistru epis- 
copul de Rădăuţi, cum i-au făcut sfinţie sa bine de i-au dat $ (100) 
lei bătuţi, de sau scos din robiă, şi cum au pus zălog la sfin- 
ție sa, a patra parte de sat de Ropce, și cu vecini, la vade 
adecă, Mart, din zece zile până la Sântă măriă, iar nedând banii 
la zi însemnată, să fiă această moșiă şi cu vecini, veșnică a sfin- 
ţii sale. (3) 

3). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevod dată lui Ma- 
carie Igumenul de Putna, ca să stăpâniască vecinii din Ropce, 
din anii „3cmA 7244 (1736) luli fa (27). (4) 

4). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevod cătră vel 
căp. de târgul Siretiului pentru o moară dela Ropce, a mânăstirii 

(1) Inventar No. 131. 

(2) Protocol tabular No. 123, unde se induce şi ziua, de 2 Noemvrie. 
(3) DL. e., No. 124. După mărturia hotarnică din 2 Noemvrie 1762, acest zapis 

s'a făcut în anul '200 (1692); din aceste date, dacă sunt adevărate, s'ar puteă, 
deduce că Calistru dejă în anul 1692 eră episcop de Rădăuţi. 

(4) Inventar No. 28. - 
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Putnii ce au făcut-o un preot pe locul mânăstirii, și au dat-o da- 

nie mânăstirii, din anii „acma 17249 (1741) Ghen. €i (15). 

5). Mărturiă dela oamenii din Ropce, pentru hotarul moșiei 

Ropeii, parte sfintei mânăstiri Putnii — —. 

6). Carte domnească dela loann Teodor voevoda, dată lui Cos- 

tân, feciorul lui Ștefan Cotruţă, ca să stăpânească a patra parte 
din Ropce, parte din jos (unde este acum parte mânăstirii) din 

anii „3căn 7268 (1760) Iuli 4 (7). 

7). Mărturiă hotarnică dela Vasile Buhăescul și dela Lupul Ha- 

dânbul vornic de poarta gd., cum au hotărit această moșiă Ropce, 

„360 1270 (1762). (1) 

Fac â (7) scrisori. 

lordănestii. 

1). Carte domnească dela Scarlat Ghica vvda la Dinul Canta- 

cuzino biv vel ban, i la Lascarache biv vel comis, să margă să. 

hotărască un sat întreg anume lordăneştii a lui Grigorii Hăjdău, 

din anii „căe 7265 (175%) luli a (9). (2) 

2). Mărturiă hotarnică, dela boeri mazili Ştefan Stârce, Toader 

Calmăţchii, Pavel Morţun, cum au hotărit satul lordăneștii, a lui 

Grigorii Hăjdău, din anii „$căs '7266 (158) Noev. îr (23). 
(3) Daniă dela Grigorii Hăjdău, cum au dăruit sfintei mânăstiri 

Putnii, satul lordăneștii, ci iaste în ţinutul Sucevii, pe apa Sire- 

tiului, din anii „Scăa 7269 (1761) Au. Si (16). 

Fac f (3) scrisori. 

Carapciul. 

1). Scrisoare dela Marina cniahine a boeriului Vasilii Orăș biv 

hetman, la mâna lui Gheorghia Văsienescul de Carapciu, precum 

li-au întors Carapeiul, și și-au luat dela dânșii banii căs (296) ta- 
leri bătuţi, dela Gheorghii, și dela Vasilii âa, (34) taleri, din anii 

„%pkr 7123 (1615) Mart. €i (15). 

  

(1) Protocol tabular No. 125. Mânăstirea posedă și o învoială făcută în Cer- 
năuţi în 23 August 1775, ca ea să ţie a patra parte a Ropcei de jos, iară. 

Ursache Soroceanul și Ursachi Coșotanul celelalte părţi (Protocol tabular 
No. 126). 

(2) Cf. excerptul la Iorga, 1. e., pag. 427, care se pare că-i greșit.
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2), Ispisoc dela Ştefan Vasilii voevoda, dat lui Isac şi leremii 
feciorii lui Miron de Carapciu, pe vecini, din anii „3păa 7169 (1661) 
luni &i (12). 

3). Ispisoc dela Ştefan Vasilii voevoda dat feciorilor lui Gheor- 
ghii, şi a lui Vasile, pe moara dela Carapciu, ca să o ţie pe ju- 
mătate cu Mironescul, precum le iaste şi satul Carapciul în jumă- 
tate, din anii „36ăa 7169 (1661) luni Ei (12). 

4). Mărturiă dela popa Ivan din Mamurniţi, duhovnicul lui Mi- 
ron de Carapciu cum s'au dat Miron pe mâna lui Nacul de Săishău 
cu totul, şi cu moșia din Carapciu, pentru că l-au grijit la nepu- 
tinţile lui, din anii „3pha 7181 (1673) Ghen. E (20). 

5). Zapis dela Isac, sen Vaseliciu din Carapciu, precum au 
vândut moșia lui ci iaste în Carapciu în jumătate de sat două 
părţi, Nacului de Săishău drept —, din anii „apiir 7183 (1675) Dec.— 

6). Zapis dela Isaia Nacul, la mâna lui Gavrilaș Nacul, pentru 

o moșiă a comisului Dumitrașco, anume Lucoviţ, din anii zacâi 
7214 (17706) | 

7). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevod cătră Cos- 
tantin Silion biv vel med. pentru nişte scrisori a Carabciului, 

după jaloba lui Dumitrașco Nacul de Săishău, din anii „3eain 
1248 (1740) Aug. A (4). 

'8). Carte domnească, dela Grigorii Ghica voevod, dată lui Du- 
mitrașco Nacul de Săishău, să fiă volnic a stăpâni jumătate sat 
Carapciu pe Siretiu, din anii „acmu 7248 (1740) Aug. € (5). 

9). Zapis dela Costân cel bătrân, și dela alţi oameni din Ropce, 

pentru hotarul Carapciului, din anii „ach3 7257 (1749) Fev. E (2). 
10). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă 

vvod, cătră Dinul Cantacuzino, să meargă la Carapciu să-l ho- 
tărască părțile lui Daniil Nacul, din anii „3cHu 7258 (1750) Fev. A (4). 

11). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă 
voevoda cătră Costache Razul vel vornic, pentru toemala oame- 
nilor din Carapciu cu răzeşii de acolo, din anii „acu 7258 (1750) 
luli € (5). 

12). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă 
voevoda, la lordache biv vel pah. să hotărască Carapciul, din 
anii „scă '7260 (1752) luli € (5). 

13). Mărturiă hotarnică dela . . . . căpitan, şi dela Toader Bă- 
deliță vornic, cum au hotărît Carapciul, din anii „3€% 7260 (1752) 
Oc. îi (14). 
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14). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă, 
voevoda, cătră Vasilii Başotă biv vel med., şi cătră Petre Chiaşco, 

să margă să hotărască Carapciul, moșia lui Daniil Nacul, din 

anii „3căa, 1264 (1756) Mai Si (16). 
15). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă 

voevoda, către Răducanul biv vel med., is. Sucevii, să trimiată 

pe Petre Chiașco, și pe Toader Bădeliţă mazili, să hotărască. 

Carapeiul, moşia lui Daniil Nacul, din anii „Scăe 7265 (1757) Ghen. 

Si (16). 
16). Carte domnească dela Scarlat Ghica vvd, dată lui Daniil 

Nacul monah, câte cât să ia adetiul dela oamenii ce trăesc pe 
moșia lui Carapciul, din anii „%căe 7265 (1757) luli Si (16). 

17). Dania monahului Daniil Nacul, fecior lui Gavrilaș Nacul, 
cum au dat sfintei mânăstiri Putnii jumătate de sat Carapciul, 
care iaste în ţinutul Sucevii pe apa Siretiului, din anii „3căe 

7265 (1757) Dec. a (1). (1) 
18). Carte domnească dela Scarlat Ghica voevod, cătră Dinul 

Cantacuzino biv vel ban, i Lăscărache biv vel comis, is. de ţi- 

nutul Sucevii, să hotărască moșia Carapciul, din anii „acăe 7265 

(1757) luli kg (29). 
19). Mărturiă dela Ştefan Halac, și dela Lupul Bojăscul, şi dela. 

zeci oameni cu dânșii, cumcă trimișii Dinului, vel ban, i a lui 

Lăscărache, anume: Toader Calmăţchii, Pavel Morţun, Ştefan. 

Stârce au hotărît pe strâmbătate, din anii „4că3 7267 (1759) 
Noemv. k& (92). 

20). Mărturiă hotarnică dela Vasilii Buhăescul, biv vel pab., și 

dela Lupul Hadânbul vornic de poarta gd., cum au hotărit. 

această moşiă Carapciul din porunca gd., după cererea igume- 

nului Pahomie, și atot Soborul dela sfânta mânăstire Putna, din 

anii „300 7270 (1762) Oc. (20). (2) 

Cuciurul = Cozminul. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela Alexander voevoda, dat boe- 

riului Buhuș, pe sat Cuciurul, din anii „sua 6930 (1422) Dec. ke (25). 

2). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ştefan voevoda, 

(1) Protocol tabular No. 127, care însă are datul din 1 Septemvrie 1757. 

(2) L. e., No. 128.
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cum au miluit sfânta mânăstire Putna, cu tiascul cerăi, din târgul 
Siretiului, şi cu S (6) boştinare, și cu morile din târgul Sire- 
tiului, şi cu sladniţa, şi cu vama cea mică ot Suceavă, ci iaste 
în Jicove, şi cu satul Cozminul, din anii „siţus 6996 (1488) 
April r (3). (1) 

3). Urie scris pe sârbiă, dela Petru voevoda, dat de întăritură, 
şi de stăpânire, sfintei mânăstiri Putna, pe satul Cuciurul, care 
sat iaste dat numitei mânăstiri, daniă dela mătuşa Mării Sale Ro- 
xanda doamna lui Bogdan vvd, din anii „aiir 7083 (1575) Mart 
A (30). (2) 

4). Suret din uricul lui Ștefan vodă, pentru satul Cozminul, şi 
pentru alte miluiri, din anii „Suăs 6996 (1488) April F (8). (3) 

5). Ispisoc dela Ştefan voevoda, scris pe sârbiă, dat sfintei mâ- 
năstiri Putna de întăritură, şi de stăpânire satul Cuciurul, din 
anii „43% '7060 (1552) Ap.” 10.14) 

6), Carte domnească dela Gheorghia Ghica voevoda, dată igum. 
și atot soborul dela mânăstire Putna, să-şi cheme oameni străini 
pe Seliștele, din Cozmin și din Cuciur, din anii „îpăs 7166 (1658) 
Mai in (28). 

7), Scrisoare dela Andreeșu Turcul, la mâna arhimanăritului 
lerimii, și a ig. Iosif, și la tot soborul mânăstirii Putnii cum i-au 
dat Turcului Cuciurul să-l stăpâniască în vremile nepăcilor, din 
anii „sc 7202 (1694) Mai â (1). 

8). Carte domniască dela Antiohii Costantin voevoda, dată 
sfintei mânăstiri Putnii, pentru satul Cuciurul, să nu dea la dom- 
nie desetină de stupi și goștină de oi, nici de mascuri, ci să 
goştinească igum. de Putna, din anii „acei 7215 (1707) Fev. € (5). 

9). Ispisoc domnesc dela Mihai Racoviţ voevoda, pentru satul 
Cuciurul, să fie scutit de desetină, de goştină, să-i gorștiniască 
igum. de Putna, din anii „acâi 7216 (1708) Dec. îi (11). 

10) Ispisoe domnesc dela Nicolai voevoda pentru satul Cuciurul, 
să fiă în pace de desetină de stupi, şi de gorştină, şi de mascuri 
și de solărie i proce, din anii „actii 7218 (1710) Fev. ș (9). (5) 

(1) Wickenhauser, ]. c., pag. 166—169 şi Protocol tab. No. 130. 
(2) Dr. Popescul, 1. c., pag. 47—52; Codrescu, în Uricariul, XI, pag. 9; 

Wickenhauser, ]. c., pag. 194—196 și Protocol tabular No. 129, 
(3) Protocol tabular No. 130 şi o traducere română sub Inventar No. 134, 

făcută în anul 7257 (1749) în 7 Iunie. 
(4) Wickenhauser, Geschichte der Klâster Woronetz und Putna, |, pag. 75. 
(5) Inventar No. 173. 
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11). Carte domnească dela Nicolai Alexandru voevoda, pentru 

satul Cuciurul, să fiă scutit de desetină, de gorștină, din anii 
„sk 7220 (1712) Ghen. î (10). 

12). Carte domnească dela Nicolai Alexandru voevod, pentru 

satul Cuciurul, să fiă în pace de desetină, i proce, din anii „scr 
7223 (1715) Mai ri (13). 

13). Carte domnească dela Mihai Racoviţă voevoda, pentru 

satul Cuciurul tij pentru această scutială, din anii „scaa, 7234 
(1726) Mart. € (5). 

14). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevod, cătră Du- 

mitrașco Macri, staroste de Cernăuţi, pentru Cernăuţeni ci șed 

pe moșia mânăstirii, din anii „scâ3 7237 (1729) Ap. €i (15). 

15). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevod, cătră Cos- 

tantin Silion Starostele, de Cernăuţi, pentru oamenii lui Bainschii, 

din anii „3cm 7240 (1732) Mai î (10). (1) 

16). Carte domnească dela Costantin Nicolai voevoda, cătră 

Nicolai Costân Staroste de Cernăuţi, și Manole biv vel căp, 

pentru că împresură Bainschii, moșia Cozminul, să margă să 

hotărască, din anii „scma 7242 (1734) Ghen. Bi (12). 

1). Carte domnească dela Costantin Nicolai voevoda, dată lui 

Macarii Igumenul și atot Soborul dela sfânta mânăstire Putna 

pentru satul Cuciurul, să fiă în pace de conace de podvozi, de 
cai de olac, și de solăriă, și de folăriă, cum și mânăstire şi pos. 

lușnicii mânăstirii, din anii „3cme 7242 (1734) Ghen. Fi (13). 

18). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, dată lui Ma- 

carii Igum., și atot soborul de la Sfânta mânăstire Putna, iarăși 

pentru aceste scutele, din anii „âcatA, '7244 (1736) Ghen. î (10). 

19). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevod cătră Vasilii 

Roset biv vel șat., să margă să hotărască Cuciurul despre ho- 

tarul satului Mihalciul, din anii „scats 7247 (1739) Ghen. î (10). 

20). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevod, cătră Ma- 
nole biv vel căp., pentru Bainschii că şi-au făcut casă și sloboziă 

pe locul moșii Cozminului, să margă acolo, și să scoată pe oa- 

meni de pe locul mânăstirii, din anii „ses 7247 (1739) Ghen.î (10). 

21). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevod, dată Arhi- 

mandritului Macarii, și atot soborul dela sfânta mânăstire Putna, 

de apărat hotarul a trei sate, Cuciurul, Cozminul și Ostriţa, de- 

spre Baranii din Cernăuţi, din anii „cms 7247 (1739) Mart. A (4). 

(1) L. e. No. 24.
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22) Mărturiă hotarnică dela loann Rapel, staroste de Cernăuţi, 
şi de alți boeri, cum au hotărit Cozminul şi Cuciurul, din anii 
„3CHs 7257 (1749) Mai n€ (25). 

23). Carte domnească dela Constantin Mihai Cehan Racoviţă 
voevoda, pentru satul Cuciurul, ca să fiă în pace de conace, de 
solărit i proce,, din anii „scia 7259 (1751) Mart. ka )29). 

24) Carte domnească dela Matei Ghica voevod pentru satul Cu- 
ciurul, iarăș pentru această scutială, din anii „aăr 7263 (1755) 
Ghen. K (20). 

25). Carte domnească dela Matei Ghica voevoda pentru satul 
Cuciurul, iarăș pentru această scutială, din anii „seăr 7263 (1755) Fev. €i (15). | 

26). Carte domnească dela Constantin Mihail Cehan Racoviţă voevoda, cătră Iordache Cantacuzino biv vel pah., Staroste de Cer- năuţi, să margă la Cleșcăuţi, Cozmin, Cuciurul și Ostriţa, să în- drepteze hotarăle mânăstirii Putnii, din anii „s€%A, 7264 (1756) 
Au. s (6). 

27) Carte domnească dela Constantin Mihai Cehan Racoviţă 
voevoda, pentru satul Cuciurul, să fiă apărat de solărit, de folă- rit, cum și mânăstire și păstorii mânăstiri, din anii „3căA, 7264 
(1756) Mai ka (21). 

28) Carte domnească dela Matei Ghica voevoda cătră Inăcache 
Starostele de Cernăuţi, pentru Cuciureni, să-i supuiă la posluşania 
sfintei mânăstiri, din anii „s6%e 7265 (1757) luni ar (93). (1) 

29) Carte domnească dela Scarlat Ghica voevoda, pentru satul 
Cuciurul, să fiă scutit de folărit și de solărit i proce., și mănăs- tire, și păstorii mânăstirii, din anii râtăe 1265 (1757) luni âr (23). 

30) Carte, mărturiă, hotarnică, dela Anghirii vel ban, Staroste de Cernăuţi şi dela alţi boieri, cum au hotărât Cozminul, de cătră 
Lueaviţa, din anii „acoa 7271 (1763) Mai €i (15) 

Fac î (30) scrisori. 
Câte scrisori a Cuciurului mi-au dat fratele Gherman mai pe urmă, după ce au venit dela Cuciur. 
1). Un suret din ispisocul lui Petru vodă, pentru satul Cuciurul. 

din anii „sir 7083 (1575) Mart. â (30). (2) 
= A Cozminului = 

  

(1) Datul se pare greșit, deoarece Mateiu Ghica a domnit numai până la anul 1756; cf. Xenopol. Istoria Românilor, V, pag. 138. 
(2) Wickenhauser, 1. c., pag. 194—196. 
Dimitrie Dan, Mânăstirea şi comuna Pulna. 13 
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2). Hotarnică, pe satul Cozminul, dela Gavril vtorii logofăt, din 

anii „3p9e 7175 (1667) Mart. €i (15). 
3). Carte domnească dela Iliaș Alexander voevoda, cătră Gher- 

man vornicul, să hotărască Cozminul, din anii „3p9e 7175 (1667) 

Ap. RA (24). 
4). Zapis, dela Stratulat Volcinschii, şi dela frate-său Arsenii, pre- 

cum Sau învoit cu călugării de Putna, pentru hotarul Cozminului, 

din anii „afoe 7175 (1667) luni € (5). 
5). Ispisoc dela Iliaș Alexander vvod pe satul Cozmin, de întă- 

ritură şi stăpânire, din anii „3pos 7107 (1669) Ap. Si (16). 
6). Izvod scos din uricul lui Ştefan vvd, pentru hotarul Coz- 

minului, din anii „aco 7270 (1762) Ghen. ă (1). 

lar preste tot fac âs (36). (1) 

Clicicovți. 

1). Urie scris pe sârbiă, dela Ştefan voevoda, dat lui Grozi, pe 
sat Clicicovţi, din anii „Suaig 6942 (1434) Fev. î (10). (2) 

2). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ştefan voevoda, 

precum au cumpărat satul Clicicovţi dela Pătr și dela fraţii lui, 
feciorii lui Daşcov Clicicovschii, nepoți lui Mihail Grozii, drept. 
n (250) zlati tătărăști, și cum au cumpărat o prisacă Comarna, 

dela Anastasii igum. ot Moldoviţă, drept că (260) zlat tatărăști, 

şi li-au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii, din anii „Sun 6998 

(1490) Maxt Si (16). (3) 
Fac & (2) scrisori. 

Ostrița. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ştefan voevoda, 
cum au cumpărat dela boiariul Tăbuci i dela fratele lui Pojar, 

un sat pe Prut, anume Ostriţa, drept € (200) zlati tătărăști, și l-au 

(1) Mânăstirea posedă o hotarnică a Cosminului din 7254 (1746) sub Inv. 

No. 135, un hrisov din 30 Aprilie 1749 cu privire la Cosmin (Inv. No. 134), 
şi un hrisov dela Ioan Teodor Vodă din 15 Ianuarie '7267 (1759) cu privire 
la niște pagube făcute pe fânețele Cuciurului (Inv. No. 186). 

(2) Wickenhauser, |. c., pag. 149. 
(3) L.c., pag. 176, şi Protocol tabular No. 131, însă cu datul greșit de & 

Martie.
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dat daniă sfintei mânăstiri Putnii, din anii „Sin 6980 (1472) 
April Re (25). (1) 

2). Răvaş dela Savva, proin mitropolit, cătră Ion biv. hat., pentru 
hotarul Ostriţii, din anii „saca 7230 (1722) Iuli Re (22). 

3). Suret dintru acestaş răvaș al Savvei proin mitropolit, din 
anii „âca 7230 (1722) Iulie fe (22). 

4). Mărturiă hotarnică dela Toader Carp biv jit., și dela Miron Gafenco uricariu, cum au hotărît Ostriţa, din anii „scme 7245 (1737) Iunie Ra (29). 
5). Carte domnească dela loan Nicolai voevoda, cătră Gavriil Niculce biv med. pentru dijma a locului celui de pricină dela, Ostriţa, din anii :„36HA, 7254 (1746) Ghen. 6 (12). 
6) Scrisoare dela Ion Neculce spăt. la mâna lui Constantin vel Pila 4, b. logof., puindu-și zi, să mai iasă la divan, pentru hotarul Boia- nului cu Ostriţa, din anii pacfia 7957 (1749) Iulie ă (8). 
7). Caxte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă voevoda, cătră Vasilii Crupinschii staroste de Cernăuţi, pentru boerescul oamenilor din Ostriţa i Mologhia, din anii „3că '7260 (1752) Fev. Ka (29). 
8). Carte domnească dela Matei Ghica voevoda, cătră Rădu- canul biv vel med, pentru oamenii din Ostriţa i din Mologhia, care nau vrut să-și dea zăciuială din fân, din anii „scăa 7261 (1753) Iuli K s (26). , 

:9). Carte domnească dela Matei Ghica voevod, dată lui Gheorghii igum. de Putna, de stăpânit moșiile, Ostriţa și Mologhia, din anii „scă8 7262 (1754) Ghen. f (10). 
10). Carte domnească dela Matei Ghica voevoda, pentru vadul morii dela Hucău, din anii „acăr 7263 (1755) Ap. ke (25), 11). Scrisoare dela Ion Stir, și dela Holban, cătră staroste de Cernăuţi, pentru vadul morii dela Hucău, din anii „scăr 17263 (1755) luni €i (15). 
12). Carte de judecată dela Ion lamandi vel jit. şi dela Cos- tantin vel armaș, pentru iazul: dela Hucău, din anii râcăr '7263 (1755) Iunie Kr (23). 
13). Carte domnească dela Matei Ghica voevoda cătră Ialne biv Fila 45, a. vel cliucer, pentru moara dela Hucău, din anii „3C%A, 7264 (1756) Ghen. âi (11). 

  

(1) Wickenhauser, 1. c., pag. 159—160, și Protocol tahular No. 132,
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14). Anaforă dela veliţii boiari, cătră Costantin Mihai Racoviţă 

voevodă, pentru judecata morii dela Hucău, din anii râcăA, 7264 

(1756) Ap. îi (18). 
Dela fratele Gherman. 

15). Hotarnică, dela Vasilii Buhăescul biv vel med., cum au 

hotărît Ostriţa cu Boianul, din anii „că 7260 (1752) Sep. r (3). 

16). Ispisoc domnesc, dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă 

voevod, de întăritură și de stăpânire satul Ostriţa, după cum au 

hotărît med. Vasile Buhăescul, din anii scăa 7261 (1753) Sept. 

€i (15). (1) 

Fac. Si (16) pe 

Ştubeenii. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ștefan voevoda, 

cum au cumpărat satul Ştubeiul, dela Ivanco Leviciu, și dela toată 

rudenia lui, drept Cn (250) zlati tătărăşti, şi l-au dat danie sfintei 

mânăstiri Putnii, din anii „â 7000 (1492) Noev. A (4). 

2). Suret dintru acest uric, tălmăcit şi scris de arhimandritul 

Vartolomei, uricul iaste scris din anii „3 7000 (1492) Noev. A (4), 

iară suretul în anii „300 727u (1762) luli & (2). 

3) Suret iarăş di pe acesta și uric, cercetat și iscălit de d-lui 

Jordachi Cantacuzino, uricul din -anii „4 7000 (1492) Noev. A (4), 

iară suretul din anii „36047261 (1763) Dec. f (10). 

4). Carte domnească dela Grigorie Ghica voevoda, dată Igum. 

de mânăstire Putna, să fiă volnic a luă dejma, dela Săvenii Ștu- 

beeni, din anii „acas 7247 (1739) Apr, i (10). 
5). Carte domnească dela Constantin Nicolai voevoda, către Ga- 

fenco, i Ioniţă Izmană, să margă să hotărască satele Ștubeenii, Pe- 

trecanii şi Bătrâneştii, din anii „acn 7250 (1742) Ghen. Hi (18). 

6). Carte domnească dela Grigorii Ioann voevod cătră d-lui spă- 

tariul lordache Cantacuzino de hotărit satele Ştubeenii şi Petre- 

canii, din anii „sc$a 17271 (1763) Noev. 

1). Hotarnică; mărturiă dela d-lui Spătarul Iordache Cantacu- 

zino, cum au hotărit satele Ştubeenii şi Petrecaniii, din anii 364 

7271 (1'763) Dec. f (10). 
Fac â (7) scrisori. 

(1) Protocol tabular No. 133.



197 

Petrecanii. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela Ştefan voevoda, dat lui Pașin, de 
stăpânire pe sat Petrecanii, din anii „48 7009 (1501) Ap. ke (25). (1) 

2). Dania lui Peter vodă, scrisă pe sârbiă, cum au dat sfintei 
mânăstiri Putnii satul Petrecanii, din anii „ân 7050 (1542) Ap. 
RA, (24). (9) 

3). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Peter voevoda, 
cum au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii satul Petrecanii, din 
anii „SHaA, 7054 (1546) April âi (11), 

4). Suret de pe acest uric sârbesc a lui Peter vodă, pe satul 
Petrecanii, tălmăcit și scris de arhimandritul Vartolomei, uricul 
iaste din anii „Ha, 7054 (1546) April ât (11), iară suretul din anii 
pace 7270 (1762) luli e (9). 

Fac 4 (4) scrisori, 

Podraga. 

1). ispisoc domnesc dela Vasilii voevoda, dat boierului Gavri- 
laș vel logofăt, de judecată, şi de stăpânire viile dela Cotnariu, şi 
satul Podraga, prețul viilor & (500) ugarschich, iară preţul Po- 
dragăi ? (300) ughii jolotich, din anii „afma 7149 (1631) Mart. 
Ha (92), 

2). Zapis dela Furtunat ce au fost comis la mâna logofătului 
Gavrilaș, precum i-au vândut viile dela Cotnariu, și satul Podraga 
drept "n (350) ug., din anii „spuna 7152 (1644) Sep. Ra, (24). 

3). Mărturiă dela toți veliţii boieri, dată la mâna lui Gavrila 
logofăt, precum i-au vândut Purtunat viile și satul Podraga, din 
anii „3pn& 7152 (1644) Sep. «e (25). 

4). Ispisoc domnesc dala Vasilii voevoda, dat lui Gavrilaş lo- 
gofăt, precum i-au vândut Furtunat viile şi satul Podraga, și să 
stăpânească Gavrilaș logofăt, din anii „3puu 7152 (1644) Sep. ke (25). 

5). Ispisoc domnesc dela Gheorghii Ştefan voevoda, dat lui lor- 
dache visternic pe vii, și pe satul Podraga, de stăpânire, din anii 
r3păr 7163 (1655) Sept, if (18). 

(1) Cf. Wickenhauser, Woronetz und Putna, I, pag. 69. 
(2) L. c., însă cu o'greşală de un deceniu. 

Fila 51, a. 

Fila 52, a. 

Fila 52, b.
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Acest sat Podraga, l-au cumpărat răpăosatul Episcop Calistru de 
Rădăuţi, şi fiind de metaniă dela sfânta mânăstire Putna, l-au dat 
daniă numitei mânăstiri în anii . 

Fac € (5) scrisori. 

6). Carte de judecată a divanului pe satul Podraga, cum sau 
judecat Atanasie Eclisahul, cu baron polcovnicul, şi au rămas scri- 

sorile polcovnicului răsuflate, iar mânăstirea Putna au luat seri- 

soare întărită ca să stăpânească această mai sus numită moșie 
făr de nici o supărare în veci, aer |1773) Mart. K (20). 

Aceste î (3) scrisori ce sunt însemnate tot un semn sunt cele 

mai de bună trebuinţă, 

Stăucenii. (1) 

1). Ispisoc domnesc dela fericitul ctitor Petr voevoda, cum au 

dat satul Stăucenii, daniă sfintei mânăstiri Putnii, care sat au fost 

gd., din anii „săs 7097 (1589) Oc. Ai (14). 

2). Uric scris pe sârbiă, dela fericitui ctitor Petr voevod, pre- 

cum au dat un sat gd., anume Stăucenii, cu heleșteu cu mori pe 

Sitna, daniă sfintei mânăstiri Putnii, din anii „aăa 709 (1589) 

luli î (10). 
3). Ispisoc domnesc, scris pe sârbiă, dela Aaron voevod, dat 

sfintei mânăstiri Putnii de întăritură, și de stăpânire satul Stău- 

cenii, din anii „âp 7100 (1592) Mai €i (15). 

4). Carte domnească dela Duca voevoda, dată vătămanului dela 

seliște Stăucenilor, ci iaste a mânăstirii Putna, ca să strângă oa- 

meni streini pe acea săliște, din anii rapiis 7187 (1679) Fev. ke (25). 

5). Carte domnească dela Nicolai Alexandr voevoda, de miluire 

pentru satul Stăucenii, care este dreaptă moşie a mânastirii Put- 

nii, să fiă oamenii din Stăuceni numai de poslușania mânăstirii, 

din anii „schi 1218 (1710) Fev. $ |6).. 

6). Carte domnească dela Grioorii Ghica voevod, de miluire, 

pentru satul Stăucenii, care moșiă iaste dreaptă a sfintei mânăs- 

tiri Putnii, să fiă oamenii din Stăuceni numai de poslușania mâ- 

năstirii, din anii „3căa 7237 (1729) Sept. âi 16. (2). 
Fac S$ (6) scrisori. 

(1) Vartolomeiu Măzăreanu se pare că a avut ştiinţă numai de un sat Stău- 

ceni, pe când mânăstirea posedă două cu acest nume. 

(2) Mânăstirea posedă o traducere a uricului lui Stefan Vodă din 16 Martie 

6998 (1490), făcută de Vartolomeiu Măzăreanu în 30 Mai 1778, în care dărueşte
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Brătineștii. 

1). Ispisoc domnesc de daniă, scris pe sârbiă dela Miron Bar- 
novschi Moghila voevoda, cum au dat daniă sfintei mânăstiri Dra- 
gomirnii o săliște anume Bătrâneșştii, ce au fost loc ed... din anii 
„spae 7135 (1627) Dec. ă (1). 

2). ispisoc domnesc, scris pe sârbiă, dela Vasilii voevoda, dat 
Igum. şi a tot soborul dela mânăstire Dragomirna, de întăritură, 
şi de stăpânire satul Brătineșştii, din anii „spus 7157 (1649) Lulii 
ii (18). 

3). Ispisoc domnesc dela Grigorii Ghica voevoda dat igum. și 
a tot soborul de mânăstire Dragormirna, de întăritură şi de stă- 

Tila 54, a. 

pânire satul Brătineștii, din anii „săs 7166 (1658) April âi (16). . 
4). Ispisoe domnesc dela Ştefan voevoda, dat igumenului și a tot 

soborul dela sfânta mânăstire Dragomirna, de judecată, și de stă- 
pânire satul Brătineştii, din anii „spău 7168 (1660) Fev. âi (11). 

5). Carte domnească dela Iliaș Alexandr voevoda, cătră Gheor- 
ghii Șeptelici, și Dumitrașco Boul, să scoată pe un arman din ho- 
tarul Bătrâneştilor, din anii s3p5s 7176 (1668) luli K (20). 

6). Carte domnească dela Duca voevoda, cătră vornicii de Bo- 
tășeni, să strice odăile lui Vărzărescul arman, şi să-l scoată din 
Bătrâneștii, moșia mănâstirii Dragomirna, din anii șapăs Ghen. 
ke (25). 

1). Carte domnească dela Ştefan Petr voevod, dată izum. și 
a tot Soborul dela mânăstire Dragomirna, de oprit și de. stăpânit 

mânăstirii Putna, moșia Stăuceni, cumpărată de Stanciul și rudele lui (Inventar 
No. 150), apoi un hrisov dela Ştefan Voevod din 22 Iulie 7168 (1660), prin 
care întărește satul Stăucenii visternicului Iordache (Protocol tabular No. 135); 
un' suret de pe uricul lui Gașpar Voevod din 4 Mai 7128 (1620) pe satul Stău- 
cenii din ținutul Cernăuţului (Inv. No. 127); o hotarnică din 30 Ianuarie 7155 
11647) pentru acelaș sat (Inventar No. 164) dela Strișca și o carte de danie a 
călugărului Ioasaf Cantacuzino Paşcanu din 10 Decemvrie 1771, care dăruește 
lui Iordache Balș moșia Stăucenii, iar acesta o schimbă cu Putna, pentru 
Dumbrăvenii (Inventar No. 152); hrisovul lui Grigorie Ghica din 10 Octomvrie 
1766, prin care orândueşte ca locuitorii din Dumbrăveni să plătească mânăs- 
tirii Putna birul restant (Inv. No. 197); în fine scrisoarea de schimb a lui Ior- 
dache Balș din 22 Mai 1173, prin care schimbă moșia Stăucenii cu mânăs- 
tirea Putna pentru moșiile mânăstireşti: Româneștii, Vlădenii și Avirești 
(Protocol tab. No. 134). 

Fila 54, b.
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hălișteul Dracsinul, ci iaste pe moşia Brătineștii, din anii „3pfia 
7181 (1673) Mart € (5). 

8). Mărturiă dela târgoveţii ot Botășeni pentru satul Brătineștii. 

9). Scrisoare dela Solomon vel vistiarnie cătră oamenii din 
Brătinești, să asculte pe igum. și pe părinţii din Dragomirna 
Ap. fi (13). 

10). Zapis dela Isaia şi dela tot soborul dela sfânta mânăstire 

Dragomirna, dat la mâna Savvei proin mitropolit, precum i-au 

vândut sfinţii sale Bătrăneștii drept €n (250) lei bătuţi, din anii 
„Scâi 1214 (1706) Ghen. a (9). 

11). Mărturiă hotarnică, dela lonaşco Izăcescul, şi dela Cru- 

pinschii med., cum au hotărit acest sat Brătineștii, din anii „s6st 
7216 (1708) luni în (18). 

12). Ispisoc domnesc dela Nicolai Alexandr voevoda, dat Savvei 

proin mitropolit, de întăritură, și de stăpânire pe satul Brăti- 

neștii, întru acest ispisoc arată și tot hotarul Brătineștilor, din 
anii „â€K 7220 (1712) Ghen. Ai (14). 

13). Zapis de mărturiă, şi de daniă, a Savvei proin mitropolit, 
precum au dat, daniă sfintei mânăstiri Putnii satul Brătineștii, 
din anii „acu '7250 (1742) Ghen. E (20). 

14). Mărturiă hotarnică, dela Iordache Cantacuzind, cum au 
hotărit moșia Brătineștii, din anii „scia 7251 (1743) luli Ru (28). 

15). Mărturiă hotarnică, dela Iordache Cantacuzind biv vel păh., 

precum au hotărit Brătineștii, moşia sfintei mânăstiri Putnii, din 
anii „Scăr 7263 (1755) luni Si (16). 

16). Mărturiă, dela' Chiril monach ot săhăstria lui Agaton, și 

dela alți martori pentru hotarul Brătineştilor, din anii „scăA, 7264 
(1756) Sep. Re (95). 

17). Anaforă dela veliţii boiari, cu pecete lui Matei Ghica voe- 
voda, în ce chip au judecat pe igum. Calistrat, cu popa Lupul 

Coșotianul, pentru moșia Brătineştii, din anii „dcăA 7264 (1756) 

Ghen. Re (25). 
18). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă, 

voevoda, cătră Grigorii Balș i Petre Chiașco, să margă la rediul 

mitropolitului Savvei, ci iaste de Brătinești, și să puiă pietre 

„hotar pe unde sa cădă, din anii „scăa, 7264 (1756) luni îi (18). 

19). Ispisoc domnesc dela Matei Ghica voevoda, dat lui Ca- 
listrat igum. de sfânta mânăstire Putna, şi a tot soborul, de ju- 
decată şi de hotărire, și de stăpânire moșia Bătrâneștii şi cu 
rediul Savvei mitropolit, din anii „scăA 7264 (1756) Sep. r (3).
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20). Scrisoare dela Caimacam, cătră Iliă Costache, ca să ră- 
dice stupii din moșia Brătineştii, din anii rs'căe 7265 (1757) Ap. î (10) 

21). Scrisoare dela Iliă Costache cătră popa Lupul Cotoşian, 
să rădice prisăcile din rediul mitropolitului Savvei, ce iaste de 
Bătrânești, din anii „dcăe 7265 (1757) Ap. s (6). - 

22), Carte domnească dela Scarlat Ghica voevod, cătră Petre 
Chiașco, şi Mihălache Talpă, să hotărască rediul Savvei mitropo- 
lit, ci iaste de Brătinești, din anii „seăe 7265 (175%) luni R (20). 

23). Mărturiă hotarnică, dela Dositei Episcopul Rădăuţului, şi 
dela Iordache Cantacuzind vel păh., cum au hotărit rediul mi- 
tropolitului Savvei ci iaste în capul moșii Brătinești, din anii 
r3cău 1268 (1760) luni K (20). 

24). Ispisoc domnesc dela lonnn Teodor voevoda, dat igum. 
Pahomii, și a tot soborul dela sfânta mânăstire Putna, de jude- 
cată, de hotărire, și de stăpânire rediul mitropolitului Savvei, şi 
tot hotarul Brătineștilor, din anii „%căn 7268 (1760) Au. â (1). 

Fac KA (94) scrisori. 

Româneștii, Vlădenii, Avireştii. 

1). Suret, din scrisoarea lui Grigoraş Angărăciu vornic de poartă, 
și a lui Simeon Cheșco uricariul, cătră mitropolitul, pentru ho- 
tăritul Vlădenilor, din anii „aciia 7251 (1743) luni Ka (22). 

2). Suret din mărturia hotarnică a lui Iordache Cantacuzino 
vor., pentru hotarul Vlădenilor a sfintei mitropolii, din anii „acăia 
1251 (1743) luni Ka (92). 

3). Mărturiă hotarnică, dela Grigoraș Angărăciu, vor. și dela 

Fila 57, a. 

Simeon Cheşco uricariul și dela Gheorghii dicheu Sucevii, cum | 
au hotărit moșia sfintei mitropolii, Vlădenii, Româneștii, Dum- 

- brăvenii, din anii „ace 7255 (1747) Au. Ke (25). 
4) Ispisoc domnesc dela Grigorii Ghica voevoda, dat mitropo- 

litului Nichifor, de întăritură, și de stăpânire satul Vlădenii, Ro- 
mâneștii, Dumbrăvenii, din anii „scie 7255 (1747) Aug. Ke (25). 

5). Mărturiă hotarnică, dela Ion Bașotă şăt., şi dela Miron Gorap, 
cum au hotărit Mândreştii cu Vlădenii, din anii ;scfia 7257 (1749) 
lulie Ke [25). 

6). Mărturiă hotarnică, dela Dositei Episcopul Rădăuţului, și dela, 
Vasilii Bașotă biv vel med., cum au hotărit Vlădenii, moșia mi- 
tropoliei, din anii ;%că3 7267 (1759) luli îi (17) 

Fila 57, b.
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7). Sscrisoare dela Iacov mitropolit, cum am făcut schimb cu 

sfânta mânăstire Putna, mitropolia au dat numitei mânăstiri mo- 

șiile Vlădenii, Sârbii, Românești şi Avireştii, iară numita mânăs- 

tire au dat mitropolii moșiile Sineștii, Onicicanii, și Podobiţii, din 

anii „&căa '7267 (1759) Fev. i (10). 

8). Ispisoc domnesc dela loann Teodor voevod, dat izumenului 

Calistrat și a tot soborul sfintei mânăstiri Putnii, de întăritură, şi 

de stăpânire, aceste moșii Vlădenii, Sârbii, Româneşti și Avireștii, 

din anii „scăa 7267 (1759) Ap. re (22). 
9). Carte domnească dela loan Teodor voevod, dată igum., și 

a tot soborul dela sfânta mânăstire Putna, de volniciă, şi de stăpâ- 

nire pe Vlădeni și Româneşti, din anii „$căs 7267 (1759) Mart. £ (3). 

10) Scrisoare dela Iacov mitropolit, dată sfintei mânăstiri Put- 

nii, pentru schinbul Sineștilor cu Dumbrăvenii, și pentru schin- 

bul "Țiganilor, din anii ;4căs 7267 (1759) April... 

11). Zapis dela Grigorii căp. de Lipoveni i de la Ștefan vătă- 
manul de Lipoveni, cum sau tocmit cu mânăstire Putna, să șază 

pe moșia Vlădenii, (1) din anii „că, 7269 (1761) Au. îi (17). 

12). Mărturiă hotarnică, dela Vasilii Buhăescul biv vel pah. și 

dela Lupul Hadânbul vor. de poarta gd., precum au hotărit din 

porunca gd. moșia Dumbrăvenii, din anii 2309 1270 (1162). 

Fac ki (12) scrisori. 

Şcheia. 

1) Zapis dela Toader Mălaiu, și dela Vasilii Ropceanul căpitan, 

la mâna părintelui Calistru Episcopul de Rădăuţi, pentru un pec. 

gd. de csr (273)ug. pol, ci i-au orânduit Mărie sa Vodă, să dea din 

neajunsui Bariiamlălcului dela Suceavă, şi cumcă ei pec. l-au luat, 

iară ei să înplinească banii dela sat și să-i dea în mâna părin- 
telui Calistru, din anii scria 7221 (1713) Ap. Ku (29). 

2). Izvod, de câtă datoriă iaste dator Văsile Roceanul, și cu fra- 

tele său Sandul, părintelui Calistru vlădicăi de Rădăuţi, întru care 

cuprinde T$s (376) lei, i pol cu îi (80) lei i pol ce au rămas din 
cei cor (273) ug. pol, după cum anume arată în izvod. 

3). Zapis dela Sandul Ropceanul, la cinstita mâna Sfiinţiei sale 

(1) Mânăstirea Putna a schimbat moșiile: Vlădenii, Româneștii şi Avireștii 

în 22 Mai 1773 cu Iordache Balș pentru moșia lui Stăucenii: (Protocol ta- 

bular No. 134),
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părintelui Calistru Episcopul de Rădăuţi, precum să să ştiă că 
după moarte frăține-său lui Vasilii Ropceanul rămâind câtăva da- 
toriă a lui la neguţitori, şi l-au apucat pe dânsul pentru bani, şi 
cumcă sfiinţie sa au luat toate datoriile acele asupra sfiinţii sale, şi 
mai pe urmă stând la socoteală, din toată socoteala au rămas 
sfinţii sale cu paîs (147) lei, pentru cari bani au pus zălog la sfin- 
ție sa, jumătate sat Şcheia, și să dea banii, Martie din ks (27) până 
la Dumineca mare, iar nedând banii la zi însemnată, să aibă sfin- 
ție sa a stăpâni moşia în veci; și acest zapis sau scris înaintea dum. 
Dumitru Macri biv vel ban, staroste de Cernăuţi, care pentru mai 
bună credință sau și iscălit, din anii stea, 7229 (1721) Mart. 3 (27), 

Fac F (3) scrisori. 

Cârşma din Vicove. 

1). Carte domnească dela Gașpar voevoda, pentru cârșmile mâ- 
năstirii Putnii, din Vicove, să fiă scutite de camână de băzmână, 
din anii șsp's 7127 (1619) April îi (8). 

2). Carte domnească dela Ştefan Tomşa voevoda, pentru cârș- 
mele mânăstirii Putnii din Vicove, să fie scutite de camână, de 
băzmână, din anii „spâa 7131 (1623) April i (20). 

3). Carte domnească dela Mihai Racoviţă voevoda, pentru câr- 
şmele mânăstirii Putnii, din Vicove, să fie scutite de camănă, de 
băzmână, din anii „acâi 7212 (1704) Ghen. î (10). 

Fac F (3) scrisori. 

PIVNIŢELE. 

Pivniţa din târgul Siretiului. 

1). Carte domnească dela Ghica voevoda, pentru scuteala de 
camână, de bezmână, a unei cârșme mari, a sfintei mânăstiri 
Putna, din târgul Siretiului, din anii ,4pă3 7167 (1659) Fev. Ka (22). 

2). Carte domnească dela Iliaș Alexandru voevoda, dată de 
întăritură, sfintei mânăstiri Putnii pe o cârşmă mare din târgul 
Siretiului, și cu bezmânăriă, din anii „3pse 1175 (1667) Sep. €i (15). (1) 

(1) Inventar No. 54. 

Fila. 60, b. 

Fila 62, a. 

Fila 63, a,



Fila 63, b. 

Fila 65, a. 

Fila 66, a. 
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3). Carte domnească dela Duca voevoda, dată sfintei mânăstiri 

Putna de întăritură, pe o cârșmă mare, din târgul Siretiului, și 

să. fiă în pace de camână, de bezmână, din anii „spos 7177 (1669) 

Ghen. îâ (30). 

Fac F (3) scrisori. 

4). Carte domnească dela loann Teodor voevoda pentru orânda 

ce are sfânta mânăstire Putna dela târgul Siretiului, să ia dela 

jidovii străini, și dela cei de loc, câte & (2) bani de toată cvarta 

de horilcă, și să fiă scutită acea orândă de toate angăriile, din 

anii „căa 17267 (1759) Fev. i (20). (1) 

Fac A (4) scrisori. 

Pivniţa din Cernăuţi. 

1). Zapis dela Zamplfira, femeia lui "Toader Murguleţ, dată la 

mâna lui Antonii vlădicăi de Rădăuţi, precum au cumpărat ră- 

posatul vlădica Calistru dela dânșii un loc de casă cu pivniţă 

ci iaste în târg în Cernăuţi și neplătindu-i atunce banii deplin, 

li-au plătit vlădica Antonii toată rămășița banilor, din anii racâa 

7231 (1729) Au. î (10). (2) 
2). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 

voda, cătră lordache Cantacuzino biv vel păh., Staroste de Cer- 

năuţi, să hotărască tot locul de prin prejurul casei a cârșmii cei 

mari, cu pivniță de piatră, ce are sfânta mânăstire Putna, în 
târg în Cernăuţi, din anii ;fcăe 7265 (1757) Oct. ni (8). (3). 

Fac & (2) scrisori, 

Pivniţa din Botăşeni. 

1) Hrisov domnesc dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 

voda, dat mitropolitului Iacov, precum l-au miluit pre sfinție sa, 

(1) Mânăstirea posedă o carte domnească dela Stefan Vodă din 5 Martie 

1168 (1660), prin care se apără dreptul călugărilor din Putna asupra cârşmei 
din Siret (Inv. No. 156), și o danie a lui Costantin Cehan Racoviţă, fără 

dată, prin care dăruește mânăstirii Putna pivniţa Armanului Vugeizi, care 
a părăsit orașul înainte de o sută de ani, și o arendă în acel oraș (Proto- 
col tabular No. 147). Această danie o făcu numitul Domn în 17 Aprilie 1756; 
cî. D. Dan, Armenii orientali din Bucovina, Cernăuţi 1891, pag. 22. 

(2) Protocol tabular No. 145; Wickenhauser, Radautz, pag, 138—9, și Ho- 

veczca, pag. 6 

(3) Mânăstirea a cumpărat în 2 Maiu 1780 o casă în Cernăuţi dela Ioan 
Ciuluică și femeia lui Nastasia, iar în:23- April 17810 altă casă dela Cos- 
tace hBorezilă (Protocol tab. No. 146).
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cu un loc de cârșmă și de dugheni, din locul gd., din vatra 
târgului Botășenii, şi cumcă voeşte sfinţie sa, să facă pivniţă și 
dugheni pe acel loc, şi să le închine sfintei mânăstiri Putna, 
din anii șscă 7260 (1752) Fev. i (20). 

2) Dania lui Iacov Mitropolit, precum au dat daniă sfintei 
mânăstiri Putnii o pivniţă de lemn durată, cu dugheni deasu- 

pră-le și cu tot locul ce cuprinde împrejur, care iaste în vatra 
târgului Botășenii, din anii șcăa 7261 (1753) Fev. Kn (28). 

3). Hrisov domnesc dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 
voda, dat lui Gherman igum. și a tot soborul, dela sfânta mânăs- 
tire Putna, de întăritură, și de stăpânire, pivniţa, dughenele, și 
cu tot locul, din vatra târgului Botășenii, ce au dat daniă nu- 
mitei mânăstiri lacov mitropolit, din anii „%căa 7261 (1753) 
Mart £& (20), 

4). Ispisoc domnesc dela Matei Ghica voevoda, dat lui Gheorghi 
Igumenul şi a tot soborul dela sfânta mânăstire Putna, de întă- 
ritură, şi de stăpânire, pe pivniţa, din vatra târgului Botăşenilor, 
din anii „scăe 7262 (1754) Mai € (5). 

Fac A, (4) scrisori. 

Frumoasa și Iezerul. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela Ilia i Ştefan voevozi, dat Cârstei 

Cearne, precum i-au dăruit un iezer pe Prut, anume iezerul roș, 
din anii zSuate 6945 (1437) luli K (20). 

2). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ştefan voevoda, 

cvm au cumpărat dela Mușa fata Dunii şi dela tot niamul ei,o 

bucată de loc hotarul Bânștii, și cu toate gârlele și ezurcacule, 

și satul pe Frumușița drept p” (100) zlat tătărăști, şi iarăș cum 
au cumpărat dela Cârste, și dela tot niamul lui, iazerul cel roş 

ci iaste peste Prut, şi satul Balinteştii, și seliștea Mânii, drept 

& (500) zlat tătărăști, și iarăș, cum au cumpărat dela Manoil 

Pișcă şi dela tot niamul lui Fi (3) sate peste Prut, Frâncenii, și 

cu mori, şi Şcheia, și la fântâna lui Mac6şu, cu toate gârlele 

drept "Ta (330) zlat tătărăști; şi toate aceste li-au dat daniă sfin- 

tei mânăstiri Putna, din anii ;$i 7010 (1502) luli £ (2). 

3). Suret dintru acestaș uric a lui Ştefan vodă, din anii îi 

1010 (1502) Iuli E (2). (1) 

(1) Inventar No. 158. 

Fila 66, b. 

Fila 67, a. 

Fila 67, b.



Fila 68, a. 
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4). Carte domnească dela Grigorii Ştefan voevoda, cătră păr- 
călabi și vameşi, să nu ia vamă di pe un car cu peşti, a sfintei 
mânăstiri Putnii, din anii %păs 7166 (1658) Noev. E (20). 

5). Mărturiă hotarnică, dela Gheorghii biv vel păh., pârcălabul 
de Tecuci, cum au hotărît Frumoasa...... 

6). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 
voda, dată sfintei mânăstiri Putna, de stăpânit toată moşia Fru- 
moasa, și ușurgii să n'aibă treabă cu ușorul, din ani șscăA 7264 
(1756) April îi (18). 

1). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă 
voevoda, cătră Arghirii biv vel şăt., să margă să hotărască Fru- 
moasa, din anii șscăe 7265 (1757) Oc. KA, (24). 

8) Mărturiă hotarnică dela Arghiri biv vel șăt., precum au mă- 
surat moșia Frumoasa, și cum au hotărit locul cel de & (2) cea- 
suri, din anii șfcăe 7265 (1757) Oc. su (28). 

9). Carte domnească dela Constantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 
voda, cătră Toma Luca biv vel med., îs. Grecenilor, și cătră Ar- 
ghirii biv vel săt., să margă de iznoavă să hotărască o bucată de 
loc la Frumoasă, din anii „scăe 7265 (1757) Noev. € (5). 

10). Carte domnească dela Scarlat Ghica, voevod, dată sfintei 
mânăstiri Putnii, să ia toată dijma de pe moșia Frumoasa, iar 
ușurgii să nu aibă treabă, din anii „des€ 7265 (1757) luli K (20). 

11). Carte dela veliţii boiari cum au rămas rezeșii dela Fru- 
moasa, iar mânăstire sau îndreptat, din anii șfecăe 7265 (1757) 
Noev. & (2). 

12). Carte domnească dela loann Teodor voevod, dată sfintei 
mânăstiri Putnii, să ia uşorul dela Frumoasa, din anii ss'căa 7267 
(1759) Luli & (20). 

13). Mărturiă hotarnică, dela Iacov Mitropolit Moldovii, și dela 
Inochentii Episcop Hușului, și dela loann Cantacuzino vel spăt., 
precum au hotărit moşia “Frumoasa, din anii ;$eăs 7267 (1759) 
Aug. â (1). (1) 

Fac Fi (13) scrisori. 

(1) Mânăstirea posedă e poruncă a lui Ioan Grigorie Vodă din 24 Iunie 
7269 (1761), ca egumenul să aducă toate documentele pentru Frumoasa la 
divan (Inventar No. 190), -
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Şerpenii. 

1). Carte, Ispisoc domnesc, scris pe sârbiă, dela Radul voevod, 
precum au cumpărat boerul Anache post, dela boeştianul ot Le- 
han, a patra parte sat Șerpenii, drept .â (30) taleri de argint, din 
anii „3pâg 7132 (1624) Noev. î (30). 

2). Scrisoare de daniă, dela Grigorii Apostol biv vel păh., pre- 
cum au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii moșia Serpenii, din anii 
sscâa 7231 (1723) Noev. îi (11). 

3). Ispisoc domnesc dela Mihai Racoviţă voevoda, dat sfintei 
mânăstiri Putnii, de stăpânire satul Şerpenii, ce l-au dat Grigori 
Apostol biv vel pah., din anii „scâa 7231 (1723) Ghen. €i (15). 

4). Mărturie hotarnică dela. . . . vel spăt., cum au hotărît ju- 
mătate sat Șerpenii, din anii șscâg 7252 (1744) Ghen. 3 (7). 

Fac 4 (4) scrisori. 

Viile dela Cotnariu. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ştefan voevoda, 
cum au cumpărat dela Carlac Laslov i dela Ștefan i Stașco, i proce, 
din Hârlău, o vie de nouă fălci, i A (4) corocini, drept aia, (544) 
zlat tătarschich, și au dat această vie daniă sfintei mânăstiri Put- 
nii, din „Suc 6978 (1470) Mai ku (28). (1) 

2), Daniă, dela Nicola Grec ot Cotnariu, scrisă pe sârbiă, pre- 
cum au dat trei fălci de viă, la țarina din dial, la ulița, zaprin- 
naia, daniă sfintei mânăstiri Putnei, din anii pr 7103 (1595), Ghen. 
Ri (12). (2) 

3). Zapis dela popa Dudon, cum și-au vândut viile vornicului 
Petreceico, în șasă fărtaiă drept și (100) lei, care vii eră la Cot- 
nariu, din anii... Sep. îi [17). (3) 

4). Scrisoare dela veliţii boiari, precum au venit popa Dudon 
din Hălceni, şi au vândut 8 (2) fălci pol. vii, dela Hârlău din dialul 

(1) Cf., originalul pe pergament sub Inv. No. 844, în traducere germană 
Wickenhauser, |. c., pag. 156—158. 

(2) Inventar No. 35. 

(3) Inventar No. 60, a. 

Fila 70, a. 

Fila 71, a



Fila 71, b. 

Fila 772, a. 
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lui "Toader Petreceico, marele dvornic, şi pe acmu să stăpânească 
Petriceico vornicul, din anii „4pu& 7152 (1644) Sept. a, (24). (1) 

5). Carte domnească, Ispisoc, dela Ştefan veovoda, dată Savvei 
Mitropolitului Sucevii, de stăpânire, pe viile E (2) fălci pol. din 
Cotnariu, la Zlodiica, ce li-au cumpărat dela Gheorghii Roșca, 
ce au fost vist., drept pk (120) galbeni bani gata. Şi iarăş de 
stăpânit jumătate falce în dial la horodiște, ci iaste în Cotnariu, 
pre care au cumpărat dela Gheorghii Voisulean, din târgul Su- 
cevii, drept aie (45) lei, din anii „%păa 7169 (1661) Mart Ka (21). (2) 

6). Scrisoare dela Dumitrașco Diiacul, feciorul lui Cară, din 
târg din Cotnariu, dată la mâna lui loann, igum. şi la tot soborui 
sfintei mânăstiri Putna, cum au făcut schinb cu viile, el au dat 

numitei mânăstiri viile lui ce eră în târg în Cotnariu în țarina 
vulpii, iară mânăstire i-au dat nişte vii, ce eră la laşi în dialul 

Copoului în faţă, din anii „sfoa, 7174 (1666) Sep. î (10). (3) 
Fac S (6) scrisori. 

Viile dela cruce nijnich. 

1). Zapis dela Costantin 'Țapul, precum au vândut un pogon 
pol., de viă, ci iaste în sat în cruce nij., în dialul din mijloc, lui 
Savvin medelniceriul, & (20) lei, din anii .  . Mart âi (11). (4) 

Tot întru acestaș zapis scrie cumcă i-au mai vândut şi Iftimii, 

feciorul lui Ştefan Fusul, din cruce de jos, un pogon şi o cirtă 

viă, care viă iaste pe din jos de via Țapului, f (10) lei. 
Așișdere și Apostol ginerele Dragăi i-au vândut, Fi (3) ciovărţi 

de viă, care viă iaste în capul vii lui ltimii dela vale, ș (10) lei. 

Mai pe urmă și Ursul sin Toader ot cruce, i-au vândut două 
pogoane pol., de viă paragină, care viă iaste pe din jos, alăture 

cu a lui Itimii, 6i (15) lei, din anii. . . Mart îi (11). 

2). Ispisoc domnesc dela Costantin voevoda, dat boeriului 

Savvei vel spăt., de stăpânire pe aceste vii dela cruce de jos, 

ce sau scris mai sus, din anii ese 7200 (1692) Iulii s& |9). (5) 

(1) Inventar No. 60, b. 

(2) Inventar No. 66. 

(3) Inventar No. 67. Aicea observ că datul acestei scrisori este 5 și nu 
10 Septemvrie, deci 10 se pare să fie o greșală de scrisoare. 

(4) Inventar No. 79. 

(5) Inventar No. 11.
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3) Zapis dela Pavăl Vărnav, dat la mâna lui Antonii Mitro- polit, precum au vândut sfinţii sale 3 (7) pogoane pol. viă, la cruce de jos, drept... lei, din anii „3cmtA, 7244 (1736)—. (1) 
Fac F (3) scrisori. 

Viile dela Odobeşti. 

1). Zapis dela Sandul Tănasii, dat la mâna lui Calistru Eips- copul de Rădăuţi, precum i-au vândut slinţii sale cinci pogoane jumătate în dial la Odobeşti, drept șn (150) lei, din anii „acks 1226 (1718) Ap. Ru (98). 
2). Zapis dela Ion, fecior lui Iosip, dat la mâna lui Caliste lpis- copul de Rădăuţi, precum i-au vândut slinții sale un pogon și jumătate şi o prăjină vii făcătoare în dial la Odobeşti, alătnre cu viile sfinţii sale, ce li-au cumparat dela, Sandul Ţiţul vameșul, drept ai (40) lei, din anii „afke 7229 (1721) Mai ân, (11). 
3). Zapis dela Lepădatul, fecior Mănilesii, din Vrance, dat la mâna lui Calistr Episcopul dela Rădăuţi, precum au vândut Sfinţii sale un pogon și jumătate de hirtă viă făcătoare, care iaste între viile sfinţii sale în Odobeşti în dial, drept î (30) lei bani vechi, din anii râca 7230 (1722) Oc. a (9). 
4). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, dată Isaii și a tot soborul dela sfânta mânăstire Putna, care lucrând viile ce eră paragină dela Odobeşti, și dela Miroslava, până în trei ani să nu dea pogonărit, din anii „3€Mg 7249 (1741) Ghen. €i (15). 5). Scrisoare dela Iacov Episcopul Rădăuţului, dată lui Macarii, Arhimandritului de Putna, și a tot soborul, precum s'au tocmit şi au luat zece pogoane viă a mânăstirii Putni, din Odobeşti, să le lucreze în 4 (7) ani, cu toată cheltuiala, sa, și să-şi ia, sfinția sa trei părţi vin, iar a patra parte să-și ia mânăstirea, din anii „acna 725 (1749) Ghen. ra (22). 
Aceste zece pogoane vii dela Odobeşti, li-au cumpărat Vlădica Calistru de Rădăuţi, şi fiind de postrig dela sfânta mânăstire Putna, li-au dat danie acestiaşi mânăstiri înaintea pristăvirii sale. Fac € (5) scrisori. 

  

(1) Inv. No. 27. 

Dimitrie Dan, Mânăstirea și Comuna Putna. 14 * 

Fila 72, b. 

Fila 73, a.



Vila 73, b. 

Fila 74, a. 

Fila 74, b. 
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Vii la--Odobeşti dela Botezatul. 

1). Suret din zapisul lui lonașco Pribiciu, precum au vândut 

obretina lui lonașco Pribiciu, un pogon vie la Dumbravă, ei sunt 

alăture cu a lui Vasile Căprariul, drept â (30) lei, din anii „apăr 

1193 (1685) Mart. Ra (29). 
2). Zapis dela Ştefan Căprariu, dat la mâna vătafului Mavrotachi, 

precum i-au fost datoriu cu "7 (300) vedre de vin, și neavând vin 

să-i dea, i-au dat up pogon viă lucrată, care iaste în dealul Odo- 

beștilor și jumătate pogon paragină, din anii „âpâr 7193 (1685) 

luni € (5). 

3). Carte de judecată, dela Ion Costân biv vel sărdariu i dela 

Toader Albotă biv vel armaș i dela Zahariă biv cliuceriu, dată 

lui Ştefan Căprariu, cum au rămas pe Mavrătachie, la judecată, 

și Ştefan Căprariul să-și ia viile, din anii „3c£ 7203 (1695) Noev. € (5). 

4). Zapis dela Dumitru Tipa, și dela ginerele lui Iordache din 

Vrance, dat la mâna lui Ursache, precum i-au vândut două po- 

goane viă la Odobeşti la Dumbravă, drept ai (40) lei, din anii 

„acei 7215 (1707) Pev. R (20). 
5). Zapis dela Măriuţa, fata lui lonașco Prebiciu, și dela Ana- 

stasia, fata lui Ioniţă Mooc, dat la mâna lui Toader Dancul, pre- 

cum i-au vândut un pogon de paragină la Dumbravă în capul vii- 

lor lui Ştefan Căprariul, în Bătrânul lui Chilău, drept €i (15) lei, 
din anii „36an 7238 (1730) Noev. Si (16). 

6). Zapis dela Ioniţă Lipan vameșul, dat la mâna lui Vasile 

Cheptănariul, precum i-au vândut î (2) pogoane de viă la Odobeşti 

la Dumbravă, drept & (20) lei bani vechi, din anii =3€M 7240 

(1132) Sep. â (1). 
7). Zapis dela Ianache, sen Vasilii Cheptănariul, dat la mâna San- 

dului, precum i-au vândut două pogoane viă şi cu loc deirată, ce 

sunt la Odobeşti la Dumbravă, vii făcătoare, drept șk (120) lei, 

din anii „acu 7250 (1742) Ghen. â (1). 
8). Zapis dela Undul Blănariu, dat la mâna lui Toader vel căp. 

Zadarabani, precum i-au vândut două pogoane vii la Odobești, 

drept pr (120) lei, din anii „3€n 7250 (1742) luni K3 (27). 

9). Zapis dela Enache Soponariul, dat la mâna lui Toader căp. 
Zadarabani, precum. i-au vândut două pogoane i o hirtă lucrată, 

alăture cu celelalte t (2) pogoane, ce le-au cumpărat d-lui dela
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Sandul Blănariu, drept f (100) lei, din anii „ana 7251 (1743) Ap. 
Fi (13). 

10). Zapis dela 'Voader Dancul, dat la mâna lui Gheorghii, precum i-au vândut un pogon viă la Dumbravă, în capul viilor lui Ştefan Căprariul, în Bătrânul lui Chilău, drept 1i (50) lei, din anii „acăr 7253 (145) Au. îi (17). 
11). Zapis dela Nica, cumnat lui Gheorghi Botezat, dat la mâna “cumnatului său lui Gheorghii, precum i-au vândut un pogon de viă, drept â€ (35) lei, din anii „Scăa 7262 (1754) lunie rii (28). 
12). Carte de judecată, dela mitropolitul Iacob şi dela veliţii boieri, pentru împărţitul averilor lui Toader Botezat, căp. ce au murit holteiu, și pentru cinci pogoane vii dela Odobești, cum li- au ales fraţii Botezatului şi li-au dat daniă sfintei Mitropolii pentru sufletul răpăosatului, din anii „%căr 1263 (1755) Ap. f (10). 
13). Hrisov domnesc dela Matei Ghica voevod, dat de întăritură Fila 75. a. și de stăpânire sfintei Mitropolii, pe € (5) pogoane vii dela Odo- | beşti, ce au fost a lui Toader Botezatul biv vel căp., din anii „3căA, 

7264 (1756) Fev. Fi (13). 
14). Scrisoare de schimbătură, dela Iacob mitropolit, cum au 

făcut schimb cu sfânta mânăstire Putna, € (5) pogoane vii dina 
mitropolii ce au fost dela Toader Botezatul, li-au dat mânăstirii, 
iară mânăstirea au dat mitropolii 4 (7) pogoane pol. la Miroslava, din anii „acăe 7265 (1757) Ghen. €i (15). 

fac Ai (14) scrisori. 

Vii la gârle. Fila 75, b, 
1). Zapis dela Vasilii biv vtorii med., dat la mâna Sandului Cu- peţ, precum i-au vândut o moșie la sat la Țigănești, pe gârla din sus, cu vad de moară în gârlă, ce iaste în ţinutul Puthnii, din anii „eg 7222 (1714) Au. â (1). | 
2). Zapis de daniă dela Isaia monah, sen Miron Dima, cum au dat sfintei mânăstiri Putnii, daniă, trei pogoane vii, care vii sunt pe sârla Putnii den sus în seliște Țigăneștilor, din anii pă căa 1261 (1753) Mai $ (10). 
3). Scrisoare mărturiă dela Despa, muma, Isaii monah, femeia, răpăosatului Miron Dima ot gârla Putnii, dată de întăritură şi de stăpânire pe dania fiului său acele trei pogoane vii dela gârle, din anii „acăr 2763 (1755) Oc. ai (17). 
Fac F (3) scrisori.
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Vii la Pișata. 

1). Zapis dela Elena căpitănița, a răpăosatului Pavel căp. de Pi- 

şata, dat la mâna lui Macarii igum., şi a tot soborul dela mânăs- 

tirea Putna, precum au dat daniă numitei mânăstiri două pogoane 

vii paragină, ci sunt în dialul nou, la Pişata, în ţinutul Bacăului, 

din anii pacate 7242 (1734) Sep. Ra (21). (1) 

Face â (1) scrisoare. 

Pentru pește şi gloabe. 

1). Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Ștefan voovoda, 

dat mânăstirii Putnii, să fiă volnici călugării a trimite primăve- 

rile şi tomnile câte trei care mari la peşte, și pe acel: peşte să 

nu dea vamă. Si în toate satele mânăstirii să nu intre judecători, 

nici globnici, din anii „Siun 6998 (1490) Mart. &i (17). (2) 

2). Alt uric scris pe sârbiă, iarăș dela fericitul ctitor Ștefan 

voevoda, asemene celui mai de sus scris uric, însă din anii sa 

7030 (1522) Ghen. si (17). 

3). Suret dintru acestaș uric, din anii „SA 7030 41522) Ghen. 

si (17). (3) 

4). Carte domnească dela. Constantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 

voda, dat la mâna celor * (10) păscari a mânăstirii Putnii, ot Galaţi, 

să fiă scutiți de tot birul, din anii „â€3A, 7264 (1756) luni $ (6). (4) 

5). Carte domnească dela Scarlat Ghica voevoda, dată la mâna 

acelor Ș (10) păscari dela Galaţi, ce sunt a mânăstirii Putnii, să 

fiă scutiţi de bir, din anii „3căe 7265 (1757) luli ke (25). 

6). Cartea domnească dela Stefan voevoda, să nu intre judecă- 

tori în satele mânăstirii, nici globnici, din anii sâfău 1168 (1660) 

Ghen. î (10). (5) : | 

(1) Mânăstirea posedă o scrisoare din 9 Noemvrie 7251 (1743), prin care 

marele vornic Mihaiu Gorovei vinde fratelui său, căpitanului Ioan, două po- 

goane de vie (Inventar No. 34), și una din anul 7252 (1744), prin care Cons- 

tantin Vehuţ vinde lui loan Gorovei două pogoane, iar acesta le dă lui Mlhaiu 

Cazichi (Inventar No. 33). 

(2) În traducere germană la Wickenhauser, L. e./pag. 182, No. 27. 

(3) Inventar No. 125. 

(4) Inventar No. 40. 

(5) Inventar No. 170.
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î. Cartea domnească dela Constantin Mihai. - Cehan - Racoviţă 
voevoda, iarăș pentru judecători și globnici, din anii acHo 7259 
(1751) Au. i (8). IE a 

8). Carte domnească dela Constantin Mihai Cehan Racoviţă voe: 
voda, să nu intre judecători în satele mânăstirii, nici globnici, din 
anii â€ A, 1264 (1756), Mai Ka (21). 

larăș pentru judecători: | 
9). Carte domnească dela Simeon Moghila voevod, să nu intre 

judecătorii în satele mânăstirii, nici globnici, din anii „apâi 7114 
(1606) Au. rs (26). (1) 

Fac $ 19) scrisori. 

Privelii pe toate moşiile mânăstirii Putnii. 

1). Privelii serisă pe sârbiă, dela. fericitul ctitor Ştefan voevoda, 
dată sfintei mânăstiri Putnij, de întăritură și de stăpânire pe toate 
moșiile mânăstirii Putnii, anume satele pe apa Sucevii, Vicovele 
de sus, Vicovele de jos, Voitinelul, Manevţi, Balasineștii, Botășanii, 
Vicșani, Macicateştii, Frătăuţii, Climovţi, Tărnovea, și iarăşi Bal- 
căuţii lângă târgul Siretiului, Grecii pe Siretiu, şi iarăşi în ținutul 
Cernăuţului, Cozminul, Clicicovţi, Ostriţa, pe Prut, Stubiul pe 
Başău, Sineştii, Onicicanii la Cărligătură, (2) şi pe Prut o bucată 
de pământ, din hotarul Bonştii, puţin mai jos de gura Bonştii şi 
ot Mocăgârla şi satul Balinteștii și Ezerul roş şi Selişte Manii în 
gura -Frumușiţii;: şi satul la Frumoasa; uhde, au-fost Fălciul, mai 

Fila 78, a. 

jos de, Andriaş şi trii. sate pe Frumoasa, anume Farceani mai jos 
de troian și Schaia în gura Frumoasăi și satul dela fântâna lui 
Maceș, ci iaste mai din jos de săvârșitul Ezerului roş și iarăș pe 
Siretiu, Camânca, Tomeștii și Cupea, aceste trei sate le-au dat; mâ- 

  

(1) Mânăstirea mai posedă un uric din 30 August 6987 (1479), prin care locuitorii de pe moșiile mânăstirii Putna, se supun sub jurisdicţiunea epis- copului de Rădăuţi.. (m'ventar No: 849); altul din 23: August:6989 (1481), prin care supușii mânăstirii se liberează de toate: robotele (Inventar No. 851), :şi din 28 Septemwrie 7109 (1601); dela Moise Moghili Vodă, prin care satele inâ- făstirii șe supan în civilibus' sub jurisdicţiunea, egumenului! din Putna. (Inv- No. 56); tot in aceste afaceri hrisoavele. din 26 August 7114 (1606): din:,12 
Ianuarie: 7136 (1628) și din 4 Noemvrie '7248.(1740) (inventar. No. 57,58'şi 29). (2) Aceste sate au fost:dăruite: mânăstirii Putna de: Ştefan cel Mare în:14 
Fevruarie 7009 (1501); ef. Iorga, 1. c., tom. II], pag. 73. te 

Fila 78, b.
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năstirii Putnii lurii Cupein, când au murit şi iarăș via din dia- 

lul Hărlăului și pe preoți, pe sare dela ocnă, pe Țigani și pe 

Braniște ci iaste împrejurul mânăstirii, pe camenele cele pentru 

ceară, ce sunt lângă târgul Siretiului, pe mori din Siretiu, ce sunt 

lângă târgul Siretiului, pe vama cea mică, ci iaste pe Suciavă la 

Jicove, pentru gloabele de prin satele mânăstirii, pe prisaca din 

Comarna, pe măji după peşte, fără de vamă, şi pe toate uricele 

ce sau dat pe aceste moșii, și de acmu înainte pe câte moşiia 

mai da Mărie sa sau alți iubitori de Hristos, această privelie mare 

este scrisă din anii ș3âi 7011 (1503) Fev. & (2). (1) 

2). Priviliă mare scrisă pe sârbiă, dela Stefan voevoda, nepot 

fericitului ctitor Stefan voevoda, dată sfintei mânăstiri Putnii, de 

întăritură, și de stăpânire, pe toate moșiile numitei mânăstiri, în- 

tocma și asemene cu privelia ce sau scris mai sus, nimică schim- 

bând, din anii „akn '7028 (1520) Au. nă (21). (2) 

3). Priviliă mare, scrisă pe sârbiă, dela fericitul ctitor loan Petr 

voevod, fecior fericitului ctitor Ştefan voevoda, dată sfintei mâ- 

năstiri Putnii de întăritură și de stăpânire, pe toate moşiile nu- 

mitei mânăstiri, scriind anume toate moşiile, întocma şi aseme- 

ne cu priviliile ce s'au scris mai sus, nimică schimbând, ci încă 

întăreşte pe amândouă priviliile ce sau scris mai sus, din anii 

„343 1037 (1529) Mart sș (9). (3) 

Fac f (3) privelii. 

Alte odoară, bani şi moșii, ce au mai dat alți ctitori, 

și când şi-au pus zi să li să facă pomenire. 

1), Ienatii luga,(4) velichii vistiarnic a lui Ştefan voevoda, au făcut 

scrisoare sârbască, şi au dat mânăstirii Putnii, ă (1) cadelniţă de 

gi (12) some argint, i â (1) de r (3) some argint i $ (100) ug.i ș (100) 

(1) Wickenhauser, |. c., pag. 184—186, însă fără a induce ziua scrierii uri- 

cului, și în Protocolul tab. No. 112. Aicea se amintesc și două sate: «Stroinei 

și Uhroicolesa, cari le-a dat răposatul Simea pe patul morţii». 
(2) Amintită de Wickenhauser, ]. c., pag. 187, şi Iorga, |. c., tom. II, pag. 387. 

(3) Amintită de Wickenhauser, ]. c. 

(4) Mânăstirea posedă un document original pe pergament, scris in limba 
slavonă, dela, visternicul Iuga, pe care însă anul nu se poate descifra. (In- 

ventar No. 854).
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ot şi satul Sirovţi și o viă la Hărlâu, ziua pomenirii şi-au pus, 
Ghen. â (1), din anii „SuriA 6984 (1476) luni â [1). (1) 

2). Scrisoare sârbască, dela boeriul Ignatii luga, marele vister- 
nic, cum au dat sfintei mânăstiri Putnii satul Sirovţii, și o cădel- 
niță, și un chivot de argint, poleite, din ri (13) some, şi $ (100) 
ug. ungurești, și doi cai buni, să-i facă pomenire, duminicile sara 
parastas, iar luni liturghie, din anii +SufiA, 6984 (1416) Ghen.K e(25). (2) 

3). Scrisoare sârbască, iară dela acost boeriu, precum au dat 
sfintei mânăstiri Putnii, o cadelniță de î (10) some, poleită, şi un 
chivot de F (3) some, poleit, i $ (100) ug. și satul Șirovţii, ziuu 
pomenirii sau pus Ghen. â (1), din anii „Suiia, 6984 (1476) Ghen. 
ie (25). 

4). Urie scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Bogdan voevoda, Fila 80, b. precum au dat sfintei mânăstiri Putnii, pentru a sa pomenire 
w 800 zlati tătărăşti, ziua pomenirii și-au pus, în dumineca mi- 
ronosiţelor, din anii „sa 7022 (1514) Dec, îi (8). (3) 

5). Scrisoare pe sârbiă, dela Anastasii, episcopul ot Vad, (4) pre- 
cum au dat slintei mânăstiri Putnii pentru a sa pomenire fi (100) 
ugorschich, ziua pomenirii şi-au pus în dumineca, arțivului, (5) şi 
altă sută ug., din anii „saîs 7047 (1539) luni Fi (13). 

6). Uric scris pe sârbiă, dela Alexander voevoda, precum au dat 
sfintei mânăstiri Putnii (100) ug. ugarschich, joltich, pentru a 
sa vecinică pomenire, a căria zi şi-au pus August în Ka (22), din 
anii „â%A, 7064 (1556) Au. âa (31). (6) 

î). Catastih scris pe sârbiă dela Bogdan voevoda, câte cât să 
dea dela sine, la pomenire moșului său Bogdan voevod, şi a frăţine-său Petru voevod, din anii „353 7077 (1569) Ap. ir (93) 
(20) zlat. 

8). Catastih dela Eremia Maghila voevoda, scris pe sârbiă, câte Fila 81, a, cât să dea dela sine, la praznicul uspânii, ci iaste la sfânta mâ- 

  

(2) L. c., pag. 13—15. 
(3) L. c., pag.-214—22, și Wickenhauser, |. c., pag. 190. Ambii pun anul 1513. (4) Episcopie in Transilvania, unde Anastasie eră episcop încă în Iulie 1346. Cf. Dr. C. Diaconovich, Enciclopedia română, tor. HIL., pag. 1184, și Dr. A. Bunea, Vechile episcopii, Blaș 1902, pag. 23. 
(5) Carneval, CI. Etymologicun magnum Romaniae de B. Petriceicu-Has- 

deu, tom. II, pag. 1761 și 1762, 
(6) Dr. Popescul, 1. c., pag. 15—16., şi Wickenhauser, |. €., pag. 193.
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năstire Putna, între care sunt și â (30) zlati, din anii „spe 7105 

(1597) luli wu (28). 

9). Carte domnească dela Duca voevoda cătră Stefan Brăescul 

biv vel comis, pentru o cadelniţă de argint, a mânăstirii Putnii, 

ce au fost luat-o Toderaşco comis, pentru banii gorștinei, din anii 

„apiia 7181 (1673) Ghen. ri (13). (1) 

10). Izvod dela Misail proin Episcop Rădăuţului, de cele ce au 

dat sfintei mânăstiri Putnii, din anii „cate 7245 (1737) Mai i (20). 

11). lzvod dela Antonii Mitropolit de toate câte au trimis dela 

Bilograd cu: leromonachul -'Teodosii Gheorghiescul daniă sfintei 

mânăstiri Putnii, din anii „scur 7253 (1745) Ap. & (20). 
12). Alt catastih dela Mihail proin Episcop Rădăuţului, de cele 

ceau mai dat daniă sfintei mânăstiri Putnii, după ce sau călu- 

gărit în shimă, numele lui Mina, din anii „3EHa 7259 (1751). 

13). lzvod dela lerotei Episcopul Hușului, de câte au dat danii 

sfintei mânăstiri Putnii, din anii „3€% 7260 (1752) lunii K'a (96). (9) 

14). Izvod dela Inochenti (3) Episcopul Huşului, de câte au dat 

danii “sfintei mânăstiri Putnii, din anii „scăr 7263 (1755) Fev. 

Ku (298). 

15). Scrisoare. dela mitropolitul Iacov cătră părinţii de Putna, 

înștiințând pentru loanichii Episcopul Romanului, că au făgăduit să 
dea ajutoriu la trapezări 4 (500) lei, ca să fiă ctitor, care bani i-au 
și dat, din anii... Dee, Hs (29). 

16). Constantin Mihai Cehan Racoviţă voevoda, la lucrul trape- 

zărilor împreună cu veliţii boiari, din ţara muntenească, au dat... 

17). Anatolii leromonachul duhovnic ot Mitropolii, la lucrul 
acestoraşi trapezări, au dat.. 

18). leroshimonah Teoctist. Gheorghiescul la lueru au dat. (4) 

19). Scrisoare dela Iacov Mitropolit cătră Calistrat igumen sfintei 
mânăstiri Putnii, precum au trimes daniă numitei mânăstiri o 

candilă mare de argint, din anii ;âcăa, 7264 (1756) Oc. «e (25). (Dj 

(1) Inv. No. 

(2) Ier oteiu a inot cu metania din Putna. Melchisedec, Chronica Hușilor, 

pag. 214: Din data de sus se cunoaşte că sl, cu toate că demisionase deja 

în 10 Mai 1752, în care lună se făcu și alegerea altui episcop pentru Huși» 

în 27 uli 1752 eră încă în scaun. 
(3) Şi acesta erâ cu metania dela Putna. Melchisedec, |. e., pag. 222. 

“(4) C£. diata lui din anul 7267 (1759), prin care dărueşte mânăstirii Putna 

200 lei. (Inventar No. 46). o 
(5) Inventâr No. 39.
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20). Scrisoare dela Iacob Mitropolit cătră părinţii de Putna, pentru 
că au trimis oasele părinţilor săi să le astruce în biserică, iar ziua 
pomenirii au pus lanuarii K (20), din anii.... Ghen. âi (11). 

21). Izvod dela Lascarache (1) ispravnicul Sucevii, de cele ce s'au 
găsit în mormânt, care s'au cercat înainte lui din porunca gd., 
și sau dat în mâna părinţilor, din anii 13căs 1266 (1758) Fev. $1(19). 

22). Scrisoare dela Iacov Mitropolit cătră Venedict igumen 
Putnii, și cătră sobor, să trimiţă la laşi la sfinţie sa acele lucruri 
ce sau aflat la mormânt, ca să facă două coroane la icoana cea 
făcătoare de minuni, din anii s8căs 17266 (1758) Mart E (9). 

23). Din dosul izvodului lui L.asearache dela igumenul Putnii 
Venedict, că după porunca Mitropolitului Iacov li -au trimes acele 
lucruri, la lași la sfinția, sa. 

Mitropolitul lacov amândouă coroanele li-au Ricut și li-au adus 
în sfânta mânăstire Putna. 

24). Catastih dela proin mitropolitul Iacov, de toate cele ce au 
dat și au cheltuit cu lucrurile ce s'au lvcrat în sfânta mânăstire 
Putna, unde și-au pus și metania sa, ca să fiă pentru sufletul său 
și a părinţilor săi, ziua pomenirii și-au așezat să i se facă în tot 
anul în & (20) zile a lui lanuarii, întru care zi a fost şi nașterea, 
lui; iară cheltuiala toată câtă au făcut cu toate înoirile și daniile 
în numita mânăstire au cuprins îrna (10.351) lei îi (11) bani, de- 
osebit de alte lucruri ce -au mai dat, iar catastihul este scris din 
anii sâ€oB 7272 (1764) Ghen. R (20) 2) ' 

Fac KA, (24) scrisori. 

Cărţi gd. de hotărit. 

1). Carte domnească dela Constantin Cehan Racoviţă voevoda, 
cătră Petre Cheşco, să hotărască Grecii, „Petrecenii şi Camânea, 
din anii „3căA, 7264 (1756) Ap. Ri (19) 

2). Carte domnească dela Scarlat Grigorii Ghica voevoda, cătră 
iordache Cantacuzino vel păh. i Vasilii Başotă, i Petre Cheşeo, s să 

  

(1) Numele lui de botez eră Dumitru. Cf. Măzăre eanu, Condica. mânăstirii 
Voroneţul, |. €., pag. 43, editată de S. FI. Marian, Suceava 199. ' 

2) Mânăstirea păstrează o scrisoare a lui Gherman Iţcuș din 1 Septemvrie 
1271 (1463), prin care dăruește mânăstirii 16 + de aur ungurești (Inventar 
No. 144). E: 

Fila 82, b 

Fila 86, a,
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hotărască 'Tereblece, Camânca, Petrecenii, Carapciul, Cupea, Ropce, 

Tomeştii, Crasna, din anii +5căs 7267 (1759) luni î (30). 

3). Carte domnească dela loan Teodor voevoda, cătră mitropo- 

litul lacov, i loniţă Cantacuzino vel spăt., să hotărască moșia Fru- 

moasă, din anii „âcăa 7267 (159) luli si (19). 

4).. Carte domnească dela Ioan Toader voevoda, cătră Dositei 

Episcopul de Rădăuţi, și cătră pah. Vasilii Buhăescul, să hotărască 

toate moşiile mânăstirii Putnii, câte ar fi cu pricină, din anii âcăa 
1269 (1761) Mart ne (25). 

5). Carte domnească dela Grigorii loan voevod, cătră Iordache 

“: Cantacuzino biv vel spăt., să hotărască toate moșiile mânăstirii 

Fila 8, b. 

Fila 87, a. 

Putnii, câte or fi cu pricină, din anii saco 7270 (1172) Au. Ra (29). 

6). Ţidulă domnească dela Grigorii loann voevoda, cătră Mitro- 

politul, i cătră lpiscopul de Huși, i cătră veliţii boiari, să judece 

călugării de Putna cu răzeșii de Botășinţe, din anii ;3c0 7270 (1772) 

Ghen. ât (17). 

larăș pentru hotărit;: 
1). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, cătră Con- 

stantin Silion biv vel med., să hotărască moșiile sfântului Onufrii 

şi Balcăuţii a mânăstirii Putna, din anii s3catu 7248 (1740) Ap.â (1). (1) 

2), Carte domnească dela Matei Ghica voevoda, cătră Vasilii 

Balș biv vel med., să hotărască Grecii și Petricenii, Camânca, 

Crasna şi Balcăuţii, din anii „Scăr 7263 (1755) Au. â (1). 
3). Carte domnească dela Constantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 

voda, cătră Vasilii Bașotă biv vel med,, şi Petre Cheşco căp., să 

hotărască Balcăuţii, Petrecenii, Camâneca, Bahrineșştii, Grecii şi 

Bănceştii a sfântului Onufrii, din anii s$căA, 7264 1756 Mai KE (22). 

Fac $ (9) scrisori. - 

Cărţi gd. de stăpânit. 

1). Carte. domnească, dela .Grigorii voevod, dată igum. Macarii, 

de oprit, de stăpânit şi de dijmuit satele Ostriţa, Cozminul, Ropce, 

din anii z3CAm 1244 (1736) Ghen. Ri (12). 

2). Carte domnească dela Constantin Mihai Cehan Racoviţă 

voevoda, dată lui Calistrat igum., de stăpânit, de dijmuit toate 

moșiile mânăstirii Putnii, din anii „âcăa, 7264 (1756) Mai Ka;(21). 

(1) Inventar No. 30.
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3). Carte domnească dela loann Teodor voevoda, dată igum. de 
Putna, de stăpânit şi de zeciuit moşiile: Dubova, 'Tereblece, Ca- 
mânca, Petrecenii, Tomeștii, Carapeiul, Cupea, Cuciurul, Clișcăuţii, 
Ropce, din anii „sc4n 7268 (1760) Iuli â (11). 

4). Răvaş de jalobă dela igum. Pahomii, cătră Mărie sa Vodă, 
pentru venitul moșiilor ce sau hotărit.... 

Fac A, (4) scrisori. 

Vecinii. | | Fila 90, a. 

1). Ispisoc domnesc dela Miron Bărnovschi Moghila voevod, dat 
călugărilor şi mazililor, şi feciorilor de boeriu, și jupâneselor sărace, 
să [iă volnici a-și strânge vecinii, şi pentru judecăţi şi gloabe să 
fiă a mânăstirii, dela oamenii mânăstirii, din anii „spAs 7136 (1628) 
Ghen. &r (12). 

2). Ispisoc domnesc dela Alexandru lliaş voevoda, iarăș pentru 
vecini, și pentru judecăţi, i gloabe, din anii 735 M 17140 (1632) 
Mai $i (19). 

3). Ispisoc domnesc dela Iliaş Alexandru voevoda, iarăș pentru 
vecini, și pentru judecăţi și pentru gloabe, din anii „sp$s 7176 
1668 Ghen. &t (12). (1) 

4). Carte „domnească dela Duca voevoda, dată unui armășel, 
să prinză pe Stefan Șchiopul vecin, şi să-l aducă la mânăstirea 
Putna, din anii âpua 7191 (1683) Mart. â (1). (2) 

5). Carte domnească dela Antioh Costantin voevoda, cătră vor- 
nicii de Botășeni, pentru Ştefan vecinul, din anii „3câl (214 (1706) 
Fevr. ke (22). (3) 

6). Carte domnească dela Mihai Racoviţă voevod, pentru judecata Fila 90, b. 
ce au avut vlădica Calistru cu sătenii de Cânpul lung, pricina a 
unor vecini Mândrileștii, din anii „seku 7228 (1720) Mart. â (1). (4) 

1). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, pentru vecinii 
ce sunt împrăştieţi prin ţară, să le ia mânăstirea câte & (2) lei pe 
an, pentru bogrescul lor, din anii „acaia, 7244 (1736) Ghen. * (10) 

8). Mărturiă dela călugării din Putna, pentru Vasilii cu fraţii 

(Î) Inventar No. 

(2) Inventar No. 
(3) Inventar No. 

(4) Inventar No. n
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i
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a
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lui, feciorii lui Michiţăl, precum sunt drepţi vecini a mănăsitrii 

Putnii, din anii „3caia 7249 (1741) Mart Ai (14). 

9). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, pentru vecinii 

mânăstirii Putnii, ce sunt împrăștieţi prin ţară, din anii „seaia 7249 

(1741) luli ri (13). (1) 
10). Două cărți domneşti tipărite dela Constantin Nicolai voevoda, 

pentru lucrul boerescului, a oamenilor ce trăese pe moșiile mâ- 

năstirilor, și pentru vecini, din anii „Sen 7250 (1741) Ghen. Ei (12). (2) 

11). Carte domnească dela Constantin Nicolai voevoda, pentru 

vecinii mânăstirii Putnii, ce sau împrăștiat prin ţară, din anii „3cH 

7250 (1743) Iulie £ (2). (3) 
12). Carte domnească dela Constantin Nicolai voevoda, pentru 

vecinii mânăstirii Putnii, din anii „âcha 7251 (1743) Fev. A (4). 
13). Carte domnească dela loan Nicolai voevoda, pentru boe- 

rescul oamenildr ce şed pe moşia mânăstirii, și pentru vecini, din 

anii pacii 7252 (1744) Iunie îi (17). | 
14). Carte domnească dela Constantin Nicolai' voevoda, pentru 

boerescul oamenilor ce şed pe moşii mânăstirești, şi pentru vecini, 

din anii „sc 7252 (1744) Au. âa (31) 

15). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă 

voevoda, pentru boerescul oamenilor ce șed pe moșii mânăstirești 

și pentru vecini, din anii „scăn 7258 (1750) Ghen. i (10). (4) 

16). Carte domnească dela Scarlat Ghica voevod, pentru vecinii 

mânăstirii, din anii „âcăe 7265 (1757) luni Rr (23). (5) | 
17). Zapis dela Toader Crăciunean,: cum - că este drept vecin 

a mânăstirii Putnii, din anii... (6) 

Fac 3i (17) serisori. 

(1) Inventar No. 31. 

(2) Inventar No. 31 și 180. 
(3) Inventar No. 12. ! 

(4) Inventar No.:36. : 

(5) Inventar No. 43, 

(6) Mânăstirea, posedă, un Brisov din 3 Noemiirie 7235 (1727), Brin « cară lo- 
cuitorii din Vicove şi Frătăuţii se supun mânăstirii Putna (Inventar No. 17%); 
unul din 26 Iulie 7244 (1736), prin care i se supun vecinii din: Ropce, (Inven- 
tar No. 28); altul dela Grigorie Alexandru Ghica din 1765, ca dregătorii să 
învoească mânăstirea cu locuitorii de pe moșiile ei pentru boieresc. (Inven- 

tar No. 195). ..
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Șerăuţii la Hotin. (1) 

1). Uric vechi sârbesc pe satul Serăuţii dela Ştefan vodă, cum 
au cumpărat acest sat: luga visternicul dela Mihas și Piţurco, 
nepoţii lui Polinadas și l-au dat sflntei mânăstiri Putnii, „Suis 6956 
(1448) Fev. îi (11). 

2). Suret dipe acestaș uric... 
3). Carte dela bragadirul de Hotin pe moşia Serăuţii ca să stă- 

pânească mânăstire după scrisori vechi ce are, aer (1773) luni â (7). 
4). Carte dela părcalabii de Hotin, cum că locuitorii ce să hră- 

nesc pe moșia Șerăuţii, ca să de venit moşiei la mânăstire, rafor 
(1773) luni Â (4). 

Fac A (4) scrisori. 

Mânăstire dela Hotin. 

1). Zapis dela Alexander sen Avramov, precum au vândut ov 
parte de loc de casă până la stâlp, care loc iaste între locul lui 
Hledi, lui lancul părcălabului de Hotin, drept = (60) lei, din anii 
„âțoa 7177 (1669) Dec. a (9) 

2). Zapis dela Dumitru fecior Gănescului din Giuneşti, precum 
au dăruit a lui dreaptă moşiă în satul Giuneşti, ci iaste în ţinutul 
Hotinului, Iancului Costân ce au fost părcălab, din a patra parte 
de sat, a patra parte, din anii „3p$a 7177 (1669) luli E (2). 

3). Hrisov domnesc: dela Mihai Racoviţă voevoda, dat mânăs- 
tirei ci iaste la țărmurile Nistrului, unde iaste hramul sfântului 
loan crestitel, de scuteala a gi (12) poslușnici și să fiă acea mâ- 
năstire în pace de gorştină i de desetină, din anii „3c8i 7212 (1704) 
Juli £ (3). 

4). Hrisov domnesc dela Antioh Constantin voevoda, dat aceștiaș 
mânăstire, de scutiala a ri (8) posluşnici, și pentru alte mile, din 
anii șâcri 7213 (1705) Mai aâ (31). 

5). Hrisov domnesc dela Antioh Constantin voevod, dat aces- 
tiaş mânăstiri, de scutială a A (4) poslușnici, 'și pentru alte mile, 
din anii acei 7215 (1707) Fev. îr (93). 

- (1) Cele despre Şerăuţi nu sunt serise de mâna lui Măzăreanu, ci mai târ- 
ziu de altă mână. 

Fila 92, a 

Fila 93, a. 

Fila 93, b.



Fila 94, a. 

Fila 94, b. 
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6). Hrisov domnesc dela Mihai Recoviţă voevoda, dat aceşteiaş 

mânăstiri de scutit ri (8) poslușnici, și de alte mile, din anii csi 

1216 (1708) Mai â (1). ” 

1). Hrisov domnesc dela Nicolai Alexander voevoda, dat aceş- 

teiaș mânăstiri, de scutit ti (8) poslușnici, și de alte mile, din anii 

„căi 7218 (1710) luli ai (12). | 

8). Hrisov domnesc dela Nicolai Alexander voevoda, dat aceş- 

teiaş mânăstiri, de scutială a Hi (8) posluşnici, și de alte mile, din 

anii „ac 7220 (1712) luli € (5). 

9). Hrisov domnesc dela Nicolai Alexander voevoda, dat lui Mattii 

igum. dela această mânăstioară, de scutială î (10) oamini, și de 

alte mile, din anii jack 7222 (1714) Oc. rs (96). 

10). Hrisov domnesc dela Nicolai Alexander voevoda, dat aceş- 

teiaş mânăstioare, de scutiala unui preot și unui diacon, şi de 

scutiala î (10) oameni străini, din anii „3cK8a 7222 (1714) Oc. rs (26). 

11). Scrisoare dela ieromonahul Meletii, stareţul din schitul Ho- 

tinul, sfintei mânăstiri Putnii, în zilele lui Calister Episcopul Ră- 

dăuţului..... 

Fac âi (11) scrisori. 

Mânăstire sfântului Onufrii. 

Ispisoe domnesc dela Radul voevoda din anii „apte 7125 (1017) 

luli si (15), dat sfintei mânăstiri Putnii, ca să stăpânească pe mâ- 

năstire sfântului Onufrii, și locul și biserica, şi pomâtul, și fâ- 
națul, după dania popii Mihului, atunce încă când eră acolo 

biserica ce de lemn, și tocma de atuncia și până acmi ace mă- 

năstire a sfântului Onufrii, iaste drept metoh al sfintei mânăstiri 

Putnii (1). 

1). Mânăstirea posedă un hrisov dela Vasile Vodă din 1 Aprilie 7154 (1646), 

prin care dăruește mânăstirii Putna moșia sf. Onufrei cu biserica cea zidită 

(Inv. No. 61), iar în trăducere germană sub Protocolul tabular No. 149. — 

Sub Protocol tab. No. 149 se află dania lui Ştefan Petru vodă din 7181 (1673), 

prin care dă acestei mânăstiri o bucată din teritoriul orașului Siret, iar sub 

No. 150 se află copia ispisocului lui Mihaiu Racoviţă vodă din 18 Mai 7216 
(1708), prin care afirmă că a văzut actul de danie al lui Ştefan Petru Vodă, 

prin care dă acestei mânăstiri satul din sus de Siret Berchișeştie (sic) și satul 
Durneştie, unde eră reşedinţa acelui Domn. O hotarnică a mânăstirii sf. Onu- 

frei este sub Protocolul tabular No. 151.
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Mramurniţa. 

1). Izvod dela Ştefan sen Hâncul, dat slintei mânăstiri Putnii, 
pe câte scrisori au luat dela mânăstirea Putna, pe parte din sat 
din Mramurniţă, care parte au fost zălojită de tatăl său Hâncul 
căp., drept 4 (60), lei, lui Calistr [Episcopul Rădăuţului, din anul 
pâcâa 17231 (1723) Oc. & (20), precum .au încredințat zapisul cel 
de zălojitură, şi fiindcă în zapis nu scrie să fii moşia de istov 
dacă n'a dă banii până la o zi, au adus Stefan Hâncul carte ed. 
sări dăm moșia şi să ne dea banii, deci după porunca gd,, şi 
după sfatul de obște a tot Soborul i sau dat moșia Mramornița lui 
Ștefan sen Hâncul, și toate scrisorile acelei părţi de moșii, dela 
sfânta mânăstire Putna, și el au dat numitei mânăstiri a (60) lei, 
după cum anume arată intru acest izvod al lui, din anii șăcga 
1211 (1763), Sep. î (8). 

2). Scrisoare dela Gherman is. de Cuciur, iarăș pentru dare 
aceştii moşii și a, scrisorilor și cum s'au luat banii 4 (60) lei și 
i-au trimis la mânăstire, din anii sacăa 7971 (1763) Sep. &i (12). 

Fac £ (2) scrisori. 

Cordărenii, Săpotenii. 

1). Ieromonahul Dionisii Hudiciu, de a sa bună voe, dedesă da- 
niă sfintei mânăstiri Putnii aceste E (2) moșii și le-au şi stăpânit 
mânăstire, vr'o patru ani, apoi sa sculat numitul Dionisii Hudiciu 
și au început a-și face o mânăstire anume Doljeștii și vrând să 
o înzestreze, au tras și aceste moșii câtră acea mânăstire Dol- 
jeştii, şi venind la mânăstirea, Putna, și-au luat dania și scrisorile 
ce dedesă mânăstirii Putnii, pe acele moșii și au dat și zapis 
mânăstirii Putnii, cum că și-au luat moşiile şi scrisorile acelor 
moşii, în anii sacăa 7269 (1761) Fev. & (20). 

2). Scrisoare dela ieromonahul Dionisii Hudiciu, dată la mâna 
lui Pahomii igum. și a tot soborul sfintei mânăstiri Putnii, cum 
și-a luat moșiile Cordărenii şi Săpotenii și scrisorile şi dania aces- 
tor moșii, dela sfânta mânăstire Putna, din anii 73că9, 7269 (1761) 
Fev. & (20). 

Fac & (2) scrisori, 

Pila 95, a. 

Fila 9%, b.



Fila 97, a. 

Fila 98, a. 

Văratecul. 

1). Această moșiă Văratecul, împreună cu tot soborul, după cum 

anume arată în Sinodicul mânăstirii (Pomialnic), au dăruit sfintei 

mânăstiri Putnii, în vreme bejeniilor de Tătari, lordache Canta- 

cuzino vel păh., în anii.... 

2). Au dat sub stăpânire mânăstirii Putnii, în anii 7a€o-7270 

(1762) Mai a? (19). 

3). Scrisoare dela lordache Cantacuzino biv vel spătar cătră 

săteni carii sunt pe moșia Văratecul, înştiințându-i că au dăruit 

acea moşiă Văratecul slintei mânăstiri Puthii, şi de acum să as- 

culte pe vechilul numitei mânăstiri, din anii 3£0 7270 (1162), 

Mai si (19). 

Fac & (2) scrisori. 

Bahrineştii. 

1). Zapis dela Sanda Cliuceroaia şi dela feciorii ei, Ursul i Gheor- 

ghii postelnici, Antioh med., și Gavriliţă, dat la mâna lui Calistr 

igumen de Putna, precum i-au vândut jumătate sat Bahrineşti, 

drept gn (150) lei, din anii sac€si 7216 (1708) Ghen. Si (16). 

2). 'Tidulă de însemnare, pentru răzeșii ce şi-au vândut părţile 

din Băhrineşti, lui Orăș hat.... 

3). Carte domnească dela Nicolae Alexandru voevoda, dată lui 

Calistru Episcopul de Rădăuţi, de stăpânit satul Bahrineștii, din 

anii acri 7218 (1710) luli zi (17). (1) 

4). Carte domnească dela Grigorie Ghica voevod, dată lui An- 

tonii mitropolit, de stăpânit jumătate sat Bahrineștii, din anii ;3cai 

7240 (1732) luli € (5). 

5). Carte domnească dela Costantin Mihail Cehan- Racoviţă 

voevoda, dată lui Calistrat igum., și soborului dela mânăstirea 

Putna, de stăpânit jumătate sat Bahrineștii, din anii sâcăa, 7264 

(1756) Mai tu (28). 
Fac € (5) scrisori. 

(1) Inventar No. 17. Mânăstirea posedă şi un alt hrisov dela acest Domn, 

însă din 7? Ianuarie 7217 (1709), privitor la cumpărarea acestui sat (Inven- 

tar No. 16).
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Această moșie, Bahreniști, o stăpâne mânăstirea Putna, după 
scrisorile ce arată, dar fiind...... de moştenii cei drepți: mâă- 
năstirii Cetăţuii, cu judecată au luat-o dela Putna, și o stăpâ- 
nește Cetăţue. (1) 

Cărți domnești, pentru scutiala posluşnicilor sfintei 
mânăstiri Putna. 

1). Ispisoc domnesc dela Ştefan voevoda, de scutiala an (8) 
poslușnici, din anii „păun 7168 (1660) Ghen. îi (8). 

2). Ispisoc domnesc dela Duca voevoda, de scutiala a ri (8) 
posluşnici, din anii „3p5A, 7174 (1666) Ghen. îi (11). 

3). Ispisoe domnesc, dela Antiochii Costantin voevoda, de scu- 
tială a ET (12) posluşnici, din anii „fa 7207 (1699) luni s (9). (2) 

4). Ispisoe domnesc dela Antiochii Costantin voevoda, de scu- 
tiala a E1 (12) posluşnici, şi pentru gloabe, și pentru judecăţi, 
și de scutit desetina și goştina. pe bucatele mânăstirii, din anii 
r3cAl 7214 (1706) Noev. ă (1). 

5). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, pentru ju- 
decăţi, a oamenilor mânăstirii, să-i judece igum., din anii „scaun 
17248 (1740) Noev. A (4). (3) | 

6). Carte domnească dela Matei Ghica voevod, dată slugii gd., 
să scuată pe Grigoraș Calance din codru, din anii pac ăr '17263 
(1755) Oc. şi (19). (4) 

Fac $ (6) scrisori. 

De scutiala unui cojocariu. 

1). Carte domnească dela Gheorghii Ștefan voevod pentru scu- 
tiala a unui cojocariu a sfintei mânăstiri Putnii, din anii „3șăA, 
"7164 (1656) Ghen. âi (11).(5) 

2). Carte domnească dela Ştefan voevoda, pentru scutiala a 

(1) Această notiţă este făcută, pe marginea, de jos a cărţii, însă nu de 
mâna lui Măzăreanu. 

(2) Inventar No. 169. 

(3) Inventar No. 29. 

(4) Inventar No. 184. 

45) Inventar No. 63. 

Dimitrie Dan, Mânăstirea şi Comuna Putna. 15 

Fila. 99, a. 

Fila 100, a.



Fila 101, 

Fila 101, 

â, 

b. 
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unui cojocariu al sfintei mânăstiri Putna, din anii „3păn 7168 

(1660) Ghen. î (10). (1) 
3). Carte domnească dela Iliaș Alexandru voevoda, pentru scu- 

tiala a unui cojocariu a sfintei mânăstiri Putna, din anii „3po€. 
7175 (1667) Oc. kr (23). (2) | 

4). Carte domnească dela Duca voevoda, pentru scutiala a unui 

cojocariu a sfintei mânăstiri Putna, din anii „3f6a 7177 (1669) 

Ghen. â (30). (3) 
Fac Â (4) scrisori. 

Hrisoave de mile domnești. 

1). Hrisov mare dela Matei Ghica voevoda, dat sfintei mânăs- 

tiri Putna, de aceste miluiri: ti (8) vite să fiă scutite de văcărit; 

şi $ (400). oi de gorștină, şi wW (800) vedre vin de vădrărit, și râ 

(1000) stupi de desetină; R (20) oameni fără de bir, fiindcă această. 

mânăstire, la rândueala mânăstirilor de munte iaste mai întâi 

chiemată și numită, din anii „âcăr 7263 (1755) Fev. € (5). 

2). Hrisov mare dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă voevoda, 

dat sfintei mârăstiri Putna de aceste miluiri: în tot anul să se 

deiă acestei mânăstiri n (150) drobi sare dela ocnă: braniște, 

adică munţii ce sunt împrejurul mânăstirii, să fiă stăpânită de 

părinţii călugări, după hotarele bătrâne, âi (11) oameni străini 

pescari să fiă fără de bir, și peştele ce vor da la mânăstire să. 
fiă în pace de toată vama. Satele mânăstirii să nu fiă supărate 

despre toţi judecătorii, şi globnicii, să-i judece numai igumenul, 

afară de moarte de om și de furtușag; vama; şi mortăsăpia ce 

s'a face pe vitele ce sor vinde la târgul Siretiului să o ia sfânta. 

mânăstire, o pivniță de piatră ci iaste în târgul Siretiului cu 

locul ei împrejur, ci să numește pivniţa Bugăniţii, să stăpâniască 

mânăstire a ţineă și orândă la târgul Siretiului, după cum ţine 

şi sfânta mitropoliă la Suceavă, care orândă să fiă în pace despre 

toate angăriile, din anii pâcăA, 7264 (1756) luni €i (15). 

3). Hrisov mare dela Constantin Mihai Racoviţa voevoda, dat 

sfintei mânăstiri Putnii, spre întăritura a tuturor mililor ce au făcut, 

(1) Inventar No. 65. 

(2) Inventar No. 69. 

(3) Inventar No. '70. 
„
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cu sfânta mânăstire, cu al său hrisov, Matei Ghica voevoda, adecă: 
1 (8) vite să fiă scutite de cuniţă, și w (800) vedre vin de vă- 
drărit, şi „â (1000) stupi de desetină; iară gorștina au mai adaos 
până la „â (1000) oi, și nici pescarii nimică să nu deiă la visteriă, 
așijdere și & (20) oameni posluşnici apăraţi de tot birul visteriei, din anii „3254, 7264 (1756) Ap. 1 (17) 

4). Hrisov mare dela Constantin Mihai Cehan Racoviţă voevoda, Fila 102, a, dat mânăstirii Putnii, de întăritură pe hrisoavele milelor ce au făcut 
întâi, după cum arată mai sus, dară întru acest hrisov mai adaoge 
mila, cu vama și motăsăpia vitelor ce ar trece pe poticele dela 
târgul Siretiului în sus, cât ţine parte ținutului Sucevei, cu potica 
Vicovelor, ce merge în țara ungurească, și cu potica Berhome- 
telor, ce merge în ţara leșască, din anii „3€%e 7265 (1757) Oc. 
fe (92). 

| 5). Hrisov mare dela Scarlat Grigorii Ghica voevoda, dat sfintei 
mânăstiri Putnii, cu care hrisov întăreşte și miluește sfânta mâ- 
năstire Putna, cu toate miluirile ce s'au scris mai sus, în hrisovul 
lui Matei Grigore Ghica voevod, și în brisoavele lui Constantin 
Mihai Cehan Racoviţă voevoda, din anii 73€3s 7266 (1758) Ap. & (1). 

6). Hrisov mare domnesc, dela Scarlat Grigorii Ghica voevoda, Fila 102, b. 
dat sfintei mânăstiri Putnii, de întăritură, şi de stăpânire pe bu- 
cata cea de loc din olatul Grecenilor, ci iaste loc domnesc, din 
locul acelor două, ceasuri, pe care loc locuese tătarăi, întărind dania 
lui Costantin voevoda Racoviţa, arătând şi hotarul acestui loc, 
foarte pre amănuntul, din anii „stâs 1266 (1758) Ap. â (1). (1) 

Pac S$ (6) scrisori. | 
1). Scrisoare dela Mitropolitul Iacov și dela toţi Arhierii și Igu- 

menii Moldovii pentru sfânta mănăstire Putna, precum. să fiă în- 
suși stăpânitoare la lucrurile ei și să fiă slobodă și în volnicia, sa, 
iară să nu fiă metoh, nici Mitropolii, nici nimănui. Această scri- 
soare și testament sau făcut cu mare sobor și cu strașnic blăstâm, - 
la anii „scăA, 7264 (1756) Ghen. & (2). (2) 

Face â (1) srisoare. 
  

(1) Mânăstirea posedă un hrisov dela Mihai Racoviţă din 18 Martie '7215 (1707), 
care scutește mânăstirea Putna de toate birurile (Inv. No. 171); alţul din 13 
lulie '7250 (1742), prin care satele mânăstirii se scutese de darea cailor de olac 
(Inv. No. 32); două din 1 Martie 7265 (1757), prin care se ridică văcăritul 
(Inv. No. 208 și 209), și unul din 3 Iunie 7267 (1759), care apără pe călugării 
Putnei în drepturile lor asupra vămii Sucevei. (Inventar No. 50). 

(2) Inv. No. 81. Cf. Codrescu, Uricariul, XIV, pag. 182—185.



Fila 103, a. 

Fila 104, a. 

Fila 105, a. 
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1). Scrisoare dela Mitropolitul lacov pentru sfânta mânăstire 

Pntna, să fiă cum au fost scaon de arhimandrie, din anii „Ac ăe 

7265 (1757) Mart. & (20). (1) 
Fac â (1) scrisoare. 

Sămi igumeneșşti. (2) 

1). Sama igum. Gheorghii, pe trei ani, din anii „3căe 7262 (1754) 

Mart. A, (4). 

2). Sama igum. Calistrat, pe doi ani şi patru luni, din anii 

râcăA, 7264 (1756) Dec. îi (20). 

3). Sama Axhimandritului Vartolomei, pe un an, din anii „ac ăe 

7265 (1757) luni. & (20). 

4). Sama igum. Venedict, pe opt luni, din anii „3€ăs 7266 (1758) 

Au. â (30). 
5). Sama igum. Calistrat, pe doi ani, din anii „3căn 7268 (1760) 

Mart. Hi (1) 

6). Sama igum. Pahomii, pe doi ani, din anii „3€ĂA 7269 (1761) 

Dec. Hi (8). 

7). Sama Arhimandritului Vartolomei, pe opt luni, din anii „3€o 

7270 (1762) Sept. î (30). 

8). Sama igum. Pahomii. pe un an două luni, din anii „acea 

1271 (1763) Dec. ai (17). 
Fac i (8) sămi. 

Mănăstire veche (Biserica satului). 

1). Hrisov dela Costantin Mihai Ceahan Racoviţă voevoda, dat 

mănăstirii vechi de scuteala a doi posluşnici, şi a H (8) vite de 

văcărit, și Și (100) stupi de desetină, din anii „îcăA, 7264 (1750) 

luni S (6). 

2). Hrisov dela loan Teodor voevoda, dat mânăstirii vechi, de 

scuteala a doi poslușnici și opt vite de văcărit şi o sută stupi 

de desentină, din anii „âcă3 7267 (1759) Ghen. â (7). (3) 

Fac & (2) scrisori. 

(1) Inv. No. 211, Cf. Uricariu, |. c., pag. 179—180. 

(2) Mânăstirea posedă și niște sămi igumenești de vitele mânăstirii. Acestea 

încep cu anul 1762 și continuă până astăzi. Ele au o introducere făcută de 

Vartolomeiu Măzăreanu, care le numește «Condica vitelor». Ea poartă sig- 

natura 4 12. 

(3) Inv. No. 187.



Dănii pe prisăcile Soborului. 

1). Daniă dela Calistr Episcop Rădăuţului, precum au dat tutu- 
ror călugărilor ce trăesc în sfânta mănăstire Putna, o prisacă cu 
toți stupii, din Camânea, din anii „scâe 7235 (1727) Mart. A (30). (2) 

tuturor călugărilor dela sfânta mănăstire Putna o prisacă stupi 
dela Voitinel, cu & (60) matce, din anii „acâs 7236 (1728) Dec. 
Hi (18). (3) 

3). Daniă dela leroshimonahul “Teoctist Gheorghiescul, precum 
au dat soborului sfintei mănăstiri Putnii Aă (40) matce la Vicovul 
de sus, din anii „acăa 7267 (1729). 

4). Daniă dela Iacov proin mitropolit, precum au dat Soborului 
sfintei mânăstiri Putnii, o prisacă stupi la.... cu w (800) matce, 
cu teșnic bun nou, îngrădit cu gard nou și acoperit și f (100) 
ştubeie deșarte pentru rui, din anii „acâa 7271 (1763) Ghen. R (20. (4) 

Fac A (4) scrisori. 

De scuteală desetinii a stupilor călugărești; cărți 
domnești. 

1). Dela Duca voevod, din anii „sei 7210 (1713) Sept. € (5). 
2). Dela Mihai Racoviţa voevoda, din anii pacăi 7212 (1'704) 

Ghen. î (10). (5) 

3). Dela Nicolai Alexander voevoda, din anii „sa 7221 (1713) 
Sept. 4 (4). (6) 

Fac F (3) scrisori. 

  

(2) Inv.-No. 22, 

(3) Inv. No. 23. Atanasie eră cu inetania dela Putna. Cf, Melchisedec, Chro- 
nica Romanului, II, pag. 8. , 

(4) Mânăstirea mai posedă, o danie de 80 stupi în Lăpustinul de jos din 11 
Fevruarie 1778 (Inv. No. 74) 

(5) Inv. No. 14. 
(6) Inv. No. 18. Astfel de scuteli s'au dat călugărilor prin hrisovul din ? Iulie 

7264 (1756) (Inv. No. 38). 

Fila 106, a. 

2). Danii dela Atanasii Episcopul Romanului, precum au dat 

Fila 107, a.



Fila '107, ». 

Fila 109, a. 
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Cărţi domneşti pentru desetina călugărilor să plă- 
tească boereşte. 

1). Dela Costantin Mihai Cehan Racoviţa voevoda, din anii râcăA, 
1264. (1756) lunie £ (7). (1) 

2). Dela Costantin Mihai Cehan Racoviţa voevoda, din anii „âcăe 
7265 (1752) Oc. îi (11). (9) 

3). Dela loan Teodor voevoda, din anii „4că3'7267(1739)Fevr.€ (5).(3) 
4). Dela Grigorii loann voevoda, din anii „âco 7270 (1702) â (30). (4) 
Fac Â (4) scrisori. 

Scrisori pe Ţigani. 

1). Uric seris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Stefan voevoda, 
precum au dat daniă sfintei mânăstiri Putnii ân (11) sălașuri: Ţi- 
gani, dintru ai săi drepţi robi, ce i-au adus din ţara Basarabului, 
din anii „Sun 6998 (1490) Mart. Si (16), întru acest uric sunt 
scrise și numele acelor 'Țigani. (5) 

2) Uric scris pe sârbiă, dela fericitul ctitor Stefan voevoda, 

dat de întăritură și de stăpânire sfintei mănăstiri Putna, pe Ți- 

ganii ce şi-au adus călugării din țara Basarabilor, a cărora Ţigani 
și numele sunt scrisă întru acest uric, din anii „sâi 7011 (1503) 
Sept. Hi (8). (6) 

3), Ispisoc domnese, scris pe sârbiă, dela Miron Barnovschi voe- 
voda, dat sfintei mânăstiri Putna, de întărire, de stăpânire şi de 
apărare, pe iganii aceștiaș mânăstiri, din anii „spâe 7135 (1627) 
Mai & (2). 

(1) Inv. No. 40. 

12) Inv. No. 41. 
(3) Inv. No. 2. 

(4) Inv. No. 47. Asemenea hotărăște Grigorie Alexandru Ghica Vodă în 

hrisovul său din Iunie 7272 (1764), (Inv. No. 72), iar apoi îi liberează pe că- 

lugări de desetină (Inv. No. 73), ceeace se întăreşte și de divanul Moldovii 

în 24 Iunie 1774 (Inv. No. 151). 

(5) Wickenhauser, |. c., pag. 1179181, și o traducere română făcută de 

Vartolomeiu Măzăreanu sub. Inv. No. 150. 

(6) Se află o traducere făcută de Huloghie dascălul în 25 Maiu 1765 (Inv. 
No. 162) și o copie (Inv. No. 196) scrisă de trăducător și nemţeşte de 

Wiclkenhauser, ]. c., 187—188,
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4). Ispisoc domnesc dela Gheorghii Ghica voevoda, dat sfintei 

mânăstiri Putna, de întărire, de stăpânire şi de apărare, pe Ţi- 

ganii aceştiaș mânăstiri, numele Țiganilor sunt scrise întru amân- 

două ispisoacele, din anii „%păs 7166 (1658) Mai ai (11). 

5). Carte domnească dela Ştefan Petru voevod cătră șugubi- 
nari, să lasă în pace Ţiganii mânăstirii Putna, după cum scriu is- 
pisoacele gd., din anii „âpfia 7181 (1763) luli 4 (7). 

6). Ispisoc domnesc dela lancul voevoda, dat sfintei mânăstiri 
Putnii, de întăritură şi de stăpânire, pe toţi Țiganii numitei mână- 
stiri, a cărora Țigani și numele foarte pre amăruntul sunt scrisă 
întru acest ispoc, din anii „spsn'a 7189 (1681) Mai af (11). (1) 

1). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţa voe- 
voda, dată sfintei mânăstiri Putnii, pentru apărare "Țiganilor despre 
ispravnicii ținutului și despre alte angărăi, din anii „scria 7259 
(1751) Au. i (8). 

8). Carte domnească dela Grigorie Ghica voevod, dată Isaii 
igum., și a tot soborul dela mânăstire Putna, pentru apărare i 
ganilor, din anii „scatu 7248 (1740) Ghen. Ai (14), 

Fac H (8) scrisori. 

Cărți domneşti și mitropolicești, date de volnicia 
igumenilor și părinților dela sfânta mânăstire Putna, 

să-și cerce prin ţară 'Țiganii ce au fugit, și prinzân- 

du-i să-i aducă la mânăstire Putna. 

1). Carte domnească dela Bogdan voevoda.... Ap. si (19). 

2). Carte domnească dela Mihai Racoviţă voevod, din anii „fea 
"7230 (1722) Ghen. ai (11). 

3), Carte dela mitropolitul Antonii, din anii „acâa 7239 (1731) 
Mai Et (12). 

4) Carte domnească dela Grigorii Ghica voevod, din ani „ae A 
1240 (1732) luli Ke (25). 

5). Carte domnească dela Costantin Nicolai voevoda, din anii 
„3cma 7241 (1733) Mai â (1) 

(1): Wickenhauser, 1. e., pag. 196 şi 197, neamintind însă ziua edării ispi- 

socului. 

Fila 109, h. 

Fila 110, a.



Fila 111, a. 

Fila 111, b. 
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6). Carte domnească dela Costantin Nicolai voevoda, din anii 
p3ena 7251 (1743) iuni kk (22). 

1. Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă. 
voevoda, din anii „3cân 7258 (1750) Ghen. i (8). 

8). Carte domnească dela Costantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 
voda, din anii „âcăe 7265 (1757) Ghen. a (9). 

9). Carte domnească dela, Scarlat Grigorie Ghica voevoda, din 
anii „âcăs 7266 (1758) Ghen. â (7). 

Fac a (9) scrisori. 

Ţiganii. 

1). Scrisoare dela igum. și dela tot soborul sfintei mânăstiri 
Putna, pentru un Ţigan anume Puţan, al mânăstirii Putnii, care 
Țigan au furat un cal, și au dat Ţiganul visternicului Pelin 
din anii.... 

2). Scrisoare dela Ieromonahul Atanasii, precum i-au furat un 
cal, Tiron Puţan, al mânăstirii Putnii, și fiindcă Putnenii s'au 
lepădat de acest Țigan, visternicul Pelin au dat călugărului Ata- 
nasii alt cal, și au scos pe Țigan dela spânzurătoare, şi l-au 
luat rob, din anii .... . 

Aceste scrisori amândouă sunt foarte vechi, și cu peceţi, dar 
anii și lunile nu sunt scrisă, 

Făd & (2) sctisori. 

> 

Pentru Ţiganul Gavriil. 

1). Mărturiă dela tot soborul sfintei mânăstiri Putnii, pentru 
Țiganul Gavriil, că iaste drept rob a numitei mânăstiri, anul și 
luna nu iaste. i 

2). Mărturiă dela monahul Tadei săhastrul pentru 'Ţiganul Ga- 
vriil, că iaste drept rob al sfintei mânăstiri Putnii. 

3). Mărturiă dela Cuful Ursache starii, tatăl lui Ursache, ce au 
fost vătăman în Vicove, pentru Gavriil Țiganul, că iaste drept 
rob al sfintei mânăstiri Putnii. 

Scrisorile Stroescului. 

1) Ispisoc dela Vasilie voevoda, precum au venit Mihălaş Bel- 
diman, și au vândut un Ţigan anume Itimii, feciorul Măricăi,
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nepot lui Bilăe Ţigan, Lupului Stroescul, drept â (30) taleri bă- 
tuţi, din anii „aprir 7183 (1675) Fev. A: (18). 

2). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, cătră Lupul 
Balș biv med,, să judece pe călugării de Putna, cu Stroescul, 
pentru Țiganul Gavriil, din anii „3€ma 7249 (1741) Fev. $ (6). 

3). Anaforă, dela vel hat. întărită, cu pecete 'gd., cum sau 
dovedit scrisorile Stroescului, că sunt viclene, şi cum sau ju- 
decat, ca să aibă bună apărare Țiganii mânăstirii Putna, ce sor 
fi trăgând din Gavriil, Țiganul mânăstirii Putnii, despre Stroe- 
scul, din anii „scăA, 7264 (1756) Mai Ka (27), 

4). Carte de judecată dela Vasilie Razul hăt., precum au ju- 
decat pe Calistrat igum. mânăstirii Putnii, cu Grigoraş Stroescul 
comis, pentru niște Ţigani, şi s'au aflat scrisorile Stroescului: 
rele și resuflate, după cum arată şi în anaforă, și s'au luat acele 
scrisori rele, şi s'au dat la mâna igum. de Putna, şi Sau dat 
rămas Stroescul din toată judecata, din anii „$ căA, 7264 (1756) 
luli H (8). 

Fac 4 (7) scrisori. 

Pricini cu mânăstire Dragomirna pentru Țigani. 

1). Mărturiă dela toți Tiganii mânăstirii Putnii, pentru 'Ţiganul 
Toma, că iaste drept rob a mânăstirii Putnii, iară nu a mânăs- 
tirii Dragomirna, din anii „scan 7248 (1740) Mart Ke (25). 

2). Mărturiă dela tot soborul sfintei mânăstiri Putnii, pentru 
acest 'Ţigan Toma, și cu niamu lui, că sunt drepți robi a mânăs- 
tirii Putnii, iar nu a Dragomirnii, din anii „3€Au 7248 (1740) Mart 
Ka, (29). 

Condică (1). 

3) scrisă de Popa Dimitrii, întru care sunt șcrişi toți Ţiganii 
mânăstirii Putnii anume, câte suflete, cum și numele Țiganilor, 
și a Țigancilor, și numărând eu, am aflat întru aceasta condică, 

  

(1) Mânăstirea posedă astăzi numai Condica Țiganilor scrisă de Vartolomeiu 
Măzăreanu în anul 1764 (Inv. No. 511) 

Fila 112, a 

Fila 112, b



Fila 113, a, 

Fila 113, b. 

sălașuri Țigănești . . ....... eee a HR (92) 
iară suflete bărbaţi şi femei ........- „+ p58 (172). 
Fac f (3) scrisori, 

Impărțelele Țiganilor cu Episcopia Rădăuţului. 

1). Carte domnească dela Grigorii Ghica voevoda, cătră Şer- 

ban Cantacuzino biv vel med. i Solomon biv bel şăt., să margă 

să cheme Varlaam Episcopul de Rădăuţi, şi să-i judece cu călu- 
gării de Putna, pentru pricinele Țiganilor și care Țigani or fi 
drepți a mânăstirii Putnii, să-i ia dela Rădăuţi, și să-i deiă pe 

mâna călugărilor de Putna, făcând împărţală cu dreptate, din anii 

=3RMe 7245 (1737( Mai î (10). 
2). Impărțala “Țiganilor, a Episcopiei Rădăuţului cu a mânăs- 

tirii Putnii, întru care sunt scriși 'Țiganii anume, cari în ce parte 

au venit, iscălită de Adam biv vel slugeriu, i de Toader Başotă 

biv vel șăt., i de Varlaam Episcopul Rădăuţului, din anii „3caie 
7245 (1737) Mai re (95). ' 

3). Răvaș de jalobă, dela Ierotei igum. ot Putna, pentru impăr- 

țala Țiganilor dela Rădăuţi cu mânăstire Putna, şi din dosul ră- 

vașului, carte gd., cătră losăfache is. Sucevii, să cheme faţă amân- 

două părțile, și să le facă împărțală pe dreptate, din anii „ca 

7251 (1743) luni Ku (28). 

4). Carte dela Dositei Episcopul Rădăuţului, cătră Arhimandritul 
Vartolomei, pentru pricinele a împărţelii Țiganilor, fiindcă părinţii 

de Putna nu se ţin odihniți, să margă la lași, din anii „3€ăe 7265 

(1757) Mart ni (18). 
5). Impărţala Țiganilor, a Episcopii Radăuţului, cu a mânăstirii 

Putnii, care au făcut-o lacov mitropolit, după învoiala a amân- 
două părţile, din anii „căs 7266 (1758) luli ei (12). 

6). Carte dela Iacov mitropolit, dată sfintei mânăstiri Putnii, tot 

pentru împărțala a Țiganilor Episcopii Rădăuţului, cu Tiganii 

mânăstirii Putnii, din anii „%căs 7266 (1758) luli Et (12). 
Fac S$ 16) scrisori.
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Impărțala Țiganilor, a mânăstirii Putnii cu a mânăs- Fila 144,2 
tirii Homorului. 

1). Scrisoare proigum.. Tofan, și dela, tot soborul mânăstirii Ho- 
morului, cătră părinţii de Putna, precum că Țiganii Gavriil sen 
Ursul, Ursul sen Miron, și Miron sunt drepţi robi a mânăstirii 
Homorului, din anii „s€s 7207 (1699) Ap. it (18). 

2) Scrisoare dela Nil igum. ot Homor, și dela tot soborul de 
acolo, dată Isaii igum. și a tot soborul ot Putna, precum că au avut 
niște 'Țigani de împărțală, anume Ursul sen Savei, și Simeon sen 
Tolaşu, din Putna, și în ce chip sau învoit şi sau împărțit cu 
Ţiganii, din anii „scn 7250 (1742) Ghen. & (20). 

3). Carte domnească dela Constantin Mihai Cehan Racoviţă voe- 
voda, cătră Mitropolitul și cătră Episcopi, şi cătră veliţii boeri, să: 
să ia-sama părinţilor dela mânăstire Putna şi Homorul, pentru 
gălceava ce au pentru niște sălașuri de Ţigani și să-i judece, din 
anii „3căe 7265 (175%) Ghen. ș (9). 

4). Carte domnească dela Constantin Cehan Racoviţă voevoda, Fila 114, b 
cătră Dositei Episcopul Rădăuţui și cătră pit. Ioniţă Calmășul, i 
Petre Chiaşco vel şet., să judece pe igum. de Homor cu igum. 
de Putna, pentru pricina "Țiganilor, şi câţi Tigani vor fi a mânăs- 
tirii Putnii, să-i scoată dela mânăstire Homorului, şi să-i de pe 
mâna igum. de Putna, din anii pâcăe Ghen. îi (11). 

5). Scrisoare de învoeală, și de împărțală, a Țiganilor mânăs- 
tirii Putnii, cu a mânăstirii Homorului, dela Chiprian igum. mâ- 
năstirii Homorului, dată lui Venedict igum. mânăstirii Putnii, 
care învoeală și împărțală sau făcut, dinainte Sfinţii sale Iacov 
mitropolit, din anii „Scăs 7266 (1758) luni KA, (94). 

Fac € (5) scrisori. 

Impărţala “Țiganilor mânăstirii Putnii, cu a mă- pila 15, a 
năstirii Hangul. 

1). Zapis dela lerotei igumenul Hangului, dat la mâna lui Pa- 
homii igum. Putnii, precum li-au hotărît d. Vasile Rosat hăt, 
și sau împărţit cu 'Țiganii amândouă mânăstirile, din anii „căa, 
7269 (1761) Ghen. Ei (12). 

2). Scrisoare dela igum. de Hang, cătră Iacov proin mitropolit



Fila 115, b. 

Fila 116, a. 

Fila 116, b. 
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cumcă i-au fugit Ţigănașii cei de împărțală, și sunt la Putna, și 
cum că au trimis să-i ia, din anii „aco 7270 (1762) luni € (5). 

Fac & (2) serisori. 

Alte impărţele. 

1). Zapis dela lie Zmucilă, dat la mâna Mitropolitului Antonii, 
precum au vândut Sfinţii sale un Țigan anume Sandul Bacul, 
care Țigan au fost din împărțala ce âu avut cu mânăstirea 

Putna, din anii „semA 7244 (1736) Sept. ki (12). 

2), Suret di pe împărţire Țiganilor, lorga şi cu niamul lui, 
care împărţire au făcut-o Antonii Mitropolit, și cu pitariul Ilie, 

din anii „âcme 7245 (1737) lulii e (3). 
3). Împărţală ce au făcut vornicul Lupul Balş, a unor Tigani, 

Andrei sen lui Grigorii Narte, i Veselina Țiganca mânăstirii 
Putnii, după învoiala părinţilor de Putna, și a lui Paraschivii, din 
anii „âcăs 7266 (1758) luni â (1). 

Fac F (3) scrisori. 

1). Zapis dela Sandul jude a vel vist., și dela Itodii jude peste 
Ţiganii gd., dat la mâna lui Antonii vladica de Rădăuţi, pentru 
Ţiganii mânăstirii Putna, anume Petre faur i Jon tij faur, și Lon 
chiminţeriu, din anii „acâs 7236 (1728) luni e (25). 

Face â (1) scrisoare. 

Schinb. 

1). Scrisoare dela Iacov proin mitropolit dată Arhimandritului 

Vartolomei, și a tot soborul mânăstirii Putnii, precum au făcut 

schimb cu două Țigance, Sfinţie sa au dat mânăstirii & (2) Ţi- 

gance, anume Nastasia, i Pătrana, iară mânăstire au dat Sfinţii- 

sale, & (2) Ţigance, anume Acsinia, şi iarăș Acsinia, din anii „ace 
1270 (1762) Mai « (1). 

Face â (1) scrisoare. 

1). Scrisoare de judecată, dela Iacov Episcopul de Rădăuţi, 

dată lui Dorotei igumen mânăstirii Putnii, pentru un Gheor- 

ghii fecior lui ...... „ căre au înblat cu o fată a Măriuţii Ţi- 

gancă a mânăstirii Putnii, să rămăiă și el Ţigan al numitei mâ- 

năstiri, din anii „sene 7255 (1748) Mai ai (11). 
2). Scrisoare dela Gheorghii Ţigan faur, a sfintei mânăstiri
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Putnii, dată femeii sale Anuţii 'Țigancă, precum sau învoit, şi 
sau despărţit, din anii „&căa 7269 (1761) luli Ke(95) 

3). Scrisoare dela Anuţa 'Țigancă femeia lui Gheorghii fău- 
rariu, Ţigan a sfintei mânăstiri Putnii, dată la mâna bărbatului 
său, precum s'au învoit, și sau despărţit, din anii „că 7269 
(1761) luli «e (95). 

Fac r (3) scrisori. 

Câte fete de ţigane s'au dat după Țigani streini. 

1). Fata lui Istratii Țigan a mânăstiri Putnii, după ȚŢiganul Ga- 
vriil păslariu a mânăstirii Pobratei, după răvașul lui Dositei Epis- 
copul Rădăuţlui.. . 

2, Pata lui ...... după Ţiganul ... . . holteia 
mânăstirii Voroneţului, după răvașul lui Macarii igum. Vorone- 
țului — Fev. i (8). 

3). Zapis dela Arsenii 'Ţigan ot Voroneţ, precum au luat vă- 
rul său Teodoro fată Țigancă a mânăstirii Putnii, anume pe Ma- 
rie, fata Ursului Guţii, din anii racăa 7269 (1761) Fev. ai (14). 
(Întru acestaș zapis scrie câte fete de Țigan din Voroneţ au luat, 
Țiganii mânăstirii Putnii și iarăș câte fete au luat TŢiganii Put- 

„nii dela Voroneţ). 
4). Zapisul lui Ivan, dimpreună cu a maicii lui Elena, dat la 

mâna lui Pahomii igum. mânăstirii Putnii, precum și-au luat femeiă 
pe Vasilca fata lui Nicolai Pană, Țigan mânăstiri Putnii, și sau dat 
și el rob mânăstirii Putnii, din anii „Scăa 7269 (1761) Fev. Fu (28). 

Fac Â (4) scrisori. 

lar peste tot scrisori pe Ţigani Ha, (54). 

EXTRAT 

de toate moşiile ce au cumpărat Stetan voevod și le-au dat 
danie sfintei mânăstiri Putnii şi câți bani au dat 

pe fiește care moşiă, 

1. Vicovul de sus... .... € (200) zlati tătărăști 
2, Manevţi .......... gâ (530) » » 
3) Voitinelul ......... 4 (500) ».: » 

>
 

Fila 117, 

Fila, 119,



  

4). Macicatovţii ..... a. . $ (400) zlati tătărești 

5). Frătăuţii . cc... —— 
6. Botășanii. ...... .. — — 
7). Climăuţii cc... „aie (1095) » » 

8). Vicşanii . . o... S (400) » ». 

9. Tămovea ........ . pi (150) » » 
10). Balcovţi PR pR (120) » ». 

ll) Grecii . .. & (500) » » 
12). Clicicovţi ........- i (510) » » 

13). Ostriţa PRR € (200) » » 

14). Ştubeiul ... . cu (250) » ». 
15). Satele dela Frumoasa și cu E- 

zerul ro . cc... | ia (930) » » 
Fac €i (15) moșii. 

1). Viile dela Cotnariu ...... EMA (044) » » 
2). Moara dela Feredeeni . . . . 3 (60) » » 

„Sina, (7389) 

Fila 119, b. EXTRAT 

câte moșii domnești au dat Stefan voevoda danii sfiritii 
mânăstiri Putnii. 

1). Munţii Branişte, 
2). Vicovele de jos, 

3). Balasineștii, 
4). Cozminul. 

fac A (4) moșii. 

Iară cu cele cumpărate 

fac $i (19) moșii. 

lară cu Sineștii și 

Onicicanii kă (21) moşii. 

EXTRAT. 

Alte mili ce au făcut Stefan voevoda cu sfânta mânăstire Putna. 

1). aî (11) sălaşuri Tigani, 

2). Mori pe Siretiu,
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Tiase mare, de făcut ceară, 

Vama cea mică a Sucevii, 

Sladniţă, 

Scutiala vămei pe F (3) măji peşte, 
Dajde preoţilor de prin toate satele mânăstirii, 

fu (150) drobi sare. P
A
S
I
 

EXTRAT. Fila 120, a, 

Moșşii ce au dat sfintei mânăstiri Putnii, alți blagocestivi creştini. 

1). Stăucenii au dat Peter voevoda, - 

2). Peșcenţii » _» Peter voevoda, 

3). Petrecanii p _» Peter voevoda, 

4). Cuciurul » _»  Roxanda doamna, 

5). Camânca >» boierul lurii Cupein, 
6). Tomiştii » » boieriul lurii Cupein, 

7). Cupca, » » boeriul lurii Cupein, 

8). La târgul Siretiului »  » Costantin Racoviţa voevoda, 

9). Tereblece » » vlădica Calister, 

10). Petrecenii » » Prodan, văt,, o parte, 

11). Ciudiul » _» Maria comisoaia, Pelin, 

12). Crasna » » vlădica Filotei—Huși, Fila 120, b 

13). Ropce » » vlădica Calister, 
14). Ardăneștii „.» » Grigori Hăjdău, 

15). Carapciul » >» Dăniil Nacul, 
16). Podraga » » vlădica Calister, 

17). Brătineştii >» Mitropolitul Savva, 

18). Romaneșştii | Schinb pentru Sineştii și Onici- 
19). Vlădenii » _» cani, (3noAst) iarăș dela Ştefan 

20). Avireştii | | voevoda. 

21). Şcheia » _» dela vlădica Calister, 

22). Serpenii » » Grigorii Apostol, 
23). Mânăstirea dela Hotin » » Starețul Mattei, 

cu moşia 

24). Mramorniţa » » vlădica Calister, 
25). Cordarenii i Săpotenii » » Dionisii Hudiciu (iarăş li-au luat), Fila 121, « 

26). Văratecul » » Iordache Cantacuzino,
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27). Băhrineștii au dat vladicu Calister. 

Fac K3 (27) moșii, fac Ra (27) ctitori. 
Dintre aceste moșii, câte nu stăpânește mânastirea acmu : 

1). Șcheia, 2). Mânăstioară ot Hotin, 3). Mramorniţa, 4). Cordărenii 

i Săpotenii, 5). Băhrineștii. 
Fac € (5) moșii. 
Preste toate moșii: is (46), scoțând € (5) moșii, rămân aia (41) 

moșii pe care le stăpânește mânăstirea. (1) 

Fila 121, b. EXTRAT 

câte scrisori sunt pe fieştecare moșiă. 

1). Pe toate bisericile i preoții de prin toate satele mânăstirii şi 

pe munții Braniște. . .. i (18) 

2). A amândurora Vicovelor, cât şi pentru folăvit.. Rn (28 

4). A Manevţilor. A (4) 

5). Voitinelul i 'Ţiganii. . „E (9) 

6). Balasineştii i Macicatovţi. î (4) 

7). Frătăuţii, Botășanii i Climăuţii. . . € 
8). Vicşanii. . fr (3 

9). Târnovea. Fr (3 

10). Pleşenţi. . E (2) 

11). Balcovţi. - . , . i (10) 

12). Morile și metohul dela târgul Siretiului. . Fi (13 

13). Feredeenii. . PP â (1) 

14). Moșia ot târgul Siretiului. . Fr (3) 
15). Mortăsăpia şi vama. . € (5) 

16). Grecii. . A âi (11) 

11). Tereblece. . â (7) 

(1) Mânăstirea Putna posedă uricul original (Inv. No. 845) și o traducere 

română (Inv. No. 123), prin care Ştefan cal Mare întărește lui Sima Coreea și 
îi dăruește în 18 Septemvrie 6965 (1457) moșia lui Corcești, care apoia de- 

venit proprietatea mânăstirii, apoi o traducere a uricului aceluiaș Domn din 

2 Iulie 7010 (1502), prin care dăruește mânăsiirii un loc de lângă Bojești, 
pe care l-a cumpărat dela Mușa, fiica lui Duma Madoje, și dela alţi proprie- 

tari (Inv. No. 61), și hrisovul lui Grigorii Ghica din 10 Mai 7240 (1752), din 
care este cvident că mânăstirea avea locuri în Lucaveţ (Inv. No. 24). Locu- 

rile și moșiile amintite nu sunt însemnate în extrasul lui Măzăreanu.



18). Camânea . - ce € (5) 
„Petrecenii . . . € (5) 

20). Tomeștii. . ..... RR € (5) 
21) Cupea. .. cc A (4 
22). Ciudiul . cc. Fi (13) 

«Crasna. . ca Ss (9) 
24). Ropce. . .. cc... 3 (7) 

25). lordăneştii.. . .... DDR F (3) 
26) Carapciul. . cc... & (20) 
27). Cuciurul i Cozminul . .. cc... îs (36) 
28). Clicicovţi. . cc cc... & (9) 

29), Ostriţa. cc Si (16) 
Ştubeenii. . . cc cc... a... 8 (0 

31). Petrecanii. . . cc AK (4) 

2. Podraga . . . cc. cc... d. . € (5) 
„Stâucenii. .... ca s (6) 

34). Brătineștii o... RA, (24) 

35). Româneşti. . cc... — — Pila 123, a, 

„Vlădenii. . sc... = 
„AVireștii. Ei (12) 

„Şcheia. E (3) 

39). Frumoasa i Ezerul . . . cc... ri (13) 

40). Serpenii. . . cc. 4 (4) 

41). Privelii pe toate moşiile ...........- fr (3) 

42). Mânăstioara la Hotin... . . cc... âi (11) 

. Mramornița . . . cc... a E (9) 
44). Cordărenii i Săpotenii. . . ......... â (1) 

„Văratecul . . . . d. | â (1) 
6). Bahrineștii. . cc... e (5) 

Alte scrisori : 

1). Viile ot Cotnariu. . . cc... s (6) 

2). Viile dela Cruce nij. . . . .. cc... î (3) 

3). Viile dela Odobeşti. .. . . cc... € (5) 

4). Viile tij dela Odobeşti . . .,. Ai (14) 

5). Viile dela gârle . . . . .. PF (3) 

6). Viile dela Pișata .. . cc... cc... â (1) 
1). Pe Ţigani. ...... î eee . a HA, (54) 

8). Pentru peşte i gloabe. ........ NR s (9) 
Dimitrie Dan. Mânăstirea și Comuna Putna. 16



Fila 129, b. 

Fila 195, a. 

9). Pentru danii, și pomenire ctitorilor - .... . RA, (24) 

10) Pentru clopotul cel mare. . :. :....... $ (7 

11) Dehotărit. ......... a sS 19) 
19). De stăpânit . . cc cc. . ă (4) 
13. Pentru vecini ....... DR si (17 
14). Pentru Posluşnici. . cc... € (5) 
15). De scos pe calance. .......... â (1) 

16). De scutiala unui cojocariu . .......... A (4) 

17) Hrisoave domnești . . . . . s (6) 
18). Pentru volnicia mânăstirii. . cc... â (1) 

19). Simi igumeneşti . . cc. cc... “i (8) 

20). A mânăstirii vechi. . . . DĂ (4) 

21). Danii pe prisăcile soborului. . . ........ î (4) 

22). De scutit desetina . . . . cc... r (3) 
23). De plătit boereşte . .. .. cc... A (4) 

24). Pe cârşma Vicovelor. . . . . cc... PF (3) 
25). Pe cârșma din târgul Siretiului . .. ...... Â (4) 
26). Pe cârşma din Cernăuţi. .. R (2) 
27). Pe cârșma din Botășeni. .. ... ă (14) 
28). Condică de toate odoarele. . . . . . .... â |) 
29). Condică pentru vite . . . . cc... .. â (1) 

30). Condică pentru toemelile moșiilor . . ....... â (l) 
Prește tot scrisori 43 (557). 

Insemnare pentru clopotul cel mare numit Buga. 

1). Clopotul cel mare a sfintei mânăstiri Putnii l-au facut feri- 

citul ctitor Ștefan voevoda, din anii „Stiu (1482). 
2). Sau stricat, în anii „căn 7268 (1760) Gen. € (5). 

3). Sau prefăcut din meșterul Teodor Polianschii ot Lvov, în 
anii „3căa 1269 (1761) Iunie & (2). 

4). După ce l-au prefăcut trăgându-l la căntar sau aflat fa |102) 

camene, E (2) ocă, F (3) litre. 

5). lară câţi bani s'au cheltuit la prefacerea acestui clopot, arată 

în sama igum. Pahomii şi igumenii dintâi. 
6). Cu multă silință a lui lacov proin mitropolit, și a igum. 

Pahomii, şi a tot soborul, cu cheltueala mânăstirii, însă și cu 

ajutorul lui lacov proin mitropolit.
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î). Zapis dela Teodor Palianschii clopotariul ot Lvov, că de s'a 
strică clopotul cel mare până în patru ani, să-l facă el cu a lui 
cheltueală, din anii „Zcăa 7269 (1761) luni R (20). 

laraş s'au stricat în anii dela Chr. 1793, carele 25 de ani au Fila 125, b 
zăcut stricat. După aceea prin silința Igumenului Filaret Bendev- 
schii şi cu ajutorul boerilor Ilie Ilschii, Dimitrachi Costân şi 
Vasilii Vasilico iarăș de iznou sau prefăcut în anii 1818. După 
ce l-au prefăcut, trăgându-l la cântariu s'au aflat de 1230 ocă. 
Mânăs. Put. 20 Mart. 843. Sevastian Gheorghiescul Ecc. Putnii. (1) 

  

(1) Ultima notiţă este scrisă de mâna, lui Gheorghiescul,



Copie tabulară de pe protocolul aulic de delimitare al proprie- 

tăților mânăstirii Putna din i..r. cerc al Bucovinei, dela 

pagina 359 până la 409. 

Continuatum în 25 lanuarie 1782. Astăzi sau înfățișat egu- 

menul mânăstirii Putna, cu numele Ioasaf ieromonah, pe care l-a 

chemat comisiunea, cu ecclesiarhul aceleiaș mânăstiri anume 

Atanasie, care după ce a depus jurământul prescris, a fost în- 
trebat: 1). Cine a fost ctitorul mânăstirii Putna? FR. Ştefan cel 

bun au zidit această mânăstire cam în anul 6974 (1466). 2), Ori 

de a dăruit acest bun principe Ştefan mânăstirii zidite de dânsul 

și câteva moşii? R. Da, căci cele mai multe din moșiile, cari 

posedă mânăstirea, le-a primit dela acest Ştefan. 3). Egumenul să 

nomineze toate satele și moșiile, cari le posedă mânăstirea în 

acest cordon, însă fără a amestecă și cele ale filialelor. £. În 

acest cordon mânăstirea Putna posedă și anume în districtul Su- 

cevii următoarele sate: Vicovul de sus, Vicovul de jos, Voitenii (1), 

Balasineștii, Botoșenţi, Climăuţii, Terebleși, Caminca, ?/, din Pe- 

trecenii-Tomeştii, Cupca, Ciudiul, 1/, Crasna, 1/, din Ropce, 1/, 

din Carapciu. În al Cernăuţului: Cuciur mare, Cozminul, Cliş- 

couț hodie Ostriţa, Ostriţa hodie Mahala, Stăucenii lângă Cer- 
năuţi. În districtul Sucevii moșiile: Maneuţii, Mascatouţii, Fra- 
tauţii, Vicşanii, Tarnauca, Balcauţii, Pleșenţii, Grecii. Item 2 case 
in Cernăuţi, Î casă în Sireti. Item o Braniște pe care-i zidită 
mânăstirea, care se compune din 18 munţi și anume: Bucovul 
lui Goian, Cornul, Sacalușul, Între pârae, Gigeul, Dealul dintre 

(1) Voitinelul de astăzi.
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Putne, Dealul crucii, Dealul secării, Măgura, Gropile, Mintea, Ia- 
roviţa, 'Tomnatecul, Bobeica, Țapul, Lucina, Moldova, Păgâniște. 

Peste cordon mânăstirea posedă factic satele: Stăucenii (1), 
Formoasa, moşiile: Ștubeenii, Petrecanii, Pustia, Podraga, Brăti- 
neștii, 1/+ Serpeni, un eaz de pește, 14 1/, pogoane de vie la 
Odobeşti. Mânăstirea mai posedă încă multe scrisori pentru mo- 
şii, cari le-a posedat până la timpurile Rușilor, din acel timp 
boierii de ceea parte i-a luat multe moșii. 4). Cum și dela cine 
a căpătat mânăstirea satul Vicovul de sus? R. Acest sat Vicovul 
de sus Stefan Vodă l-a cumpărat dela Stan Babici şi feciorii lui 
cu 200 lei tătărești și l-a dăruit mânăstirii. 

Să se noteze: 
Deoarece egumenul scrisorile sale nu le avea la sine, ci în 

depărtatul său castel, și aceste mai întâi trebuiră să fie sortate, 
de aceea i sa dat timp pentru aceasta până a doua zi, in acest 
timp însă sa cetit depoziţiunea lui, sa tălmăcit şi el a fost pus 
să subsemne provizoriu, ceeace și comisiunea a făcut-o. Ioasaf 
egumenul Putnii, loan Calmuţehi m.p. căpitan asesor, Alexandru 
Iischii m.p., Metzger m.p. colonel, I. Picelli m.p. căpitan de ca- 
valerie, Harsani. m.p. sublocotenent auditor, |. 3. Erggelet mp. 
qua Actuarius, Petrus Aron translator jurat. 

Continuatum în 26 Ianuarie 1782. 
Fiindcă aşă numita Braniște, care formează 18 munţi, și pe 

care mânăstirea, este zidită, conţine în sine oarecari sate, pe cari 
se află și Vicovul, de aceea s'a luat în prima linie în privire să 
se cerceteze titulul acestei Branişte. 5). Cum a venit deci Bra- 
niștea, care conţine în sine toate mai sus amintitele dealuri, la 
mânăstirea Putna? R. Această Branişte este împărţită în trei 
părți, din care pe cea dintâi Ştefan Vodă a dăruit-o mânăstirii; 
tot acest Ştefan a mărit această Braniște și în fine Vasile Vodă 

a mai lărgit această Branişte mai mult și a întărit daniile lui 
Stefan Vodă. 

Să se noteze: Cele două urice de danie dela Ştefan Vodă, prin 
cari au dăruit el de două ori o parte de Braniște mânăstirii 
Putna, se află în traducere sub No. 98, 99. Uricul de danie şi de 

conlirmare dela Vasile Vodă, prin care lărgeşte Braniștea mai 

(1) Prin urmare mânăstirea, aveă 2 sate cu acest. nume.
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mult și întărește daniile lui Ştefan Vodă, se află sub No. 100. 
În toate trei documentele alăturate hotarele sunt însemnate. 

Să, se noteze : Mânăstirea Putna a arătat încă un uric dela Prin- 

cipele Ştefan cel bun, pe baza cărui mânăstirea Putna are încă 

un deal numit Chostova, care deal însă atunci a fost luat dela 

dânsa, dimpreună cu alte locuri şi dela boeri, când Polonii, cari 

formează azi Galiţia, și-au lărgit fără drept și cu tărie hotarele 

lor dela Ceremuşul cel negru până la + Ceremușul cel alb și au 

rupt o bucată din Moldova, din Bucovina de astăzi. Acest uric 

este alăturat în traducere sub No. 101. (1) 

6). Posedă mânăstirea Putna Braniștea aceasta încă și astăzi, 

așă precum hotarele sunt descrise în uricele cele trei sus amin- 

ţite dela Ştefau Vodă și Vasile Vodă, și ori deo posedă în |i- 

niște? R. Mânăstirea posedă Braniștea încă şi astăzi, așă precum 

sunt hotarele descrise în acele urice domnești, numai din spre 

Polonia și Maramureş hotarele au fost schimbate, pentrucă, pre- 

cum a amintit dejă, Polonii au luat o bucată de loc din această 

parte și Ungurii la hotarul Maramureșului o alta înainte de 60, 

70 sau 80 ani. 7). El, egumenul, a zis la interrogatorul 4, că Ste- 

fan Vodă a dăruit mânăstirii Putna satul Vicovul de sus, că l-a 

cumpărat dela un anumit Stan Babici și feciorii lui, posedă mânăs- 

tirea despre aceasta oarecare document? RR. Mânăstirea posedă 
respectivul uric de danie, pe care el egumenul l-a arătat. Să se 

noleze. Respectivul uric de danie se află alăturat aici sub No. 102, 

hotarele satului însă nu sunt însemnate în el, dar mânăstirea are 

scrisorile proprietarului Stan Babici, care a vândut moșia Vicovul 

de sus lui Ştefan Vodă. 8). Deoarece în acest uric domnese ho- 

tarele satului Vicovul de sus dăruit mânăstirii nu sunt însemnate, 

ori de nare mânăstirea vre-o hotarnică? R. Mânăstirea nare ho- 

tarnică, ea însă se află în liniștită posesiune după hotarele cele 

vechi, pentru că acest sat din toate părţile este încunjurat de alte 
moşii mânăstirești şi nare prin urmare nici o ceartă. 9). Quo ti- 
tulo posedă mânăstirea Putna satul Vicovul de jos? R. Stefan 
Vodă cel bun a schimbat acest sat cu fostele sale două sate 

Vereșcanii și Ungurenii cu mitropolia din Suceava și l-a dăruit 

mânăstirii cu uricul original adus de faţă. Să se noteze. Acest 
uric de donaţiune sa alăturat aici în traducere sub No. 103, dar 

(1) Despre acest uric Măzăreanu nu amintește nimica în Catastihul său.
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și în acesta, hotarele satului nu sunt însemnate. 10). Ori de nare 

mânăstirea o hotarnică anume, deoarece hotarele nu se află in- 

duse în arătatul uric, și de când posedă mânăstirea în linişte acest 

sat? BR. O hotarnică deosebită pentru acest sat mânăstirea nu po- 
sedă, dar şi acest sat este încunjurat cu moșii mânăstirești și din 

timpul daniei n'a avut nici odată ceartă. 11). Cum au venit mai 
departe satul Voitenii la mânăstirea Putna? R. Ştefan Vodă cel bun 

a cumpărat acest sat dela un anumit Bogdan și loan Mintciurna (1) 

cu 300 lei tătăreşti şi l-a dăruit mânăstirii Putna, cum arată res- 

pectivul uric de danie adus de faţă. Să se noteze: Uricul respec- 
tiv de donaţiune a lui Ştefan Vodă s'a alăturat aici sub No. 104, 

hotarele nu sunt toate, ci numai unele însemnate. Mânăstirea po- 

sedă încă și uricile dela proprietariul de mai înainte al acestui 

sat, cari Ștefan Vodă le-a luat dela dânsul și le-a dat mânăstirii. 

12). Nu se află o hotarnică anume pentru acest sat, deoarece 
nu toate hotarele se află însemnate în el, şi posedă mânăstirea 

în linişte acest sat? R. Mânăstirea n'are o hotarnică anume, acest 

sat dintr'o parte se hotăreşte cu moşii mânăstireşti, iar din alta 

cu satul Horodnic, proprietatea mânăstirii Suceviţa, și cu privire 

la acest hotar mânăstirea a avut ceartă cu mânăstirea Suceviţa, 

care sa finit în prima instanță în favorul mânăstirii Suceviţa. 

Mânăstirea Putna a apelat. 13). Dela cine a primit mânăstirea 

Putna satul Balasineștii? R. Acest sat Balasineștii a fost pro- 

prietatea mânăstirii de maice Horodnic și maicele sau supus 

dimpreună cu satele lor, dintre cari este și Balasineștii, mânăs- 

tirii Putna. Ștefan Vodă a dat învoirea sa la această dorinţă și 

o a întărit prin un decret domnesc, care se ailă față. 

Să se noteze: Acest decret domnesc de' confirmare, în care 

însă hotarele nu sunt însemnate, sa alăturat aice sub No. 105, 

afară de aceasta mânăstirea Putna a mai arătat uricul de dona- 

ţiune, prin care fraţii Voevozi lie şi Ştefan au dăruit satul Bala- 

sineștii mânăstirii Horodnic, care sa alăturat aice sub No. 106. 

14). Deoarece hotarele satului Balasineștii nu sunt descrise nici 

în uricul de donaţiune al fraţilor Ilie şi Ştefan, cari au dăruit 

satul Balasineștii mânăstirii de maice Horodnic, nici în cel dela 

Ştefan Vodă, prin care a conces ca mânăstirea Horodnic să se 

supuie singură şi satul Balasineştii mânăstirii Putna, să anunţe 

(1) Mirciun.
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egumenul, ori de se află o hotarnică anume şi de câtă vreme 

mânăstirea posedă acest sat în linişte? R. Mânăstirea nare ho- 
tarnică specială pentru satul Balasineştii şi ea a posedat în linişte 

acest sat pe timpul Rușşilor, de când însă Rușii au ieşit din 

țară, de atunci mânăstirea Suceviţa a început certe pentru ho- 

tarul acestui sat cu mânăstirea Putna, care afacere întradevăr 

este pendentă la Curtea de apel. 

15). Quo titulo posedă mânăstirea Putna satul Botoșenţii? R. 

Ştefan Vodă cel Bun a schimbat acest sat Botoșenţii cu Climă- 

uții și moșia Frătăuţii pentru satele, cumpărate de ' dânsul mai 

înainte cu 350 lei tătărești, Toporouţi şi Grigoreștii cu fraţii 

Teodor și Gherman, cărora le-a dat pe lângă acele două sate TTo- 

porouți și Grigoreștii încă 200 lei tătăreşti adaus. Ştefan Vodă, 

după ce a făcut acest schimb, a dăruit aceste sate Botoşenţii, 

Climăuții şi moșia Frătăuţi cu uricul de danie arătat. 

Să se noteze: Acest uric domnesc de donaţiune este aici alăturat 

în traducere sub No. 107, însă în el hotarele acestor sate şi lo- 

curi nu sunt însemnate. 16). Nare mânăstirea și pentru aceste 

sate și locuri hotarnice şi posedatu-le-a ea în liniște și de când 

astfel? R. Mânăstirea pentru aceste sate n'are hotarnică specială, 

le posedă din străvechime după hotarele cele vechi în. liniște, 

numai din Frătăuţi învecinatul boier Manoli Potlog a uzurpat de 

trei ani, pentru care pricină mânăstirea stă în judecată. 17). Sa- 

tul Terebleșii dela cine şi cum a venit la mânăstirea Putna? R. 

Acest sat Terebleşi a fost dăruit mânăstirii Neamţ situată dincolo 

de cordon. Mânăstirea Neamţ a vândut acest sat, spre a puteă 

plăti zăciuiala (Kostina numită) (si6), unui anumit Ursachi vis- 

ternic. Acest. Ursachi l-a dat lui loan Balş de zestre (1) și acest 
loan Balș l-a vândut în fine lui Calistru, episcopul de Rădăuţi. 
Acest episcop Calistru a murit subit pe când se întorceă dela lași 
și episcopul Antonie a predat scrisorile mânăstirii Putna, știind 
bine că episcopul Calistru a dăruit acest sat 'Terebleși mânăs- 
tirii Putna. Să se noteze: Contractul prin care mânăstirea Neamţ 
a vândut satul Terebleși visternicului Ursachi se află aice ală- 
turat sub No. 108. Celălalt contract de cumpărătură, prin care Ca- 
listru, episcopul de Rădăuţi, a cumpărat acest sat dela loan 
Balș, de asemenea se află alăturat aicea sub No. 109. Tot aşă o 

(1) Aceasta, explică cum de a trecut satul Terebleca dela marele vornic 
Ursache la vornicul loan Balş.
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poruncă domnească, ca căpitanul Letter să finaliseze cearta între 
mânăstirea şi panţirii de acolo, s'a alăturat aici sub No. 110. Să 
se noteze: Deşi din alăturatul document este evident, că episco- 
pul Calistru a cumpărat satul 'Terebleşe, modul însă cum a venit 
ella mânăstirea Putna egumenul nu-l poate documentă, doar numai 
indicând că episcopul Calistru de aceea l-a dăruit mânăstirii Putnii, 
pentrucă oare când a fost egumen în Putna. 18). Ori de se află o ho- 
tarnică anume a satului Terebleșii şi mânăstirea Putna de când 
posedă în linişte acest sat Terebleşii? R. Mânăstirea înainte de 25 
ani a avut o ceartă de hotar cu mazilul Stirţa şi atunci sa făcut 
un hotar la porunca lui Calimah Vodă şi mânăstirea posedă respec- 
tiva hotavnică. De atunci mânăstirea n'a mai avut nici cea mai mică 
ceartă pentru hotarul acestui sat și-l posedă în linişte. Să se no- 
teze: Hotarnica făcută la poronca domnească s'a alăturat aici în 
traducere sub No. 111, apoi i sau cetit egumenului cele ce a 
depus, cari le-a și subscris. Ioasaf egumen Putnii, loan Calmuţchi 
mp. căpitan asesor, Alexandru Ilschi mp. asesor, Metzger mp. Co- 
lonel, Pitzelli mp. căpitan de cavalerie, Harsani mp. sub-locote- 
nent-auditor, |. S. Erggelet mp. grefier de judecătorie qua actua- 
rius, Petrus Aron mp. translator jurat. Continuatum în 28 Ianuarie 
1787. Astăzi egumenul a fost interogat mai departe să expuie titlul 
sub care au venit toate satele posedate de prezent la mânăstire. 
19). Dela cine a căpătat mânăstirea Putna satul Caminca? R. Acest 
sat l-a dăruit mânăstirii Putna un anumit boier Iuri Coptein, mare 
vornic. Deși mânăstirea n'are dela acest binefăcător un uric de 
danie, dar Ștefan Vodă a confirmat dania lui pentru mânăstirea 

Putna prin o donaţiune și confirmaţiune generală asupra tuturor 

proprietăţilor ei. Mânăstirea posedă și scrisorile lui luri Coptein, 

din cari rezultă că acest sat a fost proprietatea lui Iuri Coptein. 

Să se noteze: 'Traducerea acestei confirmaţiuni generale domnești 

sa alăturat aici în traducere sub No. 112. 20). Ori de are mânăs- 

tirea o hotarnică anume, deoarece în uricul domnesc hotarele 

nu se amintesc de fel, şi de câtă vreme posedă mânăstirea, acest, 

sat în liniște? BR. Mânăstirea posedă o anume hotarnică pentru 

acest sat, pe care egumenul o arată. Mânăstirea a posedat în li- 

nişte acest sat din timpul când i sa donat și până astăzi, numai 

pentru 0 bucată de loc mânăstirea a avut cu mânăstirea Slatina 

o ceartă, care sa finit cu o învoială între olaltă, până când mânăs- 

tirea Slatina a -ţinut această bucată de loc în posesiunea sa. Să
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se noteze. Această hotarnică făcută la poruncă domnească se află 
alăturată aici sub No. 113. Şi învoiala între: Putna și mânăstirea 
Slatina pentru locul împricinat din acest sat s'a alăturat aici sub 
No. 114. 21). Quo titulo posedă mânăstirea 37, din satul Petri- 
şenii? BR. O pătriță din satul Petreşenii mânăstirea a primit în 
dar dela un anumit Prodan vatav. Trei optiți din acest sat mâ- 
năstirea le-a cumpărat dela un anumit Nistor Drobot cu 38 lei. 
Să se noteze. Mânăstirea prin urmare nu posedă 3, ci 5/, din 
acest sat Petreşenii. Cartea de danie a lui Prodan vatav sa ală- 
turat aici în traducere sub No. 115. Şi zapisul de cumpărătură 
pentru celelalte 3/,, cari mânăstirea le-a, cumpărat, sa alăturat 
sub No. 116. 22). Ori de posedă mânăstirea o hotarnică pentru 
aceste */; din satul Petrișenii și de când se află în posesiune 
liniştită ? BR. Mânăstirea posedă pentru aceste o hotarnică; ea a 
avut pentru această proprietate certe de hotar. Pe timpu lui Gri- 
gorie Calimah Vodă sa făcut o hotărire, din care timp mânăs- 
tirea posedă în liniște aceste 5/, de sat. Să se noteze. Hotarnica, 
respectivă făcută la. porunca domnească s'a adaus aici sub No. 117. 

23). Satul Tomeștii cum a venit la mânăstirea Putna? 22. Ma- 
rele vornic Ion Coptein a dăruit acest sat mânăstirii Putna. Mâ- 
năstirea nu posedă o carte de danie dela binefăcător, însă și 
acest sat se află în confirmaţia generală a lui Ştefan Vodă pen- 
tru toate proprietățile mânăstirii Putna. Să se noteze: Această 
confirmaţie domnească se află însă sub No. 112. 24). Are mânăs- 
trea o anume hotarnică pentru satul Tomeştii și de când po- 
sedă acest sat în liniște? R. Mânăstirea posedă o anume hotar- 
nică şi de 20 ani, de când sa făcut hotărîrea, pesedă acest sat 
în liniște. Să se noteze. Această hotarnică se află alăturată în tra- 
ducere sub No. 118. 25). Quo titulo posedă mânăstirea satul Cupea? 
Titulo donationis dela fostul mare vornic lori Coptşin, însă mâ: 
năstirea nare un uric de danie, dară şi acest sat se află în con- 
lirmaţia generală care a primit mânăstirea, dela Ștefan Vodă pen- 
tru proprietățile sale. Să se noteze. Aceasta confirmaţiune însă se 
află sub No. 112. 26). Hotarele acestui sat fost-au ele îndreptate şi 
mânăstirea de când îl posedă în liniște? R. Mânăstirea posedă o 
hotarnică anume și de când sa făcut hotărirea, de atunci posedă 
acest, sat în liniște. Să se noteze. Hotarnica făcută înainte de 20 
ami la poruncă domnească sa alăturat aicea în traducere sub 
No. 119. 27). Cum și dela cine a primit mânăstirea Putna satul
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Ciudiul? R. Două surori, anume Maria comisoaia şi Irina stolni- 

ceasa, au dăruit acest sat mânăstirii Putna, care posedă cartea 

de danie. Să se noteze: Aceasta ceva defectă carte de danie se 

află aice în traducere sub No. 120. 28). Mânăstirea posedă o 

hotarnică a acestui sat și de când îl posedă în liniște? PR. O ho- 

tarnică pentru acest sat se află şi mânăstirea posedă satul în 

linişte de când sa făcut hotărirea lui. Să se noteze: Respectiva 
hotarnică făcută la poruncă domnească se află aice sub No. 121. 

29). Dela cine a căpătat mânăstirea jumătate din satul Crasna? 

R. Filotei, episcopul de IHuși, a dăruit acest sat mânăstirii Putna, 

care însă nu posedă o carte de danie. Să se noteze: Mânăstirea 

a arătat o carte domnească dela Stefan, în care Vodă însamnă 

că egumenul şi întreg soborul mânăstirii Putna a venit înaintea 

lui și au arătat o carte de danie dela episcopul Filotei, în care 

eră scris că acest episcop a dăruit mânăstirii Putna satul Crasna 

ce l-a cumpărat cu banii săi. Această carte domnească se află 

aicea sub No. 122. 30). Fiind în această carte domnească vorba 

de întreg satul, care episcopul să-l fi dăruit mânăstirii, în cotro 

a venit cealaltă jumătate? R. Jumătate din acest sat a pierdut-o 

mânăstirea în urma unei hotărinți domnești. 31). Posedă mânăs- 

tivea o hotarnică pentru jumătate din acest sat Crasna și de când 

o posedă în liniște? R. O hotarnică pentru jumătate din acest 

sat se află, care însă nu se poate află. Mânăstirea posedă acest 

sat în linişte, numai dintro parte are ea o mică ceartă, care 

mânăstirea o va finaliză în curând învoindu-se cu proprietarul 

celeilalte jumătăţi. Să se noteze: Hotarnica respectivă, acuma 

aflată, sa alăturat aice sub No. 123. 32). Quo titulo posedă mâ- 

năstirea Putna a patra parte din Ropce? R. Mânăstirea a primit 

a patra parte din Ropce în dar dela episcopul Calistru, care a 

murit pe cale când se întorceă dela lași. Mânăstirea însă nare 
o carte de danie dela binefăcător. Afacerea acestei pătriți este 

asemenea celei mai sus amintite a satului Terebleșii. Să se no- 

teze. Mânăstirea posedă un zapis dela proprietarul acestui sat, 

dela care l-a cwnpărat episcopul Calistru. Acest zapis se ajlă 
aicea sub No. 124. 33). Posedă mânăstirea o hotarnică pentru 

această !/, din Ropce şi de când posedă în liniște această 1/, 

din Ropce? R. O hotarnică pentru această 1/, se află, însă răze- 

şii din lordănești și-au împropriat această 1/, și zic că ea ar [i 

în hotarul lor. Acum, pe timpul când eră d. general baron
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Spleny în ţară, a avut mânăstirea o ceartă pentru hotar cu 
aceşti răzeși, care sa [init prin o hotărire făcută de căpitanul 
și directorul Schmiedebauer, hotarele sau îndreptat și mânăs- 
tirii Putna i sa ajudecat partea ei, cu toate acestea mânăstirea 
până astăzi nu posedă nimic şi răzeşii posedă aceasta a patra, 
parte de sat. Să se noteze. Hotarnica făcută înainte de 20 ani la 
poruncă domnească se află aice sub No. 125 și promițând egu- 
menul și hotărînța directorială, care n'a luat-o cu sine, aceasta 
se va alătură aicea sub No. 196. 34). Dela cine a căpătat mânăs- 
tirea jumătate din Carapciu? R. Jumătate din acest sat Carapciu 
a dăruit mânăstirii Putna un anumit Daniil Nacul, care a fost 
călugăr în mânăstirea, Putna, și mânăstirea posedă un zapis de danie. 
Să se noteze. Acest, zapis de danie scris de proprietar se află aice 
sub No. 127. 35). Este o hotarnică pentru această jumătate de Ca- 
rapeiu și de când posedă mânăstirea, în liniște această jumătate 
de sat? R. Mânăstirea posedă o hotarnică pentru această jumă- 
tate de sat. Mai înainte au fost niște certe, apoi sa făcut o ho- 
tărire şi din acel timp posedă mânăstirea această jumătate de 
sat în liniște. Să se moleze. Hotarnica aceasta făcută la porunca 
domnească se află aicea sub No. 128. 36). Dela cine a căpătat 
mânăstirea satul Cuciur mare, situat în districtul Cernăuţului ? 
R. Doamna Roxanda, soţia lui Bogdan Vodă, a dăruit acest saţ 
mânăstirii Putna, însă Stefan Vodă, care a urmat, sa sculat Şi a 
zis că, fiind sat domnesc, este al lui. Iară mânăstirea spre a nu 
uită pomenirea binefăcătoarei Roxanda, a dat lui Stefan Vodă 
400 galbini pentru sat și casele cari sunt împrăștiate în el. Să 
se noteze. Uricul domnesc dela Petru Voevod, unde se istoriseşte detailat întreaga intâmplare, se află sub No. 199 în traducere, în 
care sunt bine descrise hotarele acestui sat și maieriștele află- 
toare în el. 37). Posedă mânăstirea acest sat cu aceleași hotare, 
cari sunt indicate în sus alăturata traducere, și de când îl posedă 
în liniște? R. Mânăstirea, posedă acest sat cu aceleaşi hotare, 
cum sunt ele descrise în uricul domnesc. Din spre Mihalce are 
mânăstirea de 20 ani certe cu un anumit boier Murguleţ și Ma- 
nescul, din care cauză sau făcut mai multe hotăriri, cari însă 
au fost în zadar, și aceste certe de hotar durează neîntrerupt 
până în ziua de astăzi. Şi despre Storojineţa are mânăstirea certe 
cu proprietariul Storojineţului Sorocean, care a luat o mare 
parte de loc de a Cuciurului mare, încă din timpul când Rușii
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erau în ţară. Tocmai pe acest loc al Cuciurului mare se află 
încă două sate cari sau făcut mai târziu, Voloca și Corovia. 38) 

Dela cine a căpătat mânăstirea satul Cozminul? PR. Bătrânul 

Stefan Vodă a dăruit mânăstirii acest sat şi mânăstirea posedă 

un uric domnesc de danie. R. Să se noteze. Respectivul uric dom- 

nesc de danie se află în traducere sub No. 130, în care hotarele 

acestui sat sunt, însemnate cum se cade. 39) Posedă mânăstirea 

acest sat cu hotarele însemnate în uricul domnesc de danie și 

de când posedă acest sat în liniște? R. Mânăstirea Putna nu mai 
posedă acest sat cu hotarele amintite în uricul domnesc de danie. 

Mânăstirea Schit situată în regatul Galiţia trage zeciueala de pe 

locurile orașului Cernăuţi și de când a venit d. general baron 
Spleny în ţară, mânăstirea Schit a cerut zăciueala dela mai multe 

locuri. La ordinul d-lui general baron Spleny sa făcut o hotă- 

rire și sau așezat pietre hotarnice, însă mânăstirea nu ştie cine 

le-a aruncat afară, destul că mânăstirea are din această cauză și 

astăzi certe cu amintitul Schit. Aceste depoziţiuni au fost cetite 

și tălmăcite egumenului, care le-a subscris. loasaf, egumen Putnii, 

loan Calmuţchi mp. căpitan asesor, Alexandru Ilschi mp., Metz- 

ger mp. colonel, LI. Pitzelli mp. căpitan de cavalerie, Harsani mp. 
sublocotenent-auditor, |. S. Erggelet mp. grefier de judecătorie 

qua Actuarius, Petru Aron mp. translator jurat. 

Continuatum în 29 lan. 1782. Egumenul din Putna a mai făcut 

arătarea, că pe locul Cozminului se află două sate Ceahor și Molo- 

ghia, a căror locuri însă nu sunt despărțite, ci se află în hotarul Coz- 

minului, asupra cărui a arătat mânăstirea ieri scrisorile. 40). Dela 

cine a căpătat mânăstirea Putna satul Clișcouţi (1)? R. Acest sat 

Clișcăuţii l-a cumpărat bătrânul Ştefan Vodă dela trei fraţi anume 
Matei, Andrieş și lori cu 250 lei tătărești și l-a dăruit mânăstirii 

Putna. Să se noteze. Acest uric domnesc de danie se află în 
traducere aice sub No. 131, însă în el hotarele acestui sat nu 

sunt însemnate. 41). Nefiind hotarele acestui sat descrise în acest 

uric domnesc de donaţiune, să binevoească egumenul a arătă, 

ori de posedă mânăstirea o anume hotarnică și de când posedă 

acest sat în liniște? R. Mânâstirea Putna nu posedă o anume ho- 

tarnică pentru acest sat şi ea a posedat acest sat în linişte după 
hotarele cele vechi până în timpul lui Calimah Vodă. Acest 

(1) Clicicouţi.
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Calimah Vodă a dăruit mânăstirii Horecea cam înainte de 20 
ani o parte din locurile oraşului Cernăuţi. După această dona- 
țiune Calimah Vodă a trimis într'acolo hotarnici, ca să măsure 
aceea ce Calimah Vodă a dăruit mânăstirii Horecea şi să cheme 
și pe vecini la această hotărire. Aceşti hotarnici au făcut ho- 
tarul, fără de a chemă pe mânăstirea Putna, proprietara Clișcău- 
țului, și au luat o parte mare din Clişcăuţi dela Putna și o au 
atașat la mânăstirea Horecea, care posedă acea parte încă și 
astăzi. Mânăstirea a înaintat în această afacere un proces la audi- 
toriatul districtual. Acest sat Clișcouţi s'a stins cu timpul şi satul 
aflător pe acest loc se numește astăzi Ostriţa. 42). Cum a venit 
satul Ostriţa, pe care se află Mahala și Cotul Ostriţei, la mâ- 
năstirea Putna? R. Acest sat l-a cumpărat bătrânul Ştefan Vodă 
dela doi fraţi Tabutci și Pojar cu 200 lei tătăreşti şi l-a dăruit 
mânăstirii Putna. Să se noteze. Respectivul uric de donaţiune se 
află în trăducere aice sub No. 132, însă hotarele satului nu sunt 
descrise în el. 43). Are mânăstirea o anume hotarnică, deoarece 
hotarele nu sunt însemnate în acest uric de donaţiune, și de 
când posedă ea în liniște acest sat? R. Mânăstirea a avut mai 
înainte cu un oarecare Mutenco, proprietarul satului Bojana, care 
se mărginește dintr'o parte cu Ostriţa, mari certe de hotar, cari 
însă sau finit prin învoială, după care urmă o hotărire și se 
făcu o hotarnică, care o posedă mânăstirea dimpreună cu confir- 
mațiunea domnească pentru această hotărire, din care timp mâ- 
năstirea Putna posedă în linişte din această parte. Din altă parte 
sunt vecini mânăstirea Slatina, situată dincolo de cordon și mâ- 
năstirea Barnovschi, prima cu satul Rarance, cea din urmă cu 
Sucica și cu ambii acești vecini are mânăstirea de 10 ani în- 
coace certe de hotar, cari sunt pendente la auditoriatul distric- 
tual. Să se noteze. Confirmaţiunea domnească pentru această ho- 
tărire, în care se descriu hotarele, se află sub No. 133. 44). Quo 
titulo posedă mânăstirea satul Stoucenii ? R. Titulo permutationis, 
care sat l-a schimbat mânăstirea Putna cu fostul visternic lor- 
dachi Balș pentru Dumbrăvenii, Vlădenii și lordaștie. Să se no- 
teze. Acest zapis de schimb se află copia translata aice sub No. 
134, în care hotarele însă nu sunt descrise. 45). Posedă mânăs- 
tirea o specială hotarnică şi de când posedă acest sat în liniște? 
Mânăstirea n'are o hotarnică specială. Iordachi Balș a predat la 
acest schimb mânăstirii scrisorile cari le-a avut pentru acest sat
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şi în una din acestea hotarele acestui sat de către moșiile epis- 

copeşti sunt rectilicate și descrise şi din această parte mânăs- 

tirea posedă liniștită. Din spre Malatineţi, Verenceanca și Chiseleu 

are mânăstirea mai multe certe de hotar. Să se noteze. Seri- 

soarea, în care sunt descrise hotarele din spre moşiile episcopeşti, 

se află în trăducere aice sub No. 135. 46) Cum a venit (prae- 

diul) moșia Manauţi la mânăstirea Putna? R. Această moșie, care 

mai inainte a fost un sat, o a schimbat mânăstirea Putna cu un 

anumit Steful și Maria pentru Serăuţi, sat situat în districtul 

Cernăuţului, fost al mânăstirii, care schimb l-a confirmat apoi 

bătrânul Stefan Vodă. Să se noteze. Acest uric domnesc de con- 

firmaţiune, în care însă hotarele nu sunt descrise, se află în tra- 

ducere sub No. 136. 47). Se află o hotarnică pentru această mo- 

şie şi de când o posedă mânăstirea în liniște? PR. Mânăstirea 

Putna nu posedă o hotarnică specială pentru ea și mânăstirea 

Suceviţa uzurpează o bucată de loc din partea Horodnicului, 

pentru care mânăstirea Putna se judecă cu Suceviţa. 48). Quo 

titulo posedă mânăstirea Putna moșia Mascatouţi (1)? R. Moșia 
Mascatouţi se află amintită în uricul de donaţiune și confirma- 

țiune a lui Ștefan Vodă, care l-a arătat egumenul pentru Ba- 

lasineştie. Să se noteze. Acest uric se află sus sub interogat. 13, 

sub 105. 49). Are mânăstirea pentru aceasta o hotarnică şi de 

când o posedă în liniște? R. Mânăstirea nare o hotarnică spe- 

cială, însă o posedă după vechile hotare și are certe de hotar 

cu mânăstirea Sf. Ilie pentru satul din hotar Satul mare. 50). Dela 

cine a căpătat Putna moșia Frătăuţi ? R. Această moşie se află 

amintită în uricul de donăţiune dela Ştefan, prin care dărueşte 

mânăstirii Putna Climăuţi și Botoşenţii. Să se noteze. Uricul 
domnesc de donaţiune se află sus sub interogatorio 15, sub No. 

107. 51). El, egumenul, a depus sus sub interogatorio 15, că mâ- 

năstirea Putna nare o hotarnică specială pentru satele Climăuţii 

şi Botoșenţii și această moşie Frătăuţi şi că are cu Manoli Po- 

tlog o judecată pentru o uzurpaţie a acestei moșii? R. Hotarele 

vechi formau pietre de hotar și un stejar de lângă o mlaștină, 

însemnat cu insigniile - Moldovei. Aceste hotare Potlog le-a în- 

călcat de 3 sau 4 ani și cu toate că a ieșit poronca dela oficiul 

directoratului, ca mânăstirea să rămâie în posesiune până la 

  

(1) Macicatouţi.
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finalizarea afacerii, Potlog totuș posedă această parte uzurpată, 
52). Cum a venit moșia Vicșanii la mânăstirea Putna? R. Această 
moșie, care mai înainte a fost și sat, a cumpărat-o bătrânul Ştefan 
Vodă dela un anume Șteful și Andrieș Hancovici, dela fiecare 
jumătate de sat cu 200 lei tătărești și o a dăruit mânăstirii Putna, 
despre care mânăstirea posedă uricul de donațiune. Să se no- 
teze. Acest uric domnesc de donaţiune se află în traducere aice 
sub No. 137, în care însă hotarele nu sunt însemnate. 53). Po- 
sedă mânăstirea o hotarnică specială pentru această moșie și de 
când o posedă în linişte? R. Mânăstirea n'are o hotarnică spe- 
cială, se află însă un uric de donaţiune dela Roman Vodă, în 
care hotarele sunt descrise. Acest uric a fost al proprietarilor, 
dela cari Ștefan Vodă a cumpărat acest sat, care Stefan Vodă 
l-a predat mânăstirii. Să se noteze. Acest uric de donaţiune dela 
Roman Vodă din anul 6990 (1392), în care hotarele acestui sat 
sunt descrise, se află aice sub No. 138. 54). Posedă mânăstirea 
această moșie, care odinioară a fost un sat, încă şi astăzi după 
hotarele descrise în sus alăturatul uric al lui Roman Vodă Şi 
ori de o posedă în linişte? R. Mânăstirea, posedă moșia, și astăzi 
în liniște după aceleași hotare, precum au fost descrise în uricul 
lui Roman Vodă. O parte situată dincolo de părâul Ruda a dat 
mânăstirea Putna filialei s. Onufrei spre usufruct. 55). Cum a 
venit moșia Tarnauca la mânăstirea Putna? R. Această: moșie, 
care odinioară a fost și un sat, o a cumpărat bătrânul Ştefan 
Vodă dela un anumit boier Misi cu 150 lei tătăreşti şi a dăruit-o 
mânăstirii Pntna, care posedă uricul de donațiune. Să se noteze. 
Acest uric se află în traducere aici sub No. 139, însă hotarele 
nu sunt înduse în el. 56). Este o hotarnică specială şi de când 
posedă mânăstirea această moşie în liniște? R. Mânăstirea n'are o 
hotarnică specială, însă o posedă din străvechime totdeauna în 
liniște după vechile hotare, afară de cearta de hotar, care a fost 
pentru această moșie înainte de câţiva ani între mânăstirea 
Putna și proprietarii satului Bahrineștii, care însă sa finalizat 
sub d. general baron de Spleny și s'a redat mânăstirii Putna 
această moșie cu hotarele cele vechi. 57). Quo titulo posedă mâ- 
năstirea Putna moșia Balcăuţi? R. Această moşie, care odi- 
nioară a fost și un sat, 0 a cumpărat bătrânul Stefan Vodă 
dela un anumit Ona, fratele Spătarului Alexa, cu 120 lei tătă- 
rești și oa dăruit mânăstirii Putna cu uricul prezentat. Să se
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noteze. Acest uric de donaţiune se află în traducere aici, însă fără amintirea hotarelor, sub No. 140. 58). Se află o hotarnică specială și de când o posedă mânăstirea în linişte? R. Mânăstirea aro două hotarnice pentru această moșie, din cari ultima sună ca și cea, nai veche, numai pe o parte se dă unui vecin un unghiu. Mânăs- tirea are certe de hotar cu mânăstirea Solea și cu mazilul Holo- beştie, proprietar de pământ, din Botoșenții, cari o posed de 25 ani. Afacerea se află înaintea judecătoriei și dejă a ieșit poruncă dela oficiul directoriatului către acești mazili, să se înfăţişeze până într'o lună să-și documenteze dreptul lor de proprietate asupra acestei bucăţi de loc, la din contră, mânăstirea să-l pesedă mai departe. Au trecut însă dejă doi ani și acei nobili nu sau în- făţișat şi ei cu toate aceste posed încă și în ziua de astăzi. Să, se noteze. Ultima din aceste hotarnice se află în traducere aici sub No. 141. 59) Dela cine a căpătat mânăstirea Putna moşia, Pleşcenţii? R. Această moșie, care odinioară a fost şi un sat, o a dăruit Petru Vodă mitropolitului ţerii Anastasie pe viaţă, cu acea însemnare ca după moartea lui să fie a mânăstirii Putna, pentru care mânăstirea are uricul de donaţiune și care donaţiune a fost confirmată prin un uric. Să se noteze. Aceste urice de do- naţiune şi confirmaţiune se află aici sub No. 142, 143, în cari vechile hotare se amintesc. 60). Se află o hotarnică şi ori de o posedă mânăstirea în linişte? R. O hotarnică nu este şi mânăs- tirea Putna are de doi ani încoace o ceartă cu mânăstirea Solca din spre Pirlișeni. 61). Quo titulo posedă mânăstirea moşia Grecii? R. Această moşie, care odinioară a fost un sat, o a schimbat bă- trânul Ștefan Vodă cu o anumită Marina, soţia lui Luca, lacobescul, și cu o altă Marină, fiica lui Lazăr Todorescul, pentru o seliște pe Nistru anume Gromobitna, proprietatea lui Vodă, şi 200 lei tătă- reşti și apoi o a dăruit mânăstirii Putna. Să se noteze. Respec- tivul uric de donaţiune, în care hotarele sunt induse, se află aici sub No. 144. 62). Posedă mânăstirea Putna această moşie cu ho- tarele însemnate de Ştefan Vodă şi ori de o posedă în linişte? R. Nu, înainte cam de 20 ani un anumit Bohajescul și Lupul Hadânbu au făcut o hotărire și au luat dela mânăstire aproape jumătate din această moșie, care o au dat-o lui Lupul Balș, proprietariul sa- tului de alături Sinăuţi, care o posedă și astăzi. Această depozițiune 
sa cetit şi tălmăcit egumenului, care apoi a subscris-o. loasaf egumen 
Putnii, loan Calmuţehi mp. căpitan asesor, Alexandru Iischi mp., 

Dimitrie Dan, Mânăstirea şi Comuna Putna. 
13
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Metzoer mp. colonel, |. Pitzelli mp. căpitan de cavalerie, Harsani 

mp. sublocotenent-auditor, L. S. Erggelet mp. grefier de judecătorie 

qua Actuarius, Petrus Aron mp. translator jurat. 

Continuatum în 30 Ianuarie 1782. 63). Casele cele două din Cer- 

năuţi au fost dăruite de cineva mânăstirii sau le-a zidit mânăstirea 

acolo pe spesele proprii? R. Una din aceste case, care este crâșmă, 

o a dăruit mânăstirii episcopul Calistru, pentru care mânăstirea 

posedă scrisori. Cealaltă casă, unde trag preoţii mânăstirilor, cari 

vin acolo, mânăstirea o a cumpărat abiă înainte de 2 ani dela un 

anumit Castachi Porcilă cu 100 lei. Să se noteze. Zapisul de cumpă- 

rătură, prin care o anumită Zamfira a vândut un loc de casă cu pivniţă 

episcopului Calistru, se află aici sub No. 145. Pentru împrejurarea 

cum acest loc de casă a devenit al mânăstirii nu se află docu- 

mente şi afacerea acestui loc este asemenea celui de sub inter- 

rogat. 17 cu Terebleși și sub interrogat. 32 cu Ropce. Contractul 

de cumpărătură pentru cealaltă casă aflătoare în Cernăuţi egu- 

menul îl va aduce, care se va alătură sub No. 146. 64). Casa 

cea aflătoare în Siret a fost dăruită mânăstirii sau ea o a cum- 

părat? R. Constantin Cehan Racoviţă Vodă a dăruit această casă 

mânăstirii, care posedă cartea de donaţiune. Să se noteze. Această, 

carte de donaţiune și confirmaţiune dela acest principe se află 

aici în traducere sub No. 147. Mânăstirea posedă afară de această 

încă şi o altă casă cumpărată înainte de 4 ani dela un anumit 

Petru Marchetan cu 500, care are 5 dugheni. În o odaie șede 

învăţătoriul german, în alta un învăţător de casă, iar dughenile 

sunt închise. 65). Cum stă mânăstirea cu moşiile situate dincolo 

de cordon și ori de le posedă în liniște? R. Mânăstirea posedă 

unele din moșiile de peste cordon în linişte, pentru altele însă 

ea are certe de hotar cu boierii. Fiind mânăstirea s. Onulrei o 

filială a mânăstirii Putnei, care așază acolo pe egumen din mâ- 

năstirea sa, de aceea egumenul loasat al mânăstirii Putna a fost 

interogat și asupra proprietăţilor acestei mânăstiri filiale. 66). Cine 

a fundat mânăstirea filială s. Onutrei? R. Această mânăstire a 

fost clădită la început de lemn de un anumit popă Mihul din 

Siret, care a supus-o mânăstirii Putna dimpreună cu pometele, 

ogoarele și fânaţele ei. Această donaţiune pentru mânăstirea 

Putna -o a confirmat Vasile Vodă în anul 7154 (1646) și mânăs- 

tirea posedă cartea de confirmaţiune. Ștefan Petriceico (1) Vodă 

  

(1). Stefan Petru Vodă,
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a poroncit ca această mânăstire clădită de lemn să se rădice de 

piatră. Să se noteze. Confirmaţiunea domnească se află aice sub 

No. 148. 67). Ce fel de moșii posedă această mânăstire filială ? 
R. Această mânăstire filială posedă următoarele două sate : Ban- 
ceştie, S. Onufrei și moșia 'Turneștie (1) şi mânăstirea Putna îi 

lasă și uzufructul locurilor dimprejurul orașului Siret, cari au 

fost dăruite mânăstirii Putna de Mihai Racoviţă Vodă. 68). Dela 

cine a: căpătat mânăstirea Onufrei satul Banceștie? FR. Stefan 

Petriceico Vodă, care a clădit mânăstirea de piatră, a dăruit 

acest sat mânăstirii filiale s. Onufrei. Cartea de danie scrisă de 

însuș mâna lui Vodă o posedă mânăstirea. Să se noteze. Res- 

pectiva carte de donaţiune dela Ştefan Petriceico Vodă se află 

în traducere sub No. 149. Item a arătat egumenul o copie de 

pe 0 confirmaţiune domnească pentru această donaţiune dela 

Mihai Racoviţă Vodă, al cărei original se află la divan în o ju- 

decată. "Traducerea acestei copii româneşti se află aici sub No. 

150, însă hotarele în nici una nu se amintesc. 69). Este o ho- 

tarnică specială pentru satul Banceștie şi de când îl posedă mâ- 

năstirea Onufrei în liniște? R. Mânăstirea nu posedă o hotarnică 
specială pentru acest sat şi ea are factic certe de hotar cu Ma- 

noli Potlog, care de trei ani uzurpează locuri din acest sat. 70). 

Dela cine a căpătat mânăstirea, filială Onutrei satul Turnestie ? (2) 

R. Şi acest sat l-a dăruit Stefan Petriceico Vodă mânăstirii Onu- 

frei şi el egumenul a arătat cartea de donaţiune dela acest prin- 

cipe dejă la Banceștie. Această danie este inclusă în confirma- 

țiunea lui Mihai Racoviţă Vodă. Să se noteze. Ambele aceste 

documente se află sus sub No. 149, 150. 70). Se află o hotarnică 

pentru acest sat şi ori de-l posedă mânăstirea în liniște? R. Mâ- 

năstirea peste 100 ani a posedat în liniște acest sat, de 4 ani 

mânăstirea de dincolo Bordujenii a pretins jumătate din acest 

sat Turnestie, şi mânăstirea a fost trimisă cu această ceartă la 

episcop și directorul de atunci Schmiedebauer. Ea sa finit cu 

două sau trei vorbe și jumătate din acest sat sa ajudecat mâ- 

năstirii de dincolo Bordujenii. O hotarnică pentru acest sat nu 

posedă mânăstirea. 71). Quo titulo posedă mânăstirea Onufrei 

(1) Mânăstirea Putna posedă o scrisoare a lui Filip Ban din 9 Iunie 1754 

către egumenul din s. Onufrei, privitoare la moșia Tătărașni (Iny. No, 147), 

care şi ea se pare că a fost a mânăstirii s, Onufrei, 

(2) Durneștie,
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satul cu acest nume? R. Acest sat se află pe locul care l-a dat 

popa Mihul din Siret pentru mânăstirea clădită de dânsul de 
lemn şi supusă mânăstirii Putna. Să se noteze. Respectiva carte 

de confirmaţiune dela Vasile Vodă se află deja sus sub No. 148. 

72). Ori de se află o hotarnică pentru locurile, pe cari este si- 
tuat satul și mânăstirea Onufrei, și ori de le posedă în liniște ? 
R. O hotarnică este, însă el n'a allat-o, el egumenul o va căută 

din nou și o va trimite încoace. Mânăstirea le posedă conform 
hotarnicei în linişte. Să se noteze. Hotarnica, trimiţându-se de 

egumen încoace, se va alătură aice sub No. 151. 73) EL egu- 

menul însă a zis sub interog. 67, că mânăstirea Putna lasă 

acestei filiale Onufrei locurile situate împrejurul oraşului Siret, 
cari au fost dăruite mânăstirii Putna de Mihai Racoviţă Vodă: 

cum poate mânăstirea documentă, că Mihai Racoviţă Vodă a 

dăruit mânăstirii Putna locuri împrejurul orașului Siret? Ri. 
Mânăstirea Putna nu lasă locurile dimprejurul orașului Siret dă- 
ruite ei de Mihai Racoviţă Vodă. spre uzufruct pentru mânăs- 

tirea Onofrei, ci le ţine pentru sine. Putna lasă mânăstirii Onufrei 
numai acele locuri spre uzufruct, cari popa Mihul le-a dăruit 

primei mânăstiri de lemn. Însă că locurile de prin prejurul ora- 

șului Siret au fost dăruite mânăstirii Putna de Constantin Ra- 

coviță Vodă, o poate Putna documentă prin cartea de danie dela 
Constantin Racoviţă Vodă, care o are în mână. Să se noteze. 
Această carte de donaţiune dela Constantin Racoviţă Vodă se 
află aice în trăducere sub No. 152, în care hotarele nu sunt în- 
semnate. 74). Posedă mânăstirea pentru aceste locuri o hotarnică 

specială şi ori de le posedă în linişte? R. O hotarnică specială 

se află, dară mânăstirea nu posedă în linişte și după aceste ho- 
tare aceste locuri, orășeni târgului Siret, cosesc și pasc aceste 
locuri cu puterea și nu dau mânăstirii nici o zeciueală. De cinci 
ani mânăstirea nu le mai posedă, însă mai înainte le-a posedat 

în linişte. Respectiva hotarnică se află sub No. 153. După ce a 
expus egumenul titulum posessionis asupra tuturor satelor și 
moșiilor aflătoare în acest cordon al mânăstirii Putna și a filialei 
Onufrei, i sa cetit și tălmăcit deposiţiunea lui, care o a şi sub- 
scris. Ioasaf egumen Putnii, loan Calmuţchi mp. căpitan asesor, 
Alexandru Ilschii mp. asesor, Metzger mp. colonel, Pitzelli mp. 
căpitan de cavalerie, Harsani mp. sublocotenent auditor, |. S. 
Erggelet mp. grefier de judecătorie qua Actuarius, Petru Aron 
mp. translator jurat,



Continuatum în 1 Febr. 1782. 

Astăzi egumenul din Putna, cu numele Ioasaf a făcut comi- 
siunii arătarea, că un anumit Constantin Blanar a dăruit în tes- 
tamentul său mânăstirii Putna o pivniţă și casă în Iaşi, însă cu 
condiţiunea ca soţia lui să aibă uzufructul din jumătatea acestei 
case și pivnițe, însă numai până cât va li văduvă. Această vă: 

duvă după câtva timp sa măritat, însă nu voit să lese mânăs- 
tirii Putna jumătate de casă și pivniţă, apoi a mers mânăstirea 

Putna cu testamentul lui Constantin Blanar la domnitor şi a 

pârit. Prin sentinţă domnească din anul 1778 a fost dată aceasta 
dimpreună cu pivnița, despre care el egumenul arată copia ho- 
tăririi domneşti. Mitropolitul a voit după aceea să facă schimb 
cu mânăstirea Putna și a voit să-i dee pentru această pivniţă o 
altă pivniţă aice în Suceavă (1), iară mânăstirea n'a primit acest 
schimb din cauză că pivniţa din Suceavă, ce o înbiă, nu eră un 
echivalent pentru cea din lași, care aduce anual 200 lei, care 
a luat-o şi a oprit la sine chiar și originalul sentinței domneşti, 
[| egumenul așă dară se'roagă, ca aceasta să se protocoleze, 
fiindcă mânăstirea cu timpul poate tot va putea trage oarecare 
folos şi că din. aceasta se cunoaşte, că această pivniță nu este 
proprietatea mitropolitului. Să se noteze. 'Trăducerea sentinței 
domneşti din anul 1778 sa alăturat aice sub No. 154. Această arătare 
sa cetit și tradus egumenului, care a și subscris-o. Ioasaf, egumen 
Putnii, loan Calmuţehi mp. căpitan asesor, Alexandru Ilschi mp., 
Metzger mp. colonel, Pitzelly mp. căpitan de cavalerie, Harsani 
mp. sublocotenent auditor, L. S. lirggeleţ mp. grelier . de  inde 
cătorie qua Actuarius.. 

(1) Aceasta ne desluşește, că comisiunea a dresat procesul verbal „prezent 

în Suceava, - - 
“e
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